
TAHLİLLER 

 

FERDİYYET-VAHİDİYET-EHADİYET 

 

 Bir,tek,yekta,eşsiz,tek ve bir,iki ve ikincisiz bir tek olan,müstakilli bizzat..bizzat 

müstakil,istiklal ve hakimiyet sahibi. 

 İki tane sonsuz düşünülemez..biri birisini sonlandıracaktır..son olan yok ve fani 

olmaya mahkumdur. 

 Ferdiyet sahibi ikinci bir teki,ferdi kabul etmez.Sonsuzlukta tek olup,bir 

başkasının kendisini sonlandırmasını kabul etmeyendir. 

 Ferdiyette nihayetsiz kemal vardır..gölge ve zgölgeliliği kabul etmez. 

 Ferdiyet halikiyet,uluhiyet,rububiyet gibi bütün sıfatlarda başkasının 

müdahalesini reddeder. 

 “İnnallahe vitrun,yuhibbul vitre.”’Muhakkak ki Allah tektir,teki sever.” 

 Ferdiyet vahidiyet ve ehadiyetle kaimdir. 

 Bu isme mazhar olan şahsiyetlerde Allahın izniyle eşsiz ve tek başına büyük 

şahsiyetlerdir.Başkasının tasarrufu altına girmezler. 

 Bu isme mazhar olan Muhyiddin-i Araba,Veysel Karani asırlarında 

tektirler.Ferdiyet ismine mazhar olup adeta başkasının hükmü altında değil,ferdiyetin 

hakimiyeti altında süluk etmişlerdir. 

 Adeta özel terbiye edilmiş,o ismin tecellisine öncelikle ve galiben mazhar 

olmuşlardır. 

 Muhyiddin-i Arabî Hazretleri eşya arasındaki farklılıkları, a’yan-ı sabitelerin 

farklı oluşlarıyla izah eder. 

 Bundandır ki biraz ifratta olsa,O’nun dışındaki varlıkları kabul 

etmez,reddeder..kendine has makamın gereği olarak. 

 Muhyiddin İbnü Arabi ''Kâinatta ne varsa hepsi vehim ve hayal...yani aynalara 

vuran akisler veyahud gölgeler... 

 ..” bir de riyazet halindeyken Allah a hitaben "ne kadar merhametli olduğunu 

halka yayarsam ibadet edecek kul bulmazsın" dediği anlatılır ve naz makamının 

olağanlarından addedilir ki havassa dairdir. “ 

“Vefat ettiğinde kabre konulup da insanlar yanından ayrılınca kendisi gibi Allah 

Dostu keşif ehli bir zat yanından ayrılmaz ve –Allah’ın izni ile- O’nun Münker ve Nekir 

ile diyaloğuna şahit olur. 

“Rabbin kim?” sorusuna Muhyiddin şu cevabı verir: 

"Biz bizle beraberken bizi bize sordular. Biz bizden hiç ayrıldık mı ki bizi bize sorarlar? 

Biz, bizden başka mıyız ki bizi bize sorarlar?" 

Melekler, kaydı nasıl tutacaklarını şaşarak Allah katına başvurduklarında Cenab-ı Hak 

şöyle nida eder: 

"Muhyiddin kulumu dünyada kimse anlamadı. Ölünce de melekler anlamadı. Onu bana 

bırakın. Ben anladım. Cevap tamamdır".. 

 

 Ferdiyet makamının şahsiyetlerinden olan Bediüzzaman,asırlar içerisinde gelen 

tarzdan farklı,fark edilen bir tarzla ortaya çıkmıştır.Öncekilere benzememektedir.Bu 

şahsında görüldüğü gibi,hizmetinde ve eserlerinde de kendini göstermektedir. 

 “Fâş etmek hâtırıma gelmeyen bir sırrı, fâş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki: 

 

“Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi ve o şahs-ı mânevîyi temsil eden has 

şakirdlerinin şahs-ı mânevîsi "Ferîd" makamına mazhar oldukları için, değil hususî bir 

memleketin kutbu, belki -ekseriyet-i mutlaka ile- Hicaz'da bulunan kutb-u âzamın 

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=riyazet
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=naz+makamı
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=havvas


tasarrufundan hariç olduğunu.. ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her 

zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanımağa mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i 

Nur'un şahs-ı manevîsini, o imamlardan birisini zannediyordum.  

Şimdi anlıyorum ki; Gavs-ı A'zam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber "ferdiyet" 

dahi bulunduğundan, âhirzamanda şâkirdlerinin bağlandığı Risale-i Nur, o ferdiyet 

makamının mazharıdır. Bu gizlenmeye lâyık olan bu sırr-ı azîme binaen, Mekke-i 

Mükerreme'de dahi -farz-ı muhal olarak- Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz kutb-u 

âzamdan dahi gelse; Risale-i Nur şakirdleri sarsılmayıp, o mübarek kutb-u âzamın 

itirazını iltifat ve selâm suretinde telâkki edip, teveccühünü de kazanmak için, medar-ı 

itiraz noktaları o büyük üstadlarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. 

 O ferdiyet makamının sahibi kendi izni olmayan bir başkasının o zamanda 

tasarrufu ve revacı mümkün olmaz. 

 “Ben Üstadımdan işittim ki: "Hazret-i Mevlana (k.s.) Hindistan'dan tarik-ı 

Nakşiyi getirdiği vakit, Bağdat dairesi, Şah-ı Geylani'nin (k.s.) badel-memat, hayatta 

olduğu gibi, tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlana'nın (k.s.) manen tasarrufu cay-ı kabul 

göremedi. Şah-ı Nakşibend'le (k.s.) İmam-ı Rabbani'nin (k.s.) ruhaniyetleri Bağdad'a 

gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki: 'Mevlana Halid (k.s.) senin 

evladındır, kabul et. Şah-ı Geylani (k.s.) onların iltimasını kabul ederek, Mevlana 

Halidi' kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halid (k.s.) parlamış. Bu vakıa ehl-i 

keşifçe vaki ve meşhud olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehl-i velayetin bir kısmı 

müşahede etmiş, bazı da rüya ile görmüşler." 

 Vahidiyet;Allah’ın tüm varlıklarda umumen tekliği,hepsinde birden bir ve tek 

olarak görülmesidir.Tıpkı güneşin hiçbir şey hariç kalmaksızın tüm varlıklarda bir ve 

birden görünmesi ve onlarda bir birlik ve bütünlük içerisinde varlığını sürdürmesidir. 

 Vahidiyette kesretten vahdete bir gidiş vardır.Kesretin mayasını oluşturur.. 

kesretin tutkalıdır..vahdet gitse,kesret dağılır. 

 Kesrette vahdet ve vahidiyet öndedir..hakimiyet külli manada tam tecelli 

eder.Herkes tarafından görüşür,ihata edilemez. 

 Vahidiyet eşyanın ruhudur.Ruh gitse bir çok şeyden teşekkül etmiş olan cesed 

dağılır,ölür. 

 Eşyaya hayat veren vahdettir. 

 İslamiyet Tevhid esası üzerine kurulmuştur. 

 

  
‘Ben tevhid meyveleriyle yüklü bir ağaç dalıyım. Tevhid incileriyle dolu bir 

denizin damlasıyım.’ 

 

 Vahdette hep vahid görünür..Muhyiddin-i Arabi her şeyde vahdeti gördüğünden, 

kesreti inkâra kadar gitmiştir. 

 Kesretteki gidişler hep biri ve bir şeyi bulmak için değil midir?Biri bulan 

Muhyiddin,başkaları bulmaya ihtiyaç duymamıştır. 

 Kur’an da bazen Cenâb-ı Hak kendisini Vahidiyet kipiyle ifade edip,ben yerine 

biz der.Orada Vahidiyetin hakimiyeti vardır. 

 Bazende ben der,Orada ise ehadiyet tecellisi vardır. 

  

 Ehadiyyet ise her bir varlıkta ayrı ayrı olan hakimiyet ve terbiyedir.Umumunda 

birden olmayıp,teker teker her birinde ayrı ayrı görülmesidir. 



 Ehadiyyet sonunda vahidiyyete gider.Vahidiyyette ferdiyette son bulur. 

 İhlas,’Sülüsühül Kur’an’dır..Kur’anın üçte biri..üç ihlas bir Kur’an.. 

 İhlasta Ehadiyyet sırrı vardır. 

 ‘De ki O Allah Ehaddir,Sameddir.Ne kendisi bir başkasından doğmuştur,ne de 

kendisinden bir başkası doğmamıştır.Hiç bir şey de O’nun misli,meseli,küfvü,şebihi ve 

benzeri değildir. 

 Her bir varlıkta ayrı ayrı hatta her bir varlığın her bir ahvalinde ayrı ayrı tecelli 

eder. 

 Sameddir zira hiçbir varlığın,hiçbir şeyine muhtaç değildir belki her bir varlık 

başlı başına O’na muhtaçtır. 

 Varlıklardaki farklılıkla beraber bütünlük O’nun ehadiyet tecellisindendir. 

 Heme ost değil,heme ezost-tur.Yani her şey O değil,her şey O’ndandır.Her bir 

şeyde ayrı ayrı görülür,bilinir,anlaşılır. 

 Güneşin bir olduğu halde,ışığıyla,rengi ve özellikleriyle her bir varlıkta ayrı ayrı 

tecelli etmesi gibi… 

 Hepsinin bir kaynaktan beslenmeleri,aralarındaki uyumu da oluşturur. 

 Varlıklar arasında ehadiyet tecellisi azalıp gittikçe,bağlantısı kesildikçe varlıklar 

ölüme giderler..o bütünlüğü muhafaza edemezler. 

  

*' La ' süpürgesi ile , yolu temizlemeden,' İllallah ' Sarayına varamazsın !  

  ‘Uful edip sönenleri,kaybolup varlığını devam ettirmeyenleri 

sevmem’diyor İbrahim Peygamber… 

 Yıldız,ay,güneş hep gidip kayboluyor,demekki gidip kaybolmayan,birliğini ve 

tekliğini koruyan birsi var ki,işte ben ancak O’nu severim ve sevmeye ve de sevilmeye 

layık ancak O’dur. 

 

 Akşemseddin der: 

 Gördüm çü Hakkın vechini aynel yakin Ya Hu derim. 

 Ki,sufi La’dan dem vurur,ben herdem İlla Hu derim. 

 

 Vahidiyyet,Ehadiyyet,Ferdiyet süpürge gibi O’nun gayrını süpürüp,O’nun bir ve 

tekliğini şüphesiz ifade eder.Hiç bir şeyde,hiçbir şeyi O’na şerik yapmaz. 

 Allahın affetmediği tek suç,kendisine olan şerik ve şirktir..ortak koşulmasıdır. 

 ‘İnnallahe lâ yağfiru en yüşreke bihi ve yağfiru ma dune zalike limen 

yeşâ’’Muhakkakki Allah kendisine eş ve ortak koşulmasını affetmez,onun dışında ise 

dilediğini bağışlar.’ 

 Zıddı yönüyle en aşağı dereke şirk olduğu gibi,yükseklik ve yücelik yönüyle de en 

yüksek makam,ferdiyet,ehadiyet ve vahidiyyettir. 

  

Kalblerde ancak O Bir-le tatmin olurlar. 

  

 
Sadi-i Şirazî'nin dediği gibi, 

 ( Uyanık ve zeki gözler 

nazarında, her yaprak Allah'ın marifetine dair bir delildir.)  

 Bir-den gelen her şey,yine Bir’e gider ve Bir’i gösterirler. 

 



 O Vahidir,Ehaddir,Ferddir. 

 

 

 MEHMET ÖZÇELİK 

11-08-2008 

  

  

 

 

FETTAHİYYET HAKİKATI VE SIRRI 

 

 Fettah;Arapça gramer olarak,Mübalağalı ismi faildir. 

 Çok çok,çok-ca açan,fetheden anlamınadır.Açılımları gerçekleştiren.Her şey 

açan,maddi manevi fetheden… 

 Fettahiyyet diğer isimlerin de tecellisiyle beraber tezahür eder.Yani her şeye 

layık bir suret açar. 

 Arslana verdiği kafa ve pençe ile, kediye verdiği kafa ve el bir birine mütenasib 

bir açılım gösterirler. 

 Kabağın yapraklarının açılımı ile,gülün yapraklarının açılımı farklı farklıdır. 

 Allah bilerek açar ve bildiği gibi açar. 

 Bu açılımlarda mükemmellik vardır.Eksiklik ve kusur söz konusu değildir.Her 

şey mükemmel olarak açar ve açılır. 

 Besmelenin tüm açılımların ve başlangıçların başı ve ilki olmasındaki sır;Allah 

adı ve müsaadesiyle olan açılımların mükemmel olmasındandır.O’nun irade ve takdiri 

ile olan açılım,memnun olunacak bir açılımdır. 

 Önce insanın ve onun duygularının fethinden başlayalım. 

 İnsan yani ilk tohum,yumurta ve çekirdek durumunda olan –ki tüm varlıklar için 

bu geçerlidir- ilk atamız ve babamız Hz.Ademin toprak unuyla hayat suyunun 

karıştırılmasından,varlık ateşlinde pişerek kendisine hava üflenmesiyle belli bir hava 

kıvamı verilmiş oldu. 

 O insanlığın ilk açılmamış tohumu idi. 

 Allah fettah ismiyle Ademi açtı ve Hz.Havva, ondan da insanlık çıktı.Ve bu açılım 

hala sürmekte ve öyleki dünyanın sınırsız bir ömrü olsa bu açılım sonsuza dek fettah 

ismiyle açıla açıla sürecektir. 

 Bütün varlıklar için de durum aynıdır. 

 Bu açılımlar kendi içinde kopyalama suretinde bir açılım olmayıp,tamamen 

kendi çapında ve kendi içinde de bir çok açılımları oluşturacak bir açılmadır. 

 Hz.Adem kendi şahsiyeti içerisinde bir açılım gerçekleştirirken,başka 

şahsiyetlerinde açılımında rol oynamaktadır. 

 Bunu bir insanın münferid olarak açılımı şeklinde ele alalım; 

 

 *Ana rahmine bir damla su ölerek düşen insan;Fettah ismiyle hem zahiri hem de 

batini duyguları beraber ve birbiriyle münasebettar olarak gelişime göstermektedir. 

 Bu açılım süreklilik gösterirken,belli bir noktaya gelerek sıkışıp kalmamaktadır. 

Fettahiyyet ismi gibi,onun tezahürü de sınırsız olarak açılımı devam etmektedir. 

Ana rahminde suyun açılı ile belli bir noktaya gelen insanın duyguları görevini 

yapmadığından bu açılım tam gerçekleşmemektedir. 

Zira o duyu ve duyguların büyük bir kısmı başka aleme bakıp,orada açılımı 

gerekmekte ve gerçekleşmektedir. 

Su açıldı göz oldu ancak o göz kendi içerisinde bir çok açılımlara muhtaçtır. 



Dünyaya gelerek etrafı gören göz aynen soğanın katmanları gibi sürekli açılım 

göstermektedir. 

Önce gülün zahirini görür,zamanla kokusunu,rengini ve araştırma sonucunu 

marifet ile gülün oluşumundan içerisinde onunda açılımları hakkındaki bilgisinde 

açılımlar olur.Göz bundan ibret ve dersler çıkarır. 

Zamanla bu madde alemini de aşan göz maneviyat alemlerinin pencere ve 

perdesini de aralar.Şöyleki; 

Talebeleriyle bir mezardan geçen Bediüzzaman hazretleri talebelerine 

ayrılmalarını söyler.Sadece kendisinden iki yaş büyük olan Molla Resul adındaki 

talebesi nazdarlığından ayrılmaz.Bir müddet sonra mezara bakan Bediüzzaman 

tebessüm eder.Molla resul ısrarla sebebini sorunca cevaben; 

Bu yeni gömülmüş bir kadın mezarı idi.Kadın ölmeden önce elinde ipe boncuk 

saplamakta idi.Ve şu anda mezarda da ipe boncuk saplamakla meşgul.Öyle ki kıyamet 

kopunca kadın diyecek ki;Ya Rabbi,kıyamet ne de çabuk koptu,daha ipe boncuklarımı 

bile saplamadım. 

Bu Fettah isminin gözdeki açılımı olup,onu müşahede etmekte,kulağıyla 

söylediğini ve söyleyeceğini duymaktadır. 

Bediüzzamanın o tebessümü,yüzün fettah ismiyle ayrı bir açılımıdır. 

 

O göz peygamber gözü olduğunda cennet ve cehennemi görür,Allah’ı müşahede 

eder.Tüm perdeler fettah isminin şiddetli tezahürüyle ve parlamasıyla parlaklığı 

nisbetinde önünü açar,görür ve gösterir. 

Fettah ismiyle o peygamber zamanın açılmasıyla kıyamete kadar olacak işlerin 

kendisine fettah simiyle bildirilmesi ve gösterilmesiyle görür ve haber verir. 

Fettah ismiyle Kur’an-ın açılımı onun içerisindeki tüm sırların zahir olmasıdır. 

Ve hakeza,göz fettah isminin insanlarda farklı tezahürleri sonucu farklı görmeler 

ve görüşler meydana getirir,isme mazhariyet ve ismin o insandaki inkişafı 

nisbetinde,eşyada da açılımlar olur. 

 

*Anne karnında kulak açılımı ile başlayan fettah hakikatı sadece annenin kalb 

sesini işitmekle sınırlıdır. 

Dünyaya gelen o çocuk önce yakındakilerinin,daha sonra tanıdıklarının ve zaman 

içerisindeki açılımın artmasıyla sesler dünyasını keşfeder. 

20 desibelin altındaki ve üstündekileri duymayıp yine sınırlı sesleri duyan o 

insan;hayvanların seslerini,bitkilerin,rüzgarın,başlı başına bir alem olan sesler dünyası 

fettah isminin kulaktaki inkişafı ve mazhariyeti nisbetinde açılımları gerçekleştirir. 

İlim ile,teknoloji ile bu sefer düşük sesleri de cihazlarla keşfetmeye,sesleri 

ayrıştırmaya ve kaydetmeye başlar.Sesler dünyasına hükmederek,kontrol etmeye başlar 

Bütün alemlerden alınan çekirdeklerle bir bütün olan insan,fettahiyyet 

hakikatının inkişafıyla bütün duyguları alındığı alemin büyüklüğü nisbetinde açılmaya 

başlar.Böylece o alemin bütün özellikleri o insanda görünür ve o alemin özelliklerine ve 

zenginliklerine o insan sahib olmuş olur. 

 

Fettah ismiyle burun kokular dünyasını,dil tatlar dünyasını,vücut hisler 

dünyasını,akıl kayıtlar alemini açar ve o ismin onda inkişafı ve mazhariyeti nisbetinde 

kendisine keşfolunmuş ve görünmüş olur. 

Tüm dışımızda sahib olduğumuz duygularımız gibi,içimizde olan ruh,vicdan,kalb 

ve sırlar alemi de o nisbette inkişafa başlar. 

Duygular inkişaf ettikçe,alemler de inkişaf eder.Birbiriyle orantılı olarak 

açılımlar gerçekleşir. 



 

*Yarı ölüm olan uyku ile kapanan duygulara karşı bu sefer başka alemin yani 

misal aleminin kapıları açılır.Suretleri görür,hafızasında depolananların kaydıyla 

uğraşır. 

Her bir alemin kapanışı,yeni alemlerin açılışına kapı açar. 

Ölüm ile zahiren kapanan duyguların yerine başka alemlerin perdeleri ve 

kapıları aralanırken,o alemin şartları ve yaşantısına bir geçiş olmuş olur.Tıpkı ölümle 

biraz daha hür olan vücut kabir aleminde müsaadesi nisbetinde daha geniş alemlere bir 

açılış ve açılımı gerçekleştirmiş olur. 

 

Allah zatı itibarıyla ezeli ve ebedi olduğu gibi,sıfatları itibarıyla da ezeli ve 

ebedidir. 

Fettahiyyet hakikatının açılımının da sınırı yoktur.Bu açılım insan kabiliyetinin 

açılımıyla orantılıdır. 

 

*”Meselâ: -
1
- âyet-i kerimesi, beşerin 

birinci tabakasına şu mânâyı ifham ve ifade ediyor:  

Semâvat, ayaz, bulutsuz, yağmuru yağdıracak bir kabiliyette olmadığı gibi, arz 

da kup kuru, nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. Sonra ikisinin de yapışıklıklarını 

izâle ve fetk ettik. Birisinden sular inmeye, ötekisinden nebatat çıkmaya başladı. 

Mezkûr âyetin ifade ettiği şu mânâya delâlet eden -
2
- âyet-

i kerimesidir. Çünkü, hayvanî ve nebatî olan hayatları koruyan gıdalar ancak arz ve 

semânın izdivacından tevellüd edebilir.  

Mezkûr âyetin tabaka-i avâma ait safhasının arkasında şöyle bir safha da vardır 

ki, nur-u Muhammediyeden (a.s.m.) yaratılan madde-i acîniyeden, seyyarat ile şemsin o 

nurun mâcun ve hamurundan infisal ettirilmesine işarettir. Bu safhayı delâletiyle teyid 

eden -
3
- olan hadis-i şerifidir. “

4
 

 Kâinatta başlangıçta bir acin yani hamur halinde idi.Allah o kâinat hamurunu 

fettah ismiyle açtı,içine tüm varlık tohumlarını ekti. 

  

"Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz"
5
 

 

Fettah ismiyle bu açılım hala sürmekte..hamur genişlemektedir. 

 

İşte Efendimizi farklı kılan en önemli nokta burada devreye girmektedir; 

Efendimizde tüm varlıkların hamurunu,çekirdeğini,tohumunu 

oluşturmakta,Allah Fettah isminin gereği olarak onun açılımından kâinatı meydana 

getirmektedir. 

Nasıl ki Hz.Âdem insanlığın ilk hamurunu oluşturup,o hamurun açılımıyla 

insanlık oluşmuşsa,o hamurun da hamuru olan Efendimizin fettah isminin açılmasıyla 

da Allah kâinatı oluşturmuştur. 

                                                 
1
 "Gökler ve yer bitişik iken Biz onları birbirinden koparıp ayırdık." Enbiya Sûresi: 21:30. 

2
 "Her canlı şeyi sudan yarattık." Enbiya Sûresi: 21:30. 

3
 "Cenab-ı Hak herşeyden evvel benim nurumu yarattı." 

4
 Mesnevi-i Nuriye | Habbe | 103. 

5
 Zariyat Suresi 47. ayet. 



Efendimiz;”Âdem su ile toprak arasında yani daha balçık halinde iken Allah 

benim ruhumu yaratmıştı.”buyurarak kendisinin kâinatın ruhu mesabesinde olduğunu 

ifade etmektedir. 

 

Kur’an-ı fettah isminin tezahürü olan Fatiha ile açan Allah,Kâinat kitabının 

Fatihası olan Efendimiz ile de varlıklar alemini açmıştır. 

Kur’an için Fatiha ne ise,kâinat için Efendimiz de odur… 

 

Kâinatta bütün isimlerin belirtilerini görebiliriz.Ancak kâinat ve tüm alemler 

fettah isminin bir tezahürüdür desek,mübalağa etmiş olmayız. 

 

 Fettah hakikatını her şey de görebiliriz.Hiç bir şey yoktur ki fettah isminin 

haricinde kalsın,açılımı söz konusu olmasın! 

 

 *”Nasıl toprak suya, havaya, ziyâya nisbeten kesâfetli, karanlıklıdır; fakat, 

masnuât-ı İlâhiyenin bütün envaına menşe' ve medâr olduğundan bütün anâsır-ı 

sâirenin mânen fevkıne çıktığı gibi; hem, kesâfetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı câmiiyet 

itibâriyle, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkıne çıktığı gibi; öyle de, 

cismâniyet, en câmi', en muhît, en zengin bir âyine-i tecelliyât-ı esmâ-i İlâhiyedir. Bütün 

hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve mîzana çekecek âletler, cismâniyettedir. 

Meselâ, dildeki kuvve-i zâikâ, rızık zevkinde enva-ı mat'umât adedince mîzanlara 

menşe' olmasaydı, herbirini ayrı ayrı hissedip tanımazdı, tadıp tartamazdı.”
6
 

 Allah her şeye fettahiyyet hakikatının açılımını yerleştirmiştir.sadece onu 

tetikleyecek diğer bir hakikata muhtaçtır. 

 

 Birinci Hakikat: "Fettâhiyet" hakikatıdır.  

Yani Fettâh isminin tecellîsiyle, basit bir maddeden ayrı ayrı, çeşit çeşit, hadsiz 

muntazam suretlerin, beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılmasıdır.  

Evet, nasıl ki umum kâinatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı, çiçekler 

misilli, Fettâh ismiyle her birisine münasip bir tarz-ı muntazam ve bir şahsiyet-i 

mümtâze kudret-i fâtıra açmış, vermiş. Aynen öyle de, fakat daha mu'cizâtlı olarak, 

zemin bahçesinde dört yüz bin enva-ı zîhayata dahi, her birisine gayet san'atlı ve 

hikmetli bir suret-i mevzune ve müzeyyene ve mümtâze vermiş. 
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 Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde, bir yaratılıştan diğerine çevirerek yaratıyor. İşte 
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âyetlerin ifadesiyle, tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi, suretleri 

açmasıdır. Bu hikmete binaen, feth-i suver hakikati tekrarla birkaç suretlerde 

Risaletü'n-Nur'da ve bilhassa bu risalenin İkinci Makamının Birinci Babında, Altıncı ve 

Yedinci Mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden, onlara havale edip, burada bu 

kadar deriz ki: 

 

Fenn-i nebatat ve fenn-i hayvanatın şehadetiyle ve tetkikat-ı amîkasıyla, bu feth-i 

suverde öyle bir ihata ve şümul ve san'at var ki, birtek Vâhid-i Ehadden ve herşeyde 

herşeyi görebilecek ve yapabilecek bir Kadîr-i Mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli 

ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü, bu feth-i suver fiili ise, her yerde ve her anda 

bulunan, nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir 

ihata ister. Ve böyle bir kudret ise, ancak bütün kâinatı idare eden birtek Zâtta 

bulunabilir.  

Evet, meselâ mezkûr âyetlerin ferman ettikleri gibi üç karanlık içinde bütün 

validelerin erhamında insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, ziynetli ve 

intizamlı olarak, hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, basit bir maddeden 

açmak ve yaratmak olan fettâhiyet; ve umum rû-yi zeminde aynı kudret, aynı hikmet, 

aynı san'atla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu feth-i suver 

hakikatı, vahdâniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. 

Çünkü, ihata etmek bir vahdettir; şirke yer bırakmaz. Ve Birinci Babda vücub-u 

vücuda şehadet eden on dokuz hakikat, nasıl ki vücutlarıyla Hâlıkın vücuduna delâlet 

ederler; öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler.”
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 “ihatalı olan fettâhiyet hakikatiyle bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit 

maddeden yapmak ve açmak, vahdeti bedahetle ispat eder.”
10

 

 

“Ya Müfettihal ebvab!İftah kulûbena ya hayrel bâb.” 

 “Ey kapıları açan Müfettih!Kalblerimizi ve kalblerimize hayırlı kapıları 

aç.Kalblerimiz sonsuz açılımlara mazhar olsun.Önünde kapalı bir şey olmasın,önü 

kapalı olmasın.” 

 Ey kapıları açan Allahım!Bizimde tüm duygularımızın kapılarını fettah ismin 

hürmetine aç. 

 Ey her şeye layık kapıları açan Allahım!Bize layık ve layık gördüğün kapıları da 

aç. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

06-09-2008 
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BERAT KANDİLİ 

 

 Âyette:” Ha, Mim. Apaçık Kitab'a andolsun ki, Biz onu mübarek bir gecede 

indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd 

edilir.”
11

 

 Âyette geçen ‘Mübarek gece’ ile kasdedilen Berat gecesidir. 

 Kadir gecesinden sonra ikinci kadir olarak değerlendirilen Berat gecesi önemi 

itibarıyla; 

 Kur’an-ı Kerim o gecede toplu olarak dünya semasına inmiş,kadir gecesinden 

itibaren ise 23 sene de Mekke-Medine de tamamlanmıştır. 

 “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve 

mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin 

kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i 

Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'ân'ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair 

vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on 

binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne 

geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur'ân'la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak 

büyük bir kârdır.”
12

 

 Bir çekirdek nasılki bir ağacın tümünü içinde barındırıyorsa,bir çekirdek 

mesabesinde olan Berat gecesi de bir yıllık oluşumu ve gelişimi bir çip gibi içerisinde 

barındırmaktır. 

 Berat gecesi varlıkların özellikle insanların yıllık mukadderat proğramıdır. 

 Yıllık bütçe toplantılarında nasılki bakanlıkların genel giderleri ve onlara ayrılan 

paylar taksim edilirse,berat gecesi de özellikle insanların o yılda doğum-

ölüm,rızık,hastalık,savaş vs gibi olayların yıllık proğramlanarak,onların uygulayıcısı 

olan dört büyük meleklere tevdi edilir. 

 Mesela ecel süre ve müddet demektir.O senede süresi belirlenen insanın süresinin 

dolduğunda ölmesidir. 

 Mevlananın Mesnevisinde anlatılan bir olayda;Süleyman peygamber zamanında 

hocanın birisi evden çıkınca Azraili görür.Bakar ki Azrail kendisine bakıp gülmekte.Bu 

korku ve telaş ile aralarının iyi olup tanıştığı Süleyman peygamberin yanına gider ve 

kendisini buradan uzaklaştırmasını söyler.Süleyman peygamberin sebebini sorması 

üzerine verdiği cevapta; 

Azrailin kendisine güldüğünü,bununda hayra alamet olmadığını söyler.Süleyman 

peygamber nereye göndermesini sorduğunda da hoca bizzat kendi 

isteğinde,Hindistanın,lahor’un,Sinca kasabasına göndermesini ister. 

Maddi her güç yani cinler,rüzgar ve hayvanlar emrinde olan Süleyman peygamber üç 

aylık yola yani Filistinden Hindistanın Lahorun Sinca kasabasına üç saat içerisinde 

ulaştırır 

Aradan geçen bir hafta sonra Azrail bir sebeble Süleyman peygamberin yanına 

uğradığında geçen haftaki hocaya gülüş sebebini sorar. 

Azrail bir daha gülerek meseleyi kendisinin de daha hala çözemediğini söyleyerek şöyle 

anlatır; 

Allah bana geçen hafta ruhunu alacağım insanların listesini vermişti. Listede hocanın da 

ismi vardı.Ancak Allah bana hocanın ruhunu Hindistanın,Lahor’un,Sinca kasabasında 

almamı söylemesi üzerine,hocanın bu üç aylık yola üç saatte nasıl ulaşabileceğini 

düşünerek hayretimden güldüm ve Allahın hikmetinden sorulmaz diye de düşündüm.Ve 
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bana verilen adrese gittiğimde hocanın orada hazır bulunduğunu görünce ruhunu 

aldım.Ancak oraya nasıl geldiğini hala çözmüş değilim,diyerek ilahi hikmeti dile 

getirmesi üzerine olayın diğer yönünü Süleyman peygamber özetle;Kendisinin 

gülmesinden dolayı hocanın telaşa kapıldığını,yanına gelip bizzat kendi isteğiyle oraya 

ulaştırmamı istemesi üzerine ben de onu oraya gönderdim diyerek kaderi planın eksik 

bilinen noktasını da tamamlamış oldu. 

İnsanlar hayat ve yaşantılarıyla,kaderin hesabını kendi  iradeleriyle 

tamamlamaktadırlar. 

  

 Düşündürmesi açısından bir fıkra anlatılır: 

 Adamın birisine Azrail ruhunu almak üzere gelir.Adam bir süre verilmesini,bazı 

yapması gereken işlerinin olduğunu söyler.Bu arada süre dolduğunda öyle bir işte 

bulunmalıdır ki,Azrail ruhunu alamasın. 

 Karada,denizde bulunan işleri düşünür ve sonunda havada pilot olmaya karar 

verir.Böylece pilotken Azrailin gelipte arkasında bulunan üç yüz kişinin de ruhunu 

alamayacağını ve böylece kurtaracağını düşünür. 

 Nitekim pilotken Azrail gelir ve ruhunu alacağını söyler.Bunun üzerine pilot; 

 Tamam da,arkamda üç yüz kişi var,onların durumu ne olacak? 

 Azrail cevaben; 

 Biliyor musun,ben bu üç yüz kişiyi buraya toplayana kadar,bu zaman süresi 

içerisinde neler çektim?der. 

 

 7 sene önce komşumuzdan biri,diğer sene bir diğeri,diğer sene de benim pederim 

ölmüştü.Her sene mukadderat gereği birisi gitmekteydi. 

 Pederim anlatmıştı; 

 Abdurrahman Efendi inançlı ve ibadetine ihtimam gösteren bir insan idi. 

            O gece mübarek gecelerden,berâate vesile olacak Beraat gecesi idi. Böylece o 

geceyi değerlendirecek,cemaatla ibadete iştirak edecekti. Bu amaçla abdestini aldı. 

Namaza hazırlanmıştı. Yatsı ezanının okunmasını beklemekte idi. 

            Komşusu Cemal ise kendisinin tam tersine ilgisiz bir insan idi. 

            Ezanı beklemekte olan Abdurrahman bir anda komşusu Cemalle karşılaşır. 

Onunla konuşmaya başlayan Cemal,çok da lafazan biridir. Sürekli konuşur. 

Abdurrahman Bey ise sırf saygısından ve komşuluk hürmetinden dolayı onu dinler. 

faydalı olabilirim düşüncesiyle sorularını da cevaplayıp,bir şeyler anlatır. 

            Sohbet o kadar koyulaşmıştır ki;ne kadar bir zamanın geçtiğinden sadece 

Abdurrahman Bey habersizdir. Cemal ise işi önceden planladığından,o pal çerçevesinde 

konuşmasını bitirir. 

            Bu anda Cemal Abdurrahman Beye sorar: 

            -Abdurrahman,sen hiç şeytan gördün mü? 

            O da gayet saf ve masum bir şekilde;Allah korusun Cemal! Allah kimseye 

göstermesin! 

            Söze devam eden Cemal;işte şeytan benim,görmediysen gör,der. Ve sebebini de 

açıklamaya başlar: 

            -Ben bu gecenin Beraat gecesi olduğunu bildiğimden dedim ki;Bu gece beraat ve 

namaz gecesi,dur ki ben şu Abdurrahmanı namazdan alıkoymak için lafa 

tutayım,ibadetten alıkoyayım,dedim ve işte yaptım. 

            Abdurrahman Bey ise gerçekten saatine bakar ki,epeyce de vakit geçmiş. Yine de 

Cemalden ümidini kesmez ve ona;-Namaza ne zaman başlayacağını,sorar. 

            Cemal ise daha genç olduğunu,belki ilerde kılabileceğini söyler ve ayrılırlar. 



            Biri şeytanlığını yapmış onu ibadetten alıkoymuş iken,öbürüde aldanmanın 

hüznünü yaşamaktadır. 

            Bir şer bütün hayırların şuursuzca ortaya çıkmasına sebeb olmakta ve bir şer 

binlercesini kendisiyle meşgul edip uğraştırmaktadır. Mesela bir hırsız için 

hapishaneler,polisler,kilitler,kasalar ve yalanlar ile güvensizlikler oluşmaktadır. 

            Bu düşünceyle Abdurrahman Bey eve gelir. Cemalden ayrılalı 15-20 dakika 

ancak olmuştur. Hanımı kendisine,Cemalin öldüğü haberini verince önce irkilir,sonra 

da inanmak istemez. Çünkü daha az önce beraberlerdi. 

            Bu şaşkınlık ile hanımına bir yanlışlığın olabileceğini söylerse de 

hanımı;gerçekten öldüğünü,evlerinden de hala ağıtların gelmekte olduğunu söyler. 

            Cemal gerçekten de ölmüştür. Böylece ölüm her şeyden insana daha yakın 

olduğunu bir daha göstermiş olmaktadır. Hem  ölüm ona ulaşmış,hem de yaşı ölüme 

yanaşmıştır. Diyebiliriz ki;Hala ne diye oyunda oynaştasın. 

           Sen ki artık ölecek yaştasın. 

 Kişi kendisinin de ölecekler listesinde olduğunu düşünerek,hiç vakit geçirmeden 

Allah’ın rızasına uygun yaşamasıdır. 

 

 Bu gecede yıllardır dikkatimi çeken bir nokta da;Yağmurun yağması,en azından 

çiselemesidir. 

 Bu gecede maddi ve manevi rahmet beraber yağmaktadır. 

 Bu gecede rahmet kapıları açıktır. 

 

 Bu geceyi Kur’an okuyarak,Peygamber Efendimize salavat getirerek ve varsa 

kaza namazını kılarak değerlendirmek gerektir. 

 Veya bin ihlas okumalı,Cevşen okumalı,İman Hakikatlarından okuyarak o geceyi 

ihya etmelidir. 

 

 Başka zamanda yapılan iyiliklere bire on sevab verilirken kadir gecesinde bire 

otuz bin,berat gecesinde ise yirmi bin sevab verilmektedir. 

 

 “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. O'na 

ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i sâlih ulaştırır. Kötülüklerle 

tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.”
13

 

 Bu gecede ve bu sene süresi içerisinde yapılan manevi atmosferler otomatikman 

değişimde önemli roller oynayacaktır.Şöyle ki; 

 Kelime-i Tayyibe denilen güzel sözler,dualar,manevi hizmetler göğe doğru 

yükselir.Ağırlığıyla beraber kelime-i habise de göğe yükselir.İkisi bir mücadeleye 

girer.Hangi hangisine galebe ederse,o durum yer yüzüne akseder.yani iyi kelimeler kötü 

kelimelere galib gelirse,aynı durum yer yüzüne aksedip,yer yüzünde iyiler kötülere 

hakim pozisyonuna gelir. 

 Aksi durumda ise,aksi olup,kötüler iyilere üstün gelir. 

 

 (Şaban ayının 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü 

teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. 

Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.” Bu hâl, sabaha 

kadar devam eder.) [İbni Mace] 
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 (Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. 

Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) 

[İbni Mace, Tirmizi] 

 Recep, Allah’ın ayıdır. Şaban, benim ayımdır. Ramazan, ümmetimin ayıdır. 

 Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua 

etmiştir: 

"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica 

ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 

 “Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın 

her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin 

defa ihlas süresini okumuş olur. 

Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde 

cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak 

kadarda çok sevabı vardır.  

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh'den gelen rivayete göre:  

"Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: "Her kim bu namazı, berat 

gecesi kılar ise. Allah-u Teala'nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, 

kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala'nın 

mağfiretidir. “ 

Mehmet  ÖZÇELİK 

17-08-2008 

 

  

 

 

 

 

SADAKA KÜLTÜRÜ 

 

 Bu konuyu toplumda giderek artan şu sözler yazmama sebeb oldu. 

 Akp-nin değişik konulardaki tenkidini savunmak bana düşmez.Onlar kendi 

kendilerini savunurlar ve savunmaktadırlar. 

 Ancak ısrarla bu partinin ayakta durmasını sadaka kültürüne,topluma yiyecek, 

para,kömür gibi sosyal yardımların yapılmasıyla varlığını sürdürmesine bağlayarak,bu 

yardımları önemsiz ve gereksiz olarak değerlendiren beceriksizlere ithafen yazıyorum. 

 Şimdiye kadar tüm partiler kendilerinin seçilmesi halinde halka neler 

yapacaklarını,fakirlikten kurtaracaklarını hep vaat ettiler ancak hep aldatıcı ve 

oyalayıcı,kandırıcı uygulamaları kendini kısa zamanda gösterdi ve tekrar derslerini 

aldılar. 

 Chp hep yıllardır fakirlik edebiyatı yaparak kalkı kandırdı,kimseyi fakirlikten 

kurtaramadı ancak kendi kendilerini zengin ettiler. 

 Şimdiye kadar herkes devlete baba dedi ve öyle de görüldü.Demirel-e baba 

denildi.Ancak yakınlarının dışında pek kimseye babalık yapmadılar,yarım asrımız 

öylece heba oldu. 



 Devletin sosyal bir devlet olması gerekliliği hep söylenildi ancak sosyallikten uzak 

ferdiliğe takınıldı. 

 Şimdi ise gerçekten önemli çapta;fakir-fukara,garib gureba,yaşlı-özürlü,kız-

kadınlara yönelik önemli çapta yardımlaşma kurumu devreye sokularak,çalışmayan 

sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu ve kurumları devreye konuldu.Halkta bir 

nefes alma açıkça görüldü. 

 Kendilerini,kişiliklerini,değerlerini kaybedenler oylarını da kaybedince bunu 

sosyal sadaka devleti diyerek seviyesizce alay konusu yapılarak tenkid edilmeye 

başlanıldı. 

 Ayı üzüm asmasına ulaşamayınca ekşi deyip,gümler gidermiş. 

 Gözü hasta olan yarasa tabiatlı güneşten rahatsız olurmuş. 

 Dünya güzelini isteyen kişinin eline geçmeyince ne kadar çirkinmiş deyipde 

nankörlüğü gibi. 

 Memleketimizde de bu tipli insanların türemesi önemli bir kültürümüzün 

hücumuna hedef oldu. 

 Asırlardır süre gelen bir çok manevi değerlerimiz ve kültürlerimiz mevcuttur. 

Kur’an-ı Kerim-de Sadaka  23 
14

 yerde geçmektedir. 

 Zekat-da  zekat olarak 31 
15

 yerde zikredilmektedir. 

 Kültürlerimiz arasında hala İstanbulda bulunan Sadaka Taşları Osmanlıdan 

gelen yardımlaşma aracı olarak mevcuttur.Doğumdan ölüme,sünnetten düğüne,taziye, 

hediyeleşme, mezar taşları,ziyaretler,büyüklerin ellerini öpme ve hatırlarını 

sorma,bayramlaşma,saygı, sevgi,selamlaşma,aç varken tok yatmama,büyüklere yer 

verme,kusur araştırmama,kalp kırmama,kul hakkı,ikram,ezan,ad 

kurma,vs.vs.sayamayacağımız yüzlerce dini ve kültürel değerlerimizin 

yaşatılması,milletimizin yaşatılmasıdır. 

 Ancak bir asırdır bunları yıkmaya çalışanların hala bunların ayakta 

kalmasından rahatsız olmaları,sadaka kültürüne saldırmalarının kuyruk acısını da 

göstermektedir. 

 Hiçbir zaman için kimse bu insanların çalışmadan başkasının sırtından 

geçinmesini istemez.Kimsede kolay kolay onurunun kırılmasını göze alarak çalışmadan 

hayatını devam ettirmek istemez. 

 Yardım kurumunun yardımlarını dağıtırken bir aileye falan kuruma neden 

müracaat etmedin dediğimde cevaben;Onlar televizyona çıkma şartını söylediler,deyip 

yardımlarını da kabul etmemişler.Oysa gerçekten de bir kadın ve kız iki kişi olup 

muhtaç insanlardı. 

 İşte milletimiz böyle asildir,her ne kadar yıllarca bozulmaya çalışılsa da… 

 Sadaka kültürü İslami bir kültürdür.Kur’an ve Efendimiz teşvik eder.Ancak her 

zaman;’Veren elin alan elden üstün olduğunu da’ifade eder. 

 Yıllarca kene gibi başkasının sırtından geçinen,havadan para kazanan,manevi 

çukurluğunun ve idareyi bilmeyip kendini bile idareden aciz kalanlar toplumun bu 

şekildeki yakınlaşmasını,elinden tutup kaldırmayı kişilik kaybı gereği tenkid 

etmektedirler. 

 Hadislerde: 
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[073.020], [098.005]  
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 -“Cömert bir cahil Allah yanında cimri olan bir alimden daha efdaldir.” 

-“Cömert olan bir cahil elbette cimri olan bir abidden Allah yanında daha 

makbuldür.” 

-“Üç günlük yiyeceğe sahib olan kimse için dilenmek helal olmaz.” 

-“Kul kardeşi ile beraber yemiş olduğu şeyden kıyamet günü sorgulanmaz.” 

-“Assahiyyu habibullah velev kâne fasıken,elbahilu aduvvullah velev kâne 

salihan.” 

Anlamı:Cömert Allahın dostudur velev fasıkta olsa,cimri Allahın düşmanıdır 

velev Salih de olsa…” 

Benzer hadisde: **"El-bahîlü la yed-hül'ülcennete velev kâne zâhiden v'es-

sehiyyü la yüdhal ün-nâre velev kâne fâsıkan" 

Anlamı:”Cimri cennete giremez velev zahide olsa.Cömert cehenneme girmez 

velev fasıkda olsa…” 

 

        *Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi 

          Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi. 

 

        *Tok olan cümle âlemi tok sanır 

          Aç olan âlemde ekmek yok sanır. 

 

"Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol 

   Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, 

   Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.. 

   Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 

   Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, 

   Hoşgörülükte deniz gibi ol, 

   Ya olduğun gibi görün, 

   Ya göründüğün gibi ol...."Mevlâna 

 

 *Baba evladı kötüde olsa ona bakmak zorundadır.Devlette babalık görevi olarak 

milletinin çalışması için ya ortamlar açmalı veya onun yanlış ve kötü yollara düşmesini 

engellemek için yardımda bulunmalıdır.Bu konuda devlet ve millet el ele vermeli 

özellikle ve özellikle Vakıf müesseseleri arttırılarak canlandırılmalıdır. 

 

 Sadaka kültürü öldürülen duyguların canlandırılmasıdır.Milletçe bunu 

öldürmeyelim,canlandıralım. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-08-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAPTIRILAN HEDEFLER 

 

Bir asırdır yanlış hedefe sıkılan kurşunlar,alış verişte yanlış yapılan hesaplar bizi 

şu anki iflasa getirdi. 

İslam gitmiş,Kur’an yasaklanmış,iman esasları ateizm ve kominizmle tehlikeye 

girmişken insana ve inancına değil,devlete talib olundu.Bu gün o devlete talib olanlar 

ateist ve koministlerle beraber olup,dün mücahitlik adına,bugün ise Ergenekon adına 

ortaklık kurularak bir devre iflasla kapatıldı. 

Milletin imanına ve inancına talib olmayanlar,dünyaya,makama,sevda! ya talib 

oldular..Mevlâ unutuldu..çünkü dava hayali süslüyordu..hakikattan uzaktı. 

Akidesini kaybetmiş bir toplumun takvasıyla değil fetvasıyla meşgul olundu.Akıl 

ve mantık değil,hisler konuşuldu,konuşturuldu. 

Aslında pek konuşmak istemiyor ve de pek gündeme getirmek istemiyordum.Zira 

hep aynı kısır döngü üzerinde gidip gelinmekte tıpkı;’Bizim oğlan bina okur,döner 

döner yine okur.” (Not:Bina,Arapça gramer kitabının adı)  

Hep aynı şeyler okunuyor. 

Yetmişlerin cihat ve mücahit kavramları her ne kadar şimdilerde yerini başka 

şeylere bıraksa da ancak etkisi hala devam etmekte,cihat kavramı ahirete dönük olarak 

değil,dünyaya dönük olarak değerlendirilmektedir. 

En ulvi hakikatlarda dahil her şeyi getirip götürüp cihat kavramının içindeki 

kısır manalara hamletmek,islamı kısır bırakmak,toplumu kısırlaştırmak,açılımları 

açamamak demektir. 

İmana hizmet etmeden ve bunun gereklerini hayata tatbik etmeden,dinin yüzde 

birini oluşturan şeriat meselelerine geçildi. 

Bu da elif-ba bilmeyen çocuğa Kur’an okutturmaya gidildi. 

Vakıalar değil,hayallerdekiler tatbike konuldu. 

Rasulullahın Mekke ve Medine dönemlerindeki tatbikatları göz önünde 

bulundurulmalı, aradaki aşamalar ve gelinen seviye  göz ardı edilmemelidir. 

İslamda ihlas ve samimiyet,islamın ruhudur.His ve heves onun bağıdır. 

Rasulullahın yola çıktığında,Hz.Hatice’ninde ifade ettiği gibi,Allah onu mahcup 

etmeyecek,yarı yolda bırakmayacak,davasını tüm dünyanın başına getireceğine 

inanıyordu. 

Ben de imanım gibi inanıyorum ki,Allah kendi şeriatını tüm dünyaya hakim 

kılacak,insanlar adeta kabulde muztar kalacaklardır.Bu gün İngiltere -hangi amaçla 

olursa olsun-şeriat mahkemesini kurdu ve ilk kararını da şu yönde aldı; 

Gözü görmeyen birisi köpeğiyle camiye gidebilir mi? 

Evet gidebilir.O köpek ona delalet edip,onu camiye götürmektedir. 

Avrupa; Müslümanların halife seçmelerini dillendirmekte,kendilerinde muhatap 

olunacak bir papanın var olduğunu ancak bu kadar müslümanı temsil eden bir halifenin 

olmamasından, kiminle muhatap olacaklarını bilemediklerini söylemektedirler. 

Büyük bir manevi buhran geçiren dünya;rahat ortamda yaratılışının gayesini 

yerine getirmediği için,dolaylı olarak ağır bir bedel ödedikten sonra yaşamaya 

başlayacaktır. 

İslam cemaatı kendi içerisinde anlaşmalı,uyuşmalı,muhabbet etmeli 

ki,hariçtekine etkili olabilsin. 

1970-lerde bu yapılmadı,1980-den beri ağır bedeller ödenmektedir. 

1970-lerde sol ve kominist zihniyetin ideolojisi çürütülme yoluna genel olarak 

gidilmedi,kaba kuvvet ve kavga ile gidilince,sol zihniyette yerini pekiştirdi,kavga edecek 

rakiblerini bulunca piyasada kaldı,müşteri topladı.Bugün Ergenekon adıyla kol budak 

saldı. 



Zihniyet değişmedikçe,hiçbir şey değişmez. 

Altıyüzbin İsrailliyi Firavunun zulmünden kurtaran Hz.Musa aslında pek bir şey 

değiştirmemişti.Sadece bedenleri değişmiş,zihniyet aynı zihniyet.Hz.Musa’ya da baş 

kaldırıp,hazır,bedava gökten inen yemek ve sofradaki kudret helvası ve bıldırcın etini 

yemekten bıktıklarını,oysa firavunun zulmündeyken bile yeşillikler yediklerini,bundan 

dolayı soğan sarmısak gibi yeşillikleri kendilerine vermesini isyankârane istiyorlardı. 

Firavun ve askerleri boğulduğu halde hala yeniden çıkıp geleceğinden 

korkuyor,Hz.Musanın atalarımızın  yurdu olan Kudüse gidip,orada ekelim yiyelim 

teklifine korkarak hayır diyorlar ve;Sen git Rabbinle savaş,biz arkandan geliriz 

diyorlardı. 

 Burada bir nokta koymak gerekir;Bizim bir asırlık dönem içerisinde firavunun 

zulmünden farklı olarak yaşadıklarımızı mukayese etmek gerekmez mi? 

İsmi Kur’anda 34 surede geçen ve 136 defa zikredilen Hz.Musanın hayatını 

düşünüp ibret almak gerekmez mi? 

 Ve Hz.Musa 40 yıl boyunca onları bıraktı,firavunu ve zulmünü görmeyen yeni 

nesillerini yetiştirip,onları da alarak Kudüsü fethetti ve vefat etti. 

  

*Bir nükte ve gerçek:20 yıl kadar önce gözden muayene olmak için göz 

doktoruna gitmiş sıramı bekliyordum. 

 Benden önce giren 60 yaşlarındaki hasta başındaki şapkasını çıkarmayınca 

doktor çıkarmasını söyledi.O ise çıkarmayacağını söyledi.20 dakika kadar bu münakaşa 

sürdü. 

 Çıkarmadığı takdirde muayene edemeyeceğini doktorun söylemesine rağmen 

adam inatlaşıyordu. 

 Zorda olsa adam sinirle çıkarmış,muayene olup çıkmıştı. 

 Ben içeri girdiğimde doktor bitmişti.Bu moralle beni muayene etmesi mümkün 

değildi.Biraz moral vermek amacıyla doktora dönerek; 

 Doktor bey!Bu şapka kafaya girene kadar ne kadar kelle gitti biliyor 

musunuz?Onun tekrar oradan çıkması için en az o kadar kelle gitmesi gerekir! 

 Doktor tebessüm edip,üzüntüsünü dile getirerek bizi de kazasız-belasız muayene 

etti. 

 Evet bir şapka için binlerce kelle gitti.sadece o mi ki? 

 Bu millet firavun zulmü yaşadı,inancı elinden alındı,en önemlisi özgürlüğüne 

prangalar vuruldu. 

 

 Özetle:Şimdiye kadar ve özellikle ve özellikle bir asırdan bu yana islâmiyetin hep 

siyaset yönü yani içi değil de vitrini anlatıldı.İslâmiyet binasının muhteşem olan dışı 

gösterilirken,ondan daha muhteşem ve asıl amaç olan içi gösterilmedi ve de 

gösterilemedi.İslamiyet sloganlara inhisar edildi.Bu da özellikle son asırda çokça 

tepkilere neden oldu. 

 İslâmiyetten imana yeterli derecede bir geçiş olmadı. 

 Bu asrımızda özellikle Bediüzzaman Hazretleri bunu önemli çapta 

gerçekleştirirken,sanki kişinin elinden tutarak onunla beraber İslamiyet sarayının içine 

alıp,iman esaslarının odalarını ve özellikle marifetullahın pencerelerini açıp içeride 

seyahat ettirdi. 

 Bununla ilgili tesbitlerde; 

  

Oliver Leaman: Benim için Said–i Nursi’nin en ilginç yönü, küreselleşme sürecini 

fark ettiği an, küreselleşmenin gücüyle çatışmaktan ziyade, onu anlamaya ve alternatif 

bir cevap geliştirmeye yönelmesidir. Onun eserlerini özgün yapan nitelik, müminlerin 



çağın empoze ettikleri gerçeklerle çatışmadan, nasıl Müslüman kalınacağı noktasında 

tutarlı bir tavır ortaya koymasıdır. Bence bu çok önemlidir. Zira Nursi’ye göre 

globalizasyonun tehlikesi insanların yalnızca Batılılar gibi yaşamasını teşvik etmek 

değildir. Ona göre global kültürü karakterize eden prensipler ateizm ve 

materyalizmdir.”  

 

Jemil Hee Joo Lee:” Risale–i Nur’ların üslubunun, küreselleşme ve ahlak 

konusunda geleneksel Arap tefsircilerine kıyasla çağdaş dünya toplumuna hitap edecek 

şekilde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan kaynaklı eserler, 

tercüme edildikleri ülkelerde siyasal bir İslam’ın gelişmesine katkıda bulundu. Ve bu da 

huzursuzluk ve çatışma meydana getirdi. Aynı eserler Konfiçyüs kültürünün hakim 

olduğu ülkemde sıcak bir şekilde karşılanmadı. İnsanlar dinin siyasal yorumuna veya 

siyasal bir proje gibi sunulmasına uzak durdular. Fakat ben Koreli birisi olarak, Risale–

i Nur’u okuyunca, bunu öğrencilerime söyleyince, bunu halkıma empoze edince, ondaki 

ahlak ve iman vurgusu, hiçbir çatışma, hiçbir rahatsızlık uyandırmıyor.” 

 

İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Colin Turner, “Bediüzzaman 

Said Nursi'nin ütopyacı değil gerçekçi olduğuna işaret eden Turner, onun yolunun 

inancın bireysel seviyede tekamülünü öngördüğünü kaydetti. Bu yolun devrimden çok 

evrim yolu olduğunu ifade eden Turner, bunun da Müslüman toplumu tavandan tabana 

değil, tabandan tavana yöntemiyle kurma yolu olduğunu belirtti. Bediüzzaman'ın 

İslam'ı bir yönetim problemine indirgeme hatasını yapmadığını kaydeden Prof. Dr. 

Turner, "Onun için İslam, Rabbin karşısındaki ferdi bir sorumluluk meselesidir. 

Bireysel seviyede içselleştirilmiş bir adalet olmaksızın sosyal adalet imkansızdır. Bugün 

Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in altın çağını yeniden var edebilmek için Medine 

hayalleri kuruyor. Ama bunu yaparken gerçek adalet dersinin öğretildiği Mekke 

döneminin zorluklarını da istemiyorlar. Bu anlamda Bediüzzaman bizi Mekke'ye geri 

çağırıyor. Çünkü Mekke tecrübesi yaşandı mı Medine kendi başının çaresine 

bakacaktır." dedi. 

 

En önemli bir tesbiti de;Şimdiye kadar gelen tüm alimler hep islamdan 

bahsetti,Bediüzzaman ise imandan bahsetti. 

Yani şimdiye kadarki alimler İslam binasının dıştan içe girişini sağlarken,ilk defa 

Bediüzzaman insanları iman sarayının içerisine alarak oda oda dolaitırmaya başladı. 

Şu tesbiti yapmıştı:” “Lâ ilâhe illâllah”ın mânâsını öğrenmek için, bu kitaplara 

başvurdum. Yine hayal kırıklığına uğradım. Bu kitaplar İslâmdan bahsediyordu, fakat 

Allah’tan bahsetmiyordu. Hayalinize hangi konu gelirse hepsi bu kitaplarda vardı; ama 

asıl mühim olan konu yoktu. Üniversite camiindeki imama durumu anlattım. O da bir 

mâzeret beyan ederek döndü, gitti. Derken, imamla konuşmamı duyan bir kardeş 

yanıma gelerek, “Bende Lâ ilâhe illâllah tefsiri var,” dedi. “İstersen beraber 

okuyabiliriz.” Bu tefsirin en fazla on veya yirmi sayfa olabileceğini düşünü-yordum. 

Meğer beş bin sayfanın üzerindeymiş! Tahmin ettiğiniz gibi bu eserler, Üstad 

Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatıydı.  
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ERGENEKON HEDEF SAPTIRDI 

 

Ergenekon sağı da yanına alarak tıpkı Mısır-da Abdun Nâsırın Seyyid Kutup’a 

yaptığı teklif gibi;önce ikimizin de memnun olmadığımız devleti yıkalım,sonra devlet 

pastasını paylaşırız. 

Ve devlet yıkıldı,arkasından da Seyyid Kutup ve 40 bin kişide beraberinde idam 

edildi. 

Ergenekon Türkiyede bunu denedi..ergenekon Suriyedeki yüzde sekizin yüzde 

doksan ikiye hakimiyeti yolunu denedi..alevileri iktidara taşıma sözü verdi..sağı 

sola,solu sağa kırdırdı..bu gün bu itiraflarla ortaya çıkmaktadır. 

 

Uzun zamandır haber notlarında tutmuş olduğum arşivlerde 
16

 bunlar 

mevcuttur. 

Ergenekon; Solun sağ kolu.. Ergenekonun pkk sol kolu,Kıbrıs yuvası,medya 

sesi,hukuk kapısı,ordu parmağı,laik-irtica-şeriat-alevi-kürt ektiği fitne tohumları,abd 

abisi,Rusya-Almanya sırtı,Türkiye angarya,kolu devlet içinde kol salmış bir vaziyette 

büyütülmektedir. 

 

*Abd 44.başkan zenci Obama ile bir değişim geçirirken;bizde hala eski tas eski 

hamam,sadece dellekler değişmektedir. 

Bir türlü  sözde kalan milletin hakimiyeti gerçekleşmemektedir. 

 Hakimiyete teşebbüs eden millete 3,5 kere darbe vuruldu. 

 Türkiyede, lozanda kabul edilen azınlıkların hakimiyeti sürmekte,umumu 

kucaklayacak olan ‘İslâm kimliği’inkâr edildiği gibi,ettirilmeye çalışılmaktadır. 

 Ergenekon surda açılan bir gediktir.Azınlık komitesinin deşifre oluşudur. 

  

 *Evet…Ergenekon içinde bulunan bir kısım aydın ve devlet erkanı kendisiyle 

yüzleşmekten korkuyor,baskı ile susturmaya ve kabul ettirmeye çalışıyor. 

Tarihi cumhuriyetten öteye gitmiyor,oda şaibeli,sanatı kısır,işleri çürük.. 

Bugün aydın geçinen bir kısım yazar ve sanatçıların ergenekona destek vermeleri 

gösteriyor ki;Ergenekon beslenmek ve büyümek için hem yemiş ve hem de yedirmiş. 

Ergenekonun derinliklerine gidildiğinde öyle zannediyorum ki,iş cumhuriyetin 

kuruluşuna kadar uzanacaktır. 

Artık betonlamalar alttaki kokuların sızmasına engel olamıyor. 

İtiraf üzerine itiraflar insanı dehşete düşürüyor. 

İşler ve şaibeler her ne kadar Veli Küçük,Doğu Perinçek,İlhan Selçuk,Kemal 

Alemdaroğlu ve askeriyeden bir çok üst düzey eleman ve 86 sanık ağır suçlardan
17

 

suçlanmaktadırlar. 

Orduda bir kısım bu işin başını çekip tetikçilik yapmaktadır. 

Günlük tutmuş olduğum Ergenekon ve itiraflarda
18

 dehşete düşürücü haberlerle 

karşılaşmaktayız.Bir asırlık kirli ve pis çamaşırlar ortaya dökülmekte,kokusu 

Rusya,Almanya,Amerika ve tüm dünyaya uzanmaktadır. 

 

Ergenekon gibi terör örgütleri hep kaosla beslenmektedirler. 
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İşte İsrail kaosla besleniyor..kaosu seviyor..varlığının buna bağlı olduğuna 

inanıyor.Onun içindir ki başta bizde ve İslam dünyasında kaos ve fitneyi oluşturacak 

her oluşumun içerisinde bulunmakta ve bu oluşumları bizzat kurup desteklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

ATATÜRK TABU HALİNE GETİRİLDİ 

 

Atatürk namı diğerle Mustafa en tartışılan adam… 

Atatürk tabu haline getirildi.O alet edilerek her gayrı meşru şey,meşru hale 

getirildi. 

*Can Dündar Mustafa filmiyle epey tepki topladı ve kendi düşüncesindekiler 

mesela fikirdaşı olan Müjdat Gezen ona gavur dediler oysa o Mustafa hakkında yüzde 

birini bile söylememişti! 

Neden Mustafa kemalle yüzleşilmekten korkuluyor. 

Neden Atatürkün yakınında bulunan Rıza Nur’un ‘Hayat ve Hatıratım’adlı üç 

cilt kitabın özellikle Atatürkten bahseden 1.cildi anlatılanlardan tamamen farklı 

olup,yasaklanmakta,öğrenilmesine müsaade edilmemektedir? 

Dünyada neden en çok tartışılan,gizlenen ve kanun tarafından korunan bir 

kişidir? 

Çünkü çözülmemesi,bazı şeylerin meçhul kalması,meçhuldekileri, 

karanlıktakileri  beslemektedir.Daha fazla kaos,kargaşa ve kavga ortamı oluşmaktadır. 

 

*”Can Dündar’ın Abdurrahim Tunçak’la 1998’de ölmeden önce buluştuğunda, 

”Atatürk’e çok benziyorsunuz, gerçek oğlu musunuz?“ diye sorunca şu yanıtı almıştı: ” 

Bazı sırlar benimle mezara gidecek, lütfen buna saygı gösterin.”
19

 

 

 

ÇÜRÜYEN HUKUK 

 

Mecliste türban üzerine 411 millet vekilinin kararını anayasa mahkemesi 

yetkisini aşarak,meclisin üzerine çıkarak varsayımlara bina edilen yanlış kararını verdi. 

Anayasa mahkemesinin hukuksuz,var sayımlı hukuk kararı. 

Anayasa mahkemesi ergenekonun neresinde? 

Neden böyle ciddi bir meselede müdahil olmamakta,aynı desteği 

göstermemektedir? 

Perinçek Savcı Abdurrahman Yalçınkayayı delil gösterdi. 

-Mehkeme üyeleri hiç mi milletin içine çıkıpta,milletin konuştuklarına kulak 

vermiyorlar?Hiç mi duyarlık gösterme ihtiyacını duymuyorlar?Toplumun nabzı neden 

tutulmuyor? 

Hukuk yara aldı..hukuk baltayı kendi ayağına vurdu..bir an evvel düzeltmeli, 

hukukun millet için var olduğunu,milletin lehine kararlarla göstermelidir. 

Anayasa mahkemesi devleti uçuruma kadar getirdi..bir oy farkıyla düşmekten 

son anda kurtuldu.Bu duruma getirenler,hukuku temsil edenlerdi. 

                                                 
19

 http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190341) Ayrıca bak. 

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190564 

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190538 

http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190341
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190564
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=190538


Belliki Türkiyede hukuk haklının değil,güçlünün yanında… 

 

Nerede hırçın,kavgalı,sesi çok çıkan insan varsa,mutlaka onun altında bir 

olumsuzluk yatmaktadır.Tıpkı sürekli bağıran Doğu perinçek ve şimdilerde Yarsav 

başkanı ve sayamayacağımız bir çok olayda altı deşildiğinde ya bir minnet borcunu 

ödemek için veya bir ayıbının üstünü örtmek amacıyla bağırdığı ortaya çıkmaktadır. 

Hukuk hakkıyla uygulansa olumsuzluklar kalkmasa da aza inecektir. 

 

Gerçekten bu insanlar dünyayı ve hayatı ve de akibetlerini bilmiyorlar. 

İşte Efendimizden -mana yönüyle hadis olarak düşünülebilecek- bir ibret levhası; 

”Ebu Hüreyre’nin anlattığına göre, Hz. Peygamber (s.a.v), “Ey Ebu 

Hüreyre, sana Dünyayı gerçek yüzü ile göstereyim mi?” buyurarak, 

Onun elinden tutmuş ve Medine çöplerinin döküldüğü yere götürmüş, oradaki 

kafataslarını, pislikleri, parçalanmış elbiseler ve kemikleri gösterdikten sonra, 

ona şöyle demiştir: 

“Gördüğün bu kafatasları, aynı sizin gibi ihtirasları ve umutları olan  kimselerdi. 

Şu an kalıptan soyulmuş iskelet halindeler. Sonra çürüyüp toz haline gelecekler. Bu 

pislikler, onların yedikleri lezzetli yemeklerdir. Onları nereden kazanmışlarsa 

kazanmışlar, sonra midelerine indirmişlerdir. Şimdi ise herkes bunlardan uzakta 

kalmıştır.  Şu parçalanmış bezler, onların zînetleri ve elbiseleriydi.Şimdi ise rüzgarlar 

onları paramparça etmiştir. Bu kemikler, onların binip diyar diyar dolaştıkları 

binitlerinin kemikleridir. Hal böyle iken, Dünyaya ağlamak isteyen ağlasın artık.” 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

15-11-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI 

 Her şey 2008-in yazında başladı.Malatyalı Mehmet isminde bir meslektaş 

gönderdiği a-mailde;Bayındırın 4 dvd-sinden oluşan 250 kişiye adreslerini göndermeleri 

halinde tefsirini göndereceğini söylemesi üzerine bende adresimi gönderdim ve bir 

müddet sonra bir zarfta 3 dvd,zarf biraz açık olduğundan dördüncüsü herhalde 

düşmüştü,bana ulaştı. 

 Bir çok sesli,arapça ve türkçe tefsirlere hayran duyup incelediğimden dolayı 

kavuştuğuma sevinmiştim. 

 Ancak durum hiç de öyle olmadı.Kendimi sıkarak,zorlayarak,bizzat 

kaynağından duymak amacıyla kahrolarak 3 dvd-yi dinledim.Kendime yarar ve not 

alacağım bir yer bulamadım.Sadece dvd-lerin içerisinde İlahiyat Prof-u Mehmet Çelik 

beyin 5 yıl kaldığı kilisedeki tecrübelerini anlatan konuşmalarını dinledim ve oradan 

faydalandığım izahlar doğrultusunda güzel de bir makale yazdım.  

 Hangi ayette nasıl izahta bulunmakta ve buna karşılık cevap vermek üzere teker 

teker tahlil etmeyi düşündüm.Ancak o konuda Avni (Avnullah) ÖZMANSUR Hocanın 

yazdığı eser,beni teker teker tahlil etmenin gerekliliğinden vazgeçirdi. 

 Artık kendimden şüphe eder olup,acaba bu zatın bu yanlışını ve tutarsızlığını 

sadece ben mi görüyorum deyip,bana dvd-yi gönderen arkadaşla 

mesajlaşarak,Bayındırı tenkid etmek üzere bir yazı kaleme alacağımı söylediğimde,acele 

etmememi söyledi.Onu anlamaya çalışmamı tavsiye etti. 

 İnternette yani Google-de ‘Abdulaziz Bayındır-ın Tutarsızlıkları’başlığında bir 

araştırma yaptım. 

 Karşıma çıkan sonuçlar beni gerçekten ürküttü.Özelikle Avni (Avnullah) 

ÖZMANSUR Hocamızın bu konudaki açıklamaları beni rahatlattı. 

 Yine de yazmayı zamana bırakmayı düşündüm. 

Ancak hoca ehli olan Bediüzzamanı ebced-cifir hesabı konusunda ehliyetsizce 

tenkid edince yazmaya karar verdim. 

 Ebced cifir hesabı islamiyetten önce de kullanılmış ve en fazla Hz.Ali-nin 

kullandığı ilmi bir yöntemdir. 

 Hurufilik manasındaki olur-olmaz her şeyi uydurmanın zaten ilmi ve mantıki hiç 

bir ciheti yoktur. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin ‘Sikke-i Tasdik-i Gaybi’ ve diğer eserlerinde 

bahsettiği ilmi cifir tahlilleri hem çıkmış,hem çıkmaktadır. 

 Tamamen mesnedli ve bilimsel ifadelerdir. 

http://www.tesbitler.com/tahliller/hrstyanlkta%20manastr%20hayat.htm
http://www.avnullahozmansur.com/
http://www.google.com/search?q=%E2%80%98Abdulaziz+Bay%C4%B1nd%C4%B1r-%C4%B1n+Tutars%C4%B1zl%C4%B1klar%C4%B1%E2%80%99&rls=com.microsoft:tr:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7IRFA
http://kuranyolu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1
http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=556
http://www.google.com/custom?sitesearch=tesbitler.com&sa=Google+Search&domains=tesbitler.com&q=ebced-cifir


 Hacı bayramı Velinin ‘Beldetün Tayyibetün’ayetine dayanarak İstanbulun 

fethedileceği tarihi vermesi bu ebced-cifir hesabına dayanaraktır.Ve de bu ilmi ilk ve tek 

kullanan kişi de Bediüzzaman değildir.Bu konuda yazılmış bir çok eserler mevcuttur. 

 Abdulaziz Bayındır-ı tanımak fikirlerini daha da iyi tanımaya vesiledir. 

 Avni (Avnullah) ÖZMANSUR-un araştırmamda şu ifadesi çok dikkatimi çekmiş 

ve işin önemini,hassasiyetini ortaya koymuştu. 

   “İkinci kitab sonlara yaklaşmışken; bu defa: beni derinden yaralayan bu 

yanlışlara, hiç tahammül edemediğimden ikinci kitabı öyle bırakıp Ahmet Hulusi’nin 

yanlışlarına cevap olan üçüncü kitabın yazımı devam ederken; Abdülaziz Bayındır’ın 

“Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış” ile “Din ve Devlet İlişkileri”.isimli iki kitabını 

getirdiler. O kitapları okudum. Ne göreyim: Tarikat şeyhleri ile yani; meşhur Mahmut 

efendi, Esat Coşan hoca efendi ve Mehmet Zahit Kotku efendinin kitaplarını eleştirerek 

ve Mehmet Zahit Kotku’nun dışında ki her iki şeyh efendi ve meşhur cübbeli Ahmet 

hoca efendi ile yüz yüze tartışırlarken: (Banda alınan bu konuşmaları sonra kitap haline 

getirdiğini bildirmektedir.)  bu zatları tenkit ederek; solu gösterip sağa vururcasına tüm 

resullerin ve peygamberimiz efendimizin itibarını o kadar düşürmeye çaba sarf 

ediyordu ki, ancak resulullaha rakip olan bir kişi bunu yapabilirdi.  

İstanbul müftülüğünde 9 sene fetva dairesinde başkan olarak görev yapan ilahiyatçı 

Doçent Doktor sayın Abdülaziz Bayındır can evimize el atarak; tüm resullerin yani 

peygamberlerin ve kainatın efendisinin, görev ve yetkisini tanzim edercesine, yetkili 

olduğu konular ve yetkisiz olduğu konuları belirtmeye çalışarak kitaplarında 

“Resulullahın yetkisi dışında kalan hususlar” başlığı altında: Resulullahın görevini 

tanzim ediyor ve kendisine göre sınırlama getiriyor.  

Rahmeten lil alemin olan; Allah Resulünün şahsında diğer insanları uyaran ne 

kadar tehdit ayetleri varsa hepsini sıralıyor ve nihayet öfkesi geçmeyince, daha da ileri 

giderek, “Resullerde aynen bizim gibi birer insandır. Mucize onlara verilen bir belgeden 

ibarettir, onlara olağanüstü kişilik vermek için değildir.” Daha da ileri giderek, 

“Resulullah Allah’ın kölesidir” diyerek; herhangi bir kimsenin kendisine söylemesine 

müsaade etmeyeceği bu küçültücü sıfatı, peygamberimiz efendimize layık görüyor, o ulu 

zatı mele-i ala’dan indirip sıradan bir köle durumuna düşürüyordu: 

Tabi Ahmet Hulusi’ye karşı hazırlanan kitabımın yazımını yarıda kesip sayın 

Bayındır’a cevap yazmaya başladım: 

Bundan dolayı ikinci kitab gecikti. Ama  Rabbime sonsuz şükürler olsun bu üç 

kitabın, aynı anda yayınlanması nasib oldu. Büyük lütuflarını esirgemeyen Rabbime 

sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün övgülerin hepsi O’na mahsustur. O’nun Resul-ü 

Kibriyasına; temiz ve yüce aile halkına, Ehl-i Beytine ve Ashab-ı Kiramına sonsuz salat-

ü selamlar, esenlikler olsun. O’nun sünnetini takip eden tüm inananlara, sonsuz 

kurtuluşlar ve Rabbime yakınlıklar diler, bu yanlışlıklara düşmüş kardeşlerimize ve 

bütün insanlığa hidayetler dilerken; bu kitabın dizgisinden baskısına kadar maddi ve 

manevi yardımlarını esirgemeyen bütün dostlarımıza teşekkürlerimi bildirir, değerli 

okurlarımın olumlu tenkitlerimi beklerim.”
20

  

 Bayındır ‘doğru bildiğimiz islamiyet budur’sözüyle,Kur’an-ı Kerim-e 

dayandırarak ifade ettiği şeyler,aslında tamamen kendi kariha ve yorumunun bir 

sonucudur. 
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 Böylece kendisi Kur’an-a göre konuşmaktan ziyade,Kur’an-ı kendine göre 

konuşturmaktadır. 

 Sonuç olarak da ona göre,ne şimdi ne de şimdiden öncesine kadar doğru bir 

islamiyet söz konusu olmamıştır. 

 Buna yenilikçilik denilmiş,bir yandan,eskilere,eser vermiş insanlara bağlanmayı 

bırakıp,tek delil olarak Kur’an gösterilmekte,kendileri de ön plana çıkarılmış 

olmaktadır. 

 Oysa İslamın temel esasları dörttür;Kur’an-Sünnet-İcma-Kıyastır. 

 Aslında bu insanları Efendimiz asırlar ötesinden bildirmiştir.Şöyleki; 

 *Ebu Râfi radıyallahu anh, Peygamberimiz Efendimiz"in şöyle buyurduğunu 

naklediyor:  

* "Sakın sizden birinizi, benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine 

iletildiğinde, koltuğuna yaslanmış olarak:  

"- Biz onu bunu bilmeyiz; Allah"ın kitabında ne bulursak ona uyarız, işte o 

kadar" derken bulmayayım."
21

 

*Ahmed, Ebu Davud ve Hakim’in Sahih senedle tahric ettikleri ve Mikdam b  

Ma’di Kerib’in rivayetine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) şöyle buyurdu:  

 

          “Biliniz ki Allah Kur’an-ı Kerim ile beraber onun mislini bana vahyetmiştir  

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) 

*Ebu Davud ve ibn-i Mace’nin sahih senedle Ebu Rafi’in oğlundan çıkardıkları 

onun da babası Rafi’den, onunda Peygamber Kavl’den rivayet ettiği hadise göre 

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) şöyle buyurdu:  

 

          “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, İbn-i Mace) 

*Hasan b  Cabir dedi ki; Mikdam b  Madi Kerib’in şöyle dediğini işittim  

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Hayber günü bazı şeyler haram kıldıktan 

sonra şöyle buyurdu  “Sizden birinizin koltuğuna yaslanarak: ”Aramızdaki hakem 

Allah’ın kitabıdır  Ondan helaldan ne bulduysak helal, haramdan ne bulduysak da 

haram kılarız,” sözünü sarfetmesinin yakın olmasından korkulur  İyi biliniz ki Allah 

Rasulünün bir şeyi haram kılması Allah’ın o şeyi haram kılması gibidir ” 

(Hakim,Tirmizi, İbn-i Mace) 

 Bunun örneğini bir beldede duymuştum.Lise çağındaki gençler bir araya 

gelir,mealden kısa bir yer okuduktan sonra,birbirlerine sen bu ayetten ne 

anlıyorsun,sen ne anlıyorsun diyerek,adeta dört mezheb imamı oturmuş ve onların 
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talebeleri olan İmam-ı Yusuf,Muhammed,Züfer gibi çok rahat içtihatta bulunurlar. 

  

 **Ebû  Davud ve  Beyhâki Resûlullah  (s.a.vj'ın  şöyle buyurduğunu rivayet 

ettiler. 

«Yemek yiyenlerin çanağı hazırlama da yardimlaştığı gibi, ümmetlerin sizin aleyhinize 

yardımlaşması yakındır. Birisi: 

—  O gün sayıca az olmamızdan dolayı mıdır? Resulullah: 

— Bilâkis o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat selin köpüğü gibi olacaksınız. Muhakkak 

ki Allah o gün, düşmanlarınızın göğsünden size karşı olan korkuyu çıkarır. Sizin 

kalplerinizi de gevşeklikle doldurur. 

Birisi: 

—  Ya Resûlullah, gevşekliğin (nedeni) nedir? dedi. Resûlullah: 

—  Dünya sevgisi ve ölümü çirkin görmektir, buyurdu.» 

 *”Bir hadiste Ebû Hureyre (R.A.) Hz. Peygamberin (S.A.V.) şöyle buyurduğunu 

rivayet etmektedir.”İleride bazı fitneler olacaktır. O dönemde, oturan kimse ayakta 

olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen ise koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelere 

yönelirse onlar da ona yönelir. O zaman sığınacak bir yer bulan ona sığınsın.” 

 

 *Şeytanı taşlamaktan Rahmanı anmaya,şeytanı lanetlemekten peygambere 

salavat getirmeye vakit bulamıyoruz. 

*Yıllar öncesi Malatyalı Said çekmegil-in ‘tenkid ibadettir.”sözünden dolayı 

kendisine itiraz edip ileride buna dair bir tenkid yazısı yazacağımı söylemiş ve 

yazmıştım..ağırıma gitmişti. 

Peki ya Abdulaziz Bayırdır hocanın kiler??? 

*Çok patavatsız konuşmalar..ölçüsüz ifadeler..tamamen yoruma yönelik 

beyanlar ve en tehlikelisi onun tamamen Kur’an-dan olduğunu söyleyerek,adeta 

Kur’an-ı kendi hesabına bir konuşturma durumu. 

-Ölçü yok,ölçüsüz ifadeler..ölçü kendi..bunca ölçüleri reddedip kendisini ölçü 

gösteren bir hal. 

-Mealleri beğenmezken,kendi mealini öne çıkarıp kabul edilebilecek 

kendisininkini önerir.Farklılığıyla değil,başkalarının tenkidiyle öne çıkmaya çalışır. 

-Kendisine hep ihtiyatlı yaklaştım.DVD gönderildiğinde araştırıcı bir kimse 

olmasaydım,keşke istemeseydim,diye de düşünmeden edemedim.Üç DVD-sini 

dinledim.Biraz daha ilmi boyutta bir tefsir anlatımı yapılabilirdi. 

-İfratları düzeltirken tefrit etmektedir.İfrat tefriti doğuruyor. 

Mesela kabir ziyaretlerindeki ölçüsüzlüğü kendisine ölçü alıp,ölçüsünü 

ölçüsüzlük üzerine bina ediyor. 

Bin yıldır islamiyete hizmet etmiş olan tarikat ve ehli tarikatları,zihninde 

oluşturduğu olumsuzluklar üzerine bina ederek,çürük temellere bina ettiriyor. 

http://www.tesbitler.com/sayfa6/tenkidi.htm


-İcma için;delilsiz delil,bulaşıcı hastalık örneğine benzetmektedir. 

-Cin suresindeki ayette ‘min duni-yi ‘aşağısında diye anlamlandırırken, 

ğayrı,diğeri manasına hiç hak tanımaz. 

-Peygamberlerin beş sıfatından olan İsmeti kabul etmez. 

-Kur’anda olmayan şeyi kabul etmeme düşüncesiyle,bununda Kur’an-da olup 

olmadığına da kendisi karar verir. 

*Akif’in;Doğrudan doğruya Kur’andan alıp ilhamı/Asrın idrakine sunmalıyız 

İslamı…manasına zıt olarak,asrın anlayışına uzak yorumlarda bulunulmaktadır. 

-Geçmişlerin görüşlerine gelenek deyip ’Gad halet min kablikum’işte onlar gelip 

geçmişler,deyip onları ve hizmetlerini basite alır.Bu anlamda meal ve tefsirleri bir 

problem olarak görür. 

-Tarikat ve kerameti ilmi,dini,mantıki açıdan ve islamın içinde bir kurum olarak 

değerlendirmekten öte,basite irca edip,önemsiz olarak değerlendirir. 

-İstifade edilebilinir ancak ihtiyatlı davranılmasında fayda vardır. 

Sık sık kendisinin herkes tarafından tenkid edildiğini ifade etmektedir.Demek ki 

ortada bir problem var.Ancak herkesin kendisini tenkid ettiği kişi de bu problem 

vardır. 

Konuştuğunda bazılarının kalkıp gittiğini,sorular sorulup başkaları cevap 

verdikten sonra kendisine sıra geldiğinde,önce cevap verenin kalkıp gittiğini, sürekli 

söyleyip tekrar etmek dengeli bir davranış değildir. 

Veya neden herkeste olmasın diye düşünülürse,bu daha da kötü olur ki,şeytani 

bir kibir devreye girmiş olur.Yapılacak en güzel iş,kendini başkası hesaba çekmeden 

evvel,kendini hesaba çekmektir. 

-Şeyhe olan teslimiyeti,ona tanrı deyip tapmayla aynı olarak 

değerlendirmektedir. 

Şeyhin önündeki mürit,Gasilin önündeki meyyit gibidir,sözünün ilah edinme gibi 

olduğunu söyler. 

Beni bende deme ben bende değilem,bir ben vardır bende,benden içeru,sözünü 

hulul olarak değerlendirir. 

-Çok rahat tenkid etmektedir.Hz.Osmanı rahatça tenkid edebilmekte ve bunu 

yaparken de bunu Kur’an-a isnad edip,orada görmediğinden kaynaklandığını 

söylemektedir.Onu orada nasıl görüyorsa? 

-Hazreti bile kullanmaya hurafe denir.Hazır anlamına olup,eğer Hazret derse o 

insanın ruhu hemen orada hazır olur olup,bu da hurafe diye nitelendirir. 



-Gelenekleri yok etmeye adeta kendisini adamış bir kahraman görür. 

-ÂL-İ İmran 7-de;’Alimlerde bilir’diyene,niyetine göre kafir denilir,diye rahatça 

tekfir edebilmektedir. 

-Kandil gecelerini kutlamanın önemli olmayıp,o zamanlarda yapılan ibadeti de 

hafife alıp yaptığı kıyas,kıyası maal farık kabilindendir. 

-Müslümanların elinden diğer kitapları almak,Kur’anı vermek,diyerek islama 

neşir yoluyla yapılan hizmeti görmezden gelmekle kalmayıp,o boşluğa kendi 

yazdıklarıyla oturmaya başlar. 

-Kur’an-ı kendine kalkan yaparken,adeta kendi söz ve yorumlarını Kur’an-dan 

bir ayet gibi göstermeye çalışır.Kendi sözünün Kur’andan olduğunu söyleyip 

kuvvetlendirmeye çalışırken,Kur’an-ı zayıflattığının farkında değildir. 

-Eyüp Sultandan istemeyi sağlıklı yolunu söylemekten uzaklaşarak,kısa yoldan 

onu şirklikle değerlendirir.Tamamen kökten reddederek,ucuz tekfirde bulunur. 

-Başkalarını tenkid etmekten Kur’anı anlatmaya vakit kalmamaktadır. Böylece 

derslerini başkalarının tenkidi üzerine bina etmektedir. 

-Hz.Musa-nın arkadaşlık yaptığı kişinin Hızır olmayıp bir melek olduğunu, o üç 

olayında bir insan tarafından yapılamayacağını iddia etmektedir.Sırf velayetteki 

farklılığı kerameti göstermemek amacıyla böyle bir tekellüfe kendisini zorlar. 

Bütün müfessirlerin Hızır olarak kabul ettiği bu kişiyi,Allah’ın emriyle yaptığı işi 

katillikle değerlendirir,oysa savaşta öldürmeyi de cinayet ve katillik olarak 

değerlendirmesi gerekir,bu mantığa göre… 

-Mezheblerin Kur’anın dışında oluştuğunu iddia eder.Bu durumda onlara 

uymanın da din dışı olduğuna da zehab etmektedir. 

-Tabiin döneminden itibaren insanların Kur’andan koptuklarını söyler.Oysa 

üçüncü asır en fırtınalı asır olsa da islamın en çok yayılmaya ve islami tedvinin en çok 

yapıldığı,Kur’an hakikatlarının daha vuzuha kavuştuğu,tefsir-hadis-fıkıh-kelam 

ilimlerinin islami ilimlere resmen katıldığı dönemlerdir. 

-Vehhabilik islamın kimliğini ve İslami şeairi ortadan kaldırıyor.İslamı asırlardır 

gittiği yerde dalgalandıran,onun simgeliğini yapıp yine ona çağıran dış göstergeleri ve 

özellikleri ortadan kaldırıyor. 

 

Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükkara’nın kitabında Vehhabilik hakkında şu bilgiler 

verilmiş:
22

  

 

“Uyeyne’ye bağlı tüm beldelerdeki türbeler, yüksek mezarlar ve kendilerine kutsallık 

atfedilen mağaralar ve ağaçlar, İbn Abdülvehhab, Osman b. Hamad ve adamları 

tarafından tek tek ortadan kaldırıldı. Sahabeden Zeyd b. Hattab’ın Cübeyle’deki 
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türbesini ise İbn Abdülvehhab bizzat kendi elleriyle tahrip etti.” (s.22)  

 

“Vehhabi görüşleri kabul etmeyenler müşrik kabul edilerek canları ve malları helal 

sayılır. Cihad sırasında, şirk ve bid’at alameti saydıkları yapıları da hedef alan 

Vehhabiler, özellikle Hicaz’daki bu tür eylemlerinden dolayı bazı tarih kayıtlarında 

‘mezar yıkıcılar’ olarak tavsif edilmişlerdir.” (s.27)  

 

“Vehhabiler şiddetli çatışmalar neticesinde 18 Şubat 1803’de Taif şehrini ele geçirdiler. 

Çok sayıda Taifli öldürüldü ve malları talan edildi. Türbe ve mezarlar tahrip edildi. 

Abdullah b. Abbas’ın türbesi de yıkılan binalar arasındaydı. Mekke ise, 30 Nisan 1803 

günü Vehhabilerin eline geçti....Başta Hz. Hatice’nin evi olmak üzere ileri gelen 

sahabilere ait oldukları bilinen ve hatıra olarak korunan evler yıkıldı.” (s.32)  

 

“[1805’de Medine’yi ele geçirdiler ve] Başta Baki kabristanındakiler olmak üzere 

şehirdeki türbeler ve mazar taşları yıkıldı. Hz. Peygamber’in türbesindeki tezyinat 

yağmalandı, değerli eşyalar gasp edildi.” (s.33)  

 

“İhvan, 1912’den, tasviye edildikleri tarih olan 1930’a kadar Abdülaziz bin Suud’un 

askeri kuvvetlerinin belkemiğini oluşturdu.” (s.75)  

 

“Kendilerinden olmayan veya kendileri gibi olmayan insanlar, Vehhabi ulema ve İhvan 

açısından kafir veya en azından kınanmayı haketmiş mücrim ve fasık kişilerdir.” (s.66)  

 

“Önlerine çıkan kadın, erkek, yaşlı, çocuk, kim olursa olsun genellikle sağ 

kurtulamazdı. Esir alma adetleri yoktu.” (s.78)  

 

Prof. Dr. Erman Artun da şu bilgileri veriyor 
23

: 

 

“Vehhabiler, pek çok sünni ve şii ulemayı, halktan binlerce kişiyi kılıçtan geçirdiler. 

Kuran ve Hadisler dışındaki kaynakları bidat kabul ettikleri için dini, tarihi ve edebi 

eserleri parçaladılar, İslam büyüklerini ve ashabın mezarlarını yıktılar. ... Kerbela, Taif, 

Mekke, Medine ve Hicaz’ı alıp yağmaladılar.” 

 

Prof. Dr. Z. Kurşun şunları yazıyor 
24

: 

 

“İbn Suud'un, kendilerine uymayan Mekke ve Medine ahalisini "mezhebi muktezasınca 

şirk ile ittiham ederek tecdid-i imana davet ettiğini" kaydeden Harem-i Nebevî 

müderrisi Abdurrahman, daha sonra "Yapılan münazara ve görüşmelerden elde edilen 

bilgilere göre; Vehhabîler, bu mezhebe mensub olmayan diğer ehl-i İslâm'a müşrik 

nazarıyla bakmakta ve bunların mezheblerine girmeleri için zorlanmalarını kendilerine 

vacib görmektedirler. Ayrıca, davetlerine uymayanların katlinin de gerekliliğine 

inanmaktadırlar"demektedir.” 

 

 

 *Hocada burada islamın sadeliğini ve uygulanan yanlış uygulamaları kökünden 

kaldırayım derken,İslami çağrı ve şeairi de yaraladığının farkında ve bilincinde değildir. 
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 Ortada olup hakikat olan bir yanlış ve ifrat hareketi veya bazılarının yanlışını 

umuma ve umumi uygulamalara şümullendirerek kendiside tefritle ayrı bir yanlışa 

düşmektedir.Oysa yapılacak yanlışı ve uygulayanları tekfir veya tahkir değil tashih ve 

bilinçlendirme olmalıdır. 

 En büyük kendisini haklı çıkartmaya çalıştığı hedefin,doğrularını yalan üzerine 

bina etmesindendir.Yalanı ve yanlışı referans göstermesidir.Oysa tenkid ettiği yanlış 

tashihe ihtiyacı olduğu gibi,kendi ifadelerinin de fazlasıyla tashihe ihtiyacı vardır. 

 Aslında selefliği savunup geçmişe ve geçmişte ortaya konulan eserlere itiraz 

ederken,kendisi de ortaya koyduğu eserlerle selefin tarzına aykırı hareket etmektedir. 

 Eyüp Sultana giden insan manevi özelliğinden oraya gitmektedir.Oraya gitmeyi 

ortadan kaldırmaktansa,doğrusunu söylemeli,onun manevi atmosferini izah etmeli. 

 Oysa kendisini ziyarete gelen veya kendisinden dua isteyen bir kimse bile tenkid 

ettiği noktaya düşmüş olabilir. 

 

 Birde kör bir nokta olan Gelenek kavramı içerisinde içi boş bir ifadeyle tenkidte 

bulunulmaktadır. 

 Oysa insanlar o gelenekle iç içedir,onunla hayatlarını yönlendirirler,bir vakıayı 

ve realiteyi iptal ne kadar mümkün olur? 

 

*Selefilik neticede tehlikeli yola götürür. 

Selefilikte esas alınan;”En hayırlı asır benim asrım-sahabe asrı-,onsan sonra 

gelen –tabiin asrı-ve ondan sonra gelen –tebe-i tabiin asrı-dir.” 

Oysa islamın ve islamı ilimlerin organizesi bundan sonraki dönemde 

gerçekleşmiştir. 

Ve yine İmam-ı Azam tabiin döneminin alimlerinden ve müçtehidlerindendir. 

“Ebubekir Sifil bu konuda:” Selefilik, İslam'ı, yukarıda tanıttığımız Selef-i 

Salihin'in anlayıp yaşadığı gibi anlayıp yaşama iddiasının vücut verdiği bir akımdır. İlk 

defa Mısır'da Cemaleddin Efgani ve öğrencisi Muhammed Abduh tarafından başlatılan 

'İslami ıslah' hareketi, daha sonra Selefilik adıyla anılan zümrenin doğmasına kaynaklık 

etmiştir. Aşağı-yukarı aynı dönemde bugünkü Suudi Arabistan'ın sınırları içinde 

bulunan Necid bölgesinde ortaya çıkan ve Mısır'daki hareket ile benzer söylemleri 

dillendiren Muhammed b. Abdulvehhab'ın yürüttüğü 'Vehhabilik' hareketine de daha 

sonra 'Selefilik' denmiştir. Bu iki hareket arasında temelde önemli farklılıklar 

bulunmamakla birlikte, söz konusu iki akım şu noktalarda birbirlerinden ayrılır :  

 

1. İ'tikadi sahada vehhabiler kelam mezheplerini kabul etmezler. Ehl-i Sünnet'in iki 

büyük kelam alimi Ebu Mansur el-Maturidi ve Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, vehhabilere göre, 

saf İslam akidesini kelami deliller kullanmak ve aklı nakle (ayet ve hadislere) hakem 

kılmak suretiyle bulandırmışlardır. Özellikle müteşabih ayet ve hadislerin Allah 

Teala'nın şanına ve yüceliğine uygun olarak te'vil edilmesine şiddetle itiraz eden 

vehhabiler, tasavvufa da aynı şiddetle karşı çıkarlar. Efgani-Abduh çizgisi ise i'tikadi 

sahada kelam alimlerinin kullandığı metoda temelde itiraz etmez. Felsefe, mantık ve 

kelam gibi ilimleri reddetmez ve müteşabih ayet ve hadislerin, Allah Teala ile mahlukat 

arasında benzerlik kurulmaması için te'vil edilmesi taraftarıdır.  

 

2. Vehhabiler, fıkhi mezhep olarak İbn Teymiyye ve öğrencisi İbn Kayyım'ın çizgisini 

izler. Diğer mezhepleri ise istihsan, ıstıslah, mesalih-i mürsele... gibi delillere yer 

verdikleri için bid'atçilikle itham ederler. Efgani-Abduh çizgisi ise genel olarak bir tek 

mezhebe mensubiyeti reddederek, bütün fıkhi mezhepleri birleştirme eğilimindedir. 

Aralarındaki ihtilafları kısaca zikrettiğimiz bu iki cereyan, zaman içinde birbirine 



yaklaşarak 'selefi' diye anılmışlardır. Ortaya çıkış döneminden günümüze doğru 

ilerledikçe, selefilik akımının içine başka görüşler de katılmıştır. Dolayısıyla 'selefilik' 

dendiği zaman akla her ferdinin aynı şekilde düşündüğü homojen bir gruptan ziyade, 

aşağıda zikredeceğimiz görüşleri benimseyen kozmopolit bir kitle gelmektedir. 

....Selefiliğin en bariz vasıflarından birisi, müteşabih ayet ve hadisleri lügat 

anlamını esas alarak olduğu gibi kabul etmek şeklinde kendisini göstermektedir. Buna 

göre Kur'an'da ve hadislerde Allah Teala hakkında zikredilen 'el, yüz, gelme, oturma, 

inme, Arş'a istiva etme, gazaplanma, gülme...' gibi sıfatlar, mahlukat hakkında neyi 

ifade ederse, Selefiler'e göre Allah Teala hakkında da aynı şeyi ifade eder. Oysa 

Kur'an'da yer alan pek çok ayet, Allah Teala'nın bu gibi sıfatlarını mahlukatın 

sıfatlarına benzetmenin doğru olmadığını ortaya koymaktadır.  

 

.... Günümüzde selefiler olarak anılan grup içinde, kıyasın şer'i bir delil 

sayılamayacağını, çünkü kıyasın, 'Allah'ın dininde şahsi görüş ile hüküm vermek' 

olduğunu söyleyenler mevcuttur. Oysa fıkıh usulü kitaplarında ayrıntılı bir şekilde 

açıklandığı gibi, gerek Kur'an ayetleri, gerekse hadisler, vakıa olarak sınırlıdır ve 

insanlığın karşılaştığı her olayın hükmünün, ayetlerde ve hadislerde zikredilmiş olması 

mümkün değildir. Kur'an ve Sünnet konusunda biraz malumatı olan herkes bu noktayı 

kabul ve itiraf eder. 

... Kıyas'ı inkar eden İbn Hazm, bu iddiası sebebiyle, bırakalım bir 'İslam 

alimi'ni, aklı başında sıradan bir kimsenin bile gülüp geçeceği şeyler söylemiştir. Mesela 

Kur'an ve Sünnet’te domuz etinin haram olduğu zikredilmiştir. Ama domuzun yağının 

haram olduğuna dair ne Kur'an'da, ne de Sünnet'te herhangi bir hüküm yoktur. Sırf bu 

gerekçeyle İbn Hazm, domuzun yağının haram olmadığını söylemiştir. İşte kıyasın 

reddedilmesi sonucunda varılacak komik nokta budur.“
25

 

 

Önce fıkıhın insan sözü karışmasıyla reddedilmesine başlanırken, arkasından 

peygamberimizin de sözüne insan sözü karıştığı söylenerek basitleştirilmeye ve sonunda 

inkarına ve delil olmayacağına kadar gidilmektedir. 

 

*Selefilik islamın ve İslami ilimlerin zenginliğini öldürmektir.Hüseyin Atay’in 

İmam-ı Neveviye küfredip hakaret etmesi,onun zenginliğine karşı çıkmasıdır.Oysa 

aynen kendisi de o yolda yürümekte bir başkasının da kendisine hakaret etme yolunu 

açmaktadır. 

 

*Mustafa Özcan:” Muhammed Abduh birçok şaz ve aykırı fetva vermiştir. 

Bunlardan birisi şapka ile alakalıdır. İskilipli Atıf Hoca da İbni Teymiyye´ye hayran 

olmasına rağmen şapka meselesine dair yazdığı Frenk Mukallitliği kitabından dolayı 

idam edilirken Muhammed Abduh maslahatçılık veya tarihselcilik anlayışıyla şapkaya 

cevaz vermiştir. İttihat ve Terakki´nin kural ve kanun haline getirmek istediği şekilde 

taaddüdü zevcatın sınırlandırılması ve kadının boşanmasının zorlaştırılmasına dair bazı 

içtihadlarda da bulunmuştur. İctihad kapısını açmış ve Hanefi olmasına rağmen hiçbir 

mezheple tam olarak mukayyet olmamış ve teflik-i mezahibi hem fıkıhda hem de fıkh-ı 

ekber´de yani akaid alanında uygulamıştır. Sigorta ve faiz meselelerinde de buna benzer 

bazı görüşleri vardır. Bunlar da İslam fıkhının arzileştirilmesinden başka bir şey 

değildir. Mekasıd anlayışını talak meselesine uygulamıştır. Daha önce fakihler 

sarahaten talakın geçerli olduğunu kinayelerde ise niyete bakılacağını söylerler. İkisi 

arasında ayırım yaparlar. Muhammed Abduh ise ister sarih isterse kinaye olsun 
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boşamalarda niyetin geçerli olduğunu ve ayrıca boşama sırasında şahit veya mezun´u 

şer´i ( yargıç veya benzeri) bulundurulması gereğinden sözeder. 

……… Cemaleddin Afgani ile Muhammed Abduh´un birçok noktada kaderleri 

benzeşmiştir. Taraftarları onları çığır açan bir müceddit olarak nitelendirirken 

hasımları da din kaçkını ve zındık ve dinden çıkmış olmakla suçlamışlardır. Son 

yıllarında hem Hidiv´le hem de ulema ile bu yüzden arası açılan Muhammed Abduh 

inzivaya çekilmiş ve gamından kederinden kısa bir süre içinde vefat etmiştir. Ezher´in 

Maliki ulemasından, eski tüfeklerden ve kadimci muhafızlardan Şeyh Muhammed Aliş 

gibiler yenilikçilerin ve ceditçilerin canına okumakta ve onları zındıklıkla itham 

etmektedirler. Merhum Şeyhülislm Mustafa Sabri ve akabinde Ahmet Davudoğlu 

Türkiye´de bu akımın devamı olmuşlardır.”
26

 

 

*Hadisler üzerinde şüphe iras etmek isteyen ve hadisleri Kur’an bahane 

gösterilerek kaynak kabul etmeyenler;Fazlurrahman,Mısırlı Mirza Bakır,Tevfik 

Sıdkı,Mısır müftüsü Muhammed Abduh dahi bu rüzgardan etkilenmiş,ittifak 

edilenlerin kabul edilerek,çoğunun reddini savunur.Ebu Reye sahih hadislerin 

azlığından bahseder.En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre olup,tüm şüpheler onun 

üzerine çekilir.O dışarıya atılmaya çalışılarak,hadislerin büyük bir bölümü inkar 

edilmiş olur. 

Hadislerin inkarındaki en önemli sebeblerin başında,akla aykırılığı, 

zamana ters düşme kuruntusu,hadisleri zamana uydurma düşüncesi,dinde reformu 

savunma,batı dünyasının etkisi,hadisleri gayet sınırlı sayıda tutma,kısa ömre kısa 

hadisleri yerleştirip,bu kadar ömre bunca hadisin sığdırılamıyacağını 

düşünme,rasulullahı kendi zamanıyla sınırlayıp,diğer zamanlarda delil ve kaynak 

alınamıyacağı,tek kaynağın Kur’an olacağı,böylece kendileride onu çok rahatlıkla 

yorumlayarak istedikleri yorumu yapmanın önünü açmaya çalışmakta,her şeyi maddi 

ölçüler ve kalıblarla muvazene etme düşünceleridir. 

