
ÇANAKKALE  İMANIN  KÜFRE  HAKİMİYETİ 

  

 Evet;Çanakkale imanın ve imanlının küfre ve küfranı dağıtıp savunanlara tarih 

boyunca hiç unutamıyacakları bir tokat,bir şamardır. Osmanlı şamarı... 

 Kur’an-ı Kerim-de cihad,Allah yolunda savaşmak ile ilgili olarak yüzden fazla 

ayete rastlamaktayız.1 

 Savaşların diyalog için olduğunu söyleyen Dr. M. Daryal şöyle 

der:”Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra müşriklerle aralarındaki diyalog 

kesildi. Çünkü gelen vahiy artık Medine’ye geliyor,Mekke vahiyden mahrum kalıyordu. 

Bu sebeble Mekke’liler bundan sonra nasıl müslüman olacaklardı veya müslümanlarla 

müşrikler arasındaki diyalog nasıl devam edecekti? Bence müslümanlarla müşrikler 

arasındaki diyalog ancak Medine’ye hicretten sonra harblerle sağlanmıştır.”2 

 Sırtlanların Çanakkale’ye saldırısından bir hafta sonra,Başkumandan vekili 

Enver Paşa’nın daveti üzerine Osmanlı başkentinde bulunan Amerikan büyük elçisi 

yahudi Morgenthau hatıralarını hayret ve dehşetle anlatarak:”Topların çoğu 1895 

modeli Alman ve Fransız silahları idi. Oysa,denizden ve havadan bombar-duman 

edilmişti bu topraklar. Peki,nasıl olmuştu da,İngiliz ve fransız amiralleri bu istihkamları 

yok edememişlerdi? 

 İngiliz ve fransızların boşa ateş ettiklerini yani Türklerin toprağa soba borularını 

yerleştirip onları ateşlediklerinden ingiliz ve fransızları yanıltmadan dolayı boşa ateş 

edildiğini ve dünyanın en güçlü armadasında sulara gömülerek,kaçırtmayı Türk 

ordusunun kahramanlığını ifade ediyordu...3 

 -Fahrettin Altay;Çanakkale de Arı burnuna Atatürk’ten önce 2.3 alayın düşmanı 

durdurmak üzere gidip durdurduğunu,Atatürkün ise ondan sonra gecikmeyle 

düşmanın Conk bayırında tesadüf edip geri püskürttüğünü,belirtmektedir.4 

 Ve Altay devamla:”Atatürk’ün kendi komutanı olan 3. kolordu komutanı Esad 

Paşanın yanına gidiyor. Esad Paşa,Atatürk’e neden geldiğini,neden geri döndüğünü 

sorunca oda;”Düşmanın büyük kuvvetlerinin Kaba tepe kumsalına çıkmaya başladığını 

haber aldığını”belirtir. Esad Paşa,bir yanlışlık olduğunu,düşmanın bu bölgeye 

çıkmadığını belirtir. Gerçek de Esad Paşanın belirttiği gibi olmuştur. Atatürk,yanlış 

rapora kanıyor. Bir subay merkez tepeyi kumsal tepe zannetmiş. M. Kemal cepheye 
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gidince merkez tepeye düşmanın çıktığını görüyor. Elindeki 72. alayla saldırıya geçiyor. 

Başarılı olamıyor,geri çekiliyor.5 

 Mikusch,yazdığı eserinde Atatürk’ün düşmanın çıkacağı yerleri bilmeyip,askeri 

tatbikata çıkardığında bir askerin,ingilizlerin geldiğini söylemesi üzerine M. Kemal 

kurmay başkanına;”Savaş cephanesi var mı?”diye sorar oda;””var” demesi 

üzerine;”Haydi öyleyse”karşılığında bulunur.6 

 Atatürk’ün Çanakkale’de emir aldığı Esad Paşa uzun boylu hatıralarındaki 

açıklamalarını özetle şöyle belirtmektedir:”İngilizlerin Arı burnu ve Seddül bahire karşı 

kat’i surette çıkarma yapmaya karar verdikleri anlaşılmış olduğundan, (Atatürk’ün 

tümeni olan 19. tümene) 11. tümenden 33. alay ile Anadolu yakasındaki 64. alay,Arı 

burnuna sevk edilerek 19. tümen kumandanının emrine verilmiştir.” Ve;”19,tümen 

ise,kendisinden umduğum kahramanlığı bu defa gösteremedi ve bir adım 

ilerlemedi.”der.7 

 -F. Altay:” 19 Mayıs başarısızlığından sonra M. Kemal,in emrindeki kuvvetlerin 

bir kısmı elinden alınıyor.”8 

 Esad Paşa hatıralarında:”M. Kemalin 29 Haziran günü saat 21.00’de düşmana 

şiddetli bir gece taarruzu yapmaya teşebbüs etti ise de başarısız”oldu demektedir.9 

 Aynı hatanın;”Anafartalar savaşı”nda da olduğunu söyleyen Esad Paşanın10 bu 

ifadeleriyle beraber askerlerimizin gayretleriyle ve o kadar imkansızlıklar içerisinde 

azmimiz bizi ayakta durdurmuştur. 

 Mehmetçik Çanakkale’nin geçilmezliğini zulümle değil,kahramanlıkla,adaletle 

göstermiştir. 

 Yani Moorehead’ında belirttiği gibi;”Avustralya ve Yeni Zelanda 

birlikleri,kendilerine dağıtılan gaz ve maskelerini kullanmayı reddediyorlardı. Bunun 

sebebi sorulduğunda,şöyle cevap veriyorlardı:”Türkler gaz kullanmazlar. Onlar 

temiz,mert savaşçılardır.” 

 Ancak İngiliz,yani Çörçil şöyle düşünmüyor ve zehirli zehirini savurmayı 

emrediyor. Ancak kader müsaade etmiyordu. Zira rüzgar geçici de olsa karadan denize 

esiyordu.11 
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 -Çanakkale İngiliz ve tebaaları (Avustralya,yeni Zelanda,Kanada, Yunanistan, 

Hindistan) toplam dört yüz bin askerle,fransanın 80 bin,toplam 500 bine yakın 

askerleriyle, denizde yüzdürdükleri batan dağlarına karşı,batmayan kalelerin 

mücadelesinde;bir defa daha iman küfre meydan okumuştu. 

 Nusret gemisinin döşediği mayınların belirlediği sonuç ile,ilâhi nusretin desteği 

birleşmiş;gerçek nusret ve zafer tecelli etmişti. 

 Ve ilahi Nusret Seyyid Çavuş eliyle de tecelli ediyordu. Zira Muhammed oğlu 

Seyyid 215 okkalık yani 276 kiloluk mermiyi beş basamak sırtında taşıyıp topun ağzına 

yerleştirerek Allah’ın adı ve izniyle son kurşun,son koz ve imkan idi.Savaşın sonunu 

belirleyecek son an idi ve öyle oldu. İngiliz zırhlı gemisi Ocean bacasından giren bu 

mermi ile,zırhlı bir yandan batarken,bir yandan da şaşkına dönen ingiliz ve fransızlar 

şaşkınlığı kaçmakla teskin ediyorlardı. 

 Düşmanı şaşırtan olay ise;Kimle çarpıştıklarının,karşılarındakinin görünenler 

mi,yoksa görünmeyenler mi? olduğunun bilinememe ve çözülememesinde saklı idi. 

 Vehbi Vakkasoğlu bir Çanakkale ilgili hatırada:” Binbaşı Ömer Lütfi Bey'in 

'Yetiş ya Muhammed; kitabın gidiyor!' feryadı Medine-i Münevvere'ye öyle bir ulaşmış 

ki Efendimiz'in geldiğini, ilahi yardımların yağmur gibi Mehmetçikler'in üzerine 

yağdığını idrak edememek mümkün değil. Rivayet o ki; 1915'de Hindistan'dan 

Peygamber sevgilisi bir zat, bölgedeki savaşa aldırmaz ve doğruca Medine'ye gider. 

Ama gider görür ki; Peygamber'in ruhaniyeti orada değildir. Ağlayıp sızlanır. 

Türbedarın kapısında bekleyen yaşlı bir adam, yolcuya üzülür. O gece rüyasında 

Peygamber'i görür. Ona der ki, "Hindistan'dan gelen ümmetime söyle. Ona 

görünmemem, adımı taşıyan asker evlatlarım Çanakkale'de zor durumda; onları 

yardım için orada bulunuyorum." 

 Binlerce yıldır bizi tanıyan düşman,başta ingiliz ve fransız;Çanakkale’de daha iyi 

tanımış oldu. 

 Çanakkale ordumuzun tarihi seyrinde tüm imkansızlıklar ve –bitti- denilen 

noktada yeniden sünbüllenebildiğimizin ifadesi olarak görünmemizi göstermiştir. 

 Ve hırsla dolu olan düşman;ne kadar büyük olursa olsun,manen,ruhen ve içinin 

boş olmasından dolayı yıkılabileceğini bir defa daha görmüş,görünmüş ve de tüm dünya 

ve tarih isbatlayarak göstermiştir. 

 Bizim için vatanın en küçük bir ferdi,düşmanın en büyük fertlerinden ve 

komutanlarından daha büyüktür. 

 Binaenaleyh;bu savaş bizim için bir “Yedek Subay” savaşı olmuştu. 

 Yılların emeği gelecek nesillere müstakbel yemeği hazırlamış,düşmana bu yemeği 

ve nimetleri zehir etmişti. 
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 Ve yıllardır,belki de asırlardır o zehirin etkisiyle kıvranmış ve de 

kıvranacaklardır. 

 Güçler,diğer ifadeyle sıkletler eşit olmamasına rağmen bizler 253 bin şehid 

vermiş,düşman ise;252 bin ölüsünü bırakarak kaçmıştı... 

 Çünkü bizimkiler ölüme gülerek,düğüne koşar gibi giderken,düşman ölmemeye 

ve ölmemek için gidiyordu. Fark gayet net ve açık... 

 Çanakkale kilit noktası olduğundan çok önemliydi. Çünkü o şifre çözülürse,her 

şey çorap söküğü gibi sökülecekti. 

 İngiltere başbakanı Çörçil’in dediği gibi;bunun çözülememesi,birinci dünya 

savaşının iki sene daha uzamasına sebeb olmuştur. 

 Bu Müslüman Türklere bu ruh,dinin bağlayıcı,kopma ve dağılmadan koruyucu 

esasından kaynaklanmaktaydı. 

 Yani;1. dünya harbinde tüm Müslümanları bir fetva cihada çağırmaya 

yetiyordu.12 

 -Bu arada ingiliz siyaseti ve ingiliz kini de,kinini kusmaktaydı. 

 Yani Anzakları da kendi hilelerine alet etmekteydiler. İşte bakınız;bir Anzak 

asker;”Bir gün çok susamıştım,su içmek için dereye indim. Bir Türk subaya başımda 

bir anda beliriverdi. Ödüm koptu. Fakat susuzluktan oraya geldiğimi anlayınca;”Haydı 

iç ve çekil,git buradan”dedi,bana dokunmadı.” 

 Bir diğer anzak da:”Biz kaçarken ayaklarımıza çaput bağlıyorduk. Çünkü Türk 

askerinin ölüsüne (şehitlere) ayakkabımızla basarız da uyanırlar diye korkuyorduk.”13 

 İki anzak,İngilizlerle  Çanakkale’ye gidecek olan iki tümen anzak askerini,200 

kişilik süvari birliğine karşı koyarak geciktirmeyi başardılar.14 

 Peki neden savaşa gidip,İngilizlere katıldıklarına gelince;bir çok sebeble 

beraber,-Halifeyi kurtarma- bahanesi onları sevk eden önemli faktörlerden idi.15 

 Nitekim bunu teyiden Nezih Uzel’in konu ile ilgili yazısında:”Haydar paşa İngiliz 

mezarlığında,tesbit edilen 31 müteveffayı sıralarken bunların bir kısmı –isimsiz- büyük 

bir kısmı ise İslami isimlerdir.16 
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 Madalyonun diğer yüzü,işin gerçek mahiyetini ortaya koyuyor olsa gerek... 

 -Asıl işin esas ve hakikatı bu hadiseleri yaşayanlardan ve canlı şahitlerinden 

dinlemektedir. Binlerce canlı şahid,aynı zamanda olmuşken şehid ve de gazileri,bunları 

konuşturmak,dinlemek ve de tekrar yaşattırmak... 

 -Olayın şahidi Alman Mareşal Liman Von Sanders,şahit olduğu olayları şöyle 

anlatıyor:” Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır. çelikten,manevi 

kudretten,vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sualin cevabı,işte bu 

gösterişsiz,mütevekkil ve sessiz Anadolu çocuğunun kendisiydi. 

 Saadet,Türklerle beraber aynı safta dövüşmektir. Bu şerefi ömrümün sonuna 

kadar taşıyacağım.”diyordu.17 

 Bedrin arslanları gibi Çanakkale’nin arslanlarına kimler yardıma koşmuyordu 

ki... 

 Askere denilir:”Derler ki muharebede bizim askerlerin gözüne yeşil sarıklı 

askerler görünürmüş;siz de gördünüz mü onlardan? 

 -Hayır Efendim,biz görmedik. Yalnız kuşlar vardı.Yeşil yeşil. Ateşin arasından 

geçerlerdi. Sonra zeytin ağaçlarına konarlardı. Başka bir şey görmedik. İşte o zeytin 

ağaçlarını kurşun,gülle kırmış,yıkmış,dalını budağını karıştırmış. O yeşil kuşlar oraya 

konarlardı. Kurşun murşun,Allah tarafından,onlara dokunmuyordu.”18 

 Yahya çavuşun 11 arkadaşıyla,3000 düşman askerini yok ettiği siper. Ve 

düşmanın gemiyle çıkartma yapıp,kan gölüne döndüğü kıyı. Çanakkale zafer abidesi... 

 Bir kahraman takım ve Yahya çavuştular 

 Tam üç alayla burada gönülden vuruştular 

 Düşman tümen tümen sanırdı bu şahane erleri 

 Allah’ı arzu ettiler,akşama kavuştular... 

 Evet,Çanakkale geçilmez. Doğru,geçilmez. Çünkü karşılarında duran Kim? Bilen 

kim? Kim biliyor? Melek mi? Cin mi? İns- mi? Dünyalıklar mı? Başka 

yurtların,ülkelerin mahlukları mı? Düşman;”Meçhul orduyla” savaşıyor. Meçhule 

kurşun sıkıyor,bombar duman yapıyor. Asker meçhul.. anıt meçhul.. Aman Allahım! 

Biz asırlarca meçhul askerler tarafından korunmuşuz da haberimiz yokmuş! Demek biz 

yalnız değilmişiz! Kimmiş bu meçhuller??? 
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 Çanakkale geçilmez. Çünki Stalin’in ilk hedefi Çanakkale boğazını ele geçirmek 

idi.19 

 Eğer gayb perdesi açılsaydı,savaşın tüm safhalarının harikalarla dolu olduğu 

daha zahir ve net görülecekti. 

 Nitekim:”Batan düşman gemisinden ayağı yaralı yüzerek sahile çıkmaya çalışan 

düşman subayı,karşısına çıkan Türk neferinin kendisine yaptığını özetle şöyle 

anlatıyordu:”Türk askeri yanıma yaklaştı,yere diz çöktü,cebinden çıkardığı sargı bezi 

ile yaramı sardı,kaputunu çıkardı,titreyen ıslak vücuduma sardı. Mermi yağmuru 

altında koluma girdi. Yavaş yavaş geriye doğru yürüdük. Türkler siperlerinde bana 

sıcak çay ikram ettiler. Kendime geldim.”20 

 Evet,bu ne ilk idi,ne de sondu ve nede son olacaktı. Nitekim bataryayı ateşe tutan 

ve sonunda tayyarenin düşmesiyle denize atlayan tayyarecileri mıntıka kumandanı 

süvari kaymakamı Mahmud beyin emriyle kurtaran erimizin bu hareketi,birinin ölüp 

ancak diğerinin kurtarılmasına karşı ingiliz şunu diyordu:”Türkleri şöyle 

cesurdurlar,böyle ali cenaptırlar diye kitaplarda okudum. Bu defa da cephede gördüm. 

Fakat böyle şiddetli bir ateşe karşı bu derece fedakarlıklarını bilemezdim. Bu derecesini 

bir ingiliz bile yapamaz.”21 der. 

 -22 kişilik Yeni Zelandalılarla üçü adresini ve isimlerini de vererek 

anlatmaktadırlar ki;267 kişilik ingiliz taburu tırmandıkları tepede bir bulut tarafından 

yutuluyor. 

 Hatta ingilizler yurdumuzu işgal ettiklerinde 267 kişinin iadesini istemişlerdir. 

 Osmanlılar ise böyle esir almadıklarını söylemişlerdir. 

 -İ. E. Şumnu’nun eniştesi Gazi Zeynel hatırasında,yaralanıp baygın 

düşüyor,uyandığında tepede yalnız,açlık hissediyor. O anda; beyaz sakallı,nurani biri 

belirip,heybesinden çıkardığı somunu vererek –iyileşeceksin evlat-

diyerek,kayboluyor.”22 

 -3.Kasım-1710’da istişare amacıyla İstanbula çağrılan Kırım hanı Devlet 

Giray’ın Rusya’nın sulh istemeyeceğini (gerek onların,gerekse de tüm batı alemi de 

dahil):”Bu kafirin kasdı İstanbuldur. Bu caniblere yürümesine şek-ü şüpheniz 

kalmasın.”diyerek,gerçek niyetlerini net23 olarak ifade etmiştir. 
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 Çanakkale de bu hainane niyet yatmaktadır. 

 Ya Rusya bizim boğazımızı sıkıp,canımıza okuma yoluna gidecek veya 

başkalarını üzerimize gönderecektir. 

 Ya da;bizler sürekli askeri,siyasi ve ekonomik yönden hazır olacağız. Savaş için 

değil,kendimizi savunma,müdafaa ve caydırmak için... 

 Çünkü biz boğazları boğazımızda tutmakla,kendisi için nefes borusu olan gerek 

Çanakkale,gerekse de İstanbul boğazlarına Rusya sürekli el atma yoluna 

giderken,İngiliz ve fransız da gözü gibi gördüğü bu yerlerden gözünü esirgememektedir. 

 Bedelsiz hiçbir şey olmuyor. İşte bir bedel: 

 “Çanakkale alay karargahında bulunan Muzaffer,vazifeli olarak İstanbul’a 

gönderilir. Malzeme temin edecektir. Gereken para ise,İstanbul’daki erkan-ı harbten 

istenecektir. 

 Muzaffer,malzemeleri ve yedek parçaları bulur. Fakat idarede para 

yoktur.Çanakkale’ye,yani cepheye bu malzemelerin ne kadar elzem olduğunu bilen 

Muzaffer,acılar içinde kıvranır. Dolaşır,dolaşır ve aklına gelen bir fikirle tüccara geri 

dönerek der ki: 

 “Resmi muamele akşam üstü bitecek. Vapur yarın öğleden evvel Çanakkale’ye 

kalkıyor. Onun için sabah ezanında geleceğim. Malları mutlaka hazır ediniz.” Sonra 

durur ilave eder:”Altın para vermiyorlar. Kağıt para verecekler.” 

 Sabah ezan vakti,Muzaffer resmi araç ve eratla gelir. Bir”Yüzlük kaime”verir ve 

acele Sirkeci İskelesine yetişilir. 

 O gün, piyasa açılınca elindeki”Yüzlük kaime”yi Osmanlı bankasına götüren 

yahudi tüccar,şu cevabı alır: Sahtedir. 

 Mesele şudur:Muzaffer,o devir kağıt paralarının kağıdından temin etmiştir. Çini 

mürekkeb ve boya ile bütün gece uğraşarak ayırt edilmeyecek kadar güzel bir taklid 

para yapmıştır. 

 Muzaffer,sadece şu farkı bilerek meydana getirmiştir: Eskiden paraların 

üzerinde”Bedeli dersaâdette altun olarak tevsiye olunacaktır.” Yani,”Bedeli İstanbul’da 

altun olarak vardır.”yazısı bulunur. 

 Muzaffer ise,kendi imalatı olan paraya şöyle yazar:”Bedeli Çanakkale’de altun 

olarak tesviye olunacaktır.” 

 Para,daha sonra Şehzade Abdulhalim Efendi tarafından satın alınarak İstanbul 

Emniyeti’ne teslim edilir. Halen müzededir. 

 Mehmed Muzaffer ise,yirmi yaşında iken katıldığı ikinci cephe olan Gazze’de 

şehid olur. Tarih 07-3-1917’dir. 



 Fatihalar onun içindir.”24 

 -Mehmet Geçcan’ın:”Çanakkale savaşlarından menkıbeler”adlı kitabında da 

belirttiği üzere:”14-15 yaşlarında,Eceabat köyünden Zeynel isminde bir çocuk,ihtiyar 

bir ninenin,oğlum Zeynel,Maydos’a git de,biraz aş getir yiyelim.”demesi üzerine Zeynel 

gider. Bir de ne görsün;mutfakta kazanlar kaynıyor. Ancak aş kazanlarının başında  

yaşlıca ihtiyar kişiler oturmuş. Kazanın altına uzattıkları parmak uçlarından alevler 

fışkırıyor. Kazanlar da fokur fokur kaynıyor. Yemek piştikten sonra aşçı başı 

kazanların başında:”Bârekallah ve berekâtı kelâmullah”duasının bereketiyle millet 

doyuyor,kaplarındaki bitiyor. Ancak karavanalar dop dolu. 

 Zeynel bu durumun,üzerinde icra ettiği tesirden yanlarında kalmayı 

istiyor,ancak kabul edilmiyor. 

 Bu Zeynel daha sonra çavuş olarak istiklal savaşına katılıyor. 

 -18-Mart-1915 günü;her zaman olduğu gibi yine imanın tekniğe,mananın 

maddeye,hakkın batıla,imanın küfre;düğüne gidercesine ölümün yüzüne gülüp,ölüme 

gidenlerle,ölümden ve ölmekten kaçanların buluştuğu muhteşem bir gündür. 

 Düşman kumandanlarını hayrette bırakan manzaralar. Yer gök ölü püskürdüğü 

halde gelişmeler sadece santim santim. Çanakkale geçilmemekte. Zira Mehmetçik et ve 

kemiğinden duvar örmüş,kanını da harç yapmış. İlahi terkibli bir kale... 

 -Çanakkale gazilerinden Mülazım Halit Üngör’ün ifadesi üzere:”Siperde iken 

düşman tarafından bir asker sıçraya sıçraya bize doğru geliyordu. Eratlar ateş ettiği 

halde vurulmuyordu. Anlaşılan bomba atma mesafesine girince el bombası atacaktı. 

Nişan aldım ve vurdum. Sürüne sürüne yanına gidip üstünü aradığımda üzerinden bir 

Kur’an çıktı. Müslüman olduğunu anlamıştım. Ah bu sömürgeci ingilizler,fransızlar... 

Bu Kur’an Çanakkale abide altı müzesine tarafımdan hediye edilmiştir. Yıl ise 15-

Nisan-1915 idi. 

 (Devamla);22-Haziran-1915 saat 10’da tel örgüleri önünde yaptığımız bir hücum 

esnasında yaralandım. Mitralyöz kurşunu ile olduğunu zannederim. Kurşun,omuzumda 

asılı çantayı delerek geçti. Bu çanta ve kanlı gömleğimi bir hatıra olmak üzere 

sakladım.”der. 

 -Çanakkale askeri bedrin arslanlarını hatırlattığı gibi,bir cihetle Yavuz’un 

askerlerini de hatırlatmaktadır: İşte bir Çanakkale şehidi olan Hasan Etem’in 17-Nisan-

1915’de annesine yazdığı uzun mektubun bir bölümü: 

 İşte bu geçen dakikalar anında,hizmet eri! 

 -Efendim,çayınız,buyurunuz içiniz,dedi. 

 -Pekala,dedim. Aldım baktım,sütlü çay... 

                                                           
24 Zaman gazt. 18-19-Mart-1992,20-3-1992.N. Şahiner,21-3-1992. 



 -Mustafa bu sütü nereden aldın?dedim. 

 -Efendim,şu derenin kenarında yayıla yayıla giden sürü yok mu? 

 -Evet,dedim. Evet ne kadar güzel. 

 -İşte onun çobanından 10 paraya aldım. Bağlardan üzüm alıp,asmalarının altına 

Yavuz’un askerleri de parasını koymuştu. Ruh aynı ruh... 

 -Başta ingiliz olmak üzere dünya devletlerinin harb sahasında –her ne kadar 

imkansızlıklar söz konusu olsa da- bizlerden almaları gereken çok ders ve ibretler 

vardır. 

 İşte hatıralar, Mehmet Niyazi-Çanakkale Mahşeri-kitabından:”Şerifali Arslan-

Çan/Mallı Köyü: "Seddülbahir'de Şeytandere'ye geldik. Bulunduğumuz yer açıklık. 

Gavur bir nefer görse yağdırıyor mermiyi, kavuruyor ortalığı kafir. İkindi sıralarıydı. 

El Turan Tabyası'ndan yürüdü asker. Biz ateşe davrandık. Ermeni vardı aramızda. O 

da asker, postalık yapıyordu. Ermeni posta bağırıyor; "Atmayın, bizim askerler" diye. 

Ateşi kestik. Bir takım asker kalmış koca 26. Alay'dan. 26. Alay'ı karıştırıvermiş 

daneyle (bomba) kafir. 26. Alay'ın yerini aldık 25. Alay olarak. Bir de Seyyar Jandarma 

Alayı vardı. Onlar da bizlerle beraber eridiler gittiler. Orada bir burunda kaldık bir 

akşam üzeri. Üzerimize çeviriverdi makinalı tüfeği düşman. 3 kişi kaldık koca 

takımdan." 

 - Mehmet Yavaş, Çan-Göle Köyü: "16 yılda geldim köyüme. Balkan'a, Rus'a 

gittim. Çanakkale'de çarpıştım. Sabaha karşı bir vapur geldi Seddülbahir önüne. 

Geminin etrafı fırdolayı kayık. Manga kolunda kayıklar siperlere doğru geliyorlar. 

Tüfeklerin mesafesine girince, ateşe başladık. Öğleye kadar kayık kırdık orada. Ne 

kayığı bitti, ne askeri bitti kafirin. Denizin üzeri hep gemiydi. Gavurun zırhlısı çoktu. 

Atılan mermiler üzerimizden geçip gerilerimize düşüyor. Sonra Eşek Adaları tarafından 

ateş açtılar üzerimize, 26. Alay'ı toprağa gömüverdiler. Biz 25 kişi bir sıçanyolu bulup 

çıktık. Bir baktık Seddülbahir önlerindeyiz. Gökyüzünde bir mermi patlıyor. Lapır 

lapır dolu gibi kurşun yağıyor üzerimize. Bir binbaşı bizi orada bir derenin içine 

götürdü. "Arkadaşlar vatan elden gidiyor, namus gidiyor, ırz gidiyor" diye konuştu. 

Binbaşıyla 26 kişi olmuştuk. Soğandere'de hücuma kalktık. Denizden gavurun makinalı 

tüfek ateşi geliyordu. Biz ateş ediyoruz. Gavur da askerini kılıçla döve döve üzerimize 

yürütüyor. Ama askeri yürümüyor gavurun. Yatsıya kadar ateş yaptık. Soğandere'de 

belimden ve bacağımdan yaralandım.  

"Çanakkale içinde bir dolu sandık  

Alayların içinde dört asker kaldık  

Çanakkale içinde bir top kestane  

Kalan gazilere çalı dibi hastane."  

Gavur kaçtıktan sonra bir kısmımız Mekke tarafına gitti. Bizim alay Rus'a gitti. 

Ruslar'la ve Ermeniler'le harp ettik. Cenk için dolaştık dünyayı şöyle bir çevirdik. 

Hamdolsun."  

 - Mehmet Öztürk, Biga - Gürçeşme Köyü: "10 senede geldim askerden. İlkin 

Çanakkale'de girdim savaşa. Çanakkale'de topçu ayırdılar beni. 5. Bölük'e düştüm. Üç 



gün sonra geçirdiler bizi karşı yakaya. Arıburnu tarafına.. Üç ay ateş ettik düşmana. Ne 

Boğaz'dan geçebildi, ne karadan. Geri gitti. Biz Ali İhsan Paşa cephesindeyiz. 

Seferberlikte 80 kişi gitti bizim köyden. Ben Arabistan'a gittiğim için geç geldim köye. 

Çanakkale'de kırıldı bizim bu köyden gidenlerin çoğu, birkaç kişi ancak gelmişler. 

Onlar da ya kolu yok... Ya bacağı." 

 - Ali Demirel, Biga-Gündoğdu Bucağı: "Köyden bir çıktım 8 senede geldim. 

Arıburnu Cephesi'nde 27. Alay'daydım. Alayın o meşhur aynalı tüfeklerini ben 

yapardım. Düşmanın çıktığı sabah, 1 ve 3. Taburlar Maydos (Eceabat)'taydılar. Biz 

yalnız İkinci Tabur vardık Arıburnu'nda. Arkadan 1. ve 3. Taburlar da yetiştiler. 

Gavur bizim üzerimize çıktı. Bütün alayca hücum ettik düşmana. Bizim bölükte bütün 

subaylar vuruldu. Lapsekili Eyüp Sabri kaldı bölüğün başında, başçavuştu.. Düşman 

mevzileri bize çok yakındılar. Bomba atarlardı bizim mevzilerimize. Düşman kaçarken, 

tünel kazıp içine dinamit doldurmuş. Patlatınca bizden bir bölük gitti. Kimse 

kurtulamadı. Toprak minare gibi havaya çıktı. Düşman mevzilerine yaptığımız bir 

hücumdan, bir aynalı tüfek ele geçirmiştik. Tüfeğe baka baka bizim tüfeklere ayna siper 

yaptım. Kafanı çıkarmadan aynalara bakıp düşmanı görürdün. Gavur üzerimize 

çıkınca hücum ettik. O ara ateşe tuttu bizi kafir. Kalçalarımdan yaralandım. Üç ay 

yattım. Sonra mevzilere döndüm." 

  

BİR  YOLCUYA 

  

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda, 

İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. 

  

Bu tümsek, koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele, 

Mehmed’in düşmanı boğuldu sele, Mübarek kanını kattığı yerdir. 

Düşün ki, hasrolan kan, kemik, etin, Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin, 

Bir harbin sonunda, bütün milletin, Hürriyet zevkini tattığı yerdir.( NECMETTİN 

HALİL ONAN) 

  

ŞEHİTLER ABİDESİ İÇİN 

Gökkubbenin altında yatar, al kan içinde, 



Ey yolcu, şu toprak için can veren erler. 

Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez, 

Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler. 

  

 ÇANAKKALE ŞEHİDLERİNE 

 Şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada eşi? 

 En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, 

 Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya 

 Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

 Ne hayasızca tahaşşüd ki,ufuklar kapalı! 

 Nerde,gösterdiği vahşetle,bu bir Avrupalı 

 Dedirir,yırtıcı,his yoksulu,sırtlan kümesi, 

 Varsa gelmiş,açılıp mahpesi,yahut kafesi. 

 Eski dünya yeni dünya,bütün akvam-ı beşer, 

 Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi,hakikat mahşer, 

 Yedi iklim-i cihanın duruyor karşısında, 

 Avustralya’yla beraber bakıyorum Kanada 

 Çehreler başka,lisanlar,deriler rengâ renk 

 Sade bir hadise var ortada,vahşetler denk. 

 Kimi hindu,kimi yamyam,kimi bilmem ne bela, 

 Hani,tauna da züldür bu rezil istila. 

 Ah o yirminci asır yok mu? O mahluku asil, 

 Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil. 

 Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, 

 Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına 



 Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz, 

 Medeniyet denilen kahpe,hakikat yüzsüz. 

 Sonra mel’undaki tahribe müekkel esbab, 

 Öyle müthiş ki,eder her biri bir mülkü harab... 

   ********** 

 Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın 

 Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın 

 hercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab 

 Seni ancak ebediyetler eder istiâb. 

  ------- 

 Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem: 

 Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem; 

 Tüllenen mağribi,akşamları sarsam yarana... 

 Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. 

  -------- 

 Sen ki,son ehli salibin kırarak savletini, 

 Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin’i, 

 Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 

 Sen ki,İslâmı kuşatmış,boğuyorken husran, 

 O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın; 

 Sen ki,ruhunla beraber gezer ecramı adın; 

 Sen ki,a’sara gömülsen taşacaksın... Heyhat, 

 Sana gelmez bu ufuklar,seni almaz bu cihat... 

 Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber 

 Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. 



   ******* 

 Çanakkale içinde aynalı çarşı 

 Anne ben gidiyorum düşmana karşı 

 Çanakkale içinde sıra sıra selviler 

 Binbaşılar oturmuş,asker öğütler 

 Çanakkale içinde bir kırık testi 

 Anneler ve babalar ümidi kesti 

 Arı Burnu’ndan çıktık,yan basa basa 

 Hep düşmanlar kaçıyor kan kusa kusa... 

   ******** 

 Gök kubbenin altında yatar,al kan içinde, 

 Ey yolcu,şu topraklar için can veren erler. 

 Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez 

 Gufrana bürünmüş,yalnız Fatiha bekler.... 

  

         12-3-1996 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

         ADIYAMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HABİTAT     VE     AYASOFYA 

  

 Bugün tüm müslümanların duyduğu hüznün toplamından daha fazla mahzundur 

AYASOFYA... 

 Öz vatanında garib,öz vatanında parya... 

 Gayesi olup ve onunla yoğrulmuş olan ibadethane görevini yapamamakta,fethin 

sembollüğünü simgeleyememekte Ayasofya... Fatih gibi madde ve manayı cem etmiş bir 

kumandana,bir elemana sahib olamamanın hüznüyle yaşamakta adeta Ayasofya... 

 Tekrar kendisini fethedecek bir Fatihi bekleme uğruna adeta kavrulmada 

Ayasofya... Arif Nihat Asya’nın; 

 Hala ne diye oyunda oynaştasın. 

 Sen ki Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın... 

  İfade ettiği gibi;”Oyun ve oynaş”devam etmekte ve Fatihler bir yandan kendisini 

doğuracak anaları beklemekte,bir yandan Fatihlerin İstanbulu fethedecek yaşa 

ulaşmalarını ve büyümelerini beklemektedir. Hem anaların yetişmesi,hem de Fatihlerin 

yeşerip,yetişmesi... 

 Ayasofyayı fethetmenin yaşı kaç? Acaba kaç yaş olması gerekmektedir? 

 Bu bir sitemdir: Kendi değerlerimize sahib olacak kadar değerimiz var mı? 

 Ayasofya açılmadı,demek hatır ve hatıramız yok... 

 Habitat ise;bütün dünyayı bağrında toplayan İstanbulun içindekilerle beraber 

hatırlanması ve hatırlatılması olayıdır. 

 Bugün dünyanın hatırına dahi olsa,yeni bir atılımın,değişik katılımın hatırasına 

dahi olsa,Ayasofya bu hüznünden kurtarılmalı,asliyetine kavuşturulmalıdır. 

 Dünyanın değişik yerlerinden on binlerce insan,dünyanın göz bebeği İstanbula 

akın edecektir. Bunlar belki de her tarafı gezecek,her şeyi soracaklar... 

 Peki;ya şu şanlı ve şerefli ,camiyi hatırlatan minareleriyle eskiden beri devam 

eden camilik belgeleriyle,bir çok manevi hatıralarıyla Ayasofya ne vazife yapmaktadır? 

 Asli vazifesi,geçmişten süre gelen bir müzelik  durumu olmamış iken;göstermelik 

olarak müze göstermekle atalete uğratıp,onu atıl bıraktırmak;dünya ve ahiret büyük bir 

vebal ve bir yük değil midir? 

 Vicdani bir azap;insani bir kayıp değil midir? Eğer Türkiye yi ve boyunu aşan 

bir mesele ise bu durum istişare babından dile getirilmeli veya Habitat da 

konuşulmalıdır... 



 Kültür bakanlığı bu işe eğilmeli... Acizliğini silmelidir... 

 Milleti bağlayan bu bağlar çözülmelidir. 

 Bağlı insan,dağlanmış insandır. Bu dağlanmışlıktan kurtulunmalı... 

 Millette ,Ayasofya da gerçek hürriyetine kavuşmalıdır. 

 Açmazsanız,bu millet sizi Habitat-a şikayet edecektir. Etsinler mi? 

 Bütün bu ve buna benzer meselelerin temelinde hazımsızlık yatmaktadır. Milletin 

hatıralarını hatırına dahi olsa hazmedilmesi gerek. Zira bütün bu başarısızlıkların 

temelinde yatan,hazımsızlıktır. 

 Dinden uzak olmak,onu yaşamamak,hazmetmemeği gerektirmez. 

Hazmedilmemesi toplumu madden ve manen huzursuz edecektir.  

 Toplum sahib olduğu ve ileride alabileceği değerleri elde etme yolunu başka 

yollarda aramamalı... Başka şeylerle kendisini tatmine çalışmamalı...  

Madde ve manadan elini çekmemeli... Bil’akis elini atmalı... Uzatmalı... 

Hazmederek ruhuna sindirmelidir. 

Bir-iki asırdır kaçışımız,yabani davranmamız bizlerinde manevi desteğimizi 

kaybetmemize neden olmuş,düşüşe doğru bizleri terk etmiş. 

Bizler cumhuriyet devrinin nesilleri olarak;Osmanlıdan kalanı yemekteyiz. Daha 

doğrusu yeyip yeyip bitirmekteyiz. Ancak bitirme uğruna bir türlü 

bitmemekte,bitirilmektedir. Öyle ki bu hal ve durum bizi ve devleti de bitirmekte,bitişe 

ve inişe götürülmektedir. 

Bitmemek için bitirmemek gerek... Bitmemek için biriktirmek gerek... 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



HÜZNÜMÜZ HÜZNÜNDÜR HÜZNÜN HÜZNÜMÜZDÜR AYASOFYA 

  

Bazı sözler,cümleler sadırdan,bazıları da satırdandır. 

Maalesef bu karanlık asrın,karanlık sadırlı insanları da sadır değil,satır 

insanlarıdır. 

Bir asırdır millet mahzun... Karalar bağlamış... Kara kara düşünmede... 

Ayasofya durur mu? Sevinebilir mi Ayasofya? Milletin hüznünü temsilen,oda 

bizim hüznümüze ortak olmuş. Ayasofyam da mahzun... Yemin etmiş,ahdetmiş,söz 

vermiş,va’d etmiş... Ki,sizler hüzün perdenizi kaldırmadıkça,ben de ebediyyen 

kaldırmam. Hüznünüz hüznümdür. Sevinciniz sevincimdir,demektedir. 

Dünyanın göğsü İstanbul,İstanbulun sadrı ise Ayasofya... 

Siper et göğsünü dursun bu hayasızca akın. 

Sana va’dettiği günler yakındır Hakkın. 

Kim bilir belki yarın,belki yarından da yakın... 

Va’dedilen günü hürmetine,sadrı yıkıkların hayasızca akınına göğsünü siper 

etmede Ayasofya... Sadırlılara,sadrı açıklara hasret içerisinde bekleyerek... 

“Elem neşrahleke sadrek”,”Sadrını açmadık mı?” 

Bu fermanı ilahiye itimadımdır. “Rabbiş rahli sadri”,”Rabbım! Sadrımı-

sadrımızı- aç,inşirah ver.” 

Evet,sadırlar değişirse,satırlar kalır mı? Onlarda değişir,değiştirilir. Değiştir 

değiştirebildiğin kadar! Bin yıllık birikimde olsa... 

20. asır tüm vahşetiyle sadır-sızların sadırlılara karşı olduğu bir asır... 

Ey Ayasofyam! sen her gün mahzunsun. Ben ise bugün mahzunum. Bugün 

mahzunluk sırası bende. Bu kadar insandan sonra mahzunluk sırası bana da geldi. Bana 

düştü. 

İmzam hüznümdür. 

Millet mazlum. Ayasofya mazlum. Mazlumun duası reddedilmez. Ta arşa dek 

çıkarmış. 

Ben ve ayasofya elimizi açmış,Rabbimize mazlumun duasıyla mazlumane ve 

mahzunane dua ediyoruz ve diyoruz ki: 



“Allahım! Ayasofyayı güldüreni iki cihanda da güldür. Onu ağlatanı her iki 

dünyada da ağlat Allahım! Ağlat Allahım! Ağlat Allahım! Amin...” 

Biliyor ve inanıyorum ki;saadetimiz Ayasofyanın açılmasındadır. Onun işaret ve 

alametidir. 

Dünyayı istiyenler onu açsın ve açmalıdır. Ahireti isteyenler de onun açılmasına 

yardım etmelidirler. her iki hayatı ve saadeti istiyenler bir an evvel onu açmaya 

çalışmalıdırlar. 

Ayasofyanın açılması,hristiyanlığın İslâmiyete devir-teslimin bir belgesidir. 

Ayasofyanın açılması;Masonluğun çatlayan belinin kırılıb yıkılmasıdır. 

Ayasofyanın açılması;kaynayan fitne kazanının durulması,bazı hesapların 

durmasıdır. 

Ayasofyanın açılması;İslam aleminin sevinci,bağlayıcı ve boğucu bağların 

bağlarının çözülmesidir. 

Fatihi Fatih yapan İstanbulun açılışı ve Ayasofyanın var oluşu,varlığının ortaya 

çıkışıdır. Maddi varlığının ötesinde mânevi varlığıdır. 

Fatihin fethinden önce de İstanbul ve Ayasofya vardı. Sadece kalıbdan ve 

maddeden ibaret bir belde idi. ruhsuz bir cesed... 

Fatihle ve fetihle o ruh kazanılmış,madde manasına kavuşmuştu. 

Peki ya şimdi ki durum nedir? Madde ve manada neyi ve kimi temsil etmektedir? 

Ne kadar temsiliyet görevini hatırlatmaktadır? 

Kısaca;Şimdiki İstanbul hangi İstanbuldur?  Fetihden önceki mi,sonraki mi? 

Neyiyle? Ne kadar? 

İstanbul asliyetine kavuşmalı ve kavuşturulmalıdır. 

İstanbul,İslambol olmalıdır. Hem madden,hem de manen...  

Sur-da bir gedik açtık,mukaddes mi mukaddes. 

Ey kahpe rüzgar,her nereden esersen es. 

         ----- 

Mehmedim başlar yüksekte 

Ölsek de sevinin,eve dönsek de. 

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte 



Yarın elbet bizim elbet bizimdir. 

Gün doğmuş,gün batmış 

Ebed bizimdir... 

            1-2-1995 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

    

 

DİLEKÇEMDİR 

Sayın Yetkililer ! 

Bizler çoluğuyla-çocuğuyla,Kadın ve erkeğiyle,Abbasilerden beri bin yıldır bütün 

ırk ve milletleri içinde toplayan öyle bir milletiz ki;İslâmın bayraktarlığını âfâkın her 

tarafında dalgalandırıp İslâmiyetin şerefiyle şereflenip,dünyamız ve ahiretimiz itibarıyla 

İslâmiyetle mezc olmuş bir milletiz. İslâmiyeti yaşamayanı dahi,baştakini kendisinin 

dinine tercüman olacak bir kişi olarak görmek ister. 

163. madde gibi bir zincir ile onu bağlamak,dini yaşayışını engellemeye çalışmak 

en büyük bir utanç duvarıdır. Fıtrat fıtri olmayan şeyi kabul etmez,reddeder. Fıtrata 

aykırı olan 163. madde ile fıtratı susturmaya çalışmak hakikatın zıddına inkilabıdır. 

Şimdiye kadar 141-142. maddeler ile tevkif edilenlerin bir çok menfi şiddet ve 

hareketleri vesikalarla sabit olduğu halde,163. madde ile tevkif edilenlerin hiç birinin 

menfi,emniyeti ihlal edici bir hareketinin olmaması,olmuş görünse bile bir tertib olduğu 

anlaşılmıştır. Birisi;tabanca,el bombası,molotof kokteyli atarken,diğeri tesbih ve takke 

taşımakta,fakat ne hazin bir işkencedir ki;her ikisine de uygulanan müeyyide aynıdır. 

İçki içmek için toplanmak serbest,dini ve imani eserleri okumak için toplanmak yasak. 

Tam bir vahşet... 

141-142’ye müsaade etmek milleti tekrar eski 1980 öncesi hale döndürmek 

demektir. Çünki altında cebir ve şiddet yatmaktadır. Fikir olarak devam etse kabul. 

Ancak fikirden mahrum bir zihniyet söz konusu olduğu için,fikri değil sefâheti ve 

kademeli olarak cebri kullanacaktır. Bunu uygulayan başta Rusya olmak üzere 

Çin,Çekoslovakya ve Romanya’nın iflas ederek meçhul ve vahim bir akibete 

düşmelerine rağmen,bizde buna müsaade etmek,tekrar lüzumsuz yere kokmuş ve 

kokuşmuş bir batıl ideolojiyi körü körüne ihya etmek demektir. 

Bu milletin beş yüz senedir yattığı veya uyutturulduğu yeter. Gerçekten bu asil ve 

necib milletin ruhunun tercümanlığını yapacak olan sizlerin 163. madde ve yıllardır 

kanayan bir yara olan ve yıllardır yüzümüze tüküren milletleri,bir şamar demek olan 



(Patrikhanenin bile açılmasına müsaade edildiği halde) AYASOFYA’nın açılması, değil 

şimdiki elli milyon bizleri belki gelecek nesillerin takdirini kazanıp hayırla 

yadedilmenize,tarihe altın sayfalarla şerefle geçmenize,manen alkışlamanıza vesile 

olacaktır.  

Küfür Hz. Âdem’den beri gelmiş ve gidecektir. Ancak zulüm –hele böyle bir 

zulüm-,163. madde ve Fatih’in bu millete bir emanet ve yadigarı olup başka şeye 

dönüştürene lanet etmiş olduğu Ayasofya gibi bir mesele-asla devam etmeyecektir. 

Fatih Ayasofya camiii vakfiyesinde:”Benim bu camiimi camilikten 

çıkaranlar,Allah’ın,meleklerin ve bütün müslümanların lanetine uğrasınlar. 

Onlar hiçbir zaman hafiflemiyen azab içinde bulunsunlar. Yüzlerine bakan ve 

kendilerine şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın...”demiştir.25  

Eğer parti olarak şimdiye kadar bilerek veya bilmeyerek yapılan seyyiatlara bir 

keffâret yapmak istiyorsanız –ki her akıl ve insaf sahibinin bir isteği olmalıdır.- 

yukarıdaki isteklerimize kulak vermenizi değil sadece bir müslüman olarak,aynı 

zamanda insan olarak,insaniyet gereği sizlerden istiyoruz. 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ayasofya Camii. Dr. Pelil İlhan Akçay.sh.28,bak.İslam Tarihi.Asım Köksal. 9 / 370. 



CÜCELEŞEN    DEV     BATI 

  

 Asırlardır milletleri ve devletleri batıl fikir ve inançlarıyla batıran batı,nihayet 

kendisi de batmaktadır ve bitmektedir. O da madden ve manen batmaya müstahak 

olaraktan... 

 Ocağında büyüyen ağaç meyvelerini vermektedir. Fuhuş,esrar,çöken aileler,aids 

gibi felaketler onu kemirmekte,iskelete dönüştürmektedir. 

 İçi kof,dev bir ağaç gibi olan batı –Rusya misal- dışarıdan az bir tahrik,mazlum 

ehli imanın beddualı üfürüğü onu n bir daha kalkmamak üzere çöküşünü sağlayacaktır. 

Zira onu ayakta tutacak ruh şimdiden sönmüştür. Batı ruhsuz ve nursuzdur. Bed 

yüzlü... 

 Afganistanın az bir sebatlı mukavemeti süper devlet olan Rusu yıktığı 

gibi,Cezayir misal bir devletin mukavemeti de süper devlet batıyı sarsacak ve 

yıkacaktır. 

 Evet,şu istikbal inkilabatı içerisinde en yüksek gür sada,İslamın sadası olacaktır. 

İnşaallah... 

 Hz. Adem’den beri bir çok inkilaplara sahne olan şu ihtiyar dünya,Rasulullahın 

getirdiği İslamiyet gibi bir inkilaba hiçbir zaman sahnelik yapmamıştır.  

 Başlangıç da sessiz ve garip gelip,dünyanın her burcunda haşmetle bayrağını 

dalgalandıran İslamiyet;bir arayış içerisin de olup da her şeyi deneyen insanlığın son 

deminde ve gidişinde de aynı,belki daha haşmetle batısında da,doğusunda da bayrağını 

her burca dikecek ve dalgalandıracaktır. Teknik ve teknolojisiyle ona ram olacaktır. Bu 

kadar ilerlemeye rağmen,cehalet asrından daha cahil durumda olan bazı yarasa 

tabiatlılar her ne kadar hoşlanmasa da... 

 Cüceleşen dev batının cüceleşmesiyle,kendine gölge yaptığı cüce gösterilen 

Osmanlı devleşmektedir. Şu da mümkündür;Osmanlının devleşmesi,batıyı 

cüceleştirmektedir. Her ne kadar Osmanlı madden ölmüşse de o ruh yaşamaktadır ve 

onu yaşatmaktadır. 

 Yapmamız gereken;hayatımıza hayat olacak ve kaynaklık edecek: 

 -Maddi ve manevi ilimlerle donatılmış bir nesli yetiştirmek. 

 -İhtilaf ve inşikaka mahal vermeden,ittifaki meselelerde,bütün İslam alemi 

çapında bir birliğe gitmek. 

 Ve unutulmamalıdır ki;ağacı budama,ağacın gelişme ve büyümesine sebeb 

olduğu gibi;müslümanlara ve İslam alemine yapılan bu hücum ve budamalar da onların 

gür ve büyümelerine sebeb olacaktır. 



 Nemrud öldü,Fir’avun doğdu. Fir’avun öldü,Ebu Cehil doğdu. Ancak oda şu 

anda ölüm sekeratında,ölümle cebelleşmekte. Akibet müttakilerindir. Asır,asrı 

Muhammedidir. 

 Şimdilerde inkârı ulûhiyyet yerine ara devrede Tanrı,doğa geçiş dönemleri 

yaşanmaktadır. Ve batılı büyükler intizar edilmekte,beklenilmektedir! Ne çıkaracaklar? 

Söyliyeyim: 

 -Fir’avuncuk! İnsanın Yaratıcılığı! İnsanın hakimiyeti! 

 Batıda akıl,fen ve felsefe hakimdir. Her şey akıl üzerine kurulur. Bir derece kalb 

ve görevi iptal edilmiştir. Bundandır ki çoğu zaman bir kaşık suda boğulmakta ve 

bocalamaktadırlar. Batıda gelen filozoflar bunun canlı şahitleridirler. 

 Doğuda ise;Din,kalb ve vicdan ekseriyetle hakimdir. Akıl onlara tabidir. Kalb ve 

vicdan akla değil... Peygamberlerin ekserisinin doğuda gelmesi de bunun delilidir. 

 Diğer bir farkları;Felsefe,benlik üzerine oturduğundan,felsefede –ben- vardır. 

İndi görüş mevcuttur. Başkalarının tasvibi yoktur. 

 Din-de –biz- vardır. Umumca makbul ve müstahsendir. 

 Birinde hedef;ferdi ve ferde münhasır iken,diğerinde cemaat ve umum nazara 

alınmaktadır.Biri şeytan ve şeytanca fikir ve hareketleri doğururken,ötekisi Rabbani ve 

Rahmani maksatları hedefler. Ferdi kemalden,külli kemale çıkış vardır. Birinin ki 

sera,ötekinin ki süreyyadır. Yer ve gök kadar fark vardır. 

 Yani doğu ilahi güçle ayakta dururken,batı kendi sönük feneriyle ayakta 

durmaya çalışmakta ve karanlık geleceğini de ona göre tayin etmektedir. 

 Doğuyu nurlu ufuklar beklemektedir,kendi nurunu kendi eliyle söndürmedikçe... 

Batıyı ise  karanlıklı ufuklar,günler beklemektedir. Kur’an-ın ve İslâmın nuruyla 

nurlanmadıkça... 

 Batı bugün ayakta durma ümidini,İslâmın ve İslâm aleminin yokluğuna ve 

düşmanlığına bağlamaktan vaz geçmelidir.İşte görünenler; 

Arnold Twenbi İslâm, Batı ve istikbal” isimli eserinde şu itirafta bulunur: “İslâm 

Dünyası, Batı afyonu ile asırlardır uykudadır.Bize düşen, bu dünyanın bir gün 

uyanabileceğini hesaba katarak gerekli tedbirleri almaktır.”  

 Amerikalı müsteşrik V.K.Smith ise:“Eğer İslâm Dünyasında, Müslümanlara 

demokratik düzenler içinde hürriyetler, inanç ve ibadet özgürlüğü ve İslamiyeti yaşama 

imkanı verilirse İslamiyet o ülkede derhal canlanır. Müslümanlarla dinleri arasına nifak 

sokulmalıdır. İslâmiyetin yeniden gelişmemesi için; İslâm ülkelerinde dikta rejimler, 

diktatörler, askeri cuntalar kurmaktan başka çare yoktur. Çok partili demokratik 

rejimler kesin olarak önlenmelidir.”  

1952 yılında Fransa Dışişleri Bakanı Meclisteki konuşmasında şöyle diyor: “Bizi 

asıl tehdit eden tehlike komünizm değil, İslâm’dır.”  



Peyami Safa ise; “Türk İnkılabına Bakışlar” adlı eserinde şöyle der:: “Bu kıt’a ve 

kafaya üç düşünce yön verir. Eski Yunan, Roma ve Hıristiyanlık”26 

1990’lı yılların başında zamanın İngiltere Başbakanı Margaret Theatcher’ın bir 

NATO toplantısında yaptığı; “Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Sovyetler Birliği 

dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman konulması gerekir. Bu 

yeni düşman İslam olacaktır”27 

İçte ise bu zemin Tanzimat,serveti fünun edebiyatı,fakirlik ve köy romanları ve 

içdeki manevi hayatın törpülenip,zaman içerisinde engellenmesiyle zemin hazırlanmış 

oldu. 

         MEHMET    ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 

 

BİNLER  NEFRİN  AVRUPA  VE  AVRUPA-PEREST KÂSELİSLERİNE 

  

Seretan;frengi hastalığı,diğer ifadeyle kanser hastalığıdır. Batı mamullü ve 

batının İslam alemine ihraç etmek üzere imal ettiği bir hastalıktır. 

Müslümanlar frengiye tutulmuştur. peki ya frengi tutkunlarına ne demeli? 

Kanser-perestlere ne söylemeli? Binler nefrin! 

Bir asırdır iç-den ve dış-dan betonlaşan,betonlaştırılan bir millet haline gelmişiz. 

Düşünememekte,düşündürülmemekteyiz. Oysa biz böyle değildik. Neden bu hale 

geldik,getirildik? 

Biz bu hale dönüşmemeliydik! Yenileşmeye dönüşmeli,eskileşmeye,cehalet 

asrına,gerisin geriye dönmemeliydik. Heveslilerini oraya göndermeli,bir milleti 

                                                           
26 Türkiye gaz.24.3.2002.M.Necati,Cüzürü-l-Bela sayfa:202,Cündullah sayfa:22. 

27 Milli gazete.24-3-2002. 

         

  



mahvetmemeliydik. Birkaç nesli kurban verdik Avrupa-perestlik uğruna. Binler nefrin 

o kâselistlere. 

İçimizden asırlardır ihraç ettiğimiz batının çürük mallarını idhal ettik. o da 

büyük bir bedel mukabilinde... 

Değerlerimizi yasakladık,bir asırdır savsakladık. Değersizleri bağrımızda 

sakladık. Şimdi ise koynumuzdaki yılandan şikayetçiyiz. Çünki artık bıçak kemiğe 

dayandı. 

Seretan,diğer adıyla akreb can damarımızı kemirmektedir. 

Sürekli yasakları yasaklarken,serbestleri ve uğruna canımızı,malımızı verdiğimiz 

değerlerimizi ise sakladık. 

“Dinde zorlama yoktur.”dedik,bir yandan yüzde ikilik gayrı müslimlere her 

konuda serbestlik tanıyıp,yüzde doksan sekize yasak getirdik. Dinlere serbestlik 

uğruna,dine zincir vurduk. O mukaddes manayı zedeledik,rencide ettik. 

Dinin emri,kadının simgesi ve alemi olan tesettüre el attık. Kadının harîmine 

girdik. Dün o örtüsüyle cepheye kadar geldi,bundan utanmadı belki şeref duydu,bizde 

gururlandık. Bugün ise biz onun örtüsünden ar duymaktayız. 

Asrın yüz karası ve lekesi;iftihar duyulacak şeyler ar oldu. 

“Olmadı Paşa”28 Evet,Adapazarı Tugay komutanı Tuğgeneral Rauf 

Aydın’ın:”Bu vatan başörtüsü için kurtarılmadı.”sözüyle tesettürü hazmedememek ve 

tesettürlü bayan muhabiri dışarıya atmak,orduya gölge düşürmektir. 

Her ne kadar bu olay münferidde olsa,ordu bunu aşmalıdır. 

Bin yıllık galibiyetle geçen şerefli bir maziyi,düşmandan başkasını 

sevindirmeyecek olan tesettür aleyhine takınılan böyle bir tavırla mağlubiyete 

dönüştürmek,silinmez,korkunç ve hazin bir son olur. 

Böyle bir yenilgi,cephedeki yenilgiden daha hüzün verici bir yenilgidir. 

Yetmiş yıldır bu değerlerin önü tıkandı veya tıkanmaya çalışıldı. Neticede her on 

yılda ihtilaller ortaya çıktı. Bu millet birbiriyle uğraştı. Oda yetmedi PKK illeti başına 

musallat edildi. 

Bir asra yakındır amir memurla,insanımız birbiriyle devamlı sürtüşme halinde 

olup,kavgalıdır. Çünki lâikiz. 

                                                           
28 Yeni Şafak.27-10-1995. 



Yüzde iki yahudi ve hristiyanı memnun etmekteyiz. Bu uğurda Cumartesi ve 

Pazar tatil yapmakta,Cuma namazını kılacak olanın önüne de mesai engeli 

getirmekteyiz. Sürekli münakaşaları sürdürmekteyiz. Böylece yüzde doksan sekizi 

küstürmekteyiz. 

Tesettür konusu da bundan geri değildir. Tüm resmi kurumlar,özellikle eğitim 

kurumlarında bu sıkıntı adeta yaşatılmaya çalışılmaktadır. 

Düşünüp sorduğumuzda:a)Amaç nedir?  

b)İnsanlar neden birbirlerine düşürülmektedirler?  

c)Neden özellikle Namaz ve Örtüden rahatsız olunmaktadır?  

d)Bu milletin bu değerlerinden uzak olması,onları kurtarmadı bilakis daha da 

batırdı,bitirdi,çok şeylerini de yitirdi.  

e)Bu insanımıza,gelecek nesillere ve ahirette Allah’a vereceğimiz hesap nedir? 

var mıdır? Tutarlı ve geçerlimidir?  

Kısaca ve özetle;bu yaptığımız yanlışlıklarla kaybımız ve kazancımız nedir? 

“Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz.”hakikatını düşünmeli. 

Bir yandan helallerin önüne baraj yapıp,haramların önünden sedleri 

kaldırmak,tam bir serbestiyet ve hürriyet sağlamak;toplumun geleceğini ipotek 

ederek,rüşvet vermek demektir. 

Başıboş akan suyun önüne baraj yapılır ki,elektrik gibi faydalı ürün elde edilsin. 

Barajlar yıkılırsa toplum sular altında kalır. 

Fıtrî yöne yönlendirip,istifade yönüne gidilmezse bir nesli kaybetmiş,bir devri 

tüketmiş oluruz. 

Mutlak hürriyet;adı konulmamış,mevcut olmayan bir serbestliği istemek 

demektir. 

Yapılan istibdatlar;başlangıçta fikri susturmaya yönelik idi. Sonra fikirler 

çarpışmaya başladı. Arkasından fiiliyat ve çarpışmaya,şiddete dönüştü. Derken 

uygulama ve dışa karşı koyma şekliyle tecelli etti. Alttan üste doğru yığılmalar 

zorlanarak,gün yüzüne çıkıldı. 

Helalları yasaklayıp haramlara hürriyet verenler,işleri savsaklamaya başladılar. 

Fıtrat yani yaratılış,fıtri olmayanı kabul etmez,reddeder. Tesettüre,namaza 

yasak olmaz ve olamaz. Evet amirim olamaz,Paşam olmaz,hiç mi hiç olamaz. Hele hele 



sana hiç mi hiç olmaz ve yakışmaz. Evet müdürüm olmaz,o yer sana baki değil,yaptığın 

iş o yerin yeri değildir. 

Bu değerli toprağa ayak basan ve oraya gömülecek olan sen değerli kardeşim! Bu 

hale gülüyorsun,esefle seyrediyorsun. Pencerelerden seyret,içlerine girme. 

Ağacı budamak,gelişmesi içindir. İslam alemi budanıyor. 

Dünya ile beraber Türkiye de bir asırdır,şiddetli bir mücadele içerisindedir. 

Bunlar;maddi baskı,manevi baskı ve manevi baskının sun’i ve yapmacık cılız baskınlığı 

ve çabaları. Bunlar kalkmalı,kalb ve akıllara hitab edilmeli ve doyurulmalıdır. 

İstikbal aydınlıktır. Aydınlık geleceğin insanları da aydınlık olacaktır. 

  

       28-10-1995 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

E   R   M   E   N   İ   L   E   R 

  

 Bu gün dünyanın bir çok yerinde,Türkiye’nin de içinde ve doğusunda 

bulunan,azınlıklarında çoğunluğun içerisinde erimiş olmasına rağmen 

kaşınması,kışkırtılması,dünyadaki birkaç devletin geçmişteki siyasi hesaplarını 

hesaplayarak giriştikleri hesaplardır. 

 Bir çok taşın altını kaldırdığımızda bir tarafta Rusya’yı,öbür tarafta 

İngiltere,Fransa ve İsrail’i görmekteyiz. 

 Dünya adeta bunlar arasında parsellenmekte ve ipleri ellerinde tutulmaktadır. 

 Suriye’de de azınlıklar olan Nusayrileri öne çıkaran Fransa,neticede çoğunluğun 

başına getirerek kavgayı sürdürmekte ve kendi hesaplarını da sağlamaktadırlar. 

 Suriye’deki Nusayriler de kısa zamanda devletin imkanlarından istifade ile 

önemli kilit noktalarına oturarak devleti idareye,çoğunluğa hükmetmeye 

başlamışlardır. 



 Türkiye’de de oynanılan oyun aynısı idi. Kürtler ve Alevileri ön plana çıkararak 

bütünlüğü bozma politikası. 

 Sonuç-da da bir memnuniyetsizler topluluğu oluşturmaktı. İstenilen de bu idi. 

 Bütün İslam devletlerine baktığımızda aynı senaryoyu görürüz. Baştaki 

idareciler ve onların azınlıktaki şak-şakçıları,çoğunluk ise memnun değil... 

 Dünya ve içindekiler ne kadar da birbirine benziyor değil mi? 

 Bir yandan o azınlıkları kendisine muhtaç ederek,her türlü imkandan istifade 

çarkını döndürmeyi de başarmışlardır. 

 Böylece kavgalı olanlar akıllıca düşünemiyeceklerinden,böyle bir akıllıca planı da 

sürdürmektedirler. 

 Kendi manda-larına alıp,manda gibi kullanma yöntemini seçtiklerini bir politika 

olarak sürdürmektedirler. 

 Ermeniler alet olabilen toplumlardır. “Avrupalılar daima Ermenileri doktorların 

labaratuvarlarda ada tavşanı,Hind domuzu harcamaları gibi harcamışlardır.”29 

 Osmanlı 1683 II. Viyana bozgunundan sonra Avrupa müttefiklerinin 1699-da 

Karlofça anlaşmasıyla topraklarının bir çoğunu kaybederken;Rusya’nın 1774’de sıcak 

denizlere inmek amacıyla  imzalanan küçük kaynarca anlaşmasıyla da Balkan 

ülkelerinin Osmanlıya karşı örgütlenmesiyle çözülmeler baş göstermiştir. 

 Böylece 1806’da Sırp isyanı,1827’de yunan isyanı,1875’de Hersekte başlayıp 

1876’da Bulgaristan’a ve Sırbistan’a sıçrayan isyanlar hep Ruslar tarafından çıkarılmış 

isyanlardır.30 

 Ermeniler en fazla zulmü,baskıyı ve köle olarak kullanılmayı gördükleri Rusların 

sürekli aleti olmuşlar,kullanılmışlardır.31 

 Zarara uğratılan onlar değil,bizler olmuşuz. Öyle ki;Ruslarla iş birliği yapan 

Ermeniler 1915’de tehcir edilirken zarar görmemişler,verilenlere de yargı kararının 

kararlaştırmış olması neticesinde ödeme yapılması Osmanlı arşiv belgelerince sabittir.32 

 Soykırımı tam bir masaldan ibarettir. Kendi canice eylemlerini ört bas etmek 

içindir. Asıl Ermeniler 1890-1922 yılları arasında 2,5 milyon Müslüman-ı kendileri 

öldürmüşlerdir. 

                                                           
29Hayat ve Hatıratım. Dr. Rıza Nur. III /1066. 

30Bak. Türkiyenin siyasi tarihinde Ermeniler ve Ermeni olayları.H.Metin.59-60. 

31 Age.60 

32Bak. Zaman gaz.3-6-1998,11-10-2000. 



 Çarlık Rusya’sının tahrikiyle  1877 Osmanlı-Rus savaşında baş kaldırmış,kanlı 

eylemlere girişmişlerdir. Savaştan sonra kaçıp,Kafkasya’ya girişte yolda 40 bin kişi telef 

olmuştur. 

 Osmanlının kucaklayarak 600 yıl iç içe beraber yaşadığımız bu millet,Osmanlı 

tarafından –Milleti Sâdıka- adıyla güven kazanmış,ancak bunu devam ettirmemiştir. 

 Türkiye’deki ermeni sorunu,Ermenilerden ziyade iki devlet olan Rus ve İngilizin 

Osmanlıyı parçalamak için bir davası haline gelmiştir.33 

 Bu amaçla Ermenilerin doğu Anadolu’da devlet kurma iştahları kabartılmış,bu 

amaçla tahrik edilmiştir. Neticede Anadolu’nun her tarafında ermeni zulmü 

görülmektedir. Bunlar diğerlerini takib etmiş;27-Eylül-1945’de Adapazarı’nda ve eylem 

için bomba imalatı yapılmış,Anadolunun bir çok yeri cephanelik haline getirilmiş,34  

1975’de iki büyük elçiye saldırıda bulunulmuş ,1982’de Esenboğa ve bir çok 

konsolosluklara karşı girişilen öldürme faaliyetlerinde ASALA’ca 40 kadar insan 

hunharca öldürülmüştür. 

 Bunların en azılıları olan,1887’de Fransa ve İsviçre de bulunan ermeni 

öğrencilerin kurduğu Hınçak örgütü ve  1890’da Rusya da kurulan Ermeni ihtilalci 

federasyonu adıyla Taşnaklardır. 

 Ermeni fedaileri hakkında Bediüzzaman;”Fedailerin yüzleri kızarmış kömür 

üstüne tutulup gözleri patlama derecesine gelse dahi yine sır vermezler.”35 

 21-Temmuz-1908’de Yıldız camiinden Cuma namazından çıkan Sultan 

Abdulhamidi öldürmek amacıyla bomba yüklü bir arabayı infilak ettirmesi,padişahın 

kapıda birkaç dakikalık konuşmasının gecikmesiyle kurtulması ancak halktan 26 

kişinin ölümü Ermeni eliyle olmuştur. 

 Bütün cephelerde çarpışan Osmanlıya içindeki Ermenilerin kaçıp,sadâkatsızca 

bir yandan Rusya cephesine geçmeleri,diğerlerinin ise komşularını ve çevresini 

öldürmeleri halkı zor duruma sokmuştur. 

 Ermeni tarihçi Loo’nun da dediği gibi,Osmanlı sadece;”Kendi varlığını korumak 

hakkını kullanmış”sözünü doğrulamaktadır. 

 Özetle Ermeni bütün şiddetin arkasında görülmektedir. Kıbrıs barış harekatının 

öncesi ve sonrasında,PKK’nın içinde...36 

 Doğunun çıban başıdır ermeni... Gerektiğinde deşilmektedir. Zulümle 

simgeleşmişlerdir. 

                                                           
33 T.S.T.E.ve E.Olayları.age.64. 

34 Age.133-143. 

35 Tarihçe-i Hayat.103. 

36 Bak. Türkiye gaz.Prof.İ.Giritli.13-16-Nisan-1998. 



 Bu fitnelerle iki gaye hedeflenmektedir;bir yandan oradaki Ermenileri fitneye 

uyandırırken,diğer yandan devlete ve birbirine karşı kışkırtmak... 

 Bugün doğuda yine adını kendileri kurmuş olduğu,Kürt faaliyetinin altında 

Ermeni kışkırtması yatmaktadır. 

 1874’de Patrik olan Nevres Voryebedyan;”Ermeni halkının dikkatini çekmek 

için ihtilal,isyan ne gerekiyorsa bunu çıkarmanın güç olmadığını”37 söyler. 

 Bunu İstanbul’da ve Türkiye’de 50 yıl kalan George Washborn;İngiltere 

tarafından bağımsız ermenistan kışkırtmalarının anadoluyu bölmek ve Rusyanın 

ilerlemesine engel olma düşüncesiyle yapmakta olduğunu söyler.38 

 “Prens Korçakof 19-Nisan-1877’de Rusya’nın Osmanlı devletine karşı savaş 

kararı bildirisinin nedenini şöyle açıklar:”Bab-ı Ali,Avrupa’nın örgütlerine saygı 

göstermemiştir. Hristiyanların durumunu düzenlemek konusunda kendisine öğütlenmiş 

olan önlemleri yerine getirmesine değin artık kendisine güven gösterilemez. 

Balkanlardaki devamlı kargaşalık güvenliği bozmuş ve Rusya’nın çıkarlarını sarsmıştır. 

Bu nedenle Rusya,Avrupa tarafından da destekleneceğinden emin olarak Bâb-ı Âliye 

karşı savaş açmıştır.”39 

 1895’de Bâb-ı Âli isyanı,1894’de Sason olayı”,1918’deErzurum ve çevresindeki 

zulümler ve sadece 1895’de yaptıkları 22 isyan onların çirkin çehrelerinden bir kaçıdır.  

Öyle ki Rus askeri bile buna karşı şöyle der:”Ruslar şu Ermenilerin iyice 

hakkından geldiler. Fakat onları layıkıyla yok edemediler;bir tanesi geri kalmayacak 

şekilde yapmaları gerekirdi.”40 

 -3-Mart-1878,Ayastafanos anlaşması Ermeniler için bir dönüm noktası olur. 

Zira;bu anlaşmadaki 1: Madde de:”Fırat’a kadar olan yörenin Türklere geri 

verilmemesi ve buraların Ararat ile birleştirilerek,Rus çarının ülkesinin bir parçası 

olmasının sağlanması,” ve 16. maddenin son kısmında:”....Ermenilerin Kürtlere ve 

Çerkezlere karşı güvenlik sağlamayı garanti eder.” Propagandasıyla gerçekleşecek bu 

anlaşmaya başta İngiltere’nin ve Almanya’nın Rusya’nın yayılmacı politika tehlikesine 

engel olup 30-Mayıs’daki Berlin kongresine atması ve orada da kabul edilmemesiyle de 

bu iltihak gerçekleşmemiş oldu.”41 

 Sabit olmuş gerçeklerdendir ki;”Hiçbir Ermeni bir Rus’a ateş etmemiştir.”42 

                                                           
37 T.K. Ermeni vahşeti.age.45. 

38 ..Ermeniler ve Ermeni olayları.Age.64. 

39 Age.69. 

40 ...Ermeni vahşeti.age.68. 

41 ..Ermeniler ve Ermeni olayları.Age.69-71. 

42 Türklere karşı Ermeni vahşeti.M.Nalbantoğlu.sh.13. 



 Neticesi aynı olan;ya Rus Ermeni’yi kullanmış veya Ermeni onu. Genelde Ermeni 

kullanılmış. ermeni hazır bir kıta gibi alet olma sadakatini Ruslara karşı göstermiştir. 

 Nitekim 1988’de Azerbaycan da binlerce insan şehid 

edilmiş;kolları,parmakları,bacakları ayrı ayrı bulunup,gömülmüştür. 

 Öyle ki;boğazındaki kolyeyi almak için,elinde gösterdiği bıçakla keserek alması 

zulümlerinden biri idi ki;hamile kadınların karnındaki çocuğu süngüyle çıkarıp 

alıp,yakması. Zulümle devam ettirilen bir hayat sahibi olduklarını göstermekte idi. 

 “Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, 

  Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere, 

  Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, 

  Tükürün,onların asla güvenilmez sözüne...” 

 Bütün bu zulümlerde Ermenilerin ön plana çıkmış olması;onların güçlü 

olmalarından olmayıp,rakiplerinin güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Güçlü olan 

Osmanlıya boyun eğen,bugün baş kaldırmakta... 

 Bizans’ın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed bunların yeteneklerinden 

dolayı,İstanbul’a 250 binini çeşitli semtlere yerleştirmiş,onlar ise tarih de böyle ikram 

gördüğü insanlara hıyanet etmekten geri kalmamış,çeşitli zamanlarda bu hırçınlıklarını 

yedikleri tokatlarla da  ödemişlerdir.                   

Fatihten sonra ikinci olarak Ermenilerin ikinci olarak İstanbul’a akını 

Anadolu’daki Celali İsyanlarından 43 sonra olduğu da belirtilmektedir. 

 Harp dairesi arşivlerinde bulunan Merzifon koleji direktörü Amerikalı White’a 

ait bir mektupta:”Hristiyanlığın en büyük rakibi müslümanlıktır. Müslümanların da en 

kuvvetlisi Türkiye’dir.Bu hükümeti ve memleketi devirmek için Ermeni ve Rum 

dostlarımızı terk etmemeliyiz. Hristiyanlık için Ermeni ve Rum dostlarımız tarafından o 

kadar kan feda edildi ki,bunlardan bir çoğu İslamlara karşı mücadelede şehid oldular. 

Unutmayalım ki kutsal hizmetimizin sonuna kadar daha pek çok böyle şehid kanı 

akıtılacaktır. Alevilere de mezheb konusunda serbestlik tanırsak onlarda bize 

katılacaklardır. Bizim görevimiz,bu fırsatı kaçırmamak,gereğine uygun hareket 

eylemektir. Hristiyanların şimdiye kadar görmüş oldukları zulümlere karşı onların 

zekatını ödeyecek bir ruh aşımalıyız. Biz bunu şimdiye kadar yaptık ve başarılıda 

olduk.”44 

 Bütün bu menfiliklere rağmen,her iki taraf içinde geçerli olan,Bediüzzamanın 

ifadesiyle;Ermenilerle düşman olmanın ve düşman kalmanın zarardan başka,bir 

faydasının olmayacağını söyler. 

                                                           
43 Age.17,16,19,39-40. 

44...Ermeniler ve Ermeni olayları.age.83-84. 



 Onları bir”Zimmi-i Muahid”anlaşmalı ve sözleşmeli bir zimmi nazarıyla 

değerlendirir.45 

 Kültür Bakanlığının İnternet Site’sinde bu konuda özetle:” Osmanlı Hükümeti 

Sevk ve Iskan uygulamasını o günün şartlarında bir yasaya dayandırmıştır. Keyfi bir 

uygulama ya da bir Hükümet uygulaması değildir. Doküman 6 olarak sunulan Sevk ve 

İskan ile ilgili yasa dört maddelik olup, "savaş halinde devlet yönetimine karşı gelenler 

için askeri birliklerce alınacak tedbirleri" içermektedir.  

Sevk ve İskan Kanununun 1'nci maddesinde "Devlet güçlerine ve kurulu düzene karşı 

muhalefet, silahla tecavüz ve mukavemet görülürse şiddetle karşı konulması ve imha 

edilmesini" 2nci maddesi: "Silahlı güçlere yönelik casusluk ve ihanetleri tespit edilen 

köy ve kasabaların başka mahallere sevk ve iskan edilebileceği". 3ncü maddesi kanunun 

geçerliliği ve 4ncü maddesi kanunun icrasından sorumluluğu belirtmektedir. 

Görüldüğü üzere kanun aslında iki maddelik ve tamamen Devleti ve kanunu düzenini 

korumaya yönelik, şiddete karşı yetki kanunudur. En önemli özelliği ise; kanun 

metninde herhangi bir etnik grup, zümrenin zikredilmemiş veya ima edilmemiş 

olmasıdır. Kanun kapsamına giren Müslüman, Rum ve Ermeni asıllı Osmanlı 

vatandaşları yerlerinden başka yerlere sevk edilerek iskana tabi tutulmuştur. 

Dolayısıyla Tehcir Kanunu'nu tek bir halka yöneltilmiş olarak görmek bilgi eksikliği 

veya kasıtlı olmaktan öteye gidemez. 

 

 

 

 

 

 Osmanlı Devleti Resmi Belgelerine Göre Ermeni Nüfusu: 

  

Osmanlı Devletinde İstatistik Genel Müdürlüğü 1892 yılında kurulmuştur. 

1893 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.001.465'tir.  

1906 Nüfus sayımına göre Ermeni nüfusu 1.120.748'dir.  

1914 Nüfus istatistiğine göre Ermeni nüfusu 1.221.850'dir. 29 

 

  

 Tehcir Sonrası Ermeni Nüfus Hareketleri: 

 

 Noradungian GABRIAL'in Lozan Konferansı Tali Komisyonu'na sunduğu rapora 

göre; Kafkasya'ya 345 bin, Suriye'ye 140 bin. Yunanistan ve Ege Adalarına 120 bin, 

Bulgaristan'a 40 bin, İran'a 50 bin olmak üzere toplam 695 bin kişinin gittiği 

görülmektedir. 

 

Trabzon Konferansı'na (14 Mart-14 Nisan 1918) katılan Ermeni ileri gelenlerinden 

Hatisov, (daha sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı olmuştur) Hüseyin Rauf Bey'e 

gönderdiği mesajda Kafkasya'da Osmanlı memleketinden kaçan 400 bin Ermeni'nin 

bulunduğunu bildirmektedir.  

 

Bir başka Ermeni Richard HOVANNISIAN  Suriye dışındaki Arap ülkelerinden; 

                                                           
45 Asar-ı Bediiyye.-Münazarat. hazırlayan. A. Badıllı. 533-536,539. 



Lübnan a 50 bin, Ürdün'e 10 bin, Mısır'a 40 bin. Irak'a 25 bin. Fransa ve Amerika'ya 35 

bin Ermeni'nin göç ettiğini belirtmektedir. 

 

Buradan hareketle tehcir uygulamasında; Kafkasya'ya 345 bin, Suriye'ye 140 bin. 

1'anistarı ve Ege Adalarına 120 bin, Bulgaristan'a 40 bin. İran'a 50 bin, Lübnan'a 50 

bin. Ürdün'e 10 bin. Mısır'a 40 bin, lrak'a 25 bin. Fransa ABD Avusturya vd. 35 bin 

olmak üzere, toplam 855.000 Ermeni'nin göçe tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakam 

Türk araştırmacılar tarafından da 800 bin civarında kabul edilmektedir. Ayrıca Kemal 

BEYDİLLİ'nin belirttiği kendiliğinden göç eden 60 bin Ermeni'nin de Ermeni yazarlar 

tarafından göç ettirilenler içinde gösterildikleri değerlendirilmektedir. Ermeni belgeleri 

esas alınırsa, buradan hareketle 855 bin rakamı 1914 Ermeni nüfusundan 

çıkarıldığında, geriye 366.850 kişi kalmaktadır. Göçe tabi tutulmayan nüfus ise 

167.778'dir. 82.880'i İstanbul, 60.119'u Hüdavendigar'da (Bursa). 4548'i Kütahya 

Sancağı ve 20.237'si Aydın vilayetinde bulunmak-taydı. 366.850'den göçe tabi 

tutulmayan 167.778 kişi çıkarıldığında ise yaklaşık 200.000 kişi kalmaktadır. 

 

Ermeni belgelerine dayanılarak yapılan bu çalışma sonucunda; İtilaf Devletleri 

saflarına katılarak Osmanlı ile savaşta ölen, yurtdışına kaçan, tehcir sırasında çeşitli 

nedenlerle ölen veya eşkıya tarafından öldürülen Ermeni sayısının yaklaşık 200.000 kişi 

olduğu söylenebilir. 

