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ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN… Ben ise… 

Sen büyüksün.Büyüklüğün kâinatı ihata edip kuşatmaktadır. 

Ben ise;her yönüyle âcizim.Aczimden kendimi bile idare edememekteyim. 

Sen bütün sıfatlarınla zâtın gibi ezelden gelip ebede gitmektesin. 

Biz ise var oluşumuzdan haberimiz olmadığı gibi,ne zaman gideceğimiz dahi elimizde 

değildir. 

Allahım izzet sende zillet bende. 

Sen Azizsin biz zelil. 

Sen büyük hem de en büyüksün. 

Sen Cemilsin hem de nihayet cemalde. 

Sen Kâmil ve Mükemmilsin hem de nihayet kemalde. 

Sen Hâlıksın hem de en mükemmel yaratansın. 

Sen Bir,Tek,Vahid ve Ehadsin. 

Bir-liğin âleme birlik ve varlık vermektedir. 

Biz ise kesir ve kesretteyiz. 

Varlığımız kesretin varlığı ile var olmaktadır. 

O kesret olmazsa,bizdeki vahdet olmaz. 

Hepimizin dağılmadan birliğini koruması ancak senin birliğin iledir. 

-Her şey Bir-den gelir,Bir- e gider. 

-MinALLAH…İlALLAH… 

Sen Vahidsin,Biz kesir.. 

Vahdet senden,Kesret bizden. 

-Eş ve çocuğu kendilerine yakıştıramayanlar,sana nasıl yakıştırıyorlar? 

-“ İmam efendi, ehli kitap ile münazara için patrik ve papazların olduğu tartışma 

ortamında ilk cümlesi şöyle olmuş: 

- “Papaz efendi, çoluk-çocuk nasıl?” 

Papaz , kibirle yüzünü ekşitmiş; 



- "Hıristiyan din adamlarına münâzaraya geliyorsun da, daha papazların, papanın 

çoluk-çocuk edinmek gibi süflî (aşağılık)işlerle meşgul olmadığını bilmiyorsun öyle mi! 

Bu ne cehâlet!” ... 

İmam gülmüş; 

- “Bilmediğimden değil... Fakat; 

Kendinize bile yakıştıramadığınız, süflî iğrenç bulduğunuz, eş ve evlât edinme vasfını 

Allâh’a isnad edişinizdeki tutarsızlığı size söyleteyim dedim.” 

-Nurumuz Sensin.Ruhumuz Sendendir. 

Senin ile nisbetimiz kesilse, yokuz. 

Varlığımız Sana nisbet ve intisab iledir. 

*İman giderse kişinin kâinat ışığı söner,namaz giderse hayat ışığı söner. 

Kişinin imanı bu dünyada giderse,hayat şarteli kapanmış demektir. 

Son nefese kadar açma ihtimali vardır. 

Şeytan ise şartelini yakmıştır.Tamiri mümkün değildir.Devre dışı olmuştur. 

Ebu Leheb de onlardan biridir.Şartelini yakan nadir insanlardandır. 

Hayatta cehennemle müjdelenenlerdendir! 

Ne hazin işkence!!! 

Firavun bile şartelini yakmamış,son anda çalıştırmaya çalışmıştı. 

-Musa-nın Rabbine inandım,dedi. 

*Senin varlığının nuru ve zuhuru,şiddeti zuhurundandır. 

-Yavru balık  annesine;Bana  suyu anlatır mısın?nedir,der. 

Annesi ise;Sen bana sudan başka bir şey söyle,bende sana onu söyleyeyim. 

-Ondandır ki,sekir halinde olanlar –Lâ mevcúde illâ hú ve Lâ meşhúde illâ hú-

deyip,senin dışındaki varlıklara hakiki var dememişlerdir. 

-Her şey –Heme Ost-,-yani Her şey O’dur- değil,Her şey -Heme Ezost –dur. Yani her şey 

O’ndandır. 

*Yüzde ısrar etme doksan da olur.  

İnsan dediğin noksan da olur. 

Sakın büyüklenme elde neler var? 

Bir ben varım deme, yoksan da olur…[Hz.Mevlana] 

Bizler gerçek var değiliz ancak Sensin Tek Var olan Var… 



*Sen vardın,biz var olduk.Bizi veya bizden birini sevdin,bizi var ettin. 

-Gerçekten Allah insanı sevdi.Oysa melekler yaratılmasını istemezken,şeytan ona karşı 

düşmanlık ederken,cinler ondan önce devreye girmişken,o insandan sonra bir varlık 

yaratılmayacak,her şeyin varlığı insanın varlığı ile devam edecektir. 

*Rabiatul-Adeviyye rüyada Hz. Peygamber (sav)i görür. Hz. Peygamber (sav), Rabia! 

Beni seviyor musun.? Der. Rabia Hatun da: ?Ey Allah Rasûlü! Seni kim sevmez ki? 

Ama Allah sevgisi kalbimi öyle istila etti ki orada başka sevgiye yer kalmadı.! der. Hz. 

Peygamber de buyurur: Bilmez misin ki Allah-ı seven aslında Beni de sevmiş olur.
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*Sukût bürünmüşse dillere yara derindir.. 

Yara derinse Allah Kerimdir !.. 

*Kula belâ gelmez Hak yazmayınca 

Hak belâ yazmaz kul azmayınca 

Hak kuldan intikam kul ile alır 

Dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. 

*Bütün Kemâl sıfatlar Senden,bütün zevâl ve noksan sıfatlar bizdendir. 

Bizlerin eksi yöndeki nihayet eksikliği,Senin artı yönden nihayet derecedeki üstünlüğüne 

delalet etmektedir. 

- Sen kendini bilmek için âlemi,bizler tarafından bilinmek için Âdemi yarattın. 

Biz seni hakkıyla bilemedik ey Ma’rúf… 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-09-2014 
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ALLAH YARINI VE GELECEĞİ BİLİR 

 “Allahın bir kimsenin kiminle evleneceğini ,gaybı bilmeyeceğini iddia 

ederek,Allah senin cehenneme gideceğini bile bile seni yarattıysa seni niye sorumlu 

tutuyor? 

 -Bu konuda-Mezheb imamlarının Kur’an-la alakaları yoktur,zaten.” 

 Allahın yarını ve geleceği bilmeyeceğini iddia ederek,bunun tamamen kadercilik 

olduğunu iddia eden Abdulaziz Bayındır,bunu dayandırdığı aşağıdaki ayetlerin 

kesinlikle ve kesinlikle iddiasıyla hiçbir alakası yoktur. 

 Ve de güvenip –her ne kadar güvenilmese de-
2
 kaynak gösterdiği Süleyman Ateş-

in mealinde de kendisini destekleyecek bir ibare bulunmamaktadır. 

 İddiasına delil getirdği aşağıdaki âyetlerde ise uzaktan yakından hiçbir alakası 

yoktur.Açık bir hezeyandır. 

 Al-i İmran-140-142:” Eğer siz (Uhud'da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir'de de 

düşmanınız olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar 

arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip 

ederiz.) Ta ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah 

zalimleri sevmez. 

 Bir de (böylece) Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de 

helâk etmek ister. 

 Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya 

çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?” 

Tevbe-16:” Yoksa, Allah, sizden, cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden 

başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı 

sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 

 Elbette zırva tevil götürmez ,bu noktada muhatab bile almaya değmez  ancak işin 

hakikatını anlatmak,kendisini gurura sevketmemek,tarihe not düşmek adına yazmayı 

zaruri görmekteyim. 

 Zira iftiranın boyutları ta Allah-a kadar uzanmıştır. 

 Âyette:” Kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin 

ta kendileridir.”3 

 “Allah'a iftira ederek yalan uydurandan veya âyetlerini yalanlayandan daha 

zalim kim olabilir? Hiç şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler.”4 
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 “Allah'a karşı yalan uyduran yahut âyetlerini yalanlayandan daha zalim kim 

olabilir?”5 

 Evvela bu iddiada;menhus bir zeka,şeytani bir kibir ve nefsani bir lezzet vardır. 

 Öyle bir iddia içerisindeki,kendisinin bildiğini,inandığı ilahı bile bilmiyor.Kendisi 

ne olduğunu bilir,sezer,hüküm verirken,ilahı geleceği bilmemektedir.!!! 

 Kaderi yazıp,her şeyi takdir eden,nasıl oluyor da,gelecekten habersiz oluyor. 

 -Allah-ı yaratmış olduğu zamanla sınırlamak,onu zamanın dar alanı içerisinde 

harekete mecbur kılmak,her şeyden önce Allah-ı tanımamaktır. 

 Bu şahıs gerçek Allah-ı değil,zihnindeki dar kalıplara sıkışmış olan ilahını tasvir 

etmektedir.  

 Aynı zamanda imanın şartlarından olan kadere iman inkâr edilmekte,batıl 

mezheb olan bir yandan mutezilenin görüşü olan; 

silahı sıkıp adamı öldüren için; 

 Eğer sıkmasaydı,ölmeyecekti,iddiasında bulunurken,diğer yandan da cebriye 

mezhebinin; 

 -Sıkmasaydı da ölecekti,batıl iddiasını delil getirerek; 

 -Eğer Allah geleceği veya evlenecek iki kişinin evleneceklerini bilmiş olsaydı, 

zorlama olurdu,sapık düşüncesine gidilmektedir. 

 İnsanın iradesi tamamen devre dışı bırakılıp,göz ardı edilmektedir. 

 Ehli sünnet vel cemaata göre ise; 

 Tabancayı çekip öldüren kişi,tetiği çekmeseydi,ölmesi bizce meçhuldür.Çünkü 

ortada bir fiil yoktur. 

 Olmayan bir fiile de hüküm bina edilemez. 

 *Allah gaybı,ileride olacakları bildiğini,yine kendisi bildirmektedir.İşte o âyetler: 

 -“(Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem 

onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semâvat ve arzda 

görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta 

olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi.”6 

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

haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek 
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üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken 

de yanlarında değildin.”7 

 -“Allah, size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah, elçilerinden dilediğini 

ayırdeder.”8 

 -“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, 

karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin 

karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir 

kitaptadır.”9 

 -“Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”10 

 Bu ayetler gibi 50-nin üzerinde gayb ile,Allah-ın geleceği bildiği ile ilgili ayet 

mevcuttur. 

 *Ayrıca Bakara suresinin başında anlatılan Hz.Âdemin halife olacağı ile ilgili 

anlatılan ayetlerde,meleklerin taraftar olmaması karşısında Allah,-Onların 

bilmediklerini de bildiğini ifade ederek,Hz.Âdem-in yaratılması yönünde hükmetmiştir. 

 *Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil daha hayatta iken akibetlerinin ne olacağı 

Tebbet suresinde anlatılmış ve kötülenmişlerdir. 

*Rum suresinde Ehli kitabın ateş-perestlere karşı galib ve üstün geleceği daha 

önceden haber verilmiş ve öyle de sonuçlanmıştır. 

Lokman suresinin son ayetinde,kıyametin ilminin onun yanında olduğunu ifade 

etmesi,O’nun her şeyden haberdar olduğunu beyan etmektedir. 

“Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir, 

rahimlerde bulunanı O bilir, kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede 

öleceğini bilemez. Allah şüphesiz bilendir, her şeyden haberdardır.”11 

*Hadislerde haber verilen âhirzaman ve ahirzaman 
12

 alametleri 
13

 ve de 

kıyametle ilgili haberler,hep gelecekle,bilinmeyenler ile ilgili beyanlar olup,bunlarında 

zaman içerisinde gerçekleştiğini görmekteyiz.
14

 

Bu mesele kaderin 
15

 iyi anlaşılmamasının ve de Allah-ın varlığının 
16

 yeterli 

derecede bilinmemesinin bir göstergesidir. 
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 A.Bayındır-ın bu ilk tutarsızlığı 
17

 değildir. Ve bu ilk kişi de değildir. 
18

 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-02-2013 

 

 

ALLAH ALLAH DİYEN ORDU! 

 “Allah Allah diye taarruz eden ordu camiye bomba koyar mı?” diye soran 

Orgeneral Başbuğ, “Türk ordusunun da bir sabrı var” şeklinde konuştu. 

Allah Allah diyen ordunun genel kurmay başkanı hapishaneye atıldı. 

O şimdi Silivri hapishanesindedir. 

Allah Allah diyen ordu dört kere bu millete karşı darbe yaptı,Birkaç kerede 

teşebbüste bulundu. 

En son teşebbüsünde yakayı ele verdi. 

Allah Allah  diyen Ordunun komutanı Kıbrıs-daki camiyi bombaladığını bizzat 

canlı yayında söylemişti. 

Allah Allah diyen ordunun darbeci paşası Kenan Evren,darbe yapmak için 

terörün olgunlaşmasını ve daha da artarak çoğalmasını beklediğini ifade etti.   

Allah Allah diyen ordu Balyoz darbe planında dehşete düşürecek planlarla 

gündeme geldi. 

Fatih-in camiini bombalamak ve kendi uçağımızı düşürmek gibi tam bir kaos 

ortamı oluşturacak karanlık işlerin planını yaptı ve ortamı oluşturmada sürekli kaosu 

tetikledi. 

Yakalayıp görevden alacakları kişileri isim ve yerleriyle tesbit etti. 

Türkiye-nin bir asırlık karanlık geçmişi,ordunun karanlık odalarında,Kozmik 

odalarda saklı bulunmaktadır. 

Allah Allah diyen ordu,yarım asırdır millete Allah dedirtti! 
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Allah Allah diyen ordunun üst düzey yüzlerce komutanları sorgulanması devam 

etmek üzere hapiste yatmaktadırlar. 

Allah Allah diyen ordu,askerin annesi örtülü diye onunla görüştürmemekte, 

askeriyeye almamaktadır. 

Allah Allah diyen ordunun namaz kılan ve inançlı askerleri,irtica suçlaması 

yaftalarıyla ordunun dışına atılmıştır. 

Allah Allah diyen orduya katılan askerler gizlice nerede ve nasıl namaz 

kılacaklarının tedirginliğini yaşamaktadırlar. 

Orduya katılacak askerler kendilerine başı açık,pek namaz gibi şeylerle ilgisi 

olmayan ve hatta ne hazindir ki,namaz kılan anne ve babaları dahi gizli namaz kılmaya 

başlamakta,cemaatlere gidiyorsa terk etmekte,ailesinde imam-hatipli varsa 

alınmamakta,öyle ki seyrettiği kanala kadar milyonlarca insan fişlenerek töhmet altında 

bırakılmaktadır. 

İçki içmemenin adeta suç sayıldığı,içmeyenlerin mecbur bırakıldığı bir ordu. 

Gelecek nesillere bu saydıklarımızla beraber,tüm çirkinliklerin ortaya çıkması 

halinde bu ordu kendisini nasıl savunacak?Nasıl bir kılıf bulacak?Bin yıllık şanlı 

tarihiyle nasıl bağdaştıracaktır? 

Bu mu benim ordum? 

Bu nasıl Allah Allah diyen bir ordu ki? 

*Başbuğ Ağır bir suç ile suçlandı. 

‘Eski Genelkurmay başkanı Orgeneral  İlker Başbuğ, İnternet Andıcı  

soruşturmasında 7 saat savcılık, 1.5 saat de hâkim sorgusunun ardından "silahlı terör 

örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla tutuklandı.’ 

Bu ağır bir suçlama.Şakası bile hazmedilmeyecek bir suçlama. 

Başbuğ-un Genelkurmay başkanı seçilmesi sırasında,İsraildeki ağlama 

duvarında yaptığı duanın fotoğrafları ortaya çıktı. 

Tutuklanan Başbuğ mu yoksa ordu mu? 

Yoksa ordu bu suçlama ile yarım asırlık günahını mı dökmüş oluyor? 

İlker Başbuğ-dan önceki genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt bizzat 

kendisinin ele aldığı 27 Nisan e-muhtırası ile,darbenin önünü açmış,Başbuğ-un devamını 

sağlamış oldu. 

Sırada Büyükanıt mı var? 

Zira o muhtıra aynen darbe kokmaktadır.Milletin iradesine ipotek koyarak. 