-“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'la berâberliği fazla olanlardan Hz. Câbir 

(radıyallahu anh)'in de tek bir hadîs için Mısır'a kadar gitmesi meşhurdur. Sâd İbnu'l-

Müseyyib gibi Tâbiînden olan büyüklerin de tek bir hadîs için günler geceler boyu 

devam eden meşakkatli seyahatler yaptıkları, bir hadîs dinleme fırsatı elde edebilmek 

için hadîs bilen büyüklere "hizmetçilik" ettikleri rivâyetler arasında mevcuttur. 

Selef âlimlerinin, sâdece "tek bir hadîs" değil, yerine göre bir "kelime" ve hattâ 

tek bir "harf" için bile meşakkatli seyahatleri göze aldıkları bilinmektedir. Sünnet'e 

hizmet aşkıyla yola düşen öyle âlimlerimiz olmuştur ki uzun yıllar gurbette kalmış, 

Mâverâünnehr, Bahreyn, Mısır, Remle, Tarsus, Hicaz, Yemen gibi ilim merkezlerini 

yaya dolaşmış, aç kalmış, susuz kalmış, üzerindeki elbiselerini satacak kadar maddî 

sıkıntılar çekmiş, eşkiyalarca yağmalanmış... ama şevkinden bir şey kaybetmemiştir. 

İslâm medeniyetinin mimarları Sünnet'e bu nazarla baktılar. “
27

 

 

*Yaşar Nuri Öztürk'ün Yorumu: 

 

           Maide suresinin  38. ayetinde geçen "Elin Kat'ı" deyimini tefsir etmek için Yusuf 

suresinin 31 ve 50. ayetlerini tercih ediyor Yaşar Nuri Öztürk. Ve bu ayetlere 

dayanarak şöyle diyor: "Maide 38'deki el kesmenin anlamı, hırsızın elinin bir şekilde 

kanatılıp hırsızlığına tanık olacak biçimde işaretlenmesidir."
28
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*Tefsir:Allah benim gibi düşünüyor veya ben Allah gibi düşünüyorum!!! 

Bazen kendi kendime soruyorum.Böyle bir şeye radyo ve televizyonda devam etsem 

mi.16 yıldır radyo sohbeti yapmama rağmen,muradı ilahinin ne olduğu konusunda ne 

kadar isabet edeceğiz?Düşünmek gerek.Allahu A’lem bissevab. 

 

*İbni Mesud bunu ifade etmiştir; "Kur'an kıyamete kadar anlaşılmaya devam 

edecektir." 

 Kur’an hakkında anlatılacak olan son değildir.sadece benimki demek de değildir. 

 

 

*”Bilinen ilk Türkçe Kur’an meali Samanoğulları lideri Mansur bin Nuh’un 

döneminde yapılmıştır.” 

  …Türkçe tefsir ve meal geleneği Tanzimatla başlamış ve Farsçadan Türkçeye 

çeviri ile başlamış ve ilk olarak Elmalı tefsiri 1935-39 yıllarında basılmıştır.
29

 

 

*"İbn Vehhâb, ‘bir kimse Peygamber'e tevessül ederse kâfir olur’, der. Kardeşi 

Şeyh Süleyman İbn Abdilvehhâb, âlim bir adamdı. Birgün kardeşine sordu: “Erkân-i 

İslâm kaçtır?” O da, “beştir”, cevabını verdi. O da, “sen bunlara altıncısını ilâve 

ediyorsun, sana tâbi olmayı din erkânından sayıyorsun”, dedi. Bir diğeri ona “İslâm'ın 

şartı müslümanları tekfir etmek değildir”, demişti.”
30

 

 

*Bayındır,Aslında Kur’an-ı Kur’an-la yorumladığını söylese de yine de ayrı 

olarak yorumlamaktadır.Şefaat konusu gibi. 

 

* Bayındır,Kendisi için sorulan;Vehhabi misin?,sorusuna,bu konuda bir çok 

vehhabi kaynağı eser aldığını ancak okuyamayıp arkadaşının okuduktan sonraki 

tahlilde görüşlerinin % 10-15 civarında uyduğunu söylemektedir. 

 

*Rasulullahın sevgisi öyle bir sevgidir ki,ihlaslı,samimi olup kesinlikle şirke 

mecal bırakmaz.Hayatında kendisinin o üstün özelliklerine rağmen Allah 

denilmemiş,Hz.Aliye denilmiş,ona ilahlık isnadında bulunulmamış.O Hz.İsa gibi de 

değildir.Ona olan sevgi arttıkça o sevgi kişiyi doğrudan Allaha götürür ve Allah 

sevgisini arttırır. 

 

*Her şeyin ifrat ve tefriti mezmumdur..her türlü ifrat insanı helakete ve de zarar 

götürür..aksi maksadıyla tokat yer. 

 Ancak bir muhabbet varki,Allahın resulü Muhammed Aleyhis selatu vesselama 

yapılan muhabbetin ifratı da tefrittir. 

 -Rabbım affetsin-O zat bize yakın ve de bizden olduğu içindir ki,Allaha 

muhabbetten önce gelir.Onu sevmeyen Allahı da sevmez ve de sevemez… 

 O ne kadar sevilirse,Allaha olan muhabbet de o nisbette artar. 

 O’nu seven her şeyi de sever. 

 Her şey O’na muhabbetten geçer. 

 İlahi sevgiye hiçbir zaman gölge olmaz. 

 Bayındır,-n bu noktada Peygamber Efendimizi normal gösterip,diğer insanlarla 

eşdeğerde değerlendirmesi,değer ölçüsünün değersizliğini gösterir. 
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*Resulullah (asm.) birgün sahabelerine: 

“Ah keşke bana doğru, havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de, içlerinde şerbetler olan 

kaselerle onları karşılasam. Cennet’e girmeden önce, onlara (Kevser) havuzumdan 

içirsem.” 

 

Bu sözleri üzerine ona denildi ki: 

“Ey Allah’ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz?” 

 

O şöyle cevap verdi: 

“Sizler benim ashabımsınız (arkadaşlarımsınız). Benim kardeşlerim de beni 

görmedikleri halde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni 

görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim” 

 

Bir başka benzer hadis-i şerifte de şöyle buyurur: 

“Mutlaka kardeşlerime kavuşmamı arzuladım.” (Bunun üzerine kendisini dinleyenler) 

şöyle dediler: 

“Biz senin kardeşlerin değil miyiz?” 

 

O şöyle cevap verdi: 

“Sizler benim ashabım ve kardeşlerimsiniz. Benden sonra da beni görmedikleri halde 

bana inanan bir topluluk gelecektir”.  

 

Bir zaman geçtikten sonra da şöyle buyurdu: 

“Ey Ebû Bekir, senin beni sevdiğini duyduklarından dolayı seni seven bir kavmi sevmek 

istemez misin? Sen de Allah’ın kendilerini sevdiği kimseleri sev.” buyurdu. 

 

*Rasulullah kâinatın ön-sözü ve son sözüdür.Söz onunla başlar ve onunla 

biter.Onsuz söz başlamaz ve de bitmez.Söz onunladır ve ondadır.Söz odur..söz 

ondadır..ses onunladır… 

 

 

*Bayındır ve diğerleri Hakkındaki tenkidler:
31

 

 

*İnsanın cennetten çıkarılışındaki cennetin dünya bahçesinin olduğu yorumu,tekellüflü 

bir yorumdur.Zira Âyette ‘İniniz’ifadesi yüksek bir yerden inmeyi ifade 

etmektedir.Dünya kelimesinin de aşağı ve alçak anlamına olması,cennetin bu dünya 

olmadığını göstermektedir. 

Birde kıyamet vakti bu yer başka bir yere tebdil edilirken,cennet burada nasıl 

kurulacaktır.Ve de cennetin el’an mevcut olması onun bu dünyada olmadığının da bir 

göstergesidir.Cennet imtihan yeri değildir,dünya ise bir imtihan yeridir. 

Eğer dünya olmuş olsaydı,Şeytanın onları cennetten çıkarma uyarısı neden gerekli 

olmuş olsun ki,zaten dünyadalar! 

 

*”Sayın Öztürk’ün hocam diye takdim ettiği Sayın profesör Hüseyin Atay: Ceviz 

Kabuğu programında ve Sayın Öztürk’ün yanında; “Akıl Kur’an’dan üstündür” 

iddiasında bulunurken birisi çıkıp da: Allah, (c.c.) Tevbe sûre’sinin 28. ayetinde: “ Ey 

iman edenler! Müşrikler ( Allah’a ortak koşanlar) necistir (pistir.) Bu yüzden bu yıldan 
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sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar…” buyurmaktadır. Nasıl oluyor da, bu 

müşriklerin kafirlerin, canilerin, teröristlerin, zanilerin, ateistlerin uyuşturucu 

tutkunlarının akılları Kur’an’dan üstün oluyor? demediler. Kaldı ki; Kur’an 

kelamullah’tır, Allah kelamıdır, Allah’ın sözüdür. Kadimdir, ezelidir, ebedidir, hiçbir 

akıl ondan üstün olamaz. 

………..Zaten bunların dışında Edip Yüksel gibi: Hz. Peygamber (s.a.s.) kitab’ı getirmiş 

görevi bitmiş diyorlar. Hatta Tv Kanal 6 da Ceviz Kabuğu programına; telefonla iştirak 

eden bir konuşmacı sayın Öztürk’e hitaben: “ Ne diyorsunuz! Resulullah’ı bir 

müvezzi’ye (postacıya)mı benzetiyorsunuz?” demişti de sayın Öztürk de: “ Ne diyorsun 

Kur’an’a müvezzi (postacı)olmak az bir şeymi?” demişti. Aynı konuşmaya Metin 

Yüksel de Amerika’dan telefonla iştirak etmiş: “hocam artık reformu başlatalım.” 

demiş sayın Öztürk ise, tebessümlü bir sukutla cevap vermişti…”KUR’AN’DAKİ ASIL 

İSLÂM BU-YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’e  CEVAP-1-M.Avni (Avnullah) ÖZMANSUR) 

(…Y.Nuri Öztürk ve Süleyman Ateş-in reenkarnasyona inandıkları ve bunun 

yanlışlığı eserde anlatılır.(Kur’andaki İslam-Y.N.Öztürk- adlı eserYazar Süleyman ateş 

için:” ayetlerde yanlış ve sapık yorumları çoktur..”der.(age) 

*”Hayrettin Karaman Kanal 7’de, Sayın Ahmet Hakan ile yaptığı bir programda; 

izleyicilerden biri telefonla –“Hocam insanlar cinlerle ilişki kurabilir mi? diye sormuş, 

hoca efendi de, “Hayır katiyen böyle bir şey olamaz. Ne Kur’ân-da,  ne de  hadiste böyle 

bir şey yoktur.” demişti.  

Birkaç gün sonra Sayın Karaman hoca efendiye telefonla ulaştığımda, “bu verilen 

cevabın doğru olmadığını söyleyerek ilgili ayetleri bildirdiğimde; biz onu öyle 

anlamıyoruz, bazı müfessirler de öyle anlamamışlardır.” demişti.  

Tabi Kur’an ve hadisi şerifler söz konusu olunca: Var olana yok demek, yahut yok 

olana var demek, büyük sorumluluk yükleyeceğinden, çok sevdiğimiz hoca efendinin bu 

görüşünün doğru olmadığını izah etmek durumunda kaldık. Çünkü bu görüşün 

yanlışlığı o kadar bariz ve açık ki, bunun inkârı mümkün değil. Önce ayetleri 

görelim:”Diyerek Avnullah Özmansur-KUR’AN’DAKİ ASIL İSLÂM BU!- İKİNCİ 

KİTAP ve aynı kitapta şu isimlerin yanlışlarına da cevaplar verilmektedir. 

Prof. Yaşar Nuri ÖZTÜRK-prof. Hüseyin ATAY-prof. Süleyman ATEŞ-Edip 

YÜKSEL-prof. Zekeriya BEYAZ-prof. Hüseyin HATEMİ-Kezban HATEMİ-prof. 

Hayrettin KARAMAN-İskender EVRENESOĞLU-prof. Bayraktar BAYRAKLI 

vb.’lere Cevap … 

*Problemli ilahiyatçılar,ilahiyatın problemleridirler.Mesela: 

1-Abdestsiz Kur’anın ele alınır,ifadesindeki tutarsızlık.Sebeb olarak insanların 

faydalanmasının gerekçe olarak gösterilmesi.Almasın diyen;ta ki gitsin abdest almış 

olsun,böylece nur üstüne nur olsun. 

2-Kadınların cumaya gitmesi veya kıldırması. 

3-Faiz konusu,yüzdesi az olanlarda cevaz verilmesi. 

4-Telfik. 

4-Dar-ı harb.Delil olarak Rasulullahın darı İslam olmayan Kubada Cuma namazını 

kıldırması. 
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ALEVİLİK AÇILIMI 

 

Güzel fikirler nur gibidir,çabuk alınmazsa,uçar gider. 

Aklın ürünü ışık gibidir,alınmazsa söner gider. 

 

*** 

Eğer Hz.Aliyi sevmek,onun yolunda gitmek ve onu İslamiyetle eş değerde 

değerlendirmek ise; 

 Onun yaşadığı ve kendisi için hayatını ortaya koyduğu dine bîgane kalmak ve 

Din derslerinin kaldırılmasını istemek samimilik midir? 

 Ve onu kaldırırken onun yerine ne konulacak,konulacak bir şey yokken onları 

boşluğa itmek,onları koruduğunu iddia etmek samimilik midir? 

 Yoksa onun boşluğunu ehli sünnete düşmanlık ile doldurmak hizmette samimilik 

midir? 

 Alisiz Alevilik veya İslamiyetsiz bir Ali ve Alevilik ile,adeta Hz.Alinin ruhunu 

çıkarıp,bedenini alet etmek samimilik midir? 

 Sürekli siyasetten kaçan Hz.Aliyi ısrarla siyasetin içine çekmek,siyaset midir? 

Samimilik midir? 

 Müslümanların din ihtiyacını karşılayan –yeterliliği tartışılsa da-Diyanete cephe 

almak dindarlık mıdır,kindarlık mıdır yoksa ne kadar samimilikdir? 

 Yeni yetişen gençleriniz dinle ne kadar barışıktır?Ne kadar biliyor ve 

bildiriliyor? Onları bilgilendirip terbiye edecek ne gibi kurum ve faaliyetleriniz 

bulunmaktadır? 

 Bir yandan cahil bırakılırken,diğer yandan okullarda onlara dinlerinin 

öğretilmemesini istemek samimilik midir? 

 Başta dedeler çocukların ve etbalarının akıllarını tatmin edecek,kalblerini 

doyuracak ne yapılmakta,ne örnekler oluşturulmaktadır? 

 Hiç araştırıp düşündünüz mü?Hissi davranıp oyuna mı gelmektesiniz?ne kadar 

samimisiniz? 

 Genelde bu insanlar neden özellikle namaz,oruç,hac,zekat gibi islâmın temeli 

olan ibadetlere soğuk ve ilgisiz davranmakta ve mesafeli yaklaşmaktadırlar?Bir bilgiye 

mi,yoksa körü körüne bilmeden yapanları taklide mi dayanmaktadır?Samimi söyleyin. 

 Kur’an-ı Kerim-le ne kadar barışık yaşanılmaktadır?Geçerli mazeretler 

nelerdir? 

 Hassas bir dönemden geçiyoruz.Türkiyede dış ve iç güçlerin ve özellikle –

geçmişte olduğu gibi-şimdilerde de en fazla kaşınılan,tedavi edilmeyen irinlerin deşildiği 

ve siyasete alet edilen süreçteyiz.Basiretli olmamız gerekir. 

 Bî-taraf olanlar ber-taraf olurlar. 

 Kimden tarafayız?Hz.Aliden mi yoksa Hz.Alinin şimdi hazır olsa asla yüz 

vermeyeceği ve tasvib etmeyeceği bir yaşantıdan mı? 

 Taraf,İslâmiyetten yana taraf olmaktır.Yoksa istenilmese de başkasının 

taraftarlığına bilinçsizce taraf olunmuş olunur. 

 Geçmişteki samimilik canlandırılmalı ancak bilgisizlik giderilmelidir. 

 Eline-Beline-Diline gerçeği ve –Gelin canlar bir olalım-diri olalım-iri olalım-

gerçeğini ne kadar gerçekleştiriyoruz? 

 Alevilere elbette hakları verilmeli.Daha doğrusu haksızlık 

yapılmamalı.Aleviliğinin gereğini yapan bir alevi,gereğini yapmayan binlerce aleviden 

üstündür.Tıpkı Sünni olduğunu söyleyip gereğini yapan birisinin,yapmayan binlerceden 

üstün olduğu gibi. 

 Aleviler alt yapısını kurmalıdırlar. 



 Osmanlının büyüklüğü içinde yaşayan herkese inandığı gibi yaşama hakkını 

vermesindendi.Hristiyan ve Yahudilere kendi mahkemelerini kurma yetkisini bile 

vermişti. Gerisini varın siz düşünün. 

 Alevilerin ellerinden tutulmalı,destek olunmalı,yol gösterilmeli,diyalog 

sağlanmalı, konuşarak çözüme gidilmelidir. 

 En sağlıklı çözüm ortamı,siyasetten uzak ortamdır. 

 Gerekirse enstitüler kurulmalı,Alevilik belgeleriyle ta Hz.Aliye kadar 

belgelendirilerek araştırılmalıdır. 

 Çünkü bu su sürekli sulandırılmakta ve bulandırılmaktadır. 

 Küçük düşünenler korkar,korkanlar saldırır,çözümsüzlüklerle varlığını 

sürdürmeye çalışır. 

 Toplumun gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

 Sağlıklı ortamda her şey düşünülmeli,konuşulmalı,çözümler aranmalı,doğrular 

ortaya konmalıdır. 

 Bu milletin dar bir alanda koşması isteniyor.Dar ve despot olan rejim bunu 

başaramıyor,başarılmasına da izin vermiyor.Yolları açmıyor.Huzursuzluğu toplumun 

maddi manevi büyümesinden dolayı daha da darlaşarak,daha da huzursuzluklara ve 

kaoslara zemin hazırlıyor. 

 Başkasının özgürlüğüne zarar vermeden,özgürlükler genişletilmelidir. 

 Büyük oynamayanlar,büyük kazanamazlar. 

 Küçük kalanlar yok olmaya mahkumdurlar. 

 Herkes kucaklanmalı. 

 Özgürlük,sulh,güven hem İslâmın ve hem de insanlığın yararınadır. 

 

            Cümleler doğrudur sen doğru isen 

            Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre) 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

24-11-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ,SOLUN SAĞ KOLUDUR 

 

1970 yıllarında solun Türkiyeyi rusyaya bağlama,kominizm ve sosyalizmi 

uygulama,Türkiyeyi rusyaya bağlayarak tamamen Rus yanlısı ve zihniyeti bir 

uygulama,terör,kan dökme,yakma ve yıkma faaliyetlerinin içinde aktif olarak rol 

oynadılar. 

Bunlar unutulmadı ve bunları yapanlar gayet az kimseler değil,sürülerce idi. 

Peki 1980 ihtilali sonrası bunlar ne oldu? 

Yerin dibine girmediler her halde? 

Bu yanlış düşünceden vazgeçme olgunluğunu gösterip,alet olarak kullanıldığını 

anlayarak vaz geçenler bir olgunluk göstermiş oldular. 

Bir kısmı sefahete daldı,fikir babalığından göbek altı senaryolarına yöneldiler. 

Bir kısmı şöhreti seçti..bir kısmı zengin oldu..zahiren dağılmış gibi idiler. 

Ancak sol bitmedi ve kaybolmadı..boşluk bulduğu anda başını çıkardı ve de 

çıkarmaktadır.Damar nüksetmektedir. 

 

*Bu da ta bir asır öncesinin faaliyetleri olarak kendisini göstermektedir. 

“TKP'NİN kurulmasından sonra Mustafa Suphi'nin gönlünde Anadolu'da da 

komünist hareketi güçlendirmek vardır. İşgalcilere karşı cephede savaşmak kararı alır. 

Bu amaçla Mustafa Kemal'le mektuplaşmaya başlar. Mustafa Kemal'den aldığı 

cesaretle eşi ve bazı yoldaşlarıyla Moskova'dan Türkiye'ye hareket eder. 28 Aralık 

1920'de Kars'tadırlar. Gruptan Mustafa Emin ve Süleyman Sami propaganda 

yaptıkları gerekçesiyle tutuklanınca Mustafa Suphi, Mustafa Kemal'le konuşmak için 

Ankara'ya gitmeye karar verir. Komünist liderlerin güvenliğinin sağlanması görevi de 

Kazım Karabekir'indir. Ancak Karabekir Paşa, güvenliği sağlamak yerine güzergâhtaki 

mülki amirliklere imalı telgraflar çeker. O telgrafların satır aralarını 'iyi' okuyan 

güçlerin "Memleket komünist olacak" diye kışkırttığı kalabalıklar Suphi ve yoldaşlarını 

Erzurum'a sokmaz. Bunun üzerine Trabzon'a gitmeye karar verirler. Ama ordada halk 

kışkırtılmıştır. Can güvenliklerinin olmadığını anlayan Suphi, Bakü'ye dönüş kararı 

verir. 28-29 Ocak 1921 gecesi bir motora binerler. Ama başka motorla takipte olan 

kayıkçılar kahyası Yahya ve adamları Suphi ve 14 yoldaşını Sürmene yakınlarında 

öldürür. Komünist liderlerin öldürülmesi ne TKP'yi ne de komünist hareketi bitirdi...”
32

 

Buna binaen şu da dillendirilmektedir;’ Atatürk kominist partisini kapattı mı 

kurdurttu mu?Kurulmasına cesaret mi verdi?’ 

 

*Ergenekon solun taşeronudur. 

İşte bu taşeron neler mi yaptı? 

Ancak o kadar kirli işlere imza attı ki,bunlardan derlediğim ‘Haber Arşivi’ 
33

 bu 

kirli işlerle dopdoludur. 

Bunlardan Bir kaçı; 

Tüm faili meçhul cinayetler..kaos ortamı..üniversite öğrencilerini 

örgütleyip,birbiriyle kavga içerisine çekmek..en önemli yaptıkları şey ise,bir çok farklı 

kesimi bir arada tutarak,sağı sola,solu sağa kırdırdılar..Pkk-yı kurdurdu ve finanse 

etti..ona adam topladı..hatta Rusya,Almanya,abd ve Avrupa ülkeleriyle bağlantılı yer 

altı teşkilatını,mafya,silah kaçakçılığı,uyuşturucu kaçakçılığı,organ mafyası gibi bir çok 

pis işin içinde görev aldılar ve bunları tesis edip koordinasyonunu gerçekleştirdiler. 
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komunist-tarihi.htm 
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*”E. GÜRSES: 15 sene kadar önce Londra Üniversite-si'nde yahudi arkadaşlarla 

konuşuyoruz. Diyorlardı ki, İsrail'in üzerinden yükü atmak lazım. İsrail'in üzerin-den 

yükü atmak için, İsrail'in üzerinden yükü atabile-ceği başka bir bölgede öyle bir yer 

yaratmak lazım ki, bu yer komşuları ile de kavgalı olsun. Yıllardır Müslü-man İsrail 

diyoruz. Neden? Müslüman olacak ama İsrail'in üzerinden yükü alacak.Yani 

komşularından bir tehdit algılayacak ve orada varlığını dışarıdaki bir güc sayesinde 

sürdürebilecek. Bu proje sürüyor.”
34

 

İçteki kargaşa ile dışarıdaki senaryo birbirleriyle tam da örtüşmektedir. 

 

 

* Üniversitede tüm problemler zurnanın son deliklerinden 

kaynaklanmaktadır.Yıllarca taraf gözetilip seviye gözetilmeden üniversitelere 

doldurulan kişiler bugün o problemleri gösteremedikleri başarıyı ört bas etmek için 

sürdürmektedirler. 

Bizzat ben kendim bunu yaşadım ve gördüm. 

 

*İhtilallere zemin hazırlama ergenekonun en önemli faaliyetleri içerisinde yer 

aldı.Kaos oluşturup bir gecede trilyonları götürme,bankaları batırma ergenekonun bir 

uzantısı içerisinde gerçekleştirildi. 

 

En önemlisi de milletin maneviyatına darbe vurmak oldu.Milletin dinini 

öğrenip,inancının gereklerini yerine getirmesi engellendi.Türban sürekli problem olarak 

gösterildi,bir çok insan mağdur edildi. 

 

Kamusal alan uydurmaları ve hukuksuz kanunlarla bir çok haksızlıklara imza 

atıldı. 

A.Necdet Sezer hapishaneden 260-ın üzerinde pkk-lıyı affederek ve Türkiye 

tarihinde enflasyonun dibe vurmasında,süresi dolduğu halde üç ay daha kalarak 

anayasa mahkemesi gibi bir çok yerlere kendince önemli insanları atayarak bir çok 

olumsuzluklara kapı açmış oldu. 

Nitekim anayasa mahkemesi kendisine olan güveni hukuksuzca 367 hukuksuz ve 

yanlış uygulamayı uygulayarak;hem meclisde 410 kişinin türban serbestliğini kabul 

eden meclis iradesine ipotek koyarak,haksızca meclisin üzerine çıkıp,hukuksuz karara 

hukuk adına imza attı. 

Chp-nin başvuru mercisi haline geldi. 
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CHP ERGENEKONUN İÇİNDE 

 

 CHP genel başkanı Deniz Baykal,Ergenekonun avukatı olduğunu ifade 

etti.Ergenekon terör örgütü sanıklarının sorgusuna destek vermek amacıyla üç 

milletvekilini gönderdi.Sürekli hafife aldı,cıvıttırmaya çalıştı,önemsiz göstererek,deşifre 

edilmesine taraftar oldu ve asla destek olmadı. 

 Uzun delilleri ortaya gerek kalmaksızın her vesile ile ergenekonun arkasında ve 

böylece içinde olduğunu göstermiş oldu. 

 

ALEVİ KESİMLERİ ORTAK OLMAMALIDIR 

 

Aleviler ergenekona alet oluyor.Yürüyüşleriyle ergenekonu örtmeye mi 

çalışıyorlar.Şimdiye kadar bir çok vaadlerle kandırıldılar.Belki ergenekonun yanında 

olanlar şüphesiz tüm Alevileri temsil etmese de,aleviler bu tavrını açıkça ortaya 

koymalıdırlar. 

Ergenekon,solun sağ koludur. 

 Hz.Aliye mensub olduğunu söyleyen aleviler,Hz.Aliye yakışır bir tavır 

sergilemelidirler..basiret göstermeli,maneviyatı ön plana almalıdır. 

 Hz.Ali deyince maddiyat değil,maneviyat ön plana çıkar. 

 

 ***Alevilik Türkiyenin ciddi bir meselesi,gittikçe kendilerine kötü örnek olan 

eskilerle,artan cehalet,inat,kin,nefret tehlikenin boyutunu arttırmakta,ateşi körükleyip 

tetiklemektedir. 

Cenaze oturmalarında,gayrı Müslimler bile ramazana hürmet ederken, mesela 

Adıyamanda o hürmeti göremedik. 

Bir Sünni ne kadar islamiyeti biliyor ki,bir alevi o kadar bilebilsin?Bir dede 

islamiyeti,Kur’an-ı hatta Hz.Aliyi ne kadar bilmektedir ki kendi çocuklarına ve 

mensublarına bildirebilsin. 

Alevilik meselesi süratle ıslah edilmeli,Sözde olan Hz.Aliye bağlılık 

kuvvetlendirilmelidir.Kaşınmaya çok müsaid bir alandır. 

Şimdiye kadar bir kesimin Türkiyeyi Suriyeye benzetme çabası 

askeriyede,adliyede,vs.yerlerdeki kadrolaşmalar yarayı tedavi etmeyip kaşıyıp,irin 

çıkarmak isteyenler için iyi bir fırsat oluşturmuştur. 

Suriyedeki Baas partisi Nuseyriliğin % 8 olmasına rağmen % 92-ye teşmil edilip 

hakim olma durumu Türkiyede de gerçekleştirmeye çalışılan bir durumdur. 

Amaç sürekli tartışmalı bir ortamı,azınlıkların çoğunluklara hakimiyeti ile 

sürdürmektir. 

 

 

ORDU İSTİFRAĞ ETMELİDİR 

 

 Ergenekon en büyük yaptırıcı gücünü ordudan almaktadır. 

 Ordunun içinde şimdilik keşfedilen;Emekli generallerden;Veli Küçük,Şener 

Eruygur,Hurşit Tolon ve bir çok yüzbaşı ve askeri erkan görülmektedir. 

 Tsk baltayı ayağına vurmayacaktır ancak içindekileri temizlemek için istifrağ 

etmelidir. 

 Tsk yıllarca irtica adıyla inançlı insanları içinden ihraç etti ve meydan 

Ergenekon çetesine ve onların rahat faaliyet göstermesine zemin hazırlamış oldu. 

 Bu irtica adıyla atılanlardan birisiyle ben karşılaştım ve ondaki imana ve 

tevekküle hayran kaldım. 



 Eşref Bitlisi bunlar öldürdü..Uğur Mumcuyu bunlar öldürdü,Danıştay saldırısını 

ve bir çok faili meçhul cinayetleri bunlar yaptırdı. 

 En önemlisi pkk-yı kurdurup,yine askeri 30 yıl boyunca bitmeden ve de 

bitirilemeden sürekli savaş ve kaos ortamı oluşturuldu. 

  

Ergenekon Ordudan bilgi,belge ve destek aldı.Milletin bağrına bastığı ordu,mileti 

de bağrına basmalı,toprağa değil… 

Bu noktadan ordu yani tsk istifrağ etmelidir. 

 

*Ordu ciddi olarak istifrağ edip,midesindekileri temizlemesi ve yangını 

söndürmesi gerekir. 

 

*Ordu üzerindeki şaibeyi atmalı.Bir zamanlar namaz kılan insanlar ordudan 

atılırken,ailesi dindar olanlar askere alınmazken,başı örtülü kadınlar ordu 

evine,törenlere,vs. yerlere konulmazken,inançlı insanlara zulmün simgesi haline gelmiş 

olan 28 şubat hala devam edecektir derken,şaibeli insanlar tek tek ayıklanıp bir yandan 

da askeriyeden onlara sahib çıkılırken,askere gidenlere oruç tutmamaları telkin 

edilmekle kalmayıp eğitimi daha da arttırarak adeta tutmalarını zorlaştırma yoluna 

giderken,adeta milletten bir yandan kopuk yaşayıp bir yandan da milletin ordusu 

olduğunu söylemek ne kadar sağlıklı mantıklı olmaktadır? 

Evet… Tsk büyük bir günah işledi çünkü bin yıldır islamın bayrağını 

dalgalandıran bir ordunun devamı olan bu ordu inançlı insanların inancına hassasiyet 

göstermedi,milletin nazarındaki şaibeliğini sürdürdü. 

 Tüm Ergenekon soruşturmalarında hep işin başı,ucu gide gide orduya dayanıyor. 

 Ordu bu noktada şeffaflaşmalı,kuvvetini imandan alan bir manevi boyutunu 

arttırmalıdır. 

 Bir zamanlar çevik Bir’in başını çektiği alevi kesimin orduya ve özellikle hava 

kuvvetlerine çoklukla alınması söylentileri,Türkiyenin % 8- inin % 92-ye hakim olduğu 

bir Suriye modeli mi olacak düşüncelerini gittikçe kuvvetlendirdi ve sarsıntıları dışa 

kadar yansıdı. 

 Hüseyin Kıvrıkoğlu zamanındaki dalgalanmalar ve su-i kastla bir çok şaibeli 

soruları gündeme getirdi. 

 

  

 *Devletin bir çok kademesi Ergenekon tarafından kirletildi ve vaad ve desteklerle 

tehdit,öldürme,haraç gibi bir çok uygulamalarla sürekli problemler üretildi. 

 

 Çözüme yönelik hiç adım attırılmadı.Dışta ve içte sürekli düşman 

üretildi.Gelişmeye yönelik en fazla bir seçim döneminde yapılan icraatlarla 20-30 sene 

götürülmeye çalışıldı.İkinci sefer iktidar olunmasına her türlü senaryolar uygulanarak 

engel olundu. 

 

 *İnsanlar korkuyla sürekli sindirildi. 

 Şimdiki insanlarda adeta hala firavun korkusu var.Fiaravunun zulmünden 

kurtulup çölde yaşayan Yahudiler bazen konuşur ve otururlarken arkalarına bakar 

acaba arkalarında firavun var mı diyerek ürperirlermiş…Bizde de firavun-vari 

insanlarda bir şeyi yapmada veya yapmama da tam bir firavun vari korku ve çekinme 

görünmektedir… 

 

  



 Temennimiz odur ki;20-Ekim-2008 olan bu gün başlayan Ergenekon terör 

örgütü davası tam deşifre olur,bir asırlık İttihat ve terakkiden beri süre gelen 

senaryolar ve kaoslar son bulur. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-10-2008 

 

 

 

 

 

 

KOCAMAN ÖMRÜ HEBA ETTİK 

 

 60 küsur sene ömrü boşu boşuna geçirmişti.Geriye baktığında kendisini memnun 

edip yüzünü güldürecek bir şeyi yoktu. 

 Gelmesiyle gitmesi arasında pek bir fark olmadığı gibi,doğuştan getirdiği 

güzellikleri de kaybetmiş,sermayeyi tüketmişti. 

 Şimdi ise yaşı hayli ilerlemiş belki de ölüm meleğinin etrafında gezdiğini 

hissediyordu. 

 Dünyada kimseyi pek memnun etmediği gibi,ahrette de memnun olacağı ve 

memnun edeceği bir şeyi de yoktu. 

 Bu düşüncelerle yatağından doğruldu.Elbisesini ve çorabını giydi. 

 Gitmekle gitmemek arasında bir anlık bir düşünceden sonra yılların 

yorgunluğunu ve kaybedilen yılların yükünü hafifletmek amacıyla sırt üstü bir uzandı. 

 Uzanış bu uzanıştı.Bir daha da kalkamadı,belki de onca yükün altında kalmış 

kalkamamıştı. 

 Kolay mıydı boşa geçen yılların yükünün altında ezilmemek! 

 Ancak kulaklarda son sırtı yatmadan önce söylediği son söz kalmıştı,oysa bu söz 

ilk söz olarak kulaklarda küpe olmalı,hafızadan çıkmamalıydı; 

 “Kocaman ömrü heba ettik!” 

 Kardeşi kendisine çok takılırdı;-Senin sonun hiç iyi olmayacak,sen kötü bir 

şekilde öleceksin!-diye. 

 Kendisi ise,-Ben koyun gibi,kuzu kuzu öleceğim.-diyordu. 

 Aslında zahiren kuzu kuzu öldü ancak vicdani bir esef ve üzüntüden sonra. 

 Bazen kardeşinin evine ihtiyacı var diye at arabasına sebze ve yiyecekler 

doldurur,gönderirdi. 

 Belki de bu güzel hali ölümünü zahiren kolaylaştırmıştı,dünyaya bakan yönünü... 

 Hovardalıklı geçen bir hayatın son acı ifadesi hiç unutulmuyor,geride kalanlara 

dersler veriyordu. 

 “Bir günah işleyen,bin gün âh çeker.” 

 

 İnsanın dünyaya gelişi ile gidişi arasında bir fark olmalıdır.Hayvan da bile o fark 

gözetilirken,kendisine insan diyen bir insanın o farkı elde dememesi elbette hayvandan 

daha büyük bir kayıptır. 

 Dünyaya gelmemizle gitmemiz arasındaki fark ne olmakta ve bize olan katkısı 

yüzdelik itibarıyla ne kadardır? 

  

 Allahı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin yolu,günahtan uzak durmaktır. 



 Hadisde:” Allahın sevdiği kula günah zarar vermez yani Allah onları günah 

işlemekten muhafaza eder.” 

 

 *Bakmamıştır, dönüp hayatıma 

  Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya) 

 

*Kendi kendine ettiğin âdem 

    Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî) 

 

*Şimdi bu durumda her insan büyük ahret mahkemesinde,Allahın 

hakimliğinde,melek ve organlarımızın ve tüm canlı cansız eşyanın şahitliğinde bir insan 

kendisini nasıl savunmaya geçebilir? 

Biz kendimizi nasıl savunacağız?Kime karşı savunacağız?Savunulacak neyimiz 

var? 

Öyle ya!Mahşerde sorguya çekileceğim zaman Allah’a karşı kendimi nasıl 

savunabilirim ki? 

Çünkü her şey fâş olmuş,ifşa olup gün yüzü gibi açık ve net… 

İçler dışlar gibi ortada görünmekte,Anya ile Konya belli olmuş… 

O halde: 

” Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,Fani dünyada bıraktığın 

eserlere de kıymet verme.” 

 

 

 

SES-SİZ OLUN!!HUKUKUN ÖLÜM SANCILARI ARTIYOR!!! 

  

 Türkiye-de hukuk sancılı,dolayısıyla millet de sancılı. 

 Hukukun sancıları geçmişten günümüze azalmamış,maalesef artış göstermiştir. 

 Hukukumuz kırk yamalı bohça gibi.Toplama bilgisayar gibi,garantisi yok.. 

delinebilirliliği çok..bu da onun virüs kapmasına,hastalanıp,toplumun hastalığını 

arttırmaya sebeb oluşturuyor,kolaylaştırıyor. 

 Türkiye de en az ifadeyle bir asırdır sancılı..son zamanlarda bu sancı daha da 

artış göstermektedir.Bu sancının önemli ayağını hukuk oluşturmaktadır. 

 Dalgıçlar batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarında kendilerini dibe 

vurup,öylece yüzeye çıkmaya çalışırlar. 

 Türkiye’deki her yönlü hukukun sancısı da öyle zannediyorum ki,dibe vurmaya 

doğru hızla giden bir vuruş olacak,ta ki yüzeye çıksın veya yüz güldürür olsun. 

 Danıştay hakkı,hukuku ve haddi olmayan bir konuda kendisiyle çelişen bir karar 

verebiliyor.Daha önce Diyarbakır barosunun müracaatını reddedip,taraf durumuna 

düşmesi düşüncesiyle reddederken,İstanbul barosunun katsayı düzeltme itirazını kabul 

edip,yök-ün kararına durdurma kararı verebilmektedir. 

 Katsayı adaletsizliğinin uygulanmasına itiraz eden bir meslek lisesi öğrencisinin 

danıştaya itirazına cevab veren danıştay;bu bizim işimiz değil,yök-ün işidir derken, 

şimdilerdeki siyasi ve taraf olan bir kararla yök-ün görevini üstlenmiş,kendisini 

alakalandırmayan bir eğitim kararında milyonlarca insanı üzüp,toplumu sıkıntıya 

sokan bir karara imza atmıştır. 

 Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya Akp-yi kapatma davasında taraf 

davranıp,google-den bulduğu gerekçelerle,kabul edilemez iddialarla, milletin yüzde 47-

sinin oyunu almış bir partiyi kapatmaya çalışarak,Türkiyeyi otuz milyar dolar zarara 

sokmuş,toplumda gerginlik ve kaosu arttırmıştır. 



 Anayasa mahkemesi yıllardır kangrenleşen bu milletin temiz,dürüst,iyi 

insanlarının masumane baş örtüsü serbestliği için meclis tarafından 411 kişinin aldığı 

kararı tanımayarak,ortaçağ engizisyon mahkemelerini hatırlatan bir kararla hukuku 

zedelemiş,hukuku tanımamış,hukuksuz bir karara imza atarak bir milleti,milyonlarca 

insanı görmezden gelerek,tarihe bir leke olarak kendini yazdırmıştır. 

 Katoliklerin katı uygulamalarından olan bu mahkeme yani kabul ettiği 

engizisyon mahkemeleri;kendisinden olmayanları yakar,mallarına el konulur,her türlü 

işkence uygulanırdı. 

 Adeta;” Engisizyon Mahkemesi'nde mahkum suçunu kabul edene kadar işkence 

görürdü. Eğer suçunu kabul etmez ise işkenceden ölürdü, kabul ettiğinde de zaten 

hapishanede ömür boyu ceza çekerdi. Yani kısacası, neresinden bakılırsa bakılsın, 

Engizisyona düşen bir kişi ölmüş sayılırdı” 

 Bu da ihbarcılık temeli üzerine kurulmuştu. 

 Tıpkı bizdeki anlaşmalı dövüş misali;chp Anayasa mahkemesine veya İstanbul 

barosu danıştaya ihbar ederek;niyet okuyuculuk esasına dayalı bir kararla hükümlerin 

verilmesi yoluna gidilmektedir. 

 Sık sık dile getirildiği gibi;bu insanlar dindarlığa gidiyor,bir türlü ne olduğu 

ortaya konulamayan irtica hortlatılıyor,benden değil,niyeti hiç öyle söylediği gibi değil 

senaryo ve entrikalar ile yıllardır hukuksuzca uygulamalara kapılar açılıyor. 

 Oysa dindar olup İslâmın bayrağını dünyanın dört tarafına adalet gönderen 

ecdadından ne zarar gördün! 

 Seninki tam bir miras yedilik,nankörlük,körlük ve seviyesizliktir. 

 Dinden değil müslüman,gayrı müslimi dahi fazlasıyla fayda görmüştür. 

 Dinden kim ne zarar görmüştür? 

 Senin ebedi hayatını kurtarmak için dünya hayatını feda eden mi fedakar ve 

düşüncelidir,yoksa ebedi hayatını kurtarmaya çalışanın dünyasını zehir edip,sıkıntılara 

sokan mı anlayışlı ve fedakar insandır? 

 Orgeneral Şener Eruygurun darbe girişiminden dolayı Ergenekon Terör Örgütü 

kapsamında sorgulanmasına karşı eşi Mukaddes Eruygur'un 'Bizden' dediği 12. Ağır 

Ceza mahkemesine ne tesadüftür ki aynı mahkemede yargılanan diğer zanlılarda hep 

beraatle salıverildiler. 

 Birinin idam ve müebbedlikle yargıladığını öbürü salıverebiliyor. 

 Tıpkı Hindistanda uygulanan Kast sistemi gibi..üstünlerin hakimiyeti.. 

başkalarının katılımı yasak özel kişiler..hukuk karşısında da olsa eşit olmayan, devamlı 

farklı kişiler topluluğu..aslında bizdeki yıllarca süren kavganın önemli gövdesini 

oluşturan kısım bu kısım..azınlık olan elit tabakanın oluşturdukları dokunulmaz 

alanı,kendi kamusal alanlarına başkalarını veya bir doğuluyu dahil etmemek..onun 

yanlarına kadar ulaşmasını engelleyecek manileri araya koymak. 

 İşte bürokratik engeller..fişlemeler..sicil tutanakları..takipler..kayıtlar... 

 İşte çöl kanunu ve zihniyeti;“Danıştay'dan yasakçı kararın çıkmasına sebep olan 

İstanbul Barosu. YÖK'ün düzenlemesinin iptali için Danıştay'a başvururken 'Eşitlik eşit 

insanlar arasında olur.' ifadesini kullanan İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın'ın 

bu sözleri uzun süre tartışılmıştı.” 

 Bu KATSayı kararı aslında KAST sistemi ve KASIT-lı karardır. 

 Bu sözler medeni ve seviyeli sözler değildir.Hukuk karşısında herkes 

eşittir.Amirle memur,paşa ile er,Fatih Sultan ile rum Mimar,Hz.Ali ile yahudi arasında 

hukukta farklılık söz konusu değildir. 

 Daha niceleri..bunlar hukukçu?
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 Önce as,sonra yargılarsın!!! 

 İşte Türkiyenin en büyük sancısı.Bu büyük parçadan küçük bir yırtık taraf! 

 İşin enteresan tarafı ise,bu sancı dışarıdan değil,içeriden geliyor. 

 Acaba bu sancı doğum sancısı mı,yoksa ölüm sancısı mı??? 

 Lütfen ses-siz olun!Hukuk can çekişiyor.Hukuk ölüyor!!! 

 

 

 

 

İDAM KARARI ALINSIN... 

 

Ağacın en büyük üzüntüsü,kendini parçalayanın yine kendi içinden çıkmış bir 

ağaç parçası olması imiş.Hukukta bugün kendi kendini parçalamakta ve 

yaralamaktadır.Ağacı ağacın içerisinden çıkan kurt çürütür ve yıkarmış.Bugün hukuk 

düşmanını dışarıdan değil,kendisinde ve kendi içinde aramalıdır.Hukuka en büyük 

kötülük yine hukukun içindeki bir kısım hukuksuzlar tarafından 

yapılmaktadır.Hakkını ve haddini bilmeyen bir kısım hukukçular... 

Ne kadar hazin değil mi? 

Hukukta hukuksuzluk,askeriye ergenekonun,jitemin açtığı yara ile oluşan 

güvensizlik,dışarıdan yapılacak darbelere karşı mukavemet etmesi gereken ordunun 

kendisinin darbelere teşebbüs etmesi,adalette skandallar,adli tıpta verilen ve düzenlenen 

yanlış raporlar,kısaca hastalanan uzuvlar devlet vücudunu çalışamaz hale 

getirmişlerdir.Kangren olmuş bu uzuvlar atılmalıdır. 

 İnsan hakları ve insancıllık uğruna idam hükmü kaldırıldı.Belki sonunda 

söylenmesi gerekeni başta söyleyeceğim; 

 Allah idamı kaldıran,kaldırmasını teşvik eden,altına imzasını atanlara acıların en 

acısını daha dünyada iken tattırsın. 

 Sebebi ise;Kâinatta en önemli şey hayattır.Bir insanı öldürmek bütün insanları 

öldürmekle eş değerde tutulurken,bir insana hayat vermek ve hayat kurtarmak da 

bütün insanlara hayat vermekle eş değerdedir. 

 Hayat ancak hayatı alanın hayatının alınmasındadır.Hayat ucuz değil.Bir çok 

insanı sorumsuzca öldüren bir insanı,öldürülen taraf olmadan karar veren merci neye 

göre karar vermektedir? 

 Kendi ailesinden birisinin öldürülmesinde nasıl bir pozisyon takınacağına bir 

baksın! 

 Ve de bir çok insanı parçalayıp aç olan canavara şefkat gösterip onu öldürmemek 

veya onu öldürmeyi vicdansızlık saymak en büyük vicdansızlık ve de öldürülenlere en 

büyük haksızlıktır. 

 Zira o canavar bu durum karşısında iştahı açıldığından dönüp bir de dişinin 

kirasını isteyecektir. 

 İdam geri gelmelidir.İdamı kaldıranlar hapishanelerden ve kaostan beslenen 

insanlardır. 

 Olaya idam edilen kimse açısından değil,madur olan ve öldürülen insanlar 

açısından bakmak gerekir. 

 İdamı kaldırmak sorumsuzca bir karar,bilinçsizce bir uygulama, tehlikelere 

götüren bir uygulamadır. 

 Cem Garipoğlu,kaçırılan çocuklar ve organ mafyası vs.bunun örneklerindendir. 

 Bir çok örnekte görüldüğü gibi;Nitekim sabık cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 

Sezerin 250-nin üzerinde affedip dışarıya saldığı kimseler,tekrar çıkınca bir polisi 

vurdu,teröre devam etti,suç işlemeyi sürdürdüler. 
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 Bu mu şefkat?Bu mu insaf?Bu mu vicdan? 

 O halde kimden Yanasınız?Ölenden mi yoksa öldürenden mi? 

 Ne diyelim!Allah ağlayanların sayısınca,ağlamaya sebeb olanları ağlatsın! 

 Buradaki idam,haksız yere idam edilen Rahmetli Adnan Menderes ve onun 

gibiler değil,onu idam edenlerin idam edileceği bir idam kararıdır. 

 Bugün hapishaneler tıklım tıklım,bir okul açmanın bir hapishane kapatmak 

demek olduğu yıllarca söylendi. 

 O zaman problem ya okullarda,ya da hapishanelerde,yani verilen cezalarda... 

 Ergenekon senaryosunda yüzlerce insanın öldürülmesini planlayan insanların 

idamını şefkate aykırı görenler,yüzlercenin hayatını hiçe saymaktadırlar. 

  

*Şöyleki;Askeriyede yemeklere bir şeyler koydukları hep söylenir.O bir yana 

da,acaba özel bir birimin yemeğine gen bozucu,kafa bozucu,kalb bozucu bir şeyler mi 

koyuyorlar ki,bu birim kendini darbe yapmaya,kaos çıkarmaya,300 çocuğu koç 

müzesinin içerisinde havaya uçurma,gayrı müslimleri yok etme planı,yani tüm milleti 

kafese tıkma senaryoları,daha neler neler?İnsanın kanını donduracak davranış ve 

senaryolar. 

Bir türlü memleketimin insanından memnun olmayan üst kademe,batının 

insanını devamlı kendi insanına tercih eden zihniyet. 

Hep geçmişi kötüleyen orduda da milli eğitim de de aynı hastalık.23 

nisanlarda,cumhuriyet bayramlarında yeni devleti yüceltmek ve güzel yanlarını 

söylemek yerine,geçmişe aid ne varsa hep kötülemek.En iyisi bile geçen seneden yazılmış 

olan yazıyı okuyor.En iyi amir veya müdürü onun getirdiğini aynen kabul ediyor veya 

bir kutlansın da nasıl kutlanırsa kutlansın..bana bir ses getirmesinde nasıl yaparsa 

yapsın bozuk zihniyeti... 

 

 *İslami hukuka göre,işlenen  bir suça ceza vermek asıl değildir,madurun 

hakkının korunması asıldır. 

 Bunun gibi de idamda da birilerinin hayatının ortadan kaldırılması değil, bir 

çoklarının hayatının korunması amaçlanmaktadır. 

 Bu konu islam Hukukunda belirtilmiştir.
36

 

 Rahmetlik babam unutamadığı bir olayı anneme şöyle anlatır: 

 1960-ın sonlarında,bir gece eve geç vakitlerde,gece yarısı gelmesinin sebebi 

olarak;İstanbulda bir börekçi bir kız çocuğunu fırında yakması sonucu suçu tesbit 

edilince Sultanahmet meydanında asıldığına,asılma sonucunda ise dilinin uzunca bir 

şekilde dışarıya doğru sarktığına şahit olur. 

 Bu neticeyi göz önünde bulunduran bir insan kolay kolay çocuk kaçırır mı?İnsan 

öldürür mü?Sorumsuzca araç kullanır mı? 

 Dünyanın bir çok ülkesinde bu idam cezası uygulanmaktadır 

 Bugün elli bin insanın ölümüne sebeb olan kişiyi kalk da,idam cezasını kaldır,onu 

affet! 

 Yarın o elli bin kişi ve onların yakınları olan yüz binlerce kişiler o kararı 

verenlerden davacı olurlar. 

 Eğer bir problem varsa bu idamın kaldırılmasından değil, düzenlenmesinden ve 

de haklı olarak uygulanmasından geçer. 

 

 Özetle:Rusya ve rejimi 1989-da yıkıldı.Bizde ise bir asırdan fazla devam eden 
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ergenekon ve zihniyeti 2009 yılında sallantıya ancak geçebildi.Bu da yıkılacağının bir 

işaretidir.Aradaki farkın farkı ise;Bizdeki her şey nifak ve münafıklık perdesi altında 

yapılıyor olmasındandır.Benim babamda bilmem neydi,dedemde şöyleydi 

aldatmacalarıyla millet hep kandırıldı. 

 

*’Irkçılarla Halkçılar ittifak etti,ihtilal yaptı’ 

Sürekli vatanseverlik adına millet tahrik edildi.Irkı islamın önüne 

geçirdi.Irkçılığı kemikleşmiş olarak hep öne çıkardı ve savundu.Milleti ve mensuplarını 

da kendileri gibi kemikleştirdi..etten ve özden soyulmuş ve soyutlaşmış bir kemik yığını. 

Gövdenin değişmesi bir şeyi değiştirmez,önemli olan zihniyet değişmeli. 

Dünyanın değişen zihniyeti,zihniyetimizi de değiştirmektedir. 

İsviçredeki minarelerin engellenmesine karşı çıkanlar,buradaki başörtüsü 

engeline karşı çıkmıyor,bunu normal görüyorlarsa;tuh olsun,yazıklar olsun... 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

03-12-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ  AYAR 

 

 İnsanlar yaratılıştan iç ayarı yapılmış olarak dünyaya gönderilirler.Tıpkı Tüm 

ayar ve proğramlarıyla donatılmış olarak düzenlenen bir bilgisayar gibi. 

 Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur. 

 Hadisde;’Her doğan islâm fıtratı üzere doğar.Ancak daha sonra annesi babası 

hristiyan Yahudi veya Mecusi ise onu da öyle yapar’ 

 Allah her bir insanı,insan ve Müslüman sıfat ve proğramı içerisinde dünyaya 

gönderir. 

 Zamanla proğram eklenen veya çıkarılan veyahut da virüs kapan bir bilgisayar 

için iki yöntem uygulanır; 

 Biri;Tekrar o bilgisayarı Donatılardan ‘Sistem geri  yükleme’ile ilk veya en 

sağlıklı kullanılabilir ayarlarına dönmekle, 

 Diğeri ise,bu durumda çözüme kavuşmuyorsa,biraz daha sert tedbirler ile 

Format atmak yoluyla,aslına döndürebiliriz. 

 Bir de ramazanda farklı olarak,hadisde belirtildiği üzere;”Ramazanda cennet 

kapıları açılır,cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” 

 Yani ramazan boyunca dünya şeytansız bir dünyadır.Adeta yıllık iznine 

ayrılmış,görev yapmamakta ve yaptırılmamaktadır. 

 Geriye kalan nefis ise oruçla gemlenmiş olduğundan her yönüyle rahmetin dolu 

dolu indiği an ve zamandır. 

 Virüssüz bir hayat,hayatı önemli çapta tehdit eden veya nefsi besleyen ana güç 

devre dışı bırakılmıştır. 

 Din insanı emir ve yasaklarıyla,verdiği proğramlarla ilk ayarlarına veya zararlı 

virüslerden kurtulma yöntemine yöneltir. 



 Namaz bir formattır..oruç hayata atılan bir formattır..geri dönmek demek olan 

tevbe,hayatın tekrar ilk fabrika ayarlarına döndürülmesi ve zararlılara karşı yeniden 

başlamak demek olan bir formattır. 

 

 *Hayatta bütün problemler insanın kendi iç ayarlarını yapmamasından 

kaynaklanmaktadır.Dinin yükümlülükleri,toplumda konulan kanunlar birer iç 

ayarlamadır. 

 İç disiplinini sağlayamamış insana veya bir öğrenciye,yaptırım olarak disiplin 

kurulu devreye girer. 

 İç disiplin ile çözülmeyen veya çözülemeyen bir problem,dıştan müdahale sonucu 

bir yaptırım ve düzenleme ile köklü bir düzenlemeye gidilmiş olmaz. 

 Kendisini toparlamamış bir evlat,bir öğrenci dıştan kızma,dövme ve ağır 

yaptırımlar ile geçici bir disiplin sağlanmış olur.Etkisi geçtikten sonra tekrar eski haline 

geri döner. 

 Öğüt ve nasihatlar,vicdan,akıl,ruh,kalb gibi duygular iç disiplinin sağlanmasında 

önemli birer faktördür. 

 

 *Arabalarda en önemli ayar rot ve balans ayarlarıdır.Zira orada meydana gelen 

bir ayar-sızlık,son sistem bir arabada olsa sağlıklı bir işleyiş ve randıman elde 

edilemeyecek,dengesizleşecektir. 

 İnsanlarda bir borç,ilahi bir borç ve yükümlülük demek olan dinin gereklerini 

yerine getirmekle,rot-balans ayarlarını yapmış olurlar. 

 

 *Yıllık bakım için servise giren bir arabanın genel bakımı yapılır. 

 Tıpkı ramazanda servise girmek ve oruç ile yıllık bakımını yapmak demektir. 

 

*Nefis muhasebesi,oto kontrol,hesaba çekilmeden evvel kendisini hesaba 

çekmek,hayatın iç ayarlarının düzenlenmesi demektir. 

 

*Hayatın dışında başlayan problemler,önce hayatın içinde kendisini 

gösterir.Kendisiyle kavgalı olan bir insan,toplumla da kavgalıdır.İç disiplinini 

sağlamamış bir insan,dışta dış disiplinle karşı karşıya kalma zorunda kalmıştır. 

 

*Hayat virüslerle doludur.Özellikle içerisinde bulunduğumuz ahirzaman ise tüm 

asırların virüslerini içerisinde barındırmaktadır.Hayatımıza sık sık format 

atalım,fabrika ayarlarına geri yükleyelim,kuvvetli anti-virüsler kullanalım. 

Namaz bütün kötülüklerden alıkoyar.Ondandır ki bu zamanda en büyük anti-

virüs ve koruyucu namazdır. 

Kelime-i şehadet,anti-virüsü güncellemektir. 

Hac ise,virüslere karşı genel koordinasyon çalışmalarıdır. 

Oruç,fabrika ayarlarına geri dönmek,hayata format atmaktır. 

Zekat ise,hayatın ve malın sigortasıdır,vergisidir,şükrüdür,sürdürülebilir 

olmasının teminatıdır. 

Bayram ise aslına geri dönmenin toplu sevincidir.Maddi-manevi arınmanın 

neticesidir. 

Gerçek bayram günahlardan arınmış bir hayatın bayramıdır. 

Gerçek bayram,ahiretteki sevincin,kurtuluşun bayramıdır. 

 

*İç ayarlardan mahrum olan ve engellenen toplumda problemler ve haksızlıklar 

da o nisbette artar. 



İman gücü hepsinin üstünde bir dayanma gücü sağlar.İç ayarların ayarı,imanın 

gücü ve ayarı ile orantılıdır.Allah’da buna göre değerlendirmektedir. 

İman enerjisi organların iç ayarlama gücünü sağlar. 

Elektriği kesilen bir bilgisayar bir rol ve aktiflikte bulunamaz. 

İman enerjisiyle dolan insanlar,hayatta maddi-manevi aktif rol oynarlar.İslam 

dünyası bunun örnekleriyle doludur. 

Zira iman hem güçtür hem kuvvettir.Hakiki imanı elde eden adam kâinata 

meydan okuyabilir. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

25-09-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇ GÜDÜ – SEVKİ İLÂHİ 

 

 İnsanın zihin altına yerleşmiş olan not defteri..gördüğü,duyduğu hatta hissettiği 

şeylerin depolama sistemi… 

 İnsan en çok etkilenen bir varlıktır.Her gördüğü ve işittiği şeylerden hatta 

bakışlardan önemli çapta etkilenmekte ve bazen bu etki uzun zaman sonra da olsa 

kendisini göstermektedir. 

 Hadisde ‘Her doğan İslam fıtratı üzere doğar’hakikatı bizlere herkesin doğuştan 

zihin altında,ruhlar aleminde eklenmiş,kendisiyle bir sözleşme yapılmış belge ve bilgi 

zihnin altında mevcut olarak gönderilmiştir. 

 İnsanın etkilenmesinin en uzun süreni ve en kalıcı olanı ve adeta insanı köle 

haline getireni,korkudur. 

 İster başkaları tarafından ve isterse kendisi tarafından zihninin altına yerleşmiş 

olan o korku sürekli kendisini gölge gibi takip etmektedir. 

 Dünya tarihinde zalim olan kimseler sürekli insanların zihinlerinin altına 

yerleşerek ve kendi korkusunu yerleştirerek onlara olan hakimiyetlerini 

sürdürmüşlerdir. 

 Peygamberler ise daha kalıcı olan ve uzun ömürlü devam edecek ve bir çok isteğe 

bağlı fedakârlıkları netice verecek sevgi yolunu takib etmişlerdir. 

 İnsandaki proğramlama sistemi işte bu zihin altındaki itici güç sonucu ortaya 

çıkmaktadır. 

 Bediüzzaman Hazretleri Sâika ve Şâika yani sevk edici ve kamçılayıcı şevk verici 

duyguların insanda var olup,bunları keşfettiğini söyler. 

 Alem Allah’ın üç kudretinin bir sonucudur;İlim,İrade ve Kudret. 

 İnsandaki akıl,kalb ve ruhda bu iç güdüyle harekete geçmekte ve devreye 

girmektedir. 

 İnsandaki iç güdü doğrudan doğruya İlahi bir yönlendirme,sevk ve ilhamın 

sonucudur. 

 Elektronik bir makine içine yerleştirilen bir proğramla çalışır. 



 İnsanda dünyaya gelmeden önce kendisine yerleştirilen ilahi ve kaderi proğramla 

donatılmış olarak buraya gelir ve iradesiyle de onun yönlendirilmesinde etkili olunmuş 

olunur. 

 Hayvanlar aleminde bu durum tamamen farklıdır.Onlar yaptıkları işlerinde 

iradeleri olmadan ve sırf iç güdü veya hakikatta ilahi sevk ve proğramla çalıştıkları için 

kusursuzdurlar. 

 İnsan ise kendisini sorumlu kılacak cüz-i iradesini karıştırmasıyla,işleri de 

karıştırmaktadır. 

 Müslüman olmayan bir memlekette doğan bir çocuğun Müslüman olan ve namaz 

kılmaktaki durumunu küçük yaşta gören çocuğun,kısa bir süre sonra onları 

kaybetmesiyle,onlardan gördüklerini kaybetmemektedir.Elli sene sonra da olsa birinde 

aynı namaz hareketlerini görmesiyle zihninin altında yerleşen namaz hakikatı kendisini 

tetikleyecektir. 

 İç güdü,bir tetikleme gücüdür.İçine dolan veya doldurulan şeyi saçar veya 

saçmalar. 

 Küçük yaşta özellikle bir korku ile dehşete kapılan bir çocuk zihin altındaki bu 

korkunun etkisini ya hastalık olarak veya psikolojik bir rahatsızlık olarak sürdürür. 

 Hipnotizma bir çeşit zihin altına girip tesbitte bulunmadır.Daha öteye 

gidildiğinde bir tedavi yöntemidir. 

 Zihin altının keşfi aslında bir nevi insanlığın keşfidir. 

 İnsanlar birbirleriyle olan diyaloglarında bu zihin altındakileri tetiklemekle veya 

ortaya çıkarmakla daha fazla iletişim sağlarlar. 

 Şartlanmışlık zihin altının bir zorlaması ve zorlanmasıdır. 

 İç güdü doğru yönlendirilebilirse çok başarılı sonuçlar elde edilebilir. 

 Kötü yönlendirildiği takdirde de patlamaya hazır bir bombadan daha fazla etkili 

olur. 

  

 *Rüya alemi;zihindeki alemin,misal aleminde yansımasıdır.Tıpkı aynada 

görünen suretin benzeri olarak,rüyada da olacak olan şeylerin şeffaflığa,yoruma,netliğe 

muhtaç olarak misal aleminin aynasındaki yansımış halidir. 

 Bir derece olacak olan şeylerin zihnimizdeki mevcut olan ilk halinin zamanla dışa 

yansımadır. 

 Teknolojik olarak insan beynini kontrol altına alma gibi,zihin altına ve insanın 

rüya dünyasına girilmesiyle de bazı şeylerin açılması sağlanabilir. 

 

 “Bir bilgisayar insan üst beynini taklit edebilir, hatta daha fazla bilgi biriktirerek 

onu yenebilir. Fakat gerek amygdeal nükleusların bir anten gibi çalısarak duygu 

alıngaçları görevi yapmasıyla gerekse RNA lar kanalı ile atalarımızdan geçmis bilgi 

sifreleri ile(Ispatlayıcılarına 1989 yılında Nobel kimya ödülü kazandırdı) gerekse Nöro-

hormono-transmitter mekanizmalarla refleksif olarak tüm organlarımızı çalıstırma 

yetenegi ile alt beyin sistemimizi hiçbir zaman hiçbir bilgisayar taklit edemeyecektir. 

Baska bir deyisle bizi insan yapan üst beynimizden çok daha fazla alt 

beynimizdeki evrensel kuyruklu canlıdır. Sizleri bu canlıyı, yani içinizdeki sizi tanımaya 

ve bu konuda farkındalıgınızı arttırmaya davet ediyorum. 

…Malum hepimizin ilk alt beyinsel ögretmeni annecigimizdir. En korunmasız ve 

zayıf insaat zamanlarımızı onun rahminde geçiriyoruz. 

…..Sert bir alt beyin takıntısı üst beyne seksen degisik tercüme hatasıyla yansır. 

…….Arastırıcılarına Nobel ödülü kazandıran bilimsel arastırmalarda; 

atalarımızın üst beyin 



bilgileri RNA lar kanalı ile alt beynimizde depolandıgından, kastedilen alt 

beynimizdir.”
37

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-10-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURAYI DA BATIRDINIZ! 

 

Cennette başlayan günah,oranın kirlenmemesi için dışarıya taşınca,ihraç 

uygulandı.Dışarıda devam eden kirlenme ve günah,dünyanın her karışını da kan ve 

fesad ile kirletti.Maddi-manevi yangınlarla dünya kirletildi,batırıldı. 

Bu da göstermektedir ki;kendisi için geçici olarak cennetin kapanmasına,oradan 

ihracına sebeb olan müdahalesi,dünya imtihanını kendisi için açtırdı. 

Durum şu gerçeği de göstermektedir ki;yine günahı ve müdahalesiyle buranın da 

batmasına ve kapanmasına insanın kendisi sebeb olacaktır. 

Dünyanın her karışı kirlendi…temizliği vacib kılacak bir kirlilik… 

Dünyadaki bozulma ve kirlilik,dünya ile sınırlı kalmadı.Tüm kâinatı 

etkiledi,bütün varlıkları varlıkları kendisiyle irtibatlandırdı. 

Dünyanın bozulan ayarı,evrenin de ayarını bozdu. 

Kâinat mukadder ömrünü tamamlamadan,erken ölümle karşı karşıya 

kalmaktadır. 

 

*Kötülüklerin yayılması;kötü havanın ve karbondioksidin yayılması gibidir.İyi 

hava ise;rayiha ve oksijen gibidir. 

Karanlık gidince yerine aydınlık gelir.Zulüm ve zalim gidince yerine hak ve 

adalet gelir. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

03-09-2008 
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 Alt beyinin deşifresi.Doç. Dr. Nusret Kaya.sh.9,11,19,44, 



NAZAR HAKTIR 

 

 Âyette:” O inkar edenler zikri (Kur'an'ı) duyduklarında neredeyse gözleriyle 

seni devireceklerdi. (Hala senin hakkında): "O bir delidir" diyorlar. 

Oysa o (Kur'an) ancak alemler için bir öğüttür.”
38

 

  

“51. Gerçekte o inkârcılar, Allah'ın nimetlerine nankörlük ederek âyetlerine 

yalan deyip seni yalancı çıkarmaya kalkışan ve durumları ve huyları anlatılan Mekke 

kâfirleri, o zikri, Allah tarafından öğüt olarak okuduğun Kur'ân'ı işittikleri vakit, az 

daha seni gözleri ile kaydıracaklardı. Onun yüksekliğini öyle hissetmişlerdi ki 

kıskançlıklarından az daha nazar değdirecekler, aç ve kem gözlerinin kötülükleriyle 

ellerinden gelse seni yok edeceklerdi. Demek ki öfkenin bedende bir hükmü ve tesiri 

olduğu gib i, gözlerin de karşılarındakine bakışlarına göre, iyi veya kötü bir hükmü 

vardır. Kimi elektrik gibi dokunur, çarpar, mıknatıslar, manyatize eder; kimi tutkun 

olur, kimi de aldığı etkiyle kıskançlığından bir öfkeye düşer, türlü türlü suikastlara, 

tuzaklar a kalkışır ki maddî veya manevî bunun hangisi olursa olsun hedefine 

ulaştığında göz isabet etmesi, göz değmesi veya nazar denilen şey olur. Bunun hakkında 

uzun uzadıya sözler söylenmiş, inkâr edenler ve böyle bir şeyin olduğunu kabul edenler 

olmuş ise de b iz detayına gerek duymayarak bu kadarla yetiniyoruz. Nasıllığı ne şekilde 

olursa olsun gözdeğmesi vardır. Allah korusun, göze batmak tehlikeli bir şeydir. Allah 

koruyacağı kulları için gözdeğmesine karşı bir siper yapar. İnanmıyanlar bu sûre ile 

veya bundan evvel Kur'ân'ı ilk işittikleri zaman onun nazmı ve mânâsıyle edebî 

güzelliğinin yüksekliğini ve peygamberin ona nâil olmasını son derece kıskanmış ve 

hemen hemen yiyecek gibi bütün bakışlarını ona dikmiş, onu kaydırmak istemişler, bu 

onların o derece di k kat nazarlarını çekmişti. Öyle iken bir de durmuşlar, o herhalde 

bir deli diyorlar, şaşkınlıklarından kendi kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Böylece 

gözlerinin zehirini kendilerine döküyorlar.  

52. Oysa o Kur'ân sade onlara ait değil, bir zikir, bir öğüttür bütün âlemler için, 

bilinç ve algısı olan bütün akıllılar âlemleri için. Yalnız temiz akıllı olmayanlardır ki 

ondan yararlanacak yerde aleyhinde bulunarak kendilerine zarar vermiş olurlar. 

Nihayet bir inilti içinde inler inler giderler. 

İşte ile başlayan Kalem sûresi, 'in sonunda yine bir "nûn" ile sona ermiş bulunuyor. 

Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah yazan, okuyan ve dinleyenleri zikretmeye ve 

düşünmeye muvaffak kılsın.”
39

 

 

 Âyetin nüzulü sebebi olarak; 

“Kelbî der ki: Kâfirler Hz. Peygamber (sa)'e göz değdirmeye çalıştılar. Onlardan 

bir adam vardı ki iki veya üç gün bir şey yemez, sonra abasının bir köşesini kaldırır, 

yoldan geçen develere, davara bakar. Bir deve hakkında: "Bu güne kadar bundan daha 

güzel bir deve görmedim"; bir koyun hakkında: "Bugüne kadar bundan güzel koyun 

görmedim." der ve o hayvan çok gitmeden yere düşer ölürmüş." İşte kâfirler bu adamın 

Hz. Peygamber (sa)'e nazar etmesini istemişler, o da bu isteğe muvafakat etmiş. Ancak 

Allah Tealâ, Rasûlü'nü o adamın göz değmesinden koruyup kendisine bu âyet-i 

kerimeyi indirmiş.”
40
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 Kalem suresi.51-52. 
39

 Hak Dini Kur’an Dili.E.H.Yazır. 
40

 ibnu'i-cevzî, age.Vin,343.Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/904. 

 



 

“1. Göz Değmesinden
41

 Dolayı Abdest Almak 

 

1. Sehl b. Huneyfin torunu Muhammed b. Ebû Ümame'den: Babamın şöyle dediğini 

duydum: 

«— Babam, Sehl b. Huney, Harrar'da
42

 gusül yaptı. Üzerindeki ciibbesini çıkarmıştı. 

Amir b. Rebîa da bakıyordu. Sehl, cildi güzel, beyaz bir adamdı.» 

Ebû Ümame devamla diyor ki, Âmir b. Rebia ona: 

«— Bakirelerin cildi bile bugün gördüğüm gibi değildir.» deyince Sehl olduğu yere 

yıkıldı, elem ve acıları şiddetlendi. Resûlul-lah(s.a.v.)'e: 

«— Sehl rahatsızlandı, seninle gidemiyecek.» dediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) 

Sehl'in yanma gidince ona Âmirin kendine bakışını ve dediklerini anlattı.» Resûlullah 

(s.a.v.) de (Âmire hitaben): 

«— Sizden biri kardeşini neden öldürüyor? Allah mübarek kılsın demeliydin! Göz 

değmesi vakidir; onun için (Sehl için) abdest al.» dedi.
43

 Amir de onun (iyileşmesi) için 

abdest alınca Sehl Resûlullah (s.a.v.) ile beraber gitti, hiçbir şikayeti kalmadı, 

rahatladı.
44

 

 

2. Sehl b. Huneyf in oğlu Ebû Ümame'den: Âmir b. Rebia, Sehl b. Huneyf i gusül 

yaparken gördü ve: 

«— Hiç güneş görmeyen ciltler bile bugünki gördüğüm gibi değildir, demesiyle Sehl 

yıkıldı. Resûlullah (s.a.v.)'e gelerek: 

«— Ya Resûlullah, Sehl b. Huneyf hakkında yapacak bir şeyin var mı? Vallahi başını 

kaldıramıyor.» dediler. 

Resûlullah (s.a.v.): 

«— (Ona nazar eden) birini itham ediyor musunuz?» diye sorduğunda: 

«— Amir b. Rehia'yı itham ediyoruz.» dediler. Resûlullah (s.a.v.) Amir'i çağırarak kızdı 

ve: 

«— Sizden biri kardeşini neden (gözle) Öldürüyor? Ona bereketle dua etseydin ya! 

Şimdi onun için yıkan.» dedi. Amir de yüzünü, ellerini, dirsek ve dizlerini, ayak 

topuklarını ve böğürlerini bir kab içersinde yıkıldı. Sonra (O su) Sehl'in üzerine 

döküldü. Sehl de iyileşerek oradakilerle beraber gitti, hiç bir şikâyeti kalmadı.
45
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 Göz değmesi; haktır. Etkisi Allah'ın kudretiyle olur. Canlılar ve inallar üzerindeki tesirinde şüphe 

yoktur. Bu mevzuda, çok şeyler söylenmiştir. Fakat en doğrusu şu ki, Allah Teâlâ, âdeti böyle takdir 

etmiştir. Yani insan bir şeyi çok beğenir ve «Allah mübarek kılsın» diye bereketle dua etmeden o beğen-

diği şey hakkında konuşursa ve o esnada kalbinde başkalarında olmayan bir kıskançlık duygusu ve haset 

bulunursa, o canlıda hastalanma, bozulma ve değişikliğe uğrama gibi şeyler meydana gelebilir. Hasedle 

olan bu bakışta, Allah'ın kudreti ile meydana gelen bir mana, karşı tarafı etkilemektedir. Ancak bakan ve 

baktığı şeyi çok beğenen kimse, «Allah mübarek kılsın» diye dua ederse, isabet edeceğinden korkulan bu 

mana iptal olur, tesiri kalmaz. Ama böyle bir duada bulunmazsa, Allah'ın takdir dediği şekilde bir tesir 

cereyan eder. (Bâcî, el-Münteka, c.7, s. 256). 
42

 Medine'de bir su veya bir yer, ya da vadi adı. 
43

 Burada abdest, bundan sonraki hadisi şerifte ise gusül zikredilmektedir. Bu mevzuyla ilgili açıklama, 

bundan sonraki hadisi şerifte yapılacaktır. Ancak burada Sünen-i Ebî Davud'da zikredilen şu hadisi şerifi 

de kayd etmek, istiyoruz: 

«Hz. Aişe'den (r.a.): Nazar eden kimseye abdest alması emredilirdi. Sonra da o suyla nazara uğrayan (göz 

değen) kimse yıkanırdı.» (Sünen-i Ebû Da-vud, c.4, s.9, Hadis no: 3880). 
44

 Görünüşüyle mürseldir. Ala, Ebu Umame'nin bu hadisi babasından duyduğuna yorulur. Bazı 

senedlerinde Ebu Umame, "babam bana yıkandığını anlattı" şeklindedir. 

Mevsul rivayetleri şöyledir: Buharı, 76- Tıb, 36; Müslim, 39- Selâm, 16, na 41. 
45

 Görünüşte mürseldir. Ancak bu hadis babasından duyulmuştur. Ayrıca bkz. ibnMâce, 31-Tıb, 32. 

Bundan Önceki hadisi şerifle abdest, burada ise yıkanma (gusül) zikredilmiştir. Ancak buradaki gusül de 



2. Göz Değene Okumak 

 

3. Humeyd b. Kays'dan: Cafer b. Ebi Talib'in iki oğlu Resûlul-lah'm (s.a.v.) huzuruna 

getirildiğinde onların bakıcılarına (dadılarına): 

«— Bunları zayıf görüyorum, neden?» diye sordu. O da: 

«— Ya Resûlullah, onlara göz değiyor. Uygun görüp görmüye-ceğini bilmediğimiz için 

onları okutmadık.» deyince Resûlullah (s.a.v.): 

«— Onları okutunuz, çünkü eğer kaderin önüne birşey geçecek olsaydı bu, nazar 

olurdu.» buyurdu.
46

 

 

4. Urve b. Zübeyr (r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.) hanımı Ümmü Seleme'nin evine girdi. 

Orada bir çocuk ağlıyordu. Ona göz değdiğini söylediklerinde Resûîullah (s.a.v.): 

«— Ona göz değmesinden (korunmak) için okutsaydı-nız.» buyurdu.
47

 

 

-“Nazar haktır,dağı yerinden oynatır.” 

 

 Efendimiz bir hadisde:”En-nazaru yudhilul cemele el-kıdre ver-reculel 

kabre”Yani; 

 Nazar deveyi kazana ve insanı mezara sokar.”buyururlar.
48

 

                                                                                                                                                         
abdestteki fiillerle açıklanmıştır.Çünkü abdest bilindiği üzere belirli azaların yıkanmasıdır. Göz 

değmesinden dolayı alman abdesti alimler şöyle tarif etmişlerdir: Bir kab içersinde su getirilir ve yere 

konulmadan biraz yüksekçe tutulur. Nazar eden kimse o sudan bir avuç alır, mazmaza yapar (ağzına ahr) 

sonra geri kaba boşaltır. Sonra oradan su ahr, bir defa yüzünü kabda yıkar. Sonra sol eliyle alır, sağ eline 

döker, sonra sağ eliyle alır, sol elinin tersine (üzerine) döker. Sol eliyle sağ dirseğini, sağ eliyle de sol 

dirseğini yıkar. Aynı şekilde, sol eliyle sağ ayağına, sağ eliyle sol ayağına su döker. Bundan sonra, yine 

aynı şekilde sol eliyle sağ dizine, sağ eliyle de sol dizine su döker. Bunların hepsi kabın üzerinde olur. 

Sonra da sağ böğrünü kabdaki suya sokar. Bileğinden dirseğe kadar ve ayak topuğundan dizine kadar 

olan kısımları yıkamaz. Bu şekilde abdest işi bitince, o su göz değen kimsenin arka taraftan başına 

dökülür. Yukarıdaki hadisi şeriflerde, Sehl ve Âmir (r.a.)'nın Resûlullah (s.a.v.)'in emrine uygun olarak 

böyle davranmaları neticesi, Selıl'in kendisine isabet eden göz değmesi rahatsızlığından kurtulduğunu 

görüyoruz. Fakat buradaki hikmet ve sebeplerin tahlilini yapmak mümkün değildir. Çünkü akıl her şeyin 

sırrını çözemez. Bundaki mananın akıl yoluyla anlaşılmaması, bunu reddetmeyi gerektirmez. (Bâcî, el-

Münteka, c.7, s. 256-57 ve Sünen-i îbn Mâce, s. 2, s. 1160'daki 3510 no.lu hadisin dipnotu). 
46

 Mu'daldir, İbn Vehb Cami'inde Malik -Humeyd- îkrime yoluyla mürsel olarak rivayet etmiştir. Esma b, 

Umeys'ten mevsulen gelmiştir: Tirmizî, 26-Tıb, 17; îbn Mâce, 31- Tıb, 33. 
47

 Ebu Ömer der ki: Bütün Muvatta ravilerinde mürseldir. Manası çeşitli sağlam yollarla sabit 

olduğundan şahindir. Ayrıca bkz. Buharî, 76- Tıb, 35; Müslim, 39, Selâm, 21, no: 59. 

Bu hadisi şerifle göz değmesinden dolayı okumanın caiz olduğuna işaret edilmektedir. Ancak okunan 

şeyler, küfür ehlinin sözlerinden değil, Allah'ın kelamından olmalı ve meşru ölçüleri çerisinde 

bulunmalıdır. Cenab-ı Hak, fiziki sebebîerden meydana gelen hastalığın devasını o hastalıklara uygun 

gelecek bir takım ilaçlarda yarattığı gibi, manevi sebeblere dayanan bazı hastalıkların şifasını da,manevi 

yollardan halk eder. Bu ve bundan önceki hadiste görüldüğü üzere, Resûlullah (s.a.v.) gusül ve abdesti 

değil, okumayı emretmiştir. Çünkü gusül ve abdest, nazar eden belli olduğu zaman mümkün olur. Belli 

olmadığı zaman ise, herhangi birinin bu iş için abdest olması cihetine gidilmez. Bu durumda, onun 

eziyetlerinin okuma ile ortadan kaldırılması yoluna gidilir. Böyle durumlarda, göz değene okumakta, 

herhangi bir mahzur yoktur. Ancak okunacak şeyler, Allah'ın adıyla, onun kitabı ve zikriyle okunmalıdır. 

Aksi takdirde küfür ehlinin sözlerinden bazı şeyler okuyup efsunlamak caiz değildir. (Bâcî, el-Münteka, c. 

7, s. 258). 

Tecrid-i Sarih tercümesinde, büyük muhaddis ve Sahih-i Buharî sarihi Hat-tabi'den nakledildiğine göre, 

Resûlullah (s.a.v.)'İn nazara ve göz değmesine karşı okunmasını emrettiği âyet el-kürsi gibi Allah'ın isim 

ve sıfatlarını ve O'nun zikrini içine alan âyetlerin temiz kalb sahiplerinin diliyle, göz değmesinden 

rahatsız olan hastalara okunmasıdır. Bu bir ruhi tedavidir. Meşru olmayan efsun ise, bu işi meslek haline 

getirerek kazanç sağlayan cincilerin yaptığı iştir. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, c.12, s.90'dan 

özetle)Kaynak.Hadis Ansiklopedisi. 



 Bu konuda Bediüzaman:” Benim katî kanaatim geldi ki, nazar, beni şiddetle 

müteessir ve hasta eder. Çok defa tecrübe ettim. Ben ruh u canla size her vaziyette 

arkadaş olmak istiyorum, fakat meşhur kaide ile 

nazar beni vurur. Çünkü bana bakan, ya şiddetli adâvetle veya takdirle nazar eder. Bu 

iki nazar dahi, bazı insanların, bir hâsiyet-i isabet sırrıyla bakmasında bulunur. Bunun 

için mümkün olsa, mecbur etmezlerse sizinle beraber mahkemeye her vakit gelmemek 

niyet ettim.”
49

 

 

 “İslam Yaşar'ın Bediüzzaman beşlemesinin ilkinde, Üstad Bediüzzaman 

rahatsızlanıyor, bir ağacın dibine oturuyorlar, sonra bir talebesi Yasin okuyor, Üstad'ın 

burnundan kan akıyor, sonra düzeliyor, rahatsızlığı geçiyor, talebe de sonra ekliyor: 

"Üstadım sizde nazar var, Yasin okurken adeta esnemekten çatlayacaktım." diyor. Ben 

oradan bir bağlantı olabilir diye düşündüydüm. Cidden rahatsızlık verici, tam ibadet 

edecekken mani oluyor. Hayırlı işlerin çok muzır manileri olur diye boşuna 

denmemiş.”
50

 

 

 Bilimsel olarak nazar; 

 “Negatif enerjidir. Nazarı iki türlü incelemek gerekir: 

Birincisi: İnsanın kendi kendine veya çocuğu gibi çok yakınına hiç bir kötü amaç 

taşımadan ürettiği negatif enerji şeklidir. Beyinde sürekli kodlanan bir kelime 

mevcuttur: Maşallah. Bu kelime söylendiği anda nazar değmeyeceğine beyin 

şartlandırılırsa veya başka bir deyimle kodlanırsa, beyin bu kelime söylendiğinde 

negatif enerji üretimini yapmamaktadır. Ama o Maşallah kelimesi söylenmediği anda 

negatif enerji üretmeye başlıyor.  

İkincisi: İnsanın bir başkasına nazar etmesi. Beyin kıskançlık duygusu ile hareket 

ettiğinde yine negatif enerji üretimine yol açar. Bazı insanlarda bu türde kıskançlık 

duygusu çok yüksek olduğundan o insanların nazarı daha çok değer. Daha doğrusu 

yaydıkları negatif enerji çok yoğun olur. Bir hayli maddi veya manevi zarar verebilirler. 

İnsan beyni negatif veya pozitif enerjiyi sadece % 50 kadar üretir.”
51

 

  

 Yani göz menfi ışın salgılayarak karşısındakinde olumsuz etki bırakmaktadır. 

 Birinin size sert,ters,kin ve nefretle bakması halinde sizde oluşacak 

olumsuzluklar ile,size müsbet ve güler yüzle bakışının oluşturacağı rahatlık gayet bariz 

olarak görülmektedir. 

 

 İnsan büyük bir enerji gücü depolamaktadır.Yönlendirdiği yöne göre etki 

oluşturur. 

 

 Mesela;” Parapsikoloji dilinde “Psikokinezi” denilen nazar, yani göz değmesi bir 

çeşit büyülemedir. Baktığımız kişilerden veya eşyalardan çok defa gözlerimizi 

alamadığımız olur. Gözler ruhi fonksiyonları ve beyin gücünü en rahat ve en tesirli 

şekilde kullanabildiğimiz organlarımızdır. Bilim adamlarının da tespit ettikleri gibi, göz 

yoluyla bir çeşit hipnoz olayı gerçekleşmektedir. Yılan, fareyi, kuşu veya diğer avlarını 

böyle yakalar. Gözlerinden gönderdiği zehirli şualar yoluyla avının beyin 
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fonksiyonlarını bozmakta ve talihsiz av, bir anlık göz göze gelmenin bedelini hayatiyle 

ödemektedir.”
52

 

 

 Her şey maddeden ibaret değildir. 

 “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir.Göz ise maneviyatta 

kördür,görmez.” 

 Mesela cep telefonunun yaydığı ışınların kansere neden olduğu 

söylenmektedir.Oysa bu maddi değildir. 

 Rusyada patlayan Çernobilin etkisi sadece şimdi değil,gelecekte de etkisini 

gösterecektir. 

 

 Kötü bakış,kötü niyet,kötü zan,kötü söz hatta kötü hayaller alemde etkisini 

göstermektedir. 

 

 Başta verdiğimiz kalem suresinin 51-52.âyetlerini okuyarak ondan korunmalıdır. 

 Ayrıca Fatiha,üç ihlas, yedi Âyet-el Kürsi,Felak ve Nas sureleri ile de 

korunulabilir. 

 

 “Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki, izzet tamamıyla Allah'ındır. O'na hoş kelimeler 

yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir 

azap vardır ve onların tuzakları da hep tarumar (darmadağın) olur.”
53

 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2008 

 

 

 

 

 

OHH BE ! İYİ Kİ OKULLAR AÇILDI 

 

 Eğitimsizlik ve cehalet ölüme denktir..bir yandan ince bir zar,bir yandan da 

kâinat çapında doğuş ile ölüş arasındaki fark gibidir. 

 Eğitimsiz ve cahil insan için;yaşamakla yaşamamak arasında bir fark yoktur. 

 Eğitim fıtrata uygun ve fıtri olmalıdır.Aksi takdirde oldurayım derken 

öldürebilir. 

 Fıtri olmayan,kişinin kabiliyetine uygun olmayan karma eğitim cahilliği 

götürür,eşeklik baki kalır.Diplomalı cahil bir toplum yetiştirilmiş olur. 

 Eğitim kişiye bir kemal ve kişilik vermelidir.Kişilik vermeyen eğitimin kişiliği de 

yok demektir. 

 Eğitim olsun diye herkesi okullara yığmak ve bu insanların farklılığını 

gözetmemek, Kur’anın ifadesiyle kitap yüklü eşek misalidir. 

 Aynı zamanda devlete yük,öğretmene eziyet,öğrenciye de yılların kaybı kalmış 

olur. 

 Eğer bir devlette okullarla beraber hapishanelerde eş değerde açılıyorsa,o 

eğitimde sakatlık var demektir. 

 Suç oranlarında da artma söz konusu ise,o eğitim ya kör yada topal ya da hem 

kör hem de topal demektir. 
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 Öğrencinin iki önemli duygusu olan aklı ile kalbi beraber götürülmeli ve tatmin 

edilmelidir. 

 Devleti en iyi soyan insan okumuş insan ise,o neyi okumuş ve ona ne 

okutulmuştur? 

 

 Eğitimin merkezinde öğretmen vardır..öğretmenin kendisini sürekli yenilemesi 

gerektir.Kendisinde olmayan öğretmen,öğrencisine ne verebilir? 

 Öğretmen sürekli takviye edilmeli,yetişmesi ve yetiştirilmesi daimi olmalıdır… 

 

 Okullar ve idareler koordineli ve danışma ve dayanışma içerisinde olmalıdır. 

 Genel olarak dünyadaki beş yüz üniversitenin içerisine bile giremeyen 

üniversitelerimiz tam bir saltanat,rektörlerde tam bir sultanlar. 

 Evelden 24 milyon m2-lik koca Osmanlı saltanatında bir sultan var idi,şimdi ise 

814.578 Km olan Türkiye’de her bir üniversitede bir sultan bulunmaktadır. 

 Geçmişten günümüze üniversitelerin durumu açıkça ortadadır.İşte birkaç örnek: 

 *Üniversiteler anarşiye yuvalık ve analık yaptı.Deniz Gezmiş aranma 

esnasında:”Orta-doğuda saklanıyorduk”dedi.(Milliyet.19-03-1971) 

Haberlerde:”Dil-Tarih’te çatışma;7 kişi yaralandı.İki öğrencinin dinamitten  eli 

koptu”(Akşam.27-04-1971) 

-7 öğretim üyersi gözaltına alındı.(Akşam-22-05-1971) 

-İstanbul üniversitesi büyük olaylarla başladı.(tercüman-2-3-1978) 

-İstanbul üniversitesi süresiz olarak kapandı.(Tercüman.17-03-1978) 

-1970-lerin gazete haberleri hep kan-kavga ve kaos üzerine..az farklılıklarda 

günümüzde de devam ettirilmeye,aynı oyunlar oynatılmaya çalışılmaktadır. 

 

 Milli eğitimin okullarında hatta köy okullarında bile küçük küçük sultancıklar 

bulunmaktadır. 

 Ferdi çabanın dışında eğitimde yani okuldan aldıklarımızın kaçta kaçını hayata 

yansıtmakta veya gerek duymaktayız? 

 Yoksa sadece bir yere girmek için mi?Eğer öyleyse ki öyledir,insanlara sadece 

becerilerini göstermeleriyle de bu eleme yapılabilir. 

 Eğitim hayattan kopuk olmamalıdır..kişiyi hayattan koparmamalıdır… 

 Kişiye üniforma değil,kişilik verilmelidir.Eğitimde hep şekille uğraşıldı,dışta 

gezildi,içe bir türlü girilmedi. 

 

 “Bed asla necabet mi verir hiç üniforma 

Zerdüş palan ursan eşek yine eşektir.”  (Ziya Paşa) 

  

 14 milyon insanın eğitim için yollara düşmesi büyük bir hareketlilik,bereketlilik 

ve heyecandır.Ancak burada hedefin verilmesi ve belirlenmesi gerektir. 

 

 Eğitim bir kimlik olmalı,kişiye bir kimlik vermelidir.Öğrencilerden zaman 

içerisinde adeta şunu işitmekteyiz; 

 Kimliğimi kaybettim,hükümsüzdür.Kimlik arıyorum.Kimlik belirsizliği 

bocalaması içerisindeler. 

Farklı farklı sakal bırakma şekilleri,nereye gideceklerini bilememe, sefahete 

dalmalar,fikri yetersizlikler bu bocalamanın ve şaşkınlığın ve de kendini böyle isbat 

etmeye çalışmanın zoraki bir durumudur. 

 



Öğrencide okula gelmesi ile,okulu bitirip ayrılması arasında bir fark bulunmalı 

ve görülmelidir. 

 

Özellikle öğrenciler kaliteli,eğitici,yetiştirici,düşündürücü kitapları okumaya 

teşvik edilmelidir. 

Okulu bitiren bir çocuk hiçbir şey almamış olsa bile,okuma arzu ve isteğini 

kazanmalıdır. 

 

Teşvik olması için güzel bir örnek; 

*” Büyük alim İbn-i Teymiye, kitap okumaya başlamadan önce beline kadar 

uzayan örgülü saçlarını duvardaki bir çiviye asıp öyle kitap okumaya başlardı. Uykusu 

gelip de başı önüne düştüğünde çiviye asılı saçlarının canını yakarak kendisinin 

uyumasına engel olması için böyle yapardı. Bu ilim aşıkının,  

böyle  azimli çalışmaların neticesinde, vefat ettiğinde, ardında bin kadar muazzam eser 

bırakmıştı. “ 

 

*” Onuncu yüzyılın büyük alimlerinden Endülüslü İbn-i Rüşd'ün, ömrü boyunca 

kitap okumadan geçen sadece iki gecesinin bulunduğu, bunlardan birinin evlendiği,  

diğerinin de babasının vefat ettiği gece olduğu söylenmektedir.” 

 

Mehmet  Özçelik 

29-08-2008 

 

 

 

“ HRİSTİYANLIKTA MANASTIR HAYATI “ 

  

            Prof Mehmet Çelik Hocanın bu konuda yapmış olduğu genişçe konuşma ve 

açıklamasında ve onların içerisinde 5 yıl kalıp müşahede eden ve yıllarca araştırıp 

okuyan  bir insan olarak tecrübe,müşahede ve araştırmalarını sizlere şöylece 

özetlemekteyiz: 

             * Hz.isa tamamen materyalistlerle mücadele etmiştir.Şöyle ki; 

            Hac ibadetini yapan bir hristiyan yine onların koyduğu bir uygulama geleneği 

olarak sonunda kurban kesmesi gerekmektedir.Ancak bu kurbanı mutlaka ve mutlaka 

kiliseden alması gerekmektedir.Dışarıda elli ise onlarda beş yüze satılmaktadır aksi 

takdirde kabul edilmemektedir.Almaya mecbur bırakılır. 

            Böyle bir hakimiyet söz konusudur.madde ön plana çıkmaktadır.Hz.İsa bunlarla 

mücadele etmiştir. 

             *Hz.İsanın doğumundan sonra Hz.Meryem  Dülger Yusufla evlenir,ondan bir 

çok çocuğu olur ve onların en büyüğü de Yakuptur. 



            Yakup;Çocuklarının isa’dan sonra en büyüğü olup,çok iyi bir Yahudi,dindar, 

ibadetkar,dizleri ibadetten nasırlaşmış,kıtlık olduğunda yağmur duasına o 

götürülür.İsa’dan sonra başa o geçer. 

             *İsanın orijinal ismi Yeşu’dur. 

             *Grekler Krist veya Kristiyan derler yani hristiyan ve ise manasındadır.Araplar 

İsevi derler.Krist ve hrist-iyan ilk olarak Antakyada ellili yıllarda söylenir. 

             *Hristiyanlar radikal Yahudilerdir. 

             *Hristiyanlık ilk olarak Hz.İsayı bile görmemiş olan,aynı zamanda hristiyan 

düşmanı olan Pavlus tarafından kurulmuştur.Felsefe okumuş,daha hristiyanlık yokken 

fitneler çıkararak 51 yılında Antakyada konsili topluyor.Burada Pavlus neredeyse 

öldürülesiye linç ediliyor.Kendisini milletler havarisi ilan ediyor. 

            Bir çok safsataları başından yerleştiriyor.İlk günahla birlikte,Allahın oğlu isayı 

gönderdiğini söyler.Haça kan bulaşmıştır,papazlar Allahın yeryüzündeki 

vekilleridirler,Allahdan yetki aldılar.Şeriatı tüm cinayetlerin başı kabul eder.Şeriatlar 

olmasaydı,günah ve cezalarda olmazdı,der. 

             Hristiyanlar aslında o zamandan beri eziyete uğramışlardır.Neron romanın 

yanmasını bahane ederek hristiyanlara büyük eziyetler eder. 

            İlk üç yüz yıl içinde hristiyanlığa zulümler edildi.İşte manastır hayatı da bu 

zulüm esnasında doğdu.Zira insanlar asker ve zorbalardan kaçarak tenha ve ıssız 

yerlerde inanç ve ibadetlerini sürdürmeye başladılar. 

             380 yılında ise hürriyetlerini ellerine almalarıyla birlikte Manastırlar 

şekillenmeye başladı. 

             *Mistizm 270 yıllarında oluşur.Tüm lezzet ve dünya nimetlerini terk etme,eziyeti 

kabul etme başlar. 

            400 yıllarında yüz tane büyük manastır oluşmuştur.Suriye-Urfa-Adana-Ürdün 

çevrelerinde… 

            Morafram ilk mistik süryanidir. 

Bir kaç günde bir yemek yer..kendisini tamamen tecrid eder. 

 *Peri bacalarının diğer adının keşişler vadisi olduğu,keşişlerin burada sabah ve 

akşamları ibadet eder,güneşin doğuş ve batışında ibadetlerini yaparlardı. 

Yer altı şehirleri hristiyanların katledildiği yerlerdir. 

 Hrsitiyanlar dört yüz yıllarında devlet hristiyan olmasına rağmen,yüz binlerce 

hristiyanı katletmiş,bahane olarak farklı hristiyan mezheblerine mensub olanları;tek bir 

din,tek bir devlet,tek bir mezheb altında toplamayı amaçlama düşüncesi idi. 



Bu da tamamen dini bir uygulamadan değil,siyasi bir uygulamadan 

kaynaklanmaktaydı. 

            *Engizisyon mahkemelerinin cezalandırdığı insan sayısının 300000 olduğu 

tahmin edilmektedir. Bunlardan 32000’i diri diri yakılmıştır. 

*Hristiyan dünyasının siyasi,ekonomik,askeri üç büyük kenti;Roma-Antakya-

İskenderiyye (Suriye) olmuştur. 

 *Faruk namını alan Hz.ömere bu nam;Kudüsün fethiyle,orada hristiyanlara 

yapılan zulmü de Hz.Ömerin engellemesi ve son vermesi üzerine,onu güllerle karşılamış 

ve Foruku yani kurtarıcı ,Arapça ifadeyle Faruk olarak namlandırmışlardır.Böylece 

gayrı Müslimler Hz.Ömeri kurtarıcı olarak adlandırmışlardır. 

 Osmanlı tarih boyunca Ermenilere de Süryanilere de iyi davranmış,çeşitli üst 

düzey görevler vermiş hatta Kılıç Aslan öldüğünde onlarda üç gün yas 

tutmuşlardır.Malatyadaki Yönetici Bohem bunu uygulamıştır. 

 Ortodokslar beş çocuğu olanlar bir çocuğunu manastıra verirler. 

 Manastırlar dünyadan tamamen tecrid edilmiştir.Mesela Obona Tomas adında 

bir kişi beş yaşında Midyata yakın bir manastırda kalan ve halen devam eden bu şahıs 

45 yıllık bir süre içerisinde üç sefer oda tedavi gibi zaruri bir sebepten dolayı dışarı 

çıkmıştır. 

Bu da onlarda ve tüm rahib ve rahibelerde psikolojik bir çok rahatsızlıkların 

doğmasına,gayrı meşru hallerin zuhuruna ve ellerindeki hakimiyetin oluşması için her 

türlü gücü kullanmasına sebeb olmaktadır. 

            *Hristiyanlıktaki ruhbanlığın misali; 

“Rivayete göre rahip Makariyos, altı ay çıplak bedenini sinekler ısırsın diye su 

mahzeninde yatmıştır. (...) Rahip Yuhanna St. Jhon, üç yıl tek ayak üzerinde ibadet 

etmiş ve bu müddet zarfında ne uyumuş, ne de oturmuştu.Çok yorulduğu zaman belini 

bir kayaya dayıyordu. Bazı rahipler de hiç giyinmiyorlar, ancak uzun saçları ile 

örtünüyor, elleri ve ayakları üzerinde hayvanlar gibi yürüyorlardı. Çoğu mağaralarda, 

susuz kuyularda ve mezarlarda duruyor ve ot yiyorlardı. Bedenî temizliği ruh 

temizliğine münâfi sayıyor ve uzuvlarını yıkamaktan çekiniyorlardı. Onlar nazarında 

insanların en müttakîsi,taharetten en uzak olan, necaset ve kötülüklere en çok giren 

kimseydi. Rahip Ethines der ki, “ Rahip Antoni, ömrü boyunca ayaklarını yıkama 

günahını irtikap etmemiştir. Rahip Abraham’ın yüzüne ve ayağına elli sene su 

değmemiştir."Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvî, Mâzâ Hasira’l-Alem bi inhitati’l-Müslimîn ( 

Trc. İbrahim Düzen-Mustafa Topuz, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler 

Kaybetti, 135 ); İ. Lütfi Çakan,Müslümanca Yaşamak, 24.Bak. DÜNYAYI YEREN 

ASILSIZ HABERLER,TASAVVUF VE İSLÂM.Dr. Muhittin UYSAL 

 *Papazlar askeriyedeki astsubay gibi evlenir ancak yükselmezler,sabittirler. 

Rahib ve rahibeler ise;Papalık,kardinallik gibi bir çok üst dereceye yükselirler. 



Konsillerde her türlü su-i istimal ve kan dökmeler olmuştur. 

38 papa zehirlenmiştir. 

Psikolojimken ruhi bozukluk çeken bu rahib ve rahibeler tam bir hakimiyet 

duygusunun hakimiyeti içerisine girerler. 

Hristiyanlık dünyası da ruhbanların hakimiyetinden oluşur. 

Rahib ve rahibeler et ve et ürünleri yemezler.Bedene her türlü eziyeti verirler. 

Süryaniler sırf başka şeylerle uğraşıp da olumsuzluklara neden olmasın diye 

bunları kitapların istinsahıyla meşgul ederler.Bu da bazı problemleri beraberinde 

getirir; 

Eserlerinin aynısını yazarken işlerine gelmeyen yerleri siler,değiştirir,ekleme 

yaparak aslını bozmuş olur. 

 *Pazar günkü kilise ayininde ibadet yapılmaz,bizdeki mevlid örneği 

gibi,Hz.İsanın dirilişinin sembolü canlandırılır,eğlence yapılır. 