 

Kimi yabancı yazarlar. Osmanlı ordusunu arkadan vuran ve Rus ordusu saflarında 

savaşan Ermenilerin sayısını 180 bin olarak vermektedir.  

 

Ayrıca kimsenin görmek istemediği bir gerçek daha vardır: o da ölen Türklerin 

sayısıdır. Justin McCarthy bu konuda şunları belirtmektedir: "Ölü Ermeni sayısı ele 

alınırken ölü Müslüman sayısını da göz önüne almalıyız. İstatistikler çoğunun Türk 

olduğu 2.5 milyon Müslüman'ın da öldüğünü söylemektedir. Ermenilerin yaşadığı 6 

vilayette 1 milyondan fazla Müslüman ölmüştür... Sivas ili savaş sınırları içinde değildi. 

Rus ordusu asla bu kadar içeri girmedi. Fakat Si-vas'ta 180 bin Müslüman öldü. Aynı 

şey bütün Anadolu için geçerliydi.  

  

Ermeni Vahşeti 

Belge No : 2068Üçüncü Ordu-yu Hümayun Kumandanlığı Ordu Karargahından Erkân-ı Harbiye 

Şube : 1  

Numara Zâtidir Şifre Başkumandanlık Vekâlet-i Celilesine 

19.3.34 (19 Mart 1918) Ermeniler kıtaatımız yetişinceye kadar Erzurum'da-hayli mezalim ika 

etmişlerdir (yapmışlardır). 

Erzurum'daki kıtal (11) (soykırım) ve bilhassa Erzurum'a taarruzdan bir iki gün evvel bütün 

şiddet ve kuvvetini gösteriyor. Şimdiye kadar nefs-i Erzurum'da (merkezde) 2.127 İslam cesedi 

defn edilmiştir. Bunlar kâmilen erkektir. Cesetler üzerinde balta, sün-gü, mermi yarası vardır. 

Bazı cesetlerin ciğerleri çıkarılmış, gözlerine sivri kazıklar sokul-muştur. Şehrin muhtelif 

aksamında (kısımlarında) başkaca ecsada (cesetlere tesadüf edilmektedir. Miktarı ayrıca ve 

peyderpey arz edilecektir. 

İmza (Lütfü) 

Kapatıldı 19.3.34 (19 Mart 1918) (11) General Odeşilitze'nin Erzurum'u terkini müteakip 

başlıyor. 



Arşiv No . 1 Dolap No : 113 Göz No : 3 Klasör No : 525 Dosya No : 2050 Fihrist No : 70.Metnin 

Orjinal Hali (Osmanlıca) 

  

Türkler, ancak Ermeni teröristlerin Türk diplomatları öldürmeye başlamasından sonra 

politikalarını değiştirmişlerdir. Arşivlerini açmışlar ve savaş dönemine ait belgeler 

yayınlamaya başlamışlardır. Bunlar, yıllar boyu sürecek, tekrar edilen bilimsel bir 

araştırmanın bir parçası olmuştur. 

1 Kasım 1981 günü İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesinde şehit Türk 

diplomatlarının anısına düzenlenen ve Patrik tarafından yönetilen dinî ayin Türkiye 

Ermenilerinin Ermeni terörü karşısındaki kararlı tutumlarının açık bir örneğini teşkil 

etmiştir. 

Avrupa Konseyinin Türkiye'deki azınlıklara baskı yapıldığı yolundaki kararı üzerine 

1982 Şubatında Ermeni Patrikliğince yapılan açıklamada, "Türkiye Ermenilerinin birer 

Türk vatandaşı olarak Türkiye’de huzur içinde yaşadıkları ve her türlü inanç hürriyetinden 

yararlanarak ayinlerini serbestçe yaptıkları" vurgulanmış, Los Angales Başkonsolosumuz 

Kemal Arıkan'ın 28 Ocak 1982 günü Ermeni teröristlerce şehit edilmesi üzerine Patrik 

verdiği demeçte "Türk Ermenilerinin bu cinayeti her Türk vatandaşı gibi büyük bir 

üzüntüyle karşıladıkları,” ifade ile, "dışarıdaki Ermenileri bütün yasa dışı eylem ve 

cinayetlere karşı çıkmaya” çağırmıştır. 

-Ermenilerin Sicilya'dan Hindistan'a, Kırım'dan Arabistan'a kadar uzanan 

çeşitli bölgelere dağılmaları bu tehcirlerin sonucudur. Bu da göstermektedir ki, 1915'de 

Osmanlılarca tehcir edilmeleri uğradıkları ilk tehcir olmadığı gibi, Ermeni diasporası 

denilen olgu da 1915 tehcirinin sonucu olarak ortaya çıkmamıştır. Özellikle Sivas 

yörelerine getirilişleri Selçukluların Anadolu'ya gelişlerinden pek kısa bir süre önce 

olmuştur. 

Selçuklu Hakanı Alpaslan eski Ermeni Prensliği Ani'nin topraklarını 1064'de ele 

geçirmiştir ama, bu Prensliğin varlığına esasen 1045'de, yani Türklerin gelişinden 19 yıl 

önce Bizans tarafından son verilmiştir. Dolayısıyla, Selçukluların ilerlediği topraklar, 

üzerinde diğer kavimlerin yanı sıra Ermenilerin de yaşadıkları Bizans topraklarıdır. Bu 

nedenle Selçukluların bir Ermeni devleti ya da prensliğini işgal ve istila ettikleri yolunda 

ileri sürülebilecek herhangi bir iddianın tarih karşısında doğrulanmasına maddeten 

imkân yoktur. 

Üstelik, tarih bunun tersini kanıtlamakta ve Ermenilerin Bizans'ın yüzyıllardır süren 

zulmüne son verilmesi amacıyla Selçukluların Anadolu topraklarını ele geçirmelerine 

yardımcı olduklarını göstermektedir. 

Ermeni tarihçi Asoghik'in "Ermenilerin Bizans'ın olan düşmanlıkları nedeniyle 

Türklerin Anadolu'ya gelmesine sevinmişler, hatta Türklere yardım etmişlerdir" 

yolundaki sözleri bu olguyu belgelemektedir. Urfa'nın Türklerce fethinin de kentteki 

Ermenilerce bir bayram havası içinde kutlandığı yine Ermeni tarihçi Urfalı Mateos 

tarafından kaydedilmiştir. 



Gerçek bu olduğuna göre, Osmanlıların bir Ermeni Devleti ya da Prenslik ve Beyliğine 

ait toprakların işgal ve istila ettikleri yolundaki iddia da tarih önünde yenik 

düşmektedir. 

-...nüfuz ve çıkar mücadelesinin önemli alanlarından biri de Osmanlı Devletidir. 

İzlenen yeni politikanın temel taşlarından biri ise Osmanlı Devletindeki hıristiyan 

unsurları ve özellikle Ermenileri Osmanlılara karşı kullanmak olmuş ve Ermenilere, 

gerçekleşmeyeceği kendilerince de bilinmesine rağmen, Doğu Anadolu'da hayalî bir 

Ermenistan vaadedilmiştir. 

Doğu Anadolu'daki Rus işgali Rusya'ya Osmanlı Ermenileri üzerindeki etkisini 

arttırma olanağı sağlamış ve Rus ordusundaki Ermeni subaylar Osmanlı Ermenilerini 

devlet aleyhine kışkırtmaya çalışmış ve Ermenilere "Balkanlardaki hristiyanlar gibi  

"Osmanlılardan ayrılarak kendi muhtar devletleri kurabileceklerini" telkin etmişlerdir. 

Rusların niyetini sezen İngiltere Ayastefanos Anlaşmasına karşı çıkmıştır. Zira, Doğu 

Anadolu'da Rusya himayesinde kurulacak bir Ermenistan İngiltere'nin Basra Körfezi 

ve Hindistan yolunun güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Bunun üzerine İngiltere, 

Osmanlılardan Kıbrıs'ı kopararak bunun karşılığında Ayastefanos Anlaşmasının 

değiştirilmesini sağlamış ve Berlin Konferansında Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum 

dışında işgal ettiği topraklardan hemen geri çekilmesi ve Ermeni islahatının bunun 

ardından yapılması kararlaştırılmış, üstelik islahatın 5 büyük devletin denetiminde 

uygulanması öngörülmüştür. Bu tarihten itibaren İngiltere "Ermeni islahatı" nı kendi 

meselesi olarak görecektir. 

Berlin Konferansına İstanbul Ermeni Patrikhanesinden de bir heyet katılmış ve 

isteklerini kabul ettiremeyen bu heyet İstanbul’a "mücadele ve ayaklanmaya 

girişilmedikçe hiç bir şey elde edilemeveceği" yargısıyla dönmüştür.(8) 

Ayastefanos Anlaşması ile eline geçirdiği büyük fırsatı Berlin Konferansı ile kaybeden, 

ayrıca Batı’ da Yunanistan ve Bulgaristan'ı İngiliz nüfuzuna terk etmek zorunda kalan 

Rusya Doğu Anadolu'yu doğrudan ilhak etmeyi amaçlayan bir politika izlemeye 

başlamış, bu politikasında yine Ermenileri kullanmayı denemiştir. 

İngiltere ve Rusya'nın Ermeniler üzerindeki mücadelesi, Türk düşmanlığıyla ünlü 

Fransız yazar Rene Pinon'un şu sözleriyle açıkça görülmektedir: 

"Rus ve İngiliz nüfuzu Ermenilerin sırtında çarpışmıştır. Ermenistan İngiltere'nin 

elinde Rus yayılmacılığına karşı ileri bir karakol olmuştur." 

1880'de İngiltere'de Gladstone Hükûmetinin iktidara gelmesi bu mücadeleyi daha da 

yoğunlaştırmıştır. İngiltere artık Rusya'ya karşı Osmanlı Devletinin toprak 

bütünlüğünü korumak politikasını terk etmiş ve Osmanlı İmparatorluğunu parçalayıp 

kendisine dost küçük devletler kurmayı ve bunları Rusya'ya karşı tampon olarak 

kullanmayı öngören bir politikayı benimsemiştir. İngiltere'ye göre bu tampon 

devletçiklerden biri de Ermenistan olacaktır. 

Bu yeni politikanın ilk sonuçları İngiliz basınında Doğu Anadolu'dan Ermenistan diye 

söz edilmesi, Doğu Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile İngiliz Konsoloslukları 



açılması, bölgedeki Protestan misyonerlerin sayısının hızla artması ve Londra'da bir 

İngiliz-Ermeni Komitesinin kurulmasıyla görülmüştür. 

Rusya ve İngiltere'nin Ermenileri kendi emellerine nasıl alet ettikleri çok sayıda Ermeni 

ve yabancı kaynak tarafından da belgelenmiştir. 

Ermeni Patriği Horen Aşıkyan "Ermeni Tarihi" adlı eserinde şunları yazmıştır: 

"Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmış çok sayıda Protestan misyoner İngiltere lehine 

propaganda yapmakta, Ermenilerin İngiltere sayesinde muhtariyete kavuşacaklarını 

ileri sürmektedirler. Kurdukları okullar gizli tasarıların yuvasıdır." 

Ermeni din adamı Hrant Vartabed'e göre de "Osmanlı ülkesinde Protestan topluluklar 

kurulması ve bunların İngiltere ve ABD tarafından himaye edilmesi uygarlık 

iddiasındaki Batılı güçlerin en kutsal duygu olan din duygusunu bile sömürmekten 

kaçılmadıklarını göstermektedir." Vartabed, Eçmiyazin Katolikos'u V. Kevork'u da 

Çarlık Rusya’sına alet olmak ve Anadolu Ermenilerine ihanet etmekle suçlamıştır.(9) 

Ermeni yazar Boryan bu hususu şu sözleriyle isabetle teşhis etmiştir: 

"Çarlık Rusyası hiçbir zaman Ermeni muhtariyetini sağlamak istememiştir. Bu nedenle 

Ermeni muhtariyeti için çalışan Ermeniler aslında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu ele 

geçirmesi için Çarlık ajanı olarak faaliyet göstermişlerdir." 

Öyle ise, Ruslar Ermenileri yıllarca aldatmışlar ve Ermeniler boş bir hayal peşinde 

koşmuşlardır. 

                 25-01-2001     

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOŞANMAYAN,BOŞ OLMAYAN,BOŞALMAYAN ÜLKE;  ANADOLU 

  

Asırlara beşiklik yapan ülkemizin toprağı gibi;insanları da münbit ve verimli. 

Hiçbir dönemde boş kalmamış,yetiştirdiği her seviyede insanıyla,girdiği yere 

damgasını basmış,imzasını atmıştır. 

Ya Fatih’ler yetiştirmiş veya Fatih’ler doğurmuştur. Her dönemde yad-

edilmişlerdir. 

Çok olaylara sahnelik yapan Anadolu;toprağa attığı evlatlarıyla,eşkiyasını 

evliyasından ayırmıştır. 

Nitekim M. Akif şiirinde,bir zamanların insanları titreten Fir’avn-ın halini tasvir 

ederken,Bediüzzaman’da Sözler adlı eserinin 25. söz-de Kur’an ayetini şöyle tefsir eder: 

“Bir zamanların haşmetli Britanya imparatorluğunun şimdi yerinde 

yeller”esiyor derken,N. Şahiner’dei[i] Merhum Zübeyir Gündüzalp!den nakille;” 

Balıkçı adasına sıkışıp kalacaklar. Mahvolacaklar,kahrolub gideceklerdir.”der. 

Böylece zulümde,küfür ve kötülükler de nice dikleşen dikler,eğildiler,toprak ve 

toz oldular. 

Taş yürekli,taş kafalı bu insanlar;taş olarak da kalmayıp,mahvolarak çürümeye 

mahkum oldular. 

Bu durum da tarihin sahnesinden eksik olmayıp,çeşitli suretlerde tezahür etti. Bu 

bazen inançlı insanlara baskı yaparak,bazen örtünen insanlara hakaret ve 

engellemelerle,bazen de sarığına,sakalına,birkaç inançlı insanın bir araya gelmesine 

tahammülsüzlük ve hazımsızlık olarak ortaya çıktı. 

Taş yürekli insanların doğurduğu boş yürekli insanlar... 

Dünyaya gelen her bir insan bir manayı oluşturmaktadır. Manasızlar 

ise,manalılar arasındaki aralığı oluşturup, o boşluk ve boşluklar ile,manaların 

oluşmasına ve bilinmesine şuursuzca vesile olmuşlardır. 

Ancak bunlar bir çarkı oluşturan dişlilerdeki çürük dişliler mesabesindedirler. 

uygun dişlilerin uyumlu işleyişlerini engelleyen uyumsuz ve yümünsüz,muzır 

birer varlıklardır. 

İslamiyet,uyumlu ve bu cüz-i fertlerin birleşiminden külli bir ferdi,külli bir 

insanı,külli bir dini ve de Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarını en mükemmel manada  

gösteren birer varlıklardan oluşmadır. 

Cihan-şümûl bir din olan İslâmiyetden,evrenselliğe muvafık bir insan 

çıkmaktadır. 



  

  

Dünyanın ve insanlığın amel defterine baktığımızda,günah ve çirkinliklerle dolu 

olduğunu görürüz.  

Ancak bunların bütün bu çokluğuyla beraber,kıymetsiz ve değersiz oluşu;sevabın 

kalitesi karşısında keyfiyetinden dolayı daha sevablar ağır basmaktadır. 

Medeni diye isimlendirilen 20. asır;ölüm,savaş,menfiliklerle kaynatılmakta 

olduğu görülmektedir. devletler milletler çarpışmalarının yerini,iç kavgalar almıştır. 

İhtilallerle yıkılmış,hukuklar,yerini zulme terketmiştir. 

Nitekim 27-Mayıs’da idam edilenlerin maduriyeti az gelmiş olsa gerek 

ki;ailelerine de yapılanlar,onlara yapılanlardan geri kalmıyor. 

En azından geriye”İhtilalin Gözyaşları”ii[ii] kalmıştır. 

Sonuçta dünyanın gözyaşları sel gibi akmış,bir çok insan o selde boğulmuştur. 

Yalnız başına yaşanılan yerde ya imtihan olmaz veya sorular azdır. 

İki kardeş. Biri şehirde kunduracı,diğeri köyde çiftçi. 

Yıllar sonra kardeşini ziyaret amacıyla mendile sağmış olduğu sütle yola düşer. 

Kardeşini bulur ve mendildeki sütü çiviye asar.  

Bir yandan konuşurlarken,kunduracı kardeş bir kadının kundurasını 

dikmektedir. Birden mendildeki süt şıp-şıp diye damlamaya başlar.   

 Şehirdeki veli kardeş,köyden gelen veli kardeşine;Ya kardeş! köyde velilik 

kolay,iş burada velilik yapmak ve onu korumak. 

Son asır,son perde. Son oyun,en büyük oyun.. 

  

  

Yani;hiç 40 yıllık Kâni olur mu Yâni? 

Fıtratını bozan,bozuk fıtratlı bir insandan,düzgün bir hareket elbet beklenemez. 

Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır. 

Kendi namusunu önemsemeyen bir insanın,başkasının namusunu koruması ne 

derece mümkün olabilir? 



Kediye ciğeri teslim etmek gibi bir şey! 

Eşitlikten bahseden bir insanın,kendisinden düşük bir durumda yaşayan bir 

insan gibi değil de,en refah bir seviyede yaşama hevesi,ne derece samimi olduğunu 

gösterir? 

Zengin olup,zekat ve sadaka verme inanç ve iyiliğinin yerine,insanların sırtına 

basarak yükselme hırsı ağır basmaktadır. 

İnsanların inancıyla alay etmeyi müslümanlık sayıb,İslâmiyeti yaşamayı gericilik 

olarak düşünen bir insan;insanların maneviyatına ne kadar saygı duyacaktır? 

Fedakarlık;insanlık ve insanların değerlerinin fedaisi olmaktadır. Yoksa 

insanları ve değerlerini kendisine feda etmek de değildir.     

Hangi insanı alırsınız? Kaça alırsınız? 

  

  

Koyunlar kopyalanıyormuş! Para eder. Müşteri bulunur. 

Peki;ya Fir’avn ve onun tipi insanlar kopyalansa,fotokopilense,kaç kuruş eder 

ki? 

Veya;bir insan ve zihnindekiler,başka bir insana kopyalanabilir mi? 

Veya şu,şu özellikteki bilgiler ve zihnindekilerin kağıda dökümü,hafıza arşivinde 

depolanması,hafıza kütüğündeki kayıtların kağıda dökülmesiyle,kişilerin kişilikleri 

daha netleşmez mi? 

Zamana ihtiyaç kalmaksızın öğrenme işlemleri gerçekleşir. Devletler arası bir 

politika haline getirilerek,projeler satılabilir! 

Böylece her şey belirginleşerek,şöyle değil,böyle düşünüyordum,gibi kargaşalar 

ortadan kalkarak; 

Bakkallardan ihtiyaç malzemesi alır gibi,her insan kendi karakterine uygun 

olanını seçer,alır. Ve işte Ahirette de insanların amel defterleri bunun gibi;”Sahifeler 

neşredilip,açıldığında...”her kesin disketi açılır,her şey netleşerek görülür. 

Kader,bilgisayar gibi,proğramlanmış. İnsan istediğini Word’a yazabilir. Delete 

ve Sil ile de silebilir  

Artık ahiret her şeyin fâş olduğu bir olup,gizlilik ve gizlemeler kalmayacaktır. 

  

         2-6-1997 



        MEHMET    ÖZÇELİK 

   

 

 

 

-   BATI   VE   DİN   - 

  

 Bu gün batı İslamın karşısına diniyle değil,teknolojisiyle ve Cumhuriyetten 

sonraki medeniyeti,kültürü ve demokrasisiyle çıkmaktadır. H.Yavuz-un deyimiyle;” 

Batı hiçbir zaman İslamın karşısına Hristiyanlığı çıkartmadı,kendi medeniyetini 

çıkarttı.”46 Bu gün dine ve dinlere karşı olan soğukluk,işte Hristiyanlık dininin özellikle 

katolikliğin katılığı ve geçmişdeki vahşetle beraber kapalılığı idi. 

 S. Ahmed Arvasi-nin önceden inanıp şimdi inanmadığını söyliyen talebesine 

verdiği cevapta;” O halde,inandığın şey,gerçekten Allah değilmiş,ölmesi ve yok olması 

gereken yanlış bir tanrı fikri imiş.” “Kim bilir,senin red ve inkar ettiğin “Tanrı fikri” 

nasıl bir şeydi? Sen,onu kırmakla gerçekte “Allah’a giden yolda,bir engeli aşmış 

olmalısın.” İslâmda “ Lâ ilâhe illallah”demek,bütün “Sahte 

mabutlardan”kurtularak,Allah’a doğru yol bulmak demektir.”47 

 İnsanlığın dine bakışını sağlıklı bakış olup olmaması yönüyle ele almalı. Hangi 

dine,nasıl bakıyor? Zihninde tasvir ettiği din nasıl bir dindir. Kimin dinidir? Kim 

tarafından ortaya konmuştur.? Dine dil uzatmaya çalışanlar Hz. Muhammed ve onun 

dinine ve zamanına dil uzatamamaktadırlar. Uzanan dil kişilerin gösterdikleri veya 

gösteremeyip temsil edemedikleri dindir. Kişilerin gördükleri ve de gösterdikleri 

dinedir. Mesele ise,dinin tam yansıtılmasıdır. 

 Bediüzzamanın ifadesiyle;” Eğer biz İslâmiyeti ef’alimizle göstermiş olsaydık,sair 

dinlerin mensubları  fevc fevc İslâmiyete dahil olacaklardı.” İslâmımız insanlığımız 

kadardır. İnsanlığımız anladığımız,yaşadığımız ve gösterdiğimiz nisbettedir. 

 Bir batı devletinin müslüman olmasını beklerken,içte kanayan yara, karıştırma, 

müslümanları madden ve manen sıkıntı altında tutup,bir yandan da manevi 

çöküntü,büyük bir iç muhasebe ve atağı gerektirmektedir. 

 Bu gün batı kendini çokça reklam etmekte,az işini  fazla göstermekte,bizleri 

kendisine bağlayarak geçmiş ayıplarını örtüp bizleri körü körüne kendisine 

bağlamaktadır. Kendi içerisinde üstün zeka,bilgi,maharet kıtlığına rağmen,olan bir 

                                                           
46 Bkn.Zaman gazt.7-3-1999. 

47 Zafer Derg. Haziran.1987. Sh.26. 



kaçını da göklere çıkartması,bizlerin ise arş da bollukla bulunan  görmemekte ve 

görememekte oluşumuz antitez oluşturmaktadır. 

 Bizim reklama ihtiyacı olmayan,reklamların kendilerine muhtaç olduğu binlerce 

dahi şahsiyetlerimiz mevcuttur. Nitekim İmam-ı Gazali, Mevlâna, Yunus, İmam-ı 

Rabbani, Mimar Sinan, İbni Sina ve Bediüzzaman Said Nursi bunlardan belli 

başlılarıdırlar. Bu şahsiyetlerin boy boy medyada reklamları yapılmamaktadır. Zira 

onlar zaten herkesin  hafızalarında hizmetleriyle kazınmış,silinmez ve dillerinden 

eksilmez . Onlardan bahsedilir,onlarla bahis edilir. 

 Eğer bu gün batı,bizlerin sahip olmuş olduğumuz bu değerlerin yüzde birine 

sahip olmuş olsalardı; yani bir Mevlânaları,bir Yunuslar ve  Bediüzzamanları olsa 

idi,kısa zamanda dünyayı madden ve manen fethederlerdi. Bu gün kendimizi 

tanımayan,daha doğrusu unutan ve  tanıtılmayan bizlerin batıyı tanımış olmaları da 

düşünülemez. 

 Batı sorulduğunda,alınan cevabında kısır olduğu görülecektir. Yani; Batı 

nedir?sorusuna;-İşte arabaları.. İşte teknolojileri.. Ve işte aya,uzaya gidişleri..Ve işte 

dünyadaki görünen yönleri.. Peki ya görünmeyenleri? İşin arkasındakiler? Kimden 

aldıkları? Kimlerle elde ettikleri? Hasılı o bir fert değil,bir mozaik olmuştur. Mozaik 

olan biz,fert olarak kalmışız. Mozaiğe karşı fert münferittir. Münferit kalmaya da 

mahkumdur. Sonuç yine dinin batı ve teknolojiye hakimiyetidir. Batı dinine bağlıdır. 

Bunu Dolarlarının üzerine yazdıkları şu ifadeyle de te’yid etmektedirler;” İn God we 

Trust “ (Allah’a İnanırız.)         

 Bizi tenkid ettikleri noktalardan biriside, yeterli inanç özgürlüğünün 

sağlanmaması. 1998 yılında buldukları diğer olumsuz kararlar; Çoğulculuk ve katılımın 

olmaması.. Kamu işleyişindeki yanlışlık.. Silahlı kuvvetlerin sivil denetiminin olmaması.. 

Yeterli fikir hürriyetinin bulunmaması.. Refah Partisinin kapatılması.. İstanbul 

Belediye Başkanı Tayyib Erdoğanın okuduğu şiirden dolayı hapsedilmesi...      

 İslâm dini;Türk İslâmcılığı,Arap vs. İslâmcılığı ve dini olmayıp,umuma aid 

evrensel bir dindir. Dili de kendine has bir dildir. 

          7-3-1999   

  

         MEHMET    ÖZÇELİK 

  

  

 

 

 



EVLİYA YATAĞI ERENLER YURDU ANADOLU 

  

 Bu vatan taşıyla toprağıyla mübarektir. Mübarek toprağın mübarek insanlarıdır 

evliyalar. Cenâb-ı Hakkın has rahmetine mazhar olan bu zatlar için ne korku vardır,ne 

de hüzün...48 İlahi tecelliye mazhar olmalarıyla rahmetinde celbine vesile olmuşlardır 

bu zatlar. 

 Maddi alemin mana erleri,gönül sultanları olan bu zatlar dünyada değil 

gönüllerde,Cenâb-ı Hakkın rızasında taht kurmuşlardır. İman49 ve Takva50 cihetiyle 

Mü’minlerin ve Allah’ın dostudurlar.51 

 Bu büyük zatlar bir deniz ve okyanus gibi öyle bir büyüklüğe sahiptirler ki,ihata 

edilip,hakkıyla kavranamazlar. Herkesin dehşete kapıldığı tufan ve tipide onlar 

sakindir,baharı temaşa etmektedirler. 

 İşte Anadolumuzun dört bir diyarı Cündullah yani ilahi erler olan bu zatlarla 

çevrilidir. Bu topraklar ne mübarek topraklardır ki,ya bir şehid kanıyla sulanmış veya 

bir evliya bedeni ve toprağıyla mayalanmıştır. Toprağımız mayalıdır. Toprağımız 

dualıdır. Toprağımız rahmetlidir. İlâhi rahmetin tecellisine mazhar bu toprak nice 

mayalı insanları da içinden çıkarmıştır. Mayasız topraktan veya bozuk mayalı 

topraktan bozuk insanlar çıkmıştır. İşte batının önemli bir kısım mayasız insanlarındaki 

bir sır buradan ileri gelmektedir. İnsanların mayasızı toprağı da mayasız kılmıştır. 

Budur ki,rahmetin değil,zulmetin celbine vesile olmuştur. Nur değil,zulmet yağmıştır. 

 Anadolumuzu gezdiğimizde her bir karış toprağının tütsülendiğini ve oranın bir 

köşesinde ve kalbinde manevi erlerden bir erin medfun olduğunu görürüz. Paratoner 

gibi oranın hıfzına vesile olur. Manevi bir muhafızdır. 

 Bunca entrikalara rağmen Anadolu küffârın çizmesinden mahfuz kalıyorsa işte 

bunun sırrı bundandır. sınır boylarında nöbet tutan bu mana adamlarının,bu vatan 

çiçeklerine bağbanlık yapmalarından ileri gelir. 

 Kur’an-ın ifadesiyle şehidler ölmez.52 Yunus’un ifadesiyle insan ölmez,ölen 

hayvandır. Yerin altında büyük bir cemaat oluşturan bu zatlar,yerin üstündeki biz 

insanları korumaktadırlar. Her an bizle,bizden fazla alakadardırlar. Cisim ve beden 

kafesinden azade olarak... IV. Murad’ın ifadesiyle: 

 Leşker-i mâle istinad etmem. 

                                                           
48 Yunus.62. 

49 Mü’min.71. 

50 Enfal.34. 

51 Fussilet.31. 

52 Bakara.154. 



 Asker-i gaybe istinadım var. 

 Bizler bu gayb erleri ve erenlerince korunmaktayız. İstinadım bu erenlerdir. Bu 

erenler her beldeye bir ziyaret-gah olmuş,o beldenin insanları onlarla teneffüs etmiştir. 

Bu erenler o beldenin kalelerine birer burç,burçlarına da bayrak olmuş,o beldeyi 

semavi ve arzi musibetlere karşı kollamaktadırlar. 

 Türkiye’ye şöyle biz göz gezdirecek olursak: 

 -İstanbul hem sahabe,hem de evliya yatağıdır. 

 -Ankara’nın kapkara hali Hacı Bayram-ı Veli gibi zatlarla tenvir edilir. 

 -Şanlı Urfa peygamberleri bağrında barındırmakta,peygamberler şehri sıfatına 

hak kazanmaktadır. 

 -Konya’ya manevi bir atmosfer gibi Mevlâna hakim olmaktadır. 

 -Kayseri’ye Seyyid Burhaneddin hazretleri sahiblik yapar. 

 -Eskişehir’de muhabbet eri Yunus’umuz terennüm etmektedir. 

 -İsparta’ya Bediüzzaman hazretleri ev sahibliği yapar,asrında manevi bir 

mutasarrıftır. 

 -Kahraman Maraş’a sahabe Ukkaşe hazretleri sahabet ve velayetde bulunur. 

 -Erzurum’da Nene Hatunlar vardır. 

 -Adıyaman sahabe Ebu Zerri Ğıfari,Mahmud-el Ensari,Zeynel Abidin ve Zey 

gibi yerlerdeki zatları bağrında barındırır. Muhiddin-i Arabi gibi zatlara ev sahibliği 

yapar,duasıyla korunur. 

 Her beldede bunlara şahid oluruz. 

 Ayriyeten Afgan cihadında görülen yüzlerce gaybi yardımlar ve atılan taşların 

birer bomba gibi patlayıp düşmanı hezimete uğratması başlı başına birer kitaplık 

konusudur. 

 Yavuz Sultan Selim zamanındaki veli Sivaslı Çoban Dede bilinmeyen milyonlarca 

veliler zincirinin birer halkalarıdırlar. 

 Bunlar Hz. Ali’nin velayetine ve vesayetinde;peygamberlik dönemindeki 

silsilenin,velayet dönemindeki devamı ve silsileleridirler. 

  

    

 



MAHZENLİ    ALİ    EFENDİ 

 Kıbrıs savaşı sırasında ibrenin benzin deposunun bitmekte olduğunu göstermesi 

üzerine bombardımanda bulunan subay pilot geri dönmek ister. Birden omuzuna bir el 

dokunur. Dönüp baktığında görür ki,bir ak sakallı ihtiyar. –Devam et oğlum-diyerek 

atması gereken yerleri gösterir. Bombardıman saatlerce süre. Ancak hala çoktan 

bitmesi gereken benzin bitmemektedir. Pilot ak sakallı ihtiyara kim olduğunu 

sorduğunda ihtiyar;Mahzenli Ali Efendi olduğunu söyler. 

 Kıbrıs savaşı başarıyla bitmiştir. Ancak pilot şaşkın kaldığı durumu çözmek 

üzere Mahzeni araştırır. Ve neticede Kırşehir’in Mahzenli köyüne varır. Ali Efendiyi 

sorar. Ancak kimse bilmemektedir. Öyle birinin bulunmadığını söylerler. Gördüğü 

şekliyle tarif edince,öyle birinin çok seneler önce vefat etmiş olduğunu söyleyerek 

akrabalarının yanına götürürler. Pilot tarif ettiğinde onlar pilotu doğrularlar. Mezarına 

götürürler. Bu durumdan etkilenen pilot Mahzenli Ali Efendi’nin kabri üzerine bir 

türbe yapar,Fatiha hediye ederek oradan ayrılır. 

 Aynen buna benzer bir olayda Kıbrıs harbinden 150 sene önce vefat etmiş olan 

Abdurrahman Arvasi Hazretleri için anlatılır. Şöyle ki: 

 -1974 Kıbrıs harekatından sonra Van’ın Hoşab (Güzelsu) kazasına ailesi ile 

birlikte bir hava binbaşısı gelip Seyyid Arvasi hazretlerinin kabrini sordu. Kabrin 

bulunduğu yere varıp,orada bir koç kesib fakirlere şeker alıp çocuklara dağıttı. 

Kendisine bu yaptıklarının ve ziyaretinin sebebi sorulunca,şöyle anlattı: 

 Kıbrıs harekatı sırasında adanın üzerinde uçuyordum. Beşparmak dağlarındaki 

Rum yuvalarını,oyuklarını,mazgallarını ve müstahkem mevki ve mevzilerini 

bombalayıp dönecektim. Omuzumda iki el hissettim. Korktum. Baktım ki 

sarıklı,sakallı,nur yüzlü ihtiyar bir zat.”Evlat,filan mevzileri de bombala.”buyurdu. 

“Benzinim dönüşe yetmez.”dedim.”Korkma ben tekeffül ediyorum.”deyince döndüm. 

Gösterdiği mevzi ve hedefleri de bombaladım. Mersin’e doğru gelirken:”Gördün mü 

benzinin yetti.”buyurdu. Ben merak edip o zata;”Siz kimsiniz?”diye sordum.”Van’ın 

Hoşab kazasından Seyyid Abdurrahmanım.”buyurdu.”Sağ mısınız?”dedim. Değilim 

ama böyle savaşlarda ve sıkıntılı durumlarda yardıma koşarım.”buyurdu.53 

  

     Z   E   Y 

 Adıyaman’ın Zey köyünde medfundur Şeyh Abdurrahman kızıyla birlikte. 4. 

Murad Bağdada giderken buradan geçer. Bu zat bir sokuya hayvanlarına yedirmek için 

arpa ve saman doldurur. Askerlere de bir tencerede bulğur pilavı yapar ve verir. Ancak 

bir tencere pilav bitmemektedir. Bu hal padişaha bildirilir. Bu zatı çağırarak ona,-

Bağdatı fethedip edemeyeceğini sorar. Bu zat’da askerin bitkin oluşu ile,hayvanların 

açlığından dolayı fethedemiyeceğini söyler. 4. Murad 6 ay daha kalıp baktıktan sonra 

sorar. O hazrette,yolda bir genç karşılarına çıkacağını,onu da yanlarına aldıklarında 

fethedeceklerini söyler. 

                                                           
53 Evliyalar Ansiklopedisi. (I) Sh.196. 



 Padişah yola çıkar. Aynen denildiği gibi karşılarına bir genç çıkar. Genç de 

onlarla beraber gelmek istediğini söyler. Padişah ise,daha bıyığının bile terlemediğini 

söyleyerek almak istemez. Genç (Osman) tarağı bıyığına geçirince padişah hemen 

hatırlar,onu da yanlarına alırlar. Ve Bağdad fethedilir. 

 Yine aynı zat,Padişah 3. Mustafa içmektedir. Vezirleri vaz geçirmeye 

çalışır,ancak başaramazlar. Padişah bir keramet istemektedir. Vezirler araştırır,biri bu 

zatı duyar ve gelir Zey’e. Sakallı ihtiyar bir zata Şeyh Abdurrahmanı sorar. Oda evi 

gösterir. (Ev kendisinin,sorulanda kendisidir.) Adam içeri girer. Adet olduğu üzere bir 

aşir okur. O sırada evin kadını ekmek pişirmekte,kızı da hamur açmakta ve beşikteki 

çocuğu da sallamaktadır. Kur’an okununca çocuk ağlamaya başlar. Kızda hızla beşiği 

sallayarak der: 

 Sus,yoksa adamın (yanlış okuduğundan) Kur’an-ı parçaladığı gibi,bende seni 

parçalarım. Adam şaşırır. Kızı böyle ise kim bilir babası nasıldır?diye düşünür.Yolda 

rastladığı adam gelir,buna ekmek ve bazlama ikram eder,arkadaşlarına da vermek 

üzere uğurlar. Gözünü kapatıp açmasını söylediğinde adam kendisini  İstanbul’da 

bulur. Durumu arkadaşlarına söyleyip,sıcak ekmeği de onlara verir. 

 Bu zat geleceğini söylediği zamanda,padişahın yanına gelir. Şerbet getirilir. 

Birden padişah içerken bağırır. Sebebini de şöyle anlatır:Birden bire bir dağ başında 

olup,kadın şeklinde bulunduğunu,birisinin kendisini gelip aldığını,birden kendisini 

şerbeti içerken bulduğunu söyleyerek vaz geçib,eski adetini terk eder.  

  

  

    HAYDARANLI     MUHAMMED 

 (Babam anlatmıştı.)Adıyaman’da 1977 yıllarında köy hizmetlerinde çalışıyorduk. 

Bir amcada bizle beraber çalışmaktaydı. Haydaranlı Abuzer dayı. Anlatacağım olay ise 

Abuzer dayının kardeşi Haydaranlı Muhammed. Bir Kore şehidi. 

 Bu zat hakkında geniş bilgi ve madalyalar Adıyaman Valiliğinde bulunmaktadır. 

 Türkiye’nin her tarafından inkarı ulûhiyete karşı koymak üzere devlet Kore’ye 

asker gönderir. Haydaranlı Muhammed’de ilçesi olan Besni’nin Tut köyünden bir 

arkadaşıyla beraber onlarda gidenler arasındadır. 

 Bu iki kahraman asker Kore’de bir çok başarılar gösterir. Arkadaşıyla beraber 

cepheden bir çok esir önlerine katarak gelirler. Ve neticede ikisi de aynı yerde şehadet 

şerbetini içerler. 

 Bir sabah Haydaranlı Muhammed sabah gusül abdesti almak üzere dereye gider. 

Derede yıkanırken etrafı askerler tarafından sarılır. Ancak hayret karşısında kalan 

askerler kendisine dönük ve elleri de havada kalkıktır. Hemen sudan çıkarak bu 

askerleri önüne katar,doğru karargaha getirir. Komutanda şaşkındır. Nasıl olurda bir 

kişi bunca askeri esir alır?  



 Düşman askerlerine nasıl olurda bir kişiye esir olup,teslim oldukları 

sorulduğunda askerler:”Durumun öyle olmadığını,başta kendilerinin de bir kişi 

olduğunu ancak daha sonra arkasında silahlı,atlar üzerinde çok kalabalık kimselerin de 

olup,bir kişiye değil de,bir orduya teslim olduklarını ifade ederler. 

 Kişi ve yer belirtmeksizin aynı buna benzer bir Kore olayı da Şule Yüksel Şenler 

tarafından kitabında işlenmiştir. 

 İşte bizler maddiyatı ile değil,mâneviyatı ve manevi destekçileri ile,imanın teknik 

ve sürülere meydan okumasıyla galib ve üstün gelen bir milletiz. 

  

          19-2-1993 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

BİLİNEN  OSMANLI 

  

 Değerli araştırmacı ve bilim adamı Prof. Ahmet AKGÜNDÜZ Osmanlı ile ilgili 

soruları “Bilinmeyen  Osmanlı “ adlı kitabıyla ve 23-07-1999 gecesi iki hafta süren beş 

saatlik “Ceviz Kabuğu “ proğramında yaptığı izahlarla gerçekten bilinmeyen veya 

yanlış bilinen Osmanlıyı doğru olarak belgeler ve bilgilerle izah etti. Ancak şunu 

anladım. Bilinmeyen değil,şüpheli ve yanlış olarak bilinen Osmanlıydı. Osmanlı ne 

kadar bilinmektedir?Okullarda okutulan Osmanlı mânadan ziyade şekilde kalmaktadır. 

Adeta Osmanlı törenlerde Cumhuriyeti yükseltmek yerine,Padişahları kötülemek üzere 

hatırlanmaktadır. 

               Ve Osmanlı tenkid edilirken bilinmesi ve söylenilmesi gereken noktalardan 

ziyade ; bilinmeyen ve fitne tohumlarını yeşertecek noktalarla beraber,mevzii durumlar 

nazara verilmektedir. Buda yapıcı tenkidden ziyade, yıkıcı bir tavırla ortaya 

konmaktadır. Aldanılan nokta vitrinde görülen bazı eksikleri umuma ve tüm içe de 

yansıtmaktan kaynaklanmaktadır. 

                 Bütün süresi içerisinde dört dörtlük olduğu söylenemez. Ancak bulunduğu 

zaman ve zemin içerisinde ve bu gün bile bir çok noktada nümûne olabilecek 

üstünlüklere sahib olduğu bir gerçektir. Kıstas odur ki; bir şeyin üstünlüğünde 

hasenatının seyyiâtına, iyiliklerinin kötülüklerine üstünlüğü cihetiyle 

değerlendirile...Osmanlı hasenatı seyyiâtına galib bir devlettir.              Altın dolu bir 

hazinede silik birkaç paranın olması hazineye bir halel vermez. Osmanlının tanıtımı 

körlerin fili tanıtımına benzemektedir. Filin kuyruğunu tutan bir insanın işte fil 



bundan ibarettir,demesi noksan bir ifadedir. Fil ne gövdedir, ne hortumdur, ne 

kulaktır,ne de ayaklardır. Fil bir bütündür. 

 Ve de denize hazine bulmak için dalan dalgıçlardan birinin eline geçen bir 

parçayı göstererek hazine bu ve bunlardan ibarettir,sözü de ihatasız bir sözdür. Bu gün 

Osmanlıya at gözüyle bakılmaktadır. Sadece bir belirlenen hedefe hissi ve hevesi, 

amiyane ve siyasi düşüncelerin karışması tozlu bir havada değerlendirilmesine neden 

olmaktadır. 

 Osmanlıda şu üç durum nazara çarpmaktadır. Bir yandan büyürken bir yandan 

da iç meselelerle uğraştığını görmekteyiz ki, bunlar birbirini takib eder. Bazen biri 

olurken öbürü onu takib etmektedir. Boşluğu affetmemektedir. Az bir boşluk iç-de 

karışıklık ve ayaklanmalara, kendileriyle uğraşmaya neden  olmaktadır. 

       Osmanlıda da hoş olmayan Şah İsmail Ve Celali isyanları gibi durumlar da, 

zamanımızdaki PKK olayına benzemektedir. Nitekim insaf ehli ve erbabı olmayan 

birisinin bunu 30 bin Kürdün öldürülmesi olarak da tarihe aktarılabilir. Oysa olayın bir 

çok yönü bulunmaktadır. Osmanlıdaki bu bastırmalar genelde Nizam-ı Alem için 

yapılmıştır. 

 Yani;17. Yüz yılın ikinci yarısına kadar devam etmiş olan Celali 

isyanları,başlangıcı eşkiyalar ile başlamış ve devam etmiştir.54 

 Bir yandan İran-ın etkisiyle Anadolu-nun Şiileştirilmesini engellemek, diğer 

yandan fitneyi durdurmak, bir yandan da haricin etkisini kırmak için yapılmıştır. Bir 

yandan Akkoyunlular55  ve  Karakoyunlular  arasında süren uzun mücadele ve Şah 

İsmailin Akkoyunluları devirmesi, diğer yandan Şah İsmailin babası Şeyh Haydar Şâhın 

Şiiliği Osmanlıda yaymak üzere “Erdebil Sofilerini “ kurması. Ve”Hariciler ve 

Emevilerin müfrit taraftarları Hazret-i Ali(R.A) hakkındaki tefritleri ve tadlilleri ve 

Hazret-i Hüseynin (R.A) gayet feci ciğer-sûz  hadisesiyle Şia’ların ifratları ve bid’aları 

ve şeyheyn’den teberrileri, ehl-i İslâma çok zararlı düşmüştür.”56 

 Şeyh iken şahlığa geçip57,şahlığı şeyhliğe tercih eden Şah İsmail,Yavuza 1514 

Çaldırandaki yenilgisiyle yayılması engellenmiştir. Safeviliğin altında şiilik adeta bir 

yandan İrana mal olmasına sebeb olurken,diğer yandan yayılması engellenmiştir. 

 Özetle;Başta saf olarak Şeyh Safiyyüddin tarafından kurulan Safevi 

tarikatı,daha sonra torununun torunu ve 5. şeyhi Cüneyd’in şii olup ifrak hareketi,daha 

sonra,aynı zamanda Uzun Hasan’ın da torunu olan,Şeyhliği bırakıp,şahlığı tercih 

                                                           
54 Bkn.Osmanlı Devleti Tarihi. Heyet. 2 / 501,506. 

55 Bkn. İslam Ansiklopedisi. TDV. Sh. 270.. 

56 Lem’alar.B.Said Nursi. Sh. 87.                                                                                                                

57 Türkiye Tarihi-Osmanlı devleti. 2 / 106. 



eden,Şah İsmaille İran şiî olup 15. asrın başlarından itibaren çok uğraştığı gibi,şimdiye 

kadar uğraştıracak olan tohumları da ekmiş oldu.58  

 “Osmanlı için Ertuğrul sancağı (Bilecik) veya Hüdâvendigar sancağı (Bursa) ne 

ise,Safevi içinde Azerbaycan (Tebriz ) o idi. İran’ın can damarı,Safevilerin ana yurdu 

idi.”59 

 İran meselesini çıkaran Şah İsmaile  karşı bunu durduran,yayılmasını engelleyen 

Yavuz Selim olmuştur.60 

 Anadolunun isyan ile fütuhatını engelleyen sebeblerden biri de;Şeyh 

Bedreddin’in kominizme benzeyen mülkiyette ortaklık,ahiret-cennet-cehennemi inkar 

fikrinin yaygın bir hal alması idi.61 

 Ve yine Timurla Yıldırım’ın Ankara savaşının tahribatı en büyük felaketlerden 

olup,Osmanlı fütuhatını yarım asır geciktirmiştir.62 

 Timur Osmanlı hazinelerini talan,devlet arşivlerini yakınca 14. asır belgeleri 

yetersiz kalmıştır.63 

 Ankara savaşından itibaren Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında geçen taht 

kavgası dönemi fetret dönemi kılmıştır.64 

 Dindar Padişahların masum evlatlarını katletmesi,65 aciz insanların ğayrın 

müdahalesini red etmek için kardeşlerini öldürmeleri66 meselesinin ana noktası Bağy 

denilen devlete karşı isyandan veya fitnenin bastırılmasından kaynaklanıp, Nizam-ı 

alem için yapıldığı bir gerçektir. Ve bu Fatih’in sözüyle de beyan edilmiştir.67 

 “Siyaseten Katl” olarak ifade edilen bu uygulama Meydan Larousse-da şöyle 

tanımlanır:” Kamu düzenini ve halkın esenliğini temelden bozma eylemleri yüzünden 

bir kimseye veliyyül emir (Devlet başkanı)buyruğuyla verilen ölüm cezası.” 

                                                           
58 Osmanlı devleti tarihi.Y.Öztuna. 1 / 143-147. 

59 Age. 1 / 298. 

60 Age. 1 / 151. 

61 Age. 1 / 88-89. 

62 Age. 1 / 83. 

63 Age. 1 / 84. 

64 Age. 1 / 85. 

65 T.Tarihi.Age.Sh.178,305. 

66 Şualar.B.S.Nursi.Sh. 16. 

67 Bilinmeyen Osmanlı. Prof.A. A. Akgündüz, Doç.S. Öztürk.Sh.80,398. 



 Olay öyle girifttir ki;birkaç şey görülebilir;” Kardeşinin boğulması için gereken 

fetvayı  Şeyhulislam Esad Efendi vermez. Esad Efendinin yerine göz dikmiş olan Rumeli 

kazaskeri Taşköprülüzâde Kemaleddin Efendi istenen  fetvayı verir.”68 

            İki çeşit adalet vardır. Adaleti hakikiye ki gerçek adalet ve Adaleti İzafiye 

ki,zayıf olan adalet. Umumun selameti için ferdin feda edilmesi gibi. Osmanlı hanedanı 

içinde tahta geçen bazı padişahların kardeşlerini,evlatlarını,yakınlarını bundan 

hareketle ve verilen fetva,ulema ve erkanın teklifiyle öldürülmüştür.69 

 Osmanlı devletinde en önemli müessese olan Şeyhulislamlık “ 1425-ten 1922-ye 

kadar 497 sene yani yaklaşık beş asır güçlenerek devam etmiş,bu süre zarfında 129 

Şeyhulislam-dan,bazıları birkaç defa olmak üzere 185 meşihat değişikliği olmuştur.”70 

 Ancak yanlış yanlıştır. Kim tarafından yapılırsa yapılsın. Tasvip edilemez. 

Elbette hatalar vardır. Olmasaydı yıkılmazdı. Bu hatalar sevablarını örtmeye yetmez. 

 1595 yılının 27 –sinde Kanuninin torunu olan III.Muradın ölmesiyle yerine geçen 

III.Mehmed üç yaşındaki kardeşi Şehzade Süleymanın nizamı alem için öldürme emrini 

verince dilsiz cellat bunu yapamayıp bayılır ve III. Vezir Ferhat Paşa emri yerine 

getirir. 

 II. Mehmet şiirinde: “ Yokdurur zulme rızamız adle biz mâillerüz. 

    Gözleriğ Hakkın rızasun emrine kâillerüz...” 

 Elbette ki zulme rıza göstermek dahi,zulümdür. 

 Ve yine Fatihin oğlu II. Beyazıdın da kardeşi olan Cem Sultan da emir üzere 

Fransa da Papa Borgia-nın sarayında berberi olan Mustafa Ağa-ya her sabah 

tıraşında,usturanın ucuna ağır ağır öldüren bir zehir sürerek öldürülür. Ve artık 

Mustafa ağa, Sadrazamlığa kadar yükselmiş ve Koca Mustafa Paşa olmuştur. İstanbul-

da bir semt onun adıyla adlanmıştır. Makam,mansıb gibi durumlarında karışması 

mecrayı değiştirmektedir. 

 Osmanlıdaki Cariye:” İslam hukukuna göre,efendiler ve bu arada elbetteki 

Padişahlar,başkalarıyla evli olmayan ve istifraş hakkı kendilerine aid bulunan 

cariyeleriyle karı-koca hakkı yaşayabilmekteydiler. Osmanlı Padişahlarının karı-koca 

hayatı yaşayacakları cariyeler,Hareme alınan cariyeler arasından temin edilirdi.”71 

                                                           
68 Zaman gaz. İ. Bardakçı.12-10-1998, Bkn. İslam Ansiklopedisi.  Şeyhulislam maddesi.,Diyanet Dergisi. 

Eylül.1991,sayı.9,sh.6. 

69 Naima Tarihi. 2 / 737-738, 4 / 1862-1863, Tarihi Solakzade. 700, Fezleke-i Katib Çelebi. 2 / 330, 

Sahaiful Ahbar. 3 / 691, Tarihi Cevdet. Ahmet Cevdet Paşa. 9 / 35, Tarih dergisi. Kasım.1987.sayı. 11. 

Sh.56. 

70 Osmanlı Devleti Tarihi. age. 1 / 269. 

71 B. Osmanlı.age. Sh. 326, Hülasat-ül Beyan.Konyalı Mehmet Vehbi Efendi. 3 / 890. 



 Hadis de Mü’minun suresindeki ilk on ayet için;” Bana on ayet indi ki, durumu 

bunlara uyan Cennete gidecektir.” buyurulmakta. 6. Ayette :” Ancak eşleri ve ellerinin 

sahib olduğu (Cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.” 

buyurulur.72 

 Cariyeler baştan alınarak Dini ve Kültür bilgileriyle yetiştirilirlerdi. Bunlar 9 yıl 

maaşlı hizmette bulunur ve daha sonra ayrılmak isterlerse tamamen ilgide kesilmezdi.73 

 Haremin mahremiyetini bir batılı özetle şöyle tasvir eder:”Doktor bile tedavide 

gayet hassas davranırdı. Mahremiyete dikkat edilirdi.74 

 Böylece Harem:” Osmanlı padişahlarının hususi evi konumunda olan binalar 

manzumesidir.”75 

 Ve birden fazla evliliğin Osmanlıda “Tereke defterleri” üzerinde yapılan 

araştırmalar neticesinde görülmekte, doğulu ve batılıların araştırmalarıyla 

anlaşılmaktadır ki, bu oran yüzde beş ve sekizi geçmemektedir. Osmanlıda b”u 

müsaade ile görülen meşru uygulama ile, bu günkü Türk Medeni kanununun 

yasaklamasına rağmen ğayr-ı meşru yollarla devam eden uygulama aynı oranda belki 

onu geçmektedir. Ancak birinde meşruluk söz konusu olurken, bu diğerinde ğayr-ı 

meşru yoldan yürütülmektedir. Osmanlıda kadın evlenme akdinde:” Üzerine 

evlenmemek ve evlendiği takdirde kendisi ve ikinci kadın boş olmak” şartını 

uygulayabilir.76 

 Kınalı-zade;” Erkek,ilk eşiyle yetinip,üzerine başka kadın ve cariye 

almamalıdır.”,” Erkek evde tendeki can gibidir. İki bedene bir can olmadığı gibi,iki eve 

de bir erkek yakışmaz.”der.77 

 Batılı gözüyle de Osmanlıda çok evliliğin olmaması gibi,Türklerin 

dünyaya,karılarının da onlara hakim olduğu düşüncesine varmışlardır.78 

 Osmanlı Sultanlarının evlenmede takib ettikleri bir siyasette; Anadolu 

Beylikleri,Bizans İmparatorluğu,Sırp ve Bulgar krallıkları gibi çevrelerindeki 

devletlerin idarecilerin kızları ile evlenmiş,79 Hristiyan dünyasından evlendikleri 
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73 Osmanlı Devleti Tarihi.age. 2 / 24. 

74 B. Osmanlı.age. Sh.330,340. 

75 Osmanlı Devleti Tarihi. Heyet. 1 / 146. 

76 B. Osmanlı. Age. Sh. 416-418. 
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78 Age. 2 / 483. 
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kızların80 alınmasıyla oluşan yakınlılık,devşirme ile de mezcedilmiştir. Böylece “ 

Devşirme kanununa göre Osmanlı tebaası hristiyan çocuklarından şartları elverişli 

olanlar belli bir eğitimden geçirildikten sonra kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden 

saraya alınarak Enderun-da eğitilenler en yüksek dereceli devlet kadrolarına 

getirilmişlerdir.”81 

 Peygamber efendimizde arab müşrikleriyle muâhid olarak anlaşma yaptığı 

askerler vardı. Osmanlıda bu yeniçeri olarak gerçekleştirilmiştir. Bundandır ki;gayrı 

müslimlerin askerliği caizdir.82 

 Osmanlıda “ Saltanatın intikali başlangıçtan 1617 tarihine kadar ilk ondört 

padişahta “ Amûd-u Nesebi” denilen babadan oğula geçmek şeklinde olmuştur.”83 

Ancak 36 Padişahın tahta çıktığı düşünülürse hepsini kapsamamakta,bu açıdan 

soyluluk denildiği gibi babadan oğula geçmemekte,en alt kademedeki en üst kademeye 

terfi edebilmekte ve o yol açık bulunmaktadır. Soy esas değil,ehliyet esastır.84 Çeşitli 

birimlere bakıldığında ğayrı müslim olanından çeşitli ırklara mensup insanları 

görebiliriz. 

 Osmanlıda Hristiyan olup ta Devşirme yoluyla eğitim ve öğretimden geçirilen 

insanların veziri-âzamlık gibi devletin en üst mevkilerine kadar yükseldiklerini 

görmekteyiz.85 Burada liyakat aranırdı. 

 Anadoluda bulunan iyi hristiyan ailelerin alınan çocuklarının müslüman 

yapıldıktan sonra –acemi oğlan- adıyla kışlalara sevkedilip,orada askeri eğitimden 

geçirilerek Yeniçeri oluyorlardı. Ve ücret alırlardı. 

 Bu ocak ilk defa 1363 yılında I:Murad ve veziri azamı olan Çandarlı Hayrettin 

Paşa tarafından kurulmuştur. Daha sonra siyasete katılmasıyla II:Mahmud tarafından 

1826’da ilga edilmiştir.86 

 Osmanlıda topraktan kaldırılan onda bir denilen öşür sistemi; Zira-i mahsuller 

650 kg.dan az ise öşürden muaftır. Hadis de beş Vesk denilmiştir. Devlete verilen vergi 

sarf edilecek yer ve özel şartlar göz önünde bulundurularak öşürden sayılmaz. İmam-ı 

Azam-ın “Toprağı değerlendirmek üzere, ekilen ve istifade edilen her zira-i mahsulden 

zekat verilecektir.” Teferruatda H. Karaman şöyle der:” Sulama dışında yapılan 

masraflar, on tonluk buğdayda bir ton kadar masraf ile o kişi 9 ton üzerinden öşür 
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81 Age. 1 / 338. 

82Asar-ı Bediiyye.-Münazarat- (Osmanlıca) 540. 

83 Osmanlı Devleti Tarihi. age. 1 / 141. 

84 B. Osmanlı. Age. Sh. 347-348. 

85 Osmanlı Devleti Tarihi. age. 2 / 487,8. 

86 Age. 2 / 90. 



verir.”87 Zekat gibi nakdi olarak alınan mallara karşı, toprak dan  kaldırılan malların 

bir zekatıdır. 

 Öşür 6 çeşit arazi olan;1)Müslümana ait arazi. 2)Müslüman olmayanlara temlik 

edilen arazi. 3)İslam devletinin temellükünde olan arazi. 4)Müslüman devletinin müslim 

veya gayr-ı müslime verilen arazi. 5 ) İşlenmemiş ve sahibsiz arazi. 6)Vakıf arazisi. üç 

mezhebe göre altısı hariç hepside öşre tabidir.88 

 1979’da Diyanet İşleri Başkanlığının öşür hakkındaki fetvasında:”...Osmanlı 

imparatorluğu zamanında Türkiye sınırları içinde kalan arazi devlet arazisi;mahsulden 

devlete verilen onda bir,sekizde bir gibi hisseler de kira bedeli sayılıyordu. Fakat daha 

sonra devlet,özel kanunla bu arazileri mutasarrıflarına mülk olarak verdiğinden halen 

bu topraklar,mülk arazisi hükmünde bulunmaktadır. Bu itibarla,elde edilen mahsulün 

öşürünün verilmesi gerekir..”89 

 Ve fethedilen ülkelerden, ganimet yani  Fey’ alınıp beş yere taksim edilir.90 

 Askerlikten muaf tutulan müslüman olmayanların vermiş oldukları vergiler ise; 

Haraç  

91 adıyla alınmaktadır. Müslüman olmayanların Cizye vermeleri adeta bunu bir 

emniyet vergisi ve öşre karşı toprak vergisi idi.  

 Gayr-ı müslimlerden alınan bu cizye “ 14-75 yaş arasındaki sıhhatli erkeklerden 

alınan bir baş vergisiydi.”92 

 Gayrı müslimlerin hukuklarına  müdahale edilemiyeceğini  Ömer bin Abdulaziz-

e söyliyen Hasan Basri şöyle der:” Onlar kendi inançlarına göre yaşayabilmek için bize 

cizye ödüyorlar.”93 

 “ 1826 yılında Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra kurulan Asakir-i 

Mansure-i Muhammediye-nin masraflarını karşılamak için çeşitli tedbirler alınırken 

“Rüsum-ı Cihadiye”adında bir ihtisab vergisi ihdas edilmişti. 94 

                                                           
87Altınoluk Dergisi. Ağustos.1990. 

88 Bak.zaman gaz.14-18-Eylül.1995. 

89 İmza.Tayyar Altıkulaç,Diyanet İşleri Başkanı.Dik. D/2-1/79.Konu:Dini soru.İlgi.2.3.1979 tarihli 
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90 Haşr Suresi.Ayet. 7-8. 

91 Bkn. İslam Ansiklopedisi. Age. 16/ 71-90. 

92 Osmanlı Devleti Tarihi. age. 2 / 534. 

93 Age. 2 / 420. 

94 İslam Ans.isam. 19 / 229, İslam Devl. Tarihi. age. 1 / 359,58,61. 



 Buda gayrı müslimlerden askerlik bedeli olarak alınan ise,iane-i askeriyedir.95 

 İdari yapıda “Osmanlı devletinin idari yapısını kaza, sancak ve eyaletler teşkil 

ediyordu.”96 

 İslam devletinde ilk vezirlik ünvanını alan; Ebu Seleme  El- Hallal-dır.97 

 Şehr emaneti nizamnamesi doğrultusunda ilk belediye Başkanı (Şehremini) 

(Muhtesib)98 Salih Paşa olup, batılı anlamda da ilk belediye teşkilatını kuran Padişah 

Abdulmecid Han-dır.99 

 Osmanlı hukuku İslam hukukudur.100 Ancak zekat,öşür,haraç ve cizye gibi şer’i 

uygulamalarla vergi toplama yeterli olmayınca “ Örfi vergiler” tesis edilmiştir.101 

 Bazen örfün ağır basıp,öne geçtiği de olmuştur.102 

 Osmanlının tasvib edilen bir noktası da halktan az vergi alması idi. Gayrı müslim 

bundan memnun iken,Bizans kendi halkından daha fazla vergi alarak onu idare 

ediyordu. Ve idarede onlara da yetki veriliyordu.103 

 Osmanlıda çok hukukluluktan ziyade;” Farklı dinlere ve kültürlere mensub 

topluluklar için, İslâmın kabul ettiği hak ve hürriyetler ve özellikle de din ve vicdan 

hürriyeti vardır. Bu hürriyetlerin neticesi olarak, şahıs, aile ve miras gibi istisna-i bazı 

hukuk dallarında, onların inançlarına uygun olan hükümlere saygı prensibi vardır.”104 

Osmanlı hukuku “Gayrı müslimlere belli hukuk alanlarında daha serbest hareket etme 

imkanı vermiştir.”105 Onun bu özelliğindendir ki; Bizans Başbakanı Notaras;” Bizansta  

                                                           
95 Aga. 19 /230. 

96 B. Osmanlı. Sh. 141. 

97 Şerh-i Mesnevi. M. C. Rumi. Terc. T. Mevlevi. 8/850. 

98 Age. 8/851. 

99 B. Osmanlı.age. Sh. 350, Bkn.Zafer Dergisi. Ağustos 1986 ,89.Sh.38. 

100 Osmanlı Devleti Tarihi. age. 2 / 375-376. 

101Age. 2 / 383, Osm. Devl. Tarihi. age. 1 / 33. 

102Age. 2 / 388-391. 

103 Bak.Osmanlı Devleti(Heyet) 2 /58-59. 

104 Bilinmeyen Osmanlı.Age. Sh.354. 

105 Age. Sh. 356. 



Latin şapkası görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.”der. Yıl 12 Aralık. 

1452.106 İslâma aykırı olmadıkça yörelerinin örfleri dahi teminat altında idi. 

 Nitekim “ İçki içen zimmiyet kendi dinleri izin verdiği için kamu düzenini ihlal 

etmedikleri için (Şâfii-ce olmayıp Hanefi-ce) had cezası verilmemekte,zina yapan gayr-ı 

müslime de evli bile olsa müslüman olmaması sebebi ile muhsan sayılmadığı için (Şâfii-

ce ve İmam-ı Yusuf-ca olmayıp,Hanefi-ce) recm cezası uygulanmamaktadır.107 

 Osmanlının Eğitim,Medrese108 ,İlim ve Fen alanındaki hizmetleri ise; başlı 

başına büyük bir saha. Mesela;Hazerfan Ahmet Çelebi 1636-da uçmayı deneyen ilk 

bilgin ve Lagari Hasan Çelebi de  1633 de füze denemesini yapan ilk Türk bilginidir. 

Weekly Word News dergisinde:” Norveçli alim Roffavik, ilk uzay roketinin Türkler 

tarafından icat olunduğunu batıya kabul ettiren bir araştırma yapmıştır.109 

 Yine ilk denizaltıyı bulan bir Osmanlı ve de Bursalı Kadı zade matematikte ‘Pi’ 

sayısını 14 haneye kadar yükselten ilk kişidir.110 

 Kristof Kolomb; yeminle Amerikanın keşfini müslümanların eserlerinden 

öğrendiğini itiraf eder.111 

 Rükneddin Ahmed çelebi Sultan Mehmed (1413-1421) sunmuş olduğu –Acaibul 

Mahlukat- adlı eserinde Dünyanın Yuvarlak olduğunu söylemiş ve Piri Reis’in eseriyle 

de tescil edilmiştir.112 

 Avrupanın kara ve deniz gibi bir devletine Oruç Reis gibi bir Türk denizci 

yetiyordu.113 

 İrlandalı Din adamı olan J. Ussher (1581-1656) dünyanın yaşını tesbit konusunda 

M.Ö. 4004 yılına dayandırmaktadır.114 

 Yine “ Dünyada ilk Tapu kanunu Fatih Sultan Mehmet tarafından hazırlan 

“mıştır.115 

                                                           
106 Age. Sh. 75.  

107 Age. 2 / 427. 
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    Çevre temizliği ile ilgili Kanuni devrinde “Çevre temizliği yasaknamesinin” 

metninde gösterilecek olan ihtimamlar belirtilmiştir.116 

Batının 19. Yüz yılda ve Birleşmiş Milletler hayvan hakları 1948-de kabul 

edildiği halde Osmanlı bir misal olarak II. Beyazıd döneminde çıkarmış olduğu 1502 

tarihli İstanbul belediye beyannamesi ile bunu şer’i hükmiyle korunmaları yönünde 

hükme bağlamıştır.117 

Tuna valisi Mithat Paşa tarafından ilk olarak 1863 –de açılan yetim,öksüz ve 

fakir çocukların alınarak istidatlarına uygun yerleştikleri yer olan ıslahhaneler;onlara 

hem barınma,hem de yetişme görevi görüyordu.118 

Askeri alanda “Osmanlı devletindeki ilk muvazzaf asker olan Yeniçeri 

teşkilatını da Orhan Bey tesis etmiştir.119 Ve “1826 yılında II. Mehmed yeniçeri 

teşkilatı ile beraber, Bektaşi  dergahlarını da  kapatmıştır. Hedef  (zamanla meydana 

gelen) bu su-i istimalleri önlemektir.”120 

 Bütün bu güzellik ve başarılarla beraber yıkılış ve çöküşü de  hazin olmuştur. 

Nitekim “ 1699 tarihli Karlofça andlaşmasından sonra Osmanlı devletini Avrupa dan 

tasfiye eden ikinci andlaşmadır. 121 ( Berlin Andlaşması) Buda Mithat Paşa ve ekibinin 

93 harbine (1877) sebeb olmasıyla gerçekleşmiştir. En önemli rolü Mithat Paşa 

oynamıştır.122 

 Ve Osmanlıyı yıkan sebeplerden biride Posta memuru Tal’at-ın yerine Sadrazam 

Talat Paşanın geçmesidir.123 Maalesef koca Osmanlı İttihatçı Talat beyin eliyle 27 

Nisan 1909-da silah tehdidiyle meclisten çıkardığı hal’ ile daha doğrusu dört kişilik 

heyetle yıkıyordu. Bunlar ise; Yahudi Emanuel Karaso, Ermeni komitecisi Aram efendi, 

Arnavud Es’ad, Toptani paşa ve Gürci Arif Hikmet paşa idi.124 

                                                                                                                                                                                     
115 B. Osmanlı.age. Sh.119. 

116Age. Sh. 161. 

117 Bkn.Age. Sh. 402. 

118 İslam Ans.age.İsam. 19 / 190. 

119 Age. Sh.41. 

120 Age. Sh. 52. 

121 Age. Sh. 273.274. 

122 Age. Sh. 272-274,268, Osm. Dev. Tarihi. age. 1 / 102. 

123 Age. 309-310. 

124 Age.Sh. 268-269. 



 V. Mehmet Reşat han 27 Nisan 1909 da 65 yaşında iken başa geçse de şu üçlünün 

hakimiyeti iktidarı onların eline bırakıyordu. Tal’at, Enver ve Cemal paşalar. İttihatçı 

paşaların o zamandaki tehditleri de şimdiki gibi irtica suçlamaları idi.125 

 Olayın cereyanı ise:”Almanyanın günden güne artan baskısı ve Almanya hayranı 

harbiye nazırı Enver Paşanın savaşa girme istekleri sonucu,Enver paşanın emri ile 

Amiral Soushon Osmanlı donanmasını alarak 29-30-Ekim-1914 gecesi karadenize çıktı. 

Odesa ve Sivastopol gibi Rus limanlarını topa tuttu. Bu olay üzerine İngiltere,Rusya, ve 

Fransa Osmanlı devletine savaş ilan ettiler. Osmanlı devleti I. Dünya savaşına böyle 

giriyor ve sonu da hazırlıyordu.”126 

 Tal’at bey; Masondur. İttihat ve Terakki partisi genel başkanı ve dahiliye nazırı. 

Alman hayranı. Cemal ise; Türkçü ve masondur. Bahriye nazırı ve Suriye deki 4. Ordu 

kumandanı. Fransız aşığı. Enver bey; Ordudan tek sorumlu Yarbay ve “ ocak 1914-de 

harbiye nazırı olmuş ve sonra Naciye Sultan ile evlenerek saraya damat olmuş. Alman 

hayranı Enver paşa “ Liyakatsiz idaresi yüzünden rus cephesinde 90.000 askeri 

Sarıkamış da şehit etmiştir. Kuzey Suriye ve Irak-a olan Ermeni tehciri de Tal’at ve 

Said Halim paşaca yarıldı. Said Halim paşa ise,bir kukla. Bu üçlünün verdiği kararla I. 

Cihan savaşına girilmesiyle Osmanlı devleti tamamen tarihten silinmiş oldu.127  

 Koca bir devlet 10 yılda eridi. Bu üçlüde bir Alman gemisiyle memleketi 

terketti.128 

 Faydasız bir nedametin sonucu olarak:”İttihatçı fikri eyleme dönüştüren 

liderler,Tal’at,Enver ve Cemal de,Sultan Abdulhamidi anlıyamadıklarını itiraf ederek 

1918 sonunda vatanlarını terk ettiler.”129 

 Hasılı;evdeki hesap,çarşıya uymaz. Zira Yavuz-un 1514 İran Seferi ve 1517 Mısır 

Seferi ve diğer başarılarından sonra İslam alemini bir bütünlük içerisinde  

tutarak,toptan batıya yönelmek,doğu garantisinden sonra şimdiki gibi mahkum olmayıp 

hakim olma hesapları gerçekleşmez.130 Kanuni döneminde başlayıp, III. Murad 

döneminde ortaya çıkan bozulma emareleri,131 20-Mayıs-1571-de Hristiyan ittifakı 

neticesinde İnebahtı’daki hezimet132 1580-den itibaren Amerikan gümüşünün alım 

                                                           
125 B. Osmanlı.age. Sh. 289. 

126 Türkiyenin siyasi tarihinde ermeniler ve ermeni olayları.H.Metin.sh.128,bak.Türkiye 
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gücünün üzerinde olmasının da verdiği etki ile enflasyonun piyasayı sarsması,133[80]II. 

Abdulhamid-in İslam birliğini sağlamak amacıyla Demiryolu projesiyle kontrolü elde 

tutma ve İngiltere ve Fransa-nın siyasetine karşı özellikle askeri alanda yaklaşma 

siyaseti,134 yıkılmayı engellemeye yetmiyordu. 

 6.641.433 Km. Karelik alan,şimdiki 800 bin km. kare civarına düşüyordu.135 

 Kanuninin Koçi beye hazırlattığı raporda,olumsuzlukların iki noktadan 

kaynaklandığı üzerinde duruldu;1)Kapıkulunun arttırılması;buda elebaşılarının 

ortadan kaldırılması sağlanarak Safevilere karşı sefere çıkarılması yani asıl amacına 

yönlendirilmesi oldu. 

2)Tımarların ve disiplinin bozulması.136 

Osmanlı sülalesinin elinde devlet yönetiminin devam etmemesi için kapıkulunun 

bu geleneği yıkmayı hedeflediklerini Naima-nın ifadesiyle:”Asıl istedikleri,Cezayir ve 

Tunus ocaklarında olduğu gibi,askerin önermesiyle başa geçirilen bir önder 

bulmaktı.”137 Askere sığınma,askerin siyasete çekilmesi o zamanda da başlamış,daha 

sonraları ve şimdilerde de yapılmaya çalışıldığı gibi... 

 Diğer amillerden biri de; 1854-de başlayıp 100 yıl süren Kapitilasyon ve tüketime 

yönelik dış borçlar ki; 1875-de 160 milyondur. Ancak 1954-de ödenir.138  Ve bu durum 

“ Osmanlı devletinin tarih sahnesinden çekilişine kadar yürürlükte kalacak olan  

Duyun-u Umumiye idaresi Osmanlı mali kaynaklarının önemli bir bölümünü doğrudan 

denetleyecek ve sağladığı gelirleri Avrupa ülkelerine aktaracak ve merkezi hükümetin  

bağımsız kararlar almasının da önünü tıkayacaktır.”139 

 Rüşvetin yaygınlaşması, “Babıali-nin ilk şantajcısı Baba Tahir”in özetle şu olayı 

ki;Terkos gölünden su verme hakkı olan Fransız şirketi rüşvetini (Ulufesini)vermeyince 

“Göle domuz düştü.”diye haber yapar. Rüşvet verildiğinde kendini tekziben;”Domuz 

vurulmuş ama düşmemiş,hemen sahilde gebermiş.”Bununla da kapanmaz. Başka bir 

şirketin alıp vermemesi durumunda da aynı yola başvurur. Halkı kışkırtarak vermeye 

mecbur eder. Bu durumu önlemek üzere Sultan Abdulhamid onu (Baba 

Tahir,Malumatçı Tahir,Tahir Bey) Libya-ya sürer,iki sene sonra 1909-da ölür.140[87] 
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 Osmanlıya  bakıldığında son dönemlerinde iç savaşlar,ayrılmalar,fitneler, 

makam-perest-lik, mevki kavgaları görülmektedir. 1875 Haziranın da Genç Osmanlılar 

(Genç Türkler) adıyla kurulan bu cemiyetin hürriyet ve meşrutiyet olup Avrupa 

hayranlığından kaynaklanan sebeple “ Dini, sosyal, iktisadi ve siyasi hayatta ikinci 

plana atmaktı.” Öyle ki bazı yenilikler getirmişlerse de “93 harbinin acı sonuçlarını 

hazırlayan siyasi ekibin içinde yer almışlardır.” Ve”Daha sonra da bu ekip Jön-Türkler 

olarak ittihat ve terakki partisinin kurucuları tarzında yine karşımıza 

çıkacaklardır.”141 

 Ve bir rüzgar gibi esen,bir çok değerleri alt üst eden Tanzimat döneminde müze 

müdürlerinin çoğunlukla yabancılardan olmasıyla da ayrı bir kaybımız;Tarihi eserlerin 

kaçırılmasıyla olmuştur.142 

 Nitekim “ Rusya ile anlaşan Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Ekim 

1912 de arka arkaya Osmanlı devletine karşı harp ilan ettiler ve Osmanlı devletini 

perişan eden Balkan harbi başladı.”143 

      Londra tezinde belirtildiği üzere İngiltere Yunanistanı üzerimize saldırtırken 

ona şu kozu veriyordu:” Yunanistan hakimiyetindeki 12 Adaların tabii bir uzantısı olan 

anadolunun,Ege ve Akdeniz şeridi;Yunanistan-ın hem savunma hem de siyasi coğrafya 

bakımından hakkıdır...”144 

 Askerin siyasete karışmaması her zaman için geçerli olduğu gibi ,o günde askerin 

siyasete karışmasıyla Bâb-ı Ali baskınının gerçekleşmesine ve neticede 8 er ve iki 

subayın da şehid edilmesini netice veriyor. Olayda 32 Ocak 1913 de Enver beyin kendi 

komitecilerini alarak baskını ile gerçekleşmiştir.145 

 Bu karışıklıklarda yaptığı hitabelerle 8 taburu itaata getiren  ve Kürt aşiretlerini 

uyaran Bediüzzamanın da büyük rolü vardır. 

 Ve yine Osmanlıda İdris-i Bitlisi gibi şahsiyetler doğunun ve güney doğudaki 

manevi üstünlüğün  hakimi idiler. 

 Ve son :” 5 Kasım 1922-de resmen Osmanlı devleti tarihe gömülüyor ve İstanbul 

Ankara da kurulan milli devletin hakimiyeti altına giriyordu.”146 

 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda belli bir devlet sisteminin projesinin ve 

kurumunun oluşmasından ziyade; eski uygulamaların, Osmanlının yıkımı üzerine 
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oturtulmuş ve kurulmuştur. Bir yandan da yeni bir devleti kurma hedefinden ziyade 

eski devleti yıkma olarak gelişmiş ve oluşmuştur. Gaye yapımdan ziyade yıkımdır. O 

yıkım üzerine oturulmuş ve yürütülmeye  ve de fıtratın kabul etmeyeceği kabulsüzlükler 

kabul ettirilmeye çalışılmıştır. 

  Nedense Osmanlının yıkımında batı kullanıldı, onlar örnek gösterildi. 

Bugün tamirde de onların bizden örnek aldığı örnekler verilmekte, nakillerle hareket 

edilmektedir,düşünülmemektedir. 

  Bugünde aynı oyun oynanmaktadır.Osmanlıyı yıkan Duyun-u 

Umumiyedir.Bu ise; Osmanlı 1854 (Kırım savaşı sırası)den 1879-a kadar 17 kere dış 

borç alıp toplam 1875-te 200 milyon sterlin olup,yılda 11 milyon sterlin ödeyip,18 milyon 

sterlin geliri olduğundan gelirlerin yüzde 60-ı dış borca gidiyordu.1882-1913 yıllarında 

hazineye girenin iki kat borç ödenmekteydi.Ancak 100 yıl sonra olan 1954-de borçların 

son taksidi ödendi.147 

  Bugün ise,iç ve dış borçlar gelirlerin % 110’unu oluşturmakta,bu vesile ile 

batı İMF’si ile her şeyi yaptırmakta,istediği kanunları rahatlıkla çıkartmaktadır. 

Nitekim başarılı çalışmasından dolayı dış güçlerinde tertibiyle Hüseyin Avni 

paşanın düzenlediği cinayetle Sultan Aziz’e intihar süsü verildi.148 

Akibette ise,bu hadiseye müdahil olanlar hiç hoş olmayan akibete düçâr 

oldular.149 

Ve bu gibi karıştırıcı olaylarda batının kirli eli görülmektedir. 

 75 yıldır Osmanlıyı hakkıyla tanıtamama ve unutturmaya karşı gelecek nesillere 

Osmanlı sağlıklı bir şekilde tanıtılmalı, ibretler ve dersler alınmalıdır. Aksi takdirde 

reddi miras etmek durumunda kalınır ki, buda bir çocuğun babasını inkar etmesi,kimin 

çocuğu olduğunu bilmemesi, nesebi olmayan bir duruma düşülmüş olur. 

  Ve Osmanlıyı yıkan en büyük amillerden biri belki de birincisi 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel-in şu sözünde yatmaktaydı :”Osmanlıyı bizde 

kötüledik,Aksi takdirde Cumhuriyeti tutturamazdık. Cumhuriyeti tutturabilmek için 

Osmanlıyı kötülemek zorundaydık.”150 

  Yapılacak iş; İyilikleri sahiplenmek ve savunmak, yanlışlıkları tashih 

etmektir. 

 24 –07 - 1999                                                                                                    

 MEHMET   ÖZÇELİK  
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   SAHİBSİZ   BOSNALILAR 

  İnsanlık vahşetine bir vahşet daha eklendi. 5-Mart-1992’de başlayıp,üç yüz bine 

yakın insan öldürüldü Bosna da. Bosna’da koca bir batı kusuyor. Küfrün kusmuklarıdır 

Bosna’daki zulümler. O da dünyayı kokutanların kusmukları... 

 Bugün Bosna kurtlar sofrasında paylaşılmaktadır. Kurtlar başı Amerika,baş 

kurt Amerika. Amerika kurtlarının başı olarak jandarmalık görevini üstlenmiş 

olmaktadır. Yeni bir tarz ve yeni bir usul ile..yani yeni bir dünya düzeni..diğer adıyla 

yeni bir imha düzenidir. Nüfus planlamasıyla bitiremedikleri İslam alemini,bu gibi 

zulümlerle bitirmeye çalışmaktadırlar. 