Yaşar Büyükanıt-ın Genelkurmay başkanı olma sırasında çok ciddi iddialarda 

bulunularak,kendisinin ve çevresinin tamamen İsrail bağlantılı olduğu iddiasında 

bulunuldu. 

Kendi nüfus kütüğünden,damadına varıncaya kadar Türk asıllı olmadığı iddiası 

üzerinde duruldu. 

Balyoz darbe planının başındaki komutan Çetin Doğan-ın damadı Yahudi 

asıllıdır. 

Bütün bunlar bizi şu sonuca götürmektedir; 

*Prof. Dr. Laçiner, ‘Dışımızdaki PKK İçimizdeki İsrail’ isimli son kitabında 

Türkiye’nin en stratejik kurumları olan MİT ve TSK’ya sızma ve etkileme girişimlerini 

anlattı. 

Ordu işgal altında mı? 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-01-2012 

 

AİLE FERTLERİ ARASINDA OLMASI GEREKEN VE GEREKMEYEN ŞEYLER 

 Beşinci sınıf öğrencileri içerisinde yapmış olduğum;”Aile bireyleri arasında iyi 

bir ilişki olması için nelere özen göstermeliyiz.-anketinin sonucu: 

 Neleri yapmalı ve nelerden kaçınmalıyız; 

-Huzur olmalı. 

-Hoş görülü davranmalı. 

-Sevgi saygı olmalı. 

-Söz dinlemeli. 

-Dövme ve dövüş olmamalı. 

-Temiz olunmalı. 

-Üzüntüler çocuklarla da paylaşılmalı. 

-Verilen sözler tutulmalı. 

-Arkadaşlarım misafir geldiğinde iyi davranılmalı. 

-Akıllı olunmalı,akıllı davranmalı. 

-Birbirimizi üzmemeliyiz. 



-Beraber oynanmalı. 

-Uygun çalışma ortamı hazırlanmalı. 

-Herkes görevini yapmalı. 

-Birbirlerine destek olmalı. 

-Aile-anne-baba kavgası olmasın. 

-Geçim sıkıntısına çözüm bulunmalı. 

-Birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. 

-Küslük olmamalı. 

-Hediyeleşmeli. 

-Boşanma olmamalı. 

-İşler bir kişiye yüklenmemeli,devamlı bir kişiye verilmemeli,görev taksimi yapılmalı. 

-Terbiyeli olunmalı. 

-Kızmamalı. 

-Manevi yaşantı olmalı. 

-Anne baba sürekli güler yüzlü olmalı. 

-Bulunduğumuz evin ve memleketin değişmesini isterim. 

-Sofra kurulumunda yardımlaşılmalı. 

-Konuşmalarda kırıcı olmamalı. 

-Nezaketli olunmalı. 

-Namaz kılınmalı. 

-Beraber ve bir arada olmalı. 

-Dedikodu olmamalı. 

-Tutumlu olunmalı. 

-Bağrışma olmamalı. 

-Yalan söylememeli. 

-Anneler çocuklara namazı hatırlatmalı. 

-Tesettüre uyulmalı. 



MEHMET ÖZÇELİK 

13-01-2014 

 

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ 

“Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü'min hiçbir zaman anarşîye ve 

bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, 

anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar 

hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda 'Ye'cüc' ve 'Me'cüc' komitesi 

olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.” 19 

Âhirzamanın en büyük alametinin ,hepsininde odaklandığı temel nokta Ye’cüc ve 

Me’cüc 20 –ün çıkışıdır. 

O ise anarşi ve terördür. 

Bu ise yaratılmadan önce meleklerin tesbit ettiği;fesad çıkarıp kan dökmedir.
21

 

Aynı zamanda münafıklarında  birinci özellikleridir.
22

 

Enes bin Mâlik -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde 

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu 

karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlar, mümin olarak 

akşamlayıp kâfir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık karşılığında 

dinlerini satarlar.” (Tirmizî: 2196) 

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde 

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Birtakım fitneler olacaktır. O fitnelerde oturan ayakta durandan, ayakta duran 

yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin başında dikilirse, 

fitneler onu yıkar. Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa, hemen oraya 

sığınsın.” (Müslim: 2886) 

Nitekim Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir diğer Hadis-i 

şerif’lerinde de şöyle buyuruyorlar: 

“Mutlu kimse fitnelerden uzakta kalandır, mutlu kimse fitnelerden uzakta 

kalandır, mutlu kimse fitnelerden uzakta kalan ve fitneye maruz kalıp da sabreden 

kişidir. Fitneye başlayan ve çalışanın vay haline!” (Ebu Dâvud) 
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20 Kehf, 18/94, Enbiya, 21/96-97. 
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 Bakara.30. 
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 Bakara.11. 



Ebu Bekre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde 

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

“Muhakkak ki birçok fitneler olacaktır. Dikkat edin! Sonra bir fitne olacaktır ki; 

o fitne zamanında oturan kimse fitneye yürüyenden daha hayırlı, yürüyen fitneye 

koşandan daha hayırlı olacaktır. 

Dikkat edin! O fitne indiği veya olduğu vakit; kimin develeri varsa fitneden kaçıp 

hemen develerinin bulunduğu yere gitsin, kimin koyunları varsa onların yanına varıp 

meşgul olsun, kimin toprağı varsa toprağına gitsin ve toprağı ile meşgul olsun!” 

Bunun üzerine bir kimse: 

“Yâ Rasulallah! Develeri, koyunları ve toprağı olmayan için ne buyurursun?” 

diye sordu. 

Rasulullah Aleyhisselâm: 

“Kılıcını alır, onun keskin tarafını bir taşla kırar. Sonra kaçabilirse süratle 

kaçsın!” dedi ve devamla şöyle buyurdu: 

“Allah’ım! Tebliğ ettim mi? Allah’ım! Tebliğ ettim mi? Allah’ım! Tebliğ ettim 

mi?” 

Bunun üzerine bir kimse: 

“Yâ Rasulallah! Çarpışan iki safa, yahut çarpışan iki gruba zorla götürülürsem 

ve onlardan biri kılıcı ile bana vurursa veya bir ok isabet edip beni öldürürse ne olur?” 

diye sordu. 

Rasulullah Aleyhisselâm: 

“Hem senin günahını hem de kendi günahını yüklenir ve cehennemliklerden 

olur.” buyurdu. (Müslim: 2887 - Ebu Dâvud) 

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir diğer Hadis-i şerif’lerinde 

şöyle buyurmuştur: 

“Muhakkak öyle bir fitne olacaktır ki, Arap’ın kökünü kazıyacaktır. Bunların 

maktulleri cehennemdedir. Dilin tesiri, bu fitnede kılıçtan daha şiddetlidir.” (Ebu 

Dâvud) 

Abdullah bin Amr -radiyallahu anhümâ-dan rivayet edildiğine göre Rasulullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuştur: 

“Arapları kaplayan bir fitne olacaktır. Öldürülenleri cehennemdedir. O fitnede 

dil, kılıç darbesinden daha şiddetlidir.” (İbn-i Mâce: 3967) 

Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde 

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: 



“Kureyş’ten bazı insanlar (ileride) insanları (fitne ile) ölüme sürükleyecekler!” 

buyurdu. 

Ashâb-ı kiram: 

“Yâ Rasulellah! Biz o zaman ne yapalım?” diye sordular. 

“Keşke insanlar onlardan uzak bulunsalar!” cevabını verdi. (Buhârî. Tecrîd-i 

sarîh: 1469) 

*Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz der ki:  

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

“Bu ümmetin sonunda yere batma, kılık değiştirme ve taşlaşma belâları meydana 

gelecektir.” 

Ben: 

“Yâ Resulellah! Aramızda sâlih kullar bulunduğu hâlde helâk olur muyuz?” diye 

sordum. 

“Evet! Pislik meydana çıktığı vakit!” buyurdu. (Tirmizî: 1007) 

*Şu anda etrafa pislik saçılmaktadır. 

Terör çıkarıp,onlara destek olanlar ilerlemeyi istemeyen insanlardır.İstanbul 

Belediye başkanlığına aday olan kişi ”Mustaf Sarıgül, 30 Mart'ta seçilmesi halinde 

cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri olan 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul'un 

yapılmaması için çalışacağını açıkladı. Projelere karşıtlığını bilim kurulundan aldığı 

rapora dayandıran Sarıgül, 3. Havalimanı'nın yerinin Silivri olduğunu söyledi.” 

Daha öncede yazdım;tamamen Abdulhamid,Menderes, ve Özala yapılanların 

aynısı yapılmaktadır. 

Eski gazete haberlerine bakılırsa birebir aynı yöntemin olduğu görülür. 

*Bu fitnelerin ve darbelerin başında da hep İran faktörü öne çıkarılmakta ve 

işlenmektedir.  

İran bize,biz İrana boğduruluyoruz. 

Kime vurulduğu hatırlanmalıdır. 

Yine Bediüzzamanı hatırlayalım: 

"Ben tokadımı Atranik’le beraber (Ermeni/Taşnak Komitesi Reisi) Enver’e, 

Venizelos (Yunan Başbakanı) ile beraber Said Halim’e (Osmanlı Sadrazamı) vurmam! 

Vuran da nazarımda sefildir!” (Sünûhat)." 



Buna alet olmak körlüktür,basiretsizliktir,ihanettir,seviyesizliktir ve en önemlisi 

hem dünyada ve hem de ahrette büyük bir pişmanlıktır. 

*Vallahi de,billahi de,tallahi de bu oynanan oyunlarda devleti devirenlerden 

ziyade,bunlara alet olanlar,basireti bağlanıp olayların arkasındaki planı 

görmeyenler,tarih boyunca lanetle anılacak,ahiretteki sorgusu da iman ve ibadetten 

sonra her türlü sorgunun üzerinde olacaktır. 

Daha önceki yazılarımda da işin vahametini dile getirmiş,basiretlerin açılması için 

uyarıda bulunmuştum. 1 2 3 4 5 6 7  

 7 - 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-03-2014 

 

ASKER OCAĞININ KÜLÜNÜ ALMALI 

 Ya içindekileri temizlemeli veya  İslâmın yayılış ve yükselişindeki gösterdiği aynı 

başarıyı sonunda da gösterip,kirletilen kirlerini temizleyip,beraet ettirmelidir. 

*Pkk;kaderin orduya ödettirdiği bir bedel ve bir keffaretüz zünubtur. 

Bin yıllık islama olan hizmetinde sekteye uğraması,onu sükuta ve sukuta sevketti. 

Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

Beşerin zulmü,kaderin adaletinin tecellisi için,zulme kapı açtı. 

Hadis-i Kudsi de;”Zalim Allahın kılıncıdır.Onunla intikam alır ve sonra dönülür ondan 

intikam alınır.” 

Okyanusları aşan ordu,50 yıldır gölde bocalamaktadır. 

*Peygamber ocağı küllendi,silkelenmesi gerekir. 

O ateşi peygamber yaktıysa –ki öyledir- o ateş sönmez ve söndürülmez.İnşaallah 

yanmaya devam edecektir. 

*Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ silivriden çıktığında ilk öz eleştirisini şöyle 

yaptı:” BİZİM DE YANLIŞLARIMIZ OLDU: Özeleştiri yapmamız lazım. Cenazelere 

gidilir, namaz kılınmaz. Orada, kenarda öyle durulur. Yazılı olmayan bir kural var 

sanki. Bizim de yanlışlarımız oldu. Orduevlerine, askeri tesislerde yapılan düğünlere, 

davetlere başörtülü ve sakallıların alınmaması konusu. Her ordunun kuralları var. 

Mesela Amerikan ordusunun tesislerine blue jeanle giremezsiniz. Yemin törenlerine 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:kirilma-noktasi&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2248:coekue&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2244:efendmzn-d-kirildi&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2282:tokat&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2289:o-cemaat-bu-cemaat-mi&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2293:vazfemz&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2293:vazfemz&catid=64:oen-sayfa-makaleler&Itemid=48


alınmama konusuna cevap veremem. Hatadır. Kabul ediyorum bunu. Ertesi gün o 

çocuk şehit olunca, aynı hanımefendinin elini öpüyorsunuz" 
23

 

İşte bu ordu:” Tarihçi Yılmaz Öztuna 14 ciltlik BÜYÜK TÜRKİYE TARİHİ‘nde diyor 

ki: “14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, Fransa, dünyada 13 yıl lider devlet olarak yaşadı. 

İngiltere 128 yıl lider devlet oldu. Osmanlı İmparatorluğu ise aynı devreler arasında 

tam 322 yıl dünyanın lider devleti olarak selamlandı. Vatanımızın yüzölçümü 1595 

yılında 23 milyon 334 bin 600 km2 idi.” 

Ordu kaybettiği veya içindeki bir kısmın kaybettirdiği itibarını,tarihi misyonunu 

üstlenerek,özellikle siyasete girmeden,millet hedef alınmadan,millete ve devlete hizmet 

makamında devam etmelidir. 

İçi doldurulmayan rejimi koruma değil,içi dolu olan milleti desteklemeli,onun arkasında 

olmalıdır. 

Millet kendisine yapılanı unutmaz ve unutturmaz. 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-03-2014 

 

 

ASKERİYEDE KURT BOĞAN RUHU VE SURİYE SENARYOLARI 

 

*Akşemseddin-in babası Şeyh Hamza aynı zamanda –Kurt Boğan-diye 

namlanmıştır. Amasya-nın Kavak nahiyesinde,ölüp kabre konulduktan sonra bir gün 

bir kurt gelir,mezarı açıp cesedi yemeğe çalışırken,kabirden bir el çıkıp kurdu boğar. 

Ertesi sabah halk geldiğinde görür ki,Şeyh Hamza-nın eli dışarıdadır.Kalbi açık bir 

zat,kurdu öldürdüğünden dolayı elinin yıkanması gerektiğini söyler ve yıkarlar. 

Yıkadıktan sonra el içeri çekilir. 

 

*Cephede kıyasıya çarpışıyordu.Arkadaşı gözünün önünde vurulmuştu.Daha 

ölmemişti,o dostunu kurtarması gerekti.Komutanından izin isteyip kurtarmayı 

istedi.Komutanı kendisinin de vurulacağını düşünerek razı olmadı.Israrını sürdürdü, 

komutanından izin aldı.Sürüne sürüne arkadaşının yanına vardığında her tarafı kanlar 

içindeydi.Sırtlayıp sipere getirdi. 

 Komutan baktığında ölmüştü.Değdi mi,deyince; 
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Evet komutanım deydi.Çünkü gittiğimde daha hayattaydı,son sözünü söyleyip 

öyle gözlerini kapadı. 

 Son sözü ise;Mutlaka geleceğini biliyordum,sözü oldu. 

 İşte sadakat..beklenen ve bekleyen sadakat… 

* Bediüzzaman’ın dediği gibi;orduda bir ruh var,o benimle beraberdir,der.Yani 

bin yıllık İslamın bayraktarlığını yapan ordu,dünyaya adaleti götüren ordu bu ordudur. 

Ve diğer bir sözünde;Ordu bilerek baltayı ayağına vurmaz. 

Ordu bunu gösterdi.İçerisinde darbeye zemin hazırlayan,terörü besleyen,menfi 

insanları destekleyenleri ordu dışarısına atmış,adeta içini kusarak temizlemiş veya en 

azından o alanda bir adım atmıştır. 

Ancak yeterli mi?Elbette değil. 

Ordu bin yıllık birikimini üç-beş darbeciye elbette feda etmez,etse bile o ruh 

ettirmez. 

Şeyh Hamza gibi,boğar,atar. 

Ordu yarım asırlık uygulamasıyla,bin yıllık birikiminin üzerini örttü,unuttu ve 

unutturdu. 

Başarısının güzelliklerini ordudan alıp,bir kişiye vererek zulme ortak oldu.Oysa; 

"Şerefler, müsbet hayırlar, maddi-manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, 

tevzi edilir; kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir" 

 Orduda bir el,bir komite bir asırdır Ergenekon perdesi altında arkasına 

gizlendikleri şahsın ve içi boş olan -rejim elden gidiyor- iddialarının kurbanı oldu,milleti 

kurban etti. 

"Bir dehşetli kumandan dehâ ve zekâvetiyle, ordunun müsbet hasenelerini 

kendine alıp ve kendinin menfî seyyielerini o orduya vererek,.." onun zulmüne ve 

haksızlığına ortak olur. 