 *Tüm Ortodokslarda bizim namazlarımıza benzer beş vakit 

namaz,rüku,secde,rekat sayısı benzerlikleri vardır.Namazları bizim namazlarımıza 

benzemektedir. 

 *Yahudilikten gelen şeriatı uygulayarak onlarda da tesettür yani örtünme 

vardır.Hristiyanlık kıyafeti rahibe kıyafetidir.Halkın yapmasa da kıyafeti aynen 

rahibelerin kıyafetidir. 

 *İncilin vahyedilen bir kitap olduğuna inanmazlar.Onun rahibler tarafından 

yazılan bir biyografik kitap olduğunu kabul ederler.Bundan dolayı da namazlarında 

İncilden değil de Zeburdan dualar okurlar. 

 *Mardin ve Midyattaki iki büyük manastır onlar için dünya çapında mukaddes 

iki yerdir.Tıpkı bizdeki Mekke-Medine gibi. 

Ondan dolayı tüm dünyadaki Süryaniler adaklarını gerçekleştirmek için bu iki 

yere gelirler. 

 *1980’e kadar manastırda dini eğitim yapılırdı.12 Eylülden sonra bizde 

engellemelere gidildiği gibi,onlarda da yasaklamalar uygulanır.Böylece çevreden 

manastıra topladıkları çocukları bir çözüm olarak yaptıkları yurtlara kaydederek 

sahibsiz görünümü altında barınma ve yurt statüsünde göstererek faaliyetlerini 

sürdürürler.Böylece ortaöğretim ve üniversite eğitimi yapmalarını da sağlamış olurlar. 

 *1960-larda avrupaya çok göç ettiler.Hristiyanlar birliği teşkilatının teşvikiyle 

Türkiyeye gelip özellikle Mardin yörelerinde yerleşmketedirler. 

 *Süryaniler yakın gelecekte memleketimiz için büyük tehlike 

oluşturmaktadırlar. 
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Bunu teyiden bir haberde:" 

Süryaniler 4. metropolitini seçti 

Amerika, Suriye, Kudüs ve Avrupa ülkelerinden 100'ye yakın dini liderin huzurunda 

Rahip Melki Ürek, Deyrul-Zafaran Manastırı'nda düzenlenen görkemli bir ayin 

töreniyle Adıyaman Metropolitliği'ne yükseldi. 

            Adıyaman metropolitine 14 il bağlı. 

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan Süryani toplumunun Türkiye'deki metropolit sayısı 

4'e yükseldi. Patrik L. Zekka Iwas'ın yönettiği ayine katılan din adamları, Melki Ürek'i 

takdis ederek, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen altın haç ve hakimiyeti temsil 

eden asa verdi. Ayine, Bağımsız Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, Mardin Vali 

Vekili Kemal Kızılkaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve 5 

bine yakın Süryani katıldı."(Yeni Şafak-11 Aralık 2006 ) 

 *Süryaniler avrupada özellikle isviçrede güçlü bir topluluk oluşturmuşlardır. 

 *Özellikle sinsice Türk akademistlere süryaniğilin çeşitli yönleriyle ele alınarak 

araştırılması,konferanslar verilmesini sağlayarak,bunları kitap olarak basıp bir öne 

çıkmış kişileri bile anlatılmışsa bunun bir yandan reklamını yapıp farklılıklarını 

göstermeye çalışırken,diğer yandan da;-İşte Türkler bizim böyle ilim adamlarımızı 

katletti-deyip kin ve nefret ateşini alevlendirmekte,bize tahrik etmektedirler. 

Bizleri yine bizlerle vurmaktadırlar. 

Adeta taşeron şirketler ülkesi olan isveçte her türlü kanun dışı uygulamalarını 

sergilemektedirler.  

 *1915 Ermeni tehcirinden sonra kaçanlar kaçmış ancak Van-dan Elazığ-

Malatya-Erzincan-Tunceli gibi yerlerdekilerde bir kısmı Süryanilerin içerisinde,diğer 

bir kısmı da Alevilerin içerisinde girerek kendilerini onların içerisinde göstermiş,bir 

kısmı da zamanla veya onların kabullenmesi şartı olarak kendilerini öyle 

göstermişlerdir. 

İşte bugün Ermeniler kendilerine zulmedilip de neden diğer din mensublarına da 

dokunulmamış tezini çürütme bahanesiyle,Süryanilerinde zulmedilmiş kimseler olduğu 

propağandasını verilen cazibeli tekliflerle sürdürmeye çalışmaktadırlar. 

 *Süryaniler zahiren söyleselerde hakikatta peygamberimizi kabul etmezler. 

 *Bush-un da içinde bulunduğu evanjelistler ise;Siyonist hristiyanlardır. Bunlar 

tanrıyı kıyamete zorlamaktadırlar. 

 MEHMET ÖZÇELİK 

20-08-2008 

 



HUKUKUN GÖRÜNÜMÜ 

            Her kurum az çok sancılı olduğu gibi,hukuk sistemi de kendi içerisinde bir sancı 

yaşamaktadır.             

            Hukukun yavaş işlemesi,tam adaletin uygulanmaması,baskıların,su-i 

istimallerin,bir türlü değişemeyen kanunlar,hukuktaki yetersizlik ve eksiklikler,suçları 

işleyenlerin yeterli cezaya çarptırılmamaları,adeta öldürenlerin az bir ceza ile çıkması 

ve birde buna afların eklenmesiyle adaletin tam tesis 

edilmemesi,edilememesi,ettirilmemesi,adeta toplumun tüm kesimlerini 

etkilemekte,herkes için bir maduriyet söz konusu olmaktadır. 

            Hapishaneye ders vermeye gittiğimde dört hırsız gelmişti.Bunlardan 26 yaşında 

olanı yedi kere girmiş çıkmış,sekizincide üç kişiyi de beraberinde getirmişti.Hatta 

onlardan birisi bunun yüzünden buraya düştük deyince yedi kere giren 

kişi;gelmeseydiniz,ben mi size gel dedim,diyerek onlara sahip de çıkmamıştı. 

            Ve de bana bir daha yapmayacaklarına söz verdikleri halde bir hafta sonra 

gittiğimde gardiyandan aldığım bilgiyi doğrulamak üzere;hırsızlık 

yapacakmışsınız,doğru mu dediğimde bana;evet hoca,Kırıkkkalede bir yer daha var 

(bir market),onu da yapalım,bir daha yapmıyacağız,dediklerinde ağır konuşup dürüst 

olmadıklarını,bir hafta içerisinde hemen değişmiş olmalarından dolayı 

samimiyetsizliklerini söylediğimde içlerinden biri beni doğrulayarak;Evet doğrusun,bir 

kere ben o lekeyi yemişim,bir hırsızlık olsa direkmen ben suçlu bulunacağım,diye 

mazeret beyan edince cevaben; 

            Eğer dürüst yaşamak istiyorsan işte sana 12 milyonluk İstanbul,gider orada 

çaycılık yapıp simit satarasın,kimse de sana işte bak bu hırsız demez,diye uzunca 

konuştum ve sustular.Ancak bunların bu işe devam edeceklerini bilmek için kahin 

olmak gerekmez. 

            Hukuk yalama olmuş,nasıl olsa yapanlar çıkıyor. 

            Polisi dinliyorsun,biz yakalıyoruz,savcı,hakim bırakıyor,diyor.Savcı hakime 

soruyorsun,onlarda ne yapalım elimiz kolumuz bağlı,kanunlar böyle diyor. 

            Böylece köpeklerin serbest bırakıldığı,taşların  bağlandığı bir hukuk 

uygulamasıdır gidiyor. 

            Türkiyede hukukçuların değil,HSYK yani hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun hükümet üyelerinden ikisini çıkarırsanız beşli çete lede kilerin sözü 

geçiyor.Onlarıistedikleri kimselerin görev yerini değiştiriyor,istedikleri kimseleri 

görevden alıyorlar.Nitekim öyle de oldu ve de olmaktadır.Bunların kararını bozmak için 

müraccat mercii de yok. 

            Meclisin aldığı kararı anayasa mahkemesinin on bir üyesi rahatlıkla 

bozabiliyor,o da hukuka aykırı olarak.Nitekim 367 kararında olduğu gibi. 

            Şırnakta kitabevine bomba atan subayları sorgulayacak olan savcı görevden 

alındı,Kenan Evren sorgulansın diyen savcı görevden alındı,ve şimdilerde Türkiyenin 



köküne bomba koyan Ergenekon terör örgütünü sorgulayan savcılar büyük bir ödülle 

ödüllendirilip desteklenecekleri yerde HSYK tarafından görev yerleri değiştirilmeye 

çalışılıyor,derin pkk-yı Diyarbakırda sorgulayan hakim ve savcıların yerleri 

değiştirilmeye çalışılıyor.Ve sürekli adalet akamete uğratılmaya çalışılıyor. 

        Rahmetlik dedem sürekli söylerdi;eskiden eşkiya dağdaydı,şimdi şehire indir,oda 

büyük şehirlere,oda merkeze..pkk-yı dağda otuz yıldır bitiremeyen ordunun 

bitirememesinin sebebi işte merkezde aranmamasından kaynaklanıyor. 

            Bir yıldan fazla tutmuş olduğum özellikle ergenekon haberleri,hukukla ilgili olan 

kısımları gerçekten gayet ürkütücü idi.Zira ergenekon ergenekon oraya da girmiş biraz 

fazla olur..oradaydı..ordudaydı..medyadaydı..para sektöründe idi..fuhuş,eroin,terör gibi 

kaos oluşturacak tüm yer altı teşkilatını kurmuş,yurt dışıyla da kuvvetli bir bağlantı 

kurmuştu. 

            İşte o haber arşivimde tuttuğum hukukla ilgili olumsuzluklardan bazı 

örnekler.Bunlar üzerine tıklanarak haber genişçe okunabilir.Bir bakın iç acıcı 

hükümler bulacak mısınız? 

            Yalnız burada olumlu bazı hukuktaki güzel ve cesur haberleri 

görürseniz,bunların çoğu Ergenekon savcılarının başarılarıdır.Hukukun yüz akıdır. 

         Gel de bu yargıya güven 

        HSYK'da PKK pazarlığı ! 

        HSYK'da İtalya senaryosu! 

        HSYK'nın YARSAV'lı Üyeleri 

        HSYK’yı kilitleyen Ertosun, Ergenekon toplantolarının gediklisi çıktı 

        Hakimden 'YUH!' Dedirten Sorular 

        HSYK'DAN AHLAKSIZ TEKLİF 

        Perinçek Yazıyor, HSYK Yapıyor 

        Ankara'da Derin Toplantı Merkezi 

        Yargıtay Başkanı'na Sert Tepki 

        Yargıtay’ın hakaret olarak görmediği sözler  

          Eski savcı: Dava doğmadan ölebilir 

            Askeri savcıya çifte ceza 

            Askeri savcıya çifte ceza 
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             HSYK müdahale edince ! 

         Devlet İçinde Devlet: Kanadoğlu 

        GATA'da şoke eden mikrop oyunu 

          Büyükanıt aleyhine 'iyi çocuk' davası 

        Belçika'dan okulda başörtüsüne onay! 

        11 AB ülkesinde askerî mahkeme yok 

        Çevik Bir'e Yargı Yolu 

        Savcılara D Tipi baskı! 

        İşte '367 Sabih'in yeni kaos formülü  

        3. İDDİANAME ŞİP ŞAK FAİK'E TESLİM 

        94 gündür neden iyileşemedi? - İZLE 

        Şemdinli'ye Sivil Yargı Yolu 

        Ankara'da öyle bir senaryokonuşuluyor ki 

        Bu kararlara göre inanmamak elde değil 

        HSYK savcıları değiştirirse Türkiye'de kıyamet kopar 

        Yargıdaki siyasallaşmanın kitabını yazdı 

        Savcıya Ekmekli Rüşvet 

        Şeriat Mahkemelerini en çok kadınlar tercih ediyor 

        Hakim gitmediği duruşmaya katibi soktu 

        Çiçek gibi tahliyede ŞOK AYRINTI 

        O Hakim, ETÖ avukatıyla birlikte görev yapmış 

        Savcı CHP'de usulsüzlükten dava açtı 

        Jet tahliyeye en ilginç manşet - İZLE 

        HAKİM DEĞİŞTİ ALBAY ÇİÇEK TAHLİYE OLDU 

        Albayın tahliyesine tepki yağıyor ! 
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        8 albay ifadeye geldi, Çiçek ortada yok 

        Albay Çiçek tutuklandı 

        Dünyada Askeri Yargının İşleyişi 

        CHP, Evren'i hangi mahkemede yargılayacak? 

        Fişlenen hakime soru: şikayetçi misiniz 

        Savcı Öz'ün imzasını taklit ettiler 

        28 Şubat sürecinin başaktörü emekli Orgeneral Çevik Bir'e, 3 saatlik sorgusu 

sırasında  

        Askeri hakimden ŞOK İTİRAF 

        Avrupa'da askerî yargı sadece disiplin suçlarına bakıyor 

        Askeri savcının yaptığı 7 kritik hata 

        Savcı Öz'den flaş açıklama 

        Çevik Bir'e KKTC'deki suikast soruldu 

        Yasal haklarınızdan haberdar olun, ihlallerin önüne geçin 

        Hakim Yarbay İntihar Etti  

        ‘Sizce Kenan Evren yargılanmalı mı?' 

        Aşk olsun dedirten hakim – Video 

        29 yıldır bitmeyen dava 

        Genelkurmay'ın yaptığı soruşturmalar sonuçsuz kalıyor 

        Danıştay'daki çalışmayan kameralarla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı 

        Askeri Savcılık planın üzerini örttü 

        GATA'da Mason işgali 

        Askeri Yargı'yı Kim Neden Kurdu? 

        ASKERİ HAKİM ACI KONUŞTU 

        Askeri yargının sicili bozuk 

        Köstebek davasının hâkimi: Askerî yargı ne bağımsızdır ne de tarafsız 
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        Askerî savcı sahte belge hazırlatmış! 

        Askeri yargıya nasıl güvenelim? 

        SAVCIYA DARBE İHBARI 

        Savcı İfadesini Alacak 

        Askeri Yargı'nın 'Darbe' sicili 

        Hukukçular endişeli: Üstü kapatılıyor 

        Askeri savcı: Belge TSK'ya ait değil 

        HUKUKÇULAR AYAĞA KALKTI 

        FLAŞ: Askeri Savcılık'tan 'muğlak' açıklama! 

        YARGITAY HAKİMİ NELER SÖYLEMİŞ NELER... 

        Askeri hakimler tarihi görev üstlendi 

        Yargıtay'dan Ergenekona Övgü 

        Başsavcı provakasyona mı geliyor? 

        HABERAL "BİZİM" MAHKEMEDE 

        ETÖ'cü Avukat TUTUKLANDI 

        Eminağaoğlu deşifre oldu; Yargıtay'da... 

        Ergenekon Mahkemesi, Almanya'yı kıskaca aldı... 

        Askeri Savcı ETÖ Savcısına Karşı 

        Terörün Avukatı 

        Kanadoğlu, Savcı Öz'e ifade verecek 

        Savcı Öz 8 suikastin peşine düştü 

        Yüksek yargıya ne zaman sıra gelecek! 

        'Yargı Meclis'e aba altından sopa gösteriyor' 

        SAÇAN'A ''ADİLCİĞİM'' DİYEN SAVCIYA SORUŞTURMA... 

        Danıştay saldırısı ve gerçekler 
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        Danıştay'dan camiye engel 

        Danıştay hakimi, Yargıtay ve mahkeme kararlarını yok saydı 

        HSYK Giyotini Sallanıyor 

        Danıştay Başkanı'ndan tuhaf çıkış 

        "Sahte avukat" resmen aday! 

        'Sahte Avukat' Sinyali Verdi 

        YARGIYA YEMİNLİ EŞ BASKISI DİNLEMEYE TAKILDI 

        Askeri savcıların ulaşamadığı 4 delil 

        Savcılar, davaları çözmek için itirafçıların ifade vermesini isterken, jitem 

‘konuşmayın’ emri verdi 

        ETÖ Savcılarının Haberi Var mıydı? 

        Yüksek Mahkeme'de Paksüt krizi 

        İlk Karşı Çıkan Yargıtay Oldu 

        YARSAV Başkanı'na soruşturma açıldı 

        ergenekon-savcilarindan-ugur-dundar-hakkinda-suc-duyrusu- 

        Beraat veren hakim fena yakalandı 

        Askerî savcıdan Taraf'a soruşturma 

        O İKİ ASKERİ SAVCIYA ŞOK 

        Vural Savaş'ın darbe saçmalığı VİDEO 

        Şemdinli savcısı Sarıkaya haklı çıktı 

        İŞTE 2. İDDİANAME - TIKLA İNDİR 

        İDDİANAMEDEKİ 4 DARBE PLANI 

        ETÖ iddianamesinden: Danıştay saldırısının amacı ülkeyi karıştırmak 

        Danıştay emrini paşalar verdi 

        Ankara'da Hakimler Sendromu 

        Askeri hakimlere şok suç duyurusu 
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        ASKERİ SAVCIDAN MAHKEMEYE SAHTE BELGE İDDİASI  

        Anayasanın Babasından Uyarı! 

        İKİ ASKERİ SAVCIYA İNCELEME 

        Askeri mahkemeye Genelkurmay rüşveti mi? 

        Askerî savcıdan şok iddia! 

        Hani yargı bağımsızdı: Peki bu ne? 

        Başsavcı neyi bekliyor? 

        Savcılar hala neyi bekliyor? 

        Adalet 16 Yıl Sonra Emekleyebildi 

        Hukukçular: Karanlıklar eşelendi! 

        O Hakim Gül'e Bunu Niye Yaptı? 

        Cindoruk, Menderes'in avukatlığını yapmamış  

        Vicdan Mahkemesi kuruluyor 

        SAVCI ÖZ GATA'YI SALLADI 

        Yargıtay'dan travesti sevindiren karar 

        Danıştay cinayetinde Şok gelişme! 

        Savcı: Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırıyı Ergenekon gerçekleştirdi 

        'Yargı üzerinde 28 Şubat gölgesi var' 

        "Yargı devrimcilerin elindedir" 

        İtalyan savcıdan Ergenekon'a şok yorum 

        O hakim YARSAV üyesi çıktı! 

        Baroların foyası meydana çıktı 

        Anayasa Mahkemesi'nin kafasına silah dayadılar 

        Başsavcı CHP'ye kör! 

        Baro, ETÖ'nün avukatı mı? 
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        Yargı ayağına soruşturma mı açıldı? 

        İstanbul Barosu yine devrede 

        Danıştay cinayetine Yahudi lobisi katkısı! 

        Savcı Öz için yüreklere su serpti 

        Kanadoğlu buna ne diyecek? / VİDEO 

        3 savcıdaki kafa karıştıran nokta 

        Ünlü savcıya da aynı şeyi yapmışlar! 

        Sabih Kanadoğlu'nun utanç fotoğrafı 

        HUKUK, KEMAL GÜRÜZ'E DE LAZIM OLDU 

        Eminağaoğlu'nu yakacak hata ! 

        Savcı Öz'ün peşinde olduğu isim 

        Yargı'nın bağıran yüzü 

        Kanadoğlu hakkında şok iddia 

        Zekeriya Öz'e derin komplo ! 

        YARSAV başkanına en sert uyarı 

        YARSAV Üyelerinin Bittiği An 

        Hukuk, siyaset ve iş dünyasından ortak çağrı: Yargıya baskı yapmayın 

        28 Şubat'ta mahkemeye askeri baskı 

        Sabih Kanadoğlu teknik takibe takılmış 

        Yargıtay, Ergenekon'da Sustu ! 

        BU YIL ANAYASA DEĞİŞMELİ 

        İşte YARSAV'ın asıl amacı 

        YARSAV'ın Hedefi MİT&İstihbarat 

        Danıştay YARSAV'cı Yargıç Dolu 

        Yüksek yargıda partizanlık 
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        Savcıdan, S.Peker ve T.Özkan tehtidi! 

        Flaş: Mahkeme TSK'ya şemayı sordu 

        Bir Numarayı hakim biliyor 

        Osman Paksüt'ten uyanıklık! 

        Ergenekon avukatından TSK'ya sipariş ! 

        YÜKSEK MAHKEME'DE DÜMEN 

        Anayasa Mahkemesi Danıştay kararına sert çıktı  

        Ağar, özel yetkili mahkemede yargılanacak 

        Danıştay şifreleri bu mektupta! 

        DANIŞTAY BASKINI İRTİCA İŞİ DİYENLER ÖZÜR DİLESİNLER! 

        DANIŞTAY'DAN ''KUR'AN KURSLARINA YARDIM KAMU YARARINA 

UYGUN DEĞİL'' KARARI 

        Hakimler kendi kendilerini yaktı 

        Şam Mahkemesi'nde kimler yargılandı 

        Savcı Öz düğmeye bastı! 

        Başörtülüye hakarete sürpriz ceza! 

        Savcılık: Sav'ın dokunulmazlığı kalksın 

        Yüksek Hegemonya:HSYK 

        Yargıtay Rüşvetin Yolunu Açtı 

        Hukukçular'dan 'Paksüt çekilsin' teklifi 

        Kanadoğlu'ndan büyük laflar! 

        'Unvansız hukukçu' da Ergenekon'da 

        İşte Başsavcı'yı zora sokan deliller 

        YARSAV Başkanının oy vermeyeceği parti     

        Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet'i izah etmeli! 

        Hakimlere eskort kızla tatil rüşveti 
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        'Unvansız hukukçu' yine tehdit etti! 

        Yeni anayasa şart oldu... Gerekçe, Anayasa Mahkemesi 

        İddianame okundukça, sanıklar geriliyor 

        Başsavcının sırrı ortaya çıktı 

        Anayasa Mahkemesi'nde iki generalin ne işi ne? 

        Atatürkçülere 'Mahkeme' sorusu? 

        BAŞSAVCIYA AĞIR SUÇLAMA 

        Ergenekon Hakimi Konuştu 

        Darbe anayasasından adil karar çıkmaz 

        Küçük Kızlara Fuhuş Serbest! 

        Bu savcıdan hâkim de kaçamıyor 

        6 üyenin "kapatılsın" kılıfı 

        HUKUKU UTANDIRAN KARAR 

        Yargıya rüşvet operasyonu 9 gözaltı 

        Ya Mahkeme ya da Meclis kapatılsın! 

        Gerekçe, Anayasa Mahkemesi'ni bitirir 

        Mahkeme hukuksal sınırların dışına çıktı 

        Anayasa mahkemesinin Başörtüsü gerekçeli karar metni 

        Ergenekon'da Danıştay paniği 

        Savcıya terör örgütü üyesi suçlaması 

        Türk yargısının 27 Mayısçı Çölaşan'ı  

        Türban gerekçesi Resmi Gazete'de 

        YARSAV Başkanı'nı fena fırçaladı ! 

        Yargıtay'dan skandal karar 

        ‘Cumhurbaşkanı Yalçınkaya'yı azledebilir' 
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        Yargıtay'dan bir ilk! 

        DGM'nin Ünlü Savcısı Gözaltında 

        Sayıştay denetçileri garnizona sokulmadı 

        Anayasa ‘kapatılır' diyor 

        YARSAV Başkanı görevden el çektirilmeli 

        Yargı da Doğan'a çalışıyor 

        Danıştay'dan tuhaf 'Kuran kursu' kararı 

        Mahkemeyi bekleyen şok dosyalar – Video 

        Kocaeli cumhuriyet savcısı görevi kötüye kullandı 

        Ankara Hakimevi'nde skandal 

        Savcı'dan kayınbiraderine torpil talebi 

        Paksüt'ten Akşam'a sipariş haber! 

        Savcılar neden sessiz? 

        BAYAN PAKSÜT ZANLI 

        Ferda Paksüt'ten skandal deşifre ! 

        Eş Paksüt'e Ergenekon sorgusu 

        Osman Paksüt'e istifa çağrısı 

        Eminağaoğlu'nu yakacak belge ! 

        Sabih Kanadoğlu'na şok suçlama 

        YARSAV Başkanından tuhaf savunma! 

        Yargıtay krokisi ile ilgili ŞOK tespit ! 

        Savcı'nın çürük raporu sahte mi? 

        Başsavcıya ŞOK baskın için 7 soru 

        Adliyede skandal kayıp! 

        Mahkemede büyük skandal 
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        Başsavcıya acil dava aç çağrısı 

        Danıştay saldırısında mason parmağı 

        Başsavcı Savaş ve Erbakan da hedefti  

        Anayasa Mahkemesi'nin kararına verilen tepkiler 

        Başsavcı Ergenekon'dan Rahatsız 

        Yargısal darbe yok, top Erdoğan'da !  

        Kanlı Danıştay baskını ‘haki ajanda’dan çıktı 

        YILIN KAYBEDENİ YARGITAY BAŞSAVCISI! 

        YARSAV başkanından ŞOK sözler-YARSAV'ın Ergenekon Bağlantıları 

        Ergenekon, yargı mensuplarını fişlemiş 

        Mahkeme AK Parti'yi kapatmadı 

        Şok iddia: Saldırının hedefi Anayasa Mahkemesi'ydi 

        Yargıya Aşamalı Baskın Planı 

        Yargıya Aşamalı Baskın Planı 

        Anayasa Mahkemesi Sobelendi 

        Başsavcı'yı etkilemek için Yargıtay'da suikast planlamışlar  

        Ergenekon'un yargıç listesi çıktı 

        Ergenekon'un yargıç listesi çıktı 

        Savcıların zehirlenme korkusu 

        Eski Yargıtay üyesinden tarihî uyarılar 

        Danıştay saldırısının amacı halkı kışkırtmak 

        Yüzyılın en büyük davası 

        Anayasa Mahkemesi Kapatılmalı 

        ERGENEKON İDDİANAMESİNİN TAM METNİ***** 

        Güzel: Danıştay'ı tarattılar 
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        'Davanın ardında o generaller var' 

        Başsavcıyı küplere bindirecek haber 

        Savcı Öz'e ölüm tehdidi göndermiş 

        İddianameyi sulandırma planı ! 

        Anayasa Mahkemesi'nden tarihî karar 

        ‘Yargı desteği olmadan bu işlere kalkışılmaz!’ 

        Kanadoğlu'ndan Ergenekon İcadı 

        Savcının 17 hatası 

        Yargıtay Başsavcısı'ndan başörtüsü için ağır benzetme 

        Başsavcının kılavuzu CHP'li vekillermiş 

        Askerlerin tutunabileceği son çizgi Anayasa Mahkemesi 

        Başsavcının çok önemli bir delili çürüdü 

        Yargıtay: 'CHP Cibiliyetsiz' hakaret değil 

        Savcı Başbakan'a 'RTE' diyebilir mi 

        CUMHURBAŞKANI ANAYASA MAHKEMESİNE TAVIR KOYDU, SAVUNMA 

YAPMAYACAK 

        Anayasa mahkemesinin içi doldurulmamış gerekçeli kararı 

        Mahkeme dördüncü eşe izin verdi 

        Anayasa Mahkemesi Paramparça 

        Anayasa Mahkemesi'ne açık dilekçe 

        Anayasa Mahkemesi yüzde 100 muhalif! 

        Mahkeme'nin 'red' kararıyla ilgili tüm haberler 

        Mahkeme Meclis'i hiçe mi saydı? 

        Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükleri iptal eden kararını nasıl buldunuz?Anket 

        ANAYASA MAHKEMESİ MECLİSİN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BİTİRME PEŞİNDE! 

        ANAYASA MAHKEMESİ HAYALİ SENARYO ÜZERİNE KARAR VERDİ! 
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        Başsavcı'nın Laiklik Tanımı.Militan laiklik  

        Danıştay'ı bağlama rüşveti 

        Karar, uçuk senaryolara dayandırılmış ! 

        Hâkimler Oligarşisi protesto ediliyor 

        Demokrasimiz HUKUK yetmezliğinden vefat etti.Başınız rahat olsun. 

        Başsavcı'nın Delili Perinçek'ten 

        Yasağın hukuki bir temeli yoktur. 

        Haşim Kılıçtan garip açıklama 

        YARGI DARBESİ NE HEDEFLİYOR, NASIL AŞILACAK? 

        Egemenlik kayıtsız şartsız yargıçlarınmış 

        İPTAL kararında 9 el kaosa kalktı! 

        Anayasa Mahkemesi 'başörtüsü yasak' dedi 

        Hukuka Tecavüz 

        Mahkeme CHP'nin talebine uydu, hukukçular isyanda 

        'Karar Cübbeli Darbe' 

        Hukuku öldürmek... 

        GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANMAYAN 367 

        367'NİN GEREKÇESİ HUKUKÇULARI AYAĞA KALDIRDI     

        DANIŞTAY TETİKÇİSİ,TEKİN'İN ABİSİNİN AVUKATI ÇIKTI  

        YARGI MENSUPLARININ FUHUŞ PARTİSİNE KATILMALARI 

        PAVYONDA HESAP ÖDEMEYEN HAKİM VE SAVCILARA İNCELEME 

        YARGIDA DERİN TARTIŞMA 

        YARGIDA NELER VAR NELER! 

        “Türk hukuk devrimi” kimin eseri? 

        Yargıdan tuhaf karar 
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        -Kapatma iddianamesinin tam metni 

        İDDİANAME İÇERİĞİ 27 NİSAN MUHTIRASIYLA BÜYÜK BENZERLİK 

TAŞIYOR, TIPKI ONUN GİBİ KOMİK GEREKÇELER... 

        BAŞSAVCI ERGENEKON'U UNUTTURMA PEŞİNDE Mİ? 

        Savcıyı Sezer getirmişti.. 

        Başsavcı kendini böyle savundu 

        Başsavcı, savcıları bile isyan ettirdi 

        Savcı, İP’in söylemini dile getirmiş 

        Başsavcı Kuran'ı Kerim'e de karşı! 

        'Yalçınkaya'ya bir kutu müshil' kampanyası" 

        Başsavcı, Cumhurbaşkanı'ndan bi haber 

        Hukukçulara göre Yalçınkaya 5 ayrı suç işledi 

        İddianame önce Cumhuriyet'e sızdı 

        Kapatma isteyen başsavcı konuştu 

        Başsavcının iddianamesinin gerçek özeti 

        Bir savcının maliyeti: 30 Milyar dolar 

        Kapatma davası Avrupa Konseyi'ni endişelendirdi 

        Çarpıcı iddia: Dava Başsavcı'ya zorla açtırıldı 

        Bu ülkede hukuk diye diye hukuk ve demokrasi katledildi! 

        Vural Savaş canlı yayında adeta rezil oldu 

        Başsavcı, Ergenekon bağını görmezden geldi 

        İddianamede bir hukuk ihlali daha 

        Askeri savcıdan çarpıcı açıklamalar 

        Başsavcı son Ergenekon operasyonunu anlatıyor  

        İP'de kuşkulu Yargıtay krokisi 

        'İddianameyi Perinçek mi hazırladı?' 
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        Ergenekon, Yargıtay üyesi yargıçları da fişlemiş 

        Başsavcının düştüğü yaman çelişki 

        Türkiye'de mahkeme draması yaşanıyor 

        Adliye'den Kerinçsiz'e belge sızdırmışlar 

        ANAYASAYI TÜMÜYLE DEĞİŞTİRİN! 

        Mahkeme İle Asker Arasında Ne Oldu? 

        Askeri Savcı Ergenekon'u takibe aldı  

        Yargıtay Başsavcısı Fena Yakalandı 

        BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI,ORMAN KANUNUDUR 

        Savcı’nın kızı Vatan’da çalışıyormuş 

        Danıştay'dan düşündürücü karar 

        Paksüt'ün Çömez'le işi ne 

        Danıştay sanığı avukatından şok ifşaatlar 

        YARGITAY DARBE GİBİ BİLDİRİ İLE DÖRT SUÇ İŞLEDİ 

        Yargıtay’ın telaşı anlaşıldı 

        Yargıtay 'hasta'! 

        Yargıtay’ın ilk başkanı Cevdet Paşa’ydı 

        Mahkeme, iki şahide değil CHP'li vekilin iddiasına inandı 

        Dine saygısızlığı 'arkadaş sohbeti' diye savundu 

        Danıştay bağlantısı Ergenekon fotosunda 

        İşte siyaset kokan mütalaanın tam metni 

        '367 Hüsamettin'e göre bu bir devrim 

        ürban kararına ilk tepkiler 

        Anayasa Mahkemesi 'başörtüsü yasak!'dedi 

        ‘Anayasa Mahkemesi disiplini bozdu 
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HUKUK    BUNLARDAN DOLAYI DAHA BÜYÜK YARA ALAMAZ VE DE 

ALMAMIŞTIR.hUKUKU ANCAK ERGENEKONU ORTAYA ÇIKARMA 

AKLAYABİLLİR 

NOT:BURADAKİ HABERLERİN KAYNAĞI İÇİN BAKINIZ: 

http://www.tesbitler.com/haberler/haberler....htm 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-07-2009 

     

         

        

                  

DARISI ORDUNUN BAŞINA!!! 

CHP’nin geçte olsa kafası çalıştı.Artık askeri garnizonlara da alınmalarını teklif 

ediyor,parti genel merkezinde mescid açıyor. 

Acaba kapalı olan askeriyede böyle bir açılım içerisine girer mi? 

Artık gittikçe sesli olarak bu haksızlık ve darlık,bağnazlıklar seslendirilmektedir.Elbette 

bu seslere sağır kalınamaz.Herkesi arşivleyen askerler acaba bu haberlerin de arşivini 

yapıp,düşünüyor mu?; 

- İŞTE VATAN SAĞOLSUN DEMEYECEĞİM DİYEN BİR ŞEHİT ANASI DAHA 

DAHA! 

Dağlıca baskını hakkında şok iddia 

Binbaşının annesinin feryadı: Kime isyan edeyim 

Askerlerden Örgüt Kuralım 

Komutan namaz cezası veriyormuş 

İMZA: TÜMGENERAL OSMAN E. 

JİTEM'ciler gerçekten sahte mi? 

Darbeciliği Teğmenliğe dayanıyor 

JİTEM'ciler polise yakalandı ! 
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Şemdinli bombasına ithal itirafçı 

Genelkurmay Başkanı hakkında suç duyurusu 

Başörtülü analar törene alınmadı 

Törenleri boykot çağrısı! 

İMRALI'DA ANLATTI: ÇÖZÜM OLMASIN DİYE 33 ASKERİ ÖLDÜRTTÜLER 

ASKERE "GAYRI CİDDİ" DEDİ 

Gizli askeri belge bakın nerede çıktı? 

‘Asker, askerliğini yapmalı!' 

Para JİTEM'den, destek CHP'den! 

Askere göre mi giyineceğiz! 

Paşa'nın esas duruşu kime? 

Komutanların Türban Tepkisi 

Başörtülüye askeri tesislerde düğün bile yasak 

Saklanamazsın Genelkurmay 

Asker ilk kez Bakanlar Kurulunda 

Jandarmadan gizli muhtıra 

Sahte-Sapık yüzbaşı Ergenekoncu çıktı! 

'Maşalar değil Paşalar yargılanmalı! 

Darbe anayasasından adil karar çıkmaz 

Jandarmada Ergenekon Skandalı 

HAVACIYA KUMPASIN DEŞİFRESİ 

GENELKURMAY’DAN SOLO SARKILAR 

Şehit Kanıyla Dolandırıcılık 

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN CEVAPLAMADIĞI 9 KRİTİK SORU! 

Askerin durduğu yer 
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'İtirafçılar JİTEM'de çalışmaya devam ediyor'  

TARAF BAŞBUĞ'A CEVAP VERDİ 

Aktütün saldırısında derin şüphe! 

Taraf'tan korkunç iddia: Biliniyordu 

Jandarmanın iç raporları Genelkurmay’ı yalanladı 

TSK tarihinde böylesi görülmedi ! 

Generallerin lüks yaşantıları bir kez daha belgelendi 

O gün diğer komutanlar neredeydi? 

''Darbe yapın' diyenler Ergenekon'dan sonra aramaz oldu' 

GENELKURMAY KARARGAHINDA NELER OLUYOR? 

"Ben Askere Gitmeyeceğim" 

"İstifa et Paşa" 

Bir golf çeksem karşıki dağlar yıkılır! 

Mason karargahı 

TSK'yı yıpratan asıl nedenler neler? 

Artık itiraf edin bu “ikinci Dağlıca” 

Şehit uzman çavuş rüyasında Hz. Muhammed'i görmüş 

Golfçü paşadan şok sözler! 

'golf' muhtırası! 

Golf Kuvvetleri Komutanı mı? 

Aktütün gökyüzünden nasıl görünüyor Paşa? 

Golfçü paşaya:'Benim gibi beşik mi salladı?' 

Bütün Sözleri Bitiren Asteğmen 

Org. Başbuğ Ne Yapmak İstiyor? 

MİT, Aktütün baskını için üç kez uyarmış 
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Şehit yakınlarını acıtan görevi ihmal 

TSK yeni yeni uyanıyor 

Üçlü istihbarata rağmen baskın yemişler 

'Evladımı Askere göndermem' 

Genelkurmay bu kez hesap versin 

Hani PKK kampları BBG evleri gibiydi? 

Askeri hastanede 'ÇÜRÜK' skandalı 

İhmal ve kusurların da hesabı sorulsun 

Paşa'dan şok eden itiraf! 

Muhafız alayı kaldırılmalı! 

GATA'da inanılmaz skandal! 

Ergenekon sanığından şok JİTEM itirafı 

Teğmenleri komutanları mı yaktı? 

Genelkurmay Başkanından Selam 

Hedef şaşırtıp TSK'ya karşı gösteriyor! 

MOD VE JİTEM'İN EROİN KARDEŞLİĞİ 

Yüzbaşı Polat'tan Şok İfade 

Büyükanıt'a Yahudi Dedirten Paşa 

Genç subaylar, 'Karargah Evleri' iznini veren tuğgeneralin ismini savcıya söylemiş 

Ergenekon yargılanıyor ya JİTEM 

GENÇ SUBAYLARIN BULUŞMA YERİ İŞÇİ PARTİSİ KARARGAHLARI... 

Türkiye'de darbe tarihleri bile planlı seçiliyor 

Askeri doktordan şok açıklamalar 

Teğmenler her yerde komutan fişlemiş! 

Toplum TSK'ya değil ama TSK yetkililerine artık farklı bakıyor 
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O Ergenekoncu TSK'dan Atılmış 

Tutuklanan subaydan Hizbuttahrir üyesine: Büyük işlere imza atacağız 

Yarbay İçti ve Flaş Konuştu 

Askere gitmemek için dalağını değil midesini kestirmiş 

Genç subaylar Ergenekon zanlısı 

9 Subay Gözaltına Alındı 

Başbuğ: 28 Şubat'ın Arkasındayız 

Esrarengiz Yarbay'dan şok itiraflar 

JANDARMA A.Ş. 

Tabip Albay'dan bomba açıklama 

General ziyareti pes ettirmedi 

Karargâhta gizemli toplantı 

Askerler darbeyi eleştirmiyorsa benimsiyor demektir  

İlker Başbuğ ve zavallılık 

Orduevleri Ergenekon üssü 

Başbuğ'a ağır itham! 

TSK'nın Kandıra ziyareti tam bir rezalet 

Askerlikten soğutma böyle olur ! 

İYİ ORDU DEDİĞİN BUDUR! 

İLKER PAŞA ANİDEN NEDEN DEĞİŞTİ? 

Paşaların Ziyaretçisi de Derin 

(E) Kurmay binbaşıdan şok itiraflar ! 

TSK Teröristi Ziyaret Eder mi? 

Ergenekoncu Subayın Rütbesi 

İlk muvazzaf tutuklama ! 
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Askerin ayıbı-Millet askerin arkasında,ya asker? 

Çok gizli askerî bilgiler arşivinden çıktı 

Evren'in düğmeye bastığı gün! 

TSK'yı Soyan Vatanseverler 

Bir Veli Paşa'da, bir İlker Paşa'dan 

Askerden Kömürcü'ye gizemli paket 

Müthiş iddia: Em. Org. Hurşit Tolon, şehit cenazesinde hükümet aleyhine slogan 

attırmış! 

Emekli generallere ömür boyu hapis 

Genelkurmay'da bir terör sanığı 

JİTEM, Türkiye'ye neye mal oldu? 

Büyükanıt büyük sırrı açıkladı 

JİTEM'ci Albay'a olağanüstü koruma 

'Gaffar Okkan'ı da JİTEM öldürdü' 

Astsubayın dehşet itirafları 

Paşadan astsubaya tehdit 

Savunma şeffaflaşıyor 

Generaller Bile Kurtulamamış 

Askeri harcamalara yargı denetimi 

İlker Başbuğ'dan astsubay devrimi 

JİTEM'in sır perdesi aralandı 

Askerin namaz çağrısı batıya yapılsa 

Çevik Bir hakkında BOMBA iddialar 

JANDARMA HÜKÜMETE BAĞLANIYOR 

Astsubay'ın Ergenekon Günlüğü 

Askerler asli görevine dönecek 
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Albay'dan 1 milyon dolarlık sır havale 

Veli Paşa'nın Kontakları 

Ersever'in öldüren kişinin tarifi ajandada 

JİTEM'ci Albay'dan uyuşturucu servisi! 

Dağlıca'da kan donduran gerçek 

Paşadan dekolte talimatı 

JİTEM'ci Albay'dan şok sözler 

Asker siyaset yapar mı? 

Küçük, vatanını seviyorsa konuşur 

'Paşam biz muhbirlik yapalım, siz Cumhuriyet satın' 

Din subayı olsun 

28 Şubat sürüyor... Yoksa Kıvrıkoğlu haklı mıydı? 

Apoletli suikastlar zinciri 

İşte namlunun ucundaki generaller 

İsmet Paşa: Şartlar tamam olursa, ihtilâl meşru olur! 

Karısını Genelkurmay'a Fişlemiş ! 

Uzan'dan Paşa'ya dehşet teklif 

İki Orgeneral 7 Suikast 

JİTEM’in korumalı maaşlı yazarıymış 

Darbe günlüklerin papucu dama atıldı 

Jandarma, ÇEV'in terörist yakınlarına burs verdiğini belgeledi 

ŞOK! 100 bin silahın sırrı çözüldü 

TSK bildirisindeki CHP'ye özel cümle 

TALAT AYDEMİR'İN DARBE GİRİŞİMİ BAŞBUĞ'UN İKİ YILINA MAL OLDU 

YOUTUBE PAŞALARI TERFİ EDEMEDİLER, EMEKLİ OLDULAR 
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Şehit ailelerine ağza alınmayacak sözler 

VELİ PAŞA EMRETTİ BİZ ÖLDÜRDÜK 

ÇATIŞMA BÜYÜMELİ, O ZAMAN ASKER MECBUR KALIR DARBEYE 

VELİ KÜÇÜK İÇİN SORUŞTURMA İSTEDİM, İSTİHBARAT KAPATTI 

İtiraflara Yüzbaşı İkna Etti 

YAŞ tarihinde bir ilk 

YAŞ’ta Ergenekoncular atılacak mı? 

Darbe direkten döndü 

DÖRT PAŞA VE BİR ALBAY VAR 

HİLMİ PAŞA'YA İKİ SUİKAST PLANI 

Herşey Vatan İçin Ama Çürüğüz 

Veli Küçük'ün ajandası faili meçhullerle dolu 

Emekli yarbay: Hrant Dink'in öldürüleceğini hepimiz biliyorduk 

İŞTE SANIKLARIN TAM LİSTESİ 

1998'DE DE DARBE PLANLANMIŞ 

Hizbullah'ı Teoman Paşa başımıza bela etti 

Kıvrıkoğlu’nun adamları gelip benimle görüştü 

Albay Öz, Dink davasında ifade verdi: Hiçbir şey hatırlamıyorum 

Eruygur'un darbe hevesi 28 Şubat'tan beri devam ediyor 

HAVA KUVVVETLERİNDEKİ SORUŞTURMANIN ARKASINDAN PERİNÇEK 

ÇIKTI 

ASKERDEN DEMİREL'E FLAŞ TEKLİF 

ERUYGUR PAŞA HANGİ GAZETECİLERİ FİŞLEDİ 

6'SI KURMAY ALBAY 20 SUBAYA ERGENEKON SORUSU! 

Güven Paşa Mason üstadı çıktı! 

Karakutu Ersöz VIP'ten kaçtı 
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Darbe Günlükleri-1- 

Darbe Günlükleri-2- 

Ergenekon TSK için bir fırsat mı? 

KOMUTANDAN DEHŞET İTİRAF... DARBENİN KAYITLARI VAR! 

ŞU ALLAH'IN İŞİNE BAK, TSK DARBEYİ ARAŞTIRIYOR! 

DARBE SÜRECİ DEVAM ETSEYDİ ORDU BÖLÜNECEKTİ! 

HİLMİ ÖZKÖK OLMASAYDI DARBE Mİ OLACAKTI YANİ? 

Ordu İçinde Tasfiye Var 

Gecekondudan emekli paşalara... 

'Büyükanıt'ı karala belgeler benden' 

ÖZKÖK PAŞA'YI VURACAKLARDI! 

Dağlıca'dan İstinye'ye... 

Paşaların sır görüşmeleri 

NE O ŞENER PAŞA, DARBE Mİ YAPACAKSINIZ? 

Paşa'nın derin Rusya bağlantısı 

Org. Özkök Suikastçileri Kandırdı 

Özkök Paşa darbeyi yalanlamadı 

Ergenekon zanlıları, Harp Okulu öğrencileriyle de görüşüyormuş 

Veli Küçük’ün JİTEM’deki kod adı 

Paşalar, terör örgütü kurmak ve darbe teşebbüsünden tutuklandı 

ŞEMDİNLİ ALBAYI ERGENEKON SAVCISINA KARŞI 

ORDUDA BÜYÜK TASFİYE 

Paşalar tutuklandı sıra iddianamede 

Tutuklamanın Ordudaki Etkileri 

DARBE GÜNLÜKLERİ 
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Sarızeybek: Eruygur, Org.Özkök'ü dinletti 

Ersöz'ün eylem planı: Cumhuriyet Platformu 

Şener Eruygur'un ofisinde ruhsatsız 4 silah bulundu 

Genelkurmay: Gözaltılar kanuna uygun yapıldı 

Gözaltında bir paşa daha var iddiası 

DARBE GÜNLÜKLERİNİ YAYINLIYORLAR 

İKİ GENERALİN SES KAYDI DAHA İNTERNETE DÜŞTÜ 

'Türkiye'de, darbeci postalı yalayarak bakanlık almak için sıraya girenler var' 

Dağlıca Baskını Biliniyordu 

KOMUTANLARI TİTRETEN KOZ 

EMEKLİ PAŞA'DAN ÇARPICI İDDİALAR 

Askerlerin tutunabileceği son çizgi Anayasa Mahkemesi 

Dünyada bu kadar saldırıya uğrayan başka bir silahlı kuvvetler var mı? 

Apoletli gazeteler bunlar mı? 

'Düşman değiliz be paşalar' 

İlker Başbuğ Mescid-i Aksa'da 

Asker neyi doğruladı neyi yalanladı 

CHP GENELKURMAY'I GÖREVE ÇAĞIRDI! 

'Genelkurmay'ın gizli planı' iddiası 

KOMUTANLAR SATRANÇ OYNUYOR 

Yoksa darbe normal mi? 

SUBAYLARIMIZ NEREDE! 

Bu yazı Genelkurmay'ı kızdırdı 

Türkiye’nin milli güvenliği tehlikede mi? 

Vakit'ten Paşa'ya üç soru 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=709785
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?t=03.07.2008&c=1&i=126689
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=711182
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=709526
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=709773
http://www.gasteci.com/darbe-gunluklerini-yayinliyorlar-haber14006.htm
http://www.gasteci.com/flasss-iki-generalin-ses-kaydi-daha-internete-dustu-haber13699.htm
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=706920
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173751
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173851
http://www.gasteci.com/emekli-pasadan-carpici-iddialar-haber13566.htm
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173441
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=173444
http://www.samanyoluhaber.com/haber-106114.html
http://www.haber7.com/haber/20080621/Dusman-degiliz-be-pasalar.php
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=705322
http://www.haber7.com/haber/20080621/Asker-neyi-dogruladi-neyi-yalanladi.php
http://www.gasteci.com/chp-genelkurmayi-goreve-cagirdi-haber13518.htm
http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=327067
http://www.gasteci.com/cevheri-guven-yazdi-komutanlar-satranc-oynuyor-haber13416.htm
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=703926
http://www.gasteci.com/engin-ardic-yazdi-subaylarimiz-nerede-haber13366.htm
http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=22656
http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=22644
http://www.habervaktim.com/haberoku.php?id=22574


VELİ KÜÇÜK ALMAN İSTİHBARATI BAĞLANTISI 

Genelkurmay'da casus mu var? 

Devlet Bahçeli askere fena çattı 

Jandarma Hükümeti Takmadı 

Jandarma Paslamış Sezer Atamış 

PAŞA'NIN OĞLU BEHİÇ GÜRCİHAN ERGENEKON'DAN TUTUKLANDI 

En Sert Neocon Askerin Konuğu 

Jandarma, Eruygur'u 'fişlesin' diye atamış 

KAYMAKAM JANDARMAYI TEFTİŞ EDİNCE... 

Askerden 'şaşırtmayan' yorum 

ÇÖPLÜKTEKİLER-1- 

ÇÖPLÜKTEKİLER-2- 

ÇÖPLÜKTEKİLER-3- 

GENELKURMAYA AÇIKLAMA ÇAĞRISI 

ASKERİYENİN ÇÖPLÜĞÜ 

ÇÖPLÜKTE MGK'NIN SIR BELGELERİ 

ASKERİ ÇÖPLÜKTEKİ HURDALAR 

ÇÖPLÜK DERİNLEŞİYOR 

KORU'DAN ORG.BÜYÜKANIT'A ÇAĞRI 

ÇÖPLÜK DERİNLEŞİYOR 

ÇÖPLÜKLER ARTIYOR 

EMEKLİ SUBAYIN EVİ CEPHANELİK GİBİ 

GENELKURMAYDAN EMEKLİ SUBAYLARA SORUŞTURMA 

76-O KOMUTANA NE OLDU? 

ORAMİRALLİKTEN ERLİĞE DÜŞTÜ 
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TÜMGENERAL ELİNDEN SKANDAL ÖDÜL 

PAŞA HUZURUNDA KUVVACI İTTİFAK 

EMRET KOMUTANIM 

UZMAN ÇAVUŞUN ARACINDAN CEPHANELİK ÇIKTI 

DİNK SU-İ KASDİNİ 3 AY ÖNCE JANDARMAYA BİLDİRDİM 

Ordu'ya verildi, Cumhuriyet'e atıldı 

asker yarın hakim karşısında 

veli küçük'ün evinden jitem arşivi çıktı 

Korgeneral Güventürk'ün şaşırtan din raporu  

'Kıvrıkoğlu'nu Ergenekon'un sol kanadı öldürmek istedi' 

Genelkurmay ve hükümet, işbirliği içinde... 

'Askerleri kışkırtarak kışladan çıkaran odur'Darbeci Demirel 

Genelkurmay'daki hain kim? 

İşte Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı kara harekatları 

28 Şubat'ın yargılanmayan paşaları 

1950 seçimlerinde asker duruma el koyacaktı 

Perinçek: Kıvrıkoğlu, Küçük'e özel kuvvet kurma görevi verdi 

ELEKTRONİK MUHTIRA İŞE YARAMADI ŞİMDİ DE HUKUK MUHTIRASI İLE 

Mİ DENEME YAPILIYOR? 

İrtica avcıları` Astsubaylar(Rus yapılı uygulama) 

Askeri savcıdan çarpıcı açıklamalar 

'Darbe günlükleri 'deniz'den çıktı' 

Veli Küçük, İngiliz şirkete danışmanlık yapmış 

Astsubayın evi cephanelik gibi!  

SIRA ASKER İÇİNDEKİ ERGENEKONDA 

'Tankların yerini artık savcılar aldı' 
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GENELKURMAYDA BİRİLERİ.... 

KENAN EVREN TÜRBANI NİYE YASAKLADIĞINI AÇIKLADI 

ÖZDEN ÖRNEK PAŞA SİVİL MAHKEMEDE YARGILANABİLİR! 

Generale 'çıkın, konuşun' çağırısı 

Ergenekon'un elinde '8 bin bomba' var? 

Genelkurmay'ın sessizliği darbe işareti mi? 

Paşaların canını sıkacak çağrı 

TSK İÇİNDE ERENLER CUNTASI VAR! 

Askeri Savcı Ergenekon'u takibe aldı  

BÇG, 28 Şubat sürecinde 80 bin cami ve cemaatini de fişlemiş 

ASKERİN ZORUNLU İKAMET İÇİN GÖTÜRECEĞİ YER VE İSİMLER 

BELLİYDİ!! 

Öcalan'dan ilginç iddia: Kıvrıkoğlu ve Yalman paşalarla temas kurduk 

Gece yarısı bildirisinin serencamı 

Çevik Bir Bu Hallere Düşer Miydi? 

GATA'daki sahte çürük raporu operasyonundan Ergenekon çıktı 

Şener'in büyük Rüşvet Skandalı 

Özel harp Dairesi 

Kara kutu Özkök Paşa mı? 

Eski astsubaydan vahim iddia! 

'Asker kaçağı' ulusalcı! 

Dağlıca komutanının dehşet itirafları 

Şemdinlinin iyi çocuğu cinayetten tutuklandı 

Balkaner, Veli Küçük'e 2.5 milyon dolar aktardı 

Ordunun gizli belgeleri Perinçek'te 

KİM BU NAMAZ DÜŞMANI KOMUTAN! 
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Binbaşının annesinin feryadı: Kime isyan edeyim 

Dağlıca baskını hakkında şok iddia 

  

Bunları aldığım arşivimin kaynağı: 

http://www.tesbitler.com/haberler/haberler....htm 

 24 Kasım 2008-den itibaren 8 aydır tutmuş olduğum haber arşivimden alınan askerle 

ilgili haberlerin yarım senelik serüveni sınırlı olarak böyle yansıdı. 

Gerisi mi?Şimdilik oraya girmedim? Allah korusun belki de ne kadar yüz kızartacak 

durumlarla karşılaşacağım!!! 

Bunlarlar beraber birde 30 yıldır bitirilemeyen bir pkk terörü de var.Bir insanın 

üzerine aldığı bir görevi 30 yıl boyunca bitirememesi büyük bir eksikliktir.Ona olan 

güveni sarsar.Askerin karnesi hiç de iyi değilmiş. 

Belliki  ihtilallere göre eğitilmiş.Zira küçümsenmeyecek bir 3,5-luk ihtilali de gördük. 

Dünya orduları bir araya gelseydi orduyu bu kadar yıpratamazdı.Maalesef ordu kendi 

kendini ve içinde olanlar kendisini yıprattı.  

Şu an askerin çıkmazdan çıkması ve halkla bütünleşmesi için iyi bir fırsattır. 

Chp;çarşaf ve türbana,Mhp;alevilik konusuna,Hükumette;ekonomiye açılım getirmeye 

çalışıyor.Ve birde eğitimde sağlıktaki gibi özelleştirme ile halka açılırsa...Orduda halkla 

bütünleşip geçmişte ecdadın bayrağını dalgalandırmaya devam etmeye çalışır,manevi 

açılım içerisine girerse;inanınız dünya devleri bizleri dize getiremez.Ancak bu 

samimiyet ve açılım gösterilmediğinden sineklere mağlub olunmaktadır. 

Bir teori olarak düşünmekteyim de;chp-nin bu ani güzel değişimini..çünkü geçmiş 

karnesi ortada...Acaba bu ani dönüş chp-nin bu çıkışları bir anlaşmanın ve verilen bazı 

tavizlerin bir sonucu mudur?Siz böyle yapın bizde sizin istediğiniz şu şu şeyleri 

yapalım?Biz ergenekonun avukatlığına soyunmuş olarak,siz bizim önceliğimize yol 

verin,saldırmayın,bizde sizin önceliğiniz olan başörtüsüne dokunmayalım,saldırıdan vaz 

geçelim?İnşaallah yanılıyorumdur! 

Mesela 1 numarayı açıklamayın bizde önünüzü açacak kararlarda bulunalım? 

 MEHMET  ÖZÇELİK 

24-11-2008 
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RİSALE-İ NUR’LARDA YAĞMUR  VE  YAĞMURSUZLUK 

 

“Çünki saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki: Zîşuur için, bahusus en 

mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellâllık ve nezaret olan insan için tasarrufat-ı 

gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alâmet bıraksın. Nasılki nihayetsiz 

bahar mu'cizatına yağmuru işaret koymuş ve havarik-ı san'atına esbab-ı zahiriyeyi 

alâmet etmiş. Tâ, âlem-i şehadet ehlini işhad etsin. Belki o acib temaşaya, umum ehl-i 

semavat ve sekene-i arzın enzar-ı dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı, etrafında 

nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde 

gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin.”
54

 

 

 “Meselâ: Ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir, yani 

rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene, bütün esbab-ı zahiriye 

hazırken meyveyi alıp vermiyor. Hem meselâ: Sair umûr-u lâzımeye muhalif olarak 

yağmurun evkat-ı nüzulü o kadar mütehavvildir ki, mugayyebat-ı hamsede dâhil 

olmuştur. Çünki vücudda en mühim mevki, hayat ve rahmetindir. Yağmur ise, menşe-i 

hayat ve mahz-ı rahmet olduğu için elbette o âb-ı hayat, o mâ-i rahmet, gaflet veren ve 

hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek, belki doğrudan doğruya Cenab-ı Mün'im-i 

Muhyî ve Rahman ve Rahîm olan Zât-ı Zülcelal perdesiz, elinde tutacak; tâ her vakit 

dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. “
55

 

 

 “Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz 

güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin 

tahribatı, hazîn firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i Sübhaniyenin mazharı 

olan kış hâdiselerinin tazyikinden ve tazibinden muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin 

dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber, o kış 

perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir. Fırtına, zelzele, veba 

gibi hâdiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevî çiçeklerin inkişafı vardır. 

Tohumlar gibi neşv ü nemasız kalan birçok istidad çekirdekleri, zahirî çirkin görünen 

hâdiseler yüzünden sünbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılablar ve küllî tahavvüller, 

birer manevî yağmurdur. Fakat insan, hem zahirperest, hem hodgâm olduğundan 

zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgâmlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile 

muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana aid gayesi bir ise, 

Sâniinin esmasına aid binlerdir.”
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 “Bu fıkra ile dağlardan nebean eden Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları 

hatırlatmakla, taşların evamir-i tekviniyeye karşı ne kadar hârika-nüma ve mu'cizevari 

bir surette mazhar ve müsahhar olduğunu ifham eder ve onunla böyle bir manayı 

müteyakkız kalblere veriyor ki: Şöyle azîm ırmakların elbette mümkün değil, şu dağlar 

hakikî menbaları olsun. Çünki faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahrutî birer 

havuz olsalar, o büyük nehirlerin şöyle sür'atli ve kesretli cereyanlarına müvazeneyi 

kaybetmeden, birkaç ay ancak dayanabilirler ve o kesretli masarıfa karşı galiben bir 

metre kadar toprakta nüfuz eden yağmur, kâfi vâridat olamaz. Demek ki, şu enharın 

nebeanları, âdi ve tabiî ve tesadüfî bir iş değildir. Belki pek hârika bir surette Fâtır-ı 

Zülcelal, onları sırf hazine-i gaybdan akıttırıyor.”
57
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“Bahar fırtınası ve yağmur gibi hâdisatı; sureten haşin, manen çok latif 

hikmetlere medar görüyor. Hattâ mevti, hayat-ı ebediyenin mukaddemesi ve kabri, 

saadet-i ebediyenin kapısı görüyor. Daha sair cihetleri sen kıyas eyle. Hakikatı temsile 

tatbik et...”
58

 

 

 “Hem, dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevî 

maksadlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksadlar, gayeleri değil. Meselâ: 

Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o 

ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet 

hâlis olmadığından kabule lâyık olmaz. Nasılki güneşin gurubu, akşam namazının 

vaktidir. Hem Güneş'in ve Ay'ın tutulmaları, küsuf ve husuf namazları denilen iki 

ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani âyetlerinin 

nikablanmasıyla bir azamet-i İlahiyeyi ilâna medar olduğundan, Cenab-ı Hak ibadını o 

vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, (açılması ve ne kadar devam etmesi, 

müneccim hesabıyla muayyen olan) Ay ve Güneş'in husuf ve küsuflarının inkişafları için 

değildir. Aynı onun gibi; yağmursuzluk dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve 

beliyyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki; 

insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına iltica eder. 

Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler def'olunmazsa denilmeyecek ki: "Dua kabul 

olmadı." Belki denilecek ki: "Duanın vakti, kaza olmadı." Eğer Cenab-ı Hak fazl u 

keremiyle belayı ref'etse; nurun alâ nur.. o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua, 

bir sırr-ı ubudiyettir."
59

 

 

 “Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr-ı kabil bir halde 

iken.. semayı yağmurla, zemini hazrevatla fethedip bir nevi izdivac ve telkîh suretinde 

bütün zîhayatları o sudan halketmek, öyle bir Kadîr-i Zülcelal'in işidir ki; rûy-i zemin, 

onun küçük bir bostanı ve semanın yüz örtüsü olan bulutlar, onun bostanında bir 

süngerdir anlar, azamet-i kudretine secde eder. Ve muhakkik bir hakîme, o kelime şöyle 

ifham eder ki: Bidayet-i hilkatte sema ve arz şekilsiz birer küme ve menfaatsiz birer yaş 

hamur, veledsiz mahlukatsız toplu birer madde iken; Fâtır-ı Hakîm, onları feth ve 

bastedip güzel bir şekil,menfaatdar birer suret, zînetli ve kesretli mahlukata menşe' 

etmiştir anlar. Vüs'at-i hikmetine karşı hayran olur. Yeni zamanın feylesofuna şu 

kelime şöyle ifham eder ki: Manzume-i Şemsiyeyi teşkil eden küremiz, sair seyyareler, 

bidayette Güneş'le mümteziç olarak açılmamış bir hamur şeklinde iken; Kadîr-i 

Kayyum o hamuru açıp, o seyyareleri birer birer yerlerine yerleştirerek, Güneş'i orada 

bırakıp, zeminimizi buraya getirerek, zemine toprak sererek, sema canibinden yağmur 

yağdırarak, Güneş'ten ziya serptirerek dünyayı şenlendirip bizleri içine koymuştur 

anlar, başını tabiat bataklığından çıkarır, "Âmentü billahi-l Vâhid-il Ehad" der.”
60

 

 

 “İşte başta der: "Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan 

yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki 

muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise, şükür ona münhasırdır."
61

 

 

 

 “İşte şu âyet, mu'cizat-ı rububiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en 

acib perdesi olan bulutların teşkilâtında yağmur yağdırmaktaki tasarrufat-ı acibeyi 
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beyan ederken güya bulutun eczaları cevv-i havada dağılıp saklandığı vakit, istirahata 

giden neferat misillü bir boru sesiyle toplandığı gibi emr-i İlahî ile toplanır, bulut teşkil 

eder. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi, o parça parça bulutları te'lif 

edip, -kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar 

ve dolu keyfiyetinde olan- o sehab parçalarından âb-ı hayatı bütün zîhayata gönderiyor. 

Fakat o göndermekte bir irade, bir kasd görünüyor. Hacata göre geliyor; demek 

gönderiliyor. Cevv berrak, safi, hiçbir şey yokken bir mahşer-i acaib gibi dağvari 

parçalar kendi kendine toplanmıyor, belki zîhayatı tanıyan birisidir ki, gönderiyor. İşte 

şu mesafe-i maneviyede Kadîr, Alîm, Mutasarrıf, Müdebbir, Mürebbi, Mugis, Muhyî 

gibi esmaların matla'ları görünüyor.”
62

 

 

 "Ya arz! Vazifen bitti suyunu yut. Ya sema! Hacet kalmadı, yağmuru kes." yani 

"Ya arz! Ya sema! İster istemez geliniz, hikmet ve kudretime râm olunuz. Ademden 

çıkıp, vücudda meşhergâh-ı san'atıma geliniz." dedi. Onlar da: "Biz kemal-i itaatle 

geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz." 
63

 

 

 “Kesb-i şer, şerdir; halk-ı şer, şer değildir. Nasılki pekçok mesalihi tazammun 

eden bir yağmurdan zarar gören tenbel bir adam diyemez: "Yağmur rahmet değil." 

Evet halk ve icadda bir şerr-i cüz'î ile beraber hayr-ı kesîr vardır. Bir şerr-i cüz'î için 

hayr-ı kesîri terketmek şerr-i kesîr olur. Onun için o şerr-i cüz'î, hayır hükmüne geçer. 

İcad-ı İlahîde şer ve çirkinlik yoktur. Belki, abdin kesbine ve istidadına aittir. “
64

 

 

“Bazı rivayat-ı ehadîsiyenin işaretiyle ve şu intizam-ı âlemin hikmetiyle 

denilebilir ki: Bir kısım ecsam-ı camide-i seyyare -yıldızlar seyyaratından tut, tâ yağmur 

kataratına kadar- bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. O melaikeler, bu 

seyyarelere izn-i İlahî ile binerler, âlem-i şehadeti seyredip gezerler ve o merkeblerinin 

tesbihatını temsil ederler.”
65

 

 

“Melaikenin ise, ecsamın muhtelif cinsleri gibi, cinsleri muhteliftir. Evet, elbette 

bir katre yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir. Cin 

ve ruhaniyat dahi, onların da pekçok ecnas-ı muhtelifeleri vardır.”
66

 

 

 “Şimdi bulutlara bak! Yağmurun şıpıltıları, manasız bir ses olmadığına ve 

şimşek ile gök gürlemesi, boş bir gürültü olmadığına kat'î delil ise, hâlî bir boşlukta o 

acaibi icad etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin 

yüzündeki muhtaç ve müştak zîhayatlara emzirmek, gösteriyor ki: O şırıltı, o gürültü 

gayet manidar ve hikmettardır ki; bir Rabb-i Kerim'in emriyle, müştaklara o yağmur 

bağırıyor ki, "Sizlere müjde, geliyoruz!" manasını ifade ederler.”
67

 

 

 “Müsebbebata takılan neticeler, gayeler, faideler; bilbedahe perde-i esbab 

arkasında bir Rabb-ı Kerim'in, bir Hakîm-i Rahîm'in işleri olduğunu gösterir. Çünki 

şuursuz esbab, elbette bir gayeyi düşünüp çalışmaz. Halbuki görüyoruz: Vücuda gelen 

her mahluk, bir gaye değil, belki çok gayeleri, çok faideleri, çok hikmetleri takib ederek 

vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakîm ve Kerim, o şeyleri yapıp gönderiyor. O 
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faideleri onlara gaye-i vücud yapıyor. Meselâ, yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac 

eden esbab; hayvanatı düşünüp, onlara acıyıp merhamet etmekten ne kadar uzak 

olduğu malûmdur. Demek hayvanatı halkeden ve rızıklarını taahhüd eden bir Hâlık-ı 

Rahîm'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hattâ yağmura "rahmet" deniliyor. Çünki 

çok âsâr-ı rahmet ve faideleri tazammun ettiğinden, güya yağmur şeklinde rahmet 

tecessüm etmiş, takattur etmiş, katre katre geliyor. “
68

 

 

 “Dinle, havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki 

gamgama, raadlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka birer manidar nevaz...”
69

 

 

 “Terennümat-ı hava, naarat-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. 

Yağmurun hezecatı, kuşların seceâtı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz.”
70

 

   

 “Başta meşhur İbn-i Huzeyme Sahihinde, râviler Hazret-i Ömer'den 

naklediyorlar ki: Gazve-i Tebük'te susuz kaldık. Hattâ bazılar devesini keser, 

susuzluktan içini sıkar, içerdi. Ebu Bekir-is Sıddık, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a dua etmek için rica etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm elini 

kaldırdı; daha elini indirmeden bulut toplandı; yağmur öyle geldi ki, kablarımızı 

doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. 

Demek tesadüf içine karışmamış, sırf bir mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.)dir.”
71

 

 

 “başta İmam-ı Beyhakî ve Hâkim olarak, kütüb-ü sahiha, Hazret-i Ömer'den 

haber veriyorlar ki: Hazret-i Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan yağmur 

duasını niyaz etti. Çünki ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

elini kaldırdı, birden bulut toplandı, yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi, 

gitti. Âdeta yalnız orduya su vermek için memur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi gitti.  

Hem dua-i Nebevî ile, birden ve sür'atle ve daha elini indirmeden yağmurun 

gelmesi, çok tekerrür etmiş, tek başıyla bir mu'cize-i mütevatiredir. Bazı defa câmide, 

minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış; tevatür ile nakledilmiş.”
72

 

 

 “Hazret-i İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel, Ebî Said-il Hudrî'den tahric ve tashih 

eder ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Katade İbn-i Nu'man'a karanlıklı, 

yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki: "Sana lâmba gibi, onar arşın 

her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman, bir siyah şahıs gölge göreceksin. O, 

şeytandır. Onu hanenden çıkar, tardet." Katade değneği alır, gider. Yed-i beyza gibi ışık 

verir. Evine gider; o siyah şahsı görür, tardeder.”
73

 

 

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yağmur duası, tevatür derecesinde ve 

çok defa tekrar ile, daima sür'atle kabul olması, başta İmam-ı Buharî ve İmam-ı 

Müslim, eimme-i hadîs nakletmişler. Hattâ bazı defa minber-i şerif üstünde, yağmur 

duası için elini kaldırıp, indirmeden yağmış. Sâbıkan zikrettiğimiz gibi, bir-iki defa ordu 

susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hattâ nübüvvetten evvel, cedd-i 

Nebi Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın küçüklük zamanında 

mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki; o hâdise, 
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Abdülmuttalib'in bir şiiri ile iştihar bulmuş. Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i 

Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: "Yâ Rab! Bu senin habibinin amucasıdır. 

Onun yüzü hürmetine yağmur ver." Yağmur gelmiş.”
74

 

 

 “Hem İmam-ı Buharî ve Müslim haber veriyorlar ki: Yağmur için dua taleb 

edildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti. Yağmur öyle geldi ki, mecbur 

oldular: "Aman dua et, kesilsin." Dua etti, birden kesildi.”
75

 

 

 “Mudariye denilen Arabın büyük bir kabilesi, Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı tekzib ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht u galâ 

başgösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan Kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a iltimas ettiler. Dua etti; yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vakıa 

tevatür derecesinde meşhurdur.”
76

 

 

 “Hem bütün mevcudata şamil, herbir mevcuda lâyık bir surette rahmetin 

taltifatı; bir rahmet-i vasia içinde bir ilm-i muhiti gösteriyor. Çünki meselâ zîhayatın 

etfallerini süt ile iaşe eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden; 

elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür ve yağmurun onlara lüzumunu 

derkeder sonra gönderir ve hakeza... Bütün hikmetli, inayetli rahmetinin hadsiz 

cilveleri; bir ilm-i muhiti gösteriyor.”
77

 

 

 “Aziz, fedakâr, sıddık, vefadar kardeşlerim Hoca Sabri (R.H.) ve Hâfız Ali 

(R.H.); "Mugayyebat-ı Hamse"ye dair Sure-i Lokman'ın âhirindeki âyetin hakkında 

mühim sualinize gayet mühim bir cevab isterken, maatteessüf şimdiki halet-i ruhiyem ve 

ahval-i maddiyem o cevaba müsaid değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki 

noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki, ehl-i ilhad 

tarafından tenkid suretinde mugayyebat-ı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve 

rahm-ı maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki: "Rasadhanelerde bir 

âletle yağmurun vakt-i nüzulü keşfediliyor. Onu da, Allah'tan başkası da biliyor. Hem 

röntgen şuaıyla rahm-ı maderdeki ceninin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. 

Demek mugayyebat-ı hamseye ıttıla kabildir?" 

 Elcevab: Yağmurun vakt-i nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan 

doğruya meşiet-i hâssa-i İlahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususî iradeye tâbi' 

olduğunun bir sırr-ı hikmeti şudur ki: Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymetdar 

mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan 

doğruya kudret-i İlahiye ve meşiet-i hâssa-i İlahiyeye bakar. Sair masnuatta zahirî 

esbab, kudretin tasarrufuna perde oluyorlar. Ve muttarid kanunlar ve kaideler, bir 

derece irade ve meşiete hicab oluyor. Fakat vücud, hayat ve nur ve rahmette o perdeler 

konulmamış. Çünki perdelerin sırr-ı hikmeti o işde cereyan etmiyor. Madem vücudda 

en mühim hakikat, rahmet ve hayattır; yağmur, hayata menşe ve medar-ı rahmet, belki 

ayn-ı rahmettir. Elbette vesait perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi, meşiet-i 

hâssa-i İlahiyeyi setretmeyecek; tâ ki her vakit, herkes, herşeyde şükür ve ubudiyete ve 

sual ve duaya mecbur olsun. Eğer bir kaide dâhilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür 

ve rica kapısı kapanırdı. Güneş'in tulûunda ne kadar menfaatler olduğu malûmdur. 

Halbuki muttarid bir kaideye tâbi' olduğundan, Güneş'in çıkması için dua edilmiyor ve 

çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilm-i beşerî o kaidenin yoluyla yarın Güneş'in 
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çıkacağını bildiği için, gaibden sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tâbi' 

olmadığı için, her vakit insanlar rica ve dua ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaya mecbur 

oluyorlar. Ve ilm-i beşerî, vakt-i nüzulünü tayin edemediği için, sırf hazine-i rahmetten 

bir nimet-i hâssa telakki edip hakikî şükrediyorlar. 

 İşte bu âyet, bu nokta-i nazardan yağmurun vakt-i nüzulünü, mugayyebat-ı 

hamseye idhal ediyor. Rasadhanelerdeki âletle, bir yağmurun mukaddematını hissedip 

vaktini tayin etmek, gaibi bilmek değil, belki gaibden çıkıp âlem-i şehadete takarrübü 

vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl, en hafî umûr-u gaybiye 

vukua geldikte veyahud vukua yakın olduktan sonra hiss-i kabl-el vuku'un bir nev'iyle 

bilinir. O, gaybı bilmek değil; belki o, mevcudu veya mukarreb-ül vücudu bilmektir. 

Hattâ ben kendi asabımda bir hassasiyet cihetiyle yirmidört saat evvel, gelecek yağmuru 

bazan hissediyorum. Demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var. O mebadiler, 

rutubet nev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini bildiriyor. Bu hal, 

aynen kaide gibi, ilm-i beşerin gaibden çıkıp daha şehadete girmeyen umûra vusule bir 

vesile olur. Fakat daha âlem-i şehadete ayak basmayan ve meşiet-i hassa ile rahmet-i 

hassadan çıkmayan yağmurun vakt-i nüzulünü bilmek, ilm-i Allâm-ül Guyub'a 

mahsustur.”
78

 

  

 “senevî haşrin meydanı olan bahar mevsiminde gel, bak! İsrafil-vari melek-i 

ra'd; baharda nefh-i sur nev'inden yağmura bağırması, yer altında defnedilen 

çekirdeklere nefh-i ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki, o nihayet derece karışık ve 

karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar, ism-i Hafîz'in tecellisi altında kemal-i 

imtisal ile hatasız olarak Fâtır-ı Hakîm'den gelen evamir-i tekviniyeyi imtisal 

ediyorlar.”
79

 

  

“yağmur bir nevi hayat ve rahmet olduğundan, vakt-i nüzulü bir muttarid 

kanuna tabi kılınmamış; tâ ki, her vakt-i hacette eller dergâh-ı İlahiyeye rahmet istemek 

için açılsın. Eğer yağmur, Güneş'in tulûu gibi bir kanuna tabi olsaydı; o nimet-i 

hayatiye, her vakit rica ile istenilmeyecekti.”
80

 

 

 “Evet minnetdarlık ve teşekkürü davet eden ve muhabbet ve sena hissini tahrik 

eden, hayattan sonra rızk ve şifa ve yağmur gibi vesile-i şükran şeyler dahi doğrudan 

doğruya Zât-ı Rezzak-ı Şâfî'ye ait olduğunu; esbab ve vesait bir perde olduğunu …. 

"Rızk, şifa ve yağmur, münhasıran Zât-ı Hayy-ı Kayyum'un kudretine hastır."
81

 

 

 “Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan 

Kadîr-i Zülcelal! Ey Kadir-i Mutlak! Kur'an-ı Hakîm'inin dersiyle ve Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın talimiyle anladım: Nasılki gökler, yıldızlar, senin 

mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler.. öyle de; cevv-i sema bulutlarıyla ve 

şimşekleri ve ra'dları ve rüzgârlarıyla ve yağmurlarıyla, senin vücub-u vücuduna ve 

vahdetine şehadet ederler.”
82

 

 

 “Evet camid, şuursuz bulut, âb-ı hayat olan yağmuru, muhtaç olan zîhayatların 

imdadına göndermesi, ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir; karışık tesadüf 

karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaid-i tenviriyesine işaret ederek 
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ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise, senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder. 

Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının 

gürültüsüyle gökleri çınlatan ra'dat dahi, lisan-ı kal ile konuşarak seni takdis edip, 

rububiyetine şehadet eder. “
83

 

  

 “Ey Kadîr-i Zülcelal! Cevv-i fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve ra'd; senin 

mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle müsahhar ve 

vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet sür'atli ve 

âni emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren âmir ve hâkimlerini takdis 

ederek, rahmetini medh ü sena ederler.”
84

 

 

 “Zemin ile âsuman ortasında muallakta durdurulan bulut, gayet hakîmane ve 

rahîmane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve 

harareti (yani yaşamak ateşinin şiddetini) ta'dil eder ve ihtiyaca göre her yerin 

imdadına yetişir. Ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber, muntazam bir 

ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi, birden cevvi dolduran o koca 

bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahata çekilir, hiçbir eseri görülmez. Sonra 

"Yağmur başına arş!" emrini aldığı anda; bir saat, belki birkaç dakika zarfında 

toplanıp cevvi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. 

 Sonra yağmura bakıyor, görür ki: O latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybî bir 

hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmanî hediyeler ve vazifeler var ki; 

güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniyeden akıyor 

manasında olduğundan, yağmura "rahmet" namı verilmiştir.”
85

 

 

“gayet lütufkâr ve ihsanperver ve gayet keremkâr ve rububiyetperver bir hâkim-

i müdebbirin tedbiriyle rüzgâra biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir, 

muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak göz yaşlarıyla onları 

çiçeklerle güldürür, güneşin şiddet-i ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su 

serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler." 

 Sonra yağmura bakar, görür ki: Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve 

katreleri adedince rahmanî cilveler ve reşhaları mikdarınca hikmetler içinde bulunuyor. 

Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halkediliyor ki, 

hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor 

ki;fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgârlar, onların 

müvazene ve intizamlarını bozmuyor; katreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı 

kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakîmane işlerde ve bilhassa zîhayatta çalıştırılan 

basit ve camid ve şuursuz müvellidülma' ve müvellidülhumuza (hidrojen-oksijen) gibi 

iki basit maddeden terekküb eden bu su, yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif 

hizmetlerde ve san'atlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş ayn-ı rahmet 

olan yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahîm'in hazine-i gaybiye-i rahmetinden yapılıyor ve 

nüzulüyle   “İnsanlar ümitsizliğe 

düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur. O, kullarını 

gözetip koruyan ve her türlü övgüye lâyık olandır." (Şûrâ Sûresi: 42:28)”âyetini 

maddeten tefsir ediyor.”
86
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 “Sonra ra'dı dinler ve berke (şimşeğe) bakar, görür ki: Bu iki hâdise-i acibe-i 

cevviye tamtamına   “Gök gürültüsü Onu hamd ederek, tesbih eder." (Ra'd 

Sûresi: 13:13)”ve “   “Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri 

alıverir." (Nur Sûresi: 24:43)”âyetlerini maddeten tefsir etmekle beraber, yağmurun 

gelmesini haber verip, muhtaçlara müjde ediyorlar. 

 İşte bu meraklı yolcu, bu cevvde bulutu teshirden, rüzgârı tasriften, yağmuru 

tenzilden ve hâdisat-ı cevviyeyi tedbirden terekküb eden bir hakikatın yüksek ve aşikâr 

şehadetini işitir, "Âmentü billah" der. “
87

 

 

 “Evet küre-i arzda dörtyüzbin nevileri zîhayattan halkeden, hattâ en âdi ve 

müteaffin maddelerden zîruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve 

mu'cizat-ı san'atına karşı, onlara dilleriyle "Mâşâallah, Bârekâllah, Sübhanallah" 

dediren ve ihsanat-ı rahmetine mukabil "Elhamdülillah, Veşşükrü-lillah, Allahüekber" 

o hayvancıklara söylettiren bir Kadîr-i Zülcelali ve'l-Cemal, elbette, bilâşek velâ-şübhe, 

koca semavata münasib, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri 

yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pekçok 

ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve 

kar katrelerine binip san'at ve rahmet-i İlahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar; bir kısmı, 

birer seyyar yıldızlara binip feza-yı kâinatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet-i 

rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini âleme ilân ediyorlar. “
88

 

 

"Her şeyin anahtarı onun elindedir"- nihayetsiz geniş ve hadsiz hârikalı bir 

hüccet-i rububiyet ve vahdet, bütün bütün kör olmayana gösterir. Meselâ hadsiz o 

hazine ve anbarlardan yalnız buna bak ki: Herbiri bir koca ağacın veya bir parlak 

çiçeğin cihazatını ve mukadderatının proğramını taşıyan küçücük mahzencikler olan 

çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir Mutasarrıf-ı Hakîm bir 

çekirdeğin kapıcığını "Uyan!" emriyle ve irade anahtarıyla tam mizan-ı nizamla açtığı 

gibi, zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak, mahzencikleri ve nebatatın 

nutfeleri olan bütün habbeleri ve hayvanatın menşe'leri ve kuşların ve sineklerin su ve 

havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber, 

hatasız açtığı vakitte, kâinatta küllî ve cüz'î, maddî ve manevî bütün hazine ve depoları 

hikmet ve irade ve rahmet ve meşiet eliyle herbirine mahsus bir anahtarla açtığını 

bilmek ve görmek istersen, senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve 

dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki 

çiçeklere ve meyvelere bak ki; kemal-i nizam ve mizan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i 

gaybî tarafından "emr-i kün feyekûn" tezgâhından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor. 

Bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman, belki bazan yüz batman taamları kemal-i 

intizam ile çıkarıyor, zîhayatlara ziyafet veriyor. Acaba böyle muntazam, alîmane, 

basîrane nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir san'ata ve yanlışsız tam 

mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç mümkün müdür ki; 

kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camid cahil âciz esbab müdahale edebilsin? Ve 

bütün eşyayı birden görüp ve beraber idare edemeyen ve zerratla seyyarat yıldızları 

emrinde bulunmayan bir mevcud, bu her cihetle hikmetli, mu'cizeli, mizanlı tasarrufa 

ve idareye karışabilsin?”
89
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 “Hattâ kulaktaki zar, nur-u iman ile ışıklandığı zaman, kâinattan gelen manevî 

nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman 

sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların na'ralarını, denizlerin dalgalarının 

nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den Rabbanî kelâmları ve ulvî 

tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit 

terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle kalbleri, ruhları 

nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve kalbleri 

lezzetlere, zevklere garkeder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, manevî 

yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden avazlar, matem seslerine 

inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, 

mâlikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir 

ki, şeriatça bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, 

Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik 

eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı 

tesire göre hüküm alır.”
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 “İnzalin Cenab-ı Hakk'a olan isnadından anlaşılıyor ki, yağmurun katreleri 

başıboş değildir; ancak bir hikmet altında ve bir nizam-ı kasdî ile inerler. Çünki o 

mesafe-i baîdeden gelmek ile beraber; rüzgâr ve hava da müsademelerine yardımcı 

olduğu halde, katrelerin aralarında müsademe olmuyor. Öyle ise o katreler başıboş 

olmayıp, gemleri, onları temsil eden meleklerin elindedir.”
91

 

 

 “Sema kelimesinin zikri geçtiğine nazaran, makam zamirin yeri olduğu halde 

ism-i zahir ile zikredilmesi, yağmurların sema cirminden değil sema cihetinden geldiğine 

işarettir. Çünki sebkat eden sema kelimesinden maksad, cirmdir.”
92

 

 

 “Semadan gelen karlar, dolular, sular olduğu halde yalnız suların zikredilmesi, 

en büyük istifadeyi temin eden, su olduğuna işarettir.  kelimesinde tenkiri ifade 

eden tenvin ise, yağmur suyunun acib bir su olup, nizamı garib, imtizacat-ı kimyeviyesi 

size meçhul olduğuna işarettir.”
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 “Ve keza bulut ile arz arasında cereyan eden su alış-verişine bakınız ki, arz suyu 

buhar şeklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalarında lâzımgelen ameliyatı 

yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor. Sanki o camid cirmler, lisan-ı 

halleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yekdiğerine arz-ı ihtiyaç ediyorlar. 

Bilhassa bütün o ecram âdeta el ele vermiş gibi, kemal-i ciddiyetle zevilhayata lâzım 

olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sa'y ediyorlar ve bir Müdebbir'in emrine bağlı 

olup bir gayeye teveccüh ediyorlar.”
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 “ Semavat, ayaz, bulutsuz, yağmuru yağdıracak bir kabiliyette olmadığı gibi, arz 

da kupkuru, nebatatı yetiştirecek bir şekilde değildir. “
95
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 “Yağmurun bir katresi veya semerenin bir çiçeğinin, -küçüklüğüyle beraber- 

şems ile münasebeti ve muamelesi vardır.”
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 “Bazı dualar icabete iktiran etmez, diye iddiada bulunma. Çünki dua bir 

ibadettir. İbadetin semeresi âhirette görünür. Dünyevî maksadlar ise, namaz vakitleri 

gibi, dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Meselâ: Şemsin 

tutulması küsuf namazına, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir.”
97

 

  

 “üstadımızın teşrif ettiği zaman, yaz mevsiminin en hararetli zamanı idi. 

Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısm-ı mühimminin menba'ı 

kesilmiş; ağaçlar sararmağa, otlar kurumağa, çiçekler buruşmağa başlamıştı. 

 Bu hâdise ise: Müellifinin Isparta'ya teşrifini müteakib bir asır içinde bir veya iki 

defa vukua gelen, bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretli yağması olmuştur. Pek 

hârika bir surette yağan bu yağmur Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, 

nebatata yeniden hayat bahşedilmiş; bağlar, bahçeler başka bir letafet kesbetmiş; 

ekserisi hemen hemen ziraatla iştigal eden halkın yüzleri -Risale-i Nur'un nâil olduğu 

inayatından ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek- gülmüş, ruhları inbisat 

etmişti. Cenab-ı Hak kemal-i merhametiyle, bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli 

vaziyetini, baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur 

yüz ondokuz parçasıyla, müellifi olan Üstadımıza bir taraftan hoşâmedî etmek ve 

mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnâk ruhunu tatyib etmek ve diğer taraftan 

da, sekiz seneden beri yaşadığı Barla'yı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve 

dostlarını ve alâkadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için, 

Cenab-ı Hak'tan yüz ondokuz risalenin eliyle, yüz ondokuz bin kelimeleri diliyle dua 

etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki, bir misli 

doksanüç tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki; bu tarih, üstadımızın 

tarih-i veladetine tesadüf etmekle beraber, bu umumî hâdise-i rahmet olan kesretli 

yağmur, hususî bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki: Risale-i 

Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet hararetli ve 

yağmursuzluktan toz-toprak içinde görmüş. Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir 

yerde dayanamayacağım, diye telaş ediyordu. Üçüncü veya dördüncü günü bahçeleri 

kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek gayet 

müteessirane su istiyor, yağmur taleb ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den -

değirmenleri çeviren suyu göstererek- "Isparta'nın suyu bu kadar mı?" diye sormuştu. 

Bekir Bey cevab verdi: "Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini 

sulayan bu sudan başka yoktur." dedi. 

 Üstadımızın Isparta'da çok talebesi bulunduğundan, ruhen yağmurun gelmesini 

istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki, elli seneden beri Isparta böyle bir 

hâdiseyi görmemiş. O yağmur yüzde doksandokuz menfaat vermiştir. Bundan 

anlaşılıyor ki, o tevafuk tesadüfî değil; bu rahmet, Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a 

bakıyor. Lillahilhamd. Bu kerem-i İlahî neticesi olarak üstadımız 

 Re'fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin hârika bir surette yağan umumî 

yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususiyetle baktığına, bizim de kanaatımız 

geliyor. Çünki gözümüzle yağmur hâdisesini, hususî bir şekilde hizmet-i Kur'an ve 

Risale-i Nur'a baktığını iki suretle gördük. 

 Birinci Suret: Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii, Barla'da 

seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men' edildiği 

hengâmda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her 
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tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla 

mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. 

Sonra dedi ki: "Kur'an'ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda 

bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur'an'ın itabı var. Yâsin 

Suresini şefaatçı yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız, Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye dedi ki: "Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed 

Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, 

ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek."
98

 

 

 “Aziz Üstadım! Cenab-ı Kibriya'nın mahza bir lütuf ve nihayetsiz bir kerem ü 

ihsanı olarak Nurlar Külliyatı, bu abd-i pürkusur gibi nice gafillere ihsan buyurularak, 

sürekli yağmurların arz üzerinde tathirat yaptığı gibi; Nurlar mahallesinde şu asr-ı 

dalalet ve devr-i bid'atte çirkâb-ı hayat-ı maddiye bataklığına batan bu âciz kula, 

"Zararın neresinden dönsen kârdır" ders-i ikazını vererek hamden sümme hamden 

zulmet vâdisinden çıkararak şahika-i Nur'a yetiştirmişti.”
99

 

 

 “Kalbim derin bir ihtiyaç ve iştiyak içinde, şu mübarek günlerde, Üstadımın 

ziyaretini arzu ediyor. Nasılki yaz günlerinin sıcak demlerinde bil'umum nebatat 

yağmura ihtiyaç hissederse, Zekâi de üstadımın nasihatlarına ve telkinlerine öylece 

müştak ve muhtaçtır.”
100

 

 

 “Burada da yağmura şedid ihtiyaç vardı. Yağmur gelecek hiçbir alâmet 

hissetmiyorduk. Bu kaht zamanında yağmursuzluk, fakir fukaraya çok ağır gelmişti. 

Ben üç defa namazdan sonra, masum fukaraları ve aç kalan hayvanları ve Risale-i 

Nur'u şefaatçi yapıp dua ettik. Birden aynı gece, me'mulümüzün fevkinde, duanın tam 

kabulünü gördük. Ben hayretle, bu cüz'î duamız, bu küllî mes'eleye ne derece dahli 

olduğunu bilemedim. Dedim: "Her halde çok mühim dualara, duamız da binden bir 

hissesi olmuş." Şimdi tahakkuk etti ki; Isparta nuranîleri, nurlu manevî duaları, bizi de 

o rahmetten hissedar eyledi. Hattâ o duama arkamdan âmîn diyenlerden Feyzi'ye, bu 

manayı, bu hayretimi de ona şimdi söyledim. Evvelce söyleseydim, onun hüsn-ü zannını 

ta'dil edemeyecektim. Çünki o, üstadına en büyük hisse veriyor.”
101

 

 

 “Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faidesiz kaldı; iki-

üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? 

 Elcevab: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. 

Nasılki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin 

gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve 

duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, 

uhrevîdir. Eğer namazdan, ibadetten dünyevî maksadlar niyet edilse, yalnız onlar için 

yapılsa, o namaz battal olur. Meselâ: Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf 

namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek için 

kılınsa, yanlış olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi 

yaptık, onun vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun 

gelmesidir, fakat asıl hakikî, en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki: 

Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren, babası, hanesi, dükkânı değil; belki 
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onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla 

gibi tasarrufunda bulunduran bir zât, onu besliyor, rızkını veriyor. Hattâ en küçücük 

bir çocuk da -daima aç olduğu vakit vâlidesine yalvarmağa alışmışken- o yağmur 

duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki: Bu dünyayı bir hane gibi 

idare eden bir zât; hem beni, hem bu çocukları, hem vâlidelerimizi besliyor, rızıklarını 

veriyor. O vermese, başkalarının faidesi olmaz. Öyle ise ona yalvarmalıyız der, tam 

imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. 

 

 İkinci Nokta: Hadîste var ki: "Hattâ deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve 

zalimlerden şekva ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ bizim de 

nafakamız azalır" derler. Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki; 

rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor; masum hayvanlar da azab çekerler. 

 Altıncı Nokta: Yağmursuzluk bir musibettir ve ceza-yı amel bir azabdır. Buna 

karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazînane yalvarmakla ve pek ciddî 

nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde, bid'alar 

karışmadan, şeraitin tayin ettiği tarzda dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale 

mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. 

 Biz Risale-i Nur şakirdleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya 

yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. 

İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'î bir kısım Risale-i Nur, sahiblerine iadesinin 

aynı zamanında, burada dahi bir kısım zâtlar yazmağa başlamaları aynı vaktinde, bu 

yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı, fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'î 

olmasından, rahmet dahi cüz'î kaldı. İnşâallah yakında benim de risalelerim iade 

edilecek, tam serbest ve intişarı küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak.”
102

 

 

 “Memur olmayan veya hususî, şahsı itibariyle hıyanet eden, hususî tokat yer. Bu 

nevi vukuat pek çoktur; ve tam sadakat edenlerde, maişetindeki bereket ve kalbindeki 

rahat cihetinde ikramlara mazhar olanlar dahi pek çoktur. Eğer memur ise, kanun 

namına kanunsuz hıyanet eden, ilişen; o memlekete, o bîçare ahaliye bir umumî tokada 

vesile olur. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumî belalara bir 

vesile olur. Kendisi, zahiren hususî tokat yememiş gibi görünüyor.”
103

 

 

 “Evet nasılki küre-i arz, Risale-i Nur ve şakirdlerine gelen zulme itiraz etti ve 

cevv-i hava yağmursuzlukla ve soğukla Risale-i Nur'a gelen tazyikat ve müsadereyi 

tenkid etti ve bulutlar serbestiyetini yağmurlarla alkışladı; elbette kuş nev'i de alâkadar 

olabilir.”
104

 

 

 “Latif bir tevafuktur ki, bir aydan beri burada hiç yağmur gelmiyordu ve 

kalbimiz dahi malûm taarruzdan Nurculara gelen füturdan ağlıyordu. Birden Hüsrev'in 

iki gün evvel makine müjdesi ve Nazif'in bugün tafsilli mektubu ve makinenin yazısının 

nümunesi elime verildiği aynı zamanda, -ve bana hizmet edenler- Eskişehir ezan-ı 

Muhammedî'yi okumağa başlaması ve malûm çavuşa bana ihanet için emr-i cebrî veren 

adam tokat yediğini dedikleri aynı vakitte rahmet yağmuruyla çoktan ağlayan mahzun 

kalblerimizin büyük ferahlarına ve sevinç ve inşirahlarına tam tamına tevafuku ve 

tetabuku, inşâallah bir fâl-i hayırdır.”
105
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 “Bu senenin emsalsiz bir rahmetli yağmuru ve ordunun başından şapkanın 

kısmen kalkması ve Kur'an mekteblerinin resmen açılması ve Zülfikar, Asâ-yı Musa'nın 

iman kurtarmak için tesirli bir surette intişar etmesi, bunun gibi çok rahmetli neticeleri 

vermesine delildir.”
106

 

 

“Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısm-ı mühimminin 

menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmağa, otlar kurumağa, çiçekler buruşmağa başlamıştı. 

Risale-i Nurun en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilâyeti olduğu için, Risale-i Nur 

hakkındaki inâyet-i Rabbaniyeyi pek yakında temaşa eden Risale-i Nurun şâkirdleri 

olan bizler, acib bir vak'aya daha şâhid olduk. Bu hâdise ise, Risale-i Nur müellifinin 

Ispartaya teşrifini müteâkip, bir asır içinde bir veya iki def'a vukua gelen bu yaz 

mevsimindeki yağmurun kesretle yağması olmuştur. Pek hârika bir surette yağan bu 

yağmur, Isparta'nın her tarafını tamamen iskâ etmiş, nebatata yeniden hayat 

bahşedilmiş, bağlar, bahçeler, başka bir letafet kesbetmiş; ekserisi hemen hemen 

ziraatle iştigal eden halkın yüzleri Risale-i Nurun nâil olduğu inâyetten ve bereketinden 

olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları inbisat etmişti. Cenâb-ı Hak kemal-i 

rahmetiyle, bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini, baharın en letafetli, en 

şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur, yüz ondokuz parçasiyle müellifi 

olan Üstadımıza bir taraftan hoş âmedi etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve 

gamnâk ruhunu tatyib etmek ve diğer taraftan da sekiz senedenberi yaşadığı Barlayı 

unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alâkadar olduğu şeylerden 

gelen firak hüznünü hatırlatmamak için, Cenâb-ı Hakdan, yüz ondokuz risalenin eliyle 

yüz ondokuz bin kelimeleri diliyle dua etti ve yağmur istedi. Cenâb-ı Hak öyle bereketli 

bir yağmur ihsan etti ki, bir misli doksanüç tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan 

işitiyoruz ki, bu tarih üstadımızın tarih-i velâdetine tesadüf etmekle beraber, bu umumî 

hâdise-i rahmet olan kesretli yağmur, hususî bir surette Risale-i Nura baktığına bir 

delili de şudur ki: 

 Risale-i Nurun neşrine vasıta olan Üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet 

hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş, Barla gibi bir yayladan gelip 

böyle bir yerde dayanamıyacağım, diye telâş ediyordu. Üçüncü ve dördüncü günü 

bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını 

görerek, gayet müteessirane su istiyor, yağmur taleb ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir 

Beyden değirmenleri çeviren suyu göstererek "Isparta'nın suyu bu kadar mıdır?" diye 

sormuştu. Bekir Bey cevap verdi: "Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. 

Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur" dedi. Üstadımızın, Ispartada 

çok talebeleri bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir 

yağmur geldi ki, elli senedenberi Isparta böyle hâdiseyi görmemiş. O yağmur yüzde 

doksandokuz menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki, o tevafuk, tesadüfî değil. Bu 

rahmet, Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nura bakıyor. Lillâhilhamd, bu kerem-i İlâhi 

neticesi olarak Üstadımız, "Bana Barla'yı unutturdu, unutamayacağım birşey varsa, o 

da her yerde olduğu gibi, Barlada bulunan ciddi dost ve talebelerimdir." diyor. 

 Birinci Suret: Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii seddedildi. 

Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men'edildiği hengâmda 

kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta 

yağdı, yalnız Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan Barla 

mıntıkasına yağmur gelmedi.Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. 

Sonra dedi ki: "Kur'anın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı, bunda 

bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise mâdem Kur'anın itabı var, Yâsin 
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Sûresini şefaatçı yapıp Kur'anın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye dedi ki: "Sen 

kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed Efendi (R.H.) bir kamışa okudu. O 

kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, 

üstadımız daima îtimad ettiği bir hâtırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye 

(R.H.) söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek." Aynı gecede evvelce yağmadığı 

Barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmedin 

bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultanın arkasında ve 

deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur 

görmediler. İşte bu hâdise kat'iyyen delâlet ediyor ki, o yağmur hizmet-i Kur'an ile 

münasebetdardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var. Sûre-i Yâsin, anahtar ve 

şefaatçı oldu ve yağmur kâfi miktarda yağdı. 

 İkinci Suret: Kuraklık zamanında yirmi-otuz gün içinde yağmur Barla'ya 

yağmamışken, Yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaına yakın, Üstadımız ve 

biz, yâni Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmed Çavuş, Abbas Mehmed... filân beraber 

cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur 

duası etti, Kur'anı şefaatçı yaptı. Birden o güneş altında herbirimizin ellerine yedi- sekiz 

damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. 

O vakte kadar yirmi-otuz gündür yağmur gelmemişti, yalnız o yağmur duası anında dua 

eden her ele yedi-sekiz damla düşmesi gösteriyor ki, bunda bir sır var. Üstadımız dedi 

ki, "Bu bir işaret-i İlâhiyyedir. Cenâb-ı Hak mânen diyor ki, ben duayı kabûl ediyorum, 

fakat şimdi yağmur vermiyorum." Demek sonra Sûre-i Yâsin şefaat edecek ve nitekim 

de öyle olmuştur.”
107

 

 

 “Leyle-i Mi'racın, aynı Leyle-i Regâib gibi hiç inkâr edilmez bir tarzda, bir nevi' 

mu'cize-i Ahmediye gibi bir kerametini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle 

ki: 

Nasıl evvelce yazdığımız gibi iki ay kuraklık içinde burada hiç yağmur gelmediği, güya 

Leyle-i Regaibi bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile 

kudsiyetini burada gösterdiği gibi; aynen öyle de: O gecedenberi buraya bir katre 

yağmur düşmediği halde, yirmi günden sonra aynen mi'rac gecesi birdenbire öyle bir 

rahmet yağdı ki, dinsizlerde şüphe bırakmadı ki; sâhib-ül-mi'rac Rahmet-en-lil'âlemîn 

olduğu gibi, onun mi'rac gecesi de bir vesile-i rahmettir. Hem ehl-i îmanın îmanlarını 

kuvvetlendirdiği gibi, me'yusiyetlerini de bir derece izâle etti.”
108

 

 

KUR’AN- KERİM-DE İSE: 

 

“Yahut (onların meseli) gökten şiddetle boşanan bir yağmur gibidir ki onda karanlıklar 

vardır, dehşetli bir gök gürültüsü, bir şimşek vardır. Ölüm korkusundan dolayı 

yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Teâlâ ise kâfirleri 

kuşatmıştır.”
109

 

 

“Öyle Rabbiniz ki, sizlere yeryüzünü bir döşek, göğü de gökten su indirmiş ve o su ile 

sizin için rızk olmak üzere (bir nice şeyler meydana) çıkarmıştır. Artık Allah Teâlâ için 

eşler kılmayınız. Siz ise bilirsiniz.”
110
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“Ey imân etmiş olanlar! Sadakalarınızı minnetle, incitmekle iptal etmeyiniz. O kimse 

gibi ki, malını nâsa gösteriş için infak eder de Allah Teâlâ'ya ve ahiret gününe inanmış 

bulunmaz. Artık o kimsenin meseli, üzerinde biraz toprak bulunan bir kaypak taşın hali 

gibidir ki, ona şiddetli bir yağmur isabet ederek onu dümdüz bir halde bırakmış olur. 