 Batı kurallarını kendi koyuyor,oyununu da ona göre oynuyor. Netice de,kabul 

eden etmeyen,kabul edilmiştir.  

 Bu savaşta yani kurtla koyun mücadelesine yine bir kurt hakem tayin edilmiştir. 

Oda bir tarafın ellerini bağlarken,öbür tarafı serbest bırakıp müsabakaya meşruluk 

kazandırmaya çalışarak. Bugün manen bitirdikleri İslam dünyasını,madden de bitirme 

politikasıdır bu oyun. Sofraya konanlardan etraftaki diğer batı ülkelerine de memnun 

edici hisseler dağıtılarak zulme devam edilmektedir. Sofra boşalınca doldurulmaya 

çalışılacaktır. Nitekim Irak,Suriye,Mısır,Bosna-Hersek gibi bir çok İslam devletleri işte 

bu sofranın sürekli yiyeceklerinden,hazır dondurulmuş gıdalarındandır. 

 Bugün Bosna bizim varlığımız için kendisini feda etmektedir. Kale 

yıkılırsa,işgallerde başlar. Çünki maalesef,bugün dünyayı yaşlı kurtlar parçalamakta ve 

parsellemektedir. 

 Bosna İslâm aleminin bir keffâretidir. Çok pahalı bir faturası,korkunç bir 

ödeme..uyanacağız,kendimize geleceğiz ve de gelmeliyiz. Ancak ne zaman? 

  

 BA’DE HARABİL BOSNA... 

 Anlatılır,zalim biri bir gece bir mazlumu yakalayıp döver. Herkes korkudan 

lambalarını söndürür,pencerelerini kapar. Mazlum bağırır: 

 -“Ümmeti Muhammedden yardım edecek yok mu? Biri pencereyi açar ve var 

ama,gelemez.”der ve pencereyi kapar. Halimize ne kadar da benziyor değil mi? 

 Oysa bugün Bosna’da bir tarih yanıyor. Tükenen değerlerimiz. 

Camiler,medreseler ve köprülerimiz... Yananlar arasında kütüphaneler ve kültürlerin 

tahribi de payını aldı. 30 bin el yazması eser kül oldu. 



 Kanuni’nin veziri Boşnak Sokollu mehmet Paşa kalksa da yurdunun haline bir 

baksa... Kanuni kalksın da yaptırdığı kaleyi ve hayratını;Sinan’da yaptığı Mostar 

köprüsünü görsün... Yerinde bugün yeller esiyor. Mostar şehri Osmanlılarca Hersek 

Osmanlı sancağı ilan edilmişti 1552’de... 

 Y.Öztuna’nın ifadesiyle:”Gaziler diyarı Bosna-Hersek,bugün şehitler 

ülkesidir.”151 Fatih’in fethinin sembolü Ayasofya kapalı diye hüzünleniyorduk. 

Hüznümüze bir hüzün daha eklendi. Fatih 1463’de fethedip bize yadigarı Bosna’ya da 

kilit vuruldu. Açılan çağ böylece teker teker kapanmakta,insanlıkta göz göre göre buna 

göz yummaktadır. 

 Dün Bosna’nın sahibi olan Osmanlı vardı,bugün ise yalnız ve sahibsiz bir Bosna 

var. 

 Bosna için her şeyler yapılması gerek. Ya elimizle,ya dilimizle,ya da kalbimizle... 

 Birincisini devlet ve ordular,ikincisini bilginler ve yazarlar,üçüncüsünü ise aciz 

ve âcizeler,elinden bir şey gelmeyenler. 

 Anlatılır. Adamın biri ertesi gün borcunu ödemediğinden dolayı uykusu kaçar ve 

uyuyamaz. Hanımı bunu görünce,sebebini sorar ve öğrenince de pencereyi 

açar,komşusuna seslenir. Adam çıkınca kadın:”Kocam yarın borcunu vermeyecek.”der 

ve pencereyi kapar. Kocasına da:”Artık uyuyabilirsin, şimdi o düşünsün.”der. 

 Sırplar yapıyor,bizler düşünüyoruz. Artık biz yapalım da varsın onlar düşünsün! 

Bilinmektedir ki;B.M.,Nato ve tüm hristiyanlık alemi sırp tarafındadır. 

 Her dönemde olduğu gibi Bosna konusunda da İngiltere vahşi vahşetini açıkça 

göstermektedir. İngiltere sadece resmi,mali,askeri konularında sırplara yardım etmekle 

yetinmeyip,o yardımları sırplara aktarmayı başarmışlardır. 

 Bediüzzaman hazretleri İngiltere ve Fransanın haplarını bile kullanmamıştır. 

Çünkü bu millet hain ve sinsi bir millettir. 

 Evet. Sırplar şimdiki yaptıklarıyla ve aldıklarıyla yetinmeyeceklerdir. Dün 

olduğu gibi bu günde kışkırtıcılık rolünü oynayan ve”Kırım savaşının intikamını almak 

isteyen Rusya,bu savaştan hemen sonra Osmanlı devletini parçalamaya yönelik 

faaliyetlere girişti.”152 

 “Ayıdan post,Rusdan dost olmaz.”hakikatı her zaman kendisini göstermiştir. 

Artık rus ayının bir simgesi haline gelmiştir. Ayrı düşünülmesi düşünülemez. 
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 Fransız araştırmacı Roger Garaudy Bosna’daki durumu şuna 

benzetiyor:”Boşnaklar nasıl müslüman olmadan önce sırpların,rusların ve hırvatların 

zulmüne uğradılarsa bugünkü savaşın sebebi de benzerlikler taşımaktadır.”153 

 Peki içinde ve dışında biz ne zaman hazır hale geleceğiz? Yoksa ğırtlağımıza 

dayanıldığında mı? Ama kaç kere? 

 Vahşette ilk sırayı alan Ermeniler artık üzülebilirler. Çünkü sırplar onları da çok 

geride bırakarak sırtlanlara sırplar taş çıkartacak seviyesizliği elde etmişlerdir. 

 Sırplar bu zulüm ve isyanlarını daha önce de başlatmışlardı. Nitekim:”Osmanlı 

devletinde istiklal elde etmek amacıyla ilk defa isyan eden topluluk sırplar olup,1804 

yılında bölgedeki Osmanlı idaresinin zayıflığı dayı adını alan yeniçeri ileri gelenlerinin 

keyfi hareketleri ve baskıları sebebiyle isyan etmişlerdi. Üstelik yeniçerilerin 

saldırganlıklarından bıkmış olan müslüman halkı dahi onlara yardıma koşmuşlardı. 

Hükümet başlangıçta isyana,yeniçerilerin ezilmesini istediği için seyirci kalmıştı. Kara 

Yorgi liderliğindeki isyan başarılarıyla sonuçlandı ve yeniçeriler etkisiz hale getirildiler. 

Ancak kolayca elde edilen bu başarı üzerine sırplar istiklal peşinde koşmaya başladılar. 

Osmanlı hükümeti istekleri red edince sırp milli meclisi bağımsızlık elde edinceye kadar 

Osmanlı kuvvetleriyle savaşmaya karar verdi. Bu kararda bir süre sonra başlayan 

Osmanlı-rus savaşında etkili oldu. 

 Bilhassa Fransa ile Rusya,destekçilerin başında gelmekteydi. Bundan cesaret 

alan sırplar imtiyazların yeterince uygulanmadığını,yapılan anlaşmalara riayet 

edilmediğini ileri sürerek şikayetlere başladılar. Hatta bu şikayetleri iletmek maksadıyla 

Bâb-ı âliye bir temsilci de gönderilmişti. Bâbı-âli sırp isteklerini reddetti.”154 

 Artık bundan sonra isyanlar hazırdı. 

 Allah adildir,zulmetmez. Allah böyle bir zulme,bizler bu zulme davetiye 

çıkarmadıkça müsaade etmez. Sırp ve yanlıları orada Bosnalıya,İslam alemine gübre 

olmaktadır. 

 Zalimler içi yaşasın cehennem... 
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BOSNA’DA    YAPILAN   ZULÜMLERDEN   KESİTLER  : 

 -Bosna-da 800 cami ortadan kaldırıldı. 300 bine yakın insan öldürüldü. Ölen 

çocuk sayısı 35 bin. 78 bini yaralı ve sakat çocuklar. 155 80 bin kadın ve kız çocuğuna 

tecavüz edildi. Karşı koyanlar boğuldu. 

 21-22-Temmuz-1995’de Meces kasabası yakınında 260 müslüman sırp askerler 

büyük kepçe makinalarıyla bu insanları gömüp,üstlerini toprakla örttüler. Bizzat bu 

yapılan zulümler uluslar arası ceza mahkemesinde de sırplarca itiraf edilmiş,belgelerle 

sabittir.156 

 -İşte Bosnalı iki anneden mektub:”Hocama (Türkiye’de bir hoca efendiye 

hitaben)bana tecavüz eden sırp domuzlarının çocuğunu karnımda taşımak istemiyorum. 

Bu çocuğu doğuracağıma intihar etmek düşünüyorum. Ne olur bana yardım edip 

intihar etmem için fetva verin lütfen. 

 Sırp domuzları zorla evime girip bana tecavüz etmek istediler. Ben de reddedince 

bebeğimi alıp hunharca öldürdüler. Sonra da kıyma makinasına atıp gözlerimin önünde 

kıydılar. Köfte yapıp pişirdiler ve bana zorla yedirdiler. Daha sonra da bana tecavüz 

edip gittiler. 157 

 Ölü eti yiyebilir miyiz?diyorlardı. 

 Müslüman cesedleri inek yemi yapılıyordu.158 

 Dünya sağlık teşkilatı Ultrasanoğrafi merkezi direktörü ve Sagreb üniversitesi 

kadın doğum bölümü başkanı prof. Dr. Ası Kürtaj Bosna Hersekte 15-20 bin 

arasında159 kadının tecavüze uğrayıp: 

 “Tecavüze uğrayıpta doğumu gerçekleştirmemiş olan kadınların hiç birisi 

bebeklerini görmek istemiyorlar. Biz de bu bebekleri bakımlarını üstlenmiş batılı 

organizasyonlara vermek durumunda kaldık. Bosna-Hersekli kadınlar ve kocaları çok 

büyük strest altında. Bu kadınların birinci problemi,artık bu kadınlar nasıl sağlıklarına 

kavuşur ve bunların insanlarla olan ilişkileri nasıl düzeltilir?” 

 Bitip tükenerek,soyu güdükleşen batı,demek bunun için göz yumarmış! 

                                                           
155 Türkiye gaz.10-4-1994. 

156 Agg.30-7-1996. 

157 Zaman gaz. 31-12-1992. 

158 Agg.31-12-1993. 

159 Agg.8-5-1993. 



 Evet,batı buna göz yumar. Çünkü kendi sakatlarının iyileşmesi için sağlam 

müslüman organlarını alıp,ölmelerine göz yummaları gerekmektedir. 

 Bosna gülüyor!!! Neden mi? Bir gün bir devlet reisinin yaşaması,bir çocuğun 

kanında imiş. Babasını memnun edip,ikna etmişler,razı olmuş. Çocuğu öldürmeye 

götürdüklerinde çocuğun gülmekte olduğunu görünce,şaşırıp sebebini sormuşlar. Çocuk 

da şöyle anlatmış: 

 “Benim sahibim,sebebi vücudum olan babam ölmeme müsaade etmekte. Beni 

korumakla emniyetimi sağlamakla görevli olan devlet reisi kanımı istiyor. Hükmü ile 

adaleti tesis etmekte görevli hakimde öldürülmeme fetva veriyor. Ben gülmeyeyim de 

kim gülsün?”der. 

 Bakınız şu habere:”138 bin kişiyi öldüren,genç kız ve kadınların ırzına geçen 

sırplar,yılbaşını kutlamak için ateşkes istiyor.160 

 Peki ya,biz neyi bekliyoruz? Tükenmelerini m? Bosnanın da bitmesine,gitmesine 

göz yumuyoruz... Çünkü oda bizlere Osmanlıdan kalma bir yadigar. Osmanlıya 

düşmanlık,onun mirasından düşmanlığı beraberinde getirmiş. 

 II. Dünya savaşında Almanyalı İngeburg Mentz ırzına geçilenlerden biri 

olup,hala bunun ruhsal çalkantısını çektiği söyleniyor. 161 

 Ya Bosna’daki kadınların durumu ne olacak? 

 Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne,tükürün... 

 Her şey bir bedel istiyor. Bu bir bedeldir. Ama neyin bedeli? Düşünmek 

,muhasebesini yapmak gerek. 

 Mekke’den Medineye başlayan hicret de belki ilk idi. İslâm tarihi o hicretle 

başlamış,ancak son değildir. 

 İşte Bosna, onlarda hicrete mecbur bırakılmaktalar. Dünyasını sırplara 

bırakıyor,değerlerini koruma uğruna... 

 Peygamberimize koca bir Medine kucak açmış,sahib olmuşlardır. 

 Ya Bosnalılara? 

 Dün yollar tıkanmaya çalışılmış,Peygamberimize ambargo uygulanmıştır. 
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 Şimdi aynı ambargo Bosnalıya uygulanmakta,sırp ise serbest bırakılmaktadır. 

 Dünkü Kur’an-ı okumayı engelliyordu,şimdi sırp ile İncili zorla okutturmaya 

çalışıyor. 

 Musa’sız fir’avn ve firavn çocuğu olan B.M. Genel sekreteri Butros Gali 

ise;münafıkane bir şekilde bu işi sırpların lehine organize eden,organizatör. 

 Bu senaryocu,Ruslara Çeçenistanı,ermenistana; azerbeycan topraklarının % 

25’ini,sırplara da Bosnayı,rumlara kıbrısı peşkeş çekmektedir bu firavn oğlu 

firavn..mason,karısı yahudi. Bu Kıpti oğlu kıpti Butros Gali masondur.162 

 Değerli araştırmacı Prof. Ahmet Akgündüz’ün Butros Gali ve dedesi hakkında 

belgelere dayanan isabetli araştırmaları,mahiyeti hakkındaki gerçekleri ortaya 

koymaktadır.163 

 Burada:-Kıptiler,yani hristiyan çingenelerindendi.” Bu hristiyan çingene aileleri 

arasında Osmanlı devletine karşı en çok kullandıkları (İngilizlerin) aile ise,Beni 

Süveyf’in Meymun köyünden olan ortodoks kıpti ailelerinden birinin yani Gali 

Neyruz’un oğlu olan Butros paşa veya Butros Gali idi. 1846 yılında dünyaya gelmiş ve 

1910 yılında Kahire de öldürülmüştü. şu andaki birleşmiş milletler genel sekreterinin 

dedesi olan Butros Gali paşa,Mısır ve Avrupada öğrenimini tamamladı. 

 Ekmeğini yediği Osmanlıya hıyanet düşüncesinde olan bu Mısır baş veziri,maliye 

bakanlığı,dış işleri bakanlığı,başbakan yani Mısır nazırlar meclisi reisliğine kadar 

yükselmiştir. 

 Yaptığı ihanetleri ise:-Sudanın Mısırdan koparılmasına vesile olan anlaşmanın 

mimarıydı. 

 -Hem İslam dini,hem Osmanlı ve hem de Mısır hidivliği aleyhine yayın yapan 

ortodoks Kıpti gazetelerini ve benzeri Avrupa menşeli yayın organlarını destekliyor ve 

bunların ihanetlerini meşru gösterecek hukuki düzenlemeler yaptırıyordu. 

 -Mısırdaki cemiyeti umumiye adını taşıyan milli cemiyete ve benzeri milli 

kuvvetlere karşı mukavemet ediyordu. 

 Ve nihayet Süveyş kanalının imtiyaz hakkını İngilizlere vermekle mısırı 

İngilizlere peşkeş çekmişti. 1875 yılında da süveyş kanalının tahvillerini tamamen 

İngilizlere satan Butros Gali idi. 
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 Bu hıyanetleri onun öldürülmesine neden olmuştu. 

 14-Kasım-1922’de doğan Butros Gali ise hıyanette dedesinden geri kalır değildi. 

Onunda hıyanetleri boynuzun kulağı geçmesi kabilindendi: 

 -Ekim-1977’de Mısırın İslam ve Arab aleminden kopmasına vesile olan İsrail ile 

Camp David anlaşmasının mimarı Butros Gali idi. Ekim-1977’de dış işlerinden sorumlu 

devlet bakanlığına getirilen Gali,bir ay sonra Enver Sedad’ı ikna ederek Kudüse gitti ve 

Camb David anlaşmasını imzalıyan dış işleri bakanı oldu. Washington’da Kahire 

heyetini Gali temsil etti. 

 -1979 yılında başlayıp 1982 yılına kadar devam eden neticesiz ve oyalamadan 

ibaret olan Filistin özerkliği görüşmelerini dış işleri bakanı vekili sıfatıyla Gali yürüttü. 

 -Yeni devlet başkanı Hüsnü Mübarek tarafından Mart-1991’de başbakan 

yardımcılığı  görevine getirildi. 

 Bütün bu görevlerini yürütürken Türkiye ve İslam alemi ile olan Mısır 

münasebetlerinin soğuk olmasına sebeb Butros Gali idi. 

 Gali,defalarca Kıbrıs rum kesimini ziyaret etti ve onlara destek verdi. 

 -Kardeşi vasıtasıyla yunanistanda büyük bir ticari şirket kurdu ve karını da 

arttırdı. 

 Nihayet bütün bu vasıflardan sonra birleşmiş milletler genel sekreterliğine 

getirildi. Bu görevi sırasında Bosna-Hersekteki müslüman kanının kendi mezhebdaşı 

olan sırplar tarafından akıtılmasına göz yumdu ve yumuyor.”164 

 Ve bütün bu zulümlerle bugün torun dedenin intikamını almaktadır. 

 Evet,kendisi batmış olan batı,buna çare bulamaz. Belki çaresizliği daha da 

arttırır. 

 “Küfür devam eder,zulüm devam etmez.” 

 Hasılı;onlar fir’avn ise,bizlerde fir’avn sarayında büyüyen Musa’larız. 

 “Kente sabah 06-30’da girdik. Çok geçti. Hırvat katilleri işlerini geceden 

bitirmişlerdi. Şafak sökmeden az evvel gelmişler ve adetlerine göre evvela kenti ateşe 

vermişlerdi. 
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 10 km. ötedeki Viteo köyünde yaptıklarını burada da tekrar etmişlerdi. Ev ev,oda 

oda,ahır ahır dolaşmışlar,kimi buldularsa... Dışarı çıkarmamışlar,kapıları üstlerine 

kilitleyerek ateşe vermişlerdi. Üç caminin minarelerini de bomba ile yıkmışlardı. 

 İçeride yakalanmayanların makinalı tüfekle taranmış cesetleri çimlerin üzerine 

uzatılmıştı. Yangın enkazının en acıklı görüntüsü,tamamen kömürleşmiş cesetleri 

çarşafların ve kaput bezlerinin içine koydular. İlk elde yetmiş ceset saydım. Lakin sayı 

iki yüzden fazla olsa gerek. 

DİRİ DİRİ 

İngiliz  yarbay Bob stewart devam ediyor: 

Alevle kavrulanlar ,diri,diri yakılmışlardı ve cesetleri çöken enkazın altında 

tanınmaz hale gelmişlerdi. On km. ötedeki Ahnici köyünde yakılan müslümanların 

sayısı belli değildi. Köylerdeki beş yüz kadarı kaçabilmişti. Geri kalanları ortada yoktu. 

Onları daha sonra enkaz altından kömürleşmiş halde çıkardılar. 

Otuz bin insanın yaşadığı Vitez kasabasında ise durum daha acı idi. 28 yaşındaki 

Zehra,gece 22-30’da ikisi siyah giysili,ikisi komando üniformalı dört kişinin 

geldiğini,kocasını alıp götürdüklerini ve bütün mücevherlerini zorla aldıktan sonra 19 

aylık çocuğuna süt şişesini bile vermeden kendisini kentten kovduklarını anlattı.165 

 Bir müslüman komutan,general Ermin Tahir, bizim bir komutanla karşılaştık. 

Bizi görmekten çok mutlu oldular. Bazıları bizimle fotoğraf çektiler. Orada bir de kilise 

gördüm. Müslümanlar ona hiçbir zarar vermemişlerdi. Oysa sırplar onların camilerini 

yıkıyorlardı. Bir müslüman asker bana yöneldi ve:”Bana bir Kur’an-ı Kerim verir 

misin? Onu çarpışmalar kesildikçe okuyacağım.”dedi. Ona kendiminkini verdim. Bir 

süre sonra Slovonski Brod hastahanesini ziyaretimde onun cesedini gördüm. Bir sırplı 

kurşunu ile kalbinden vurulmuş ve doktorlar kurtaramamış. Hastahane yetkilileri 

Kur’an-ı Kerimi cebinde bulmuşlar. 

Bir petrol rafinesinin yanından geçtik. Sırplılar onu da tamamen yıkmışlardı. 

Milyonlarca yatırım böylesine tahribini hazmedemedim. General Tahir:”Onlar 

insanları böyle doğradıktan sonra binaları,tarlaları ve hayati kurumları haydi haydi 

yıkarlar.”dedi. Rafineriye yakın elektrik ve su şebekelerinin tahribi sonucu bütün bir 

bölge mahrumiyet içindeydi. Fabrikalar,iş merkezleri ve hastahanelerin ameliyat 

üniteleri çalışmıyordu. 

Müslüman kuvvetler daha önce bazı stratejik yerlerde kontrolü sağlamış ve 

düşmandan pek çok silah ve mühimmat ele geçirmişlerdi. 
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Çoğu müslüman aileler yakındaki Hırvat ilçelerine götürülmüş bir kısmı otel ve 

salonlara yerleştirilmişlerdi. Hırvatistana kaçan Bosnalı mültecilerin sayısının yakında 

500 bini bulması bekleniyor. Çoğu yollarda açlık ve hastalıktan ölüyor. İslam 

dünyasından gelen yardım malzemeleri çok yetersiz. 

Avustralyadan gelen uluslar arası İslam yardım teşkilatının müdürü Dr. Fatih 

Haseneyn,yardım çağrısında bulundu. Hergün Zagrep’e gidiyor ve yardım 

malzemelerini dağıtmaya çalışıyor. 

Başka bir gün Bosna’daki Brod-u ziyaretimde Jornie Touleba köyünde soy 

kırıma uğrayan müslümanların na’şlarını gördüm. Korkunç bir tabloydu. Sonra 

şehitler iki büyük kamyonla mezarlığa götürüldü. 

Sırpların amacı bölge müslümanlarını imha etmekti. Pek çok müslüman 

canlarını kurtarmak için isimlerini değiştirdi ve kimliklerini yok etti. 

Ancak buda işe yaramıyor. Çünkü sırplı militanlar onların elbiselerini çıkartıyor 

ve öğreniyorlar. Sınır şehri Belena’da da böyle yapı ve her bir müslümanı 

katletti,üzerine haç resmi kazdılar.40 binden fazla müslüman başka bir soykırım 

sonrasında Belena-ya kaçmıştır. Ancak daha önceden oradaki camide onlara tuzak 

kuran sırplılar iki kişiyi parça parça ettikten sonra geri kalanlara kurşun yağdırmaya 

başlamışlar.  

Sırp militanları ve Federal ordu,müslümanlara yaptıkları saldırıları sınır ilçeleri 

Zournik,Feshgrede ve Foça da da yoğunlaştırılarak,sırbistan haritasını genişletmeye 

çalışıyorlar. Bu bölgede istisnasız bütün camileri yıktılar. 

Sırpların yoğun olduğu her yerde müslüman kadınlar için ayrı kamplar 

oluşturulmuş. Ortodoks rahipleri bunlara tecavüz edilebileceğine dair bir de bildiri 

çıkarmış. Bu kadınlardan bazıları tecavüze uğramış ve göğüsleri kesilmiş bir şekilde 

geri döndüler. 

Slovonski Brod Hastahanesinde,Jornia Touleba soykırımına şahit olmuş birisiyle 

karşılaştım. Müslüman olarak o köyde sağ kalan tek görgü şahidi idi. Köyün muhtarı 

olan zatın adı;Enes bin Malik. Anlatıyor:”Sırplı eşkıya askerleri Bosanki Brod-ı kuşatıp 

saldırıya geçince mahalli savunma güçlerimiz bunları püskürttü. Fakat bazıları şehre 

girmeyi başardılar. Biz onlara iyi muamele ettik,barınacak yer,yiyecek ve giyecek 

verdik. Daha sonrada onları yakındaki sırpların çoğunlukta olduğu bölgelere gizlice 

gitmelerini sağladık. Onları ılımlı,sıradan insan sanıyorduk. Ertesi günü  aynı o bizim 

bakıp gözettiğimiz kişiler geri geldi ve soykırımı işledi.” 

Bosnadaki mahalli savunma güçleri müslüman ve hırvatlardan oluşuyor. Devlet 

onlara savunmaya yönelik hafif silahlar vermiş. Sırp militanları ve Federal ordu 

Avrupanın 4. en büyük askeri gücünü oluşturuyor. Aralarında müslümanları öldürmeyi 

reddettikleri için kaçanlar olduğunu öğrendik. 



Sırplıları bu vahşete zorlayan ne? Bosnanın bağımsız olmasına mı karşılar? Bu 

soykırım dünkü mesele değil. Kökleri ta 1844’e dayanıyor. O tarihte sırplılar bütün 

müslümanları Sancak,Bosna-Hersek ve Kosova’dan çıkartmayı veya onların dinini 

zorla değiştirerek Ortodoks-hristiyanlığı benimsetmeyi planlıyorlar. 

Sırplılar,söz konusu planı müslümanlara uygulayabiliyor. Çünkü vatikan ve 

avrupa ülkeleri her türlü desteği vererek hırvatları koruyor. Bütün Yugoslav 

cumhuriyetindeki müslümanlar Türk olarak bilinir. 

Hatta başka yerlerden gelmiş turist müslümanlara da Türk denilmektedir. 500 

yıl balkanlara hükmetmiş Osmanlılara,sırplıların düşmanlığını söküp atmak kolay 

değil. Kimseyi asla dine girmeye zorlamamış koca Osmanlıya utanmadan dil 

uzatıyorlar. 

Tito döneminde müslümanlara üçüncü sınıf insan muamelesi yapıldı. kominist 

rejim bütün toplumlara dini özgürlük verdiği halde,müslümanlar hariç tutuldu. 

Mevcut Bosna devlet başkanı Ali İzzetbegoviç İslam hakkında bir kitap yazdığı 

için hapis yattı. İslâmi kitapların basımı ve yayını tamamen durduruldu. Onu hükumeti 

devirmek amacıyla çalışmalar yapmaktan asacaklardı. Daha sonra hapis süresi 14 yıla 

indi. Hükümet o sıralar Belgrad üniversitesinde Tıp tahsili yapmakta olan Dr. Fatih 

Haseneyn-i yabancı uyruklu olmasına rağmen İslâmi çalışmalar yaptığı gerekçesiyle 

mahkum etti. Ancak o ülkeyi terk etti. 

1940’larda müslümanlarla,sırplar arasında benzeri bir mücadele daha 

yaşanmıştı. Bosnanın doğusunda Faça şehri bir kültür merkezi idi. Sırplar bir köyü 

tamamen yok etmiş ve parça parça ettikleri şehid erkek,kadın,çoluk-çocuk na’şlarını 

Melfina nehrine atmışlardı. Dirina nehrine attıkları altı bin müslümanların karınlarını 

deşmiş ve su alarak nehrin dibine gitmelerini sağlamışlardı. 

Dr. Süleymana göre yeni sırp parlementosu “tarihi misyonunu yerine getirme 

gayesiyle” kuruldu ve sırplı militanlara dıştan bütün gerekli desteği sağladı.  

 Bosnada yapılan ve görülenler166;tam vahşetlere denk,sırtlanları utandıracak 

bir uygulama idi. 

 Hasılı Bosna;yeni dünya düzeninin,eski dünya yüzsüzlüğünün bir neticesi ve 

mahsulüdür. 

 Osmanlıda başlangıçta aynı yenilik adı ve bahanesiyle  gitmedi mi? 

 Mengenenin bir ucunda Rusya bulunurken,öbür tarafında ABD 

bulunmakta;ortaya alınan ise,İslâm alemi. 
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 Ve bununda bir ucunda yani rus tarafında boğulan,boğulmaya çalışılan Türk 

cumhuriyetleri,öbür tarafında da bozulmaya çalışılan Arab alemi,arada ise her iki 

tarafın etkisiyle etkilenen,ızdırabı ikiye katlanan,savunması iki cepheye dağılarak gücü 

her vesile ile zayıflatılıp,bununla da yetinilmeyerek içte bir çok dengelerin sarsılarak 

maddi-manevi çökertilme yoluna gidilen Türkiye... 

 Gerçekten,bu zulmü yapan ve destekleyenler,hangi dinin mensuplarıdır? Acaba 

yahudi ve hristiyan değil mi? 

 İflas etmiş,zorla ayakta tutulmaya çalışılan düşünce ve inanışların 

yanlışlığı,zulmedenlerin zulmüyle bir daha görülürken,mazlumların haklılığı ve 

isabetliliği bir defa daha mal olsa da görülmüş oldu. 

 Bütün bunlarla;bir yandan İslam alemi uyandırılırken,bir yandan da batı alemi 

gerçekleri,gerçek olarak görmüş oldu. 

 Çünkü;tarihte görülmemiş zulümlere sahne oldu tarih. İzleri tarihler boyu 

unutulmayacak ve silinmeyecek yaralar açıldı. Tam bir vahşet ve dehşet... 

 Sırp komutanı Radko Mladiç:”Bizim görevimiz İslâmiyetin Avrupa’ya girmesini 

önlemektir. Biz bu gaye ile savaşıyoruz. 1389 yılında sırpların Osmanlı hakimiyetine 

girmesini sağlayan Kosova savaşı bugünde devam ediyor. Müslüman Osmanlılara karşı 

Prens Lazar komutasındaki sırp ordusunun savaşı kaybetmesinden sonra 500 yıl 

boyunca balkanlarda İslamiyet hüküm sürmüştü. Ben İslâmiyete karşı savaşan sadık 

şövalye gibiyim.”  

 Sırp milis hareketi Çetnik’in lideri Vojislav Şeşelj:”Bosnadaki 

müslümanlar,müslümanlaştırılmış sırplardır. Bu müslümanlar gerçek milliyetlerine 

dönmezlerse,dönmemekte direnirlerse,onları ya tamamen imha ederiz,ya da anadoluya 

süreriz.”167 

    Kurtubi tefsirinde:”Evet,eğer siz sabrederseniz ve peygambere itaatsizlikten 

sakınırsanız,onlarda hemen üzerinize gelecek olurlarsa,Rabbiniz size nişanlı beş bin 

melekle (düşmana karşı) yardım edecektir.”168 ayetini açıklarken şöyle der: 

 “Askerler cihad ederken sabreder ve cihadın mükafatını yalnız Allah’tan 

isterlerse Allah onlara melekler gönderir.Bu meleklerde düşmana karşı o askerlerle 

birlikte savaşırlar. Çünki Allah bu melekleri kıyamete kadar mücahid kılmıştır. 

 Hasan Basri-de:”Bedirde müslümanların imdadına gönderilen o beş bin melek 

kıyamete kadar mü’minler için destekçi bir kuvvettir,der.169 
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 “Sarayda bu bahar kanlı düğün var. 

 Bosnada bu akşam bir kadın ağlar. 

 Değil mi orada doğranan bir candır. 

 Gardaş illere güller yağar. 

 Sokaklar şimdi boydan boya kandır 

 Kör olası gözler 

 Ne kana yeter dediler 

 Kırılası eller 

 Ne namus dinlediler 

 Çileli adam bin ağıt döker 

 Şehid oldu ciğerin muştulu haber 

 Yollarda bu gece garibler ağlar 

 Bir kol kopar yerinden bir göz fırlar 

 Bir yiğit harcanır 

 Ve yetim dudaklarından 

 İsimsiz cepheye dualar yollanır 

 Dağlarda bir beden doğranır 

 Orada bir can ırgalanır 

 Ve bir körpe elin el kınasına 

 Günahın kiri dolanır 

 Kahpe düşman bilmesin diye 

 Dur! denir bir masumun süt kokan 
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 Nefesine. 

 hıçkırık 

 Çaresiz,zavallı bir ses 

 Ve mini mini yavrunun soluğu tükenir. 

 Girer kanına gözünden kıskandığı bir tanesinin  

 Hayat artık nefsine ağır gelir 

 Yüksek kayalıklarda bir ana can verir 

 Kanı soğumamış cesedler arasında 

 Şehid babasının ayak ucunda 

 Bir çocuk ağlar. 

 Ölüm tanımayan yürekciği 

 Uykudan uyarmaya yol açar. 

 Gelinler Bosna-da karalar bağlar. 

 Gülmeyesi dudaklar ölüm çağırır. 

 Can çekişen yetmişliklerin haline gök ağlar. 

 Hersekde gariblerin adı gardaşdır. 

 Nineler bir yudum su bekler. 

 Geçen kış emekleyen bebelerin 

 Şimdi rüyası bir lokma aşdır. 

 On beşinde delikanlının şehid olmaktır duası 

 Gavurun pençesindeydi onun bacısı. 

 Kirpikleri kana bulanmıştı fidan boylu kızların 

 Hersekli emmim yaraya tuz sarar. 



 Sarayda bu bahar kanlı düğün var. 

 Orada başsız gövdelere tekme vurulur. 

 Ve dağlarda bu akşam namus kirlenir. 

 Duy beni yiğidim! Hakka visalin bin bir yolu var. 

 Şehadet alnında nurdur tüllenir. 

 Sana hediye olsun içden,buruk dualar 

 Ve talihi olan gözler senin için nemlenir.”(A. Emek)170 

 -“Şehid kanıyla doldu,su vermez çeşme başı, 

    Ağaçlar tabut oldu,taşlar hep mezar taşı... 

    Bağlar,bahçeler,bostanlar hepsi tarumar şimdi, 

    Taze gelin,yaşlı ana,çocuklar ağlar şimdi... 

    Süngülenmiş süt bebesi,genci-yaşlısı kızı, 

    Bosna-Hersek dağlarında şimdi karlar kırmızı...”(H.H.Buta.) 

                

               24-08-1995 

        MEHMET    ÖZÇELİK 
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27   MAYIS   1960   İHTİLALİ 

  

 “ İhtilal kendi çocuklarını yer.” 

 27 Mayıs ,hükûmet olmayan ancak iktidar olan İsmet İnönü’nün 10 yıllık 

muhalefetteki tezgâhının mahsulüdür. 

 Seçim yoluyla hükümeti elde edemiyen İnönü,ihtilalle bu işi başarmaya 

çalışmıştır. Muhsin Batur hatıralarında:”İnönü’nün sözlerini okuyarak ihtilal 

yaptık.”der. 

 İhtilâlin en büyük sebebleri 1925-50 arası uygulamalara uymamasıdır. Milletin 

maddi-manevi rahatlamasını hazmedememedir. Öyle ki bu on yılın serbestliğinin acısını 

çıkarmak üzere 1960’da konulan 163. madde kazığıyla milleti otuz yıl inim inim 

inletip,neredeyse 1950 öncesine rahmet okutacak derecede,kendi halkımıza 

güvenmiyerek,maneviyatlar camiye ve vicdanlara hapsedilmiştir. Anahtarları da 

ellerinde olarak... 

 İhtilalin en büyük sebeblerinden biri,belki de en birincisi;Türkçe okutturulan 

ezanın tekrar aslına çevrilerek Arapça aslıyla okunması,İmam-Hatib ve İlahiyatların 

açılması,Din tedrisatına önem verilmesi,az dahi olsa –Dine dönüş-çileden çıkartan 

amillerdendi. 

 10 yılda beş bin caminin yapılması ihtilal için geçerli değil midir? Dini eğitim 

yapan okullar 12’den 19’a çıkmış,daha da ileri giderek,Orduda imam bulundurmaya 

kadar gidilmiştir.   

 İrtica,Laiklik,Atatürkçülük dinin de üzerinde bir esas olarak her vesile ile kalkan 

ve bahane yapılmış,onların arkasına gizlenilmiştir! 

 İ. İnönü’nün harcamak istediklerini Atatürke şikayet ederek karşı karşıya 

getirdiği gibi,onun takipçileri de İnönüyü takiben aynı tarzı uygulayıp,Atatürkçülüğün 

arkasına sığınmışlardır. Acizliğin bir ifadesi olarak... 

 Kapatılmaz yaralar açan 27-Mayıs ihtilali iç-de İnönü,dışta da Amerikanın el 

birliğiyle gerçekleşmekte,diğer iki ihtilale de kapı açmak suretiyle milleti senelerce 

geriye götürmüş olmaktadır. 

 İşin aslına bakılacak olursa,oynanan oyunların hepsi aynı oyun ve yollar hep aynı 

yere çıkmaktadır. Sadece sahnenin dekorasyonu,oyuncu ve aktörler,aletler ve de filmin 

oynanış şeklinde ufak tefek farklılık olup,sonuç aynı sonuç. Baş rollerde oynayanlar hep 

hayatta kalıyorlar. Piyonlar ise hep ölmekteler. Hep ölmemek,ayakta ve hayatta kalmak 



için başkalarını öldürmek ve öldürtmek mecburiyetinde olduklarını ve de olmaları 

gerektiğini hissederler. 

1925’den 50’ye kadar devam eden gidişat,1960-70-80 ve sonrasında ,28-Şubat-

1997’de farklı bir durum arzediyor. Sanki asıllar yerlerini vekillere devretmiş gibi...    

Yapılamıyan ve yapılması gerekli olanların vasiyet suretinde yerine getirilmeye 

çalışılması için ısrarla uygulanmaya çalışılmaktadır. 

 Bir zamanlar Süleyman Demirel’in özel bir sohbetinde söylediği sözde;meseleyi 

biraz daha netleştirmektedir:”Laiklik,bir şemsiye ise,İslâmiyet’de o şemsiyenin 

altında,dışa taşmıyacak bir şekilde,onun sınırları altında bulunmasıdır.” 

 Ve Alparslan Türkeş’in Bir İngiliz diplomata 13 arkadaşıyla birlikte 

çıkarıldıktan sonra Yeni Delhi’deki 1962 yılına ait bir beyanatında Türkiye için gerçek 

idealini şöyle belirtiyordu:” Lasky tipi sosyalizm”171 

 Bir hedefin yapılması için gerçekleştirilmeye çalışılan mücadeleler ve 

belirsizlikler. 

 Sonuç da:Türkiye de net olarak yapılmaya çalışılan ve oynanılan oyunların 

temelinde yatan tek gerçek,tek hedef;bu milleti bin yıllık mazisinden koparıp,dinden ve 

inançtan mahrum bırakmaktır. 

 Nitekim A. E. paşanın meclis zabıtlarındaki notlarında da belirttiği üzere:”Rusya 

kominizmi Türkiyeye sokmak için en iyi zemini halk partisi zamanında bulmuştur.” 

 Bediüzzaman Hazretlerinin de belirttiği gibi:”Bu parti ve bu partinin devamı 

olan müntesiblerinin yüzde beşi bu düşünce ve harekette olup,ancak yüzde doksan 

beşine hakim durumda ve yönlendirici güçtedir. Aynı hal hala devam etmekte,din 

düşmanlığı,proğramlarının birinci maddesini oluşturmaktadır. 

 1925 Mayıs 1960 darbesinin ve sonraki darbelerin gerekçeleri pek gerçeği 

yansıtmamaktadır. Zira tek sebeb olarak anarşi gösterilse bile,işin garib tarafı bir gün 

önce her taraf kaynar iken,,bir gün sonra her taraf gül-gülistan olmaktadır. İnsan 

da,sanki göz yumuluyormuş gibi bir his uyanmakta ve öyle bir intiba doğmaktadır. 

 Nitekim 12-Eylül ihtilalini yapan Kenan Evren’e Demirel başbakanken ihtilalden 

önceki karışıklıklar hakkında bilgi verip,bastırmalarını söylediğinde Evren:”İhtilal 

olgunlaşsın...” Ondan sonra geleceğini söylemişti. Çok hem de pek çok gariptir. 
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 1965’de Deniz Harb okulunu bitirip,ordudan atılan “68 kuşağının ihtilalci 

sosyalist önderlerinden olan Sarp  Koray’da CIA’nın komplosuna gittiğini söyleyerek 

şöyle diyordu:”Bizden,Türkiye’yi bir darbeye hazırlamamız istendi.”172 

 O günkü darbecilerden aktif olan biri de sebebi şöyle açıklamıştı:”Ben D.P’ye 

Arapça ezanı getirdiği gün düşman olmuş ve o günden itibaren bu hükümete karşı 

darbe yapmayı düşünmeye başlamıştım.”der.173 

 O halde 27 Mayıs ihtilalinin başta gelen sebeblerini sıralayacak olursak: 

 1)Laiklik adına... 

 2)Atatürkçülük ve Kemalizm düşüncesini devam ettirmek. 

 Nitekim ihtilalden sonra ilk iş,dünyada hiçbir yerde uygulanmayan kişilerin 

kanunla korunması kanunu biz de 5816 sayılı kanunla korunma altına alınıyor. Hem 

niçin korunuyor? 

 Bir şey gizli ve örtülü kaldıkça ve de yasakla korunulmaya çalışıldıkça toplum 

tahrik edilmiş olur. Bundan dolayı laiklik ve Atatürkçülüğün yüzündeki perenin 

kalkması ile meselelerimize çözüm bulma yoluna gidilebilir. Yoksa her yapılacak işte 

bunların getirip toplumun önüne bir engel gibi koymakla çözüm sağlanamaz. Problem 

arttırılmış olur. 

 Türkiyedeki darbelerin sırrı:Laiklik ve Kemalizm düşüncesinin yüzüne perde 

geçirmek değil,keşfi ile bilinebilir,ve de anlaşılabilir. 

 -1950’deki D.P hükümetinin Türkçe okunan ezanı Arapça aslına çevirmenin bu 

partiye 10 yıl kazandırdığını söyleyen Bediüzzaman,Ayasofya’yı da açmaları halinde 

ilel-ebed yadedileceklerini söyler. 

 Bu partinin ilk dini hürriyet ve serbestiyeti başlatmış olması da ihtilalin diğer bir 

sebebini oluşturmakta idi. Zira 1925-50 arası 25 yıl süren İbadet,Kur’an,Kur’an 

harfi,Ezan,Sarık,Cami ve Dini eserler,dince kutsal olan değerlere büyük engeller ve 

yasaklar getirilmişti. 

 -27-Mayıs-1960 ihtilali ve diğerlerinde en büyük rolü masonlar oynamıştır. 

Laiklik ve Atatürkçülük ise,onlar için tam bir can simidi ve susturucudur. İthamlar 

ise;İrtica. Düşünmek lazım değil mi?Kimler,kimlerle,kimlere karşı,hangi 

gerekçelerle,niçin ihtilal yaptı? Ve de yapmaya devam ederek bunu bir gelenek haline 
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getirdi? Hesaplarını önceden mi yaptılar? Oysa 27- Mayıs- 1960 ilk defa halkça açılan 

bir hükümet idi. 

 Yoksa kapanmak istenen yeni bir devir açılmak isteniyordu da,buna mani 

olmaya mı çalışılıyordu?Veya en azından tehir edilip,geciktirme yolları mı 

deneniyordu? Sorular..sorular? Ve de arkasındaki meçhuller? Ancak bu meçhuller 

nereye kadar? 

 Cumhuriyetle birlikte bir çok olayların Cuma’ya gelmesinde yapılan ibretli bir 

tesbitte özetle şu durum müşahede edilmektedir:Hadis de ,kıyametin Cuma günü 

kopacağı ildirilir. Bir çok durumlar ahirzamanın belirtilerini bizlere göstermektedir. 

Bunlardan hareketle: 

 -23-Nisan-1920.Cuma.Cumhuriyetin Kuruluşu. 

 -27-Mayıs-1960.Cuma.İhtilal. 

 -12-Mart-1971.Cuma.İhtilal. 

 -12-Eylül-1980.Cuma.İhtilal. 

 -16-Aralık-1960.Cuma.Kurucu Meclis Kanunu yürürlüğe girdi. 

 -6-Ocak-1961.Cuma.Kurucu Meclis açıldı. 

 -14-Ekim-1960.Cuma.Demokrat partililerin yassı ada da yargılanmaya 

başlaması. 

 -15-Eylül-1961.Cuma.İdam kararının verildiği tarih. 

 -15-Eylül-1961.Cuma.MBK’cıların bu kararı onayladıkları gün. 

 -Nitekim 12-10-1960 tarihinde milli birlik komitesinin 51. birleşiminde 

toplantının hangi gün yapılacağı gün hususunda çıkan tartışmada üyelerden Suphi 

Karaman şu teklifte bulunur:”Efendim Cuma günü toplanalım. Bundan önceki 

toplantılar da hep Cuma günü oldu. Ayrıca şu da var,buraya da Cuma günü 

geldik.(Yani 27 Mayıs 1960) 

 Kamil Karavelioğlu:”Arkadaşlarımız Cuma günü mü olsun,yoksa buna lüzum 

yok mu? Başka bir gün olmaz mı diyorlar. Evvela bunu bir oylayalım.” 

 Vehbi Ersü ise:”Cuma günü,Cuma günü,efkarı umumiye bizi itham ediyor. 

Laikiz. Anayasaya bun dercetmekle ne kazanıyoruz,bilmem.” 



 Cuma kabul edilince V. Ersü:”O halde başkan anayasadan laiklik kelimesini 

çıkaralım.”174[4] Ne münasebet varsa? 

 Atatürk de T.B.M.M’yi Cuma günü açmıştı. Bütün bunlar elbette tesadüf olmasa 

gerek. 

 İngilizlerin 30 yıl boyunca saklayıp,bu yıldan sonra yasağın kalkmasıyla 

açıkladıkları belgede:”Menderesin ve diğer hükümet üyelerinin idamını Sovyetlerin 

istediğini:”Türkiyeye baskı yaparak gerçekleştirdiklerini belgelerler.”175 

 İlhan Murad ise bu İngiliz belgelerinin de:”Son derece akıllı bir İngiliz 

taktiğidir.”der.176 

 -15-Eylül-1961’de”Yüksek adalet divanı”nın verdiği karar neticesinde mazlumlar 

idam edilir. Silahların konuşmasıyla –bazıları zorlansa da- 13’e 9 oyla idama karar 

verilir. Talat Aydemir ısrarlıdır. Taraftarlarının da şayiaları şudur:”Eğer mahkeme 

idam vermezse orada görevli subaylar Menderesi ve Bayarı vuracaklardı.” Koca devlet 

üç-beş kişinin keyif dümeninde dönmekte... 

 Zulmün ipini çekenler daha sonraları taltif bile edildiler. Yani karar 

veren”Yüksek adalet divanı” üyelerinden Necdet Barıcıoğlu,Servet Tüzün,anayasa 

mahkemesi üyeliğine,başkanlığına kadar yükseldi. Zulmü teşvik için... 

 Darbeciler insanlar tarafından böyle taltif edilirken,kader tarafından da tam bir 

adalet edilmekteydi:” 1961 yılında Adnan Menderesi idama mahkum eden yüksek 

adalet divanında savcı olarak görev yapan Ferruh Adalı kimsesiz bir şekilde öldü. 

Aydının –Kuşadası ilçesinde uzun süre tek başına yaşadığı evde ölen Ferruh Adalının 

cenazesine kuşadası belediyesi görevlileri dışında kimse katılmadı...”177 

 İşte akibet,darbecilerde ölür... 

 Turhan Dilligil notlarında:178 “Biz 12 Eylül 1980 tarihindeki silahlı kuvvetler 

müdahalesini gerektiren anarşik ortamın 1968 yılında belirdiğini kabul edemeyiz. Biz 

daha geriye giderek:27 Mayısın kaynağının bile 1960’larda değil,çok partili demokratik 

rejime ilk adımların atıldığı 1946 öncesinde aranması gerektiği inancındayız.” 
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 “Üniversitelerimizde 1960’lı  yıllarda yalnız legal siyasi partilerimiz 

değil,hatta kanun dışı gizli Türkiye Kominist partisi bile örgüt kurarak çalışmalarını 

sürdürmekteydi. İstanbulda 28-Nisan 1960 günü meydana gelen üniversite olaylarında 

seken bir kurşunla yaralanıp ölen Turan Emeksiz’in”Türkiye Kominist Partisi 

üniversite hücresi sekreteri”olduğu”Bizim Radyo”nun o günlerdeki bir yayınında 

açıklanmıştır.”179 

 “Siyasetin üniversite ve yüksek okullarımıza 1960’lı yıllardan önce girip-

örgütlendiği ve”Üniversitelerin masum istekleri”nin çoktan siyasi eylem hazırlıklarına 

dönüştürüldüğü kesin belgelerle tesbit edilmiş olduğu halde 27-Mayıstan sonra en çok 

istismar edilen ve 27 Mayısa gerekçe yapılan konuda gene”Öğrencilerin masum istekleri 

ve hürriyet aşkı”demogojisi olmuştur.”180 

 “Türkiye Cumhuriyeti devletinin iç ve dış düşmanları her girişimde gençliği 

kullanmışlardır. Devlet yönetimine karşı girişimlerde gençlik,hep öne sürülmüş fakat 

hep bir “araç” olarak kullanılmıştır. 

 Ortam hazırlandığı anda gençlik geriye itilmiş ve asıl darbeciler ön plana 

geçmişlerdir. Demek oluyor ki memleketin tehlikeli ortama sürüklenmesinde gençler 

kullanılıyor ve faka son darbe”nin sırası gelince,insiyatif siyasi muhterislerle 

cuntacıların eline geçiyor. 

 Cunta faaliyetine gelince;bu gizli hizip çalışmaları Türkiye Cumhuriyetinde 

Atatürk döneminden beri var olmuştur. Çok partili parlamenter rejim uygulaması 

başladıktan sonra ise cunta sayılarında da artış olmuştur. Bu yer altı çalışmaları uygun 

ortam kollayarak ve iktidar özlemi çeken siyasilerle gizli işbirliği  sürdürerek zaman 

zaman memleketimiz için çok tehlikeli durumlar yaratmıştır.” 

 “Demokrat parti muhalefette iken kendi yararına yapılacak hükümet darbesine 

asla müsaade etmemiştir ama 1950 yıllarından sonra iktidarda bulunduğu süre 

içinde,muhalefetle işbirliği yapan cuntacıları bertaraf edememiştir. 

 1957 yılında Demokrat parti iktidarı” 9 subay harekatı”nı önlemiş ise de 

ciddi,köklü ve kesin önlem almadığı için,1960 yılının 27 mayısında kendisine karşı 

yapılan darbe harekatı”na engel olamamıştır. 

 27 Mayıs ortamını öğrenci olayları hazırlamıştır. Buna rağmen MBK. döneminde 

de gene geriye itilip horlanan ve gerektiğinde kullanılan araç:Eğitim çağındaki gençlik 

olmuştur. 
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 “Şimdi kendi kendimize bir defa daha ve yüksek sesle soralım:”Türkiye 12 Eylül 

1980 durumuna nasıl sürüklendi?” Kim ne derse desin,bizim kesin inancımız 

şudur:”Türkiye dedevlet düzeni 27 Mayıs 1960 darbesi ile rayından çıkarılmıştır.” “o 

tarihten sonraki bütün gayretler sadece geçici dengeler sağlamış ve bu yüzden de 

sonunda 12 Eylül 1980 harekatı zorunlu hale gelmiştir.” 

 27 Mayıs 1960 ile 12 Eylül 1980 arasındaki yirmi yıl içinde Türkiye de pek çok 

silahlı ve silahsız ayaklanma girişimi olmuştur. Eğer 27 Mayıs gerekli bir müdahale idi 

ise,hemen ardından başlayan gösterilerin,ayaklanmaların,anarşinin ve isyan 

girişimlerinin gerekçesi ne olabilirdi?”181 

 “Alparslan Türkeş 1977 yılında:”27 Mayıs,13 Kasım,21 Mayıs ve Gerçekler”adı 

ile yayınlanan kitabında da 27 Mayısla ilgili şu bilgiyi vermektedir:” 27 Mayıs 

hareketini biz hiçbir zaman bir “İhtilal” olarak tavsif etmedik. 27 Mayıs bir ihtilal 

değildir. Bir ihtilal olarak hazırlanmamıştır.”182 

 “... 27 Mayıs hareketi her safhası ile ve her yönü ile çok iyi planlanmıştı. Fakat 

sonradan bunların uygulanması,çeşitli sebeblerle aksaklığa ve imkansızlığa uğradı.”183 

 “... Bir Türk subayı olarak,bütün çarelerin tükendiği bir devrede bu müdahaleyi 

en az zararlı,en az ızdıraplı bir usulle gerçekleştirmeğe gayret edenlerden biri 

bulunmak,en büyük iftiharımdır.” Ve yine eserinde devamla:”...İhtilal fikri bu 

memlekette CHP iktidarı devrinde başlamış ve bu fikir partilerin,memleketin kaderini 

daima uçurumlara doğru sürüklemeye devam ettikleri 27 mayıs 1960 yılına kadar 

gelmiştir.”184 

 “.. Daha 1946 / 47 yıllarında orduda devrin iktidarını devirmek için teşekkül 

etmiş ihtilal birlikleri vardı.. Hatta,hatta,bu fikrin kökü 1941 yılına kadar 

uzayabilir.”185 

 İsmet İnönü;her zaman ve zeminde ihtilali meşru görmüştür. Bunu 

meşrulaştıracak zemini de her an elinde tutmuş ve de kullanmıştır. o onun can simidi 

idi. Muhalifleri üzerinde tehdit unsuru idi. Hükümeti olmasa da,iktidarı bununla 

yürütmekte idi. Nitekim 1958 ve 60’daki beyanatlarında bu durum açıkça 

görülmektedir.  
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 “27 Mayıs ihtilalinden sonra Cemal Gürsel Paşanın,anayasa komisyon başkanı 

Sıddık Sami Onar’a.”Cumhurbaşkanının tek dereceli ve halk tarafından seçilmesini 

edecek bir anayasa yapılsın.”demesi üzerine S.S. Onar:”Laikliği pekiştirecek tadilatı 

yapalım ama bu seçim getirecek olursa halk ya Said Nursi’yi seçer,yahut da onu 

destekleyen profesörü (Ali Fuat Başgil’i)”der. 

 M. Şevket Eygi bir makalesinde:”1960’ta 27 Mayıs darbesi olduğu zaman 

ihtilalciler Diyanete baskı yaparak derhal bir Türkçe meal hazırlanması emrini 

vermişlerdi. M. Kemal’in tahakkuk ettiremediği inkilabı onlar yapmak istiyorlardı. Ben 

o zaman Diyanette çalıştığım için bu işin iç yüzünü iyi bilmekteyim.”Ta ki namazda bu 

Türkçesinden okutmak üzere ve D.P’ye muhalefet,ihtilalin amacı olan bu uygulamayı 

gerçekleştirmek...  

          6-5-1994 

         MEHMET    ÖZÇELİK

  

 

 

 

 

ATATÜRK   VE   19   MAYIS 

  

 Atatürk;üzerinde ileri geri çok konuşulup,tartışılan bir kişi durumundadır. Bir 

yandan en büyük ırkçı ve kafatasçı,bir yandan ailesi hakkında şüpheler,bir yandan 

Süleyman Çelebi’nin Peygamber Efendimiz için yazmış olduğu mevlidi Behçet Kemal 

Çağlar’ın değiştirerek Atatürk için mevlid yazarak bir yandan peygamberlik,bir 

yandan da ilahlık isnadları,bir yandan Makedonya eğitim bakanının Atatürkün doğum 

yeri hakkında “Atatürk sizin zannettiğiniz gibi Selanikte doğmadı. Asıl doğum yeri 

Makedonyadır. Doğduğu ev korunuyor.”diyen Dr. Dimitar Bajaldziev..186 

 1990’da vergi rekortmeni olan umumhane sahibi Ermeni Metild Manukyan’ın 

hayatını kitaplaştıran P. Akcan diyor:”Manukyan,cumhuriyetin ilk yıllarında modelist 

ve terziymiş. Atatürkün balolarında  değişmez kişilerinden olarak boy gösterirmiş.”187 
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 Sohbet ve sofrasının vaz geçilmez özelliklerinden olan içki alemleri... Harbiye 

nazırı olmak için Anadoluya gitmeyip,Sultan Vahdettinin zorlamasıyla gitmesi...188 

 Yavuz Bülent Bakiler 1987 yılında Pakistanın başşehrinde çeşitli İslam ülkeleri 

kültür  bakanlarının katıldığı çalışmaya Türkiyeyi temsilen kendisi katılır. (O zamanki 

kültür bakanı Mesut Yılmazdır.) toplantıdan sonraki özel konuşmada Ziya-ul Hak şu 

olayı anlatır:”Bizi çok sevdiğinizi söylediniz. Bundan haberdarız. Bizde Türk 

kardeşlerimizi çok seviyoruz. 

 Siz milli mücadele savaşı verirken,biz batı emperyalizmi altında idik. O 

yıllarda,bizim Şeyh Ahmed Medeni bir şeyhul İslâmımız vardı. İngilizler ona çok baskı 

yaptılar. Hind müslümanlarının anadoludaki milli mücadeleye yardımlarını engellemek 

için,bizim şeyhul İslâmımıza dediler ki:Anadoludaki milli mücadele aleyhinde fetvalar 

vereceksin. Milli mücadelenin,islâmi bir hareket olmadığını fetvalarınla ilan edeceksin... 

 Şeyhulislâm Ahmed Medeninin İngiliz sömürge valisine verdiği cevab aynen 

şöyle:”Siz İngilizler otobüsler yaparak  karada atlar gibi koşmasını öğrenmişsiniz. 

Gemiler yaparak,denizde balıklar gibi yüzmesini öğrenmişsiniz. Uçaklar 

yaparak,havada kuşlar gibi uçmasını öğrenmişsiniz. Ama siz dünyada insan gibi 

yaşamasını daha öğrenememişsiniz. Siz değil,Türkler,benim dilimi kesseler ve ondan 

çarık yapıp ayaklarına giyinseler,ben ne Türklerin aleyhinde tek kelime söylerim;ne de 

Türk milli mücadele savaşının gayrı islâmi olduğuna dair bir fetva veririm.”der. Ve 

yazar burada İngiliz oyunlarının belli başlılarını sıralayarak İngilizlerin 

kahpeliğini,hainliğini şöyle sergiler:” 

 a)İmparatorluğun yıkılması. 

 b)Çanakkaledeki, şehitlerimiz. 

 c)Anadolunun taksimi planı. 

 d)Lawrens ile Araplar arasındaki düşmanlığımızın alevlendirilmesi. 

 e)Musul-Kerkükün bizden çıkması. 

 f)Yunanı üzerimize kışkırtıp,düşmanlığın sağlanması. 

 g)Bitmeyen Kıbrıs davası. 

 h)Şeyh Said ayaklanması.189 

 i)Vehhabi mezhebinin yayılması. 

 k)Anadolu da alevi-sünni kavgası. 
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 l)Orta doğu politikası. 

 m)Kürt meselesi. 

 n)Son körfez savaşı.” 

 Hep İngiliz oyun ve planlarının neticesi. Fransayı da unutmamak gerektir. 

Bediüzzaman hazretleri İngiliz ve Fransızı boykot ederek,onların haplarını dahi 

kullanmazmış... Ve İstanbul’da:”Yaşasın zalimler için cehennem..Yaşasın zalimler için 

cehennem..”diyerek zulümlerini yüzlerine çarpmaktadır. 

 Bu her iki devlette meydanda yenemediği rakibini,siyaset,hile ve desise ile masa 

başında yenmeyi başarır. 

 Sadece bizim değil,tüm dünyanın bir asırdır  dizginleri İngilterenin elinde,siyasi 

dehasıyla dizginleri elinde bulundurmaktadır. 

  

  

 Tarihçi yazar Doç. Mete Tunçay:”...Savaş döneminde demokratik bir meclis 

vardı. Bu Mustafa Kemal ile daha sonraki mecliste diktatörlüğe dönüştü. Aslında, M. 

Kemale başkumandanlık sıfatı verilmemesi lazımdı,bu gözden kaçtı. 

Çünkü,o,padişahındı. Atatürk çok demokratik olan birinci meclisi dağıtmak istedi. 

Çünkü lozanı tasdik etmeyeceğinden çekiniyordu... 

 Milli mücadeleye M. kemal,İnönü Ve F. Çakmağın sonradan katıldığını –

söyleyerek devamla- daha sonra teşekkül ettirilen meclis,Atatürkün direktifleri 

istikametinde lozanı gerçekleştirdi. Meclis ayaklanmasına rağmen,yine de bazı 

muhalifler sıyrılarak girdi. M. Kemal sivrilmek için bir çok şeyi kullandı.,muhaliflerini 

sindirdi. Hilafeti kaldırdı. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Hilafetin kalkmaması 

için,galatasaray talebeleri yemek boykotu bile yapmıştı. Daha sonra muhaliflerin 

istememesine rağmen ali askeri şura kuruldu. Muhalifler tasfiye edildi..” 

  

xxxxxxxxx 

  

Acib ve garib ve de pusulasız tavsif edilen gemi,aslında pusulasız falan değildi. 

Çünkü,ifade de;pusulasız,eski ve ingilizlerden gece karanlığında kaçarken-

denilmektedir. O zamanki Bandırma vapurunun kaptanının torunu olan şahıs 

ise:”Dedemin vapurunda iki tane pusula vardı ve Karadenizi de çok iyi biliyordu.”der. 

 28-Mayıs Sabah gazetesinde Engin Ardıç şöyle der:”Bu arada,19-8-1919 kışında 

Pera palasta  ingiliz gizli ajanı rahip Frew ile de görüşmüş olduğunu niçin gözlerden 

kaçırmaya çabalıyorsunuz.”der. 



 Yazar V. Vakkasoğlunun 19-Mayıs-1991’de zaman gazetesinde  yayınladığı 4 

resmi evrakta Atatürkün Samsuna ingiliz vizesiyle ve hükümetin haberi dahilinde 

çıktığını belgeleyen belgelerdendir. Ve bizzat evrakta genel kurmay başkanlığının 

“Görülmüştür” kaydı ve mührü de mevcuttur. 

 Yazar Nezih Uzel’in ingiliz işgal kuvvetlerinin subayının 1974’de,Nakşi Halidi 

dervişi olan Hasan Lütfü Şüsüt’ün vesilesiyle müslüman olduğunu söylediği Bennett-le 

yaptığı röportaj ve araştırma yazısında;Atatürke bizzat bu kişi tarafından Samsuna 

çıkma izni  verilmiştir. Bunun yayınlamış eserleri,araştırmaları mevcuttur.190 

 Yapılan röportajdan özetler: 

 -Atatürkü harbiye nezaretinde tanıdığını söyleyen ingiliz yüzbaşı John Godolphin 

benneft;M. Kemal taraftarı idi,ingiltereye daha mail idi,Almanlara değil,der. 

 -Mayısın 12’sinde ruhsatname yani permisyon,vize almaya anadoluya müfettişlik 

için gidileceği bildirildiğinde Benneft kendisine üç-dört kişiye vize talimatı ve emri 

verildiğinden,35 kişinin o da erkanı harpden seçilmiş mühim kişilerden olduğundan 

durumun kendisini aştığını ve  ingiliz baş komiseri Rumbolf’a telefon edip onunda 

kendisine;M. Kemal gitsin ve ne lazımsa yapılsın,demesi üzerine vizeyi verdiğini ancak 

35 kişinin hepsi hazır olmadığından 19 kişinin gittiğini söyler. M. Kemali de sultanın 

adamı ve padişahın emin olduğu bir insan olarak tanıdığını belirtir. Ancak Benneft 

bunun müfettişlik işi olmadığını ve bu kadar adamında çok olduğunu 

söyliyerek;bizimkilerin anlamadığı bir şey vardı... Tabii hiç kimse o zaman 

milliyetçilerin düzenli bir ordu olabileceklerine inanmıyordu. Hiç kimse... 

 Benneft;bizim tarafımızdan yapılan diğer büyük bir hata meclisi meb’usanı 

kapatmak oldu. Meclisi kapatmak gerekli değildi. Padişah ve meclisi mebusan 

birleşmez. Biliyorsunuz bu padişahlar hiçbir vakit tanzimata o kadar taraf 

olmamışlardır. Yani her vakit parlementolardan  rahatsız olurlar.191 

  

Xxxxxxx 

  

Behçet Kemal çağlar’ın (1908-1969) Atatürke yazdığı mevlid: 

 Gel ey 19 mayıs eşsiz sabah merhaba 

 Ey Samsunda karaya çıkan ilah,merhaba 

 Merhaba ey yükselen güneş Anafarta’dan 

                                                           
190 The Masters of Wisdom (Hikmetin ustaları-1977-tercüme-Turnstone Books-Londra ve Sourney in 

İslamic Countries-İslam ülkelerinde geçen günler-Coombe springs Press-Londra..- 

191 Zaman gaz. 3-6-1991. 



 Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan 

 Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan 

 Merhaba Dumlupınar,Sakarya,İzmir,Lozan 

 Merhaba ey biribiri ardından inkilaplar 

 Merhaba ey ezeli,feyizli eşsiz bahar 

 Merhaba ey ilahın en yakın arkadaşı 

 Merhaba ey devletin ak alnı,aziz başı 

 (...) 

 Doğuran bu gün,bir gün:doğuracak muttasıl 

 Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl 

 (...) 

 İlk çamurdan beden,üflenen ruh,dediler 

 Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh,dediler 

 Ne ilk ruhu anarım,ne de ruhu tanırım 

 Neyin eşi deseler,gaziyi kıskanırım.” 

  

             19-Mayıs-1993 

        MEHMET      ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



700. YILINDA OSMANLI VE TÜRKİYE 

  

İlk insan hz. Ademle başlayan insanlık,ikinci Adem denilen Nuh peygamberle 

devam etmiştir. 

Onun  üç oğlundan  olan Ham ve Sam-dan Afrika ve Arap kavmi,Yâfes-den de  

Türk adındaki oğluyla tarih  sahnesine  çıkmıştır. 

Farklılıklar,tarih boyunca farklılıklarını da farkettirmiştir. 

Şamanizm inancı hakim olub,bütün tanrıları gök tanrıya izafe gibi bir ilah 

inancına yatkınlıkları  Onların İslâmiyete girmelerini kolaylaştırmıştır. 

Hz. Ömer döneminde başlayan sıcak yakınlık,Emevi döneminde yerini 

durgunluğa bıraksa da Abbasiler döneminde bu durum hız kazanmıştır. 

Abbasilerin bir yandan dışa açılımı,Hz.Ömer-in torunu Ömer bin Abdulaziz 

dönemindeki mali zenginlik,Nizamiye medreselerinin oluşturulması ve Türklerinde Ebu 

Müslim komutasındaki bir Ordu ile  751 yılındaki Talas savaşında  Türklerin Araplara 

yardımı  müslüman olma  alt yapılarının Oluşumunu ve önemli bir görevi üstlenmenin 

adımı atılmış oluyordu. Adeta vagonlar hazır,onları toparlayıb,bağlayarak çekecek bir 

lokomotife ihtiyaç vardı. 

Kur’an-ın övgüsüne mazhar olan yani;”Allah,sevdiği ve kendisini 

seven,mü’minlere karşı alçak gönüllü,kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum 

getirecektir.(Bunlar)Allah yolunda cihad  ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından 

korkmazlar. Bu,Allah’ın dilediğine verdiği lutfudur. Allah’ın lutfu ve ilmi geniştir.”192 

Hakikatını İ’la-yı kelimetullah ile Allah yolunda,Allah’ın adını bir bayrak gibi 

dalgalandıran Türk milleti şahlanışını 1071’de Malazgirt te Alparslan’ın Romen 

Diyojene karşı galibiyetiyle sıtart vermiş oluyordu. 

Zirveye giden yolun anadolu kapısı böylece açılmış oldu. 

Selçukluların hizmeti gözlerin açılıb o yöne çevrilmesine,kültür ve sanat 

değerlerinin taşlara kazınarak mühürlenmesi bir yandan dünyanın manen arzusunu 

celbediyor ve manen fethine zemin hazırlıyordu. 

Ertuğrul Gazinin oğlu Osman bey,Osmanlı imparatorluğuna bir çekirdek olmak 

üzere toprağa düşüyordu. Belki yer Söğüt gibi bir küçük kasaba idi. Ancak yollar 

açılmıştı. 

                                                           
192 Maide suresi,ayet 54. 



Maddi iskeleti eline alan Osman bey,manevi ruhla birleştirerek yola çıktığı 

cihan-şümûl devlet düşünce ve idealini gerçekleştirme hedefini hazırlıyordu. 

O baştan kazanmıştı. Çünki madde ile manayı,ruh ile cesedi,dünya ile ukbayı,güç 

ile değerleri birbirinden ayırmadığı gibi ,ayrılmaması içinde canı uğruna mücadele 

veriyordu. 

624 yıl sürecek adilane ve gâlibane bir devletin temelleri atılıyordu. 

Evet. Osmanlılar siyasi,kültür ve Dini çerçeve içerisinde dilleri ayrı,dinleri 

ayrı,ırkları ayrı ve farklı milletleri bir şemsiye altında toplamayı başarmıştı. Ve bunu 

İslâmın hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirmişti. 

Osmanlı elbetteki tüm doğrularıyla yüzde yüz değildi. Ancak bu onun eksikliğini 

değil,mükemmeli yakalaması için bir kamçıydı. Onun en   önemli özelliği devamlı  

yanında bulundurub taşıdığı,mihengiydi. Her şeyin mahiyetini, iç yüzünü onunla ortaya 

koyuyordu;Bu Hilafet ve Meşihat sistemi idi. Yani yapılan işler ve alınan kararlar 

padişahın onayından çıkmadan evvel. İslâmiyetin esasına uygun olub olmadığı o hilafet  

ve  meşihat mihengine vurularak değerlendiriliyordu. 

Böylece rıza-yı ilâhiye uygunlulukla,halkın rızasına uygunluluk arasında bir 

kopukluk değil,bir bağlılık ve güven oluşturuyordu. Bulunduğu çağda hep gündemde 

olan Osmanlı,yıkıldığı çağda ve ondan sonrada gündemden eksik olmadı,eksikliği 

hissedildi. Onun yıkılışı birçok devletlerinde yıkılışına sebeb oluyordu. 

Madden padişahın ve sultanın gücünün arkasında meclisin kararı,hilafetin 

manevi desteğinin yer alması;sadece müslüman olanını değil,ğayr-ı müslimini de 

memnun ediyordu. 

   Bu hakimiyet coğrafi alanda da hakimiyetini sürekli sürdürmekte,insanlığın huzuruna 

vesile 

olmaktaydı. 

Allah onların eliyle insanlara adaleti ulaştırıyor,insanların gözlerini ve akıllarını 

açıyordu. İnkişaf ve keşifler her alanda yaygınlaşıyordu. 

Fitne ve anarşiye yol vermiyor,kendi hükmü kol geziyordu. 

Dışarıdan ve içeriden yapılan yıkma entrikaları onu hasta adam durumuna 

getiriyordu. Yinede düşündürmesi bakımından şu kıyas onun gücüne ışık tutsa 

gerek. 



Dönem II. Abdulhamid han dönemi..entrikaların dıştan ve içten ayyuka 

çıkıb,hareket etmesini engelleyecek bağlarla bağlandığı dönem. BUNA RAĞMEN 33 

YIL SÜREN saltanat dönemi. 

Diğer yandan  1923-den 1998 yılına kadar ki Cumhuriyet hükumetin de 57 tane 

kurulan hükûmet..ibret verici.. 

Hasta adam ölürken dahi geleceğinin tohumunu bırakarak gidiyordu. Tıpkı 

doğum yapan annenin bir yandan ölmesiyle,diğer yandan kazandırdığı çocuk... 

Ancak çocuk farklı ortamlarda büyütülüyordu. 

Ecdadının dilini bilmiyordu..dili devrilmişti, dil inkilâbıyla. Kültürü yoktu,çünki 

geçmişten habersizdi. Haber ağını kuran arşivler,belgeler ve bilgiler ya yakılmış,ya 

atılmış,yada vagonlarla kağıt fiyatına bulgaristana satılmıştı. 

Olanlar; korkudan saklanmış,kalanları da okuyub anlayanlar pek kalmamıştı. 

Buda yetmiyormuş gibi,batıda batının  değerleriyle  büyütüldüğü bu çocuk,çocuk 

bakıcıları tarafından öldürülmemişti, ancak ondan beter yapılmıştı.                                                                                                              

Kendilerine gerçekleri getiren bu insanlara adeta –Neden getirdiniz?-Hesabları 

soruluyordu. 

İlerlemesi soyulmasında,eski sahib olduğu değerleri atmasında 

aranıyordu..aldanılıyor ve aldatılıyordu. 

Nitekim,asrın başında her soruya cevap veren İstanbul şekerci iş hanına tabela 

asan Bediüzzamana büyük bir bilgin olan ve İstanbula gelen ŞEYH BAHİD 

hazretlerinin de cevab vermesini arzulayanların arzusu üzerine bu zat bir namaz 

çıkışında Bediüzzamana koca Osmanlıyı özetleyen hali, haline ışık tutup geleceğini 

belirleyen şu soruyu sorar: 

 “ Avrupa ve Osmanlı devleti hakkında fikrin nedir?”Bu kısa soruda uzun 

manayı anlayan Bediüzzaman veciz ifadesinde:”Osmanlı devleti Avrupa devletine 

hamiledir. Günün birinde onu ve onun gibi bir devleti  doğuracaktır. Avrupa da bir 

Osmanlı devletine hamiledir,bir gün oda bir Osmanlı –yani bir İslam devletini-

doğuracaktır.” 

Ve işin birinci yönü olan ve ölürken Avrupaya hamile kalan Osmanlı;sefahette ve 

rezalette ileri boyutuyla  bir Avrupa’yı ve Avrupa’lıyı doğurdu. Avrupalıya bile parmak 

ısırtarak onu geçmeye çalıştı. 

İkinci yönü olan Avrupalının ise;Osmanlıya diğer ifadeyle İslâmı temsilciliğine 

hamile kalan Avrupalıda bunun sancılarını çekmekte,ancak bu durumunu bizlerin 

islâmı temsil rolünü gösteremememizden kaynaklanan sebeble,herkesin ehli tahkik 



olamadığından sadece ehli ilim tarafından benimsenmiş olmaktadır. Buda münferit 

kalmaktadır. 

Bu konuda Bediüzzaman şöyle der:”Eğer biz islamiyeti ef’alimizle ve ahvalimizle 

göstermiş olsa idik,diğer dinlerin mensubları fevc fevc,bölük bölük islâmiyete 

gireceklerdi.” 

Gecikme;Osmanlının geriye bıraktığı çocuğunun dedesinden kalan 

emaneti,temsil rolünü üstlenememesinden kaynaklanmaktadır.  

   En büyük hatamızın kaynaklandığı ana nokta ise şuydu;1789 Fransız ihtilaliyle 

katolik mezhebin katılığının üzerine protestanlıkla set çekilmesinin getirdiği 

başarıyı,hak din olan,dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan islâm dini içinde 

uygulamadaki gafleti ve yanlışlığı olmuştur. 

Fransadan alınan ve dünyada sadece bir onda ve birde bizde bulunan laikliği 

oradaki gibi de uygulamıyarak,adeta din düşmanlığı şeklinde uygulanıb,bir asırdır da 

bir netlik kazanmamış olması bizi durduran sebeblerden olmuştur. 

Batının güzel meziyetlerini,teknik ve teknolojisini almak yerine,onun işine 

yaramayıb çöplüğe attığını,sefahet ve rezaletini,tanzimatla beraber batıya adam olması 

için gönderilen bir nesille kara bir sayfa açmış olduk. 

Bugün Amerikayı süper devlet yapan faktör,dün Osmanlının uyguladığı 

uygulamanın bir örneğidir. 

Her milletten insanları ve bilginleri toplayıb,onlara müsamaha göstererek adeta 

kendisine olan beyin göçünü mıknatıs gibi çekmektedir. İçine aldığı milletleri 

hazmetmektedir. 

Biz ise bir asırdır kendimize müsamaha göstermediğimiz gibi;kendimizi 

de,değerlerimizi de hazımsızlıktan geri teptik. 

Yapılacak iş ise;geçmiş de bıraktığımız değer ve bilgilere sahib çıkıb,yeni 

tecrübelerle bunların ıslah ve tekmiline çalışarak geleceğe köprü kurmaktır. 

Bin yıllık tecrübenin üstüne oturarak,onlardan ders alıb,geleceğe bakmakla 

maddi ve manevi başarı yakalanabilir ve bizi orta çağda bırakanlar ancak böyle 

geçilebilir... 

                                                                                                                                      

                                                                                                      30-01-1999 

                                                                                 MEHMET     ÖZÇELİK 



31    MART       VAK ‘ ASI 

  

 Mesele sineklerle uğraşmaktansa,sineklere vücudu ısırttıran,onları celb ve 

cezbeden durumun tesbitini yapmak... 

 Bir asırdır meydana gelen aksama ve aksaklıkları tesbit ve teşhis etmek... 

Hastaya yapılacak en iyi acil bir tedbirdir. 

 Evet,en büyük kaybımız”Zaman israfıdır.” “Kaybolan asırlar”. Bizi uğraştıran 

sinekler değil,sinek üreten bataklıklardır. 

 Değmeyen,kıymet  ifade etmeyen,sineklerle yıllarca uğraş tık, 

Uğraştırıldık;kaybettik,kaybettirildik... 

 Gerek dahili,gerekse harici ellerin karıştırması ve karıştırılmasıyla hiç yoktan bu 

millete mesele çıkarılışmış ve yıllarca onun ile meşgul edilerek,sürekli suçlu sandalyesine 

oturtturulmuştur. Suçlu arandığında ise bir türlü bulunamamış,zira suçlu hep 

meçhullerde kalmış... Meçhuliyeti ise,nihâyet malumiyetinden!!! 

 -İki yol var;biri,gelen neslin önündeki engellerin kaldırılması. İkincisi,gelen 

neslin engelleri aşması. 

 Ancak ikinci bir yol olarak,üçüncü bir şık olan kaderin tecellisi olarak ortaya 

çıktığını görmekteyiz ki o da;her ikisi... 

 Ayrılıklar içerisinde neticede birlik ve beraberlik; 

 -Engelleri tanımayanlar,kaldırmaya çalışanlar ve engelleri aşanlar. Aşmaya ve 

açmaya çalışanlar... 

 -Peki zararlar nasıl telafi edilecektir? 

 İşçilikten ustalığa tüm insanımızın katılımını,imar ve tamire katkılarını sağlamak 

gerekmektedir. Başta vakıfların ihyasını ve ihya hareketlerinin hareketlenmesini 

sağlamakla...Kanunlarda düzenleme...Eğitimde ciddiyet ve kalite...Ekonomide denge ve 

düzen yoluna gidilerek,ihmal edilen akıl ve kalb ihmal ve eksikliği ve de birbirinden 

kopmanın yerini;maddi-manevi mükemmeliyet almalı ve de doldurmalıdır. 

 -Tarihi parlak olan bir milletin bu kadar çarpışması,tarihi karanlık ve 

çarpışmalarla geçen bir milletin ise bu kadar barışık ve zahiri sessiz geçmesi gayet 

düşündürücüdür... 



 Karanlık bir ortamda birbirimizi tanımadan ve anlamadan kavga etmekteyiz. 

Işıkları yakmalıyız! 

 Hiçbir devirde,hiçbir devletin tarihi,bizimki kadar uzun müddet,bir asırdır 

gizlenip de saklanmamış,üstü küllenip de perdelenmemiştir. 

 Harama,su-i istimallere geçit var,helale yok..ve yasak... 

 -12 Martın generali olan Muhsin Batur’dan itiraflar:”Kurtuluş savaşından sonra 

cumhuriyet ilan edildi. Haddi zatında buna demokratik bir rejim denemez;ama 

demokrasiye giden yolu hedefledi. O zaman tek parti rejimi var,devrimlerin yerleşmesi 

için bazı katı önlemler alınmış.” 

 -“Demokrasiyi de anlamadığımız için meclis ve parti tahakkümü başladı. Bir 

partinin mecliste diğer partiyi susturması,kurtuluş savaşında iki numaralı görev yapmış 

bir insanın meclisteki sözlerine dahi yayın yasağı uygulanması,tahkikat komisyonlarının 

kurulması sonunda 27-Mayıs olayını patlak verdi.”193 

 -Türkeş diyor:”Bir ihtilal olarak 27 Mayısı planlayanlardan,öncülüğünü 

yapanlardan biriyim... 