Ordu bin yıllık ruh ile o dizgini eline almalı,içerisinde bulunan gizli komitelerin 

boyunduruğundan kurtularak,eski güç ve satvetine dönmelidir. 

Ordu beş yıllık kusmuklarıyla,haklı hedeflere maruz kalmakla bir derece bedel 

ödemiştir. 

Pkk-yı dağda değil,içerisindeki uzantılarında aramalıdır. 



Heronların koordinatlarını değiştirmeyi düşünen erle üst düzey komutanı 

arasındaki konuşma unutulmadı ve bir şeyde yapılmadı. 

Yargıtay üyesinin,apodan medet uman konuşması gibi binlerce konuşma ve 

deşifreler ortadadır. 

Ordu silkinmeli,hızla içindeki bağlardan arınarak,millete dönmelidir. 

Adıyaman-daki komutanın tesettürlü öğrenciye plaket verme görüntüleri 

internete,medyaya büyük bir hasret ve özlemle yansıdı. 

Milletin hasret kaldığı bir görüntüydü. 

Ordu ve o ruh demek ki daha ölmemiş,dedirttiren müsbet bir hareketti. 

Ordu bedenini ölmeyen ruhuyla birleştirmelidir. 

 

SURİYE SENARYOLARI 

-İsrail Ortadoğu-da kapsamlı bir savaş istiyor. 

-Ordunun içerisindeki cunta harekete geçti.Fatih camiini bombalayamayan, 

Yunanistan-ın uçağını düşüremeyenler,tam da bulanık ortamda Suriye-nin bizim 

uçağımızı düşürmesini sağladılar. 

Suriye orta doğudaki bombanın pimidir.Çekilmeye çalışılıyor. 

Çekilerek işin içine;Türkiye başta olarak;İran-Irak-İsrail-Rusya-Çin-Abd-

Ürdün-Arabistanın katılımı yoluna gidiliyor. 

Suriye daha öncede uçağımızı düşürmesi ile bu durum normal olarak 

değerlendirilmeye çalışılıyor. 

Karşılıksız kalmamalı.Nato ve diğer devletlerde arkaya alınarak,Esed-in Suriyeyi 

terk etmesi sağlanmalı. 

Suriye pkk-sız düşünülmemelidir.Esed rejiminin gitmesi demek,pkk-nın önemli 

çapta bitmesi demektir. 

Savaş senaryolarına kapılmamakla birlikte,en son çare olarak Esed-in devrilmesi 

için masaya son çözüm maddesi olarak konulmalıdır. 

Kandile de girmek için bir vesile olur. 



Yıllar öncesinde yüksek sesle Suriye-ye yapılan uyarı netice verdi ve apo Suriye-

den kovalanarak,yakalanması sağlandı. 

İzzetli bir tavır ortaya koymalıdır. 

“Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü 

bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.”24 

Dünyada sulh ve barış,esastır. 

Zilletle yaşamaktansa,izzetle ölmek daha yeğdir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-06-2012 

 

 

 

AŞK-I HAKİKİ VE AŞK-I MECAZİ 

 *Aşk; kişinin herhangi bir şey hakkında kalbinde ona karşı oluşan bir bağ,bir 

bağlantı,bir mıknatıs,bir cazibe ve cazibe merkezi oluşturmasıdır. 

 İnsanın kapsam alanında olan her şey bir derece aşkın çerçevesindedir. 

 *Hakiki aşk Bir’e aid ve Bir ile bağlantılı olan şeylere karşı kişinin 

teveccühü,bağlanması ve bağlanılmasıdır. 

 Her şey gibi en çok kirletilen şeylerden birisi de aşk olmuştur.Onu gerçek 

yerinden farklı basit,bayağı,ayağa düşürülerek,geçici şeylere hasredilmiştir. 

 Bulunduğu ulvi makamdan indirilerek,cennet olan yüksek ve yüce makamdan 

indirilen insan yani Adem gibi,o da gerçek makamından indirilmiş aşağıda ve aşağı 

şeylerde değerlendirilmiştir. 

 *Kâinatın yaratılışının ana maddesi ve mayasıdır aşk. 

*Habbe-hub-muhabbet-habib-mahbub hepsi aynı köktendir. 

Tohum ve meyvenin neslinin devamında işte bu muhabbet vardır. 

Toprakla sarmaş dolaş olan tohum,ana kucağındaki anne bağrına ve ana 

cidarına yapışan çocuk gibi bir bütünlük arz etmiştir. 
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Adeta ben mi senim yoksa sen mi ben-sin,der gibi,iki cesed bir ruh olmuştur. 

*Allah ismi mabud anlamına olmakla beraber,sevgi anlamına da gelmektedir. 

Böylece aşk ve sevginin kaynağı Allahtır. 

Allah önce Habibi olan mahbubu Habibullahı sevdi ve sonra o sevgiden kâinatı 

oluşturdu,alem ve alemler oldu. 

Nasıl bir sevgi ve aşk ki,o oluş ve olma hâla olmaya ve oldurmaya devam 

etmektedir! 

İlk inen âyet olan alâka suresinde insanın bir alâka yani kan pıhtısından biyolojik 

olarak yaratılmasıyla beraber,bir alaka ve ilgi anlamına da gelmektedir. 

Aynı zamanda talik etmek,asmak anlamına olup,spermin annenin rahim 

cidarında bir alaka ve ilgi ile asılmış olmasından çocuk dünyaya gelmektedir. 

Böylece çocuk da bir muhabbet ve aşkın eseridir. 

Kur’an-da:” Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş 

yarattık.”25 

“Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç 

açıcı çift bitkiler bitirdik.”26 

Aşk kalb gözünün açılmasıdır.Akıl gözü açık olup kalb gözü kapalı olan aşkın 

mu’tezilesidir. 

*Mevlana Mu’tezile hakkında:”Mezheb-i i’tizal his gözünün mezhebidir.Akıl 

gözü visalde olan (gerçek) sünnidir.Mutezileler hislerinin maskarası olmuşlardır.Dışı 

Sünni görünse de (gerçekte) sapıklıktadır.Kim ki,histe kalmıştır,(gerçekte)o,mutezilidir. 

Her ne kadar sünniyim dese de,cahildir.(farkında değildir.”
27

  

Mecazi aşk,hissi aşktır. 

*Hafız-ı Şirazi,sevgilinin yüzündeki ben için Buhara ve Semerkandı veririm,der. 

Timur onu huzuruna çağırıp,daha vergisini bile vermeyen Şirazi-ye;Sen bu  

memleketleri kolay mı elde ediliyor, zannediyorsun?deyince; 

40 yamalı bir elbise giyen Şirazi korkuyla karışık cevaben; 

Efendim,zaten hep vere vere bu hale geldik ya! 
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*Aşk hakikatte sevdiğinin dışındakileri terk etmekle beraber,sevdiğini ve sevdiği 

için her şeyi terk etmesi daha da ötesinde ona feda etmesidir. 

*”Buda (Budistlerin buda putu) sizin kalbinizdeyse,bu gibi şeyleri yapmanız 

(mesela et yemeniz,köpek eti yemeniz,günah işlemeniz) tesir etmez,zarar vermez.” 

Buradan çıkarılması gereken ölçü şu olmalıdır; 

Gerçek sevgilinin gerçek muhabbetini bir kişilik koltuk olan kalbe oturttuktan 

sonra,diğer şeylere sahip olmanın kişiye zarar vermeyeceğidir. 

Gerçek manada bir kalpte iki mahbub olmaz,iki sevgili bulunmaz.Birisi 

bulunursa,diğeri çıkar gider. 

*Atomlar arasındaki hareketler bir aşkın ürünü,ilahi emrin onlara verdiği aşk ve 

şevkin ölümüne,ölümcül bir sonucudur. 

Bu durumda atomlar için yapamama ve hele hele yapmama gibi bir durum söz 

konusu değildir. 

*Aşk;Allah korkusundan parçalanıp,dağdan yuvarlanarak toprağa dönüşen 

taşın aşkıdır. 

“Taşlardan öylesi var ki; içinden nehirler kaynıyor, yine öylesi var ki, çatlıyor da 

bağrından sular fışkırıyor, öylesi de var ki, Allah korkusundan yerlerde 

yuvarlanıyor...”28 

Aşk;Kıtmirin Dakyanusun zulmüne,kurtların sürüye saldırısına aldırmadan, 

Allah aşıklarının peşine düştüğü aşktır. 

Aşk;sönmemek,sürekli yanmak için,yanıcı ve yakıcı kumun alevlerinde yanarak, 

rasule kadar gelerek,ateşini daha da ateşlendirmek için görmeden dönülen aşktır. 

*Aşk;hiç durmadan çekirdeğin etrafında dönmektir.Öyle ki durmak,yok olmak 

demek,patlamak demektir. 

Olmak  ve yanmak için dönmektir aşk. 

Aşk;güneşin etrafındaki gezegenlerin aşkıdır. 

Aşk;maşuku tarafından yanmak,maşukunu ateşlendirmektir aşk. 

Aşk;hem yanmak ve hem de yakmaktır.Yanmayan ve yakmayan aşık 

değildir,onunki de aşk değildir. 
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* “Koca hünkâr ağlamış” ve Türkmen kızına yaptırdığı mezarın mermer taşına, 

şu dörtlüğü kazdırarak, dünyaya aşkın gücünün karşısındaki çaresizliğini en güçlü 

orduları yenen Padişah Yavuz şöyle haykırmış: 

*Türkmen kızının Yavuz-un otağına yazdığı: 

Türkmen kızı :derdi olan neylesin. 

Yavuz:Hemen derdin söylesin. 

Türkmen kızı ::Ya korkarsa neylesin. 

Yavuz :Hiç korkmasın söylesin. 

Yavuzun huzuruna bu cesaretle çıkar ancak bir bakışta kalbi durur,vefat eder. 

Ve Yavuz bunun üzerine O Türkmen kız için yazar; 

“Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek 

Giryemi kıldı hûn eşkimi füzûn etti felek 

Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân 

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek” 

 *Aslında aşkta korku değil sevgi vardır.Korkunun ağır bastığı sevgide ölmek 

vardır. 

*Aşk; lafza değil manaya,cesede değil ruha,aza değil çoğa,aynaya değil aynada 

görülenin kendisine ve aslına,mecaza değil hakikisine bağlanması ve sevmesidir. 

Şiirde ve manada ısrar etmek,bülbülü eti için kesmeye benzer.Ötmesi gider eti 

kalır. 

Mevlana:” Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. 

Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?  

            Bülbüle sırf eti için aşık olan bir kere doyar,açlığı bir öğünlük gidermiş olur. 

Ancak ondan sürekli ayrılmış,ayrılık ateşine düşmüş olur.Buda zaten aşk değildir. 

Hayvani bir istektir.Hayvani doyumluktur. 

*Divan şiirinde hiçbir kelime asıl manasında,lugat karşılığında kullanılmaz, 

arkasında başka mazmun bir manası vardır. 

Mesela Mevlana;”Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki. 

Ağzını,şarabı verene aç. “ 



            Sarhoşluk manevi sarhoşluğu,kendinden geçmeyi ifade ederken,Leyla Mevlayı 

ifade etmektedir. 

*İnsan soğana benzermiş.ateş görür tatlanır. 

Aşk da bir ateş olup,kişiyi olgunlaştırır.Bu aşkında aşk olması gerek. 

Gerçek aşk,Allah ve rasulüne olan aşktır. 

Mevlana;Hamdım-Yandım-Piştim,der. 

Mevlanayı pişiren,Vedud ismine mazhar olduğu aşktır. 

Ve;”Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.” 

“İnanmışsan, tatlı bir hale gelmişsen, ölüm de inanmıştır, tatlılaşmıştır. Kafirsen, 

acılaşmışsan, ölüm de kafirleşir, acılaşır sana. “der. 

*Samimi aşıklar vuslattan korkarlar çünkü kavuşmanın sonu yokluktur. 

Kavuşmadıkça veya kavuşamadıkça maşuklarının ateşi ve aşkıyla sürekli 

yanar,yanmanın lezzetini tadarlar. 

*Aşkta kavuşmak caiz değildir.Kavuşunca yanması söner.artık yanmaz,yakmaz, 

aydınlanmaz,aydınlatmaz. 

*Aşk yanmaktır.aşk yakmaktır. 

*Daha aşkı anlamadım,anlayamadım.Dost ve dostluk aşktan önce geliyor.Yıllar 

sonra ilk defa bir-iki kişinin dostluğuyla tanıştım.Dostun ve dostluğun tadına vardım. 

Arkadaşım çok,tanıdığım çok,meğer dostumun farkına bir-iki kişilik dost ve dostlukla 

vardım.daha var mı pek kavrayamadım. 

Dostlukların üst basamağı aşk olsa gerek.Daha aşka çıkamadım,aşka 

varamadım.    

*Nabi sevgiliye mektub yazacağını fakat üç sebepten dolayı yazamadığını söyler: 

1-Kalem eğri çünkü kamıştan,Ona güvenemiyorum. 

2-Mürekkep kara yüzlü. 

3-Kağıt ise iki yüzlü… 

*Kadında o teslimiyet ve fedakârlık ve aşkın kırpıntısı,kırıntısı olmamış 

olsaydı,insan oğlu ve bu gün insanlık diye bir şey olmazdı. 



İşte aşıkla maşuk arasında ilk meyve yavrudur. 

Aşk nice ürünlere ve yavrulara gebedir! 

*Bir sarhoş Mevlânâ’nın dergâhına girip patavatsızlık etmesi üzerine, müridler 

sarhoşu tartaklar. Mevlânâ ise müridlere çıkışır: “Şarabı o içmiş ama siz sarhoş 

olmuşsunuz.” 

Aşkı bilmeden aşık olanlar ve aşktan dem vuranlar! 

* Mevlana-dan; İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, 

değeri o kadardır.” 

Aşk,gözün görmesi ve çakmağı çakmasıyla yanmaya başlar. 

*” Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler şifa 

bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi 

neticesidir.” İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu 

görene denir. 

*” Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, 

ateş de. “ 

            *” İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene 

denir.” 

 “Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir şüpheye 

düşüyorsun?” 

Aşk bir tohumdur,şüphe ve samimiyetsizlik onu öldürür. 

*” Gübre olup bostanın gönlüne giren pislik, yok olur gider de pislikten kurtulur, 

kavunun, karpuzun lezzetini arttırır. “ 

            *”Avlanmak istedik mi uçup gittiğimiz yer Kafdağı'dır. Akbaba gibi leş 

avlamayız biz.” 

Aşık avladığı maşuk kıymetindedir. 

*” Kadınlar, aklı olanlara, gönül sahiplerine pek üstün olurlar. Cahillere gelince, 

onlar, kadına üstündür. Çünkü tabiatlarında hayvanlık vardır. Sevgi ve acımak, 

insanlık vasıflarıdır. Hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasıfları.” 

*” Aşk, davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı 

kazanamazsın ki.” 

*” Eğer parça buçukta bütünle beraberdir, ondan ayrılmaz diyorsan, diken ye, 

diken de gülle beraberdir.” 

26-11-2011 



MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

ATATÜRK OLMASAYDI? 

 Olmasaydı; 

Bin yıllık sürdürülen dilimiz harf devrimi ile ortadan kalkmazdı. 

 Arşivler satılmaz,yakılmaz,atılmazdı. 

Bir gecede 17 milyon insan cahil kalmazdı. 

Ecdadından kopuk,babasını bile anlamayan bir nesil türemezdi. 

Kan ve kavga üzerine oturan bir rejim olmazdı. 

Bin yıllık yaşanan,yaşatılan bir dine pranga vurulmazdı. 

İki milyar,60-a yakın İslam ülkelerini birbirine bağlayan manevi bir bağ olan 

hilafet kalkmazdı. 

İstiklal mahkemeleri kurulmaz,insanlar sorgusuz sualsiz asılmazlardı. 

Olmasaydı; 

Darbelerin kapısı açılmaz,ordu kendi milletine darbe yapmazdı. 

Devlet tüm kurumlarıyla tıkanmaz,rejim uğruna insanların sözleri boğazlarına 

ve hapishanelere tıkanmazlardı. 