Onlar kazanmış olduklarından bir şeye kâdir olamazlar. Ve Allah Teâlâ kâfirler 

gürûhuna hidâyet etmez.”
111

 

 

“Ve mallarını rızayı ilâhiyi taleb ve nefislerini tesbit için infakta bulunanların meseli ise 

bir bahçenin meseli gibidir ki, ona çokça yağmur yağar da meyvelerini iki kat olarak 

yetiştirir. Ona çokça yağmur değil de çiy isabet etse (yine kifâyet eder). Ve Allah Teâlâ 

yapacağınız şeyleri görücüdür.”
112

 

 

“Sen içlerinde olup da onlarla namaz kıldıracağın zaman onlardan bir zümre seninle 

beraber namaza dursun, silâhlarını da alıversinler. Bunlar secde edince arka tarafınızda 

bulunsunlar ve namazı kılmamış olan diğer bir zümre de gelsin, seninle beraber namazı 

kılsın ve ihtiyat tedbirlerini ve silâhlarını da alıversinler. Kâfir olan kimseler arzu 

ederler ki, siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gâfil bulunâsınız da sizin üzerinize bir 

baskın ile baskında bulunuversinler. Ve eğer size yağmurdan bir eziyet var ise veya siz 

hasta bulunmuş iseniz silâhlarınızı bırakmanızdan dolayı üzerinize bir günah yoktur. 

Ve ihtiyat tedbirinizi alınız, şüphe yok ki Allah Teâlâ kâfirler için hakaret bahşolan bir 

azab hazırlamıştır.”
113

 

 

“Görmediler mi onlardan evvel kaç nesli helâk ettik, o nesillere yeryüzünde size 

vermediğimiz imkanları vermiş idik ve onların üzerine göğü bol bol salıvermiştik ve 

ırmakları onların altlarından akar bir halde kılmıştık, sonra onları günahları sebebiyle 

helâk ettik ve onlardan sonra birer başka başka nesli vücuda getirdik.”
114

 

 

«Sonra bunu müteakip bir sene de gelir ki, onda nâs, yağmuruna nâil olur. Ve onda 

sıkıp sağacaklar.»
115

 

 

“Görmedin mi ki, muhakkak Allah Teâlâ, bir bulutu sevkediyor. Sonra arasını telif 

ediyor. Sonra onu teraküm ettiriyor. Artık görüyorsun ki, onun aralarından yağmur 

çıkıyor ve gökten, ondaki dağlardan bir dolu indiriyor da onu dilediği kimseye isabet 

ettiriyor ve onu dilediğinden bertaraf kılıyor. Az kalıyor ki, şimşeğinin parıltısı, gözleri 

gideriversin.”
116

 

 

“Ve andolsun ki, felaket yağmuruna tutulmuş olan karyeye varmışlardı. Artık onu 

görür olmamışlar mı idi? Hayır, öldükten sonra dirilip kalkmayı ummaz 

olmuşlardır.”
117

 

 

“Ve onların üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Artık ne fena oldu o korkutulmuşların 

yağmuru!”
118

 

 

                                                 
111

 Bakara.264. 
112

 Bakara.265. 
113

 Nisa.102. 
114

 En’am.6. 
115

 Yusuf.49. 
116

 Nur.43. 
117

 Furkan.40. 
118

 Şuara.173. 



“Ve onların üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Artık ne fena oldu o korkutulmuş 

olanların yağmuru!”
119

 

 

“Allah, o (Hâlık-ı kerîm) dir ki, rüzgârları gönderir de bir bulut kaldırır, sonra onu 

gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça da eder. Artık görürsün ki, aralarından 

yağmur çıkıyor, nihâyet onu kullarından dilediğine kavuşturunca onlar hemen 

seviniverirler.”
120

 

 

“Şüphe yok ki, o saate ait bilgi Allah indindedir ve yağmuru O indirir ve rahimlerde 

olanı O bilir ve hiçbir kimse, yarın ne kazanacağını kestiremez ve bir kimse hangi yerde 

öleceğini kestiremez. Şüphe yok ki Allah Teâlâ alîmdir, habîrdir.”
121

 

 

“Vaktâ ki, onu kendi derelerine karşı gelen bir bulut halinde gördüler. Dediler ki: «İşte 

bu, bize yağmur yağdırıcı bir buluttur.» «Hayır. O, kendisini alelacele istediğiniz şeydir, 

bir rüzgardır, onda bir acıklı azab vardır.»
122

 

 

“Biliniz ki, dünya hayatı şüphe yok, ancak bir oyundur ve bir eğlencedir ve bir süstür ve 

aranızda bir övünmedir ve mallarda ve evlatça bir çoğalıştır. Bir yağmur misali gibi ki, 

onun bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün 

sonra da kırık bir çöp olur. Ve ahirette şiddetli bir azap vardır ve Allah'tan bir mağfiret 

ve bir rıza vardır. Dünya hayatı ise ancak bir aldanıştan başka değildir.”
123

 

 

“Üzerinize semayı bol yağmurlar ile gönderir.”
124

 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

22-02-2008 
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TÜKÜRÜN DARBECİLERİN HAYASIZ YÜZÜNE,TÜKÜRÜN… 

 

 Evet tükürün o darbecilerin hayasız yüzlerine..olmayan haysiyet, şahsiyetlerine… 

 Milletin hakimiyetini kendi kısır ellerinde tutup,milleti kısır bırakan o 

zalimlere… 

 Her türlü gayrı meşru yola girip,bir asırdır milleti gayrı meşru yollara 

sevkedenlere… 

 Kardeşi kardeşe vurduranlara..meçhul cinayetlere girenlere..pkk-yı 

besleyenlere..toplumu bölenlere..uyuşturucu,silah gibi bir çok pis işlere giren ve 

girdirenlere..yönetimi,askeriyeyi,üniversiteleri,adaleti kendi pis emellerine alet 

edenlere… 

 Milletin manevi dünyasını kapatıp,her iki hayatı kaybettirenlerin 

haysiyetsiz,şahsiyetsiz,şerefsiz yüzlerine tükürün… 

 

*Dünyayı karıştıran tüm işler,hep her şeyi kendi lehine değiştirme çabalarının 

ürünüdür. 

 

Bugün yapılan darbe çığırtkanlığı geçmişten genlere zerkedilip,gayri ihtiyari 

depreşen kötü bir gen bozukluğu depresyonudur. 

 

*Chp zihniyeti ve sol darbelerin önünü açıyor,destekliyor ve alkışlıyordu.İsmet 

Paşa öyle diyordu:”Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir 

haktır.”
125

 

Şartları belirleyen kişi olarak da kendisini işaret etmektedir. 

 

*Susurluğu farklı kılıp ses getirttiren sebeb;Devlet elemanlarıyla mafya 

adamlarının aynı arabada buluşmaları idi. 

Yoksa devlet-mafya ittifakı mı sürdürülüyordu?Hala Çözülemeyen Alaaddin 

çakıcı ve Sedat Peker olayları gibi… 

 

*Amerika tavşana kaç,tazıya tut,demektedir.Bizde kullandığı pkk-yı bu seferde 

İran üzerinde kullanmak için bize istihbarat desteği vermekte,bizden kovup İrana pkk-

yı yönlendirmektedir.Niyeti ise oraya saldırmadan önce,İranı yormak,cephe değiştirip 

yıpratmak,onunla uğraştırırken diğer cepheden saldırmaktır. 

Menfaat uğruna devletler bitiriliyor,karıştırılıyor. 

 

*”Ahmet Emin Yalman:”Talat Paşanın,”Çok hata işledik.Bunların en büyüğü de 

bir felaket dakikasında yerimizi alacak ve memleketi karışıklıktan koruyacak namuslu 

bir muhalefetin vakit ve zamanıyla ortaya çıkmasına,halkın sevgisini üstüne 

toplamasına meydan bırakmamamızdır.”dediğini yazıyor.” 
126

 

 

Eski resmi patrik Selçuk Erenerol’un kızı ve Türk Ortodoks patrikhanesinin 

sözcüsü şöyle diyor:”Siz hem Müslümanlara ve islama bu kadar tahdit 

koyacaksınız,hem de Türk gençliği Hristiyanlığa meyledince ağlayacaksınız.” 

 

                                                 
125

 Ortadoğu.Ömer Turan.sh.308-309. 
126

 Hain Kim?Remzi Çavuş.sh.28. 

 



“Hürriyet kahramanı” Enver Paşa’nın ülkeden kaçmadan evvel, yaveri Mersinli 

Cemal Paşa’ya yaptığı şu acı itiraf, İttihatçıların nasıl büyük bir oyuna geldiklerini geç 

de olsa fark ettiklerini göstermektedir:  

“Turan yapacaktık, viran olduk. Bizim en büyük günahımız, Sultan Hamid’i 

anlayamamaktır. Yazık Paşam, çok yazık! Siyonistlere alet olduk ve onların hıyanetine 

uğradık!” 
127

 

 

Bugün de aynı hata devam etmekte,namuslu insanların bir şeyler yapmasına izin 

verilmemektedir. 

 

*II:Abdulhamid kendisine tahttan inmesi gerektiği kararını bildirenlerinin 

hiçbirinin Türk olmadığını (Yahudi Emanuel Carasso,Ermeni komitacısı Aram 

Efendi,Arnavut Esad Toptani Paşa ve Gürcü Arif Hikmet Paşa) görünce:”Bir Türk 

Padişahına,33 sene bu makamda bulunmuş İslam halifesine hal’ kararını bildirmek için 

bir Yahudi,bir Ermeni,bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar 

mı?”demiştir.Maalesef hiç birisi de Müslüman değildir.” 
128

 

 

*İngilizler Mısırdaki Türk esirlerine  zorla at ve katır eti yediriyorlardı.Bir çok 

asker kokmuş eşek ve beygir etlerinden hastalanıp öldüler.Mısırdaki hastanede Türk 

esirlerin gözlerini oydurmak için Ermeni doktorları kullanmışlardı.Ermeni 

tabipler,Mısırdaki İngiliz hastanesinde 2000 civarında Türk askerinin gözlerini 

oydu.Çöl şartlarından gözleri rahatsızlanan Türk esirler İngilizler  tarafından hastaneye 

sevk edilirdi.Kendi arzuları dışında Ermeni doktorlar tarafından gözleri 

oyulurdu.Halbuki ilaçla tedavi edilecek türden rahatsızlıktı bunlar.Böylece bir çok 

asker gözlerinden oldu.”
129

 

 

*”İngilizler ve Fransızlar,Çanakkaleye getirdikleri Müslüman 

askerlere,”Halifeyi,Almanların elinden kurtarmaya gidiyoruz.Almanlar,Çanakkale 

boğazını tutmuşlar.Savaşta sakın din kardeşleriniz olan Türklere ateş 

etmeyin.Maksadımız onları da Almanların elinden kurtarmaktır.Türk askerlerinin 

başında kırmızı fes var,Almanların başında ise toprak rengi başlık vardır.Bunları 

öldürün.Gayret ve kahramanlık gösterin de halife ve padişah efendimizi çabuk 

kurtaralım.”diyorlardı.”
130

 

 

*Şerif Hüseyin isyanı tam bir İngiliz siyaseti,hile ve aldatmacasıdır.Osmanlıyı 

parçalamaktır.Abdulhamid onu istanbulda alı koymuş,tehlikesinden böylece 

korunmuştu.İttihat ve terakki ona -Kur’an üzerine yemin etmesine rağmen-hıyanetine 

imkan sağlamıştır.Önceden bilindiği ve haber verildiği halde ilgisiz kalınmıştır.Hatta 

savunulmak için gönderilen silahlar dahi kullanılmamıştır.kurulan senaryo aşama 

aşama yürütülüyordu.Gözden belikli çıkarılmıştı. 

Şerif Hüseyin kendisine takdim edilen makam ve altı bin altının hevesine kutsal 

beldeleri yakmış,satmıştı.Az bir azınlıkla çoğunluğu susturmuştu.İsyana duyarsız 

kalınmıştı. 

…İngiliz yazarı Robert Lacey,Şerif Hüseyin isyanı için:”Onun akımı,bir arap 

ayaklanmasından çok bir İngiliz-haşimi komplosu idi,demektedir. 

 .Ve bu isyanda bedevilerde kullanılmışlardır. 
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 …Falih Rıfkı Atay,anılarında:”İngiliz cephelerinden at kaçırıp bize satan 

bedeviler,dönüşlerinde de bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı.”diyor.”
131

 Burada en önemli olan ise kaderin hükmüdür.Olay tarihin sayfaların arasında 

kalmıştır. 

 Beşer zulmeder,kader adalet eder,hakikatınca,burada kaderin büyük bir adaleti 

ve güzelliği görülmektedir. 

 Mesela;Mekke ve Medinenin bizim elimizde kaldığını düşünelim.Buradaki tüm 

kaos ve yanlış uygulamalar aynen orada da uygulanacaktı.Ne gibi; 

 İhtilaller,ekonomik krizler,her yere dikilen heykeller o kutsal mekanlarada 

dikilecekti,sağ-sol,alevi-sünni,eğitimdeki aksaklıklar,kısaca devrimlerin tümü orada da 

uygulanacak beklide daha büyük bir savaş ortamı çıkacaktı.Harf inkilabıyla oralarda 

Arapça dilini terk edecek,her alanda tam bir çetrefil,karmaşık bir ortam 

olacaktı.Tesettür,irtica,laiklik gibi bir çok  kavga o mukaddes beldelere kadar 

uzanacaktı.Kim bilir daha nice yasaklar getirilecekti.Bugün burada hacca niye gidiliyor 

ki,diyenler,orada da başka bahanelerle engeller koyacaklardı. 

 Bir asırdır içimizde sürdürdüğümüz kavga ortamını daha geniş alanlara ve tüm 

İslam dünyasına yaymış olacaktık. 

 Burada palazlanan pkk ve Ergenekon gibi olumsuz yayılmalar,öyle zengin bir 

ortamda dünya çapında bir kavgaya dönüşmüş olacaktı. 

 Düşünülmesi bile insanı ürpertecek bir çok yıkımlara sahne olunacaktı. 

 

*”Her ay kimliği belli olmayan bir İsrail yetkilisi Iraka gizlice iran sınırından 

girerek kürt lider Molla Barzaniye 50 bin abd doları veriyor.Bu para,Kürtlerin,İsrail 

aleyhtarı olan ırak hükümetine karşı faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlıyor.”
132

 

 

*İdarecilerde eksik olan nezaket ve semahat..demekki bunların kontrolleri de 

kendi ellerinde değil. 

27 mayıs savcısının idama mahkum olan merhum Adnan Menderes’e;”Seni 

isteyen güç bunu istiyor.”yani ben isteyen değilim,seni isteyen güç burada bulunmana 

karar verdi. 

 

*Vatan kurtaran askerler..herşeyin altından da onlar çıkıyor.Ordu 

Bediüzzamanın dediği gibi;Bilerek kendi ayağına baltayı vurmaz.Ordu istifrağ 

edip,içerisindekileri dışarı aracaktır. 

 

*Anayasa mahkemesi kaosa zemin hazırlayarak,aynen daha önceki yıllarda 

üniversiteler çıkarttıkları anarşi ile orduya zemin hazırlayıp davetiye çıkardıkları 

gibi,bugünlerde de aynı görevi hukuk adına Yargıtay ve anayasa mahkemesi 

yapmaktadır.367 ve çoğunluğun seçtiği bir partinin kapatılması için yapılan 

senaryolar.Şu anda anayasa mahkemesi vereceği kararla ya bunu 

doğrulayacak,iradesinin başkasının elinde olduğunu gösterecek ya da önceki hatasını 

telafi edecektir. 

 

*Evet.Darbe yapaniş kişiliksizdir,soysuzdur,haysiyetsizdir,  seviyesizdir, 

despottur,maneviyatsızdır,sahtekardır,aldatmacacıdır,insanlık düşmanıdır,köle 

ruhludur,gerçek gericidir,kanı bozuktur…vs.vs.. 
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*” Şark meselesi gösterildiği gibi bir insanlık ve Hıristiyanlık meselesi değil, 

bilakis bir nefret ve menfaat meselesidir. Türk devletinin dahili işlerine yapılan 

müdahaleler hep buna müstenittir (dayandırılmıştır).”
133

 

 

*” CIA, MOSSAD, KGB bağlantılı, MİT üstü ajan diye kamuoyunda intiba 

oluşturan Perinçek, kendi girişimleri sonucu oluşturduğu kuvvetlerle devletin bekasına 

yönelik saldırılarını idame ettirirken, Öte yandan temeli 1973'de atılan ve 27 Kasım 

1978'de kurulan PKK ile de gizli bir diyalog sürecine başlamıştı.” Özlem Dolu İdeallerin 

Anısına PKK- SAMİ DEMİRKIRAN.6. 

 

**Pkk üzerinden yürütülen iç ve dış savaş… 

Önceden hesap bir iki idi,şimdilerde ise dağılma sürecinde olan Osmanlıdan 

sonraki içte ve dıştaki kavgalar,hesabı olanların iştahını kabarttı ve bu pazara bir çok 

sırtlan müşteri olma yoluna girdi. 

Bizdeki sol hareket buna destek verdi ve finansman sağladı. 

Bir yandan kominizmi,materyalizmi ve milliyetçiliği bayraktarlaştı. 

Pkk-nın hedefi Türkiyeyi tekletmek,bekletmek ve potansiyelini,enerji ve gücünü 

düşürerek atılım yapmasına engel olmaktı. 

Pkk yaşanmayacak bir yer olan dağları neden seçti?Çünkü oralar kendileri ve 

devletlerin kontrolü için stratejik bir yer idi. 

Biz bir devlet olmamıza rağmen,pkk bizden silah yönünden üstünlük 

sağlayabilirdu..bu destek ona veriliyordu. 

 

*Terör örgütleri sipariş üzerine harekete geçmektedirler. 

 

*”DÜNYANIN EN TEHLİKELİ TERÖR ÖRGÜTLERİ : 

Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren terör örgütleri; Filistin Kurtuluş Cephesi 

(PLF), Halk Mücadele Cephesi (PSF), 15 Mayıs Örgütü, Abu Nidal Örgütü (ANO), 

ALEX BONCAYAO (ABB), Kızıl Ordu (RAF), Puka Intı (Sol Rojo, Kızıl Güneş), 

Halkın Mücahitleri Örgütü (MEK veya MKO), Yeni Halk Ordusu (NPA), Filistinin 

Kurtuluşu İçin Halk Cephesi-Özel Komutanlık (PFLP-SC), Filistin Halk Kurtuluş 

Cephesi (PFLP), Filistin İslami Cihad (PU), Geçici İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (İRA), 

Tamil Ealem Kurtuluş Kaplanları (LTTE), Japon Kızıl Ordusu (Anti Emperyalist 

Tugay) (AIIB), Cihad Grubu, Kach ve Kahane Chaı, Demokratik Kamboçya Partisi 

(Kızıl Kmerler), Tupac Katari Gerilla Ordusu, Ulusal Kurtuluş Ordusu (Kolombiya), 

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC), Bask Özgürlük Hareketi (ETA), 

Manuel Rodrıguez Yurtsever Cephesi (FPMR), 17.Güç, Morazanist Yurtsever Cephe 

(FPM), Silahlı İslam Grubu (GIA), Hamas (İslami Direniş Hareketi), El-Fetih, 

Hizbullah, Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu (ASALA), Kürdistan İşçi 

Partisi (PKK), Devrimci Halk Kurtuluş Partisi / Cephesi (DHKP/C)’den ibarettir. 

Bunlardan son dördü Türkiye için tehdit oluşturmaktadır.”
134

 

 

 Hadiste haber verilen ahirzamanın en önemli problemlerinin başında 

anarşi,ye’cüc-me’cüc olduğunu doğrulamaktadır. 

 

*”Falih Rıfkı aynı minvalde bakın neler demektedir: “Atatürk sağ kalsaydı 

ibadet reformu olacağından şüphe yoktu… Kemalizm aslında büyük ve esaslı bir din 

reformudur. Muhammed son peygamber olduğuna göre ondan sonra Kur’an 
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hükümlerini nesih hakkı insan aklına kalmıştır. Mustafa Kemal’in yaptığı iş de bu nesih 

hakkını kullanmaktır.” Görüldüğü üzere M.Kemal için bir Peygamber misyonu 

fevkalade aşikârdır.  

Mustafa Kemal döneminde hakikaten de ciddi manada ibadet reformu planlanmıştı. Bu 

planlama ve proje içinde dikkatinizi çekecek ilginç teklifler vardı. Bakın bazıları nasıldı: 

Yeni bir Kur’an hazırlanacaktı. Türk Ceza Kanununa aykırı hükümlerin hazırlanacak 

yeni ‘Kur’an’ kitabına konmaması, bu yeni hazırlanacak Kur’an’da Atatürk’ün 

demeçlerinden bazı pasajlar yer alması, yine bu yeni Kur’an’da ahiret fikri adalet, 

Cennet fikri bu dünyada huzur ve saadet, cehennem fikri ise vicdan azabı ve ruhi 

huzursuzluk olarak tavsif edilmesi söz konusuydu. Yeni Kur’an Türkçe olacak ve TDK 

tarafından basılacaktı. İbadetlerde bu yeni Kur’an okunmak durumundaydı. Dini ve 

bilimsel araştırma yapmak isteyenler içinse orijinal Kur’an serbest olacaktı. Farz, vacip 

ve sünnet tüm namazlar camide imamla beraber Türkçe kılınacaktı. Namaz rekâtları 8’i 

geçemeyecekti. Camilerde musiki aletleri bulundurulacaktı. Musıki asri ve enstrümantal 

olacaktı. Böyle devam edip gitmekteydi.  

Bu din reformu mülahazalarıyla N.A.B adlı bir ses sanatçısı Dolmabahçe’de Atatürk’ün 

huzurunda saz takımı eşliğinde ilk Türkçe Kuran’ı okumuştu. M. Kemal de buna keyifle 

katılmıştı. S. 33”
135

  

 

* Cezaevleri dolan Belçika, Hollanda'dan hücre kiralayacak  

BRÜKSEL -AA- Belçika, cezaevlerinde suçluları yatıracak hücre kalmayınca, başta 

Hollanda olmak üzere komşu ülkelerden kiralık hücre arayışına girdi.  

Belçika Adalet Bakanlığı sözcüsü Leo De Bock, RTL-TVI için yaptığı açıklamada, "Bu 

geçici bir çözüm, inşa edilecek cezaevlerinin bitirilmesi zaman alacak, bu arada bu iyi 

bir çözüm olabilir" ifadesini kullandı.  

Belçika'da 1600 kişilik açık bulunurken, Hollanda'da 3300 boş yer bulunuyor.  

Belçika'daki cezaevlerinin Genel Müdürü Hans Meurisse de, Hollanda'nın İskoçya için 

hücre kiralamasından yola çıkarak, Hollandalı meslektaşına yazdığını ve Hollanda'dan 

3 yıllığına 300 kiralık hücre talebinde bulunduklarını kaydetti.”
136

 

 

*”Rivayete göre, bir gözü kör olan Yıldırım, bir ayağı topal olan Timur'a "Bu 

dünya bir körle bir aksağa kaldıysa vay bu dünyanın haline" diyerek ve meydan 

okumuştu.”
137

 

 

*Masum insanların hayatını hiçe sayarak öldürme işine girenlerin hiçbir cihetle 

insanlıkla ve vatan severlikle bağdaştırılması mümkün değildir.Onlar açıkça vatan haini 

veya vatan hainlerinin maşaları veyahut da ahmaktırlar. 

 

O halde;Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne tükürün… 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

23-07-2008 
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TAZİYENÂME 

 

 *” Dünya bir köprüdür, üzerinden geçiniz, (fakat) onarıp mâmur hale 

getirmeyiniz.”
138

  

 

*“Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap olmak için binalar 

yapıyorsunuz”
139

 

 

*” Dünya âhiret ehline haramdır, âhiret de dünya ehline haramdır,Hem dünya 

hem âhiret ise Allah ehline haramdır.”
140

  

 

*Bozulma,süfli şeyler ve yerler içindir.Ahirette yani cennette bu durum 

yoktur.Çünkü orada her şey ve heryer ulvidir. 

 

 Bayramın üçüncü günü iki düşündürücü ve öğüt verici taziye de bulundum. 

 

 Bir meslektaşımın bayramın ikinci günü tebrikleşmek üzere evine gittiğimde 

evinde yoktu.Bir gün sonra annesinin vefat ettiğini duyduğumda hemen taziyeye 

gittim.Bana anlatılanlarla beraber düşündürdükleri şunlardı; 

 

 -Arefeden bir gün önce kalp ameliyatı olacak olan bir kadın bu teyzeyle 

konuştuğunda ona ısrarla ameliyat olmamasını söylüyor.Kendisi ise bir yıl önce kalp 

ameliyatı olmuş. 

 

 -Yine arefeden bir gün önce başının üzerinde beyaz güvercinlerin uçtuğuna şahit 

oluyor.Ve arefe günü Rahmet-i Rahmana vüsul gerçekleşiyor. 

 Ramazanı tam gün olarak oruç tutuğu halde Bayramı burada yapamadan 

gidiyor. 

 

 Bu durum bana şunu hatırlattı; 

 Hz.Osman şehid olacağı günden bir önceki gece rüyasında Efendimizi 

görüyor.Ve şehid olduğu gün de oruçlu..geceden de niyet etmiş. 

 Efendimiz kendisine;’Ya Osman!Akşama iftarı bizimle yapmak ister misin?İftarı 

bizimle yap!’buyurur. 

 Ve oruçlu olduğu gün burada iftar edemeden şehid olan Hz.Osman Efendimizle 

beraber aynı sofrada iftar etmiş,davete icabet de bulunmuştur. 

 

 Bu teyzenin de bir ay ramazandan sonra arefe günü bayram etmeden vefat 

etmesi,bana orada bulunan Efendimiz ve bir çok büyük şahsiyetlerle beraber bayram 

edeceğini hatırlattı. 

 Zaten en büyük bayram da orada yapılacak olan bayramdır. 

 

 -Belki de o beyaz güvercin adeta gelinlik elbise giymiş gelin suretinde görülen 

Azrail idi.Ehli imana en güzel görünecek bir surette gelirdi.. 

 

                                                 
138 21- 21 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, 77. 
139 el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2041; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 5:483, no: 8053; el-Heysemî, Mecmeu’z-
Zevâid, 1:94. 
140 40- Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, 69, 496, Bursevî, Temâmu’l-Feyz, vr. 179/a; A.Avni 
Konuk,Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Ferhi, 164. 

 



 * İkinci yani bayramın üçüncü gününde vefat eden altmış küsur yaşındaki diğer 

şahıs ise,Adıyamanda ilk motor-sıkletle tanışan,onun hayranı ve bağımlısı olan bir 

şahıstı. 

 Bu da evinden bakkala gitmek üzere ayrıldığında hızla gelmekte olan bir motor-

sıkletin çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarpar.Tam 47 gün komada yatar. 

 Hayatını noktalarken çok sevdiği motor kazasıyla hayatını sonlandırmış olur. 

 

 Herkes sevdiğine sevdiği ile kavuşmaktadır. 

 “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.Nasıl ölürseniz öyle de haşrolur, dirilirsiniz.” 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-10-2008 
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Türkiye, Ermeni soykırımı iddialarıyla, ilk defa ciddi bir şekilde 1970′li yılların başında 

karşı karşıya geldi. 1970′li yıllara kadar Türkiye, Ermeni diasporasının yazıp 

çizdiklerini ve bu konudaki faaliyetlerini âdeta görmezden geldi. Kendi kamuoyu 

konudan haberdar olmadığı gibi, akademik çevreleri de yüzeysel düzeyde dahi sağlıklı 

bilgi birikimine sahip değildi. 

1973 yılında ABD’de, Los Angeles’ta Mıgırdıç Yanıkyan tarafından iki diplomatımız 

katledilince, konu sıcak bir şekilde önümüze geldi. Son yüzyıllık hafızasını kaybetmiş bir 

toplum ve o toplumu yöneten siyasal kadrolar, aydınlar, yazarlar-çizerler… bu sıcak 

gündem karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Olaydan bir gün sonra Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, Dışişleri Bakanı’nın ağzıyla bu menfur cinayetleri şiddetle 

kınadıktan sonra, konu hakkındaki görüşünü şöyle deklare ediyordu: “… Mıgırdıç 

Yanıkyan’ın da ifâde ettiği gibi, şayet bu tür olaylar olmuşsa, 1914-1915′lerde olmuştur. 

Yâni Osmanlı Devleti döneminde… Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise 1923′te kurulmuş 

yeni bir devlettir…” 

Gerisini yazmama kalemim müsaade etmiyor. Ve o gün, evet o gün, o davayı 

kaybettik… Hafızasını kaybetmiş siyasal kadrolar, önce tarihlerini reddederek işin 

içinden sıyrılacaklarını düşündüler… Olmadı. 1975′lerden itibaren “böyle bir şey 

yaşanmadı” söyleminin peşine takıldılar… Olmadı. 1990′lara doğru “mukatele…” 

sözcüğü merkeze alındı… Olmadı 2000′lere doğru 1.500.000 rakamı reddedilerek, 

bunun abartılı olduğu, bu rakamın 270-300 bin civarında olabileceği telaffuz edilmeye 

başlandı… Arkasından bu cenosit-soykırım tanımına “hukuken” görmez tezi dillere 

pelesenk edildi… 



Sonuç, Türk milleti olarak hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir leke, bizim aymazlığımız 

yüzünden gelip alnımıza yapıştı… 18 ülkenin parlamentosundan geçti… Her yıl Nisan 

ayında ABD Kongresi’nden geçer mi, geçmez mi endişesiyle hop oturup, hop kalkıyoruz. 

Bir cihan imparatorluğunun varisi olduğumuzu âdeta yeni nesillere unutturmaya 

çalıştık, cami avlusunda bulunmuş bir millet psikolojisi içerisinde son yüzyılı tüketme 

gayreti içerisine girdik. Türk Devleti’ni temsil eden devlet başkanına suikast düzenleyen 

Ermeni teröriste methiyeler dizen şiirleri bizim şairlerimiz yazdı ve o şiirleri biz yıllarca 

ders kitaplarımızda kendi nesillerimize okuttuk. Tarih, bir milletin hafızasıdır. 

Hafızasını kaybeden insan nasıl dostunu-düşmanını ayırt edemezse, nasıl alacağını-

vereceğini bilemezse, nasıl geleceğini plânlayamazsa; hafızasını kaybeden milletler de 

okyanusta pusulası bozuk gemiye dönerler. Rüzgâr nereden eserse, o yönün aksine 

savrulur giderler… 

Biz, Osmanlı coğrafyası üzerinde yüzyıllarca bizimle beraber yaşamış halkların bir gün 

yakın tarihle hesaplaşacağını düşünemedik. Bu nedenle, bu hesaplaşmada faturaların 

olumsuz yönleri hep bizim önümüze kondu. Hiç hak etmediğimiz bir şekilde, sözde 

soykırım iftiralarıyla karşı karşıya kaldık! 

Neyse, bu konuyu fazla uzatmadan sadede gelelim. Biz bu Ermeni iftiralarıyla baş 

edemezken, yakında iki adet sözde soykırım iddiası daha önümüze konacak: Süryânî ve 

Yezidi soykırımı!.. Şimdilik bu Yezidi meselesini bir kenara bırakalım ve bu yazının 

tahammül sınırları içerisinde, önümüze konulacak Süryânî soylarımı iddialarını ana 

başlıklarıyla ele alalım. 

Önce, nereden çıktı bu Süryânî soylarımı sorusuna cevap arayalım: 1970′lerden bu yana 

Ermeniler, kendilerine uygulanan bu sözde soykırım iddialarında, bazı sorulara cevap 

vermekte sıkıntıya düşüyorlardı. Bu sıkıntı hâlen de devam etmektedir. Bu soruların 

başında şu geliyordu: “Türklerle yaklaşık 800 yıl bir arada yaşadınız. Tarihinizin en 

huzurlu dönemi, en rahat ettiğiniz dönem bu dönemdir. 800 yıl boyunca bir tek 

Ermeni’nin burnu kanamadı da, ne oldu birden bire 1914-1915′te böyle bir felaketle 

karşılaştınız?” 

Bu sorunun cevabı ana hatlarıyla şöyle verdiler: “Türkler, yüzyılın başında bir 

imparatorluk kaybettiler. Bu süreçte sâdece toprak ve insan kaybetmediler, beşerî iz’an 

ve dengelerini de kaybettiler. Biz, onlarla iç içe yaşıyorduk ve Hıristiyan’dık. Bu nedenle 

millî ve dinî öfkelerini şuursuzca bize yönelttiler ve böylece bu korkunç soykırım 

gerçekleşti.” 

Bu cevap, vicdan sahibi birçok Batılı bilim ve fikir adamına şu soruyu sordurtur: 

“Tamam, dediklerinizde gerçek payı var. Türkler bir imparatorluk kaybediyorlardı ve 

bu süreçte her şey kontrolden çıkmıştı. Türkler de bu millî ve dinî öfkelerini siz 

Hıristiyan olduğunuz için, tabiî olarak, şuursuzca size yöneltmişlerdi. Bütün bunları 

kabul edelim de, peki şunu nasıl izah ediyorsunuz. Süryânîler de Hristiyan ve sizler hep 

birarada yaşıyordunuz. Hâlbuki 1914-1915 olaylarında bir tek Süryânî’nin burnu 

kanamadı. Türklerin bu millî ve dinî öfkeleri, hem de kontrolsüz olan bu öfke, siz sırf 

Hıristiyan olduğunuz için size yöneldi de, neden Süryânîler’e yönelmedi?” 

İşte bütün hâdise, bu soruda gelip düğümlenmektedir. Ermeniler, bu sorudan son 

derece rahatsız olmaktadırlar. Bu soruyu da bir türlü aşamadılar. Yıllardan beri 



diaspora Süryânîlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Eğer bunu Süryânîler’e 

söyletebilirlerse, kendilerince çok önemli bir sorunu hâlletmiş olacaklar. Kapıyı 

aralamışlar ve tünelin ucunda bir ışık huzmesi onları heyecanlandırmaya başlamış 

durumdadır. 

Şimdi konun özüne kısaca işaret edelim: 

Süryânî tabiri, bir ırkı değil, bir mezhebi ifâde etmektedir. Hıristiyanlığı ilk kabul eden 

topluluklardan biridirler. Tarihî kaynaklar, Aramiler’den bir gurubun Hristiyanlığı 

kabul edince, kendilerini putperest ırkdaşlarından ayırt etmek için “Süryoye” tabirini 

kullanmaya başladıklarını kaydederler.(1) Tarihte, üç Ekümenik patrikhaneden biri 

olan Antakya Patrikhanesi’ne bağlıdırlar. Hıristiyanlık tarihinde yetiştirdikleri din 

adamları, verdikleri eserlerle çok önemli bir rol oynamışlardır. Hıristiyan dünyasının üç 

Ekümenik patrikhanesinden biri iken, 451 Kadıköy Konsili’nden itibaren Bizans 

İmparatorluğu’nun Cesaropapizm (tek devlet, tek kanun, tek kilise) politikasının hayata 

geçirilmeye başlanmasıyla, kaderleri tersine dönmüştür.(2) Devletin ülkede “mezhep 

birliği”ni sağlama düşüncesiyle Başkent Kilisesi’ne Ekümenik statü vermeye 

çalışması(3), Doğu Hristiyanlığı ile Başkent Kilisesi arasında çekişmelere sebep olmuş; 

devlet ülkede dinî birliği sağlamak için birçok tedbirlere başvurmuş, istediği neticeyi 

elde edemeyince, Doğu Hristiyanlığı’nı yok etmek için katliamlara girişmiştir.(4) Dünya 

tarihinin en korkunç dinî katliamlarına mâruz kalan Doğu Hıristiyanları (özellikle 

Süryânîler ve Kiptiler) yok olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık 200 yıl devam 

eden bu korkunç katliamlardan, İslâm ordularının Suriye ve Anadolu’ya gelmeleriyle 

kurtulmuşlardır. Şayet İslâm orduları bu coğrafyaya gelmeseydi bugün tarih bir tek 

Süryânî, Ermeni ve Kıptî’den bahsedemezdi. Keşişler Vadisi, Tur Abdin, Beyt Şems 

civarı, Asi Nehri, Amik Ovası dile gelse de bu katliamları anlatsa!..(5) Bu nedenle Hz. 

Ömer Kudüs’e geldiğinde “Foruqo, Foruqo!” sloganlarıyla karşılanmıştır.(6) 

Süryânî ve Kıptî kaynakları, bu mezhep katliamlarının trajik anlatımlarıyla doludur. 

Türklerin Anadolu’ya gelişleri, bu bölge Hıristiyanlarının sevinçlerini daha da 

arttırmıştır. Kılıç Arslan’ın vefatı dolayısıyla Süryânî Kiliseleri’nde 40 gün yas ilân 

edilmesi elbet de boşuna değildi.(7) Müslümanlar ve Türkler olmasaydı, Süryânîler de, 

Ermeniler de bugün sâdece tarihin sayfalarında yer alacaklarını çok iyi biliyorlardı. Bu 

nedenle XIX. yüzyılın sonlarına kadar hayatta olmalarını, kiliselerinde ibadet 

edebilmelerini, rahat ve huzur içinde çan sesi dinlemelerini kimlere borçlu olduklarını 

biliyorlardı. 

XIX. yüzyılın sonlarında Batılı emperyalistlerin oyunlarına gelen Ermeniler, yüzyılların 

huzurunu maceraya tercih ettiler. Bu macera kimseye huzur getirmedi, Millet-i Sâdıka, 

bir avuç maceraperestin peşine takıldı, kan ve gözyaşı ile bir dönemin yazılmasına sebep 

oldu.(8) Ermenilerle aynı bölgelerde iç içe yaşayan Süryânîler ise bu oyuna gelmediler. 

Varlıklarını borçlu oldukları ve yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadıkları 

Türklere ihanet etmediler. I.Dünya Savaşı’nın ateş çemberine dönüştürdüğü 

coğrafyada, savaşın getirdiği sıkıntıları sineye çektiler ve sabırla beklediler. Ne 

Rusların, ne Fransızların, ne de İngilizlerin hayali tekliflerine iltifat ettiler. Millî 

Mücadele başladığında ise, Misak-ı Millî’nin artık son sınırlarımız olduğunun idraki 

içerisindeydiler. Bu nedenle tarihî bir karar vermek zorundaydılar: Türklerle beraber 

devam mı, yoksa yeni bir dünya mı? 



Tarih ve vefa ağır bastı. Süryânî Patriği İlyas Şakir, Millî Mücadele’nin önderi Mustafa 

Kemal Paşa’yı Ankara Garı’nda karşılayan bir avuç Ankaralı’nın arasında yer aldı.(9) 

Millî Mücadele boyunca Süryânîler bu tavırlarını bozmadılar. Zafer’e ulaştıktan sonra 

Lozan’da azınlıklar konusu ve hakları görüşülürken, Türkiye’deki dinî azınlıklar 

Lozan’a temsilci gönderirken, Süryânîler temsilci göndermediler. Bu ülkenin birinci 

sınıf vatandaşı olduklarını ve kendilerini azınlık kabul etmediklerini bütün dünyaya 

duyurdular.(10) 

Bu duygularla II.Dünya Savaşı da atlatıldı. 1950′lere girince dünya değişmeye 

başlamıştı, Türkiye de değişiyordu. Çok partili hayata geçince, her sahada bir canlılık 

başlamıştı. İstanbul yine bir cazibe merkezi idi. Türkiye’nin her tarafından göç alıyordu 

İstanbul… Süryânîler de bu kervana katılmışlardı. Bu göç tamamen ekonomik 

nedenlerle, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama düşüncesiyle yapılıyordu. Tıpkı 

1860′da çoraklık ve çekirge afeti sonucu Suriye bölgesine, 1896 yılında Ortadoğu’nun 

çeşitli bölgelerine, 1900′lü yılların başında ABD ve Atlantik ötesine yapılan göçler gibi… 

1960′lı yıllara girince bu sefer Avrupa kapıları açılıyordu. 1963′te imzalanan Alman-

Türk işçi antlaşması gereği, Süryânîler de Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işçi olarak 

gittiler. 1970′lerin başında Türkiye’den Avrupa’ya giden Süryânî nüfus 7.000 rakamına 

ulaşmıştı.(11) 1973 yılında bu işçi antlaşması yürürlükten kaldırılınca, Avrupa 

ülkelerine gitmek isteyenler sıkıntıya düştüler. Avrupa’nın iş imkânları ve cazip parası, 

işsiz-güçsüz kesimleri yeni arayışlara soktu. T.C. vatandaşı Müslümanlar kaçak yollara 

başvururken, Süryânîler ve Yezidiler, gayrimüslim oldukları için Türkiye’de dinî 

baskıya mâruz kaldıklarını iddia ederek, iltica talebinde bulundular. Bu iltica 

taleplerinin sorgulanmadan kabul edilmesi, Süryânîlerin 1963-1973 yılları arasında işçi 

olarak gidişlerinden hem daha kolay, hem de daha avantajlıydı. Artık her Süryânî ve 

Yezidi’nin bir hikâyesi vardı: Dinî baskı yüzünden anavatanını boynu bükük ve mahzun 

şekilde terk ediş hikâyesi…(12) 

1977 yılına gelindiğinde Orta Avrupa’da nüfusları (Almanya 8.000, Hollanda 800, 

Avusturya 800, İsviçre 600, Fransa 600, Belçika 100, Yunanistan 100) 10.900′e, 

İskandinav ülkelerinde (İsveç 10.000, Norveç-Danimarka-Finlandiya 500, İngiltere 250 

civarı) 10.750′ye ulaşmıştı. Toplam 20.000′i bulan bu nüfusu başıboş bırakmak olmazdı. 

Nitekim 18.10.1977 tarihinde Patrik Mor Iğnatius Yakup III., Şam’da bir sinod topladı. 

Bu toplantıda Avrupa’da iki Abraşiye (metropolitlik) kuruldu: Merkezi Hollanda olan 

Orta Avrupa Abraşiyesi, merkezi İsveç olan İskandinav ülkeleri Abraşiyesi. 24.06.1979 

tarihinde T.C. vatandaşı olan, Midyat doğumlu İsa Çiçek Avrupa Metropoliti olarak 

takdis edildi.(13) 

İsa Çiçek, çeşitli Avrupa ülkelerinde dağınık vaziyette yaşayan Süryânîleri organize etti. 

1978 yılında Hollanda’da bir matbaa kurdu ve Qolo Süryoye-Süryânîlerin Sesi ismiyle 5 

dilde yayınlanan bir dergi çıkarmaya başladı. Bu dergide bazı yabancı gazeteciler, 

akademisyenler ve siyasetçiler de yazmaya başladılar. Özellikle yabancıların yazdıkları 

yazılarda, yeni Süryânî nesillerine siyasal bilinç aşılanmaya başlandı. Zaman zaman 

mahalli idarecilerden kaynaklanan yanlış tutum ve icraatları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Süryânîlere karşı bilinçli politikaları olarak öne çıkarılmaya başlandı.(14)  

1870′li yıllardan itibaren Doğu Anadolu’da cereyan eden olumsuz olaylar (Bedirhan 

Bey’in Nasturi isyanlarını bastırması, 1914-1915 Nasturi ayaklanmaları v.s.), 

Süryânîlerle ilişkilendirilmeye başlandı. Bu ilişkilendirilme, bir ülkü birliği düşüncesi 



oluşturdu. Özellikle Avrupa’da doğup büyüyen Süryânî gençler, duygusal plânda bu 

anlatımlardan fazlasıyla etkilenmeye başladılar. 

1985′lerden itibaren Süryânîlerin arasında bir de etnik köken tartışması başladı. Bir 

kısmı kendilerini Nasturilerle birleştirerek Asur ırkından geldiklerini ileri sürerken, 

büyük çoğunluk Aramî ırkından geldikleri hususunda geleneksel çizgilerini 

korudular.(15) 

İşte, kendilerinin Asurî ırkından geldiklerini iddia eden bu küçük gurup, son yıllarda 

1914-1915 yılında soykırıma mâruz kaldıklarını iddia etmeye başladılar. Ellerinde 

hiçbir yazılı kanıt olmamasına rağmen, kaynağı belli dahi olmayan hayali sözlü 

rivayetlerle bu soykırım iddialarını gündeme taşımaya başladılar. 

Avrupa’daki Süryânîler arasında bu iddiaları gündeme getirenler, sayı olarak az da 

olsalar, cemaatin büyük çoğunluğu buna itibar etmese de, yeni yetişen gençlerin duygu 

dünyalarına etki etmektedirler. Diaspora Ermenileri de bu gurubu hararetle 

desteklemektedir. Burada konuya ışık tutması için, tekrar 1914-1915 yıllarına kısa bir 

dönüş yapmakta fayda mülâhaza ediyorum. 1914-1915 yıllarında yaşanan kargaşada 

Ermenilerin bir kısmı, can ve mal güvenliği açısından Süryânîlerin arasına karıştılar. 

Yüzyıllarıdır bir arada yaşayan Süryânîlerle Müslüman halk 1914-1915 olayları 

sırasında da bu dostluklarını devam ettirdiler. Ermenilerle Süryânîler aynı mezhebe 

mensupturlar. O nedenle birbirlerinin kiliselerinde ibadet edebilir, çocuklarını 

birbirlerinin kiliselerinde vaftiz ettirebilir, nikâh ve cenaze törenlerini birbirlerinin 

mabetlerinde icra edebilirler. O kargaşa sırasında birçok Ermeni Süryânîlerin arasına 

karışarak izlerini kaybettirdi. İşin doğrusu Süryânîler de bu dindaş ve mezhebdaşlarını 

korudular ve onlara sahip çıktılar. İşte bugün Avrupa’da kendilerini Asurî olarak 

tanımlayan ve Süryânîlere de soykırım uygulandı diyen gurubun içinde önemli sayıda 

bu Ermeni kökenli Süryânîlerin olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. 

Konuyu çok kısa ve net şekilde ifâde edecek olursak, durum şudur: Bu soykırım 

hikâyesi, Avrupa’da doğan ve büyüyen gençliğe heyecan vermekte; dinsel ve siyasal 

bilinç aşılamaktadır. Bu nedenle Asurî gurubun bu iddialarından etkilenmektedirler. 

Sesi çok çıkan bu azınlık gurup, bu iddialara karşı çıkanları hainlik ve Türkiye ile 

işbirliği yapan işbirlikçiler olarak suçlamaktadır. Bu nedenle, bu sessiz çoğunluk sükût 

etmeyi cemaat arasındaki konumları açısından daha uygun görmektedir. Nitekim 

bunun en bariz örneği 27-29 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 

düzenlenen Süryânî Sempozyumu’dur. İstanbul’da 15.000 civarında Süryânî yaşadığı 

hâlde, cemaatten bir tek kişi bu sempozyuma katılmadığı gibi, bir tek telgraf ve çiçek de 

göndermediler. İsveç’ten gelen bir avuç Süryânî, bir iki Avrupalı ve bir iki HADEP 

üyesi siyasî… Salonun en kalabalık olduğu dönemde sayı 42 idi. Bunların 26 tanesi zaten 

bildiri sahibi katılımcı idi. Bu sempozyumun II. oturumunda bu soykırım iddiası ortaya 

atıldı. Benim çeşitli sorularla müdahalem, bu iddiayı seslendiren Asurîlerin canını 

sıkarken, sinirli tepkiler Avrupalı dostlardan geldi. 

Burada, bu fotoğrafın bir de şu noktasına dikkat çekmek istiyorum: Kendilerine Asurî 

diyen ve bu soykırım iddialarını bayrak yapan bu arkadaşların hepsi, İsveç’te önemli 

bir kartvizite sahip: Kimi milletvekili, kimi belediye başkan yardımcısı, kimi sendika 

başkanı, kimi iktidar veya muhalefet partilerinin en üst kurullarında görevli, diğerleri 

de mutlaka bir bakanlık veya kurumda üst düzey danışman… Fakat hepsinin ortak 

özelliği ciddî bir tahsile sahip bulunmamaları ve herhangi bir dalda uzman 



olmamaları… Garabetin garabeti bu noktada odaklanıyor… İsveç, bu arkadaşların 

hangi özelliğinden yararlanıyor ki, böyle önemli görev ve makamlara getiriyor ve hangi 

hizmetin karşılığında dolgun maaşlar ödüyor, anlamış değilim. 

Kendilerine Asurî diyen, bir soykırım masalını kendilerine bayrak yapan ve bunda 

önemli bir rant sağlayan bu sesi çok çıkan azınlığa karşı, daha da önemlisi ikinci bir 

soykırım iftirasıyla uluslararası platformlarda karşılaşmak istemeyen bir Türkiye ne 

yapmalıdır? Bu konudaki öneri ve tekliflerimizin şimdilik bir kısmını kısa başlıklarla 

ifâde edelim: 

1) Türkiye Süryânîleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminde olduğu gibi, devlete sâdık, Türk 

milleti ile kader birliği etmiş, Milli Mücadele’de Türklerle omuz omuza saf tutmuş, 

Lozan’da kendilerine sunulan azınlık haklarını ellerinin tersiyle itmiş, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bu çizgiyi devletin en tepesindeki insanla, 

sokaktaki sıradan insan hiç unutmamalıdır. Süryânîler konusundaki hareket noktası, 

hep bu çizgi göz önünde bulundurularak tespit edilmelidir. 

2) Süryânîler de, Bizans Devleti’nin ülkede din ve mezhep birliğini sağlamak için 

kendilerine karşı giriştiği ve 200 yıl süren sistematik kitle katliamlarından, önce 

Müslüman Araplar, sonra da Selçuklular sayesinde kurtulduklarını ve bugün 

yeryüzünde varlıklarını sürdürebiliyorlarsa, kiliselerinde rahatça ibadet edebiliyorlarsa 

bunu kime borçlu olduklarını hiçbir zaman hatırlarından çıkarmamaları ve yeni yetişen 

nesillerine de bu bilinci aşılamaları bir vefa borcu olarak yerine getirilmelidir. 

3) Türkiye’de yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızın (Rum, Ermeni, Yahudi) sahip 

oldukları demokratik hakların tamamı, eksiksiz olarak Süryânîler için de geçerlidir. Bu 

konuda zaman zaman yerel yöneticilerin işgüzarlıklarından kaynaklanan, zaman zaman 

da bazı basın-yayın organlarının yalan-yanlış haberlerine kapılıp, iyi tetkik etmeden 

resmî yaptırımlara tevessül edilmesinden vazgeçilmelidir. 

4) Yine yerel yöneticilerin bilgisizlikten kaynaklanan önyargıları neticesinde, ibadet ve 

eğitim konusunda Süryânî cemaatine karşı bazı zorluklar çıkardıkları zaman zaman 

müşahede edilmektedir. Bu yerel yöneticiler, bu konularda bilgilendirilmeli ve bu 

konudaki sıkıntılar giderilmelidir. 

5) Son yıllarda ülkemizde bazı genç ve heyecanlı akademisyenler, taşeron bir ülkenin de 

yönlendirme ve maddî desteğiyle Süryânîler üzerinde bazı çalışmalar yapmaya ve 

sempozyumlar düzenlemeye başlamışlardır. Bu çalışmaların bilimsel bir kıymeti yoktur. 

Bir kısmı intihal, geri kalanları da laf salatasıdır. Konu ile ilgili birikimleri olmayan bu 

genç, aynı zamanda iyi niyetli ve vatansever olan arkadaşlar, ileride bu çalışmaların 

hangi siyasal projelere temel teşkil edeceklerini düşünememektedirler. O 

sempozyumlarda yiyip-içmek, gülüp-eğlenmek ve tabiî ahkâm kesip, bazı Süryânî 

dostlardan da alkış almak, nefislere ve ruhlara haz vermektedir. Bu bildirilerde öyle bir 

hava verilmektedir ki, sanki Süryânîler olmasaydı, dünyada ne bilim olurdu, ne kültür 

olurdu… İnsanlık bütün her şeyini bunlara borçluymuş… Hele de İslâm dünyası… Bu 

tür hamasiyat yüklü, alelacele, şuradan buradan intihalle aşırılarak hazırlanmış bu 

bildiri, makale ve kitapçıklar; yeni yetişen Süryânî gençlere bu Asurî gurup tarafından 

okutulmakta ve “işte Türkler bu yüksek kültürün sahipleri olan Süryânîleri katlederek 

yok ettiler” şeklinde propaganda malzemesi yapılmaktadır. Bu konuda özellikle YÖK 



bilimsel açıdan ciddî tedbirler almalıdır. Üniversiteler ve mahalli idareler de bir faaliyet 

yapayım da, ne olursa olsun anlayışından vazgeçmelidirler. 

6) Başta İsveç ve Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan bazısı din adamı kimliği 

taşıyan ve bu soykırım iddiasını kendilerine bayrak yapıp, rant sağlayan diasporadaki 

Ermeni örgütleri ve PKK ile de dirsek temasları olan ve hâlâ da T.C. pasaportu taşıyan 

kişiler hakkında yasal işlemler yapılmalı, Türkiye’deki cemaatin önderleri uyarılmalı ve 

T.C. kimliği taşıyan metropolit unvanlı din adamlarından, bu papazlar hakkında dini 

işlem yapılması istenmelidir. 

7) Süryânîler, bütün dünyada son derece ciddî biçimde örgütlenmişlerdir. Bugün için 

Hollanda, Almanya, Kanada, Avustralya, Arjantin, Brezilya’da birer; İsveç ve ABD’de 

ikişer Abraşiye’ye sahiptirler. Bu 10 Abraşiye 9 metropolit tarafından yönetilmektedir. 

Almanya’da 49, İsveç’te 28, ABD’de 27, Hollanda’da 8, Kanada’da 6, Avustralya’da 5, 

İsviçre’de 5, Belçika’da 4, Brezilya’da 3, Avusturya’da 2, Fransa’da 1 ve İngiltere’de 1 

olmak üzere 143 kiliseye sahiptirler. Yaklaşık olarak Almanya’da 70.000, İsveç’te 

55.000, ABD’de 40.000, Hollanda’da 15.000, Arjantin’de 6.000, Avustralya’da 4.000, 

İsviçre’de 6.000, Belçika’da 6.000, Brezilya’da 4.000, Avusturya’da 3.000, İngiltere’de 

800 olmak üzere 210.000 nüfusa sahiptirler. Yine Süryânîlere âit İsveç süper liginde 

oynayan bir futbol takımları vardır. 

Kısaca şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu dünyanın her tarafına dağılmış ve ciddî 

şekilde örgütlenmiş yapıyı kontrol etmek zorundasınız. Tarih boyunca kader birliği 

yaptığımız ve birbirimizi hiç incitmediğimiz bu insanlar, yakın zamanda yumuşak 

karnımızın bir parçası hâline getirilebilirler. Ermeniler ve PKK bu konuda yıllardan 

beri ciddî bir çalışma içerisindedirler ve küçük bir gurubun dışında Süryanilerden 

gereken ilgiyi görememişlerdir. 

Peki, “bu dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve örgütlenmiş bu yapıyı nasıl kontrol 

edebiliriz, bu mümkün müdür” denilirse, “evet mümkündür” deriz. Bunu, şimdilik 

mahfuz tutmakta fayda vardır kanaatindeyim. 

Sonuç 

Ermeniler hususunda düştüğümüz hataya, Süryânîler hususunda düşmeyelim. Aynı 

hatayı yaparsak, dünya kamuoyundaki yaramız bu sefer katmerleşir. Hiç hak 

etmediğimiz bir lekeyi alnımıza sürmüş oluruz. Gerekli önlemleri alır ve akıllıca hareket 

edilirse, Ermenilerin sözde soykırım iddiaları da ciddî şekilde tartışmaya açılır ve 

Türkiye bundan kârlı çıkar. 

Süryânî meselesinin de bazı heyecanlı Süryânî gençlerinin nostaljik duygularından 

kaynaklandığını ve bir zaman sonra sönüp gideceğini düşünmek, çok büyük bir hata 

olacaktır. Bu, Ermeni meselesi gibi, PKK meselesi gibi siyasal bir projedir. Bu projenin 

sahibi emperyal bir güç, taşeronu da Avrupalı küçük bir ülkedir. Hâdiseye hep bu 

açıdan bakılmalı ve önlemler ona göre planlanmalıdır. 
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SAĞ DUYUSUZ,SOL ZİHNİYET 

 

 Türkiyeyi bir asırdan fazladır kısır bırakan düşünce,sol düşüncedir.Sol 

düşüncenin yapısında mutlak hürriyet,mutlak serbestilik,mutlak yaşayışla 

beraber,kendisi gibi olmayanları tamamen hayattan silme zihniyet ve uygulaması 

mevcuttur. 

 Dünyadaki sol zihniyeti değerlendirmekte bir derece esnek davranılabilir ancak 

Türkiye’deki sol zihniyet kimliğini yitirmiş,kendini,değerlerini,tarihini unutmakla 

kalmayıp ona düşman olan bir sol zihniyet. 

 Manevi değerleri kaldırmakla kalmayıp,yok olması,dünyadan çıkarılması için 

her türlü cehalet ve zulmü reva gören bir zihniyettir. 

 Maneviyattan mahrum olan sol zihniyet,maddiyatı da başarmış değildir.Şu 

zamanın sadece teknolojisinde bile fersah fersah geride kalan zihniyet,sol zihniyettir. 

 Sol zihniyet sağ duyudan yoksun,solu duyusuz ve duygusuz olarak kullanan bir 

zihniyettir. 

 Türkiye’deki sol zihniyet azınlığın peşinden gidip,azınlık gibi düşünerek hareket 

eden bir zihniyettir.Yani sol zihniyetin yüzde onu yüzde doksanını şekillendirmekte ve 

istediği gibi yönlendirmektedir. 

 Türkiye’de sol zihniyetin başarılı değil,başarıyı engelleyici bir gücü vardır.Bu da 

onun başarısından olmayıp,hırçınlığından,yapıcılığından ziyade yıkıcılığından 

kaynaklanmaktadır. 

 Şu gerçek ortaya çıkmıştır ki;bir asırdan fazla süre içerisinde ortaya çıkan her 

alandaki tüm olumsuzlukların temelini oluşturan Ergenekon terör örgütü,aslında bir sol 

örgüttür. 

 Desteğini ordudan alarak,ihtilallere ağabeylik yapmakta ve her yere kol atmış 

olmaktadır. 

 Ordu istifrağ etti.Bediüzzaman’ın dediği gibi;orduda bir ruh var,o benimle 

beraberdir,der.Yani bin yıllık islamın bayraktarlığını yapan ordu,dünyaya adaleti 

götüren ordu bu ordudur. 

 Ve diğer bir sözünde;Ordu bilerek baltayı ayağına vurmaz. 

 Ordu bunu gösterdi.İçerisinde darbeye zemin hazırlayan,terörü besleyen,menfi 

insanları destekleyenleri ordu dışarısına atmış,adeta içini kusarak temizlemiş veya en 

azından o alanda bir adım atmıştır. 

 Askeriye kendisini sorgulamalı,kim memnun?Halkla iletişimi ne oranda, bir 

yanlışın olup olmadığı araştırılmalıdır. 

 

 *Bir asırdan fazladır –şeriat geliyor-diyerek ancak hala bir türlü gelmeyen 

tehdit,korkularla,alçakcasına millet rencide edildi,değerlerine bu bahane ile her türlü 

tazyik ve hakaretlerde bulunuldu. 

 31 mart vakasıyla irtica var,geriye gidiliyor denildiği halde,kendilerinin geriye 

götürme çabaları dışında,hep ileriye gidildi,engellemelere ve geciktirmelerine rağmen 

bir türlü geriye gidilmedi. 

 1970-lerde sol kargaşa ve anarşi ile ülkücüleri de tahrik ederek çok kan akıttı. 

 1980-lerden sonra ise bu insanlar piyasada görünmez oldu.Herhalde yerin dibine 

girmediler. 

 Bir kısmı sefahet ve rezalete,bir kısmı bunun hayal olduğunu düşünüp, kendi 

kendine gülerek yaptıklarından vaz geçti,bir kısmı zengin oldu,makam elde ettiler,beyin 

tabası ise medya,ordu,hukuka el atarak,mafya,pkk gibi her türlü kirli işlere Ergenekon 

çatısı altında sürekli kaos ve darbelere zemin hazırlama yolunu sürdürdüler ve hala da 

sürdürmektedirler. 



 

 *Anayasa mahkemesinin bugünkü AKP-nin kapatılmaması yönündeki 6 kişinin 

kapatılması,4 kişinin hazine yardımını almaması ve Başkan Haşim Kılıç-ın da reddi 

yönünde aldığı karar saygı duyulacak bir karar değildir. 

 Çünkü her şeyden önce onlar kendilerine saygı duyupta anlaşamamışlardır 

ki,bizlerden saygı beklemeye hakları olsun.Onlar kendi içlerinde uzlaşamayıp,ortak 

karar verememişler ve en önemlisi milletin beklentisi –en azından çoğunluğun-yönünde 

bir karar vermediklerinden saygı duyulacak bir karar değildir. 

 Bu karar mahkemenin kendi kendisini ipe ve uçurumun kenarına götürüp bir 

oyla kendi ipini son anda istemeseler de ancak milletin sağ duyusu,iyi niyeti ile son 

andaki bir dönüştür. 

 Günler öncesinden bir çok haberler ve senaryolar hep kapatılması yönünde 

alınacak kararlar yönünde idi.Aslında öyle gibi de oldu.Bir oyla 70 milyon 

harcanmaktan son anda kurtuldu. 

 70 milyonun kaderi bir kişinin insafına bırakılmış oldu.Nasıl bir adaletse!!! 

 Bu aşamada en güzel yapılması gereken ise;AKP-nin vakit geçirmeden 

anayasa,mahkemesi ve anayasanın büyük çaplı değiştirilmesi yönünde hızla atacağı 

adımlardır.Çoktan yapılması gereken reformlar geciktirildi. 

 Türkiye yönetimi sol zihniyetten kurtarılmalı,sağ düşünce ve sağ duyu hakim 

olmalıdır. 

 Bu millet dünya ile aynı yerde yaşamalı,yaşamayı öğrenmelidir.Mevlana gibi 

herkesi kucaklamalıdır. 

 Tahakkümle değil,olumlu yaklaşımlarla meseleler çözülmelidir. 

 Sol zihniyet ise çağın gerisinde kalıp,toplumu da çağların gerisine götürmektedir. 

 Türkiyedeki solu batı kabul etmemiş,Sosyalist enternasyoneller toplantılarına 

Ergenekonun avukatı olduğunu söyleyen Deniz Baykalı çağırmamışlardır.sebeb 

olarak,kendi sol standartlarına uymamalarıdır. 

 Batıdaki sol zihniyet maneviyatı yaşamasa da saygı duyan bir düşüncedir. 

Türkiye’deki sol zihniyet ise;saygı bir yana hayat hakkı bile tanımamaktadır. 

 Avrupa medeniyeti materyalist bir medeniyet üzerine kurulup,menfaatı esas alır. 

“Prof. Joad şöyle diyor: Asırlardan beri Avrupa’nın zihnine hakim olan düşünce 

servet yığma arzusudur. Servetin çokluğu insanlığın şeref ölçüsüdür. Mal mülk 

edinmede ileri gitmiş milletlerin, ancak medeni millet olabileceği telkin ediliyordu. 

Onlara göre insanı harekete geçiren motif ruhi duygu ve arzular değil, bizzat servet 

toplama hırsıdır.” 

 

 Yeni nesil sol zihniyetteki kısırlığı görmekte,iltifat etmemektedir.Çünkü geride 

bırakacağı olumlu bir adım yoktur. 

 Yıllarca devrim,ihtilal,kargaşa,anarşi,kavga,fakirlik edebiyatları yapıp,olumlu 

bir adım atılmadı. 

 Sol zihniyetten geride kalan kan ve kavgadır.Silinmez bir lekedir. 

 *Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da 

 Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya) 

 

 Cemil Meriç kendisi için isnad edilen sol ifadesini mütefekkirlikle 

bağdaştıramayıp şiddetle reddetmiş ve şöyle demiştir:”Ben hiçbir zaman sosyalist 

olmadım.Bilhassa materyalist hiç olmadım.Kimim ben?Hayatını Türk irfanına adayan 

münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.”
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 Türkiyedeki açılım ve gelişmeler sol dönemde değil,sağ duyunun hakim olduğu 

üç dönemde gerçekleşmiştir;Adnan Menderes,Turgut özal,Tayyib Erdoğan. 

 Sol dönemler toplumun içine ve dışarıya kapalı olduğu dönemlerdir. 

 Vicdanlı olanlar yapılanlara baktığında rahat karar verebilir.5 sene önceyle 

şimdikinin mukayesesini yaptığımızda bunu çok net görebiliriz. 

 

 Sol zihniyet despot ve kapalı bir zihniyettir. 

  

 *Eğer bir solcu sağ düşüncenin özelliklerini söylüyor veya savunuyorsa; ’eğer 

solculuk bu ise bende solcuyum’ demek,onun kendisi gibi değil de, kendisinin onun gibi 

olmasını düşünmek demektir.Neden onun değersiz konumdaki tanımına kendimi 

konumlandırayım. Veya bazı İslami fikir akımlarında Ali şeriati veya Mısır'da Hasan 

Hanefi'nin savunduğu İslami Sol (el-Yesaru'l-İslami) veya bizde İsmet Özel’in İslami bir 

kesim tarafından öne çıkarılmasına karşı bu kişinin sonunda kendisinin sosyalist 

olduğunu söylemesi; neyi savunmak veya neyi kabullenmek olduğunu düşünmek 

gerekmez mi? 

Değerler değersizlerin elinde de olsa değerlidir.Ancak o değere sahib olmak için 

değersizin yanında yer almak ne kadar değerlilik olur? 

Bir solcunun hatta direkmen ateist olduğunu söyleyen bir insanın adaletteki  

eşitliği savunmasını bende savunurum.Ve bu alanda oy kullanılacaksa  aynı oya bende 

mührümü basarım.Ancak ateistlik eğer böyle adalette eşitlik ise,bende ateistim 

demek,elbette mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır. 

Her menfi insanın her menfi hareketinin menfi olması gerekmez.Ancak bu 

durum onu o menfilikten veya ateistlik,solculuk ve sosyalistlikten de kurtarmaz. 

Nitekim her müsbet insanın her hareketinin de müsbet olmasa gerekmez. 

Müslüman olan bir insanın Müslüman gibi yaşamaması,beni o dinden çıkartmaz ve 

çıkmamı gerektirmez. 

Benim dinimin savunduğunu bir hristiyanın savunması beni o dine girmeye  

mecbur etmez,o sıfatı ve o sıfat sahibini benimsememe sebeb olur. Müslümanın ise o 

kötü sıfatını tenkid ederim. 

Müslümanlık başlı başına bir kimliktir.Başka kimliklerde kimlik aramaya gerek 

yoktur, ihtiyaçta yoktur. 

İslamiyet bir değerler bütünüdür.Ancak içinde münafık gibi her kesimde 

bulunabilir.İslamiyet mutlaka bir gün hazmetmediği ve de kendilerinin islamiyeti  

hazmetmediği kimseleri istifrağ ile dışarı atacaktır. 

Bu durumda ben kendimi dışarıda addetmektense,uymayanlar dışarı çıksınlar. 

İslamiyet istikamet ve vasattır. 

Bizdeki solculuk ve laiklik global bir laikliktir.Bu da; 

Thomas Michel “Globalizasyon, Allah’ın dünyevi işlerde rol oynamayacağı 

fikrinden ortaya çıkıyor.” 

Buda toplumda kavgayı oluşturan temel öğedir. 

 

Bir solcu şundan ibret almalıdır: 

*” Ömrünün elli yılını komünist ideoloji yolunda harcayarak bu davasında 

şöhreti yurt dışına taşmış bir insan olan Salih Gökkaya, daha sonra İslam'la müşerref 

olarak Hakk'a rücu etmiştir. 

Komünizm fırtınalarının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerin birinde Salih 

                                                                                                                                                         
 



Gökkaya  

"Türkiye Komünist Talebe Teşkilatı Başkanı" sıfatıyla Yugoslavya Devlet Başkanı 

Mareşal Tito'nun şeref misafiri olarak Belgrad'a gitmişti.Ömrünün son günlerini 

geçirmekte olan Tito'yu ziyaret ettiklerinde,hayatını komünizme adayan bu ihtiyar 

lider, büyük bir pişmanlık içinde şunları söylemişti: 

"Yoldaş, ben ölüyorum artık... Ölümün ne derece korkunç birşey olduğunu size 

anlatamam. Anlatsam bile sıhhatli ve genç olan sizler, bu yaşta bunu anlayamazsınz. 

Düşünün, ölmek, yok olmak... Toprağa karışmak 

ve  dönmemek üzere gidiş... İste bu çıldırtıyor beni... Dostlarımızdan, sevdiklerimizden, 

ünvan ve makamlardan ayrılmak... 

Dünyanın güzelliklerini bir daha görememek... Ne korkunç birşey anlamıyor musunuz?  

Yoldaslarım, sizlere açık bir kalple itirafta bulunmak istiyorum: 

Ben öldükten sonra, toprak olacaksam, diriliş, ceza veya mükafaat yoksa, benim 

yaptığım mücadelenin değeri nedir? 

Söyleyin bana? Ha, yoldaşlarımın kalbine gömülecekmişim veya unutulmayacakmışım 

veya alkışlanacakmışım,neye  yarar?  Ben mahvolduktan sonra, beni alkışlayanların 

takdir sesleri, kabirde vücudumu parçalayan  

yılan ve çiyanları insafa getirir mi? Söyleyin bu gidiş nereye? Bunun izahını Marks, 

Engels, Lenin yapamıyor. 

İtiraf etmek zorundayım. Ben Allah'a, Peygambere ve ahirete inanyorum artık. 

Dinsizlik bir çare değil. 

Düşünün, şu kainatın bir Yaratıcısı, şu muhteşem sistemin bir kanun koyucusu 

olmalıdır... 

Bence ölüm de son olmamalıdir, mazlumca gidenlerle, zalimce ölenlerin bir hesaplaşma 

yeri olmalıdır.  

Hakkını almadan, cezasını görmeden gidiyorlar. Böyle keşmekeş olamaz. Ben bunu 

vicdanen hissediyorum.  

Öyle ki, milyonlarca suçsuz insanlara yaptığımız eza ve zulümler, şu anda boğazıma 

düğümlenmiş bir vaziyette. 

Onların ah'larına kulak verecek bir merci olmalı... Yoksa insan teselliyi nereden 

bulacak? 

Bunların bir açıklaması olmalı. Marks bu mevzuda halt etmis. Uyuşturmuş beynimizi. 

Nedense ölüm kapıya dayanmadan bunu idrak edemiyoruz. Belki de göz kamaştırıcı 

makamlar buna engel oluyor. 

Ben bu inançtayım yoldaşlarım, sizler de ne derseniz deyin!" 

 

Sol zihniyet,menfur zihniyet…. 

“işte o zaman, kitabı sağından verilen der: «Alın okuyun kitabımı!”
142

 

“ancak sağın adamları, Onlar cennettedirler, sorup dururlar.”
143

 

“Fakat kitabı kendisine solundan verilen kimse: «Kitabım keşke bana 

verilmeseydi; keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim; bu iş keşke son bulmuş 

olsaydı; malım bana fayda vermedi; gücüm de kalmadı» der.”
144

 

“İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir. 

Ayetlerimize küfredenler ise, solcuların kendileridir.”
145

 

“Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar! 

Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!”
146
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“Eğer sağın adamlarından ise, artık selam sana, sağın adamlarından.”
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MEHMET  ÖZÇELİK 

30-07-2008 

 

 

 

 

 

 

 

YALANIN BEDELİ 

 

Eskiler şakaya latife derlerdi.Latifede bir incelik vardı,incelik aranır,inciler 

aranırdı.Şimdilerde latifenin yerini şakalar aldı.Şakalar ise en orta versiyonu ile,eşek 

veya işlek şakası olarak sunulmakta.Bir kaç dakikalık gülme uğruna vereceği zarar 

hesap edilmemektedir. 

 Efendimizin;Hz.Âişeye; ‘seni devenin yavrusuna bindireceğim.’demesi 

içerisinde,her deve annesinin yavrusudur.Hangi durumda olursa olsun. 

 Veya yaşlı bir kadına;Yaşlılar cennete girecek mi?diye soran kadına; 

 -Hayır,cevabını verir. 

 Kadının bu duruma üzülmesi üzerine, 

 -Yani yaşlı olarak girmeyecek,genç olarak girecektir,buyurur. 

 

 Anlatacağımız olay gerçek hayatta yaşanmış bir olaydır. 

 Babasının arabasını alan genç arkadaşlarıyla bir yolculuğa çıkar.Ancak bir 

müddet sonra yolda trafik polisleriyle karşılaşılınca;bir arkadaşını acele acile götürme 

numarasıyla arkadaşı arka koltuğa yatarak hasta numarası yapar. 

 Polislerde bunlara önden giderek eskortluk yapar ve acile gelirler. 

 Hasta numarası hala devam etmektedir.Sedye gelir ve bizim hastayı sedyeye 

yatırırlar.Polislerde bunlarla beraberdir.Bir türlü kurtulamayan genç numaraya devam 

edeyim derken kendisini acilde bulur.Doktorun kısa bir bakmasından sonra; 

 Çok acil bir durum,bunun hemen ameliyata alınması gerekir demesiyle birlikte 

genç kendisini bir anda ameliyat odasında bulur. 

 Daha bir şey demeye kalmadan teşhis sonucu yatırılan genç ameliyat edilir. 

 Ancak yatış o yatıştır.Ameliyattan bir daha da kalkmaz. 

 Genç şakasının bedelini yani Yalanının Bedelini hayatıyla ödemiştir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-11-2008 
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1 MAYIS PROVAKATÖR BAYRAMI 

 

 Evet 1 mayıs şimdiye kadar geriye bıraktığı hep kin-nefret ve kan olmuştur. 

 1 mayıs kanla ve provakatörlerle anılmaktadır. 

 Çözüm değil,problem bayramı. 

Onun dışında aklında güzel bir hatıra olan varsa,düşünsün bir 

baksın,bulabilecek mi? 

İyi niyetli olan insanlar var mı yok mu bu bile su götürmektedir.Olsa bile 

azınlıkta kalmaktadır. 

Neden olsa bile? 

Çünkü bir çok insanın canının yandığı,maddi-manevi bir çok zararların olduğu 

bir bayramı kutlamaktansa kutlamamak daha yararlı olacaktır. 

1 mayıs bu milletin kendine öz ve has bir bayramı değildir.1970-lerden beri hep 

rusyayı ve rejimini ön plana çıkarmaktadır. 

Neden ipini koparanlar hep 1 mayısı karıştırmak için öne çıkmaktadır? 

Kutlama bahane kalıp,hep kavga üzerine ve provakatif eylemler üzerine 

oturtulmaktadır. 

Bu sene başta İstanbul-Ankara-Kocaeli de tüyler ürpertici saldırılar, 

zararlar,taş,molotof kokteyliler,demir misketler,sökülen kaldırım taşları, 

yakmalar,yıkmalar,gaz bombaları,başka şehirlerden yapılan binlerce polis 

sevkiyatı,arabalara zarar vermeler,dükkanların camlarını kırmalar,kısaca 1 mayıstan 

bunlardan başka geriye kalan ne olmuştur? 

Kur’an der:”Kim kasıtlı olarak bir insanı öldürür ve YER YÜZÜNDE 

BOZGUNCULUK YAPARSA,o bütün insanları öldürmüş gibidir.” 

Yaralanan ve zarara uğratılan onca insanın zararını kim telafi edecektir? 

Neden bayram havasında değil de,savaş havasında kutlanılmaktadır? 

1 mayıs yoksa bir sol ve orak çekiç gösterisi midir? 

Zira 1 mayısta sol eller havada,taksim anıtında orak-çekiçli bayraklar... 

Bu neyin ifadesi ve kim ve kimlerin ifadesi ve seslendirmesidir? 

Normal vatandaş bile bu bayramı anarşist bayramı olarak nitelemektedir. Çünkü 

anarşiden başka ne gibi etkinlikler yapılmaktadır. Yapılanlara ne kadar itibar 

edilmekte ve sesi ne kadar çıkmaktadır. 

Bu mudur bayram? 

İşçilerin problemleri masaya yatırılmalı,durumları iyileştirilmeli,teklifler 

sunulmalı,işsizliğin azaltılması için her türlü girişimde bulunulmalı..belki de binlerce 

ortaya konulup ele alınması gereken konular hiç dile getirilmemekte,sloganlar ve 

kavgalarla problemlerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. 

İnsanlar öldürülecek,yaralanacak,karışıklık çıkarılacak,dükkanlar tahrib 

edilecek,millet ve devlet maddi-manevi zarara uğratılacaksa;batsın böyle bayram!!! 

Zararlar işçi dernek ve temsilcilerinden tahsil edilmelidir. 

Böyle zararların olacağı cahil kimseler tarafından bile bilinirken,bu konuda ısrar 

eden temsilciler zararları tazmin etmeli,yaptırım uygulanmalıdır. 

Zira bir şeye sebeb olan,onu yapan gibidir. 

Eğer kutlanacaksa,ilmi platformlarda seminerler,konferanslar verilerek tüm 

işçilerin problemlerini çözme yönünde,yıkıcı değil yapıcı etkinliklerde bulunulmalıdır. 

Öne sürülen provakatörler 18-25 yaş arası gençlerdir.Akıllarından ziyade hisleri 

çalışan bu gençler,sinsi ve hain bir kısım gizli ellere alet olmakta ve edilmektedirler. 

Bir mayıstan geriye kalanlar; 

-Sökülen kaldırım taşları 

-Pislikler 



-Kırılan ağaçlar 

-Dayak yiyen insanlar 

-Saldırılan ve taşlanan polis ve vatandaşlar 

O halde gerçek niyetler ortaya konulmalı;Üzüm yemek mi,bağcı dövmek mi? 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-05-2009 

 

 

 

 

PERDELERİN AÇILDIĞI DÖNEM 2008 

 

2008 yılı bir asırlık oynanan oyunların ve gizli kalmış işlerin perdelerinin açıldığı 

önemli geçiş dönemidir. 

‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ Uygulamasız sözün gerçekleştiği 

dönemdir 2008. 

*Her ne kadar 2007-de de olsa,ilk defa milletin iradesiyle,bir çok engellemeler 

sonucu bir cumhurbaşkanı halk tarafından tasvib görüp, çoğunluğun kabulüne mazhar 

oldu.Bu da ancak 2008-de yerine oturdu. 

Yani; Şimdiye kadar Turgut özal hariç hiçbir cumhurbaşkanının halk 

tarafından,halkın onayına sunulupta iradesiyle getirdiği ve memnun olduğu kimseler 

olmamasıdır.Özal da zaten farklılıkları görmek için çıktığı o noktada partisinin başsız 

kalıp iş yapamaz hale gelmesi,kendisine su-i kast  düzenlenmesine rağmen kurtulması 

ancak sonunda zehirlenmesiyle de ideallerini gerçekleştirememesiyle 

sonuçlanmıştır.Bundan dolayı 2008 –de öne çıkan en önemli iki olay;Cumhurbaşkanının 

kahir ekseriyetle,bir çok engellemelere rağmen halkın tasvibine mazhar olmuş bir 

kimsenin gelmesi, diğeri ise asrın davası olan Ergenekon terör örgütünün asırlık çok 

yönlü,dünya çapındaki başlantılarının ortaya çıkartılmasıyla,italyadaki gladyo 

operasyonundan daha büyük ağ başlantılarının deşifre edilmesidir.Bütün faili 

meçhuller,pkk gibi Türkiyenin temel sorunlarının bağlantı noktalarının deşifresine 

adım atılmış oldu. 

*Daha önce başbakanlığı engellenen Tayyib Erdoğanın gelmesinden sonra,her 

zamanda olduğu gibi,bir türlü iki dönem başbakanlık yapamayan veya 

yaptırılamayanların yoluna Erdoğan-da eklenmek istendi. 

*Yargıtayın google-den veya mesnedi pekde araştırılmayan tamamen şahsi 

yorumlara dayanan partinin kapatılması ve başbakanın devre dışı bırakılması 

çabaları,Akıl almaz senaryolar,Anayasa mahkemesinin yetkisi yokken,yetkisini 

aşarak,Chp ile işbirliği yapması sonucu, meclisde 411 milletvekilinin kararıyla çıkan 

başörtüsü serbestliğine tepki olarak,Anayasa mahkemesi tarafından kale 

alınmamış,meclisin üzerine çıkarak,keyfi uygulamalar sonucu bir oyla kapatılmaktan 

kurtulmuş ancak partiye verilen para kesim cezası ile sonlandırılmıştır. 

*Millet rejime feda edildi.Rejimi koruma uğruna,millete rejim yaptırıldı,o da 

kıtlık derecesinde…Bu konuda askeriye ve hukuk,anayasa mahkemesi perestijinin 

kaybolmasını da göze alarak,bir yandan yanlışlıklar yapıldı,bir yandan da milletin 

hassasiyeti dikkate alınmadı. 



*Hepsinden de önemlisi zira hepsinin bir asırlık keyfi uygulamaların temelini 

oluşturan,menfiliklerin şemsiyeliğini yapan Ergenekon 8 yıl önce konuşulmuş iken 

kapatılmış ancak 2008 yılında üzerine gidilmiştir. 

Bunun hakkında:””MÖ 800, Ergenekon- MS 2000, Bolu civarı 

Orta Asya'daki eski Türklerin dilinde "sarp dağ yamacı" anlamına gelen 

Ergenekon'la ilgili destanı bilmeyen yoktur. Türklerin yeniden doğuşunu ve çoğalarak 

Orta Asya'ya egemen oluşlarını anlatan bu efsanenin adı aynı zamanda Soğuk Savaş 

döneminde NATO ülkelerinde kurulan gizli anti-komünist örgütün,kontr-gerillanın 

Türkiye'deki kolunun adı olarak da gündeme gelmiştir,ama şu anda konumuz bu 

değil.”
148

 

*İrinle dolu torbaya susurlukta iğne batırıldı ancak delinme olmadı. 

Ergenekonda bu irinler dışa akmaya,kokusu etrafa yayılıp herkesi bir yandan rahatsız 

ederken,bir yandan da ümitlendirmeye başladı. 

*Kâfir rusun çektirmediğini Ergenekon terör örgütü ve çetesinde ortaya çıkan 

zihniyet ve uygulamalar çektirmiştir. 

Tam birt şebeke..menfaat şebekesi..para,makam,rütbe,kariyer,üniversite 

hocalığı,bedava profluk ve makamlar,vaadler üzerine vaadler..kandırmaca ve 

aldatmacalar… 

Kaos uğruna her şey meşru..1970 yıllarının sol zihniyetinin basit ve değişik 

versiyonu..ortaklık,ortak noktalarda bir-leş-me. 

1970-lerin sağ-sol kavgasının bir kısım ve kesimi işi yer altında sürdürmek 

üzere,yerin altına inme faaliyetidir.Sağın solu,solun sağı vurarak,ortak noktalarda 

birleşerek millete vurma çabasıdır. 

Ne kadar hazin ve düşündürücüdür ki;Ergenekon terör örgütünün içindeki tüm 

kollar,pkk-yı savunanlar,milliyetçi olduğunu söyleyenler,ve daha sayılamıyacak tüm 

farklı gruplar;Hep Atatürkçülükten dem vurmaktadırlar. Atatürkçü olduklarını 

söylemekte ve Atatürkçü olduğu için bunların kendisine yapıldığı perdesini 

kullanmaktadırlar. 

Ergenekonun meşrulaştırılması için bir yerlere dayanıldı ve özellikle 

Atatürkçülük… 

Atatürk en çok solcular tarafından kullanılırken,bir kısım sağcılar, 

Ergenekoncular,uyuşturucular,devleti soyanlar,kısacası başta her  su-i istimale bulaşmış 

olanların en çok kullanıldığı kişidir Atatürk? 

Şaibeli kişilerin her şeylerini getirip ona isnad etmeleri,onun üzerindeki şaibeleri 

de arttırmaktadır. 

*Ergenekon terör örgütünün iskeletinin ayağını ayak takımı,bedenini 

askeriyeden bir kesim ve para babaları,kafasını ve fikrini sol zihniyet,üniversite ve 

medya oluşturmaktadır. 
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Daha evveline gidersek,bir asrı aşan Ergenekon terör örgütü,Osmanlıyı 

kötülemekle başladı.Şöyle ki; 

“Profesör Lowther (Eli Kidor) rapor bahsine şöyle giriyor:  

«Osmanlı aleyhtarı peşin hükümler 1880'lerden itibaren İngiliz politikasının 

temel unsurudur. (Lowther)in mektubu, yeni Osmanlı devlet adamlarının meş'um 

dalaveracı bir yönetim olduğu inancını desteklemekle bu peşin hükmü doğrulayarak 

ona yeni bir kuvvet vermiş oluyor... -Asırlık İngiliz politikasının, Türk'ü maddede ve 

ruhta imha etme gayesi, son merhalesine Lozan antlaşmasiyle ermiş olarak bu satırlarda 

plânını apaçık ortaya dökmüş bulunuyor. 

…….."Bilindiği kadariyle, Türk Farmasonluğu şimdi uyuyor ve muhtemelen de 

öyle kalacaktır. Tâ ki, halen Türkiye'nin başında olan grup kuvvetten düşürülsün ve 

gelecek Türk rejimine veya yabancı bir muzaffer kuvvete karşı yeraltı faaliyetlerine 

yeniden başlansın..." 

………Bildiğin gibi, Paris'teki (Jön Türk) hareketi Selânik'lidir. Selanik'te 

140.000 nüfusun 80.000 kadarı İspanyol yahudisi, 20.000'i ise dışta müslüman görünen 

ve Sabetay Sevi tarikatına bağlı Farmason... Roma'nın yahudi belediye başkanı 

(Natham), Mason localarında yüksek bir mevkie ulaşmıştır ve yahudi Bakanlar 

(Luzzatti) ve (Sonnino) ve diğer senatör ve milletvekilleri de anlaşıldığına göre 

masondur. "Kadim İskoç"tan temellendikleri iddiasındalar. 

Birkaç yıl önce, Selânik'li yahudi mason (Emannuele Carasso) - ki, halen de 

Osmanlı Meclisinde Selanik temsilcisi- orada Makedonya (Risorta) isimli İtalyan 

Farmasonluğuna bağlı bir loca kurdu. Bu adam görünüşte Sultan Hamîd'in casuslarını 

aldatmak maksadiyle, fakat aslında Türkiye'de yahudi tesirini kuvvetlendirmek için 

(Jön Türk)leri Farmasonluğu kabule teşvik etmiştir... [6] Evinde onlara toplantı izni 

sağlamıştır. Abdülhamîd'in casusları bunu haber almış ve 1908 Temmuz ihtilalinden 

sonra esrarengiz bir şekilde öldürülen İsmail Mahir Paşa, durumu Yıldız Sarayı'na 

bildirmiştir. Evin dışına yerleştirilen casuslar, girip çıkanların isimlerini kaydetmekle 

vazifelendirilmiştir. Fakat Farmasonlar casusları "kardeş" ilân edip aralarına almıştır. 

Selanik'teki hareketin temeli yahudidir.....”
149

 

*Çorap söküğü gibi bir asırlık irin ve pislikler dünyayı kokutacak derecede 

etrafa saçılmış ve yıllarca da saçılmaya devam edecektir. 

Ancak gocunanların çokluğu,kirliliğin boyutlarını da net olarak göstermekteydi.  

Al kaşağıyı gir ahıra 

Yarası olan at gocunsun… 

En çok kirletilen yerler; 

Ordu…Bazen haberleri okuyunca kahroluyorum fakat bu pislikleri de tarihe 

havale hatırına sabrediyorum. 

‘5'i irticai 24 kişi ordudan ihraç edildi’ 
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İrtica derken adı konulmalı yani namaz kıldığı için,dini inancının gereğini yaptığı 

için mi?Eğer bunun için ise Allah onu atanı veya cezalandıranı her iki dünyada da 

rezil,kepaze ve perişan etsin,ıslah değil,kahretsin.Çünkü açıkça ve cahiliye asrının 

gerisinde kalan bir cehalet ve ahmaklıktır. 

Ordudan irtica adına inançlı insanlar ihraç edildi,yeri ergenekona bırakıldı. 

*İçki içmeyenler tenkid edildi.Bu durum basına kadar yansıdı. 

Hilmi Özkök eski genelkurmay başkanı iken içmediği için arkadaşları tarafından 

tenkid edilmiş.İşte hazin konuşma; 

’Emekli komutanların şarap tartışması sürüyor’ 

Oysa Bulanık kafayla vatan korunmaz,emanet edilmez. 

*Tuncay güney,Ergenekonun kaynağının askeriye olduğunu söylemektedir.Bu da 

yabana atılacak bir durum değildir. 

*Askerin basireti mi bağlanmış?30 yıldır pkk-yı bitiremiyor?İçindeki ele 

başılarını göremiyor?Subay kademesinden tuğgeneral seviyesine kadar… 

*Milli güvenlik kurulunun bir alt kurulu olduğunu,hizbullahı kurduranın 

askeriye olduğunu Tuncay Güney ifade etmekte ve artık bu da herkes tarafından da 

bilinmektedir. 

*Elbette hepsinin yanlışlığı söz konusu olmamakla beraber yine de ümit varız. 

"Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri 

Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların 

muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan 

etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…"
150

 

"Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurur. Kur'ana hizmetkâr eder. ağlayan 

Âlem-i İslâmı güldürür." 

*Hukuk…2008-de en çok yıpranan ve kendini yıpratan iki kurum;1-Türk Silahlı 

kuvvetleri  2-Anayasa mahkemesi ve siyasallaşan hukuk… 

*Yarsav ihsası reyde bulunmuş,yargıtayda böyle bir hataya düşeceği sırada Cemil 

Çiçek-in uyarısıyla son anda geri adım atmıştır.Aksi durumda Ergenekon terör 

örgütüne taraf olmuş olacaktı resmen… 

*Üniversiteler ise,ilim yuvası olma vasfını yitirmiş,hayatı kazananların 

değil,kaybedenlerin ve de kaybettirenlerin yeri haline gelmiş ve de getirilmiştir. 

Tüm bunlar ile ilgili haberlerin arşivimizde örnek ve belgelerini görebilirsiniz.
151

 

*İsrailin filistinde yaptığı katliam ve vahşet,hayvanlara rahmet okutur cinsdendi. 
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"Zulüm kıyamet gününün karanlıklarındandır""Ez-zulmü zulemâtü yevm el-

kıyâme" 

Filistinde yüzde 65-i kadın ve çocuk,1200-den fazla insan şehid oldu,beş binden 

fazla yaralı ve trilyonlarca maddi zarar oluştu.Yakıcı olan Fosfor bombası kullanarak 

bir yasağı daha çiğnemiş oldu. 

Tarihe israilin vahşeti olarak geçti.Hitlere rahmet okutturdu. 

“Onlardan çoğunun, inkâr edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Nefislerinin 

onlar için (ahiret hayatları için) önceden hazırladığı şey ne kötüdür: Allah onlara 

gazabetmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar!”
152

 

“Şüphe yok ki o, düşündü, ve ölçtü biçti. Artık kahrolası, nasıl ölçtü biçti. 

Sonra kahrolası, nasıl ölçtü biçti. Sonra bakıverdi. 

Sonra kaşını çattı, suratını astı. Sonra gerisine döndü ve böbürlendi. 

Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, 

ancak insan lâkırdısıdır. 

Onu ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.”
153

 

*İmam Ebu Davud, Sünen’inde Hz. Peygamber’in azadlı cariyesi Meymûne’den şu 

rivayeti nakletmektedir: 

Birgün Meymûne Hz. Peygamber’e gelir ve: “Ya Rasulallah! Beytu’l-Makdis’e 

(Mescid-i Aksâ’ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?” der. Allah Rasulü: 

“Gidin ve orada namaz kılın!” diye cevap verir. Fakat o zaman orada (Bizans ile 

Persler arasında) savaş vardır ve bunu dikkate alan Peygamberimiz hemen şunu ekler: 

“Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılmazsanız, bari oranın kandillerini 

aydınlatacak yağ gönderin!” buyurur. “
154

 

İmam Buhari, et-Tarihu’l-Kebir adlı meşhur eserinde “Bişr b. Akrabe el-

Filistinî” hakkında şu rivayeti naklediyor: 

         Babam, Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı bir savaşta şehit düşmüştü. Birgün 

Peygamber (as) yanıma uğradı. Ben, ağlıyordum. (Ey sevimli çocuk!) diye seslenerek 

benden ağlamayıp susmamı istedi ve bana yasımı unutturacak şu teklifte bulundu: 

         “Benim, senin baban; Aişe’nin de annen olmasını istemez misin?” Bu teklifi duyar 

duymaz ben: 

         - “Anam babam sana feda olsun elbette isterim yâ Rasulallah!” dedim.  

         İmam Buhari, burada adı geçen Bişr’in “Filistin” olarak bilindiğini de 

kaydetmektedir.”
155

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

19-01-2009 
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BU DÜNYADAKİ HANGİ ŞEY ÂHİRETTE EDEVAM EDECEKTİR. 

 

 Gerçekten bu dünyada olupta çok değer verdiğimiz,bazen hayatımızı ortaya 

koyduğumuz,bir ömür boyu elde etmeye çalıştığımız hangi şey orada devam 

edecek,kıymet alacak,yüzüne bakılacak,ulaşılmasına çalışılıp taleb edilecektir. 

Çok afedersiniz;yüzüne bile bakmayıp çöpe attığınız bir kemiği elde etmek için 

bir çok köpek birbirleriyle kavga ederler.Saatlerce onun üzerinde uğraşırlar. 

Şimdi acaba;onlar mı kemiğin kıymetini çokça bilmektedirler?Yoksa insan mı 

kemiği bilmeyip,kıymetini anlamayıpta takdir mi etmemektedir? 

Onların bu hırlaşmalarını gören insan,’Bunlar zaten köpektir’deyip normal 

görerek çekip gider. 

Kendisi ise onu elde etmeye değil,elden çıkarmaya çalışmıştır. 

Aslında dünya ve içindekilere baktığımızda acaba bizim pozisyonumuz nedir? 

Uğraştığımız ve de elde etmeye çalıştığımız şeylerin kıymeti nedir?Neden bazılarının 

çokça kıymet verdiklerine diğer bazıları hiç kıymet vermemektedirler? 

Her şeyin kıymeti de kıymet verenlerin vermesine göre kıymet almaktadır?Peki 

ya gerçekteki kıymeti nedir? 

Kediler için en kıymetli şey farelerdir.Sırtlanlar için ise leşlerdir. 

Herkes kendi kıymetinde kıymetlenmekte ve değer vermektedir! 

İnsan karpuzun içini yerken,işlek onun kabuğunu yemektedir. 

Çocuğun dünyası,oyuncak dünyasıdır.Büyükler hiç ona iltifat etmezler. 

Acaba büyüklerin burada iltifat ettiklerine gerçek manada ne kadar kıymet 

biçilmektedir?Yoksa bizlerde mi çocuk durumuna düşmüş oluyoruz? 

Hadisde:” Dünyanın Cenab-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti 

olsaydı, kafirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi” 

 Yani ebedi ve sonsuz ahret hayatına nisbeten dünyanın bir sivrisinek kanadı 

kadar dahi bir değeri yoktur.Zira biri fani ve kısa,diğeri ise baki ve ebedidir. 

 Dünya kelime anlamı itibarıyla aşağı ve düşük demektir.O halde aşağı ve düşük 

olanın kıymeti de aşağı ve düşüktür. 

 O halde hiç mi kıymeti yoktur? 

 Dünyanın tek kıymeti ahret için bir Pazar,ekin yeri,bir fabrika gibi ahrete iman-

ibadet-ihsan gibi güzel şeyleri üretmesi cihetiyledir. 

 Dünya ahrette ne kadar yüz bulacak,yüz verilecek,yer alacaktır? 

 Bazen cirmi,bazen de cürmü kadar.Belki bir hatırlanması amacıyla müze görevi 

görecektir… 

 Hadisde:”Dünya cifedir.”denilmesi,köpeklerin üzerinde kavga ettikleri kemik 

misali cihetiyledir. 

 İbni Abbasdan rivayet edilen mealen bir Hadisde:Dünya ahrette acuze –yaşlı-bir 

kadın suretinde getirilir.İnsanlar bir ömür boyu peşinden koştuğumuz dünya bu 

mu?diye hayret ederler. 



 Dünya herkesle nişanlanır ancak kimseyle evlenmez.Evlense foyası meydana 

çıkacaktır… 

 Cennette yüzüne bile bakmayacağımız bir şeye burada hayatımızı bile feda etmek 

ne kadar mantıklıdır? 

 İman ve marifet cennette de sürekli devam edecek olan hakikatlardandır. Allah 

ezeli ve ebedi olduğundan O’nu ebediyyen bilme orada da devam edecektir. 

 Cennet geçici,kısır ve noksan şeyleri kabul etmez.Ebedi ve ebede namzet olanları 

kabul eder. 

 Herkesin kıymeti kıymet,himmet ve değer verdiği şey nisbetindedir… 

MEHMET  ÖZÇELİK 

23-01-2009 

 

 

AVRUPA VE AMERİKA İSLÂMİYETLE HÂMİLEDİR 

 

 “Nev-i beşer, bu son Harb-i Umuminin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdâdı ile ve 

merhametsiz tahribâtı ile; ve birtek düşmanın yüzünden yüzer mâsumu perişan 

etmesiyle; ve mağlûpların dehşetli me'yusiyetleriyle; ve gâliplerin dehşetli telâş ve 

hâkimiyetlerini muhâfaza ve büyük tahribâtlarını tâmir edememelerinden gelen dehşetli 

vicdan azablarıyla; ve dünya hayatının bütün bütün fânî ve muvakkat olması ve 

medeniyet fantâziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle; ve fıtrat-ı 

beşeriyedeki yüksek istidâdâtın ve mahiyet-i insaniyesinin umumi bir sûrette dehşetli 

yaralanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin, sert ve sağır olan tabiatın, Kur'ân'ın elmas kılıcı 

altında parçalanmasıyla; ve gaflet ve dalâletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan 

siyâset-i rûy-i zeminin pek çirkin, pek gaddarâne hakiki sûreti görünmesiyle; elbette ve 

elbette, hiç şüphe yok ki, Şimâlde, Garbda, Amerika'da emâreleri göründüğüne binâen, 

nev-i beşerin mâşuk-u mecâzîsi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici 

olmasından, fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle 

arayacak; ve elbette, hiç şüphe yok ki, bin üç yüz altmış senede, her asırda üç yüz elli 

milyon şâkirdi bulunan; ve her hükmüne ve dâvâsına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile 

imza basan; ve her dakikada milyonlar hâfızların kalbinde kudsiyet ile bulunup, 

lisânlarıyla beşere ders veren; ve hiçbir kitapta emsâli bulunmayan bir tarzda, beşer 

için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren; ve bütün beşerin yaralarını 

tedâvi eden Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla, 

belki sarîhan ve işareten, on binler defa dâvâ edip haber veren; ve sarsılmaz katî 

delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle, hayat-ı bâkiyeyi katiyetle müjde ve 

saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, 

maddî veya mânevî bir kıyâmet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve 

İngiltere'nin Kur'ân'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın Din-i 

Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıtaları ve büyük 

hükümetleri, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra 



bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü, bu hakikat noktasında, katiyen Kur'ân'ın 

misli yoktur ve olamaz; ve hiçbir şey bu mu'cize-i ekberin yerini tutamaz.”
156

 

 “Mesmuata göre, bugünkü Amerika, aktar-ı aleme tetkikat için gönderdiği dört 

heyetten birisini, bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrisine 

memur etmiştir. Bu ise, müceddidliğini mahkeme lisanıyla her tarafa ilan eden Risale-i 

Nur, bu muztarip, perişan beşeriyetin en büyük bir saadeti olacağına imanımız pek 

kuvvetlidir.”
157

 

 “"Elbette, nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir 

kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'ân'ı kabul 

etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli 

cemiyeti gibi, rû-yi zeminin geniş kıt'aları ve büyük hükûmetleri, Kur'ân-ı Mucizü'l-

Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh-u canlarıyla 

sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında kat'iyen Kur'ân'ın misli yoktur ve olamaz. 

Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz."
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 "İşte Amerika ve Avrupa tarlaları böyle dâhi muhakkikleri (Mister Carlyle ve 

Bismarck gibi) mahsûlât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim: Avrupa 

ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir. Günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak."  

"Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına (inkisafına) ve beşeri tenvir etmesine 

mümânaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümânaat edenler çekilmeye 

başlıyorlar. Kırk beş sene evvel o fecrin emaresi göründü. '71'de fecr-i sadıkı başladı 

veya başlayacak."
159

 

 “Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost 

yapmak, İmân ve İslâmiyetle olabilir.”
160

 

 “Mısır Camiü'l-Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahîd Efendi 

İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde, Kürdistan'ın sarp, yalçın kayaları arasından 

gelerek İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursî'yi ilzam edemeyen İstanbul 

uleması, Şeyh Bahîd'den bu genç hocanın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahîd de bu 

teklifi kabul ederek, bir münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti, Ayasofya 

Camiinden çıkıp çayhaneye oturulduğunda, bunu fırsat telakki eden Şeyh Bahîd Efendi, 

yanında ulema hazır bulunduğu halde Bediüzzaman'a hitaben, 

yani "Avrupa ve 

Osmanlılar hakkında ne diyorsunuz, fikriniz nedir?" der.  