 ...her türlü hukuk düzeni,en iyi ihtilal düzeninden üstündür,iyidir..” 

 -“Bazı generaller her gün genel kurmaya gelip genel kurmay başkanına bilgi 

veriyorlar,ikili oynuyorlardı. 12 Mart olmazda 15 mart olabilirdi.” 

 -12 Eylül ile 12 Mart farkı konusunda ise:”12 Eylülün komuta kademesinde 

birlik ve beraberlik vardı,bizde ise yoktu. Komite konseyinde birbirimizle uyumlu 

değildik. Kuşak farkımız vardı,en genç bendim.” 

 -“Demokrat partiyi askerler kapatmadı. Halbuki askerlerin kapattığı sanılır. Bir 

avukat dava açtı ve öyle kapandı. 

 ... 12 Eylülde tek kişi vardı. Kenan Evren ne dediyse o oldu. Maalesef onun 

görüşleri hiç de ilerici görüşler değildi.”194 

 Genelkurmay eski başkanı ve DYP Kilis milletvekili Doğan Güreş:”Askeri 

darbelerin Türkiyenin ilerlemesini engellediğini söyle”yerek;kendisine de “darbe 

yapılmasını”telkin eden mektupların geldiğini söyleyip,böyle bir şeyi düşünmediğini de 

belirtmektedir. 

                                                           
193 Aksiyon derg.27-Mayıs 

194 Agd.13-19-Ocak-1996. 



 Çekiç güç konusunda ise yorum yapmaktan kaçındığı belirtilerek,bu konunun 

milli güvenlik kurulunda değerlendirilmesi gerektiğini söyler.195 

 Evet. İleride meydana gelecek olayların ilklerinden biri de;İttihat ve Terakkiye 

karşım gösterilen bir tepki olayıdır. 

 İrtica senaryoları ve uydurmalarının diğer adıdır 31 Mart... 

 İleride ortaya konulacak ve atılacak olan senaryolara bir adım ve ayak atmadır 

31 Mart... 

 Tüm menfiliklerin halka,geçmişe,İslama mal edilmeye çalışmanın diğer adıdır 31 

Mart... 

 Yapılacak işlere meşruluk kazandırmak amacıyla toplumun başı üzerine konulan 

“Demoklesin kılıncı”nın diğer bir adıdır 31 Mart... 

 31 Mart 1909’da seçilen kurbanlar-kurbanlık olarak seçilip-,ileride de seçilecek 

olan kurbanların diğer adıdır 31 Mart... 

 -Olayın “İttihadî Osmanî adlı gizli bir cemiyetle başladığı ifade edilirken,gizlilik 

kendisini korur.196 

 -“İyilik zannıyla kötülük yapmak”kuralına,yapılanlar ne kadarda 

benzemektedir. 

 Evet. Çok renklerin çalkalandığı bu olayda;tek bir renk görülüyordu:Şeriat... 

 Bir irtica olayı olarak yansıtılmaya çalışılan bu vak’ada hedefler ve 

hesaplar,ileriye dönüktü. 

 Belki de ileride yapılacak ihtilallerin çekirdeği olarak atılmış ve ekilmişti. 

 Bediüzzaman olayı şöyle özetliyor ve netleştiriyordu:”hem şeriat 

istiyorsunuz,hem şeriata muhalefet ediyorsunuz.” Zira “İtaat farzdır”diyordu. 

 -“Her taşın altından çıkıyor.”derler. Doğru. Şu İngilize bu atasözü ne kadar da 

uyuyor, değil mi? Hele 31 Mart ve ona benzer olayların altında.. 

 Bir-iki asırdır,peş peşe yapılmakta olan;suyu iyice bulandırmak,o bulanıklık 

esnasında yapılması gerekenleri yapmak... 
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 Ancak işin hazin tarafı;mesele ve problemin çözümünün yıllar ve asırlar almış ve 

de alacak olmasıdır. Buda delinin değil de,çok akıllı birinin kuyuya bir taş 

atması,yıllarca akıllıların bir türlü çıkaramamasına benziyor... 

 Ve şu da görülmektedir ki;sudaki bulanıklılık oranının,berraklık oranından –

kıyas olarak- hala fazlalığını korumasıdır. 

 Bu birazda tahribin kolay,tamirin güç olmasından da kaynaklanmaktadır. 

 Çok yönlü hedefler ise;surların yıkımıdır. Yani;Abdulhamid,arkasından 

Osmanlı,devamla İslâm alemi ve neticede İslâmın imhası idi... 

  

  

BİR İNGİLİZ SEFİRİNİN ÇOK GARİB İFŞAÂTI : 

  

 “1910 senesinde İngiltere sefiri Cirad Lavsır İstanbuldan,İngiliz dışişleri bakanı 

Harding’e gönderdiği mektub;İttihat terakkinin içinde rol oynayan masonların ve 

bunlara kapılan tînetsiz bazı kimselerin hallerini ve durumlarını acib şekilde tasvib 

ediyor. 

 Mektup,29 Mayıs 1910’da yazılmış,ancak mektubun mahiyeti ve ifşa ettiği sırlar 

İngiliz siyaseti icabı uzun zaman saklı kalmıştır. Ta 1974 yılında Londra üniversitesi 

siyasal bilgiler öğretim üyesi Prof. İli Kiduri tarafından  Arabik politicak memores F.O 

8000 adlı kitabında ve "“ritanya dış ileri bakanlığı belgeleri,193 A,”başlığı ve rakamıyla 

neşredilmiştir. 

 İngilizce olan bu kitap,sonraları Prof. Dr. Muhammed Tevfik Hüseyin,Arapçaya 

tercüme ederek Bağdad’da münteşir”Afakı Arabiye” mecmuası 9. sayısında,sahife 56-

dan 63-e kadar ki bölümünde ve mayıs 1978’de neşredildi. 

 Ayrıca kitabul insan vel iman sahife 16-23 de de bu mektubun bazı kısımları 

neşredilmiş. bunlar: 

 “Aziz Şarl,23 Nisan tarihli Gords’ın telgrafı ve 25 Nisan tarihli 

telgrafınız;Mısır’daki Muhammed Ferid,İstanbulda Masonlardan bir temsilci tayin 

ettiği şayiasına dairdir. ittihat ve terakki cemiyetiyle iç içe oldukları ve buradaki jön 

Türk hareketini idare ettiklerini ve buradaki Masonların,Türkiyedeki rol sahibi 

oldukları söylenen Avrupa Masonları hakkında biraz malumat vereyim: 



 Şimdi size gizli ve şahsi olarak şunları bildiriyorum ki;Bu yeni Masonluk 

hareketi,İngiltere ve Amerikadaki Masonlardan ayrıdırlar. Buradakiler son derece 

siyasi ve gizlidirler. Çok gizli şekilde ve çok ustaca bunlara hülûl edilmezse 

durumlarından hiçbir malumat elde edilemez. Zira her hangi bir şahıs bunların ufak bir 

sırrını ifşa etmek istediğinde;onların gizli zebanilerin elinden çekeceklerini de beraber 

düşünür. 

 Hem de siz bilirsiniz ki;Jön Türklerin Paristeki hareketi,Selanikteki Jön 

Türklerin hareketinden tamamen ayrıdır. Oradakiler,bunların hiç durumlarını ve 

nizamlarını bilmemektedirler. 

 Şimdi Selanikte yüz kırk bin yahudi yaşamaktadır. Bunların sekiz bini İspanya 

asıllı yahudilerdir. Yirmi bini ise,”Lavi” sülalesinden olup müslümanlarla beraber 

yaşıya gelmişlerdir. 

 İşte bu İspanya asıllı yahudilerin çoğu,geçmişte İtalya cinsiyetini almış 

olup,İtalya locasına bağlıdırlar.Çünkü Roma belediye reisi Yahudi Nasan,Roma da 

masonluk için çok büyük ve müessir bir loca teşkil ettirmiş,aynı zamanda”Nozati” ve 

“Sonino” adlarındaki iki yahudi reisi italya millet meclisinde masonluklarıyla 

bilinmektedirler.” 

 “Bundan birkaç sene önce;Selanikli yahudi ve şimdi selanik meb’usu olan 

İstanbulda millet meclisinde bulunan Amanuel Selanikte italya locasına bağlı bir mason 

locasını teşkil ettirmişti. İşte bu yahudi Emanuel Karasso,ittihat ve terakkinin jön 

Türklerinden bir çok subay ve sivilin mason olmalarında rol oynamıştır. Bunu hedefi de 

yahudilerin Türkiyedeki yeni harekette nüfuz sahibi olmalarını temindir. Her ne 

kadar,ilk önceleri jön Türklere,Sultan Abdulhamidin hafiyelerinin kötü muamelelerini 

propaganda ile anlatarak bunların çoğunu kendi localarında muhafaza ve emniyet 

altına alabileceğini söylemişse de;İsmail mahir paşa bu  locanın gizli sırlarından bazı 

kısımlarına muttali olmuş ve yıldıza götürmüştü. Fakat az bir müddet sonra,31 mart 

1909 hareketinde,bu İsmail Mahir paşa,ittihat terakki tarafından büyük işkencelere 

uğratıldı.” 

 “İngiltere sefiri devamla:”ittihat ve terakkinin çeşitli adlar altında kurdukları 

cemiyetlerinin hemen hepsi de mason localarına bağlıdırlar ve proğramları yahudiler 

tarafından tanzim edilmektedir...”197 

 -Bediüzzaman,Divan-ı Harbi Örfi adlı eserinde olayın gelişmesini şöyle 

anlatır:”Hakkın hatırını kırmıyacağım,hakikatı söyliyeceğim. Zira hakkın hatırı 

alidir,hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın,yalnız hak sağ olsun. 

Şöyle ki: 

                                                           
197 B. Said Nursi. A. Badıllı. 1 / 198-199. 



 “Otuz bir mart hadisesi”denilen o saika ve müthiş fırtına,esbabı adide tahtında 

öyle bir istidadı tabiiyi müheyya etmişti ki;neticesi hercü merc olduğu  halde,min 

indillah ehli kıyamın lisanına daima mucizesini gösteren ismi şeriat geldi. O fırtınayı 

gayet hafif geçirdiğinden,nisanın nısfından sonra ki gazeteleri indallah mahkum ediyor. 

Zira,o hadiseye sebebiyet veren 7 mesele ve onunla beraber yedi hal nazarı mütalaaya 

alınsa,hakikat tezahür eder.Onlarda bunlardır: 

 1)Yüzde doksanı ittihat ve terakkinin aleyhinde,hem onların tahakkümü ve 

istibdadı aleyhinde bir hareket idi. 

 2)Fırkaların meydanı münakaşâtı olan vükelayı tebdil idi. 

 3)Sultan-ı mazlumu sukut-u musammemden kurtarmak idi. 

 4)hissiyatı askeriyenin ve adabı dindarânelerinin muhalif telkinatının önüne sed 

çekmekti. 

 (Pek çok büyütülen Hasan Fehmi beyin katilini meydana çıkarmaktı.) 

 6)Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. 

 7)Hürriyeti,sefâhete şümulünü men’ ve âdâb-ı şeriatla  tahdid ve avamın siyaseti 

şer’i bildikleri yalnız kısas ve kat’ı yed haddini icra idi. 

 Fakat zemin bataklık ve dam ve plan serilmişti. Mukaddes olan itaat-ı askeriye 

feda edildi. üssül esas esbab,fırkaların taraftarâne ve garazkarâne münakaşâtı ve 

gazetelerin belağât yerine mübalağât ve yalan ve ifrat-perverâne  keşmekeşleri idi. Bu 

metâlibi seb’ada;nasılki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür. Bunda da yalnız ziyayı 

şeriatı beyzâ tecelli etti. Zira fesadın önüne sed çekti.”198 

 “Ben mart hadisesinde şuna yakın bir hal gördüm. Zira İslâmiyetin meşrutiyet-

perver ve hamiyetli fedaileri cevheri hayat makamında bildikleri nimeti meşrutiyeti 

şeriata tatbik ile,ehli hükûmeti adalet namazında kıbleye irşad;ve namı mukaddesi 

şeriatı meşrutiyet kuvvetiyle i’lâ;ve meşrutiyeti şeriat kuvvetiyle ibka;ve bütün seyyiatı 

sabıkayı muhalefeti şeriat üzerine ilkâ etmek için bazı telkinatta ve teferruatın 

tatbikatında bulundular. Sonra sağını solundan farketmeyen –haşa- şeriatı istibdada 

müsait zannederek;tuti taklidi gibi”şeriat isteriz” demekle maksad ortada anlaşılmış 

oldu. Zaten planlar serilmişti. İşte o vakit yalan olarak,hamiyet maskesini takan bazı 

herifler o ismi mukaddese tecavüz ettiler. İşte cay-ı ibret bir nokta-i siyah!..”199 
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 -Abdulhamidin hatıra defterinde ise:”31 Mart gerekçesini “ittihat ve terakki 

cemiyeti “ile bu cemiyete dayanan hükûmetin tecrübesizliği ve tedbirsizliği 

hazırladı.Başta Kamil paşa zade ile İsmail Kemal bey oldukları halde,bir takım ittihat 

terakki muhalifleri bu durumdan yararlandılar. Basın,bilmeyerek ve tehlikeyi 

hissetmiyerek ateşi körüklüyordu. Nisanın birinci günü yayınlanan gazeteler genellikle 

ayaklananların şakşakçısı olmuş ve Murad beyin Mizanı çok ileri giderek subaylarını 

öldüren erlere gazilik dağıtmıştı.” 

 Ve”31 Mart olaylarıyla benim kesinlikle ilişkim yoktur. Hatta kendiliğinden 

gelmiş bu fırsattan yararlanmaya bile tenezzül etmedim. Eğer olaylara girmek 

isteseydim ve yararlanmayı düşünseydim,bu gün Beylerbeyinde değil,yıldız sarayında 

bulunurdum.” 

 -“Eski Şeyhulislamlardan Cemaleddin Efendi ise:”O hadisenin,ittihat ve terakki 

tarafından tertip edildiğini”ifade etmektedir.” 

 Bediüzzaman ise burada;nasihatlarıyla yatıştırıcı rol oynamıştır. Kendisi 

kesinlikle katılmamıştır. Derviş Vahdetinin Volkan gazetesindeki kışkırtıcı yazılarına 

mukabil,tesirini kırıcı ve halkı teskine tesir edici yazılarıyla bir çok insanın 

katılmamasına yardımda bulunmuştur. Zira o gerçek rengi görmüş,oyunu anlamıştı. 

Katılmamış,yardım da bulunmamıştır,avamın alet olmasına...200 

 31-Mart gibi,Şeyh Said ve Menemen hadiselerinin arkasında bir komplo 

görülmektedir. Nitekim hala da 28 şubat kararları ile belli kesime kızılmış,umumun 

malı olan Kur’an kursları ve İmam-Hatibler kapanarak inançlı insanlar rencide 

edilmiştir. 

 Menemen Hadisesi ki; konuda Rıza Nur şöyle der:”...Bu gün gelen Milliyet 

gazetesi de Menemen isyanından bahsetmektedir.Dediğimiz oluyor.Mustafa 

Kemal’in,milletin kendi aleyhinde olduğunu görünce yeniden bir terör yapacağına 

hükmetmiştik. Demek başlıyor. Zannımca bu isyan ehemmiyetsiz bir şey olacak. Belki 

hükümet tarafından teşvik edilmiştir.Çünki teröre vesile yapacaktır. Hatta serbest fırka 

erkanın da bununla müşterek olduğunu söylüyorlarmış. İşte ne kadar katliam edilecek 

menfaatlarına muzır görülen adam varsa bu vesile-i cemile ile temizlenecektir.” Ve 

devamla: 

 “..Bu fırka işi de bitti. Şimdi bunun intikamı ve kanlı neticesi olacak ki bu 

feci...İleri atılmış türlü kahırlara,hakaretlere,maddi zararlara,hapislere 

uğrayacaklar,hatta canlarını kaybedenler olacaktır.Gazi’nin seyahatı bunun 
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mukaddemesi olsa gerektir. Bakalım ne olacak... Bunların bütün mesuliyetleri Fethi’nin 

boynundadır. Herkesin ileri atılmasına sebeb oldu,sonra alçakça onları bıraktı.”der.201 

 Menemen’in Belediye başkanı,Atatürk’ü kızdıran şu sözü söyler:”Bu olay,serbest 

cumhuriyet fırkasını lekelemek için tertib edilmiştir.”ve Atatürk der: 

 “Olayın siyasi kaynakları araştırılsın. Olayla ilgili görülen herkes şiddetle 

cezalandırılsın. Verilen ölüm cezaları hemen yerine getirilsin. Menemen artık 

lanetlenmiş bir beldedir. Bütün ahali boşaltılıp çevre illere dağıtılsın. Evler yakılıp 

hükümet meydanına büyük bir sütun dikilsin.” 

 Herkes tarafından ittifak edilen gerçek şudur ki;Menemen olayı bir komplodur. 

Nitekim daha sonraları da olduğu gibi. Burada esrarkeş üç Mehmetler kullanılmıştır. 

Derviş Mehmet,Sütçü Mehmet,Şamdan Mehmet’dir. Meslekleri belli,kendileri sarhoş 

kimseler olarak belli.. 

 Dini hiçbir yönü olmayan bir olay. Nitekim olayın içerisindekilerden biri şöyle 

der:”Vallahi efendim,ben namaz bile kılmıyorum,oruç tutmadığıma dair şahitlerim 

vardır.” Milletteki 60 yıllık burukluk,suçluluk hissi Menemen tertibinin menfi 

neticesidir. 

 Menemen olayından sonra verilen beyanatlar ya din adamına,ya bir tarikat 

mensubuna veya tekke üzerinedir. 

 Kazım Özalp (TBMMBaşkanı):”Tekkeler ya mekteb yapılmalı,yahut yakılmalı. 

Bununla irtibatı olan diğer şahıslar da etraftan celbedilmelidir.” 

 Gazi Paşa:”Kumandanlar bilmelidirler ki bu tarikat (Nakşibendi tarikatı) yok 

edilecektir,siyasi irtibat aranacaktır.” Ve “Hiçbir yerde kutub ve Kutbul aktab 

bırakılmamalıdır.”,”Şeyhlik ve müridliğe fiilen müdavim oldukları sabit olanlar 

hakkında ağır ceza tatbiki için kanun çıkarılmalıdır.”202 

 Ancak Kubilay’ın çavuşu olan Mahmut Özkan şöyle diyordu:”Olayı 

müslümanlara mal edenler yalan söylüyor.” O halde yalan söyleyenler utansın! Yalan 

söyleyen tarih utansın veya yüzündeki utanç perdesi kaldırılsın,aklansın... 

 MİT Alanı Mahir Kaynak şöyle der:”1960’da basit bir-iki öğrenci ile darbe 

yapmak mümkündü. 71 müdahalesine gelindiğinde 1960’dan daha ciddi bir takım 

sebebler gerekiyordu. 1980’e gelince artık aynı gerekçe ile darbe yapılamazdı. Daha 
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ciddi bir takım hareketler oldu.Şu anda yeniden darbe yapılması mümkün ise 1980’in 

ötesinde bir takım gerekçeler gerekiyor. Ya iç harp olacaktır,yada başka bir 

şey...Gerekçesi her hâlu kârda 80’i aşan ölçülerle olmalı.”203 

 Nitekim 1997’de yapılan sessiz darbe;Postmodern bir darbe olarak tarihe geçti. 

Sivil-asker işbirliği... 

 13-Şubat-1925’de:”Şeyh Said isyanı” ile “Takrir-i Sükun kanunu” çıkarılmış 

ve”İstiklal mahkemeleri” kurulmuştur. 

 23-Aralık-1930 Menemen olayı ile de Nakşibendi Şeyhi Esad Efendi gibi 

şahsiyetler ortadan kaldırılmıştır.”204 

 Sanki olaylar,kanunlar ve uygulamalar için bir zemin oluşturulmuş ve o mecraya 

sürüklendirilmiştir. 

 Kubilay’ın yakın arkadaşı ve Menemen’in eski belediye başkanı Bedri Onat şöyle 

der:”Daha anlatamadığım hadiseler var...Anlatmak istemediğim değil 

de,anlatmadığım,anlatamadığım hadiseler var.”205 

 “Menemen Hadisesinin İç yüzü”adlı kitabında Cevad Rifat Atilhan özetle şöyle 

bahseder:”İttihatçı ve dünya siyonizmine bağlı Celal Bayar’ın sevk ve idaresinde 

bulunan bir iktidardan başka türlü bir şey beklenemezdi.” Ve “inkilab öncesi bütün 

kötü idare ve yolsuzluklardan bizzat o,yani Celal Bayar mesuldür. Arkadaşlarının 

başını yiyen de odur.”206 

 “33 yılda üç insanın canına kıymayan mutlakiyet devrine mukabil,sekiz yılda 

hürriyet devrinde darağaçlarında asılmak veyahut kurşuna dizilmek suretiyle tam 

altmış bin insanın canına kıyılmıştır. Cehalet,ihtiras ve keyfi idare yüzünden cephelerde 

ölen üç milyon Türk bu hesaba dahil değildir.207 

 “Osmanlı mali hayatı Sultan Selim devrinden itibaren Yasef Nazi tarafından ele 

geçirilmiştir. Bunlar şu anda dünya iktisadi hayatını elinde tutan Roçilt’lerin 

dedeleridir. 
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 Siyonist ve mason kesafetinin çok az olduğu yerlerde bunlar ellerinde mali 

imkanlara dayanarak hükümet adamlarını,parti liderlerini,naşirleri,müellif ve 

mütefekkirleri satın alarak dünya siyonizmi ve masonluğunun umumi menfaatlarını 

korumak ve müdafaa etmek için hamleler yaptırırlar.”208 

 “İlk kominist merkez üyesi olan beşyüzelli dört üyeden dörtyüzkırk yedisi saf 

kan yahudi idiler. Yahudi olmayanlardan iki Polonyalı,bir çek,kırküç Litvanyalı,üç 

Finlandiyalı,otuz Rus,onüç Ermeni,iki Gürcü,bir Macar,oniki Alman ve 447 yahudi..Bu 

447 kominist yahudiden yalnız ellisi 1917 büyük kominist ihtilalinin iç yüzüne vakıf ve 

ana hedefini biliyordu,diğerleri ise mahalli ihtilal koministleri idi. 

 ......1917’de rusyadaki kominist ihtilallerinin dış ve şef organizatörleri Amerikan 

yahudisi milyarder Jakop Şif (tir.)(31 Mart ihtilali için bir milyon dolar,1917 rus ihtilali 

için 12 milyon dolar sarfeden yahudi)...209 

 “1917 Rusya bolşevik ihtilaline kadar dünya siyonizmi milletleri ırk ve din 

uğruna birbirine karşı savaşlar ve iç ihtilallere sevketmiştir. 1917’den sonra dünya 

siyonizmi milletlerin karşısına yeni bir taktikle çıkmıştır:İktisadi Sistem. Şimdiden 

sonra dünya milletlerini pek kanlı savaşlara sevkedecek olan amil iktisadi sistemdir. 

Devletlerin yıkılışı ve yeniden kuruluşuna daima iktisadi faktörler tesir edecektir.”210 

 Özetle;Rumi takvimle 31-Mart 1325,asıl 13-Nisan-1909’da olan bu olayla 

Abdulhamid tahttan indirilmiş ve Meşrutiyet kurulmuştur. Abdulhamid Han çetelerin 

silahlanmasına karşı müslümanı müslümana kırdırmamak için birliklerinin silahlarını 

toplatarak,kan akmasını önlemiştir. 

 Sultanın Hal’ kararını tebliğ edenler içinde bir Türk yoktu. Bunlar;Emanuel 

Karasso,Esat Toptani,Âram Efendi ve padişahın uzun seneler yaverliğini yapan Arif 

Hikmet Paşa idiler. Durumu öğrenen Padişah;”Bir Türk Padişahına,İslâm halifesine 

hal’ kararını bildirmek için bir yahudi,bir ermeni,bir arnavut ve bir nankörden 

başkasını bulamadılar.”demiştir. 

 31 Mart vak’asının gizli tertipçilerinden Selim Sırrı Tarcan ile Rıza Tevfik bey şu 

itirafta bulunmuşlardır:”1908 ihtilalinden evvel,bizleri başta İngiliz sefiri olmak üzere 

fransız,italyan sefirleride çok teşvik ettiler Onlardan büyük mikyasta fikir muaveneti ve 

teşvik gördük.”   

 Rıza Bey buna rağmen ziyaretine gittikleri ingiliz sefirinden kabul 

görmediler,yıllar sonra oğluu Londrada  ziyarete gittiğinde hem oğlu hemde kendi 
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maddi yardım gördüğünden teşekkür için Lordu ziyaretinde,önceki ziyaretlerinde 

soğuk davranmalarının sebebini sorduğunda;istediklerinin yapıldığını ancak neticenin 

alınmadığını şöyle izah etmiştir:”Zira ihtilal yaptınız,gerçi Kanuni Esasi geldi,fakat 

sultanda hele hilafet müesseseside yerinde bâki...” 

 İlgi sebeblerini de şöyle belirtir:”Ha...Dostum Rızâ Tevfik Bey... Biz Mısır'da 

bilhassa Hindistan'da İslâm kitlelerini idâremiz altına alabilmek için milyonlarca altın 

harcadık, muvaffak olamadık. Halbuki Sultan Yılda bir defâ bir "selâm-ı Şâhâne", bir 

de "Hafız Osman Kur'ân-ı Kerîmi" gönderiyor, bütün İslâm ümmetini, hudutsuz bir 

hürmet duygusu içinde, emrinde tutuyor.  

İşte biz ihtilâlden ve siz Jön Türklerden ihtilâl sonunda, sultanların da, hilâfetin 

de, yâni bir selâm-i Şâhâne ve bir Hâfız Osman Kur'ân'ıyla kitleleri avucunda tutan 

kuvvetin de devrilmesini bekledik, aldandık. İste bu sebeple bir soğuk adem-i kabul 

gördünüz..." 

 Sözü yine Mahir Kaynak’ın sözüyle bitirelim:”Bugün darbe yapmayı 

planlayanlar varsa Türkiye halkını;”Evet,bunun için darbe yapılır.”dedirtecek bir 

takım eylemlere ihtiyaçları var. Bu da bellidir,Türkiye’nin bölünmesi...Çok vahim bir 

olay. Türkiye açısından ancak böyle bir konumda askeri darbe olabilir (ve) Güneydoğu 

darbeye hizmet etmiyor.”211 diyor. 

 Necib Fazıl şiirinde: Mehmed’im,başlar yüksekte 

             Ölsekde sevinin,eve dönsekde 

             Sanma bu tekerlek kalır tümsekde 

             Yarın elbet bizim,elbet bizimdir. 

             Gün doğmuş,gün batmış, 

             Ebed bizimdir...    

 -Surda bir gedik açtık,mukaddes mi mukaddes 

  Ey kahpe rüzgar,her nereden esersen es... 

         2-4-1996 / MEHMET   ÖZÇELİK  
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BÜYÜTÜLEN DEVİN ÇÖKÜŞÜ  ABD 

  

 “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesad belirdi 

ki,Allah yaptıklarının bir kısmını onlara (dünyada,diğer kısmını da ahirette) 

tattırsın;belkide (tuttukları kötü yoldan) dönerler.”212 

 “Beşer zulmeder,Kader adalet eder.”Bediüzzaman. 

 Tıpkı Rusyanın içi kof olarak yıkılışı gibi yıkıldı ABD. Maddi kaybının ötesinde 

perestijini kaybetti,11-Eylül-2001 saat 8-45-deki New York, Washington,Pentagondaki 

ve Beyaz Sarayı hedef alan saldırı... 

 Zira bu maddi ve askeri alandaki istihbarat örgütünün yıkılabileceği tahmin 

edilmediğinden tüm dünya devletlerinde şu kanaatı oluşturmuş oldu;ABD’de yıkılabilir. 

 Saldıranın hem kendisini isbat,hem biriken kin ve nefretleri kusma,hem rakib 

olma,hem dünyaya verilen mesajla;sizde var ve yapabilirsiniz. Yeni şekillenme 

olsun,görülmeyen,bilinmeyen,duyulmayanlarda ortaya çıksın. Birinin jandarmalığından 

çıkıp,umumun korumasına verilsin,dünya yeniden şekillensin,mesajları bulunmaktadır. 

 ABD beslemiş olduğu terörü geri tepti,beslediği karga gözünü oydu. Beslediği 

İsrail kargasının karşılığı olarak gözünün oyulması faaliyetidir. Bu faaliyet ABD kolunu 

kırmaya yönelik bir saldırıdır. 

 Zira yapılan bir ankette;teröre en çok destek verenler arasında birinci sırada 

ABD,25,1 ve Irak ise,11,8 olmaktadır. 

 Ve Anar-ın Eylül-2001-deki anketinde,Kim tarafından yapıldığı hususunda 

ise;Size göre, bu saldırıların arkasında kim veya kimler var?(Açık uçlu soruya verilen 

cevaplardan derlenmiştir) 

 %-ABD içi güçler, 20,7 

 Usame bin Ladin, 13,3 

 Uluslararası terör örgütleri, 8,2 

 Taliban, 6,9 

 İsrail, 5,8 

 Ortadoğu ülkeleri, 3,0 

 İslami terör örgütleri, 2,4 
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 Silah tüccarları, 1,5 

 Rusya, 1,1 

 Avrupa ülkeleri, 1,0 

 Diğer, 1,6 

 Fikir belirtmeyen, 34,5 

 TOPLAM, 100,0 

 ABD’nin İsraile destek olması bende şu faraziyeyi oluşturmaktadır;Hadiste 

belirtilen yahudilerin imhasında her ağacın arkasına saklanan yahudiyi her ağaç;ey 

insanoğlu gel,arkamda yahudi var demesine rağmen,yahudi ağacı diyede bilinen ğarkad 

ağacı bundan müstesna tutulup söylemeyecektir. Her ne kadar bugün bu ağaçtan 

israilde çoklukla ekilse bile acaba bu ağaç ABD’mi diyede düşünmeden 

edememekteyim? 

 Kesinlikle tasvib edilmeyen bu hareketin kader cihetiyle adalet oluşu ise;işte 

dünyada uygulanan terörist uygulamalara karşı ilgisiz kalmasıdır. Bazen manevi destek 

olduğu zulme karşı kaderin adaletidir. 

 1492’de keşfedilen ABD,yerli halkdan olan kızılderililerin yerine oturup,onları 

oradan sildi. Batı gibi kendiside tüm senaryolarını ve ilhamlarını Tevrat ve İncile 

uydurdu,dayandırdı,bu uğurda her türlü uygulamaları meşru gördü. 

 Geçmişi olmayan,tarihi bulunmayan,sığır çobanı ABD,tarihi ve tarihi 

yerleri,asırlık kültür birikimlerini vurmaktadır. Tarihi kendi öncülüğünde,miladı kendi 

başlangıcı yapma peşinde. Viyetnamda savaşın başlamasına sebeb gösterilen Tonkin 

körfezinde bulunan ABD savaş gemisine savaş açılma bahane edilirken,durumu 

araştıran Johnson;”Muhtemelen ateş açma diye bir şey olmadı.”demektedir. Tıpkı 

Laden yapmamış olabilir diye,bari gelmişken birkaç yeri oradan da Irak ve gerekli 

yerleri gidebiliriz senaryoları yatmaktadır. 

 Batı dünyasında İslâmiyet;Kadına baskı yapan ve terörist bir din ve 

mensublarınında terörist olduğu imajı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Sık sık 

İran,Irak,Cezayir,Filistin ve şimdilerde de Afganistan bu terörü,şahıslarında 

simgeleştiren devlet olarak gösterilmeye ve tarihe geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Bununlada kendi mensublarının İslâmiyete girmelerini en az ihtimalle frenlemiş 

olmaktadırlar. 

 Prof Sabahattin Zaim 1957'de Amerikada bulunduğunda -gizli raporlar- 

içinde,Amerikan milli eğitim Dernekleri Federasyonunun kapanış konuşmasındaki bir 

bölümde şöyle deniyordu:"Afrika 21.asrın kıt'asıdır.Dünya medeniyeti afrikanın 

şekillenmesine bağlıdır.Çünki bâkir bir kıtadır.Ona hakim olan,dünyaya hakim 

olur.Burada batı medeniyeti için iki tehlike vardır.Biri kominizm,diğeri 

islamiyettir.Fakat bizim için islamiyet kominizimden daha tehlikelidir.Zira kominizm 



başarılı olsa bile biz maddi imkanlarla onu bertaraf edebiliriz.Fakat islam afrikaya 

girerse,bu kıta batı medeniyeti için ilelebed kaybolur."213 

 24-4-1980’de çöl operasyonunu yaptı. 14-4-1986’da Libyayı vurdu. 16-1-1991,24-

2-1991’de Körfez savaşını yaptı. Mart-1991’de zenci bir şöförün kıyasıya dövülmesine 

tüm dünya şahit olmuşken,mahkemenin 29-4-1992’de polisleri suçlu bulmamasıyla 

ayaklanmaya sebeb oldu. 

 Güzel olan nokta;olaydan sonra tüm dünya bu olayı kınamıştır. Her ne kadar 

canı yanan Filistin ve Irak gibi birkaç yerde ferdi sevinç gösterileri olsa bile... 

 Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi,başkaları içinde istememeliyiz,hakikatı bir 

daha tecelli etmiş oldu. 

 Dünyadaki terörleri hazmeden ABD,kendisininkini ne kadar hazmedecektir? 

Dilerizki bu durum terörün hazmedilemiyeceğini göstermiş olsun. 

 Ortadoğu ve Filistin gibi bir çok yerin karıştırılmasına göz yummakla 

kalmayıp,maddi manevi desteğinin bedelini ödemektedir. Bundan ders alıp Başta İsraile 

olan desteğini çekmeli,asrımızda tırmanan anarşinin önlenmesi için dünya devletleriyle 

el birliği yapmalıdır. Karşı önlemler alınmalıdır. Zira terörün dini,ırkı,insaniyeti 

olmayıp,hiçbir kanun dinlemez. 

 Zira olayı yapan pilotlar kendisi tarafından eğitilmiş,şüpheli görülen Üsame bin 

Ladin Ruslara karşı her türlü silah ve imkânlar sağlanarak kullanılmıştır. Ekilenler 

biçilmektedir. Fazla ekilmeden tedbirler alınmalıdır. 

 Dünyayı kontrol eden CIA-FIA haber alma örgütleri bu olayda fos çıktı. 

Büyüklüğünün birazda hayali olduğunu gösterdi. Pentagondaki savunma bakanlığına 

yapılan saldırı;ekonomi-istihbarat-savunma acziyyetini ortaya koymuştur. Km’lerce 

boyundaki Pentegon askeri binası,23 bin kişinin çalıştığı birbirine bağlı uzun salonların 

oluştuğu dev bir organizedir. 

 Tarihi bir gerçek olarak görülmektedir ki;Bu olay Osmanlının haşmetli dönemi 

olan Kanuniden sonraki iniş dönemine benzemektedir. ABD’nin içindeki virüs hızla 

dolaşmaktadır. 

 Peki Rus ve ABD’nin yıkılan gurur ve hayalinin yerini kim,nasıl ve ne şekilde 

dolduracaktır? Alternatifler nelerdir? 

 Yeni Dünya düzenine,yeni bir düzen verilmelidir. 

 Dünyadaki küçüklü büyüklü bir çok devlet,bu devletin çöküşüyle adeta ortaya 

çıkmış ve görünmüş olmaktadır. Bir silkinme olmuş ve –bende varım-denilmiştir. 

Bundan faydalanıp dünya birliği içinde insanların teröre karşı ortak bir tavır almaları 

sağlanmalıdır. 
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 Umulmayan taş ABD’nin başını yardı. Başı yarılanlar gözden geçirilmeli,aynı 

akibete düşülmemelidir. Güzel bir gelişme olarak olaydan sonra insanlar kiliselere akın 

edip,dua ettiler. Ve bunu Tanrı’nın bir gazabı olarak nitelediler. Başkanın intikam alma 

sözüne karşı insanlar;intikam istemediler. 

 -New York’daki Twin Towers-ikiz kule sadece ABD’nin değil,dünyanın gözdesi 

idi. 110  katlı olan bu ikiz kule iki yolcu uçağının çarpması neticesinde hedefler ustaca 

bir şekilde yok edildi,bu ticaret merkezi yok oldu. Eriyen çelik gövdelerin yıkılmasıyla 

diğer binalar ayakta kalamadı. Maddi olarak 20-40 milyar dolayında bir kaybın 

olup,bunlarında sigorta şirketlerinde karşılanacağı ifade edilmektedir. 

 1970’de yapılıp 750 milyon dolara mal olan,400 ton beton harcanıp,417 metre 

uzunluğunda,50 bin çalışanı olan,99 asansörlü çelikten yapılma bu ticaret ve dünya 

finans piyasalarının kalbi idi. 430 iş merkezi bulunmakta idi.Borsa ve bankacılık 

şirketlerini içerisinde barındırmakta idi. Mimarı ise;Minoru Yamasakidir. 

 New York aynı zamanda İsrailden sonra ikinci bir yahudi merkezidir. Olaydan 

sonrada 4 bin yahudinin kayıb olduğu ilan edildi. Sonraki günlerde görüldüki;olayın 

olduğu gün o dört bin yahudi işe gitmemişlerdir. Bir hikmeti olsa gerek? Acaba 

kendilerimi,yoksa bildikleri birilerimi? 

 “Bir Ürdün gazetesine (el-Watan) dayanarak yazdığım, "İsrail saldırıdan 

haberdarmış, ulaşabildiklerine o sabah Dünya Ticaret Merkezi'nden uzak durmalarını 

tebliğ etmiş" bilgisi... 

... İsrail'in saldırıdan haberdar olduğu için ikiz kulelerde hiçbir İsrailli'nin ölmediği 

haberi peki? Bundan haberdar olunca, hemen İsrail'de çıkan Jerusalem Post ve 

Ha'aretz adlı gazetelerin web-sitelerine ulaşıp saldırıda hayatını kaybeden İsrailli 

sayısını öğrenmeye çabaladım. Hayret, her iki gazete de bu konuyla ilgili tek bir haber 

ve yazı yayımlamamış... 17 Ağustos depremine Çınarcık'ta yakalanan on kişi için 

kalabalık bir ekip gönderen İsrail'in tek vatandaşının burnunun kanamasına dahi önem 

verdiği biliniyor. Hayretim beni CNN web arşivine sürükledi; oradaki haberlerde de her 

ülkenin adı geçiyor, ancak kayıp listesinde İsrail devleti yer almıyordu... Ben de yazımda 

Ürdün gazetesinin verdiği bilgiyi kullandım... “214 

Belliki bu işi yapanlar bunu ustaca yaptılar. Uzun zamanın plan ve proğramıdır. Ticaret 

merkezini vurdukları ana nokta,tüm binayı kontrol eden kontrol merkezinin bulunduğu 

yerdir. Binanın kalbidir. 

 Tarihin en büyük saldırısı olan bu saldırı ABD tarihinde bir ilk oldu. Kendisi her 

yere girmiş,kimse kendisinin topraklarına bu şekilde girmemişti. 1941’deki Pearl 

Harbour’da japonların 360 uçak kaldırarak deniz üssünü bombalamaları binlerce 

askerin ölmesine sebeb olup,unutulmaz yaralar açtı. Bu olay ise onun aynı zamanda 

dokunulmazlığınada dokunulmuş oldu. Bu olayda korku,dehşet,vahşet ve ibretler vardı. 

 Bunun bir kurtarıcı fırtına adıyla kamikazi yani Moğollardan gelme bir intihar 

saldırısı olup,Hiroşima ve Nagazakiye yapılan saldırılara bir misilleme olarak yapıldığı 
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ifade edildi. Olayı üstlenen Japon kızıl ordu örgütü,belki kendisine bir reklam için 

söyledi,belki anti kapitalist bir hareket idi,kapitalist ABD ve onun dünyaca meşhur iş 

merkezine yapılan bu saldırı... 

 İşin başından beri başta medya olarak olay Suudlu zengin Üsame bin Ladine 

yıkılmaya çalışıldı ve öyle olması adeta istendi,Üsame bin ladin ve sözcüsü inkâr 

edip,kendilerinin yapmadıklarını söyleseler bile... 

 Üsame bin Ladin yapmış olabilir,tıpkı yapmamış olabileceği gibi...Yaptığına 

dair,yapanların bir kısmının Mısır ve Suudlu olması olarak gösterilmektedir. Ancak 

kötü olan bizdede sürekli yapılan faili meçhullerde hep müslüman kesime mal edilmeye 

çalışıldığı gibi. Netice ise fos çıkar. Bu olayda ise sadece Türkiye çapında değil,tüm 

dünya çapında müslüman olanlar ile olmayanlar arasında bir cephe açmak 

hedeflenmektedir. 

 Nitekim bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı, “11 Eylül saldırısının Bin 

Ladin tarafından gerçekleştirilmemiş olabileceğini” ifade etti. Bir başka açıklamada ise 

“Bin Ladin’in hiç bir zaman ele geçirilemeyebileceği” yönünde. Bütün bunlar da 

göstermektedir ki;Niyet başka ve ileriye dönüktür. Buda Irak,İran,Hindistan,Çin gibi 

bir çok hesapları kapsamaktadır. 

 Batı zarardan kâr çıkarmayı bilen bir yapıya sahibtir. Tıpkı sinekten yağ 

çıkarmak gibi. Yediği bu darbedende geçmişte suç işlemiş,sabıkalı olmaktan dolayı 

Ladin vurulmaya çalışılmakta ve bu arada çıkmışken şamar oğlanı olan Irak’ada vurma 

hesabları yapılmaktadır. 

 Nitekim olayın olduğu ilk günde sevinen ve bayram yapan insanları,filistinlilerin 

sevinmesi olarak gösterildi,daha sonra anlaşıldıki; bu 1991 yılındaki Iraklıların 

Kuveytten çekilmelerinde sevinen insanların görüntüleri. 

 Bombalayan pilotlar ABD’nin eğitiminden geçen insanlardı,Üsame bin Ladin’de 

desteklenmek suretiyle Ruslara karşı desteklenmişti. Mesele terörü alevlendirmek 

değil,zulmü durdurmaktır. 

Üsame bin Laden’in önceki yaptıklarından hareketle ona atfedilmektedir. 

Şöyleki:” Aralık 1992'de Yemen’deki ABD’li askerleri hedef alan otel bombalama 

olaylarında, 1993'de Somali  Mogadişu’da 18 Amerikalının öldürülmesinde, Şubat 

1993'te New York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanmasında, Ocak 1995'te 

Filipinler’de Papa’ya suikast girişiminde, 1995'te Cezayir İslam Grubu'nun  (GIA) 

Fransa’ya karşı yürüttüğü savaşta, Haziran 1995'te Etiopya’nın başkenti Adis 

Ababa’da Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e yönelik suikast girişiminde,  Kasım 

1995'de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da beş ABD’li askerin ölümüne yol açan 

kamyonlu bombalama olayında, Kasım 1995'de 17 kişinin öldüğü Pakistan’daki Mısır 

Büyükelçiliği’nin bombalanmasında, Haziran 1996'da Suudi Arabistan’ın Hobar 

kentinde 19 Amerikan askerinin ölümüne yol açan patlamada, 7 Ağustos 1998'de 

Amerikan askerlerinin Kutsal Topraklar’a girişinin sekizinci yıldönümü dolayısıyla 

Kenya ve Tanzanya’da, 257 kişinin ölümüne, 5 bin 500 kişinin de yaralanmasına sebep 

olan ABD büyükelçiliklerinin havaya uçurulmasında, 12 Ekim 2000'de Yemen’in Aden 

limanında 7 Amerikan denizcisinin öldüğü USS Cole destroyerine yönelik intihar 

saldırısında hep onun izi vardı. “ 



Ve Fetvasında:” "İster sivil, ister asker olsunlar Amerikalıları ve onların 

müttefiklerini, hangi ülkede mümkünse orada öldürmek, her Müslüman için farzdır. 

Biz Allah’ın rızasıyla, Allah’a inanan ve onun tarafından ödüllendirilmek isteyen her 

Müslümanı, ele geçirdikleri her yerde ve her zaman Amerikalıları öldürmeye ve 

paralarına el koymaya çağırıyoruz.  

Aynı zamanda Müslüman alimleri, liderleri, gençleri ve askerleri, ABD şeytanının 

ordularına ve şeytanın işbirlikçilerine saldırılar düzenlemeye; bunların arkalarındaki 

güçleri ortaya çıkarmaya ve onlara unutamayacakları bir ders vermeye çağırıyoruz" 

Bu sözler, Şubat 1998’de Şeyh Usame bin Muhammed Bin Ladin, Mısır İslami Cihad 

örgütü lideri Ebu Yasir Rifa’i Ahmed Taha, Mısır Cihad örgütü lideri Ayman el 

Zevahiri,  Pakistan Cemiyet-ül Ulema yöneticisi Şeyh Mir Hamza ve Bangladeş Cihad 

Hareketi lideri Fazlul Rahman’ın, ‘Dünya İslam Cephesi’ adı altında kaleme almış 

oldukları fetva. Bu fetva ile Haçlılara ve Yahudilere karşı "cihad" ilan edilmişti.”215 

Kısaca;bir zamanlar rusyaya yani kominizme karşı Taliban ve Ladeni dolayısıyla 

İslâm alemini kullanan batı,bir yandanda İslâm aleminin içerisinde aşırı dinci diye ifade 

edilebilecek kesimlere karşı cebhe oluşturup,önlerini tıkamaya çalıştı. Rusyadan sonra 

bu cebhe tamamen belirginleşerek;Bosnada Avrupaya sızması engellenmek amacıyla 

sırpların zulmüne göz yumuldu,İsraile filistine karşı destek olundu,cezayirde fransanın 

yaptıklarına karışılmadı. Türkiyede ihtilaller, "27 Mayıs 1960"ta, "12 Mart 1971"de, 

"12 Eylül 1980"de, "28 Şubat 1997"de, TBMM'yi kapatan veya muhtıralarla 

TBMM'nin iradesini ve sayısal yapısını değiştiren konvansiyonel ve post-modern 

müdahaleleri yapanlar, 

Özellikle 28-şubat-1997 sivil-asker gizli ihtilali ile aşırı dinci adıyla 

müslümanların,inançlı kesimin dışlanılmasına onay verildi. İslâm alemi gözden 

çıkarılmakla kalınmadı,kollarının bağlanmasına sebeb olacak bağlar oluşturuldu. 

 Libya susturuldu,Irakın başına vuruldu,İran terörist ilan edildi,Türk 

Cumhuriyetleri Rus,Ermenistan ve Çinle çevrelenip hareket alanı daraltıldı,koca 

Hindistan-Pakistan ingiliz siyasetiyle kontrol altına alındı. 

 Menfaat üzerine oturan batı;menfaat çarklarının dönmesini sağlamak amacıyla 

herşeyi meşru gördü. 

 İngiliz siyaseti,ABD menfaatı,israil yayılmacılığı bu insanları tek bir noktada 

birleştirdi;Ortak Harekat... 

Müslümanı ve İslâmiyeti terörist göstermek çabası içerisinde bulunulmaktadır. 

İslâmı terörle mezcetmeye çalışılma çabası görülmektedir.  

Nitekim Oklohomada terör yapıldığında,İslâmi terör adıyla örgütler aranmaya 

başlandı. Ancak daha sonra ABD’nin kendi içinden çıktı failleri... 
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“İtalyan başbakanı Silvio Berlusconi'nin ağzından kaçırdığı 'İslâm-karşıtı' sözler 

tartışılıyor. Dediği şu: "İnsan haklarına ve dine saygı duyulmasını garanti eden, 

ülkelerimizdeki zenginliğin de temelinde yatan değerlerin oluşturduğu uygarlığımızın 

üstünlüğünden kuşkumuz olmamalı. İslâm Dünyası'nda böyle bir saygı yok ve bu 

sebeple geri. Üstün değerlere sahip Batı yeni insanları Batılaştırıp (Occidentalize) 

fethetmek zorunda. Komünist Dünya ile İslâm Dünyası'nın bir bölümünde bu oldu, ama 

maalesef İslâm Dünyası'nın bir bölümü 1400 yıl geride." (International Herald Tribune, 

27 Eylül 2001, http://www.iht.com/articles/33780.html)  

...Baba George Bush döneminde başkan yardımcılığı koltuğunda oturan Dan 

Quayle ile NATO'nun aynı dönemde genel sekreterliğini yapan Belçikalı Willy Claes, 

farklı ortamlarda, komünizmin çöküşünden sonra Batı için 'en ciddi tehdidi' İslâm'ın 

oluşturduğunu söylemişlerdi. (http://www.mfa.gov.tr/grupa/percept/V-2/ysezgin.htm) 

Onlardan önce, İngiliz başbakanı Margaret Thatcher'in Turnberry/İskoçya'da toplanan 

(7-8 Haziran 1990) NATO Zirvesi'nde, "Yeni düşman İslâm Dünyası" dediği 

duyulmuştu.  

Prof. Bernard Lewis'in The Atlantic Monthly dergisinde 1990 eylülünde yayımlanan 

"The Roots of Muslim Rage" (Müslüman öfkesinin kökleri) başlıklı uzun makalesinde 

(http://www.theatlantic.com/issues/90sep/rage.htm) işlediği tez de, İslâm'ın sadece 

Hıristiyanlık'la değil, Hıristiyanlık Dünyası (Christendom) da denilebilecek bütün bir 

Batı ile kavgalı olduğudur...  

Margaret Thatcher, Willy Claes ve Dan Quayle gibi Avrupalı ve Amerikalı 

politikacıların zihniyet dünyasında, 'İslâm' sözcüğü, geçmişte Sovyet-karşıtı ideolojiyi 

besleyen bilim adamlarının da gayretleriyle, Demirperde'nin yıkılışı sonrasında, 'yeni 

düşman' anlamını kazanmaya başlamıştı zaten. İtalyan başbakanı Berlusconi o çizginin 

son temsilcisi olarak görülmeli. “216 

ABD Başkanı Bush’un açıkladığı hedef örgütler: 

-El Kaide(Afganistan) 

-Ebu Seyyaf (Filipinler) 

-Silahlı İslami Grup (GİA) (Cezayir) 

-Mücahid Hareketi (Keşmir) 

-El Cihad (Mısır) 

-Özbekistan İslami Hareketi 

-Asbat El Ensar (Lübnan) 

-Mücadele ve Vaiz İçin Selef Grubu (Cezayir) 
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-Libya İslami Mücadele Grubu 

-El İttihat El İslamiye (Somali) 

-Aden İslami Ordusu (Yemen) 

Listeye bakıldığında hedef olarak belirlenen 11 örgüt, 10 ülkeyi kapsıyor. Yani 

şimdi terör örgütü olarak ilan edilen bu örgütleri yok etmek adına ABD ve yandaşları 

bu 10 ülkeye savaş mı açacaktır?”217 

-İbretli bir noktada;1999 yılında bir ABD gazetecisinin _Yeni Çakallar-adlı 

yazmış olduğu kitapta,bu saldırı aynen tasvir edilmekte ve 250 bin insanın öleceğide 

tasarlanmış olmaktadır. 

 Dünya olan olaylardan ders alarak düzenini yeniden düzenlemelidir. 

 1890’dan 2000 yılına kadar;Mexika-dan Kübaya.Nikaragua-dan 

Japonyaya,Dominik’den Vietnam,Şili,Irak ve Panamaya kadar yapmış olduğu 

saldırılarını tekrar gözden geçirmeli,kendisine yapılan saldırı vesilesiyle lekeli geçmişini 

temizleme yoluna gitmelidir. 

 Haçlı seferlerini başlattığını söyleyen George Bush,Türkiyedeki aşırı dincileri 

diskalifiye etme planına dünya çapında kendiside mi katılmak istiyor,yoksa? 

 Yıllarca İslâm ve Şeriat,terörist ve terörizmle eş olarak gösterilmeye çalışıldı. İşte 

içimizdeki örneği:”Şeriat-Kur’an acımasızlıktır.Şeriat terörizmdir. Yani şeriat egemen 

olduğu zaman;özgürlük diye bir şey olmayacak. İslâm şeriatının teröre yönelik 

yanı,yahudilikten kaynaklanır daha çok. Çünki İslâm,dünya hükümlerini “Şeriatını” 

Tevrattan almıştır. Yahudi şeriatından. Çünki şeriat-Kur’an bir felakettir. 

Özgürlükten,insanlıktan yana olan herkesin bu felaketi önlemede katkısı 

bulunmalıdır.”218 

 Dış dünyada 

ise;Irak,İran,Türkiye,Cezayir,Afganistan,Beyrut,Çeçenistan,Libya,Suriye,Bosna gibi 

yerler halkıyla beraber terörist olarak gösterilmeye çalışıldı. Kurdun kuzuya bahanesi 

nevinden...  

 ABD kendisine yapılan bu saldırılara karşı Nato’yu arkasına almayı başardı. 5. 

maddeyi kendi lehinde kullandı. Oysa 20 yıldır PKK saldırısına maruz kalan Türkiye 

bunca saldırılara karşı değil tüm Natoya mensub devletlere karşıda bir saldırı olarak 

kabul edilmesini,belki batının teröre,PKK’ya destek olmasını defedemedi. Bu bir iç 

mesele olarak gösterildi,yıllarca uğraşıldı,bir Gap’ın yapılması engellendiği gibi,yeni bir 

Gap yapacak kayıbta gerçekleşmiş oldu. 
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 Ahirzamanın on büyük alametlerinden birisi olan Ye’cüc-Me’cüc yani terör ve 

anarşi devam edecektir. Çeşitli ad ve gruplar halinde yayılma özelliğine sahib 

olup,taraftar da bulacaktır. Çinli Aum Shinrikyo’nun;”Üstün gerçek tarikatı”adıyla 

kurduğu tarikat, terörü bir yol ve kurtuluş olarak görmektedir.219 

 7183 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu 

vesselâm buyurdular ki: "Mal dolup taşmadıkça, fitneler zuhür etmedikçe ve herc 

(haksız, sebepsiz öldürmeler) artmadıkça Kıyamet kopmayacaktır." Orada bulunanlar: 

"Herc nedir, ey Allah'ın Resülü?" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Öldürmedir! 

Öldürmedir! Öldürmedir!" diye üç kere tekrar etti."    

 7194 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Mirac gecesinde, 

Resülullah aleyhissalâtu vesselam Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa ile karşılaştı. 

Kıyameti aralarında müzakere ettiler. Önce Hz. İbrahim aleyhisselâm'dan başlayıp ona 

Kıyametten sordular. Onun Kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hz. 

Musa aleyhisselam'a sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hz. İsa 

aleyhisselâm'a geldi. O: "Kıyametin kopmasına yakın şeyler (alametler) hakkında bana 

bilgi verildi. Ama Kıyametin kopma (vaktini) Allah'tan başka hiç kimse bilemez" dedi. 

Sonra (Kıyametin alâmetlerin en biri olarak) Deccal'in çıkmasını anlattı. Şunları 

söyledi: "Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine 

dönecek. Bu defa onların karşısına Ye'cüc ve Me'cüc çıkacak ve her tepeden hızla 

hücum edeceklerdir. Onlar giderken rastladıkları her suyu içip tüketecekler ve 

uğrayacakları her şeyi bozup alt-üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek 

Allah'tan yardım dileyecek. Ben de Ye'cüc ve Me'cüc'ü öldürmesi için Allah'a dua 

edeceğim. (Duâm kabul görecek) ve yer onların (leşlerinin) kokusu ile çok pis kokacak. 

Ben yine Allah'a dua edeceğim! Allah da bir su gönderecek ve o su, onları taşıyıp denize 

atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer, derinin yarılıp genişletildiği 

gibi yayılıp genişletilecek.İşte söylenen bu hal vuküa gelince, insanlara yakınlığı 

itibariyle Kıyametin, ev halkı ne zaman doğumu ile aniden karşılaşacaklarını 

bilmedikleri hamile kadın gibi olacağı bana bildirildi."Râvi el-Avvam demiştir ki: 

"Bunun tasdiki Kitabullah'da bulunmuştur (Meâlen): "Nihayet, Ye'cüc ile Me'cüc'ün 

önündeki sed açıldığında, her tepeden saldırmağa başlarlar" 220  

 Verilen bilgilerde olayın arkasında ABD’de de bulunan “Yeni Hristiyanlık 

Tarikatı”nın olduğu ifade edilmektedir. 

 Bu tarikatla ilgili olarak;eski olduğu,siyasette etkili oldukları ve bu” Hıristiyan 

tarikatı 2000-2007 yılları arasında bir dünya savaşı çıkacağı, sadece 140 bin kişinin 

hayatta kalacağı görüşündeymiş...  

Bu tarikatla ilgili kitapta;"Forcing God's Hand" (Allah'ın elini zorlamak). 

Kapağında, milyonlarca insanın yeryüzünün bir an önce yokolması için dua ettiği 

iddiası bulunan bir kitap bu. Okuyunca, sarıklı-cüppeli, ya da sakallı-bıyıklı olmayan 

tipik Amerikalıların, İncil ve Tevrat'ta karşılarına çıkanları yorumlayarak dünyanın 

sonuna yaklaşıldığına inandıklarını ve 'kıyamet' gecikir diye endişelendiklerini 

öğrendim...  
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Kitabın yazarı Grace Halsell ilginç bir hanım. Lyndon Johnson döneminde Beyaz 

Saray'da başkanın nutuklarını kaleme alıyormuş. Daha sonra gazeteciliğe atıldığında 

kimsenin yapmaya cesaret edemediklerini yapmış. Önce, beyaz olduğu halde görünen 

yerlerini siyaha boyayarak zenciler arasında yaşamış; daha sonra kızılderili gibi giyinip 

temerküz kamplarına girmiş, bir ara da ülkeye kaçak gelen Meksikalılar'ın dramlarını 

paylaşmış... Her deneme sonrasında yazdıkları büyük gürültü koparmış, kitapları çok 

satmış...  

.....Allah'ın elini zorlamak" da öncekiler gibi kapsamlı bir proje. İnanmış bir 

mürit gibi görünüp liderlerden sıradan üyelere kadar herkesle diyalog kurmuş. Kitapta 

vardığı sonuç tek cümleyle şu: "Amerika için gelecek yıllarda en ciddi tehlike, dünyanın 

sonunun geldiğine inanan ve o sonu kendi hayatlarında görebilmek için herşeyi 

yapabilecek bu tarikat..." Grace Halsell, "Her on Amerikalı'dan biri bu tarikatın 

mensubu; bayağı fanatik insanlar bunlar" uyarısında bulunmakta... (Kitapla ilgili geniş 

bilgi için internet adresi: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/stores/detail/-

/books/0967401313/reviews/qid=1001777485/sr=1-3/ref=sr_1_3_3/104-6419454-1354363)  

Batı'da 'tarikat' (cult) dendiğinde akla ilk gelen, ara sıra varlıklarından haberdar 

olunan Doğulu dinî gruplar oluyor.Ya da, işte Guyana'da yüzlerce müridiyle intihar 

eden Jim Jones gibi, Teksas'ta FBI tarafından çiftliği basılan David Koresh ve 'Davidian 

Grubu' türü üzerlerinden 'aşırılık' akan hafif çatlak insanlar... Oysa, Halsell'in 

aralarına karışıp gerçek dünyalarını kitabında gözler önüne serdiği 'tarikat 

mensupları', görünüşte George Bush'tan veya Bill Clinton'dan farksız, toplum içerisinde 

önemli yerler işgal eden, örgüt toplantılarına muntazaman katılan, kerli ferli, cepleri 

paralı bildik Amerikalılar...  

Bu tiplerin bazı temsilcileri tanınıyor; sözgelimi Jerry Falwell 'Moral Mojority' 

(ahlâkî çoğunluk) adlı bir grubun lideri, başka gruplar da var. Bunların elindeki tv ve 

radyo sayısının ikibinin üzerinde olduğunu yazıyor Halsell. İlginç olan, köktenci birer 

Hıristiyan olmalarına rağmen, bu insanların, Eski ve Yeni Ahid'te anlatılan her olayın 

geçtiği kutsal mekânlara sahip olduğu için İsrail'e özel ilgi duymaları.... Esasen, 

dünyanın sonunun gelişinde İsrail oğullarının en önemli rolü oynayacağına da inanıyor 

bu köktenci Hıristiyanlar...  

Bizde "Kafayı dinle bozmuş" denir ya, ABD'de kimse en aşırı fikirlerini bile rahatlıkla 

ifade eden bu köktenci Hıristiyanlar için o tür hisleri beslemiyor.Dindar bir aileden 

gelen Halsell, araştırmasına başlamadan önce, ülkenin ve dünyanın geleceği açısından 

bu denli 'tehlikeli' olduklarını düşünemediğini itiraf ediyor. Ancak, işin içine girip 

literatürü karıştırmaya başlayınca, tarikat mensuplarıyla görüştükçe, olaya yaklaşımı 

bütünüyle değişmiş.  

Şimdi, "Dünyanın sonunun kendi nesillerinde geleceğine o kadar inanıyorlar ki" 

diyor, "Bunu sağlamak için gerekiyorsa olayları zorlamaktan geri durmazlar..." Zaten 

süratle silâhlanıyorlarmış... 1999 yılında kaleme alınmış kitapta, dünyanın bir 

yerlerinde, bir kaç yıla kadar, 'kıyamet savaşı'na yol açacak çapta terör eylemleri 

beklentisi yer alıyor... “221 
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 Saldırıyı meşrulaştırmak ve kaybolan perestiji kazanmak için Ladin 

bahane,yapılacak iş ise şahane... 

 Filistinli bir  hristiyan olan Prof.Edward Said’inde dediği gibi;Bu olaylar arsız 

bir güç olan ABD’nin savaş tamtamcılığının bir neticesi olduğunu söyler. 

 Haberlerde:” Almanya`da tutuklu bulunan ve ülkesine iadesini bekleyen bir 

İranlının, New York ve Washington`da terörist saldırılar yapılacağına dair Amerikan 

gizli servislerini önceden uyarmak istediği, ancak ciddiye alınmadığı bildirildi. 

Almanya`da yayımlanan Neue Presse gazetesinin haberinde, 29 yaşındaki İranlının, bir 

ay önce, ABD`ye yönelik saldırılar düzenleneceği konusunda Amerikan gizli servislerini 

uyarmak istediği belirtildi. Haberde, İranlının bu amaçla tutuklu bulunduğu hapishane 

yetkililerinden Amerikan gizli servislerine telefon etme izni istediği, kendisine izin 

verilmesi üzerine gizli servislere telefon ettiği belirtildi. Gazetenin haberinde, İranlının 

gizli servislere telefon açarak bu konudaki uyarısını yaptığı, ancak gizli servis 

yetkililerinin bu uyarıları ciddiye almadığı kaydedildi. Habere göre, söz konusu İran 

vatandaşı, saldırılardan birkaç saat önce de Beyaz Saray`a bir faks çekmek istedi. 

İranlının, dün savcılık ve Amerikan gizli servisi yetkilileri tarafından sorgulandığı 

bildirildi.” 

 ““Olaylardan 48 saat sonra onunla görüştüm” 

Kafa karıştıran iddia 

ABD’nin en saygın gazetelerinden New York Times, ABD Başkanı George 

Bush yönetiminin, 11 Eylül’deki saldırılardan önce Filistin devletinin 

kurulmasına destek verdiğini açıklamaya hazırlandığını yazdı. Söz konusu 

iddia “ABD’nin, Arap dünyasını yanına çekmeye çalıştığı” şeklinde 

yorumlanabileceği gibi, saldırıları MOSSAD’ın düzenlediğine yönelik iddiaları bir 

anlamda doğrular nitelikte.”222 MOSSAD oğlumu öldürdü 

CIA ve FBI’nın terör saldırısından sorumlu tuttuğu Mısırlı Muhammed Atta’nın 

babası, oğlunun MOSSAD tarafından öldürüldüğünü söyledi. “223 

  

  

 

 

 

VE SAVAŞ BAŞLADI..... 

                                                           
222 Milli Gazete.3-10-2001. 

223 Agg.22-9-2001. 

http://www.milligazete.com.tr/22092001/haberindeks.htm


ABD 7-10-2001 saat 7-30’da Pazar günü yatsı namazı vakti,Afganistanda 

karanlığın bastığı bir sırada hava operasyonuna başladı. Kurüs füzeleri atıldı. Şehrin 

merkezleride bombalanarak;su-elektrik-iletişim yerleri bombalandı. 5 milyon insan 

yollara düştü. Açlıktan ve hastalıktan ölüme terkedildiler. Bu iş İngilizle beraber 

gerçekleştirildi. 

 Kabil bombalandı ve bombalama 10’da bitti. 2’5 saat sürdü. 

 Kabil tumehouk füzeleriyle vuruldu. Kabil,Kandehar ,Celalabad,Mezarı Şerif 

vurulmakta,Pakistana 2 milyon mülteci sığınmıştır. 

 İngiltere başbakanı Tony Blair Ladin-in yaptıklarının İslâmiyetle ilgili 

olmadığını,İslâmın ve Kur’an-ın öğretileri sevgi ve kardeşliği öğetmektedir,dedi ABD 

başkanı Courc Boush ve bir kısım batlılar gibi... 

 Bu savaş tam bir boğa ve karıncaların savaşına döndü. Atlı kovboylar,karınca 

sinek demeden saldırdı. Hedefte dış görünüşte şu dört isim var;Mısırlı cerreh ve ikinci 

adam Eymen Zevahiri,Taliban,Laden ve Kâide örgütü. 

 İncilde;babalar koruk yediklerinde,çocukların dişleri gıcırdamaz,denir. Suçlu 

adına,binlerce masum kırılmakta,akıllı denilen füzeler bir çok halkıda 

vurmaktadır,kızılhaç kamplarıda dahil... 

 Operasyonda bir çok silah kullanmakla beraber ilk hedef,hava gücünü yok 

etmek idi. Bu amaçla 15 hedef hedeflendi. 

 Afganistan Lenininde ilgisini çekmişti Çünki orası Hindistana ve oradanda Çine 

geçilecek iyi bir atlama taşı idi. Özellikle bu sofrada İngilizin iştahı kabarık idi. İşin 

başından beri birinci müttefik olması gibi..aslan payını almayı amaçlamıştı. Daha 

önceleri İngiliz Hindistandan sonra 3 kere Afganistanı işgal etmişti. Bunlar;1839-

42,1878-80,ve 1919 yıllarında. Ve nihayet Afganistan 1919’da bağımsızlığına kavuşmuş 

oldu. 

 Emekli mitçi Mahir Kaynak olayı şöyle değerlendirmektedir:Bu saldırı ABD’nin 

Rusyayla ittifakı neticesinde Çine karşı yapılan bir hareket olup,Afganistanın stratejik 

bir yer olması ve Çinle Afganistanın bağlantısını koparmak içindir. Eğer Çin müslüman 

olursa;Rus ve ABD için tehlike olacağını söyler. Ladin ise onun için bir tehlike 

olmadığınıda bilmektedir. 

 Çünki Taliban ve Ladini besleyen,rusyaya karşı kullanan ABD’nin kendisidir. 

 Nitekim 962 yıllarında Afganistanda kurulmuş olan Gazneliler 

Devleti,İslâmiyetin Hindistanda yayılmasını sağlamıştır. Gazneli Sultan 

Mahmud’da,Hindistana sürekli seferler düzenlemek suretiyle kazanmış olduğu 

zaferlerle bugünkü Pakistanda dahil olmak üzere İslâmiyetin o ölgede yayılmasını 

sağlamıştır. 

 Savaşın bir hedefide,Kuzey ittifakın önünü açmak,onu başa geçirmek,bu amaçla 

Dostumu destekleyip,Lejyoner asker kullanmak,müslümanı müslümana kırdırmak idi. 



 Kuveyt ve Arabistandan sonra,Ladin bahanesiyle Orta Asya petrolleride hesab 

içerisine alınmıştı. Silah fabrikalarının ürettikleri silahlarda depolarda 

paslanıyor,tüketimi gerekiyordu. 

 Başta ABD olmak üzere diğer batı ülkelerinde müslümanlara ve camilere 

saldırılar sürdürüldü. 

 Hareketin başlamasının açıklandığı dakikalarda Los enghlis-da  2.9 şiddetinde 

deprem oldu. 

 Birinci gün 25 yer vurulmuştu. 

 İkinci gün;saat 19.00’da başladı.4. yer olarak Mezarı Şerifte vuruldu. Bush bu 

savaşın uzun süreceğini söyledi. 

 Yine bir çok dünyada olan olaylarda olduğu gibi,bundada bir Yahudi parmağı ve 

oyunu olduğu anlaşılmaktaydı. Zira uçak saldırısında,ABD’nin önemli yerlerindeki 

saldırılarda Yahudi-İsrail-Mossad’ın mutlaka bir bilgisi çerçevesinde gerçekleşti. Bu 

olayın olduğu sıralarda Filistinin tanınması durumunun söz konusu olduğu,adeta ona 

misilleme olarak alındığı söylenildi. Neticede bu olaylarla dünyayı özellikle İslâm 

ülkelerini birbirlerine düşürmüş,en azından birbirlerine şüpheli bakılmasına sebeb 

olmuştur. 

 "Milli güvenlik kurulunun yaptığı saptamalara göre Mossad,KGB-den ayrılan 

ajanları Türkiye üzerinden Türki cumhuriyetlere yollamaktadır. Böylece Mossad 

bölgedeki istihbarat çalışmalarıyla zirveye çıkmayı hedeflemektedir."224[13] 

 Müslümanlar,İslâm dünyası buruk,kalbi kırık,buda ilerideki patlaklıkların 

habercisi... Hedefte genişleme durumu söz konusu olabilir. 

 2. asrın en çok hücum edilen hedefi,Din oldu ve en çokta gündemde kalan Din 

oldu.  

  

         MEHMET  ÖZÇELİK 

                          23/09/2001  /ADIYAMAN 
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 Eskiler soğuklardan dolayı Mart ayı dert ayı derlerdi. Şimdilerde ise bu 

yerini;”Yasadışı örgütler,Mart’ı eylem ayı ilan etti.”225 şeklinde bir değişim olarak 

içimize sokuldu. Öyle ki ne olursa olsun mart ayında sun’i gündemler oluşturarak,o ayı 

kurtarılmış bir ay olarak sahiblenme hastalığı kabule çalışılmaktadır. 

 İhtilale katılmayarak Faruk Gürler ve Muhsin Batur’da dahil,ihtilalcilere 

katılmıyacak olan komutanları öldürmeyi hesap eden asker kılığına sokulacak olan 

teröristlere ve “Biz önce Faruk Gürler paşayı kullanacağız,ihtilal yaptıracağız,ondan 

sonra bertaraf edeceğiz,yönetime el koyacağız.”sözlerini teybe kaydeden –7/3/1971- 

Orgeneral Erçıkar,genel kurmay başkanı Memduh Tağmaç paşaya o da F. Gürlere 

dinleterek;”İşte sizin marifetiniz,ihtilali yapacaksınız ama  sizin de elinizden alınacak. 

General Necip durumuna düşeceksiniz. Gelin bu işi ihtilalle değil muhtıra ile 

önleyelim.”226 diyordu. 

 O zamandan 50 sene sonra gelecek nesli düşünen Bediüzzaman hazretleri 

ise;”Yirmi sene sonra,şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa,elbette tokatları 

dehşetli olacak.”diyordu. Ve bunu da millet olarak altmışda vefat eden bu zatın 

vefatından sonra seksen de bunu gördük,97-de şahit olduk,kulak verilmemesi  halinde 

de görülecek gibidir. 

 Hedef sun’i meseleler değil otuz sene,elli sene sonra gelecek olan nesiller 

düşünülmelidir. 

 Her ihtilal düşmanlığın bir neticesi olarak ortaya çıkmış ve onun bir sonucu 

olarak devam etmiştir. Bu bazen iktidar olamamanın  hırsıyla bir patlama veya inancını 

ve onun gereğini yapmaya çalışan samimi müslüman,milli iradesine bir tepki olarak 

ortaya çıkmıştır. İşte bir örneği; 

 -“Milli birlik komitesi tarafından, (Meclis kapısı ancak,Cemal Gürsel-in 

cumhurbaşkanı,İ. İnönünün de başbakan olması şartı ile açılacaktır.) tazyiki vardı. 

Meclis,parti genel başkanlarının kerhen verdikleri söz ile açılabildi.” 

 -“Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Prof. A. Fuat Başgil,oy kullanacağı günün 

sabahı elinden istifası zorla alınarak İstanbula gönderildi. Cemal Gürsel tek aday olarak 

çıktığı için cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu seçime seçim demek mümkünse 

seçilmiştir.”227 

 Bir beklemeyi ve bir teklemeyi netice veren her ihtilal,boşlukta yüzen milleti 

boşluğa  

bırakıyor ve yıllar süren boşluktan çıkarma çalışmalarıyla tüketilen yıllar,harcanan 

insanlar, 
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meydana gelen düşmanlıklar,gündemi işgal eden olaylar ve her insanımızı meşgul eden 

geçici işler..Ve atı alan çoktan Üsküdarı geçiyordu. 

 İşte”29-Ekim-1923’den 19-Temmuz-1987 tarihine kadar geçen 63 yıl 8 ay 20 

gün)228 ün blançosu:229 

 -“Şeyh Said hadisesi üzerine : 23.2.1925 – 23.12.1927. 

 -Kubilay hadisesi üzerine : 1.1.1931-8.3.1931. 

 -2. Dünya savaşı sebebiyle: 20.11.1940-23.12.1947. 

 -6-7-Eylül sebebiyle :7.9.1955-7.6.1956. 

 -27 Mayıs sebebiyle : 28.4.1961. 

 -Talat Aydemir hadisesi sebebiyle :21.6.1963-20.7.1964. 

 -15-16 Haziran işçi olayları sebebiyle :16.6.1970-16.9.1970. 

 -12 Mart sebebiyle : 26.4.1971-26.9.1973. 

 -Kıbrıs savaşı sebebiyle : 20.7.1974-2.9.1975. 

 -Irak iç savaşı sebebiyle : 27.3.1975-27.3.1975. 

 -Anarşi ve terör sebebiyle : 26.12.1978-12.9.1980. 

 -12 Eylül sonrası :12.9.1980-19.7.1987. 

 Ve sıkıntılı geçen 26 yıllık sıkıntılı yıllar. 

 Devam mı etsin,sıkıntı mı sürsün? 

 Evet bütün bu sahnelenen olaylarla iki büyük darbeye maruz kalınmıştır; 

Birisi,milletin başta inancı olmak üzere tüm manevi değerleri törpülenmiş. Diğeri 

ise,ordu yıpratılmıştır. 

Osmanlıda da benzeri durum olmuş;-İhtilaller,ordunun ulema ile ittifakı 

neticesinde gerçekleşmiştir.230 

Örnekleriyle Anayasa eski başkanı Y. Güngör Özden-den İnciler!; 
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 -“Şeriat de fuhuş gibi suçtur.” 

 -“Dinsizliğe karşı olunamaz. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan 

laiklik,öncelikle yanlış anlatılmakta ve anlaşılmaktadır.” 

 -“Türbana izin yok.”231 

 -“163. madde:Biz kaldırılırken karşı çıkmıştık. Kalkınca laiklikle ilgili 

tartışmalar başladı. Boşluk doğdu.” 

 -“12 Şubat 1997 tarihi itibariyle 601 adet imam-hatip lisesi’nde 500 bini aşkın 

öğrenci okuyor. Bazısı Anadolu İmam-Hatip lisesi,sadece aydın din adamı yetiştirecek 

sayıda bırakılarak,fazlası kapatılmalı.”232 

 Ve Cem Boyner’in-“Atatürk fikir adamı değildir,askeri kahramandır. Bu 

nedenle kurduğu partinin altı oku kısa kalmıştır. Atatürkü aşmak zorundayız. Geçmişi 

boş verelim. Muhammed,Atatürk,Özal ve Marksı referans almayalım.” 

 -“Devlet imam-hatip okulu açmaz.”233 

 Ve imam-hatibe kapatmak niyetiyle gelib konuşma yapan Cemal Gürsele 

hemşehrisi Erzurumlu kurmay albay Vehbi Bilimer,devlet başkanının oturduğu masaya 

yumruğunu vurarak”Bilen bilmeyen bu konuda konuşmasın. Bu millet,İslâmiyetten vaz 

geçemez. Bu müessese ve bu tedrisat zaruridir.”der. Bunun üzerine Cemal paşa 

kasketini giyer.”Peki,peki”der ve komite ile birlikte okuldan ayrılır. O 

davranışımız,cesaretimiz ve kararlılığımız sebebiyle imam-hatipleri kapatamadılar.”234 

 Evet bunlar bu topraklarda olan ve olabilen  birkaç örnek... 

     2-8-2000      MEHMET     ÖZÇELİK 
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 Türkiye de ve de İslâm aleminde anarşiler ve gerilemeler ve dahi çırpınmalar 

neden baş göstermişti? Çünkü,artık müslümanların başı olan halife ve hilafet 

lağvedilmiş,yok idi. 

 Tıpkı başsız kalan kurbanlık koyunun çırpınışları gibi... Çırpındıkça kan 

çıkıyor,her çırpınış kanların daha fazla çıkmasına sebeb oluyordu. Artık öyle bir durum 

olmuştu ki,çırpınamıyordu. Can-sız,kan-sız ve de kansız bir ceset haline gelmişti. Baş-sız 

bir cesetten ne farkımız var? O halde bu cesedin ihya ve inşası,onun cesedine uygun bir 

baş ve de taze kan verilmesi gerekiyordu. 

 İstanbul da yapılan uluslar arası basın enstitüsü genel kurulunda:”İslâm 

raporu”konulu bir de panel düzenlendi. Panelde konuşan Londra yüksek ekonomi Prof-

larından Elie Kedouire İslâm dünyasındaki dağınıklıkla ilgili olarak şunları 

söyler:"İslâm dünyası bir dağınıklık arz etmektedir. Bu durumda halifeliğin 

kaldırılması ile mümkün olmuştur.”235 

 Halifeliğin kaldırılmasıyla meydana gelen büyük boşluğun meçhullerle 

doldurulub,alternatif sunulması gerekti. 

 İşte meçhul laiklik meşhurlaştırılarak yerine ikame edilmeye çalışıldı. 

Ancak,heyhat!!.. Eynes serâ mines süreyya... Bu gün doğu ve güneydoğudaki anarşi ve 

kürtçülük ve kürt devleti düşüncelerinin tek sebebi Şeyh Said-in de dediği 

gibi:”Halifeliğin kaldırılışıdır.” 

 Batı alemini şok edip,İslâm alemini dahi kaldırılması hayal mahsulu kabul edilen 

hilafetin kaldırılışı236,artık İslâm temelleri üzerine oturtulan tüm inançların,batı 

temelleri üzerine oturtulacağı kabul edilmiş oluyordu. 

 Âyet’de:”Toptan,Allah’ın ipine sarılın”237 Hilafet’de,İslâm alemi için bir 

hablullah,maddi-manevi bir ip idi. Onun kopmasıyla İslâm alemi maddi manevi bir 

tedenni içine girmişti. Ancak bu giriş ve düşüş,yükseliş gibi değildi. Zira her şeyiyle bir 

inişe ve bitişe gidiyordu. Şu anda yaşamaları ise tam bir mucize idi. 

 Osmanlıdan önce yaşamış olan Muhyiddin-i Arabi Sultan Abdulhamid 

tarafından yıldız sarayına asılmış olan  bir arabi beyitte:”İnne eslahad düvele eb’ades 

sahabete-d Devletel Osmaniyyete,Fela İnkarada-d devlete ila zuhuril hatmi vel 

kıyam.”,”Devletlerin en salih,iyi ve uygun olan Osmanlı devletinin sahibleri 

uzaklaştırılmadıkça devlet yıkılmaz,tâ kıyamet ve kıyamet alametleri zuhur edinceye 

kadar...”238 
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 Nitekim son Osmanlı halifesi de hilafetin ilgasıyla kendi ve ecdadının 

memleketinden uzaklaştırılmış,sefalet içerisinde başka yerde yaşamaya yani ölüme 

terkedilmişlerdir. 

 Bu bir asır önce başlamış ve devam etmekte olan kıyamet alametidir. 