-Az olsun benim olsun-zihniyeti olmaz,coğrafya daha geniş alanlı olurdu. 

Lozan ile milletin bir asrı ipotek altına konulmazdı. 

Yıllardır sürdürülen kılık kıyafet yasağı ile fransızın bile yapamadığı yapılmazdı. 

Şapka devrimi ile;öncesinde yazı yazanlar idam edilmez,sonrasında kadınlar bile 

sallandırılmaz,Yahudi iş adamları zengin olmazlardı.  

Tarihimiz kısırlaştırılmaz,sadace resmi tarihin yazdığı örtülü bir asırlık tarihle 

sınırlı kalmazdı. 

Fatihin fethinin sembolü olan Ayasofya gibi binlerce cami kapanmazdı. 

Ezanlar 18 sene boyunca susmazdı. 



Azınlıklar çoğunluğa hakim olmazdı. 

Bu devleti altı asırdır sürdüren ecdad kendi memleketinden sürülmezdi. 

Tekkeler,zaviyeler,dergahlar kapanmaz,asırlardır süren maneviyat tükenmezdi. 

Atatürk olmasaydı; 

Bir milletin kazandığı başarı bir kişiye verilip de kıymeti düşürülmez,millete mal 

edilirdi. 

Hindistan gibi İslam ülkelerindekilerin gönderdikleri altın,yüzük gibi mal ve 

paralar ile,chp-nin hissesi olan iş bankası kurulmazdı. 

Onca mal varlıkları birikmezdi. 

Daha ne diyeyim ki? 

Devrimler,darbeler,maddi-manevi kıtlıklar olmazdı. 

Belki de kader cihetiyle en önemlisi;Efendimizin dedikleri,haber verdikleri 

çıkmazdı. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-02-2014 

 

  

GÜNAH AVRETİN AÇILMASIDIR 

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca 

yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” 

Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için 

kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, 

ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.” 

“Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti. 

Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine 

avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. 

Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir 

düşmandır, demedim mi?” diye seslendi.”
29

 

 -Günah ayıptır,avretin açılmasıdır. 

 Ayıbı ilk işleyen ve işleten şeytan olmuştur. 
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 Şeytan fuhşun başıdır.İlk fahişe şeytandır. 

Perdeyi ilk olarak yırtmış ve o  mahrem kapıyı da açık bırakmıştır. 

Şeytan hayasızlık yaparak,hayasızlık yolunu göstermiştir.  

Böylece Cenâb-ı Hakka karşı gelmek en büyük hayasızlıktır. 

“Utanmazsan dilediğini yap”hakikatınca,utanma ve ar duygusunun yırtılması 

veya kaybolmasıyla yapılmayacak ve işlenmeyecek günah yoktur. 

Hayasız insan her şeyi yapabilir ve yapar. 

Hakiki manadaki Tesettürden önce gerekli olan,haramlardan,günahlardan 

uzaklaşmaktır. 

Başkasının açılmasından önce,bizim güzümüzün açılmaması ve kapanmasıdır. 

Hz.Âdem-in Havva ile ortaklaşa işledikleri günah,Allah’a aid mahrem alana 

girmelerinden,Allah’ın emrine muhalif iş yapmalarından,gizli iş yapmalarından,fıtrata 

aykırı davranışlarda bulunmalarından,günahlara gidecek kapıyı aralamalarından 

dolayıdır. 

Örfümüzde kadın avrat,insanın ayıp yerleri avrettir. 

Namazın şartı avret mahallerinin örtülmesidir. 

Avret her insanın kendi mahrem alanıdır.Özel sahasıdır.Mayınlı tarlasıdır.Hudut 

ve sınırıdır. 

Haya nefsin frenidir.İmanın bir şubesidir. 

Hayvanlarda avret yoktur. 

İnsanı hayvandan ayıran ayırıcı avrettir.Avretin gitmesi bir manada insanlığın 

gitmesi demektir. 

Şeytan Hz.Âdem ve Havvanın bam teline dokunmuş,püf noktalarını yakalamış, 

pes ettirici yerini elde etmeye çalışmıştır.İşi baştan halletme yoluna gitmiştir. 

Kendi mahremine başkalarının bakmasını hazmedemeyen bir insanın, 

başkalarının  mahremine bakmasına ne akıl,ne vicdan  müsaade etmez. 

Domuzu diğer hayvanlardan ayıran en belirgin fark,kendi cinsini 

kıskanmamasıdır. 

İnsan yaratılışı gereği kıskanç yaratılmıştır.Buradaki kıskançlık,haset ve 

çekememezlik manasına değildir.Kişinin kendi değerlerini sakınması ve korumasıdır. 

‘Bir günah işleyen,bin gün âh çeker’misali,günah mahcubiyetin,bir ömür hatta 

sonsuz hapsin bedelidir. 



Haram bir sancıdır.Dünya,kabir ve sonrasında devasız bir hastalıktır. 

Lut kavmi ve asrımız asırların bu noktada yüz karasıdır.Mahremiyetini 

yırtmış,insanlık elbisesini soymuştur.Bu hem maddi ve hem de manevi olarak 

sürdürülmektedir. 

Haya damarı çatlayan bir insanın yapamayacağı bir şey yoktur. 

*Allah Rasûlü: “Günah senin gönlünde daraltı meydana getiren şeydir”
30

 

Günah insanın maddi ve manevi aleminde bir kısırlıktır..darlıktır..karanlıktır. 

Maddi ve manevi yönden açılma,sefahet ve rezalet,günah nisbetindedir.Günahın 

çokluğu açılmayı daha da arttırmaktadır,açılma da günahı arttırmaktadır. 

Cennetteki avret yerinin açılması günah ile olduğu gibi,dünyada Kabilin Habilin 

kanını ilk akıtması da avrat ile olmuştur. 

Günah-avret-avrat;insanlık tarihince insanlığın en büyük üç imtihan sorusu ve 

sorunudur. 

Efendimiz de,avretini koruma garantisi verene,cennet garantisini vermektedir. 

08-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

BAASÇI YAPILANMA 

 Safevi tehlikesini 1514 yılında ber taraf ederek,Şah İsmail-e karşı Çaldıran 

savaşını kazanan Yavuz insan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri,büyük bir Safevi 

tehlikesini önlemekle,anadoluyu işgal etmelerinin önüne geçmiştir. 

 Bir yandan Anadolunun içten ele geçirilmesinin  önüne geçilmiş ancak bu tehlike 

kalkmamıştır,diğer yandan da ittihad-ı İslâmın
31

 tesisine gidilmiştir. 

  O Yavuz ki; İslamiyet'i tek bir bayrak altında toplamak gayesi ile çıkmış olduğu 

Mısır seferi sırasında, daha önceleri Cengiz ve Timur'un geçemeyip yüz geri döndükleri 

korkunç Tih çölünü mucizevi bir şekilde on üç günde geçti.  

               Bu geçiş esnasında askerinin önünde, yaya vaziyette, mütevazi bir şekilde iki 

büklüm olarak yürüyen Koca Yavuz'a vezirlerinin, "Hünkarım, atınıza binseniz" 

                                                           
30 Müslim, Birr, 15; krş: Buhârî, Îmân, 1. 
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demelerine karşılık, Büyük Sultan göz yaşları içinde su cevabı vermiştir:  

              "Nasıl binerim!... Görmüyor musunuz, Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) önümüzde 

bize yol gösteriyor." 

 İran  ve dolayısıyla Safevi tehlikesi hep başımızın  üzerinde Demoklesin kılıcı gibi 

durmuş,her an kesmek için zaman ve zemini kollamıştır. 

 İran yani  şii topluluğunun Hz.Ali-ye olan muhabbetleri,Hz.Ömer-e olan 

düşmanlılıklarından kaynaklanmıştır. 

 Dünyada iki süper devlet olan Bizans ve Sasani imparatorluklarından ;Süper 

devlet Sasani Hz.Ömer eliyle,Sa’d bin Vakkas komutanlığında,Efendimizin doğumu 

esnasında on dört şerefesinin yıkılmasıyla,bu çöküş gerçekleşmiş olmaktadır. 

 İran-da hala,Müslüman olmasaydık da,Sasani imparatorluğu devam etseydi, 

zihniyeti sürmektedir. 

 Daha önce de yazdım 
32
,öyle zannediyorum  yazmaya devam edeceğiz.

;33
 

 -Çevremize baktığımız zaman  İran-Suriye-Irak Baas rejimiyle tekrar bir 

toparlanma sürecine girmeye çalışmaktadır. 

 Geriye Türkiye kalmaktadır.Yıllarca bu noktada da çabalar gösterildi. 

 Ne garip bir tecellidir ki;alevi kesim Dersimi bombalayan partiye  sürekli destek 

olmuş,oy vermiştir.Acaba bu verilen bir va’din sebebi midir? 

 85 yıl sonra da olsa alevi bir şahıs partinin başına geçmiş,farklı uygulamalara 

gideceğini söylesede,bırakılmamıştır.Böylece bir ileri iki geri gitmeye devam etmektedir. 

 İktidar partisi ise onu; Suriye-de iç savaştan,despot idareyi dolayı  kınamaması 

adeta yanında olması sebebiyle baasçılıkla  tenkit ederken,onlar bundan pek rahatsız 

olmamışlardır. 

 Ancak Türkiye-nin Irak gibi ülkelerden farkı,İran-ın buralarda kendisine uygun 

bir alt yapıyı bulamamasından kaynaklanmaktadır. 

 Yoksa İran burayı elli kere karıştırırdı. 

 İran-ın Şialığı siyasi amaçlı iken,bizdeki Alevilik kültürel bir taraftarlıktır. 

 Sürekli  bizlere devlet erkanlarının sert demeçler verirken,ajanlarının 

memleketimizde cirit atması,pkk-ya destek vermesi bir sıkıntıyı daha doğuracağını 

göstermektedir. 
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 Batı dünyası yumuşak karnımız olan alevi-sünni meselesini sürekli 

kaşımakta,bunu daha da büyüterek orta-doğuya yaymaktadır. 

 Beş yüz sene önce yapamadığını bu gün yapmaya çalışmaktadır. 

 Bu gün de bize bir Yavuz ve Yavuz gibi pek ,dimdik biri gerekmektedir. 

 Batının saldırısını biz frenledik,bizim frenimiz patlatılırsa batıyı İran-a karşı kim 

durduracaktır? 

10-09-2012 

ABDULLAH BİN MÜBAREK 

*Köle oğlu Abdullah bin mübarek, Bereketli ve Tebe-i tabiinin büyüklerinden. 

O şöyle der; 

İnsanların adab-ı muaşeretteki noksanlıklarını görünce;”Bizim bugün,ilmin 

çoğundan,edebin azına daha çok ihtiyacımız var.”diyordu. 

Çünkü edebden mahrum olan –bi edeb mahrum bâşed ez lutfu rab—Edebten  

mahrum olan,Allah’ın lutfundan da mahrum olur.- misali aynı zamanda sünnetten, 

farzlardan,marifetten de mahrum olup,cezalandırılacaklarını söylemektedir. 

*”30 sene edebi aradım,20 senede ilmi.40 bin dirhem hadis,60 binde edeb için 

harcadım.Bir ay ilmi talim ediniz,iki ayda edebi.”derdi. 

*Zühd sahibi idi. 

*Takva sahibi idi.bizlerin havsalasının alamadığını,onlar gerçekleştirirdi.     

Nitekim, Şamda birisinden emanet aldığı malı vermeyip,horasana kadar götürmüşken, 

Merv-de fark edince geri şama dönmüştür. 

*İlim sahibi idi.Bununla ilgili olarak:”Hz.Süleyman,ilim ile mülkü seçmede 

muhayyer bırakıldı.O,ilmi tercih etti.Allah da ona,ilmi seçmesi sebebiyle,mülkü ve ilmi 

beraber verdi.”der. 

*Kölesi ve talebesi Hasan-ın,gözünün açılması için dua etmesini istemesi 

üzerine,yaptığı dua ile gözü açılmıştır. 

*Efendimizden rivayet ettiği bir hadiste:”Zamanın sonunda bazı insanlar ortaya 

çıkar.Din ile dünyayı bozarlar.İnsanlar için,koyun postu giymiş gibi yumuşak,dilleri 

baldan daha tatlı,kalpleriyse kurtlarınki gibidir.” 

*Babası Mübarek birisinin yanında köle ve hizmetçi idi. 

Efendisi bir gün kendisinden bir salkım üzüm ister. 



Götürür ancak üzüm ekşidir.Bir daha getirmesini söyler.Oda ekşidir.Sürekli 

getirdiklerinin ekşi olması üzerine hizmetçisine; 

-Evladım sen bu üzümlerin tadına bakmıyor musun?Her seferinde ekşi üzüm 

getiriyorsun,der. 

Mübarek ise;Efendim,sizin yememe izniniz olmadığından,bakamadım. 

Bu söz hoşuna giden efendi,kızının bir çok soylu ve zengin kimseler tarafından 

istenmesine rağmen vermez iken; 

-Madem sen benim bağımı koruyup,bu derece emanete riayet ediyorsun,o halde 

kızıma daha fazla riayet eder,onu korursun,diyerek,kızını hizmetçisi Mübareğe verir. 

Ve bunlardan Tabiinin büyüklerinden olan Abdullah bin Mübarek dünyaya 

gelir. 

*Onlar öyle bir iman sahibi idiler ki;Zübeyir bin Avvam,genç ve asil bir 

ailedendi.Amcası onu İslâmdan vaz geçirmek için hasıra sarıp,onu ateşe vermişti. 

Zübeyir ise;”Yanıp kül olacağımı bilsem de yine islamdan vaz geçmem.”diyordu. 

 Zübeyir-in imanı galib gelmiş,amcası eziyet etmekten vaz geçmişti. 

 Efendimize su-i kast yapılacağını duyunca tek başına ortaya atılmıştır. 

 Cennetle müjdelenenlerdendir. 

 Onlar göktekilere bedel yer yüzünün birer yıldızları idiler. 

MEHMET ÖZÇELİK 

31-03-2013 

 

İŞTAHI AÇILAN AÇ CANAVAR 

 Terör ve terörist aç bir canavardır. 

 Aç canavara karşı ise sevgi ve muhabbet beslemek,onun iştahını açıp,dönüp 

dişinin kirasını istemesine sebeptir. 

 Taksimdeki gezi parkı olayı tam bir terör ve terörist uygulamadır. 

 Masumluk ve masumlar görünmeyecek kadar azdır,oda basiretsizliğin oyuna 

gelmişliğidir. 

 Geçmiş yıllardan ve deşifre olan Ergenekon olaylarından ders ve ibret almama 

anlayışsızlık ve basiretsizliğidir. 



 *1970-lerde yaşlı bir nine yürüyüş yapan sol bir örgütle beraber yürüyüşte 

bulunur. 

 Kendisine niçin yürüdüğü sorulduğunda;memleket gelişecek,maaşlar 

artacak,insanlar rahatlayacakmış! 

 Buna sürü politikası,sürü yürüyüşü,sürüye katılma denir. 

 Bu kadar insanı huzursuz eden ve zarar veren bir zihniyet,sağlıklı bir zihniyet 

değildir.Taksimdeki görüntü ve görünenlerde aynen böyle sağlıksız bir zihniyetin 

eseridir. 

 *Olayın başını çeken yabancılar özellikle iran ve yabancı servislerin 

servislemeleridir. 

 *3. Köprünün adı da birilerini rahatsız etmişe benziyor.Bu yaraları da kaşımaya 

çalışanlar var. 

 İşte tam da bir sürü yürüyüşü tertip etme bahanesi ve zamanı... 

 Gerisi mi?Çorap söküğü gibi gelir... 

İstemezük- ,yeni yapılan köprü –Yavuz Sultan köprüsü –değil,Hasan Sabbah 

köprüsü olmalı, hatta –Zerdüş köprüsü –adı kurulmalı hesapları da gelirse şimdiden 

haber vereyim,şaşırmamalı. 

 Körler ülkesinin kör çocukları... 

 *Allah’a eş ve ortak koşmadan sonra İslâmiyetin en nefret ettiği ikinci affedilmez 

olay,terör,fitne ve fesattır. 