Şeyh Bahîd Efendinin bu sualden maksadı, Bediüzzaman'ın şek olmayan bir bahr-i 

umman gibi ilmini ve ateşpare-i zekasını tecrübe etmek değil, belki zaman-ı istikbale ait 

şiddet-i ihatasını ve idare-i alemdeki siyasetini anlamak idi.  

Buna karşı Bediüzzamanın verdiği cevap şu oldu: 
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Yani, "Avrupa, bir İslam devletine hamiledir, günün birinde onu doğuracak; 

Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir, o da onu doğuracak. "  

Bu cevaba karşı Şeyh Bahîd Hazretleri, "Bu gençle münazara edilmez; ben de aynı 

kanaatteyim. Fakat, bu kadar vecîz ve beliğane bir tarzda ifade etmek, ancak 

Bediüzzaman'a hastır" 
Haşiye

 demiştir.  

Haşiye: Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi, ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş; bir 

iki sene sonra Meşrutiyet Devrinde şeair-i İslamiyeye muhalif çok adat-ı ecnebiyeyi 

ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmek; ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve 

İslamiyete karşı gösterilen hüsn-ü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc 

İslamiyeti kabul etmek gibi hadiseler, o ihbarı tamamıyla tasdik etmişlerdir.”
161

 

 Bir anda göğü bulutlarda doldurup dağıtan Allah,alemide bir anda değiştirmeye 

kadirdir ve hikmeti de onu göstermektedir. 

 Nitekim bir asır öncesine kadar Amerikada adam yerine konulmayan,aynı 

okul,aynı arabada yer almayan zenciler bu gün Obama Hüseyin barak ile devlet 

başkanlığını üstlenmiş ve devleti yönetir hale gelmişlerdir. 

 Yılların birikimi bir andaki bir patlayışı beklemektedir. 

 Ve bu günlerde Hz.isa-nın 12 havarisinden birisi olan Barnabas incilinin de gün 

yüzüne çıkma durumu tüm hristiyanlığı kökten sarsıp değiştirecek bir hadisedir. 

 Zira barnabas incilinde Allahın üç değil bir olduğu,kendisinde sonra gelecek olan 

peygamberin haber verilişi gibi bir çok ifadeler hristiyanlığın şimdiye kadar papazların 

tasallut ve baskısı altında sürdürülüp,Hz.isanın dinini temsil etmediği ortaya çıkacaktır. 

 Kur’an-ı Kerimin bir çok ayetinin sonunda:”Âkibet müttakilerindir.” 

buyurulur.Sonuç Allahtan korkan,günahlardan kaçınan insanların lehinedir. 

 Allah dünya sahnesini elbetteki kendi lehine kapatacaktır. 

“Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir 

bilinmez.”
162

 

İslamiyet ahirzamanda bütün haşmetiyle tahakkuk ve tecelli 

edecektir.İnşaallah… 

MEHMET  ÖZÇELİK 

23-01-2009 
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DOĞUDA İNANÇLI KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMELİ 

 

 Doğuda hakim olan din ve diyanettir.Doğu insanı kendisi dindar olmasa da 

kendisini idare edeni dinine bağlı bir kişi olarak görmek ister. 

 Bediüzzaman bir tesbitinde şöyle der: 

 “Bu millet-i İslamın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta 

fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Şarkta, umum 

memurlara dair en evvel sordukları sual bu imiş: "Acaba namaz kılıyorlar mı?" derler. 

Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında 

müttehemdir.bir zaman, beytüşşebap aşairinde isyan vardı. ben gittim, sordum: "sebep 

nedir?" dediler ki: "kaymakamımız namaz kılmıyordu; öyle dinsizlere nasıl itaat 

edeceğiz?" halbuki, bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler.  

5. Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garbda gelmesi Kader-i Ezelinin bir 

remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbdir, akıl ve felsefe değildir. Madem Şarkı 

intibaha getirdiniz; fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa, sa'yiniz ya hebaen 

mensura gider veya sathî kalır.”
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 Yıllarca toplumun en serseri,suçlu insanları cezalandırılmak amacıyla doğuya 

sürüldü.Aslında bu hareketle doğunun insanı cezalandırılmış oldu. 

 Amirler memurlarını doğuya sürmekle tehdit ettiler.İnsanlar doğuya sürülme 

korkusuyla görevlerinde bir çok yanlışlıklara tevessül ettiler ve ettirildiler. 

 Böylece devlet doğuda dini her şeyin önünde birinci unsur olarak ele 

almalı,uygulamalara hızla koyulmalıdır.Dini okullar açmalı,özellikle İmam-Hatiplerin 

orta bölümünü devreye sokarak,insanların özellikle kız çocuklarını bu okullara kendi 

istekleriyle göndererek cehalete çözüm bulunmalıdır. 

 *Zira doğuda eksik olan üç unsur ve üç tedavi yöntemi vardır. Bediüzzaman 

tesbitinde: 

 “İstanbul'da yirmi bine yakın hemşehrilerimi (hamal ve gafil ve safdil 

olduklarından) bazı particiler onları iğfal ile vilayât-ı şarkiyeyi lekedar etmelerinden 

korktum. Ve hamalların umum yerlerini ve kahvelerini gezdim. 

 Geçen sene anlayacakları suretle Meşrutiyeti onlara telkin ettim. Şu mealde:  

         İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, 

Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. 

Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim 

düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, marifet, ittifak 

silahiyle cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakikî 

kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette 

fenalık var, husumete vaktimiz yoktur. Hükümetin işine karışmayacağız. Zira, hikmet-i 

hükümeti bilmiyoruz.” 

 Bunu yüzüne gözüne bulaştırıp,kendisinde olmayan inancı toplumdan da almak 

amacıyla pkk devreye girmiş,halkın inancının yerine materyalizmi ve inançsızlığı 

yerleştirmeye çalışmıştır. 

 Dini kullanmaya çalışmışsa da,dinin içinden gelmedikleri için sırıtmaya 

başlamış,çabucak anlaşılmıştır. 

 *Pkk solun devamı olup,doğuda hakim olan dinin pkk-nın kürt milliyetçiliğini 

öne sürerek dinin üstünü kapatmaya çalışma faaliyetidir.Solcu olan Abdullah Öcalın, 

solculuğunu, ergenekonun destek ve anlaşmasıyla pkk perdesi altında sürdürme 

faaliyetidir. 

Rusyada biten kominizm,sosyalizm,batıda biten sol,bizde hala varlığını değişik 

adlarla sürdürmektedir ki,ergenekon bunun şemsiyeliğini yapmakta ve tüm kirli 
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faaliyetleri de içerisine almaktadır. 

Bunun en büyük güç noktaları ise;askeriye,hukuk,yök yani üniversiteler ve 

ahtapot gibi devletin tüm kademelerine kollarını sarmasıyla rahatça 

sürdürmekte,çözümlerini aşmakta,problem çıktığında işi suyun başından 

halletmektedir. 

Ergenekon başa cumhurbaşkanlığı makamı gibi devletin önemli birimlerinde 

vaatleriyle bulunmaktadır.En büyük yerleşimini de Mhp-Dsp-Anap ortaklığının 

seçmesiyle,üçünün ürün ve marifeti olan cumhurbaşkanı ahmet necdet sezer döneminde 

gerçekleştirmiştir. 

Ergenekon 1990-dan sonra 17 binden fazla faili meçhullerle pkk-yı dağa çıkarttı 

ve ona olan destekleri bir yandan arttırırken,diğer yandan da ordudan baskı yoluyla 

baskılar oluşturulmasına ve halkı iki kıskaç arasında bıraktırarak korku saldırarak 

paniğe neden olmasına,bir kısmının da pkk-ya destek olmasını sağlamış oldu. 

Pkk-yı ergenekonun kurdurduğu resmen de belgelendi. 

 *Doğuda bir asırdan fazla ırkçılık unsuru sürekli işletilmeye çalışılmaktadır,doğu 

insanı istemediği ve taraftar olmadığı halde. 

 Irkçılığı öne sürmek doğuyu anlamamaktır.Doğuda Türkçülüğü işlemek,antipati 

olarak kürtçülük unsurunu canlandırmaktır. 

 Zira bu milletin ortak mayası dindir. 

 “Siz, farz-ı muhal olarak, hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da, ekser enbiyanın 

Asya'da, şarkta zuhuru ve ekser hükemanın ve filozofların garpta gelmelerinin 

delâletiyle Asya'yı hakikî terakki ettirecek, fen ve felsefenin tesiratından ziyade hiss-i 

dinî olduğu halde, bu fıtrî kanunu nazara almayarak garplılaşmak namıyla an'ane-i 

İslâmiyeyi bıraksanız ve lâdinî bir esas yapsanız dahi, dört beş büyük milletlerin 

merkezinde olan vilâyat-ı şarkiyede millet, vatan selâmeti için dine, İslâmiyetin 

hakaikine kat'iyen tarafdar olmak, size lâzım ve elzemdir. Binler misallerinden bir 

küçük misal size söyleyeceğim:  

Ben Van'da iken, hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki: "Türkler İslâmiyete çok hizmet 

etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun?" dedim.  

Dedi: "Ben Müslüman bir Türkü, fâsık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan 

ziyade ona alâkadarım. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar. 

Bir zaman geçti, (Allah rahmet etsin) o talebem, ben esarette iken, İstanbul'da 

mektebe girmiş. Esaretten geldikten sonra gördüm. Bazı ırkçı muallimlerden aldığı 

aksülâmel ile o da Kürtçülük damarıyla başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi: "Ben 

şimdi gayet fâsık, hattâ dinsiz de olsa bir Kürdü salih bir Türke tercih ediyorum."  

Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaati geldi ki, Türkler bu millet-i 

İslâmiyenin kahraman bir ordusudur.  

Ey sual soran meb'uslar! Şarkta beş milyona yakın Kürt var. Yüz milyona yakın 

İranlı ve Hintliler var. Yetmiş milyon Arap var. Kırk milyon Kafkas var. Acaba 

birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere, bu talebenin Van'daki 

medreseden aldığı ders-i dinî mi daha lâzım? Veyahut o milletleri karıştıracak ve 

ırktaşlarından başka düşünmeyen ve uhuvvet-i İslâmiyeyi tanımayan, sırf ulûm-u 

felsefeyi okumak ve İslâmî ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali 

mi daha iyidir? Sizden soruyorum."
164

 

Özetle;-Doğuya inançlı memur ve amirler,doktor ve mühendisler,vali ve 

kaymakamlar, öğretmen ve müdürler gönderilmeli ve görevlendirilmelidir. 

Üç hastalık olan;Fakirlik,kabileler arası ihtilaflar ortadan kaldırılıp, cehaletin 

kaldırılması gerekir. 
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Buna karşılık olarak yani fakirliğe karşı fabrikalar,iş yerleri açılarak hem halk 

meşgul edilmeli,hem başkalarının oyununa gelmemeli,fakirlikle tehlikeye düşmesi 

engellenmelidir. 

Kabileler arasındaki ihtilaflar kardeşlik telkinleri,iman duygusunun kalblere 

kuvvetli yerleştirilmesiyle,kendilerini kontrol etmeleri sağlanmalıdır. 

Okullar açılarak,sanat dallarıyla zenginleştirerek belli bir seviye 

kazandırılmalıdır. 

MEHMET  ÖZÇELİK 

01-08-2009 

 

 

 

 

ENCÜMEN-İ KAN-İŞ – Mizah- 

 

 Aslında başlığı Encümen-i Naniş olarak atmak istiyordum.Yani ortakların 

birbirlerine göz kırpmalar ile işleri yürütmeleri anlamına gelmektedir. 

 Ancak işin içinde daha doğrusu başında ve sonunda eli silah tutan silahşörlükten 

başka çalışma özellik ve alanları olmayan kişiler bulunması sebebiyle –Encümen-i kaniş 

yani kanla iş gören kurul dedim. 

 Bu bir üst kurul olup,üstlerin ve üstekilerin oluşturmuş olduğu bir 

kuruldur.Alttakilerin canı çıksın kurulu. 

 Kahtı rical yani adam kıtlığı döneminde kendilerini adam yerine koyup ve adam 

kabul ettirenlerin oluşturduğu bir gizli örgüt. 

 Masonik bir yapılanma..gizli komite..ailelerinden bile gizlenen gizli işler 

organizasyonu..yetmiş milyonun üzerinde düşünen yedi kişilik düşünmeme, düşünenleri 

susturma grubu..yedi kişilik rejim muhafız birliği..silahlı..faili meçhullü..ergenekonun 

üst çatısı..darbeler genel müdürlüğü..fişleyen ve gerektiğinde şişleyen örgüt.. 

 Kökü dışarıda..gövdesi içeride..kafası yok..ısmarladı gelecek.. 

 Dış uyruklu..israil kuyruklu..Abd buyruklu kör sevdalı… 

 Kendi başına buyruk,hakimiyet kayıtsız şartsız encümen-i kaniş-indir diyenlerin 

meclisi… 

 Bunlar istediklerini otobüse bindirip,istediklerini de otobüsten indiren 

cinstendir.Otobüsten başka binekleri olmadığı için sürekli aynı otobüsü kullanırlar. 

 Bunların tek geçim kaynağı,Kaostur..onunla beslenir,onunla besilenirler. 

 Çok sesli,çok besili bir yapıya sahiptirler. 

 Tek bildikleri muhalefettir..dedelerinden kalma tapuyu babadan oğula 

devrederler..iktidar kavgası,menfaat yongası,saltanat sultası bir şebeke sistemine 

sahiptirler. 

 Maneviyatsız bir yapılanma içine girmişlerdir..nefsi tatmin uğruna her şeyden 

geçerler hatta vatandan bile.. 

 Nesillerin kendilerince bozulması düşüncesiyle gece gündüz batıdan damızlık 

getirme düşleri kurarlar. 

 Çıplaklar kampı,çıplaklık kampı onların yaşayış sitillerindendir.Kapalıları 

kapalı yerlere kapar veya kapalılar kampına hapsederler veya kanla korkuturlar. 

 Tek güçleri korkudur..Ankaraya giden milletvekillerinin ya kulaklarını çekerler 

veya kulaklarına fısıldarlar..kulak çekmede ustadırlar..başkada bir şey bilmezler zaten. 

 Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler..ayılarla da araları iyidir de… 

 Zorda kaldıklarında büyük ağabeylerini çağırır,çekemedikleri kulakları onlara 

çektiriler. 



 Millet fasodur,Ergenekon fisodur..ikisi beraber faso fisodur. 

 Ayakları baş,başları da ayakla yer değiştirirler.İnsanlar şımarmasın diye sık sık 

yer değiştirirler. 

 Her yerde kolları vardır..bir kolları kopsa yanlarında devamlı yedek kol 

taşırlar..kolla yapamadıklarını ayaklarıyla yaparlar..onunla da baş edemediklerine –

encümen-i kan-iş’i toplayıp verdikleri kararlarla vicdanlarına rahatlatıcı 

uygulamalarda bulunurlar. 

 Şeriatın kestiği şey yani encümeni kaniş-in kestiği baş ağrımadığından 

bombalamalardan,haksızlıklardan,birbirine kırdırmalardan rahatsızlık 

duymazlar..herhalde Allah da onları hesaba çekecek değil yani..olsa bile yedi kişiye 

bölündü mü epey cezalar düşer,onu da para cezasına çevirdin mi kazanılanlardan bir 

kısmına da Allahı ortak ettin mi tamamdır. 

 Bunlar çok mütevazi insandırlar..hiç mi hiç şöhreti sevmezler..şöhret olsalar 

konumları ve foyaları ortaya çıkacağından sadece yedirdikleri değil yedikleri de açığa 

çıkar..hırsız diye töhmet altında kalabilirler. 

 Bazen ölçüyü kaçırdıklarında,şimdilerde olduğu gibi-mızrak çuvala sığmazsa 

yeni bir çuval üretirler..ne yenisi? Zaten ambarda 367 tane çuval var..gerekirse 

bazılarını başlarına bile geçirilebilirler! 

 -Zaruretler haramı helal eder-hükmünce zaruret olduğunda babalarını bile 

keser,satar,şirkete bir gelir elde ederler. 

 Kirli çamaşırlar olduğunda nasıl olsa çamaşırcıları var olup,ona göndererek bir 

rapor ile temize çıkabilirler..deterjan mı yok..demokrasilerde çare mi yok? 

 Va mı bunun başka yolu..dün dündür bugün de bu gündür..yarın ise yarın 

olacaktır..gelecek günler ise bıraktıklarımızla idare etsin,sülalelerine harcasınlar..kolay 

mı kazanmak?Bizler hep harcaya harcaya kazandık! 

 Şak şak şakk… 

 Ne oluyor ya hu..kendimi milyonların huzurunda gibi kaptırdım gidiyorum..bazı 

şeyleri de bilmeden ifşa ediyorum.. 

 Konuşanı vurmalı..ben bile olsam.Çünkü biz ölmeye.. öldürülmeye.. öldürmeye 

yemin etmişiz. 

 Kansız bir millete! kan lazım!Önce kansız demek arkasından kan bulmak. 

 Önce camları kıracaksın ki,sonradan camcı dükkanı açabilesin..yoksa iflas 

edebilirsin… 

 Memlekette azınlık kompleksi yaşanmakta..en önemli çözüm yolu.. azınlıkları 

çoğunluklara hakim kılmalı.. 

 -Yaşasın hakimiyetin kayıtsız şartsız azınlıkların olduğu ülke!- 

Bu kompleksten kurtarmak için gerekirse tüm azınlıklara çoğunluklar feda 

edilmeli. 

Türkiyenin yüzde doksan dokuzu müslümanmış!..olabilir..ya azınlıkların hakları 

ne olacak..o zaman onlara göre kanunlar çıkarılacak.. 

Kim vermekte böyle bir kararı:Encümen-i kaniş..tabiri diğerle encümen-i 

caniş..tabiri diğer-gamla encümen-i naniş söyledi… 

Biraz reklam gibi oldu ama,olsun reklamcılarda kazansın. 

Şu günlerde encümenin aldığı kararlar ve üyelerin iplikleri pazara 

çıkmakta..aslında gerek var mı bilmem ki?Pazarda aslında epeyce de ip var..herkes ip 

alıyor..ipe sarılıyor..pazarlıyor..iplisi ipsizi..hadi hayrola 

Maşallah memlekette ne kadar da iple oynanmış..ip atlanmış..ip çekilmiş..ipe 

bağlanmış..ipe asılmış ipi kopuklar tarafından… 



Encümen-i Kaniş acilen bir daha toplanmalı..Tayyibi topa tutmalı..Pereze doping 

olmalı..her zamanki ağzı kullanmalı..ne güzel gemimizi yürütüyorduk.. şey yani bu 

Türkiyeye büyük çapta İsrail ajanı şey demek istedim,turist gelmesine engel olur.. 

Şahsiyeti mi? 

Ne şahsiyeti,sırası mı şimdi..turist kaybederiz..turisttt… 

Bu gidişle kendimizi de kaybedeceğe benziyoruz..oysa hep kazanan bir 

oluyorduk!!! 

AKILLI  HAMDİ 

30-01-2009 

 

 

ERGENEKON VE AZINLIKLARIN HAKİMİYETİ 

 

*TC varlığını küçük olmaya bağlamaktadır.Ondan dolayı büyüme yırtılmalara 

ve çatlamalara yol açmaktadır. 

Bütün problemler de büyüyen devletle küçük ve kısır oluşumlardan 

kaynaklanmış oluyor. 

Buna binaen memleketlerde bulunan azınlıklar da çoğunluklar da,tüm farklı 

cemaat ve cemiyetler zarar görmekte ve memnun olmamaktadırlar. 

Sadece hakimiyet,devlete hakim olan azınlık grubun hakimiyetinden ve 

kendilerini bu vatanın gerçek sahipleri olarak görmelerinden kaynaklanmış 

olup,diğerlerinin yokluğuna varlığını bağlamış olmaktadırlar. 

İşte Ergenekon böyle çok az bir azınlığın çoğunluğa,bunlar arasında azınlıklar 

diye nitelenen kimselere de olan hakimiyetinden,korku ve sindirmesinden ibarettir. 

Bu azınlıklara da bu azınlıkların içerisindeki çok azınlıkların hakimiyeti 

sürmektedir. 

*Ergenekonun çöküşü,israilin sağ kolunun çöküşü ve sesinin kısılışı 

demektir.Ahtapotun ana kolunun bağlantısının kopması demektir. 

*Dünyada bir şeyler oluyor..en azından olacak..o meyli ve hareketi göstermeye 

başlamıştır. 

Mesela en azından yahudiler de yahudileri protesto etmekte,arap dünyası 

kımıldamakta,amerika zenci bir başkanı getirmekle değişime adım atmakta, israil 

zulmüne dünya dur demektedir..çözülme başlamıştır..hem bizde ergenekon gibi anarşist 

kesimler deşifre olmakta,hem de müsbet manada dünya devletlerinin ve islam 

dünyasının bağlandıkları bağları çözülmektedir. 

http://www.haber7.com/haber/20090221/Yahudiler-de-Israili-boykot-ediyor.php


*Monşörlerin tahtı sallanmaktadır.Biz de olduğu gibi dünyada da monşörler 

kendilerini otutturdukları,milletin kendilerini otutturmadığı makamlarının,kendilerince 

aşağı seviyedekilere kaptırmak istememektedirler. 

Çobanla aynı safta bulunmamak,mal sahibiyle olmayanı aynı seviyeye 

koymamak,bizim,kocamın şu kadar malları var,söylemleri hep söylendi,bizlerin 

oylarıyla onların oyları nasıl aynı sayılabilir?Bizler soylu kimseleriz,herkes tarafından 

tanınıyoruz,tanınmayanlarla nasıl kıyaslanabiliriz? 

Türkiyede monşörler bir asırlık keyfi yaşayışlarına başkalarını ortak kılmak 

istememektedirler. 

*Bu monşörler Halktan kopuk,dışta Türkiyeyi temsil edemeyecek kimselerdir. 

Türkiyenin problemi,halkın kendisini temsil etmek amacıyla seçtiği temsilcilerin 

temsil probleminden,kısırlığından,seviye düşüklüğünden,şahsi menfaatından 

kaynaklanmaktadır. 

 

*1970-lerde sağla solu,alevi ile sünniyi birbirine kırdıran ergenekon,80-deki 

ihtilalin olgunlaşmasını sağlayarak topu orduya attı.En azından mevcut belirsizlik 

ortamında gemisini bir süre daha emin olarak yürütmeye çalıştı. 

 1980-den sonra sefahet ve fuhuş sektörünü işletti.Gençliği onunla uyuşturdu. 

 1990-larda pkk-yı besleyerek Türk-kürt ortamını germeye,faili meçhuller 

oluşturmaya ve yer altına inen teşkilatını çok yönlü bir şirket ve sektör halinde 

işletmeye devam etti. 

 Bütün hedef millet iradesini korku ve tehdit ile,başaramadıklarını kaos ortamı 

hazırlayarak,ordudaki kolu ile anlaşarak ona ihale etmeye başladı. 

 Asker Alımlarına o kadar dikkat eden,namaz kıldığı için dizindeki izden dolayı 

veya ailesi tesettürlü olup,dindarlığı ağırlık kazanmış insanlar orduya alınmaz veya 

alınmış ise kolayca atılırken;sabataistler,masonlar ve de ermeni asıllı olduğu iddia edilip 

belgelenen kimseler nasıl askeriyeye girmektedirler? 

“GATA'da Mason işgali” 

“VELİ KÜÇÜK'ÜN AİLESİ ERMENİ Mİ?” 

“Başörtülü varsa masaya oturmam!” 

“Albay Suikastında 'Bıçak Timi' İzi” 

Ve daha yüzlerce iddia. 

 

*Ladin islam dünyasının pkk-sıdır. 

Bir asırdır nasılki kavga etmek için –ötekiler-oluşturulmuş ise,aynı durum 

dünyada da –ötekiler-in oluşturulmasını adeta mecbur kılmaktadır. 

Ladinde kavga edeceklerin oluşturdukları bir bahane,bir düşman,bir saldırı aleti 

kılınmıştır.Bu bahane ile binlerce masumlar katledilmektedir. 

http://www.habervaktim.com/haber/76840/gatada_mason_isgali.html
http://www.samanyoluhaber.com/haber-154322.html
http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=58578
http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=230664
http://www.tesbitler.com/haberler/haberler....htm


*Tamil kaplanları 26 yıldır,70-binden fazla insanın ölümüne sebeb olmasıyla,ilk 

pkk örneğini göstermiştir. 

Öcalan da yakalanıp,daha sonra yukarıdan gelen emirle serbest bırakılmıştır. 

Ladin de öyle oldu.Pakistan devlet başkanı Asif Ali Zerdari;2001-de 

yakalanıp,abd-ye teslim ettiklerini ancak onların serbest bıraktığını iddia etmiştir.
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*Türkan Saylan darbeci değil,devrimciydi”diyor Ruhat Mengi.-Vatan- 

O zaman devrimci aynı zamanda darbecidir,demektir. 

Önceleri rusyaya sırtını dayayan solcular,1980-den sonra sızma ve yer altına 

inerek tüm illegal cemiyetleri kendi içinde toplayıp,dışarıdan aldıkları destekle içeride 

yıkımı ve ihtilalleri gerçekleştirmek için her gayrı meşru yolu denemişlerdir. 

*Ergenekona Faso-Fiso diyenler,en az ergenekoncular kadar bu millete zarar 

veren basiretsiz ve seviyesiz insanlardır. 

Faso olanların Fiso-sudur bu..fosluklarının dışa yansımasıdır. 

Sulandıranların sululuğunun bir göstergesidir. 

Ergenekona faso fiso diyenler,kendi yer altı teşkilatlarını tebrie ettirme çabası ve 

körlüğüdür. 

-Ergenekonun cezalandırılması,milletin gereksiz yere cezalandırılmasının 

kaldırılmasıdır. 

-Rahmetli Turgut özal,Türkiyede Tay-lardan şikayetçiydi. 

İşte H.Celal Güzel-den bir hatıra:” Öğleden sonra 16.00'da Genelkurmay 

Başkanlığı'na gittim. Tuğgeneral Zâti Ergül Paşa'nın odasında toplandık. Maliye 

Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Kumcuoğlu, Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı 

Aydınoğlu ve bazı üst düzey bürokratlar da oradaydı. Zâti Paşa, çok heyecanlıydı. Millî 

Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı gibi bir pozisyonda idi. Taşradaki 

sıkıyönetim komutanlıklarından gelen telefonlara cevap veriyor, esip savuruyordu. Bu 

arada, toplantı halindeki Konsey ile de temas içindeydi. Devletin "ekonomi çarkı"nın 

nasıl döndürüleceğini konuşuyorduk. Arkadaşlar çok tedirgin ve ciddî idiler. Benim de 

aksine hınzırlığım tutmuştu. Paşa'nın tonton ve heyecanlı hâline, içinde bulunduğumuz 

durumun garâbeti ilâve edilince kendimi gülmekten alıkoyamıyordum. 

 

Zâti Paşa, Konsey Toplantısı'na her gidip gelişinde yeni bir kararı açıklıyor, bizden de 

takdir nidâları bekliyordu. Anayasa, Meclis ve birçok kurum kaldırılıyordu. Aklıma bir 

cinlik geldi. "Sayın Paşam, Meclis ve Anayasa olmadığına göre Anayasa Mahkemesi 

niye duruyor? Kaldıralım gitsin..." dedim. Ertuğrul (Kumcuoğlu), ayağıma gizlice bir 

tekme attı. Paşa, "Çok doğru Sayın Güzel" dedi; "Ama nasıl yapacağız?..." "Kolay 

Sayın Paşam" diye cevap verdim ve bir kâğıt alarak "Anayasa Mahkemesi 

feshedilmiştir" diye yazdım. Şimdi sakın Anayasa Mahkemesi'ndeki dostlar bana 
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kızmasınlar; bu sadece "mantıklı bir şaka"dan ibaretti. Zâti Paşa, bildiri taslağını 

alarak Konsey Toplantısı'na koşturdu. Döndüğünde muzafferâne bir edâ ile "Anayasa 

Mahkemesi kaldırılmıştır beyler!..." diye "müjde"yi verdi. Ben rahat durmadım. 

Ertuğrul'un sunturlu tekmesini yiyerek "Sayın Paşam, 'taylar'ı da kaldıralım; Yargıtay, 

Danıştay, Sayıştay niye duruyor?..." dedim. Tonton Paşa, bu konuda yazdığım bildiriyi 

de götürdü. 

 

Ancak kısa bir müddet sonra alı al, moru mor odaya dönüp bağırdı: "Hepiniz ayağa 

kalkın!..." Ayağa fırladık. "Bu olayı unutacak, kimseye söylemeyeceksiniz!..." Koro 

halinde "Söylemeyiz" dedik. Paşa, bu sözümüzü yeterli görmedi. Bana, "O olaydan 

kimseye bahsetmeyeceğiz, diye yazın; hepiniz imzalayın" dedi. Kumcuoğlu itiraz etti. 

"Hangi olay belli değil ki" dedi. Ben gırgıra devam ettim. "O ağacın altı gibi bir şey 

Paşam" dedim. Paşa, "Sen sus, zâten senin yüzünden bunlar başıma geldi. Şimdi 

hepinizi içeri atarım!..." diye bağırdı. Sonunda "Yüksek Mahkemeler hakkındaki o 

olay" diye yazarak imzaladık. Paşa da kasaya kilitledi.”
166

  

*Ergenekondan içeri alınanlar;en az 50 yıldır yıpratma ve bozma faaliyeti 

içerisinde bulunan insanlardır.Bunlar sol,kominist,materyalist,ateist zihniyetin 

elemanlardırıdırlar. 

*”Başörtülü anneler Anıtkabir'e alınmadı” 

Alınmadı yani aslında ne güzel bir teklif değil mi?Siz de gelmeyin!Siz de 

çağrılmayan yere gitmeyin! 

*Zorlu ve soylu bir nesil geliyor.Haklarını hakkıyla almaya çalışan, haksızlıklara 

direnen,maddi manevi gelişmiş ortamlarda gelişen, göreneklerde değil de kendi isteğiyle 

inanıp yaşayan bir nesil geliyor. 

Mesela;Geçmiştekilerin örtünmesi bir gelenek ve görenekten 

kaynaklanırken,şimdikilerinki bilinçli bir inançtan kaynaklanmaktadır.gelecek maddi-

manevi açıdan,hiç de geçmişten kötü olmayacak.Dünya bir yandan iyiye giderken,bir 

yandan da içindeki pislikleri,hurdaları,kırpıntıları temizleyip,bir yandan da hizaya 

getirmektedir. 

*İlahi kudret kapanışı kendi lehine çevirerek gerçekleştirecektir.Hep Kur’an-

da:”Akibet,sonuç ve netice Allahdan korkan ve sakınanlarındır.”buyurulur. 

“Surda bir gedik açtık  

Mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgar 

Her nereden esersen es.” 

Şairin dediği gibi,açılan gedikler daha da büyümekte,gedikleri yapanlar deşifre 

olup küçülmektedir. 

*Mevlana bugün yaşasaydı,irticadan o da sorgulanırdı.Bu asır böyle bir 

asır.Güzelliklerin de çirkinliklerin de,imanın da küfründe zirveye çıktığı bir asırdır. 

*1960-1971-1980-27 mayıs-12 mart-12 eylül. 

Hep içe ve millete karşı yapılmış darbelerdir. 

Kim kime karşı? 
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Askeriye şimdiye kadar her halde dışa karşı değil,hep içe karşı mı kullanıldı? 

Mücadelesi dış güçlerle değil,iç tehdit kabul edilen,bir yandan da tehlikede 

denilen rejimin hala tehlikeye düşmediği bir faraziyeyle ordu korkutuldu,ordu 

korkuttu. 

Otuz senedir yok edilemiyen bir pkk ile karşı karşıyayız.Ordu otuz yıldır neden 

başaramıyor?Yoksa içindeki ergenekon uzantıları mı buna müsaade etmiyor,anlaşmalı 

dövüş içerisine giriyor? 

Silahlar dışarıya değil de,içeriye mi çevrildi? 

*Hasta olan osmanlı öldürüldü ve karnındaki çocuk sezeryanla 

alınarak,ailesinden habersiz ve tecrid edilerek yetiştirildi. 

 Harf inkilabı ise;hasta yatakta yatan hastanın öldürülerek,tedavisine çalışma 

yöntemidir. 

“Osmanlı devletinin batı karşısında mağlubiyet bayrağını açtığı ilk anlaşma olan 

Karlofçanın,ki tarihler 1699’u gösterdiğinde imzalanmıştı,aynı zamanda 

osmanlının,altına imza koyduğu latin harfi ilk anlaşma metni olması ne kadar hem ne 

kadar manidar.Görünen o ki bulma gibi yitme de dilden başlıyor.”                 Osmanlının 

bitişiyle de başlayan harf inkilabı osmanlının öldürülmesidir. 

Bütün bunlar ergenekonun geçmişte planının bir uzantısıdır.Aşağıda da 

itiraflarla göreceğimiz gibi,mason olan ittihat ve terakki ve jön türklerin bir oyunudur. 

Hep millete danışmadan,milletin iradesinin dışında cereyan eden olaylardır. 

*En büyük hakim bizim hakim! 

Bir baklava çalanın mahkemesi aylar ve de yıllarca sürerken,ne gariptir 

ki;hükumeti ve Fethullah Gülen-i devirmek amacıyla komplo ve kaos planı hazırlayan 

Albay Dursun Çiçek,jet hızıyla tahliye edildi.Anında hapsi istenen çiçek-in 

avukatlarının itiraz dilekçesine ‘Bizim mahkeme!nin-12. ve 14. mahkemeler,’Bizim 

hakimleri’ boş olan bir üyeliğe 13.mahkemeden olmayan,izne ayrılan bir üye 

isteyip,onunda izinde olması sebebiyle hemen bizim hakimler-den birisini 

atayarak,rekorlar kitabına girecek jet bir kararla,ağır suçlama ile suçlanan Albay 

Dursun Çiçek-i beraat ettirdiler. 

En büyük mahkeme bizim mahkeme-12 ve 14.,en büyük hakim jet beraat ettiren 

Faik Saban adlı bizim hakim!!!??? 

Daha kim bilir zamanla daha ne gibi katakullilerin veya gatakullilerin yapıldığı 

ortaya çıkar. 

************************ 

AZINLIKLARDAN SABATAİSTLER 

Dönme olan Ilgaz Zorlu'nun "Evet Ben Selanikliyim" adlı kitabında bazı 

ifşaatlarda bulunmuştur. 

Sabataist olan Ilgaz Zorlu kendisiyle yapılan bir röportajda; 

” Sabetaycılar üç-dört örgütte etkinlik gösterdi: Mason locaları, İttihat ve 

Terakki, Melami ve Bektaşi tarikatı ve ordu. 

- Ordu mu? 



- Evet. 

- Bugun de orduda... 

- Tabii. Bugun de orduda Sabetaycilar var ve Sabetayci generaller var. Simdi ben 

burada isim vermeyecegim... 

- Neden? 

- Cunku dava acilmasini istemiyorum. Onalti tane hakaret davasi actilar. Cunku 

Sabetaycilik bir hakaret gibi algilaniyor. Halbuki bugun bir ordu komutani ve bir 

kuvvet komutani Sabetayci kokenlidir. Ve bundan baska pek cok Sabetayci kokenli 

kurmay subay var... CHP, kendisini Ittihat ve Terakki'nin devami olarak gorup, 

devrimci bir kimlik edindigini soyluyor. Ben de bu devrimci kimligi Sabetaycilarin 

ortaya cikardigini ve Turk siyasetini sekillendiren onemli bir faktor oldugunu 

soyluyorum. Solcular biraz kizacak ama, isin gercegi, Turkiye'deki sol hareketi 

kuranlar Sabetaycilardir. Mustafa Suphi ve Sefik Husnu Sabetaycidir. Yalcin Kucuk'un 

Tekelistan adli kitabına da bakmanizi öneririm. 

- Turkiye'de solculugun temellerini Sabetaycilar atti diyorsunuz? 

- Elbette. Yiıdız Sertel'in annesi Sabiha Sertel Sabetayciydi, zaten kızı anılarında bunu 

anlatıyor. Dervis ailesinden gelen onemli insanlar var ve bunlar Yıldız Sertel'le 

akrabalar. Ben size su anlattiklarimi mahkemelere delil olarak sundum, o acıdan bir 

problem yok. 

Bu soylediginiz, Ataturk'un Sabetayci olmadigi anlamina mi geliyor? 

- O konuya hic girmeyecegim cunku bu konuda elimde kesin veriler yok, arastiriyorum. 

. Yalniz, Ahmet Emin Yalman'in Mustafa Kemal'le 1927'de yaptigi roportajda, Yalman 

sunu soyluyordu "Sizin hayatinizi etkileyen iki öğretmen var. Biri benim babam, oteki 

de Semsi Efendi'ydi." Semsi Efendi, benim buyukbabamin buyukbabasidir. Ataturk'un 

ilk ogretmeni Semsi efendi bir hahamdir ve benim ailem de 17 kusak boyunca bir 

haham ailesi olarak gelmektedir. Bu arada, Ahmet Emin Yalman da Sabetaycidir. 

Ataturk'un Sabetayci olup olmamasi onemli degil ama su bir gercek ki Ataturk, 

Sabetayci kulturun icinde yer almis bir insandi.  

(Atatürk'ün bizzat kendisinin Itamar Ben-Avi adındaki gazeteciye "ben Sabetay 

Sevi'ye inananların soyundan geliyorum" dediğini gözardı etmeyelim lütfen. 

.... Mustafa Kemal, aslen Sabetay Sevi'ye inananların soyundan geldiğini, fakat 

Yahudi olmadığını, küçüklüğünde babasının kendisine Venedik'te basılmış eski bir 

Tevrat'ı okuyabilmesi için Karaim Yahudisi bir öğretmen tuttuğunu belirterek, aklında 

kalan tek duanın da ; "Shema Yisrael Adonai Eloheinu ve Adonai Ehad" olduğunu 

söylüyor.  

Yani; "Dinle ey İsrail Rabbimiz olan Allah Tektir."
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- Eger size Rahsan Ecevit'in Sabetayci oldugunu soylememi istiyorsaniz, tamam Rahsan 

Ecevit Sabetayci kokenlidir; 

ben size bunu soyleyeyim, siz de yazin fakat.. 

- Hayir, benim boyle bir beklentim yok.. 

- Size biri "Sirf adamin biri bunu soyledi diye nasil yazarsin?" diye sorabilecegi icin ben 

size 1924 mubadelesini anlatmak zorundayim. 1924 mubadelesinde Rahsan Ecevit'in 

ailesi ve benzeri aileler Selanik'te ve civarinda bulunan mal varliklarina karsilik 

Istanbul - Ankara - Izmir'de mulk alamadiklarindan, Cumhuriyet devrinde bir 

komisyon kurulmus [Muhtelif Mubadele Isleri Komisyonu] ve bu komisyon tarafindan 

kendilerine Sebinkarahisar'dan toprak verilmistir. Simdi bu hanimefendi "Ben 

Sebinkarahisarliyim" diyor. Ve kendileri gidip Sebinkarahisar'da oturmamistir. Ciller'e 

gelelim: Gecenlerde DYP'den beni aradilar, soruyorlar "Tansu Ciller Sabetayci mi?" 

Tansu Ciller'in babasi, Mustafa Necati Ciller'di galiba adı, 1924 mubadelesi sirasinda ya 
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Son Saat ya da Vakit gazetesinde muhabirdi ve Karakas Rustu'yu birebir izleyen 

biriydi. Cemaat tarafindan gorevlendirilmisti. Demek istedigimi, bir kisini Sabetayci 

olmasi, ille de bir dinî inanci surdurmesi demek degil, o kulturun icinden gelmesi 

demek. Mesela, bir Sabetayci hicbir zaman Islam'a inanamaz, bu mumkun degil. 

- Bu durumda Kemal Dervis.. 

- Kemal Dervis'in Sabetayci oldugunu, simdi size bir makale vereyim ve hemen.. Kemal 

Dervis, Ismail Cem, Rahsan Ecevit ve can Paker dortlusu.. Can Pakerle ben akrabayim. 

Can Paker'in esi olan Mihriban hanim, benim annemin teyzesinin oglu olan Yasar 

Malta'yla Yeni Tekstil diye bir sirkette ortak. Size sozunu ettigim bircok insanla da 

akrabayim zaten, yani size verdigim bilgilerin cogu aile kaynaklarindan geliyor, 

asparagas degil. 

...... - Ben, 1924'te 25 bin Sabetayci geldigini biliyorum. Bugune kadar da toplam 

nufusun 100 bin civarina ulastigini tahmin ediyorum. 

..... Askerlerin icinde de Sabetaycilar var. Mesela gecmisteki Genelkurmay 

Baskanlarindan Refik Tulga Sabetayci kokenliydi. Belki de ailesi bunu yalanlar. Burada 

ciddi bir problem var: Bir Sabetayci, "Ben Sabetayci degilim" diyebilir. Mesela, Orhan 

Pamuk, Aksiyon dergisinde aciklama yapiyor ve "Ben Sabetayci degilim" diyor. Bu bey, 

eski Istanbul Valisi Muhittin Ustundag'in akrabasidir. Yalcın Kücük'ün soyledigi cok 

ilginc bir sey var. Diyor ki "Turkiye'de bir insanin bir yere gelebilmesi icin Sabetayci 

olmasi gerekiyor." Ben de buna katılıyorum. 

- Orhan Pamuk'un "buyuk romanci" olmasinin yaninda AB vb. Konularda beyanatlar 

vermesi sizce, Sabetayci olusuyla mi alakali? 

- Sorarim size, mesela Can Paker kimdir? Henkel adlı firmanin genel müdürüdür. 

İşadamı degildir, maaslı müdürdür. Can paker ayni zamanda TESEV'in baskanidir. Bu 

beyefendi her hafta NTV'ye cıkıyor, neden sizce? Cunku NTV'nin sahibi Sahenk 

ailesidir. Sahenk ailesi Niğdelidir, ama Selanik gocmeni bir ailedir. Osmanli Bankasi ve 

Garanti Bankasi da bu grubunudur ve demec verebilecek bircok adamlari oldugu halde 

neden Can Paker'i her hafta ağırlıyorlar? Cünkü, Can Paker gelecegin basbakani 

olarak yetistirilen bir Sabetaycidir. 

Can Paker basbakan olacak oyle mi? Bu kadar basit mi sizce? 

- Evet. Bakin, Turkiye bu kadar basit yonetiliyor. 200 milyar dolara yakin ic ve dis 

borcu olan bir ulke, eger oksurmek icin Amerika'dan izin aliyorsa ve bugun Turkiye'de 

yasayanlarin cogu bir sekilde kapagi Amerika'ya atıp colugumu cocugumu Amerika'da 

okutayım diye dua ediyorsa, Turkiye'de Ingilizce egitim veren okullardan cikan insanlar 

birinci sinif, geride kalanlar ikinci sinif vatandas oluyorsa, siz bunu secseniz de 

secmeseniz de bu olur. Ya secimle olur ya da 28 Subat sureci gibi, Cevik Bir gibi 

Sabetayci bir subayin yaptigi bir hareketle... 

- Bir saniye siz Cevik Bir'e Sabetayci mi.. 

- Evet, bunu kendisi acikladi zaten. Simdi bana oyle sorular soruyorsunuz ki 

sasiriyorum. Yalcin Kucuk de Cevik Bir'in Sabetayci oldugunu ima ediyor ama acikca 

soylemiyor. Cunku cekiniyor. Ben bunlari soyluyorum cunku bir akademiye bağlı 

degilim, bir cemaat tarihcisiyim. 

- Söylediklerinize gore, Turkiye'de Sabetayci bir siyasi ekip ve onlarin bir siyasi projesi 

var. Anladigim kadariyla da Turkiye'nin ekonomik bunalimindan istifade etmeye dayali 

bir proje bu ve pek de hayirhah degil... Simdi neden bu durum acığa vurulmuyor? 

- Çünkü Sabetayci kokenli politikacilar cok buyuk miktarda para dağıtıyorlar. Mesela, 

cok merak ediyorum TESEV adli vakıf ABD hukumetinden ya da ABD'deki sivil 

toplum orgutlerinden ne kadar para alıyor ve bu paralarla kimlere is yaptiriyor? 

TESEV'in destekledigi bazi gazeteciler var. Bunlardan biri kim biliyor musunuz? Can 

Paker'in kızkardesi olan Canan Barlas'in kocasi Mehmet Barlas. 



- Mehmet Barlas su anda Yeni Safak'ta yaziyor ve gazete icinde muteber bir konumda. 

Esi Sabetayist oldugu icin Sabetayist kulturle yakindan iliskili oldugunu soyluyorsunuz 

yani Mehmet Barlas'in? 

- Evet, bunu soyluyorum. 

- Mehmet Barlas'la Yeni Safak arasindaki.. 

- Bunu bana sormayin, Mehmet Barlas'a 10 bin dolar maas veren Yeni Safak'in 

idarecilerine sorun. 

- Sizin yorumunuzu soruyorum. Yani Islamcilarla.. 

- Bakin, Türkiye'de birinci sinif vatandaslar ve ikinci sinif vatandaslar var. Diger 

ayrımlar bunun gerisindedir. Amerikalilar, her ulkede kendilerine destek olacak 

adamlari bulurlar, secerler. Bu insanlarla birtakim maddi iliskiler kurarlar, ABD'de 

yasama imkani ve benzeri avantajlar saglarlar. Sadece Turkiye'de degil, her yerde 

boyledir. Turk halki, kendisinin bagimsiz oldugu gibi yanlis bir inanci tasiyor. Halbuki 

bagimsizlik maddiyatla olur.  

Libya Lideri Muammer Kaddafi "28 Subat surecinde Sabetaycilarin parmagi var" 

dediginde bu adamlar Libya'yla iliskileri kesmeye kalktilar. Aynı askerler, Cevik Bir 

Amerika'da Yahudi oldugunu soyledigi zaman neden bir sey yapmadilar? ... Bosna olayi 

benim cok ilgimi cekmisti. Avrupa'nin ortasinda bir soykirim yapildi. Ve buna Ingilizler 

karsi cikti. Teatcher, "Bu bir soykirim" dedi ama Avrupalilar hicbir sey yapmadi. 

Bugun Sirbistan'in AB'ye girmesi tartisiliyor. 

-Turkiye'deki Sabetayistleri muthis bir guc odagi olarak sunuyorsunuz. Bu insanlarin 

karsisinda yer alan bir baska guclu unsur yok mu? 

- Var, mesela Cerkesler var. 

- Nasil yani? 

- Devlet yonetiminde gorev alan Cerkes kokenli insanlar var. Ideolojik bir ayrim 

yapmak gerekirse... Sabetaycilarin karsisinda onlar kadar kuvvetli hicbir kesim 

yok...Yeni Safak'ta uc kisi var, bunlara dikkat edin. Bunlardan biri Cengiz Candar'dir, 

Sabetaycidir ve bunu Salom gazetesine verdigi beyanatta belirtmistir. Ikincisi, Mehmet 

Barlas. Ucuncusu de annesi Sabetayci kokenli olan Nazli Ilicak'tir. Butun bunlari 

anlatmanin durumu degistirmeyecegini de belirtmek gerek. Kimsenin umursadigi da 

yok zaten. Bana oyle acayip mektuplar geliyor ki.Size bir çırpıda dört tane Sabetayci 

disisleri bakani sayabilirim: Tansu Ciller, Ismail Cem, Emre Gonensay, Coskun Kirca. 

Kurtler de dahil hicbir etnik grubun dort disisleri bakani yok. Cunku boyle bir 

organizasyon yok... Şükrü Sina Gürel Sabetaycidir, istedigi kadar degilim desin.Rahsan 

hanim, Golda Meir'e benzer... 

Sabetaycıları bilmeden, güçlerini ve tesirlerini hesaba katmadan, Türkiye'nin siyasi 

yapısını, resmi ideolojisini anlamak, zihinlere takılan sırların içyüzünü fehm etmek 

mümkün değildir. Bu konuya, ciddi ve ilmi araştırmalar seviyesinde yaklaşmadan, 

yakın tarihimizi çözmek mümkün olamaz...Kitapta ‘Yahudi' ya da ‘Sabetaycı' oldukları 

iddia edilen isimler şunlar: Tanzimat Başvekillerinden Ahmet Vefik Paşa'nın dedesi, 

Kıbrıslı Kamil Paşa, Halide Edip Adıvar'ın babası Mehmed Edip Bey, Ziya Gökalp'le 

birlikte Türkçülük yapan Alp Er (Asıl adı Mohiz Kohen), Maliye nazırı Cavit bey, 

Ahmet Emin Yalman, Abdi İpekçi, DP dönemi bakanlarından Emin Kalafat, Halil 

Bezmen, Akın Birdal'a suikast düzenleyen Tufan Güraltay... ”
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“Ben Sabetayciyim, fakat bu kimligimi uzun yillar Türkiye’de açikça ortaya 

koyamadim. 400 senedir çok önemli isimlerin içinden çiktigi bir cemaatin mensubuyum. 

Bu cemaatin mensuplarinin Türkiye tarihinin sekillenmesinde önemli rolleri oldu. 1924 

Türkiye’sinde Türkiye’nin kurulusunda Sabetaycilarin çok ciddi rolleri var. Bunun için 
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geriye dönüp baktigimizda ittihat Terakki dönemi hareketinin bir Sabetayci hareketi 

oldugunu görüyoruz. Bunu her zaman ispatlamak mümkün. 

Hareket ordusu kalkip Selanik’ten geliyor. Ilk Mason localari Selanik’te kuruluyor. 

Demiryollari Selanik’te, isçi hareketleri Selanik’te. Selanik’te ne var, Sabetaycilar var. 

Ben büyük bir sorunu tespit ettim. Sabetayci olanlar, Sabetayciligin ne oldugunu 

bilmiyorlar, en büyük problem burada. Kitaba ilgi oldugu için mutlu oldum ama ben bu 

kitabi aslinda kendi cemaatim için yazdim. Çünkü cemaatten gizleniyordu gerçekler. 

Cemaatin 90’lardaki temel felsefesi suydu: Bu konuyu konusmayalim. Bu konu 

kapansin. Nasilsa Türkiye’de bir noktaya geldi, pota olarak olustu. “LAIKLIGI DIN 

HALINE GETIRDILER” -Cemaate agir elestirilerde de bulunuyorsunuz. 

Elestirilerinizin en önemli noktasini cemaati temsil eden kisilerin kati laiklik anlayisi. 

Cumhuriyete karsi degilim, ben demokrasiye karsi degilim, ben laiklige de karsi 

degilim. Ben bu kavramlarin olmasi gibi yerine oturmasini istiyorum. Laiklik bir din 

degildir, fakat Sabetaycilar laikligi bir din haline getirdiler. Asiri insanlar görüyoruz 

bugün Türkiye’de. Bu insanlar cemaati temsil etmiyorlar. Yaptiklari sadece kendilerine 

baglamasi gerekiyor. Fakat böyle olmuyor. Kavgalar bizim cemaatimizin yok olmasina 

neden oluyor. -Sabetaycilik nasil dogdu? Sabetaycilik 1700’lerden sonra 1800’lerin 

sonlarina kadar olan 150 senelik süre içerisinde tamamen kapali bir sekilde yasamis. 3-4 

kusak sonra insanlar Sabetayciligin temel felsefesini kaybettigi için bu insanlar bir nevi 

ortada kaldilar ve bir nevi arayislara girdiler. Basta Yakubi Cemaati olmak üzere 

Selanik’in batiya yakin olma özelliginden kaynaklanarak Fransa’ya ögrenci 

göndermeleri basladi. Fransa’ya giden ögrenciler döndükdüklerinde Fransiz ihtilalinin 

düsüncelerini getirdiler. Sabetaycilik içinde bunlar bir grup haline geldiler ve 

Sabetaycilar içerisinde bölünme basladi. 

Basin Sabetaycilarin Türkiye’de etkinlik kazanmasinda çok etkili oldu. -Sabetaycilar’in 

nüfus kagitlarinda Müslüman yaziyor, gerçekte Müslüman misiniz? 

“SABETAYCILARIN ÇOGUNUN DINI LAIKLIKTIR” Müslüman degildir 

Sabetaycilar, çünkü Müslümanligi hiç görmediler hiç yasamadilar. Belki içlerinde çok 

az tarikata girmis insanlar olabilir. Ama bunlar hiçbir zaman Islam dinine gerçek 

anlamda inanmadilar. 

... “YOLSUZLUKLAR CEMAATE KAN KAYBETTIRIYOR” Cemaatteki en aci olay 

Halil Bezmen olayidir. Çünkü Halil Bezmen cemaatten ve piyasadan topladigi muazzam 

bir servetle ABD’ye kaçmistir. Zaten ben inaniyorum, Sisli Terakki Lisesi’nin yöneticisi 

olan insanlar da uzun vadede ayni seyi yapacaklar. Bu insanlar, bir çizgi çiziyorlar 

Türkiye’de. Bu genelde Kemalist bir çizgi. Fakat bunu yaparken, sol partilerde yer 

aliyorlar. Fakat bunu yaparken cemaatin içerisinde bir takim olaylarin içerisine 

giriyorlar. 

..... Sabetaycilar mistik yahudilerdir. Israil de mistik Yahudiyi dislayamaz benim iddiam 

bu. Sabetaycilar hiçbir zaman açikça Israil’i desteklemedi. Fakat bazi Sabetaycilar 

destekledi. Bazi Sabetaycilar Israil devleti için savasmaya bile gittiler. Israil’in Ramle 

kentinde bugün yahudi olan çok sayida Sabetayci yasamaktadir. -Masonlukla 

Sabetaycilik arasindaki baglanti nedir? -Çok fazla sayida Sabetayci mason tanidim. Ben 

sunu gördüm. Masonluk bir anlamda Sabetaycilar için bir din haline gelmis. Bir dinin 

seromoni kismini masonlukta buluyorlar. 

...... Demokrat Parti döneminde Fatin Rüstü Zorlu Sabetayciydi. Demokrat Parti 

deneyimi 60 ihtilali ile bozulmustur. Cemaat 60 ihtilalini desteklemistir. 70’lerde siyasi 

sahneden biraz biraz çekilmeye basladilar. Çünkü siyaset Anadolu kökenli bir hal 

almistir. 1930’larin elitist halktan kopuk devlet adami fikri halkin daha fazla katiliminin 



oldugu döneme birakti. 70’lerde büyük sol hareketlerin içinde Sabetaycilarin oldugunu 

görüyoruz. -12 Eylül darbesinin ardindan cemaatin siyasi tercihleri hangi dogrultuda 

oldu? -80’lerden sonra Sabetaycilik Özalizmle bagdasti. Özal’in Sabetaycilari çok ciddi 

olarak etkiledigini görüyorum. Ondan sonra zaten Türkiye’nin siyasi ve ahlaki yapisi 

degismistir. Sabetaycilar Özalizmin içinde erimislerdir. “
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Ve devamında Türkiyedeki tüm meslek bölümlerinde yer alan sabataistler isimleriyle 

verilmiştir.
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*”Osmanlı Devleti'nin içten yıpratılmasında en büyük rol oynayan teşkilatların başında 

Jöntürkler (Genç Osmanlılar) Hareketi gelmektedir. Bu hareket, yahudilerin Tıbbiye'ye 

(Tıp Fakültesi'ne) girme hakkı elde etmelerinden sonra 1865'te Tıbbiye'de doğdu. 

Tıbbiye'de Jöntürklerin ortaya çıkışını ve güçlenmesini kendisi de bir Jöntürk olan eski 

İstanbul belediye reisi Cemal Topuzlu şöyle anlatıyor: "Son sınıf talebeleri koğuşlarda 

yatmazlar, dörder, beşer yataklı odalarda bulunurlardı... Geceleri arkadaşlar bir araya 

gelince padişah aleyhinde ihtilale davet eden birtakım yazılar yazar, şapirgrafla (bir 

baskı aleti) basar, bunları gizlice sınıftaki diğer arkadaşlara hatta harice bile 

dağıtırdık... Jöntürklük Hareketi orada (yani Tıbbiye'de) doğmuştu."Yine Cemal 

Topuzlu, Jöntürkler Hareketi'nin İstanbul'daki merkezinin Beyoğlu'nda olduğunu 

belirttikten sonra: "Bu merkeze devam edenler arasında benden başka Türk ve 

Müslüman yoktu" diyor. Bu bilgi söz konusu hareketi tümüyle yahudi, ermeni gibi gayri 

müslimlerin ve yine yahudi kökenli olan Dönmeler'in kurduğu hakkındaki diğer tarihi 

bilgileri doğrulamaktadır. 

Bu hareketi başlatanların arasında çok sayıda yahudi bulunmaktaydı. Bunların 

ünlülerinden birisi Nissim Russo adlı yahudidir. Yine aşağıda sözünü edeceğimiz 

Emanuel Karaso da bu harekete öncülük eden yahudilerden biridir. Jöntürkler 

Hareketi'ni Avrupa'daki mason locaları da kucakladı ve desteklediler. Bu hareketin 

ileri gelenlerinden Kazım Nami şöyle diyor: "Hiçbir sahada birleşememiş, daima 

çekişmiş, didişmiş olan bizdeki muhtelif ırk, milliyet ve dinler, masonluk çatısı altında 

tam anlaşma halinde idiler.” 

 31 Mart vakasıyla padişahı tahttan indirip,bunu ona bildirenlere bu veli zat şöyle 

demiştir:” Bir Türk padişahına, 33 sene bu makamda bulunmuş İslam halifesine hal' 

kararını bildirmek için bir yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını 

bulamadılar mı?" 

1909'da II. Abdülhamid'in hal'inden sonra iktidara gelen hükümette birkaç yahudi 

kökenli bakan bulunuyordu. Bu konuda Encylopedia Judaica'da şöyle denmektedir: 

"1909 Jön Türkler İnkılabından sonra iktidara gelen ilk hükümette, aralarında 

Baruchiah Russo ailesinin ahfadı (torunu) olan ve fırkanın liderlerinden biri olarak 

faaliyette bulunan Maliye Bakanı Cavit Bey'in de bulunduğu birkaç Dönme 

mevcuttu."
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Takdir okuyucunun... 

MEHMET  ÖZÇELİK  05-07-2009 
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GÜLLERDE ARTIK GÜLMÜYOR 

 

 Güller ihanete uğradı..güllere ihanet ettik.. 

 Güller gülmüyor..gül-müyor gül-ler. 

 Güller ihanetimize ihanet ediyor..kokmuyor..artık koku vermiyorlar. 

 Görüntü var,olması gereken kokusu yok. 

 Dökülmüş güller.. 

Gül döküntüleri. 

Ağla.. 

Gül-de ağla-ma 

Gül-sem-mi? 

Ağla-sam mı? 

Gül semli yani zehirli..tat vermiyor. 

Gül demeti değil,gül kırıntısı! 

Güllerin hali,bülbülün halini de bozdu. 

Artık bülbüller de eski bülbül değil. 

Onlarda eski bülbülleri aratıyor. 

Veya çok dijital... 

Tıpkı birinci gün yem yeşil olan domateslerin,ikinci gün kıp kırmızı olmaları 

gibi,güllerde çok büyük,renkli ancak kokusu yok. 

Domateslerin çekirdeğinden soy-ları türemiyor. 

Domatesler de soy-suzlaştırıldı. 

Güllerde soy-suzlaştırılıyor. 

Meydan kargalara kaldı. 

Bülbülü altın kafese koymuşlar,ah seyahat demiş. 

Kargayı altın kafese koymuşlar,ah leşim demiş. 

Kargalara kalan dünya! 

Güllerin dikeni bile artık gülleri koruyamaz olmuş... 

Gül isimlerinin çokluğu bile,gülleri ve gülleri kokanları pek güldürmüyor. 

Gül-beyaz,gül-peri,gül-şen,gül-zar,gül-ay... 

Gül-laç;sütlaçların da adı kaldı. 

Sütlerde bozulmaya başladı. 

Sütlerde bozulursa,südü bozuklara gün doğar..gün onların olur..dikenler güllere 

hakim olur. 

Gül niye kok muyordu?Niye solmuştu? 

Genleriyle oynandığından mı?Yoksa gül-ü temsil eden Hz.Muhammed-e olan 

hasretten mi? 

Yoksa onu solduranların saldırmasının hüznünden mi? 

O’ndan uzak olmak mıdır onu bu hale,hal-i pür-melâle getiren? 

Bir şeyler var! 

Hasret mi?Hüsran mı? 

Güller eskisi gibi kokmuyor..kokmuyorlar..kötü kokuyorlar! 

Belkide bizim koku duygumuzun duygusu kör oldu,köreldi? 

Güller yüzümüze gülüyor. 

Bizdeki değişiklikler onları da değiştirdi. 

“Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. 

Yeryüzünü geziniz ve Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz.”
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 Âl-i İmran.137. 



“Ne zaman insanlara bir rahmet tatdırdı isek onunla şımarmışlardır. Kendi 

ellerinin öne sürdükleri (günâhlar) yüzünden onlara bir fenalık isaabet edince de hemen 

onlar ümîdlerini kesiverirler. “
173

 

“Başınıza gelen her musîbet, ellerinizle işleyip kazandığınız (günah ve kötülükler) 

yüzündendir. (Bununla beraber) çoğunu affeder.”
174

 

"Nefse ve onu şekillendirene... Ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene 

andolsun ki nefsini temizleyen iflâh olmuş, onu kirletip örten ziyana uğramıştır. Semûd, 

azgınlığından yalanlandı... Rableri de günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi, orayı 

dümdüz etti"
175

 

*Gül sevgiydi..sevgiyi kaybettik..gülü kaybettik..kokusunu kaybettik. 

Kül-hanları gül-hanı yapanlara karşı,bizler gül-hanları külhan yaptık..gülle 

değil,külle uğraştık..gül ve gül gibi değil,kül gibi olduk. 

Gül olmak için kul olmak gerek..kul olamadık,kül olduk. 

Muhammed-i gül-le nişan-ladık çünkü o tam kul idi,tam gül oldu. 

Gülü kaybettik çünkü kulu kaybettik. 

Gül küstü..kulu bulursak,gül gelir..güle güle gelir. 

Tıpkı lalezarın kaybıyla,laleyi kaybedişimiz gibi 

‘Gül âteş gülbün âteş gülşen ateş cûybâr ateş 

Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezar ateş’ 

Gül ateş oldu..ateşimiz gül olmuşken. 

Gül baharı olmadı..gülü kaybettik..baharı bulamadık..gül bahar sadece isim 

olarak kaldı... 

Gül-ümse..gülüm-se... 

“Gül bahçelerinde bülbüller öter ya 

Bizde dün gece rüyamızda 

Bülbül sesi kadar güzel gülüşünü gördük 

 

Sesin bizden uzakta olsa ne fayda 

Hayal gülüşün . . . hep bizimle”(B. İmzaoğlu) 

*”GÜL ' ü kokladım Terindir diye,  

Seyrine daldım, Yüzündür diye,  
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Yaprağına dokundum, Tenindir diye,  

Ben GÜL’ e vuruldum, SANA benziyor diye...” 

“ ” 

MEHMET ÖZÇELİK-21-05-2009 

 

 

 

HAKİKATE GÖTÜREN İSİMLER 

 

 ‘Allah Hazreti Âdeme bütün isimleri öğretti.’ 

 İsimler Âdemle özdeşleşti.Âdem mi isimdi,isim mi Âdem? 

 İsimleri bir anlığına her şeyden kaldırdığımızı düşünelim. 

 Biz her şeyi bilebiliriz,biliriz. 

 Ne ile? 

İsimleri ile... 

Allahı,peygamberleri,kitapları,vs..hep isimleriyle tanırız. 

İsim adeta zat oldu. 

Zat o isme ad oldu. 

Adı sanı unutulmuş..isimsiz..seni defterden silerim..ismi yok. 

O insanda yok. 

Çocuk dünyaya geldi.İlk iş ona bir isim vermek oldu. 

Yoksa doğmuş-doğmamış fark etmeyecekti. 

Varlık ve yokluk arasındaki en büyük engel,isimdir. 

Nüfus cüzdanımı kaybettim,hükümsüzdür. 

Ben de hükümsüz oldum. 

Yeni bir hükme ihtiyaç var. 

Hakim değil,mahkumum. 

Var mıyım yok muyum?  

Her var da var,her yokta yok muyum? 

Ben kimim? 

Mehmet 

Hafızanın kaybında ilk kaybedilen isimdir. 

İsmi belli olması halinde her şey otomatikman bağlantılı bir şekilde ortaya 

çıkacaktır. 

İsimsiz. 

İsmini bilmeyen bir çocuk bulunmuştur,sahiplerinin ilan bürosuna gelmeleri rica 

olunur. 

İsmini bilmeyen,akli dengesi kayıp bir şahıs bulunmuştur.Sahiplerinin emniyete 

gelmeleri ilan olunur. 



*Babanın evlat üzerindeki üç büyük hakkından birisi,birincisi,en önemlisi;ona 

memnun olacağı güzel bir ad,isim koymaktır. 

Ahmet..Mehmet..Mustafa..Abdullah..Fatih..Ayşe..Fatma..vs... 

Yılan,kaya,taş,odun,vs.. Uygun mu? 

Mübaşir seslenir;Ahmet oğlu Mehmet... 

Hemşire çağırır;Fatma kızı Ayşe. 

Öğretmen yoklar;Mustafa,Nedim,Ubeydullah,Abdulhakim. 

İsmi olup kendi olmayanlar,ya da kendi olup ismi olmayanlar... 

Farkı yok gibi değil mi? 

Şeyy... 

Liste de öyle biri yok. 

O halde sende yoksun demek. 

Sizin isminiz varmış. 

O halde siz varsınız... 

İsminizi lütfeder misiniz. 

Kaybettim!!! 

Kendinizi mi??? 

*Tarihte Habenneka diye bilinen,ahmaklıkla nitelenip şöhret bulmuş birisi 

vardır. 

İsmiyle şöhret bulmuş,ismi ona şöhret katmış. 

Bu şahıs isimliğini boynuna asar,ismini soranlara isimliğine bakarak cevap 

verirdi. 

Bir gün Habenneka uyurken,muzip birisi onun boynundaki isimliği çıkarıp,kendi 

boynuna asar. 

Uyanan Habenneka ya kim olduğunu sorar. 

Boynunda isimliğini göremeyen Habenneka susar,karşısındakinin boynunda 

görünce şu cevabı verir; 

Sen Habennekasın da,ya ben kimim? 

İsimsiz kahraman... 

İsimsiz kahraman da,ne kadar kahraman. 

İsimsiz de kahramanlık olmuyor ki! 

İsmimi tarihe yazdıracağım. 

İsmimi taşa kazıtacağım. 

Kendim olmasam da,o kalacak. 

Çünkü o isim benim..ben olmasam da. 

*İnsanlar isimleriyle yaşar.isimleriyle ölürler.. 

İsimsiz olarak doğsalar da... 

Aslında doğarken bile isimleriyle doğarlar; 

Bebek. 

*Kendime bir isimlik yaptırdım. 

Masaya koydum.. 

Ben olmasam da benim ismimi görenler,beni bulmuş olurlar. 

He demek ki buralardaymış,bir yerlere gitmemiş. 

Kapıya astım. 

-Ordünaryus Profesör Doktor Ahmet Nedim Gülsever. 

Çaycı Emin Efendi. 

Terzi Rıza Bey. 

Sütçü imam.(Adı yok,namı var.Adıyla değil namıyla yaşamakta ve 

yaşatmaktadır. 

Adını millete verenler,milletçe anılırlar. 



Devleşen adlar,devletleşen isimlerle adlanır. 

Adı büyük,kendi küçük olanlar olduğu gibi,adı küçük kendi büyük olanlarda 

vardır. 

Olgun olmayan Kamiller. 

Övülmeyen Ahmedler. 

Sert olan Mülayimler. 

İzzetini kaybetmiş Aziz ve Azizeler. 

Zengin olan Fakirullah Hazretleri. 

Medeni olan Ahmed Bedevi Hazretleri. 

Toprak olan Said. 

Aydınlatan Nur. 

*Allah Âdeme bütün eşyanın isimlerinin kuvve ve çekirdeklerini ve hülasalarını 

öğretti. 

Onlar ebede kadar açılıma devam etmekte,sonsuza dek talim ve ilim süre 

gitmektedir. 

Âhirette yani cennette eşyanın isimleri sınırsızdır..son bulmaz. 

İsimler hakikatlarıyla kıymetlidirler. 

Eşyanın hakikatı,isimlerin hakikatlarıdır. 

Efendimizin mevsuk ve meşhur dualarında;”Allahım!Bana eşyanın hakikatını 

göster.” 

İsmin içine nüfuz etmek,hakikatın içinde gezinmektir. 

*Allah ismi isimlerin şahı ve padişahıdır. 

En büyük isim,ism-i âzam Allah ismidir. 

İsimler hakikatlare işarettirler..onları gösterir ve onlara gider. 

Mekke..Kâbe..Âdem..Muhammed isimleri;isimlerine sığmayacak büyük 

hakikatlardırlar. 

İsmin istiab alanı geniştir.İçerisi dolduruldukça,isimde genişlenir,yayılır. 

Daha Hz.Muhammedin oluşumundan önceleri,melekler O’nun ismini görmüş ve 

sormuşlardır. 

Hz.Âdem o isim hürmetine Allah’dan affını dilemiştir. 

Hz.Âdemden bu yana her şeyi ismiyle öğrendik,ismiyle hatırladık. 

İsim sim gibidir..sahibini gösterir,parlatır. 

Nüfus müdürlüğü,isimler müdürlüğüdür. 

Market gibi alış veriş merkezleri eşyadan önce isimleri içerisinde barındırır. 

Yemek gelmeden önce,menü gelir..yemeklerin isim listesi. 

Yemeğin ismi,yemeğin önünde gider. 

İsim başkasından çok,kendisine delalet eder. 

Harf ise kendisinden ziyade,başkasına delalet eder. 

Mana-yı ismi..mana-yı harfi... 

Eşyaya manayı ismiyle değil,manayı harfiyle bakmalıdır. 

Kendisi hesabına değil,yaratıcıları hesabına bakmaktır manayı harfi... 

 

İsim ismini bir başkasına kaptırmaz..kendisine bağlar..onunla bağlanır. 

Kitaplar isimleriyle vardır ve tanınır. 

Bin sayfalık kitabı kimse bilmez ama ismi hafızalarda kaldıkça,kitabın hakikatını 

çözer. 

Adeta kitap isimdir,isim de kitap... 

İsimleri aşamayanlar,manaya ulaşamazlar. 

İsimler manalar içindir.isimler manaları netice verir ve oluştururlar. 

Esma-i Hüsna,en güzel isimlerdir. 



Allah isimleriyle tanınır,anlaşılır. 

İsmi anlamak,zatı kavramaktır. 

Cennet isminin içerisinde çok hakikatler gizlidir.Gezmekle bitmez. 

Cehennem ismi kendisinden önce insanı titretir ve yakar.Kendisine 

yaklaştırmaz,uzaklaştırır. 

Cennet ise davet eder,kucak açıp sevindirir. 

Cennet sonsuz isimlerin yurdudur...genel adıdır. 

Cehennem isimlerin silindiği,unutulduğu,unutulmaya terk edildiği isimsizliklerin 

genel adıdır. 

Cennet isim verir,cehennem isimleri siler. 

Cennetteki isimler hakikatleriyle vardır. 

Cehennemdeki isimlerin hakikatleri boş ve yoktur. 

Hakikatı inkâr edenin,hakikati de silinmiş,sönmüş ve kaybolmuştur. 

Cennet,ismin hakikatine nüfuz etmektir. 

İmtihanlarda kaybedenlerin bir çoğu,ismi kaybetmeleri,hatırlamayıp unutmaları 

sonucundadır. 

İsmini,o ismi hatırlayamadım! 

İsmini bir hatırlasaydım!!! 

İsmin kaybı,imtihanı kaybettirmektedir. 

**İsminiz neydi? 

Mesmuke? 

What is your name? 

Novitte çiye? 

-Benim ismim mi? 

Evet... 

Mehmet... 

Mehmet bey,size şunu diyecektim!!! 

*Kazananların listesinde benim ismim yok. 

Mefhum-u muhalifiyle; 

Kaybedenlerdensin... 

Kaybedenler yok ki,onların ismi olsun! 

Kaybedenler listesi değil,kazananların isimlerinin yazılı olduğu liste asılır. 

**Okul ismin kaydıyla başlar.Kayıd altına alınan kişi değil,onun ismidir.Kendisi 

daha sonra kayıd altına alınmaya çalışılır. 

**Ve alleme Âdemel esmâ-e küllehâ,sümme aradehüm alel melâiketi;fe enbiûnî 

biesmâ-i hâ ulâ-i in küntüm sâdikîn... 

-Ve Âdeme bütün isimleri öğretti.Sonra bu isimleri meleklere sundu.Ve eğer 

doğru iseniz;haydi bu eşyanın isimlerini bana haber veriniz... 

Âdemin ve zürriyyetinin yaratılmasına taraftar olmayan melekler,isim 

sorusundaki yenilgileriyle ikna oldular. 

Aksi takdirde yalancı sayılacaklardı. 

Âdem ve zürriyyeti eşyanın isimlerini bilmekle,varlığa çıkmaya hak kazanmış 

oldu. 

Melekler ikrarlarında;!Sübhâneke lâ ilmelenâ illâ mâ allemtena inneke entel 

Alimul Hakim.’ 

-Rabbimiz,seni tüm eksikliklerden takdis ve tenzih ederiz. 

Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. 

Sen Alim ve Hikmet sahibisin... 

İlminle bildin,Hikmetinle bildirdin..Âdeme talim ettin. 

Var oluşun anahtarı esma oldu. 



“Ben gizli bir hazine idim,mahlukatı yarattım ta ki kendimi bileyim ve 

bildireyim.” 

Allah kendisini isimle bildi ve bildirdi. 

Esmanın hakikati,hakikatların ismi oldu. 

Dünyadaki bütün atlar toplansa,,at ismini okuyamaz ve söyleyemezler. 

Filler bir araya gelseler,fil ismini zikredemezler. 

Hayvanlar isimleriyle değil,künyeleriyle tanındı. 

Filler..balıklar..kuşlar..sürüngenler... 

Köpekler..kediler..vs. 

Daha sonra marifetleriyle isimlendiler;Karabaş,boncuk diye... 

Çoban köpeği,çobanın köpeği oldu.Çobanıyla tanındı ve adlandı. 

İsimler dünyasında yaşıyoruz.. 

Her tarafımızı isimler çevrelemiş... 

İsimler içi dolmadıkça,doldurulmadıkça,silinirler. 

Silinmemek için isimlerimizin ve isimlerin içlerini doldurmalıyız. 

* Esamesi yani yani isimleri okunan ve okunmayanlar… 

Doğan her kişinin bir ismi olduğu gibi,ölende ismiyle anılıyor,ismiyle telkinde 

bulunuluyor.Hiç olmazsa,tanınmasa bile er kişi niyetine bir isim veriliyor. 

Zamanlar ismin üstünü örtünce,o kişilerde örtülüp unutuluyor. 

Bir dönemde rahmetli diye anılıyor. 

Aba ve ecdada katılınca Geçmişler olarak anlandırılıyor.Çoğulun içinde onun tekil ismi 

de müstetir hüve veya hiye olarak,o olarak isimlendiriliyor.Zamanla onlardan hüm diye 

bahsediliyor. 

Onlar..işte onlar var ya… 

Bir zamanlar onlar… 

*”Kur’an besmelede yani isimde,besmele başındaki be harfinde,o da altındaki 

noktada… 

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla… 

Herşey besmelede,besmele noktada,isimde noktada olan isimde,nokta ise bir kelime ve 

isim… 

Nokta isimle var oldu. 

Noktadan ismi çekerseniz,nokta da yok olur,her şey de yok olur. 

Gerçi yok ve yoklukta bir isim.O halde Allah katında yok diye bir şey yok. 

İlmi ilahinin,ilminin dışı yok ki yokluk onun dışına çıksın,dışına atılsın! 

Yoklukta yokluk ismiyle var oldu,varlığa kavuştu. 

Yok yok olsa var olur. 

Yokun yoklukla çarpımı varlık olur. 

Eksinin eksiye çarpımı artı olduğu gibi. 

*Bir muhabbet kuşum vardı,öldü. 

Bahçemde bir lale vardı,soldu. 

Şimdi hatıralarda ve fotoğraflarda ve hayallerde varlığını sürdürmektedir. 

Çünkü ismi bende mahfuz,duruyor. 

Muhabbet kuşu ve lale diye… 

Çok güzeldi,güzelliği devam etmekte. 

Hoş kokuluydu,kokusu hala burnumda tütmekte. 

Baki kalan şu kubbede, 

Hoş bir sada bırakmakta; 

Sonu ölmekte olsa… 

Sada da bir isim,sese isim olmuş,onu kulaklara küpe yapmış. 

Görünen alem göze gözlük olmuş,onunla görüyor. 



Göz-lükle eş-leşip,beraber isimlenmişler. 

*İsimler sadece bir isimdi,ona da lafız deniliyordu. 

Lafız,ağızdan atılan şey… 

Bazen bir gül,bazen bir ok..bazen bir tükürük,bazan sıcak bir söz. 

Lafza herkes bir elbise giydiriyor.Ancak lafız yine lafızdır.Lafız olarak kalmaktadır. 

*Ahmed-Muhammed-Mustafa lafza mana oldu. 

İsim kendini onda buldu. 

Övüldü,övülmüş oldu. 

İsim meçhuldü,o zat ile malum oldu. 

İsim kayıptı,onunla bulundu. 

İsim zata ayıptı,O’nunla ar oldu,arlandı. 

İsim ayn-dı yani göz onunla ayn-a ayna oldu. 

Gördü ve göründü. 

İsmine kurban olayım senin. 

Alem o isme,onun ismine,kurban oldu. 

Kurban isim oldu. 

*Haramda isimdi ama ona soğuk düştüm. 

Helal ismi bana ad oldu.. 

Helal lokma,helal süt emmiş..helal olsun..helal be… 

Haram onu yiyene isim oldu;haram-zade..harami..haram lokma..haram olsun. 

Cehennem ismi yaktı. 

Cennet zemzem gbi aktı…. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

30-04-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİKMET VE MASLAHAT 

 

Hikmet'in kelime anlamı itibarıyla mefhumları en iyi bilgi ile bilmektir. 

Deyim itibarıyla;Allah’ın ezeli ve ebedi olan ilmi ve sıfatlarıyla,varlıkların 

başlangıcından nihayetine kadar kendilerinden beklenen bir çok fayda ve maslahatın 

gözetilerek en uygun bir şekilde yaratılmasıdır. 

Allah her bir varlığı yaratırken,onun kâinat çapında,bütün varlıklarla olan 

münasebetini,onları tamamlayıcı bir unsur olmasını gözetmesidir. 

Kur’an-ı Kerimde Hikmet kelimesi 20,Hakim ifadesi 81,tenvinle 16 ve toplam 97 

kere geçmektedir.
176

 

Hikmetin zıddı Abesiyettir.Yani olumsuzluk,gereksizlik ve çirkinliktir. 

Allah’ın yaratmış olduklarında hiçbir cihetle Abesiyet yoktur.Çirkinlik yaratılış 

yönüyle olmayıp,ilmimizin sınırlı ve noksanlığımızdan kaynaklanmaktadır. 

-Hz.Ali;’Eğer neden,niye,niçin ve nasıl gibi sorular olmasaydı,ilim olmazdı der. 

Bu sorular sorularak ilmin araştırılmasına ve ortaya çıkmasına sebeb 

olmaktadır. 

-Hikmetin kaderle olan ilgisi;Olaylara hikmet cihetiyle bakan bir insan,hiçbir 

şeyin tesadüfi olmadığını,onda bir çok hayrın bulunduğuna,hayır ve şerrin Allah’dan 

olduğuna inanarak tam bir teslimiyet içerisini girer. 

Anlatıldığı üzere;denizde seyahat eden bir gemi şiddetli bir fırtınaya tutulur,gemi 

dalgalardan su alır.Herkes bir şeyler yapma çabası içerisinde iken adamın birisi hiç 

umursamadan kenarda oturur ve seyreder. 

Bu durum kaptanın dikkatini çeker ve sebebini sorar.Adam şöyle cevaplar; 

Ben Allah’ın bir kere işine karıştım,bana hamam böceği yedirdi.Bir daha da 

karışmam der ve sebebini şöyle açıklar: 

Bir gün bir hamam böceğine bakarak;Ya Rabbi,bunu ne için yaratmışsın 

ki,dedim.Bir müddet sonra yakalandığım bir hastalıktan dolayı bir türlü şifa 

bulamadım.Sonunda bana o hamam böceğini tavsiye ettiler ve denileni yapıp 

kullandım,hastalığım da geçti,der. 

Eğer bir daha O’nun işine karışırsam,kimbilir bana ne yapar,der. 

Burada verilmek istenen mesaj,elbette hiçbir şeyin anlamsız ve manasız 

olmadığıdır. 

Kader ilim ve proje olduğuna göre,her şey bir proje sonucu yaratılmıştır. 

Zira bir mühendis bir binayı yaparken oranın ve oraya girecek olanların ve de 

ileriye dönük olarak tüm ihtiyaçlarını düşünerek yapar. 

Kâinatta ilahi bir proje neticesinde oluşmuştur,herşey hikmetle yapılmıştır. 
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mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku004ar.htm#{004.170}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/005/p005038m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku005ar.htm#{005.038}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/005/p005110m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku005ar.htm#{005.110}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006018m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.018}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006073m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.073}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006083m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.083}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006089m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.089}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006128m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.128}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/008/p008010m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku008ar.htm#{008.010}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/008/p008049m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku008ar.htm#{008.049}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/008/p008063m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku008ar.htm#{008.063}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/008/p008067m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku008ar.htm#{008.067}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/008/p008071m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku008ar.htm#{008.071}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009015m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.015}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009040m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.040}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009060m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.060}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009071m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.071}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009097m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.097}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009106m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.106}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/009/p009110m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku009ar.htm#{009.110}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/010/p010001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku010ar.htm#{010.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/011/p011001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku011ar.htm#{011.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/012/p012006m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku012ar.htm#{012.006}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/012/p012083m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku012ar.htm#{012.083}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/012/p012100m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku012ar.htm#{012.100}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/014/p014004m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku014ar.htm#{014.004}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/015/p015025m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku015ar.htm#{015.025}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/016/p016060m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku016ar.htm#{016.060}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/016/p016125m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku016ar.htm#{016.125}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/017/p017039m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku017ar.htm#{017.039}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/019/p019012m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku019ar.htm#{019.012}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/022/p022052m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku022ar.htm#{022.052}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/024/p024010m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku024ar.htm#{024.010}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/024/p024018m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku024ar.htm#{024.018}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/024/p024058m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku024ar.htm#{024.058}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/024/p024059m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku024ar.htm#{024.059}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/026/p026021m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku026ar.htm#{026.021}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/026/p026083m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku026ar.htm#{026.083}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/027/p027006m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku027ar.htm#{027.006}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/027/p027009m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku027ar.htm#{027.009}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/028/p028014m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku028ar.htm#{028.014}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/028/p028043m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku028ar.htm#{028.043}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/029/p029026m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku029ar.htm#{029.026}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/029/p029042m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku029ar.htm#{029.042}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/030/p030027m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku030ar.htm#{030.027}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/031/p031002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku031ar.htm#{031.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/031/p031009m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku031ar.htm#{031.009}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/031/p031012m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku031ar.htm#{031.012}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/031/p031027m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku031ar.htm#{031.027}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/033/p033001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku033ar.htm#{033.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/033/p033034m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku033ar.htm#{033.034}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/034/p034001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku034ar.htm#{034.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/034/p034027m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku034ar.htm#{034.027}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/035/p035002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku035ar.htm#{035.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/036/p036002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku036ar.htm#{036.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/038/p038020m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku038ar.htm#{038.020}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/039/p039001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku039ar.htm#{039.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/040/p040008m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku040ar.htm#{040.008}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/041/p041042m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku041ar.htm#{041.042}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/042/p042051m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku042ar.htm#{042.051}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/043/p043004m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku043ar.htm#{043.004}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/043/p043063m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku043ar.htm#{043.063}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/043/p043084m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku043ar.htm#{043.084}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/044/p044004m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku044ar.htm#{044.004}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/045/p045002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku045ar.htm#{045.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/045/p045037m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku045ar.htm#{045.037}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/046/p046002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku046ar.htm#{046.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/048/p048004m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku048ar.htm#{048.004}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/048/p048007m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku048ar.htm#{048.007}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/048/p048019m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku048ar.htm#{048.019}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/049/p049008m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku049ar.htm#{049.008}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/050/p050008m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku050ar.htm#{050.008}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/051/p051030m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku051ar.htm#{051.030}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/054/p054005m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku054ar.htm#{054.005}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/057/p057001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku057ar.htm#{057.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/059/p059001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku059ar.htm#{059.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/061/p061001m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku061ar.htm#{061.001}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/060/p060005m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku060ar.htm#{060.005}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/060/p060010m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku060ar.htm#{060.010}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/062/p062002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku062ar.htm#{062.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/062/p062003m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku062ar.htm#{062.003}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/062/p062005m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku062ar.htm#{062.005}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/064/p064018m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku064ar.htm#{064.018}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/066/p066002m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku066ar.htm#{066.002}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/076/p076030m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku076ar.htm#{076.030}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/004/p004035m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku004ar.htm#{004.035}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/004/p004065m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku004ar.htm#{004.065}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/005/p005043m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku005ar.htm#{005.043}
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/PMeal/006/p006114m.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Hayran%202.3/Hayran23.chm::/Metin/ku006ar.htm#{006.114}


Herşeyin yapılışında bir kasıt var.Herşey bilerek yapılmış ve yaratılmıştır. 

Kâinatta bulunan herşey hikmetle yoğrulduğu gibi,olaylar da hikmetle 

dönmektedir. 

Herşeydeki kolaylık ve düzenlikler bir hikmetin eseridirler. 

Bu yönüyle de hiketin tefekkürle de bir ilgisi vardır. 

Eşyadaki ve olaylardaki incelikleri gören,olayların derinine inen 

insan,hikmet,maslahat ve yararları da görecektir. 

-İnsanın yaratılmasındaki hikmeti göremeyip  taraftar olmayan 

melekler,acizliklerini ve bilmediklerini şöyle ifade etmişlerdir: 

“Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize 

öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, 

dediler.”
177

 

 Hikmet sahibi olmak,üstünlük sebebidir. 

 “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş 

demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”
178

 

 “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara 

kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün 

gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.”
179

 

 Mantıklı olan yol ve davet,hikmete uygun olandır. 

 “(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 

güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, 

hidayete erenleri de çok iyi bilir.”
180

 

 Lokmanı farklı kılan olay,ona hikmetin verilmesidir. 

 “Andolsun biz Lokman'a: Allah'a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden 

ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç 

değildir, her türlü övgüye lâyıktır.”
181

 

 -Hz.Musa’nın Hz.Hızırla olan seyahatindeki Hz.Hızırın farklılığı onun hikmet 

sahibi oluşundan ileri gelmektedir.
182

 

Hikmet bakış ve değerlendirme farkını ortaya koymaktadır. 

 Hadisde:”Re’sül hikmeti mehafetullah” Yani-Hikmetin başı Allah korkusudur.- 

 Hikmet O’ndan korkmayı ve çekinmeti de gerektirir. 

 Efendimiz:”Allahım,Hayretimi arttır.”buyurur. 

 Hayretin artması,ilmin ve hikmetin artması ve eşyanın hakikatına nüfuz 

edilmesidir. 

 MEHMET ÖZÇELİK 

29-12-2009 
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HAYATIN YAZILMIŞTIR 

 

 “Hayatın bir kelime-i mektubedir, kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir 

sözdür; görünüp ve işitilip, esma-i hüsnaya delalet eder.”
183

 

 Evet hayatın kudret kalemiyle yazılmış bir mektuptur.Mektuplar okunmak 

içindir.Hayatını oku..kendini oku. 

 İnsan anlamlı yazılan bir yazıyı okuduğunda ufku açılır. 

 Allah ise insan yazar ve o insan insan okur,insani özelliklere sahip olur. 

 Allahın yazmasında hayat vardır. 

 Allah hayvan yazar,hayvan olur,bitki yazar bitki olur,taş yazar taş olur. 

 Her şey kader kaleminin cızırtılarıdır..irade mürekkebi,kudretin vücuduyla 

ortaya çıkar. 

 “Külle yevmin hüve fî şe’nin 

Külle yevmin hüve fî ânin ve zemanin,dakîkatin ve âşiretin,safhatin ve 

sahîfetin..hüve fî şe’nin... 

O her gün bir iştedir. 

O her ân ve zaman,her dakika ve âşire,safha ve sayfada;bir işte ve yaratıştadır. 

Allah her gün bir dünya götürür,bir dünya getirir.Bu günkü defter sayfasını 

kapatır,yarınki defter sayfasını açar.Dünyanın değişmesi,sayfaların değişmesidir. 

Allahın yaratması,yazması iledir. 

Hayatımız birer mektub..her şey birer mektubtur. 

Mektublar okumak ve okunmak içindir. 

*’Fa’alün limâ yürid’ O dilediğini yapandır. 

O’nun yazdığını kim silebilir?O’nun sildiğini kim yazabilir? 

Ârifin şevki,zikri,sema’ı,cuş-u huruşu hep O’nun yazmasının neşesidir. 

Alemdeki sesler O’nun yazmasının anlamlı birer cızırtılarıdır. 

“Dünya süslü bir menzildir. Herbirimizin hayatı bir endam aynasıdır. Şu 

dünyadan herbirimize birer dünya var, birer âlemimiz var. Fakat direği, merkezi, 

kapısı, hayatımızdır. Belki o hususî dünyamız ve âlemimiz bir sayfadır, hayatımız bir 

kalem-onunla, sahife-i a'mâlimize geçecek çok şeyler yazılıyor.”
184

 

“Ve âlime dahi, o lâm'ı ilâ mânâsında gösterir. Fakat güneşi yalnız bir lâmba 

değil, belki bahar ve yaz tezgâhında dokunan mensucât-ı Rabbâniyenin bir mekiği, gece 

gündüz sayfalarında yazılan mektubât-ı Samedâniyenin mürekkebi, nur bir hokkası 

sûretinde tasavvur ederek, güneşin cereyân-ı sûrîsi alâmet olduğu ve işaret ettiği 

intizamât-ı âlemi düşündürerek, Sâni-i Hakîmin san'atına –Mâ şâallah- ve hikmetine -

Bârekallâh-6- diyerek secdeye kapanır.”
185

 

“Amma Levh-i Mahv-İsbat ise, sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u Âzam'ın 

daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenâya daima mazhar olan eşyada 

mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikat-i zaman odur. Evet, 

herşeyin bir hakikati olduğu gibi, zaman dediğimiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i 

azîmin hakikati dahi, Levh-i Mahv-İsbat'taki kitabet-i kudretin sayfası ve mürekkebi 

hükmündedir. "la yaglemul gaybe illalah"
186

 

“Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u 

Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.”
187

 

******************** 
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Her şey bir kelimeyle başladı. 

Ben-de bir kelime olarak annemin rahmine düştüm. 

Şimdi ise bir cümleyim. 

Bazen kelimeleri cümlelerle ifade etmekten aciz kalıyorum. 

‘İlim tek idi,onu cahiller çoğalttı.’ 

Ne kadar da cümlelerimiz varmış! 

Ne kadar da cahilmişiz!!! 

Cehalet;cümlelerdeki kelimeyi anlamamaktır.Kelimeleri cümlelerde ifade 

etmektir. 

Bir kelime olan ömür,cümlelerle dop dolu. 

Hayat boyu cehaletimizi sayıyor,cehaletimizi arttırıyoruz. 

İlim tek idi,onu cahiller arttırdı. 

Allah kelimeleri yazıyor,hayat buluyor,.cümleler içine doluyor. 

Allahım ilmimi arttır. 

Her şeyi bir-de ver. 

Tohum,kendini anlamayan cahillere ağaç oldu. 

Yumurta,kendini görmeyen kanadı kırıklara kuş oldu. 

Bir O vardı,hiç bir şey yoktu. 

Her şey bir-den çıktı,bir-e kavuştu. 

‘Küllün minhu’ 

Her şey O’ndandır. 

Her şey O değildir. 

Noktayla başlayan hayat cümlesi,ölümün koyduğu son noktayla da son buluyor. 

Cümleler tekrar kelimelere rücu ediyor. 

Noktayla başlayan her şey,noktayla noktalanıyor. 

Bir nokta konuluyor cümlenin sonuna. 

Hayat ise;iki nokta arası noktalardan meydana gelmiştir. 

*”Her şey besmelede,besmele be harfinde,be harfi de altındaki noktada.” 

Be harfinin geldiği on mana şöyle sıralanır; 

“Birincisi; elifte yükseklik kibir ve uzunluk vardır, be'de düşüklük tevazu ve 

inkisar vardır. Kimde ALLAH rızası için tevazu olursa ALLAH onu yükseltir.  

 

İkincisi; muhakkak ki be harfi ilsak yani bağlamak içindir. Diğer harflerin çoğunun 

aksine özellikle elif'in aksine kati' harflerdendir.  

 

Ücüncüsü; be ebediyen meksurdur. Kendisinde her zaman kesre vardır. Suret ve 

manada inkisarlık Cenab-ı ALLAH'a yaklaşma şerefini verir. Cenab-ı ALLAH hadis-i 

kudsi de :  

''Ben, kalbi benim rızam için kırık  olanların yanındayım.'' 

 

Dördüncüsü; Be harfine zahiri olarak, düşüklük ve inkisar (kırıklık) vardır. Lakin 

hakikatte ise, be harfinde himmetin yüceliği ve derecenin yüksekliği vardır. Bu da 

sıddıkların sıfatıdır. Elif ise onun zıddıdır. Be'nin derecesinin yüksekliğinden kendisine 

bir nokta verildi. Bu derece yani nokta Elif'te yoktur. Be harfini ali himmet yapan, ona 

yüce himmet veren şey ise, kendisine nokta verildiği zaman, halinin sadece bir sevgiliyi 

kabul eden kişinin hali gibi olması için: sadece bir tanesini kabul etmesidir.  

 

Beşincisi; Be harfinde, Hakka yaklaşmayı istemede sıdkıyyet vardır.Cünkü o, yüksek 

dereceye noktanın sebebiyle sahip olduğunu gördüğünde noktayı ayaklarının altına aldı. 

Noktayla övünmedi Cim ve Ye harflerinin noktaları harflerin konuluşunda altlarında 



değil de ortalarındadır. Cim ve Ye harfleri, başka bir harfe bitiştikleri zaman hi ve te 

harflerine benzemeleri için harekesi ortalarına konuldu. Be bunlar benzeme, yalnız olsa 

da başka bir harfe bitişse de her zaman noktası altında olur.  

 

Altıncısı; Be'nin aksine Elif illetli harfdir: Be sahih harftir  

 

Yedincisi; Be mana bakımından tam metbu bir harftir. Her ne kadar şekil bakımından 

harflerin dizilişi cihetinde yeri eliften sonra olup tabi gibi görünse bile çünkü elif be 

lafzında vardır. Ve Elif Be'ye tabi oluyor. Elifin telaffuzunda Be yoktur. Elife tabi 

olmuyor. Metbu ise mana bakımından daha kuvvetlidir.  

 

Sekizincisi; be amil yani başkasında tasarruf eden bir harftir. (Harfi cerdir, başına 

geldiği ismin son harfinin harekesini esre yapar.) Bu yönü onun kadri kıymet ve gücünü 

yüceliğini ortaya koyar. Elif onun hilafınadır. Cünkü elif amil değildir.  

 

Dokuzuncusu; Be kendi nefsinde haddi zatında kamil bir harftir. Cünkü ilsak, istiane 

(yardım dilemek) ve izafet içindir. Kendisine tabi olan ismi var etmekle başkasını 

kemale erdirir. Be kendisinden sonra gelen ismi meksur yapar ve onu kendi nefsinin 

sıfatlarıyla muttasıf kılar. Be'nin kıymet ve derecesinin yüksekliği irşad ve tevhid'de 

başkasının mükemmel kılmasıdır. Efendimiz Hz. Ali (r.a.) Ben be harfinin altındaki 

noktayım sözüyle buna işaret ettikleri gibi be için irşad mertebesi ve tevhidde 

(ALLAH'in varliği ve birliğine) delalet vardır.  

 

Onuncusu; ve şefevi (dudakların deprenmesiyle çıkan) bir harfdir. Be'nin telaffuz 

edilmesi için dudaklar açılır. Kendisinden başka şefevi olan harflere açılmadığı şekilde 

onun için açılır. Bu insan zürriyetinin ağzının ilk önce be harfiyle 

açıldığındandır.''Elestü bi Rabbüküm" (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) ahdinin 

cevabına bela "evet sen bizim Rabbimizsin dedik"  

işte bundan dolayı be harfi insanlar tarafından ilk konuşulan ve telaffuz edilen harfdir. 

Be harfiyle insanın dudağı açıldı. İşte bu mana ve hikmetlerden dolayı ilahi hikmet be 

harfini diğer harfler üzerine tercih etti. Onun değerinin yükseltti, bürhanını izhar etti. 

Onu kitabının  anahtarı ,kelamının ve hitabının başlangıcı kilidi.” (Ruhul Beyan - Ismail 

Hakki Bursevi) 

 

********************* 

Bana konulan nokta yani ene,benlik bir kelimedir. 

Bir vahid-i kıyasi yani sonsuz yaratıcıyı bilmek ve bulmak,tanımak ve sevmek 

için bir ölçü birimidir. 

Onunda iki yönü vardır: 

Biri;Teleskop gibi,makro alemi hatta alemleri bana getirterek ve yaklaştırarak 

göstermek,önümde hazır etmektir. 

Allah’ın Kâbıd ismi gibi..her şeyi kabza-i rububiyetinde tutarak, 

toplayıp,dağıtmaması,dürüp toplaması. 

Diğeri ise;Mikroskop gibi,mikro alemi büyüterek,gözümün önüne serip 

açmasıdır. 

Allah’ın Bâsıt yani yayan,seren,açan ismi gibi. 

Ene ve benlik öyle bir kelimedir ki;alemler onda sonsuzluğa uzanan cümleleri 

barındırır. 

Âhirette ise bu benlik daha da açılarak,gerçek kimliğini ortaya koyacaktır. 



Şöyle ki;ahirette herkesin internetteki sitesi gibi,sitesine girilip,seyahat 

edilecektir. 

Siteler insanların yansımasıdır. 

Dünyada da öyle değil mi? 

Bana internetteki siteni söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim. 

O sitede gezmek,aslında o insanda gezmektir... 

******************* 

Hayatım bir kelime... 

Peki ya bu hayat benim mi? 

Eğer benimse ya şimdiye kadar neredeydi? 

Neden bende değildi? 

Veya ben onda değildim? 

Biz bir birimizde değildik... 

Bu hayat benimse neden daha önceden almadım ve de şimdi geri veriyorum? 

Veren... 

Alıyor... 

Demek benim değil bu hayat. 

Bana verilmiş,emanet edilmiş,ihsan edilmiş..ikram edilmiş... 

Hayat bir imtihan... 

Veren... 

Alıyor... 

Alan.. 

Geri veriyor...Tasarrufu yani kullanımı,son kullanma tarihine kadar insana aid. 

İmece usulü..yarı yarıya... 

Şükür-iman-ibadet O’na aid... 

Kârı insana... 

İflasta da ortak... 

Kâr-zarar ortaklığı..faiz sistemi olan tek taraflılık yok! 

Hayatı aldım mı? 

Kimden? 

Kaça? 

Nasıl? 

Yoksa hayat verildi mi? 

Ne olarak? 

Niçin? 

Neden? 

“Harman – ı ömrü savurduk, danemiz vermekteyiz 

Asıyâb – ı devre geldik, şimdi nöbet bekleriz.” 

Yahya Kemal’in söyleyişiyle “ölüm asude bir bahar ülkesi” 

************************* 

Allah alemi muhabbet için, 

muhabbeti için yaratmıştır. 

Mayasına da muhabbeti koymuştur. 

Hakiki aşk,O’nu sevmektir. 

Mecazi aşk ise,O’nun dışındakileri sevmektir. 

Aşk bir ateştir. 

İçine düşeni de yakıyor,dışında kalanı da... 

Aşkı için ölüyor,öldürüyor. 



Aşkına kavuştuktan sonra da,bazen yanıyor, 

Bazen yakıyor..bitiyor..bitiriyor. 

Sönüyor... 

Yanmayan,yakamaz... 

Yanıyor..yakıyor... 

Aşkından iğne-iplik haline dönüyor. 

İğne oluyor inceliyor,iplik oluyor iğnenin deliğinden geçiyor. 

Aşkın iki ucu da yakıcı ateş... 

Aşk uğruna dünya dolusu söz söylenmiş,kütüphaneler dolusu kitaplar yazılmış.. 

Hala da yazılıyor... 

Aşk;kalbe bakan muhabbetin,nefse bakan ayağıdır. 

Aşk,muhabbet ve sevgiden daha şiddetlidir 

Ancak onun gibi duru,saf ve keskin ve de samimi değildir. 

“Yâr için ağyare minnet ettiğim ayb eyleme 

Bağban bir gül için bin hâre hizmetkâr olur.” 

Bağdatlı Ruhi-den: 

“Sanman bizi kim şie-i engür ile mestiz 

Biz ehli harabattanız mest-i elestiz.” 

Sevgi de ihlas var,aşkta ise menfaat. 

İhlas;içine su katılmamış saf ve berrak süt gibidir. 