 Ahmed bin Hanbel’in Müsned’in de:”Nübüvvet devri Allah’ın istediği zamana 

kadar devam edecektir. Ve Allah istediği zaman onu kaldıracaktır. Sonra hilafetün ala 

Minhacül Nübüvve yani hilafetür-rasul devri kaim kılınacak  ve Allah’ın istediği 

zamana kadar devam edecek. Allah istediği zaman buda kaldırılacaktır. Sonra mülkün 

hadde,yani ısırıcı sultanların devri ve bundan sonra Mülkün Cebriyyen yani cebir eden 

(zorba) hükümetler kurulacaktır. Daha sonra Hilafetün ala Minhacül Nübüvve yani 

Hilafetür rasul yeniden kurulacaktır.”Bunları söyledikten sonra Rasulullah sustu. 

Bunun üzerine sahabi beşinci devrin nihayetinde dünyanın sona ereceğini tahmin 

etti.”239 

 Mısırlı Muhammed Gazali bir konuşmasında:”Şu bir hakikat ki,müslümanlar 

Osmanlı hilafet devletine hıyanet ettiler. İngilizler bir milyona yakın Mısırlıyı hilafet 

devletini parçalamak  için aldılar ve müslüman Türklere karşı onları kullandılar. Ve 

müslüman Türkler 

perişan oldu. Türkleri,ihanet eden araplar perişan etti ve biz bu yaptığımız hıyanet ve 

ihanetin cezasını Filistin ve Mescidi aksa topraklarının İngilizlerin eline geçmesiyle çok 

pahalı ödedik,filistin ve kudüs elden çıktı.”diyordu bu zat. 

 Bu kopukluktan istifade eden İngiliz,casuslaru Lawrensin tahrikiyle arap 

aleminde isyanlar başlamış,Arap milliyetçiliğe teşvik edilmişti. 

 Lawrensin dediği gibi:”Şerif Hüseyin Mekke emiri olduktan sonra kendisi ile 

arap milliyetçiliği  ve isyan konusunda anlaştık. Bu isyana karşı ayda kırk bin altın 

vermiştik.” 

 Resmen sabittir ki;hilafetin ilğasını ilk isteyen ve tervic edenlerin başında İngiliz 

ve ikinci olarak Rusya gelir.240 

 Bediüzzaman elden kaçırılmaması gereken hilafeti:”Daire-i İslâmın merkezi ve 

rabıtası...”241 olarak değerlendirir. 

 Hilafet merkezleri:242 (Halifenin oturduğu şehirler ki)Evvela sırasıyla  Medine, 

Kufe, Şam,Enbar, Bağdad, Kahire,en sonra İstanbul Dar-ul Hilafe olmuştur. 

 Hilafet Devreleri:243 
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 Hz.Ebubekir:İki sene üç ay. 

 Hz. Ömer: On sene altı ay. 

 Hz. Osman :on bir sene,on bir ay,on sekiz gün. 

 Hz. Ali : Dört sene,dokuz ay. 

 Hz. Hasan : Altı ay,yirmi iki gün. 

 Toplam : otuz yıl. 

 Hilafeti ortadan kaldırmak için her yol denenmiş,her oyun oynanmıştır. 

Mesela,vatanı terk ettiğinden Vahdettin-i vatan haini diye itham edenlere karşı Mareşal 

Fevzi Çakmak şöyle der:”... Malumunuz vechiyle o fetva ingiliz süngüsüyle 

alınmış...”244 

 O fetva ise:”Mondros mütarekesinin imzalanması idi.”(4-7-1918) 

 Vahidettin kendisine isnad edilen”Vatan haini”diyenlere ithafen şöyle der:”... 

Şimdi bana biğayri hakkın (haksız olarak) ihaneti vataniye isnad edenler,hilafeti hukuk 

ve nüfuzundan tecrid ve tadil ederek bu “Saltanat-ı Muhammediye”245 yi yıkmışlar ve 

yalnız vatanlarına değil,bütün alem-i islâma ihanet etmişlerdir.”246 

 Hilafet;247 Osmanlıdan ayrılmaz bir parça olduğundan,Osmanlının ve neslinin 

bitmesi ve bitirilmesiyle hilafetin de biteceği düşünülerek,kan dökerek ortadan kaldırma 

yoluna gidilmiş. Sultan Abdulazizin durumu gibi... 

 -İntihar süsü verilip ancak öldürülüp,iki bileğinden kesilen Abdulaziz için ölüm 

raporu çıkartmaya çalışan Avni Paşa,samimi arkadaşı olan Gülhane kumandanı olan 

Dr. Marko Paşaya yazdıramayıp,sebebini sorduğunda ise Marko Paşa:”Bir fiili cerh 

(yaralama fiili) var,fakat bunun merhum tarafından yapıldığını gösterecek bir şey 

yok,diyerek paşanın vermeye çalıştığı intihar süsünü reddeder. 

 Sinirlenen Avni paşa askeri doktorlardan albay Ömer beye de Marko paşanın 

bilekleri gördüğünü,intihar raporu yazdığını,raporu hemen,emrindeki Ömer beye 

imzalamasını emreder. 
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 Bileklere bir göz atan Ömer bey,elle temas etmeye lüzum görmeden,raporu 

imzalamayacağını söyleyince;edepsizlik ediyorsun,der ve tehditleri geçersiz olunca 

rütbelerini söküp,hapseder ve arkasından da Libya ya sürer. 

 (Daha sonra 2. Abdulhamid tarafından getirtilip generalliğe yükseltilir ve 2. ordu 

sıhhiye reisliği ve Edirne askeri hastahanesi baş hekimliğine getirilir.) 

 Bu olay olurken odada,başta sadrazam Rüştü ve Mithat paşalar olmak üzere 

nazırlardan haylisi aynı odada olup,sessiz kalmışlardı. Odasında iki bileği kesilmiş,sağ 

tarafına yatmış bulunan sultanın bileklerinden kanlar boşalıyordu. Kur’an-ın Yusuf 

suresi de açık bir vaziyette idi. Hazin son,bir tertip ile böyle bitiyordu.248 

 Bir bileğini kestikten sonra ikinci bir bileğini kesmesi ve kesmiş olması cidden 

şaşılacak bir şey doğrusu... 

 Oğlu Abdulmecid babası Abdulazizin kalbinden vurulduğunu,bunun içindir ki 

vücudunun gösterilmemeye çalışılıp elinin bileğinin gösterilmesindeki sebebin –intihar- 

süsünden ileri gelir. 

 Böyle bir insanın İntihar etmenin dince büyük bir günah olduğunu ve Hadiste de 

cehennem de sürekli kalacağının belirtilmiş olduğunu 249 bilmemesi de elbetteki 

düşünülemez. 

 Bu milletin dininin ve onun meselelerinin el atılmadık hiçbir meselesi 

bırakılmamış,mahremiyeti olan Harem dairesine kadar girilmiştir. 

 Bundan özellikle ecdadın saray hayatına da el atarak harem hayatına gölge ve 

leke sürülmeye çalışılmıştır. 

 Batılı bile bu konuda yazı yazıp dil uzatmaktan haya ederken,bizdekilerin –cahil 

cesur olur- kaziyesince hareket etmeleri tam bir hayasızlıktır. 

 Batılı bir yazar Gerard de Nerval Osmanlı da saraydaki kadınların durumu 

hakkında:”Saray kadınlarına gelince,onların gerçekten birer bilgin olduklarını 

söyliyebiliriz ve bu sözümüzde mübalağa yoktur. Çünkü saraya giren her 

kadın,edebiyat,müzik,resim ve coğrafya konularında çok ciddi  bir eğitime tabi tutulur. 

Bu kadınların bir çoğu,sanatkar ya da şairdirler.” 

 İngiliz asıllı Lody Mar’da şöyle der:”Buradaki kadınların bizlerden daha fazla 

hürriyete sahib oldukları kolayca görülecektir.”diyerek müşahede ettiği onların giyim-

kuşamdaki itinalı ve güzel yaşayışlarına olan hayran ve hasretlerini de dile getirmiş 

olur. 

 Savaşta esir erkek köle olduğu gibi esir olan kadın da Cariye hükmünü alır. 

Bunun hükümleri de fıkıh kitaplarında mufassalan izah edilmiştir. 
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 Köle ve Cariye konusunda da devletin başı olan saray sahabet etmekte,bunlara 

sahiblik yapmaktadır. Her ikisi içinde hayırla muamelede bulunmaktadır. 

 Binaenaleyh,cariyeler ya layık oldukları yerlere verilmekte,ya sarayda 

korunmakta veya bunlardan bir-ikisi Padişahın hanımı durumuna geçmesi veya bir 

başkasından hamile kalması halinde otomatikman cariyelikten  çıkıp hürriyetine 

kavuşmuş olmaktadır. Yoksa bunlar padişahın hevesini tatmin için 

kullanılmamaktadırlar. 

 Cariyeler sarayın hizmetinde bulunan hizmetçilerdir. Cumhurbaşkanının veya 

başbakanın hizmetinde bulunanlar gibi... 

 Osmanlı sarayında yaşayanların ittifakı şu merkezdedir ki:”Hiç şüphe yoktur 

ki,Osmanlı sarayı her şeyden evvel bir terbiye,edeb ve ahlak müessesesi idi. Bu 

durum,sarayın bütün kısımları için böyle idi. İşte haremlik kısmı da bunlardan biri 

idi.”derler. Dr. Abdulaziz eş-Şennevi-nin eserinin adında da dediği gibi:”Osmanlı 

iftiraya uğrayan bir İslam devletidir.”der. 

 Gramer olarak haram kökünden çıkan Haremlik,umumi olarak en az anne-baba 

ve evlatlardan müteşekkil  bir ailenin beraberce yaşadıkları evlerinin özel bir kısmıdır. 

O kısma kendilerine hizmet eden erkek hizmetçiler dahi giremezler. 

 Her şeyden evvel o bölümlerin manen çok ehemmiyet arz etmesi,daha sonra 

müslüman ailelerin  çok mühim addedip ihtiram duydukları  hallerin o kısımlarda 

gerçekleşmesi ve hanımların oralarda bulunub kendilerine dinin nikahı düşen yabancı 

saydığı erkeklerin o bölümlere girmesinin haram (yasak) olmasıdır. 

 Osmanlıda Haremlik;Sultanın hanımları,evlatları ve bulunması muhtemel olan 

annesi (validesi) ve torunları ile beraber yaşadığı özel ailevi kısımdır. 

 Harem’de iki kısım bulunur:Biri istirahat için,diğeri umumi olup oturup 

görüşmek içindir. 

 Eğer sultanın birkaç hanımı varsa her biri için birer daire tahsis edilirdi. 

Çocukları için de aynı durum geçerlidir. 

 Sultan ayağına madenden yapılan bir ayakkabı giyerek sanki,geldiğini ses 

yapmasıyla sinyal edip haber verirdi. 

 Diğer taraftan her bir hanımın hizmeti için ikinci dereceden hanım hizmetçiler 

(cariyeler) tayin edilirdi. 

 Sultanlar da;dindarlık,dinin emirlerini uygulama,dini-tarihi 

bilgisinin,odalarında bulunan kütüphanelerin de istifade etmesiyle ilim ve kültür sahibi 

kişiler olmaktadırlar. Zira bu evlatlarının eğitim ve terbiyesi için de gerekli idi. 

 II. Mustafa’nın dönemine (1695-1703) rastlayan ilk cariye “Fatıma Şahin 

hanım”dan itibaren cariyeler özel eğitimden geçirilmektedirler. 



 Cariyelere dini hükümlere göre muamele edilmiştir. Kölelere olduğu gibi... 

Cariyeler hür olarak salınma ile  sarayda kalma arasındaki tercihlerini,sarayda kalma 

yönünde kullanmışlardır. Zira hanımlara yapılan yeme-içme-giyme gibi iyi muameleler 

aynen onlara da yapılmaktadır. 

 Cariyenin sarayda kalma müddeti 3-9 yıl arasında olup eli boş dışarıya 

bırakılmadığı gibi,gerektiğinde devletin ileri gelenleriyle de evlendirilmişlerdir. 

Mesela;Sultan II. Mustafa’nın çıkarttığı nâme’de:”Haremlikten bir cariye ile şer’i bir 

şekilde bir erkek evlenirse fakat o erkek çok yaşlı olursa veya sıhhati itibariyle 

çalışmaya müsait değilse o aileye yevmiye kırk akçe verilecek. Şayet o erkek vefat ederse 

aynı yevmiye hanımı hesabına devam edecek ve hanımında vefatı halinde evlatlarına 

intikal edecektir.”250 

 Fıkhi hüküm itibariyle,kadın köle olan cariye eğer kocasıyla beraber esir düşen 

kadının nikahı fesholmaz. 

 -Evli ğayrı müslim bir kadın esir olunca,kocası olmadığından nikahı bozulur. 

Bundan dolayı bir müslümana verilebilir. 

 -Âyet-de:”Sizden,hür mü’min kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen 

kimse,ellerinizdeki Mü’min cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. 

Birbirinizdensiniz. Onlarla zinadan kaçınmaları,iffetli olmaları ve gizli dost 

edinmemeleri halinde,velilerinizin izniyle evlenin. Ve marufa uygun bir şekilde 

mehirlerini verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa,onlara hür kadınlara verilen 

cezanın yarısı verilir.”251 

 -Padişahların sorumsuzca,diledikleri gibi,diledikleriyle yatması için düzenlenmiş 

bir yer değildir Haremlik... Padişah kendi bölümünde,onlar kendi bölümlerinde.. 

Harem bir üniversite,cariyeler ise öğrenci. Cariyelerin yaşadıkları bölümün kapısında 

ise;”Allahım bize hayırlı kapılar aç.”yazmakta... 

 -Bunların çoğu evlendirilirken çeyizleri padişah tarafından verilmiştir. Bir 

derece padişahın evlatlığı durumunda... 

 Meydan Larousse’de:”Sanıldığı gibi padişah,haremde bütün cariyelerle ilişki 

kurmazdı. Bundan başka,has odalıklarının da çoğunu kendi kızları imiş gibi devlet 

memurları ve onların oğullarıyla evlendirirdi. Cariyeler belli bir süreyi tamamladıktan 

sonra haremden ayrılabilir,bunlara saraylı denilirdi. Bir kaçı dışında padişahlar 

kadınlarını genellikle cariyelerden seçtiler.” 

 -İslâmiyet bu kurumları tedricen kaldırdı. Dinimiz bu konuda:”Yediğinizden 

onlara yedirin,giydiğinizden onlara giydirin”buyurur.252 
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 Cevdet Paşaya göre:”Müslümanlıkta köle almak,köle olmak”derecesine 

çıkmıştır,der. 

 Buhari ve Müslim’de:”Kim kölesini öldürürse,onu öldürürüz. Kim kölesini 

hapseder ve gıdasını keserse,onu hapseder ve gıdasını keseriz.”buyurulur. 

 Keffâretlerde ilk sırayı köle azad etmek alır.”Kim hata ile bir mü’mini 

öldürürse,mü’min köle âzad etsin...”253 

 -Bedir’de esir olanlara,on çocuğa okuma yazma öğretmeleri halinde hürriyetleri 

sağlandı. 

 -Mükâtebe denilen anlaşma ve yazışma254 neticesinde serbest bırakılmakla 

kalınmamış,serbest olmalarını sağlamak amacıyla da,zekat verilmesi gereken yerlerden 

biri olarak255 bunlar belirlenmiştir. 

 -Batıda kölelik 19. yüz yıl sonlarına kadar bile deniz aşırı ülkelerden getirip 

pazarlamışlardır. İslâmiyet ise,her yönüyle hürriyeti teşvik etmektedir. 

 -İngiliz casusu Hempher’in 1710’da aldığı şu kararda  köleliğe bakışlarını 

açıklar:”Devlet adamlarının etrafına kendi adamlarımızı yerleştirmeliyiz. Köle 

ticaretinden de faydalanarak,çok iyi seçilmiş genç ajanlarımızı onlara köle ve cariye 

olarak satacağız. Bir müddet sonra bu casuslarımız,onların anneleri ve müsteşarları 

olacak ve bileziğin bileği sarması gibi,müslüman devlet adamlarını sım sıkı ihata 

edeceklerdir. 

 Onları zulme,diktatörlüğe,içki,kadın ve kumara iteceğiz. Hazine mallarını 

nefisleri uğruna boşa sarf ettirmeğe alıştıracağız.”256 

 Osmanlıda ve hayatındaki mahremiyet ile,şimdiki mahremiyetsizliğin  

mukayesesi yapılacağı zaman;açıkça görülecektir ki,Osmanlının cariyeye kıymet ve 

muhafaza yönünden yaptığını,bugün hiçbir devlet kendi öz halkına yapmamaktadır. 

Veya Osmanlının cariyesine bile reva görmediği mahrumiyeti,bugün kadınların 

harcanması ve her yerde alet olarak kullanılmalarında görmekteyiz. Oda hür olanlara 

yapılmaktadır bunca haksızlıklar,onların sırtından geçinme yöntem ve 

uygulamaları...Oysa onlar salınmaya değil,sahiblenmeye layıktırlar. 

 -Harem-257 de,kadını koruma ve barındırma söz konusudur. Başıboş 

bırakıp,tüm yükleri yükleyerek –git hayatını kendin kazan-sahte yüzlü felsefe yoktur. 
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Öyleleri hayatını kazanmak şöyle dursun,kaybetmekte veya ağzını açmış bekleyen 

kurtlara kazandırmaktadırlar. 

 Prof. A. Akgündüz’ün de belirttiği gibi:”Haremdekilerin çoğu cariye  dediğimiz 

hizmetçilerdir. Haremin hizmetini gören cariyeler –bazılarının iddia ettiği gibi- 

padişahlarla karı-koca hayatı yaşamazlardı. Afedersiniz ama,siz evinize hizmetçi kadın 

çağırdığınızda,onunla karı-koca hayatı mı yaşıyorsunuz? Veya bu gün 

cumhurbaşkanlığında çalışan bir çok bayan var. Cumhurbaşkanı bunların hepsiyle 

karı-koca hayatı mı yaşıyor? Elbette,hayır. Üstelik bu cariyelerin bir kısmı,aynı 

zamanda başka kölelerin de hanımı idi. Sarayda 75 kadar cariye bulunurdu. Çok 

değil,24 milyon km-karelik bir alanı yöneten Osmanlı padişahının müsaade edin de bu 

kadar cariyesi –hizmetçisi-olsun. Bu hizmetçilerin hepsinin de bayan olmasının sebebi 

hareme erkek girmesini önlemekti. Bunlar müslüman bir aile,elbette böyle bir tedbir 

alacaklar.”258 

 Bu gün baktığımızda cumhurbaşkanlığı köşkünde yüzlerce hizmetçinin ve 

devletinin hazineden en büyük payı ayırmış olduğunu görürüz. Normal bir bakanlık 

dahi,padişah gibi haşmetli değil midir? 
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 Prof. Dr. Ahmet Akgündüz,yapmış olduğu geniş araştırma ve tesbitlerinde 

Harem,Köle,Câriye,Sultan gibi konularda:”Padişahın haremine dahil kadınlar,çok sıkı 
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bir disiplin altında yaşarlardı. Dairelerinde böyle yaşadıkları gibi,gezinti ve göçlerde de 

bu hususlara çok dikkat ederlerdi. 

 Durum böyle iken;bazı romanlarda,bilhassa son zamanlarda çevrilen 

filimlerde,kadın efendi ve sultanların hayatlarını ifade etmek için onları açık saçık 

göstermek,tarihi hakikata uyar mı? Bu hakikaten yaşanan bir tarihin akisleri veya 

uydurma şekillerimidir? Bunun üzerinde insafla ve iz’anla durmak ve düşünmek icab 

eder. 

 Biz var olan bir tarihi milletimize yaşatmıyor,onu yıkıyor,tahrif ediyoruz. Bu 

bakımdan kitleler üzerinde büyük tesirler yapan roman yazanlara ve film çevirenlere 

biraz insaflı ve bilgili olmalarını tavsiye etmeyi,yerinde yapılmış bir ikaz sayıyoruz. 

 Yerli eserlerin noksan ve çok kere yanlış izahları,ne Harem teşkilatını,ne de 

Haremde mevcut olan kadın efendi,ikbal,usta,kalfa ve cariyelerin hususiyetlerini,vazife 

ve hayatlarını anlatacak durumda değildir.”259   

 Prof. Akgündüz,özellikle en çok ithama maruz olan Padişah III. Murad hakkında 

böyle bir iftiraya cevaben:”Halbuki III. Muradın sofi meşreb ve Farsça bir divanı 

bulunacak kadar ve hele hele kendisine caiz olsalar bile,cariyelerin birbirine haram 

olacaklarını bilecek kadar İslâmi ilimlere vukufu vardır. Ve bu rezaletleri “Hünkar 

sofrasında” yaptıkları safsatasında bulunmak yani oralar ki:” Duvarları Kur’an 

ayetleri ve Hadislerle dolu olan bir salondur. Burada bu tür eğlencelerin yapıldığını 

iddia etmek,tamamen meseleyi bilmemek ve çarpıtmak demektir.”260 

 Böyle kutsal yerlerde en adi ve şahsiyetsizler dahi cesaret eder mi? Vicdan ve akıl 

sahiplerine sorulur? 

 Bununla da kalmayan Haremin”Hususi imamı var ve harem de bir de hususi 

mescid var. Mescidin imamı var ve haremde beş vakit namazlar bu mescidde usulüne 

uygun bir biçimde kadınlar ve erkeklerle beraber kılınıyor. Üçüncüsü terbiye ve eğitim 

merkezi hüviyetidir. Her İslâmi aile gibi padişahın ailesinde de İslâmi bir terbiye söz 

konusu.261 

 Yani özetle:”Sarayda (Haremde) terbiye olmayanın terbiyesi olmaz.” Yani bu 

imkanlar içerisinde olunmazsa daha nasıl olunsun? Oradakinin ki olmazsa,başkasının ki 

nasıl olsun ve olabilsin? 

 Son Sultan Sultan Reşad,Harem hocasına emrinde:”İbadetlerini tam olarak 

yerine getirmeyen,İslâmi adaba aykırı hareket edene ekmeğim haram olsun”262 

diyenden ve emsalinden sefâhet beklemek ancak sefihliktir. 
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 İdris-i Bitlisi III. Murada hitaben:” Padişahım,normal bir müslüman zina 

yapar,başkasının namusuna bakarsa İslam hukukuna göre sabit olan cezası 

verilir,zararı da kendisine olur. Ama senin durumun öyle değil. Eğer sen zina 

işler,başkasının namusuna göz dikersen bütün memleket berbad olur. Bu sebeble 

Kur’an-ı Kerim dört tane hür kadını nikahlı olarak aldıktan sonra sırf bu haram işe 

girmeyesiniz diye ayrıca ilaveten cariye imkanını tanımıştır."263 

 En fazla cariyenin olduğu söylenilen dönem olan I. Mahmud döneminde 468 tane 

bulunmaktadır. Bu konuda Akgündüz’e:”Rahmetli Özal’ın özellikle merak edip bana 

sorduğu konuların başında Harem geliyor. Zaten rahmetlinin teşvikiyle başladım bu 

kitaba. 

 Bana Harem mevzuunu sormuştu. Ben de cevaben:”Cumhurbaşkanım, 

önümüzde yediğimiz çay ve pasta çok güzel olmuş,hanımefendinin eline sağlık”dedim, 

güldü,”Bizim aşçılar iyidir.”dedi,”Hanımefendi temizliği de iyi yapmış”dedim. Bunun 

üzerine sayın Özal,”Bunları hanımefendi yapmıyor. Köşkte kadın ve erkek hizmetçiler 

var.”dedi. “Kaç tane”dedim,”Yüze yakındır”dedi. 

 “Çok özür dileyerek soruyorum. Siz yüze yakın hizmetçinizle karı koca hayatı 

yaşıyor musunuz?”dedim,rahmetli acı bir tebessümden sonra,”Hiç anlatma anladım 

harem mevzuunu”demişti. 

 Harem iki bölümden müteşekkildir. Haremin birinci grubu sadece erkek 

personelin girebildiği yer,daha sonra üç dört kapı daha var,kızlar ağasının girebildiği 

bölüm. İlk bölümdekiler sarayın dışarıdan yapılacak hizmetlerini görüyorlar. Ondan 

sonra asıl Haremin kapısı var. Kapının üzerine:”Ey iman edenler,birisinden izin 

almadıkça evinden içeriye girmeyiniz.”264 ayetinin yazıldığı levha var. Bu kapıdan 

ancak mahrem olan erkek girebiliyor. Yani bizim kendi evimiz,yatak odamız gibi. Ve 

burada cariyeler var. Bu cariyeler iki kısım;infitah hakkı bulunan yani yalnızca 

emeğinden yararlanılanlar ve Padişah eşleri. Mesela Yavuz Sultan Selimin üç tane 

hanımı var.265 

 Menfi manaya çekilen:”İç oğlan” konusunda da Akgündüz bunun yani”Oğlan 

kelimesinin evlat anlamında kullanıldığını”266 Yine:” İç sarayda çalışan genç 

görevlilere denmektedir.”267 

 Normal bir insan bile evlenmek üzere evine alacağı kimseyi gözü kapalı olarak 

almazken,geniş incelemeden sonra kabul etmezken,Sultan olan birisinin ailesi 

konusunda tam bir sorumsuzluk içerisinde olup ve bunun umumuna teşmilini ifade 

etmek büyük bir yanlışlık,hata ve bunun da ötesinde bir hıyanettir. 
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 Hadımlık konusu da aslı olmayıp,saptırılan bir meseledir. Dayak atan bir 

kimsenin,dayak yedim diye bağırması,kendisini öyle göstermesine benzemektedir. 

 Akgündüz-ün başarı ve bu konuda verdiği eserler konusunda Y. Öztuna şöyle 

der:”Osmanlıya,bilhassa padişahlarımıza yapılan iftiraların milli vicdandaki üzüntü ve 

tepkisine tercüman oluyor.”268 

 Yirminci asrın kustuğu bu kir ve lekesini,yirminci asrın tüm teknik ve teknolojisi 

de dahil,yirmi asır çalışılsa ve uğraşılsa ancak temizlenebilir. 

 Ortada belgelerin olmayışı veya az oluşu,bilindiği üzere bunların ya kağıt 

fiyatına satılıp tamamen elden çıkarılması veya şu anda bile açılmasına müsaade 

edilmeyip kapalı tutulması,bazı ehliyetsiz ve kasıtlı insanların sorumsuzca 

savurmalarına sebep olup,onlara bu cesareti verirken,karşı tarafa sadece iyi niyetin 

suskunluğu düşüp,bilinen nisbetince veya mantiki ifadelerle savunmak düşmektedir. 

Ancak zamanın en büyük müfessir oluşu gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. 

 İ. Bozdağ ilk düzenli Harem konusunda:” İlk haremi hümayun düzenlemesi de 

Fatih Sultan Mehmed-in koyduğu kurallarla oluşturulmuştur.”der.269 

 Ve Bozdağ padişahla kalfalar arasında herhangi özel bir durumun olmadığını 

belirterek:”Haremdeki bütün kalfalar,harem tarihi boyunca Padişaha sadakatle hizmet 

etmişlerdir. Tek ihanet örneği,Arzuniyaz adlı bir kalfanın,Sultan Abdulazize ihanet 

ederek,onu tahttan indiren,Hüseyin Avni Paşanın casusu olması ,ona haberler 

taşımasıdır.. Bu suçu ortaya çıkmış Arzuniyaz kalfaya ne ceza verildi bilir misiniz..?” 

Haremden ayrılmasına mezuniyet..”270 

 Harem,bu kalfalar tarafından idare edilirler. 

 Bir din ki kölelerle olan yazışmayı yani mükâtebeyi271 belirlemiştir. Bununla 

beraber Câriyelerin nikahı,272 câriyelerin iddeti 273 konusunu işlemiş,tam bir adaletle 

meseleleri çözmüş iken,bunları menfi göstermeye çalışmak,Padişahların şahsında 

İslâmiyete tam bir ihanetin neticesidir.  Kur’an-ın adaleti gereği,bir gemide dokuz 

masum bir cani bulunsa batırılamıyacağı gibi,dokuz cani bir masum dahi olsa,o 

masumun izni olmadıkça batırılamaz. İslâmiyet buna müsaade etmemektedir.274 
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 Ayrıca Hareme”Kadı efendiler ve ikballer,ancak hatırını kıramadıkları devlet 

büyüklerinin kızlarını kabul edebiliyorlardı. (Ta ki haremde yetişmeleri için) Bunların 

haremde kalma süresi 3 yıl idi. Süre sonunda haremi terk edip evlerine dönerlerdi. Bir 

ev kadını üniversitesi idi saray haremi. Buradan geçmiş kadınlar,bir konağa da gitse,bir 

fakir kulübesine de gitse,baş tacı edilirlerdi...”275 

 Özetle;Adını mahremden alıp,mahremiyetine bürünen harem,öyle bir hale 

getirilmiş ve getirilmeye çalışılmaktadır ki;tüm sefâhetlerin,açık 

saçıklıkların,mahremiyetsizliklerin yeri olarak gösterilmektedir. Mesele üzüm yemek 

değil,bağcı dövmektir. 

 Aile mahremiyetlerini faş etmekle başarmaya çalıştıklarını az 

görenlerin,saraydaki aile mahremiyetlerini faş etmekle bir aile olan İslam alemi ile olan 

aileliklere de böylece yara açmak hedeflenmektedir. 

 İnsaflı ve vicdanlı tarihçilere arz edilir ki;bin sahifelik bir kitabın bir 

sahifesindeki binlerce meseleden bir meseleyi mesele yapmayıp,araştırma konusu 

yapmak gerekirken;,sırf kusur bulmak amacıyla,diğerleriyle olan bağlantısını 

görmeden,bir tarihçi ve araştırmacıya yakışmayan üsluplarla hareket etmek akli ve ilmi 

üsluptan uzak,hissi ve düşmanca bir tavırdır. 

 Hatayı örtmek marifet olmadığı gibi,600 küsür yıllık muhteşem bir devletin ve 

yaptıklarının üstünü örtmek için cılız ve kısır örtülerle örtmeye çalışmak,koca denizdeki 

belirli noktalarda olabilecek veya olmasına çabalayarak bulanıklıklar oluşturmak,olsa 

olsa cehaletin ve hamâkatin bir eseridir. 
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 Yazar Cevat Rifat Atilhan eserinde276;”Senelerce evvel merak ederek,şu benim 

harbi umumi de Suriye de tanıdığım Halide Edibin yazdığı;'’Vurun Kahpeye'’filmini 

görmeğe gittim. Aslen,beni İsrailden olan Edip efendinin kızının yazdığı bu 

eserde,sarıklı bir hocanın yunanlılara casusluk ve milli harekata hıyanet ettiği gayet 

sinsi bir üslupla canlandırılıyordu. Bütün milli mücadele esnasında böyle bir vak’a 

kat’iyyen olmamıştır. Bu,ancak israil oğullarının hayalhanelerinde canlanmış,kitap 

haline konulmuş ve sonra sinema perdesine intikal ettirilmiştir. Filmi seyrederken 

mızraklı bir süvari kıt’asının muhayyel hocayı takib ettiğini gördüm. gayrı ihtiyari 

söylendim. 

 “Yalan bu. İstiklal savaşlarında benim süvarilerimden başka mızraklı süvari 

yoktu. Biz,böyle bir vak’aya asla rast gelmedik. Yalan ve uydurma bu!” 

 Bu,yüksek sesle feryadım,sinema halkını alakadar etti ve yanımdakilere hakikatı 

söyledim. Sonra ‘Sebil-ür Reşat’ mecmuasında ‘Vurun kahpeye,fakat kahpeyi iyi 

seçiniz.’ diye bir makale yazdım. 

 Evet,sadece vatan kurtuluşu ve felaketli günlerimizde değil,yüreklerimiz iktidar 

ve sandalye hırsıyla kurulduğu zamanlarda da halkın dini hislerini okşar ve 

kazandıktan sonra (Galib hoca müstear ismiyle köyleri dolaşıp halkın dini duygularını 

nazara verip sonra da)”Şeriatı yaşatmayacağız. Teokratik idareleri yaktık.”diye feryad 

ederiz.277 

 O halde deriz:Yaşasın zalim kahpeler için cehennem, Tükürün yalancı 

kahpelere... 

 -Halimizi,hal-i pür-melalimizi  tesbit babında bir Hindli alimin bizi ve İslam 

alemini tesbiti ki; 

 “Ey Türk kardeşlerimiz! Bilmiş olunuz ki müslüman diyarını kasıb kavuran 

müstevlilerin nazarında alemi İslâmın düşünür kafası Mısırdır. Hisseden kalbi 

Hindistandır. Çalışan çabalayan eli,kolu da Türk devletidir. Adalet perdesi,adalet 

nağmesi altında irtikâb etmediği zulüm kalmayan bu müstevli düşman millet ne diyor 

biliyor musunuz? “Biz müslümanların göğsüne –yani Hindistana- çullandık. Kafasını –

yani Mısırı- demir pençemiz içerisine aldık. Şimdi sıra bu vücudun henüz çabalamakta 

olan elini-kolunu –yani Türk hükümetini- kıskıvrak bağlamağa geldi. Zira bu el,bu kol 

hareket kabiliyetini muhafaza ettikçe biz istiklalden o kadar emin olmayız. 

 Ve devamla:”Alemi İslâmın elini,kolunu bağlamak,yani sizin istiklalinize hatime 

çekmek için düşman hükümeti doğrudan doğruya cebre,şiddete,harbe müracaat 

etmeyecektir. Bir taraftan memleketinizde bitmez tükenmez 

nifaklar,fesatlar,isyanlar,kıtaller çıkartacak;diğer taraftan etrafınızdaki hükümetleri 

sizin aleyhinize kaldırarak kanınızı,iliğinizi kurutmak isteyecektir. Dört-beş aydan 

beridir,içinizde dolaşıyorum. Halinizi kemali dikkatle tetkik ediyorum. Türlü 

isimler,türlü şekiller altında meydan almağa başlayan bir çok tefrika esbabı görüyorum 
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ki bunların hepsinde düşman parmağını hissediyorum. Dünyada istiklaline sahip bir 

hükümeti İslâmiye var ki o da sizsiniz. Aman aranızdaki vahdeti sarsacak en ufak bir 

harekete bile meydan vermeyiniz. Sonra bütün müslümanların akibeti pek vahim olur. 

Hindistana gelseniz de birkaç yüz milyonluk halkın halini görseniz,o zaman müstevli 

siyasetinin mahiyetini anlar,beni tasdik edersiniz. Müslümanları mecusilere,mecusileri 

müslümanlara, şiileri sünnilere,sünnileri şiilere,ahaliyi hakimlere,hakimleri ahaliye 

düşürmekten bir dakika boş kalmayan fesat kadar korkunç bir şey olamaz. Milyonlarca 

hindli her sene açlıktan,sefaletten,sari hastalıklardan helak olur dururken,vefiyatın bir 

müthiş miktarı her yıl bir o kadar daha artar giderken Hindistandan topladığı 

hazinelerden yüz milyon lirasının sırf müstemlekelerde sefer yapmağa sarf olunduğu 

düşününce insan için çıldırmak işten bile değildir. Ah birazcık müslümanlar kurban 

bayramlarında koyun yerine öküz kesmek yüzünden mecusileri kendimize hasmı can 

ederiz de müstevlilerin ekmeğine yağ süreriz. Mecusiler de öküz,mukaddes bir 

hayvandır,kesilmez. Müstevliler müslümanları iğfal ederler. Kurbanda öküz kestirirler. 

Mecusileri kışkırtırlar,cami kapılarına domuz kafaları astırırlar. Bunların arasında bir 

muhasama,derken bir mukâtele başlar,her iki taraf yorgun düşünceye kadar sürer. 

Sonun da mesele onların müdahalesiyle biter...”278 

 Konuyla alakalı olarak Bediüzzaman hazretleri de Parçalanmış İslam alemi için 

şu tesbiti yapar:”(İslam alemi) Tahsile gitmişler. İşte Hindistan,İslâmın müstaid bir 

veledidir;İngiliz mektebi idadisinde çalışıyor Mısır,İslâmın zeki bir 

mahdumudur;İngiliz mektebi mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan,İslâmın 

iki bahadır oğullarıdır;Rus mektebi harbiyesinde talim ediyorlar. İla ahir... 

 ya hu,şu asilzade evlat,şehadet-namelerini aldıktan sonra,her biri bir kıta başına 

geçecek,muhteşem adil pederleri olan İslâmın bayrağını afak-ı kemâlatta temevvüc 

ettirmekle,kaderi ezelinin nazarında feleğin inadına,nevi beşerdeki hikmeti ezeliyenin 

sırrını ilan edecektir.”279 

 Ve maalesef bizlerde de sık sık yapılmaya çalışılan sünni-alevi,sağcı-solcu,dini 

bütün,dinci,şeriatçı,anti şeriatçı,şahısları öldürerek ve bazı yerleri yakmak suretiyle 

anarşik çabalar,Türkçü-kürtçü,vs.vs hep aynı yola çıkmakta,taktikler değişmemektedir. 

 Yazar sözünün sonunda şöyle der:”Cenâb-ı Hakkın günün birinde  gerek 

bizi,gerek bütün alemi İslâmı esaretten kurtaracağına yakînimiz vardır. Ancak o 

saadetli günlerin pek uzak bir atiye kalmaması için sizlerin istiklalinize,kuvvetinize 

sahib olmanız elzemdir. Maazallah aranıza saçıldığını gördüğüm bu ayrılık tohumlarını 

ortadan kaldırmazda filizletmeğe,dal budak vermeğe başlarsa o vakit dünya yüzündeki 

müslümanların kurtulması için bir çok zaman daha beklemek lazım gelir...”280 

 Kale dıştan değil ,iç-den ele geçirilir. İşte yenile yenile yenmesini öğrenen 

yahudi,hristiyan ve yetmiş iki millet maalesef İslâmın harîmine girmekle bizleri iç-den 

ve kalbimizden vurmuşlardır. İşte gidişat neticeyi göstermektedir. 
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 “1744’de bu müslüman memleketin harîmi masumiyetine sinsi bir yılan gibi 

sokulan ve galatanın pis ve kuytu köşelerine yerleşen dünya farmasonluğu ile,gayet 

parlak ve yaldızlı bir şekilde millete mal edilen “Tanzimat” birer kanser gibi milli 

bünyeyi kemire kemire,onun şuurunu muhtel,mantıkını mefluç bırakmışlardır. Ondan 

sonra milletin şuurunda hiç yeri olmayan hüviyetleri meçhul şahsiyetler devlet idaresine 

zorla el koyarak kısa bir zamanda vatanı harab ve milleti perişan etmişlerdir. Bu 

hüviyetleri meçhul insanlar bir milletin,bir devletin,bir hükümetin mukadderatına nasıl 

kolaylıkla koyabiliyor ve milleti serbestçe maceradan maceraya sürükleyebiliyorlardı? 

Bu iş,pek kolay olmamıştır. İngiltere ve Fransa-da üslenmiş farmason ve siyonist 

teşkilatı,memleketinizde ne kadar haris,ikbal perest,basit görüşlü,tarihten,maziden ve 

olaylardan bihaber,toy insan varsa onları kandırarak,hürriyet afyonuyla morfinleyerek 

uzun yıllar sürekli propağanda,sayısız para ve çeşitli yalan ve iftiralarla ordunun 

harîmine sızmışlar,selânik ve Makedonya-daki yahudi dönmeleri ve eşkıya sergerdeleri 

ile birleşerek bir ihtilali mümkün kılmışlardır. 1908... Ve bu tarih asırlar görmüş büyük 

İslam-Türk imparatorluğunun çöküp ve inhilal tarihidir.”281 

 Nitekim Lord Gürzon’a;Niçin Türklerin istiklalini tanıdınız? itirazına karşı 

verdiği cevapta;”İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine 

kavuşamıyacaklardır. Zira biz onları,maneviyat ve ruh cephelerinden  öldürmüş 

bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet’in verdikleri karar,Türk milletini İslâmiyet 

ve din cihetinden öldürmek kararıdır.”282 

 Düştüğümüz ve düşeceğimiz bu hazin haller 1400 sene önceden Efendimiz 

tarafından şöyle tasvir edilmişti:”Benim ümmetim diğer ümmetlerin uğradıkları 

hastalıklara uğrayacaktır ki bu hastalık nankörlük,şımarıklık,haseb-neseble 

öğünmek,dünya için birbiriyle boğuşmak,yekdiğerine buğz etmek,birbirini kıskanmak 

belasıdır. Ümmetim bu belalara tutularak nihayet haddi aşacak ve bu taşkınlığın 

arkasından sebebi,mahiyeti meçhul bir kıtal zuhura gelecektir.” 

 Diğer bir hadisde:”Hiç şüphe yoktur ki sizlerde sizlerden evvelki ümmetlerin 

tutmuş olduğu yolu tutacaksınız. Onların izini karış karış,arşın arşın takib edeceksiniz. 

Bu uysallıkta o kadar ifrata varacaksınız ki onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar 

sizde arkalarından gireceksiniz. 

 Bunlar yahudi ve hristiyanlar mı? olduklarını soran sahabe-i Kirama efendimiz 

cevaben:”Ya kimler olacak?..”demişlerdir. 

 Bütün bu kötü gelişmelere rağmen görülen hakikat şudur ki;Bu millet,hareket 

etmesini engelleyip kendisini bağlayan iplerini kırmaktadır. Ancak bağlayıcı unsurların 

çokluğu hareketini engellemektedir. 

“Nitekim İsviçre’nin Bazel şehrinde ilk kongresini yapan İsrail oğulları şu karara 

varıyorlardı; 

 “Türk imparatorluğu parçalanmadıkça israil devleti kurulamaz.” 
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 Tüm oyunlar da kararın hesabı üzerine dönmektedir. 

 Bu düşünceyi idrak eden Abdulhamid Han bunu engellemek ve frenlemek 

amacıyla Hicaz şimendifer hattını yaptırmaya koyulur,bir yandan da yahudilik ve 

farmasonluğa nefes aldırmaz. 

 “Amerika;dünyayı idare eden yahudiliğin umumi karargahıdır.”gerçeği ile 

oradan dünyayı ve bizleri hileler ile alt etme yoluna gidiyor. O da 

sulhlarla,dostluklarla,yakınlaşma bahanelerini uydurmalarla... 

 Bir yandan içimize iki zehiri atmaktan da durmamakta;Ahlaka zıt her şey ve 

huzuru bozmak için fikir ayrılıkları... 

 Farmasonluğun en büyük bir dergisinde283:”Mason doktrini vicdan 

hürriyetinden başka tasvir edilemez. Çünkü bu umde masonlukta dine karşı düşmanlık 

telkin eder. Zira din vicdan hürriyetine muhaliftir.” 

 -Fransız büyük meşrıkının resmi bülteninde284:”Cumhurun menfaatları için 

localarımız günlük hayata tamamıyla intibak etmelidir. Laik gaye ve sosyal demokratik 

terakkiyi hedef tutan diğer yabancı gruplarla dahi masonlar birleşmelidirler.” 

 -“Masonluğun siyasi rollerinden başlıcası din ile mücadele ve laik devlette 

demokrasiyi müdafaadan ibarettir. Bu maksatla vicdan ve ahlakı bir tarafa bırakarak 

tedhiş kabul edilir.”285 

 -Ve 1911 tarihinde Belfort’ta toplanan büyük mason kongresi zabıtlarının 

152.sh.den:”Unutmamalıyız ki biz farmasonlar din düşmanıyız. Ve localarımızda bütün 

gayretlerimizi göstererek dinin her türlü tezahür şeklini imha edeceğiz...” 

 -Dünya farmasonlarının büyük reisinin bütün localara 1913’de yaptığı 

tamimden:”Din ahlakıyla rekabet edecek bir ahlak yaratmaklığımız elzemdir.” 

 -Milletler arası mason kongresinin 1900 tarihinde yaptıkları kongre zabıtlarının 

102.sh-sinden:”Dindarlara ve mabedlere galebe çalmak kafi değildir. Asıl maksadımız 

dinleri yok etmektir.” 

         9 – 5 – 1996 

       MEHMET     ÖZÇELİK 

ÖLMEDEN     DİRİLEMEYİZ   Mİ   ? 
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 Şu anda,bir buçuk milyar müslüman uyanışı beklemektedir. Ama nasıl? 

 Bu gün sadece Bosna’da250 binden fazla müslüman öldürüldüğü halde,İslam 

aleminin kılı kıpırdamaz,sesi de nacak kendisi duyacak kadar çıkmakta,kısık ses,kısır 

ses... 

 Acaba bu öldürülenler az mı geliyor uyanmamız için? Ya biz de ölenler? Ya 

Azarbeycan,Filistin,Afganistan,Çeçenistan,Bosna gibi bir çok İslam ülkesinde ölenler? 

 Bu gidişle bu insanlar ahirette uyanacaklar gibiye benzemektedir! Acaba bunun 

için  ölümümüzü daha doğrusu öldürülmemizi mi bekliyoruz? Yoksa haberden habere 

birkaç dakikalık esefle mi işi geçiştiriyoruz? Maddi ve manevi ne gibi yardımlarda 

bulunuyoruz?  Hiç olmazsa namazlarımızda dahi hatırlayıp dua ediyor muyuz? Ne 

yapıyoruz? Acaba dirilmemiz için bir değil,birkaç Bosna’nın mı feda edilmesi 

gerekiyor? Onlar ölmeden ve öldürülmeden dirilemeyiz mi? 

 Uykunun bu derecesine de hayat ve canlılık değil,yaşayan ölüler demek gerek. 

Zahiren yaşıyor ama hakikatta ölü. ölü toprağı serpilmiş. Böyle insanlar ancak İsrafil’in 

suruyla uyanabilirler. Ancak o surda tekrar dirilmek için ölüm,kıyamet surudur. 

 Bir temsil ile meseleyi izaha çalışalım: Evi yanmakta olup,içeride uyumakta olan 

insanı evvela seslenerek uyandırmaya çalışırız. Kalkmazsa su döker,tokat atar ve 

neticede ayağından sürüye sürüye çekerek uyandırmaya çalışırız. Bugün böyle 

de;insanların,zulümleri ile bizi uyandırma çalışmalarına rağmen hala 

uyanamamaktayız. Uyanamama zulmü azaltmamakta,bilakis şiddetini arttırmaktadır. 

Ta ki uyanana,kendine gelip toparlanana kadar... 

 “İnsan zulmeder,kader adalet eder.”,”Zalim Allah’ın kılıncıdır. Onunla intikam 

alır,sonra ondan intikam alınır.” 

 20 Asrın karanlıklarında tenvir ve aydınlatma görevini yapmayan mü’minlerden 

maalesef intikam alınmaktadır. O da gayet ağır bir bedel mukabilinde... 

 Suçlu kim? Sırp’ın,Ermeninin,yahudi veya hristiyanın ki şüphesiz tartışma 

götürmeksizin mahzâ zulümdür. İçerisindeki pisliği başka yerinden değil,ağzından 

kusarak çıkarmaktadır. 

 Peki ya biz neyin koşturmacasın dayız? Onların kuyruklarında avlanmakla mı? 

Sırası gelmeyecek olan sırayı beklemekle mi? 

 Bediüzzaman,1. Dünya savaşında başımıza gelen dehşet-engiz halleri,yapmış 

olduğumuz kendi hatalarımızdan kaynaklandığını özetle şöyle izah eder:-Beş vakit 

yapmadığımız ibadete karşılık,beş yıl o tepeden bu tepeye koşturulduk. Manen 5 sene 

bize ibadet ettirdi,namaz kıldırdı. 

 Malımızın kırkta birini zekat olarak vermedik. Allah’da kırkta otuz dokuzunu 

birikmiş olarak bizden aldı. 

 Yılda bir ay maddi ve manevi faydası olan orucu tutmadık. Cezâen Allah’da bize 

yılda on bir ay mecburi oruç tutturdu. 



 Peki acaba bizim hangi hatalarımızdı ki,küfür ve zulme maruz kalmaktayız? 

Yoksa tarihteki olaylar tekerrür mü ediyordu? 

 Bazılarının ölümü,diğerlerinin dirilişine vesile olduğu gibi,Bosna’lının şehadeti 

de diğer İslam aleminin dirilişimidir? 

 Nitekim kişinin başkasının ölümünü görüp de,ölümün ve ölmenin kendisinde 

meydana getirdiği bir uyanış ve diriliş gibi bir intiba mıdır? 

 Aaaah! Keşke sabah olmadan,gaflet gecesinde uyanabilsek,ölmeden ve 

öldürülmeden dirilebilseydik? 

  

         MEHMET    ÖZÇELİK 

  

 

700. YILINDA OSMANLI VE TÜRKİYE 

  

İlk insan hz. Ademle başlayan insanlık,ikinci Adem denilen Nuh peygamberle 

devam etmiştir. 

Onun  üç oğlundan  olan Ham ve Sam-dan Afrika ve Arap kavmi,Yâfes-den de  

Türk adındaki oğluyla tarih  sahnesine  çıkmıştır. 

Farklılıklar,tarih boyunca farklılıklarını da farkettirmiştir. 

Şamanizm inancı hakim olub,bütün tanrıları gök tanrıya izafe gibi bir ilah 

inancına yatkınlıkları  Onların İslâmiyete girmelerini kolaylaştırmıştır. 

Hz. Ömer döneminde başlayan sıcak yakınlık,Emevi döneminde yerini 

durgunluğa bıraksa da Abbasiler döneminde bu durum hız kazanmıştır. 

Abbasilerin bir yandan dışa açılımı,Hz.Ömer-in torunu Ömer bin Abdulaziz 

dönemindeki mali zenginlik,Nizamiye medreselerinin oluşturulması ve Türklerinde Ebu 

Müslim komutasındaki bir Ordu ile  751 yılındaki Talas savaşında  Türklerin Araplara 

yardımı  müslüman olma  alt yapılarının Oluşumunu ve önemli bir görevi üstlenmenin 

adımı atılmış oluyordu. Adeta vagonlar hazır,onları toparlayıb,bağlayarak çekecek bir 

lokomotife ihtiyaç vardı. 

Kur’an-ın övgüsüne mazhar olan yani;”Allah,sevdiği ve kendisini 

seven,mü’minlere karşı alçak gönüllü,kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum 



getirecektir.(Bunlar)Allah yolunda cihad  ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından 

korkmazlar. Bu,Allah’ın dilediğine verdiği lutfudur. Allah’ın lutfu ve ilmi geniştir.”286 

Hakikatını İ’la-yı kelimetullah ile Allah yolunda,Allah’ın adını bir bayrak gibi 

dalgalandıran Türk milleti şahlanışını 1071’de Malazgirt te Alparslan’ın Romen 

Diyojene karşı galibiyetiyle sıtart vermiş oluyordu. 

Zirveye giden yolun anadolu kapısı böylece açılmış oldu. 

Selçukluların hizmeti gözlerin açılıb o yöne çevrilmesine,kültür ve sanat 

değerlerinin taşlara kazınarak mühürlenmesi bir yandan dünyanın manen arzusunu 

celbediyor ve manen fethine zemin hazırlıyordu. 

Ertuğrul Gazinin oğlu Osman bey,Osmanlı imparatorluğuna bir çekirdek olmak 

üzere toprağa düşüyordu. Belki yer Söğüt gibi bir küçük kasaba idi. Ancak yollar 

açılmıştı. 

Maddi iskeleti eline alan Osman bey,manevi ruhla birleştirerek yola çıktığı 

cihan-şümûl devlet düşünce ve idealini gerçekleştirme hedefini hazırlıyordu. 

O baştan kazanmıştı. Çünki madde ile manayı,ruh ile cesedi,dünya ile ukbayı,güç 

ile değerleri birbirinden ayırmadığı gibi ,ayrılmaması içinde canı uğruna mücadele 

veriyordu. 

624 yıl sürecek adilane ve gâlibane bir devletin temelleri atılıyordu. 

Evet. Osmanlılar siyasi,kültür ve Dini çerçeve içerisinde dilleri ayrı,dinleri 

ayrı,ırkları ayrı ve farklı milletleri bir şemsiye altında toplamayı başarmıştı. Ve bunu 

İslâmın hukuk sistemi içerisinde gerçekleştirmişti. 

Osmanlı elbetteki tüm doğrularıyla yüzde yüz değildi. Ancak bu onun eksikliğini 

değil,mükemmeli yakalaması için bir kamçıydı. Onun en   önemli özelliği devamlı  

yanında bulundurub taşıdığı,mihengiydi. Her şeyin mahiyetini, iç yüzünü onunla ortaya 

koyuyordu;Bu Hilafet ve Meşihat sistemi idi. Yani yapılan işler ve alınan kararlar 

padişahın onayından çıkmadan evvel. İslâmiyetin esasına uygun olub olmadığı o hilafet  

ve  meşihat mihengine vurularak değerlendiriliyordu. 

Böylece rıza-yı ilâhiye uygunlulukla,halkın rızasına uygunluluk arasında bir 

kopukluk değil,bir bağlılık ve güven oluşturuyordu. Bulunduğu çağda hep gündemde 

olan Osmanlı,yıkıldığı çağda ve ondan sonrada gündemden eksik olmadı,eksikliği 

hissedildi. Onun yıkılışı birçok devletlerinde yıkılışına sebeb oluyordu. 
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Madden padişahın ve sultanın gücünün arkasında meclisin kararı,hilafetin 

manevi desteğinin yer alması;sadece müslüman olanını değil,ğayr-ı müslimini de 

memnun ediyordu. 

   Bu hakimiyet coğrafi alanda da hakimiyetini sürekli sürdürmekte,insanlığın huzuruna 

vesile 

olmaktaydı. 

Allah onların eliyle insanlara adaleti ulaştırıyor,insanların gözlerini ve akıllarını 

açıyordu. İnkişaf ve keşifler her alanda yaygınlaşıyordu. 

Fitne ve anarşiye yol vermiyor,kendi hükmü kol geziyordu. 

Dışarıdan ve içeriden yapılan yıkma entrikaları onu hasta adam durumuna 

getiriyordu. Yinede düşündürmesi bakımından şu kıyas onun gücüne ışık tutsa 

gerek. 

Dönem II. Abdulhamid han dönemi..entrikaların dıştan ve içten ayyuka 

çıkıb,hareket etmesini engelleyecek bağlarla bağlandığı dönem. BUNA RAĞMEN 33 

YIL SÜREN saltanat dönemi. 

Diğer yandan  1923-den 1998 yılına kadar ki Cumhuriyet hükumetin de 57 tane 

kurulan hükûmet..ibret verici.. 

Hasta adam ölürken dahi geleceğinin tohumunu bırakarak gidiyordu. Tıpkı 

doğum yapan annenin bir yandan ölmesiyle,diğer yandan kazandırdığı çocuk... 

Ancak çocuk farklı ortamlarda büyütülüyordu. 

Ecdadının dilini bilmiyordu..dili devrilmişti, dil inkilâbıyla. Kültürü yoktu,çünki 

geçmişten habersizdi. Haber ağını kuran arşivler,belgeler ve bilgiler ya yakılmış,ya 

atılmış,yada vagonlarla kağıt fiyatına bulgaristana satılmıştı. 

Olanlar; korkudan saklanmış,kalanları da okuyub anlayanlar pek kalmamıştı. 

Buda yetmiyormuş gibi,batıda batının  değerleriyle  büyütüldüğü bu çocuk,çocuk 

bakıcıları tarafından öldürülmemişti, ancak ondan beter yapılmıştı.                                                                                                              

Kendilerine gerçekleri getiren bu insanlara adeta –Neden getirdiniz?-Hesabları 

soruluyordu. 

İlerlemesi soyulmasında,eski sahib olduğu değerleri atmasında 

aranıyordu..aldanılıyor ve aldatılıyordu. 



Nitekim,asrın başında her soruya cevap veren İstanbul şekerci iş hanına tabela 

asan Bediüzzamana büyük bir bilgin olan ve İstanbula gelen ŞEYH BAHİD 

hazretlerinin de cevab vermesini arzulayanların arzusu üzerine bu zat bir namaz 

çıkışında Bediüzzamana koca Osmanlıyı özetleyen hali, haline ışık tutup geleceğini 

belirleyen şu soruyu sorar: 

 “ Avrupa ve Osmanlı devleti hakkında fikrin nedir?”Bu kısa soruda uzun 

manayı anlayan Bediüzzaman veciz ifadesinde:”Osmanlı devleti Avrupa devletine 

hamiledir. Günün birinde onu ve onun gibi bir devleti  doğuracaktır. Avrupa da bir 

Osmanlı devletine hamiledir,bir gün oda bir Osmanlı –yani bir İslam devletini-

doğuracaktır.” 

Ve işin birinci yönü olan ve ölürken Avrupaya hamile kalan Osmanlı;sefahette ve 

rezalette ileri boyutuyla  bir Avrupa’yı ve Avrupa’lıyı doğurdu. Avrupalıya bile parmak 

ısırtarak onu geçmeye çalıştı. 

İkinci yönü olan Avrupalının ise;Osmanlıya diğer ifadeyle İslâmı temsilciliğine 

hamile kalan Avrupalıda bunun sancılarını çekmekte,ancak bu durumunu bizlerin 

islâmı temsil rolünü gösteremememizden kaynaklanan sebeble,herkesin ehli tahkik 

olamadığından sadece ehli ilim tarafından benimsenmiş olmaktadır. Buda münferit 

kalmaktadır. 

Bu konuda Bediüzzaman şöyle der:”Eğer biz islamiyeti ef’alimizle ve ahvalimizle 

göstermiş olsa idik,diğer dinlerin mensubları fevc fevc,bölük bölük islâmiyete 

gireceklerdi.” 

Gecikme;Osmanlının geriye bıraktığı çocuğunun dedesinden kalan 

emaneti,temsil rolünü üstlenememesinden kaynaklanmaktadır.  

   En büyük hatamızın kaynaklandığı ana nokta ise şuydu;1789 Fransız ihtilaliyle 

katolik mezhebin katılığının üzerine protestanlıkla set çekilmesinin getirdiği 

başarıyı,hak din olan,dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan islâm dini içinde 

uygulamadaki gafleti ve yanlışlığı olmuştur. 

Fransadan alınan ve dünyada sadece bir onda ve birde bizde bulunan laikliği 

oradaki gibi de uygulamıyarak,adeta din düşmanlığı şeklinde uygulanıb,bir asırdır da 

bir netlik kazanmamış olması bizi durduran sebeblerden olmuştur. 

Batının güzel meziyetlerini,teknik ve teknolojisini almak yerine,onun işine 

yaramayıb çöplüğe attığını,sefahet ve rezaletini,tanzimatla beraber batıya adam olması 

için gönderilen bir nesille kara bir sayfa açmış olduk. 

Bugün Amerikayı süper devlet yapan faktör,dün Osmanlının uyguladığı 

uygulamanın bir örneğidir. 



Her milletten insanları ve bilginleri toplayıb,onlara müsamaha göstererek adeta 

kendisine olan beyin göçünü mıknatıs gibi çekmektedir. İçine aldığı milletleri 

hazmetmektedir. 

Biz ise bir asırdır kendimize müsamaha göstermediğimiz gibi;kendimizi 

de,değerlerimizi de hazımsızlıktan geri teptik. 

Yapılacak iş ise;geçmiş de bıraktığımız değer ve bilgilere sahib çıkıb,yeni 

tecrübelerle bunların ıslah ve tekmiline çalışarak geleceğe köprü kurmaktır. 

Bin yıllık tecrübenin üstüne oturarak,onlardan ders alıb,geleceğe bakmakla 

maddi ve manevi başarı yakalanabilir ve bizi orta çağda bırakanlar ancak böyle 

geçilebilir... 

  

                                                                                                                                      

                                                                                                      30-01-1999 

                                                                                 MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

KORE DE     DORA 

  

 Millet olarak tarihin başlangıçlarından beri inkarı uluhiyyet ve onu doğuran tüm 

sebeblere bayrak açmış,mücadele etmiş bir milletiz. Bu fıtrattan gelen fıtri bir hamledir. 

Küfre ve zulme tahammülsüz bir milletiz. 

 İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliyet dönemindeki bir cevher,İslâmda da bir 

cevherdir. Tıpkı Hz. Ömer ve Halid bin Velid gibi... 

 Toprağın altındaki cevher,toprağın üstünde de yine cevherdir. Ancak işlenmeye 

muhtaçtır. 

 Bu asil Müslüman – Türk milleti de Allah yolunda mücadele ve cihad ile 

bilelenmiş ve saykallanmıştır. 

 İşte bunlardan biri: İnkarı uluhiyete karşı Kore’ye asker göndeririz. Her yer gibi 

Güney Kore’de Kominizmin kıskacında kısılmış,imdat feryatlarıyla medet 

beklemektedir. 



 Tüm imkansızlık ve zorluklara karşı Nato askerlerinin ittifakında Kore’ye 

varır,muhtelif cephelerde mücadele veririz. Mücadeleler zorlu geçer. Bizim cephede 

azim,iman ve manevi destek bir sur gibi yükselmede,bu durum bizzat askerlerce 

müşahede edilmektedir. Hesap maddi değil,manevidir. Dünyevi değil,uhrevidir. 

 Ancak ahiretin varlığı ve düşüncesi inancına sahip olmayan diğer Amerikan ve 

İngiltere gibi Nato askerlerindeki hesap olsa olsa mecburi ve maddi hesaplar olacaktır. 

Zira insanlık da bir ruhi ve manevi bir duygudur. 

 Celal Dora komutasında mücadele eden askerlerimiz Nato askerlerinin de 

desteğiyle mücadelelerini sürdürürler. Mücadele ölüm kalım mücadelesidir. 

 İşte böyle dehşetli bir vaziyette iken Nato birlikleri yani Amerikan birliklerinin 

komutanları gizlice kendi askerlerine geriye çekilme emri verir. Celal Dora 

komutasındaki birlikler yalnız bırakılır. İşi anlayan düşman,birliklerimizi çembere alır. 

Artık tüm çıkış yolları tıkanmış imha edilmek üzere kapana kıstırılmıştır. Bitişle karşı 

karşıya kalınmıştır. Ancak bitiş ve tükeniş de dahil her şey hazmedilebilir de 

kalleşlik,birbirini kollamak üzere verilen sözünde durmama hiç de hazmedilebilecek 

cinsten bir şey değildir. 

 Ortada tek şey kalmıştır.Oda komutan Celal Dora’nın tecrübeleri ve dehasıdır. 

Askere –süngü tak-emri verir. Niyeti çemberi yarmaktır. Hücum emrini alan asker 

imanının şehamet ve cesaretiyle,Allah’ın inayetiyle çemberi yarar. Az bir zayiatla 

kurtuluş başarılır. 

 Tarihte de olduğu gibi bu cennet vatanın uğruna nice isimsiz kahramanlar feda 

edilmiştir. Şehadet şerbetini içmişler,manevi rütbelerini takınarak bu alemden göçüp 

gitmişlerdir. Bu durumlar kalbimizde bir yara açmamış,belki kalbimizde ve milletimiz 

de bir sevinç,gül bahçelerine girmeye bir iştiyak uyandırmıştır. Fakat hıyanet ve 

kalleşlik kalbimizde kapanmaz bir yara ve gedik açmıştır. 

 Celal Dora;kalbinde açılan bu yaradan akan kanın ızdırabını bir nebze de olsa 

dindirmek,daha doğrusu askerine ve askerliğe yapılan hıyanetin hükmünü infaz etmek 

üzere şoförünü yanına alarak,sür’atle Amerikan karargahına varır,komutanlar 

çadırdadır. 

 Bir rüzgar gibi hışımla çadıra girer. Kendisini yalnızlığa ve ölüme terk eden tüm 

Amerikan komutanları zevk ve sefa içerisinde kadehlerini kaldırmış 

yudumlamaktadırlar.     Kim bilir belki de yalnız bıraktıkları birliğimizin nasıl 

kırıldığını görmenin ve düşünmenin sevincini kutlamaktaydılar. 

 Ancak bu sefer şaşkınlık sırası kalleş komutanlarda idi. Şaşkınlık,onu takib eden 

sessizlik ve belirsizlik... 

 Acaba şimdi ne olacaktı? Oysa en bedevi kavimlerde bile arkadan 

vurmanın,kalleşliğin hükmü aynıdır. Kalleşçe ye adilce.. Evet,hüküm adilce...  

 Celal Dora’da bunun için gelmişti. Komutanların düşünmelerine ve karşı 

koymalarına bile fırsat vermeden çifte tabancasıyla sağlı sollu onları devirir. Tarihe bir 

şanlı sahife daha eklenmiş olur. Kendisinin ve milletinin namusunu temizlemekle... 



 Böylece ir sefer daha anlaşılmış oluyorduk. Kendimizi anlaşılacak dille 

anlatmamızla. Anladıkları dilden konuşmakla... 

 Bize yapılan bu yüzsüzlük yemiyormuş gibi,yüzsüz yüzleriyle cezalandırılmak 

üzere Celal Dora’nın kendilerine verilmesini taleb etmekteydiler. 

 Verilen red cevabıyla,bunun bizim bir kanunumuz olup,kendimizden irisi de 

olsa,aynısını ona da uygulayacağımız bildirilir. 

 Şu biline ki;Bu vatan ve her bir karış toprağı bize mezar olmadıkça,düşmana 

gülzâr olamaz... 

 Bu savaş bu iman ve azimlerle kazanılmıştır. Babamla beraber görev yapan 

Abuzer emminin kardeşi Mehmed’de kore’de savaşırken;bir arkadaşıyla beraber ikisi 

devamlı beraber gidiyorlar. 10-15 esirle geliyorlar. Bir güm arkadaşı silahıyla yanı 

üzeri,kendi de sırt üstü şehid olmuş. Bir eliyle silahın namlusunu,diğer eliyle kabzasını 

tutmuş. Çavuş bir türlü elinde silahını alamıyor. Elinin (bileğinin) kesilmesini 

söyleyince,askerler karşı çıkıyor. Durum subaya haber veriliyor. Bunu gören subay bir 

yandan ağlarken,diğer yandan da diz çökmüş yalvarır gibi; 

 “Mehmedim! Artık savaş bitti. Sen de en büyük rütbe olan şehidlik derecesine 

ulaştın. Ver yavrum silahını,deyince;Eller açılıyor,silahı alan subay başını  Mehmedin 

göğsüne koyarak dakikalarca hüngür hüngür ağlıyor. Zorla kaldırıyorlar. 

 Adıyaman’da babası Abdurrahman oğlunun şehid olduğunu duyunca;”O şehid 

olduysa o zaman harb biter,diyor. Ve aynen de öyle oluyor. 

  

         31-7-1993 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

KELLE    AVCILARI 

  



Bir ideal ve hizmet uğruna devlet yükünü yüklenmiş,milletin selâmetini 

omuzlarına alarak tekeffül eden üç mazlum... 

Kara sayfanın üç ak şahsiyeti... 

Akbabalara kurban edilen ak alınlı mazlum ve mağdur gönül erleri... 

11 yıldır kırdıkları esaret zincirini milletin boynundan çıkartmış,milletin 

idamdan kurtarmış,milletin ise kendilerini idamdam kurtaramadıkları,tarihe şeref 

levhası olarak katılan,milletin üç şeref madalyaları... 

Milletin yüzüne kapanan kapıyı aralayan bu üç öncü kuvvete,memleket kapıları 

kapanmış,İmralı sürgün yeri onlara reva görülmüştü. 

Sizi taltif etmeye gücümüz ve zamanımız yetmez,buyrun Allah’ın rahmet 

sofrasına şuurunda olunmadan onlara ebedler kapısı aralanmış oluyordu. 

 "Mahkeme müddetince biz suçlu, siz de savcı mevkiinde bulunduğunuz için 

istemeyerek birbirimizi incittik. Buna rağmen sizden af ve özür dilerim."  

Egesel de: "Katiyen size kırılmış değilim. Siz de bir kusurum varsa beni affedin 

ve hakkınızı helâl edin" dedi. Böylece karşılıklı helâllaşmadan sonra Ada Komutanı'na 

dönerek:  

"Kumandan bey, sizden, hatırlarsınız ya, son bir ricam olacağını söylemiştim: Benden 

evvel asılmış olanların ölüme nasıl gittiklerini bilmiyorum. Fakat ben, işte gördüğün 

gibi, galiba bir insanın olabileceği kadar sakin ve metinim. Senden bunu aileme ve 

bilhassa anacığıma bildirmeni istiyorum. Son nefesimi, onu utandıracak bir korkaklığa 

düşmeden verdiğimi mutlaka bilmesini isterim!"  

  

İDAMDAN ÖNCE SON RİCASI  

"Kumandanım bir ricam daha var: Ben, asılanların kaçıncısı oluyorum?"  

Zorlu'nun asılanların kaçıncısı olduğu sorusuna da:  

"Ne baştasın, ne de sonda" deyince, bunun üzerine gülümseyerek:  

"Hayru'l umuri evsatuha! En hayırlısı ortada olmakmış" dedi.  

Zorlu, metanetini idam sehbasında da korudu. O kadar ki, mahut gömleğin üzerine 

giydirilişinden sonra, kendisine dini telkinde bulunan hocanın, Arapça kelimeleri 

telâffuzda düştüğü hataları düzeltti. Kollarını arkadan bağlarken Başsavcı'ya son bir 

ricada bulundu: Ellerinin önden bağlanmasını istedi. Fakat bunun kanunen imkansızlığı 

kendisine anlatıldı. Ne masaya, ne de masa üzerindeki sandalyeye çıkarken yardım 

istemedi. Hatta, heyecandan eli titreyen cellada: "Oğlum, ne titreyip duruyorsun? İlmik 

senin değil, benim boynuma geçecek" dedi. Sonra adeta kendini uçsuz bucaksız bir 

boşluğa atar gibi:  



"Allah memleketi korusun, haydi Allahaısmarladık!" dedikten sonra ayaklarının 

altındaki sandalyeyi itmek işini de kimseye bırakmadı. Boyu uzun olduğu için ayakları 

masaya basmıştı. Cellad masayı iterek kendisine düşen görevi yerine getirmiş oldu."  

Ada komutanı Albay Tarık Güryay, Menderes'le aralarında geçen nihai konuşmalarını 

şöyle anlatmakta: "Dışarda hafif yağmurlu, kasvetli bir hava var. Menderes'e 

pardesüsünü giydirip onu kapının önünde bekleyen jipe bindirdikten sonra, ben de 

yanına oturdum.  

Menderes: "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Hastahaneye dedim. Deniz Hastahanesi'ne 

gideceksin. Doktorlar öyle karar verdiler!"  

Yüzüme çocuksu bir kuşkuyla baktı:  

"Doktorlar hiçbir şeyin yok demişlerdi!" "Evet, öyle rapor verdiler. Ama senin, esaslı 

bir muayeneye tabi tutulmana lüzum görüyorlar" dedim. Menderes hastahaneye 

gönderildiğine inanarak, bana: "Ne olur kumandan, diyordu. Berin'den mektup 

geldikçe bana iletiverin!" Muhafız olarak onunla beraber, Deniz Yüzbaşı İsmail Sıdal, 

Topçu Üsteğmen Tuğrul Sungar ve Topçu Üsteğmen Kemal Atasaral gideceklerdi. 

Motöre binerken elimi sıktı: "Öpeyim Kumandan" diyerek başını yüzüme uzattı. 

Onunla ilk ve son defa öpüştük.  

Odama döndükten sonra beni telefonun zili sıçrattı.  

Karşımdaki: "Tarık, diyordu, Adnan Menderes'i bir yere gönderme!" Sayın Gürsel'e 

durumu anlattım: Doktorlar gelmişler, "idamına mani bir hali yoktur" anlamında 

rapor vermişlerdi. Başsavcı Egesel'le hakimler de onu alıp İmralı'ya götürmüşlerdi.  

Bu sözleri söylerken gözlerime ilişen saati, 12.00'yi çeyrek geçiyordu. Adnan Menderes 

ve ötekiler İmralı adasına belki henüz varmamışlardı bile. Gürsel'e söylediklerime, 

hemen şunları da ilave ettim:  

"Orgeneralim, şayet Menderes'e dair bir emriniz varsa, bunu İmralı'ya derhal 

bildirebilirim."  

Neler olmuştu bilmiyorum, fakat sayın Gürsel: "Yok, hayır!" dedi ve ilave etti: 

"Yapılacak bir şey yok: Olan olmuş artık!" (Bak.Yeni Şafak gazt.26-9-2001.) 

İmamın öncülüğünde son tevbesini yaptıktan sonra,Son söz olarak şunları söylüyordu:  

"Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda, devletim ve milletime ebedi saadetler 

dilerim. Bu anda, karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum."  

Saat 14:26'yı gösteriyordu. İnfazdan sonra Şiddetli bir fırtına koptu, gelen gök 

gürültüsünün ardından yağan şiddetli yağmur, herkese kendisini ülkesine adamış bir 

büyük devlet adamının tertemiz ruhunun rahmeti olduğunu düşündürdü.  

Gök zemine hiddet ediyor,ağlayıcı göz yaşlarını döküyordu. 



Hukuk yine çiğnenmişti. İnfazlar gece veya sabaha yakın uygulanması 

gerekirken,talandan mal kaçıran mezar soyguncuları tarafından değerli bir insan daha 

soyutlanıyordu. 

Bugün Kahtı Rical yani adam kıtlığı çeken memleketimiz bu duruma iki sebebten 

dolayı gelmişti:Biri;Adamları idam etmekten,İkincisi;Adam olacakları Sindirmekten... 

Tarihe bu üç atlı kahraman olarak geçti,onun ipini çekenler sefaleti seçti... 

Gönüllerdeki tahtlar,zoraki açılan bahtlardan uzun ömürlü oldu. 

Onları Rahmetle yâdediyoruz... 

  

MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİHTE     İNGİLİZ 

  



 Siyasette usta olan İngiliz kazancını masa başında oturarak elde eder. Dünya 

siyaset çarkını lehine çevirir ve işlettirir. İşte örneklerinden bir kaçı; 

 -“Balkan harbi neticesinde;Bulgaristan istiklalini kazanmış,selanik,Girit vesair 

Ege adaları Yunanistana gitmiş,fırsattan istifade eden İtalya,Trablusgarb ve 12 adalara 

sahib çıkmış,Osmanlı devletinin 19. asır boyunca en büyük düşmanlarından İngiltere ise 

Mısırı resmen himayesine aldıktan başka Kıbrısı da iltihak etmiştir.”287 

 “Sırbistan,öteden beri göz diktiği Bosna ve Hersek’in avusturya ya iltihakını bir 

türlü hazmedememektedir. Bu hazımsızlık bir dünya savaşının zahiri sebebi olarak 

ortaya çıkacaktır.”288 

 Bediüzzaman Hazretlerinin de belirttiği gibi;”Bir sırplının ateşiyle 1. dünya 

savaşı patlak verdi.”Yani;”Gabriel Prençip adlı bir sırplı”nın 28-Haziran-1914’te Saray 

Bosna’ya gelen Avusturya Macaristan veliahtı Prens François Ferdinand’ı vurması 

üzerine Avusturya Macaristan ilk önce ültimatom verir,kabul edilmeyince de 28-

Temmuz-1914’de Sırbistan-a savaş açar. Rusyanın devamlı tahrik ettiği Sırbistan 

Avusturya-Macaristan-a meydan okumaktadır.”289 

 Ve neticede Sırbistanın başşehri Belgrad bir gün sonra yanarak harab 

olup,Almanya’nın da Avusturya-Macaristan yanında yer alması;Rus-İngiltere ve 

Fransayı harekete getirmiş,çünki Rus İstanbulu,İngiltere Irağı,Fransa da Suriyeyi 

alacaktı. 

 Tarafsız duran-Hasta adam-Osmanlı,İngiltere-nin tahrikiyle neticede savaşa 

Almanyanın yanında katılır. Netice ise Malum ve vahimdir. 

 “Dünyanın en büyük askeri ve politik gücü olan İngiltere onları (Siyonistleri) 

desteklediğini ilan etmişti.”290 Menfilikler onun tarafından beslenir. 

Her yere parmağını sokan İngilizin işte bir parmağı da:”İngiliz the Guardian 

gazetesi tarafından yayınlanan çok gizli bir memorandum,Suudi Arabistan kralı Fahd-

ın görevini kardeşi prens Abdullaha devretmesinde İngiliz parmağı olduğunu ortaya 

çıkardı. Gazete,ayrıca Suudi yönetimine muhalif Masari-nin İngiltere-den sürülmesinde 

de silah tüccarları ve CIA’nın parmağı olduğunu ileri sürdü.” 

 Ve Abdullah  ingilizin siyasetine alet olduğunu şu sözleriyle de itiraf 

etmiştir:”Türklere isyan ne feci şeydir. Sizlerle beraber yaşamış olsa idik Arap alemi bu 

felaketli sonuçlara müstahak olmazdı.”291 
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 Ermeni hareketlerinde dahi İngilizi ve onun oyununu görürüz. Nitekim 

Münevver Ayaşlı,Musul konusunda şunu anlatır:”Maliye nazırı Cavit Bey katibi olan 

ermeni Gülbenkyan ile beraber İngilizlerle pazarlığa otururlar ve Cavit bey İstanbuldan 

çağrılır ve selahiyetler Ermeni Gülbenkyan-a Musul petrolleri hakkındaki söz sahibi 

yetkisi verilmiş olur. Ve bu ermeni dünyanın en zengin adamı durumuna yükselir. 

İngilizin de istediği budur.292  

Nitekim 1806’danberi İngiltere Ermenileri ve Kürtleri tahrik edip devleti 

kurdurtmaya çalışmıştır.Ancak Abdulhamid’in kurdurduğu  Hamidiye süvari Alayları 

ile bu durum 1925 Şehy Said isyanına kadar tesirini icra etmiştir.293 Bugünkü 

oyun,dünkü oyunun devamıdır. Arab kabilelerinin II:Abdulhamide karşı 

kışkırtılmalarında altın dağıtarak rol oynamış oldukları görülmektedir.294 

Böylece Kürt isyanlarında olduğu gibi,Arap isyanlarında da İngiliz parmağını 

görmekteyiz.295 Ve bunuda BIS yani İngiliz Gizli Servisinden Albay Lawrence 

tarafından kışkırtılarak sürdürülmüştür. 

Bu amaçla İngiliz gazetesi İndependent Hatay’ı Suriye toprağı olarak gösterme 

küstahlığında bulunmaktadır.296 

Bu gizli servis tarafından 1996 Şubat’ında 160 bin dolar karşılığında Kaddafi’ye 

su-i kasd düzenlenmiştir.297 

Özellikle son zamanlarda da PKK’ya ilgi duyan İngiliz vekilleri bu amaçla sıkça 

doğudakilerle görüşmektedirler.298 

31 Mart vak’ası İngiliz gizli servisi ve entrikasıdır.299 

Bunun farkına varan Bediüzzaman gerek 31 Mart hareket ordusunun 

başkumandanı Mahmut Şevket Paşa’ya,gereksede İngilizlere karşı durmuştur.Ve 

“İstanbulu İşgal eden İngilizlerin başkumandanı,İslâm içinde ihtilaf atıp hatta 

Şeyhulislâm ve bir kısım hocaları kandırıp birbiri aleyhine sevkederek ihtilafçı,ittihatçı 

fırkalarını birbiriyle uğraştırmasıyla Yunanın galebesine ve harekat-ı milliyenin 

mağlubiyetine zemin hazırladığı...”300 bu vaziyette Bediüzzaman;”İstiklal harbinde 
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Hutuvat-ı Sitte namında bir makale ile İstanbuldaki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine 

çevirip harekât-ı milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden...”301 kişi olarak tanımlar. 

1909’da Adana vak’ası denilen Ermenilerinin isyan ve öldürmelerinin arkasında 

İngiliz gizli servisinin tahriki vardır.302 

Sultan I:Abdulazizi’in ölümünde İngiliz tahriki söz konusudur.303 

Çırağan baskını veya Ali Suavi vak’ası da İngilterenin Ali Suaviyi tahrikiyle elim 

olay başlamıştır.304 

11-Haziran-1913’de meydana gelen Mahmut Paşa su-i kasdının arkasında da 

İngilterenin olduğu söylenmektedir.305 

“Mahmut Paşanın katlinden 18 gün sonra 2.Balkan harbi çıktı.”306[20] Olay 

hesablı ve uzun vadeli olarak kendisini göstermiş oldu. 