 Bütün olumsuzluklar;fesat,karıştırma,suyu bulandırma sonucu ortaya çıkar. 

 Orta-doğuyu bir asır önce şekillendiren gizli komite,bu günde bir asırlık gelinen 

seviyeli duruşu ve ayağa kalkışı hazmedemeyerek,kanlı bir şekilde bastırmaya ve 

yeniden şekillendirmeye yönelişidir. 

 Türkiye Menderes-Özal-Erdoğan-la onar yıllık bir toparlanma süresine girdi. 

 Buna tahammül edemeyen Ergenekon terör örgütü,derin devlet,gizli komite; 

gençleri,boş insanları,hedefsiz kitleleri,maneviyattan uzak başı boş kişileri 

sevkedip,yakalanan kuyruğunu kurtarma çabası içerisindedir. 

 Taksim yürüyüş parkında başlatılan olaylar;Türkiye-deki memnuniyetsiz 

azınlığın,provakatörlerin,terörden nemalananların bir oyunudur. 

 Günler önce Chp başkanı bunun geleceğini haber vermiş ve fitili ateşlemişti. 

 *Bu kişilere nasıl davranılmalıydı? 



 İştahını açmadan ve tahrike gelmeden... 

 Her tarafı yıkıp yakan,her şeye zarar veren ve buna bilinçli bilinçsiz alet olanlara 

müsamaha göstermek;onların iştahını açmak,tekrar yapmaları için önlerini açık tutmak 

demektir. 

 Ancak terör odaklarının ya parmakları kesilmeli! Ve en önemlisi yatakları 

kurutulmalıdır. 

 Bu gün artık herkes bilmektedir ki ana gaye;hükümeti düşürmek,maddi-manevi 

gelişimi hazmetmemek,yine eskisi gibi orduyu darbeye çağırma çığırtkanlığı yapmaktır. 

 Yalanlar da bunu besledi. 

 Medya oyunda yer aldı. 

 -Vur de vuralım-diyen milliyetçi geçinenler solun sağında yer aldı. 

 -Millet  üç başı bozuğa feda edilemez.Bir asırdır feda edildi. 

 Bu şehirdeki teröristler,dağdaki teröristlerin yeni versiyonudur. 

 İyi niyetli olanların işin buraya gelemeyeceğini fark edememesi ancak bir 

basiretsizliktir. 

 Ergenekon ve şehir pkk-sı oluşturdukları boşluğu doldurdular. 

 *Hadisler de ahirzaman savaş,terör ve fitne ile anlatılmaktadır. 

 Uzun zamandır içlerindeki pislikleri dışarıya dökemeyenlerin bu olaylarla 

içlerini boşaltmalarıdır. 

 Pis kokulardan anlaşılmaktadır. 

 Silivridekilerin dışarıya açtıkları bir fare deliğidir. 

 Zira bu olaylardan kim fayda sağlar; 

 -Ergenekon-pkk-suriye-dış destekçileri-iran- 

 -Medyadaki bir kısım yazarları okuduğumuzda ise;köşesinde de saldırmak için 

bekleyenlerin bu günü dört gözle beklediklerini görmekteyiz. 

 Çoğunu okurken burnumu kapattım,yüzümü buruşturdum. 

 Vurun abalıya,hırsız değil,ev sahibi suçlanmış. 

 Hırsız ve katil hep atlanmış 

 Yüzde 90 olan olumsuzluklar,yüzde beş olan olumsuzluklarla örtülmeye 

çalışılmış. 



 İstekler bu raddeye gelmeden,meşru yolla çözümüne gidilebilirdi. 

 Baş örtüsü gibi bir çok haklarından mahrum edilen dindarlar eğer bunların 

gayrı meşru yolla aradıkları haklarını aramış olsalardı,bu gün Türkiye olmazdı ve 

olamazdı!!! 

 Tüm mesele müsbet harekettir. 

 Menfi hareket müsbet insanların işi değildir ve olamaz... 

 Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri “Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, 

Venizelos ile beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." 

 Şu anda çapulcuyla beraber Başbakan Tayyib Erdoğan’a vuran da sefil,rezil ve 

sefihtir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-06-2013 

 

 

ADİLCEVAZLI NEVRUZ ÇAKAN 

* Adilcevazın Erikbağı köyü,eski adıyla Koçeri köyü,Nevruz Çakan abinin köyü. 

Fakir bir ailenin çocuğu. 

*İlk olarak Adilcevaz-ın meşhur Bekir abisi ve üstadın talebesi  olan;” Ümmî, 

fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı Isparta’nın intibahına sebep 

olan, 33hret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağa,”Namı diğer,’ Abdülcelil oğullarından 

Âdilcevazlı Emrullah oğlu Bekir ‘ abi Adilcevazın çarşısında karşılaşıyorlar.
34

 

Bu esnada Nevruz abi Bekir abiye,eskiden beridir de halkın arasında dolaşan; 

’Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.’yani bir yere mensub olmayan bir insana şeytan 

mensubluk yapar,manasındadır. 

‘Abi,ben bir tarikata girmek istiyorum.Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz?’ 

Bekir abi garip bir ifade ile cevabında;Bekir kardeş ne tarikatı,tarikata girme 

zamanı mı? 

Bediüzzaman çıkmış,böyle bir zat var,böyle eserleri var,ona intisab et.” 

Bu söz Nevruz abiye yetiyor.Verdiği bir kitapta ona ilaç gibi geliyor ve yetiyor. 
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 Merhum kayınpederim Doğan Biner Adilcevazlı olması hasebiyle de;Bekir abinin metruk olup 

kaybolmaya yüz tutan kabrini uzun çalışmalar sonucu bulmuş,baş ucuna özel bir taş yaptırarak yerini 

belirgin hale getirmiştir. 

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3066&a=adilcevaz


Kör Hüseyin Paşanın torunu olan ve Bekir abi ile aynı köylü olan Muzaffer 

Süphandağlı ağabey tesbitinde şunu söylüyor; 

-Kırk yılda katedilen mesafeyi,Nevruz abi kırk dakikada almıştır.” 

* Nevruz abi başta da söylediğimiz gibi,fakir-ul hal bir kimse olmasına 

rağmen,her gece evinde dersler olur,büyük kalabalıklar evine akın ederlerdi. 

 O bundan değil şikayetçi olup vaz geçmek,daha da memnun olur,gelenlere çay 

ikram ederdi. 

 Mürşidini bulmuştu.Risaleleri okurken ağlar ve kendinden geçerek yere 

düşerdi.Artık onun yerine diğerleri okumaya başlardı. 

*Adeta içindeki ateş tutuşan ve aradığını bulan Nevruz abi,o zamanın 

imkânsızlıkları içerisinde borç-harç ederek Bitlis/Adilcevaz-dan kalkarak üstadı ziyaret 

için İspartaya gidiyor. 

Üstad her geleni kabul etmediği için işin içinde kabul edilmemekte vardır.O 

kadar yolculuk görmeden dönmeyle sonuçlanabilir ki,bir çoğununki de öyle olmuştur. 

Ancak gidişteki ve duruştaki farklılıklar,özellikle ihlas,samimiyet ve teslimiyet 

kabulü kolaylaştıran sebepler arasındadır. 

Nevruz abide İspartaya varıp,bir kahvede oturuyor. 

O sırada içeriye giren birisi;’Adilcevazdan gelen kim?’diye soruyor. 

Şaşkınlık içerisinde adama bakan Nevruz abi;’Adilcevaz-dan gelen 

benim’deyince üstadın talebesi olan o kişi; 

-Benimle gel,üstad seni çağırıyor,diyerek,üstadın huzuruna varıyorlar. 

Üstad Nevruz abiyi hüsnü istikbal ediyor.Adilcevazdaki Osmanlı Paşası olan 

Hüseyin paşayı soruyor. 

Hüseyin Paşa o bölgede,Diyarbakırdan İrana kadar sorumluluğunda olan bir 

paşa. 

*Nevruz abi İsparta-dan Çıkınca üstad kendisine teberrüken para ve büsküvit 

veriyor.Giderken cebinde bulunan parayla geldikten sonraki parada bir eksilme 

olmuyor. 

Gece geç vakitte trenle Tatvana geliyor ve oradan da yürüyerek Adilcevaza bağlı 

kendi köyüne varıyor. 

Yolda ikram ve kolaylıklara mazhar oluyor. 

http://patnos.webnode.com/patnos/kor%20huseyin%20pa%C5%9Fa/


Hatta Tatvana vardığında o gece Tatvanda bir kadın üç defa görüp uyanarak 

gördüğü rüyasında üstad kendisine;Nevruz adında bir talebesinin geleceğini ve onu 

evlerinde misafir etmesini söylüyor. 

Kadın oğlunu istasyona gönderiyor ve oğlu;Nevruz abi diye rast gele bağırıyor. 

Buluşmaları neticesinde olayı kendilerine anlatarak evlerinde misafir ediyorlar. 

Sabah etraf aydınlandığında görülen o ki;sırtında kitap yükleriyle akşam 

düşündüğü yoldan gitmesi halinde jandarmanın bulunduğu noktaya varacak,sırtındaki 

kitap torbasıyla birlikte kendiside hapsedilecekti. 

Böylece farklı bir yoldan takibe uğramadan köyüne varmış oluyor. 

 

KÖR HÜSEYİN PAŞA 

Şeyh Said-in İsyan hazırlıkları içerisinde olup,Bediüzzamandan da destek 

istemesi üzerine Bediüzzaman cevabında; 

“Yaptığınız mücadele, kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Türk milleti 

bin seneden beri İslamiyet’e bayraktarlık yapmıştır. Dini uğruna milyonlarca şehit 

vermiştir. Binaenaleyh, kahraman ve fedakar İslam müdafilerinin torunlarına kılıç 

çekilmez ve ben de çekemem.” 

Bu arada Şeyh Saidle birlikte hareket etmek isteyen Kör Hüseyin Paşa ile 

Bediüzzaman arasında şöyle bir konuşma geçer: 

 “Kendisiyle hususî görüşmek istediğini ifade eder. Üstad, yanındaki talebelerinin 

itimad edilecek durumda kimseler olduğunu ifade ile yanlarında konuşulmasını ister. 

Hüseyin Paşa önce heybesini açar, içindeki mendil dolusu altını üstadın önüne koyar. 

“Bu malımın zekâtıdır, fakir talebelerine ve münasip bulduğun yere sarf et” der. Buna 

hiddetlenen Üstad:  

            “Sen hocaları dinlemedin mi, zekât bulunulan yerin fakirine verilir, uzaklara 

naklolunmaz” diyerek kabul etmez.  

                 Hüseyin Paşa bundan sonra asıl maksadını söyler:  

                “Sizinle müşavere etmek istiyorum. Askerim, atlarım, silâhlarım, 

cephanelerim…  hepsi hazır, emir bekliyoruz.”  

               “Ne emri bekliyorsunuz. Kiminle harbedeceksiniz?”  

               “Mustafa Kemal’le!”  

               “Mustafa Kemal’in askeri kim?”  

               “Ne diyeyim… işte askerdir.”  

               Bediüzzaman hiddetlenir:  

               “Askerler bu vatanın evlâdıdır. Senin ve benim akrabalarımdır. Kime 

vuracaksın? Onlar kime vuracak? Düşün bir kere. Ahmed’i Mehmed’e, Hasan’ı 

Hüseyin’e mi kırdıracaksın?”  

               Hüseyin Paşa:  

               “Böyle yaşamaktansa, öyle ölmek daha iyidir.”  

               Bediüzzaman sorar:  

               “Yaşamaya ne olmuş? Sen hayatından bezmişsin, bütün Müslümanların zavallı 



masumların günahı ne, onlardan ne istiyorsun?”  

               Bediüzzaman’dan aldığı cevaplardan şaşkına dönüp, ümidi iyice kesilen isyancı 

Hüseyin Paşa:  

               “Sen benim elimi ayağımı soğuttun, ben şimdi aşiretimin korkusundan evime 

gidemem. Toplanan aşiretler benden hareket emri bekliyorlar. Ben gidip de onlara 

böyle anlatsam Hüseyin korktu diyecekler! Doğrusu beş paralık oldum ben.”  

                Bediüzzaman’ın buna cevabı da şöyle olur:  

                “Kullar yanında beş paralık, ama Allah katında makbul olursun. Bu senin için 

daha kazançlı bir itibardır.”  

                Van’da da isyan başlatmak isteyen Hüseyin Paşa. Bediüzzaman’dan aldığı bu 

kesin cevap üzerine ümitsiz vaziyette çıkıp gider. Ancak, İç Anadolu’daki bazı 

memurların dine aykırı şahsi tutum ve icraatları bahane edilerek şarkta büyük bir 

rahatsızlık başlatılır. Mevzu kusurları bahane eden bir çok kimseler mutlaka 

ayaklanma niyetine girince bir dâvet daha vâki olur. Bu dâvet de Şeyh Said’den, Şeyh 

Said’in mektubundaki ifade aynen şöyle:  

                 “Efendim, sizin nüfuzunuz kuvvetlidir. Harekâtımıza iştirak buyurur, yardım 

ederseniz galip geliriz!”  

                Kendini kıyama dâvet eden mektubu dinleyen üstad, buna da şu cevabı verir:  

               “Türk milleti asırlardan beri İslâmiyetin bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler 

yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz 

Müslümanız, onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşle çarpıştırmayız. Bu şer’an câiz değildir. 

Kılıç, harici düşmana karşı çekilir. Dahilde kılıç kullanılmaz. Bu zamanda yegâne 

kurtuluş çaremiz, Kur’an ve iman hakikatlarıyla tenvir ve irşad etmektir. En büyük 

düşmanımız cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim (neticesiz) 

kalacaktır. Birkaç cani yüzünden binlerce mâsum kadın ve erkekler telef 

olabilirler…”
35

 

 *Hatta Üstadın yanında nazlı olan Molla Hamid abi;latife yollu üstada; 

 -Üstadım o altınları sen alda,biz yiyek,demiş. 

 

 *Nevruz abi Adilcevaz-da hizmetin yayılmasında büyük hizmetleri sebkat etmiş 

bir şahsiyetti. Öyle ki bu hizmet köylere kadar yayılmış.Ancak onun şehid edilmesinden 

sonra hizmet sekteye uğramıştı. 

 İçinde yanan ateş,etrafına nurlara susamış insanları toplamaya başladı.Büyük 

bir teveccühe mazhar oldu.Ancak o teveccühlerde değil,nura müteveccih idi. 

 Ancak köyde bulunan yarasa gibi ışıktan hoşlanmayanlar da vardı. 
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 Bu nurlara hocalar daha fazla muhtaç iken köyde bulunan Kara Ahmet hoca bu 

hoşlanmayanlardan idi. 

 Hocalığın verdiği bir enaniyet onu nurlardan uzaklaştırmıştı.Yediden yetmişe 

herkes nura koşarken,o fitnelerle meşguldü. 

 Öyle ki Muzaffer abinin de şahit olduğu üzere,Kara Ahmet başka bir köyden iki 

kişi ayarlayarak kazanı kaynatmaya ve kaldırmaya başlamıştı bile. 

 Bu iki yabancı,daha doğrusu kiralık iki katil köye gelerek Nevruz abinin evinin 

etrafında teftiş yapıyor,bahçesinde onu takib ediyorlardı. 

 Durumdan Nevruz abi haberdar edilip sakınması söylenmesine rağmen,o tam bir 

tevekkülle kadere teslim olmuş,hizmette fütur getirmemişti. 

 Hatta bir gün Muzaffer abi Nevruz abinin ailesiyle beraber bahçede 

oturduklarında; elinde kendilerine doğru iki kişinin silah çevirdiklerini hatırlatarak; 

 -Abi,bak seni silahla vuracaklar denilmesine rağmen,yazmakta olduğu Risale-i 

Nurlardan elini kaldırmadan devam etmiş,onların kurşunlarına beş para ehemmiyet 

vermemiştir. 

 *Muzaffer abi vuruluşunu şöyle anlatıyor; 

 -Bir ramazan akşamı köyde birden birkaç silah sesi duyuldu. 

 -Birden titreyip bağırarak,-Nevruz abiyi vurdular,Nevruz abiyi vurdular,dedim. 