Aşkı için bir çok evler yakanlar,ilk insanlık tarihi ile başlamış,aşkı için Kabil 

Habilin kanını akıtmıştır. 

O kan hala akmaya devam ediyor. 

Muhabbet de ise hayatı almak yok,hayat vermek vardır. 

Aşk düştüğü yeri yakıyor..dumanıyla etrafı boğup,kör ediyor. 

Aşk,kördür.Hakiki sevgi değil,mecazidir. 

Leylâ-dan Mevlâ-ya geçen bir basamak,atılan bir adımdır. 

Aşk,kendisinde değil,başkasında var olmaktır.Kendisi kendisinde olmamaktır. 

Kendisinden geçmektir. 

Onun için orta yolda Mevlâ-na iyi geliyor aşıklara..iyi geliyor insanlara.. 

Vedud isminin kendisinde tecelli ettiği bir zattır Mevlana... 

O aşkla yoğrulmuş,ilahi aşkta kaybolmuş... 

“Evet. Dünyanın fâni yüzüne karşı olan aşk-ı mecazî, eğer o âşık, o yüzün 

üstündeki zeval ve fenâ çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse, bâki bir mahbup arasa, 

dünyanın pek güzel ve âyine-i esmâ-i İlâhiye ve mezraa-i âhiret olan iki diğer yüzüne 

bakmaya muvaffak olursa, o gayr-ı meşru mecazî aşk, o vakit aşk-ı hakikîye inkılâba 

yüz tutar. Fakat bir şartla ki, kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını haricî 



dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehl-i dalâlet ve gaflet gibi kendini unutup, âfâka dalıp, 

umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa, tabiat bataklığına düşer, 

boğulur. Meğer ki, harika olarak bir dest-i inâyet onu kurtarsın.”
188

 

MEHMET ÖZÇELİK 

18-04-2009 

 

 

 

 

 

NAMAZ 

 

 Kur’anı Kerim-de doğrudan ve dolaylı olarak yüze yakın ayet 
189

,namazı 

emretmektedir. 

 Namaz insanın manevi duygularının ekmek,hava su gibi zaruri 

ihtiyaçlarındandır. 

 Hazır zevke mübtela olan nefis,rahat ve keyfine düşkün bir insan için,bedene ağır 

gelebilir. 

 Oysa bedeli büyük olan bir hizmet için böyle bir gayret azmıdır.Zira yevmiye ile 

çalışan bir insana bir saatlik bir hazinenin kazılmasında ve ortaya çıkarılmasında 

trilyonların verilmesini düşünmeyip,yevmiyesinden üç-beş kuruşun kesileceğini 

düşünmek hiç mantıklı olur mu? 

 Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cennet vermek 

sûretiyle satın almıştır.”
190

 

 Herşeyden önce namaz Allah’ın bir emridir.O’nun tarafından emredilen bir 

ibadetin yapılması,insana değil usanç,zevk ve şevk vermelidir. 

 İnsana nefsin ve şeytanın aldatmacasıyla çok ve bir ömür görülen namazda 

aldanılan nokta şudur; 

 Tıpkı elli sene yiyeceği yemeği bir anda gözünün önüne getiren bir insan,bir kaç 

kamyon dolusu yemeği nasıl yiyeceğim diye şimdikini değil,yılları düşünmesi 

gibi,gözünde büyütmüş olur. 

 Oysa dün geçti,yarına ise elimizde bir senet yoktur ki,ona çıkalım.O halde 

bulunduğumuz vaktin namazıyla mükellef olduğumuzu düşünüp,edasına çalışalım. 

 Her şeyden önce ömrümüz ebedimidir? 

 Sabırsız olan nefis,dünya meşguliyetini de düşünüp,kendisine bahane 

aramaktadır. 

 Oysa kısa hayata karşı,ebedi hayat için bir saatlik bir meşguliye çok mudur? 
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 Her gün yirmi dört altın mesabesinde bize yirmi dört saat veren Rabbimiz,yine 

sonuçta bizim için olacak olan bir saati namaza vermemizi,dünyada rahata,ahirette 

büyük bir sermayeye kavuşmamızı istemektedir. 

 İnsan kendisine sormalıdır; 

 Şimdiye kadar kıldım ne kaybettim veya şimdiye kadar kılmadım ne kazandım? 

 Farzı muhal olarak;Bir hesabı ve sorgusu ve de cezası olmasa bile,kılanın ruhen 

rahatlamasıyla beraber,ne zararı vardır. 

 Bir de hesabının var olduğunu Allah ve rasulü söylemiş iken,kesinlilik söz konusu 

iken vay o zaman yapmayanın haline!!! 

 Namazını kılan bir insan,o gününü hayırla kapatır. 

 Müslüman olan Taifliler Peygamber Efendimize gelerek kendilerinin namazdan 

muaf tutulmalarını isterler. 

 Peygamber Efendimiz ise onlara cevaben şöyle buyurur: 

 “Rüku (Namaz) olmayan dinde hayır yoktur.”(Müsned) 

 Namaz olmayan bir hayatta,namaz olmayan bir ailede,namaz olmayan bir 

toplumda hayır yoktur. 

 *Hz.Ebubekir de:”Allah’a yemin olsun ki;namaz ile zekatı birbirinden 

ayıranlarla mutlaka savaşacağım.”der. 

 Namaz kılmamanın dünyevi cezası Hanefi mezhebinde;Hapis cezası ile 

cezalandırılırken,Maliki ve Şafii de;Öldürülür ve yıkanarak müslüman kabristanına 

gömülür.Hanbeli de ise;öldürülür ve yıkanmaz. 

 Başa gelen musibetlerin çoğu,Allah’a karşı görevlerin yapılmamasından veya 

aksatılmasından kaynaklanmaktadır. 

 Birinci dünya savaşındaki mali ve bedeni musibetin bir sebebi de;Zekat-Oruç ve 

namazda gösterilen ihmalin bir sonucudur. 

 *Lokmanın oğluna,İbrahim Peygamberin hicazın güvenliği için namazdan söz 

etmesi,Tur-u Sina’da Allah’ın Hz.Musa’dan namaz kılmasını istemesi işin ciddiyyetini 

göstermektedir. 

 “Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep 

Allah’ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, 

mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.”
191

 

 Hadis-te:”İslâ beş temel üzerine bina edilmiştir.’buyrulmaktadır. 

 *Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel’i Yemen-e gönderirken;O ehli kitaba 

önce namazı emretmesini söyler. 

 *Âhirette cehennemliklere suçları sorulduğunda ilk ifadeleri;Biz namaz 

kılanlardan değildik.”derler.
192

 

 “Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah’ı tesbih edin.  

Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine 

girdiğinizde Allah’ı tesbih edin.”
193

 

Burada dört vakit ve asr suresinde de ikindi ile beraber beş vakit olarak 

emredilmiştir. 

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
194

 

Âyetiyle yaratılışn gayesi namaz olduğu belirtilmiştir. 

 Zira Peygamber Efendimiz savaşda bile namazı terketmemiş,ve de cemaatla 

namazla emredilmiştir. 

                                                 
191 Nisa.103. 
192 Müddessir.40-43. 
193 Rum.17-18. 
194 Zariyat.56. 



 “(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da 

onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. 

Silâhlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) 

arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, 

seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar. İnkâr 

edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir 

baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı 

bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). 

Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”
195

  

 Toplumda şöyle yanlış bir inanış var;‘Çalışmakta ibadettir.’ 

 Oysa bir çocuk okula kaydolmadan nekadar başarılı da olsa,onun karnesine 

başarı olarak kaydolmaz. 

 Bir de ibadet ayrıdır,namaz ayrıdır.İbadet müstehab olan güzel hareketler 

olup,sevap kazandırır ancak namaz mecburi ve farz olup,yapılmadığında büyük günah 

kazandırır. 

 Rabbimiz ibadeti namaz şartına bağlayıp,sonucunda yapılacak veya her iki 

namaz arasında helal ve meşru olarak yapılacak işlerin ibadet olduğunu belirtmiştir. 

 Mesela bir insan tüm dünyadaki insanları yedirse ve içirse,böyle bir iyilikte 

bulunsa;bu iyilik küçümsenmeyecek bir iyiliktir.Ve bunu sadaka ve iyilik niyetiyle 

yerine getirse,vermediği bir milyar zekatın yerini doldurmaz. 

 Veya kılacağı iki rekatlık sabah namazının farzının yerine geçmez ve de onun 

günahını affettirmez. 

 Tıpkı memurun maaşının dışında ekstradan yapılan yardımlar gibidir.Memur 

olunmadığı takdirde maaş olmadığından,ek yardımlarda otomatikman kaldırılmış olur. 

 Yevme lâ yenfeûda
196

 kalb-i selim isterler 

Sanma ey hâce ki,senden zer-ü sim isterler 

Kıyamet günü altın gümüş değil,selim kalb isterler. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-01-2009 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 Nisa.102. 
196 «Ve (nâsın) kabirlerden diriltilip kaldırılacakları gün beni zelil etme. O gün, ne mal faide verir ve 
ne de oğullar. Ancak Allah'a selim bir kalp ile varan kimse müstesna.»Şuara.87-89.  

 
 



MUTLU VE KUTLU NİKÂH 

 

 Değerli insan Zeynal Abidin Kıymaz Beyle 1993 yılında Burdur-da Bedelli 

askerde 2 aylık bir beraberliğimiz vardı. 

 Askerlik tarihinde görülmemiş bir uygulamaya sayesinde şahit olduk. 

 Askerliğimizin sonu bayrama denk geliyordu.Sağ olsunlar kendisinin Ankara ile 

bağlantı kurup devreye girmesiyle 15 gün önceden terhis olma imkanını sağlama çabası 

içerisine girdi.Bu durUmu komutanlara söyleyip,15 gün önceden terhis olacağımızı 

söylediğimizde,tepkileri hemen yüzlerinden belli oluyordu ve komutan şunu söylemişti; 

 -Siz ne diyorsunuz ya hu.Yarım saat önce bile sizi gönderemeyiz.”demişti.                          

Kendisinin çaba ve yol göstermesiyle yüzlerce dilekçe Ankaraya göndererek, hemen 

hemen evli olan çoğunun bayramı çocukları ve aileleri ile geçirmelerini taleb eden 

dilekçeler netice vermiş ve 15 gün önceden terhis olmuştuk. 

 O zaman olan bizim ve bir çoklarının mutluluğumuzda,şimdi daha güzel bir 

mutluluğu dün yani 19-08-2009-da kendileri değerli kızlarının nikâhı ile yaşadı. 

 İki değerli insan olan Zeynal Abidin Kıymaz’ın kızı ile,Mevlüt Gürkan Beylerin 

oğullarının mutlu ve kutlu nikâhlarına bizleri de duacı olmamız amacıyla davet ettiler. 

 İki değerli yeğenime tekrar her iki hayatta mutluluklar dileyerek,orada 

söylediğim ve temenni ettiklerimi sizlerle de paylaşmak istiyorum.  

 -Hz.Ali’nin evlenmek için harekete geçtiğini duyan Peygamber Efendimiz 

devreye girerek Hz.Ali-ye şu mealde beyanda bulunuyor: 

 Ya Ali,Hz.Fatıma senin için,Sende onun içinsin. 

 Yani o olmasaydı sen olmazdın,sen olmasaydın o olmazdı. 

 Bu iki kardeşimizin de böylece birbirlerini tamamlayıcı olmasını temenni ederiz. 

 Hepimizin evinin kapısında şöyle bir levhanın olması gerekir: 

 Sevgi ve saygı... 

 Özellikle beyden eşe sevgi,eşden beye  saygı.Bu ailenin devamı için bir maya 

oluşturmaktadır. 

 Allah bu nikâhı hem kendilerine hem de ailelerine mübarek eylesin. Allah’ın 

rızasına uygun bir hayat geçirmelerini temenni ederim. 

 Evlilik bu dünya hayatına münhasır kalmamalı.Ebedi hayatta da beraber 

olacaklarını düşünerek birbirlerine maddi ve manevi destek olmalıdırlar. 

 Her büyük erkeğin arkasında mutlaka bir kadın,bir eş vardır. 

 Efendimize ilk vahiy geldiğinde heyecana düşmüş,eşi Hz.Hatice ise kendisine; 

 Ya Muhammed,Allah seni mahcub etmez,yolda bırakmaz.”der,en büyük 

destekçisi olur. 

 Bu düşünce ile hem her iki kardeşim için mutlu ve kutlu bir aile içerisinde 

hayatlarının devamını,hem de iki değerli insan;Zeynal Abidin Kıymaz ve Mevlüt 

Gürkan Beylerin çocuklarının mutlulukları içerisinde,mutluluklarının artarak devamını 

dilerim..tebrik ederim. 

 “Kendileriyle huzura kavuşmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratıp 

aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda 

düşünen bir kavim için ayetler vardır.”
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MEHMET ÖZÇELİK 

19-08-2009 
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 Rum.21. 



MİLLETİN MENFURLARI 

 

 Nefretle anılanlar..lanetle anılanlar...Darbeleri yapanlar ve yapanlara destek 

olanlar..28 şubatın menfurları..kirli ve lekeliler..sonsuza dek bu kirlerle yaşayacaklar ve 

de kendilerini yaşatacaklardır. 

 Türkiye-de olumsuzlukların,geri kalmış ve kaosların irengi ve frengi iki sivri 

ucu;iki temel esas üzerine oturmaktadır; 

 Biri;Askerin müşahhas olmayan bir rejim muhafızlığını,millete bırakmayarak 

kendisinin yüklenmiş olması. 

 Diğeri ise;Kısır bir sol zihniyet,üretmeyip tüketen,düşünmeyip kurgulanan bir 

ideoloji. 

 Yapılacak olan ise;askerin ve siyasilerin milletin inancına sırt 

çevirmemeleri,müdahale etmeyip,bilmedikleri konuda ahkam kesmemeleridir. 

 Bir asırdır savunulan bu rejim nasıl bir rejim ki,sürekli tehlike altında, yıkmak 

ve yıkılmak tehdidiyle karşı karşıya. 

 Nasıl bir rejim ki;Pavyondan alınıp örtüye büründürülen bir kız ve esrarkeş bir 

erkeğe sakal uzattırılarak sahte şeyh yapılıp ihtilal yapılabiliyor? 

 Ordu bu iki meçhul daha doğrusu niyeti malum insanlar için harekete 

geçebiliyor? 

 Yoksa harekete geçenlerin mi niyeti meçhul? 

 Tavşana kaç,tazıya tut politikası... 

 Eski meclis başkanı Bülent Arınç;ergenekondaki paşaları kastederek; ”İyi ki bu 

paşalarla savaşa girmemişiz.” 

 Doğru bir söz.1960-70-80-97-lerde darbe yapan ve şimdilerde buna her türlü yolu 

ve kaosu deneyerek darbe teşebbüsünde bulunup,bir çok kirli işlerde önde olan bir 

ordunun güvenliğini göstermesi gerekir. 

 Oysa her sene sürekli bir şekilde eleman alınırken özelliklerine dikkat edildiği 

halde,bu kirli insanlar bu temiz kuruma nasıl girdiler?Nasıl orada kendilerine yer 

buldular?Ordudaki atılan inançlı insanların atılarak,orduyu lekeleyenler bunlar mıydı? 

 Ordunun kendisini aklama zamanıdır?İçindeki irinleri temizlemesi veya buna 

müsaade edilmesi gerekir.Bir açılım var bu konuda ancak yeterli değildir? 

 Terör örgütü ile suçlanan paşalar uydurma hasta raporlarıyla dışarıda,  maşalar 

içeride!Bu revamı,mantıklı mıdır? 

 *A.U.Kurucu Hatıralarında;”Dedemden defalarca işittim ve hatırlatırım; 

ittihatçılar ve onun devamı olan Halk partisi için şöyle derdi; 

“Oğlum,bu fırka,bu teşekkül kalaysız bakır bir kaba benzer.İçine ne konulursa 

zehir olur.İsterse hacı,isterse hoca olsun.Oğlum bu fırka ehlullahtan,Allah dostlarından 

beddua almıştır.Bu yüzden öyle bir hale gelmiştir ki,kalaysız kaba benzer,içine gireni 

zehirler.” 

 “Türk milleti yunanla harbetti;yunanı kovdu.Niçin kovdu?Yunan 

memleketimizde kalırsa,bana Kuranımı okutmaz,dinimi yaşatmaz, mukaddesatımı 

değiştirir,diye kovdu.Memleketimize dikkat edin yavrum, değişmeyen nesi kaldı?Aman 

dinimizi,dilimizi, Kur’anımızı, ezanımızı, cumamızı, kandillerimizi,bayramlarımızı 

koruyalım.Yoksa mahvoluruz.” (Hatıralar.A.U.Kurucu.1/176-177,185)  

İşte hedefler: 



*367 krizinde İ.Hakkı Karadayı ve Sabih Kanadoğlu paslaşması,perde arkasında 

müdahale oyunu.Ses kayıtlarıyla da tesbit edildi.Cumhurbaşkanını 

seçtirmeyip,memleketi tekrar seçime zorlama.Ve sonrasında askeri müdahale. 

 *Ergenekon tamamen sol ve mason ortaklığıyla kurulmuştur.Ancak sağ ve her 

türlü kirli işleri tabanına almıştır.Pkk,mafya,dış güçler,silah,uyuşturucu,faili 

meçhul.Ergenekon tüm kirli işlerin şemsiyesidir. 

 H.Yahya;Ergenekon masonluğun kılıncı-dır,der. 

 *İslami gelişmelere karşı farklı platformlarda oturanların aynı platformda asgari 

müşterekteki ortaklıkları. 

 *İslami çevreye mesafeli bakan askeriyenin bu işte;her zamanda açık olan ve 

hevesli bulunan darbe ayağını devreye koyma. 

 *Oynanan senaryolarla ergenekonun ya avukatlığı yapıldı veya sulandırılmaya 

çalışılarak bilinçsiz olanların desteği alınmaya çalışıldı. 

 *Ergenekonda en büyük hata askeriyenin ihmali ve üst düzey bir kesimin desteği 

olup,bu gün bu irin deşilerek kendisini tebrie ettirmektedir. 

 *Bir kısım Komutanların kendi itiraflarıyla 15-20 senede bir rot-balans ayarı 

yapmak için darbe yapma mecburiyeti istemeleri.Darbe tikleri... 

 *Üniversitelerin bilimini değil,gücünü kullanma çabaları..alet etme. 

 *Erdoğan Teziç-in çankayaya istemedikleri bir kişinin çıkması halinde,başına 

bazı işlerin gelebileceğinden bahsetti.Kurtarılmış yerler... 

 *Kaos oluşturmak için her gayrı meşru yollar denenmiştir. 

 *Savcı Abdurrahman Yalçınkaya-ya parti kapattırılarak,önleri açılıp,daha rahat 

hareket alanı oluşturulacaktı.Devlet son anda uçurumdan döndü. 

 *Levent Ersöz tarafından vurucu timi oluşturularak,faili meçhullere imza 

atılmış,tüm ses kayıtları oluşturulmuştur. 

 *100 yıllık Gata,gatakulliler ile faillerin serbest bırakılmasına destek 

olarak,çürümenin ne boyutlarda olduğunu göstermiştir. 

 -Paşalar dışarı,maşalar içeri. 

 -12. ve 14.mahkemeler bizden... 

 Torbaya sığmayan 1,5 asırlık kirlenmenin dışa taşan,kokuları etrafa yayılan 

irinleri...Dışarıdan tesbitten ziyade,içten meydana gelen bir patlama oldu. 

 *Ergenekon olayı yüz yıllık saltanatın halk tarafından sorgulanmaya başlanması 

hareketidir..yıkılışı değil. 

 *Encümen-i daniş bu faaliyetin fikir babalığını yapmış ve uygulamayı 

gerçekleştirmiştir.Fikir babaları..Babaların babası.Dostlar meclisi..postlar 

meclisi.Türkiye-nin kaderini belirleyen 28 kişi. 

 Böyle dostlar meclisi düşman başına..Encümen-i Daniş üyeleri ve başında 

bulunan Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı toplantılarını kendi kafalarına göre 

biçimlendirmekte,emekli olduktan sonra işsiz kalan bu insanlar devleti devşirerek 

kendilerine iş aramaktadırlar. 

 *Ergenekonun altından nedense hep fosiller çıkmakta,yeni nesillerden hiç bir 

destek görmemektedir.İleriyi değil,geriyi ve geriliği arzulayanlardır.. gelişimden 

rahatsız olup,gerilimle varlıklarını sürdürmektedirler. 

 *Jitem kirli işlerin döndüğü yer haline gelmiş,ölüm kuyularıyla infazlar 

gerçekleşmiş,asit kuyularına atılmış. 

 *Ordu istifrağ ediyor,darısı hukukun başına!!! 



Asker Pkk ile mi irtica ile mi mücadele etti?Pkk hala ortada olduğuna göre,kimle 

ve nasıl bir mücadele etti? 

Ergenekonla deşifre olan paşaların kendilerine yakışmayan,vatan müdafaasıyla 

hiç mi hiç ilgisi olmayan kirli işlere girişmeleri işin vahametini gözler önüne 

sermektedir. 

Pkk bitmedi mi,bitirilmedi mi?sorularını ortaya çıkan belge ve uygulamalar 

yoruma gerek bırakmıyor!!! 

 *Perdeler açılmıyor,aralanıyor..güzel bir gelişme. 

 *Hep şimdiye kadar millet adına konuşulmuş ancak hep millet aleyhine 

uygulamalar yapılmıştır. 

 *Bütün bunlara karanlık savaş adı verildi..karanlıkta yapılan savaş.. silahsız 

savaş..Soros gibi..dengeleri bir anda bozarak..hızla inişi ve çıkışı sağlayan savaş.. 

 -Ekonomik..Psikolojik..siyasi..askeri darbe.. 

 -Soros’a;Darbeleri siz mi yapıyorsunuz,sorusuna verdiği cevapta;’Biz sadece 

para veriyoruz’demiştir. 

 -Ergenekon kendilerine ulaşmaya çalışanı,kokularını alanları hemen ortadan 

kaldırmıştır.Uğur Mumcu gibi. 

 -Pkk göstere göstere,açıktan açığa terörünü estirmiştir..içten bulduğu 

destek..ergenekon güvencesi ile..Aktütün baskınında ve 33 erin şehit edilmesinde olduğu 

gibi. 

 *Şimdiki liderler pek de rahmetle anılacak kimseler değildir. 

 Yapmadıkları,yapamadıkları,göz yumdukları yaptıklarından çok fazla.Bir kapıyı 

açmış,bir çok kapıyı kapamışlardır. 

*Türkiyede azınlıklar hiç boş durmadılar..tümü olmasa bile mutlaka içinde eski 

duyguları depreşenler oldu.Sürekli fitne uyandırdılar.Şimdilerde olduğu gibi Ergenekon 

terör örgütüne destek oldular.Mutlaka pisliğe bulandılar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-03-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUKUKUN DİBE VURDUĞU AN 

 

 İki yıla yakındır hukuku yakın takibe  almıştım. Şunu gördüm;nasıl ki 2000 

yılında Türkiye asrın en büyük ekonomik  krizini yaşadı,2007-den itibaren itibaren 

asrın en dehşet çetesi ergenekon gün yüzüne çıktı,şimdi ise Türkiyenin en insan hakları 

ihlallerinin yaşandığı hukukla karşı karşıyayız. 

 Türkiyede hukuk dibe vurmuştur.Hayali ve sanal rejim muhafızlığı uğruna 

insanlar ve insanlık harcanmaktadır. 

 Türkiyedeki hukuk bu milleti temsil etmemektedir. 

 Avrupa insan haklarından sürekli ceza alan bir hukuk,eskisi gibi Şeriatın kestiği 

parmak acımaz sözünün tarihe karıştığı,sığınılan ve hakların taleb edildiği bir kurum 

olmaktan ziyade,korkulan,düşülmemesi için her türlü zararın göze alındığı,aman bir de 

onunla mı uğraşacağım,tedirginliğiyle hukuka başvurulmayan hukuksuzlukların 

sürdüğü bir hukuk sistemi içerisinde bulunmaktayız. 

 Hukuk gücünü milletden,meclisden değil,kendisinden üretmektedir.Zira meclisin 

411 oyla aldığı kararı 11 kişi meclisin üzerindeki bir hakimiyetle milletin rağmına ve 

kendi keyfine! Göre almıştır. 

 Eğer hukuk kendine güveniyorsa;kendisini bir millete sorsun bakalım,kaçta kaçı 

memnun ve güvenmektedir. 

 Yök-ün eğitimin içerisinde olan bir kurum olarak,katsayı hukuksuzluğunu 

gidermek amacıyla aldığı kararı,eğitimden anlamayan zira bir eğitim kurumu olmayan 

Danıştay hukukun rağmına,milletin ve masum çocukların sesine kulak 

vermeksizin,dünya gidişatını görmeden aldığı karar,dibe vurmuş hukuku bir daha dibe 

vurmuş oldu. 

 28 şubatın kalıntıları hala devam etmektedir.Danıştayın kararı sadece Çevik bir-i 

memnun edecektir.Milleti ve eğitim camiasını kalbden yaralamıştır. 

 At sahibine göre kişnermiş.Danıştay kime göre bu kararı almıştır? 

 Toplumda ve hukuk camiasında çığ gibi yayılan bir tepki mevcuttur.Bütün 

bunlar,milletin hassasiyeti,meslek liselilerin mağduriyeti göz ardı edilemez. 

 Dünyada mesleki okullara yöneliş hızla artarken,bizde tam ters orantılı olarak 

geriye tepmektedir. 

 Zaten kör ve topal yürüyen eğitim bu kat sayı darbesiyle belden de olmuştur. 

 Hep eğitim deveye benzetilmiştir.Deveye sormuşlar,neden boynun eğri? 

 Deve ise;Nerem doğru ki!demiş 

 Eğitimin önündeki en büyük engel yine kendisidir.Yani Tevhid-i Tedrisat 

kanunu,eğitim birliği eğitimi hantal kılıp,sağlıkta oluşan güzel açılım ve gelişim gibi 

gelişmelere engel olmaktadır.Milleti eğitimin içine çekmeyib,azınlığın çoğunluğa 

hakimiyeti zoraki sürdürülmektedir. 

 Bu eğitim sistemi,gelişen bu milleti taşımamaktadır.Danıştayın aldığı karar 

eğitimin çöküşünü daha da hızlandıracaktır. 

 Genel liseler aspirin gibi,her derde deva,hiç bir derdi de tedavi 

etmemektedir.Meslek liseler ise toplama ve başarısız öğrencilerle doldurulmaya 

çalışılarak,ferdi gayretlerin dışında öss-de sıfır çeken öğrencilerin sayısı otuz binlerden 

yukarılara doğru çekilmiş olmaktadır. 

 Bu hukuk bu milleti taşıyamamakta derdine derman olamamaktadır. 

 Hükümetin her şeyden önce ilk atması gereken adım,hukukta düzenlemeye 

gitmek olacaktır.Yoksa ağzıyla kuşta tutsa,o kuşu ağzından geri alırlar. 

 Nitekim ergenekon sürecinde görülen aksamalar,aslında hukukun ve hukuksal 

boşlukların aksamalarıdır. 

 Allah böyle hukuku.... 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=818:hukuk&catid=79:makaleler&directory=1
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=383:ergenekon&catid=79:makaleler&directory=1
http://www.adimder.com/haberler/haberler....htm


 Islah etsin.... 

 40 yıl önceki babamın hukuktan çektiği ile bugün hukuktan çeken ben ve 

oğlumun durumunu  varın siz kıyas edin.Şiire dökmüştüm;  

 

HUKUK    İLE    GUGUK 

  

Etmeyin,acıyın,kıymayın bize. 

Babamın halini arz edeyim size. 

Babamın babasının  arsası vardı 

Çıktı biri,dedi;bu bana babamdan kaldı. 

  

Başladı dava gel-gitle. 

Pek alâkası yok bitmekle. 

Dosyalar doluyor,kapanıyor. 

Geceler gündüzleri kovalıyor. 

  

Babamın öz malı,nasıl olur? 

Bir başkasına mal olur? 

Köylerden geliyor mahkemeye. 

Bilmem;mahkeme mi,yoksa hapishane? 

  

Beş sene,on sene bitmedi. 

Bu nasıl mahkeme,bitirmedi. 

Olsun mu herkes başkasına sahip? 

Peki bu devlet,mahkeme kime sahip? 

  



Bıktım,usandım,vaz geçeceğim. 

Vazgeçip nerdeyse delireceğim. 

Şahit çok,herkes lehimizde. 

Netice yok,çünkü biri aleyhimizde. 

  

Delil,şahit,hep bizden yana. 

Peki bu mahkeme kimden yana. 

Bir türlü vermiyor karar. 

Aleyhimize de olsa,olmaz böyle zarar. 

  

Kaç kere geldiler,baktılar yerimize. 

Gene de hiçbir şey geçmedi elimize.  

Yük üzerine yük oldu belimize 

Mezardaki dedem gülmede halimize. 

  

Hâkim Beg! Acaba hâla gelecem mi? 

İnsan bir kere ölür,girer mezara. 

Ben yine mezara girecem mi? 

Adâlet mülkün temeli,diyecem mi? 

  

  

Vallâhi hakim beg,bu mal benim. 

Eğer onunsa vercem,etsin yemin. 

Şahitlerde söylemişti demin,o benim. 

Hiçbir şeyi olmayan,olur mu emin? 



  

Kaç dane hâkim değişdi. 

Bizim iş ise değişmedi. 

Babam gitti,bende gideceğim. 

Bu işi oğluma devredeceğim! 

  

Acaba oda kazanır mı? 

Yoksa benim gibi kazıklanır mı? 

Bu tarla babamı götürdü,beni de götürecek. 

Benden sonra oğlumu da öğüdecek. 

  

Bu iş süreceh mi,yoksa sileceh mi? 

Çoğumuzu silecek,ne kadar sürecek? 

Bu iş bitmeyecek,bitirecek. 

Kimleri bitirecek,kimleri götürecek? 

  

Olacak mı ne,olacak mı ne? 

Hâkim bana baktı,verecek mi ne? 

Ohh. Mahkeme bitecek,biz de bittik. 

Bir değil yüz gittik,ne elde ettik? 

  

Yine hâkim değişti,ne olacak şimdi?  

Bu ne diyecek,bahacah mı imdi? 

Ayağıma karasular indi. 

Bizim iş tam bir filimdi.. 



  

Dosyalar doldu,sürdü yıllar. 

Okunması ise,aldı aylar. 

Karalar,karalar üstüne karalar. 

Bunca yıl o kadar harcadım paralar. 

  

Bu hâkim beg,kaldı çokça. 

Dinledi bizi,bol bolca. 

Dosyalar tozlandı,yıllar boyunca. 

Ya ondadır,ya bunda,olunca... 

  

Eeh. Helal malmış,düştü bize. 

Geçti tapumuz elimize. 

Mütaide verdik,geçtik evimize. 

Başınızı ağrıttık,selâm hepinize...  

Mehmet ÖZÇELİK 

26-11-2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLLÂ O – İLLÂ HU 

 

 Lâ-yı hiç sevmedim,hep illâ ile olmak istedim.İllâ da kaldım..illâ da kıldım. 

 Ondan olsa gerek ki,hep lâ yani hayır demek ağır gelir bana. 

 Alışamadım..alışmakta istemiyorum. 

 İllâ ben..illâ da ben... 

Lâ yoktu illâ vardı.İllâ lâ ile var oldu,varlığı bilindi. 

Ben-deki ben ondaki ben ile var oldu,varlığa çıktı. 

İllâ o..illâ huu. 

La-da buldum kendimi,meğer ben oraya aidmişim..sonradan illa ki O’nun 

la,O’nun yardımıyla varlığa çıktım,var oldum,varlık buldum..Ben La-da idim,O illa-da 

idi.La O’nunla var oldu,İlla La ile bilindi..yoksa bilinmezdi,var olduğu halde. 

La ne imiş ki İlla onunla varlığa çıkıyor,anlaşılıyor,biliniyor,tanınıyor. 

Her şey zıddıyla bilinir kaidesi bir kere daha kendisini burada gösteriyor. 

Yok yok olursa,var olur. 

 

NOKTADAKİ EBED 

 

 Nasıl bir ben-e sahibim ki;her yönüyle sınırlı olduğum halde,sınırsızlığı 

zorlamaktayım..sınırsızda gezmekte,sınırsızı idrak edemesem de,onu derk etmeye yani 

anlamaya cesaret etmekte ve çalışmaktayım. 

 Sonlunun sonsuzu anlaması,sonsuzluğa aday olarak seçilmişliğin seçkinliğidir. 

 Sonsuz ve sonsuzluk benimle ilgileniyor. 

 Varlığının anlaşılmasını ben-deki ben-e yüklüyor.Büyük ve ağır bir yük.Onurlu 

ve şerefli bir yük ve yükümlülük. 

 Bir yanda ezeli ve ebedi kenz yani hazine,öbür yanda fülüs yani sönük ve silik bir 

para..bozuk para..hazineye azık para..hem de az para... 

 *Noktadan başlayan kâinat,eşya ve ilim,tekrar noktaya dönüşmektedir. Her 

şeyin aslına dönmesi gibi... 

Nokta gibi bir çipin içerisine şimdilik dünya kadar şeyler sığdırılırken, zamanla 

kâinat kadar ve de kâinat noktaya sığdırılacaktır. 

Aslında kıyamet her şeyin ayağa kalkıp yıkılmasından ziyade,asla dönüş 

işlemidir.Kâinatı yutan kıyamet noktası bir toparlanmadır..bir toplanmadır. 

İnsanda anne karnına bir nokta olarak düşmüşken zamanla şimdiki halini 

almıştır.Toprağa nokta olarak atılan tohum,zamanla tonlarca ağırlığında bir ağaç  

olup,o da sonuçta meyveyi ve içinde yine aslı olan çekirdeği netice verip,neslini onunla 

devam ettiriyor. 

 Noktadan başlayan oluşum,noktayı doğuruyor,noktayla neslini devam ettiriyor 

ve sonuçta nokta oluyor. 

 

 

 

 

 



ALEMLERİN ÖZÜ VE ÖZETİ İNSAN 

 

 Yaratması deneme yanılma değildi.İnsana basamak olsun diye..insan o 

basamaklara basıp,kendi huzuruna çıksın diye en son insanı yarattı. 

 Sultanlar hem sonda ve hem de sonradan gelir ya... 

 Diğer varlıkların en üst basamaklarından seçti,bir araya getirdi ve alemin 

özü,en-muzeci,sanat harikası,son fırçanın son boyasını insanda kullandı. 

 Levhi mahfuzdan akıl askısını ve terazisini aldı.Onunla her şeyi ölçsün,tartıp 

değerlendirsin,bir noktaya takılıp kalmayarak,tüm askılara asılabilecek seyyar bir askı 

oldu. 

 Arştan sultanlık gömleğini giydi,sultanlık koltuğunun bir eşini insanın içine kalb 

olarak koydu.Yanar döner,dönen dönek ahval ve istihaleye mahal kıldı. 

 Hayvanattan hayat aldı.Ruh iksirini ona üfledi.Sonsuzluğa kanat açtı. 

 Onu Rahman suretinde yarattı.Rahman ismine en külli ma’kes ve ayna 

oldu.O’nsuz olmayan O’na en fazla muhtaç O’nun varlığıyla artık o var oldu. 

 

VACİB-ÜL VÜCUD 

 

 Gelişinden güzeller korkuyor,çirkinleşiyordu ancak tam tersi oldu.Onun 

güzelliğinden çirkin kaldılar. 

 O var idi,hiç bir şey yok idi.Ben oldum O varlığına varlık kattı..borsası 

yükseldi..işlemleri arttı..hep teveccüh O’na oldu..ben yine yoklukta kaldım. 

 O’nun varlığının yanında bana ne kadar var ve varlık denilebilir ki? 

 İyi ki O varmış ki,ben yoklukta var oldum,yokluktan varlığa geçtim ve göçtüm. 

 Bu yolculuğum varlığa geçiş yolculuğudur.Yolculuğum biterse varlığım 

tescillenecek.Şimdi ise varlığım sallantıda.Sözleşmeli görevdeyim.Sözleşmeli 

olmak,sözleşmeye muhalefet anında iptal edilebilir.En hazini de sözleşmeden haberdar 

olmamak veya bilerek sözünde durmamak. 

 Sözleşme ruhlar aleminde,herkesin huzurunda yapılmış..kimileri bunu 

hatırlıyor..ben ise hatırlamıyorum çünkü insanım..Nisyan yani unutma kökünden 

alınmış ve unutulmadan unutmaya terkedilmişim,unutmayıp hatırlamamam için... 

 Herkes yokluktan korkar ve kaçarken,bendeki ben kendisini O’nda yok olmakta 

bulmuştu.Yok olmak..okyanusta yok olan bir damlacık buz misali. 

 Bir damlacık su idim..deryada eridim su oldum..okyanusla doldum.Bana ben-siz 

O’ndan dediler. 

 ‘Heme ost’değil,’Heme ezost’ yani O değil,O’ndan oldum..O’ndan geldim ve yine 

O’na döneceğim. 

 

BENDEKİ O 

 

 Ben-i kendinden ayırmayan,ayrı tutmayan O zatı ben de kendimden ayrı 

tutmamaya ahdettim.Sözlerin en büyük sözünü verdim..boynumdan büyük bir riski 

kabul ettim. 

 O’da bana ikramen meleklerini huzurunda huzuruma secdeye kapattırdı.Birde 

onlara onaylatıp,şahitliği perçinleştirdi.Bu sözleşmeyi Allah’da onayladı..isminin 

yanına,yaratılmışlığın ve yaratılmışların hatırına sevdiği Zat için imzayı attı..elçilik 

yapacaktı O’na O zat... 

 Cebrailin noterliğinde;bir kelimede her şey düğümlendi..düğün 

gerçekleşti;”Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne MUhammeden abduhu ve 

rasulühü” 



 Her köle âzad olduğunda sevinirken,O Zat temsiliyet şerefiyle şerefi ve sevinci 

O’na köle olmakta yani sonsuza dek âzad olmadan kul olmakta buldu. 

 Âzad olan az olur,az kalır,azı da bulmaz,azıtır. 

 Ben kendimi O’na kölelikte buldum..oldum..adam yerine koyuldum. 

Âşık oldum bir MİM-e 

 İnciler dizilmiş CİM-e 

Cim öyle bir Cim ki 

ELİF-den GAF getirir MİM-e... 

Ben Mim-e aşıkım. 

Cim-e bağlıyım. 

Gaf-a hayranım. 

Elif-e yârım... 

 

DÖRT DİREK 

 

Alem başlangıçta şu dört temel üzerine oturtuldu.Dördü dörtler takib etti tâ ki 

kırklar oluşana kadar. 

Dört büyük melek;Cebrail-Azrail-Mikail-İsrafil..dört halife;Hz.Ebubekir-

Hz.Ömer-Hz.Osman-Hz.Ali..dört unsur;Toprak-su-hava-ateş..dört madde; Hidrojen-

oksijen-karbon-azot..dört organ;baş-gövde-kollar-ayaklar..dört varlık;cansızlar-

bitkiler-hayvanlar-insanlar..gökte dört cirim;Güneş-ay-dünya-yıldızlar..İnsanda dört 

cevher;Ruh-kalb-akıl-beden..Dört sınıf insan;çocuk-yaşlı-kadın-erkek... 

Çifte eneli,enesi çifte yani ben-iyle her önüne geleni çifteleyecekti. 

Bu ben bizlere muhtar ve çavuş atanmıştı..daha da ötesi çıktı;meğer sicil 

amiriymiş..varlıklara müfettiş atanmış bendeki ben.Kendini teftişten aciz;künhünü 

bilmeyen,künhüne vakıf olmayan,varamayan bu mahluk,varlıkları teftiş yetkisiyle 

donatılmış..tam yetki.Cumhurbaşkanı adına..başbakan adına..herkes önünde saygı 

duruyor..varlıklar resmi geçitteler..hala da geçiyorlar..geçişler bitmedi..sonsuza dek de 

geçecekler... 

Sayemizde melekler bizi seyrederken,kendilerini de seyirlerinde seyrettiler.Alemi 

seyre daldılar..internetle tanıştılar..her şeyle bağlantı kurdular... 

İnsan tutkal oldu..tutku olarak kaldı..maya tuttu..şimdi sıra sözünü tutmaya 

gelmişti. 

Varlıklar ben-le biz oldu..ben-liklerini biz-de buldu. 

Hamdı oldu..insana saksı oldu..toprak oldu..merhamet edip rahmine 

aldı..emzirdi..insan pişti..piştikçe şişti..hedefe erişti..er-di sultan oldu..saltanata kondu... 

İnsan büyüdükçe sahibi bilindi.İnsan kendisini bilince..Rabbisini de bilir 

oldu..buldu..bilindi. 

İnsan bilip bilindikte Yaratan zahir oldu.Şiddeti zuhurundan gizli idi,zahir 

oldu.Sonsuza dek bilinmenin anahtarı oldu,bendeki ben. 

Ben derinliklere doğru inince,O yükseklerden görünmeye başladı. 

Benim inişim O’nun çıkışı oldu. 

Ben öldüm O oldu. 

Ben oldum..alem O’nunla doldu. 

Artık var olan güneşler güneşi doğmuştu..esmasıyla beraber olmuştu. 

Esması zata ayna,ben O’na ma’kes olmuştum. 

Hâlık olmasaydı,helak olurduk... 

***** 

Âdeme eşyanın isimlerini öğretti..belki de ne yapacaklarını ve ne 

yapmayacaklarını Âdemin şahsında ve çekirdeğinde saklamış ve öğretmişti. 



Bir var idi;bir-den gayrı ve gayrısı yok idi.O’nun varlığı karşısında yok-ta 

yoktu..yoklukta. 

 

KÖLELİKTEN SULTANLIĞA 

 

Sen neymişsin be..şey yani ben neymişim be!!!Yusuf misal kuyu dibinden yıldız 

köşküne,kölelikten sultanlığa..alınırken alan olmaya..karanlıktan nura..yokluktan 

varlığa... 

O’nsuz iken O’nunla olmaya. 

Bazen hayal meyalde olsa korkuyorum geri dönmeye..dünyaya gelen çocuğun 

veya büyüğün geldiği yere dönmesi gibi de hiç değil. 

Yok olup,yoklukta kalıp yokluğu tatmak istemiyorum.Kavuşmak olan ölüm bile 

acı olup korkutursa,yokluk kim bilir neler yapar? 

Yokluktan şiddetle kaçtığımdan;cehennem bile olsa ebed isterim,diye ruhum 

feryat etmektedir.O’na dört elle sarılıyorum.Bir anlık o nisbet kesilse 

yokum..yoktayım..yokluktayım. 

Şaşkınım..zira ben açıldıkça açılıyorum,her ben gibi.O benler bendeki ben-e  

bend olmuyorlar. 

Bu dünyada bile nisbi sonlar ile sonlanırken,sonsuza yelken açmış bir gemi gibi 

sonsuzlukta süzülmekteyim. 

***** 

İnsan yoklukta ve yokluktan gelişen bir varlık..tıpkı toprağın altında çürüyen 

tohumun ilahi emirle yer yüzüne çıkıp sümbül vermesi gibi... 

Tıpkı çürüyen yumurtanın hayat sahibinin hayat vermesiyle göklerde uçması 

gibi... 

Demek ki varlığın sırrı yok-luktan ve yok olmaktan geçmekteymiş... 

Yok olmayan var olamaz..varlığın tadını bulamaz..varlığa ad olamaz ve bir ad 

koyamaz... 

Varlığı kendinde görüp,kendinden bilen bir varlık ve insanda,yok olmaya 

mahkumdur. 

Karanlığın şiddeti nisbetinde,nurun parlaklığı ortaya çıkmaktadır. 

Nefiy nefiy isbattır..yok yok ise O vardır. 

 

DAMLADA OKYANUS 

 

Bir damla olan ben okyanuslarda yüzerken,bazen damlada boğulmakta, bazen 

alemleri yutmak isterken topuklar ıslanmamaktadır. 

Ben kendimi bilemezken O’nu bilmek ne mümkün? 

Seni hakkıyla bilemedim,ey Ma’ruf... 

Çünkü O;Ma’rufu meçhul..bilinen bilinmez..Varlığıyla bilinmezliği bilinen ve 

kıyısı olmayan okyanus,sahili olmayan deniz..sonu gelmeyen,başı bitmeyen evvel ve 

ahir,zahir ve batın... 

“Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtin” 

***** 

Sonu bilmek için tekrar başa dönmek gerekiyor.Hayat filmini tekrar başa 

sarmalı tâ ezeldeki ilmi ilâhinin yaratmayı dilemesindeki o ince sırrı çözene kadar... 

“Siz benim bildiğimi bilemezsiniz sırrı...” 

***** 

Geç mi yaratıldık? 

Sonsuz kavramının içerisindeki yaratılışımız bu gün gibidir,geç değildir. 



Sonsuzluğun bir noktası ilk başlangıçtır. 

Sonsuzluğun başı yoktur ki,şu kadar geç kalmışız diye bir söz söylenmiş olun... 

 

ÂDEMİN FARKI 

 

“Biz seni hamdinle tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz.” 

Böylece Âdemin yaratılmak irade edilmesinin hikmetinin cevabını taleb 

ediyoruz.Zira:”Yer yüzünde fesat çıkarıp kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın?” 

sorusuna Hak Taâla:”Siz benim bildiğimi bilmezsiniz”sözünün bir parçasını;Âdemin 

esmaya olan mazhariyetini görerek,BİLMEYE başladılar. 

Bu kadar bilgi bile onlara yetmişti.Emir üzerine secdeye kapandılar,farkı fark 

ettiler. 

Âdem ise talime mazhardı. 

Fark ise;Âdemin onların bilip de anlayamadığını anlamış ve anlatmış 

olmasındaydı. 

.............. 

Şeytan mı? 

O kibrinin yarışındaydı! 

Ben daha oburum diyordu. 

Âdemde yesin..Ben-de!!!... 

Bak bakalım kim daha çok yiyecek,yediğini eritip tüketecek... 

Ateş her şeyi yer ama yine de tok olmaz. 

Ya toprak? 

Fark ise;Ateş yer,bitirir,öldürür. 

Toprak ise;yer,öldürür ancak bitirir yani inbat edip bire bin yeşertir. 

Biri tokluğun,diğeri varlığın temsilcisi... 

Biri kibrin,diğeri tevazuun... 

Birinin zahiri şeffaf,batını kesif;toprak ise zahiri kesif,batını şeffaf... 

Hayata hayat ve kaynak... 

Toprak esmaya kesafetiyle ayna olurken,ateş şeffaflığıyla esmaya yani tecelliye 

gölge ve perde olmuştur. 

O yer kabuğundandı..yer toprağı idi..aşağıdan gelme idi. 

Kendine yukarılardan yer biçiyordu ancak aşağılarda bile yeri olmadı. 

İşte gerçek insan ve şeytan farkı... 

Biri eşyadaki ilahi perdeyi aralarken,diğeri her şeyin üzerine o perdeyi 

çekmekte,birde üstüne üstlük perdenin üstüne kendi büstünü koymaktadır. 

İnsan ve onun temsil ettiği islam ve onu seslendiren peygamber,o büstü baş aşağı 

attı..perdeyi tekrar baştaki gibi açtı. 

Kibir kaba bir perdedir..bir ateş..bir yokluk..bir bitişin ve silinişin adıdır. 

Gerçek varın karşısında varlığını ilan eden ateş,kibir ve şeytan yok olurken;var 

da yok olan,varım bile demeyen toprak varlığa ad oldu..var oldu..varlık onunla oldu... 

Su ile beslenerek ölümsüz oldu..sonsuz kaldı. 

Su toprağın oluşacak tehlikeli ateşini de söndürdü..içine su serpti.Allah da onu 

ödüllendirdi..ateşe galib geldi.Onu tek susturan,bitiren ve söndüren su oldu. 

“Biz sudan her şeyi diri kıldık”hakikatı,her şeyi ölü kılan ateşe bir şamar 

oldu..kinle doldu..önüne gelen onunla soldu..sonu oldu. 

Toprakla suyun birleşmesinden nur doğdu..nur yağdı..rahmeti celbetti. 

Ben yanarsam seni de yakarım;ikimizde yanarız.,dedi ve o zamandan beri 

yanmaya ve yakmaya devam etti. 

Kibir mi ateşten çıkmıştır,ateş mi kibirden? 



Her ikisi içinde yorum yapılabilir ancak her şeyin oluşumunda tohum, 

çekirdek,yumurta olduğundan,ateşin tohumu da kibirdir. 

Ateş kibirden türemiştir.Ateşin anasıdır kibir.Babasız dünyaya gelmiş,nev-i 

şahsına münhasırdır. 

Şeytan kendisince haklıydı.Hilafet rütbesi beklerken,sahib olduğu da elinden 

gitmişti. 

Büyüklüğü büyüklenmeden dolayı idi.Uzun görünmek için parmak uçlarına 

basıyor,yapmacık bir büyüklük içerisine gizleniyordu. 

İnsana düşman kesildi.Yarışın kıyamete kadar devam etmesini istedi.Son raund 

da da olsa Âdeme hatta onun soyuna üstün geleceğini,kendisini isbat için ek süre 

istiyordu. 

Süre verildi..savaş başladı şey yani yarış başladı. 

Şeytan başta bir sıfır galipti.Bu onu şımarttı..taşkınlığını daha da arttırdı. 

Âdem ilâhi destekle desteklendi.Şeytanın öndeliği hep önde gidiyordu veya öyle 

görünüyordu.Âdemde bunun farkındaydı.Ancak ilâhi hikmeti biliyor,galip geleceğine 

inanıyordu. 

Ve nihayet; 

Dünya hamile olduğu alemin Efendisine hamile idi ve onu doğurdu.O alemlere 

rahmet oldu.Otomatikman şeytanın önüne geçildi..o da epey bir sayı fark atarak..sayılar 

asır be asır arttı. 

İbrahim-de beraber kalınmış..Nuh da ikinci etap yarışa geçilmişti. 

Âhirzaman şeytanın zamanı oldu.Kıyasıya bir mücadele..iman ve küfür 

mücadelesi... 

Şeytan kemiyetteydi ancak keyfiyet ona ağır basıyor..şeytanda direnmeye ve 

bastırmaya devam ediyordu.Sürekli sayıyı ve sayısını arttırıyor ancak kalite karşısında 

hiç kalıyordu. 

Bir kaşıkçı elmasıyla tüm dünyadaki kara elmaslar! Yani kömürler satın 

alınabiliyordu..hepsine bedeldi. 

Son perdeye gelinmişti..son raund..son kozlar..son vuruş..ölümcül 

vuruş..ölümüne vuruş. 

Kayıp büyük ancak kazançta büyüktü.Bir ölünüyor,bin doğuluyordu. 

 

ÂDEMİN RAKİBİ 

 

Her şeyin bir rakibi vardır;Âdem-şeytan,iyi-kötü,karanlık-aydınlık,aşağı-

yukarı,zalim-adil,vs. 

Allah rakib kabul etmez..Şeytan enaniyet ve kibriyle Allah’a rakib 

olmaya,rekabet etmeye yeltendi. 

Aslında Âdemle olan mücadelesi,Allah ile olan rekabetinin bir sonucudur. 

İnsan yani Âdem Allah’dan yana olurken,şeytan kendine taraf toplayıp,Allah’a 

karşı taraf oldu..karşısında kaldı... 

 

ŞEYTANIN KALBİNDE MARİFET YOKTUR 

 

 Şeytan Allahı biliyor fakat tanımıyordu. 

Dünyada Mekkeyi herkes bilir ancak herkes tanımaz.Tanımada özelliklerine 

vakıf olmak vardır.Şeytanında kalbinde marifet namına bir şey yoktur.Ondan dolayı 

iman etmesi kabil değildir. 



 Yinede bir gün Hz.Musa Tur-i Sinaya gideceği sırada şeytanla karşılaşır. Ona 

kötülüklerden vaz geçip iman etmesini teklif eder.Şeytanda;’Eğer Allah affederse tevbe 

edeceğini söyler.’ 

 Hz.Musa sevinçle oradan ayrılarak tur-i sinaya doğru devam eder artık en büyük 

düşmanı da teslim olacaktır.Çünkü Allah’ın affedeceğinden şüphesi yoktur. 

 Tur-i Sinaya varır ve şeytanın affedilmesi halinde tevbe edeceğini söylediğini 

bildirir. 

 Allah affedeceğini söyler ancak;’El ceza-u min cinsil amel’ yani ceza yapılan 

amelin cinsindendir,kaidesinde,suçu olan Hz.Âdeme secde etmemek 

olduğundan,Âdemde vefat etmiş bulunduğundan,onun yerine Âdemin kabrine secde 

etmesi halinde affedeceğini bildirir. 

 Sevinçle dönen Hz.Musa bu teklifi şeytana anlatıp,ondan da tevbeyi 

beklerken,sinirlenen şeytanın verdiği cevabda yine kendisi gibi olur ve kendisinin gerçek 

özelliğini de yansıtır; 

 ‘Ben onun dirisine secde etmedim,ölüsüne mi secde edeceğim’diyerek teklifi 

reddeder. 

 Şeytanın asıl adı Azazil-dir.Şeytanların başı olduğu için İblis denilmiş, Allahın 

rahmetinden de kovulmuş olmasından dolayı da şeytan adı verilmiştir. 

 *Şeytan sadece kendi ilahlığını ilan etmekle kalmadı;Fir’avun gibi ilahlarda 

yetiştirdi. 

 İlahlar bir tek ilaha karşı... 

 Bütün ilahlarını topla da gel... 

 Kur’anda kelamı için böyle demiyor muydu? 

 “Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir 

sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de 

yardıma çağırın. 

Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan 

cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır.” (Bakara.23-24) 

Hadi uzun bir sure olmasın,hadi bir ayetine dahi olsun bir nazire getirin! 

 Tüm ediblerinle gel... 

 *Herkesten esirgenen ömür ve süre ondan esirgenmedi. 

 Tüm zamanlarını ve zamanelerini alda gel... 

*Şeytanın en belirgin ve tehlikeli özelliği,her yönden ve her yandan gelmiş 

olmasıdır. 

Torbasında hilelerin her çeşidi mevcuttur. 

Bazen de aldatmak için kendisini inkar ettirir. 

Şeytan şartnameyi kendisi ve kendisine göre hazırlamış,Allaha öylece kabule 

çalışıyordu,inatçasına ve de direterek. 

İnsanları mutlaka ve mutlaka yeneceğini Allah adına yemin verirken, adeta 

kalbiyle de;’Ateşlerin gücü adına’diye de gerçek yemininin altına imza atıyordu. 

Çünkü onun aklında Allah kavramı olsa da,kalbinde marifetten hiç bir eser 

kalmamıştı. 

‘Ateşlerin gücü adına!!!’ 

*Şeytanı rahatlatan en büyük teselli ise;cehenneme giderken yanında Âdem 

oğlundan bir çoğunu da beraberinde götürmesiydi. 

Bu durum azabını azaltacağını düşünüyordu.Oysa;’Bir şeye sebeb olan,o şeyi 

yapan gibidir.’sırrınca,herkesin cezasına ortak oluyor,azabını yükleniyordu. 

*Şeytana tanınan haklara karşı,insana da af ve tevbe kapılarını açıyor,insana 

güveniyordu,özellikle muhlislere.Onların ayakları kaysa da düşmezlerdi. 



*Şeytan risklerle dolu dünyaya gönderilen insanda giriş kapıları aradı,bulduğu 

boşluklardan içeri girdi. 

Kurulu proğramın virüsü oldu.Anti-virüsü olmayan bünyeleri çökertti. 

*Şeytan hep insanın ölme korkusundan istifade etti veya hep o damarı işletti. 

Cennette de öyle yapmıştı.Ölümsüzlük ağacından yemesini sağlayarak aldatmıştı. 

İnsan ölmemek için her şeyini verir ve her şeyi yapardı.O şeytan bile olsa dediğini 

yerine getirirdi.Oysa ebedilik yurdunda bulunmaktaydı.Oysa hayatı veren ancak hayatı 

alabilirdi... 

Âdem ve zürriyeti dünyaya geldiğinde bu sefer korkuları daha da arttı.Çünkü 

sahip oldukları çoğaldıkça,çokluğun kaybı belini büktü,saçlarını ağarttı,onu 

yaşlandırdı. 

***** 

Melekler masum idiler,hayvanlar ve canlılar birer musahhar 

memurdurlar..İnsanlar ve cinler ise birer mezundurlar yani iyiliği ve kötülüğü yapma 

konusunda izinlidirler... 

***** 

Dünya aşağı demektir çünkü yukarıdan aşağıya in emri gereği aşağıdaydı.Ancak 

tekrar yukarıya ve yukarılara talib idi.Gözü hep oralardaydı.Oralara gideceği günleri 

sayıyor ve sayıklıyordu.Buraya hiç alışamamış,alışmaya çalışıyor,başaramıyor,alışmak 

için kendisini çok zorluyordu. 

Toprak çekmişti onu.Çünkü toprağı buradandı. 

 

HAVVANIN KATKILARI VE KATTIKLARI 

 

 Aslında Havva,onun şahsında kadın erkeğin boşluğunu doldurup,ona katkıda 

bulunan;ruhuna ruh,kalbine kalb,kefaet yani denklikte denk,Kur-anın 

ifadesiyle;”Kendisiyle huzura kavuşacağınız eşler yarattık.”hakikatını yansıtıyordu 

kadın. 

 Dünya ve dünyadaki darlık ve huzursuzluklar açısından kadını 

değerlendirmemeli.Zira gerek erkek ve gerekse de kadın,-tabiri caizse-buranın malı 

değildir,buraya aid değillerdir. 

 Her yönüyle şarz olan erkeğin deşarzı,korku ve yalnızlığının sevinç ve enisi ve 

nefesidir. 

 Hep elmanın iki yarısına benzetilir ya!Her iki tarafta,biri birisiz eksiktir. 

 Kadın eksiktir.Erkek kadınla kıvamını bulmakta,kıvamlı olmaktadır. 

 Mübalağa olmasa;kadın erkeğin kendisidir veya kendisindendir,denilebilir. 

 Erkeğin kaba ve sertliğini yumuşatmakta ve ona zerafet katmaktadır.  

 Kadın bu dünyada artı ve eksi iki akım ve uca sahiptir.Öldürür de,oldurur 

da…Soldurur da,neşeyle doldurur da… 

 Devletleri erkekler idare eder,erkekleri de kadınlar kontrol eder. 

 Havva esmer güzeli idi,o bir ana idi,hayat onda şekillendi,erkeğin adeta bel 

kemiğini oluşturuyordu..ondandır ki ona Havva dendi.Erkeğin zerafet tarafını temsil 

ediyordu. 

 Aslında onlara çift deniliyordu.Buna rağmen dışarıdan tek görülüyordu..iki 

beden,tek ruh.Tek çiftler..bedenleri çift,ruh ve akılları tek.Birbirine münasip, 

mütenasip,arada tam bir tenasüp..birde Allah da etmişse nasip! 

 Dünyaya Havvasız gelseydi Adem,ne yapardı? 

 Cennette onsuz nasıl yaşardı? 

 Erkeğin gücü onu ayakta tutarken,kadının gücü onu daim kılıp,varlığını 

sürdürdü. 



 Erkek kaim,kadınla daim… 

 **Kadın erkeğin imtihanı..en büyük sınavı..sınavın en büyük sorusu… 

 Erkek ilk onunla olan sınavını kaybetmişti.Aradaki sınavlar ve en son sınavlar da 

hep kadından oldu..onun üzerine oynandı..ağır oldu..zor oldu… 

 Şeytanı da ümitlendiren en büyük hile,kadın idi. 

 *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 hiledir yani çözüm ve çözülme… 

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… 

**Hayat mahremin rahminde merhametle yoğrulur,hayata kazandırılır. 

Ondan dolayıdır ki;bu oluşumundan dolayı insan hürmete şayan bir varlıktır. 

*İnsanlık kafilesi bir zincirler halkası gibidir.Mahremiyetsizlik o halkayı zedeler 

ve koparır. 

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. 

 

YASAK AĞAÇ 

 

İnsanın mutlak hürriyetinin önüne çekilmiş bir çitti..çit ağacı..bir 

sınır..hudud..bir gümrük geçidi idi. 

Kul ile yaratıcı arasındaki fark ve ince zar… 

“Eğer insanlar günah işlemeseydi,onları helak eder,günah işleyen bir kavim 

yaratırdım.”sırrının tecellisi gereği,seçilmişlerden ayrıştırma yapılacaktı. Yoksa bu gün 

aynı makama nemrutlar,fir’avunlar ve tüm zalimlerde oturacaktı. 

Reva mıydı bu? 

Adaletli olur muydu?Adalet olur muydu?Allah Âdil olur muydu? 

*O yasağın cennette ne işi vardı? 

O kadar güzelim cennete bu yakışıyor muydu? 

Kader!!!İmtihan!!!İrade!!! 

“Cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değil.” 

     ********* 



Kadın masumdu,Âdem onun masumiyetine inandı..masumiyeti bulandı, 

bulandırıldı. Âdem bu bulanıklılığı,ona fısıldananı görmedi ve duymadı. 

Sonunda olacak olacak ve olan olmuştu. 

Şerefe,kulluğa götüren günah..işlenen günahla beraber yüklenen 

yükümlülük.Ardından gelen Yaradanı tanıma süreci ve O’na kulluk safhaları… 

O günah bahanesi olmasaydı? 

Kitaplar iner miydi? 

Peygamberler gelir miydi? 

Yaradana kullukta bulunulur muydu? 

Bunca maddi-manevi gelişmeler ülfet perdesi altında kalır,sönük olurdu. 

Dünyaya atılan şerefli bir adım..adım adım yükseliş..ebede gidiş.. ebedi, 

durmaksızın yükseliş… 

Çıkışın ve inişin startını vermişti Yasak ağaç… 

 

DÜNYANIN KABADAYISI ŞEYTAN 

 

Şeytan kabadayılık yapıyordu..sürtük..sürekli sataşıyor,kavga çıkarmak 

istiyordu.Gökleri ve sakinlerini rahatsız ediyordu.Zorla bulaşıyordu.. bulaşık.. 

yılışık..külhan beyi..esrarkeş..yan kesici..adam öldürücü..kan akıtıcı.. yakıcı.. 

ağlatıcı..üzücü..cehennem temsilcisi..cehennem gibi belki cehennemin kendisi... zebani 

başı..eşşek başı..mafyanın ele başı..küfür bâz..hokka bâz..can bâz..düzen bâz..âr 

lanmaz… 

Bunları zannetmeyin ki yüzüne söyleyemem!Gelsin vallahi yüzüne de fazlasıyla 

haykırırım.Zaten o hakkımı şimdilik saklı tutuyorum. 

Hep gayrı meşru yollardan saldırılara geçiyordu.Allah bu işe bir son vermek 

amacıyla işi meşru zemine çekmeyi diledi.İkisinin de birbirini alt edebilecek özellikleri 

vardı. 

Başlangıçta,gidişlerde kayıplar vardı ancak sonuç başarıydı..kazançtı. 

“Netice,sonuç,akibet;Allahtan korkanlarındır.”diyerek Allah sonucu baştan 

bilmiş ve belirlemişti. 

Âdem ebedi rahat etmek için,geçici bir süre rahatından olmuştu. 

“O  şeytan apaçık bir düşmandır.” 

Şeytan düşmanlığını gizlemiyordu..açıktan sürdürüyordu. 

Hep insanın gaflet,dalalet,cehaletini kolluyordu.Mutlaka bir gün yasaklayacaktı, 

ayağını kaydıracaktı. 

Kredi kartları ne kadar cazip değil mi?İstediğin kadar harca,asgarisini öde..bir 

gün mutlaka ayağın kayar,fazlasıyla alırım. 

Şeytan çok cazip teklifler sunuyor,her şeyi süsleyip,insanın önüne seriyor..her şey 

mübah,diyordu.İstediğini yap..nefsin ne istiyorsa…Şehvetinin istediğini..benim 

istediğimi… 

Oysa ne benim istediğim ve ne de yaradanımın istediği şeyler değildi. 

Hayvani,nefsani,şehevani,süfli,dünyevi… 

Onlar yukarılara götürmüyor hep aşağılara çekiyordu. 

 

İNSAN UNUTAN DEMEKTİR 

 

Âdem oldu..Beni Âdem yani Âdem oğlu doğdu..dünyaya geldi,insan oldu.O hep 

unutan oldu..çocukluğunu unuttu..gençliğini unuttu..yediğini unuttu.. yaptığını 

unuttu..sözünü unuttu..ruhlar alemindeki sözleşmeyi unuttu..daha doğrusu o,kendisini 

ve kendisine yükleneni unuttu. 



O hep unutan oldu..unutuldu. 

Dünyaya gelişiyle bu unutkanlık ona ad oldu.o insan oldu..insan diye 

adlandı..kendi adını kendi koydu… 

“Allahım bizi unutmamızdan ve hatamızdan dolayı hesaba çekme.” 

Bu ismi biz aldık..sen verdin..bunu bize günahımız yükledi. 

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!”(Bakara.286) 

Özellikle seni kendimize unutturma. 

Ya seni unutursa? 

Unutuluruz. 

Allah’ı akıllarından silmeye çalışanlar,ya Allah tarafından silinirlerse, halleri 

nice olur? 

Hayattan silinirlerse,onları hayata döndürecek kimdir? 

Bir günah işledik..bin gün âh çektik… 

* “Hikâye edilir ki Harun er-Reşid, köle, cariye ve hizmetçilerine her yıl çeşitli 

hediyeler dağıtırdı. Bir yıl da, yine hepsini bir araya topladı. Çeşitli giysiler, süslemeler, 

altın ve gümüş eşyayı ortaya getirterek:  

 

          —Herbiriniz, beğendiği şey üzerine elini koysun, ben bunu istiyorum desin, diye 

emretti. Bunun üzerine herkes gözüne kestirdiği, eşyanın yanına koştu, elini onun 

üstüne koydu. Bu arada bir cariye de gelmiş elini Harun er-Reşid'in başına koymuştu. 

Harun er-Reşid şaşırarak:  

 

       — Ne yapıyorsun? dedi.  

 

Cariye :  

 

     —Siz, herkes sevdiği şey üzerine elini koysun, buyurmuştunuz; ben ise sizin mübarek 

başınızı sevmekteyim, diye cevap verince Harun er-Reşid çok duygulandı ve:  

 

    — Madem ki sen de beni tercih ettin, o halde ben de, malım, mülküm de senindir, 

dedi. O cariyeyi derhal azad eyledi; daha birçok ihsan ve ikramlarda bulundu. Bütün 

diğerlerine ona saygı göstermelerini emretti.  

 

      Ey mü'min! Sen de bu dünyanın fani lezzetlerine kapılmaz, gönlünü samimi olarak 

Allah-u Teàlâ'ya bağlarsan, her şey senin kulun kölen olur, ahirette de Allah'ın cemalini 

müşahedeye erersin, inşâ.”(Mensur Yüz Hadis-Yüz Hikâye Kitabı,37. hikâye) 

     

ŞEYTANIN DÜŞÜŞÜ 

 

Şeytanın ısrarı onu başarıya götürüyordu..öyle görünüyordu veya istidrac gibi 

kendi inişini,insanoğlunun çıkışını hızlandırıyordu. 

Eğer o müsbette olsaydı azim olurdu ve ona bir azametlilik kazandırırdı. 

Kibri onu yendi. 

-Ey çamur oğlu çamur! Şeyy yani Beni Âdem..Âdem oğlu. 

Çamurun rabbi o..ben ise ateşin ve ateşliklerin rabbiyim.Ateş karışık çamurdan 

üstündür.Ben yalınım,sen ise,kesif ve sönük… 

Ey Âdem,senin rabbin üretir,ben ise tüketirim. 

Şeytanın insana olan bu kini;seviye olarak insana yetişememesinden 

kaynaklanıyordu.Bir de onun yüzünden mevcut seviyeyi de kaybetmişti. 

Şeytan dünya ateşinden yetmiş kat daha yakıcı idi..yakıyordu..Sam yeli gibi… 



“Andolsun ki biz, insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. 

Cân’nı da (insandan) daha önce semûm ateşinden yarattık.”
198

 

O dumansız kor ateşten idi. 

 O insanın damarlarında,kanın dolaştığı gibi dolaşıyordu.. 

İnsanın en fazla korku damarından istifade ediyor,o damardan yakalayıp,o 

damardan insanda hakimiyetini,zorbalığını sürdürüyordu. 

Şeytanın yani onun soyundan olan bir cinin esir aldığı bir çocuk Peygamber 

Efendimize getirilmişti..çocuk sürekli çırpınıyordu. 

O çocuğun sırtına vurarak,üç kere;”Uhruç ya aduvvallâh”-Çık ey Allahın 

düşmanı-diyordu. 

Çocuğun ağzından hıyar gibi bir şeyin çıkmasıyla çocuk rahatlıyor ve o 

hastalıktan kurtuluyordu. 

 

BİR KEREDEN NE OLUR ALDATMACASI 

 

Bir kerecikten ne olur ki!Haydi bir kere dene..merakını gider..hatırım için 

olsun..hiç mi hatırım yok..ne olur!!! 

Oysa dünyadaki başımıza gelen bütün bu işler,hep o bir kerecikten oldu.Yasak 

meyveye bir kere yaklaştı..süsü gitti..ayıplarını örten perde kalktı..kusurları zahir 

oldu..Âhiretlikken dünyalık oldu. 

“Helal dairesi geniştir,keyfe kâfidir.Harama girmeye lüzum yoktur.” 

İnsan yapısı gereği,yasağa olan merakından 99 helali görmez,bir harama tevessül 

eder. 

Yasak ağaca yaklaşıp meyvenin yenilmesi,aslında haramın üzerindeki perdenin 

açılması demekti. 

Âdem ilk olarak perdeyi kaldırdı,kendi perdesini düşürdü. 

Haramın üzeri kimse yaklaşmasın diye örtülmüştü. 

Şeytanın o perdeyi kaldırması yasaktı..oraya giremiyordu.Aslında Âdeme kendi 

üzerindeki hapsolan perdesini kaldırtmıştı şeytan..kilidini kırdırtmıştı 

Âdeme..çıkışı,kurtuluşu olmuştu şeytanın..dolayısıyla şeytanlığını Âdem tetiklemişti. 

Ancak bu seferde Âdeme zincir vurulmuştu. 

O zamandan beri’Şeytana uyma’bir parola oldu..tüm kulakları doldurdu. 

‘Şeytanın izine gitme’,’Şeytanın adımlarına tabi olma’emri levhalaştı. 

 

KADERİN PROĞRAMI 

 

Kader önceden telkini yapmış,Âdem şeytanın fısıltısının arkasına 

düşmüştü..kaderde peşinden geliyordu..kaza oldu..kader dondu; 

‘İniniz yer yüzüne,bazınız bazınıza düşman olarak…” 

Günahların kapağı açılmış,cehennemin kapısı kırılmıştı..içindekiler hep dışarıya 

sızdılar.Çernobil faciası gibi... 

Tekrar içeriye girecekleri güne kadar cehennemliklere,açık görüş izni verilmişti. 

“Her şey aslına rücu eder” 

“Dönüş O’nadır” 

“Yeminler olsun ki;cehennemi cinlerle,insanlarla topuyla dolduracağım.” 

Oluklar çift;birinden nur akar,birinden kir… 

Her şey yine kendi havuzuna doğru akmaya başladı…akış ve kalkış devam 

ediyor… 

“Kader gelirse,göz kör olur.” 

                                                 
198 Hicr, 26-27. 



Âdem kör değildi fakat adeta kör olmuştu. 

Şeytanın fısıltıları gözünde katarakt oluşturmuş,gözünü örtmüştü. 

Cinlerden şeytan seçilmiş,insanlardan da Âdem seçilmişti..seçkindi o..fakat 

seçkini seçmedi o… 

Âdemi seçen doğruyu seçmiş ama o seçkini seçmemişti..torbadan seçkin olmayanı 

çekmişti. 

*İnsan mı kaderini yazar? 

Eğer insan kendi kaderini kendisi yazmış olsaydı,her şeyi kendi lehine olarak 

yazardı.Ancak aleyhine olan çokça şeyler de vardır.kendisi için zenginlik, rütbe 

yazabilirdi.İnsan iradesiyle lehine veya aleyhine şekillendirmekte, yazılmasına neden 

olmaktadır. 

Kader külli ve umumi neticelere bakar,hükmeder. 

 

**Allahın Tevvab ve Ğaffar isimleri Âdeme kamçı oldu..içindeki merakı 

kamçıladı. 

“Allah affedicidir.” 

Bir kereden ne olacak ki,O affedicidir..affedecektir. 

Şeytan bir kere dokundu,fısıldadı kadına,bu hale geldik..bitkin olduk.. ağladık. 

Kadının örtüsü ona şeytan ve şeytanlaşmış insanlar arasında bir perde oldu. 

O perdeyi kaldıranlar,insanları başlangıçtaki aynı akibete düçar ettiler. 

Kadın örtüsüyle câlib değil,dâfi’ olmalıdır. 

Yasaklar gibi dokunulmazlıklar da bir-le sınırlandırılmadı..sayıları arttırıldı… 

 

BUNCA MASRAF DEĞER Mİ? 

 

İnsan için az bir yatırım yapılmamıştır..dünyanın yatırımı yapılmıştır..çapı 

kâinat çapında 

Kâinat çapında insana yatırım yapılmıştır. 

Cansızlar,bitkiler,hayvanlar,melekler,güneş ve gezegenler hep insan için 

oluşturulmuştur. 

Kâinattan özellikle dünyadan insanı çıkarınız,geriye bir şey kalmayacaktır. 

Her şey insanla değer kazanmaktadır. 

Ancak –meleklerinde tesbit ve teşhisinde belirttiği gibi -bu kadar kan döken ve 

fesat çıkaran insan için bunca yatırım değer mi? 

Maliyetini kurtarır mı? 

Harcanan bunca masrafın karşılığı alınır mı? 

Soruları çoğaltabilirsiniz. 

Bütün bunca olumsuzluklara rağmen esas olan kemiyet değil keyfiyettir yani sayı 

çokluğundan ziyade önemli olan kalitedir. 

Topkapı sarayında bulunan bir kaşıkçı elmasıyla dünya dolusu bitki ve 

hayvanları satın alabilirsiniz. 

En önemlisi de;Bir Peygamber Efendimizin varlığı tüm kâinata bedeldir. 

“Ey habibim,sen olmasaydın,sen olmasaydın ben kâinatı yaratmazdım.” 

O zat bütün alemlere bedel bir şahsiyettir. 

*Allah;hayatın ciddiyetini anlamamış bir insana niçin değer versin ki? 

Allah;yarattığı,yaşattığı,önem verdiği bir kulunu öldürene neden göz yumsun ki? 

Allah;yapanla yapmayanı,suçluyla suçsuzu,zalimle mazlumu neden aynı kefeye 

koysun ki? 

Allah;kişinin neyi,nasıl satın alacağına itibar eder,ona göre değerlendirir. Dünya 

pazarında müşterinin değeri,alınan şeyin değeriyle mütenasiptir. 



“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”hakikatınca,kendisine merhamet  

etmeyene,Allah da merhamet etmez,adaletle muamele eder. 

      

ŞEYTANIN FISILTILARI 

 

Şeytan hep üfleyici oldu..ateşten olduğundan ateşin yanması,hiç sönmemesi için 

adeta hep üfledi..o üfleyici oldu. 

“Min şerril vesvasil hannas.Ellezi yüvesvisu fi sudurin nas.Minel cinneti ven 

nas…” 

“Ve min şerrin neffasati fil ukad” 

Âdeme de hep üfledi,o üfleyici… 

Ancak bu üfleyiş onun içindeki menfilikleri yandırmak,kandırmak içindi. 

Daha doğrusu bu üfleyiş onu söndürmek içindi..söndürme üfleyişi… 

 Allah ise;”Hayrul mâkirin” idi.Hile yapanların hilelerini boşa çıkarmada en 

hayırlısı idi. 

Şeytan söndürmek için üfledikçe Allah yükselişine sebeb olan ateşini yaktı. 

Âdemin fanusundaki gazın emildiği fitil tutuşmuştu.Şeytan sevinmişti.. çünkü o 

Âdemin ebede kadar yanacağını,yanıp da tükeneceğini tahmin ediyordu. 

Hiç de düşündüğü gibi olmadı. 

O ateş ışık olmuş,etrafı aydınlatıyordu.Bir hayatı götüreyim derken, milyarlarca 

hayatın fitilini tutuşturmuş,aydınlanmaya sebeb olmuştu. 

Şeytan tam bir pişmanlık içerisinde kaldı.Bu pişmanlık tevbeye değil,kin ve 

nefrete dönüştü.Âdeme olan kini,onun zürriyetine de intikal etti… 

İnsan ve insanlık adına her şeye düşmandı. 

Ancak Âdem afsunluydu..ilahi ateşin ölümsüzlüğü ona fısıldanmıştı. 

Bedeni şeytana yenilmiş,ruhu yüceliklere çıkmıştı..hala da çıkmakta.. ebede 

kadar da çıkmaya devam edecektir. 

Bu çıkış ferdi olarak gerçekleşmese de,insanlık nev-i olarak tahakkuk edecektir. 

Âdeme ve Âdem oğluna büyük bir fatura çıkmıştı. 

Kılınmayan beş vakit namaza mukabil beş sene dağ-bağ demeden beş sene 

aralıksız talim… 

Tutmadığı bir aylık meşru oruca mukabil on bir ay kıtlık çekti. 

Vermediği kırkta bir zekata mukabil,birikmiş zekatı kırkta otuz dokuz olarak 

ondan tahsil edildi. 

İnsanlığı kazanmak ve insan olmak ve insan kalmak büyük bedellere mal 

oluyordu.İş kolay değildi.Bir çok ince eleklerden eleniyordu… 

Eleğin altına dökülenler ve üstünde kalanlar..hiç de azımsanacak cinsden değildi. 

-Kimler geldi kimler geçti bu felekten 

  Kalbur ile un elerken deve geçti bu elekten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARAMIN SANCISI 

 

Çiğ köfte haram değildi ancak haram bir cihetle çiğ köfte gibiydi. Başlangıçta bir 

tat verir,sonrasında çıkışı zor olurdu. 

Acısı aheste aheste çıkar,yedirdiğini ağzından burnundan fitil fitil getirirdi 

haram… 

Yasak ağacın meyvesi de çiğ köfte gibi cazipti.Netice hesaplanmamıştı. 

Haramın sancısı,sancıların en acısı idi. 

Haramın sancısını hiçbir ilaç geçirmez,onu kendi cinsinden olan helal dindirirdi. 

Haramın sancısı dünyada kabre kadar sürer,ahirette ise yolu cehennemden 

geçerdi. 

Ölümsüzlük meyvesinden izinsiz yiyen Âdem hem ölümlü oldu hem de her gece 

ölümün küçük kardeşi olan uykuyu tattı. 

Bir ömür boyu ölüm provası yaptı. 

 

**Âdem ilk defa utanmayla tanışmıştı.Güzel bir hasletti..güzel bir sıfattı ancak şu 

mahcubiyette olmasa idi,daha güzel olacaktı. 

Âdemin bu pişmanlığını iki şey söndürebilirdi;Biri kendisinden gelip akan göz 

yaşı veya şeytanın kendisiyle yakıp tutuşturduğu cehennem ateşi. 

Nitekim şeytan içindeki ateşten Âdemin içine de atmıştı..için için yanıyordu..göz 

yaşları acısını bir nebze olsun söndürüyordu… 

Karı-koca arasına da ilk ayrılık böylece düşmüş oldu. 

Bu arada cehenneme de gün doğmuş,gün onun günü olmuştu. 

Cennet yetim kaldı..adeta çürümeye terk edilmişti..derhal şenleneceği günü 

beklemekle avunmaya başladı. 

 

 

SÜREKLİ GELİŞEN VARLIK İNSAN 

 

 Âdemin çekirdeği şeytanın ateşiyle çatlamıştı.İçindekiler bir bir dışarıya çıkmaya 

başladı.Kendini tanımasının,yaradanını tanımasının önü de açılmış oldu. 

 Tohumu çatlamıştı,geriye onu sulamak kalıyordu. 

 Allah Âdemin suyunu arttırdı.Önü kapanmaz bir açılımın ve tünelin içerisine 

girmişti.Artık Âdem tünelde seyrediyordu…seyrini sürdürüyordu. 

 O uzuncu bir sefere çıkmıştı. 

 “Bizler uzunca bir seferdeyiz.Buradan kabre,haşre,sırata ve ebede gider bir 

yolculuğumuz vardır.” 

 “Kulum benim için olursa,bende onun gören gözü,işiten kulağı,konuşan dili 

olurum.” 

 “Kulum beni nasıl zannederse,ben onun zannı üzereyim.” 

“Kulum bana yürüyerek gelirse,ben ona koşarak gelirim.”diyordu Âdemin 

sahibi. 

 Ancak bir anlık O’nunla bağlantısını kesmiş,daha doğrusu kesilmiş,başına 

olmadık şeyler gelmişti. 

 Çünkü araya kaçak frekanslar girmiş,kanal değişmiş,ses cızırtılı çıkıyordu. 

 Şeytan frekans değiştirmiş,devreye kendisini sokmuştu.Samimiliğini tam test 

edemedi. 

 Kendisi de teste tabi tutuldu.Yaratan,donatan onu test etti..mest oldu… 

******************** 

 Sap ile samanın birbirlerinden ayrıştırılma zamanı gelmişti. 



 “Ey günahkârlar!Bugün birbirinizden ayrılınız.”emrine muhatab olmuştu. 

 Sağ yolun bahtiyar yolcuları ile,sol yolun bedbaht yolcuları kendi yollarını 

seçmiş,kendi yollarına koyulmuşlardı. 

 Herkes yolundan yordamından memnundu. 

 Cennete gitmem diyordu bir kısım insan.Çünkü benim istediğim kimseler ve 

arzuladığım yiyecek ve içecekler orada yokmuş.Orası bana göre biraz fazla sakin,bana 

göre değil diyebiliyordu. 

******************** 

 Bu oluşum ve gidişatta Âdem,bir yandan kelime dağarcığını genişletiyor ve en 

önemlisi de Esma-i İlâhiyeye mazhariyetinin alanını arttırıyordu. 

 Artık işlediği günahla Allahın Ğaffar ve Tevvab isimlerine sığınacaktı. Ondan 

günah ile kaçarken,yine O’na ve O’nun bir ismine yapışacaktı. 

 Hiç bir varlığın duymadığı nihayetsiz ihtiyacıyla O’nun Samed ismine bir ayine 

olacaktı. 

 Hasta olacak,Şâfi ismi onda tecelli edecekti. 

 Mecburen rızka muhtaç olacak;Rezzak ve Rahman isimleri onda görünecekti. 

 Hayat devam edecek;Hay ve Muhyi ismi,ölüm ile Mümit ismini yansıtacaktı. 

 Ona kitap gönderip emredecek,onunla konuşacak,hayatına kanunlar koyarak 

Mütekellim ve Şâri’ isimleri tahakkuk edecekti. 

 Hakeza.Böylece bütün isimlerinin tecellisine mazhar olmanın kapısı da Âdeme 

açılmış oluyordu. 

Allah’ın isimlerinin farklı yer, zaman ve eşyada değişik tecellileri vardır.Mesela 

eğer dünyada kudretin ismi tam manasıyla tecelli etseydi,hiçbir insan Allahın rızasına 

zıt bir işte bulunamazdı.Burada hemen Hakim ismi devreye girerek veya öne geçerek 

onun adeta gücünü dengelemektedir. 

 Böylece bütün isimler muktezaları gereği iktiza etmekte ve farklı farklı 

durumlara göre tecelli etmektedir. 

 Şeytanın kapıyı kırması,Âdemin de kapıyı çalmasıyla... 

 Böylece Âdem kaderinden kaçmadı,kaderine kaçtı. 

 Kaderin ilim okyanusunda sürekli rotasını çeviriyor,yönünü bulmaya 

çalışıyordu. 

 Her yol O’na çıkıyordu..O’na gitmek isteyene... 

 “Allah’a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncaydı.” 

 O’ndan ayrılan Âdem,tekrar O’na dönüyor,O’na gidiyordu..uzun bir ayrılıktan 

sonra... 

 

 

İNSAN ANAHTAR BİR VARLIK 

 

 İnsan anahtar mesabesindedir.İnsan anahtar bir kelime ve cümleydi.Kâinat 

kitabının çözüm sırrı ondaydı.Hazinenin anahtarı oydu. 

 Âdem her şeye rağmen atılamaz ve terk edilemezdi..çünkü o şifreydi..şifre 

oydu..ondaydı... 

 Onun soyunda gözleri aydın edecek,günahları affettirecek biri gelecekti. 

 O Muhammed’di..O’nun hatırı vardı. 

 Âdemin cennetten düştüğü yer Muhammed’in mekânı ve insanların düşü oldu. 

 Âdem de Muhammede sığınmıştı..O’nun mekanında tevbeye durmuştu. Orası 

bilindi arafat oldu..önceden hazırlandı..geleceklere lazım olacak her şey oraya 

yerleştirildi. 

 Tencere yuvarlandı,kapağını buldu. 



 “Ben yere göğe sığmam,mü’min kulumun kalbine sığarım.” 

 Sonsuz uyumlu cennette değil de,sonlu dünyanın,sonlu varlığı insanın 

kalbine,gönlüne sığdı yaradan... 

  

TANINMAYIP ALIŞILAN YER DÜNYA 

 

 Âdem tanımadığı dünyaya gelmiş,gözleri bir tanıdık arıyordu.İsimleri kendisine 

talim edildiğinden yabanilik çekmedi. 

 Ancak enis bir dost aradı.Akşama kadar dolaştı..dolaştı. 

 Yorgun düşmüştü.Bu onun dünyadaki ilk gecesiydi. 

 Yorgunluğunda etkisiyle deliksiz bir uyku çekti.Yorgunluğu gitmişti. Uykuyla da 

ilk tanışmıştı.Çabucak da uykuya alıştı..ondan bir parça oldu. 

 Bedeninin yorgunluğu gitmiş ancak çokça yıpranan ruhu hala 

yorgundu.Dinlenecek gibi de değildi! 

 Kaybettiği Havva’sını bulunca belki ruhu dinlenir,kalbi rahatlardı! 

 Âdem Havvayı uzun aramalardan ve yorgunluklardan sonra bulmuş, rahatlamış 

gibiydi!Boşluğunu kapatmıştı. 

 “Kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yarattık.” 

 Bu da çok uzun sürmedi. 

 Korkulan olmuş,cennette görmedikleri kanın dökülmesine burada şahit 

olmuş,fesadın önü açılmış oldu. 

 “Dünyada rahat yoktur.”sözü gerçek oluyordu. 

 Rahattan da vaz geçildi.,zahmet çok olmasa... 

 Sayı çoğaldıkça onunla orantılı olarak suçlarda artmaya başladı. 

 Bir kişiyle başlayan suç ikiye,iki kişi arasındaki suçlarda sayılamaz hale gelmişti. 

 Kan ve fesad dünyanın amblemi oldu.Tıpkı Teksas gibi... 

 “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler 

vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok 

ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun 

nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır. 

Artık gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ve dinleyin ve itaat edin ve 

nefisleriniz için bir hayr olmak üzere infakta bulunun ve her kim nefsini cimrilikten 

vikaye ederse işte onlardır muradlarına ermiş olanlar, onlardır. 

 Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi 

bağışlar. Allah çok mükafat verendir, halimdir. 

  Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.” Teğabün. 14-

18) 

 

YALNIZ ADAM VE YALNIZ BİR KADIN 

 

 Ben size bir durumu arz edeyim,varın sonunu siz mukayese edin; 

 Kendinizi evvela evde sürekli yalnız olarak hissedin ve düşünün.Yalnız her şeyin 

olduğu ve döşendiği ve apartman ortamı;yatacak,yiyecek,kalacak ortamının olmadığı 

bir halde iken... 

 Rüzgarın her taraftan estiği,yağmur,dolu ve karın her taraftan girdiği bir 

ortam... 

 Bunu kimsenin bulunmadığı,sadece kendinizin olduğu bir şehir,bir devlet ve 

sonuçta dünyada sadece siz varsınız ve de dünyaya yeni geldiniz,sizden başka insan 

olarak kimse bulunmamaktadır. 



 Kendinizi nasıl hissederdiniz?Sabahlarınız ve akşamlarınız nasıl olurdu? 

 Çöle atılmış yalnız bir adam,Âdem... 

 Sıfırdan başlayan bir hayat ve dünya...  

 Kurulmamış bir yaşam..fırın yok..hastane yok..konfeksiyon, ayakkabıcı, 

elektronik eşya,cep telefonu,bilgisayar ve internet,ulaşım araçları,insan yok.. senden 

başka kimse de yok... 

 Bir tane Havva vardı,o da kayıp...Git ki bulasın..kim bilir nerede?Dünyanın öbür 

ucunda..Hicaz Serendib arası... 

 Gözlerinizi yumun ve bir kaç dakika düşünün... 

******************** 

 Sanki dünyadaki her varlık,her şeyde ona yabani bakıyordu. 

 Yoksa cennette işlediği suçtan,bunlarda mı haberdardı?Yoksa bunlarda 

biliyorlar mıydı yasak meyveden yediğini? 

 Niye böyle bakıyorlar,yabani davranıyorlardı ona? 

 Bir şeyler mi hissetmişlerdi? 

 Yoksa kendisinin çekingenliğinden mi çekiniyorlardı? 

 Ancak yaklaşıyor,kaçıyorlardı..varıyor,uçuyorlardı..suya giriyor, durmuyorlardı. 

 Ne kara ne hava ne de su ona enis ve dost olmadı. 

 Her doğan güneşle bir ümit yaşıyor,gece yerini korkuya bırakıyordu.. büyüyor 

muydu yoksa yaşlanıyor muydu,pek farkında değildi. 

 Zaten Âdem yılları günlerde yaşıyordu..Günler yıllar gibi geçiyordu..950 yıl 

süren bir hayat. 

 Dakikalar günler gibi geçiyordu,o da delerek geçiyordu. 

 Dakikaları da bilmiyordu ya..zamanı ölçecek bir alete de sahip değildi. 

 Her yeniyi eskiten zaman,onu da yaşlandırıyor,eskilerden kılıyordu. 

 Eskiyor muydu,eskimiş miydi,antika mıydı bilmiyordu..bildirecek kimse de 

yoktu. 

 **Âdem dünyada sınıf atlayarak eğitimine başladı..çünkü ona eşyanın isimleri 

önceden öğretilmişti. 

 Şimdi ise sıra eşyanın ve olayların hikmetindeydi.Onların tahlilini yapmakla 

görevlendirilmişti. 

 Ancak kendisini birden bire gökten düşer gibi,dünya laboratuvarının yığınla 

eşyası arasında bulmuştu. 

 Şimdi ne giyecek,nasıl giyinecek ve ne ile örtünecekti? 

 Ne yiyecek,nasıl yiyecek ve ne ile yiyecekti?Neleri yiyecek,nelerden 

yiyecekti.Zararlı zararsızı ve zehirlisini,faydalı ve faydasızını nasıl birbirinden 

ayıracaktı. 

 Zincirleme sonu olmayan sorular? 

 Hepsi kendisini ayrı ayrı yaşlandırıyordu. 

 Tek başına bütün bunların üstesinden nasıl gelecekti? 

 En iyisi önem sırasına göre bir yerlerden başlamalı,şu temel ihtiyaçlarını 

gidermeliydi; 

 Yiyecek..giyecek..barınacak ve ısınacak... 

 Rüzgarın esintisinden,kışın soğuğundan ısınmak için ateşi elde etme 

düşüncesi,içerisine ateş gibi düştü.Onu önceden şeytandan tanıyordu! 

 O bir kere kendisini yakmış,içi yanıyor,o yangının ateşi bir müddet kendisine 

yeterdi! 

 Ancak gene de şimdilik yemeğini pişirmek için gerekliydi. 

 Havva ile bu iş daha güzel olacak,birbirlerine danışarak,fikir alış verişinde 

bulunarak,yavaş yavaş hayatlarını sürdüreceklerdi. 



 Onlar dünyaya ekildiler ve ektiler. 

 Mevcutları değerlendirdiler..deneme yanılma yoluyla öğrendiler, öğrettiler..gelen 

nesillere aktardılar. 

 Tüm bu günkü gelişmelerin tohumunu onlar attı.Şimdilerde ağaç olup, dünyaya 

dal budak saldı,meyveler verdi. 

 Hep bunlar hayatı devam ettirmek,hayatları sürdürmek içindi. 

 Şimdilik bedenin ihtiyacıyla meşguldü.Bedenine lazım ihtiyaçlarını tedarik etmek 

mecburiyetindeydi. 

 Ve Âdem aynı zamanda maneviyatın da temsilciliğini yapacak,peygamber olup 

kendisine şimdilik on sahife gönderilecekti. 

 Görevleri orada yazılıydı.Kendilerinden o zamandan beri hep iki temel görev 

beklendi; 

 Birisi;Dünyaya gelerek,meşguliyet ve unutma hastalığına yakalanıp da göndereni 

unutmamak... 

 İkincisi ise;O yaradana yarattıklarından ve verdiği nimetlerden dolayı teşekkür 

etmek. 

 Hayatı düzenleyecek kurallar zamana yayılmıştı. 

 

HAMDIM..PİŞTİM..YANDIM. 

 

 İnsan Hamdı..zamanla Pişti..musibetler onu Yandırdı. 

 Hamdım..Piştim..Yandım. 

 *Hz.Âdemin cennette yediği yasak meyvenin Buğday da olduğu söylendi. 

 “Şu ağaçtan yemeyin yoksa zalimlerden olursunuz.” 

 Bu hüküm gereği Dünyaya geldi;ilk ve son hep onunla tanıştı ve onunla oldu. 

 Madem buğdayı yersin,haydi bakalım ömür boyu ona mahkum ol! 

 Sen mi onu yersin yoksa o mu seni? 

 Ona karşı içinde bir aşinalık ve tanışmışlık vardı..en azından yabancı değildi. 

     

ÂDEMİN DİLİ 

 

 Âdemi en çok sıkıntıya sokan bildiği dili konuşamaması ve onu terennüm edecek 

bir ortamın olmamasıydı. 

 Kime konuşacak,neyi ve nasıl konuşacaktı? 

 Bilmiyordu... 

 Bildiğini ifade edemiyordu. 

 Âdem sade bir hayat yaşıyordu. 

 Yüklü bir fatura ödemiyordu. 

 Elektrik,doğalgaz,telefon,kira,taksitler,su,köprü ücreti,adsl,bakkal, 

konfeksiyon,fırın,postane,pastane..vs.ücretleri ve ödemeleri yoktu. 

 Başı rahattı. 

 Rahatlık onu rahatsız ediyordu... 

 *Âdem o kadar güçlü ve dayanıklı olmasına rağmen,işlerin üstesinden zor 

geliyordu. 

 Âdemi en çok düşündüren,zaif ve güçsüzlüğüyle,bir kadın haliyle Havva ne 

yapıyordu.Havvanın durumu kim bilir ne kadar iç burkucuydu! 

 Korku,açlık,yalnızlık onu kim bilir nasıl çepe çevre sarmıştı! 

 Artık kendisinden çok onu düşünür olmuş,kendi derdinden fazla onun derdi 

derdini daha da arttırıyordu. 

 Çünkü Âdem kadınının kıvamı idi..onun direği. 



 Direksiz Havva kim bilir ayağa ne kadar da zor kalkıyordur! 

 Belki bir araya gelseler uzun yıllar birbirlerine hatıralarını anlatacak, 

çektiklerini,sıkıntılarını nakledeceklerdi! 

 Askere giden bir genç bir ömür boyu onu anlatırken,ömre bedel askerliği 

anlatmaya ömürler yetmeyecektir. 

 Çocuklarına bunları anlatacak,onlarla teselli bulacaklardı.Ovunup 

avunacak,çocuklarını avutacaklardı. 

 Aah..keşke o günler bir gelseydi de..bu hasret bitse,bu ayrılık son bulsa..dere 

yatağına kavuşsaydı... 

 “Başını taştan taşa vurur âvare su...” 

 Başını her gün taştan taşa vuruyordu. 

 Yasak meyveyi yediğine mi ağlasın,dünyada yalnızlık içinde başına gelenlere mi 

ağlasın? 

 Bulutların akıttığı ile gözlerinden akanlar yarış içerisinde idiler. 

 Göz yaşı sular seller gibi akıyor,hayata hayat oluyordu..kendi hayatını da 

aklıyor,arındırıyordu. 

 

KOCA DÜNYA 

 

 Koca dünya onlarındı ama onlar yine de yalnızlardı. 

 Keşke bir kümesleri olsaydı da beraber olsalardı. 

 Zengin dünyada fakir yaşıyorlardı. 

 *Âdemin Havva-ya olan hasretinin sebebi;çünkü o geleceğiydi..geleceği onun 

gelmesine ve geleceğine bağlıydı. 

 Havva-nın olmayışı onu kısır bırakmış,noksan etmişti.Onunla tamdı.. onunla tam 

olacak,bir bütünlük arz edecekti. 

 Ona olan meftuniyeti ve aşkı;onda kendisini görmesiydi..geleceğinin farkına 

varmasıydı. 

 Kendisi Allah hazinesinin anahtarı,Havva-da kendisinin anahtarıydı. 

 Anahtarı ondaydı..anahtarı oydu. 

 Dört gözle yolunu gözlüyordu. 

 Okyanus damlasına kavuşacak..mayalayacak..mayalanacaktı. 

 Cennetten niye inmiş,dünyanın eza ve cefasına niye katlanmıştı? 

 İşte hep bu geleceği için değil miydi? 

 Cennetten gelirken hazinesini de beraberinde getirmiş ancak onu şimdi 

kaybetmişti. 

 Anahtarı yitikti... 

 

MİLYARLARCA İNSAN 

 

 Şimdiye kadar milyarlarca insan geldi,demek ki bütün bunların kabiliyeti ve 

gelişmişliği Âdemin sulbünde idi.Tohum halinde onda mevcuttu.Ekin alanı yoktu..onu 

rahmet,merhamet ve şefkatle kucaklayacak,rahmet toprağına ihtiyaç vardı. 

 Beraber çıkmışlardı yola..yasak ağaca bile beraber yaklaşmışlardı..her şeyleri 

ortaktı.Bir anlık ortaklıkları bozulmuş,belki de bu kavuşma ateşini tetikliyordu.Biri 

birisiz olamayacağını,birbirlerine çokça ihtiyaçlı olduklarını daha iyi anlamışlardı. 

 Firak olmadan visal olmuyordu. 

 Eşya zıddıyla biliniyordu. 

 Gecenin karanlığı,ışığın aydınlığını arttırıyordu. 

 Âdem bir tarafını kaybetmiş,eksik dolaşıyordu. 



 Aslında iki denizin,iki sevgilinin buluşmasını dünya da bekliyordu..o da 

mahzundu..o da kısır ve noksan... 

 Dünya kendisini ancak bu ikisiyle ifade edebilecek,bu ikisiyle kıymetlenecekti. 

 Onların çocukları üzerinde koşacak,oynayacaktı. 

 Onlar kendisini şenlendirecek,ekip biçecekti. 

 Onlarla yenilenecekti dünya. 

 İçindeki madenler ortaya çıkacak,sular coşacak,ormanlar oluşacaktı. Herkes 

maharetini kendisinde,kendisinden ve kendi üstünde göstereceklerdi. 

 Asırlardır gözlediği kimselerle buluşma anı ve zamanı gelmiş,artık taş, toprak,su 

ve ateşte olsa,canlı ve cansızlar olup ta insan olmasa manasız lafız gibi olurdu. 

 Artık ebediyyete insan sayesinde mazhar olmuştu.Ebedi manzaralarda, 

ebediyyen seyredilecekti. 

 İnsanlar kendisiyle fotoğraflar çektirip,sevineceklerdi. 

 Allah o kadar yıldız ve gezegen arasından kendisini seçmişti.Ne büyük bir şeref 

ve mutluluktu. 

 Allah kitaplarında kendisinden bahsediyordu. 

 “hak ortaya çıkıncaya kadar âyetlerimizi gerek âfakta yani dış 

alemlerinde,görünen dünyada ve gerekse de iç dünyalarında göstereceğiz. 

 Rabbin sana kâfi değil midir? 

 Yetmez mi O sana? 

 O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 

“Bakmaz mısınız deveye,nasıl yaratıldı? 

Bakmaz mısınız göğe,nasıl yükseltildi? 

Bakmaz mısınız dağlara,nasıl yere çakılmış? 

Bakmaz mısınız yere,ayaklarınız altında nasıl serilip,döşenmiş? 

Düşün ve hatırla.Muhakkak ki sen,düşünen,her şeyi inceleyip irdeleyen bir 

varlıksın...” 

 

BÜYÜK BULUŞMA 

 

Âdem ile Havva-nın buluşmalarını,birbirlerine kavuşmalarını hayal bile 

edemiyorum.O hal kim bilir nasıl bir haldi? 

Annenin evladına kavuşmasına benzemeyen bir buluşma..iki sevgilinin uzun bir 

ayrılıktan sonra buluşması. 

“Allah bir kulu sevindirmek için önce çölde devesini kaybettirir,sonra da 

buldurur.” 

Bu bir çölde deve buluşması değil,bir insan parçasıydı..insanın kendisiydi. 

Tüm varlıkların eksik kalan önemli bir yanı ve bölümüydü. 

Kim demiş bunlar kavuşmaz ve buluşmaz diye,İlâhi irade öyle murad etmiş ise... 

A’raftaydılar,arafatta buluştular..iki insanın dünya gözüyle ilk olarak 

birbirlerini görüşü oldu. 

Epeyde değişmişler..dünya onları iyice değiştirmişti..tanınmayacak bir halde... 

Âdemin  saçı sakalına karışmıştı.Havva güneşten kızarmış,esmer güzeli 

iken,biraz daha esmerleşmiş..kararmıştı. 