İngilizler Kasım 1918’de Musul’u işgal ettiler;Müttefik filo kasım 1918’de 

İstanbula geldi ve 16 Mart 1920’de İstanbul resmen işgal edildi.307 

Tam bu vaziyette iken İngiliz başpapazı Meşihat-ı İslâmiyeden 6 sualine istediği 

cevapta:”İngiliz başpapazının altıyüz kelime ile istediği suallerine altı kelime ile cevab 

veren...”hatta küstahlığına bir tükürük ile cevab veren Bediüzaman,”Hasmınız ve 

islâmiyet düşmanı İngiliz,dindeki katıdsızlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve 

ediyorlar.”diyerek bu milletin Hristiyanlıkta gayet mutaasıb,cebbar ve müstebid 

olduğunu belirtir.308 

Dışa bakan taşın altını kaldırdığımızda İngiliz,içe bakankinde de İran parmağını 

görürüz.Nitekim İngiliz siyaseti tam bir menfaat üzerinedir.”Mehmet Ali isyanını 

kullanan 1838’de Osmanlı devleti ile yaptığı ticaret anlaşması ile müthiş tavizler 

kopardı.”309 
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Mithat Paşanın sevilmeyen hareketlerinden olan ve İngilterenin dümen suyuna 

girerek ilk defa oradan bir faiz müessesesi olan olan banka memlekete sokulmuş 

oldu.310 

Bu devletin müstemlekat Nazırı şöyle demiştir:”Bu Kur’an İslâm elinde varken 

biz onlara hakiki hâkim olamayız.Bunun sukutuna çalışmalıyız.”der.311  

Bunu bildiklerinden dolayı İngiliz başbakanı Palmerstone şu itirafta 

bulunmuştur:”İngiltere’nin bir Türk politikası vardır.Mesela biz Türkiye için 100 

kiloyu kâfi görmüşüzdür.Türkiye 80 kiloya düşüp de zayıflar ve başı başkaları ile derde 

girerse yardımına koşarız.Yok eğer kuvvetlenir de sıkleti 120 kiloya çıkarsa başına 

bizde çullanırız.”312 

Amerikalı ekonomist ve politikacı Lyndon Larouche,dünyadaki terör 

faaliyetlerinin arkasında Londra-nın olduğunu,ikinci dünya savaşından sonra başlatılan 

uluslar arası terörizmin İngiliz dış politikasının bir ürünü olduğunu belirtmekte 

ve”Terörün ardında Londranın olduğunu dünyadaki bütün siyasetçiler biliyor ama 

bunu söyleyebilen kişiler çok az.”der. 

 Bunun Japonyadan Avrupa ve asya’ya kadar uzanıp,merkezi Londra olup 150-

200 yıldır koordineli olarak devam etmekte; 

 bu durumlar;farklı gruplara sahip olanların birbirlerine düşürülmeleri,dini 

ayrılıkların körüklenmesi,genellikle uyguladığı taktiklerdendir. Avrupa,Asya ve 

Japonyadaki olaylar bu kabildendir. 

 Hedef;İngiliz siyasetiyle dünyayı kontrol etmek. 

 Şu da meseleye bir ışık tutmaktadır. Zülfü Livaneli Milliyet’deki 

köşesinde;Amerika haber alma teşkilatı CIA’da üst düzey görevde bulunmuş birisiyle 

CNN’de yapılan bir konuşmayı nakleder: 

 Proğramcı soruyor:”Eskiden Sovyetler Birliğinde bir çok ajanınız vardı. Rusya 

ile dost olduk bu ajanlar çekildi. peki bu ajanlar şimdi nerede? Çünkü siz ajanlara bir 

yere yığarsanız,orası karışacak demektir. Söyleyin bakalım,hangi ülke karışacak?” 

 Yetkilinin hiç beklemeden verdiği cevap:”Türkiye!” 

 Proğramcı:”Türkiye de nereden çıktı?” 

 Yetkili:”Önümüzdeki dönemde dünyanın en çok karışacak ülkesi Türkiyedir. Şu 

anda Türkiye,gizli servislerin ajandasında 1 numaraya yerleşmiştir... Dünya ajanları o 

bölgede (Güneydoğu ve Ege) toplandı.” 
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 İşte CIA eski yetkilisinin itirafları...313 

 Gazeteci-yazar Aytunç Altındal şöyle der:”Avrupa İslam alemini ve özellikle 

Türkiyeyi saat be saat kontrol ediyor. Bugün Türkiyeyi Avrupa ve Amerikaya rapor 

eden tam 21 kuruluş var. Bu kuruluşlarda 40-50 kişi var ve çok iyi Türkçe 

biliyorlar...”314 

 İngilterenin hedeflerinden biri de;Irak’da mali hakimiyetini zamanla dini,siyasi 

ve askeri alanda da sürdürmek olmuştur.315 

 Gizli kalmış bir olayda;1941-44 yılları arasında genel Kurmay Başkanlığının 

İngiltereye eğitim amacıyla göndermiş olduğu 60 pilotdan 12’sinin akibetinin 

meçhullere karışmış olmasıdır. Pek ses çıkmasa ve belgelenmese de bir hesaba göre 

bunların,savaş alanlarına sürülmüş olmalarıdır. Ancak teğmen İ. Hakkı Akarçay,İngiliz 

üssünde zaman zaman eğitim esnasında Bir alman uçağı tarafından meydan üzerinde 

iniş halinde iken düşürülmüştür.316 

 İngiliz diplomat subay Mark Sykes 1902’de yazdığı “Dar-ul İslam” adlı eserinde 

(1902) Türkiye gezisinde yaptığı notlarında:”Suriye,Güneydoğu Anadolu,Doğu 

Anadolu,Kuzey Irak ve Gürcistanı gezerek”gözlemlerini yazmış;”Osmanlı devletinin 

topraklarının nasıl paylaşılacağına  dair bir metin olan (kendi adının da verildiği) 

Sykes-Picot antlaşması,1917 devriminin ardından Rusyanın savaştan çekilip taraf 

olduğu bütün gizli anlaşmaları açıklaması,ardından Fransa ile İngiltere arasında çıkan 

anlaşmazlık yüzünden uygulamaya konulamamıştır.”317 

 Bütün bu menfiliklerine rağmen akibetleri konusunda Bediüzzaman 

eserinde:”Şimalde küçük devletler,hayat-ı bakiyeyi güneş gibi ders veren Kur’an-a 

sarılmaları,hem garbın en büyük devleti olan İngilizin büyük hatipleri kürsülerinde 

Kur’an-ın hayat-ı bakiyeye dair ayetlerini tefsir ederek bağırarak diyorlar ki;Şimdi 

İngiliz devleti,İslâmiyeti kabul etmesi lazımdır. Çünkü;nev-i beşeriyetin ekseriyetini 

hükmü altına alıp o nev-i beşerin hakiki aradığı hayat-ı bakiyeyi mu’cizane ders veren 

Kur’an-ı;İngiliz kabul etmekle beşeri memnun edebilir. Geçen dehşetli yaralarını 

Kur’an-la tedavi edebilirler diye resmen beyanatı var.”318 
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 “İngiliz devletinin payitahtında hatipleri kürsülerinde-Artık İngilterenin 

İslâmiyeti kabul etmesi lazımdır.-“319 Ve Bediüzzaman:”O devletin hem dünyası,hem 

saltanatı,hem saadeti onunla(İslâmiyetle) kurtulabilir.”der.320 

 Bediüzaman tesbitinde:”İngiliz hükümeti zahiren müstebit değil ise de,milleti 

mütehakkimdir. Adatı dahi bir derece müteğallibedir. İşte size Hindistan bir bürhan ve 

Mısır yarı bürhandır.”321 

 İngilizin bu zulmündendir ki;Çanakkale de savaşmış olan teğmen İden 

hatıratında,-İngiliz olmaktan utandığını söyler.322 

24-6-2000  /MEHMET   ÖZÇELİK 
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İsrailoğulları Yakub (AS)ın 12 oğlundan 12 kabile olarak çoğalmışlardır.323 

 Şimdiki İsrail,dünlerde Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl-in Yahudileri 

toplama planının ilk tohumlarının ekilmesiyle başladı. İngiliz desteğiyle ayakta durdu. 

Batının gücüyle varlığını devam ettirmektedir. 

 Dünyada dağınık olarak bulunan Yahudiler,İsraile göç ederek hala 

kavgalı,tapusuz bir toprağın üzerinde devletçilik oynamaktadır. 3 bin yıldır dağınık 

yaşayan bu millet,toplama devletçilik ile yaşamaya alışacak mı idi? Nasıl? 

 Farklı yerlerden bir çok farklılıkları da kendileriyle birlikte taşıyan bu 

millet,yeni farklılığa nasıl adapte olacak ve anlaşacaktır? Yoksa bu yeni kavgaların 

yeşerecek olan tohumları olmasın? 

 “Acemi müneccim gökte yıldız ararken,yerdeki kuyuyu göremez.” Müneccimlik 

ile kendilerini dünyanın üzerinde gören bu millet kör olup,ileride kaynayacak olan 

kazanını pek fark edememektedir. 

 İçerisindeki kopuk farklılık,bu farklılığı ileride kendisine gösterecektir. 

 Yahudilerin bu dağınıklıkları,devlet olamayışları Allah’ın onlara bir cezası ve 

dağıtmasıdır.324 

 Ve yine Allah Yahudileri cezalandırmak amacıyla onlara deveyi,koyun ve sığırın 

iç yağlarını haram kılmıştır,sakıncalıdır. Helal kılınmasıyla bu sakıncalık 

kalkmaktadır.325 

 Türkiye-nin önemini bilen israil,bugün Türkiye-ye yakınlaştığı gibi,dünde 

meselenin çözümünün nerede olduğunu bildiği için Theodor Herzl,Abdulhamide 

hitaben günlüğünde şunları kaydetmişti:”Sultan bize bu toprak parçasını 

versin,karşılığında bizde onun düzenini yeniden kuralım,ekonomisini yoluna koyalım ve 

dünya fikir akımlarını onun avantajına etkileyelim.”326 

 Kanla alınan bu yerlere haklı olarak bir müsamaha göremiyor,red cevabı 

alıyorlardı 

 Kahraman Maraş-lıların ifadesiyle:”Bu vatan bize mezar olmadan düşmana 

gülzar olmaz.” 
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        MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

İSTANBULUN     FETHİ     VE     FATİH 

  

 Gerek dahilde gerekse hariç de İslâmın ilk fütuhatı,dışa açılması Hz. Ömer’in 

eliyle olmuştur.İslâmiyetin önünde bulunan iki engelden biri;Sâsani yani İran, diğeri 

ise,Bizans. İki süper devlet. 

 İran Hz. Ömer’in komutan tayin ettiği Sa’d ibni Ebi Vakkas’ın eliyle tarumar 

edildi. Şimdi ise sırada Bizans vardı. İki yüz yıl süren haçlı ordusu İslam ordusunun 

çıkışını engelleyemedi. 

 Bu çıkış Anadolunun kapılarının Alparslan tarafından Malazgirtte Romen 

Diyojene karşı 1071’de açılmasıyla başladı. 1077’de Anadolu Selçuklu Devleti Süleyman 

Şah tarafından kurulmuş oldu. 

 1453’de zirveye ulaşıldı. İçten çöken köhne Bizansın surlarının yıkımı yedinci 

Sultan Fatihe müyesser olacaktı. Zira onu şanlı nebi müjdelemişti. 

 “Kostantiniyye (İstanbul) elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne 

güzel kumandan,onu fetheden asker ne güzel askerdir.”327 

 Madem o zat Aleyhis- Salatu Vesselam haber vermiş o halde haktır ve olacaktır. 

Bu müjdedir ki;ümmeti onun sevdası ve aşkıyla yakmış ve fethi müyesser kılmıştır. 

 Âyette Rabbimiz:”Celalime kasem ederim ki,Sebe’ için meskenlerinde hakikaten 

bir ayet vardı. Sağ ve solda iki cennet,yeyin diye;Rabbınızın rızkından da ona 

şükredin,ne güzel;HOŞ BİR BELDE,Ğafur bir Rab.”328 
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 “İttifakatı bediâdandır (açıkça ittifak edilmiş)- Beldetün Tayyibetün- Lafzı 

Ebced hesabıyla İstanbulun fethine tarih düşmüştür. (H. 857,M.1453) Molla Cami 

merhumun bir hediyyesi olmak üzere ma’ruftur.”329 

 Ebced hesabı;İslâmdan önce de uygulanan harflere verilen rakamsal değerlerle 

önemli tarih düşme işlemi.Kur’an-ı Kerim-de bizzat Fatih’in bulduğu;ÂHİRÛN 

330[4]âyetinin ebcedle İstanbulun fethine işaret etmektedir. 

 Diğer işaretler ise: 

 “Kâfire Kıyamet” 

 “Talibi Mehmet Efendinin;Zihi Avnullah alındı Stanbul” 

 “Surûri mecmuasında;-Ehli din İstanbulu aldı cidal-ü cenk ile” 

 “Tarih-i Urfi-den;Yazmışlar gerçi anı evvelûn 

  Fethinin tarihi oldu ahirûn.” 

 “Avn-ı Halık”(Allah’ın yardımı)ifadeleri Ebced hesabıyla 857-1453’e tekabul 

etmektedir. 

 Menakıb-ı Akşemseddin’de:”Ol fethi Hakani BELDETÜN TAYYİBETÜN 

hurufi işareti muktezası 857 (1453) tarihinde vaki’ oldu. Ol hayn (zaman) de  Sultan 

Mehmed gayet şad oldu. Hiçbir zaman böyle sevinmemiştir. 

 -Bu ferah ki;bende görürsüz;yalnız bu kal’a fethine değildir. Akşemseddin gibi 

aziz benim zamanımda olduğuna sevinirim,dedi.”331  

 O Fatih‘ki;sanki olgun ve ehil olarak dünya ya gelmiş de,dünyanın vefasız 

hamlığı onu da doğuştan ham kılmıştı. 

 İşte bu zat;ilk asaletine,benliğine ve istidat ve kabiliyetine Akşemseddin’in 

şefkatli elleriyle yoğrulup pişirilirken,Molla Gürani’nin acımasız,ateşin dehasıyla,onun 

fırınında,terbiye edilerek yanıyor,yandırılıyordu. 

 O ham idi,pişti ve de yandı. Birinin Cemal sıfatında pişerken,öbürünün Celal 

sıfatında yanmakta idi. O ise;hem Cemal’e,hem de Celal’e sahib bir Sultan idi. 

Mü’minlere karşı Cemal’li,kâfirlere karşı Celal’li idi. 

 Hacı Bayramı Velinin talebesi olan bu ak şeyh nasihatlarıyla onu teşci etti. 

Nitekim kuşatma esnasında üçü Cenevizlilere,biri de imparatora ait dört yüklü geminin 
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gelişi askerleri ve Çandarlı Halil Paşa gibi zatları savaşa devam edilmemesi yönünde 

karar vermeye sebeb oldu. 

 İşte bu durumda Ak Hoca tarihi rolünü,savaşın seyrini değiştirecek olan 

konuşmasını sultana bildirerek332 onları ümitsizlikten,gevşemeden,rahatlıktan kurtarıp 

şevke getirdi. 

 Bu ferah,şevk,azim ve gayrettir ki;bizleri on bir defa (bir rivayete göre 27 sefer 

teşebbüse) o fethe sevk etmiştir.On bir defa gelmişiz. İlki 655 yılında Hz. Osman 

zamanında ve diğerleri tarihlerine göre;668,673,715,781,1391,1395, 1400,1412,1422, 

1453.333 Bu yıllarda o müjdeye mazhar olmaya çalışılmış,21 yaşındaki genç padişaha 

müyesser olmuştur. 

 Merhum Zübeyir Gündüzalp,fethi temsil eden bir resimde genç sultanımızın 55-

60 yaşlarında gösterildiğine işaretle Rüştü Tafral beye: 

 “Kardeşim,Fatih İstanbulu 21 yaşında fethetti. İleri yaşlarda bir yeri fetheden 

kumandan çoktur. Ama,İstanbulun fethi gibi zorlu bir işi bu yaşta başarabilen 

görülmemiştir. 

 Bu bir hata değil,parmak karıştırılmış.”demiştir. Basirane bir teşhis... 

 Hz. Ebu Eyyubel Ensari rasulullahdan işittiği:”Kostantiniyye’de kal’anın 

yanında bir racul-i salih (salih bir kişi) defnolunacaktır.” hakikatı Eba Eyyubel 

Ensari’de 668 yılındaki seferde tecelli eder. İstanbulluya manevi mesned ve nefes olur. 

Bu zatın düzlenmiş olan kabrini de manevi keşfiyle Fatih bulur,keşfeder. İstanbul’u 

keşfettiği gibi... 

 Şair Arif Nihat Asya,İstanbulun fethine bir çok şiirle tarih düşer.334 

 Fatih-in babası Sultan Murad Han’da İstanbulu almaya isteklidir. Ancak bunun 

kendisine müyesser olup-olmayacağını büyük veli Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine 

sorar. Aldığı cevap-Hayır-dır. Bu kendisini üzerken:”Fetih şu çocuğa müyesser 

olacaktır.” Şu ak oğlanla (Akşemseddin) beraber...Fatihi işaret eden ifadesi baba sultanı 

sevindirir. 

 Böyle müjdeli müjdeye mazhar olan bu zat artık kişilik ve şahsiyyet bakımından 

gelişir. Hocası Akşemseddin tarafından yetiştirilir ve geliştirilir. 

 Bizans elçisine söylediği sözde kişiliği zahirdir:”Benim kudretimin yettiği yerlere 

sizin imparatorunuzun ümit ve emeli bile yetişemez.” 

 Bir yandan manevi ilimlerle temeli kurarken,diğer yandan da manevi ilimlerle 

onu tezyin ve techiz eder. Devamlı düşünen ve çalışan bir şahsiyyet. Küçük şeyler 
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alemine yol bulup da giremez. Derin düşünce,ulvi ve buudlu bir hedef. Dar sahanın 

adamı onu ihata etmekten mahrumdur,acizdir. 

 O maddi ve manevi sahada mimardır. Avni mahlasıyla yazdığı şiirinde: 

 “Hüner bir şehir bünyâd eylemektir. 

   Reâya kalbin âbad eylemektir.” 

 Yahya Kemal’de:”Fetih’den sonra İstanbulun imarı hemen başladı. O devirde 

harb ne kadar sürekli olmuşsa,imarda o kadar sürekli olmuştur.”335 

 Bu ilim ve deha sahibi zat,hocalarına gereken hürmet ve saygıyı gösterip kusur 

etmez,büyüklüğünü burada da gösterir. 

 Fetihden önce tebdili kıyafet yapıp bir sabah çarşıya çıkar. Birkaç şey almak için 

bir bakkala girdiğinde,bakkal kendisine birisini verip,diğerlerini vermez. Sebebini 

sorduğunda,aldığı cevap gayet manidardır: 

 “Efendim,ben siftah yaptım. Komşum daha yapmadı. Aynı kalitede onda da 

vardır.” 

 Bir yandan şaşkınlık,diğer yandan memnuniyet kaplamıştır Sultanı. Diğer 

esnafta da aynı durumla karşılaşan Fatih,böyle birbirine karşı emniyet ve hakperestlik 

içerisinde bulunan halka sahib olduktan sonra,İstanbulun kendisine nasib 

olacağını,Allah’ın yardımıyla dünyanın fethinin dahi kendisine müyesser olacağına 

kanaat getirir. Bu inançla.”Ya ben Bizansı alırım,yahut Bizans beni alır.”demiştir. 

 6-Nisan’da başlayıp 29 Mayıs’a kadar devam eden muhasara zaferle,fetihle 

neticelenmiştir. 

 Dukas der:”Keyahsar,denizde köprü yaparak karada yürür gibi bu köprü 

üstünden bu kadar asker geçirdi. Bu yeni makedonyalı (yani padişah,Fatih) ve bana 

kalırsa neslinin en büyük padişahı olan Mehmed,karayı denize tahvil etti. Ve dalgalar 

yerine gemileri dağların tepesinden geçirdi. Binaenaleyh bu,Keyahsar’ı da geçti.”336 

 Maddi fatihle manevi fatih Akşemsedddin’in birbirini tamamlaması,şifreyi 

açmış,İstanbul fethedilmiştir. 

 Umum Osmanlı Sultanları gibi o da Şer’i şerifle amel etmiş,adaletten 

ayrılmamıştır. İşin içinde kendi şahsı tehlike de olsa bile... 

 “Meşhur İslam seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi,Seyahatnamesinde  şöyle 

der:”İlk İstanbul kadısı (Hakimi) olan Hızır Bey Çelebi’nin huzurunda,Haşmetli 

Padişah Fatih ile bir rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder:Büyük bir 
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abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih,bir rum mimarına teslim eder. 

Mimar’da Fatih’in arzusunun hilafına olarak,bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır. 

Fatih,cezâen,Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da,Fatih aleyhine dava açar. 

Bunun üzerine mahkemeye celb edilen büyük padişah,baş köşeye geçmek 

istemiş.Birdenbire,hakimin şu ihtarıyla karşılaşmış: 

 -Oturma beyim! Hasmınla mürafaa-i şer’i olacaksın;ayakta beraber dur! 

 Hızır bey çelebi;bu koca şanlı Padişah-ı maznun-a,haksız el kestirdiği 

için,kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğinin bildirir. 

 Fakat,mimar kısası istemediği için,büyük Fatih,günde on altun tazminata 

mahkum olur ve hatta kısastan kurtulduğu için,bu tazminatı kendiliğinden yirmi altuna 

çıkarır.”337 

 Adaletinde de isbat edildiği gibi;elini kestirdiği kişi,azatlı köle Sinan Atik’tir. 

Hükümden sonra Fatih çıkardığı demir sopayı Kadıya göstererek:-Eğer sen Allah’ın 

hükmünü uygulamayıp,elimi kesmeye beni mahkum etmeseydin bununla senin başını 

paramparça ederdim.”  

 Kadı Hızır’da,sakladığı kama gibi şeyi çıkararak:-Sende benim hükmümü kabul 

etmeseydin,bende bununla seni delik-deşik ederdim.”der. İşte adalet. 

 Adil olduğunun diğer bir misali de;Fatih Kanunnamesin de:”Ve her kimesneye 

evladımdan saltanat müyesser ola,karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. 

Ekseri ulema dahi tecviz etmiştir.(caiz görmüştür.) Anınla amil olalar.”338 

 Buradaki ifade bir Emir olmayıp,müsaadedir. Her halukârda değil,ağır şart olan 

alemin nizamı,yüzlerce kanın akmaması söz konusu olduğunda geçerlidir. Ekseriyetin 

içtihat ve Şura kararı olduğundan isabetli karar olsa iki pay,isabetsiz olsa yine de günah 

değil,bir pay alır. 

 Fatih’in ölümü hakkında ise;Bir çok defa kendisine su-i kasd yapılan padişah 

hepsinden  kurtulmuştur. Bunu dıştan yapamayacağını anlayan düşman içten yapmaya 

koyulmuştur. (Her fitnenin içinde olduğu gibi) Bir yahudi doktoru ihtida etmiş 

(müslüman olmuş) görünerek padişahın doktorluğunu yapar. Son sefere çıktığında bir 

hafta içinde tesirini gösterecek bir zehir zerk ederek yavaş yavaş vücuda yayılmasını 

sağlar ve zehirler. 

 “1481’de Fatih vefat ettiği zaman dünya haritası değişmişti. İki imparatorluk 

(Doğu Roma ve Trabzon), 4 krallık (Kırım,Karaman,Bosna,Sırbistan),”Prenslik ve 

Dukalık olmak üzere toplam 17 devlet fethedilmişti.”339 
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 Arkadaşımız Fatih İslam Rumeli Hisarını tahassürle seyrederken,maziye dalarak 

beş yüz küsur yıllık zamanın tefekkürünün mahsulü olarak: 

  

            “ RUMELİ    HİSARI 

 Boğaz içinin en güzel yerine inşa edilmiş olan Rumeli hisarı,görülmeye,gezilmeye 

değer tarihi ve turistik beldelerimizden birisidir. 

 Bu tarihi ecdad yadigarı eseri her ziyaret edişim de,gönlüm sevinçle dolar. Eğer 

üzerimde karamsarlık bulutları varsa,yerini aydınlık yarınların saadetlerine bırakır. 

 Avrupa’dan Asya’ya bakan,hala dimdik ayakta duran,her sene binlerce turistin 

hayranlıkla seyrettiği,gezip gördüğü Rumeli hisarı,çağ açıp çağ kapayan,tarihe altın 

yaldızlı harflerle ismini yazdıran Sultan Fatih tarafından Anadolu hisarı karşısında 

boğazdan geçişleri kontrol altında tutmak ve İstanbul’un fethini kolaylaştırmak için 

yapıldığını sanırım,bilmeyenimiz yoktur. 

 Hisarın inşasına 24 Nisan 1452 tarihinde başlanmış,28 Ağustos’ta 4 ay 19 günlük 

gibi kısa bir zamanda bitirilmiştir. 

 Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış şehitler yatağı,Gazi erenler diyarı şu 

güzel vatanımızın bir şirin yeri olan bu eseri sonbahar mevsiminin bitmek üzere olup ta 

kışa kucak açacağı günlerden bir gün ziyaret ettim. 

 Karşımda heybetli duruşuyla hisar hayalen:”Hoş geldin Fatih’in torunu” 

dediğini hissettim. Hayranlıkla seyrederek,ağır adımlarla surların merdivenlerinden 

çıkarak bir burcun üstüne oturdum. 

 Alt tarafta boğaz masmavi akıyor. Sağ tarafta ömürlerini tamamlayıp berzah 

aleminde uykuya dalanların toplandığı mezaristan,arkada güzel yapılı evler,karşı kıyıda 

el sallayan Anadolu hisarını uzun uzun seyrettim. Tarihin engin sayfalarına daldım. 

Kendimi bir anda hisarın yapıldığı an da buldum. “Esselamu Aleyküm Gazi 

erenler”diyerek selam verdim. “Aleyküm Selam İstikbalin Vefasız Evladı” dediklerini 

duydum.Sırtında taş taşıyan Gazi erenleri hummalı bir faaliyet içerisinde gördüm. 

Onları hayranlıkla sevgi ve saygı ile seyrettim. Atiden sizlere kucak dolusu sevgiler 

getirdim,diyecek oldum,içimden su taşıyıp her birine içirmek geçti. Büsbütün düşüncede 

kaldı. 

 Sonra bir tanesi yüksekçe bir yere çıkıp ezan okumaya başladı. Çalışmayı bırakıp 

namaz için saf saf dizildiler. Heybetli nur yüzlü bir piri fani imam oldu. Gür 

sesle:”Allah-u Ekber”diyerek tekbir aldı. Birden hareketlendim. Koşup deniz 

kenarından abdest aldım. Onlara katıldım. Huzur içinde rabbime yöneldim. Sonra sağa 

sola selam verip namazı bitirince tekrar bir ezan okunmaya başlandı. Ayıldım bu ses 20 

asrın İstanbul’undan arşa yükselen öğle ezanıydı. Oturduğum yerden kalkarak etrafı 

gezmeye devam ettim.   
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 Hisarın orta yerinde Bizans sarnıcı,onun üzerinde 15. yüz yılda inşa edilmiş şimdi 

sadece yıkık minaresi ayakta duran mescidin kalıntıları duruyor. Düz bir alanda 

Bizanslıların Halice gerdiği zincirin parçası,çeşitli padişahlardan kalma dökme demir 

toplar sergilenmiş. Hisarın planı mimar Muslihiddin Ağa tarafından Fatih’in 

nezaretinde çizilmiş. Kapalı alanı:” 30.000 m-2 hisarda üçü büyük toplam 17 kule 

mevcut. En büyük kulenin yapımı Halil Paşaya verilmiş. Yüksekliği 33-m. Güney 

batıdaki kulenin yapımı Zağnos Paşaya verilmiş. Yüksekliği 27-m. Kuzey batıdaki  

Saruca kulesi ise 28-m. 

 Bu kıymetli eseri meydana getiren şenlı ecdadımı rahmetle anıyor,onlara layık 

evlat olmaya azmedici hisardan çıkıyorum.” 

  

 

 

FETİH   SEMBOLÜ   AYASOFYA   

 İstanbulun ve fethin tacıdır Ayasofya...340 

Maddesi Bizans-Roma imparatorunun eseri olan 

bu şaheser,Fatih’in maddi ve manevi fethiyle 

hüzünden kurtulmuş,öz benliğine içinde ibadet edilip,kiliseden camiye çevrilince fethin 

sembolünü en güzel bir şekilde sembolize etmiştir. 

Ancak bu gün Ayasofya hüzünlüdür. Çünkü madden ve manen işgal edilmiş. öz 

benliğini kaybetmiştir. Biricik evladını kaybeden bağrı yanık anne gibi,Ayasofya’da 

cemaatını kaybetmiş. Sakın cemaat Ayasofya’yı ve kendisini ve kimliğini kaybetmiş 

olmasın? 

 O halde onun fethinden evvel bizlerin ve kalblerimizin fethi gerek. O fethe bir 

Fatih,o Fatih’e Fatih’ler doğuracak bir değil bir çok analar gerek. İşte Ayasofya böyle 

bir anaya ve evlada muhtaçtır. Fatihini beklemektedir. 

 Asırlardır beklemişti. Yine mi aynı hüzün sürecek? Ne kadar? Ne zamana 

kadar? 

 Fetih evvela kalblerde olur,sonra beldeler fethedilir. Zira o haşmetli Padişah 

İstanbul’a girerken ğayrı müslimlerce kendisine atılan güllerle karşılandı. Demek 

onların kalblerini fethetmişti. 

 Şimdi ise Bizans’dan önce kendimiz fethe muhtacız. Bizleri iman-inanç-ibadet 

yönünden fethedecek bir Fatih’e ihtiyacımız var. İstanbul ve Alem-i İslam ikinci fethi ve 

Fatih’i beklemektedir. Küfür,sefahet ve gaflet bacaları sarmış,alevler göklere kadar 
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yükselmede. Alem bir Fatih’e;çöldeki insanın suya harareti,ihtiyaç ve iştiyakından fazla 

muhtaçtır.  

 Fatih’in hocası Akşemseddin’in ifadesiyle:”Evvela İstanbulu Sultan Mehmed 

Han fetheyler, sonra Beni Asfar alır. Beni Asfar elinden Mehdi yine fetheyler.” 

 Bu meyanda bir çok Hadis zikredilmekte ve rivayetler yapılmaktadır. 

Mesela:”Allah Kostantiniyyeyi çok sevdiği dostlarının ehline fethedecek.”,”Mehdi 

Kostantiniyyeyi ve Deylem dağlarını da fetheder.”,”Mehdi maiyyetindeki kuvvetlerle 

birlikte Roma’yı Kostantiniyyeyi ve Altın Kiliseyi fethetmek için yola çıkar.”341 

 İstanbul ve Ayasofya zahiren bizim,fakat hakikatta Bizans ve beni asfar 

tarafından kapısına kilit vurulmuş. Ancak ondan evvel kalblerimiz 

kilitlenmiş,mühürlenmiş. 

 Ayasofyadan ziyade bizim kilitlerimizi açacak ve kıracak zata muhtacız.  

 Beş yüz senedir yatan ehli iman –önceki gibi- toprak altında kendi kabuğunu ve 

toprağı çıkıp neşvü nema zamanını beklemektedir. Namık Kemal’in Magosa 

zindanlarına sürülürken söylediği gibi: 

 Merkez-i hâke atsalar bizi 

 Küre-i arzı patlatır,çıkarız. 

 İman cihetinde yapılacak bir inkilab,bütün kapalı kapıları açacaktır. Ayasofya yı 

da... Bu millet illet ve zilletten iman ve Kur’an-ın sabahında kurtulacaktır. 

 Lanetlemek,rahmetten mahrumiyettir. İşte mahrumiyetimizin bir sırrı da bunda 

ve buradadır. 

 O Fatih ki;miras yedi evlatlarının halini keşfetmiş olacak ki;vakfiyesinde 

der:”Benim bu camiimi camilikten çıkaranlar,Allah’ın,meleklerin ve bütün 

müslümanların lanetine uğrasınlar.” 

 Onlar hiçbir zaman hafiflemeyen  azab içinde bulunsunlar. Yüzlerine bakan ve 

kendilerine şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın.”demiştir. İşte bizim de hal-i pür-

melalimiz. Dökülmüş,azab içinde kıvranmakta,rahmetten mahrum,yüzümüze bile 

bakılmamakta... 

 Evet:”Ayasofya’yı düştüğü bu son berzahtan kurtarıp yeni bir dirilişin arasatına 

ulaştırmak için Hızır çeşmesinden su içmiş Hızır Çelebi’lere,Ulubatlı 

Hasan’lara,Akşemseddin’lere ve Fatih’lere ihtiyaç var. Yani,medresenin ilim 

ruhuna,tekkenin gönül hayatına,kışlanın disiplinine ve bu sac ayağını bütünleştirecek 

bir baş-yüce’ye ihtiyaç var.” 
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 Sanki:”Işık,günde iki defa,bu iki ulu mabed (olan sabah Sultan Ahmed,ikindi de 

Ayasofya) arasında gelir,gider. Ve adeta Hz. Mesih’den Hz. Ahmed’e,Hazreti 

Ahmed’den Hazreti Mesih’e birer tahiyye akisleri sergiler durur.” 

 Bizim tahiyyemiz de:”Ey açılmaz kapıları açan Rabbimiz! Şimdiye kadar 

lutfedip açtığın binlerce kapı gibi,Ayasofya’nın paslı kilitlerinin pasını çöz,kapılarını aç 

artık ve yıllardan beri secdesizlikten simsiyah kesilmiş zeminini secdeli başlarla 

nurlandır.”342 

 Açılsın ki,bu millet,kimliğini,şahsiyetini bulsun. Kilidi açılsın. Tıpkı Alparslan’ın 

Malazgirtte Anadolunun kapılarının kilidini açtığı gibi... 

Aksi takdirde başlanılan noktaya geri dönülmüş ve hristiyan emeli tahakkuk etmiş 

olacaktır. Nitekim 2-Ocak-1918’de İngiliz Dış işleri bakanı Lord Gürzon emelini 

kusar:”İstanbul,özellikle doğu dünyasının kozmopolit ve uluslar arası bir şehridir. 

Ayasofya’ki,900 yıl önce bir hristiyan kilisesi idi,elbette eski durumuna 

getirilecektir.”343 

 Biz böyle kararlımıyız? Sakın getirilmiş olmasın? Nisbeten sakin ve hırçın 

olmamalarının,çeşitli siyasi entrikalarla bizi bağlamalarının kilit noktası Ayasofya 

olmasın? Laikliğin,Atatürkçülüğün,İnsan haklarının,kısacası inkilabların ve ihtilallerin 

odaklandığı nokta olmasın Ayasofya? 

 Ayasofya 1925-50 arasında sürecek olan 25 yıllık bir karanlığın,tek partili despot 

bir idarenin mağdur ve maznunlarındandır. 

 Avukat Emin Akyüz o devri şöyle anlatır:”Yakın geçmişimize bakıp 

hafızalarımızı yokladığımızda,Ayasofya’nın cami iken müze haline getirilişi,laikliğin 

vicdan hürriyyeti üzerinde baskıyı tecviz eden bir manada anlaşılmaya başlandığı ve yer 

yer bu istikamette tatbikatın görüldüğü zamana tesadüf eder. O zaman ki,bu 

memlekette bir çok secde edilen yerler şu veya bu bahane ile yıktırılmış ve bir çokları da 

depo,ardiye vesaire gibi hizmetlere tahsisine müsaade olunmuştur. 14 Mayıs demokrasi 

inkilabından sonra,depo ve ardiye iken cami haline iade edilmiş bir çok emsalinin 

bulunduğunu hepimiz bilmekteyiz.”344 

 Fransızların işgalinde Ayasofya’ya girmelerini engellemek üzere Türk 

kumandanı Binbaşı Tevfik Bey;onlara makinalılarla karşılık vereceğini,buda 

yetmezse,tahrib kalıblarıyla mabedi havaya uçuracağını ve böylece emellerine 

ulaşamayacaklarını söylemesi,Fransız taburunun geri çekilmesi için yeter. 

 Şimdi ise manen işgal ettirmişiz. Oda tıpış tıpış. Hem de ellerimizle... 

 Yıl 24-11-1934 Atatürk’ün emriyle fethin sembolü Ayasofya müzeye çevrilir. 

Prof. Semavi Eyice şöyle der:”Whitte More’nin idaresindeki çalışmalar sürerken 
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1934’de Atatürk bir akşam sofrasında Ayasofya’nın müze haline getirilmesi düşüncesini 

ortaya atmıştır.”345 

 Alman bile ibadete kapatılma kararına ve verilen rapora karşı çıkarken;14 

birinci teşrin 1934 tarihli New York Taimes’de yapılan küstahça teklif tutar. 

 “... Doğunun olduğu kadar Batının da duygularını canlandıran bu büyük saygı 

sembolü şimdi yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. 

 Ayasofya bir hristiyan kilisesi olarak kurulmuştu. Sonradan bir müslüman camii 

oldu. Modern düşünceli Türkiye onun en ünlü müzesi yapmayı tasarladı. 

Müslümanların duvarlara vurdukları badanalar altında 500 yıl gizli kalan Bizans 

mozayıklarını şimdi usta eller temizleyip ortaya çıkarıyor. 

 ... Son zamanlarda bu büyük camide tapanları gören kimseler bunlardan 

çoğunun ihtiyar olduklarını söylüyorlar.Batı ülkelerinin kılığına girmiş olan genç 

Türk,tapınmağa gitmeden önce,herkesin karşısında ağzını çalkalamayı ve ayaklarını 

yıkamayı doğru bulmuyor.Temizlik kanunlarını başka yoldan gözetmek çaresini  

bulmuştur. Kemal Kur’an-ı istihfafla yere atmış,kendi heykelini diktirmiş,fesi ortadan 

kaldırmış ve kadınların yüzlerindeki peçeyi yırtmıştır. Sultanların sarayı olan yıldız 

köşkü bugün bir müzedir. O halde Sultanın camii’de niçin bir müze olmasın?”346 

 Bizde şunu teklif ediyoruz ki;Kim ve hangi parti olursa olsun,eğer milletin 

kalbinde tahta kurmak ve ayakta durmak istiyorsa Ayasofya’yı ibadete açmalıdır. 

 Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de Demokrat Partinin,muarızlarının devirmek 

istemeleri tehlikesine karşı çare olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasını tavsiye ile 

ikazda bulunur.347 

 Merhum avukat Bekir Berk,uzun yıllar Bediüzzaman’ın avukatlığını yapan bu 

zatın;maznun ve avukat olarak yaptığı ilk müdafaa Ayasofya müdafaasıdır. 

Eserinde348 yaptığı müdaafa’da özetle: 

 “Mevlâna Ebul Kelamın İngiliz hakimlerine söylediği:”Hakim kuvvetler tuğyan 

ederek hürriyet ve hakka karşı tecavüz silahlarını kaldırdıkça,mahkemeler hükümetin 

elinde musahhar birer alet olur. Ve hükumet bunlarla kimi mahvetmek istiyorsa onları 

imha eder,bu tarihi bir hakikattır. 

 ... Tarih gösteriyor ki,mahkeme salonları harp meydanlarından sonra en müthiş 

mezalim sahnesidir. 
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 ... Suçumuz nedir? 15-Nisan-1952 tarihli:”Kominizme karşı mücadele”dergisinde 

neşrettiğimiz:”Başbakan Adnan Menderese açık mektup”başlıklı yazımızda 

Ayasofya’nın camiye çevrilmesini istedik. Bunu ne için istedik? Şu sebeblerle:Ayasofya 

İstanbulu fetheden büyük Fatih’in fetih sembolüdür. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi 

milletin isteğidir..ve milli iradeye uymak hükumetin borcudur. Ayasofya’nın camilikten 

çıkarılması Türk tarihine hürmetsizliktir. Aynı zamanda laikliğe aykırıdır. Bütün 

müslümanların ruhunu ve bu arada Fatih’in ruhunu muazzeb ve milli vicdanı rencide 

etmektedir. Ve nihayet düzeltilmesi gereken haksız bir harekettir,kanaatindeyiz. 

 ... Ayasofya’nın cami olmasını Türk ve dünya tarihinde dönüm noktası sayarak 

bunun bozulmasını tarihe karşı bir hürmetsizlik olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Bu 

hususta İsmail Danişmend’den şu satırları nakledelim. Eski Türk ordusunun asırlar 

boyunca muntazaman riayet ettiği milli ve tarihi bir an’ane vardır. Fethedilen şehirlerin 

en büyük  kilisesi camiye tahvil edilir ve bu cami feth ve zabt abidesi sayılır. Umumiyetle 

bunlara “FETHİYE” yahut “KİLİSE CAMİİ” denilir ve bazen de,Ayasofya’da olduğu 

gibi eski ismi kasden ibka edilir. Bu gibi camiler eski Türk şevket ve kudretinin milli ve 

dini timsalleridir. “Ayasofya’nın cami kalması bizce işte bu sebeble muazzez bir 

gayedir.” 

 Ve diğer maznun,gerçekten cesareti ile Serden geçtiliğini gösteren Osman Yüksel 

Serdengeçti’yi mahkemeye verilmesine sebeb olan makalesinin bir bölümünde:” 

 “Fethin,Fatih’in mabedinden kitabı mübini,bu ulu dini kaldıran kim? Dinimize 

imanımıza saldıran kim? 

“Asırlık surların arkasından,köhne Bizans’ı hortlatmak isteyen eller kimin 

eli,bunu söyleyenler kimin dili,Ayasofya’yı puthane yapan hangi delidir? 

“Elleri kurusun,dilleri kurusun... Ayasofya,Ayasofya! Seni bu hale koyan kim? 

Seni çırılçıplak soyan kim?” 

Eğer bu kanuni müdafaayı ve haklı bedduayı haklı çıkartacak bir sebeb varsa 

izah edilsin. Yoksa tüm meleklerin,insanların,cinlerin laneti onun üzerine olsun. 

Ayasofya gülünden kimler demet yapmamışki... Ali Ulvi Kurucu,Cahid 

Öney,H.Tevfik Paksu,Mehmet Kayalar,Arif Nihat Asya gibiler bu demetlerden bir 

“Hüzün Demeti”dermiş ve oluşturmuşlar. 

Hüznün hüznümüzdür Ey Ayasofya... 

“Ayasofya camisinin müze yapılması öyle gelişigüzel bir teşebbüs değildir. Uzun 

uzadıya düşünülmüş,tertiplenmiş mühim bir hadisedir. Bu hususta Erkan-ı Harbiye 

arşivlerinde mühim bir rapor vardır. Mutevefin Bulgaristanlı avukat Halil Bey,bu 

hadisenin mahiyetini,buna takaddüm eden teşebbüsleri bu raporda uzun uzadıya izah 

etmiştir. 

Halil Bey’in raporuna göre Ayasofya Camii’nin camilikten çıkarılıp müzeye 

tahvili o zaman ‘Bizans Asarını İhyası’ kongresinde kararlaştırılmıştır. (Kongrede 



minarelerin de yıkılması kararlaştırılmış,fakat buna cesaret edememişler.)349[23]Bir 

çok misyonerin iştirak ettiği bu kongreye Halk Partisi’nin diktatörlüğü devrinde 

buradan da bir milletvekili murahhas olarak gönderilmişti. Bu zat el’an sağdır,şimdi 

kendini gizlemektedir. Bu eski milletvekili kongrenin kararını buraya getirmiş,ondan 

sonra cami,camilikten çıkartılmış ve müze yapılmıştır. 

Türk Milliyetçiler Derneği Ankara Erkan-ı Harbiye arşivlerinde bu raporun bir 

suretini isteseler de kendilerine verilirse Bulgaristan’da teşekkül eden mezkur Bizans 

Asarını İhya Kongresi’nde verilen kararların esasına muttali olurlar. 

Şunu da hatırlatalım ki,Ayasofya Camii,camilikten çıkarılıp müze yapıldığı 

zaman,dünyanın hiçbir yerinde misli ve naziri olmayan o muazzam 

levhalar,Allah,Muhammed ve Ashab-ı Kiram levhaları yerlerinden indirilmiş,camiden 

çıkarılıp kenar köşe bir yere atılmaya karar verilmişti. Fakat levhaların kapılardan 

çıkmaması çok canlarını sıkmıştır. Bazıları levhaların parçalanarak dışarı çıkarılmasını 

ileri sürmüşlerse de,müslümanlara hançer sokacak kadar ağır olan  bu harekete cesaret 

edememişlerdir. Bu nadide levhaları caminin içinde bir kenara atmışlardır. 

Allah,Muhammed,Ashab-ı Kiram isimlerini ihtiva eden bu levhalar toz toprak 

içinde caminin bir kenarına atılmış oldukları 

sırada,levhaların arkasında kalan  Bizans 

döneminin putları,haçları,resimleri meydana 

çıkarılıyor. Bu suretle Bulgaristan’da toplanan 

kongrenin kararı veçhile Bizans Asarı yeniden 

ihya ediliyordu.”350 

Celal Bayar’ın Atatük’le arasında gizli 

olarak geçen olayı daha sonra ifşa eden 

Bayar;Ayasofya’nın Balkan Paktına kabul 

edilebilmemiz için Yanan Başbakanının Atina’da 

kendisini karşıladığında söylediği söz ki;Anadolu macerasının unutulmadığını üzgü 

olarak ifade ederek;”Kamuoyunu memnun edecek bir ortam doğsa,belki bundan 

yararlanıp bir şeyler yapılabilir.” 

Bu durumu Atatürke anlatan Bayar,taviz istediklerini söyleyince Atatürk’de:”Az 

önce,Vakıflar umum müdürü buradaydı. Ayasofya camiini tamir edecek para 

bulamıyorlar. Bugünkü hali ile de harab ve bakımsız! Hatta mezbelelik.. Ayasofyayı 

müze yapsak,hem harabiyetten kurtarsak,hem yunanlılara bir jest yapsak,Balkan 

Paktını kurtarabilir miyiz?”Öyleyse yapalım”dedi ve Ayasofya camii,böylece müze 

haline dönüştü. 
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Bayar daha sonraki Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde tekrar camiye çevir 

meyi düşündüğünü ancak –Ticani- ve Ahmet Emin Yalman- olaylarının ve devam eden 

dünyadaki olaylarında engel olduğunu söyleyerek kaldığını ifade eder.351 

Tarihi eskilere dayanıp,kutsallığını her zaman koruyan Ayasofya,bu sefer İslamın 

sembollüğünü yitirmiş,hüzünlü hallere sahne olmuştur. 

-Amerikalı Papaz Virgil Gheorghiu tarafından kaleme alınan ve “Yeni gazete” de 

yayınlanan yazıda:”.... Atatürk büyük kiliseye (Ayasofya-ya) Athenagoras’ın restorasyon 

için gerekli parayı bulması şartıyla hürriyyetini vermeyi,burasını müze haline getirmeyi 

kabul etti ve Athenagoras,Amerikalıları bu mukaddes binanın restore edilmesi için gerekli 

olan milyonlarca dolar parayı ödemek hususunda ikna etti....”352 

Ayasofya’nın puthane olamayacağını söyliyen Bediüzzaman’a Selahaddin Çelebi 

düşüncelerini sorduğunda:”Keçeli,keçeli. diye güldükten sonra ciddileşerek:”Ayasofya 

hristiyanlığın İslâmiyete devir ve tesliminin bir abidesidir. Bunu için,kilise iken,cami 

olmuştur. Elbette tekrar camiye çevrilecektir.”dedi.353 

Büyük bir hastalığa yakalanan kral’ın hayatı,çocuğun birinin kanında imiş. Yoksa 

kral ölecekmiş. Çocuğun babasına haber göndererek durum arz edilir. Çocuğun 

kendilerine teslim edilmesi istenir. Bu duruma baba müsaade eder ve oğlunu onlara 

teslim eder. Bu konuda işin meşru olması için hakim  gerekli hukuki işlemi 

yapıp,çocuğun öldürülmesine karar verilir. Artık çocuk öldürülecektir. 

Bu durum çocuğa haber verildiğinde,çocuk gülmeye başlar. Şaşıran bu 

insanlar,ağlaması gerekirken-neden güldüğünün sebebini sorduklarında çocuk cevaben 

şöyle der:”Başımızdaki kral bizi korumakla görevli iken,kanımı istiyor. Sahibim olan 

babam da beni eliyle onlara teslim ediyor. Adaletin temsilcisi olan hakimde benim 

öldürülmeme hükmediyor. Böyle bir duruma ağlamak değil,gülmek ve şaşmak gerekir. 

Aynen Ayasofya’nın başına gelen de bu çocuğun başına gelenle bir benzerlik arz 

etmektedir. Bulgaristan karar alıyor ve bizimkilerde onaylayıp resmileştiriyor. 

Yani hristiyanlık alemi bunu istiyor. Bizimkiler teslim ediyor. Adalet de buna 

kanuni bir kılıf buluyor. 

Gelde gülme....  

        MEHMET      ÖZÇELİK 

TARİHİMİZDE   İRAN 
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 İran tarih boyunca muğlaklığını korumakla,çok şeylere sahnelik yapmış,garip ve 

acib bir devlettir. Kaynayan ve kaynatılan merkezi bir kazan... 

 230 yılında İran’da Erdeşir b. Babek kurmuş olduğu hakimiyeti ile küçük 

krallıkları tek bir çatı altında toplayıp,Sâsani devletini ve imparatorluğunu tesis 

eder.354 

 İran ateşperest idi.355 Bu konu ile ilgili olarak Rum suresi ayet 2-5 ve tefsirinde 

geniş açıklama vardır. Ve Bizansla İran arasında devam etmekte olan bu savaşlar 

yüzlerce yıl sürmüştü.356 

 Yenilen Rumların 3-9 yılları arasında mecusi olan İranlılara bu ehli kitabın galib 

geleceği müjdelenmiş,Mekke müşriklerinin hevesleri kursaklarında kalmıştır.357 

 İhtilaf sebebi,Irak ve Suriye bölgesi meselesi idi.358 

 Bizans gibi İran’da İslâmın ilk çıkışından tedirgin idi. Çünkü onun yükselişi 

kendilerinin düşüşü anlamına geldiğini çok iyi anlamışlardı.359 

 Peygamberimiz Mecusi olan İran hükümdarına mektub göndermiş ve onu İslâma 

davet etmişti.360 

 “Peygamber (SAM) İran hükümdarı (Kisra) na İslâmiyeti tebliğ etmek üzere elçi 

gönderdiği zaman Kisra buna,Peygamberi öldürecek birini yola çıkarmakla cevap 

verdi. Fakat Allah onu,niyetini gerçekleştiremeden helak etti.361 

 Hulefa-i Raşidin döneminde hızla yayılan İslamiyet362[9] özellikle Hz. Ömer 

döneminde İslâmın önünde birinci engel olan süper devlet Sâsani imparatorluğu 

yıkılmış,artık hakimiyeti ortadan kalkmış oldu.363[10] 
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 İslâmdan sonra ise Hz. Ali taraftarlığı adıyla Şii yani İsna Aşeriyye olan on iki 

imama inanmayı dinin esası ve rüknü olarak kabul etmiş,364 inançta fitne oluşturmuş 

olmaktadırlar. 

 İran;Osmanlıda da şiiliği yaydı.365 

 İmamet meselesini Safeviler döneminde yaşayan meclisi “Hayat-ül Kulub” adlı 

eserinde genişçe izah etmiştir.366 

 İslâmdan önce süperliliğini Sâsani imparatorluğu olarak devam ettiren 

İran,İslâmdan sonra da bunu devam ettirmek düşüncesinde idiler. Bunu da her zaman 

ve zeminde İslâm aleminin başında olmak şeklinde değerlendirdiler ve uygulama yoluna 

başvurdular. Bunu da bir başkasına kaptırmak istemiyorlardı. 

 Bunun neticesidir ki;İran yani Safevilerle-Osmanlılar arasında uzun süren 

savaşlar olmuştur. Özellikle Yavuz Selimden Osmanlının çöküşüne kadar 29 sefer savaş 

ve 32 sefer barış anlaşması yapılmıştır. 

 İ. Bardakçı bu konuda”Bu komşumuzla tarihimiz boyunca 28 savaş ve 32 

anlaşma yapmışızdır. sınırlar sürekli değişmiştir. Ama 1638’de imzaladığımız Kasr-ı 

Şirin anlaşması hala geçerlidir. Neden ve Nasıl?”367 

 Müslümanların dışında kimselerle çarpışmamış,savaşmamıştır. 

 1514’de İranın diğer ifadeyle şiiliğin yaygınlaşmasını engelleyen ve en önemli 

icraatlarından birini gerçekleştiren Yavuz,Çaldıran Savaşıyla,Şah İsmailin kaçmasıyla 

isyanlar bastırılmış oldu.368  

 Prof. Browne bunu şöyle açıklar:”İran’da yaygın olan İsna Aşeriyye,Sebiyye ve 

İsmailiyye grupları hem Hz. Peygamberin ve Hem de Sâsanilerin soyundan geldikleri 

için yalnız Peygamberlik otoritesini değil,aynı zamanda krallığı da temsil ettiklerini 

iddia ediyorlardı.369 
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 Burada şu hakikat da açığa çıkmaktadır ki;Şiilik perdesi altında Hz. Ali-ye karşı 

olan muhabbet,Hz. Ömere olan düşmanlıklarından ileri geliyordu. Çünkü o devletlerini 

bir daha doğrulmayacak şekilde yıkmış,bitirmişti.370 

 Meselenin ikinci cephesinin cereyanı ise;Yavuz Sultan Selimin 24-Nisan-1512’de 

tahta geçmesiyle,ilk iş sünni alimlerden aldığı fetva ile,371[18]Şii devletini kuran Şah 

İsmailin ve Anadolu da yayılmakta olan Batınilik ve Şiiliğin büyük bir darbe yemesiyle 

gerçekleşmiştir. 

 Bundan dolayıdır ki;Birinci darbeyi Hz. Ömerden  yiyerek 

mecusiliği,ateşperestliği ve İslâmın önündeki engelliği  tarihe karışan İran,İkinci 

darbeyi Yavuzdan yemekle batıl ve sapık bir düşüncenin Anadolu da yayılmacılığı 

engellenmiş oldu. Bu sebebden bu iki zat,İran Ve Şii taraftarları ve uzantılarınca tarih 

boyunca hedef tahtası olmuşlardır. 

 Kanuni Sultan Süleymanın ikinci İran seferi (1548) ile Tebriz gibi eski yerler 

alındı.372 

 Osmanlı Safevi mücadelesi ile Osmanlı ordusunun doğuya yönelik en büyük ve 

en uzun süreli  savaşı Kanuni Sultan Süleymanın 1533-1535 yılları arasında yapmış 

olduğu ilk İran seferidir ki;diğer adıyla Irakeyn seferi olup,Çaldıran seferinden (1514) 

sonra yeniden alevlenmiş oldu.373 

 13 gazaya iştirak etmiş olan Kanuni Sultan Süleyman bunun üçünü İran üzerine 

yapmıştır. Yani;”Muhteşem Süleyman 11. seferi hümayununu,Osmanlı devletini 

arkadan vurmayı adet haline getiren İrana yaptı. Buna 2. İran seferi de denir.  1548-

1549 yıllarında gerçekleştirilen bu sefer ile Tebriz geri alındı. 1553-55 yılları arasında da 

3. İran seferini ve genelde ise,12. seferi hümayununu yaptı. Buna Nahcıvan seferi de 

denmektedir.”374 

 1575-1590 yıllarında devam eden İran harplerinde de dostluğun bozulmasıyla II. 

Şah İsmail:”Osmanlılarla süren barışı terk ederek,doğudaki Kürtleri aleyhimize 

kışkırtıyordu.” 375 Şimdi de PKK eliyle yapmaya çalıştığı gibi...376 

                                                           
370 Lem’alar. B. Said Nursi. 21. 

371Büyük İslam Tarihi.  Age. 5 / 81. 

372İslam Devletleri  Tarihi. age.251.  

373 Bak. İslam Ansiklopedisi. İSAM: 19 / 116. 

374 Bilinmeyen Osmanlı. age. 150. 

375 Age.165,177. 

376 Bak.zaman gaz.Yard.doç. B. Aras.10-8-1999,ve,Dr. Hanna Yousif Freij.Uluslar arası ilişkiler ve orta 

doğu uzmanı,Utah/ABD,Dr. J. C.The middle East Institute kuruluşu orta doğu uzmanı,H.Y.Freij.(İran 

siyaseti) 



 PKK desteğinin taktiğini IV. Murad döneminde de oluşan boşluğu (1623-1632) 

ganimet bilipte Bağdatta isyan çıkararak ele geçirdiği gibi,377 yerine getirmiş,PKK’nın 

doldurmaya çalıştığı boşluktan istifadeye yardımda bulunmuştur. 

 İrandaki karışıklıktan istifade eden Sultan III. Murad 1578’de savaş açtı ve 

1590’daki anlaşma ile bu savaş durdu.378 

 Sultan III. Mehmed döneminde 1603’de başlayan harb,1612’de bir  anlaşma 

yapıldı.379 

 Ancak Osmanlılar 1615’de yine savaş açıp,bir yılda bu sürdü.380 

 1624’de başlayan:”Bağdat’ın Safevilerin eline düşmesi üzerine,Osmanlı-İran 

savaşları başladı.”381 1639’ a kadar devam etti. 

 Celali isyanları:”Safevi devletinin himayesinde bir mezheb mücadelesi tarzında 

başlayan ve daha ziyade İranın tahrikleri sonucu Osmanlı devletine fırsat buldukça 

isyan eden Şii Türkmenlerin hareketleridir.”382 

 Böylece İranın bir hedefi de Osmanlıya İsna aşeriyye ve Ca’feriyye mezhebini 

hak mezheb olarak kabul ettirme çabaları idi. ancak”İran,Osmanlı devletine isna 

aşeriyyeyi yine hak mezheb olarak kabul ettiremedi.”383 

 Osmanlı halkının İrandan gelecek sapık inanç ve mezheblerden korunması 

önemli bir yer tutar. 

 Cevdet Paşaya göre;dinlerinde,sapıklıklarında kaynağı Asya,iranlı Mazdek,hem 

sosyalizmin,hem kominizmin,hem Nihilizmin piri,İslamiyet bu çılgınlıkları tasfiye etmiş. 

Mazdekin çömezleri,ya isim değiştirerek yer altında yaşamaya çalışmış,yahut Avrupaya 

sığınmış,anarşizmin tarihini yazanlar yunan-ı kadime kadar uzanır,sonra orta çağ 

manastırlarına uğrarlar.”384 

                                                           
377 Bilinmeyen Osmanlı.age. 184-187. 

378 İslam Devletleri Tarihi.Age. 270. 

379 Age. 282. 

380 Age.283,287. 

381 Age.294. 

382 Bilinmeyen Osmanlı.age. 174,178. 

383 age. 219,Bak. zaman gaz. A. Bulaç. 31-7-1999. 

384 Pınar derg.sayı.74.Şubat.1978.sh.2. 



 Şiiler; hasseten  İmamı Azam ve Abdulkadiri Geylani merkadlerini sünnilerin 

mübarek merkezleridir diyerek tahrib etmişlerdir.385 

 Rusyanın Hazar kıyılarına sahip olma düşüncesi,Osmanlıların İran hükümdarı 

Eşref Şah tarafından tanınmak zorunda kaldı. Yıl 1727... 

 Ancak bir müddet sonra”Avşar Türklerinden Nadir Han “tarafından tekrar geri 

alındı.386 

 Ancak Kendini toplayan Osmanlı ve III: Ahmed tarafından başa geçirilen yiğeni 

Sultan I. Mahmud 1731’de İranla savaşta tebrizi geri aldı. 

 1723’den 1730’a kadar İranla 7 yıl süren savaşlar devam etmiş,Lale devrinde bu 

savaşlar 7 yıldan sonra sona ermiştir.387 

 Bir çok sebeb sonuç ilişkilerinin bağlantılı olduğu,uzun maceralara sahne olan 

savaşlarla beraber bu savaşta anlaşma ile sonuçlanıp,ancak bundan sonra;”Böylece 

İran’da Safeviler soyu yıkılıp,yerine bir Türk soyu olan Avşarlar geçmiş oldu. 

(1736)”388 

 Mevzii baş kaldırmalarla beraber 1639 Kasrı Şirin anlaşmasının esas 

tutulmasıyla barış yapılmış,her ne kadar bundan bir mesele çıkmamasına 389 rağmen 

1775-1779 yılında tekrar saldırı devam etmiştir.390 

 Tarihin muhtelif devirlerinde Osmanlı-İran savaşları tezgahlandığı gibi, aynı 

oyun şimdide oynanmakta,CIA’nın İran,Irak ve Suriye yi karşımıza çıkartmaya çalıştığı 

haberleri de391 yabana atılacak cinsten değildir. 

 Özellikle İranın Osmanlıya ve onun topraklarına göz dikmesindeki en önemli 

sebeblerden birisi de;Osmanlının  zaafa düşmesi,Rus,Yunan ve batı devletleriyle uğraşıp 

zora düşmesi,doğu da bulunan İranı güçlendirmiş,o boşluktan istifadeye bir cesaret 

vermiştir. 

 Netice de ya savaşa gidilmiş veya barış yolu tercih edilmiştir. 

                                                           
385 Fuzuli. Prof. A. Karahan.77. 

386 İslam Devletleri Tarihi. Age.324-325. 

387 Bak. Bilinmeyen Osmanlı. Prof. A. Akgündüz,S. Öztürk. 209. 

388 İslam Devletleri Tarihi. Age.327-328. 

389 Age.328. 

390 Age. 336. 

391Bak.zaman gaz. 30-1-1993,Hürriyet gaz. 30-1-1993.  



 Böylece gündemde kalmayı başaran İran,tarih boyunca bölgedeki siyasi ve 

iktisadi olaylarda önemli rol oynamış bir ülkedir.392 

 “Eski çağlardan günümüze kadar bir çok medeniyete,çeşitli istila ve fetih 

hareketlerine sahne olmuş olan İranı en fazla etkileyen ve bu bölge tarihine yön veren 

iki önemli olay vardır. bunlardan birincisi ve en önemlisi;İranın müslümanlar 

tarafından fethedilmesi ve İranlıların İslâmiyeti kabul etmeleridir. ikincisi ise;İslam 

dünyasında taş üstünde taş koymayan Moğol istilalarıdır.”393 

 “Abbasileri ortadan kaldırdıktan sonra Ocak-1258 Moğolların Irakta hüküm ve 

nüfuzları seksen sene kadar (1338) sürer.”394 

 İslâmiyetin,İrandaki ileri gelenlerle ve halkla olan münasebeti yayılmasına sebeb 

olduğu gibi,bir sebebde; 

 “Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyinin,Sasani hanedanının son hükümdarı olan 

Yezdücerd’in kızı Şahbanu ile evlenmesi,yeni mezheb sahiplerine,fethedilen bu 

memleket halkının milli ve siyasi teveccühlerini kazandırmıştı. İranlılar,Şahbanu ile 

Hüseyinin torunlarına daima eski krallarının halefleri ve milli geleneklerinin varisleri 

gözü ile baka gelmişlerdi. Bu husustaki milli duygular,İranlıların Hz. Ali sülalesine olan 

büyük manevi bağlılıklarının sebeblerini izah eden maddelerden biri olarak 

gösterilmiştir.395 

 “Selçukiler,İranda sünniliğin tefevvukunu temin ettilerse de Şiiliği tamamen 

ortadan kaldıramadılar. XI. asırdan XII. asra kadar olan zaman,İran için pek şiddetli 

bir dini mücadele devri olup,bunun tafsilatı henüz tamamıyla aydınlatılamadığı...” 396 

da belirtilir. 

 Asyayı batıya bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunan İran,İslam dünyasındaki 

gelişmelerin odağı durumuna geldi. 

 Bu tarihten itibaren   Emeviler,Abbasiler,Tahiriler,Saffariler,Samaniler, 

Büveyhiler,Selçuklular,Moğollar,Harzemşahlar,İlhanlılar,Timurlular,Türkmenler,Safe

viler (1502-1736), Zend hanedanı (1750-1779),Kaçarlar (1779-1925),ve Pehlevi hanedanı 

(1925-1979)İran’a hakim olmuşlardır.397 

                                                           
392 Büyük İslam Tarihi. age. 13 / 83. 

393 Age. 13 / 185. 

394 Fuzuli. Prof. A. Karahan. 72. 

395 İntişarı İslam Tarihi. T. W. Arnold. sh. 212. 

396 İslam Medeniyeti Tarihi. Prof. W. Bart hold,Prof. M. F. Köprülü. 56. 

397 Büyük İslam Tarihi. age. 13 / 186. 



 “Gerek II. Abdulhamid gerekse II. Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı devleti 

Irakta biri İrandan,diğeri İngiltereden gelen iki dış tehditle karşılaşmıştır.”398 

 Ve”İran Irak sınırı bütün Osmanlı tarihi boyunca olduğu gibi,Tanzimattan I. 

Dünya savaşına kadar geçen süre içerisinde de çeşitli olaylara sahne olmuş ve çözümsüz 

problem olma niteliğini  korumuştur.”399 

 İranın gündeme girmesi için özel bir çabaya gerek yok. Zaten gündemlik bir 

devlet. Canı sıkılanın istemesiyle üzerindeki üç beş tozunda alınmasıyla,gündemdeki 

varlığı sürdürülebilir. 

 “İranlı gazeteci Seyafus Beşiri (yaş-40) 6 ay hapishanede kaldığı 

hatıralarında;kedileri öldürdüğünden”Kedi katili”diye bilinen,ayetullah Halhali 

bana:”aslında Humeyni benden her gece yüz kişinin kurşuna dizilmesini istedi. ben ise 

on veya yirmi kişi ile iktifa ediyorum. Bu da benim şefkatli olduğumu 

gösteriyor.”dedi.400 

 Bu onun iç de her ne kadar az bir kıpırdanma,zaman içinde büyük bir 

potansiyele dönüşen hareketi alsa da “Kapalı Toplum”401 olmasının sebebinden 

kaynaklanmaktadır. 

 M. Sabir makalesinde:” Ey Nurcu dostlarım! Türk Pakistan dostluğu için 

çalışınız,koministlerden agah olunuz. İftihar ederiz ki,Türkiye ile Pakistan,Bağdat paktı 

muahedesinde şeriktir. Yolunuz İslâmidir,ne Arablık,ne İrancılık...”402 

  

  02-07-2000     MEHMET      ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
398 İslam Ansiklopedisi. İSAM. 19 / 95. 

399 Age. 19 / 95. 

400 Yeni Nesil gaz.9-9-1982. 

401 Bak.zaman gaz.6-8-1998. 

402 Tarihçe-i hayat. B. S. Nursi.628. Karaşi ünv. türk Tarih bölm. asistanı. 



İ T İ Z A R 

  

 Ya rasulallah! Şu müznib fakirin haline kulak ver. Biz ki,halimiz sizce malum 

olduğu üzre,çizmiş olduğumuz ebed hayat yolunun ve dünya hayatının plan ve projesini 

okuyup anlamaktan aciz olup,hatta okuyamaz olmakla beraber nisyanımızdan dolayı 

terk etmiş ve ateşin etrafında pervane gibi dönüp ateşe düşen kelebek misali,bizde 

çırpınmakta fakat yolların çok ve değişikliği sebebiyle gerçek yolu bulamamaktayız. 

 Sen bize iki kurtarıcı sunuyorsun;Allahın kitabı Kur’an ve senin Sünnetin. 

Bunlar; 

 -Hayat yolunun gerçek rehberi. 

 -Hayat konağının gerçek mihmandarı. 

 -Hayat kevserinin gerçek sâkisi. 

 -Hayat sahasının gerçek hâkimi. 

 -Hayat mektebinin gerçek muallimi. 

 -Hayat sergisinin gerçek tarif edicisi. 

 -Hayat denizinin gerçek kaptanı. 

 -Hayat nurunun gerçek güneşi. 

 -Hayat penceresinin gerçek nâzırı. 

 -Hayat meyvesinin gerçek özü ve özeti... 

 -Hayat seferinin fena ve bekadaki gerçek bineği,ulaştırıcısı. 

 -Hayat nurunun düğmesi ve kontağı. 

 -Hayatın zulmet girdabından nura dönüşü. 

 -Hayatın gıda,su,ruh ve enerjisi... 

  

  

 Ey sizi gidi miras yedi yaramazlar! Ben Osman bey! Rabbimin kitabına hürmet 

gösterdim. Rasulüne uydum. Rabbim-de buna karşılık olarak dünyada bana 

mükâfaten,alemin anahtarını elde etme lutfunu ihsan etti. Ben de bu uğurda bir çok kan 

dökerek evlatlarıma yed-i emin olarak bu emaneti teslim ettim. Ve onların da buna 

eklemek suretiyle haleflerine teslim etmelerini söyledim. 



 Nitekim uzun bir müddet Rabbimin bana vadettiği yerlerde  eller semaya 

kalkar,gözlerden yaşlar toprağa dökülür,semalarında ezanlar çınlar iken,bunlardan bir 

eser görmemekle beraber,oralarda vefat eden kardeşlerimiz ızdırap çekmekteler ve 

feryatlarını şöyle dile getirmektedirler; 

 -Her gün çekmekte olduğumuz çile,dinmeyecek mi? Üzerimizde gavur çizmesi ne 

zamana kadar gezecek?Nereye kadar bize ve dinimize küfürler sürecek? Âfakımızı 

zulmetler kaplamış ,biz bunun için mi kanımızı dökmüştük? yok mu,kalmamış mı bu 

vatanın gerçek sahipleri? vatan toprakları taksim edilirken asıl sahipleri nerede idiler? 

  

 Evet. Ölü bir insanın üzerine çok tilki ve çakallar üşüşür. Zira bu evlatlarda 

maneviyat cephesinden vurulmuş bir arslan misali...”ciğer-sûz,gönül yakıcı hadiseleri 

beyan etmektedirler. 

 Durum gayet vahim. Fakat Rabbimizin Rahmetinden ümit kesilmez. Elbet bir 

gün dirilir,hakiki sahiplerine teslim edilir..  İnşaallah... 

  

  

 Ey fütuhat kapılarını kapatıp,miskinlik kapılarını açarak,bizleri kısır bırakan bî-

çare kardeşlerim! Ben Alparslan! 

 Rabbimin bana ihsan ve ikramıyla,ecdadımın bana teslim ettiği vatan emaneti ve 

fütuhatı yolunda yapmış olduğum fetih ahdinin ilk zincirini parçalayarak,siz 

evlatlarıma izni Rabbani ile açtım. Bir tahdisi nimet olarak söyleyebilirim ki;bir kalenin 

fethinde kilit nokta,kale kapılarının açılmasıdır. Ondan sonra muzafferiyet kesindir. 

 Bizde sizlere Anadolunun kapılarını açarak,girme yolunda ilk atağı başarıyla 

neticelendirmiş bulunmaktayız. 

 Bundan sonra ki durum;bayrağın kale duvarlarına dikilerek iç fethin 

yapılmasıdır. Bu durumla  dünyanın bilhassa Bizansın kalbine korku salınıp,tedirgin 

olmalarını sağlamaktadır. 

İ’la-yı kelimetullah bayrağını semalarda dalgalandırmak maksadıyla,bir çok kardaşımız 

yardan ve serden geçerek gerçek mahbuba kavuşmak azmiyle kanlarının 

dökülmesinden zerre kadar bir imtina göstermemişlerdir. 

 İşte size yol açıktır,hayrola,kolay gele... 

  

         28-6-2000       

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  



MART   AYI   DERT   AYI 

  

 Yıllardır mart ayı içerisinde olan olaylar,yapılan senaryolar ile dert ayı olduğunu 

göstermiştir. 

 Cinnet getiren bir insanın belirli zamanlarda nöbetinin gelmeye başlaması 

gibi,devlet içinde devlet olduğunu iddia edenlerin de ihtilal,ara rejim gibi nöbet 

değişimleri depreşmektedir. 

 Ancak bu da göstermektedir ki;bu durum nöbetin veya cinnet devrelerinin 

devreye girmesi değil,bunun tamamıyla bir hayat modeli olarak 

uygulanması,yaşanması,bizzat kendisinin cinnetlik olmasındandır. 

 70 yıldır gelmekte olan irtica,bir türlü hala gelmemekte,laiklik gitme tehlikesiyle 

karşı karşıya olduğu halde,o da hala gitmemektedir! O halde getirilmek istenen ne? 

Götürülmeye çalışılan ne? 

 Ortada somut bir şey yokken kendi insanımızı cürmü meşhud durumuna 

koyup,imkânât ile vukuatı karıştırarak manen rencide etmeye değer mi? İnsafa ve 

hukuka sığıp,insanlıkla bağdaşır mı? 

 En büyük bir sıkıntı da;ordunun devamlı siyasete çekilmeye çalışılmasıdır. Ve 

ordunun bu işlerde ön plana çıkarılarak nüfuzundan istifade yoluna gitmektir. 

 Meclis kararının ağırlıkla 1961’de Ali Fuat Başgil’in Cumhurbaşkanlığını 

istemesine rağmen,ordunun bu konudaki muhalefetiyle taleblerini 25-Ekim-1961’de dile 

getirip,Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel’in direktifi ve açıklamasıyla iradenin 

hangi yönde tezahür ettiği de görünmüş oldu: 

 -Cemal Gürsel cumhurbaşkanlığına seçilecek. 

 -Yassı ada suçlarının affı için teklif verilmeyecek. 

 -43 sayılı kanun tadil edilmeyecek ve yorumlanmayacak (Eminsu-lar kanunu) 

(Orduya ilişkin kanunların istismar edilmemesi. Eminsu-larla ilgili) 403 

 Ve artık Cemal Gürsel-de tek partinin tek şefi olan İsmet İnönünün emrindeydi. 

Ona tekmilinde:”Emrinizdeyim Paşam”404 diyordu. 

 Böylece ara rejimin,kara ve yaralı rejimin temeli de atılmış oluyordu. İleride 

yapılacaklar için kapı aralanmıştı. 

                                                           
403 Bak.Türkiye gazt.Sadettin Bilgiç’in anıları. 12-Mart-1998. 

404 Bak.zaman gaz.14-Mart-1998. H. İsmail,Bak. Politika da şiddet. S. Kocabaş. sh.96. 



 Halk gelişmeden,değişmeden ve ilerlemeden yanaydı. Ama bir değişiklik 

olmuyordu. 40-50 sene geçse de... Baştakiler aynı baş,aynı şeyleri söylüyor,aynı şeylere 

sadâkatlarını gösteriyorlar,kendilerinde bir değişiklik olmuyordu. Halkın gitmek 

istediğinin tersine gidiyorlardı. 

 Sadece yapılan Doktor tavsiyesi gibi;on yılda bir antibiyotik kullanacaksın! Ta ki 

sakinleşesin! Ondan sonra da hastalık devam ediyor,istikrar kayboluyordu. Acaba 

gerçekten mi istikrar bozuluyordu,yoksa ihtilali meşrulaştırmak için bir sebeb mi 

oluşturuluyordu?  Belli-belirsiz,dahili ve harici çevrelerce... 

 MİT-de önemli görevler üstlenip daire başkanlığı görevine kadar gelmiş olan 

Mahir Kaynak;olayın Avrupa ve Amerika taraftarlığı ve mücadelesi içerisinde cereyan 

edip,onların bu cephede hükümranlık hareketleri içerisinde bizlerin hedef tahtası olarak 

kullanmamız yönünde görüş belirtmektedir.405 

 Her zaman ,her fatura millete çıkıyor ve çıkarılıyordu. 

 Milli birlik komitesi üyelerinden Orhan Erkanlı ihtilal yapmayla iktidar olmanın 

kolay olmadığını şöyle itiraf ediyordu:”Yahu ihtilal yapmak çok kolay;ama devlet 

yönetmek çok zor...”406 

 CHP-li Muhsin Batur AP-yi zayıflatmak,tek başına gelmesini engellemek için 12-

Mart-tan sonra Milli Nizam Partisinin kapanmasıyla İsviçre-ye giden Necmettin 

Erbakanı getirterek MSP-yi 12-Martçı Muhsin Batur-un kurdurduğunu söyler.407 

 Yani Erbakan-la başlayan tarihi serüvenin”9-Mart Baasçı cuntanın 

önderlerinden bir Profesör ile,9-Martı tasfiye edip 12-Martı gerçekleştirenlerin 

İsviçreden getir “diği408[6] söylenir. 

 Ancak bunu Muhsin Batur ve İsmail Müftüoğlu tekzib409 eder,İ. Müftüoğlu 

ise;”MSP-yi 70 yılında Süleyman Arif Emre’nin genel başkan olarak kurdurduğunu 

söyler. 

  

        12-Mart-1998 

        MEHMET       ÖZÇELİK 

 

                                                           
405 Bak.Agg. 15-Mart-1998. 

406 Agg.14-Mart-1998. 

407Türkiye gaz.25-8-1995, 

408 Bak.zaman gaz.14-Mart-1999,N.Gönültaş. 

409 Türkiye ga4-9-1995. 



YILLAR   VE    YOLLAR 

  

Sür’atle giden ve sür’atle gidilen iki kafadar. El-ele,sırt-sırta vermiş 

birbirlerini desteklemekteler. 

Biri bir yandan doğururken,diğeri de onu doğruyor. Ne doğurma 

bitiyor,ne de doğrama... 

Bitmeyen iki uzun şerid... Her şeyi alıyor,her şeyi yutuyor. Elbet bir gün 

kendisini de yutan olur. 

Evet. Hayat da bitmeyen bu yollardan bir yoldur. Her kes bu yollardan 

geçmekte.. Bazen düz geçmekte,bazen de delerek...  

Delik deşik yıllar ve yollar. Gedikler açılmış insanlar. alınlarda ve 

vücuttaki izler,yılların ve yolların açtığı birer iz-dir. Hatırlatmak 

için,hatırlanılmak için... 

yılların yıllar boyu bitirip tüketemediğini,yollar bitiriyor. 

Evet. Hayat da bir yoldur. Sen ise o yolda bir yolcusun. 

Yollar,yıllar boyu varlıkların akıp gittiği bir kanaldır. Yüzenler-

yüzülenler,boğanlar-boğulanlar,sürekli akıp giden varlıklar... 

Yıldıran yollar,yıllandıran yıllar..bir yanda varlıkları kendi çarkında 

üğüdürken,diğer yandan kendisi tükenmekte,tıpkı keskin sirke sirke gibi... 

İnsanın,dünyanın ve kainatın tarihi boyunca bu akış süregelmektedir. 

Sürerek,sürgün vererek... 

Her şeyimiz tarihte,tarih olmakta,tarihe akmaktadır. Orada 

arşivlenmektedir. 

Milletlerin hafızası olan tarih hafızamızı yitirmiş,uyuşturmuş ve de 

uyuşturulmasına göz yummuşuz. 

Dağılan akıl,ne zaman başa alınır ve toplanırsa;bu hafıza kaybı 

gidecek,uyuşmanın tesiri izale olacaktır. 

Yıllar gerçek tarihin ötesinde,tarihçilerimiz ve tarihçiliğimiz yamalı bir 

tarihin tarihini sunmakta,yamalı bir bohçayı önümüze sermektedir. 

Yıllardır aslından azade olarak,yamalı bir tarih millete yamalanmaktadır. 

Tarihin hepsi bu mu? Bundan ibaret mi? Ya gerisi? Ya gerçek tarih?  

Unutmuşuz..unutturulmuşuz..uyutulmuşuz... 



Yamalı tarihin,yamalı Nesliyiz... 

  

        14-3-1997 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

YAVUZ   SULTAN   SELİM   VE   İTTİHAD – I İSLÂM 

  

Her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz İttihad-ı İslâmın tesisiyle,İslâm 

alemini yek-vücud halinde bir araya getirib madden ve mânen kuvvetlendirmesiyle 

marufdur Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri... 

Çünkü,kendi zamanındaki en önemli meseleler,iç meseleler idi. Mücadelesi 

batıyla değil,doğu ile idi. İran idi. Safevilerin ehli sünnet düşüncesini tehdit eden 

yayılmacı hareketlerine İslam alemi çapında tedbirler alan Yavuz,Haleb’de Cuma günü 

Melik Zahir camiinde İmamın,Hâkimul Haremeyn- sözüne karşı –Hâdimul Haremeyn- 

yani Mekke ve Medine gibi mukaddes beldelerin hakimi değil,Alemi İslâmın hizmetkarı 

olduğunu bizzat göstermiştir.  