 Aynen de gittik baktık ki Nevruz abi silahla vurulmuştu. 

 Vurulmuş ve sağ tarafına yatarak,elleri duaya kalkmış bir vaziyette ve yüzü 

kıbleye doğru idi. 

 Birkaç yerinden vurulmuş,Nevruz abi şehid olmuştu. 

 Nevruz abi iki-üç gün ortada garib kalmıştı.Savcının gelip rapor tutması 

bekleniyordu. 

 Savcı  şaşkındı.Köylülere dönerek bu cenazenin kaç gündür burada, olduğunu 

sorduğunda,üç gündür cevabını alınca; 

 -Normalde bunun şimdiye kadar kokması gerekirdi ancak mis gibi bir koku 

geliyor,demişti. 

 *Yıllar sonra Nevruz abinin şehid olduğunda küçük bir çocuk olan köylüsü şunu 

naklediyordu; 

 -Nevruz abinin elbiselerini bana vererek; 

 Bunu götür bir yere göm dediler. 



 Bende götürüp onu gömdüm.Ancak aradan yıllar geçmişti.Bir gün köyde 

hayvanları otlatırken aklıma geldi.Gidip Nevruz abinin elbiselerini koyduğum yeri 

kazıp elbiseleri çıkardım. 

 Hayret etmiştim.Çünkü elbiseler hem hiç çürümemiş ve hem de misk gibi 

kokuyorlardı. 

 *Küfür devam eder ancak zulüm devam etmez,diyordu Efendimiz. 

 Katillerin kim olduğu belliydi ancak isbat edilemiyordu.Onlar hemen oradan 

kaçmışlardı. 

 Günler sonra bu iki kişi kaçarlarken bir samanlığa gizleniyorlar.Gece vakti,nasıl 

oluyorsa hiç kimsenin bilemediği bir şekilde samanlık yanıyor ve o iki kişi de yanarak 

can veriyorlar. 

 O kiralık katilleri tutan Kara Ahmet hocayı da merak ediyorsunuzdur! 

 Evet o da öyle bir hastalığa yakalanıyor ki,vücudu lime lime olup,dağılıyor.Adeta 

delik deşik oluyor.Feryad içerisinde ölüyor. 

 *Ne hazindir ki,aynı dönemlerde nurdan rahatsız olan Adilcevaz müftüsünün 

durumu da Kara Ahmet hocanın akibetinden pek farksız değildi. 

 Bir farkla ki,yanına gelenlere günahını itiraf ediyor ve af diliyor ve onlardan dua 

istiyordu. 

 *Nevruz abi ile Muzaffer abi bugün unutulup pek uygulanmayan bir hakikatı 

anlamışlar;ihmal edilen köylere beraber o zamanki şartlarda,at ve katırlar üzerinde 

giderek büyük fütuhatlara sebeb olmuşlardı. 

 Hürriyetlerin gasbedildiği o dönemde, her gün kendileri hakkında jandarmaya 

yapılan şikayetler onları yıldırmıyordu. 

 *”Anadolu ve hususî memleketlerde Nurun intişarı zamanında belâların ref’i ve 

susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şehadetiyle ve Nur şakirtlerinin gayet ağır 

müşkülâtlar içinde kemâl-i metanetle hizmet ve irtibatları…”
36
sırrınca,Muzaffer  ve 

Nevruz abinin vefatlarından sonra Adilcevaz maddi ve manevi adeta bir kıtlığa giriftar 

olmuş,tokat yemişti. 

 Bir nesil böylece kaybolmuştu. 

********************** 
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ADİLCEVAZLI BEKİR ÇELİK 

*Bekir abi iki kardeştir.Rusyada bir ara devlet namına bulunmuş,istihbarat 

bilgileri toplamıştır.Rusya-da çıkan savaş sonrası tekrar memlekete dönmüştür. 

 *Hatta bir gün Ahlat civarında bizim askerlerin Rusların gizlendikleri tarafa 

doğru gitmelerini görünce bunu haber vererek bir çok zayiat verilmesinin önüne 

geçmiştir. 

 Oradan İsparta-ya geçiyor ve Üstadı duyarak yanına gidiyor ve elini öpüyor. 

Üstad kendisini kabul ediyor. 

 Oda içinde yanan bu ateşle,kıvılcımlarını etrafa saçmak gayreti içerisine 

giriyor.Bu hakikatları bir an evvel muhtaç ellere ulaştırma gayreti içerisine giriyor. 

 Özellikle sorar soruşturur bu hakikatları o beldenin en alimlerine ulaştırma 

yolunu seçermiş.Hafız Ali ve Hüsrev abi işte bunlardandır. 

 Zahiren çerçicilik yapıp,merkebinin üzerine soğan ve patatesleri doldururken,en 

alta da Risale-i Nurları yerleştirerek köy köy muhtaç ellere ulaştırmayı hizmet edinmiş. 

 Kendisi ümmi yani okuma yazma bilmezken,sorup bulduğu alimlere gösterir ve 

onların okumalarını ve tanımalarını sağlardı. 

 Alıp okuyanlar çarpılır ve sormaları neticesinde İsparta-da bulunan üstadı 

göstererek,bir çoklarının bu hakikatları tanımalarına sebeb olmuş.Koca İsparta-nın 

intibahına vesile olmuştur. 

 Yedi senelik İsparta hayatından sonra Tekrar Adilcevaza gelerek ayakkabıcı 

dükkanı açıyor.Bunda pek başarılı olamayıp,babadan kalan tarlaları ekerek geçimini 

sürdürmeye devam ediyor. 

 “Her babanın başına gelecek ve bizlere de ibret olacak bir durumla karşılaşır 

Bekir abi. 

 Oğlu çok yaramaz ve haylazdır.Kendisine sıkıntı vermektedir. 

 Bir gün kızı ve oğluyla üstadın yanına gider,onlara dua etmesini ister.Bu durumu 

üstada arzeder. 

 Üstad kendisine bir Cuma günü dua etmesi için falan saatte hatırlat diyerek, 

hatırlatmasını söyler. 

 Ben de o Cuma günü üstadın yanında oturmuş,o saati bekliyordum.Birden 

unuttum söylemeyi,diyor. 

 Daha sonra zaman geçtikten sonra hatırlattığında üstad kendisine; 

 -Kızın benim kızımdır ama oğluna dua yok,demiş. 
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 Ve gerçekten de oğlunun akibeti hiç de iyi olmamış,içki içerekten ölmüş. 

 Babadan kalan bütün malları satmış ve kötü yollara düşerek ölmüş. 

 Hayatın başına getirdikleri intibahına sebep olamamıştı. 

 Üstadla aynı yılda vefat etmiştir.
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 Rahmetullahi aleyhim… 

 23-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

   

 

AĞIR GELDİ DİNDARLIK 

 Dininin üzerinde bir asırdır yapılan baskının geri tepmesi üzerine adeta beton 

dökülmesine karşı altından sızmaların olmasıyla önü alınamayan bir gelişme sonunda; 

bu durum rejim militanlarını 1960-dan itibaren darbeye sevketmiş oldu. 

 Her on yılda bir yapılan darbelerle, on yıllık birikim yok edilmeye ve gelen on 

yıllar içerisinde sindirme politikaları fişlemelerle engellenmeye çalışılmıştır. 

 Bütün bu uygulamalarda üç politika izlendi; 

 1-Dinin toplumdan tecrit edilmesi. Reform bahaneleriyle bozulmaya çalışılması 

ve sulandırılarak yaşanmaz hale getirilmesi hedeflendi. 

 Hilafetin kaldırılması, inkılapların yapılması bu amaçlıdır. 

 2-Dindar bir toplumun oluşmasını engelleme yoluna gidildi. 

 Darbelerle engellenemeyen ve sulandırılan ancak darbe vurulan dinin yaşam 

alanından uzaklaştırılması amacıyla uygulamaya konuldu. 

 İran korkusu ve başörtüsü bunun iki cephesi olarak açıldı. 

 Sürekli bir kavga ortamı oluşturuldu. Kaoslar bu amaçla uygulamaya koyuldu. 

 -1960-larda kurulan tek şef döneminin kapanmasına gösterilen tahammülsüzlük 

ve darbeler döneminin başlangıcını oluşturdu. Ordu kullanıldı. 

 -1970-lerde sağcı-solcu, alevi- sünni çatışma ortamı hazırlandı. 

 Öyle ki, kominizme bile hoş görülü bakılmaya çalışıldı. 
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 -1980-lerde fuhuş ve Avrupalılaşma dönemi başlatıldı. 

 -1990-larda pkk-hizbullah kurularak, değişik adlarla yer üstündeki türk solu 

yerini kürt soluna bırakmak üzere alt yapısı oluşturuldu. 

 1997 28 Şubat bunun kırılma noktasını oluşturdu. 

 3-Üçüncü dönem Ergenekon terör örgütü adıyla bir asırlık süre gelen gizli 

komite ilk defa ciddi anlamda kuyruğunu kaptırdı. 

 Bu dönemden sonra ise, saldırı durumundan kendini muhafaza yoluna geçildi. 

Kaptırdığı kuyruğunu ve paçasını kurtarma telaşı içine düştü. 

 -Her olumsuzluğa yollar açıldı. Göz yummak bir yana, teşvik edildi. 

 Serseri, berduş, tinerci, fahişe, kapkaççı, devleti soyanlar, pkk-dan ümit bekleyip 

kurtarıcı görenler, ekonomik çöküntü gibi bir çok olumsuzluklar hep; 

 Dindar olmama adına nemalandırıldı. 

 Arzu edilen tip ise aynen şöyle bir tip idi; 

 Mehmet Akif gibilerle beraber olan Neyzen Tevfik tam bir içki mübtelası idi. 

İçkiyi bırakması için onunla beraber olunmakta idi. 

 Bunun etkisiyle olsa gerek ki, bir ara içkiyi bırakıp tevbe eder ve namaza 

başlamaya niyet eder. 

 Ancak uyuşmuşluk genlerine işlemiş, huysuzluğundan bir türlü vaz geçemez. 

Tevbesini bozarak tekrar eski haline döner ve günah çıkarmak amacıyla şunu dile 

getirir; 

"Senin aşkınla gönlüm süt limanlık yâ Resûlullah, 

Kalın geldi fakîre Müslümanlık yâ Resûlullah!.." 

Böyle bir Müslümanlık istenmektedir.Hem içen hem de bayramdan bayrama 

camiye giden bir Müslüman.. 

Başbakanın istediği dindar nesile tepki gösterip istemeyenler,kendilerine islamın 

kalın geldiği, iki arada bir derede kalmış Agop yapılı insanlardır. 

Şu gizli toplantıda konuşulan itiraflar bilinenlerin binde biridir. Önceki islamın 

yaşanmaması için uygulana tüm menfi yollara ek olarak; Suriye usulü bir yönetim 

oluşturmak.. azınlıkların çoğunluğu idare ettiği bir yönetim… 

*“Gizli bir toplantıda konuşulan notlar” 

“Tayin dairesi mutlaka elimizde olmalı. Cepheye o namussuzları sürün. 

Kadrolaşma çok önemli… Askeri okullarda büyük kadrolaşma yaptık…” 



- Alevi olmayan herkesin antilaik olma ihtimali uzun vadede de olsa olabilir… 

Bizden olmayana hiçbir zaman tam güvenmeyeceksin… 

- Acaba, yeğeni Aleviliğini ortaya koyucu yanlışlıklar yaptı da ondan hareketle 

paşamız yıpratıldı bilmiyorum. 

- Her yerde irtica var kampanyası başlatılsın.  

- Tayin dairesi mutlaka elimizde olmalı. Cepheye o namussuzları sürün. 

Kadrolaşma çok önemli.  

- Askeri okullarda büyük kadrolaşma yaptık. Özellikle sınıf subaylarının çoğunu 

bizden atadık. 

- Şu anda Atatürk dışında kullanabileceğimiz kim var? 

- Biz Türkiye’de İslam ile bağlantılı görülen ama bu dini tamamen değiştirecek 

bir Türkiye Aleviliği yaratmak zorundayız. “
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 MEHMET ÖZÇELİK 

05-03-2012 

 

 

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN MEAL-TEFSİRİNİN TENKİDİ 

 *Her asırda İslam’a yapılan saldırının tehlikesi dıştan değil içten, batıdan ziyade 

doğudan.Yani İran ve İran menşeli olmuştur. Kominizmin temelini oluşturan İbahiyye’ 

den siyasi entrikaların kaynağı Şiaya, inanç ve amelden tarihi değerlere kadar yapılan 

saldırıların kaynağı hep İran olmuştur. 

 *Hacı Bektaş-ı Veli,İranın kuzeydoğusunda Horasan eyaletinin Nişabur kentinde 

doğmuştur. 

Türkiye-deki menfilik,ayrımcılık ve olumsuzluk,olumlu da olsa,olumsuzluklarda 

o Zat alet edilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun gibi de,olumsuz ve istikametsiz insanlara baktığımızda kuvvetli ihtimalle 

İran menşeli veya oranın etkisinde kaldığı görülmektedir. 

İranın İslam dünyasındaki etkisi,kolayca suyun bulandırılmasında etkili olarak 

kullanılmaktadır. 
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 20’ nin üzerinde tarihte İran’ la karşı karşıya gelmişiz. 

 *İslamoğlu’ndan İran konusuna geçişin sebebi, oranın İslam’ a olumsuz geçişi 

sebebiyledir. 

 İslami alanda ayrık otlarını toplamaktan , İslami tarlayı ekmeye vakit 

bulunamamaktadır.Veya tarladan çıkan ürünler verimsiz ve arızalı olmaktadır. 

 Tefsir-Meal içerisinde kitaptan çıkardığım argo kelime kadar hiçbirisi benim o 

derece  ağırıma gitmemişti. Zira, “ Batıl şeyleri iyice tasvir , safi zihinleri idlâldir.” 

hakikatınca , hem zihinleri bulandırıp kirletmekte ve hem de kişiyi o çirkin ortama sevk 

edip atmış olmaktadır. 

 İslamoğlu, kaba sözler sözlüğüne bakmaya ihtiyaç bırakmamıştır.Mahalle, sokak 

ağzını ulvi bir tefsir cennetine taşımakla , bahçedeki çiçekleri soldurmuştur. Asıl vebal 

budur. 

 İlâhi kelâm, kendisini nezih olarak ifade etmekten ve edilmekten aciz değildir. 

Herhalde gül dikensiz olmaz diye düşünmüş olsa gerek!Aslında araştırabilir ! 

Cennette diken var mı ? Güller nasıl olacak.  

 *Abdulaziz Bayındır’ ın tutarsızlığı ile ilgili bir araştırma yapıyordum.  

Onun hakkında M.Avnullah Özmansur  elinde bulunan bir araştırmayı 

bırakarak Bayındır-a cevap vermek için yazmaya koyulduğunu sitesinde belirtince, 

teker teker tahlil etmekten vazgeçtim , o Zâtın  delillerine atıfta bulundum. 

 Telefonla kendilerini arayarak yazıma bir takdim yazısı yazmasını teklif ettim. 

 Umre’ ye gideceğini, yaşlı olduğunu müsait olursa yazacağını söyleyerek; ısrarla 

şöyle bir teklifte bulundu: Hemen elindeki çalışmayı bırak , Mustafa İslamoğlu-nun ; “ 

Hayat Kitabı Kuran – Meal – Tefsir” ini al ve incele.İçinde epey yanlış bulunmaktadır. 

Gerçi pahalı “ 36 Tl” , para vermeni istemem.Ancak bir incelemende yarar var, 

teklifinde bulunmuştu. 

Ben de bu düşünce ile kitabı aldım, tenkid ve tahlilini yaparak okumaya 

başladım. 

 *İslamoğlu’ nun Hilal Tv’ deki tefsir sohbetini ve bunları aynı zamanda 

internetten indirerek ve de sitesinden notlar almak suretiyle tamamen faydalanmaya 

yönelik olarak takip etmeye başladım. 

 Faydalandım da … 

 Kendisini 1980’ lerden itibaren özellikle Kayseri’nin eşrafından Merhum Ali 

Mutlu abimizin kendisiyle görüşme bilgilerini bize aktarması sonucu bildirmesiyle bir 

malumatım vardı. 
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 Daha önceki tenkit yazılarımda da kendilerini az da olsa ele aldım.Bu Meal – 

Tefsir münasebetiyle önemli bulduğum tenkitlerimi kaleme aldım.  