İkisinden de başka aday yoktu..dünyaya aday..dünyalı aday..dünyadaki aday. 

Havva cennetteyken beğenip evet dediği Âdem,neredeyse evet denilmeyecek gibi 

idi. 

Akidleri ilâhi akid idi,meleklerin şahitliğinde. 

Âdemi dünya yaşlandırmış,vücudundaki kırışıklıklar belirginleşmişti. 

*Mecnunla Leylanın buluşmasına da benzemiyordu.Başka Leylalarda vardı... 



Âdem için tek Leyla idi Havva. 

Âdem kendi Leylasına kavuşamazsa,bütün Mecnunlar Leylasız,bütün Leylalarda 

Mecnunsuz kalacaklardı. 

*Yerlerin kıymeti,hep kıymetlilerin yeri oldu. 

Filimlere sığmayan senaryo ve filim. 

Bizde âhirette seyrederiz..canlı canlı.. 

İlk dakika haberleri olarak... 

*İlk defa gecenin karanlığı onları korkutmuyordu.Olsa ne olur ki? Bulmuşken 

Havva-yı... 

*Havva şimdiye kadar güçsüzdü.İlk defa güçlü olduğunu hissediyordu. Çünkü o 

artık bir anne adayı idi. 

 

KADIN HAVVA ANNE OLUYOR 

 

Kızlar güçsüzdür,anneler güçlüdür. 

Cennet kadınların değil,annelerin ayakları altındadır. 

İşte yükseklerdeki cennet,aşağıdaki Havva-nın ayakları altına serilmişti. 

“Kim bir insana hayat verir,hayatına sebeb olursa,bütün hayatları kurtarmış 

gibi olur.” 

Artık o bütün hayatların ilk hayatını çift olarak dünyaya getiriyordu. 

Yılların ayrılığı ve yalnızlığı artık yerini ileride bir çok ayrılıklara terk edecek 

olan bir kavuşmaya kavuşuyordu. 

Kolay olmuyor,çokta zor oluyordu. 

Hayat kolay ve ucuz değildi. 

Kâinat çapında bir hadise idi. 

Bu hadiseye dünya ve içindekiler,melekler,cinler,üst kat cennetteki cennetlikler 

ve tüm kâinat şahitlik ediyordu. 

(Tabiri caizse)Bu manada Allahın ilk göz ağrısı idi.İlk gözünü aydın eden sanat 

harikası idi.İlk yaratışı idi,gelişmiş bir varlık olarak... 

Bir damla sudan,bir insan... 

İki damla sudan,iki insan... 

Dokuz damla sudan dokuz insan oluyordu..daha doğrusu olduruluyordu. 

Bu demek ki suyun tümü için İlahi irade olmasını dilese ve durumda müsait 

olsaydı,bir seferde milyarlarca insan... 

Hikmeti öyle gerektiriyordu. 

Dünya ilk meyvesini vermişti.O da ne harika bir meyve.Bu meyveleri çok 

meyveler takip edecekti.Âdem ve Havva yeniden doğmuş gibiydiler. 

*Birbirlerine daha bir sıkı bağlandılar.Bağlılıklarını sürdürmeye gayret 

gösterdiler. 

Artık her şeyin tadı gelmiş,tadını tadıyor ve alıyorlardı.Ocağı tüter olmuştu ilk 

defa.Öncesinde ateş yakıyor ancak ocağı tütmüyordu. 

Kalacak yeri çok,dünya onundu ancak evi yoktu.Evi oldu..evli oldu..ev-li oldu... 

Kendisi için çalışmıyordu bile,ailesi için,çocukları için çalışıyor ve koşturuyordu. 

Ben çektim,onlar çekmesin... 

 

 

 

 

 

 



CENNETE HASRET 

 

Geldikleri yer hiç akıllarından çıkmıyordu.Suyun kaynağına hasreti gibi oranın 

hasretini hep çekiyorlardı. 

Bir de oranın tadı damaklarında kalmıştı. 

Somon balığı gibi oraya ölesine gidiyorlardı. 

Orada doğmak için,burada ölüyorlardı. 

Orada Mevla vardı,burada belâ..imtihan... 

Oradan Mevla-ya bakış vardı,burada düşünce..düşünmede kaldı. 

Orada ölümsüz hayat vardı,burada ölüm. 

Bütün vücudunu oranın coşkusu sardı.Hep ümitle sabredip kaldı. 

 

İLK ERKEK VE İLK İMTİHAN KABİL 

 

Havva ilk doğurduğu,kendisine doğru gelen Kabili kabul etmiş,çocuk haliyle onu 

çok sevmiş,sevinmişti..oda kendisinin ilk göz ağrısı idi. 

Onun dünyayı ilk kana bulayan bir kimse olacağından habersizdi.Haberi olsa 

belki de doğurmazdı..onun yerine taş doğururdu. 

Nitekim Allah hikmet lisanıyla Hz Azraile;”Ruh alma görevini yaparken, 

çekindiği veya yapmadığı bir durumun olup olmadığını sordu. 

Azrail-de cevabında;Ya Rabbi!Bir gemiyi batırmış ve içindeki insanlar suya 

düşmüşlerdi.Hamile bir kadında vardı içlerinde.Ona acıdığımdan ruhunu almadım,onu 

suda kendi haline bıraktım.Çünkü onun mını mını bir yavrusu dünyaya gelecekti. 

Her hâl-u kârda gene de boğulup ölecekti.Ondan dolayı onu kendi haline 

bıraktım. 

Daha sonra ne olup olmadığını bilip bilmediği sorulduğunda,bilmediği cevabını 

vermesi üzerine cevaben; 

-İşte o ruhunu almadığın kadın,bir tahtaya tutundu ve kurtuldu. 

Ve doğum yaptı. 

Mini mini dediğin yavrusu da büyüdü,Nemrut oldu!!! 

 

ÂDEM İLK ADAM 

 

Âdem ilk adam,ilk baba oldu. 

Çocuğu cennet kokuyor ama bu koku büyüdükçe gidiyordu. 

“Dayak cennetten çıkmış,diyenler doğru diyorlardı.Çünkü hiç iyi bir şey 

olsaydı,cennetten çıkar mıydı?Cennette kalırdı. 

Çocuk cennet kokuyordu ama aynı kokusunu korusaydı cennetten hiç çıkar 

mıydı? 

*Kâinat başlangıçta bir damladan,bir tohum,bir yumurta,kısaca bir noktadan 

çıkıyordu.Dönüşü de bir noktaya doğru idi. 

“Kur’an besmelede,besmele bâ harfinde,o da altındaki noktada saklıdır.” 

İnsan bir damla su..bir damla sudan insanlık..bir babayla başlayan insanlık,en 

sonda bir oğulla son buluyordu. 

Ana rahminin tezgahında şekillenen varlık insan. 

Kutsal varlık..kutsal mekân... 

*Önce su toprak karışımından ona model oluştu.Ondan sonra evlat modeller peş 

peşe sıralandı.Hepside kusursuzdu. 

Kusur insandan kaynaklanıyordu. 

*Hep insanlar ilklerden oldu..sonları sona ilkler taşıdı. 



Kabilin içindeki sertlik,isyan büyüyerek insanlığı peşinden sürüdü. 

Damla idi,sel oldu..insanları önüne kattı,sel olup süpürdü. 

Bir çoklarını içinde boğdu. 

Habil teslimiyet içindeydi.Ondan İslâmiyet doğdu. 

Tevekküllüydü..ihtirası kovdu. 

Zıtlıklar çoğalarak birbirleriyle savaşa koyuldu. 

Âdem oğulları hep savaşta oldu. 

Oysa onların babaları bir idi..aynı anneden idiler..dünyaları bir..kitapları 

bir..peygamberleri bir..güneşleri bir..binlerce bir birleri içerisinde bir ortaklıkları 

varken,bir ayrılık binlerce bağı kopardı. 

Savaş bir türlü bitmedi,bitirdi..gitmedi,götürdü. 

“Oluklar çift; 

Birinden nur akar, 

Birinden kir.” 

 

İLK İMTİHAN VE İLK SORU KADIN 

 

Cennetteki Âdem babanın ilk sorusu ve imtihanı kadındandı.Şimdi çocuklarına 

da kopya verilmiş,aynı soru onlara da sorulmuştu; 

Kadınla imtihan... 

“Muhakkak ki biz sizi biraz korku,açlık,malların,nefislerin,meyvelerin 

eksilmesinden bir şeyle imtihan edeceğiz.” 

Mutlaka ‘Bi şey-in’,‘Bir şey’ile imtihan olunacaktık. 

Önce zaaf noktamızdan imtihan olduk..en zaaf noktamızdan yakalandık. 

Verilen kopyalarda para etmiyor,aynı hataya yeniden düşülüyordu. 

 

ALLAH KERİMDİR,AFFEDER. 

 

Suç işlenmeden söylenen bu söz,tam bir hakikattır.Hele hele işlediği suçları 

Allahın üzerine ataraktan söylenen bu ifade nefis ve şeytanın aldatmacasıdır. 

Babamızın bir kere ayağı kaymış,hala kaymakta ve düşmekteyiz. 

Ya bundan ders alıp da vaz geçmeyenlerin durumu kim bilir nasıl olacaktır? 

Kabilde o dersi çıkarmadı. 

Öncesinde değil,sonrasında düşündü. 

O fırtına gibi eserekten kendisini göstermeye,gücünü isbat etmeye 

çalışırken,Habil güneş gibi doğarak sıcaklık ve sevgiyle kendisini göstermeye çalıştı. 

*Anlatıldığı üzere;Rüzgarla güneş iddiaya girerler.Her ikisi de kendisinin daha 

güçlü olduğunu savunur. 

Rüzgar oradan geçmekte olan birisini göstererek;Bak gücümü sana 

göstereceğim,der. 

Şiddetle esmeye başlar.O estikçe adam üzerini daha sıkıca örtmeye, düğmelerini 

iliklemeye,paltosunu tüm gücüyle korumaya çalışır. 

Rüzgar şiddetini arttırdıkça,adam daha güçlü bir şekilde sarılır. 

Rüzgar bir türlü adama etkisini gösteremez. 

Güneş,birde bana bak,der. 

Güneş doğdukça doğar,açtıkça açar,ısısını gönderdikçe gönderir. 

Güneşin sıcaklığı arttıkça,adam üzerindekileri açmaya ve çıkarmaya başlar. 

Rüzgarın çıkaramadığını,yapamadığını güneş yapmış,sıcaklığıyla adama gücünü 

göstermiştir. 



*Kabilde Habile güç denemesi göstermiş,sadace gücünü değil;her 

şeyini,dünyasını ve ahiretini de kaybetmişti. 

Kabil nefsini sevindirmiş,ruhunu üzmüştü. 

Habil ruhunu sevindirmiş,nefsini üzmüştü.Ölse de,öldürülse de kazanan Habil 

oldu. 

Öldürüp,zalimce yaşamaktansa,ölerek mazlumca kalmayı tercih etti Habil. 

Kabil ruhunun feryadını dinlememiş,şeytanın fısıltısına kulak vermişti. 

Şeytandan sana bir vesvese geldiği zaman –Festaîz billâh- ‘Allaha sığın’ emrini 

dinlemedi,güçsüz olan vesveseyi,Allahın kuvvetli sesine tercih etti. 

*Koca ormanlar bir kıvılcımdan çıkan ateşle yok olmuştur. 

Kabilde öfke kıvılcımını tutuşturdu.Hem kendini ve hem de insanlığı yaktı. 

Yine aynı noktaya geliniyordu. 

Şeytan;Ben ateştenim,o topraktandır,diyordu. 

Ateş yine yakacağını yakıyordu. 

Kabil,ilâhi takdiri çiğneyerek;O benim hakkım,diyor.Ahkem-ül Hâkimîn olan 

Hâkimler Hâkiminin hükmünü dinlemiyor,kendi hükmünü öne sürüyordu. 

O hep şeytanın gösterdiğini gördü,nefsinin istediğine baktı. 

Daha bismillâh..işin başındaydı..çok çabuk oldu bozulma,bozma. 

*Kökü başı bir dakikalık memnuniyetti.Bir dakikalık rahata,milyarlarca 

dakikayı azab etmeye değer miydi? 

Bu nasıl bir alış verişti? 

Bir al,milyarlar katı öde? 

*Kabil,haram suyun mahsulü müydü? 

Cennetteki yasak meyvenin faturası mıydı? 

Ne kadar yüklü bir faturaymış ki;insanlık suyunu hep bulanık kılmış! 

Haram yiyenin Haram-zâdesi oldu Kabil. 

Cehenneme boşalan oluk oldu Kabil. 

Soluklar onu durduramadı,soldu..cehenneme odun oldu. 

“Yeminler olsun ki,cehennemi insan ve cinlerin topuyla dolduracağım.” 

‘Leemle enne’ile Allah yemin ediyordu. 

Boş olan cehennem doldurulacaktı. 

*Bir gün Behlül Dâna-ya nereden geldiği sorulur. 

”Cehennemden”der. 

Fakat üstün yanmamış,orada ateş yok muydu,derler. 

Hayır hiç ateş görmedim.Benimde dikkatimi çektiğinden oradakilere neden 

ateşin olmadığını sorduğumda bana; 

“İnsanlar gelirken kendi ateşlerini de beraberinde getiriyorlar.”dediler. 

*Fir’avun Musa Aleyhisselâma:”Yâ Musa,senin Rabbin Ğafurdur, Rahimdir; 

beni affetse şanına noksan mı gelir?Affetsin beni.” 

Musa Aleyhisselâm Fir’avunun bu dileğini Cenâb-ı Hakka arz eyleyince,şu 

hitaba mazhar olur:”Ya Musa,onu affedeyim,fakat azdırdıklarını ne yapayım.” 

 

YASAK AĞAÇ-İNCE ELEK 

 

Yasak meyve kalkmamıştı..cennetten dünyaya inmişti.Şimdi dünyada bir 

çoklarını eliyordu. 

Yasak ağaç,ince bir elekti.Bazen bir evlat,bazen mal,bazen musibet,bazen 

emir,bazen de yasaklar olarak... 

Bütün bu işler sadece ve sadece İhlası elde etmek içindi. 



Safından tortusunu ayırmak,özünden sözünü çıkarmak,mânadan lafzını 

atmak,özden kabuğunu ayırmak,sırf Allah için olmak içindi. 

Lillâh..Livechillâh..Lieclillâh..Rızası dairesinde hareket etmek. 

“İhlaslı bir dirhem amel,batmanlarcasına tercih edilir.” 

“Amellerinizde rıza-i ilâhi olmalı.O razı olsa,bütün dünya küsse ehemmiyeti 

yoktur.O razı olduktan sonra,isterse ve hikmeti iktiza ederse onları dahi razı eder.” 

“Allah herkesi helak etse de,Muhlisleri,ihlas içerisinde olanları hariç tutar.” 

Hadis-i Kudsiden:"İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin 

kalbine bir vedia olarak bıraktım..." 

Allah dünyaya rafineri kurmuştu. 

Posaları,kışırları,kabukları ayırıyor,diğer saf ve özleri kendine,kendisi için 

ayırıyordu. 

Anlatılır;Mekke-de bir Cuma günü imam hutbe okurken,Hızır yanında oturan 

kişinin uyuklaması üzerine dürterek uyumamasını,abdestinin bozulacağını hatırlatır. 

O kişi başını kaldırıp Hızıra bakar ve dalar. 

Hızır yine uyararak hatırlatmada bulunur. 

Üç kere bu durum tekrar edildikten sonra o meçhul şahıs,Başını derinden derine 

kaldırarak Hızıra bakar ve; 

“Bana bak,buradaki cemaate senin Hızır olduğunu söylerim.Her biri sakalından 

bir kıl alsa,sakalından hiç bir şeyin kalmaz”diyerek bu sefer o Hızırı uyarır. 

Hızır Allaha hitaben;”Ya Rabbi!Bu kimdir ki,beni biliyor.Bende bulunan listede 

bu zatın ismi bulunmamaktadır.” 

Allah hikmet lisanıyla; 

“O sendeki listede değil,bendeki listede bulunmaktadır.” 

İnsanların yanındaki veli ve Allah dostları,diğer yanda Allahın yanındaki Allah 

dostları..Allahın dostları. 

“Allah-dan razı olanlar ve Allahın kendilerinden razı oldukları...” 

Allah-ı sevenler ve Allah tarafından sevilenler... 

Efendimiz-den:”Bir kimse Allah-ü Teâlâ katındaki menzilesini bilmek istiyorsa 

Yüce Allah' ın kendi yanındaki menzilesini öğrensin. Çünkü Allah-ü Teâlâ kula vereceği 

dereceyi kulun kendi nefsinde onun için verdiği derece üzerinden tayin eder..." 

 

SEVGİ MAYASI 

 

Allah varlığı yaratmış,onu sevgi mayasıyla mayalamıştı. 

Sevgisizler mayasızdı... 

Mayasız!!! 

Mayası bozuk!!! 

Allah sevipte yaratmıştı. 

Yaratmayı da sevmişti..yaratılanı da... 

“Yaratılanı hoş gördük, 

Yaratandan ötürü...” 

Hangi bir şey ki içerisine sevgi mayası katılmamışsa,o tutmamış,tutarsız olmuştu. 

Mayası tutan..tutkundu..tutulmuştu... 

Habil varlığına maya kattı. 

Kabil ise onu attı. 

Mayalılarla mayasızların savaşı başlamıştı. 

Onlarca kiloluk süte,bir kaşık maya yetiyordu. 

İnsanların çok şeyleri vardı fakat çoku çok yapacak az bir mayaya ihtiyaç vardı... 



Hadis-i Kudside: Ey Âdemoğlu, seni Kendim için yarattım. Eşyayı da senin için 

yarattım. O halde Kendim için yarattığımı, senin için yarattığımın ayarına düşürme." 

 

GÜNAH ATEŞTİR 

 

*Şiraze bozulmuştu..ayar tutmuyordu..ayar kaydı..ayarsız-lık arttı. 

Günahlar mukadder sonuca insanı sevk ediyordu. 

Kader... 

Başını taşa vursun ki,onu silsin. 

Âdem ve Âdem oğlunun dünyadaki süresi bir imhal idi,ihmal değil. 

Tanınan süre bitince hesapta başlayacaktı. 

“Muhakkak ki dönüşümüz O’na sonra hesabımız da O’nadır.” 

Günahlar sadece bedenin yanmasını değil;kalb,vicdan ve ruhunda ateşi 

olmaktadır.İçten içe onu da yakarak,hiç sönmüyordu. 

Daha cehenneme gitmeden cehennemi yaşıyordu. 

“Kâfirin manevi cehennemi,âsi mü’minin maddi cehenneminden daha 

dehşetlidir.” 

Günah ateştir,yakar. 

Ateşte günahı yakar. 

 

KÖTÜ HATIRA 

 

Kabil unutulmadı..belki de bu cürmü işlemese ne kendi,ne kardeşi Habil hiç 

hatırlanmayacak,kötü namı kıyamete kadar yayılmayacaktı. 

Nitekim iki kız kardeşi pek bilinmemektedir.Sırf kıyamete kadar anılmak uğruna 

kibrine kapılan Kabil,bu cürmü işlemişti.O da zalim olarak ve zalim kalarak..zalimlerin 

de başında bulunarak... 

İlk defa tarihe zalim ve mazlum beraber yazılıyordu. 

Kabil için bir mahkeme kurulacak,inceden inceye yargılanacaktı.Sadece elinin 

yaptığı değil;dilinin,niyetinin,akıl,kalb ve vicdanının da sorgusu olacaktı. 

O mahkemenin Hakimi de Allah olacaktır. 

Allah huzurunda sorgulanacaktır. 

Yüzü kızarmayacak mı?Yanıp kül olacak,toz olup buharlaşacaktır... 

Hangi yüzle Allahın vechine bakacaktır? 

“Küllü şey’in halikun illâ vechehu.” 

“Allahın zatı hariç,her şey helak olucudur.” 

Her şey gibi-yokluğa gitmese de-helak olacaktır. 

Hiç bir ceza olmasa bile o mahcubiyet ona yeterdi. 

Mahcubiyet hapishanesi cehennemden daha yakıcı,akıcı ve sıkıcı idi. 

Allahım! Mahcubiyetle huzuruna alma,cehenneme at!!! 

Bedenim yansın,ruhum o anı anmasın!!! 

 

HAYATINI ÖLÜMDE BULANLAR 

 

Başkasının kanının akıtılmasında hayat bulanlar,aslında hayatı 

olmayanlar,hayatsız kimseler..hayatı eksik kimselerdir. 

Allah affeder miydi? 

Benim yaşamam için senin ölmen gerek! 

Bencillik... 

Yerine.. 



Senin yaşaman için benim ölmem gerek. 

Fedakârlık... 

Sadakat... 

*Savaşta arkadaşı yaralanmıştı.Ölümcül bir yaralanma,belki de biraz sonra 

şehadet şerbetini içecekti. 

Aralarında hep Vefa vardı.Vefasızlık yapamazdı.Yanına mutlaka gitmesi 

gerekti.Kurtaramasa da son deminde vefayı kurtarmalıydı.Kurşunlarda sağnak sağnak 

yağıyordu..adeta imkânsızdı..imkânsızı imkâna çevirmek için yerinden kımıldadı. 

Komutanı durumu fark etmişti.Bir kişinin daha kaybedilmesini istemiyordu. 

Gitme,dedi. 

Komutanım gitmem gerek.O şimdi beni bekliyor. 

Söze ve kurşuna aldırmadan sürüne sürüne arkadaşının yanına vardı. 

Arkadaşı kalan son nefesini vermek üzereydi.Ancak onu vermek 

istemiyor,arkadaşına,vefaya ayırıyordu. 

Arkadaşını görünce tebessüm ederek; 

Ben de seni bekliyordum..geleceğini biliyordum,diyerek ebediyete kanat açtı. 

Eli boş dönmüştü.Komutanı kendisine; 

Değdi mi?demişti... 

Değdi,komutanım. 

O da zaten beni bekliyormuş... 

Gitmese yediği kurşundan beter olacaktı. 

Sen gelmedin,vefa-ya ne oldu? 

Öldü... 

Şimdi ise vefa hayat buldu. 

İnsanlar ölse de insanlık ölmemeliydi. 

Hani anlatılır ya... 

*Çölde atıyla giden bir adam,kumsalda yatan,ölü vaziyetindeki kişiyi görünce 

hemen atından iner ve o kişiyi kurtarma çabası içerisine girer. 

Bu kişi onu kurtarmaya çalışırken,bir boşluğunu bulan yatan kişi,ölü numarası 

yaptığı yerden hızla doğrularak ata atladığı gibi kaçmaya başlar. 

Yardım etme amacında olan kişi adeta yalvararak kaçan adama seslenir; 

-Ne olur bu durumu kimseye söyleme.Belki olur ki bir gün gerçekten ihtiyaç 

sahibi bir kimse olur da,mahrum kalmasın. 

Yoksa bir daha kimse kimseye yardım etmez. 

*”Veren el,alan elden üstündür.” 

Hayat veren hayat alan insandan kat be kat üstündür. 

Ya verecek bir şey olmayan Kabil? 

Veremiyorsan bile,alma bari! 

Hem verememek,hem de verileni almak..iki kayıp..iki defa ayıp..iki defa 

ölmektir. 

 

PEDER NE DER,KADER NE DER 

 

Peder öldürme,kinini at,der. 

Kader,hikmetim var,der. 

Kabil,ölmemem için,öldürmem gerek,der. 

Peder,şeytanla arkadaşlık etme,der. 

Kader,”Festaîz billâh”-Allah-a sığın-der. 

Peder,şeytandan taraf olma,tarafını belli et,der. 

Tarafını değiştir.Nasıl mı; 



Hadisde özetle anlatılan şu ki; 99 kişiyi öldüren kişi öldüren birisi bu 

durumundan vaz geçmek üzere; bir kişiye affedilip edilmeyeceğini sorar. 

O da kendisine cevaben;bu kadar kişi öldürdükten sonra affedilmeyeceğini 

söyler. 

Onu da öldürerek,seninle yüz olsun der. 

Yine de içindeki istek gereği sorar.Kendisine tavsiye edilen alimin yanına giderek 

durumunu arz edince alim; 

“Allahın rahmetinin gazabını geçtiğini,rahmetinin daha geniş olduğunu 

söyleyerek,affedeceğini söyler ve özellikle bulunduğu çevreyi terk ederek,falan yerdeki 

iyi insanların bulunduğu yere git,der. 

O kişide oraya doğru giderken yolun ortalarında ölür. 

Rahmet ve azab melekleri başına gelerek her biri onu kendilerinin kaldıracağını 

söyleyerek münakaşa ederken,Allah bir hakem melek göndererek kendilerine 

uzlaşacakları cevabı verir: 

Ölçün,hangi tarafa daha yakın ise,o melek kaldırsın. 

Gideceği yere yakınsa rahmet melekleri,geldiği yere yakınsa azab melekleri 

kaldırsın,der. 

Ölçerler eşit gelir..en sonunda yüzü gideceği yere doğru dönük olmasından onu 

rahmet melekleri kaldırır. 

Kişi yeter ki tarafını seçsin. 

Veya; 

Kimden taraf olduğunu göstersin. 

Nitekim; 

İbrahim Peygamberin ateşe atılması anında bir karınca ağzına almış olduğu bir 

damla su ile ateşe doğru gitmektedir. 

Kendisine nereye gittiği ve ne yapacağı sorulur. 

İbrahimin ateşini  söndürmeye... 

Bu ağız ve bir damla su ile mi? 

Hiç olmazsa kimden taraf olduğumu göstermiş olurum. 

 

ÂDEM OLUŞUN BABASI 

 

Âdem var oluşun babasıydı. 

Doğuşun babası olamadı..doğamadı..doğumun acısını tatmadı,sancısını 

tattırmadı. 

Çocukluğu tatmadı..çocukluk devresini yaşamadı. 

Doğan çocuk gibi ağlamadı..etrafa bakmadı..kucaklara alınıp 

sevilmedi,sevilemedi. 

O kendisini birinci elden olgun halde buldu.Çocuklar gibi koşup oynayamadı. 

Büyükler gibi büyüklük yaptı..büyük oldu. 

O insan oğlu değil,insanlığın babası oldu. 

O oldu... 

Olduğu gibi öldü. 

Ölümü tattı çünkü o da nefis sahibi idi. 

“Her nefis ölümü tadacaktır.” 

“Küllü nefsin...”hitabındaki nefis onda da vardı.Ancak nefsi terbiye 

edilmiş..terbiye etmişti..o korunmuştu. 

Geriye bir çok hayatları bırakarak,o da bu dünyadan göçtü..geldiği yere 

geçti..gerçekten çok da güçtü... 



“Ve ileyhi türceun”-Dönüş O’nadır-hakikatını,hayatını hayat sahibine 

vererek,emaneti emin olarak iade ederek dönüşü O’na oldu. 

*Yerden göğe yücelikler yükselir,dünyanın kazuratı dünyada kalır. 

“Güzel kelimeler ve salih ameller O’na yükselir” 

Hadis-de.”Sema halkı,yer yüzünden ancak ezan sesini duyarlar. 

Ezan okunurken şeytanın kaçması bundandır. 

İlk defa ezana hücum edilip,türkçeleştirilmesi ancak şeytani bir düşüncenin 

mahsulüdür. 

Kaçan şeytanı geri getirmedir. 

Ezanı susturarak,şeytanı konuşturmaktır. 

 

GİDENLER GELMİYOR GERİ 

 

Gidenler dönmüyordu bir türlü.Demek ki memnunlardı yerlerinden... 

İki sebebten; 

Daha güzelini bulmuş dönmüyorlardı.Tıpkı anne karnından bu dünyaya gelen,ne 

kadar sıkıntı içerisinde de olsa geldiği yere dönmez. 

Diğeri ise;hapse mahkum olduklarından döndürülmüyorlardı geri... 

Zaten döndürülse idiler,aynı olacaklardı..aynı kalacaklardı. 

“Ya Rabbi,bizi bir daha dünyaya döndür,bak sana nasıl iyi amelde 

bulunacağım!”isteği,bir şeyi değiştirmeyecekti. 

Çünkü o insandı..unutandı..kendisiydi..kendisi oldu..kendisi kaldı. 

Başkası olmayacaktı.O kendisini seçti..kendisinde kaldı..kendisi olarak kaldı... 

Bir varmış bir yokmuş... 

Bir zamanlar bir Âdem varmış...Beni Âdemin babası..babalar babası..tek 

baba..bir tek baba...Toprağın efendisi..toğrağın hâssı..yerin parçası..ay parçası. 

 

SUÇLU KİM – KİM SUÇLU 

 

İnsan oğlu hep suçlu aradı,kendi dışından.Suç kendisinde iken,suç kendisinde 

iken...Suç nefisti,nefisteydi..kendisiydi..kendisindeydi. 

Kendisine fısıldayan ve şişiren şeytandı..şeytandaydı..şeytandandı. 

Kendisi suçlu değil,Yusufu yiyen kurt suçluydu!Kurtlar baştan suçluydu. 

Yavrusu da babasından dolayı suçluydu! 

Kabil suçlu değil,Habil suçluydu!Neden kendi kısmetine sahip çıkmış, kısmetini 

elinden almıştı! 

Hatta kendi kısmetini ona takdim eden suçluydu! 

Kendi tüm suçlardan beriydi!Beraat etmişti! 

İşleyeceği tüm suçlardan daha şimdiden bile suçsuzdu! 

Kuyuya Yusufu atan değil,Yusufu seven Yakub suçluydu! 

Ona o güzelliği veren Güzeller güzeli Cemil-i Zül-Celal,Cemil-i Zül-Cemal 

suçluydu! 

Niye almıştı-yı değil de,niye verilmişi sorguluyordu. 

Kendisine verilmeme nedenini değil de,kendi dururken ona niçin verilir-mişi 

sorguluyordu. 

Günahkâr günahını değil,günah keçisini hep işaret ediyor,onunla işret ediyordu. 

Ben ‘Lâyüs’el’... 

Sen ‘Yüs’el’... 

Sende ki ben-de Lâ yüs’el ancak ben-deki sen Yüs’el-sin... 

Ben sorumsuz..sorulmaz,sen sorumlu,sorulur... 



Âdemle Havva suçluydu..getirmeseydin beni dünyaya! 

Çıkmasaydınız cennetten! 

Su mu çıktı yerinizden! 

Getirmeyen anne baba suçluydu! 

Neden getirmedin dünyaya! 

Yapan suçlu..yapmayan suçlu! 

Kim bu suçsuz? 

Ben!!! 

“Ene Rabbükümül a’la” 

Ben sizi terbiye eden en büyük mürebbi değil miyim? 

Ben sizin yiyeceğinizi,içeceğinizi vermezsem,ne yaparsınız? 

Senin de sahibine döneriz,diyemiyorlardı. 

Terbiyeyi veren mürebbi,hiç olur muydu mücrim? 

Suç,günah değil bana,dâmenime bile ulaşamaz! 

 

İYİ Kİ ÂHİRET VARMIŞ... 

 

Fâş ve ifşâ yeri... 

İçlerin dışa,dışların içe çevrildiği yer. 

Ahkem-ül Hâkimînin Hâkimlik ve Hakemlik yaptığı yer. 

Ben-deki suçun ortaya çıktığı yer. 

Sen-deki masumiyet ve mazlumiyetin karşılığını bulduğu yer. 

Yalan yok..yalancı yok..yalancı şahit yok..yalancılık hiç yok..yalan mumlarının 

yatsıya kalmadığı,mumlarının yanmayıp,eridiği yer. 

Doğruluğun yalana hakim olduğu..doğruluğun yalanı doğradığı yer. 

Karanlığın,karanlık işlerin,karanlık ayakların olmadığı aydınlık yer. 

Allahın yeri..O’nun mahkemesi... 

Benlerin ve benliklerin O’nun olmasıyla kalktığı yer. 

Şeytanın zincire vurulduğu,nefsin kaynağının kuruduğu ve kurutulduğu, 

kurulanların yıkıldığı yer. 

“El Hükmü lillâhil Vâhidil Kahhâr” 

-Bu gün hüküm Bir ve Kahhar olan Allahındır.- 

Din günü..’Mâliki yevmid dîn’ 

Hükümlerin hükümsüz kaldığı yer. 

O’nun hükmünün geçtiği ve geçerli olduğu yer. 

Beklenilen yer..bekleme yeri. 

Müşahede odası. 

Şahidle meşhudun buluştuğu yer. 

Buluşma yeri..buluş yeri..umuş yeri... 

Çalanla çalınanın..müfteri ile iftiranın..zorba ile zorbalığın..yılanla zehirinin 

beraber buluştuğu ve birbirine ulaştığı yer. 

Her şeyin ve herkesin konuşup şahitlikte bulunduğu yer. 

Faillerin yeri. 

-‘Semenen kalîlâ’ 

Az bir fiyata... 

Dünyalar güzeli Yusuf-un,az bir bedele satılması. 

Her şeyin gerçek fiyatının verildiği yer. 

Kapanan ve kapatılan defterlerin tekrar açılışı ve gözden geçirildiği yer. 

Allahın adil gibi isimlerinin tam tecelli ettiği yer. 

Yâr-ın yeriyle buluştuğu yer. 



O yer gümrük yeridir..her şeyin indirilip incelendiği yer. 

Yâr-ın yeriydi. 

Yâr ile ağ-yârın,şer ile şerefin buluştuğu ve ayrıştığı yer. 

Yusuf-un,Yakub-un,kuyunun,kardeşlerin,kervan ve kervancıların,Kenan 

ilinin,Züleyhanın,kurdun,gömleğin,tüm bağlantısı kopuk olan kopukların bağlantısının 

sağlandığı,bir arada olduğu yer. 

Kurdun Yusuf-un kardeşlerinden hesabını sorduğu,hakkını aldığı yer. 

“Allah o gün boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alır....” 

Aynılarla aynaların,asıllarla yansımaların,gerçeklerle gölgelerin bilindiği ve 

bulunduğu yer. 

Acı ile sancının,somut ile soyutun sunulduğu yer. 

 

İNSAN YÜZ KAPILI BİR SARAYDIR 

 

Kabil Habil-in saray gibi binasının tek kapısının önünde duruyor,onu çalıyor,ona 

tosluyordu. 

Hep aynı kapıda onu karşıladı..bekledi. 

Diğer kapıların açık olduğundan,ondan girilebileceğinden habersizdi. 

Hep aynı kapıya tosluyordu. 

Aynı pencereden bakıyor,hep aynı şeyleri görüyordu. 

Kabil kör olmuş görmüyor,topal olmuş gidemiyordu. 

Habil-in kapısını değil,kendi kapısını açamıyordu. 

Kabilin kapıları kapalıydı. 

Kendisini aşamıyordu. 

Kendisiyle kavgalıydı. 

Kendisiyle barışık olmadığından,kavgasını Habille sürdürüyor,Habille bağlantılı 

herkesle de devam ettiriyordu. 

Kabilin kabiliyeti Habili kabul etmiyordu. 

Kabı dardı. 

İçine kimseyi almıyordu. 

Bedeni başı boş,ruhu zindeydi. 

*O daha zinde iken,zindancı başı oldu. 

Tüm duygularını kapatmıştı kendi zindanına... 

 

HER BİR İNSAN BİR ALEMİN TEMSİLCİSİ 

 

Her bir insan bir alemi temsil ediyordu.Adeta o bulunduğu özelliktekilerin bir 

alemi oluyor,o ve o özellikte olanları temsil ediyordu.: 

Kabil kanlılar alemi. 

Fir’avn zulümler alemi. 

Âdem ilkler alemi 

Yusuf rüyalar alemi. 

Nemrut ateşler alemi 

Şeytan kötülükler alemi 

İbrahim yıldızlar alemi 

Muhammed güneşler alemi 

Musa denizler alemi 

İsa hayatlar alemi 

Nuh canlılar alemi 

Süleyman cinler alemi 



Davud güçler alemi 

Deccal karanlıklar alemi 

Mehdi nurlar alemi 

Hızır seyyahlar alemi 

Azrail ölüler alemi 

Cebrail ruhlar alemi 

Mikail dünyalar alemi 

İsrafil surlar alemi 

Karun benlikler alemi,batışın sembolü 

Ebubekir sıddıklar alemi 

Ömer ölçüler alemi 

Osman hilim alemi 

Ali ilim alemi...vs.vs... 

 

PUTUN VE PUTPERESTLİĞİN TARİHİ 

 

Hz.Âdem vefat etmiş,her hafta çocukları gelerek saygı ve hürmet gereği onun 

kabrinin etrafında dönerek saygıda bulunuyorlardı. 

Çocuklarının çoğalması ve etrafa yayılmaları bu katılımı güçleştiriyordu. 

Babalarının bir suretini yaparak bulundukları yerde ona hürmet gösteren 

çocuklarından sonra gelenler,bu vasıtayı hedef ve gaye olarak değerlendirdiler ve bizzat 

o sureti saygıya değer bir ilah olarak düşünüp yaşadılar. 

Her batılda bir dane-i hakikat bulunmaktadır. 

Masumane çıkılan yolda,yanlışa gidilmiş oldu. 

Kulun icat ettiği tanrı. 

Zihinlerdeki tapınak şövalyeleri. 

Hamurdan ve helvadan. 

Taştan ve kilden. 

Neyi bulursan ve neden olursa. 

İnek,fare,güneş,ateş,fir’avn,nemrut,göl,nehir,yıldız,ay... 

-Kendisi muhtac-ı himmet bir dede 

Nerde kaldı ğayre himmet ede. 

*Her sabah evinin önündeki puta tapan kişi,bir sabah kalktığında bakar ki;bir 

tilki putun üzerine çıkmış pisliyor. 

‘Kendisini bir tilkinin pislemesinden kurtaramayan bir put,beni nasıl 

kurtaracak?’diyerek önce kafasındaki putu,sonra taptığı putu kırar. 

Herkesin seviyesine göre seçtiği bir put. 

Çıkanların değil,inen ve düşüşlerin putu. 

Tapan mı düşük,tapılan mı? 

Bir birine eşit... 

Masumiyetle başlayan,cehaletle süslenen ve beslenen,ülfetle büyüyen ve 

büyütülen hayaldeki putun yansıması... 

*Hz.Âdem döneminde yere düşen kan,günahlarla beslendi. 

Hz.Âdem-in yokluğundan istifadeyle puta dönüştü. 

Put günahların kiri oldu. 

Kirletti. 

Günahların sembolü oldu. 

Aydınlığı örttü. 

Arkasından birbirini takiben haya gitti,namus gitti,din gitti,insanlık bitti..insan 

bitti. 



İnsanlığın önünde bu setti. 

Günahlar putlara gebe... 

*Hakikatı göremeyenler zahire takılıp kaldılar. 

Surete aşık olanlar,sîreti göremediler. 

Züleyha öteyi göremedi,saldırdı. 

Yusuf ötelerin ötesine ulaştı,aldırmadı. 

*Şair nişanlısının annesini görmek istedi.Ancak görür görmez şaşkına uğradı ve 

hemen hiç düşünmeden nişanlısına dönerek; 

Nikahı bozuyorum,seninle evlenmiyorum,dedi. 

Sebebi sorulduğunda; 

Büyüyünce sen de annen gibi olacaksın... 

*Ey hayat-ı dünyeviyenin zevkine müptela ve endişe-i istikbâl ile istikbâlini ve 

hayatını temin için çabalayan bîçareler! Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını 

isterseniz, meşrû dairedeki keyfe iktifâ ediniz; o, keyfinize kâfidir. Haricinde ve gayr-i 

meşrû dairedeki bir lezzetin içinde bin elem olduğunu sâbık beyânâtta elbette anladınız. 

Eğer mâzi, yani, geçmiş zamanın hâdisâtını sinema ile hal-i hazırda gösterdikleri gibi, 

istikbâldeki ahvâl dahi-meselâ elli sene sonraki halleri-bir sinema ile gösterilse idi, ehl-i 

sefâhet, şimdiki güldüklerine yüz binlerce nefrîn ve nefret edip ağlayacaktılar.  

Dünya ve âhirette ebedî ve dâimî sürûru isteyen, İmân dairesindeki terbiye-i 

Muhammediyeyi (a.s.m.) kendine rehber etmek gerektir.” 

Dün yer yüzünde gezenler,bu gün üstlerinde gezilenler oldular. 

Zincire vurulamıyanlar,toprağa kondu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KADER 

Kader,sonraki olayların önceki habercisi. 

Rüya,kader perdesinin aralanması. 

Kader,açık göz,gören ve görüntüleyen göz. 

Rüya,buğulu göz. 

Kader,gerçek. 

Rüya,düş. 

Kader,Hak-da gizli. 

Rüya,hayalde sisli. 

Kader,peygamberde gizli. 

Rüya,tabircide saklı. 

Ben kaderdeyim,rüya bende. 

Hayat,şifrelerde gizli. 

Şifreler,insanda saklı. 

*Kaderden kaçılır mı?Kaderden kaçan yine kadere kaçar.  

Kader değişir mi?Kader zorlayıcı değildir,Allah-ın ilmidir.İşimiz değişir,kader yani 

Allah-ın bilgisi dğişmez. 

Kevnî kader ve iradi kader.Kâinata konulan kader değişmeyen kader,bazen mucize 

eseri olarak o da değişir.İbrahim peygamberi ateşin yakmaması gibi.İradi kader 

ise,insanın irade ve seçmesi sonucu oluşan kaderdir. 

Bir yaprak bile onun ilmiyle düşer.Dünyaya kafir olarak gelenlerin suçu 

nedir?Hadisle bağlantısı. 

Milyarlarca spermden biri hayat buluyor.Hayat bir müsabaka ve imtihan. 

Zenginlik ve fakirlik.Rasulullahın fakirlikle iftiharı ve Sa’lebenin durumu.Şükreden 

fakir bir kul iken,zenginlikle küfredip nankörlük eden bir kimse olmuştur. 

Allah bana danıştı mı ki beni yarattı?Ve bu organlarımı böyle yerleştirdi? 

Sen kimsin ki?Nesin ki? 

Allah-ın seçtiği mühendis mi? 

Aleme sen mi mühendis oldun? 

Senden var olan bir şey alınmış değil,verilme söz konusudur. 

Alınmanın hesabı sorulur,verilmenin değil... 

Bir de kendini beğenmiyorsan,kendine bir model çiz... 

Organlarının yerini bir değiştir bakalım..neyi nereye koyacaksın..hangi varlıktan 

neyi alıp,neyi vereceksin? 

Evvela ustalığını gösterecek terzi ve o işin ustasıdır.Modeli o tayin eder.Sana 

danışsaydı burnunu nereye koyardın?vs.vs… 



Evet..evet..Verilenden hesap sorulmaz çünkü ikram ve ihsandır.Yani veren birine 

küstahça; 

Niye veriyorsun ya hu? 

Seni adam kabul ettiği ve adam olasın diye. 

Birde insan nisyandan alındığı için,verdiği sözünü unutmaktadır.Ve ruhlar alemini 

hz.Ali gibi hatırlayanlar mevcuttur. 

Nikah masasına oturan hiçbir kimse –hayır-dememiştir.Hep iyi aile olacaklarına söz 

vermişlerdir.Rekorlar kitabında bile hayır diyen yoktur. 

Bizler ise verdiğimiz sözümüzün ne kadarını yerine getirmekteyiz..hiç olmazsa iyi 

olma niyetiyle… 

* Adamın birisi Ebu Hanife'ye gelip onunla kader tartışmaya başladı. Ebu 

Hanife adama:  

"Kadere çok dalan tıpkı güneşin içine baktıkça hayreti artan bir adam gibi 

olduğunu bilir misin?" dedi.” 

 

*Değil bir hayat,tüm hayatlar ve dünya bir rüya gibi geldi,geçti... 

“Gördüm çü Hakkın vechini aynel yakîn Ya Hû derim. 

Ki,sûfi Lâ-dan dem vurur ben her dem İllâ Hû derim.”(Akşemseddin) 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-03-2009 

 

 

 

 

 

İSABETLİ HAREKET MÜSBET HAREKET 

 

Müsbet hareket yaratılıştaki fesad yani ifsadı ortadan kaldırarak ıslaha 

yöneltmektedir. 

Vazifemiz müsbet hareket etmektir.Her konuda dosdoğru,fevri hareketten 

uzak,neticesi kişiyi üzmeyecek ve özür dilemeye mecbur etmeyecek harekettir. 

Müsbet hareket,isabetli harekettir.Hedefi on ikiden vurma hareketidir. Umumun 

tasvibine mazhar olmuş harekettir. 

Rahmetlik dedemden kulağımda hala varlığını devam ettiren bir söz 

vardır;Evvelden eşkiya dağda idi,şimdi şehre inmiş. 

Maalesef müsbet hareketi tehidid eden gerek memleketimizde gerekse de tüm 

dünyada bunların örnekleri görülmektedir. 

Yirmi birinci asrı tehdit eden en büyük tehdit;anarşi,güvenlik tehdidi, 

mikrobiyolojik tehlikelerdir. 

Rasulullahın kıyametin on büyük alametinden birisi olarak ifade ettiği, Kur’an-ı 

Kerim-in ‘Ye’cüc-Me’cüc- olarak yer yüzünü karıştıran kimseler olarak tarif ettiği grup 

ve güruh;Anarşi ve Anarşistlerdir. 

Mesela;Taksimdeki İmf-yi protesto için yapılanlar içteki kin, nefret , isyan, 

bozulmuşlukların,çöl medeniyetsizliğinin,dağ kabalığının şehirdeki 

yansımalarıdır.Nefretle karşılıyor ve tel’in ediyorum. 



Masum insanlar ve evine ekmek götürmek için çalışan esnaflar,birilerinin 

protesto bahanesiyle sürekli provokasyonlara hazır bir çapulcu güruhu hazır 

beklemekte ve kullanılmaktadır. 

Oysa daha demokratik bir ortamda ve konuşarak problemlerin çözümüne 

gidilebilir. 

Demek mesele üzüm yemek değil,bağcı dövmektir. 

Maneviyattan uzak bir toplum,anarşi ve terör ile beslenmektedir.Onların 

üstündeki para babaları ise,o kaos ortamından nemalanmaktadırlar. 

Dedem eğer bugünleri görmüş olsaydı;dağdakilerin daha nerelere kadar 

girdiklerini esefle görür ve ifade ederdi.Zira bu durum evlere kadar,meclise kadar 

girmiş durumdadır. 

Bülent Ecevit ve kadrosunun,Merve Kavakçı-nın meclise baş örtülü olarak 

girmesini sıralara vurarak ve çığırtkanlık yapıp,bozuk bir ağızla -dışarı dışarı -ifadeleri 

zihinlerden silinmeyecek lekelerdir.Menfi hareketin toplumu tetikleyen 

müsebbibleridirler. 

Dünkü tarih itibariyle yani 13-11-2009 şimdiye kadar çözümüne 

gidilmemiş,çözüm uğruna bir şeyler üretmeyen kısır ve kısırlaştırılmış kimselerin 

meclisdeki çığırtkanlıkları,çığlıkları,polisi taşlayan çocuklar gibi haylazlıklarını görünce 

hep dedemi hatırladım. 

Kendi kendime dede mezarından kalk da bir de şimdi bak..ne diyeceksin? 

Dünkü hazin hali gören kalbi yanık kişi kendisine ve bizlere sormuş;” TBMM'de 

ki CHP'liler vekil mi, anarşist mi? Bunlar milletvekili mi anarşist mi?” 

Herkes kendisine sorsun,anarşist olan bir kimse bu yapılanlardan farklı olarak 

ne yapar? 

Aslında anarşiyle mücadelede,yanlış zeminde ve yanlış uygulamalarla mücadele 

edilmektedir. 

Artık bugün herkes tarafından bilinmektedir ki;Ergenekon hem sağı ve hem de 

solu kullanarak farklı kesimleri karşı karşıya getirmiştir.İkisine de silah vermiş..sağa 

solla sola sağla,alevisine sünniyle ve sünnisine aleviyle vurmuş, türkle kürdü devamlı 

gündemde tutarak ırkçılığı tetiklemiş ve gündemde tutmuştur. 

İttihat ve terakkiden beri süre gelen bu uygulama maalesef Atatürk 

döneminde,Atatürk kullanılarak ve perde edilerek,onun arkasına saklanarak ergenekon 

kurumsallaşmış,problemler sürekli çözümü istenmeden ve engellenerek canlı 

tutulmuştur. 

Bu milletin sürekli Atatürkü aşması engellenmekte,90 yıl öncesine mahkum 

edilmektedir. 

İttihat ve terakkinin bir kısmı yanlışını anladı ve ikrar etti. 

İttihat ve Terakkinin üyelerinden Süleyman Nazif Abdulhamid Han için şu 

hasrette bulunur: 

Padişahım,gelmemişken yâda biz 

İşte geldik senden istimdada biz 

Öldürürler,başlasak feryada biz 

Hasret olduk,eski istibdada biz 

 

Dem-bedem coşmakta fakr-u ihtiyaç 

Her ocak sönmüş ve susmuş,millet aç 

Memleket matemde,öksüz taht-u taç 

Hasret olduk eski istibdada biz. 

Darısı ise şimdi atatürkçü geçinenlerin anlamasında ve anlayışında! 

Evet..Aslında dediğimiz gibi ergenekon ittihat ve terakki ile beraber 

http://www.habervaktim.com/haber/93917/tbmmde_ki_chpliler_vekil_mi_anarsist_mi.html
http://www.habervaktim.com/haber/93917/tbmmde_ki_chpliler_vekil_mi_anarsist_mi.html


başlamış,Atatürk zamanında yerini sağlamlaştırarak kadrolaşmış ve geleneksel hale 

dönüşmüştür.Zira Atatürk bugün de askerin dillendirdiği gibi;rejimin muhafızlığını 

daha doğrusu Atatürk ve düşüncelerini veya onun düşünceleri perdesi altında onu 

kullanarak sol ve dinden tecrid edilmiş bir zihniyeti sürdürme faaliyetidir. 

Aslında Atatürkün en büyük başarısı;Fevzi Çakmak-ı kontrol etmesi ve isteği 

doğrultusunda pasivize etmesidir. 

 28 şubatta binden fazla subay,öncesi ve sonrasında binlerce subay bu bahane ile 

ordudan atılmış,-oda çoğu onlarca madalyası ve seviyesi olan insanlar-ergenekon 

cuntasına teslim edilmiştir. 

 Darbeler sağa kaymaya ayar verme faaliyetidir.  

 Kendini sürekli siyaset dışı lanse eden ordu,aslında hep siyasetin göbeğinde 

olmuş ve bunu bizzat hiyerarşik bir kademede sürdürmüştür. 

 Darbe girişim ve senaryosu dışa yansıyan haberlerde de görüldüğü 

gibi,genelkurmaya kadar sunulmaktadır. 

1970-lerde başlayan alt tabakadaki kavga,bugün ergenekonun deşifre edilmesiyle 

üst kata,üst kademeye taşınmıştır.Artık hukukun içindeki bir kesimin aktif rol 

oynamasıyla,askeriyeden yeterli desteği bulamayan ergenekon, maalesef bir kısım 

taraftarı olan hukuk ile kendisini kurtarma çabası içerisindedir. 

Adeta hukukla halk karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır,ergenekon 

sayesinde ve de hedefinde.... 

Şu durumda ergenekonun tek tutunacak dalı bir kısım hukuk içerisindeki 

uzantıları ile olan bağlantıları ve destekleyicileridir. 

Türkiyede müsbet hareketi ergenekon engellemektedir. 

Ergenekon;hasta,dengesiz,küfürbaz,ruh hastası,hastalık hastası kimselerden mi 

oluşuyor? 

Hep hapis söz konusu olunca soluğu hastanede alıyor,yatma süresini orada 

geçiriyorlar.Demek hala bir ümitleri var. 

Kaçanlarında gelmemelerindeki umutları gibi... 

*Korktuğum nokta ise;1970-lerin sağda ve soldaki hırçın ve kavgacı gençliği 

gerimi getirilmek ve sokaklara sürülmek istenmektedir.geri mi dönüyor? 

O zamanda sağ kesimde bulunanlar çok söylemiştik,Kaba kuvvet ve kavgayla bu 

iş çözülmez ancak fikirle çözüme ulaşılabilir.Dinlenilmedi ve binlerce genç öldü. 

Rahmetlik Muhsin Yazıcıoğlu-nun vefatına en çok şu noktadan üzüldüm;Acaba 

önceden beri planlanan ve bir çok defa öldürülmesine çalışılan sebeb;Onun kontrol 

ettiği gençliği sokağa dökmek.Nitekim vefatıyla birlikte bu korkulacak durum kendisini 

hemen bir iki sefer gösterdi. 

Şimdi ise bir parti üzerinde büyük çaplı aynı oyun oynanmakta,tam başarılı 

olunamadığından onlarla birlikte alt tabakanın olmasa da siyasetçilerinin onları 

temsilen sol ile dirsek teması yapması,aynı söz birliği etmesi,seçimlerde birbirlerine oy 

vermeleri veya bu noktada teşvik etmeleri, 1970-deki oyundan daha tehlikeli bir oyunun 

içine çekilmektedirler. 

Türkiyede birileri,hatta bir çokları,bu aynı zamanda parti bazında kaostan ve 

kandan beslenmektedirler. 

”Hayatımız bir bedeli iki defa ödemeye yetecek kadar uzun ve kıymetsiz 

değildir.” 

Bizdeki ölüm halktan,tarihten yani geçmişten,değerlerimizden koparılmaya ve 

kopuk yürütülmeye çalışılmaktadır.Zorla ve zorlamayla yapılmaya çalışılmaktadır.Oysa 

gönüllülük esası üzere yürütüldüğünde bir netice alınabilir ve içe sindirilir. 



MEHMET ÖZÇELİK 

14-11-2009 

 

 

 

 

 

 

KİLİS HATIRALARI 

 

 Kilis deyince hep aklımıza kaçaklılıkla uğraşılan bir şehir olarak 

gelirdi.Maddenin öne çıktığı bir kent olarak düşünürdük,bu son ziyaretimize kadar. 

 Meğer sahabeden tarikat şeyhlerine kadar bir çok maneviyat erlerinin medfun ve 

uğrak yeri olmuştur. 

 Kilis münbit bir mekan..girişte suriyeye mücavir bir alanda. 

 Kilise varmadan Yavuz Sultan Selim-in meşhur savaşı olan Mercidabık-a da sol 

taraftan yol ayrılıyor. 

 Kilis peygamberlerin çoklukla bulunduğu bir yer. 

 Bir hafta sonu Gaziantepden yola çıktığımız Hanifi Çanakçı kardeşimle 

beraber,tanıdığı bir arkadaşı olan Erdoğan Özbay beylere misafir olduk. 

 Kısa bir muhabbet ve yemekten sonra bizler orada bulunan sahabelerin kabrini 

ziyaret etmek amacıyla yola çıktık. 

 Önceleri Gaziantep Kilise bağlı imiş,zamanla şimdiki halini almıştır. 

 Yolumuzun üzerindeki Şehitkamil ise,her zamanki kahramanlığımızı bir defa 

daha bizlere hatırlatmış oldu. 

 Kahraman Maraş-ta olduğu gibi,burada da Mehmet Kamil,annesinin peçesine 

fransız askerlerinin saldırması üzerine müdahale etmiş,ve fransız askerlerinin 

süngüsüyle şehit olmuştu. 

 Bir rivayete göre üç bin bir rivayete göre de 267 sahabenin Kilis-de medfun 

olduğunu söyledi ve öğrendik. 

 Özellikle bunlardan meşhur olan üçünün kabrini ziyaret ettik; Şurahbil, 

Bedevi,Mansur hazretleri... 

 Kadiri,Rüfa-i tarikatının manevi şeyhleri ile de süslenmişti. 

 Aşere-i Mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam ve Talha bin Ubeydullah fethi 

islamda şehid olan bu zatların makamı da orada bulunmaktaydı. 

 İlk müslümanların beşincisi olan ve Peygamber Efendimizin halası Safiye’nin 

oğlu,Hz.Ebubekir-in damadı,birbirine bacanak olan Talha ve Zübeyirden Hz.Zübeyir-

in makamı; 

 Hz.Talha Zübeyir ile teyze oğlu olup,Peygamberimizin diğer halasının 

oğlu,Hz.Ebubekirin de damadı olmakla,üçlü bacanaklardan bu iki cennet mekan 

insanların hayalen dahi olsa asrına gittik,feyiz aldık. 

 **Şibli Numan-ın asrı saadet adlı eserinde anlatıldığı üzere; ”Peygamberimizin 

vahiy katiplerinden,sahabenin büyüklerinden Şurahbil bin Hasene;meliklere name 

yazardı.Hicri 24 yılında fütuhat-ı islamda Hz.Ömer zamanında Ebu Ubeydet-übnü 

Cerrah komutasında Liva komutanı olarak Kilise gelmiş ve şehit olmuştu. 

 Kitabelerde bunlar hakkında bilgi verilmektedir. 

 **Tepede geniş bir alana kurulmuş;türbe,cami ve ramazanlarda yapılan 

etkinliklerle güzel bir görünüm arzetmektedir. 

 Ashab-ı Kiramdan Muhammed Bedevi Hazretleri hicri 18.yılda Sadullah Riddali 

fethi sırasında şehid olanlardandı. 

http://osmanliyiz.blogcu.com/mercidabik-savasi_1455966.html
http://www.kilispostasi.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=11
http://kilis.freeservers.com/tarihce.html
http://www.duzceforum.com/font_colorredbkilisbfont-b207.0/
http://www.mumsema.net/sehir-ve-ilcelerimiz/75508-kilisin-cografi-ozellikleri.html
http://www.sehitkamil.bel.tr/modules.php?name=sehitkamil&op=preview&id=4
http://www.hasanmahir.com/News.asp?Action=Read&hid=324
http://musabeyli.tr.gg/Kilis-h-te-Tekke-ve-Zaviyeler.htm?PHPSESSID=21d8d0e6daad97984e48cf08704ed4c3
http://www.kilis.gov.tr/html/CuneyneCamisi.html
http://www.inkisaf.net/sayi-4/incil-havarilerin-oykusu.html
http://www.tesbitler.com/haftalik%20makaleler/yyy.rar


 Bir çok maneviyat büyüğü gibi,Manen tepede olan bu zat,maddi tepelerde nice 

gönülleri fethe devam ediyordu. 

**Şeyh Mansur ile ilgili Evliya Çelebi`nin Seyahatnamesi`nde şu bilgiler yer 

alıyor, `Şehrin kıblesinde aydınlık bir kubbe içinde Şeyh Mehmet Simati isminde Hz. 

Peygamber`in çeşnigir başının yattıar. Hz. Peygamber`in sofrasını / simatını döşediği 

için kendisine `simati (sofra, yemek masası, sofraya gelen yemekler, ziyafet)` denildiğini, 

her zaman tekkesine gelen fakirlerin ağırlandıklarını, Hz. Peygamberin ashabından 

olup, Hz. Ebu Bekir`in halifeliği zamanında şehit oldu. Bu türbenin yanındaki küçük 

kubbeli bir yapının da Şeyh İzzeddin ve Şeyh Yusuf a aittir` Hz. Peygamber`in çeşnigir 

başı olan bu zatın, Hz. Peygamberin yanından gelen sahabelere hizmet ettiği ve gelen 

fakir insanlara da sofra açarak onların karnını doyurduğu söylenmektedir. 

Bunlar gibi manevi zenginlik kaynaklarımız çoklukla bulunup,keşfedilmeyi 

beklemektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-04-2009 

 

 

 

 

 

 

KÖMÜR VE GIDA DAĞITIMI TENKİDİ ÜZERİNE 

 

 Bugünlerde önüne gelen fakir-fukaraya,garib-gurebaya kömür ve gıda dağıtımını 

ölçüsüzce tenkid etmektedir. 

 Önce bir propağanda olarak başlayan bu saldırı,daha sonra bir kısım ve bir 

kesim sağcı geçinenlerce ,mal bulmul mağribi gibi sahiplenilmeye başlanıldı. 

 Bir kasa meyvenin içinde bulunan birkaç bozuk meyveden dolayı kasanın tümü 

imha edilmez.Akıl ve matıkta,vicdanda böyle bir şeye müsaade etmez. 

 Maalesef yanlış birkaç kötü örnek ölçü alınarak,binlerce güzel uygulamanın üstü 

örtülmeye çalışılmaktadır. 

 Kötü emsal olmaz. 

 Bir pire için bir yorgan yakılmaz. 

 Bunu tamamen,kökten tenkid etmek seviyeli bir davranış 

olmayıp,taraflı,hissi,ölçüsüz ve dengesizce bir yoldur. 

 Eğer tenkid edilecek bir şey varsa,oda öncekilerin beceriksizliklerinden 

kaynaklanan bu yardımı yapmamalarıdır. 

 Fakirlere verilenler çalışanların maaşlarından,vergi yüklenmesinden veya 

zamdan da kaynaklanmamaktadır.Zira 8 sene önceki maaşıyla ne aldığına bakan 

birisi,şimdiki maaşıyla daha fazlasını aldığını görecektir. 

 8 yıl önce benim arabam yoktu,bugün normalde olsa var.Bunu tenkid edenlere 

baktığımızda oda evde almış,arabada almış ve alım gücü artmıştır. 

 Yıllardır sınıflarda Osmanlıdaki vakıf müessesesi ve yardımlaşmadan 

bahsetmiş,bugünlere hasret kalmıştık.Ancak çok şükür bugün bu durum yoğunlukla 

devam etmektedir. 

 Bir tahdisi nimet olarak bahsetmek gerekirse;Ben burada Deniz Fenerinin 

gönüllü bir temsilcisi olarak müracaat edip tesbit etmek üzere yüzlerce eve gittim.Bu 

insanların hiçbirisinin durumu da iyi değildi.Ya kötü ya da çok kötü olarak gördüm.Ve 

bu insanlar kendilerinin bilinmesini istemeyen ve duyurmaya çalışmayan 

http://www.tumgazeteler.com/haberleri/seyh-mansur/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/bu/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/seyh-izzeddin/
http://www.tumgazeteler.com/haberleri/seyh-yusuf/


kimselerdi.Dört çocuğunun üçü kör,biriside ameliyatlı idi.Bunlar gibi binlerce aile 

mevcut. 

 Bir ara Deniz Fenerine haksız ve hukuksuz saldıranlar,bunun karşı tarafa bir 

rövanş olduğunu söylediler. 

 Bunlara köstek olmak değil,destek olmak ve alkışlamak gerektir. 

 Bugün bu yardımı tenkid edenler,yine sorumsuz ve zihniyeti bozuk bir kesimin 

yaptığı gibi,kurban kesimini bir vahşet ve enflasyon sebebi olarak göstermektedirler. 

 Kesmeyelim mi??? 

 Oysa hergün dünyadaki bir yıl boyunca kesilenleri görmeden ve de kendisinin 

fakirleri düşünmeden zıkkımlanmasını hesaba katmadan… 

 Bunu iddia edenler olaya siyasi yaklaştıklarından mantıklı ve de insaflı 

düşünememektedirler. 

 Hayret!Fakire yardım edilmesinden neden gocunulmaktadır? 

 Şunu kesin olarak söylüyorum ki;Allah bir kedisine,bir köpeğine bile şefkatle 

yaklaşıp,bir su vererek şefkatle muamele edeni haddinden fazla dünya ve ahrette 

ödüllendirmektedir. 

 Bir kişiye bile engel olup yaygara koparmaya çalışanları da dünya ve ahrette 

perişan eder,ekmeğini alır,gözünü kör eder,belasını verir… 

 Haddini bilsin!!!… 

 Tenkidler insaf çerçevesi içerisinde yapılmalıdır. 

 Maalesef siyaset insanları bu derece kör etmiş,zaten alınan ve çalınan ekmeğine 

bir el daha katılmış olmaktadır. 

 Allah yardım amacıyla –kim tarafından olursa olsun- uzanan elleri 

korusun..engelleyen elleri kırsın!!! 

 Yıllardır devletin sosyal devlet olmasından dem vuruldu.baba denildi ancak 

gerçekleşmedi.Bugün neden tenkid edilmektedir? 

 Kör olası tenkid gözü kocaman olumluluklar içerisinde,küçük bir olumsuzluğu 

görür ve onu büyütür. 

 Bugün dünyada olduğu gibi memleketimizde de;% 80-i % 20 yemekte,% 20-yi de 

% 80 yemektedir. 

 Milleti sömüren yüzsüzler teker teker su yüzüne çıkmakta,yeterli olmasa da 

yolsuzluklar azaltılmaya çalışılmaktadır. 

 Yani % 20-nin yediği % 80-den % 10 alınmaya çalışılırken,işin garib ve hazin 

tarafı,sadece yiyenlerden değil,içinde bir kısım elinden alınmış olanlarda onlara 

katılarak destek olmaktadırlar. 

 Belki bir komplo teorisi gibi de görünebilir; 

 1970-lerdeki zihniyet birden bire bıçakla kesilmiş gibi bitti veya öyle göründü.yer 

altına inen bu zihniyet ki onlarda genel şemsiye Ergenekon ve de mafya 

teşkilatları,faaliyetlerini sinsice sürdürmektedirler.Bu tenkidlerde onlara uzanmaktadır. 

 Allah küfrün devamına müsaade eder fakat zulmün devamına asla müsaade 

etmez. 

 Şimdiye kadar fakir edebiyatı yapanlar da dahil,fakirin sobasına atılan 

kömüre,sofrasına konulan zeytine,ocağında kaynayan makarnaya göz dikilmektedir. 

 Bu durum gadab-ı ilahiye çok ağır dokunur.Geçmiş ümmetlerde olsaydı helaki 

gerektirirdi. 

 Bana bu ağır ifadeleri söylettiren;Çok azın azı bir kesimin,çoğunluğun ağzıyla 

bunu değerlendirmeye çalışmalarıdır. 

 Bu kişiler etraflarına bir baksınlar;Kimleri ve kaç kişiyi memnun etmekte ve 

kimleri kimleri üzüp kendilerinden nefret ettirmektedirler? 

 Gelin şu olaydan ders çıkaralım; 



 Çölde atıyla giden adamın birisi yerde yatmakta olan birisini görünce hemen 

atından iner ve yatmakta olan adamı kurtarmaya çalışır. 

 Adamın boşluğundan istifade eden yatan kişi,yerinden fırlamasıyla birlikte ata 

bindiği gibi kaçmaya başlar. 

 Atı alınan şahıs hayret ve üzüntüyle çalan adamın arkasından yalvarırcasına 

seslenir; 

 -Ne olur bu yaptığını kimselere söyleme.Olur ki ileride gerçek bir muhtaç sahibi 

birisi olurda,bu sefer kimse atından inip de ona yardım etmez. 

 Onun için gelin üç kişiyede yardım ulaşıyorsa,onunda elinden ekmeğini 

almayalım. 

 Ola ki yardım etmek isteyen kişiler olurda,sizde o yardıma engel olmayın. 

 Daha doğrusu atı çalıp kaçan hırsız olmayın..olmayalım… 

 Hayrımız olmasa bile bari şerrimiz olmasın… 

 Arife işaret yeter..tarife gerek yok… 

 Aslında varsa bize ait bir maharet,gelin pireleri ayıklayalım..yorganları 

yakmayalım… 

 Bunlara iş bulunsun deniliyor.Yerinde ve güzel bir teklif.Herkes hem-fikir.Zaten 

işsizlik genel bir sorun.İşsizliğin giderilmemesi,yardımında yapılmamasını gerektirir 

mi? 

 Şahıslar ve partiler geçicidir.İnsanlar  ve insanlık ise kalıcıdır.Bizde 

gideceğiz.Varsın iyilikler kalıcı olsun. 

 

Mehmet  ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 

 

KÜTÜK VE ODUN ABD 

 

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurmaktadır: 

 

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte 

Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın 

arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; Ey Müslüman, Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki 

Yahudidir, hemen gel de öldür onu!" diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı 

müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır." 

Haberde: ABD hariç herkes İsrail'e 'durdur' dedi 
199

 

Ve daha bunun gibi bir çok kere dünya karşı dururken ABD İsrailin yaptıklarına hep 

susmayı seçmiştir. 

Hadiste zikredilen ağaç olan Ğarkad-ın iki manası vardır; 

Biri gerçekten bir ağaçtır.Bunun hakkında; 

“Ğarkad Ağacı: 

  

 Ğarkad adı, Araplarda, yalnızca Avsej (Tekedikeni veya Şeytan İpliği) ağacının büyüğü 

için kullanılır. Küçük Avsej ağaçları için Ğarkad adı kullanılamaz. Avsej (Ğarkad) 

ağacı, Patlıcangiller (Solanaceae) familyasına mensup dikenli bir ağaçtır. Menekşe 
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renkli çiçekleri ve portakal veya kırmızı renkli küçük küresel meyvesi bulunmaktadır. 

Hz. Muhammed (S), Ğarkad Hadisinde, (Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça 

kıyamet kopamaz. Oyle ki, taş ve ağaç der: Ey Müslim, Ey Abdullah, arkamda Yahudi 

var, gel onu da oldür. Ğarkad ağacı hariç. O Yahudi ağacıdır) diyerek, Ğarkad ağacını, 

bir Yahudi ağacı olarak ilan etmiştir. Arap-İsrail çekişmesi sırasında ve 1948’de İsrail 

Devleti’nin kurulmasından sonra, bu Kehanet Hadis sıkça tedavül edilmeye 

başlanmıştır. Ne gariptir ki, İsrailliler, bu cins dikenli ağacın dikilmesine artan bir ilgi 

gostermektedir”
200

 

Bu durumda İsrailliler bunu o zamandan beri çokça ekmektedirler. 

Diğeri ise manevi bir yorum olup,İsrailin zulmüne tüm dünya karşı çıkarken ABD 

ağabeylik yapıp ses çıkarmamakla o KÜTÜK ve ODUN olmayı uygulamasıyla 

göstermektedir.Bunu da sürekli göstermektedir. 

İsrail bir yandan kendi akibetini hazırlayıp,oraya doğru giderken,ABD-de aynı akibete 

düçar olmaktadır. 

Yahudiler ile ilgili daha öncede epey yazmıştık.
201

Onlar insanlığın en şerirleridirler. 

Kur’an-da bazı özellikleri şöyle dile getirilir: 

1- Tevrat-ı değiştirdiler. (Bekara 79)  

2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran 183)  

3- Hazret-i İsa-yı öldüremediler. (Nisa 157) 

4- Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide 64)  

5- Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. (Nisa 156) 

6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide 

82) 

7- Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe 30) 

8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bekara 146)  

9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bekara 100; Nisa 155) 

10- Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bekara 88-89) 

Hristiyanlarla olan özelliklerinden bazıları ise ise; 

-Yahudi bilginleri ve Hıristiyan rahipleri halkın mallarını yediler. (Tevbe 34) 

-Yahudi ve Hıristiyanlar, birbirinin dostlarıdır. (Maide 51) 

-Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hıristiyanlar ondan razı olmazlar. 

(Bekara 120) 

-Ehl-i kitap,’Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek’ dediler. (Bekara 

111) 

-Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak 

kalırlar. Onlar, halkın en şerlileridir. (Beyyine 6)
202

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

28-12-2008 
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KUR’AN-DA VE TEFSİRLERDE YILAN 

 

“Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan 

(oluvermiş)”
203

 

"Asanı bırak;" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket etttiğini görünce, 

geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı  "Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); 

Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz "
204

 

"Asanı bırak " (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini 

görünce, arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı  "Ey Musa, dön ve 

korkuya kapılma  Şüphesiz güvendesin "
205

 

“Birinci misâl: Yirminci Sözün Birinci Makamında tafsîlen beyân olunan üç 

âyettir ki, şahs-ı Âdem'e tâlim-i esmâ ünvânıyla, nev-i benîâdem'e ilham olunan bütün 

ulûm ve fünûnun tâlimini ifade eder. Ve Âdem'e melâikenin secde etmesi ve şeytanın 

etmemesi hâdisesiyle, nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudât musahhar 

olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip 

düşmanlık ettiğini ifade ediyor.” 
206

 

“Suâl ediyorsunuz ki: "Câmi-i şerîfinize, Cumâ gecesinde sebepsiz olarak, 

mübârek bir misâfirin gelmesiyle, tecâvüz edilmiş. Bu hâdisenin mâhiyeti nedir? Neden 

sana ilişiyorlar?"  

Elcevap: Dört Noktayı, bilmecburiye eski Said lisânıyla beyân edeceğim. Belki 

ihvanlarıma medâr-ı intibah olur, siz de cevabınızı alırsınız.  

Birinci Nokta:O hâdisenin mâhiyeti, hilâf-ı kânun ve sırf keyfî ve zındıka 

hesâbına, Cumâ gecesinde kalbimize telâş vermek ve cemaate fütûr getirmek ve beni 

misâfirlerle görüştürmemek için bir desîse-i şeytaniye ve münâfıkâne bir taarruzdur. 

Garâiptendir ki, o geceden evvel olan Perşembe günü, tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. 

Avdetimde, güyâ iki yılan birbirine eklenmiş gibi, uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan 

geldi, benim ile arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma, o yılandan dehşet alıp 

korktun mu, diye sordum:  

"Gördün mü?"  

O dedi: "Neyi?"  

Dedim: "Bu dehşetli yılanı."  

Dedi: "Yok, görmedim ve göremiyorum."  

"Fesübhânallah"! dedim. "Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde 

nasıl görmedin?"  

O vakit hatırıma birşey gelmedi; fakat sonra kalbime geldi ki, "Bu sana işarettir; 

dikkat et!" Düşündüm ki, gecelerde gördüğüm yılanlar nevindendir. Yani, gecelerde 
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gördüğüm yılanlar ise, hıyânet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse, onu yılan 

sûretinde görüyordum. Hattâ bir defa müdüre söylemiştim, "Fenâ niyetle geldiğin vakit 

seni yılan sûretinde görüyorum; dikkat et" demiştim. Zâten selefini çok vakit öyle 

görüyordum. Demek şu zâhiren gördüğüm yılan ise işarettir ki, hıyânetleri bu defa 

yalnız niyette kalmayacak, belki bilfiil bir tecâvüz sûretini alacak. Bu defaki tecâvüz, 

çendan zâhiren küçük imiş ve küçültülme isteniliyor; fakat vicdansız bir muallimin 

teşvikiyle ve iştirâkıyla o memurun verdiği emir; câmi içinde namazın tesbihâtında iken, 

"O misâfirleri getiriniz!" diye jandarmalara emretmiş. Maksat da beni kızdırmak, eski 

Said damarıyla, bu fevka'l-kânun, sırf keyfî muâmeleye karşı, koymak ile mukâbele 

etmekti. Halbuki, o bedbaht bilmedi ki, Said'in lisânında Kur'ân'ın tezgâhından gelen 

bir elmas kılınç varken, elindeki kırık odun parçasıyla müdâfaa etmez; belki o kılıncı 

böyle istimâl edecektir. Fakat, jandarmaların akılları başlarında olduğu için, hiçbir 

devlet, hiçbir hükümet, namazda, câmide, vazife-i dîniye bitmeden ilişmediği için, 

namaz ve tesbihâtın hitâmına kadar beklediler. Memur bundan kızmış, "Jandarmalar 

beni dinlemiyorlar" diye kır bekçisini arkasından göndermiş. Fakat Cenâb-ı Hak, beni 

böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor. İhvanlarıma da tavsiyem budur ki, 

zarûret-i katiye olmadan bunlarla uğraşmayınız, "Cevâbü'l-ahmakü's-sükût" nevinden, 

tenezzül edip onlarla konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki; canavar bir hayvana 

karşı kendini zaif göstermek, onu hücuma teşcî ettiği gibi, canavar vicdanı taşıyanlara 

karşı dahi dalkavukluk etmekle zaaf göstermek, onları tecâvüze sevk eder. Öyle ise, 

dostlar müteyakkız davranmalı; tâ dostların lâkaydlıklarından ve gafletlerinden, 

zındıka taraftarları istifade etmesinler.“ 
207

 

Üstad yılanı eserlerinde hıyanetle eş değerde zikrediyor.Bu noktada yılanın 

hıyaneti söz konusu olmaktadır. Hadislerde bunu teyid etmektedir.
208

 

Anlatılır:” Tilkiyle yılan arkadaş olur ve birlikte yolculuğa çıkarlar. Bir ırmağın 

kenarına geldiklerinde yılan tilkiye “ Tilki kardeş ! Ben yüzme bilmem. Beni sırtına al 

da karşı kıyıya beraber geçelim! der. Tilki arkadaşının teklifini kabul eder. Yılan 

tilkinin beline sarılır, o da ırmağa girip yüzmeye başlar. Karşı kıyıya vardıklarında 

yılan “ Tilki kardeş! Ben seni sokacağım!” deyiverir. Neye uğradığını şaşıran tilki “ 

Yılan kardeş! Biz seninle arkadaş değil miyiz ? Bak, ben sana bunca iyilik ettim. Seni 

sırtıma almasam ırmağı geçemezdin ! “ diye ne kadar dil dökmeye çalıştıysa da yılan hiç 

oralı olmaz ve “ Bu benim huyum. Sokmak benim yapımda var !” der. Bunun üzerine 

tilki bir an durur, sonra yılana “ peki yılan kardeş ! Sok , ne yapılan ? Bu benim 

kaderimmiş. Yalnız yüzüme bir defacık bak ki , ölmeden önce o güzel gözlerini son bir 

defa göreyim.” Bu sözlere aldanan yılan, başını uzattığı an, tetikte duran tilki derhal 

atılıp başını kapıverir. Sonra da ölen yılanı ırmağın kenarında, kumların üzerine boylu 

boyunca uzatır ve kendi hilesine kurban giden arkadaşına şöyle der.” Yook yılan 

kardeş! Ben öyle eğri büğrü arkadaş istemem ! Benimle arkadaş olacaksan , böyle 

dosdoğru olacaksın! “ 

Burada yılan yılanlığını,tilkide tilkiliğini gösterir. 

“Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır.” 

 “Rivayetlere göre,İblis cennete girmek diler,fakat cennetin bekçisi salmaz,mani 

olur.Fakat yılan onu ağzına alır ve ağzında içeri sokar.Cennete bu yolla giren 

iblis,Hz.Ademle Havvaya vesvese vererek,yasak ağaçtan yemelerine ve cennetten 

kovulmalarına sebeb olur.Bu kötü akibete yılan sebeb olduğu için insanoğlu ile yılan 

cinsi arasında adavet başlamıştır.”
209
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Bazı Tefsirlerde yılanın ceza olarak isfehana indirildiği ifade edilir.Bunların ise 

hristiyan ve Yahudi menşeli olduğu da  ifade edilmektedir.
210

 

Bu konuda  isabetli tesbitte bulunan Fahreddin-i Razi,bunun hikayeye dayalı 

olduğunu,pek de değere şayan bir görüş olmadığını da belirtir.
211

 

Zira malum olduğu üzere hikayelerde hissin hakimiyeti çoktur.Hayaller karışır. 

Ve de bu durum gaybi bir durum olduğundan,nassa dayanmadığı için imanın 

şartlarından olmayıp,inanılmaması halinde herhangi bir yükümlülük getirmez. 

En önemlisi ise;sürekli tervic ve teşvik amacıyla bir çok söz İbni Abbasa isnad 

edilerek,umumca kabul görmesi sağlanmıştır.Bundan dolayı; 

“tergib veya terhib için avamperestane terviç ve teşvikle bazı ehadis-i mevzuayı 

ibn-i abbas gibi zatlara isnad etmek, büyük bir cehalettir. evet, hak müstağnidir. 

hakikat ise, zengindir.”
212

 

“ibn-i abbas'ın her söylediği sözü, hadis olması lazım gelmediği gibi, her 

naklettiği şeyi de onun makbulü olmak lazım gelmez. zira ibn-i abbas gençliğinde 

israiliyata, bazı hakaikin tezahürü için, hikayet tarikiyle bir derece atf-ı nazar 

eylemiştir.”
213

 

Allah en doğrusunu bilendir. 

MEHMET  ÖZÇELİK 

03-12-2008 

 

 

 

 

 

 

 

MAHALLE BASKISI 

 

 Mahalle baskısı,azınlığın çoğunluğa hakim olma sevdasıdır.Çoğunluğun devre 

dışı bırakılma çabasıdır. 

 Yukarıdan değilde aşağıdan bakınca,aşağıdakilerin yukarıya olan özlem ve 

çıkma talebleridir. 

 Mahalle muhtarı,mahalle imamı,mahalle bekçisi ve polisi,mahallenin 

büyüğü,dayısı,bilgesi bir vakıadır. 

 Muhtarı çoğunluk seçer,muhtarda çoğunluğa göre hareket eder.Azınlıklar 

bundan neden rahatsızlık duymaktadırlar? 

 Mahalle baskısı,mahalleyi yozlaştırma çabasıdır.Yani bir mahallede rahatlıkla 

gazino,meyhane ve sefahetini rahatlıkla uygulama özgürlüğü! teranesinden ibarettir. 

 Cami mi?O belirli zamanlarda kullanılmalı?mesela dedem öldüğünde.. 

bayramdan bayrama lazım olursa… 

 Nenem örtünsün ama genç kızlar örtünmesin!Nasıl olsa onlara taleb 

yok!!!Örtünme taleblere perde oluyor! 

 Eğer bu meşruysa,öyleler önce kendileri başkalarının taleblerini bir karşılasınlar 

hele??? 
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 Böylece müsbet şeylerin yapılmasında değilde,menfi şeylerin rahat 

yapılamamasından rahatsızlık duyulmakta ve bunun adı da mahalle baskısı olmaktadır. 

 Dikkat edilirse mazlum,masum,muhafazakârların baskıya maruz kaldığı söz 

konusu edilmemekte,özgürlüğü mutlak özgürlük olarak değerlendirenlerin sefahet ve 

rezaleti rahat yapamama tedirginliğidir. 

 Kısacası;kuralsızlıkların kurallaştırılması çabasıdır. 

 Mahalle baskısından kasıt nedir?Ahlak dışı şeylere göz yummamak bir baskı 

mıdır?Yoksa problem buna yaklaşımda mıdır? 

 Aile içinde büyüklerin nasihatları bir baskı mıdır?Nasıl olmalıdır? 

 Elbette uygulamalarda yanlışlıklar yapılmaktadır.Mesela İslâmiyet bir 

tebliğdir.Zorbalık değildir.Anlatılarak kabulü istenir,boğazına sarılarak değil.Nitekim 

gencin birisi inanmayan diğer bir genci yere yatırır ve tehdit ederek kelime-i şehadet 

getirmesini söyler.O inanmayan gençde; 

 -Abi,nasıl söyleyeceğim,söyle ki söyleyeyim,der. 

 -Bilmiyorum lan,kelime-i şehadet getir,Müslüman ol işte,der. 

 Veya Belkide kendisi oruç tutmadığı halde karşısındakine zorla oruç tutturmaya 

çalışması uygulamaları ferdi,hissi ve yanlış uygulamalardır.Ancak bu umuma teşmil 

edilemez. 

*Türkiyedeki dindarlığa doğru gidişten bir rahatsızlık duyulmaktadır.Bu onun 

bit tepkisidir. 

*Atasözünde;-Ev alma komşu al-denilir.Zaten bir mahalleye kişi kendi seçimiyle 

yerleşir.Böylece baştan o mahalleyi kabul etmiş demektir. 

Hem kim kime baskı yapmaktadır?Ve o baskı mıdır?Ölçüsü ne olmalıdır? 

Öğretmenin öğrencisini çalışmaya yönlendirmesi bir baskı mıdır?Emniyetin toplumun 

güvenini koruma amaçlı aldığı tedbirler bir baskı mıdır?Amirin memurunu 

yönlendirmesi,işverenin işçiyi yönlendirmesi ve çalıştırması bir baskı mıdır?Bunlar 

olmayacak mıdır veya nasıl olacaktır,kime göre belirlenecektir? 

Neden örtünenlerin baskısı söz konusu edilirken,örtünmeyenlerin örtünmemeleri 

baskı söz konusu edilmemektedir? 

Namaz kılanlarınki olurken,neden kılmayanlarınki mahalle baskısı 

olmamaktadır? 

Ordu dindar ve namaz kılanları askeriyedeki disiplinsizlik suçu olan 

125.maddeye isnad edip atar ve de hiçbir kamu kuruluşunda görev yapamaz notunu 

düşmek bir baskı mıdır?Böyle birinin durumuna bizzat vakıf oldum.Bu bir mahalle 

baskısına girer mi? 

Şu günlerde iki komutanın içki polemiği ordunun genelini yansıtırken, orduda 

içki içmek mi yoksa içmemek mi bir mahalle baskısıdır?Gerekirse suya içki 

katılması,içmeyenlerle alay edilmesi bir mahallenin de ötesinde bir devlet ve gücü elinde 

bulunduranın bir ordu baskısı değil midir? 

En büyük mahalle baskısı nerede? 

Refahta,Askerde,devlette,laiklikte,rejimde,chp-de,anayasa mahkemesi ve 

hukukta,Ramazan ayında,kurbanda,camilerde,masonlarda,Pkk-da, Kürtlerde, Abd-

de,rusyada,Alevilerde, Atatürkçü derneklerde,Atatürkte, Osmanlıca ve Arapça 

konuşmada, bürokraside, Necdet sezerde,Demirelde,Mesut Yılmazda, Erbakanda,Milli 

eğitimde,belki de bir çok yerde..vs.vs… 

Varın siz bakın ve takdir edin. 

Mesele kimliğini gösteremememi yoksa kimliksizliğe kimlik çıkarma mı? 

Cumaya iş,okul gibi değişik sebeblerden gidemeyenlere mahalle baskısı 

yapılmıyor mu? 



Dini anlatmak,yaşamak ve sevdirmek bir baskı mıdır?Nitekim böyle bir baskıya 

bende maruz kaldım.Sebeb;baş örtüsünü sevdiriyor muşum! 

Ya misyonerlik? 

Dindarların hayata çıkmaları,ekonomik yönden zengin olup,bürokraside yer 

almaları bir mahalle baskısı mı oluyor? 

Yeşil sermaye ilk olarak sermaye sahiplerinden değil,baskıya uğradığını 

söyleyenler tarafından ötekileştirildi ve de ötekilendirdiler kendilerini… 

Fenerbahçenin başarısı galatasaraya baskı mı oluşturmaktadır? 

Bütün bunlarda elinden bir şeylerin alınma korkusu yatmaktadır. 

Biçimlendirmeye çalışmak bir mahalle baskısıdır.Türkiyede rejim sürekli 

kendisine uygun,tornadan,aynı kalıptan çıkmış vatandaşlar üretmeye ve de türetmeye 

çalışmaktadır.Bazı kurumlarda bunun sponsorluğunu yapmaktadır. Başta milli 

eğitim,ordu,adalet ve gizli komiteler… 

Hem problemler farklı değerlendirmelerden çıkmaktadır. 

Birbirimizi hazmetmek ayrıdır,göz yummak daha da farklıdır. 

Osmanlının büyüklüğü içerisinde tüm farklılıkları barındırmış 

olmasındandır.Öyle ki gayrı Müslimlere bile mahkemelerini, okullarını, 

ibadethanelerini açma izni vermiştir. 

Bir memleketteki farklı kültürler o memleketin zenginliğindendir.Allah insan 

iradesini esas almaktadır.Bir şeyi dilemek ayrıdır,gerçekleşmesi ayrıdır. 

Ancak tinerci,satanist gibi oluşumların olmasına ses çıkarmamak bir göz 

yummaktır,bir yıkımdır. 

Tüm mesele bir kişi de olsa onu anlamak ve anlamaya çalışmaktır. 

“Hiçbir günahkar başkasının günahını taşımaz.”Bu âyet Kur’an-da beş yerde 

geçmektedir. 

Böylece birilerinin yaptığı yanlışlar umumu bağlamaz. 

Müşahhas bir örnek vereyim;Ben bir son karar veren bir kişi olsam,bana karar 

vermem için şöyle bir teklif gelse ki;Türkiyedeki yetmiş milyonun kurtulması için -hangi 

ırk ve dinden olursa olsun-falan kişinin ölmesi gerekmektedir,ne dersin? 

Gerek Kurân-ın,gerek insanlığın,gerekse mantığın gereği;bir kişide olsa umuma 

feda edilemez.İsterse tüm dünyanın hayat-memat meselesi olsun.Allahın yanında hak 

haktır,küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

Bu konuda tamamen o kişinin kendi isteği ve rızasıyla karar vermesi hükmü 

belirleyecektir. 

Ortada bir problem var.Bu problem rejimden mi kaynaklanmaktadır? Tarihle 

yüzleşmekten mi korkulmaktadır?Gizli bir komitenin karıştırması mıdır?Ordudan mı 

kaynaklanmaktadır?Hukuktan mıdır?Siyasetten midir?Yoksa hepsi midir? 

Diyalog içerisinde olmak,hoş görülü olmak,en azından düşman olmamak esas 

olmalıdır. 

Ancak eğer insanlar sürekli ellerinden bir şeylerin alınacağı korkusunu 

yaşıyor,tehditler sürüyor ve de onlara yaşatılıyorsa,bu kavga her zaman için 

yaşanacaktır. 

Mahalle baskısı laiklerin saltanatlarının sağlamlığını ölçmek için bir senaryodur. 

Bunu ortaya atan Şerif Mardin yanlış anlaşıldığını söyledi ve bir de kitap 

yazdı.Ancak hala insanların birbirlerini yanlış anlamaları veya anlamamaları devam 

etmektedir.  

İnandığı gibi yaşamak mı bir mahalle baskısıdır yoksa inanmadığını bir baskı 

sebebi yapmak mı mahalle baskısıdır?  

2007 yılında yapılan bir anketten çıkan sonuçta; 

-Dindarların baskısı var mı? 



% 95 yok,derken, % 5-i oldu demektedir. 

Demek gerçek baskı % 95-in değil,% 5- in baskısıdır. 

Ve diğer bir ankette;Akp döneminde baskı oldu mu? 

% 98.3 olmadı derken,% 1.7 oldu demiştir. 

“Ekmeksiz yaşarım fakat hürriyetsiz yaşamam.” 

MEHMET  ÖZÇELİK 

28-12-2008 

 

 

 

 

 

 

MODERN DÜNYA HAPİSHANESİ 

 

 Modern dünyanın modern evleri,modern hapishaneleri..beş yıldızlı 

hapishaneler..gelde girme! 

 Dışın süslendiği,için pislendiği bir medeniyet..dışı süs,içi pis.Dışı güzel poz,içi pis 

ve kof... 

 Hapseden hapishanelikler.Ruhu mahpus..akıl hapis..kalb habis..vicdan abus... 

 Hapishanedekilerin hürleri hapsettiği bir hapis hayatı. 

 Hapishaneler kralı,gönüller sultanı,zincirler kıran;Bediüzzaman... 

 Yusuf aleyhisselam,peygamberlik zincirinin zincir kıranı..Said Nur velayet 

zincirinin karanlıkları kıranı oldu. 

 Biri peygamberlikte şahlandı,taçlandı..tam 12 yıl.Diğeri velayette yükseldi,tam 

yarım asra yakın bir ömür. 

 Peygamberlik ve velayet farkı. 

 Bazen sarayda olanların zindanıdır saray.Bazen de zindanda olanların sarayıdır 

zindan.Bediüzzaman zindandan saraylara gidiyordu..zindandakileri saraya çıkartmak 

için,tek kişilik zindana giriyor,sarayları kazandırıyordu. 

 Talebeleri onun yanında saraylarda yaşamak için bahanelerle zindanlarda 

kalıyordu.Saraylardan!zindanlara gidiyorlar,ebedi sarayları elde ediyorlardı. 

 Hakim beraat verdiğinde,kabul etmiyor,avukatımız gelip savunma yapacak 

diyordu. 

 Hakim,vaaz dinleyeceksiniz değil mi,diyerek zorla hapishanelerin yolundan 

çevriliyorlardı. 

 Zindandan saraylara... 

 Yusuf  zindana girerek Mısırın azizi oluyor,ikinci adam mevkiine çıkıyor, 

dünyevi mükafat on binleri kıtlık ve ölümden zindana girerek kurtarıyordu. 

 Bediüzzaman ise manevi kıtlığın yaşandığı asrımızda,zindana girerek milyonların 

imanını ve ebedi ahiret hayatını kurtarıyordu. 

 Zindanlar yükselişin ve kurtuluşun basamakları oluyordu. 

 Ne kadar hazin bir yol değil mi? 

 Saraydayken zindana,zindandayken de saraya çıkan geniş bir yol var. 

 Başbakanlıktan hapishane ve idamlığa giden yol da o yol..şiir söyleyerek hapse 

giren bir insanın çıktıktan sonra başbakanlığa çıkan yolu da o yol... 

 Saray mı zindandan geçiyor,zindan mı saraydan geçiyor? 

 Ve sonuçta dünya zindanından,baki ahiret saraylarına çıkıp giden yol... 

 Veya dünya saraylarından ahiret zindanlarına inen yol... 

 İkbalden idbare,idbarden ikbale geçen dar tünel... 



 İyi ki kurulmuş ve kurumuş mahkemelerin üzerinde bir mahkeme var... 

 Pranga vurulan insana ve ele değil,hürriyet ve özgürlüğedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

18-04-2009 

 

 

 

 

 

 

 

SAYIN MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ÇUBUKÇU’YA ARZOLUR 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu-ya açık mektub: 

1-Öğretmen kalitesini yükseltici,öğretmen üzerine yatırım yapılmalı. 

Her ay ona eğitim broşür-kitap ve araştırmalarla desteklenmesi sağlanmalı,bakanlıkça 

ücretsiz olarak okuması sağlanmalıdır. 

2-Öğretmenlerin akademik çalışma yapmalarının önü açılmalı. 

Uzmanlık gibi baştan savma bir uygulama ile değil,bizzat araştırma görevlisi 

olup,direkmen her müracaat edene akademik çalışma yapması sağlanmalı, konular 

bakanlıkça,kişi ve üniversitenin ortak seçimi sonucu belirlenmelidir. 

3-Eğitim tam gün olmalı.Öğretmen tam gün okulda istihdam edilmelidir. 

Öğretmenlerin maaşlarına yüzde elli artış yapılarak,başka işlerde çalışmaları 

engellenerek,okulda,milli eğitimin gözetiminde araştırma ve çalışma yapması 

sağlanmalıdır. 

4-Okullarda branş odaları oluşturulmalı. 

Öğretmenlerin bire bir öğrencilerle iletişim kurması,çalışmalarını odalarında 

sürdürüp,branş öğretmenlerinin birikimlerini ortak plan çerçevesinde sürdürebilmeleri 

için her bir branş için bir oda tahsis edilmeli,öğretmene bir kimlik kazandırılmalıdır. 

Beden eğitimi için ayrılan yerlere yeni bir okul bile yapılabilir.Beden eğitimi için yer 

tahsis edilse de,bir okulda bulunan 50-100 kişilik öğretmenlerin gelişiminin önünün 

açılması daha öncelikli olmalıdır. 

5-Müfettişler araştırmalarıyla sürekli öğretmenleri desteklemelidirler. 

Müfettişlik ceza müessesesi olmaktan çıkarılmalı,araştırma müessesesi haline 

dönüştürülmelidir.Her ay hazırladıkları hazırlık ve dökümanları,hangi branş veya sınıf 

üzerine ise o konudaki öğretmenlere gönderilmeli,öğretmenler sürekli hazırlanacak cd-

lerle desteklenmelidirler. 



6-Uzun süre kalan müdürlerin performansını arttırıcı kalite kontrole 

gidilmelidir.Sürekli yeniliklere ve yenileşmelere açık hale getirici çalışmalar 

yaptırılmalıdır. 

7-Her yıl okulların idare ve öğretmenlerinden,eğitimin kalitesini arttırıcı öneriler 

bakanlığa sunulmalı ve uygulanmalıdır. 

8-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 bursu verilsin,öss 

imtihanında ek puan verilsin. 

9-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 yönlendirilmeli sağlanmalıdır. 

10-Tüm öğretmenlere bir yıl boyunca belli bir ders ücreti ödensin. 

Ders ücreti alamayan öğretmenlerin bundan yararlanması için belli bir ücret tahsis 

edilmelidir. 

Yaz döneminde sınırlı da olsa bütün öğretmenlere belli bir ders ücreti ödenmelidir. 

11-Eğitimin 5 yıldan sonraki mecburiyeti kaldırılıp,açık öğrtim ve meslek okullarına 

yönlendirilme yapılmalıdır. 

Düz liseler aspirin gibi bir yandan her derda deva olarak kullanılırken,bir yandan da 

hiç bir derde şifa olmamaktadır. 

12-Sağlık Bakanlığında görülen gelişim ve açılımlar gibi,Milli Eğitim Bakanlığında da 

Özelleştirilmelerin gerçekleşmesi,rekabetin arttırılarak eğitim kalitesinin arttırılmasına 

gitmesi teşvik edilmelidir. 

Tüm milletin eğitime katılımı sağlanmalıdır.Bu da özel okulların açılması ile 

mümkündür. 

Devlet öğrenci için ayırdığı parayı,öğrencinin tercihi sonucu özel okullara 

aktarılmalıdır. 

Bir yandan da emekli olan öğretmenler için bir  istihdam alanı oluşturulmuş 

olmaktadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 



PADİŞAHLAR İÇKİ İÇER MİYDİ? 

 

 13-07-2009 tarihinde kanalın birindi (atv) tarihçi olarak sunulan Prof.Halil 

Berkay,topkapı sarayında içkili bir kutlamayı protesto edenler ağır bir şekilde 

saldırıp,kaos ortamı oluşturmak için mal bulmuş mağribi gibi saldırmalarını fırsat 

bulanlar gibi,bu tarihçi de  pervasızca;’Bütün osmanlı padişahlarının hepsi de 

içerdi.”demesi,belli ki araştırma ve belgeli konuşmaya dayanmadan,tamamen hissi,belki 

de kin ve nefretle karışık bir çıkışın eseriydi. 

 Bunun üzerine belgeli konuşmak için bir araştırmaya koyulduğumda, epeyce 

çalışmaların mevcut olduğunu gördüm. 

 Eğer genel bir hüküm vermek gerekirse;’Osmanlı padişahlarının hepsi de 

evliyadır.’demek,içki içerlerdi demekten daha mantıklı,anlayışlı ve seviyeli bir davranış 

olurdu. 

 Hiç bir şey hatırlanmıyorsa bile;4.Muradın genel koymuş olduğu yasak bile 

hatırlanması daha insaflı olurdu.O da Aziz Mahmut Huda-iye mensub idi. 

 Ve bu insanların Mekkeye ve Rasulullaha aşık oldukları en cahili tarafından bile 

bilinmektedir. 

 Yavuz Bahadıroğlu bir makalesinde; 

 “Fatih’in oğlu Sultan İkinci Bayezid’e (Veli Bayezid) aittir. Sancakbeyine kısaca 

şöyle diyor: 

“Sancağınıza bağlı şehir, kasaba ve köylerde, düğünlerde, toplantılarda ve benzeri 

yerlerde açıkça şarap içildiği, çeşitli sarhoş edici içkiler kullanıldığı, her türlü rezalet ve 

sefâhetin irtikâb edildiği, ayrıca İslâm'ın şe’âirine ri'âyet edilmeyerek fâsıkların bu gibi 

gayr-i meşrû fiillerinden, bütün Müslümanların ve özellikle de âlimlerin ve sâlihlerin 

rahatsız olduğu dergâhımıza arz olunmuştur… Emrim size ulaşınca, bu konuda tam 

ihtimam gösteresuz… Bundan sonra hiçbir yerde, fâsıklar toplanub açıkça günâh 

işleyemeyeler ve İslâm'ın şe’airine gereği gibi riâyet edeler... 

Emir Sultan lâkabıyla meşhur Es-Seyyid Şemsüddin Mehmed bin Aliyyül 

Buhari’nin (Emir Sultân) Bursa Kadısı olduğu günlerde, Osmanlı Padişahı Yıldırım 

Bayezid’in mahkemede şahitlik etmesi icap etmiş. Ancak Padişah, Emir Sultan’ın sert 

tepkisiyle karşılaşmış: 

 

“Terk-i cemaat eyledüğün şuyu’ bulmağılen, şahadetün caiz değildür." 

 

Yani, “Namazlarını cemaatle kılmadığın söylendiğinden şahitliğini kabul 

etmiyorum.”
214

 

Öyle zannediyorum ki;dünyada hiç bir millet kendi tarihinden bu kadar kopuk 

olsun,kin ve nefretle dolsun! 

Bu padişahların yanında halifeler bulunur,bunlar değil içki gibi büyük 

günahlardan olan bir meselede,en küçük bir konuda bile şeyhulislama danışır,ona göre 

hareket ederlerdi. 

Bir çoğu,başta tenkid edilenlerden olan 2.Selim bile kendi adına cami yaptırmış 

ve Halveti tarikatına mensubtur. 

“Şair ve Tarihçilerin kullandığı ıyş ve işret saki ve bade gibi kelimeleri şahit 

gösterip te bu hükmü vermek tamamen hatalıdır.Divan şiirinde meyhane tekkeyi;saki 

sevgiliyi ve şeyhi;bade ve şarap ise ilahi aşkı sembolize eder.”
215
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Özellikle en büyük veli özelliğine sahib Abdulhamid Han için böyle bir iftirada 

bulunmak,haçlı saldırı ve zihniyetinden daha şenice bir davranıştır. 

 

“İŞTE TANIKLAR 

 

"Abdülhamid içki içmezdi"  

Şadiye Osmanoğlu (kızı)  

Babam içki içmez, içenleri hoş görmezdi. Saraya sokulmasını da yasak etmişti. 

Dindar, Allah'ına bağlı, büyük bir Müslüman idi. Abdestsiz yere basmazdı.  

Ayşe Osmanoğlu (kızı)  

Babam doğru ve tam dinî itikada sahip bir Müslüman'dan başka bir şey değildir. 

Beş vakit namazını kılar, Kur'ân-ı Kerim okurdu. Herkesin namaz kılmasını, camilere 

devam edilmesini çok isterdi. Sarayın hususî bahçesinde beş vakit Ezân-ı Muhammedî 

okunurdu.  