Bediüzzamanın ifadesiyle: 

“Sultan Selim'e biat etmişim, onun İttihad-ı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, 

vilâyat-ı şarkiyeyi (doğu vilayetlerini) ikaz etti, onlar da ona biat ettiler. Şimdiki 

Şarklılar, o zamandaki Şarklılardır. Bu meselede seleflerim; Şeyh Cemaleddin-i Efganî, 

allâmelerden Mısır Müftüsü merhum Muhammed Abdüh, müfrit âlimlerden Ali Suavi, 

Hoca Tahsin ve İttihad-ı İslâmı hedef tutan Namık Kemal ve Sultan Selimdir ki demiş: 

 İhtilâf ü tefrika endişesi, 

 Kûşe-i kabrimde hattâ bikarar eyler beni; 

 İttihadken savlet-i a'dayı def'e çaremiz, 

 İttihad etmezse millet, dağıdar eyler beni...”410 

Hayatı boyunca hedef ve gayesini bu şiirleriyle ifade etmiştir: 
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 Şu andaki doğunun sulh ve emniyeti için;ya Yavuz gibi biri olacak veya onun 

uygulamış olduğu İttihad-ı İslâm uygulanarak,ikazlarda bulunulacak. Aksi takdirde 

bunun dışındaki uygulamalar,geçici pansuman ve geçici uyuşturmadan öteye gitmez. 

 Yavuz Sultan Selim,cesaret ve haşinliğini sırf milletinin emniyet ve selameti 

uğruna kullanmış ve göstermiştir. İmandaki Tevhidin amelde de tezahürünü sağlamak 

amacıyla düşmana karşı gayet şiddetli,ehli imana karşı ise gayet merhametkâr idi. 

 Bu zat aynı zamanda tarihte Dönme ve Devşirmelerin hakimiyetini de basiretiyle 

görüb,kaldırmıştır.411 

 Osmanlı Padişahlarının dokuzuncusu olan bu zat;etrafında ihanet çemberi 

oluşturan vezirleri temizleyip,yeniçerilerin keyfi ve zalimane uygulamalarına dirayetiyle 

son verib,frenler. 

 Veli olan Yavuz,fıtratı gereği yavuz ve atik idi. Daha küçük yaşında iken tahta 

oturmaya namzed olmak için maddi ve manevi terbiye ve bilgiyi beraber götürüyordu. 

 Birdenbire tahta oturtulmuyor. Bir çok aşamadan geçiriliyor. Tecrübe sahibi 

oluyordu. 

 Tarihin hiçbir devir ve döneminde,Şiiliğin temsilcisi İran’ın evvela Hz. Ömer’in 

sonra da Yavuz’un darbesiyle hızını kesib duraklaması olmasa idi,değil İslâm 

aleminde,belki dünya çapında hakimiyetini ve tasallutunu sürdürecekti. Hz. Ömer’in 

darbesinin intikamını tüm İslâm alemine ödettireceklerdi. İşte Yavuz’un sed olmasıyla 

bu intikamlarını gerisin geriye teptirmişti. 

 Fatih karadan gemileri yürütürken,Yavuz’da topları dağdan aşırır. 

 Yavuz;Cemal Paşanın küçük birlikler ve de motorlu vasıtalarla 12 günde geçtiği 

o koca Tih çölünü,80 bin askeriyle 13 günde geçer. Çünkü onun muallimi Muhiddin-i 

Arabi,Rehberi ise,Rasulullah’dı. 

 Hilafeti getirmekle (20-Şubat-1517) İslam aleminin birliğini sağlayan bu zat,3-

Mart-1924’de:”Halife Hal’ edilmiştir. Hilafet hükümet ve Cumhuriyet mana ve 

mefhumunda esasen mündemiç olduğundan makamı hilafet mülğâdır.” ifadesiyle 

ortadan kalkmış,eski düzenini de kaybetmiştir. 

 Mısır seferine çıkan Yavuz yolda,tarlada çift sürmekte olan bir ihtiyarla 

karşılaşır. Kendisini tanımadığını zannettiği ihtiyara;Baba duydun mu? Padişah sefere 

çıkmış,Mısır’a gidiyormuş? İhtiyar ise,inşaallah,hayırlı olur. Emeline nail ve muzaffer 

olarak döner. Mevla yolunu açık eyleye.”der. 

 Yavuz:”dede,uzaktan geliyoruz,ben ve ordum açız,yiyeceğin var mı?”der. İhtiyar 

ise;Pilav pişmek üzere,işte orada,karnın doyuncaya kadar ye. Sen de,askerin de yesin. 

İnşaallah,hepinize yeter.”der. Ve bütün ordu pilavdan yer,doyar. Ancak pilavda eksilme 

yoktur. 
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 Nihayet Yavuz savaşa gider,galib olur. Zafer elde edilir. Dönüşte ihtiyara uğrar. 

Çünki kerametini görmüştür. İhtiyara bir isteğinin olup olmadığını sorduğunda,ihtiyar 

mendilini ister. Çünkü Yavuz savaşta kolundan hafif yaralandığında yanındaki askerin 

mendiliyle kolunu bağladığını hatırlar. demek ki o er bu zat idi. Kendisini yalnız 

bırakmayan,koruyan Veli Dede Molla’nın olduğu anlaşılır. 412 

 Yine Yavuz Mısır seferinde iken yanından hiç ayırmadığı Şeyhul İslâm İbni 

Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz’un beyaz elbisesini kirletir. O Celalli 

sultan ise:”Alimlerin atlarının ayaklarından sıçrayan çamur bizim için süstür. ve bu 

kaftanımı alın,öldüğümde tabutun üstüne örtersiniz.” İşte ulemaya hürmet... 

 İbni Kemal Kur’an âyetlerine dayanarak,Belgelerle Mısır’ın fethedileceğini ve 

bunun da ayetteki Cifir hesabınca Hicretten 922 yıl sonra olacağını genişçe 

açıklamaktadır. Dayandığı âyet ise;Enbiya 105’dir. Ve ayriyeten;A’raf.137,127,Kasas.5-

6,Maide.21,Yusuf.21. Ve o ordunun başında da Selim isminde biri bulunacağını 

belirterek bunu Yavuz’a arz eder. 

 Yavuz,İslâm alimlerince de Müceddid olarak bilinmektedir. 

 Muhyiddin-i Arabi’nin kerâmetvâri sözü ki:” Sın – Şin’e girdiğinde benim 

kabrim ortaya çıkacaktır.” Böylece bu kerâmet Selim’in 15-Eylül-1516’da (-S- olan 

Selim’in baş harfinin,Şin olan yani Şam’ın baş harfi olan) Şam’a girib, Muhyiddin-i 

Arabi’nin terkedilmiş olan kabrini ortaya çıkarmakla zahir olmuş,gerçekleşmiştir. 

 Topkapı hazine dairesinde bulunan 33 satırlık bir kitabe H.880 (M.1475)’de 

yazılmış olup,Osmanlıların Mısır’a gireceği haber verilmektedir.413  

  Yavuz çölde giderken atından iner,yayan yürür. Hayretle sebebi sorulduğunda 

cevaben:”Görmüyor musunuz? Peygamberimiz önde yürürken,ben nasıl atla 

giderim.”der. 

 Mısır seferine giderken kasıdlı olarak bir elma bahçesinden geçer. Çölde 

konakladığında gönlünün elma istediğini,askerlere bakıp,varsa getirilmesini söyler. 

Ancak aranır,bir tane bile elma çıkmayınca:-Bu askerlerle Mısırı değil,dünyayı 

fethederim.-der. 

 Yine sefer sırasında üzüm bağlarındaki tiyeklerin üzerinde içerisine para 

konulmuş bazı keseler bulunur. Bunlar ise,ihtiyacı olup üzüm alan askerlerin fazlasıyla 

koymuş oldukları para keseleridir. İşte dürüstlük. Çünkü onlar yıkıma değil,yapıma 

gitmektedirler. 

 Günlerce süren yolculuk askeri bî-tâb düşürür,çileden çıkarır. Öyle ki,Yavuz’un 

çadırı bile oklanır. Çadırından celadetle çıkan Yavuz,atına atlar o hışımla Mısır’a kadar 

varılır. Artık Mısır düşmüş,zafer mukadder olmuştur. 
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 Tâc-ut Tevârih’de belirtildiği gibi:”Yavuz Selim’e kapu ağası Hasan Can 

tarafından rüyasında,Davet-i nebeviye ulaştırılır. Şöyle ki:”Konağın kapısı hızlı hızlı 

dövülmektedir. Ağa kalkıp da kapıya baktığında,kapının önünde başı sarıklı,elleri 

bayraklı pür silah nurani kimselerle dolup taşmaktadır. Önlerinde de dört kişi 

bulunup,kapıyı çalıp,elinde bizzat padişahın sancağını  tutan şahıs ise şöyle 

demektedir:”Bu dört kişi Ebubekir,Ömer ve Osman’dır. Ben ise Ali bin Ebi Talib’im. 

Gördüğünüz kimseler ise Hz. Rasulullah ve ev halkıdır. Bizi o gönderdi. Selim Hana 

selam ediyor ve buyuruyor ki;Kalkıp gelsin ki Haremeyn’in hizmeti ona buyuruldu.” 

 Bunu Yavuz’a anlatan Hasan Can’ın,gözü yaşlı Yavuz’dan aldığı cevab ise 

enteresandır:”Biz sana demez miyiz ki,biz bir tarafa memur olmadan hareket 

etmemişizdir. Atalarımız velayetten behremend idi,kerâmetleri vardı.(Zahirdi) İçlerinde 

biz onlara benzemedik.(zahir etmedik)” Mütevazi haşmetli sultanın maddi ve manevi 

bir saltanatı... 

 Dedesi Fatih’in açtığı çağı kapattırmayan yavuz  ruhlu sultan,daha Trabzon 

beyliğinde iken tesbit ettiği 40 bin Şii ajanın Osmanlı için bir çıban başı olduğunu 

basiretiyle müşahede etmiştir.414 

 Özetle diğer bir keramet ve velayeti asırlar sonra bile görülür: 

 -Yavuz’un Türbedârının hanımı hamile olup,gönlü kiraz ister. Zamanı olmayıp 

pahalı olduğundan alamaz. Türbeyi süpürürken  süpürge sapıyla Yavuz’un sandukasına 

vurarak:”Hey koca sultan! Sana senelerdir hizmet ediyorum,bir defacık olsun himmet 

etmedin. Ne olacak şimdi benim halim? Kiraz alacak param yok. Hanımın hali de 

meydanda?..” 

 Ertesi gün Sultan Abdulhamid’in adamı tarafından çağrılır ve huzura çıkar. 

Sultan sorar:”Dedem Yavuz Selim Han’ın türbedarı sen misin?”-Evet-der. 

 Sultan sorar:”Söyle bakalım,dün türbede neler oldu? Derdin nedir? Bir meselen 

olmalı? 

 Zihnini yoklar,bir çok şeyler düşünür ve hissederek anlatır:”Sultanım hanımımın 

üzeri yüklü. Benden kiraz istedi. Çok pahalı olduğundan alamadım. Bunun için de veli 

nimetim Sultan selim Han’ın sandukasına dokundum,bunca yıldır hizmetini 

görürüm,bir himmetini görmedim,dedim.”ve Abdulhamid Han ise: 

 “Sen orada dedemin sandukasına vurdun,o da burada sabaha kadar benim 

başıma vurdu. Al şu bir kese altını,bir daha böyle şeyler için selim Han dedemi rahatsız 

etme,doğruca bana gel!” Ve emir subayına dönerek:”Selim han dedemin türbedarının 

maaşı iki misline çıkarılsın,sıkıntıdan kurtulsun. Bir derdi olunca da hemen bana 

gelmesine izin verilsin.”415 Ve  maaşının arttırılmasını emreder. 
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 Yavuz;can kardeşi Hasan Can’la Yasin’i okuyup,ikinci sefer okurken –Selam- 

ayetine geldiğinde ruhunu ve emaneti hakiki sahibine emin olarak teslim eder. 

 O Sultan ki;Çaldıran’da,Mercidabık ve Rıdaniye’de zaferler elde eden arslan 

sultan neticede Şirpençe’ye 8Bir rivayete göre;yarasına sürülen zehirle öldürülerek) 

mağlub olmuştur. 

 Şeyhul İslâm İbni Kemal Yavuz’un vefatına şiirle tarih düşer: 

 Az zaman içre çok iş itmüşdü 

 Sayesi olmuş idi alemgir. 

 Şems-i asr idi,asırda şemsin 

 Zılli memdud olur müddeti kesir... 

 -Reis-ül Küttab Hüseyin’in:”Bedayiül Vakâyi’” adlı eserinde;21-Eylül-1520 tarih 

Cuma akşamı vefat eden Yavuz;”Naşı yıkanırken sağ eli ile iki kere setri avret ettiğini 

müşahede ederek her biri hayret edip tekbir ve salavat getirdiler.”der.416 

 Yavuz Mısır’dan hilafetle beraber Kutsal Emanetleri417 getirir,Topkapı da 40 

hafız 24 saat boyunca orada Kur’an-ı Kerim’i okur ve kırkıncısı da kendisidir. 

 Yazar Nezih Uzel Yavuz’a aid olduğu belirtilen Portrenin Yavuz’a aid 

olmadığına delil olarak:”1)Başındaki sarık hiçbir Osmanlı Padişahı tarafından takıldığı 

görülmemiştir. 

2)Boynundaki inci gerdanlık hem yakışıksız,hem de oğlu Süleymana söylediği 

sözünde:”Oğlum,süslerin ile anana giyecek elbise bırakmamışsın.” Buda onun süsü 

sevmediğini gösterir. 

3)Kulağındaki küpe Mengüçlülere aid bir işaret olup,bu resmin Şah İsmaile aid 

olduğu ifade edilir. 

Bu tablonun bir benzeri İsfehan’da bir caminin tavanında bulunmakta ve bu 

resim İngiltere’de basılan:”Atlas of the Islâmic World”kitabında vardır. 

Şah İsmail Erdebil sofilerinden Kutbeddin Haydar’ın dervişidir. 

Yine sakalı kesib,bıyık bırakmak bir İran geleneğidir. Gerdana inci takmak da 

bir İran adetidir.”418 

İttihad-ı İslâm konusunda Bediüzzaman Hazretleri şu tesbitlerde bulunur: 
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“Hasmınız ve İslâmiyet düşmanı olan firenkler dindeki lâkaydlığınızdan pek fazla 

istifade ettiler ve ediyorlar. Hattâ diyebilirim ki, hasmınız kadar İslâma zarar veren, 

dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslâmiye ve selâmet-i millet 

namına, bu ihmali a'male tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki, İttihadcılar o 

kadar hârika azm ü sebat ve fedakârlıklarıyla, hattâ İslâm'ın şu intibahına da bir sebeb 

oldukları halde, bir derece dinde lâübalilik tavrını gösterdikleri için, dâhildeki milletten 

nefret ve tezyif gördüler. Hariçteki İslâmlar dindeki ihmallerini görmedikleri için 

hürmeti verdiler.”mesnevi.100. 

 “Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, 

diğeri İttihad-ı İslâm'dır.”419 

 İttihad-ı İslâmın gerçekleşebilmesi için ölçü olarak: 

 “İttihad-ı İslâm Partisi: Yüzde altmış-yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 

şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini, siyasete âlet etmemeğe, belki siyaseti dine âlet 

etmeğe çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeğe mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.”420 

 “Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâm'daki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, 

Türkçülük onun içinde mezcolmuş bir millet olsa; o Demokrat'ın manasındadır. Dindar 

Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Firenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, 

unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu firenk illetini 

aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve cazibedar bir halet-i ruhiye verdiği 

için pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu 

fikre iştiyak gösteriyorlar.”421 

 Bu vazifenin deruhte edilmesinin,ona zemin hazır etmenin ve de zor olduğunu şu 

ifadeleriyle belirtirler. 

“Ümmetin beklediği, âhir zamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi ve 

en büyüğü ve en kıymetdarı olan îman-ı tahkikîyi neşr ve ehl-i îmanı dalâletten 

kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemâmiha Risale-i Nurda 

görmüşler. İmam-ı Ali ve Gavs-ı Âzam ve Osman-ı Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir 

ki, o gelecek zâtın makamını Risale-i Nurun şahs-ı mânevîsinde keşfen görmüşler gibi 

işaret etmişler. Bâzan da o şahs-ı mânevîyi bir hâdimine vermişler, o hâdime mültefitane 

bakmışlar. Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir 

programı olarak neşr ve tatbik edecek. O zâtın ikinci vazifesi, Şeriatı icra ve tatbik 

etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli îtikad ve ihlâs ve sadakatle 

olduğu halde, bu ikinci vazife, gayet büyük maddî bir kuvvet ve hâkimiyet lâzım ki, o 

ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zâtın üçüncü vazifesi, Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı 

İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip Dîn-i İslâma hizmet etmektir. Bu 

vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. 
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Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, 

üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan 

umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar.”422 

İttihad-ı İslâmın tahakkuku alt yapının,İman alanındaki hizmetin tahakkukunun 

bir neticesidir. Efradının içtimaıyla vücud bulur. 

“Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyet-i içtimaiye-i İslâmiyeyi, çok çark ve 

dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri 

kalsa, yahut bir arkadaşı olan başka çarka tecavüz etse; makinenin mihanikiyeti 

bozulur. Onun için, İttihad-ı İslâmın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsî 

kusurlarına bakmamak gerektir.”423 

      “İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i 

Nur olduğu mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem, bugünkü 

dünyadaki ihtilâfları halledecek olan; aklen, fikren terakki etmiş yirminci asır 

insanlarına hak ve hakikatı anlatabilecek yepyeni bir ilmî keşfiyatı ve bir teceddüdü 

Amerika'da, Avrupa'da hususan Almanya'da, taharri eden cereyanlar meydana gelmiş; 

eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse, işte Risale-i Nur Külliyatı... Nitekim bu 

hakikatın idrak edilmeye başlandığını gösteren emareler bahtiyar Alman Milleti içinde 

görülmektedir.”424 

“Tekraren söylüyorum ki: İttihad-ı İslâm hakikatında olan İttihad-ı 

Muhammedî'nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti tevhid-i İlahîdir. Peyman ve 

yemini de imandır. Encümen ve cem'iyetleri, mesacid ve medaris ve zevayadır. 

Müntesibîni umum mü'minlerdir. Nizamnamesi Sünen-i Ahmediye'dir (Aleyhissalâtü 

Vesselâm). Kanunu, evamir ve nevahi-i şer'iyedir. Bu ittihad, âdetten değil, 

ibadettir.”425 

 “İhfa ve havf riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi, 

ittihad-ı İslâmdır. İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun, münşaib ve muhit ve 

merakiz ve meabid-i İslâmiyeyi birbirine rabtettiren  bir silsile-i nuranîyi ihtizaza 

getirmekle, onunla merbut olanları ikaz ve tarîk-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanî 

ile sevketmektir.”426 

 “Bu ittihadın meşrebi, muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zaruret ve 

nifakadır. Gayr-ı müslimler emin olsunlar ki bu ittihadımız, bu üç sıfata hücumdur. 

Gayr-ı müslime karşı hareketimiz ikna'dır. Zira onları medenî biliriz. Ve İslâmiyeti 

mahbub ve ulvî göstermektir. Zira onları munsif zannediyoruz. Lâübaliler iyi bilsinler 

ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler. Zira mesleksizliklerini 
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göstermiş olurlar. Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dâhil 

olanlar, onları taklid edip çıkmazlar. İttihad-ı Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) 

olan ittihad-ı İslâmın efkâr ve meslek ve hakikatını efkâr-ı umumiyeye arz ederiz. 

Kimin bir itirazı varsa etsin, cevaba hazırız.”427 

 Bediüzzaman özellikle hayatının ilk dönemlerinde İttihad-ı islâm;ittihad-ı İslâm 

lehinde çokça mücadele de bulunmuştur.428 

 Ehemmiyetine binaen bu İttihadı İslâmın vücuduna çalışan 

Bediüzzaman;önemine binaen bunu siyaset aleminde değil,Diyanet aleminde aramıştır. 

İsabet etmiştir. Ölçüyü de belirlemiştir.429 

  

         MEHMET     ÖZÇELİK

    

  

 

 

 

AHTOPOTUN   KUCAĞINDAKİ   TÜRKLER 

  

 Uzun bir ayrılıktan sonra, tekrar buluştuğumuz  ancak daha iyi 

kaynaşamadığımız Türk Cumhuriyetindeki Müslüman Türk kardeşlerimiz 

ahtapoton,yani Kominizm ve Onun zulmünden kurtulmuş gibiler. 

 Yıllar önce bir birlerinden ayrılan iki kardeşin tekrar buluşması gibi bir durum 

içerisinde bulunmaktayız. Ancak bu iki kardeşin her ikisini de maddi-manevi düne 

kadar esirdiler.! 

 Özellikle yeni esaretten kurtulan bu kardeşlerimiz şimdi serbest olmalarına 

rağmen,fark nedir? Ne kadardır?  

 Zira;yıllarca içlerinde yapılan onca tahribler,maddi-manevi zelzele ve çöküntü 

bunlarda büyük bir boşluk oluşturmuştur. Öyle ki,bu gün bile-ilmi kominizm-adıyla 

okutulub,imtihan edilmekte olan bir üniversite öğrencisi veremedikçe bu imtihanı 

başaramadıkça, beş yıllık eğitimde başarı gösterememiş olarak üniversite heyetince 

belirleniyor. Bir yıl veya  verene kadar bekletiliyor. 
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 Bu gün toplum ahlakı,Rusun ahlakının tesiri altındadır. Zira orayı madden 

terkeden Rus,değersiz değer ve ahlaklarını orada bırakarak gitmişlerdir. 

 Bir emniyetsizlik,bir içki afeti sari bir illet olarak içlerinde yer etmekte,varlığını 

devam ettirmektedir. 

 Asırların kiri,yıllardır içlerine boşaltılmaktadır. Manen 

öldüremediklerini,madden öldürmüşlerdir. 

 Öncü olacak başları,gövdelerinden ayırmışlar... 

 İnsanları sürgünler ile bir yandan telef edip,bir yandan da karışık bir hale 

getirerek anlaşmalarını engellemek üzere, bu karma-karışıklıktan istifade 

ile,şaşkınlılıklarını devam ettirmişlerdir. 

 Nitekim bu zulümlere maruz kalanlardan Ahiska Türkleri 1944 yılında Stalin 

tarafından 45 gün içinde değişik yerlere sürülerek;birlik-beraberlikleri,güç ve 

kuvvetleri zayıflatılma yoluna gidiliyor; 17 bini sürgün yoluyla telef ediliyordu. 

 İstikameti en çok muhafaza eden dindarlara eziyet yapılırken;Mollalar kara 

vagonlara doldurularak yüz binlercesi askerler tarafından imha ediliyordu. 

 Kur’an-dan birkaç kısa sureyi okumak ve dini bilgilerden mahrum bırakılan bu 

insanlar,bizlerden de koparılmak  üzere Ruslar,propagandalarında sürekli bizleri 

dilenci,çingene,aç ve bir çok özelliklerle tanıtarak en azından şüphe uyandırılıyordu. 

Böylece okyanusun ortasında tam bir ümitsizlik içerisinde çırpınmaya sevk ediliyordu . 

 Ancak bütün bu menfiliklere rağmen bu insanlar kendileri için bizlerin lokomotif 

rolünü oynayacağımıza da inanmaktadırlar. Bundandır ki;her şeyleriyle yüzleri bizlere 

dönük beklemektedirler. 

Gurbet ve garib iki kelime. Birileri,birilerini beklemektedirler. Ama kim garip? 

Kim ğurbette... Ancak ortada dolaşan bir şey var;oda hasret.. Yıkılması,kalkması ve 

bitmesi gereken bir şey;işte hasret... 

İnancım odur ki; Bu hasret ancak manevi seferberlikle ortadan kalkabilir. Bu 

seferberlik de;cemaatların,vakıfların ve gönüllü kuruluşların hasbi gayretleriyle 

mümkün olur. 

Görünen de odur,onların istedikleri de budur. Ve isabetli başarı da,hizmetlerin 

sürekliliğiyle mümkün olur,elde edilebilir. 

İşte Müslüman Türklerin ve de İslam aleminin gerçek bayramları... Madden ve 

manen istiklallerini elde etmekle gerçekleşir. 

GÜN OLA GÜN DOĞA ÜLKEME 

BAYRAM O BAYRAM OLUR. 

CÜRMÜ HATALAR GİDE 



BAYRAM O BAYRAM OLUR. 

Meluncanlar bir ışık gibi ortaya çıktı. Araştırdığımızda:” Kendisini 

Meluncanların kökenini araştırmaya adayan Brent Kennedy-i başkanlığındaki bir 

heyetin,Atalarını aramakta ve onların yaşadıkları toprakları gezib araştırmakta 

olduklarını görürüz. 

Bunlar ki;Osmanlı denizcilerinin torunları oldukları söylenir. 

Dr.B. Kennedy Virginia üniversitesinin Rektör yardımcısı olup,kitle iletişim 

uzmanıdır. 

Çok yerde olduğu gibi ABD.de de Meluncanların manevi bir baskı altında 

olmaları,seslerinin kısık çıkmasına neden olurken,yıllardır araştırmalarında tesbit 

ettikleri noktalar;Türkçe konuşmalarındaki benzerlikler. Dedelerinin de 5 vakit namaz 

kılmakta oldukları. 

Zorla Hristiyan yapılmaya da çalışılmaktadır.430 

Diğer bir faciada;14 Temmuz 1959 akşamı yüzlerce insanın feci olarak 

öldürülmesiyle başlamış,Baas partisinin 1968-de iktidara gelmesiyle de devam etmekte 

olan ve Tarihe Kerkük Katliamı olarak geçen Kerkük Türklerinin dramı... 

M.N.Bursalı-nın veciz ve uzunca bir şiirle dile getirdiği Çeçenlerin Zaferinde,bir 

-karıncanın bir fili nasıl hakladığını destanlamaktadır.431 

Bundan dolayı da her vesile ile Rusun Çeçenleri yok etme planlarını İ.Bardakçı 

gizli bir raporla şöyle anlatmaktadır: 

“ Stalin,1930 yılı Haziran’ının 18. günü Slav dışı ırkların eritilmesi için bir “ 

Halklar Dağıtım”uygulamasına geçer. İlk adımda 35 bin Çeçen,Kazakistana ve Sibirya-

nın kıraç topraklarına sürülür. Bilanço 30180’dir. Aradaki 4820 kişilik fark 

yolda,trenlerde veya tundrada doğan ve öldürüldükleri güne kadar birkaç ay 

yaşayabilen bebeklere aittir.” 

Hitlerin Rusyaya saldırması sırasında Çeçenleri yok etmeyi isteyen Stalin KGB 

şefi ve iç işleri bakanı ve Stalinden sonra mahkemeye verilerek vurulan Beria-nın son 

yazışmalarını bulunduğu Kremlin arşivindeki gizli Belgesine: 

“ 1942 yılı 15 Mayıs günü Beria-nın Staline verdiği 376/00/065 numaralı not: 

1-“Çeçenlerin sürülmeleri için120 bin kişilik NKVD birlikleri hazır. Bu 

birliklerin Stalingrad savunmasının dışında tutularak emrine verilmesine teşekkür 

ederim.” 
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Bu arada sürgün çalışmaları sürer. Çeçenlerin sürgüne gönderilmeleri 

hazırlıkları sona ermiştir. 

İşte 24 Şubat 1944 saat 16.45 tarihli ve Beria imzalı belge. 

2- 176.950-si bu gün vagonlara bindirilerek gönderilenlerin ilk kısmı 33.739 

Çeçen-dir.. Bunların 18.950-si iki yaşından küçük oldukları için annelerinden 

alınmamışlardır. 

Ve 1 Mart 1944 tarihli,aynı imzalı ve 248/64 işaretli rapor: 

3-İstenilen bölgelere gönderilen Çeçen-lerin sayısı bu gün 478.479-a ulaştı. 

Bunların içinde 91.250-de İnguş vardır.” 

Bu kadar hızlı bir şekildeki uygulamayı ise,Beria adına Staline rapor imzalayan 

Yevgeni İliç Smartınov şöyle bildiriyor: 

4-“Proğram tamamlandı. Görev süresince 20 bin subay ve 100 bin NKVD 

mensubu kullanıldı. Bunların 8 bini sürgünlerle birlikde gönderilmişlerdir.” İşte 

raporun bu bölümü: 

4/d-“ Bu operasyonda 194 konvoy planlanmıştı. Bunun için, 12.500 vagon  ve 

ayrıca içinde mollaların konulduğu 6000 imha vagonu kullanılmıştır.” 

Gönderildikleri yerler ve başlarına gelenler konusunda 1944 Aralık ayında 

Beria-ya gönderilen raporda: 

5-“ Salgın hale gelen tifüsü önlemek imkanımız yoktu. Bu sebeble 38 bin 245 tifüs 

hastası,yatakları ve eşyaları ile kısa yol olarak imha edilmiş ve yakılmışlardır.”  

Ve Stalinin 1943-ün Şubatı,1944-ün aralığında göçe ve ölüme zorladığı Gagavuz, 

Tatar ve Alman asıllı 2 milyon 700 bin insanla ilgili raporda: 

“ Bu insanların 410 bini soğuktan,680 bini hastalık,ilaçsızlık ve gıdasızlıktan 

hayatlarını kaybetmişlerdir.” 

Kızıl haç raporu Çeçenistanda 1944-ten bu yana 218 bin Çeçenin öldürüldüğünü 

söylüyor. Ya bilinmeyen ve sürgüne gönderilenler?432 

1999 Ekiminden itibaren devam etmekte olan umuma yönelik Çeçenlere karşı 

yapılan vahşice katliamlar geçmişteki soykırım ve Şeyh Şamil-in Ruhlarına saldığı 

korkunun devamı ve kudurmuşluğudur.  

               6-11-1999 

     MEHMET        ÖZÇELİK 
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TÜRKLER   VE   OSMANLILAR 

  

 Hz. Nuh her peygamber gibi kavmine senelerdir tebliğ görevini yapmasına karşı 

inanmamaları üzerine,Cenâb-ı Hakkın emriyle bir gemi yapmış,gökten 

boşalırcasına,yerden kaynarcasına suların yükselmesi üzerine –oğlu Kenan ve hanımı da 

dahil-kavmi sulara ğark olmuştu. Nuh peygamber ise kendisine inananlarla günlerce 

gemide kalıp,su üzerinde emniyetle yüzdükten sonra,göğün suları çekmesi,yerin de 

yutması üzere emniyetle karaya çıkmışlardı. 

 Hayatın yeniden başlamasından dolayı Nuh peygambere ikinci Adem denir. Zira 

tufan tüm dünyayı kaplamıştı.  

 Nuh’un üç oğlu vardır. Ham,Sam ve Yafes. Bunlar ayrı yörelere yerleşmişlerdir. 

Yafes ise Türkistan yöresine terleşmiştir. Rivayete göre,Yafesin Türk adında bir oğlu 

olup,Türk’ler bu soydan gelmişlerdir. Ayrıca Türk denilmesindeki sebebler arasında: 

 1)Dağların eteklerinde oturmaları. 

 2)Demircilikle uğraşmaları. 

 3)Türemek ve güç-kuvvet anlamınadır. 

 4)10. asırda yaşayan ünlü İslam tarihçisi İbn Fakih el Hamadaniye göre;Türkler 

efsanevi Ye’cüc-Me’cüc seddinin arkasına terkedilmiş oldukları için bu ad 

verilmiştir,der. 

 Tarih-i Taberi-de;Türklerin Yafesin soyundan geldiğini ve Arabdan ve Acemden 

ne kadar aka yüzlü fukaha,hükema,evliya,enbiya ve bunlara benzer taifeden kim varsa 

ekseri Sam neslindendir. 

 Ve zenginler ve Hindiler ve kara yüzlüler ve kafirler ve zalimler,şefkati olmayan 

katı kalbli,cebbar sıfatlı kim varsa ekseri Ham neslindendir. 

 Bunu da şu olaya dayandırır:Nuh (AS) bir gün yattığında rüzgar üstünü 

açar,avret yeri görülür. Ham geldiğinde babasını o durumda 

gördü,güldü,geçti,gitti,örtmedi. Sam geldiğinde örttü ve Nuh (AS) uyandı. Durumdan 

Sâm’ın kendisini haberdar edip,kardeşinin örtmeyip güldüğünü söyleyince Nuh; 

 -Hâm’a beddua ederek” Allah Taala senden gelen zürriyetin şeklini 

döndürsün.”dediği rivayet edilir.433 
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 Peygamberimiz bir hadisinde:”Onun zürriyyetini yer yüzünde baki kıldık.”434 

âyeti üzerine:”Nuh peygamberin zürriyeti;Sâm,Hâm,Yafes adında üç çocuğundan 

çoğalarak gelmiştir.”buyurulur.435 

 VI. yüz yıl yazarı Menender Türklerden bahsederken:”Her ne kadar 

toprağa,suya,ateşe saygı göstermekle beraber,yine de kainatın yaratıcısı tek ilaha 

inandılar.”der. Aynı zamanda Hakan veya Beyler daima –Tanrının inayetiyle- demeyi 

ihmal etmemişlerdir. 

  Tanrı ezeli ve ebedidir. Dede Korkut kitabında –Ölümsüz Mabud- 

bahsedilmekte... 

  

    MÜSLÜMAN   OLMALARI 

 Horasan valilerinden Kuteybe (705-715) ve Ebu Müslim 745-755) Ceyhun ve 

Seyhun nehri çevresinde ilerlemeleriyle,İ’la-yı kelimetullahı yayan fetih hareketlerine 

girişmişlerdir. Böylece burada İslâmın yol açıcıları olmuşlardır. 

 Türklerin çehrelerini ve hayatlarını değiştiren,751 yılında Talas savaşında 

Türklerin Çinlilere karşı Arapları desteklemesiyle başlamıştır. 

 Aynı zamanda Türklerin müslümanlarla ilk teması ve tanışmaları,İslâmın dışa 

hızla açıldığı dönem olan Hz. Ömer’in dönemine rastlar. 650 yılında Hz. Osman 

zamanında ise bazı Türk beyleri müslümanlığı kabul etmiştir. 

 Türklerin İslâmiyeti kabullerinde en büyük özellikleri İslâmiyeti toptan ve kılınç 

zoruyla olmadan kabul etmeleridir. Böylece inanç ve yaşantıları İslâmi bir hayatta son 

ve karar kılmıştır. 

 İslâmiyeti bulmanın verdiği sevinç ve sürur ile ruhları gibi sarılmış ve gerçekten 

Kur’an-ın övgüsüne mazhar bir millet olduklarını göstermişlerdir. Âyette:”Ey iman 

edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki):Allah,sevdiği ve kendisini 

seven,mü’minlere karşı alçak gönüllü (şefkatli),kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir 

toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın 

kınamasından korkmazlar. (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu 

Allah’ın,dilediğine verdiği lutfudur. Allah’ın lutfu ve ilmi geniştir.”436 
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 Bir yandan İslâmın yayılmasını sağlarken diğer yandan da korunmasını 

sağlamak için taşlara,mermerler ve bir çok yerlere İslâmın damga ve mührünü vurarak 

asırlarca silinmeyecek şekilde nakşetmişlerdir. 

 Emevilerin bir nebzede olsa ırkçı bir politika izlemeleri,Türklerin İslâmiyete 

girmelerini yavaşlatırken,Abbasilerin (750-1259) iyi münasebetleri,devletin çeşitli 

kademelerinde,sınır boylarında Türkleri görevlendirmeleri,toplu halde İslâmiyete 

girmelerini sağlamıştır. Öyle ki zamanla sahib oldukları güç,onları Abbasilerin içinde 

söz sahibi yapmış ve yetkili kılmıştır. 

 1037 yılında Orta Asya da müslüman-doğu Selçuklu devletinin kurulup 

genişlemesiyle bütün orta asya Türkleri,Selçuk imparatorluğuna katılmış ve böylece 

İslâmiyeti de kabul etmiş oldu. 

 Gerçek manada Türkler,Türklüklerini ve benliklerini İslamiyet ile şereflenmekle 

bulmuş ve geliştirmişlerdir. 

 Türklerin İslâmiyete kazandırdıklarıyla beraber,İslâmiyet Türklere çok şey 

kazandırmıştır. Türkler müslüman olmakla göçebe hayattan devlet oluşa geçmiştir. 

Çeşitli ilim-kültür-sanat dallarında görülen eserler inşa etmişlerdir. 

 Özetle;maddi ve manevi bütün sahalarda örnek bir vasfa sahip olduklarını 

göstermiş oldular. 

 Türklerin İslâmiyeti kabulünden sonra asıl kilit,Alparslan’ın Romen Diyojen-e 

karşı 1071’de giriştiği Malazgirt zaferiyle açılmıştır. Anadolunun kapıları sırtlarına 

kadar açılmış,yayılma,İslâmiyeti yayma,İ’la-yı kelimetullah devresinin başlangıcını 

oluşturmuştur. Asırlık ağacın çekirdeği artık atılmış oldu. 

 Bir kanundur. Her zaman için çıkış,yükseliş de zamana ve güce ihtiyaç vardır. 

İster merdivenleri çıkma,ister belli bir mertebeye gelme,isterse de dünyaya hükmetme... 

Ancak iniş öyle değildir. Şöyle ki;kar tanelerini yuvarlaya yuvarlaya bin bir güçlükle 

zirveye kartopu olarak çıkarılır. Ancak inişi için hafifçe bir yuvarlamak yeterlidir. 

 İşte Türk milleti de tarih sahnesine sabır ve azimle çıkmış,200 yıl süren haçlı 

sürülerinin önünde –azlığına rağmen- dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. 

 Bu çıkış ve yükseliş İstanbul’un fethine kadar devam etmiştir. Yıl 1453. Fatih’in 

İstanbulu fethiyle yeni bir çağ açılmış oluyordu. Köhnemiş bir devlet yıkılırken,zulmün 

önüne de sed çekiliyordu. 

 Türk devleti kendini tarihe altın sahifelerle yazdıracak ve yadettirecek döneme 

adaletiyle,şefkat kucağını her millete açmasıyla,şan-şeref simgesi olan mührünü 

vuruyordu. 



 İslâmın bahadır evlatları olan ilk müslüman Türk devletlerinden 

Karahanlılar,Gazneliler,Selçuklular,Osmanlılar İslâmın yücelmesine memur 

edilmişlerdi. 

 Ölümü hayata tercih eden bu necib millet dönmeye değil,ölmeye gidiyordu. Baç 

ucundan ayırmadığı parolası ise;”Ölürsem şehid,kalırsam gaziyim.” düsturu,bir kıble 

halini almıştı. 

 O halde ölmek için savaşanın karşısında,ölmemek için savaşan dayanabilir 

miydi? nitekim dayanamadı da... Biri ölmek için savaşıyor,diğeri ölmemek için 

çırpınıyor! 

 Türkler için artık İslamiyet etle-cilt gibi birbirinden ayrılmaz bir özellikte... 

Bundan dır ki;nerede bir Türk varsa müslümandır. Müslüman olmayan Türk,Türk 

dahi değildir. Macarlar ve Bulgarlar gibi... 

 Cihad437[5] ruhuyla memleketler fethedilmekle beraber,gönüller de fethediliyor 

ve İslâmın nişan ve alameti olan eserler oralara yapılıyor ve dikiliyordu. 

 Bediüzzaman Hazretleri Türkler için:”Türkler hakkında sena-i peygamberi 

muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş. Hadis var. Bir 

nümunesi sultan Fatih hakkındaki hadistir.”der.438 

 Hz. Ali’de:”Sanki onları yüzüne,kalkan derisi geçirilmiş bir topluluk gibi 

görüyorum. Beyaz ipek ve has ipek giyiyorlar. En güzel atlarım kendilerine saklıyorlar. 

Onlar ölüme şiddetle giderler hatta,yaralı öldürülenin üzerine yürür. O diyarda 

kurtulanlar esirlerden daha azdır.”der.439 

 Hadiste:“Habeşliler ve Türkler sizi terk ettikleri müddetçe sizde onları terk 

ediniz.”440[8] 

 “Türklerle savaşılmadıkça kıyamet kopmaz.”441 

 Kostantiniyye (İstanbul) fetholunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel 

emirdir;ordu,ne güzel ordudur.”442 
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 Ebu Hureyre’den:”Siz Acem’den (Arab olmayan) Huz ve Kirman beldeleri 

ahalisiyle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz. O kavmin yüzleri kırmızı,burunları 

yassı çökük ve gözleri küçüktür. Sanki onların burunları döğülmüş 

kalkandır,ayakkabıları kıldır.”(Buhari) Tatar olan Cengiz,Timur ve onun askerleri 

gibi... 

 Bu muhteşem devletin temelinde Allah rızası ve ihlas yatar. 

 Nitekim Tuğrul bey mağlub ettiği Gazneli kuvvetlerinin sultanı Mesud’a sadece 

şunu yazıyor ve inanıyor ve devletini de o inanç üzere tesis ediyordu:”Ey Allahım! 

Mülkün asıl sahibi sensin. Sen mülkü dilediğine verir,mülkü dilediğinden çekip alırsın. 

Dilediğini aziz kılar,dilediğini zelil edersin. İyilik yalnız senin elindedir. Sen her şeye 

hakkıyla kadirsin.”443 

 Bu inançtır ki onu dünyaya hakim kılıyordu. Başlangıcı ise:”Ertuğrul beyin tahtı 

tasarrufunda olan yerler,Ankara Karacadağ ile kesiş dağına kadar mümted olan 

(uzanan) Söğüt nahiyesi ve Sultan özü gibi münbit ovalardan ve Domanic dağı gibi güzel 

yaylaklardan ibaretti. Hisar ve kaleleri dahi Türkmen kılıçlarıydı.”444 

  

     OSMANLILAR 

 Osmanlı atalarından aldığı şerefli bayrağı Abbasilerden itibaren bin sene 

dalgalandırmıştır.445 Oda,içerisindeki yetmiş iki milleti memnun ederek,Öyle ki bir 

İngiliz yazar (Arnold Toynbee) şöyle der:”Onlar (Hristiyanlar)  İstanbulda “Kardinal-

in veya papanın tacını görmektense,Muhammed-in sarığını görmeyi”tercih 

edeceklerdi”der.446 

 Osmanlı büyüktür. Bu büyüklük zulümde değil,fazilet ve üstünlüktedir. 

Napolyon Fatih için:”Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. Niçin?derseniz,bana pek 

acı gelen bir gerçeği açıklamaklığım icab eder ki,oda şudur:-Ben kılıçla fethettiğim 

yerleri  hayatta iken geri vermiş bir bedbahtım. O ise,zaptettiği yerleri nesilden nesile 

intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır.”der. 
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 Osmanlı bir çok organlardan oluşmuş bir vücut idi. Farklı organları temsil eden 

bir baş idi o. Türkiye Cumhuriyeti ile başlayan yeni dönemde ise;kol,bacak ve baştan 

soyutlanmış ve soyutlanmakta olan bir vücut kaldı geriye. Arap dendi;ayrıldı,Kürt 

dendi;ayrılmaya çalışıldı. Küçültüle küçültüle küçük kaldı. 

 Şimdiye kadar dünyada 16 medeniyet çıkmış ve batmıştır. Osmanlıda zahiren 

batmıştır. Fakat kendisine inananı da,inanmayanı da geride onun gitmesinden öksüz ve 

ağlar halde kalarak... Çünkü Osmanlının insanlara yaklaşımı maddi hedef değil idi. 

Gayrı müslime dahi yaklaşımı onun kalbini İslâma ısındırmaktır. Hatta dini,İslâmi 

inanç ve kültürleri kuvvetli olup,İslâmı hayatında yaşayan müslüman aileleri gayrı 

müslimlerin bulunduğu yerlere nümune olarak yerleştirir,böylece İslâmi tebliği icra 

ederdi. 

 Osmanlı büyüktür. Bu konuda Muhammed Abduh 447 şöyle 

der:”Müslümanlardan her kalb sahibi bilir ki,Osmanlı devletinin muhafazasına 

çalışmak,Allah’a ve peygamberine imandan sonra imanın üçüncü rüknüdür. 

Zira,Osmanlı devleti,dini tam manasıyla ve bütün gücüyle omuzuna yüklemiş bulunan 

İslâmın tek güçlü devletidir. Ondan başka dini koruyacak devlet mevcut değildir. 

Ben,Allaha hamd olsun,bu akide üzerindeyim ve inşaallah böyle yaşar ve 

ölürüm.”der.448 

 Osmanlının büyüklüğünü insaflı bir batılı Rene Grousset şöyle ifade eder:”Biz 

Avrupalılar haçlı seferleri sırasında şövalye ruhunu,asaleti,erkeklik ve insanlık 

vasıflarını Türklerden öğrendik.”der ve devamla”La race Turgue,La race İmperiale de 

la vertuda L’islâm...Türkler ki,İslam faziletinin hakim ve muhteşem soyudur.”ikrar 

etmek zorunda kalır. 

 Her kemalin bir zevali,her çıkışın bir inişi olduğu gibi;Fatihle tamamlanan zirve 

Kanuni ile yavaş yavaş inişe geçmektedir. Evet kanun adamı Kanuni ile... Bütün 

zamanların kendisi gibi muhteşem kalacağını düşünen o muhteşem insanla başlar. Bir 

emirle Fransanın iç işlerine karışıp,açtıkları erkekli-kadınlı işretli hayatlarına aynı gün 

son veren insan. İçimize kadar haçlı seferleriyle girip bizi keşfeden batılıyı,bizde 

keşfetmeye çalışırız. 

 Bu körü körüne batıya açılmanın ilerdeki nesillere getireceği zararları 

Kanuninin Şeyhul İslâmı Zenbilli Ali Efendi basiret ve ferasetiyle bilmiştir. Kanuni o 

günlerde batıdan İstanbula kırk çeşmeler adıyla bilinen kırk çeşmeleri getirir. Zenbilli 

Ali Efendinin de iltifatını kazanmak için:”Getirdiğim kırk çeşmeleri nasıl 

buldunuz?”dediğinde cevaben:”Kanuni,Kanuni,öyle bir bok sıçtın ki,üzerinden bu 
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çeşmeler kırk sene aksa temizleyemez.”der. Zira batıyı taklide atılan ilk adımdır. 

Batının kokmuş ve kokuşmuş,değersiz değerlerine talib olunmaktadır. 

 200 yıllık haçlı seferleri batı için yenilgi olmakla beraber,yenmeyi öğrenmek 

olmuştur. 

Bununla medeniyetten mahrum olan batı gerçek medeniyeti görmüştür. Ve düşmanını 

dışarıdan yenemeyeceğini,ancak iç-den yıkabileceğini anlamıştır. Ağacın gövdesini 

kemiren kurt misali... Artık batı kurdu kök salmış,asırlık çınar ağacı misali Osmanlının 

gövdesine girerek kemirmekte ve sonuç da muvaffakiyetle neticelenmektedir. 

 İç isyanlar,1789 Fransız ihtilali,93 harbi Osmanlının sırtında tam bir kambur ve 

yıkılmasında rol oynayan faktörlerdir. 

 Artık Osmanlı da eski satvet ve haşmet kalmamış,gitmiştir. Mesela;16-Temmuz-

1877’de Niğbolu da düşmana ancak 200 kişi karşı koyarken,7000 kişi teslim 

oluyor,300’ü yaralanıyor. Bir tek kişi kalıncaya kadar müdafaa şuurunun olmayışı 

7000’i teslime mecbur ediyor. 

 Rus generali Krodner’in ifadesiyle:”bu teslim olanlar,bizim bildiğimiz Türkler 

değillerdir. Bu milletin büyük bir bünye ve karakter değiştirmekte olduğunu 

zannediyorum. Ya tarihte okuduğumuz Türkler başka bir milletti veya bunlar başka bir 

kavim.” 449              

 Yani ya bunlar onlardan değil,yada onlar bunlardan... İşte korkunç bir değişme. 

Bu değişme batının da değişmesine sebeb olmuş,eski hal yeni hale dönüşmüş. Nitekim 

1840’da Vatikan Kardinali Francesko Robaldini şöyle der:”Eğer,Müslüman-Türklerin 

fütuhatlarının ilk 250 senesi içindeki düzenleri,kendilerince bozulmamış veya dış 

etkilerle sarsılmamış olsa idi,bu gün hristiyan avrupa,hala kudretinin ilk 

basamaklarında emekler durumda olurdu. Yoksa,İsl 

1mi azametin Türkler eli ile yayılan mana ve maddesi karşısında direnişimiz,mümkün 

olmazdı. Müslüman-Türk devletinin inhitatı Avrupanın itila sebebidir. Aksini farzetmek 

dahi ürkütücüdür.”der.450 
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    OSMANLI DA   DİN   VE   HUKUK 

 Osmanlı devleti bir islâm devleti olduğu gibi,anayasasında da İslâm Hukuku 

esastı.451[19] Osmanlı padişahları Yavuz Selim’den itibaren hem sultan ve hem de  

(bütün İslam aleminin reisi itibariyle de)halifedirler.452 

 Osman gazi vasiyetinde oğlu Orhan gaziye:”Adil ol,merhametli ol,iyi adam 

ol,halkı eşit olarak himaye et,İslâm dinini yay ve genişlet,yer yüzünde hükümdarların 

görevi budur. Ancak böylelikle Allah’ın lütfuna erişirsin. Bilmediklerini bilginlere 

danış.”453 

 M. Hamidullah Türklerin İslâm hukukuna da büyük hizmetlerde bulunduğunu 

ifadeyle şöyle der:”Eski Türkler dünyanın hiçbir yerinde ,ne Romalılarda,ne 

Çinlilerde,ve ne de diğer milletlerde mevcut olamayan bir hukuk ilmini icat etmek 

kabiliyetini gösterdiklerine göre öyle ümid edilir ki yeni Türkler,mazilerinin mirasını 

tetkik ve onların kıymetini takdir ettikten sonra diğerlerinden iktibas ve onları takib 

yerine,başkalarına yeniden şerefli bazı şeyler vermeği ve onlara rehber olmağı 

bileceklerdir.”der.454 

 “Selçuk devletine devlet işleri askeri,idari,mali,şer’i ve hukuki,tahriri olmak 

üzere beş kısım (idi)......Bilhassa Nizamul Mülkün vaz’ ettiği kaidelerle,İslâmi ve milli 

örf ve an’anelere dayanarak monarşik sistemde vatandaşın devlete karşı olan hukukunu 

muhafaza edecek ve milli menfaatı kaim kılacak bir idare tarzını kurmakta muvaffak 

olmuşlardır.”455 

A.de la Motraye eserinde:”Osmanlı Türkleri umumi ve ferdi ahlaklarının 

ciddiyetini,Kur’an-ın iffet ve haya hükümlerine borçludurlar. Ahlaki ve dini bir hukuk 

sisteminin zaruri bir neticesi olan bu hali,barbarlık,örf ve adetlerinden,milletin 

göçebeliğinden ve kocaların kıskançlığından doğmuş göstermek haksızlıktır.”der ve 

İstanbulda kaldığı 14 sene içerisinde bir hırsızlık olayına da rastlamadığını ifade 

eder.456                                                                                          

İslâmiyeti bünyesinde barındıran Osmanlı,İslâmdan ve onun müessisi olan 
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Peygamberimizden aldığı ruh ve inanç ve müsamahakarlık ile bir çok din,ırk,milletleri 

içinde barındırmıştır. 

           Osmanlı şeriat hükümleriyle amel etmekteydi. Onun kaynağı Kur’an ve 

Rasulullahtı.  

           Mis” piskoposunun “şark ile sair memleketlerin vasfı” adlı serinde;Hz. 

Muhammed tarafından Sina rahipleriyle umum hristiyanlara verilen beraat’ta;         

  

            “1)Her kim bu ahitnamenin hükümlerine muhalefet ederse Allah’ın ahdine 

(emrine)muhalefet etmiş olur ve kim olursa olsun lanete müstehak olur. 

         2)Rahiplerden herhangisi seyahat ederek bir dağ,tepe,,köy,deniz veya çölde veya 

bir manastır,kilise veya mabette yerleşirse himaye olunacak,kendisine her  türlü 

kolaylık gösterilecek,malı ve canı muhafaza edilecektir.                  

           3)Bunlardan bir gûna (hiçbir) vergi veya cizye alınmayacak,böyle bir şey itasını 

mecbur edilmeyeceklerdir. 

           4)Bunların hakimleri,valileri değiştirilmeyecek,bu memurlar memuriyetlerinden 

azledilmeyeceklerdir.   

           5)Seyahat esnasında bunlar,bir guna (hiçbir) tecavüze uğramayacaklardır. 

           6)Bunlar,kendilerine ait kiliselerden ihraç edilmeyeceklerdir.    

           7)Bunların hakimleri,valileri,zahitleri,müritleri,hizmetçileri her hangi bir vergiye 

tabi olmayacaklardır. 

           8)Bu ahde tecavüz edenler,ilahi emre tecavüz etmiş olurlar. 

           9)Dağ başlarında münzeviyane bir hayat yaşayanlar vergi ve aşara tabi 

değillerdir.                          

           10)Mahsullerin bereketli zamanlarında halk bunlara bir hisse vermelidirler. 

           11)Harb zamanlarında bunlar,ikametgahlarında ihraç edilmeyecekler,harbe 

iştirake icbar edilmeyecekler ve kendilerinden bir şey taleb olunmayacaktır. 

            (Bu maddeler rahiplere müteallik her şeyi mutazammın olduğu gibi,gelecek 

maddeler bütün hristiyanlara ait hususları izah etmektedir.) 

            12)Mukim (yerli) olan hristiyanlar,ticaret ve servet sahibi olanlar vergi verirler. 



            13)Hristiyanlardan başka bir şey alınmaz. 

            14)Şayet bir hristiyan kadın bir müslümanla evlenecek olursa,kocası onu kiliseye 

gidip akidesine göre ibadet etmekten men etmeyecektir. 

            15)Hristiyanlar kiliselerini tamir etmekten men olunmayacaklardır. 

            16)Bu şartlara riayet etmeyenler,ilahi emirlere muhalefet etmiş sayılırlar. 

            17)Bunların aleyhinde bir kimse silah taşımayacak,aksine müslümanlar,onları 

müdafaa edeceklerdir. 

18)Müslümanlar,bu ahitnamenin hükümlerine devamlı olarak riayet edeceklerdir.                

Bu ahitnameye,tanınmış sahabeler şahit olarak imzalarını koymuşlardır. Bütün bu 

izahat Hz. Muhammed aleyhinde vuku bulan ikinci ithamında asıl ve esastan âri 

olduğunu gösterir.” Ve James A. Michner’de şöyle der:”Bir gün bir 

musevi,Muhammede gelir,ileri gelen erkandan biri kendisinin dini hislerini incittiğini 

ve Muhammed’in Musa’dan üstün bir peygamber olduğuna dair bir ifadede 

bulunduğunu söyler. Peygamber o zata döner ve der ki:”Böyle bir şey 

söylememeliydin. Başkalarının itikadına saygı göstermek lazımdır.” 

Ed Montet’de:”Yaptığımız müşahedelerden ve tesbit ettiğimiz vak’alardan 

anlaşıldığına göre,İslâm dini gelişmekte ve ilerlemektedir. Bu hususu,bütün din 

propağandacıları ve hristiyan misyonerleri böylece kabul ve tasdik ediyorlar.” 

İşte İslâmın bu birleştirici özelliğini Osmanlı uyguluyordu. Yani:”Hz. 

Muhammed’in müezzini Bilal-i Habeşi,İspanya fatihi Tarık bin Ziyad birer zenci idiler. 

Kendisine ordu kumandanlığı verilen Hz. Zeyd,Hz. Muhammedin azatlısı idi. Zeydin 

oğlu Üsame de Hz. Ebubekir tarafından Bizansa gönderilen ordunun kumandanlığına 

getirilmişti. Delhi’nin ilk müslüman hükümdarı ve Hindistan İslam devletini kuran 

Kutbiddin-de azatlı bir köleydi. Meşhur Mahmut Gaznevi-de keza bir kölenin oğlu 

bulunuyordu. Hristiyan aleminden böyle bir tek misal gösterilmez.”457  

           Osmanlıyı altı yüz sene ayakta tutan sır burada yatmaktadır.  Bununla beraber 

uyguladıkları bu mesele,binlerce meseleden bir meseledir. 

            Tebaa-i devleti Osmaniyenin hukuku umumiyesi”nin sekizinci 

maddesinde;”Devleti Osmaniye tabiiyetinde bulunan efradın cümlesine herhangi din ve 

mezhebden olur ise olsun bila istisna Osmanlı tabir olunur. Ve Osmanlı sıfatı kanunen 

muayyen olan ahvale göre istihsal ve iza’a edilir.”458 hükmüyle maiyyetindekine aynı 

muamelede bulunur,iftirak ve inşikaka vesile olacak durum bulunmazdı. 
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OSMANLI    VE   YAHUDİ 

            Osmanlının yıkımında yahudinin büyük rolü olmuştur. Her vesileyle Osmanlıyı 

yıkmak için çeşitli entrikalar ve planlar ile,kendilerine yapılan ihsan ve iyiliği su-i 

istimal etmişledir. Lord Gürzon’un ifadesiyle:”Bu Kur’an müslümanların elinde 

kaldıkça biz onlara hakiki hakim olamayız. O halde,ya bu Kur’an-ı ortadan 

kaldırmalıyız ki,bu mümkün olmayıp,bizden öncekilerde yapamamıştır. O halde 

müslümanları Kur’an-dan soğutmalıyız.” Ve böylece Osmanlının inancına ve imanına el 

atılmıştır. 

            Misyoner Takyl:”İslâm ülkelerini Avrupa usulü din dışı okulların inşasına teşvik 

etmemiz gerekir. Çünkü bu tip okullarda okuyan müslümanlardan çoğunun Kur’an-a 

ve İslâma olan itikatları sarsıldı.” 

            Misyoner Lawrance Brawne:”Avrupa batı sömürüsünün karşısındaki yegane 

engel İslâmdır.”    

            Müsteşrik Galdenir:”İslâmdaki gizli kuvvet... İşte Avrupayı korkutan odur.” 

            Hatta şimdi de körfez savaşı münasebetiyle –Le Monde- gazetesinde yayınlanan 

bir fransız istihbaratındaki yetkili şöyle der:”Bu savaşın (körfez),Arap dünyasını ve 

müslümanları böleceğine inanmak ahmaklık olur. Planlananın aksine yakın  bir 

gelecekte İslâmiyet,batının başına Saddam kesilecektir. Meydana gelecek yeni düzenin 

içerisinde en karlı konumu Türkler alacaktır. 

             (....)Sonuç olarak şunu söyleyeceğim:Türkiye devletinin en dindar ve en akıllı 

devlet başkanı olan  Mr. Özal’ın müslümanlara olan düşkünlüğünün batıya olan 

tebessümünden daha samimi olduğu unutulmamalıdır.”459    

            Korkunun kaynağı İslâm. Eski haşmet olmamasına rağmen... Bizim iki mislimiz 

olup,sahipsiz,bir zamanlar bize bağlı iken birbirinden kopuk yaşayan,sadece şu 

Rusya’daki Türkler olmadığı halde 

ki;Azerbeycan,Kazakistan,Kırgizistan,Türkmenistan,Özbekistan,Balkar,Başkır,Çuvaş,

Gagavuz,Karaçay,Karakalpak,Kumuk,Nogay,Tatar,Yakut,Altay,Dolgan,Kakas,Şor,Uy

gur,Kalmuk,Çeçen,Kabardınve Çerkesler...”460 

            Alman bilgini Dr. Filozof P. S. La Tour’a göre:”Yahudiler ile olan çarpışmada, 

yüzlerce sene İslâm çevresi olarak hristiyan batı dünyasında geniş bir toleransla 

karşılaştı. Bu gün ise tarihi bir hatırlama olarak müslümanlar galeyana geliyor. 

Peygamberin Medinedeki durumunu hatırlıyor. Medinedeki güçlü yahudi cemaatı 

Mekkeden gelen mutaassıp vaizler ile alay ederek hor bakmışlar ve küçük görmüşlerdi 

ve bunun için korkunç şekilde cezalandırmışlardı. (Beni Kaynuka ve Beni Nadir yahudi 

kabilelerinin Medineden sürülmelerinden sonra yahudiler Beni Kaynuka-Kureyza 
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gazası sonunda öldürülmüşlerdi.461 Ve bununla kıyamete yakın müslümanlarla 

yahudilerin çarpışıp,arap yarımadasında yok edileceği ifade edilir. Hem İncil,hem de 

Avrupalı sosyologlarca da onaylanmaktadır. 

             Aynı tolerans şu anda da fazlasıyla caridir. Hristiyan dünyası;misyonerlik adıyla 

hristiyanlık propağandası yapmakta,gerçek hristiyanlığı değil,Pavlos-un fikirleri 

yayılmaktadır. Propağanda için her şey onlarca meşrudur. Prof. Günay Tümer’in 

Doçentlik tezindeki tesbitte de anlatıldığı üzere,Hz. Meryemin mezarının Efeste 

olmadığı isbat edildiği halde,propağanda aracı olarak kullanılmaktadır.462[30]  

            Hedef haçın hilale galibiyetidir. Burada amaç;önce karşıdakinin kültürünü 

tahrib etmek veya boşluklarından istifade ile kendi fikirlerini empoze etmektir. 

            Akif şiirinde der: 

                “ Misyonerler gece gündüz çalışırken acaba 

                  Oturup vahyi ilahiyi mi bekler ulema.”    

            Amerikalı gazeteci Michael Drosnin bunu;Atomik soykırım,üçüncü dünya savaşı 

olarak ifade eder,Tevrattan çıkarmış olduğu şifreler ile... 

            Hadis-de:”Müslümanlarla yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki taş 

ve ağaç der:Ey müslüman gel,arkamda yahudi var,öldür.. Ğarkad ağacı hariç,o yahudi 

ağacıdır.”463 

            Büyük müfessir Mehmet Vehbi efendiye de bir 

yahudi:”peygamberiniz,müslümanların yahudileri teker teker yakalayıp öldüreceklerini 

söylüyormuş. Bak yahudiler devlet bile kurdu.”deyince o zatta:” Ben de 

düşünüyordum,müslümanlar teker teker bu yahudileri nasıl bulacak,böylece sen beni 

aydınlattın. Teker teker aramaya gerek kalmadı. Toptan olmuş oldu.”der. 

            İzak Şamire’de:”Kur’an-da müslümanların yahudileri yok 

edeceği”söylendiğinde o başbakan:”O dediğiniz Kur’an-ın bahsettiği müslümanlar. O 

da onlarda yok.”der. 

            Selefi,Deylemi ve ibni Adiyy-aynı şekilde İbni Hacer’in hadis ve fetvasında da 

olduğu üzere hadis-de:”Men lem yekün indehu sadakatün fel yel’anil yahud-Kimin 

yanında fakire sadaka verecek parası yoksa yahudiye lanet etsin.(aynı sevabı 

kazanır.)”464  

            Hadiste:”Yahudi milleti olmasaydı,et kokmazdı.”buyurulur. Hz. Musa 

döneminde çölde bulundukları dönemde Cumartesi gününü oruçlu geçirmeleri gerektiği 
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halde,bir gün öncesinden saklamalarından dolayı,ertesi günü kokmuş olarak etlerini 

bulmuşlardır. Bir ceza olarak... 

            Menfaat demek olan batı kendini büyütmek ve dinini hakim kılmak emelindedir. 

            Nitekim 1916 Aralığında İngiliz başbakanı olan Loyd Corc,hatıralarında şöyle 

der:”İngiliz imparatorluğu için Türkiye ile savaşın özel bir önemi vardır. Osmanlı 

halifesi İslam dünyasının başı idi ve İngiltere imparatorluğu için de her yerden fazla 

müslüman vardı. Bu yüzden bizim Türkiye ile savaşımız nazik bir işti. Türk 

imparatorluğu bizim doğudaki  büyük ülkelerimizin deniz ve karayolları üzerinde 

bulunuyordu. içinde imparatorluğumuzun ana can damarı olan Süveyş su yolunun 

geçtiği Mısır,Türk hükümranlığı altında idi,dolayısıyla imparatorluğumuzun gidiş ve 

geliş yolları ve doğudaki prestijimiz bakımından Türklerin bize savaş ilan eder etmez 

yenilip itibarlarını kaybetmeleri çok önemli idi. İngiliz imparatorluğunun güveni 

bakımından Türkler üzerinde çabuk zafer kazanılması yönünün gerektiği inkar 

edilemez.” devamla465[33] Loyd Corc,Allenby-yi Filistine savaşa gönderirken:”Kudüsü 

hristiyan alemine bir noel armağanı olarak sunmak üzere ele geçirmesini”ister.466 

            Yahudilerin şu zamanda veya bazen mazlum rolüne bürünmesi;hayatını zulüm 

üzerine bina eden birinin,hayatının bir safhasında yine zulmünün lekesinin başkasının 

zulmünün lekesiyle birleşmiş haline benziyor. Tıpkı ağlayan veya ağlama görüntüsü 

veren,zalimin görüntüsü gibi. 

            1904-de ölen siyonist Herzl-in bir tezi de,yahudilere karşı bir düşmanlığı 

geliştirerek,onların Filistinde devlet kurmalarını sağlamak...467 

            6 milyon yahudinin soy kırım iddiasının yalan olup gizlenerek,belki saptırmaca 

ve tifodan ölen insanların salgını engellemek gibi sebeblerin olduğu ifade ediliyor. 

Yakıldıklarına dair ne açık belge,ne de bulunan yerin bunu göstermediği ifade 

edilmektedir.468      

            Fransa da bulunan Roger Garaudy,bu noktada yahudilere dokunduğu içindir 

ki,1998-de 9 ay mahkumiyetle cezalandırılır. Suçu;2. dünya savaşı sırasında 4 milyon 

kişi mi,yoksa daha mı az? Ve gaz odaları ve onların mevcudiyeti doğru mu?dediğinden 

mahkum edilir. 

            Herzl-e göre;yahudiler ayrı bir din ve ayrı bir kültür yerine ayrı bir devlet 

meydana getirmek amacıyla,içinde bulundukları diğer uluslardan ayrılmalıdırlar.469 

                                                           
465 Altınoluk derg. A. Rüstemoğlu. Eylül-1990. 

466 Türk İnkilap Tarihi. Y. H. Bayur. 3 / 422. 

467 Bak. Soykırım Yalanı. Harun Yahya. 12,16. 

468 Age. 47-95. 

469 Age. 12. 



            Herzl:”Yahudiler ve yahudi olmayanlar uyum içinde bir arada 

yaşayamazlar.”470 

            Naziler yahudileri Alman toplumunda ne denli çok dışlarlarsa,bu yahudilerden 

kurtulmak için siyonizme de o kadar ihtiyaç duyacaklardı.471 

            Siyonist ekipte yer alan haham Joachim Prinz;dünyada yahudi sorununun 

çözümü için Almanya kadar çaba gösteren bir başka ülke daha yoktu. Yahudi 

sorununun çözümü? bu bizim siyonist rüyamızdı zaten!Biz hiçbir zaman yahudi 

sorununun varlığını reddetmedik ki! Yahudilerle Almanların birbirlerinden 

ayrılması;bu bizim en büyük isteğimizden zaten!472 

            Robert Weltsch:”Tarihin kriz dönemlerinde yahudi halkı hep kendi suçlarının 

cezasını çekmiştir. En önemli dualarımızdan birinde;”Günahlarımız yüzünden 

yurdumuzdan sürüldük”ifadesi kullanılır...473 

            Yahudi zulmeder,Hristiyan alkışlar... 

  

  BATI       VE        VAHŞET                

            Batıyı yine kendilerinden okuyalım;Alman Prof. Filozof H. Waldenfers-e göre 

“Hristiyanlık eşittir,Avrupa dini demektir. Hristiyanlık eşittir,beyazların dini demektir. 

Hristiyanlık eşittir,galip ve zulmedenler demektir. İlk defa bu gün batı dünyasında daha 

güçlü bir kitle bunu idrak ediyor ki,koloni (sömürge)hakimiyetinin kati olarak sona 

erdiği yerlerde ve daha önceki kolonilerde,kısmen acı çözülme hadiseleri esnasında genç 

topluluklar ve milletler ortaya çıkmıştır.”Gerçek bir itiraf. 

            Osmanlı ise adaletlidir. Gittiği yerlere adalet götürmüştür. Nitekim hutbelerinde 

devamlı okunup,hala süregelen:”Allah adalet ve ihsanı emreder...hakikatını hakkıyla 

yerine getirmiştir. Batılının da itirafıyla,ihsanından dolayı koca imparatorlukta bir 

dilenciye bile rastlanmamıştır.474 

             Batlı zulmüyle simgelenmiş,bir yandan insanları açlıkla cezalandırırken,diğer 

yandan donmalarına sebeb olmuş. Mesela zulüm abidesi olan john Pershing-in 

adını,yaptığı füzelerine vermiş,onun zulmünü iftiharla simgeleyerek,geleceklere örnek 

kılmıştır. 
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            Kendisine Black Jack (Kara Jak-da)denilen bu vatandaş binlerce insanı 

öldürmesine mukabil,mükafeten ABD-leri genel kurmay başkanlığına kadar terfi 

ettirilmiştir.                

  

KİMMİŞ MEDENİ    -     KİMMİŞ DENİ ? 

Milletler arası kızıl dereli konseyi başkanı Antonio Gonzeles:”Kızıl derelilerin de 

Amerikanın yerli halkı olduğu,1881-de tahsis edilen 640 milyon dönüm dolayındaki 

yerin1900 yılında 85 milyona,1928-de 30 milyon dönüme düşmüştür ve 500 sene içinde 

60 milyon kızıl dereli öldürülmüştür. Ve halen de petrol arama bahanesiyle 

sürülmektedirler.”475                       

            Tam bir vahşet! Vahşete denk bir katliam. Ve yine Amerika tarihde de –

Gözyaşları yolu- diye belirtildiği gibi sırf maddi menfaatından özellikle 1837’de 

Appalachian bölgesinde altının bulunmasından hareketle binlerce kızıl derelinin 

ölümüne sebeb olan (4 bin) tehcir hareketini zulümle uygulamıştır. 

            Kızıl dereliler yok edilmeliydi! Sadece 1849-1859 yılları arasında ölen 70 bin kızıl 

dereli azdı bile! Çünkü onlar altın kaynaklarının en büyük engeliydi! İşte sefihler 

tarafından sefalet ve ölüme terk edilen zengin milletin hali! Çünkü onlarca hristiyan 

olmayan bir kızıl dereli öl dürülmesi sevab-ibadet-zevktir. Hatta kafatasını getirene 

ödül olarak 5 dolar verilmiştir. Mesela bu kafataslardan birisi de ABD başbakanı 

Buch’un koleksiyonun da Apaçi reisi Gelonimo-nun kafatası,babasından kalma bir 

hatıradır. 

            Bu vahşeti görenlerden bizzat Amerikan subayı Robert Bent-Kum ırmağı- diye 

bilinen vahşeti uzun uzun anlatmaktadır. Onlardan;”Kadın,ihtiyar,çocuk denilmeden 

öldürülüp,barışılması için eline bayrak verilip ortaya çıkarılan 6 yaşındaki çocuk attığı 

birkaç adımında vurulmuş,kendini korumak için elini kaldıran kadının eli 

kesilmiş,öbürünü kaldırdığında oda kesilerek o durumda ölüme terkedilmiştir. 

Husyeleri koparılıp tütün kesesi yapılmış. Kuma gizlenmiş 5 yaşındaki kız 

görülünce,acımasızca kurşunlanmıştır.” 

            Kana susamış köpeklerce parçalattırılıyor,ekinleri yakılıyordu. 

            İşte kimmiş medeni,kimmiş deni??? 

            Tarihi sadece ve sadece kowboyluktan ibaret olan,kelime anlamıyla sığır çobanı 

olan bu millet,buna rağmen geçmişine ve tarihine sahiptir. Onunla iftihar eder. Bütün 

ilim ve filimlerini kowboyluk,yani adam öldürme,talan,yıkım,yakım üzerinedir. 

            Ancak Osmanlı öyle mi? Binlerce,birbirinden ayrı farklı şan, ve 

şereflerle,insanlık örnekleriyle dolu,kendi hayatı için başkasının hayatını değil,belki 

başkasının hayatı için kendi hayatını tehlikeye atar. 
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            Osmanlıda esas fazilet üzerine iken,Avrupa ve Amerikasında rezalet üzerinedir 

ve menfaat kıstaslarıyla ölçülür. 

            Saadet ve huzur asrı olan asrı saadette Rasulullah Efendimizin amacı savaş 

değil,savaşı bile insanların hidayetine vesile olacak bir kaynaşma ve tebliğ sahası kabul 

edilmiş. İşte onlardan bir sahne: Sahabenin birisi müşriği yere yatırıp kılıcını 

kaldırdığında şehadet getiren müşriği öldürür. Bu haber peygamberimize 

ulaştığında:”Niçin bunu yaptığını sorar. Oysa adam kelime-i şehadet getirmiştir. 

Harpten maksat kelime-i şehadet getirmelerini sağlamak değil midir? “deyince 

cevaben:”Ya rasulullah! O adam ölüm korkusundan şehadet getirdi.” Rasululllah-

da:”Kalbini yarıp baktın mı?”diye yanlış yaptığını belirttiğinde sahabi:Bu durumla 

karşılaşmaktansa o ana kadar doğmamış olmayı temenni eder. 

            İşte hayat.;başkasının sırtına basıp,asalak gibi başkasının kanıyla 

beslenmek,yılan gibi zehirlemekten zevk almak değil,belki aksine başkasının kendinde 

dirilmesi ve yükselmesini sağlamak fazilet ve kadirşinaslığın en güzel timsalidir. 

            Amerikanın yaptığı bu gaddarâne ve barbarâne hareketi ancak 1973’de Marlon 

Brando ve çok sayıda yabancı basın tarafından tel’in edildi. Binlerce insanın,kızıl 

derelinin kanı deniz olup taştıktan sonra... Vaz geçildi mi? Elbette hayır. Çünkü yapı 

aynı yapı,soy aynı soy... 

  

  OSMANLI   VE   ARAP 

Bu iki muazzam devletleri Türk ve Arabı birbirlerinden soğutan ve ayıran 

sebeblerin başında İslâmiyetten uzaklaşma,ortak ve en kuvvetli bir bağ olan iman 

bağının zaafa uğramasıyla,basiretsizlik neticesinde alet olmalar,idarecilerin 

idarecisizliği ve ilgisizliği gelir. 

İşte Lawrens oyunu. O şöyle der:”Araplar gibi binlerce genci ölümlerin en 

korkuncu olan ateşe atıyorduk. Savaşı kazanmak için değil,Irak’ın pirinç 

tarlaları,Irak’ın mısır tarlaları ve petrolü bizim olsun diye. Bunu elde etmek için 

düşmanlarımızı (Türkiye dahi) mağlup etmemiz kafiydi. General Allenby’nin kabiliyeti 

sayesinde,400 binden az İngiliz askerinin kaybıyla bu zafer sağlandı,çünkü insan kuvveti 

olarak Türklerin idaresi altındaki arapları bu işte kullanmaya muvaffak olmuştuk. 

Otuz savaşın hiç birinde İngiliz kanı dökülmemiş olmasından iftihar duyuyorum. 

Çünkü İngiltere idaresindeki bütün illerin toplamı bile bir tek İngilizin hayatına 

değmezdi."476 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra;ya kendi derdimizin büyüklüğünden veya 

politika gereği Araplarla ilgilenmeyip kendi hallerine bırakmamız,onları batının 

kucağına gitmeye ve girmeye sebeb teşkil etmiştir. 
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Belki N. Berkes’in dediği gibi:”Türk laikliği İslâmcı selefliğe karşıt olarak 

doğmuştur.”477 

Bizdeki Arap düşmanlığımıdır ki İslâm düşmanlığını başlatmıştır? Yoksa İslâm 

düşmanlığımıdır ki  Arap düşmanlığına kapı açmıştır? 

Sevmediğimiz şeylere Arap dememiz ve kaldırılan Arap harflerimi,yoksa Kur’an 

harflerimi kaldırılmıştır? Halifeliğin kaldırılması onların bizlerden kopması için mi? 

Ezanın Türkçe,ayet ve Kur’an-ın Türkçe okunması acaba neyin düşmanlığı veya hangi 

dostluğun,neyin dostluğunun alametidir? Bunlarla amaçlanan nedir? yurtta sulh 

cihanda sulhla ne yapılmak istenmiştir? Kazanılan ne? Kaybedilenler ise nelerdir? Pek 

de kahin olmaya gerek yoktur. 

Yoksa Araplarla aramızdaki set laiklikten midir? eğer öyle ise,o halde neden 

Arapların dışındaki müslüman devletlere karşı da set olunmaktadır?  Yoksa İslâma 

karşı mı set oluşturulmaktadır? Eğer öyle ise kopukluklar gayet normaldir! 

İçte yahudi ve masonik faaliyetlerin ve batıya yönelişin de bunda büyük etkisi 

vardır. 

Netice olarak meselenin merkez noktasını Said Halim Paşanın da dediği 

gibi:”İslâm toplumunu teşkil eden  fertlerin her biri iyi bir müslüman hatta kabilse 

müslümanların en iyisi olmaktan  başka hiçbir şeyi ülkü edinmemelidirler. Çünkü 

müslümanların en iyisi,insanların en iyisi demek olduğundan,gayemiz insanların 

besleyebileceği gayelerin en yücesidir. Bu gayenin en kuvvetli iman ve kanaatlere,en 

kırılmaz,en faydalı ve feyizli gayretlere kaynak olacağı tabiidir. Bu gaye,kendisinin tek 

menşe-i olan hakikat kadar hadsiz ve tükenmez,en doğru,en mükemmel bir saadetle 

insanlığı mutlu kılacak eşsiz bir idealdir. 

Türk veya  Arap olsun,İran’lı veya Hindli olsun,zayıf veya kuvvetli,cahil veya 

alim olsun,her müslüman sadece bu hedefe bağlı ve ona doğru yüzüyor olmalıdır. Ancak 

bu sayede müslümanlar ahlaki,içtima-i ve siyasi vazifelerini tam olarak yerine  

getirebilirler. Emniyetli ve hızlı adımlarla,kurtuluş ve yükseliş sahasında 

ilerleyebilirler.”478           

Irak’ın kurucularından Nuri es-Said Paşa şöyle der:”Osmanlı imparatorluğunda 

Araplar müslüman oldukları için Türklerle ortak sayılırdı. Hiçbir şekilde ırk ayırımına 

tabi tutulmaksızın Araplar,Türklerle beraber imparatorluğun imtiyaz ve 

sorumluluklarını paylaşmışlardı. Askeri ya da sivil tüm mevkiler Araplara açıktı. Pek 

çok Arap sadrazam,şeyhul-islâm,Paşa ve vali olmuşlardı.”479           

            Bunlara rağmen şu da vardı;Londra askeri müzesinde bulunan Şerif Hüseyin’in 

resmi altında şu yazı bulunuyor:”I. Dünya harbinde Türk orduları başkumandan vekili 
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Enver Paşa Çanakkale de Türk askeri tarafından ele geçirilen bu İngiliz filintasını 

Mekke emiri Şerif Hüseyine hediye etmiştir. Şerif Hüseyin de bu tüfeği Lawrense 

vermiş,Lawrenste bu silahla Türk askeri öldürdükten sonra bu filintayı ingiltere 

kraliçesine hediye etmiştir.”480          

            Enver Paşanın hatalarından biri de;23 günde 86 bin askerin Sarıkamış 

taarruzunda verdiği emirle yok edilişidir.481 

  

  OSMANLININ      GERİLEMESİ 

           Osmanlının gerilemesinde bir sebeb az gelir. Ancak İslâmın ipine sarılmada 

gösterilen gevşeklik ve ihmaldir ki,diğer sebebleri de beraberinde getirir. Sonu belirler. 

           İbrahim Müteferrika (D.1674) bunu”Risale-i İslâmiye) adlı eserinde: 

           1)Kanunları uygulamamak      2)Adaletsizlik        3)Devlet işlerinin ehliyetsiz 

ellere düşmesi.   4)Bilim adamlarının fikirlerine tahammülsüzlük.   5)Rüşvet ve devlet 

servetini kötüye kullanma.    6)Modern askeri teknolojiden bilgisizlik.    7)Orduda 

disiplinsizlik.   8)Dış dünyadan habersizlik482,olarak sıralar.    

           Arnold Toynbee’de:”Türkler yalnızca anayasalarını değiştirmekle kalmadılar. 