 *İslamoğlu var olmayı farklı olmaya bağlamaktadır.  

 1970’ lerde Ali Bulaç’ ın Meal cemaatı’  nın boşluğunu doldurmaya, farklı bir 

cemaat oluşturmak için farklılaşmaya çalışmaktadır. 

*Tefsir ilmi, ilâhi kelâmın beşerin üstün seviyesiyle ortaya konulmalıdır.Ancak 

argo kelimelerle o ulvi hakikatlar basitçe ifade edilmemelidir.Öyle zannediyorum ki ; 

bizim yaptığımız gibi bir çok tenkit alan Mustafa İslamoğlu kendisini test ediyor, sığaya 

çekiyordur.Dilerim bu tenkitte kendisi açısından yapıcı ve düzeltici bir katkı sağlar.En 

azından muhiblerini teyakkuza sevk etmiş olur. 

Uydurukçaların bir kısmını Türkçe öğretmeni arkadaşlara gösterdim. Biraz 

durakladılar. Cevaplamada zorlandılar.  

Bu durumda gel de diğerlerinin anlamalarını düşün ve bekle !  

*Öğretmenler odasında bu durum gündeme gelip tenkit yazacağımı söylediğimde 

arkadaşlarımın tavırlarında şu durum ortaya çıktı : Değmez , zaten biliyoruz, der 

kabilinden olmakla kalmadı, hepsi dolmuşluğunu ve olumsuz hatıralarını anlatmaya 

başladılar. 

 Seçtiğim uydurukçalar ise şunlardır:  

- “  Okumak manasındaki  tilavetle kökteş olduğu  (Sh . 98) 

- “Burada İşteşli  eylem bağlamında “ (Sh . 126,865) 

- “ Tabiat kitabını okuması salık veriyor. ( Sh. 224) 

- “ Varsıl görünen gerçekte yoksul olabilir.(sh. 337) 

- “ Hem de görülemeyen içkin hakikatıdır.( Sh.790) 

 

Kaba kelimeler ise : 

- “Bu Allah’ tan rol çalmaktır.” ( Sh.82,236,790) 

- “Ayartıcı cazibe” ( Sh.82,264,533)  

- “Allah’ a ayaklaşacak kadar şaşar.” ( sh. 105,224,260,589,665) 

- “ Üzerinde bulunduğumuz halin sebebiyle ayartamazsınız.” ( sh.373) 

- “ Bu dingin anın ,insanın manevi potansiyeline”  ( sh.405) 

- “ İnsan benliği kötülüğün daniskasını işletebilir.” ( sh.462,639)  

- “ Çocuğunu öldüren anasını ağlatır. (Sh.478) 

- “ Allah ile aldatmak” ( Sh. 533) 

- “ Allah’ ın bir emrine Kadük muamelesi yapıldığı için vebaldir.” ( Sh. 864) 

( Burada Kadük’ ün çirkinliği ve kabalığı ile , vebalin düzgünlük ve nezihliği hiç 

de bağdaşmamaktadır.Sirke’ nin üzerine şerbet içmeye benziyor.) 
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Bu kelimeler insanı alıyor,adeta (söylemekte bile zorluk çekiyorum) kirli bir 

ortama sevk ediyor.Bunu tefsir sohbetinde de yapmaktadır.Hiç de yakışmıyor. 

Beş yıl kaldığım Kayseri ağzının farklı olduğunu,ağzını yediğim,gibi ifadeler 

kullandığını biliyorum ancak böyle nezih ve İslami olmayan kelimeleri 

duymamıştım.Sayesinde duymuş ve iğrenmiş oldum. 

Bazen bilgiç!liğini ortaya koymak için,gereksiz yerlerde de kulaç atmaya 

başlıyor.Biraz dağıtıyor. 

 Tenkidimizde de aynı hatalara ve düşüncelere başkalarının da düşmemesini 

sağlamak amaçlıdır. 

 *Genel olarak Meal Tefsirinde ; bulandırdığı, içinden çıkamayıp zorlandığı, 

merkezine doğru gidemeyip çevresinde dolaştığı birkaç nokta sırıtmakta ve öne 

çıkmaktadır:  

1- Cinlerin Varlığı. Adeta cin dememek için elli dereden su getirmektedir. 

Kelimeler üzerinde çok rahat oynayıp te’vil’de bulunmaktadır. 

2- Cehennemin ebediliği konusunu adeta kendi şefkat ve merhametini, Cenab’ ı 

Hakkın şefkat ve merhametinden fazla gösterircesine öne sürerek; ya 

kendisinin yorumlamasından kaynaklanan bir sebeple veya zayıf görüşleri 

delilmiş gibi göstererek kendisini tenzih makamında isnatlarda 

bulunmaktadır. 

3- Hz Adem’ in cennetten ihracı konusunda zikredilen cennetin, kelimede 

boğularak Türkçe karşılığı olan “ bahçe “ ile dünya bahçesinin olduğunu öne 

çıkarmaktadır. 

Ancak şunu düşünememektedir ki: Ayetteki –İhbitu- 
39
“ İniniz” ifadesi, 

yukarıdan aşağıya inişi ifade etmektedir.Eğer dünyada olsaydı, neden’ ininiz’ denilmiş 

olsun ?  

       Hem dünya kelimesi de anlam olarak aşağı  ve düşük manasınadır. 

Şaibe uyandıran diğer husus ise: Ehli Beyt Okulu kavramının içini boş 

bırakmasıdır.Bununla Şia’ yı mı kastetmektedir? Bu durum Şia’ nın etkisinde kaldığı  

ve etkilendiği görüşünü hatıra getirmektedir.  

Başkalarının  kendisi hakkında hiç de hoş olmayan duyduğum ve okuduğum 

sözlerini söylemeyi uygun bulmuyorum. 

Sadece , vâkıf olduğum merhum Ali Mutlu abimizin kendisine faydalı olmak 

amacıyla 1984 yıllarında yanımıza gelir giderken ona da uğradığını , telkinlerde 

bulunup yararlı olmaya çalıştığını söylemesidir. 

Demek ki problem o zamandan başlamıştı. 

                                                           
39

 Bakara.36,,38,61,A’raf.24. 
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*Peki hiç mi olumlu tarafı yok? denilecek olursa : Yiğidi öldür hakkını yeme 

kabilinden, hakkını teslim etmek gerekirse ; 

Kendisinin tefsir sohbetlerinden faydalandım.Abdulaziz Bayındır ‘ ın 3 Dvd-yi 

oluşturan sohbetini dinlerkenki gibi hiç de kahredici bir durum içerisinde olmadım. 

Kelimelerin tahlilini çok güzel yapmakta futbolcunun topla oynadığı gibi 

kelimelerle oynayabilmektedir. 

Meal tefsirini okurken tamamen teslim olmadan, mayınlı tarlada yürür 

hassasiyeti içinde yürünürse , faydalı olunabileceğini düşünüyorum. 

Bilgi ile istikameti karşılaştırdığımızda ; aynı oranda olmadığı görülecektir.Saf 

zihinleri bulandırır, araştırmacılar için ise bir araştırma alanı oluşturur. 

 

CİNLER 

Hocanın Belli ki cinlerle bir problemi var! Cin konusunda bir netliğe sahip 

olmadığı gibi , ısrarla kelimenin lafzında boğulup kalmakta, bir türlü cin ifadesini 

gerçek manasında kolayca izah etmekte zorlanmaktadır. 

Sanki bir lafız-perestlik içerisinde dönüp dolaşılmaktadır.Bu da onun lafızlarla 

çok oynamasından kaynaklanmış olsa gerek. 

Meal tefsirindeki tesbit ettiğim yanlışlıkları şöylece sıralayabilirim: 

-248,349,351,496,538,640,642  sayfalarıdır. 

Bir yandan onların cisim olduklarını söylerken, diğer yandan da  görünmez içi 

doldurulmayan bir ifadeyle ve gözden uzak kavramıyla ifade etmektedir.Kıt görülen 

varlıklar diyerek sürekli kapalı ifadeler kullanılmaktadır. 

Bununla da yetinilmeyip Peygamberimize iman eden Nusaybin cinnilerinin insan 

olduğu ve uzak mekânların insanları olduğunu ifade etmektedir. 

Daha da ötesi; Hz. Peygamberin onlardan haberdar olmadığını ve kendilerini 

görmeden dinlediklerini söylemekle ayrı bir garabette bulunmaktadır. 

Efendimizin Rasulü’s Sakaleyn yani cinlerinde peygamberi olmasının üzeri 

setredilmektedir. 

Hep manadan uzaklaşarak onları gözden uzak, nadirattan , garip ve adeta ne 

idüğü belirsiz varlıklar olarak nitelemektedir. 

Belli ki hocanın zihninde netlik olmayınca zihinleri de bulandırmaktadır. 

Mesela: En masum gibi görünen En’am 100. âyeti yorumlarken farklılık olma ve 

oluşturma adına kelime üzerinde her türlü oynama içerisine girilmektedir; 
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“Fakat görünmez varlık türlerine Allah’ a denk bir makam yakıp yakıştırdılar, 

oysa ki onları da o yaratmıştı. Bir de cehaletleri yüzünden ona oğullar ve kızlar 

peydahladılar. 

O’ nun aşkın  ve yüce olan zatı, insanların her tür tasavvur ve tahayyüllerinin 

üzerindedir.” 

Sadeleştirmiş olan Elmalı Mealindeki karşılığı ise şöyledir: 

“Onlar Allah’ a cinlerden de ortak koştular.Halbuki onları yaratan odur.Bilgileri 

olmadan ona oğullar , kızlar uydurdular.Onun şanı onların uydurdukları sıfatlardan 

münezzeh ve yücedir.” 

Ancak ‘avuca sığmayan’ , diye tanımladığı bu varlıkları anlatırken; geçmişteki 

tüm bilgileri bir çırpıda reddetme iddiasında bulunmaktadır. 

“Cin Fikirli” deyimini sarih manasıyla değerlendirip, manadan 

uzaklaştırmaktadır. 

Zariyat 56’ daki gayet açık, net ve varlıkların tek sorumlu iki varlığı olan 

insanlar ve cinler açıkça ifade edilmesine rağmen mâna tahrif edilmektedir.Şöyle ki; 

“ Ben cinleri ve insanları yalnızca Bana kulluk etsinler diye yarattım.”âyetini, 

“ Yani görünür görünmez hiçbir iradeli varlık , bir anlam ve amaçtan yoksun 

yaratılmamıştır.”şeklinde anlatmıştır. 

 

 CEHENNEM VE CENNET 

Hocanın netleşmemiş yanlışlarından biri de cehennem bahsidir. 

Bu da başta onun varlığı ve de ebediliği konusunda bir netlik görülmemekte ve 

zihinleri özellikle de saf ve safi düşünceleri bulandırmaktadır. 

Tekasür suresi ayet 7’ de gramer olarak geleceği de ifade eden; “ Siz cehennemi 

göreceksiniz, âyetini basite ve dar alana irca ederek: “ Elbet (Dünyayı) cehenneme “ 

çevirdiğinizi” de görürdünüz.” der. 

Cehennem konusunda netlik olmayan yerler ise şunlardır: 

-63,211,447,448,529,924,707 sayfalarıdır. 

-Nebe 23’ te ; “ Onlar orada uzun zamanlar boyu kalacaklar.”  

Cehennemin ebedi olmadığını veya en azından bu yönde zihinleri bulandırdığı 

görülmektedir.Bu konunun tartışılmakta olduğunu söylerken, taraf olduğunu da 

göstermektedir.  
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Oysa hem “Huld” kelimesi ve hem de “ Ebeden” ifadesiyle te’yit edilmesi ve hem 

de Cenâb- ı Hakkın ; “ Allah kendisine eş ve ortak koşulmasının dışında, dilerse diğer 

günahları bağışlar”
40

 ifadesi , şirkin hiçbir surette bağışlanmayacağını , bu da suçun 

cezasının sürekli olduğunu göstermektedir. 

Cenab- ı Hak,şirk koşanları affetmeyeceğini belirtip,
41

 bunu istisna ederken, 

kendisi bu istisnayı ilgisi olmayan hatta kendisi öncekiyle istisna edilen Hud . 107. âyeti 

delil getirir. 

Bununla da kalmaz cennet ve cehennemi ebedi olarak kabul etmenin küfür 

olduğunu kabul ettirme çabası içerisine girer.Zayıf görüşü benimseyenleri otoriter 

olarak göstermekle, kendisine destek aramakta, görüşünü kuvvetlendirmeye 

çalışmaktadır. 

İbni Teymiye- yi ön plana çıkararak ehl-i sünnetin dışından kendisine destek 

aramaktadır. 

Ve o sonsuz olan cennet ve cehennemi dünyanın şu dar kalıpları içerisine  

sığdırmaya çalışır. 

Hadislerde ; “ Her bir kişiye verilecek olan 500 sene genişliğindeki bir cenneti”, 

bu dünyaya kurma iddiasında bulunur. 

Okyanusu bir bardağa sığdırma tekellüfü içerisine girer. 

O kadar bir tezat içerisine girilmektedir ki ; Allah ‘ın rahmetini ön plana 

çıkarmak amacıyla cennetin ebedi , cehennemin ise bundan hariç tutulduğu iddiasında 

bulunur. 

Oysa, Allah’ ın rahmetinden fazla rahmet , rahmet değildir. 

Allah’ ın rahmeti, adaletiyle rahmet olur.Adaletsiz rahmet, rahmet değildir. 

Günahkâr mü’min için cehennemden çıkmanın zaten garanti olduğu garantisini 

verdikten sonra ( Aşere-i Mübeşşere dışında Peygamber bile verememişken),inanmayan 

insanları cehennemden çıkarma gayreti içerisine girer. 

Hz. Adem’ in cennetten indirilişiyle ilgili olarak; indirildiği yerin yine her 

zamanki yaptığı gibi lafızda boğularak bahçeye atfetmekte,zayıf delilleri kuvvetli deliller 

olarak sunmaya çalışmaktadır. 

 İslamoğlu cehennem ebedi değil derken,bu durumda demek ki niyeti cehennemde 

bulunan Firavun,Nemrud,Ebu Cehil ve milyonlarca insanları öldürenleri de oradan 

                                                           

40 Nisâ / 48. 

41 Nisa suresi 116. 
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çıkarmak niyetindedir. 

 Bu durumda sormazlar mı,kimlerden yanasın? 

 Öyle zannediyorum k,ebedi olmayan cehennemden bu durumda şeytan bile 

çıkar. 

 En basit ifadeyle bu,kırk bin insanı öldüren apoyu hapisten çıkarmaktan daha 

beter bir zulümdür. 

 Bu şefkat adaletsiz bir şefkattir. 

 Su-i istimal edilen bir şefkattir.Allahın şefkatinden daha öte şefkati ileriye 

sürmek gibi tam bir zulümdür. 

 Şefkatini bu kadar ileri götürdüğüne göre,bari birde ana rahmine insan olmak 

için atılan milyarlarca atılan spermleri de insan yaparsa şaşmamak gerekir. 

 Cehennem hapishanesini kapatıpta firavun ve hatta şeytanları bile çıkartacak bir 

zihniyete sahip olmak,nasıl bir zihniyet ve nereden çıkarılan bir hükümse,böyle bir 

hüküm insanlar dünyasında verilecek bir hüküm değildir... 

 Bu durumda insanın dünyaya gelip,imtihana tabi tutulmasının da bir anlamı 

olmayacaktır. 

 Bu insanları cennetin neresine koyacaksınız? 

 Ebu Cehille Peygamber Efendimizi nasıl yan yana getireceksiniz? 

 Muhal olan bir şeye kılıf uydurmakta en az o kadar muhal ender muhal bir 

durumdur. 

 Oysa küfür insanı tedavisi mümkün olmayan,tamamen tefessüh ettirmişken o 

insanı hangi vasıfla cennete koyacaksınız? 

 Elmaslarla kömürler nasıl bir arada bulunacaktır? 