Celâleddin Velora Paşa (Avlonyalı Ferid Paşa'nın oğlu)  

Az yer, içki içmez, kumar oynamaz, ibadetinde kusur göstermezdi. Çok defa; 

"Boş olan bu hayatı, Tanrı'ya teşekkür için ibadetle geçirmek gerekir." derdi.  

Semih Mümtaz (Reşid Mümtaz Paşa'nın oğlu)  

Şehzadeliğinde bilhassa açıklıklarda yemek yemeyi tercih eder, bu gibi âlemlerin 

içkisiz eğlencelerine iltifat eylerdi.  

İbnülemin Mahmud Kemal İnal (alim)  

Ayş ü işrete ve fuhş u rezîlete rağbet etmezdi. Salâbet-i diniyyesi müsellem bir 

Müslim idi. Ferâiz-i diniyyeyi edâda asla tekâsül [kusur] göstermezdi.”216  

Osmanlı padişahlarını altı asırdan fazla muvaffak kılan,şimdiki Türkiyenin 30 

katı yani 24 milyon m2 bir alana kadar ulaşmasına sebeb olan;onun saltanat ile 

maddeyi,hilafet ile de manayı beraber götürmesindendir. 

Bu insanlar içkini büyük günahlardan olduğunu bilmelerinin yanında,dünyevi 

hukuk cihetinden getireceği cezanında şuurunda olan kimselerdi. 

Hasenatları ve seyyiatları cihetiyle değerlendirilebilirler.Zira onlarda 

beşerdir.Ancak onlara yapılan isnadlar,meyhane ağzı,berduş sokağının ağzı 

kullanılarak yapılmaktadır. 

“Türkler müslüman olduktan hemen sonra, İslâm'a muhâlif olan bütün 

âdetlerini de kâideten ve nazarî olarak tamamen terketmişlerdir. İslâm'ın te'siri altında 

ve ilk müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar devrinde (X. asır) kaleme alınan 

Kutadgu Bilig'deki şu cümleler, bunun en bâriz misâlidir:  

 

“Bey içki içmemeli ve fesatlık yapmamalıdır; bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl 

elden gider. Dünya beyleri şarabın tadına ulaşırlarsa, memleketin ve halkın bundan 

çekeceği zahmet çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirirse, memleket işini 

düşünmeğe ne zaman fırsat bulur?”
217

 

II. Bâyezid'in İçkiyi Yasaklayan )9 maddelik )Bir Fermanı’nda:Birincisinin 

tercümesi şöyledir: 
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“1. Dergâhıma arz olundu ki, sancağınıza bağlı şehir, kasaba ve köylerde, 

düğünlerde, toplantılarda ve benzeri yerlerde, açıkca şarap içildiği, çeşitli sarhoş edici 

içkiler kullanıldığı, her türlü rezalet ve sefahetin irtikâb edildiği görülmüştür. Ayrıca 

İslâm'ın şeâirine ri'âyet edilmeyerek fâsıkların bu gibi gayr-i meşrû fiilerinden, bütün 

müslümanların ve özellikle de âlimler ve sâlihlerin rahatsız olduğu bildirilmiştir.”
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Türkiye Cumhuriyetini yükseltme uğruna,Osmanlıyı yerden yere vurma bir tik 

haline gelmiş,bilinçsizce sürdürülmektedir. 

Bu da eğitimde geçmişe küfretme,tarih bilincinin verilmemesi,geçmişten 

kopuk,köksüz bir gelişme sürdürmeye çalışmanın ürünüdür. 

 *Onlar Böyleydi: 

 *” Yavuz Sultan Selim Han Gazi,İslamiyet'i tek bir bayrak altında toplamak 

gayesi ile çıkmış olduğu Mısır seferi sırasında, daha önceleri Cengiz ve Timur'un 

geçemeyip yüz geri döndükleri korkunç Tih çölünü mucizevi bir şekilde on üç günde 

geçti.  

           Bu geçiş esnasında askerinin önünde, yaya vaziyette, mütevazi bir şekilde iki 

büklüm olarak yürüyen Koca Yavuz'a vezirlerinin, "Hünkarım, atınıza binseniz" 

demelerine karşılık, Büyük Sultan gözyaşları içinde şu cevabı vermiştir:  

            "Nasıl binerim!... Görmüyor musunuz, Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) önümüzde 

bize yol gösteriyor." 

 

*” Sultan Mehmed Reşad'ın ortanca oğlu Şehzade Necmeddin Efendi vefat 

ettiğinde, padişahın yakınlarının büyük üzüntüye kapılmaları üzerine Sultan Reşad tam 

bir tevekkülle şöyle demiştir: 

        "Bizler zaten milletin sırtında büyük bir yük halindeyiz. Ben bir evlad kaybettim, 

fakat millet bir yükten kurtuldu."  

 

*” II. Abdülhamid Han'ın karısı Müşfika Sultan, kocasının vefatından sonra ve 

kızının da Avrupa'ya sürgün edilmesi üzerine, İstanbul'da yıllarca yalnız yaşamıştır.  

           Kızı Ayşe Sultan annesini defaatle Avrupa'ya yanına çağırmasına rağmen 

gitmemiş, bunun sebebini soranlara şöyle cevap vermiştir: 

          "Efendim pek kıskançtı. Harem ağaları bile başlarını kaldırıp yüzüme bakmaktan 

men edilmisti. 

          Avrupaya gittiğimi, yüzümü yabancı erkeklerin gördüklerini kabrinde hissederse 

güceneceğini, azap duyacağını düşündüm.  

         Onun için de kalbime taş basarak yıllar yılı dar-ı dünyada evladımın hasretine 

katlandım." 

Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş 

            Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim) 

 *Sultan 1.Ahmet mısırdaki bir zatın türbesinden getirttiği peygamberimizin ayak 

izini Sultan Ahmet camiinin sol tarafına koydurtacakken, manevi meclisde 

peygamberimize durumlarını ve hacetlerini anlatan sultanlarla birlikte bu zatta 

1.Ahmetten şikayetçi olup,daha önce mübarek ayak izinin orada olmasından dolayı 

gelip Fatiha okuyanların şimdi gelmemelerinden dolayı şikayetçi olduğunu söylemesi 

üzerine,caminin açılışına iki gün kalmışken onu koydurtturmaz,kopyasını aldırtır ve 

daha sonra İsrail işgalinden sonra Topkapı sarayına getirilir.Ve şiirini yazıp,tacına 

kendi eliyle,kendi oymacılı ve ustalığıyla yerleştirir. 
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N’ola tâcum gibi başumda götürsem dâim, 

Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-ı rusülün.. 

Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidür, 

Ahmedâ durma yüzün sür kademine ol gülün!.. 

 *Yalan söyleyen Tarih ve Tarihçiler utansın!!! 

 Tarih,gerçek tarihçiler ve zaman onları utandıracaktır. 

MEHMET  ÖZÇELİK 

13-07-2009 

  

 

 

 

 

 

 

PKK VE APO 

 

Apo bir ergenekon üyesidir. 

Pkk sol ve sosyalist bir yapılanmadır. 

Pkk 70 öncesinin sol akımının değişik versiyonu ancak tamamen devamı ve devamı 

zihniyetindekilerinin sürdürülmesi faaliyetidir. 

Ergenekon bunun çatılığını,pkk ise bir kolu olmayı sürdürmektedir. 

Doğudaki yapılanmada,şark meselesinin veya kürt meselesinin çözümünde apo veya 

diğer adıyla pkk-nında sürece dahil edilmesi problemin kaynağını yine problemin 

kendisini de katarak çözmek demek olur ki,buda çözümsüzlük demektir. 

O 50 bine yakın insanın öldürülmesine sebeb olan kişidir.Çözen değil,çözümsüzlüğün 

kapısını açan kimsedir. 

En önemlisi de onu bu çözümün içerisinde dahil etmekteki sinsi oyun ise,onun tebrie 

ettirilmesi,beraat ettirilerek adeta çözümün başı olarak görmek demektir.Başta şehit 

ailelerini ve tüm toplumu yaralayan bir sonuca varmış olur.Çözüm bile olsa yine 

mutlaka bir yerden kanamalara start vermiş olur..mutlaka yine nüksettirir. 

Bu süreç onsuz olmalı,kale alınmamalıdır. 

İnsanlar kendi yaptıkları günahları için affedilebilirler ancak ya başkalarının girdikleri 

günahları için nasıl af olunacaklardır? 

Ve o insanların da bu sebeble başkalarına verdikleri zarar ve silsile halinde sebeb 

olunan günahların bedeli de o nisbette ağır olacaktır. 

 

*Çözüme dört açıdan bakılıp ele alınmalıdır; 

1-Çahilliğe giden yolları kapamalı,marifet eksenli bir çözüm olmalı.Kısaca halk 

bilinçlendirilmelidir. 

2-Aşiretler arasındaki ihtilaflar kaldırılmalı,ihtilafların pkk-ya olan katkısının yolları 

tıkanmalıdır.Ortak noktalar öne çıkarılarak ortak noktalarda birleşim sağlanmalıdır. 

3-Halkın mayası olan inanç ekseninde birleşilmeli,imam-hatiplerin orta bölümleri 

açılarak halkın bunlara olan teveccühünü değerlendirmeli,bu vesile ile kızlarında 

çoğunlukla eğitime katılmaları sağlanmalıdır. 

4-Özellikle maddi imkansızlık bahanesi ortadan kaldırılarak ekonomik yönden doğu 

zenginleştirilmeli,iş alanları açılmalı,halk bunlarla meşgul edilerek uyuşturucu ve 

kaçakçılık yollarıyla kazanç sağlamaları engellenmelidir. 

Şimdiye kadar çözümde ya samimi olunmadı veya çıkarılan kaoslarla engellenmeye 

çalışıldı. 



Bunun herkesi kucaklayarak,çözüme yönelerek Türkiyenin ayağına bağlanan bir 

pranga daha ortadan kaldırılmalıdır. 

Çözüm hariçte değil,dahildedir. 

Çözüm bire bir pkk-da değil,ergenekon da ergenekonun çözümündedir. 

Ergenekon biterse pkk-da biter. 

Pkk-yı besleyen ergenekondur. 

Daha önceki yazımda,Pkk ergenekon terör örgütünün sol koludur,demiştim. 

Ergenekonun kolları budanmalı,hareket alanı daraltılmalı ve bitirilmelidir. 

 

*Ergenekon terör örgütü zanlısı olan İlhan Selçuk,Doğu Perinçek,Yalçın Küçük ve diğer 

zanlılar,dağdaki terör estiren terörist arasında ne fark var. 

Birinin teröristliği tescillenmiş,diğeri ise şu anda zanlı ancak olduğuna dair gayet çok 

deliller var. 

Bu da gösteriyor ki,dağdaki terörist kadar hatta daha çok ve kuvvetlisi meğer 

şehirdeymiş. 

Rahmetlik dedemin şu sözünü hiç unutmuyorum;Oğlum evvelden eşkiya şimdiki adıyla 

terörist dağda idi,şimdi şehire inmiş. 

Dağdaki hiç olmazsa hayatını ortaya koyuyor ve zor şartlarda teröristlik 

yapıyordu.Şimdikiler masa başında ve başkalarını kullanarak mafya ile pislik 

yuvalarında yuvalanarak,yer altı teşkilatlar ve banka soyarak bu işleri kolayca 

yapmaktadırlar. 

 

*Chp ve Mhp kürt meselesinin çözümünde engel oluşturuyorlar. 

Bu da insanların aklına şu fikri getiriyor; 

Yoksa bunlar dağdan mı besleniyor.Biri kaostan,diğeri türkçülüğün gölgelenmesinden 

mi? 

Ancak kesinlikle mhp camiasının yöneticilerini,bire bir siyaset yapanları diğer gönülden 

bağlanan ülkücü camiadan ayırmak gerektir.Onlar bunu kesinlikle tasvib 

edeceklerini,çoğunluk itibarıyla düşünmemektedir. 

Nitekim az kalsın ergenekon konusunda bunu sulandırmaya çalışan bir ülkücü 

arkadaşın hatasına düşecektim.Ta ki ülkücü bir sitede yapılan ergenekon ile ilgili bir 

ankette çıkan sonuçta,Mhp camiasının % 94-ü buna inanırken, ancak % -4-ü bunu 

önemsememekte,sulandırmaktadır.Oda sululuklarından olsa gerek. 

Çözüm herkesin meselesidir. 

 

*Bir dönem Şanlıurfa shp başkanlığı yapan Feridun Yazar,1992-de Alparslan Türkeş-le 

yaptığı heyet buluşmasında,Türkeşin kendisine şöyle söylediğini;09-08-2009-da günü 

Kanaltürk Pazar politika-da;”Ülkücü gençlik derin devlet tarafından kullanıldı.Ülkücü 

gençlik kullanıldı.”dediğini anlattı. 

Muhsin Yazıcıoğlu-da:”Bizden önce bu tarlayı sürmüşler,ekmişler.”dedi. 

 

Mhp oyuna gelip,kullanılmamalıdır. 

Nitekim Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlunun korktuğu gerçek oldu.Vefatından kısa bir süre 

sonra Topkapı sarayındaki olay patlak verdi.  

 

*Ergenekonla bir tarih aydınlanıyor..kirli oyunlar deşifre oluyor..geçmişteki 

yanlışlıklarla yüzleşiliyor..dokunulmazlıklara dokunuluyor..yıllarca sürdürülen 

sahiplenmeler ve yanlışlıklar rahatlıkla konuşuluyor..perdeler açılıyor..perde 

arkasındakiler hemen gün yüzüne çıkıyor. 

 



Tekrar büyük olmak için,küçük bağlardan kurtulmak gerektir.Yanlış politikalardan 

ders alıp,sürdürmemek gerektir. 

Aklı başında,kalbinde iman olan yöneticilerin lüzumu bir kat daha anlaşılmış 

olmaktadır. 

”1912-de Uşi’de imzalanan anlaşma ile Osmanlı hem 1 milyon 759 bin km kare 

toprağı,yani iki Türkiye büyüklüğü kadar bir toprağı kaybediyor,hem de artık Afrika 

kıtasına veda ediyordu.Böylece osmanlı 11 yıl sürecek ve 1922-de bitecek bir savaşlar 

zincirine dahil olmuştu.”
219

 

Daha öncesinde 24 milyon metre kareden bugün 780 bin metre kareye hep bu 

yanlışlıklar ve alet olmalar sebeb oluşturmuştur. 

“1908-de ilan edilen Meşrutiyetten bir süre sonra iktidarı ele geçiren ittihat ve terakki 

partisinin beceriksiz yönetimi yüzünden Adriyatikten Çatalcaya kadar neredeyse hiç 

savaşmadan çekilmiştik.550 yıllık Türk yurdu olan Rumelinin geniş toprakları 1908-

1914 yılları arasında kaybedilmiştir.Diğer yerlerdeki kayıpları da ilave decek olursak,bu 

altı senede neredeyse Devletin yarısı kaybedilmiştir.”
220

 

 

*İnsanların hakları alınarak ve bastırarak olmamalıdır.Tıpkı şu büyük yanlışlıkta 

olduğu gibi; 

Mustafa Kemal, saltanatı kaldırırken Mecliste yükselen itirazları bastırmak için, 

“Beyler, Osmanlılar, Türk Milleti'nin hâkimiyet ve saltanatını zorla ele geçirmişlerdi. 

Simdi Türk Milleti bu mütecavizlerin (yani Osmanlıların; Osmanlı mütecavizmiş!) 

elinden hâkimiyetini geri alıyor. Bu da behemehal olacaktır…!”
221

 demişti. 

İnsanlar hakları alınarak değil,hakları verilerek denetlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

Halka rağmen halkı idare,kısır bir iradedir. 

*Kötülükler yanmak içindir.Ateş pişmek içindir.Pişmanlıklar kötülüğü aşmak 

içindir.Gaflet ve dalalet şaşmak içindir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-08-2009 
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REJİM TEHLİKEDE !? 

 

 Bir asırdır rejim tehlikede.Bu da göstermektedir ki;rejim kendi varlığını 

sağlamlığına,güvenliğine,güçlülüğüne değil de;zayıflığına dayandırarak sürekli kendisi 

için tehlike unsuru oluşturarak,tehditte bulunmaktadır. 

 Tehdit edilen rejim değil,aslında tehdit eden rejimin kendisidir. 

 Rejim herkesi kendisi için tehdit unsuru olarak görmektedir.Bundan dolayı da 

kimseyi memnun etmemekte,öyle bir derdi olmamakta,kimsenin de kendisinden 

memnun olmasını istememektedir. 

 İki taraflı bir memnuniyetsizlik söz konusu olmaktadır. 

 Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyadır ki,bir türlü bu tehlike ortaya çıkmamaktadır. 

 Bu rejim kendisini yerleştirdiğinde bir çok kelle götürmüş,millete 

danışılmamış,konuşanlar susturulmuş,tüm değişimler bin yıllık yerleşik temelleri 

çökertilerek onun üzerine oturtulmuş,bir korku unsuru olarak milletin karşısına 

dikilmiş. 

 Bir insanı cezalandırmanın en etkili yöntemi,rejim aleyhtarlığı öne 

çıkarılarak,muhalif çok kolay devre dışı bırakılmış,hayatı ortadan kaldırılmış.

 Nedir bu rejim? 

 İçtekilerle kavgalı,dıştakilerle de kavgalı! 

 Neyi temsil etmektedir bu rejim? 

 Kimleri temsil etmektedir bu rejim? 

 Ergenekon çetelerini mi?Sabataistleri mi?Azınlıkları mı?Askeriyeyi mi?Kürtleri 

mi?Dini cemaatları mı?İmam_hatiplileri mi? 

 Neden kimse memnun olmamaktadır?Neden kimseye çare sunmamaktadır? 

 Rejim tehlikede bahanesiyle dört defa ihtilal yapılmış,kaç kere teşebbüs 

edilmiş,hepsinde de rejim tehlikesi korkusuyla hareket edilmiş. 

 Milletin çoğunlukla seçtikleri hep devre dışı bırakılmış.Bu gün ise askeriyede 

bulunan,hukukta bulunan ergenekon çete ve uzantısının kaos ortamı oluşturup,ihtilale 

zemin hazırlaması,rejim kılıfı giydirilmiş bir hali midir? 

 Bir asırdır kürt sorununa çare bulamayan bir rejim,onun içinden pkk-yı 

çıkartmış,otuz yıldır çözülemeyen bir kavganın içerisine girmiş.Nasıl bir rejim ki otuz 

yıldır bir pkk-yı halletmekten aciz kalıyor? 

 Rejim padişahlığı kaldırarak bir çok padişahlık dönemi midir? 

 Herkes az çok rejime öfkelidir..toplumdaki bozulmaları rejimin bozukluğuna 

isnad ettirmektedirler. 

 Neden herkes rejimden kaçıyor,rejimden korkuyor,rejimden korkutularak 

yaşamaya mecbur ettiriliyor? 

 Rejim yoksa bir öcü mü? 

 Rejim bir laiklik mi?Neden hala üzerinde anlaşılamıyor? 

 Rejim Atatürkçülük mü?Neden her önüne gelen onu kendine göre 

kullanıp,uyguluyor? 

 Neden toplumun faydasına aid bir şey yapıldığında,rejim bahanesiyle 

engelleniyor?Yoksa rejim büyük devlet olmak değil de,bir kabile devleti olarak mı 

tasarlanmış?Büyük devlet politikasını kaldıramamakta mıdır? 

 On beş binden fazla faili meçhuller hep rejimi koruma uğruna uygulanmış..rejim 

meçhul mü? 

 Daha geçmişte yapılanları da söylemiyorum. 

 Neden hukuk bu ve tüm olumsuzlukların üzerine gitmekten 

korkmaktadır?Yoksa rejim mi tehlikeye girmiş olur?Rejim bahanesiyle mi 

susturulmaktadır? 



 Neden cumhuriyet dönemi tarihi bilinmemekte,sürekli üstü kapatılıp,yasaklar 

getirilmektedir. 

 Rejim neden gizlenmektedir? 

 Bugün terör örgütü olarak tescillenen ergenekonun içerisinde bulunanlar hep 

rejimin sahibleri olduklarını söylemektedirler. 

 O zaman rejim ergenekon ve arkasındakilerden mi ibarettir. 

 Kimdir bu rejim? 

 İnsan bu ve benzeri sayısız olumsuzlukları görünce;’Batsın şu rejim’diyesi 

geliyor.Zira rejim muğlaklıklarla doludur. 

 Neredeyse bir asırdır jandarma korkusu hala devam etmektedir.Kimdir rejimin 

sahibi?Jandarma mı,ergenekon mu,millet mi,milletse hangi millet,anayasa üyeleri 

mi,ergenekonun ve pkk-nın sorgulanmasının önünü tıkamaya çalıştığı iddia edilen –

Hakim ve savcılar yüksek kurulu-mu? 

 Çoğaltabilirsiniz... 

 Ağalığı kaldıran rejim,ağalar sultasını mı temsil etmektedir? 

 Rejim neden kendisinin deşifre edilmesini istemiyor,edilirse biteceğini mi 

düşünüyor? 

 Özetle rejimin bir asırlık günahı sevabından daha çoktur. 

 Varlığını korku üzerine bina eden rejimin keffareti ancak sevgi ve insan unsuru 

esası üzerine oturtulması ve bir kişinin hakkının,bütün insanların hakkı kadar önemli 

olduğunu anlamasıyla olacaktır... 

 

  

 

 

 

RESMİYET VE SAMİMİYET 

 

 ABD başkanı Barak Hüseyin Obama-nın gerek başkan seçilmeden öncesi ve 

gerekse de sonrasındaki rahat hali,,Türkiye’ye geldiğinde gösterdiği samimiyet ve 

serbestlik gerçekten çok etkileyici idi. 

 40 yıllık dost gibiydiler. 

 Zorlanmadan,halden hale girmeden kendine olan güven ve rahat hali başarısının 

en büyük faktörlerinden biri belki de birincisi idi. 

 Oysa o bir zenci idi..beyazlarla aynı otobüse binmesine müsaade 

edilmiyordu,kısaca insan bile sayılmıyorlardı. 

 Türk yöneticilerinde bu güzel hal ve tavır görülmemektedir.Görülenlerde uzun 

sürmemekte ve sürdürülmemektedirler. 

 Bununda bir kaç sebebi vardır; 

 Biri;En birincisi ve de en önemlisi bu milletin bir asırdır hep baskı altında 

yaşaması..güven duygusunun kırılması..tehditlerle yaşamaya mecbur bırakılmasıdır. 

 Birbirine güvenmeyen bir toplum oluşturuldu.Sürekli başında bekleyen bir 

firavun ve başının üzerinde asılı duran Demoklesin kılıncı... 

 Padişahın sultasından! Şikayet eden bu insanlar,binlerce saltanat türettiler,on 

binlerce sultan ürettiler. 

 Örnek olarak Kayseriliyi maddi gelişimde öne çıkarak sebeb;babanın beş 

yaşındaki çocuğa trilyonluk dükkanı bırakarak gitmesi,ona güven duygusunu daha 

küçük yaşından itibaren aşılayıp kazandırmasında yatmaktadır. 

 İkincisi;su-i istimale açık olmasıdır..açık verilmesidir. 



 İyi niyetin ve samimiyetin,kötü niyet ve samimiyetsizlerde su-i istimal edilerek 

kötüye kullanılmasıdır. 

 Böylece binler birlere feda edilmiş olmaktadır. 

 Oysa iyi niyet her zaman için iyi neticeler verir.Hüküm çoğunluğa göredir..her ne 

kadar pürüzler olsa da... 

 Üçüncüsü ise;İşin ehline değil de seviyesiz birinin eline geçmesindendir. 

 Bulunduğu makamın seviyesine ulaşamayan insanlar,o seviyeye 

çıkamadıklarından;ya o makamı kendi seviyesizlikleri durumuna indirecekler veya o 

seviyelerde bulunan insanları kendi seviyesinde değerlendirip, seviyelerini 

düşürerek,seviyesiz hareketler ve hakaretlerle işi yürütme yoluna gideceklerdir. 

 Resmiyetteki en büyük tehlike de işte budur. 

 Kesinlikle resmiyetle ciddiyeti birbirine karıştırmamalıdır.Şöyle ki; 

 Bir amirin makamındaki ciddiyeti ile evindeki tevazuu aynı değildir. 

 Makamında evindeki hali gösteremeyeceği gibi,evinde de makamındaki ciddiyeti 

göstermesi beklenemez. 

 Türkiye’de uzun yıllar sürdürülen kılık ve kıyafet,özellikle tesettürdeki 

pürüzde;güvensiz,korkak,su-i istimal korkusu,despot,seviyeli olmayan bir resmiyetin 

mahsulüdür. 

 Kendisini aşamayan bir insan,toplumun problemlerini de aşamaz. 

 Kendisiyle kavgalı olan kişi,toplumla da kavgasını sürdürecektir. 

 “Ya;o kız çocuklarının örtünmesine müsaade edersek,bu sefer onlarda diğer 

kızların zorla örtünmesi konusunda zorbalıklarda bulunur,zorla örttürürlerse???” 

 Basitçe bir düşünce..şu anda aralarında olmayan böyle bir vehim,neden serbest 

bırakıldığında sürdürülmüş olsun? 

 Hepsi de korku,vehim,hayal,cehalet,inat,seviyesizlik karışımlarından oluşmuştur. 

 Mecliste 411 kişinin kabul ettiği başörtü serbestliğini hala yasak olarak 

sürdürmek hangi samimiyetin,bilimin,anlayışın ve seviyenin işi olabilir? 

 Altta problem yok..problem üstte ve resmiyettedir. 

 Samimiyetten uzak bir resmiyet... 

 Yetmiş iki milleti içinde barındıran koca devlet, bu gün kendi kendisini 

barındıramamakta,hazımsızlık göstermektedir. 

 İçinde ciddiyetin olduğu samimi idareye ihtiyaç vardır. 

 Kaht-ı rical odur ki;ciddiyetsiz bir samimiyetten uzak,resmi bir despotluğu 

yürüten kişidir. 

 Tornadan çıkmış,tek bir insan tipi oluşturmak... 

 Herkes bana benzesin zihniyeti. 

Ölçüsüzlüklerin ölçü yapıldığı bir sistem değil,samimiyetin ciddiyetle yoğrulduğu 

bir güven,sevgi ve seviye yönetimi olmalıdır. 

‘Müjdeleyiniz,nefret ettirmeyiniz.Kolaylaştırınız,zorlaştırmayınız’düsturu 

çerçevesinde,ciddi samimi bir yönetim... 

Hürriyet,ciddiyet ve sevgiye,resmiyetten daha çok ihtiyacımız vardır. 

İçe ve içine kapalı bir toplumdan,dışa ve dışarıya açık bir toplum haline 

dönüşmek resmiyetle aşılmaz. 

Resmiyet kısırlaştırma faaliyetidir. 

Resmiyet toplumun freni değil,frenlenmesidir. 

40 dakika görüştüğümüz Obama 40 yıllık dost olurken,neden 1400 yıllık dost 

olanlar 40 dakika dost kalamamakta ve dostluklarını sürdürememektedirler? 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

10-04-2009 



SIRA MATERYALİZMDE 

 

 Evet sıra materyalizmde... 

 Kominizm çöktü,şimdi ise sıra materyalizmde.Kominizmden sadece fosil olanlar 

kaldı.Oda unutulmaması,insanlığa çektirdiği acıların hatırlanması için nümunelik 

fosiller,fos bir halde varlığını sürdürmektedir. 

 Bunlar maneviyat fukarası oldukları gibi,maddi ilerlemede de gayet geridirler. 

 İnsanlık ve ilerlemeye kapalı insanlardır. 

 Şimdi ise materyalizm iflasın eşiğinde..tüm sermayesini kullandı,bir şey 

bırakmadı geriye. 

 Dünyanın yüzde seksenini yiyen yüzde yirmilikler,yüzde seksenin bulduğu yüzde 

yirmiyi de bulamamak üzere çöküntünün eşiğindedir. 

 Madde ilmin ilerlemesi,teknolojinin hakim olması ile,hükmünü yitirmektedir. 

 Çünkü madde asıl değildir. 

 Her şey aslına rücu etmektedir. 

 Madde de kendisini ayakta tutan manaya inkilab etmektedir. 

 Maddeden uzaklaşıldıkça,hakikata yaklaşılmaktadır. 

 İnsanlık top yekun hakikata yaklaşmaktadır. 

 İman;kominizm ve materyalizme galib gelmiştir. 

 Maddenin bitişi,imanın başlangıcıdır. 

 Maddenin düşüşü,imanın yükselişidir. 

 Maddenin mahkumiyeti,imanın hakimiyetidir. 

 Marksist düşünceyle maddeyi gören avrupa,maddenin bitişiyle insanlığı ve 

yardımlaşmanın gereğini anlayacaktır. 

 Madde alınarak ve sahip olunarak değil,verilerek çoğalır.İslam zekat, 

sadaka,vakıf ve hayır müesseseleri gibi. 

 Ekonomik krizden kurtulmanın yolu,paylaşımdır. 

 Maddeleşenler,manda-laşırlar. 

 Evet,madde manaya kılıf olmalıdır.Onu korumalı,onun yerine geçmemeli ve 

geçirilmemelidir. 

 İnsanın maddeler alemi olan dünyaya gönderilmesindeki en önemli bir sebeb 

de;mananın yükseltilmesine çalışmak,ona basamak olup yükselmesine ve 

yükseltilmesine,yücelmesine ve yüceltilmesine sebeb olan bir binek olmaktır. 

 Mevlananın ifadesiyle;Ruh deveci,nefis ve beden ise devedir. 

 Binilen binenin yerine geçmemeli ve geçirilmemelidir. 

 Ayak baş yerine konulmamalıdır. 

 Maddeye bağımlı toplum,başı üzerine yürüyen insanlar topluluğudur. 

 Madde ruhun elbisesi ve süsüdür. 

 İnsanın diğer ruhanilere olan farkı ve farklılığı,onun maddesidir. 

 Madde ruh değil,ruhun farklılığıdır. 

 Cenneti farklı kılan maddesidir.İnsan ise onun içinde,onun ruhudur. 

 İnsansız cennet,ruhsuz madde ve beden gibidir. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

10-04-2009  

 

 

 

 

 



TARİHİ AKIŞI İÇERİSİNDE KUR’AN-I KERİM 

 

 *İslâmın dört temel kaynağından birisi ve birincisi olan Kur’an-ı Kerim;610 

yılında,peygamberimiz 40 yaşında iken,Hira mağarasında,Alak suresinin ilk beş ayeti ile 

inmeye başlamıştır. 

 42 Ashabı Suffadan kişinin kaydetmesiyle,her yıl Cebrail ile beraber 

mukabeleten gelen ayetlerin okunup ve belirtilen yerlerine konulmasıyla;12 yıl boyunca 

93 suresiyle Mekke de,11 yıl boyunca da 21 suresiyle de Medine de ve toplam 23 yılda 

tamamlanmıştır. 

 Bazı müfessir ve tarihçilere göre de;71 Mekke de,19 Medinede,24 sure ise 

ihtilaflıdır. 

 Kur’an-ı Kerim-i yazanların en meşhurları Mekke'de Abdullah b. Sa'd 

Medine'de ise Übey ibni Kab'dır. Kur’an ayetleri kağıt, bez,papirus, deri parçaları, taş, 

tuğla, kürek kemikleri üzerine yazılmıştır. Her Ramazan ayında nazil olan vahiy 

pasajlarını (Kur'an'ı Kerim'i) baştan sona Cebrail'e arz ediyordu.23 yılda 24 kere 

tekrarlanmış olmaktadır.  

 Mekkede inen ayetler ağırlıkla iman ve inanç üzerine ayetleri ihtiva 

ederken,Medine de inen ayetler çoğunlukla muamelat ve hayata dair ayetler ile ilgili 

konuları muhtevidir. 

 *Kur’an-ı Kerim ağırlıkla dört temel esas esası üzerine müessestir. 

Bunlar;Allah’a iman,Peygamberlik,Âhiret ve muamelattır. 

 *Ayetler esbab-ı nüzul adı da verilen,sebebler  üzerine inmektedir. 

 *Kur’anın tertil ile inmesinde tesbit vardır,tahkim vardır,teşhis vardır. 

 *Kur’anda olaylar temsiller yoluyla anlatılmaktadır. 

 *Kur’andaki bazı ayetlerin tekrarındaki hikmet;Mananın ehemmiyeti,her bir 

nimetin ayrı ehemmiyeti ve nazarları o manaya dikkat çekerek yöneltmektir. Bunda 

tekrir vardır,tesbit vardır. 

 *Zaman geçtikçe Kur’anın içindeki hakikatlar tavazzuh etmektedir. 

 *Özellikle üçüncü asırdan itibaren Kur’an üzerine kapsamlı araştırmalar 

başlamıştır. 

 *Kur’an olayları anlattıktan sonra,akla havale ederek,düşünmeye sevkeder. 

 *Avam ve havas herkesin istifadesine uygun bir anlatım tarzı mevcuttur. 

 *Benzerinin yapılamaması konusunda insanları susturmak amacıyla benzerini 

yapmaya davet eder. 

 “Ve in küntüm fi raybin mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi sûretin min mislihi 

ved’u şühedaeküm in küntüm sadikin.” 

 “Eğer kulumuz Muhammede indirdiğimiz Kur’an hakkında bir şüpheniz 

varsa,bir suresinin benzerini getiriniz,eğer doğru iseniz şahitlerinizi ve yardımcılarınızı 

da çağırınız.” 

 “lev kanel bahru midaden li kelimati Rabbi le nefidel bahru kable en tenfede 

kelimatü Rabbi velev ci’na bi mislihi mededa” 

 “Eğer Rabbimin kelimelerini yazmaya denizler mürekkep olsa,Rabbimin  

kelimeleri bitmeden o denizler biter velev ki onun misli kadar ona tekrar meded verip 

destek de olsa.” 

 *Hadisde: “Kur’anın diğer kelamlar üzerindeki üstünlüğü,Allahın mahlukat 

üzerindeki üstünlüğü gibidir.” 

 -“Muhakkak ki vahiy nazil olmayan meselelerde ben de sizler gibiyim.” 

buyurulur. 

 *Kur’an doğru tarihide kayıd altına almıştır. 

 *4 kitap insanın hayatının dört devresini oluşturur. 



 

KURAN AYETLERİ 

 

*En son inen ayet;”Elyevme ekmeltü leküm dineküm”
222

 

-Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim.” 

Hatta bu ayet inince hz.Ebubekir ağlar.Hz.Ömer ayet inmiş olup,neden 

ağladığını sorduğunda Hz.Ebubekir cevaben; 

Hz.Peygamberin dininin tamamlanması görevinin bitmesi demektir,o ise 

ölümünün yaklaştığını haber vermektedir,der. 

*Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı 6236'dır 

*Harf sayısı-300.620 

*İlk Kur’an-a hareke koyan,Esved-üd Düeli olup,Haccac zamanında yaşamıştır. 

*”Sûrelerin 93'ü Mekke'de, 21’i Medine'de nazil olmuştur. Bâzı müfessir ve 

tarihçilere göre 71'i Mekke'de, 19'u Medine'de inmiştir; 24 sûre ise ihtilaflıdır.”kuran 

ahkamı.celal yıldırım 

*  Bakara suresi Medine’de nazil olmuştur. 282 ayet, 6121 kelime 25500 harftir. 

“ Kur’an ayetlerin sayısının 6200 ve bir kaç küsur olduğu hakkında ittifak 

vardır. Bu gün Türkiye’de bulunan Kur’an’ların ayet sayısı 6236’dır. Bu surenin ayet 

sayısının 280 olduğu hakkında ittifak var ise de müfessirlere göre 280’ den sonra  

küsuratı hakkında ihtilaf vardır. Alışık olan 286 ayet olduğudur. Müellif ise 282 ayet 

olduğunu ifade etmiştir. Bu ayet sayısındaki değişiklikler kesinlikle bizi Kur’an 

ayetlerinin yok olduğu veya artırıldığı anlayışına götürmemelidir. Makul izahı mufassal 

Tefsir Usûlü kitaplarında kâfi derecede mevcuttur. “
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Efendimiz (sav) buyurmuşlardır ki: “Bakara suresini öğreniniz. Onu öğrenmekte 

bereket terkinde de hasaret (zarar) vardır.” 

     Âl-i İmran.Medine’de nazil olmuştur. 200 ayet, 3480 kelime, 14520 harftir. 

Resulüllah (sav) buyurdular ki: Kim Al-i İmran suresini cuma günü okursa, 

Allah (cc) ve melekler gün batana kadar o kimseye rahmet ve duada bulunurlar. 

*Harekelenme-ayın-cim işaretleri gibi işaretler sonraları konulmuştur. 

*Kur’an-ı Kerim-i anlamadığını veya anlayamadığını söyleyen kişiye sorarım; 

-Allahın kendi meramını anlatamama gibi bir problemi yoktur.Herkesin seviyesine göre 

iner,akıllara ve akılların anlayacağı şekilde konuşur. 

Problem anlama yönünde gayret göstermemek,şüpheli yaklaşmak.Teslimiyette 

eksiklik.Anlamak istememe gibi sebeblerdir. 

Anlaşılmamasını söylemek,cahiliyet dönemindeki insandan daha echel olmak 

demektir.Zira cehalet asrındaki insan, anlamama gibi bir mazeret öne 

sürmemişti.Cahiliyet döneminin adamı olmasına rağmen anlıyor ve de anlaşılıyordu. 

Kur’an-ın bütünüyle birden anlaşılması ancak asırların tefsiri ve zamana yayılması ile 

mümkündür. 

Medeni ve aydın geçindiğini söyleyen bu asrın insanının Kur’an-ı anlamaması aydınlığın 

ve aydınlanmış olma iddiasının kusurundandır. 

Kur’an-ı Kerim ebedi olarak cennette okunacağı halde,yine de manası 

bitmeyecektir.Nitekim Rabbimizin de ifade ettiği gibi; 

"De ki: -Rabbimin kelimelerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da, 

ilâve edilse, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler tükenirdi." (Kehf/109) 

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha 

ona katılıp (mürekkep) olsaydı,yine de Allah'ın kelimeleri bitmezdi." (Lokman/27). 
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 bkz. Mecmuatun Mine’t-Tefasir, I,24; Suat Yıldırım, Kur’an’ı Kerim ve Kur’an İlimlerine Giriş. 

 



Zira Allahın zatı ezeli ve ebedi olduğu gibi,Kelâmı dahi ezeli ve ebedidir. 

Ebediyen cennette okunup anlaşılacağı halde yinede manası bitmeyecektir. 

*Mülhemûndan olan Hz. Ömer (r.a.) demiştir ki:  

          "Ben  üç şeyde   Rabbime   muvafakat   ettim:   Ya   Resulallah,  İbrahim   

makamını namazgâh edinelim, dedim. Müteakiben 'Siz de  İbrahim makamından bir 

namazgâh edinin!' (Bakara, 2/215) ayeti nazil oldu.  

         Bir   de   hicap   ayeti   ki,   'Ya   Resulallah, kadınlarına   emretsen   de,   onlar   

perde içine   girseler!   Çünkü,   hayırlı-hayırsız   kimseler   onlarla   konuşabiliyor.'   

dedim.   Bunun üzerine hicap ayeti (Ahzâb, 33/32-33) nazil oldu.  

         Keza,      Peygamberin         zevceleri,      bir   keresinde       kendisine      karşı    

kıskançlık göstermek üzere ittifak etmişlerdi. Eğer o, sizi boşarsa, yerinize Rabbinin ona 

sizden hayırlılarını vermesi ümit edilir, dedim. Derken bu (Tahrîm, 66/5) ayeti nazil 

oldu." 

Mehmed Sofuoğlu’nun şu izahı çok manidardır:  

         Ömer’in bu sözleri, ayetlerin inmesinden önce olduğu hâlde, "Rabbim bana 

muvafakat etti" demeyip de, "Ben Rabbime muvafakat ettim" demesi, Allah’a karşı bir 

edeptir. Fıkhının ve ilminin açık bir nişanesidir. "Benim reyim, zuhurları muayyen 

vakitlere kadar teahhur eden ezelî hükme muvafık düştü" demek istemiştir.
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*Türkiye kütüphanelerindeki tefsirle ilgili eserler (20471 Adet)tir. 

*”İnsan ile Kur’an ikiz kardeştirler.”İbni Mace 

*Kuran hem evrenseldir hem de her asrın idrakine uygun olarak 

anlaşılmaktadır. 

*O Kur’an,Kitâbun merkûm’dur. 

(O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) 

bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir).-rakamlandırılmış, taşa kazılan yazı gibi 

yazılmış, silinmesi sözkonusu olmayan) bir kitab'tır.”
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 Yeşheduhul 

mukarrebûn(mukarrebûne).  

Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar.” 

 

HAFIZ SAYISI: VE MUSHAF HALİNE GELİŞİ 

“O Kuranı biz indirdik.”Hicr.9. 

Kur’an Allahın koruması altındadır. 

*Diyanet işleri Ali Bardakoğlu, Türkiye'de 90 bin hafızın bulunduğunu ve her 

sene 3 bin hafızın yetiştiğini ifade etti. 

“Hz. Peygamber (sav.) henüz hayatta iken meydana gelen ‘Bi’ru Maune’ 

olayında şehid olan ‘kurra’nın sayısı 70 kadardır. Hz. Peygamberin vefatını takip eden 

yıl içinde meydana gelen dinden dönme olayları üzerine yapılan savaşlarda, 

‘Yemame’de şehid olan ‘kurra ve huffaz’ın sayısı da bazı alimlere göre 450-500 kadar 

bazılarına göre ise 700 kadardır. Bir başka önemli nokta da Hz. Peygamber hayatta 

iken vahyin henüz son bulmamış olmasıdır. En son nazil olan birkaç süre veya ayet, bazı 

kimseler tarafından bilinmeyebilir. Hamidullah’a göre Peygamberimiz (sav) vefat 

ettiğinde 3000 kişi Kuran’ı ezbere biliyordu. Zeyd B. Sabit’in yazmış olduğu Kuran ile 
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Hz. Muhammed (sav) indirilen Kuran arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü: Kuran’ı 

herkes ezberliyor, ayrıca ezberlediklerini yazılı vesikalarla te’yid ediyorlardı. Her gün 

namazda okunan ve ona göre amel edilen şey nasıl unutulabilir? Kuran ayetleri öyle 

ahenkli iniyordu ki, herkesin kolayca ezberleyebileceği kadar azar azar iniyordu.  

 

“Hicret'in dördüncü yılında Uhud savaşından dört ay sonra Necid Reisi Ebû Berâ' 

Medine'ye geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.)'den kendi kavmini irşad etmeleri için mürşidler 

istedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) durumdan şüphelendi: "Göndereceğim kişiler hakkında 

Necid halkından endişe ederim" buyurdu. Ebû Berâ': "Onları ben himayeme aldıktan 

sonra Necid halkından hiç biri dokunamaz" diye teminat verdi. Bunun üzerine 

Resulullah (s.a.s.) Ebû Berâ'nın yeğeni Âmir b. Tufeyl'e bir mektup yazdı. Amir, amcası 

adına kavmini idare ediyordu. Daha sonra Resulullah (s.a.s.) Münzir b. Amr 

başkanlığında ashabından yetmiş kişilik bir heyet gönderdi. Bunlar ashab-ı suffeden 

olup kurra idiler. 

Heyet, Bi'r-i Mâune'ye varınca korkunç bir ihanetle karşılaştılar. Amir b.Tufeyl, Hz. 

Peygamber. (s.a.s.)'in göndermiş olduğu mektubu bile okumadan mürşidlerin etrafını 

büyük bir ordu ile kuşatmıştı. Kendi kabîlesi, Ebî Berâ'nın himayesine aldığı mürşidleri 

öldürmek istemediğinden, başka kabîlelerden kuvvet toplamıştı. Müslümanlar 

kuşatıldıklarını anlayınca kılıca sarıldılar ve: "Biz, Resulullah (s.a.s.)'in gönderdiği 

mürşidleriz. Sizinle hiç bir ilgimiz yok" dedilerse de söz anlatamadılar. Mürşidler: 

"Allah'ım! Resulü'ne durumumuzu haber verecek senden başkasını bulamıyoruz, 

selamımızı ona sen ulaştır. Allah'ım! Rasülün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki; biz 

Rabbimiz'e kavuştuk. Rabbimiz bizden hoşnud oldu ve bizi de hoşnud kıldı." diyerek 

hallerini Allah'a arzetmişler ve insafsız düşman kılıçlarıyla Rablerine kavuşmuşlardır. 

Allah bu sevgili kullarının isteklerini yerine getirerek vahiy meleği Cebrail'i Hz. 

Peygamber (s.a.s.)'e göndermiştir. Cebrail: "Onlar Rab'lerine kavuştu. Rab'leri 

onlardan hoşnut oldu ve kendilerini de hoşnut kıldı." diye durumu Hz. Peygambere 

bildirmiştir. 

Rasûlullah (s.a.s.) durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Hemen bir hutbe irade 

ederek olayı ashabına bildirdi. Allah'a hamd-u senâ'dan sonra şöyle dedi: 

"Kardeşleriniz müşrikler tarafından kuşatılıp şehit edildiler. Hiç biri sağ bırakılmadı. 

Onlar Allah'dan hoşnut oldular, Allah da onlardan hoşnut oldu. " 

Rasûlullah (s.a.s.) kendisine bu acı haberin ulaştığı gece sabah namazının ikinci 

rekatında rukûdan doğrulunca: 

"Allah'ım! Onların durumlarını sana havale ediyorum. Ey Allah'ım! Onların yıllarını 

Yusuf Peygamber'in kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına darlık getir. " diye beddua 

etmiş ve buna beş vakit namazlarında bir ay müddetle devam etmişti. Cemaatin de 

arkasında "âmîn" dediği Rasûlullah (s.a.s.)'in bu duası kabul olmuştur.”
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             *Alim bir zat,veli ve salih bir zatı ziyarete gider.O sırada veli zat Rahman 

suresinden şu ayeti okumaktadır; 

“Küllü men aleyha fânin ve yebga vechu Rabbike zil Celali ve İkram”ayetindeki 

–Zül celali,-Zil Celali-diye okur.Mana yönünden bir değişiklik söz konusu değildir. 

Alim zat veli zata herhalde sehven okudunuz,diye hatırlatınca veli zat ısrarla 

aslının –zil Celali-olduğunu söyler. 

Neticede veli zat keşfen levhi mahfuzu açarak;işte bak orada da öyle yazıyor,der. 

İlmin derecesi velayet derecesinden üstündür.Alim zatta ondan geri kalmaz ve şu 

nükteyi söyler; 

“Efendim lütfen perdeyi kapatmayında,orayı tashih edelim,der. 
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Böylece Kur’an-ı Kerimin sıhhatinin ve değişmez olduğunun kesinliliğini bu sözle 

ifade etmiş olur. 

*Bir haberde;”Kur’an’ın ilk matbu nüshası İtalya’da  

Kur'an-ı Kerim'in dünya tarihinde matbaa aracılığıyla Arap harfleriyle 1537'de ilk kez 

basılan nüshalarından bir adedinin halen Venedik'te bulunduğu bilgisi, İtalya'daki 

kilise yetkilileri tarafından da doğrulandı.  

Venedik'teki Aziz Bernardino Ekümenik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Papaz 

Roberto Gilardo, Suudi Arabistanlı Prof. Yahya Mahmud Cüneyd tarafından önceki 

gün Riyad'da açıklanan ve dün Eş Şark El Evsat gazetesine de haber konusu olan 

bilginin doğruluğunu teyit ederek, “Bizler bugüne dek, yanlış anlaşılma korkusuyla 

bunu gizli tutmayı yeğlemiştik.” dedi. Papaz Gilardo'nun verdiği bilgilere göre, herkesin 

kaybolduğu kanaatinde olduğu 1537 baskılı Kur'an-ı Kerim'lerden bir adedinin 

günümüze dek ulaştığını ilk kez fark eden kişi geçtiğimiz yıllarda İtalyan araştırmacı 

Angela Nuovo oldu. Gilardo, tarihî Kur'an-ı Kerim'in, önümüzdeki aylarda New 

York'ta Kur'an'ı konu alan bir sergide teşhir edilmesini kararlaştırdıklarını 

kaydetti.”
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*” Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur'ân nüshalarının bulunduğu veya 

görüldüğü yerler: 

1-Medîne Mushafı: Mevlâna Şiblî bu nüshanın 735 senesinde Medine'de Ravza-i 

Mutahhara'da görüldüğünü kaydeder. Rusya müslümanları âlimlerinden Musa 

Cârullah Bigi de bu nüshayı gördüğünü söylemektedir. 

2-Mekke Mushafı: H. 735 senesinde Mekke'de bulunduğu ve görüldüğünü yine Mevlâna 

Şibli söylüyor. 

3-Kûfe Mushafı: İmam Nablûsî milâdî 1689 senesinde Humus'a yaptığı seyahatinde bu 

nüshayı görmüştür. 

4-Şam Mushafı: Şam'da Câmi-i Emeviye'dedir. 

Türkiye'deki Târihî Mushaflar 

İstanbul'da Türk ve İslâm eserleri Müzesinde şu tarihî mushaflar bulunmaktadır: 

457 numarada: Hz. Osman'ın imzasını ve H. 30 senesini havi mushaf. 

557 numarada: Hz. Ali'nin imzasını havi mushaf. 

458  numarada: Hz. Ali'nin yazısı olduğu işaret edilen mushaf. 

İşte, muhtelif eski nüshalar ve sahabe devrinden kalma mushaflar bugün de elde 

mevcuttur. Bu mushaflar ile, Peygamber Efendimiz (sav)'e vahyedilen, Hz. Ebû Bekir 

zamanında cemedilen ve Hz. Osman tarafından istinsah ettirilen Mushaflar arasında 

hiçbir fark yoktur.”
228

 

*Eski Diyanet işleri başkanı Tayyar Altıkulaç;gerek başkanlığı ve gerekse de 

milletvekili olduğu dönemlerde yıllarca  Kuran araştırmaları üzerine yaptığı 

araştırmada; 

Tüm İslam ülkeleri ve dünyada bulunan tüm Kur’an-ı Kerimlerin birbirlerinin 

aynı olup,farklı ve değişik olmadıklarını tesbit ettiğini söyler. 

 

KUR’AN-DA NESİH 

*Nesihte tedricilik vardır.Ruhlarına işleyen cahiliyet döneminin insanına eğitimin 

de bir yöntemi olan pey-der pey terbiye etme ile, eskileri kaldırırken, yenilerini 

yerleştirmeyi amaçlamıştır. 
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 KUR'AN ANLAYIŞIMIZ-Davut Aydüz. 

 



*” Kuran-da”Allah, sözünden asla caymayacaktır” (Hacc/22:47) derken, diğer 

yandan “bir ayetin yerine başka bir ayetle değiştirdiğimizde...” (Nahl/16:101) ve “her 

hangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak, onun yerine daha 

hayırlısını veya benzerini getiririz” (Bakara/2:106) diyor. “Allah dilediğini siler, 

dilediğini bırakır” (Ra’d/13:39; Ayrıca bkz. İsrâ/17:86). Jalalu’d Din, İtkan adlı 

kitabında bütün yorumcular tarafından ilga edilmiş olarak kabul edilen 20 ayet veriyor. 

Aşağıdaki listede sekiz örnek vereceğiz:  

Değişen buyruk örnekleri –ilga edilen ayet –yerine inen ayetler:  

1. Kıble Kudüs’ten Mekke’ye değişti 2:142-144  

2. Miras yasası değişti 4:7 4:11  

3. Gece yarısı ibadet zorunluluğu kalktı 73:1-4 73:20  

4. Şarap yasağı kesinleşti 2:219 5:90  

5. Zinakâra uygulanan ceza değişti 4:15 24:2  

6. Kısas izni değişti 2:178 17:33  

7. Hürmetli aylarda cihad yasağı kalktı 9:5 9:36  

8. Oruca dayanamayan için fidye kalktı 2:184 2:185  

9. İmansızlara tolerans yerine cihad 2:256 9:5, 29.”
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*Hadislerde de bu nesh olayı vardır. 

“Peygamberimizin hadisleri hüküm bakımından her zaman geçerlidir. Ancak bu 

hükmün uygulanması için toplumun şartları belirleyicidir. Mesela İslamın ilk yıllarında 

Peygamberimiz kabir ziyaretlerini yasaklamıştır. Daha sonra tevhid inancı insanların 

hayatına yerleşince serbest bırakmıştır.” 

 

BATILILARIN GÖRÜŞLERİ 

*Batılı müsteşriklerin kuran hakkındaki görüşleri. 

-Zamanlar Geçtikçe Kur'ân'ın Ulvî Sırları İnkişaf Ediyor 

* Mister John Davenport, "Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ve Kur'an-ı Kerim" ünvanlı 

eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor.  

Kur'ân'ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir.  

1. Zât-ı Kibriyâyı ifade eden âyâtın âhengindeki ulviyettir. Kur'ân-ı Kerîm, beşerî 

zaaflardan herhangi birisini Zât-ı Kibriyâya isnaddan münezzehtir.  

2. Kur'ân-başından sonuna kadar-gayr-i beliğ, gayr-i ahlâkî, yâhut terbiyeye muhâlif 

fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.  

Halbuki, bütün bu nakîseler, Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitâb-ı Mukaddeste 

mebzûliyetle vardır.  

* Müslümanlık Tecessüd ve Teslis Akîdesini Reddeder  

İngiltere'nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edward Gibbon (Edvor Gibon) 

"Roma İmparatorluğunun İnhitat ve Sukûtu" adlı eserinde şöyle diyor 

- Kur'ân'ın telkin ve Hazret-i Muhammed'in tebliğ ettiği esâsâttan mükemmel bir ahlâk 

mecellesi vücud bulur. Esâsât-ı Kur'âniyenin muhtelif meınleketlerde insanlığa ettiği 

iyiliği ve ettikten sonra da Allah'a takarrüb etmek isteyen insanları Cenâb-ı Hakka rabt 

ettiğini inkâr etmek mümkün değildir. Hâlıkın hukûku ile mahlûkun hukûku, ancak 

Müslümanlık tarafından mükemmel bir sûrette tarif olunmuştur. Bunu yalnız 

Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da Mûsevîler de îtiraf ediyorlar. MARMADUKE 

PICKTAHALL (Marmadük Piktol)  

- Kur'ân İle Kavânîn-i Tabüye Arasında Tam Bir Âhenk Vardır- LEVAUNE (Lövazon) 
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 lütfi ekincinin kitabından. 

 



- Kur'ân Bütün İyilik ve Fazîlet Esaslarını Muhtevîdir İnsanı Her Türlü Dalâletlerden 

Korur- Müsteşrik SEDIO  

- Kur'ân şir midir? Değildir. Fakat, onun şir olup olmadığını tefrik etmek müşküldür. 

Kur'ân, şiirden daha yüksek birşeydir. Maamâfih, Kur'ân ne tarihtir, ne tercüme-i 

hâldir, ne de Îsâ'nın (a.s.) dağda îrâd ettiği mev'ıza gibi bir mecmuâ-i eş'ârdır. Hattâ, 

Kur'ân, ne Buda'nın telkinâtı gibi bir mâbâde't-tabüye yâhut mantık kitabı, ne de 

Eflâtun'un herkese îrad ettiği nasihatler gibidir. Bu, bir Peygamberin sesidir; öyle bir 

ses ki, onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi, saraylarda, çöllerde, şehirlerde, 

devletlerde çınlar. Bu sesin tebliğ ettiği din, evvelâ nâşirlerini bulmuş, sonra 

teceddütperver ve îmar edici bir kuvvet şeklinde tecellî etmiştir. Bu sâyededir ki, 

Yunanistan ile Asya'nın birleşen ışığı Avrupa'nın zulümatâbâd olan karanlıklarını 

yarmış ve bu hâdise, Hıristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vukû 

bulmuştur. Dr. JOHNSON  

- Kur'ân'ın Cihanşümûl Hakikati:  

Kur'ân, Allah'ın Birliğine İnanmak Hakîkat-i Kübrasını Îlân Eder- Doktor CITY 

YOUNGEST 

- Kur'an'ın Lisânı Nezâhet ve Belagat İtibârıyla Nazîrsizdir;  

Kur'an, Bizatihî Muhteşem Bir Mu'cizedir- CORSELE  

- Kur'ân Beşeriyete İlâhî Bir Lütuftur.  

Kur'ân Muzaffer Cumhuriyetler Meydana Getirmiştir- RODWELL 

- Kur'an Bütün Dinî Kitablara Fâiktir- JOCHAİM 

- (Sembires Encyclopedia namıyle intişar eden İngilizce muhîtü'l-maarifte, 

Müslümanlıktan şu sûretle bahsolunmaktadır)Kur'an Âyetleri İslâmiyetin Muhteşem 

Bünyesinde Altın Bir Kordon Gibi İşlenmiştir- 

******** 

KUR’ANIN YEDİ KÜLLİ VECH-İ İ’CAZI:  

1. Lâfzındaki fesahat-i harikası  

2. Kur’ân’ın nazmında bir cezalet-i harika var.  

3. Kur’ân’ın câmiiyet-i harikulâdesi  

4. Derece-i i’cazda belâğat-i Kur’âniye  

5. Üslûp ve îcâzındaki câmiiyeti  

6. İhbârât-ı gaybiyesi  

7. Fezlekesi ve meseleleri özetlemesi.. 

 

*Diğer semavi kitaplarda bu özellikler yoktur..Tahrifat çok. 

*Kur'an’ın kırk ayrı mucizesi olduğu gibi, her bir ayetinde de bu kırk mucizenin olması 

doğru ve hak bir manadır. 

*Hz. Peygamber (s.a.v.);"Böyle nazil oldu; bu Kur'ân yedi harf üzere inmiş. Size 



kolay olanını okuyunuz" buyurdu.230[324 

*Biz Asım kıraatı üzere okumaktayız.Lehçe farklılığı. 

“Kıraat-ı seb'a, vücuh-u seb'a ve mu'cizat-ı seb'a ve hakaik-i seb'a ve erkân-ı 

seb'a üzerine nâzil olan Kur'an... 12. Lem’a dan. Cümlesinin izahı;  

Kıraat-ı seb'a; 1- Kureyşi, 2- Huzeyl, 3- Havazin, 4- Kinane, 5- Sakif, 6- Temim, 7- 

Yemen lehçesiyle Kur’an-ı Kerimin yedi türlü okunma tarzı.  

Vücuh-u seb’a; Bu hususta değişik rivayetler var. Bir kaçını numune olarak 

zikredeceğiz.  

A-) 1- Emir, 2- Nehy, 3- Terğib, 4- Terhib, 5- Cedel, 6- Kısas, 7- Emsal,  

B-) 1- Emir, 2- Zecr, 3- Helal, 4- Haram, 5- Muhkem, 6- Müteşabih, 7- Emsal,  

C-) 1- Terğip-Terhib, 2- Nasih-Mensuh, 3- Mev’iza, 4- Emsal, 5- Muhkem, 6- 

Müteşabih, 7- Helal-Haram,  

D-) 1- Emir, 2- Nehy, 3- Haber, 4- İstihbar (Sual sorma), 5- Nida, 6- Kasem, 7- Emsal,  

Mu’cizat-ı seb’a;  

1- Lafzın fesahatından selaset-i lisanı. Nazmın cezaletinden, mana belağatından, 

mefhumların bedaatından, mazmunların beraatından, üslupların garabetinden birden 

tevellüt eden barika-i beyanı.  

2- Kur’an-ül Muciz-ül Beyanın ihbarat-ı gaybiyesi. Buda üç kısımdır;  

a- Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesi,  

b- İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesi,  

c- Hakaik-ı İlahiyeye, hakaik-ı kevniyeye ve umur-u uhreviye ye dair ihbarat-ı 

gaybiyesi,  

3- Lafzında, manasında, ahkamda, ilminde ve maksadındaki camiiyet-i harikası.  

4- Kur’anın şebabiyeti. Her asrın derece-i fehmine, edebi rütbesine, hem her asırdaki 

tabakata derece-i istidat ve rütbe-i kabiliyeti nispetinde hitabı.  

5- Kur’anın kutub-u salifeye hakemlik yapması. İttifaki noktalarda musaddıkane 

nakleder, onları tezkiye eder. İhtilafi meselelerde musahhihane onlara faysal olur.  

6- Kur’an müessis olmuş dini İslam-a, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye (ASM), ne mazi, 

ne müstakbel İslamiyet’in mislini getirmeye muktedir olamamıştır.  

7- Kur’anın zevk-i i’cazı.  

Hakaik-ı seb’a; 1- Tevhid, 2- Haşr, 3- Nübüvvet, 4- Kaza-Kader, 5- Ahval-i Alem, 6- 

Kısas, 7- Tekalif.  

Erkan-ı seb’a; 1- Allah’a iman, 2- Meleklere iman, 3- Kitaplara iman, 4- Peygamberlere 

iman, 5- Ahiret gününe iman, 6- Kadere, hayr ve şerrin Allah’tan geldiğine iman. 7- Beş 

esasat-ı İslamiye olan Namaz, Oruç, Zekat, Hac ve Kelime-i şahadet. “ 

 

*“Kur´ân´ın kırk açıdan mucizeliği  

Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nur’un muhtelif yerlerinde Kur’ân’ın kırk açıdan 

mucize olduğundan bahsediyor.1 Yirmi Beşinci Sözde ise Kur’ân’ın bu kırk mucizelik 

yönünü geniş bir perspektifte açıklıyor. 

 

Yirmi Beşinci Sözün Mukaddemesinde Kur’ân’ı üç ayrı açıdan tanımlayan 

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân’ın kırk yönlü mucizeliğini Üç Şule içinde muhtelif 

bölümler halinde maddeleştiriyor. Bu maddelere kısaca temas edelim: 

 

1- Kur’ân’ın söz söyleme sanatındaki mucizeler. Bu mucizeler, Kur’ân inmeye başladığı 

andan itibaren dost düşman, inanan-inanmayan herkesi hayran bırakmıştır. 

                                                 

 



 

2- Kur’ân’ın nazmında (söz dizilişinde) hemen göze çarpan mucizelik. Başka kitaplarda 

bulunmayan bir çekicilik ve cazibe ile her okuyan bunu görüyor ve tasdik ediyor.2 

 

3- Kur’ân’ın ifade ettiği mânâlardaki mucizelik. Kur’ân, her kendisini okuyana başka 

kitaplarda bulunmayan yüksek ufuklar gösteriyor.3 

 

4- Kur’ân’ın üslubundaki güzellik, tazelik ve gençlik mucizedir. Her asırda aynı tazeliği 

gösteriyor.4 

 

5- Kur’ân’ın lafzında akıcılık ve kolay okuma özelliği vardır ve mucizedir.5 

 

6- Kur’ân’ın; hakikatleri olduğundan abartmadan, olduğundan küçük göstermeden, her 

şeyi tam kıymetine göre, tam olması gereken kadar anlatış biçiminde mucizelik vardır. 

İnsanları Allah’ın adaletinden korkuturken de, insanları Allah’ın rahmetine teşvik 

ederken de; insanı överken de, döverken de; Cenneti anlatırken de, Cehennemi 

anlatırken de zerre kadar abartılara yer vermiyor, tam hakikati ifade ediyor.6 

 

7- Kur’ân; gerek hitap ettiği kesim, gerekse aktardığı hakikatler coğrafyası açısından 

kapsadığı alandaki genişlik, evrensellik ve eşsizlik itibariyle mucizedir.7 

 

8- Kur’ân; lafzındaki (ifade edişte ve söz söylemedeki) genişlik ve derinlik bakımından 

mucizedir. 

 

9- Kur’ân; manasındaki genişlik ve derinlik bakımından mucizedir. 

 

10- Kur’ân; bütün ilimleri kapsaması ve bütün ilimlere rehberlik yapmasındaki genişlik 

ve derinlik bakımından mucizedir. 

 

11- Kur’ân; dünyadan ahirete; insandan, kâinâta ve Yaratıcıya kadar ele aldığı 

konularındaki genişlik ve derinlik bakımından mucizedir.8 

 

12- Kur’ân; çok büyük hakikatleri çok küçük cümlelerle ve öz olarak anlatma sanatı 

bakımından mucizedir. 

 

13- Kur’ân; üslubundaki kapsamlılık bakımından mucizedir. Öyle ki, bir tek sûre bütün 

kainatı kapsayabiliyor. Bir tek âyet bütün bir sûreyi özetleyebiliyor.9 

 

14- Kur’ân; âyetlerindeki kapsamlılık bakımından mucizedir. Daima manevi 

basamaklarda yükselen tüm kemal sahibi insanlar, cinler ve melekler, her basamakta ve 

her mertebede Kur’ân’ı kendilerine tam rehber bulurlar. 

 

15- Kur’ân; kâinâtın bütün katman ve mertebelerini, yaratıkların bütün bölüm ve 

cinslerini, neden yaratıldıklarını, varlıkların var oluş sırlarını ve sair uzun ve zincirleme 

hakikatleri birer işaretle, birer remizle, birer harfle, birer çekirdek halinde anlatma 

sanatı bakımından eşsizdir ve mucizedir.10 

 

16- Kur’ân; çok yüksek hakikatleri, çok karmaşık yaratılışları, çok geniş kanunları çok 

geri ve çok basit akıl mertebelerine anlatma sanatı bakımından eşsizdir ve mucizedir.11 

 



17- Kur’ân; bütün söz söyleme sanatlarını başarıyla kullanmada, bütün insanlara çok 

geniş ufuk-maksatlar çizmede, Allah’ın harika konuşmalarını ve yüksek kelamını 

yansıtmada eşsizdir ve mucizedir.12 

 

18- Kur’ân; verdiği doğru gaybî haberler açısından eşsiz ve mucizedir. 

 

19- Kur’ân; tarihin insanoğluna göre en karanlık dönemlerinin yaşanan olaylarını 

doğru olarak görecek bir gözle okuyup bu güne aktarması açısından eşsiz ve 

mucizedir.13 Kur’ân, insanlığın geçmişini aydınlatan eşsiz ve mucize bir bilgi 

kaynağıdır. 

 

20- Kur’ân; insanlığın geleceği ilgili doğru, güvenilir ve tam gerçek haberler vermesi 

açısından eşsiz ve mucizedir. Kur’ân, insanlığın geleceğini aydınlatan eşsiz ve mucize bir 

bilgi kaynağıdır.14 

 

21- Kur’ân; Allah’ın bizce bilinmeyen isimlerini bize doğru olarak bildirmesi, kâinâtın 

bizce keşfolunmayan kanunlarını bize doğru olarak haber vermesi ve âhiretin bizce 

görünmeyen coğrafyasını bize doğru olarak anlatması bakımından eşsiz ve mucizedir.15 

 

22- Kur’ân; asırlar geçtikçe gençleşmesi ve bütün beşerî olayları genç ve taze bir bakış 

açısıyla çözümleyen hep taze değerlere sahip olması açısından eşsiz ve mucizedir.16 

 

23- Kur’ân; her asırdaki her cins, her meslek ve meşrepteki insan topluluklarına, sanki 

diğer asırlara ve diğer mesleklere nazaran sadece o topluma veya o mesleğe yönelik bilgi 

ve haberlerle tam bir isabet ve istikametle hitap etmesi bakımından eşsiz ve 

mucizedir.17 

 

24- Kur’ân; yirmi üç senede, değişik olaylar esnasında, muhtelif ihtiyaçlara cevap 

olarak, değişik nedenlerle âyet âyet indiği halde, âyetleri ve sureleri arasında öyle bir 

irtibat, bağlılık, devamlılık ve uygunluk var ki, sanki tek bir kitap olarak bir defada 

nazil olmuştur. Değişik nedenlerle inmiş olmasının, âyetleri arasındaki uyumluluğu 

bozmamış olması açısından Kur’ân eşsiz ve mucizedir.18 

 

25- Kur’ân; Allah’ın isimlerini her bir âyetin sonunda özetle vermesi ve âyetin konusu 

ile Allah’ın ismini bütünleştirmesi açısından eşsiz ve mucizedir.19 

 

26- Kur’ân; Allah’ın fiil ve eserlerini insanın nazarına aktarması, sonra bu fiilleri ve 

eserleri Allah’ın isimlerine bağlayıp, Allah’ın birliği hakikatini ispat etmesi ve bu eşsiz 

bilgileri mahşer günü ile birleştirerek insan zihnine perçinlemesi açısından eşsiz ve 

mucizedir.20 

 

27- Kur’ân; insan nazarına Allah’ın sanatının nakışlarını ve dokumalarını sunması, 

sonra bu sanat nakışlarını kavramanın anahtarı olarak Allah’ın isimlerini gösterip 

insan aklını düşünmeye davet etmesi açısından eşsiz ve mucizedir.21 

 

28- Kur’ân; Cenâb-ı Hakkın fiillerini ayrıntısıyla anlatması, ardından bu fiilleri bir 

kanunla ve prensiple özetlemesi bakımından eşsiz ve mucizedir.22 

 

29- Kur’ân; yaratıkları bir tertiple zikretmesi, ardından yaratıkların her işinde bir 

düzen, bir denge, bir ölçü ve bir nizamın geçerli olduğunu anlatması, bu denge ve 



düzenin de çekirdeği olarak Allah’ın isimlerini nazara vermesi açısından eşsiz ve 

mucizedir. Kur’ân nazarında olaylar birer lafız, isimler ise bu lafızların ifade ettiği 

mânâlardır.23 

 

30- Kur’ân; değişken ve fâni olayları, değişmeyen ve hükmü her şeye geçen isimler ile 

sabit hakikatler sûretine çevirerek insan aklını doğru belgelerle tefekküre sevk etmesi ve 

ibret almaya teşvik etmesi açısından eşsiz ve mucizedir.24 

 

31- Kur’ân; Allah’ın hükümlerini, fiillerini ve isimlerinin tecellilerini geniş bir caddeye 

yayıp sermesi, ardından bir birlik bağı ile ve küllî bir kanun ile konuyu neticelendirerek 

insan aklına doğru düşünme kapısı açması açısından eşsizdir ve mucizedir.25 

 

32- Kur’ân; eşyanın icadında, varlıkların var kılınmasında sebeplerin hiçbir 

kabiliyetinin bulunmadığını; herşeyin doğrudan Alîm ve Hakîm olan Cenâb-ı Hak 

tarafından yaratıldığını ispat eden doğru ve delil niteliğinde bilgiler ihtiva etmesi 

bakımından eşsiz ve mucizedir.26 

 

33- Kur’ân; Allah’ın âhiretteki harika fiillerini kalbe kabul ettirmek için Allah’ın 

dünyadaki fiillerini gözler önüne sermesi, gelecekteki ahiretin acaip olaylarını, 

gördüğümüz bir çok yaratılış olayı ile izah ve ispat eden sağlam ve akla yol gösteren 

bilgiler içermesi bakımından eşsiz ve mucizedir.27 

 

34- Kur’ân; bazı küçük maksatlardan yola çıkarak zihinleri daha geniş ve büyük 

hedeflere yönlendirmesi ve o geniş ve büyük hedefleri herşeyi kapsayan kurallar 

kaynağı hükmünde olan İlâhî İsimlerle tesbit eden aklî ve ikna edici bilgiler içermesi 

bakımından eşsiz ve mucizedir.28 

 

35- Kur’ân; insanın isyankâr amellerini şiddetli bir tehdit ile hatırlatması, insanı 

uyarması, hemen ardından insanı ümitsizliğe atmamak için Allah’ın rahmet kapısının 

açık olduğunu gösteren isimlere işaret ederek insanı tövbeye sevk eden sıhhatli bilgiler 

ihtiva etmesi bakımından eşsiz ve mucizedir.29 

 

36- Kur’ân; kelâmın dört tabakasında da gösterdiği ulviyet ve kuvvetle eşsiz ve 

mucizedir. Malûm, bir söz; “1- Kim söylemiş, 2- Kime söylemiş, 3- Ne için söylemiş, 4- 

Ne makamda söylemiş” gibi dört tabakada değerlendirilir. Kur’ân’ın her bir âyeti bu 

dört tabaka açısından da mucize değerler ifade ediyor. Bundandır ki, Kur’ân’ın sözü 

maddî elektrik gibi yöneldiği her maddeye tesir ediyor.30 

 

37- Kur’ân; gaybî haberleri hazır ve herkesin yaşadığı taze olaylarla delillendirip akla 

sağlam malzemeler vermesi açısından eşsiz ve mucizedir.31 Meselâ, gökyüzünde, 

yıldızlarda ve yeryüzünde herkesin gözü önünde meydana gelen noksansız, eksisiz ve 

yeni yaratılışları nazara verir, buradan insanı Allah’ın kudretini kavramaya çağırır; 

sonra haşre geçer ve haşri ispat eder.32 

 

38- Kur’ân; her bir âyeti ile küfür ve gaflet karanlığını yırtıp dağıtması ve taşıdığı 

hidayet nuru ile insanın içine nüfuz etmesi bakımından eşsiz ve mucizedir.33 

 

39- Kur’ân; dünyanın ve insanlığın yaratılışı, insanlığın yaşayışı, varlıkların nasıl ve 

niçin var kılındığı gibi insan aklının ilgilendiği bütün meselelerde insanlığa kazandırdığı 

bilgi ve hikmet dağarcığı bakımından eşsiz ve mucizedir. Öyle ki, felsefe hangi 



noktalarda Kur’ân ile ters düşmüşse o noktalarda yanılmıştır. Kur’ân ile ters düşen hep 

yanılmaya mahkûm olmuştur. Bunu kocaman bir felsefe tarihi ve farklı medeniyet 

anlayışları gösteriyor. Kur’ân’ın, doğruyu bulmaya hayran olan insan aklının önüne, 

inkâr edemeyeceği, ispat olunabilen ve doğruluğunda şüphe olmayan hikmetler ve 

bilgiler koyması mucizedir.34 

 

40- Kur’ân; Tevhidin yüksek mertebelerinden, Allah’ın yüce isimlerine, eşyayı ve 

varlıkları niçini ve nasılı ile tanımlayıp kavramasından, beşer aklının ulaşamadığı ve 

rehbersiz bilemediği, fakat bilmeye muhtaç olduğu bütün yüksek hakikatlere kadar, 

dengelerini bozmadan ve her birisini değeri ve kıymeti ölçüsünde söz konusu ederek bir 

arada toplaması ve insan aklına yüksek bir bilgi malzemesi ve hikmet hazinesi sunması 

bakımından eşsiz ve mucizedir.35)
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KUR’AN-DA MEDENİYET HARİKALARI 

*Hz.Âdem-den beridir gerek Cenâb-ı Hakkın kâinata koymuş olduğu ve kudret 

sıfatının bir neticesi olan varlıklardaki yani kâinattaki âdetullah kanunlarının ve de 

kelâm sıfatından gelen suhuf ve kitaplardaki ve de son kitap olan Kur’an-ı Kerimdeki 

esrar yani sır perdelerinin üzerindeki şifreler teker teker aralanmakta ve görenler için 

zahir olmaktadır.Teknolojideki ve imandaki tüm gelişmeler bunun bir tezahürüdür. 

 Nitekim mesleklerin ince sırları ve her meslekteki kemale doğru gidiş,onların 

üzerindeki şifrelerin aralanması demektir. 

 Mucit ve keşşaflar bu şifreyi bulanlardır.Bir kaç örnek; 

*Kâinat başlangıçta bir çekirdek,bir yumurta veya bir tohum gibi bir 

maddeden,Big Bang yani büyük bir patlama sonucu bir plan,proğram ve çerçeve 

içerisinde yaratılmıştır. 

O zamandan bu zamana kadar da sürekli genişlemektedir.Öyleki 15 milyar yıldır 

yaratıldığı ve ışık saniyede 300 bin km hızla gittiği halde daha yeni yeni ışığı dünyamıza 

gelmekte olan yıldızlar keşfedilmektedir. 

Kur’anda:”VE İNNA LEMUSİUN”Biz kâinatı genişletmekteyiz.”buyurulur.Ve 

bir gün bu genişleme balon misal sınırına ulaşacak ve bir kıyameti koparacaktır. 

*Sürekli maddenin en küçük parçasının atom olduğu söylenir.Oysa oda 

bölünmüş,içerisinde nötron-elektron-protonla beraber,bunları birbirinden ayıran 

zarlarla çevrili olduğu tesbit edilmiştir. 

Kur’an-da ise;”VE ESĞARE MİN ZALİKE”-O Allah ki zerreyi yani atomu ve 

ondan daha küçüğünü yaratandır.-buyurulur. 

Bediüzzaman Hazretleri buna esir maddesi der. 

*Süleyman Peygamberin Belkısın tahtını getirmesi. 

İbni Abbasa göre,göz açıp kapayana kadar getiren kişi;Veziri ve Katibi  olan 

Âsaf b. Berhiya’dır. 

Böylece insanların cin ve ifritlere olan üstünlüğü bununla da görülmüş 

olmaktadır. 
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*Kur’an-da;”VE ENZELNELHADİDE” –Demiri indirdik-buyuruluyor.Oysa 

demir yerden çıkıyor.Ancak demiri oluşturan sert madde gökten inmektedir. 

*Şifre olan Hurufu mukattaa yani kesik harfler bir çok hakikatları içerisinde 

saklamaktadır.Bunlar Allah ve Rasulü arasında olan bir şifre olduğu gibi,insanlık içinde 

bir çok sırları saklamaktadır. 

Mesela bir yahudinin –elif-lam-mim-ayetini işitmesi üzerine Peygamber 

Efendimize;”Ya Muhammed,ümmetinin ömrü az-deyince peygamberimiz;-daha var-

buyurarak,Kur’an-da 14 yerdeki kesik harfleri bildirerek,ümmetin ömrünün uzun 

olacağına işaret edilmiştir. 

*Veş şemsu tecri yani –güneş akar-derken,bütün zamanlara hitap etmekte,her 

asır bundan hissesini almaktadır. 

 Daha bunlar gibi yüzlerce hakikata ışık tutulmuştur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

21-06-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSK KİME TESLİM? 

 

 Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ-a… 

 Hayır bilemediniz…. 

 Neden mi? 

 Tsk-da hala cunta devam etmektedir… 

 Avrupa ülkelerinde genelkurmay başkanlarının adları bilinmemekte, herkes 

kendi görevini yapmaktadır.Bu onları geriye götürmemektedir. 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç-a binbaşı ve subay seviyesinde su-i kast 

düzenlemesi yapılmaktadır.Demek ki meydan boş,her önüne gelen cirit atıyor. 

 Jitemin ne yaptığı bilinmemekte,Veli Küçük ise tam bir meçhul… 

 İlker Başbuğ göreve gelir gelmez Etö yani açılımı ile Ergenekon TERÖR 

ÖRGÜTÜ yani terörist zanlısı olan kişilerle gidip görüştü,onları ziyaret etti. 

 Hükümeti devirmek için plan yapan Dursun Çiçek ordudan ihraç edilme 

durumunda iken,terfi ettirildi. 

 Daha bir çok faili meçhuller,şifreleme ve ses kayıtları hep tsk-nın içerisinden 

çıktı. 

 Deniz kuvvetlerinde üst düzey altı asker intihar etti.Gizli bir hesaplaşma mıydı? 

 Tsk-da komutanlar içerisinde masonluğa üye olunurken, önemsenmedi, gizli 

yapılanma olurken dahilden değil hariçten gündeme gelip,sorgulanma yoluna gidildi. 

 *Yolsuzlukların üzerine gidilmeli,milletin parası çar-çur edilmemelidir. 

 Delillerin karaltılmasına değil,aydınlatılmasına gidilmeli,ordunun bağırsaklarını 

temizlemesi elbette kendi yararınadır. 

 İrtica paronayası sürekli gündemde tutuldu.Bir çok insan bu yafta ile ordudan 

ihraç edildi. 

 Tsk milletin sahiplendiği değerlere en az millet kadar sahiplenmeli ve bunu 

uygulayarak göstermelidir. 



 Maalesef;Genel kurmay başkanı İlker Başbuğ,sert bir tavırla,siyasi bir yetkili 

gibi,;tsk-nın üzerine çokça gidildiğini,Trabzondaki konuşmasında şifreli konuşmasıyla 

neden burada konuşmayı yaptığını ve ne kastettiğini söyleyerek, böylece haklarında 

daha fazla ileri geri konuşulmasının kapısını açmış oldu. 

Zaten bir asırdır millet ordudan özellikle jandarmadan o korkuyu ve şiddeti 

fazlasıyla gördü. 

En önemlisi,böyle bir tavır içerisine girmektense,içindeki ergenekon 

uzantılarını,suç işleyen teşkilatı bir bir ayıklayıp,kulağından tutarak hesaba 

çekmesi,gidip terör örgütü zanlısı o insanları ziyaret değil sorgulaması,bizzat kendisinin 

sorgulayarak adeta sulandırır gibi bu boru ile mi darbe yapılacak diye hafife 

almaması,her tarafta kaynayan ve ordu malı olan silah ve malzemelerinin nereden 

çıkarıldığının sorulması,hükümeti yıkma planına bir kağıt parçası deme gibi kötü bir 

görüntü seçeceğine,ordunun bin yıllık milletin hizmetinde olma itibarını kazandırmaya 

baksın ve gayret göstersin!!! 

Tsk rejimi koruma bahanesiyle milleti zan altında bırakacağına,milletin 

korunması için otuz yıldır bir karış yol alınamıyan pkk-nın köklü çözümü için,çözüm 

yöntemlerini araştırsın.Hükümetin getirdiği demokratik açılıma aktif olarak katıldığını 

göstersin. 

Çıkıp siyasi bir demeç vereceğine,askeri alandaki gelişimi, başarısı, yapacakları 

konusunda,dünya gelişiminde gelişime ayak uydurabildiklerini anlatsın.Milletin 

kafeslenmesi için,darbe hazırlıkları için değil,profesyonel askerliği 

gerçekleştirmek,askerliğin millet için bir sıkıntı,önemli bir gaile ve dönüm noktası  

olmaktan kurtulması yolunda projeler üretsin. 

*Türkiyede hep feda ettiğimiz,faili meçhuller içerisine gizlenenler ayının inine 

çomak sokan kimseler olmuşlardır.Ne zaman ki biri ayının inini keşfetmiş ve inini 

ortaya çıkarmışsa,gizlenmek üzere faili meçhuller içerisine saklanmıştır. Artık mızrak 

çuvala sığmamakta,ergenekon çatısı altında hepsi gün yüzüne çıkmaktadır. 

İki yıldan fazla bir süredir haber arşivi 
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 oluşturdum.Tsk-nın 

olumsuzluklarının bu kadar yoğunlukta ortaya çıktığı tarihte görülmemiştir. 

Eğer Tsk bir savaşa girip mağlub olsaydı,düştüğü bu durumdan  daha hazin 

olmazdı. 

Tsk milletin göz bebeği olarak kabul ettiği iyi niyeti maalesef iyi 

değerlendiremedi. 

İçindeki cunta ve uzantısı gayet cüz-i ve azınlıkta da olsa,hakim pozisyonunda ve 

aktif durumda bulunduğunu göstermektedir. 

Ne hazindir ki;halkın arasında bile dillendirilmektedir ki;tsk-ya Suriye-deki gibi 

yüzde sekizin Çevik Bir aracılığıyla hakimiyetinin sağlanılmasına teşebbüs edilmektedir. 

Üst kurul durumunda olan Danişment-ler tarafından yönlendirilmeye, hukuka 

müdaheleye kadar gidilmektedir. 

Tsk iç görünümden çıkarılmalı,dıştan gelecek tehlikelere yönlendirilmelidir.Tsk 

silahlı bir kurum olup,silahını dışa karşı kullanması sağlanmalıdır. 

İlker Başbuğ, Hilmi Özkök-ün gösterdiği duruşu göstermeli,hiç olmazsa cuntanın 

yayılmasını durdurmalıdır. 

Tsk bin yıllık şanlı-şerefli-dalgalanan geçmişine bir göz atmalı,kaldığı yerden, 

değil Türkiyenin gerekirse dünyanın sulh ve güveni yolunda adımlar 

atmalı,taçlanmalıdır. 
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Büyük düşünmeli,büyük yaşamalı,büyük şahlanmalı,önce içindeki kirlenmeleri 

temizlemeli,ergenekonsuz yola devam etmeli,maneviyat mayası olmalı,teknoloji 

silahı,hedefi büyük olmalı,namaz talimi,Kur’an-ı Kerim eğitimi olmalıdır. 

*Her konuda yazacağımı düşünürdüm de,Genelkurmay Başkanı yani İlker 

Başbuğ adını vererek yazacağımı düşünmezdim.Bu da kötü bir intibadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-12-2009 

 

  

  

 

 

 

 

 

YILANA DÖNÜŞEN HARAM 

 

 15 yaşlarında idi.Köyde sürüyü önüne katmış,bahçelerine doğru gitmişti.Öğlen 

yemeğini bu arada yemek amacıyla bahçeden bir kaç domates toplayarak,torbasına 

koydu. 

 Suya doğru hayvanlarıyla beraber giderken,komşusunun bahçesinin kenarında 

adeta kendisine bakıp tebessüm eden çok güzel görünümlü ve büyük olan domates de 

ilişmişti.Her yönüyle kendisini çağırıyor veya nefsi kendisini ona doğru sevkediyordu. 

 Bir anlık kendi torbasında bulunmasına rağmen domatesi izinsiz koparmış ve 

torbasına diğer helal domateslerle beraber koymuştu. 

 Bir yandan hayvanlarını sularken,bir yandan da torbasından çıkardığı 

domatesleri soğuması için çeşmeye bırakmıştı. 

 Bir hayvanın sürüden kaçması üzerine onun peşine düşmüş,onu yakalayarak 

diğerlerinin yanına getirmişti. 

 Artık karnı iyice acıkmış,yeme ihtiyacını hissetmişti. 

 Hala aklına takılı kalan o farklı başkasına aid domatesi düşünüyordu. 

 Bu düşüncelerle çeşmeye vardı. 

 Her şeyden habersizce domatesi almaya çalıştığı sırada bir de ne görsün; 

 Halkalanmış büyükçe bir yılan ayağa kalkmış,adeta domatesin çevresinde nöbet 

tutmaktaydı. 

 O domatesleri almaya ne gücü ne de cesareti vardı.Korkarak oradan 

uzaklaşmaktan başka çare bulamadı. 

 O başkasına aid olan domatesi yiyemediği gibi,kendi domatesinden de olmuştu. 

 Bahçe komşusu olan domatesi aldığı bahçe sahibini bularak ona durumu aynen 

anlatıp helal etmesini istedi. 

 Bundan kendisi de bir ders çıkaran bahçe sahibi hakkını helal etmişti. 

  

 *Yine bir gün üzüm bağına gitmek üzere yola çıkmıştı.Bağa yaklaştığında bağ 

komşusu ileride durmuş,kalabalık halde orada bulunan çocuklara kızarak bağa 

girmemelerini söylüyordu. 

 Çocuklarda korktuklarından ve göründüklerinden dolayı bir türlü bağa 

giremiyorlardı. 

 Kendisi ise bir yandan bağına girip kenardan üzüm koparırken,diğer yandan da 

aynı hizada olup,farkına varılmayan komşunun bağından da üzüm koparıyordu.Bir 



ondan bir kendisinden olmak üzere büyükçe bir mendile üzüm doldurmuş,geriye ise 

dereye gidip suya koyarak soğuk soğuk yemek kalıyordu. 

 Üzümleri mendille birlikte suya bırakıp kenara çekilmiş.Bir müddet beklemişti. 

 Artık yeme zamanı gelmişti. 

 Dereye gidip üzümlere yaklaşınca yine gördüğü onu korkutmuştu. 

 Bir yılan mendilin etrafında halkalanarak beklemekteydi. 

 Ne mümkün yaklaşmak..üzümü mendille birlikte bırakarak orayı terketmişti. 

 Durumu bağ sahibine anlatmış,ondan da helallik dilemişti. 

 Bağ sahibi ise;ne mutlu bak sen uyarılıyorsun..haramı yiyemiyorsun,deyip oda 

helal etmişti. 

 Burada yılan görünen o haram,ahirette ise yılanlaşacaktır.Haram eşittir yılan 

olacak,adeta insanı sokacaktır. 

 Haramın binası olmuyordu. 

 ”30 yıl öncesinin Milli Piyango talihlisi Mehmet Sarıoğlu, köylülerin aralarında 

para toplayarak yaptığı bir barakada soğuktan donarak hayata gözlerini yumdu.”
234

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

27-09-2009 

 

 

 

 

 

 

YOKSA…YOKSA… 

 

 Yoksa ifadesi Kur’an-ı Kerim-de meal olarak 132 yerde 
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 geçmektedir. 

 Kur’an-da geçen –Em- yani yoksa ifadeleri ile ilgili olarak: 

 “Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin sana verdiği peygamberlik nimeti hakkı 

için, sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun. � Yoksa onlar "O bir şâirdir; biz onun 

başına gelecek felâketi bekliyoruz" mu diyorlar? � Sen "Bekleye durun," de. "Ben de 

sizinle beraber bekliyorum." � Onlar akıllarını kullanarak mı bunu söylüyorlar, yoksa 

onlar sırf bir azgınlar gürûhu mudur? � Yahut Kur'ân'ı kendisi mi uydurdu diyorlar? 

Doğrusu onların İmân etmeye niyetleri yoktur. � Eğer doğru söylüyorlarsa, Kur'ân'ın 

benzeri bir söz getirsinler. � Yoksa onlar bir yaratıcı olmaksızın mı yaratıldılar? Veya 

kendi kendilerini mi yaratıyorlar? � Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu 

onların düşünüp İmân etmeye niyetleri yoktur. � Yoksa Rabbinin hazîneleri onların 

yanında mı? Veya kâinatın tedbîr ve idaresini onlar mı ele geçirdi? � Yoksa göklere 

çıkıp da gök ehlinin haberlerini dinlemek için bir merdivenleri mi var? Öyleyse 

dinleyicileri, işittiklerine dâir açık bir delil getirsin. � Yoksa kız çocukları Onun, erkek 

çocuklar da sizin mi? � Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de onlar ağır bir borç 

altına mı girdiler? � Yoksa gaybın ilmi onların yanında da oradan mı alıp yazıyorlar? 

� Yoksa sana bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o kâfirler tuzağa düşecek 

olanların tâ kendileridir. � Yoksa onların Allah'tan başka bir ilâhı mı var? Allah 

onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. (Tûr Sûresi: 29-43.)”
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 Olumsuz tarzdaki bu şekildeki soru şekli 15 tarzda zikredilmektedir. 

 Böylece onların düşünebilecekleri  tüm yolları kapatmış olmakta,en susturucu 

cevabı vermektedir. 

 Başta Allah’ın varlığının en büyük delili, yine kendisidir. 

 “Hollandalı bir psikolog olan Vander Hoven Kur’an okumanın ve ALLAH 

kelimesini tekrar etmenin hastalar ve sağlıklı insanlar üzerindeki etkilerini bulduğunu 

açıkladı. 

Hollandalı profesör üç yıldan beri bir çok hasta üzerinde araştırma ve çalışmasını 

yaparak yeni buluşuna ulaştığını söyledi. 

Hastalarından bazılarının Müslüman olmadığını, bazılarının da Arapça bilmediğini 

belirten Hoven hastalarına ALLAH kelimesini öğrettiğini söyledi. 

Alınan sonucun çok mükemmel olduğunu, özellikle depresyon ve tansiyon hastalarında 

çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtti. 

Profesör Haven ALLAH kelimesini oluşturan harflerin psikolojik hastaların üzerindeki 

etkilerini açıkladı. 

-ALLAH kelimesinin ilk harfi olan –A- harfi solunum sisteminden direk çıkıyor ve nefes 

almayı düzenliyor. 

- Damaktan söylenen –L- harfi ise, (Arapçada çıkarıldığı şekilde) dil hafifçe damağın üst 

kısmına dokunuyor ve çene kısa bir duraklamayla birlikte aynı işlem tekrarlanıyor.(İki 

–L- harfi olduğu için) Bu işlem nefes alıp vermeyi rahatlatıyor 

- Son harf olan –H- harfi çıkartılırken akciğer ve kalp arasında bir ilişki oluşuyor ve 

işlem sonucunda kalp atışları düzeliyor. 

Bu araştırmayı yapan Hollandalı profesör Müslüman değil, fakat İslam ilimlerine ilgi 

duyan ve Kur’an-ı Kerim’in sırlarını araştıran bir psikolog.”
237

 

 Kur’ana aid meselelerle meşgul olmak,bir nevi Kur’an okumak hükmündedir.
238

 

 Bediüzzaman Hazretleri; Risale-i Nurdaki her bir meselenin 200 ayetin hülasa ve 

izahı olduğunu ve kırk bin müşahedatından birisi olduğunu ifade eder. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-12-2008 
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CENNETTE NEFSİN İSTEDİKLERİ VARDIR 

 

 Nefs kelimesi Kur’an-ı Kerimde muhtelif şekillerde geçer.Bunlar; 

 Nefs (nefse-nefsun-nefsin)olarak 61 kere,Nefsen;14 kere, Nefseke, nefsike, 

nefsuke;10 kere,Nefsehu-nefsihi-nefsehu;40 kere,Nefsehâ-nefsihâ;2 kere,Nefsî;13 

kere,Nufus;1,nufusiküm,1,enfusu-enfuse-enfusi;6 kere, Enfuseküm-enfusukum-

enfusiküm;49 kere,Enfusena-enfusina;3 kere, Enfusuhum-enfusehüm-enfusihim-91 

kere,Enfusihinne,4 kere, 

 Böylece farklı şekillerde toplam;297 kere geçmektedir. 

 Vücudumuzu bir saray gibi düşünürsek;ruh efendi,akıl vezir,kalb sarayın 

sürekliliğini sağlayan güç-enerji-motor gücü,nefis ise sarayın ihtiyaçları,gelir giderleri... 

 Veya bir gemi ise;ruh kaptan,akıl dümen,kalb motor,nefis geminin genel 

ihtiyaçları. 

 İnsanı hareket ettiren,temelini oluşturan dört esastır;Ruh-akıl-kalb ve nefistir. 

 Bunların dördü bir arada bir bütündür..biri birisiz düşünülemez. 

 -Nefis;bir yandan nefis,diğer yandan ne Pis... 

 Nefis;nefes alan herkes..Ben-sen-o,biz-siz-onlar... 

 Nefis,hayat sahibi,benlik sahibi.Vahid-i kıyasi..ölçü birimi..Allahı tanıma alet ve 

ölçüsü. 

 “Men arefe nefsehu,fegad arefe rabbehu”’Nefsini bilen Rabbisini de bilir.” 

 Rabbi bilme yollarının en keskini... 

 Cüce dev..dev cüce..kainatı içerisinde barındıran nokta..noktadaki kainat. 

 -İmtihan,mücadele ve de yarış... 

 -İnsan nefesle nefes almakta,insanın nefes borusudur nefes. 

 Nefis;bütün varlıkların odak noktası..bütün varlıklar ona teveccüh etmekte,o ise 

Allah’a teveccüh edip bakmakta ve yönelmektedir. 

 “Ya eyyetühen nefsul mutmainne,irciî ilâ Rabbiki râdiyeten merdiyyeh.” 

 ‘Ey Rabbisiyle mutmainne olmuş yani tatmin bulmuş olan nefis,razı olmuş ve 

olunmuş olarak Rabbine dön...” 

 İnsanın sınırsız hayra ve şerre bakan cihet ve duygusu..Rahmani ve hayvani cihet 

sahibi.Terakki ve tedennisinde sınır konulmamış..yükselebilir yükselebildiği 

kadar,alçalabilir alçalabildiği kadar. 

 Kamil insan olmanın sırrı nefiste saklıdır. 

 -Mevlana ruhu deveciye,nefsi de deveye benzetmektedir. 

 Nefsin öldürülmesi,ruhun yola yayan gitmesi,hatta ve hatta gitmemesi demektir. 

 Ruh varlığını diğer üçünün varlığı ve beraberliğiyle bir bütün olarak 

sürdürür.Dördünün birliğiyle vücut ayakta durur,vücut olur..vücut olarak kalır..yoksa 

dağılmaya ve yıkılmaya mahkumdur. 

 “Onlar için altın kadeh ve tepsiler dolaştırılır, canlarının istediği ve gözlerinin 

hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi kalacaksınız.”
239

 

 Bu yazıyı yazmama sebeb olan bu ayetteki nefsin memnun edileceği yani 

nefislerin hoşlandığı her şeyin cennette bulunduğu vaadidir. 

 Cennette nefis için nefis şeyler bulunmaktadır. 

 Böylece cennetin hareketi ve de bereketi nefis iledir. 

 Nefis cennetin zahiri güzelliğinin hareket noktasını oluşturmaktadır. 

 Mefhumu muhalifiyle;dünyadan ve de cennetten nefsi ve de nefsin istediklerini 

çıkardığımız zaman,geriye bir şey kalmayacak yani maddenin süsü,ilahi nakşın onlar 

üzerindeki tezahürü olmayacaktır. 
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 Zuhruf-71. 



 Dünyaya da,cennete de hareket veren güç nefistir.En yüce güç olmamakla 

beraber,en büyük tezahürün bir ucudur. 

 İnsanı melekten farklı kılan,onun nefsi cihetidir. 

 Cinlerden insanı farklı kılan onun maddi yani nefsen madde ve bedene bakan 

yönüdür. 

 Allahın bir çok isimleri nefsin devreye girmesiyle açığa çıkmaktadır. 

 Dinin oluşmasında,helal ve haramların Allah tarafından belirlenmesinde,böylece 

Allahın Ğaffar,Tevvab,Cebbar vs.gibi isimlerin tezahür etmesine,kitapların özellikle 

Kur’an-ı Kerimin inmesine sebeb;nefsin varlığı,onun dizginlenmesi,nefsin 

bozduklarının düzeltilmesi ve düzenlenmesidir. 

 -Nefis iki tarafı keskin bir kılıç gibi,sahibini de kesebilir,onun için her şeyi de 

kesebilir. 

 -Bu dünyada Allah için nefsini feda eden,adeta islam toprağına atıp, islamın 

suyuyla sulayan insan için,böyle büyük nefis şeyler bulunmaktadır. 

 -Nefsin iki yönü vardır;Biri Allaha bakan,diğeri ise şeytana bakan yönüdür. 

-“Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istediğiniz her şey de 

sizindir.”
240

 

 

          -“... Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.”
241

 

-“Her nefis, kazandıklarına karşılık bir rehinedir. Ancak Ashab-ı Yemin (sağ 

ehli) hariç. Onlar cennetlerdedirler...”
242

 

-Nefis sahibi kişiler, dünyadaki zevkinden fedakarlık ve ferağat edenler için,her 

şey vardır.Haramdan kaçıp,helal ile iktifa etmesi halinde büyük ödüller onları 

beklemektedir. 

“Nefs-i emmare, elbette günahları, kötülükleri emreder”
243

 

Bu ifade Peygamber olan Hz.Yusufun ifadesidir.Nefsin tehlikesinden Allaha 

sığınmış,adeta onu Allaha şikayet etmiştir. 

Nefis kazanmanın da,kaybetmenin de risk tarafıdır..risk almadır. 

Şeytan ise hakkı ve yetkisi olmadan,nefsin dizginini tamamen serbest 

bırakıp,geçici olarak hoşuna gidecek şeyleri meşru gösterdiğinden,önceden şeytan 

olmasına sebeb olan insandan böylece öcünü almaya çalışmaktadır. 

Hz. Âişe validemiz, (İnsan Rabbini ne zaman tanır?) diye sual edince, Peygamber 

efendimiz, (Nefsini tanıdığı zaman) buyurdu.. (Edeb-üd-dünya) 

“Cenab-ı Haktan korkup, nefsini kötü arzulardan uzaklaştıranların varacakları 

yer, muhakkak Cennettir.”
244

 

“Nefsini tezkiye eden kurtuldu.”
245

 

-Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a: "Cennette at var mı?" diye 

sordu. Aleyhissalatu vesselam da: 

          "Allah Teala Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde, kızıl yakuttan bir at 

üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan, o seni istediğin her yere uçuracaktır." 

buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de: 

          "Cennette deve var mı?" diye sordu. Ama buna Aleyhissalatu vesselam öncekine 

söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular: 
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 Fussilet Suresi, 31. 
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 Enbiya Suresi, 102. 
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 Müddessir Suresi, 38-40. 
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 Yusuf 53. 
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 Naziat 40, 41. 
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 Şems.9. 



          "Eğer Allah seni cennete koyarsa, orada canının her çektiği, gözünün her 

hoşlandığı şey bulunacaktır."
246

 

“Cennette gözlerin görmediği,kulakların işitmediği ve insan kalbine doğmayan 

her şey vardır. 

Allah nasib etsin... 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-07-2009 

 

 

 

 

 

 

O’NUN ÂYETLERİNDENDİR… 

 

 Kur’an-ı Kerim-de -Min âyâtihi- yani O’nun varlığının âyet,alamet ve 

delillerindendir,diye başlayan âyetler;  

O’nun âyetlerinden,işte O’nun âyetleri; 

  “Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) 

delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş 

(çoğalıp) yayılıyorsunuz.  

 Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun 

(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.  

Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de 

O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

işiten bir toplum için ibretler vardır. 

Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten 

yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, 

onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. 

Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O'nun 

(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden 

(kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) 

çıkıyorsunuz.”( Rum-20-25-) 

 

 “Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah'ın 

(varlık ve kudretinin) delillerindendir. O bunu, size rahmetinden 

tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı 

aramanız ve şükretmeniz için yapar.” Rum.46. 

 

“Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp 

gitmektedir. Allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek 

için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla 

şükreden herkes için ibretler vardır.”Lokman.31. 

 

                                                 
246

 Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 431/14. 



“Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. 

Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk 

ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin.”Fussilet-37. 

 

“Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü 

boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru 

indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, 

elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla 

yetendir.” Fussilet-39. 

 

“Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, 

O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir 

araya getirmeye de gücü yetendir.”Şura.29. 

 

“O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde 

durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes 

için ibretler vardır.”Şura.32. 

 

MEHMET  ÖZÇELİK 

03-12-2008 
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