(Bu oldukça basit bir iş sayılabilir.) Fakat İslam inancının koruyucusu durumunda olan 

halifeyi ve müessesesini,tekkeleri,medreseleri,kadınların yüzünden,ifade ettiği bütün 

şeylerle birlikte peçeyi kaldırdılar. İslâmın temel direklerinden olan,kişinin alnını yere 

koyarak,kıldığı namazı,kılan insan için imkansızlaştıran şapkayı giymek zorunluluğunu 

getirerek erkekleri inanmayanlarla  aynı seviyeye getirdiler. İsviçre medeni hukukunu 

kelime kelimesine Türkçeye çevirip,İtalyan ceza hukukundan alıntılar yaparak Şeri’atı 

kaldırdılar ve meclisin oylarıyla yasallaştırdılar. Osmanlı edebi mirasının büyük bir 

kısmını yok saymak pahasına arap harflerini latin alfabesiyle değiştirdiler. Türkiyedeki 

bu “Herodian” devrimlerinin en cüretkar ve en önemli  değişikliği Türk halkının önüne 

yeni bir sosyal ideal yerleştirilmesidir. Artık eskisi gibi çiftçi,savaşçı ve insan çobanı 

olmayacaklardı,ticaret ve endüstri ile uğraşarak,gerektiğinde hasımları 

yunanlılara,Ermenilere,yahudilere karşı koydukları gibi,batılılara da karşı 

koyabileceklerini isbat edeceklerdi.” Ve “ Bizim tehdidimizin kurbanı olan Türk,ne 

yaparsa yapsın gözümüze giremeyeceğini,kitabımız Kitabı Mukaddesten alıntılar 

yaparak gösterebilir.” Biz size kaval çaldık,siz oynamadınız,biz yas tuttuk siz 

ağlamadınız.”483 ve “Çağdaş İslâm dünyasının en ilginç olaylarından birisi,Türkiye 

cumhuriyetinin geleneksel İslâmi dayanışmayı kabul etmemek için direnmesidir. 

Türkler”Kendi kurtuluşumuzu kendi ellerimizle sağlamak inancındayız. Bize göre bu 
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kurtuluş ekonomik olarak kendi kendine yeterli,siyasal olarak bağımsız bir devletin 

batılı bir model üzerine kurulmasına bağlı. Diğer müslümanlar kendi kurtuluşlarını 

istedikleri yerde arayabilirler. Onlardan yardım beklemediğimiz gibi ,onlarda bizden 

beklemesinler. Herkes başının çaresine baksın,her koyun kendi bacağından 

asılır,diyorlardı.”484 Bu düşüncedir ki onu yıkılışa götürüyordu. 

           Sultan Aziz zamanında Rusyanın İstanbulda elçi olarak bulundurduğu ve gaileler 

açmakla görevlendirilen  general İgnetiyef Türklerin yıkılması hakkındaki itiraf ve 

hatıratında şöyle der:”Onların bütün meziyetleri hatta kahramanlık ve şecaat duyguları 

da,an’anelerine olan merbutiyetten,ahlaklarının salabetinden gelmektedir. Türklerde 

evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını kesretmek,din metanetlerini 

zaafa uğratmak icab eder. Bununda en kısa yönü,an’anatı milliye ve maneviyelerine 

uymayan harici fikirler ve hareketlere onları alıştırmaktır. Türkler harici muaveneti 

reddederler. Haysiyet hisleri buna manidir. Velev ki,muvakkat bir zaman için zahiri 

kuvvet ve kudret verse de,Türkleri harici muavenete (yardıma) alıştırmalıdır. 

Maneviyatları sarsıldığı gün,Türkleri kendilerinden şeklen çok kuvvetli,kalabalık ve 

zahiren hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi 

vasıtaların üstünlüğü ile  yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeble Osmanlı devletini 

tasfiye için mücerred olarak harb meydanındaki zaferler kafi değildir ve hatta sadece 

bu yolda yürümek,Türklerin haysiyet ve vakarını tahrik edeceğinden hakikatlara nüfuz 

edebilmelerine sebeb olabilir. Yapılacak olan,Türklere bir şey hissettirmeden 

bünyelerindeki bu tahribi tamamlamaktır.     

           Benim Osmanlı devleti nezdinde vazifede olduğum esnada bu teşhisler tamamen 

isabetli tecelli etti.”485  Ekilen zakkum tohumları zakkum gibi meyveli ağacı netice 

verdi. 

           Bu millete Osmanlı devleti unutturulmaya çalışılmıştır. Haşmeti 

unutturulmaya,faziletleri gizlendirilmeye çalışılmıştır. Yani:”Türk hakimiyetinin 

Avrupadaki gerilemesine ve Türk memleket hudutlarının devamlı olarak kısaldığına 

şahit olan ve “Hasta adam” diye Türk manevi şahşiyetinin hızlı bir zevale mahkum 

olduğunu işitmeye alışan bir nesil,Osmanlı imparatorluğunun yükselme devrinde 

Avrupa da yapmış olduğu tesirleri anlamakta elbette güçlük çeker.”486   

          “Elhasıl bu devlet-i âliyenin fezaili pek çoktur,düveli salife içinde emsali yoktur. 

Müessisi olan Osman Gazi hazretlerinin ahvali tarihiyyesi mazbuttur.”487   

           Bütün devletlerin,başta haçlı ve Rus ortak amacı Osmanlıyı yıkmaktı. Altı asırlık 

gayret  ve çaba bunun için,bütün planlar bunun üzerine dönmekteydi.488  
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          Osmanlıya her türlü zulüm reva görüldü ve gördük. Son demlerinde bile 

vatanlarından kovduk. O hanedandan olan Fethi Sami Beyin de ifadesiyle:”Gurbet 

mahkumu Osmanlılar aç,sefil bir vaziyette yaşadı,hatta Sultan Vahdettinin öldüğünde 

tabut parası bile verilemedi,tabutu 15 gün kaldırılamadı. 

           Sultan Abdulhamidin kendi malı olan,kendi parasıyla satın aldığı –Musul-Kerkük 

petrollerinden-dışarda iken Vahdettin ingilizlere mektub yazıp pay istediği halde 

alamamış,Abdulhamidin  büyük oğlu Ahmed’in cenazesi bile bir parkta 

bulunmuştu.489  Bizim onlara yaptıklarımız... 

Aynı zamanda Osmanlı sultanları ince ruhlu birer sanatkar özelliğine de sahib 

idiler. 

          1-Kasım-1922 Çarşamba toprağa düşen çekirdek misali,bir buçuk yıl önce yani 

23-Nisan-1920’de yıkılmadan,yok olmadan önce ekilmiştir. Taze bir filiz olarak... 

  

      22-1-1992 

     MEHMET     ÖZÇELİK 
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TÜRKLER   VE   TARİH 

  

 Türkler İslâmiyeti kabul etmeleriyle,-tencere yuvarlandı kapağını buldu.-ifadesi 

kendisinde maya tuttu,kemalini buldu. Allah tarafından:” Allah öyle bir kavim getirir 

ki,Allah onları, Onlar da Allah’ı sever. Mü’minlere karşı mütevazi,kâfirlere karşı ise 

izzetlidirler. Onlar Allah yolunda cihad ederler.”490 Bundandır ki, nerede bir Türk 

varsa müslümandır, müslüman olmayan Türk dahi Türk değil,Türklükten de çıkmıştır. 

İşte Macarlar ve Bulgarlar gibi. 

 Zira İslâmiyet onun mayası,harcı ve temeli olmuş,onunla kendini bulmuştur. 

Türk milletinin tarihi seyri içerisindeki hizmeti gayet büyük olarak 

gerçekleşmiş.devamlı,durmayan bir hizmet çizgisini devam ettire gelmiştir. Nitekim 

devamlı kendisinin 3-4 katı olan düşmanı yenmiş,inanç,azim ve cesaret kuru 

kalabalığına, maddi güce meydan okumuş,galebe etmiştir. Çünki o imanın zaferini 

vermekteydi. Komutanda imanın ve inancın komutanı idi ki,bir çok örneklerinden biri 

de Sultan Alparslandır. 

 9 asır önce Anadolunun kapılarını 26 Ağustos 1071 de açarak, üç kıtaya 

yayılmış,küçük bir alandan milyonlarca km-ye yayılmıştır. O ki, her an ölecekmiş gibi  

taşıyor, şehitlik kefenini yanında taşıyordu. Yani; 927 yıl önce tam bir destan yazılmış 

ve yaşanmıştır. Biz ise sadece okuyabilmekte, bazen onda da aciz kaldığımızı 

göstermekteyiz. 

 O Sultan duasında şöyle diyordu:” Kumandanlarım! Askerlerim! Biz ne kadar az 

olursak olalım,onlar ne kadar çok olursa olsunlar,daha fazla bekleyemeyiz. Bütün 

müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatlerde,kendimi düşman 

üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya şehid olur cennete 

giderim. Beni takip etmek isteyenler arkamdan gelsin,takip etmek istemeyenler 

diledikleri  yere gitsinler. Bu gün burada emir veren Sultan yok, emredilen bir asker de 

yok. Bu gün ben sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Peşimden gelen 

ve nefislerini  ulu Allah’a adayanlardan şehid olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete 

kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş,dünyada ise şerefsizlik beklemektedir. Mesele, 

meseleyi Allah rızası üzerine, sevgi ve hürmeti üzerine oturtturmaktır. Yani her şeyi 

inanç merkezine,sorumluluk duygusuna ve din terazisinde tartmak ve yerleştirmektir. 

 İnsanlar ve milletler idealleriyle yaşarlar,idealler kaybedilirse her şeyde 

kendisiyle beraber kaybolmuş olur. İdeallerin kümeleşmesiyle,dava sahipleri ve davaları 

da yaşamış olur. Mesele kaybedilen ideallerin kazanılması, kazanılan ideallerin 

korunmasıyla mümkün olur. Bizler bu gün dipsiz bir kuyuya doğru 

çekilmekte,itilmekteyiz. Dikkat ister! Dün haçlı seferleriyle çarpışan ecdada karşı bu 
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gün yine içerisinde mücadele hissi olan onun torunları başka kanala kanalize 

edilmekte,birbirleriyle çarpıştırılmaktadır. 

 Birbirleriyle kavgalı,dövüşlü insanlar,birbirini bağlayan bağlar,yapıştırıcılar ve 

ruhtan mahrum,dağılmış bir durum alırlar. Biz geçmişi alkışlıyoruz,ya gelecek bizi 

hangi özelliğimiz ile alkışlayacaktır? Düşünülmesi gerek! İrtica yaygaralarıyla mı? 

Mafya ile mi? Baş örtüsü engellemeleriyle mi? Bütün bunlar kangrenleşen birer 

hastalıklarımızdır. Evlat babasına dedelerinin kendileri gibi olmadığını söyler. 

Bizlere,sizlere ne oldu? Üç nesil. Evlat,baba,dede birbirinden kopuk üç nesil. Ecdad 

evvela gönülleri,sonra surları fethederdi. Bugün olduğu gibi,yarın da hayırla 

yâdedilecektir. Ya bizler? 

  Bu gün,yarın,devamlı hayırsızlıkla mı yâdedileceğiz? Mevlâna:”Asl-ı kaybetmişse 

bir insan arar.Asl-a dönmek için hep uygun an arar.” Yine Şairin:” Hala ne diye 

oyunda oynaştasın. Sen ki Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.”ve “Kızım sende 

Fatihler doğuracak yaştasın.” Bu gün Alparslanlar, Fatihler, Ahmet Yeseviler 

doğmuyor ve doğurulmuyor ise; tutkal görevi yapan değerlerimizi 

tutamamamız,değerlerin ve mahremiyetlerin kaybı,şuurun bir bütünlük içerisinde  

umumileştirip bütünlük arz etmemiş olmasındandır. İman cevherinin pörsümesi, 

gücünü yitirmesi,kendini adeta bitirip tüketme savaşına girmesindendir. 

Mukaddes olan o iman,sinelerde bir yük halini almış. Onun yerini kurtlar,çakallar 

almış... Önünü görmeyen,sendeleyip düşen,ileriyi görüp, ilerisi için planlar 

yapabilir mi? 

 Dâva uğruna ölmek,en büyük dava ve idealdir. İnsan yaşadığı ideali ile ve ideali 

kadar yaşar ve kıymetlidir. Biz hiç de böyle değildik! Ne oldu bize? Dünya maddi 

alanda bir yandan gelişirken manevi alanda çöküntü içerisine giriyor. Tıpkı ruhun ceset 

hesabına büyümesi,cesedin ruh hesabına inceleşmesi,zayıflaması gibi... O zamanlar belki 

enflasyon illeti yoktu. Senaryolar da yoktu. Er meydanı vardı. Ancak bu gün kurt 

gövdenin içine girmiş,kemirmekte ve buda sezdirilmeden. Âdeta hissettirilmeden 

rahatça veya öyle görülerek yaşanıyor. 

  Netice olarak; Bir yandan melekler,bir yandan gelecektekiler,bir yandan 

da ilahi takdir tarafından ya bu insanlar alkışlanacaklar veya kışkışlanacaklardır. 

Takdir;her bir insanın kendisinin ve kendi belirlemesinin işidir. 

 Ne diyecekler bize? Rahmetli çok iyi şarkı söylerdi? Çok iyi top oynardı? Çok iyi 

yemek yerdi?Çok 

muzipti?Veyaçokdeğerli,inançlı,fikirsahibi,dürüst,ciddi,saf,kirsiz,seven,sevilen ve de 

sevimli idi? Evet. Bütün insanlığı sevgisiyle kucaklayacak Mevlâna gibi bir kucağa, 

Bediüzzaman gibi bir iman fedaisine ve abidesine bu zamanda ihtiyacımız var. 

  



         31-08-1998 

        MEHMET     ÖZÇELİK 

                                                                  

 

MAKALELER 

- S İ Y A S E T  - 

                     Yıllardır hep söyledim ve de söyledik. Devletin başına geçip siyasette  

zirveye çıkmakla her şey   kazanılmış   olmaz. Belki kayba sebep bile olur ki,oldu da. 

Sola yapılan baskıyı dengelemek için yapıldı hatta arttırıldı. Laiklik ve İrtica adıyla 

samimi insanlar hedef alınıp,mağdur edildi.                                                                                                                        

Bediüzzamanın:” Eğer Celal Bayar dese;-Said gel,Cumhurbaşkanlığı makamını sana 

vereyim,otur-dese teşekkür eder. Kendisine iade ederdim,sözü hizmetin nerede olması 

gerektiğine  ışık tutmaktadır. Ancak yıllardır anlaşılamıyan bu ifadeler ve sevdalar 

pahalıya mal olup,kayba sebep oldu. Kazanılmamış, kaybedilmişti.   

                     Hatta bir arkadaş şöyle teklifte bulunmuştu:” Cidde,Riyad ve İngiltereye üç 

ateşe atanacak. Birine kendimi yazdım. Seni de yazayım mı?” dediğinde olacağına 

inanmadığım ancak samimiyetine inandığım arkadaşın bu teklifine –Evet- dedim. Aylar 

geçiyor,arada bir ne olduğunu,sırf kendisine bazı şeyleri anlatmak ve hatırlatmak için 

soruyordum.  

           Sonuç da  gerçekten doğruymuş ve de zormuş,diyor ve ekliyordu; Bir çok 

kararname Cumhurbaşkanının önünde imzada duruyor. Ve benim gibi artık oda 

imzalanmayacağına inanmıştı ve öyle de oldu. Çünki tarla dışarıdan göründüğü gibi 

değil,mayınlıydı. Bunu kendisi de anlayan Yazar Ali Bulaç, N. Erbakanın da anladığını 

söylüyor ve onun kendisine söylediği şu sözünü naklediyordu;” Böyle  bir ülkede 

sağlıklı,adil,deklare edilmiş kurallara uygun siyaset yapmak mümkün değil. 

Demokrasinin tam olarak işlemediği Türkiye de yüzde seksen oy alıp iktidara gelip 

hükümet olsanız da bir faydası yok.”491 
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- OLAYLAR    VE     YORUMLAR – 

   

 Kırk yıllık Kâni olur mu yani? Kırk yıllık siyasetin içerisinde kurt olanlar 

kuzuları nasıl anlasınlar? Veya anlayabilsinler? Kurt koyun postu giymekle koyun olur 

mu? Ne yani!.. Değil mi yani!. İşte ortada Kani!. Bu kurtların bazen pasif gibi 

görünmesi bahane hazırlığı döneminde olmuş olmasındandır. Belki siyasetten,belki de 

ihtiyarlıktan!. Müslümanlara yakın gibi görülmesi veya baba ve dedesinin müftü veya 

müftü arkadaşı olmasından!! 

      ------------------ 

  Bu gün Türkiye de Fethullah Gülen meselesinin ortaya atılması; Zeminin 

hazırlanmış ve böyle bir iktidarı arkalarına almış olmaktan... Ve sisli bir ortam 

oluşturarak suçun üzerini örtmek suretiyle köşe dönme çabaları... Kadro sevdasıyla 

belli yerlerdeki belirli dürüst insanları yerlerinden ederek,yerine oturmak... Nitekim 

belirli zamanlarda tutan irtica ve laiklik sıtması gibi... 68 kuşağı diye ifade edilen 

kuşağın önceki kalan alışkanlıklardan dolayı,her ne kadar 80-den sonra Atatürkçü gibi 

görünseler de ne derece samimi oldukları önceki durumlarından anlaşılmaktadır. 

 Cımbızla çeker gibi cümleleri çekip alarak Atatürkçülük ve Laiklik 

senaryolarıyla süslemek suretiyle birilerini tahkir ederken,bir yerlere verdiği mesajla da  

tahrik etmektedir. 

      ---------------------------- 

  Bu insanlar hiç düşünmüyorlarmı ki; Din, Allah’ın dinidir. Dilerse bir anda 

dünyanın ve insanların kafalarına geçirmeye kadirdir. Âyette;” Eğer dilesek oldukları 

yerde onların şekillerini,bünyelerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi 

nede geri gelmeye! Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç 

düşünmüyorlar mı?”(Yasin.67-68) 

 Biyolojik olarak bunu yapan Allah,Psikolojik değişmeyi de yapmaya kadirdir. 

      -------------------------- 

  

           Bilinmelidir ki; Her şey kendisinden daha önemli bir şey için vardır. Yukarıdaki 

ve yukarısı için...Yani ot hayvan için,hayvan insan için, İnsan da elbetteki kendisinden 

daha üstün bir gaye için olmalıdır,ve de vardır. Zahiren dünyada böyle bir şey 

görülmemekte ve görülememektedir. O halde neticesi olmayan, daha yüce bir şeye 

basamaklık yapmayanın anlamı da yok olur! Hayat lafzı bir mana için vardır. 

           



 Geçte olsa,güzel bir fazilet örneği. Bu fazileti aynı zamanda sağda Ali Bulaç, 

Solda da Hasan Cemal göstermiştir. Zira İsmet İnönünün Menderese dediği şu söz bir 

gerçeği yansıtmaktadır;” Sen her ne kadar hükümet olsan da iktidar değilsin.” Yani 

kudret bizdedir,diyordu. 

 İslâmın kemiyet yani sayı itibariyle geliştiği dünyada kötü örnekler gösterilmeye 

çalışılmasıyla engellenmek isteniyor. Mısır da bir zamanlar Seyyid Kutupla, Cezayir de 

FIS teşkilatı ile, İran da devrim ile ve Türkiyede de Refah partisi bahane edilerek 

darbeler vurulmaya çalışılıyor. 

  

           19-06-1999 

         MEHMET     ÖZÇELİK 

  

-Tahrip kolay,tamir zordur. Türkiye de ekalli kalil diye ifade edilen çok azınlık 

bir kısım sürekli düğmeye basar gibi karıştırmakta, anlamsızlıklarla toplumu meşgul 

etmekte, yada liderini temize çıkarıp affettirmek için birilerini ya bahane etmekte veya 

onlarında başını yakmaya çalışmaktadır...Nasıl mı? Ya Abdullah Öcalan affedilir veya 

Malatyada ki Türbanlı öğrencilerde onlarla beraber idam edilir. Ancak buda diğerleri 

gibi tutmadı.Çünki maya bozuk. Nasıl tutsun ki? Göle bir maya daha  çalınmaya 

başlandı. Fethullah Gülen de Apo ile beraber idam ile yargılansın!. Bu birincisinden 

daha da bozuk bir maya ,buda tutmadı. 

  

    -------------------------------- 

  

 “ İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Çünki Allah katında 

hayvanların en kötüsü,düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir HAYIR 

GÖRSEYDİ elbette onlara duyururdu. Onlara (Bu hallerinde) duyursaydı bile yine yüz 

çevirerek dönerlerdi."”Enfal.21-23”  

            Hayra kabiliyetsiz varlıklardır o bir kısım insanlar gibi. Külli kabiliyete sahip 

olmadıkları gibi, cüz-i kabiliyetlerini de kaybetmişlerdir. 

 Yaşasın zalimler için cehennem...Yaşasın zalimler için cehennem... 

            21-6-1999 

MEHMET       ÖZÇELİK 

                                 



T   A   N   Z   İ   M   A   T 

  

Gümrük birliğine bir buçuk iki asır sonra da olsa neden alındık? Çünkü İslâmi 

bir topluluk içinde değil de,ğayrı müslimlerin topluluğundayız. 

Tanzimatla birlikte batıya yönelerek bir çok değerlerimizi terk etmeye başladık. 

Osmanlının devamı olmamıza rağmen,Osmanlı olmayışımızın batıya ve batılıya vermiş 

olduğu bir rahatlama,emniyet ve teminattır. 

Her ne kadar o korku bulunsa da... Ya kalkarsa? Batı Türkiyeden;ya İslâm 

aleminin yani İslâmın kucağına atılırsa korkusu içerisinde kalmamakta,ya İslâm alemini 

kucaklarsa, ümidini taşımaktadır. 

Yaptığı hareketlerin altında bu düşünce yatmaktadır. Ne vazgeçmekte,ne de içine 

almakta. İki arada bir derede. Biz ise meçhulde. Ne doğulu,ne de batılı... 

Tanzimatla beraber bir buçuk asırdır gübrelik de yetişen,bir güle benzedik ve de 

benzemeye,benzetilmeye çalışmaktayız,her ne kadar bazıları istemese de... 

Islahat yerine bu memleket,çok ifsâdatlara maruz kalmıştır. Zira sürekli olarak 

bu millet zelzele ve deprem geçiriyorsa,demek ki zelzele hattında,fay alanındayız. Ya fay 

hattı değiştirilecek,yada bitiş ve tükenişe göz yumulacaktır. 

Tanzimat;tıpkı cehalet asrının bir peygamberi doğurması,içinden 

çıkarması,ihtiyacını hissettirmesi kabilinden;hakikat erini ve erlerini çıkartmak için 

çekmiş olduğu bir doğum sancısı içerisindedir. Abdullah Cevdet gibi batıdan damızlık 

getirmeyi tasarlayıp,ortaya koyarak,gayrı meşru evlatların doğmasını netice veren bir 

echeliyet asrının bir tüneli,kayıpların verildiği bir köprüdür. 

Ancak her netice bir bedel ister. Tanzimat bir yandan ölüm ve öldürmenin ve de 

öldürülmenin habercisi olmakla beraber,doğumun ve filizlenmenin de bir müjdecisidir. 

Korku ile müjde,ölüm ile doğum,düşüş ile yükseliş,iniş ile çıkış,kayıp ile kazancı 

beraberinde getiren bir geçiş devresidir. 

Hazmedilmesi güç;maddenin manaya,küfrün imana,dalalet ve sefâhetin 

İslâmiyete,geçici  de olsa vahşiyâne zulmü,geçici,neticesiz bir hakimiyetidir. 

Yumurtadan çıkacak yavrunun etrafındaki surların teker teker 

yıkılarak,sonunda doğum anı geldiğinde cılız,pısırık,bitkin bir yavrunun dünyaya 

gelmesiyle,başlangıçtaki bu durumun bazılarını sevindirirken,bazılarını da üzüntüye 

boğmasının diğer bir adıdır Tanzimat... 

İnsan zulmeder,kader adalet eder. 

Burada da insanın zulmü,kaderin de adaleti tecelli etmektedir. İrade-i ilâhiye 

hakimdir. 



Asırlardır bazı hakikatlar beklenilmektedir. Bunların tezahür etmesi 

gerekmektedir. Allah ve rasulü hak söyler,hakkı söyler,haklıya söyler,hakikatı söyler; 

-Deccal gelecektir. Kusmuğunu kusmak için,insanları zehirlemek amacıyla. 

Kendine uygun bir zemini bulacak,o zeminde gelecektir. Ona rakib Mehdi de 

gelecek,panzehirini sunmak üzere. O ise böyle bir zemini hazır bulmayıp,oluşturacak. 

Hz. İsa (AS) gelip,Mehdi-nin arkasında,İslâm bayrağını dikecek,el-hükmü lil-galib 

sırrınca,vel- âkibetü lil müttakin-hakikatınca,hükmünü,ilahi hükmünü hakkın ve 

haklının tarafına vererek imtihan,sahne,piyes,oyun,her şey bu dünyada bitip,bu 

dünyada kalarak,yeni bir sayfa,yeni bir kitab,yeni bir alem açılacak. Her şey ahiret 

suretine dönüp,ebedi aleme gidecek. Cennet ve cehennem olarak yeniden,her yönüyle 

farklı bir şekilde başlayacaktır. 

Tanzimatla;bizi biz yapan değerlerden,maneviyattan,o derece kopmuş ve kopuk 

yaşamışız ki;karanlıktakiler aydın geçinerek insanımızı aydınlatmaya? başlamış. Kendi 

karanlık da olan başkasını nasıl aydınlatabilsin ki? 

Hiç ölüden yani ölmüşten dirilik çıkar mı? Aklı ve kalbi ölmüşten hayat beklenir 

mi? 

Tanzimat uğruna;asırlarca din namına,cihad uğruna mücadele ettiğimiz batıya 

günah çıkarırcasına,zillet içerisinde,zilletli hayatı,izzetli ölüme tercih halidir. Yeninin 

paçavralı modasını,eskinin antika değerine tercihe verilen addır,sırf eskiye düşmanlık 

uğuruna... 

Kör taklidi,gören fikre tercihtir,tanzimat. Yani lokomotif değil,vagon olmayı 

hedeflemektir. At kuyruğu,bilmem ne kuyruğu??? 

  

       18-3-1996 

      MEHMET    ÖZÇELİK 

  

  

 

 

 

 

 

 



OSMANLIYI    PARÇALAMAYIN 

  

 Osmanlının paralanıp,parçalanması demek,içerimizdeki tüm ırkların paralanıp 

parçalanması demektir. Onun varlığı aynı zamanda tüm insanlığın var olması demektir. 

Sürüden ayrılan koyun misali,onun nezaretinden ayrılanları,salyası akıtan çok kurtlar 

beklemektedir. 

 Nitekim Osmanlı dağıldı,piyasayı kurtlar daladı,çokların canı yandı ve halende 

yanmaya devam etmektedir. Şimdi her kes onu aramakta ve onun hasretini 

duymaktadır. Çölde susuz kalanın suya olan hasreti gibi... 

 Halimizi tasvir etmesi açısından,Arapça metinler kitabında ibretli bir kıssa 

anlatılır,şöyle ki; 

 -Bir kervanda görev yapmakta olan Deve ile İşlek yani Eşşek iş yapamaz hale 

gelince,kervancı tarafından bir çöle terk edilir. Bunlar çölde bir müddet gezdikten 

sonra,çölde uzaktan gelmekte olan bir kervanın sesi duyulur. uzun müddet yük taşımak 

canlarına tak etmiş olmasından,görünmemek üzere bir kum tepesinin arkasına 

gizlenirler. 

 Kervan ise gelip geçmektedir. Ancak daha kervan ayrılmadan eşekliği tutan eşek 

deveye şöyle der: Deve kardeş,benim anırasım geldi. Anıracağım. 

 Deve ise korku ve heyecanla;Sen ne yapıyorsun,şimdi sırası mı! Eğer bizi 

duyarlarsa tekrar kervanın başına koyarlar.”derse de,eşek eşekliğini yapar ve anırmaya 

başlar. 

 Kervancılar çölün ortasında böyle bir sesi duyunca bir yandan şaşırır,bir yandan 

da sevinirler. Ve bunları bulur ve getirirler. Diğer hayvanların sırtlarındaki fazla yükler 

alınarak,bunlara yüklenir. 

 Ancak bir müddet sonra eşek yürüyemez hale gelince onu devenin sırtına 

yüklerler. Kendi yükü kendisine yetmiyormuş gibi bir de eşeğin yükünü de çeken 

deve,serzenişte bulunarak eşeğe der:”Ben sana anırma dememiş miydim? Bak başıma 

gelene ve çektiğime?Hem kendi yükümü hem de seni taşıyorum.” 

 Eşek ise her yönüyle suçludur. 

 Deve yüksek bir tepeye geldiğinde eşeğe hitaben der:Eşek kardeş,benim 

oynayasım geldi! Oynamak istiyorum. Oynayacağım.”der. 

 Eşek her ne kadar düşerim,yapma derse de deve dinlemez ve oynamaya başlar. 

Akibet ise bellidir. Üzerinden düşen eşek parçalanır ve ölür. 

 Anırmasının cezasını hayatıyla öder. 

 Osmanlının da oynatılmasıyla üzerinden düşen elli küsur İslam devleti 

parçalanmış ve ölümle kucaklaşmıştır. 



 Asırlardır beraber yaşadığımız kürtlerin de içimizden ayrılmasına çalışılmasıyla 

da diğer İslam devletlerinin akibetlerine yitilmek istenilmektedir. 

 Açıkçası eşeklik yapılmaktadır. 

 Akıllı olalım! Bu milleti oynatıp sarsmayalım,sarsılırız!!! 

  

        02-08-1993 

       MEHMET       ÖZÇELİK 

 

 

 

TURGUT   ÖZAL   NEDEN   KABUL   GÖRDÜ ? 

  

 Merhum Turgut Özal Adnan Menderes’in açmış olduğu sokak yolunu caddeye 

çıkartmış ve ulaştırmış bir kimsedir. 

 Turgut Özal bir çığır açmıştı. Bu çığır öncekinden farklı bir çığır olup,maddi ve 

manevi alanda bir gelişme içerisine girilmiştir. 

 Tek şeflik dönemi Adnan Menderesle,askeri idare de Turgut Özal’la aşılmış 

olmaktadır. Böylece sivil idare ikinci bir sefer daha milletin eline geçmiş oldu. 

 Turgut Özal hasenatı ve seyyiatıyla beraber değerlendirildiğinde;hasenatı 

seyyiatına galib gelecek hizmetlerde bulunmuş bir kimsedir. 

 Yetmiş yıldır yapılmayanları yapmış,ellili yıllarda kırılan zincirin bir 

halkasına,birçok halkalar daha katılmıştı. 

 Yapılanlar ve söylenenler belli bir ideolojinin rağmına yapılmıştır. Bu büyük bir 

kitleyi karşısına almak demekti. 

 Özal her şey uğruna fedakarca bunu göze aldı. Birçok şeye de aldırmadı. 

 Büyük bir atılım gerçekleştirdi. Milletin önüne dikilen,maddi-manevi alanda geri 

bırakan manileri ortadan kaldırdı ve kaldırmaya çalıştı. 

 Özal’ın hususiyetlerinden en önemli olanı ise;bir manevi mimara bağlanmasıydı. 



 Menderes-den farkı;o asrın mimarı ona destek olup,manen ayakta durmasını 

sağlarken;Özal kendisi bizzat mensub oluyor,bunu da hayatında yaşama yoluna 

gidiyordu. Hem haliyle,hem de sözüyle bunu gerçekleştiriyordu. 

 Meseleye ters orantılı olarak baktığımızda da Özal-ı anlarız. Şöyle ki;menfi olan 

kişiler,despot ve diktatör bir ideolojinin elemanları kendisine sık sık hücum ediyor ve 

bizzat hayatına kastediliyordu. Ancak kader müsaade etmemişti. Gerçek olan büyüğü 

kendisine önder seçmiş,büyümüştü. 

 Bugün konuşulan,yazılan,yapılan bir çok şey;ondan önceki devrede 

yapılmıyordu. 

 İnançlı insanları her yönüyle bağlayan 163. madde onun tarafından cesaretle 

kaldırılmıştı. 

 Bazen taviz koparmak için taviz veriyordu. Ancak bu tavizler büyük tavizler 

olup,kendi verdiği tavizler ise şahsi,ailevi olup,büyük çapta pek umumu ilgilendiren 

tavizler değildi. 

 Hayatının tümünün istikametle geçtiğini iddia etmek,elbette saflık olur. 

 Yapmış olduğu yanlışlıklarda millet tepkisini gösteriyor,hizaya gelmesine sebeb 

oluyordu. Bunu kendisi de ifade ediyordu. Bir seferinde mağlubiyetini;”Topuzun ipinin 

ve ucunun fazla kaçtığını”ifade ederek,ancak ikazın biraz fazla sertçe olduğunu da 

belirtiyordu. 

 İç de ve dış da önemli atılımları ve açılımları gerçekleştirerek,inançlı insanların 

da artık masaya alınmasını,onlarında sözünün olup karar sahibi olmalarını sağlıyordu. 

 İlk İslâmi neşriyat alanında büyük çaptaki atılımlar onun zamanında,onun eliyle 

gerçekleşiyordu.  

 İlk defa iç deki uyanış,Türk cumhuriyetlerinin toparlanmaya geçmesi,dış 

devletlerde söz sahibi olarak bizlerin de dış masalarda yer almasında büyük hizmetleri 

başarmıştı. 

 Köhne ve köhneleşmiş,dokunulması sakıncalı görülen ve gösterilen meselelerin 

üzerine cesurca giderek,korkulmaması gerektiğini bizzat isbat etmiş ve de göstermiştir. 

 Artık yetmiş yıldır uygulanan diktatör bir rejimin bir çok meseleleri ameliyat 

masasına konmuş,ameliyata tabi tutulmuştur. 

 Konuşulmuş,tartışılmış,aksaklıklar dile getirilmiştir. Cesurca alternatifleri 

ortaya            konulmuş ve de konulma sürdürülmeye devam ettirilmiştir. 

 Kısaca Özal’ın mücerred manada  tanınması mümkün değildir. Ancak ona ve 

onun icraatlarına bakmak için,yetmiş yıllık bir geçmişe ve yapılanlara bakmakla 

bilinebilir. 



 ANAP’ın kurucusu ve onu kuran Özal;kendisinin gitmesiyle de partide gitmiş ve 

değişik bir çehre kazanmıştır. O unutulmuş ve unutturulmaya çalışılmıştır. Şimdiki 

parti onun devamı olmaktan ziyade,ondan koparak,onun isminden istifadeyle 

kendilerini devama çalıştırmaya çalışanların partisidir. 

 Özal farklı eğilimleri bir havuzda toparlamayı başarmış bir kimsedir. Tefrik 

edici olmayıp,inançta ve yaşayışta tevhid edici olarak kendini göstermiştir. 

 Halkın haklı olarak verdiği hüküm ise;”Özal’ı ailesi bitirmiştir.” 

 Allah insanları muameleye tabi tuttuğunda,insanları adalet kanununda sevabına 

göre değerlendirir,hükümlendirir. 

 Histen uzak olarak değerlendirdiğimizde;Turgut Özal açılması gereken şanlı bir 

sayfayı açarak milletin kabulüne mazhar olarak bu dünyadan gitmiştir. 

 Ya diğerleri nasıl gitti ve gidecek? Kıyas yapmak gerekmez mi? 

 Zamanın verdiği hükmü,zamanların onaylaması,hükmümüzü 

kuvvetlendirmektedir. 

 Artık isler ve sisler yerini yavaş yavaş şeffaflığa terk etmiş ve de terk etmektedir. 

Pisler rağbet bulmamaktadır. Bulanık sularda kolay avlanan balıklar,artık avlanamaz 

hale gelmiştir. Bazılarının hesabı ve kitabı da iflas etmiştir. Geriye müflis rejimin,müflis 

insanları kalmıştır. 

  

         25-12-1994 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

   

  

  

 

 

 

 

 

 



OSMANLI    VE     HİLAFET 

  

   

 Hz. Ali’nin tavsif ettiği Türk milleti492 ve onun çatısını oluşturan Osmanlıyı 

kendi zamanı içerisinde payidar eden husus, madde ile manayı bir tutup beraber 

yoğurmasındandır. Mayayı atmış, içinden dışlamamıştır. İ’la-yı Kelimetullah uğruna 

savaşmış,Kur’an-ın Cihad emrini uygulamıştır.493 Bu Cihadın hikmetlerinden biri 

de;düşmanın cezalandırılması,rezil edilmesi ve de  mü’minlerin öfkelerinin 

dindirilmesidir. Aksi durumda bu dışa karşı gösterilmeyen öfke iç de patlak 

verecektir.494 Öldürmek amaç değildir.Amaç şerri def ve müdafaadır. Öyle 

ki;Ölmek,öldürmekten daha üstündür. Ancak öldürmek veya ölmemek için ölmek. 

Diğer ifadeyle; Şehadet gazilikten daha efdaldir. Şehidlik de cennetlik olmak, kafir eliyle 

zirveye çıkmak,gazilikte cehenneme göndermek, kafiri layık ve münasip olduğu yere 

göndermek.. Bir de onun hidayet durumu söz konusu ise, daha ahsen bir durumdur. 

Aksi olarak ğayr-ı meşru, zulüm ile öldürmek söz konusu olursa,gayet vahim bir 

durum. Hassasiyet içerisinde bir mücadele..Amaç düşmanı yok etmek olmadığı belki 

adaleti te’sis söz konusu olduğu gibi, köle yapmakta söz konusu değildir. Zira Ahmed 

Cevdet Paşanın da belirttiği gibi:” Köle almak köle olmaktır.”Nitekim Peygamberimizin 

muamele ve emirlerinde de belirttiği üzere:” Yediğinizden yedirin,içtiğinizden içirin ve 

onlara iyi muamele edin.” 

 Türkler gittikleri  yerlere adaleti göndermiş ve oralardaki tebaalarca da 

alkışlarla karşılanmıştır. İşte Çanakkale misalleri: 

 Avustralyalı Resmi Anzak savaş muhabirinin dehşet verici bir çok ifadelerinin 

birinde Charles Bean, 8 Ağustos 1915-de yazdığı satırda;” Bu gün Pazar. Bu topraklara 

ayak basalı 15 hafta oldu. Bu gün hayatımda gördüğüm en alçakça davranışlardan 

birine şahit oldum. Sığınağımın hemen karşısın da 100 kadar Türk ile iki Alman esirin 

barındığı tutukevinde çevresine benzin döküp tutuşturuldu. Türklere çok yakın gelen 

dev alevler karşısında zavallı esirler tutukevinin en uç köşesine üşüştüler. Ama acı 

akibetten kurtulamadılar. Bu görüntüyü seyredip gülüşenler arasında İngilizler de 

Avustralyalılar da vardı. Bu işi yapanların ağzını burnunu dağıtacak onurlu bir kişi yok 

muydu acaba? Aynı iş dün de yapılmıştı. Çünki bu esirlere  yapılan muamele insanın 

yüzünü kızartacak derece de. Oysa bildiğimiz kadarıyla Türkler esir düşen asker ve 

subaylarımıza olağan üstü iyi davranıyorlar.”495 

                                                           
492 Nehcül Belağa.Heyet. Sh.162. 

493 Bkn.Medine Dönemi ve CihadDoç.İ.S.Sırma,Maruf ve Münker.S.C. el-Amra.Terc.M. 

İslamoğlu.Sh.129. 

494Bkn.Tevbe Suresi. 14-15. 

495 Bkn.Aksiyon Derg. 13 Mart.1999, sayı.223,Sh.37. 



 Ve işte Kore  savaşları: Türkler Kore-ye hürriyet ve barışı sağlamak için 

gitmiş496. İki milyon civarında olan kayıba Türh Silahlı kuvvetlerinin kaybı 937 şehid 

ve 2038 yaralıdır.497 Bu Ruslara karşı, kominizmi durdurmak  içindir. Nitekim 

“Koministlerin hızlarını kore harbinden 4 yıl önce ilk olarak kesen yine Türkler 

olmuştur.”498 Ve “Çağdaş Tarih Dergisinin incelemesi sonucunda;”Eğer Türkiye 

olmasaydı, batının can damarı orta doğu petrolleri Rusların eline geçerdi.”499 Bir 

araştırmada da;” Türklerle ruslar 13 meydan muharebesi yapmış,fakat birbirlerine 

üstünlük sağlayamamışlardır.”500 Dünya basını da bu başarıyı onaylamıştır.501 En 

büyük sıkıntı göç de yaşanmış 7,5 milyon insan göç etmişti502 Mao ve Stalin vahşetin iki 

simgesi idi.503[ Düşman 8-10 katı olmasına504 rağmen,imanın gücü galib geliyordu.505 

 Ve şimdiki acı çeken Kosova. Bütün bu farklı unsurlar Osmanlının idaresinde 

asırlarca yaşadı.1998 şubatında başlayan dram, 1999 Martında ilticalarla sürdü. 

Kilometrelerce göç kuyruğu. Dükkanlar,içindeki mallar,evler ve içindeki eşyalar hep 

gitmiş yok olmuştu. Evler basılıyor,çocuklar ve babalar öldürülüyordu. Kadınlara 

tecavüz ediliyor. Toplu mezarlara konularak insanlar imha ediliyordu. Natonun 

bombardımanıyla susmuş gibi olsa da sırp sırtlanı,kosava yanıyordu.506 Varlığını 

bize,Osmanlıya  borçlu olan sırp,borcunu zulmüyle ödüyordu.   

İslâmdan önce de olan “Hılf-ül Fudul” –Faziletlilerin Yemini- sözleşmesiyle 

korunan mağdurları  kurum haline getirerek “Ahilik Teşkilatı”yla esnafları ve esnafları 

bir yandan korurken diğer yandan da düzenlemiş oldu. Öyle ki bunu her alandaki 

başarıyla devam ettirdi. Hamamlar da bile müslüman başını tıraş eden usturanın kafir 

olanınkinden farklı olmasından, havlu ve peştemallerin ayrı olmasına, yüzü silen 

havlunun aynı olmamasına kadar gösterilecek hassasiyeti tüzük haline getirmiştir. 

 II. Abdulhamid Belgrat ormanlarına zarar veren köylüleri toptan sürmesi 

olayına kadar her alanda varlığını göstermiş ve hissettirmiştir. 

                                                           
496 Kore Harbinde Türklerle.N.Dündar Sayılan. Sh.474. 

497 Age.Sh.462. 

498 Age. Sh.438. 

499 Age.Sh.438. 

500 Age. Sh. 439. 

501 Age. Sh. 177,58. 

502 Age. Sh. 62-63. 

503 Age. Sh. 41. 

504 Age. Sh.43. 

505 Age. Sh. 25. 

506 Geniş bilgi için bak.zaman gazt.7-10-Temmuz.1999. 



 Eğitim alanında da Nizam-ül Mülk-ün Nizamiye Medreseleri ile yaptığı atılım, 

Fatih Sultan Mehmet-in genişleterek yaptırdığı “sahn-ı Saman Medreseleri” ile 

bölümlendirilip,geliştirilmiştir. 

 Harun Reşid, Me’mun devirlerinde Bağdad da ilim alanındaki büyük gelişmeler 

ve bir çok dalda yetişmiş ilim adamları mevcuttu.507 

 Ve sarayda yamancıların asker, sanat ve de devlet adamı yetiştirilmeleri 

Enderundan, Şehzadelerin ilk tahsillerini yaptıkları Şehzadegan ve musiki öğrenimi 

görülen meşkhane eğitimleri. Ve toplumun genelini ilgilendiren medrese eğitimlerinde 

insanların temel dini eğitimleriyle beraber,almış oldukları fen eğitimleri. Ve II. 

Mahmudun  1824- de yayınladığı bir fermanla mevzii olarak 1839-a kadar mecburi 

kılınan ilk öğretim zorunluluğu tanzimat-da da devam etmiştir 

 Osmanlının hakkıyla tanınmamasındaki en büyük amil bilgi ve belgeden 

mahrum olmuş veya bırakılmaktan kaynaklanmaktadır. Tarih adına okullarda görülen  

eğitim 75 yıllık Cumhuriyet ve geçmişin karalanması üzerine bina edilmektedir.. Kısa ve 

Kısır bilgiler.. 

 Ve aynı zamanda; Osmanlının tanınmasında belge oluşturabilecek arşivlerin 

yüzde doksanının ya Bulgaristana kağıt fiyatına  okkası yani 1330 gr. 3 kuruşa 

satılması,508 ya yakılıp imha edilmesi, toplanıp saklanması veya mevcut olanlarında 

büyük çapta okunmamasına rağmen onun büyüklüğünden pek de bir şey kaybetmemiş, 

kendi büyüklüğünü korumuş olduğunu görmekteyiz. Bunca karalamalara rağmen o 

küçültülememiş, karalama kampanyaları onu küçültememiştir. Düşünmek gerekir ki, 

Osmanlı belgeleriyle anlaşılmış ve anlatılmış olsaydı onun büyüklüğüyle beraber kendi 

küçüklüğümüzü daha net görüp anlayacaktık. Küçültme kampanyaları  küçüklük 

kompleksinden ileri gelmektedir. 

 Osmanlıdaki dahi şahsiyetleri çıkardığımızda,gerek içimizde ,gerekse de dışta ne 

kadar dahi bulabiliriz. Nitekim,Mikail beyin iki oğlundan askeri dahi olan Çağrı bey, 

siyasi dahi olan Tuğrul bey gibi umumi teveccühü kazanan üstün şahsiyetler..Tuğrul 

bey “Umumi teveccüh neticesinde Halife Kaim bi Emrillah 15 Aralık 1055 Cuma günü 

Bağdatta hutbenin Tuğrul bey adına okutulmasını emretmiştir. Böylece Tuğrul bey, 

İslam aleminden manevi destek de temin etmiş oluyordu.”509 

 Ta  Fatih Sultan Mehmede kadar.O Fatih ki; Manayla maddeyi,akıl ile kalbi 

birleştirmeye ve maneviyat eli Akşemseddin ile birleşmeseydi, Fatih olup fethe müyesser 

olamazdı. Zira kendisini fethedemeyen başkalarını fethedemez. Belki o iyi bir kahraman 

olabilir,iyi kılıç kullanabilir,iyi bir fedai olabilirdi. Ancak hiçbir zaman Fatih olamazdı. 

Bir Hristiyan olsaydı, İslam ve imanın nuruyla nurlanmasaydı,iyi bir şövalye olabilirdi. 

Ancak Fatih ve Hadis de müjdelenen –İyi bir komutan- olamazdı. Kendi dünyası 

karardığı için çok insanlarında dünyalarını karartır, kapatırdı. Açan değil,kapatan 
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olurdu. Fatih top misal ise, Akşemseddin onu ateşleyen ateş ve kıvılcım oldu. Kıvılcımsız 

top patlar mı? 

 Fatih,Yavuz ve Kanuni Osmanlının bel kemiğini oluşturup;Osmanlının çağ 

açmasında,Yavuz’un engelleri kaldırması ve büyümesinde,Kanuni ise sahib olduğu 

Barbaros Hayreddin Paşa ile de,geliştirip büyüterek emri altına almak suretiyle 

hükmetmesinde rol oynayan üç Osmanlı padişahıdır. 

 Tarihçi Hammer’in ifadesiyle:”Gerçekten denebilir ki,bütün protestan hristiyan 

hükümdarlar,selametlerini Muhteşem Süleyman’a borçludur.”510 

 1962’de istiklaline kavuşan Cezayir milli hareket lideri Albay Muhandul Hacc 

beyanatında;”Her şeyi hatta bir millet oluşumuzu Türklere borçluyuz. Osmanlılar 

geldiği zaman bizler korsandık. Yüzlerce kabileden müteşekkildik. Osmanlılar,başımıza 

bir paşa getirdiler. Dağınık aşiretleri bir araya topladılar.Onları bir kavim haline 

koydular. Bu kavim,300 yıl,merkezi Türk idaresinde kaldı. Birliğin kudretini öğrendi. 

Türklerin yardımıyla millet haline geldik.” 511 İşte Osmanlı farkı... 

 Öyle bir geniş alana sahib olunmuştur ki:”Dünyanın bilinen ülkeleri 64 milyon 

km.2 olduğu halde 44 milyon km.2. ‘sine sahib bulunuyorlardı ve bu topraklar üzerinde 

300 milyon nüfusun yaşadığı hesablanıyordu.”512  Moğollar döneminde böyle iken; 

 Osmanlının hakim olduğu dönem içerisinde;”Şu veya bu tarihte hakim olduğu 

bütün toprakların yekunu 23 milyon km.2.’yi bulur.”513  

 Böylece;”1954 sonbaharı Osmanlı cihan devletinin zirvesi sayılır. Toprakça en 

büyük genişliğe erişilmiştir. Sonbahardan itibaren iniş başlar.”514 

 Teslim edilmiş bir gerçektir ki;”...Osmanlılar,yeni zaman tarihinde devletlerini 

kurarlarken,dini hürriyet prensibini temel taşı olmak üzere vaz etmiş ilk millettir.”515 

 Osmanlının dindeki hususiyetleri:”İstanbuldan gönderilen Kadı’lar Hanefi idi. 

Fakat müftüler o mahallin mezhebinden idiler. Büyük şehirlerde 4 sünni mezhebin ayrı 

müftüsü bulunurdu.”516 
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 Padişahların ortak çizgisi:”Din’e,Allah’a,Peygambere,Ashaba saygısız tek kişi 

çıkmamıştır.”517 Sefâheti ve ihmali bulunsa bile... 

 Nitekim:”İslam dinini,Hindistan kıt’asına kudretle sokan,Sevik Tegin ve oğlu 

Sultan Mahmud Gaznevi’dir.”518 

 “1481’den 1925’e kadar 444 yıl Fatih’in başı ucunda Kur’an sesi bir an 

susmadı.”519 

 Elbetteki Osmanlıyı Osmanlı yapan faktör maddi saltanatını manevi saltanatla 

kuvvetleştirmiş ve desteğini sürdürmüş olmasındandır. Bununda başında Hilafet gelir. 

 Osmanlı Hilafetinin meşruluğu dört esasa dayandırılmaktadır: “İlahi iradenin 

tecellisi 

Ecdattan tevarüs etmek,siyasi ve askeri güç sahibi olarak İ’layı Kelimetullah için 

fütuhatta bulunmak; Ulema,devlet adamları,askerler ve halkın tasvib ve biatı.”520  

 Bu biatın önem ve te’yidindendir ki Bediüzzaman:” Sultan Selime biat 

etmişim,onun ittihadı İslâmdaki fikrini kabul ettim. Zira o, Vilayat-ı  Şarkiyeyi ikaz etti, 

onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamandaki şarklılardır.”521 

 Halifelik Abbasilerden Osmanlılara 1517 yılında geçmiştir.522 

 Fitneyi önlemek amacıyla Hadiste:” İki Halifeye biat edilmesi halinde diğerinin / 

sonrakinin öldürülmesi icab ettiği...”523 nakledilmiştir. 

 Osmanlı sultanlarının hilafetleri de meşru olup Yavuz Sultan Selimin yani 

Saltanat ve Hilafeti birleştirmesiyle güç kazanmış ve yükselmiştir.524 

 Ve bu mana devamlı halka hissettirilmiş ve hayata yansıtılmıştır. Nitekim 

“Hülefayı Raşidin döneminden itibaren genellikle halifeler namazlarda bizzat imamlık 

yapmakta ve  Cuma günleri hutbe okumaktaydılar.;vilayetlerde ise bu iş valiler 
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tarafından yapılıyordu. Abbasi halifesi Razi Billah-dan sonra halifeler Cuma günleri 

nadiren hutbe okumuş ve mu dönemden itibaren hatiplere bırakılmıştır.”525 

 Hattı Hümayunda bir Osmanlı Sultanının Şer’i Şerife bağlılığını ifade eden 

sözünde;” Cümlemizin başı Şeriatı mutahharaya bağlı olduğundan kaffe-i ef’al ve 

harekatımızı ona tatbik etmeye sa’yeder isek ol vakt ruhaniyatı Peygamberi dahi hoşnut 

ve razı olarak Cenâb-ı Hayrun Nasırin devlet-i Aliyyemizde fevz ve nusret ve tevfikatı 

Samedaniyyesine mazhar edeceğine kat’an şüphe yoktur.”526 

 Halifelik;halk üzerinde,sosyal hayatta muvaffakiyeti sağlayan en önemli unsur 

idi,göz ardı edilemezdi. 17. Yüz yıl Papalıkta müessir olan Vicenza Piskoposu Baroldi 

Monteguclio şöyle der;” Biz haçlı seferlerinde Türklerin kılınçlarından çok,sosyal 

düzenlerine,aile ve toplum değerlerine,adalet ve İslam Türk hukuk kaidelerine mağlub 

olduk.”527 Bu gerçek onlarca da göz ardı edilemezdi. Ve öyle de oldu. 

 Hz. Âdemden Peygamberimize bir devre, Peygamberimizin devresinden 

zamanımıza olan ikinci devre de hep fetihler ve yükselişler olmuştur. İslam-ın güneş gibi 

doğuşuyla ufuktaki ve kalblerdeki karanlıklar da izale olmuştur. Selçuklu, Osmanlı, 

İstanbul-un fethi ve dünyanın fethi devreleri süregelmiştir. 

 Her kemalin bir zevali olması şu noksan dünyanın bir gereğidir. 

 Baş da siyasi dahi İngiliz-in girişimleri bu hilafeti sona erdirdi. Bu amaçla bir 

yandan; İngiltere-nin hedefi Osmanlıya alternatif bir  halife ihdas ederek kendi 

kontrolünde onu yönlendirmeyi amaçladığından; 1916-daki Şerif Hüseyinin isyanı 

bunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.”528 

 İslâm devletlerinin başlarındaki gerek idarecilerde,gerekse idaredeki,halk ile 

olan uyumsuzluk da  İngiliz entrikasının mevcut olduğunu İngiliz ajanı Hemper kendisi 

ifade eder. 

 Yani:”1878’den sonra İngiltere’nin an’anevi Osmanlı dostluğunun yerini Mutlak 

Osmanlı düşmanlığı aldı.” 529 Buda bir yandan ticaretin düşmesinde rolünü gösterdi. 

 Toplumu ölmüş gitmiş,hiçbir faydası olmayan insanların münakaşasıyla 

uğraştırır. Onların kendi aralarında bir meselesi yokken,insanları onlarla problem 

sahibi yaparlar.530 
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 Hassas noktanın hilafetten kaynaklandığını biliyordu. Bu düşünceyle;” 1878-1880 

yılları arasında İngiltere-nin İstanbul büyük elçisi olan Henry Loyard-ın “Sultan(II. 

Abdulhamid,Halifelik sıfatı hakkında gösterdiği hassasiyeti başka hiçbir meselede 

göstermemektedir. Onun en büyük gayelerinden biri ünvanını muhafaza etmektedir. 

Halife ünvanını Sultan ünvanından daha kutsal  ve ehemmiyetli görmektedir.”531 

 Bunda dini bazı problemlerin çıkacağı durumu,önemli rol oynadı. Çünki halifelik 

kalkarsa Dar’ul Harb olan memleketlerin de dini mükellefiyetler zora düşecekti532 

 Bu düşüncelerle Hindistanlı hilafet hareketi heyetinin 1920 Martında İngiltere 

başbakanı Lioyd George’a yaptıkları Osmanlının dini ve siyasi statüsünün değişmemesi 

teklifi sert tepkiyle karşılanmıştır.533 

 Ve bizde de başlangıçta büyük kabul gören hilafet,daha sonra ilgasıyla son 

bulmuştur. Nitekim “ Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemalin Son Halife 

Abdulmecid-e meclis tarafından hilafet makamına seçildiğini bildiren 19 Kasım 1922 

tarihli tebliği”534 bildirdiği belgeyle sabittir. Buna istinadendir ki;Halife Abdulmecid-in 

halifelikten çekilmediği535 kuvvet kazanmış olmaktadır. 

 Aynı zamanda “22 Kasım 1923-de gerçekleştirilen Cumhuriyet halk fırkası 

toplantısında fırkanın genel başkanlığına seçilen İsmet Paşa Halifenin ziyaret edilmesine 

temas edip, “ Tarihin her hangi bir devrinde bir halife zihninden bu memleketin 

mukadderatına karışmak arzusu geçirirse o kafayı behe-mahal koparacağız.”536 der. 

 Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan 1774 küçük Kaynarca anlaşması;” 

batılı bir devletin Osmanlı padişahlarını bütün müslümanların halifesi sıfatıyla 

tanıdığını gösteren ilk resmi belge olması bakımından önemli.”537 Olmasına rağmen; “ 

İngiltere de 19. Yüz yılın ikinci yarısında ortaya çıkan Osmanlı hilafeti karşıtı 

propağandalar..”538 yıkılışı ve kopmaları hızlandırır. Nitekim “ Kırım Osmanlılardan 

özel bir hukukla ayrılan ilk İslam toprağıdır. Osmanlı devleti daha önce hiçbir gayr-i 

müslim devletle,bir zamanlar kendi sınırları içinde yer alan bir ülkedeki müslümanların 

geleceğini tartışmamıştır. Padişahlar bu tarihten sonra da Osmanlı sınırları dışındaki 

müslümanlarla hilafet hukuku çerçevesinde ilgilenmeyi sürdürmüşlerdir.”539  
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 “Hammer,büyük Osmanlı tarihini bu 1774 Kaynarca muahedesi ile bitirir. 

Cevdet Paşa’da 50 yıllık büyük Osmanlı tarihine bu muahede ile başlar.”540 

 Osmanlının yıkımında şu üç andlaşmanında önemli olduğu görülür;1)1699 

Karlofça anlaşması.  2)1878 Berlin anlaşması.  3)1913 Londra anlaşması.541 

 Birincisiyle; kendisi başkalarının istiklal ve büyüklüğünü tanıyordu. 

İkincisiyle;Topraklarını onlara geri iade ediyordu. Üçüncüsüyle de;elleri kolları 

bağlanarak zoraki tanınıyordu. Aldı,verdi,sınırlı kaldı. 1923 Lozan ile de bunların tescili 

gerçekleşmiş oldu. 

 Karlofça anlaşması;(26-1-1699)”Avrupa lehine ve Türk aleyhine ilk anlaşma idi.” 

1699 yılı,tarihin en mühim yıllarından biriydi. Asyanın üstünlüğünün Avrupaya 

geçtiğini gösteriyordu.”542 

 Katib Çelebi’nin özetle ifade ettiği gibi;Kişinin ihtiyarlığına alamet nasıl ki saç ve 

sakal ağarması ise;devletin kocadığının alameti de,özellikle baştakilerin saltanata,zinete 

düşkünlüğü,rahatlık,zevk,makam,şan-şeref gibi hastalıklar olduğunu söyler.543[52] 

 Abdulhamid Han hatıratında:” İmparatorluğumuz din,iman ülkesidir ve öyle 

kalacaktır. EĞER DİN ANLAYIŞI YIKILIRSA İMPARATORLUĞUMUZUN SONU 

GELMİŞ DEMEKTİR. Dindaşlarımızla meskun olan memleketlerin,büyük devletlerin 

elinde olması pek acıdır. Devlet-i Aliye-deki yirmi milyon müslüman kalmıştır,buna 

rağmen bütün müslümanların gözü İstanbul-dadır.”544 Ve bunun hilafet ile İslam 

alemini koruyup,İslam aleminde de ittifakı temin etmeye sebep olacağını söyler ve bu 

amaçla da  Şam ve Mekke demir yollarını inşa eder.545 

 Muhyiddin-i Arabi;Osmanlının kuruluşundan bir asır önce yaşadığı 

halde,Osmanlı döneminde zuhur edecek olan olaylardan yaşamış ve yaşanmış gibi 

bahsetmektedir.546[55] 

 Hilafetin kalkmasında öncü olan Rıza Tevfik gibiler pişmanlığını şöyle itiraf 

ediyor:” 1908 ihtilalinden evvel,bizleri baş-da İngiliz sefiri olmak üzere Fransız,İtalyan 

sefirleri de çok teşvik ettiler. Onlardan büyük mikyas-da fikir muaveneti (yardım) ve 

teşvik gördük...Hey Rıza! Meğer kimlere hizmet etmiş?”547 Ve Rıza Tevfik İstanbul-
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daki İngiliz elçisi (1909) lorduna sorar:” İngiltere Devlet-i fahimesini,Hilafet müessesesi 

bu derece şiddetle neden alakadar ediyor? 

 Ha...Dostum Rıza Tevfik Bey...Biz Mısır-da,bilhassa Hindistan da İslam 

kitlelerini idaremiz altına alabilmek için milyonlarca altın harcadık,muvaffak olamadık. 

Halbuki Sultan?Yılda bir defa bir “ Selam-ı Şahane”,bir de “Hafız Osman Kur’an-ı 

Kerimi” gönderiyor,bütün İslam ümmetini,hudutsuz bir hürmet duygusu 

içinde,emrinde tutuyor. 

 İşte biz ihtilalden ve siz Jön Türklerden ihtilal sonunda,sultanların da, 

hilafetinde,yani bir Selam-ı Şahane ve bir Hafız Osman Kur’aniyle kitleleri avucunda 

tutan kuvvetinde devrilmesini bekledik,aldandık. İşte bu sebeple bir soğuk adem-i kabul 

gördünüz.”548 

 Bu amaçla her fitneyi meşru gören İngilizlerin bu entrikalarını te’yid eden Albay 

İsmail Erdoğan-ın şu itirafı ışık tutmaktadır:”Henüz yeni zabit çıkmış çiçeği burnunda 

birer mülazım (Teğmen) idik. İttihatçılar,bize de nefer elbisesi giydirdiler.(Cahillerin 

birleşerek yaptıkları bir gerici isyan diye gösterilen 31 Mart fesadını er esvabı 

giydirilmiş ittihatçı subayların idare ettiği ve gerisinde İngiliz-Siyon parmağı 

bulunduğu...Ayrıca bu vakanın Sultan Hamidi devirerek-sonunda- imparatorluğumuzu 

yıkmak hedefi güttüğü böylece sabit olmuştur.)31 Mart hadisesine karıştık. Fakat bu 

katılmamıza mükafat olarak,terfi zamanını beklemeden bir üst rütbeye terfi ettik. Bir 

rütbe kıdem aldık.”549 

 “1950’den sonra Hamid rejiminin büyük düşmanlarından ve ittihad ve terakki 

erkanından ünlü gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın;”İmar ile siyasi iktidar mümkün 

olsaydı,Sultan Abdulhamid ölümüne kadar tahtta kalırdı.”der.550 

 Bunun getirdiği kaybı Mısır-da “El- İtisam”dergisinin Ağustos  1988 tarihli 

sayısında:” Laik,şeytani ve Yahudi dönmesi Atatürk, Türkiye ye her şeyini kaybettirdi. 

Bu kayıp öylesine büyük oldu ki,Türkler,tarihlerini ve batıyı kahrederek,İslâmiyeti 

Avrupanın kalbine kadar götüren Fatih Sultan Mehmet-lerini bile elden çıkardılar.”551 

 İsmet İnönü ye karşı Adnan Menderes samimi idi. Parlamentonun gücünden 

dolayı:” Siz isterseniz Hilafeti bile getirirsiniz.”diyordu. 

 Ancak bütün bu sebeplere rağmen kaderinde bir hükmü vardı ve de hükmetti. 

 Osmanlı Şer’i Şerife uygun hareketini son 150 yıldaki ihmali 

neticesiyle,tanzimatın başlamasına sebep olan düzenlemeler adıyla 3 Kasım 1839-da 

Gülhane Hatt-ı Hümayununu ilan etmiştir. 
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 Bu şura meclisi yavaş yürümesi neticesinde de  batının zorlamasıyla 18 Şubat 

1856 tarihli Islahat fermanıyla da gayr-ı müslimlere bazı hakların tanınması veya 

tanınan hakların uygulanmasına gidilmiş olmaktadır.552   

 “Islahat fermanı Tanzimat fermanına göre daha ayrıntılı idi. Tanzimat fermanı 

Osmanlı tebaasını kapsarken,ıslahat fermanı,Osmanlı ile ecnebi,gayrı müslimleri de 

kapsamakta idi. Tanzimat iç dinamiklerin,ıslahat dış etkilerin tesiriyle çıkarılmıştır.553 

 Böylece;Hz. Ebu Bekir-den beri devam eden hilafet,102. Halife olan II. 

Abdulmecidle 3 Mart 1924 tarihinde tamamen İngiliz baskısıyla lağvedilmiştir.554 
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YOK EDİLEN OSMANLI HATIRASI KALAN BATININ BATIK KALINTISI 

  

 23 Nisanlarda âdeta âdet olmuş. Düşünülmeden okunan ısmarlama yazılar. 

Padişah ve ailesini sürme teraneleri ve senaryoları...Beceriksiz insanlar beceriksizliğini 

setretmek için başkalarına kusur yapıştırıp, onun üzerlerine yükselme planları 

kurarlar. 

 Yükselemeyenler başkalarının sırtında yükselmeye çalışırlar. Kısa boylular 

parmaklarının ucuna basarak yükselme ihtiyacı duyarlar. Zoraki ve sun’i olarak Uzun 

boyluların böle bir derdi yoktur uzanmak ve uzun görünmek için... 

 Osmanlı neden parmağının ucuna bassın ki? O hem görüyor, hem de görünüyordu. 

Hem de Polat gibi. Görünme ihtiyacı görmüyor, görenler düşünsün.. duyanlar düşünsün. 

 Batı kadar takdir edemiyoruz geçmişimizi. Geçmişine küfreden kendine küfreder. 

Babasının  

                                                           
552 Bkn.B. Osmanlı.age.Sh.396. 

553 Bkn. İslam Ans. age. 19 /187. 

554 Age. Sh. 303. 



Mirası üzerine oturan miras yedi bir evladın hora çekmesine ne kadar da benziyor bu 

hovardalık. Ağzını küfürle açan kişinin geçmişine küfretmesiyle geçmişle koparması, kopuk bir 

insan türünün üremesine ve de türemesine neden olan kopuk nesil çıkmış oluyor. 

 500. yıllarını kutlayan Yahudilerin Osmanlıdan sitayişkârâne bahsetmeleri, Osmanlının 

700. Yıl kutlamalarında onu büyük kılan sebebin –Özgüveni- olduğunu ifade eden Türkiye 

Ermeni patrikliğinden ders alınmalıdır.555 Düşman görünenin övmesine karşı evladın 

küfretmesi tam bir garabet ve cehalettir. 

 Cemil Meriç Osmanlıya küfredenler için şöyle der.”Bunlar, bizim içimizdeki “Batı 

yeniçerileridirler.” 

 Eğer beceriksizlikle itham edilen II. Abdulhamid gibi bir şahsiyyet ise; İşte o, hasta 

adam denilen dönemde iç- den ve dış-dan yapılan yıkımlar karşısında devleti 33 yıl ayakta 

tutmuştur. Bizde ise 99 yılı itibariyle 75 yılda 57 hükümet kurulmuştur. 1,5 yıla bir hükümet. 

Kıyas yoluyla bile aradaki fark rahatlıkla anlaşılabilir. 

 Yapılacak iş; bir revizyon ve düzenlemedir. Yıkım değil. Biz ise hararetle geçmişi 

yıkma çabası içerisine girmekle kalmamış, batının köhne ve köhneleşmiş birikintilerine 

sahip çıktık. 

 Laiklik dedik, insanımızı dışladık, onlara cephe aldık, onları cephe aldırttık. 

Oysa batıda laiklik:”Ne dindara ne de dinsize ilişmemek” tarzındadır.556  

                                                                                           

 Biz bunu bile ne kadar uyguladık  ve de nereye kadar uygulayabildik? 

Değerlerimize değersiz kalmakla kalmadık, onları yıkma yoluna gittik. 

 Oysa Siyonizmin hedefi ve gayesi tüm değerleri tahrib edip yıkmaktır.557 

 Biz ne idik, kime benzedik? 

 Osmanlı 72 milleti içinde barındırdı. Öyle olmasaydı bu gün ne Yahudisi olur, ne 

de Sırbı kalırdı. Ancak onlar öyle olmadı, öyle kalmadı. İşte Kosova. Sırbın tepindiği 

yer. 

 İşte Yahudi. Herzl-in ifadesiyle:”Yahudiler ve Yahudi olmayanlar uyum içinde 

bir arada yaşayamazlar.”558 Bu hırçınlıklarından dolayı önemli dualarından olan şu 

ifadeyi kullandılar;” Günahlarımız yüzünden yurdumuzdan sürüldük.”559                                        

                                                           
555 Bkn. Zaman Gaz.31-07-1999. 

556 Din ve Vicdan Hürriyeti. Prof. W. Hamd. Terc.Prof.S.Armağan.Sh.158. 
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 Osmanlı bu günahı işlememekle günah mı işlemiş oldu? Günah bize ait. Zira biz 

uygulamadık veya yanlış uyguladık. Nitekim 1926 ve 27 ’ler de  laik eğitime geçilmesi 

üzerine İngiltere de bulunan Vahdeddine tatbikatı konusunda sorulduğunda şöyle der :” 

Eğer bu proğramı 50 sene uygularlarsa, bolşeviklik gelir, Kominizm gelir.” der.560  

Ve aynen de çıktı. 70-ler de ki anarşi,80-ler deki  Apo olayı  o tohumların birer  

neticesi idi. 

Doğacak çocuğa Abdullah isminin konuşmasına –Olmaz- diye tepki gösteren bir 

çocuk, o ismin kan içen bir canavara ait olduğundan bu ismi istemeyen saf çocuğun bu 

tavrı ve siyasilerin kirlettiği isimler. Örnek alınan değil,örnek alınmayan isim ve 

politikalar. Ve bunları bizler kirlettik. Farklı hesaplardan farklı nesilleri bizler yanlış 

politikalarla durmadan ürettik ve türettik. 

Nitekim Türkiye-deki irtica yaygaraları bazı iş adamlarının şantajı,köşeyi dönme 

gürültüsünde sessiz yürütme faaliyetinin diğer adı idi.”561 

Ve öyle oldu. Yani” İftiranın değişmeyen mantığı.”562 

Aynı iftirayı Osmanlının son hatırası olan  Sultan Vahdeddine de attık. Hain 

dedik. Bunu hazmedemiyen kızı Sabiha Sultan  şöyle cevapladı:"”Ben kızı ve ölümüne 

kadar başucunda olan en sevdiği bir insan olarak şunu bütün şerefimle temin ederek ve 

Osmanlı imparatorluğunun bütün şan-şeref dolu varlığını ortaya koyarak söylemek 

isterim ki; babam asla hain değildir. 

Olaylara karşı paratoner görevi yaptığını ve İstiklal harbinin başlatıcısı olan  

Vahdeddin bağlılığını şöyle ifade ediyor:” İstanbul-u terk ederken Osmanlı hanedanına 

aid olan benim için çok büyük kıymet taşıyan eşyaları yanıma almayı düşünmedim. Bu 

sebeple,şimdi yabancı bir memlekette beş parasız,yüzüstü ve ızdırap içinde 

kaldık.”563[9] 

Diğer uygulamalarımızdan bir kesit:” İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi Savcısı:” 

Solculardan o kadar insan tutukladık ve cezalandırdık. Dengelemek için, sizden de 
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birkaç kişiyi almışsak ne olmuş?” şeklinde564 açıkladığı dengenin arandığı dengesiz 

uygulamalar. 

Öyle senaryolar ki  yapım üzerine değil, yıkım üzerine kurulmuş. CIA-nın 

faaliyetleri içerisinde olan:21-1-1972 tarihli The Daily Telegraph gazetesindeki:”1960- 

Türkiye-CIA’-nın, General Gürsel-e  Menderes hükümetini devirmesi için yardımı.” 

der.565 

1971- deki anarşik hadiselere karışma,askeri darbelerdeki uzmanlık, işçi 

sendikalarında maaşlı adamlar, 27 Mayıs-1960 ihtilalindeki rolleriyle  CIA, rollerini 

üstlendiği şekliyle yapmıştır.566                      

Fransa Türkiye ye kültürüyle, İngiltere siyasetiyle, Rusya fikir yönüyle, Almanya 

ekonomik, İsrail istihbarat ve muhbirlik, Amerika da askeri güç yönüyle hakim bir güç 

olarak etki yapmakta   ve batı bizleri bu yönleriyle terbiye etmektedir. Önemli olan 

özelliklerini öne çıkarmaktadırlar. Yine bu devletler dünyayı bir masa başında 

parsellemekte, büyük pastadan paylarını almaktadırlar. 

Arap dünyasında da her bir batılı devletin bir Arap devleti üzerinde hakimiyet 

kurduğu görülmektedir. Nitekim Fransa Cezayir-e, İngiltere Mısır ve Hindistan-

a,Rusya Suriye ve Türk Cumhuriyetlerine, Amerika Suudi Arabistan-a ve diğerlerine 

olan hakimiyetlerini sürdürmektedirler. 

Libya, Irak, İran, Ermenistan bunlarda tabi durumunda kalan devletlerdendir. 

Öyle ki devletler değil kıtalar paylaşılmıştır. Afganistan, Pakistan ve Hindistan gibi 

Cumhuriyetlerde iradeleri ellerinden alınan devletlerdendir. Ya bir kısmının devletleri 

özgür değil, yada bri kısmın halkının özgürlüğü elinden alınmış. Özgürlük savaşları 

böylece anarşi ortamıyla kızıştırılmakta, bir türlüde durulmamaktadır. Devletlerin 

başına getirilen bir idareci ile halk boyun eğdirilmeyle karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Baştakinin kimliği adeta halkın kimliği gibi gösterilmektedir. Azınlığın  temsilcisi olan 

Suriye deki  Süryani Hafız Esad gibi. Ve işte putlaştırılan Saddam Hüseyinin memleketi 

Irak. Vehhabi perdesine bürünen Suud. Dünya adeta uyumsuzlukların uyum bulmaya  

çalıştığı çarpışan  bir dünya durumunu almış. Ve son: 

“Bir gün cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Yahya Efendi 

hazretlerine bir Hatt-ı Şerif gönderdi ve “Ağa bey!Sen ilahi sırlara vakıfsın,bilirsin. 

Kerem eyle de bize Osman oğullarının akibetinin ne olacağını haber ver. Nesli kesilip 

yok mu olacak. Ya olacaksa,bu hangi sebeptendir.”dedi. Hatt-ı Şerifi okuyan Yahya 

Efendi eline kağıt kalem alıp;”Kardeşim!Neme gerek.” Diye iri harflerle yazıp 
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Kanuniye gönderdi. Kanuni Yahya Efendiden gelen mektubu okuduğunda hayretler 

içinde kaldı. Fakat bir şey anlamamıştı. Derhal bir kayık hazırlanmasını emretti ve bu 

bilmece sözün manasını anlamak için Yahya Efendinin dergahına geldi. Yahya Efendiyi 

görür görmez:” Ağa bey!Ne olur gizlemeyip, sualime cevap veriniz. Bizde ona göre 

hareket edelim.”dedi. Yahya Efendi bunun üzerine tebessüm edip;” Biz cevap verdik. 

Bu  sözümüzü anlayamamana şaşarız.” dedi. Kanuni.” Nasıl?” deyince,Yahya Efendi:” 

Zulüm,haksızlık yayılsa,işitenlerde;” Neme gerek” dese ve onu önlemeye çalışmasalar, 

sonra koyunu kurt değil de çoban yese, bilenlerde bunu söylemeyip gizlese, fakirler, 

muhtaçlar, gariplerin feryadı göklere çıkıp bunları taşlardan başkası işitmese, işte o 

zaman felakettir. Neslinin o zaman yok olmasından korkulur. Hazinelerin boşalır. 

Askerin itaat etmez olur ve yolundan gitmezler. Yok olmak mukadderdir.”buyurdu. 

Kanuni bunları işitince,göz yaşlarını tutamadı. Yahya Efendiye olan sevgisi daha da 

arttı.”567     

Körler memleketinde şaşıların hükümdar olması mukadder oldu. Ve 6-7 asırlık 

gül soldu,solduruldu. 

Bu hat yani Osmanlı hattı;bazı ufak tefek arızalarla beraber 624 sene 

süregelmiştir. Bu hattı mücerret düşünmekle beraber kendi zaman ve zemininde diğer 

hatlarla beraber mukayese etmek gerektir. O zaman işin sağlam ve dürüstlüğü ortaya 

çıkmış olur...... 
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NUSAYRİLİK    VE    SURİYE 
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 Hz. Ali ve Şialıkla ilgisi olduğu söylenilen Nusayrilik  haktan ayrılmasının 

şaşkınlığı ile,bir bocalama neticesi olarak,kendilerini adapte edecek bir yer de 

aramaktadırlar ki; Hristiyanlıktaki Teslis inancı bunlara Ali-Muhammed-Selman 

(Selman el Farisi) üçlüsü olarak görülür. 

 İtikaddaki bu bozukluktandır ki; Hulul denilen bir inanca Yani Allahın 

insanlarda hulul edip,girdiğine inanırlar. 

 Ağırlıkla Suriyede bulunan Nusayriler,ordu da belli bir etkinliğe de 

sahiptirler.568 

 Her yerde olduğu gibi burada da hakimiyet kurma ve karışıklık çıkarmada  

Rus,İngiliz ve Fransanın büyük rolü söz konusu idi. Diğer Arap ülkeleriyle bağları 

kopartılan Suriye; Türkiye de ve diğer Orta-doğu ve Balkan ülkelerinde yapılan 

ihtilaller gibi,ihtilallere sahne oluyordu. 

 Bu sahnede her kes  özellikle sahneleyen ve proğramlayanlar başta olmak üzere 

yerini alırlarken ,Nusayriler de 1963-Mart-ındaki Baas darbesiyle yerini alıyor ve 

pekiştiriyordu. 

 Daha sonra 1960 Şubatında Nusayri darbesi,1970 Kasımında Nusayri olan Hafız 

Esad darbesiyle yerleri pekiştiriliyordu. her yerde bir fitne ve karışıklık karşısında tepki 

unsuru ve de ırkçılık ve milliyetçilik bağlarıyla toplum karşı karşıya getirilerek iç 

karışıklıklar başlatılmaya çalışılıyordu. 

 Ve bunu da ;sadece Suriye,Mısır değil,tüm orta-doğunun jandarmalık görevini 

yapacak olan İsrail ile kontrol ediyordu. 

 Artık savaşlar,devletler arası savaştan çıkıp,toplumlar arsı iç savaşa dönüşmüştü. 

Galibiyet de masa başında alınan kararlarla sonuçlandırılmaya başlanmıştı. 

 Kendisi Yunan-Ortodoks olan ve Baas partisinin kurucusu Mişel Eflak 

Suriyedeki bu boşluktan istifade etmiştir. 

 Baba tarafından Hristiyan,anne tarafından Yahudi olan bu şahıs bir sosyalist idi. 

Suriyeyi sinsice yönetmede başarı gösteriyordu. Üç ilkelerini hakim kılmaya çalışıyordu. 

El-Vahde,El-Hürriyye,El-İştirakiyye. 

 Hemen hemen her yerde oynanan oyun ve çevrilen film aynı idi. Mevcut idareden 

memnuniyetsizliği ifade ile halkı sokağa döküp,neticede yıkarak yerine geçmek planı idi. 

Azınlıkla da olsa yukardan inme ile devleti ele geçirme en büyük hedef idi. 

 İşte Suriye,Mısır,Cezayir gibi bir çok ülkelerde çevrilen filimler hep aynı idi. 

Ancak hepsini kendisine bağlayan Osmanlının kolunun bağlanması ve kesilmesi 
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gerektiğini bilenler öyle yaptı. Ondan sonrası kolaydı. Nitekim öylede oldu ve öylede 

yapıldı. 

Ancak temeli sağlam olup,halkı manen kuvvetli olan devletler,yenilir 

lokmalardan olmayınca lokma boğazda kalıb,yutmaya çalışanı bir yandan 

zorlarken,diğer yandan da boğulmasına neden olmaya başladı. 

Hafız Esad-ın destekçisi olan üç Ali-ler yani üç Nusayri general olan Ali Aslan,Ali 

Duba,Ali haydar bizdeki hesapsız,sorgusuz-sualsiz ipe çeken İstiklal mahkemelerinin üç 

Ali-lerine (Ali Çetinkaya, Kel Ali ve Topal Ali-ye ne kadar da benziyor değil mi?) 

İngiltere ve Fransa öncülüğünde hedef:” İslam ülkelerindeki azınlıkları ve 

özellikle( Veya orada bulunan başka grupları,farklı düşünce ve inanç kesimlerini) 

Hristiyanları gerektiğinde destekle ve çoğunluğa karşı kışkırt.” politikası idi. 
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