 -Kur’an-ın kısas cezasında öldürenin de öldürülmesi,öldürülenin hakkını 

korumaktır.Bu durumda öldürenin hayatını sağlamak,öldürüleni bir daha öldürmek 

demektir. 

 Bu kısas cezasının haksız bir uygulama olduğunu da iddia etmesi gerekir!! 

 Ya Rabbi nasıl bir mantıktır bu? 

 Böyle bir iddia sadece Allaha bir iftira olmakla kalmaz,hukuksuz bir yola 

girerek,masumların hakkını gözetmeden canileri affetmek demektir.Bir kişinin olmayan 

hatırına,milyarlarca,sayısız hatırları kırmak,yok saymak demektir. 

 Böyle bir iddiadan ve iddia sahibinden ancak Allaha sığınılır... 

 Eğer mesele direk olarak herkesi değerlendirmeden imtihansız ve de imtihanın 

sonucunu kale almadan cennete götürmek idiyse; Allah bunu doğrudan yapabilirdi. 

Kimsede buna itiraz edemezdi. 

 Bu durumda Allah bu insanları cehenneme atıp zevk mi almaktadır yoksa adaleti 



mi uygulamaktadır? 

 Bediüzzaman Hazretleri matematiksel olarak da onların cehennemde ebedi 

kalacaklarını şu veciz ifadeleriyle izah etmektedir.Öyle zannediyorum ki;insaf ve 

vicdanla okunsa kabul edilecektir: 

 “SUAL: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennem'de 

hapis nasıl adalet olur? 

 ELCEVAB: Sene, üçyüz altmışbeş gün hesabıyla, bir dakikada katl, yedi milyon 

sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis iktizası kanun-u adalet iken; bir dakika küfür, 

bin katl hükmünde olduğundan, yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir 

adam, kanun-u adaletle elli yedi trilyon ikiyüz bir milyar iki yüz milyon sene beşerin 

kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette َخالِِديَن فِيهَا اَبًَدا adalet-i İlahî ile vech-i 

muvafakatı bundan anlaşılıyor. 

Birbirinden gayet uzak iki adedin sırr-ı münasebeti şudur ki: Katl ve küfür, 

tahrib ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, lâakal zahirî âdete 

göre onbeş sene maktulün hayatını selbeder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, 

binbir esma-i İlahîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve 

kemalâtını inkâr ve hadsiz delail-i vahdaniyeti tekzib ve şehadetlerini reddetmek 

olduğundan.. kâfiri, binler seneden ziyade esfel-i safilîne atar,  ََخالِِدين de hapseder.”42 

“Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle 

ise hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, onbeş sene cezada (sekiz 

milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip maslahata 

ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması cihetiyle, 

bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azab çekmesi, o kanun-u 

adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki trilyon sekizyüzseksen 

milyara yakın dakikada azaba müstehak ve  فِيهَا اَبًَداَخالِِديَن  sırrına mazhar olur. Her ne 

ise...
43

 

 

EHLİ BEYT OKULU 

Sanki bu ifade kamufle edilmiş, muhataba güven aşılama amacıyla icad edilmiş 

bir kurum olsa gerek. 

İçeriye girmek sizi korkutmasın, şaibeli kimseler sizi tedirgin etmesin kılıfına 

sarılmış… 

Acaba bu Şia’nın ayrı bir kolu mudur? 

Meal ‘ de geçtiği yerler ise; 81,324,609 Sayfalarıdır. 

“ Vahyin İki hedefi vardır:” Tevhid ve Adalet.” 
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 Lem’alar.28.lem’.276. 
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 Şualar.231. 



Buradaki Şia’ da ön plana çıkan ve Ehl_i sünnetten ayrılan ve bizdeki iman 

esasları gibi olan adalet mi ?  

Zira bütün dinlerde esas olan Tevhid’ dir.Arkasından , mütemmimi olan ibadet 

ve ahlak gelir. 

İmam’ ı Cafer ‘ e atfedilen şöyle bir söz vardır: 

“Peygamber insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki peygamberdir.” 

 Acaba bu ifade ile Peygambere ihtiyaç olmayacağı vehmi mi verilmektedir. 

Açılmaya ihtiyacı vardır. 

     

DİĞER TENKİTLER 

*Örtü Konusu; müphem diye ifadelendirdiği mânayı daha da müphem 

kılmaktadır.(sh.802) 

* Namaz Konusu: Hatalı olan yerlerin sayfası ise: 60,64,65,760. 

* Namaz konusunda sarih manayı, işari bile olmayan mananın dışına tevcih 

ederek, tağyir etmiştir. 

- Kevser.2. “ Öyleyse Rabbin için Namaz kıl ve Kurban kes.” Sarih manasını ;“O 

halde desteğini Rabbine tahsis et ve (İnkârcılara göğüs ger).” manasıyla 

basitleştirmiştir. 

- Musallileri korumaya çalışırken mâna,mânanın dışına kaydırılmaktadır. 

Oysa burada gerçek huşu içinde namaz kılanla kılmayanlar birbirinden 

ayrıştırılmış olmaktadır. 

Tüm ulema’ nın ittifak ettiği ; “ Salat’ il Vusta” nın orta namaz, yani ikindi 

namazı olduğu söz konusu iken , bu mâna ,” İdeal Namaz” ifadesiyle hem tağyir,tahrif 

edilmiş ve içi boşaltılmış olmaktadır. 

*İsra Olayının net bir şekilde beden ruh ortaklığı ile olduğu belirtilmemiş,Miraç’ 

ın ruhani bir seyir içerisinde sürdürüldüğü yönüne çekilmiştir. 

Yine her zaman da yapıldığı gibi lafızda boğulunulmuş, Mescid-i Aksa bile 

yerinden kaldırılarak , zihinlerden uzaklaştırılan bir mescitle yorumlanmıştır. 

Oysa Mesela Kudüs’ teki mescit olması bütün deliller ışığında zahir iken batini 

mânaya bile uymayan bir noktaya çekilmiştir. (Sh. 89,390)  

      

İNSAN 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=112:nsan&Itemid=48&layout=default


*Sh 111.-İnsan.2. “ İnsanoğlunu katmerli bir karışım olan hayat tohumundan biz 

yarattık.”  

Elmalı’ da ise : “ Şüphesiz biz insanı imtihan etmek için karmaşık bir damla 

sudan yarattık.”âyetini izah ederken;  

“İnsan türüne giren herkesi kapsadığı için Adem’ inde Nutfe’den yaratıldığı 

anlaşılır.”  (Bkz.106/Nisa.1 , Krş. Elmalılı) 

Nisa . 1 : “ Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan , ondan da eşini var 

eden… “  

Elmalı Mealinde ise; “ Ey İnsanlar ! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini 

yaratıp…”  

Hz. Adem’ in bütün âyet , hadis ve İslam bilginlerinin icmaıyla; topraktan, 

balçıktan yaratıldığı ifade edilirken , Adem’ in de “ Nutfe” den yaratıldığını iddia 

etmek; ona da bir baba arama çabasından kaynaklanmış olsa gerektir. 

Önceki Cin probleminde de dile getirildiği üzere; Hz. Adem’ in ilk baba olmayıp, 

ondan önceki var olan bir babanın devamı olduğunu iddia etmiş , meleklerinde buna 

dayanarak kan dökeceklerini söylemiş olduğu iddiasında bulunur. 

Farklılaşma çabaları sürekli sürçmeye neden olmaktadır. 

Oysa Hz.Adem insanlığın ilk babası  ve insanlık onunla başlamıştır. 

Hoca İnsanlığı Hz. Adem’ le başlatmaz.Onu başka bir babanın ve zincirin 

devamı olarak kabul eder. 

 *İnsanın yaratılışı:(706) 

 Sütten ağzımız yanınca,ayranı üfleyerek içmek mecburiyetinde kalıyoruz. 

 İnsanın yaratılışında;gerek başlangıç olarak ve gerekse de devam eden süreçte 

Kur'an-ın haber verdiği ifadede devreler belirtilmiş,aşama aşama yaratılışı nazara 

verilmiştir. 

 -Mealde:”Kuran-da beşerin insanlaşma sürecinin sudan başlayıp çok uzun bir 

aşamada (etvar) gerçekleştiği ifade edilir.”(64/Nuh.14) 

 Elmalı Mealindeki karşılığı ise;”Oysa O sizi aşama aşama yaratmıştır.” 

 Burada insanlaşma! Sürecinden bahsedilmemekte,sadece su,toprak 

karışımındaki süreçlerle,Nutfe,alaka,mudğa dönemleri anlatılmıştır. 

 Süleyman Ateş-in,evrimden gelme iddiasını desteklerken,evrimcilere de bir kapı 

açılmış olmaktadır. 

 Birde;”Gerçekleştiği ifade edilir.”ifadesiyle mutlak,muğlak ve faraziye ile hüküm 

verilmeye çalışılmıştır. 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=984:a&catid=112:nsan&Itemid=48
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=974:sueleyman-atein-tutarszlklar&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27


 Yukarıdakinden daha büyük bir hata ise;”İnsan adlı canlı,kendisini insan yapan 

“ruh” üflenmeden önce kan dökmüş,fesad çıkarmış olabilir.Eğer durum böyleyse, 

melekler bu tecrübeye dayanarak bunları söylemiş olmalıdırlar. 

 Bu açıklamadan bir değersizleştirme indirgeme operatörü olan Darwine asla bir 

pay çıkmaz.”Allahu a'lem” 

 Yine problem cinin anlaşılıp kavranılmamasından kaynaklanan bir sebeble, 

küpten cin çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

 Eğer insan daha önceden var idiyse,neden bir daha yaratılmasına ihtiyaç 

duyuldu?Yoksa bir eksiği mi kalmıştı? 

 Oysa insanın halifeliği,selefinden dolayıdır.Yani kendisinin selefi olan cinlerden 

bir topluluğun isyan etmesinden kaynaklanan ve de insana ek olarak kuvve-i akliyenin -

akıl duygusunun- yanında,kuvve-i şeheviyye ve gadabiyye (istek ve kızma) duygusunun  

verilmesinden kıyasla ve aynı zamanda levhi mahfuzda görerek istifsar yani 

açıklanmasını isteme makamında Cenâb-ı Hakka cevapta bulunmuşlardır. 

 İnsan bir noktada tökezleyince,diğerleri kaçınılmaz oluyor. 

 Bizim yorumda bulunmamıza gerek bırakmadan,girdiği yolun çıkmazlığını 

bilmese de hissetmiş olacak veya bir kapı açmış olduğunun farkına varmış olacak 

ki;”Darwine pay çıkarılmamasını” ikrar etmiştir,çıkardığı paydan sonra!!! 

 

 *Sahide-547: 

 Önceki Âdem-in yaratılışı (nutfeden yaratıldığı iddiası ve ilk baba olmasında 

varılan yanlış),aynı iddianın sürdürülmesi inadına başka yanlışları da beraberinde 

getirmektedir. 

 -Zümer-6-daki;”O,sizi bir nefisten yarattı.Hem sonra onun eşini de ondan var 

etti.”âyeti sarih bir şekilde ilk yaratılışı belirtirken; 

 Kendisi buradaki Nefsin Âdem olmadığını ve dolayısıyla ondan yaratılan eşinin 

de Havva olmadığını ifade eder. 

 Kadın kaburga kemiği gibidir,zorlarsan çabuk kırılır”(Buhari ve Müslim) 

hadisini zikrederken bunun;”Yahudi kültüründen Araplara geçtiğini” söylemekle de 

Efendimize gölge düşürmüş,Yahudi kültürünün etkisinde kalarak söylemiş olacağı 

düşüncesinde bulunmuş olmaktadır. 

 Devamında yapılan,kadının hassas ve nazik olmasıyla ilgili teşbih ve yorumda 

bulunulabilir.Bu diğerini inkar etmeyi gerektirmez. 

 

*Sh. 159,827. 

-Suyu övmeye çalışırken, aklı ve akıllıyı yermiş olmaktadır. Şöyle ki; “Su 

akıllıdır, su canlıdır ve su mucizedir.”  
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Buradaki suyun akıllılığının izaha ihtiyacı vardır. 

*Sh.168:  

“ Hz. Peygamberin ardından Risalet kesintiye uğramamış , sadece ferdi risaletten 

içtima-i risalete geçilmiştir. “ Öyle ise sizler, hayra çağıran meşru ve iyi olanı öneren ve 

kötü ve yanlış olandan da sakındıran bir ümmet olun!” (sh.898/Al’ i İmran 104) Ayeti 

bunu ifade eder.” 

Risaletin kesintiye uğramaması, vahyin devamını gerektirir. 

“İçtima-i risalet” ifadesi,meseleyi izah için ihdas edilmiş bir terim olsa gerek. 

Oysa peygamberimizin peygamberliği cihan-şümul olup,risalet halkası,”Hatem-

ul enbiya”olmasıyla,onunla beraber son bulmuştur. 

Dininin hükümleri varlığını ve geçerliliğini sürdürmektedir. 

Hadisteki:”Muhakkak ki Allah bu ümmete her yüz sene de dini tecdid eden 

(zamanın anlayışına uygun olan hakikatları Kur’an-dan alarak aktaran) bir müceddid 

gönderir.”
44

 

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

için din olarak İslâm’ı seçtim.” 
45

 

Bu noktada din kemale ermiş,izahı tecdid hareketleriyle devam etmektedir. 

 

*Sahife-225: 

Vakıa-79:”Ona ancak temizler dokunabilir.” 

“Bu ayetin mushafa abdestli dokunmama hükmüyle herhangi bir alakası 

yoktur.”ifadesiyle muhalif bir hüküm belirlerken,muvafık bir görüş olarak belirtip 

sunmaktadır. 

Oysa abdestsiz Kur’an-a dokunulamayacağı ile ilgili hükümler,kendisinin 

serdettiklerinden daha kuvvetli görüşlerdir. 

Hükme delil getirilen Şuara 211-212. Ayetler ise,hükmü desteklememektedir. 
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Zaten şeytanların recmedilmelerinden dolayı oraya çıkmaları söz konusu 

olmadığı ve o kapı kapalı olduğu için,Cebrail-den başkasının da yani temizlerden de olsa 

diğer meleklerinde ona ulaşması söz konusu değildir. 

Eğer bu konu insaf düsturları içerisinde ele alınmış olsaydı;meselenin fetva ve 

takva cihetleriyle değerlendirilmesi gerekirdi. 

 *Sahife-342: 

 “İşte alanında böylesine uzman olan Zahiri mezhebinden olan İbn Hazm bu 

konuda (Hz.Musa-Hızır yolculuğu konusunda)  şu hükümde bulunur:”Mehdilik 

de,Hızır teleakkisi de Yahudi kökenlidir.Hızır ve İlyasın bu güne kadar yaşadığı 

varsayımı Yahudi telakkilerine dayanır.” 

 Meğer problemin alanı pek de genişmiş… 

 Bediüzzamanın şu tesbiti bir çok sorularını halledecektir; 

  Birinci Sual: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı 

mühim ülema hayatını kabul etmiyorlar? 

  Elcevab: Hayattadır, fakat meratib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu 

sebebden bazı ülema hayatında şübhe etmişler. 

  Birinci Tabaka-i Hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıdlarla mukayyeddir. 

  İkinci Tabaka-i Hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâm'ın hayatlarıdır 

ki, bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi 

beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyed değillerdir. Bazan istedikleri vakit bizim gibi 

yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehl-i şuhud ve 

keşif olan evliyanın, Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve isbat 

eder. Hattâ makamat-ı velayette bir makam vardır ki, "Makam-ı Hızır" tabir edilir. O 

makama gelen bir veli, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam 

sahibi yanlış olarak, ayn-ı Hızır telakki olunur. 

  Üçüncü Tabaka-i Hayat: Hazret-i İdris ve İsa Aleyhimesselâm'ın tabaka-i 

hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüd ile, melek hayatı gibi bir hayata 

girerek nuranî bir letafet kesbeder. Âdeta beden-i misalî letafetinde ve cesed-i necmî 

nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar. Âhirzamanda Hazret-i 

İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) ile amel edecek mealindeki 

hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve 

inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete 

inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı manevîsi, vahy-i semavî kılıncıyla o 

müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik 

şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevîsini temsil eden Deccal'ı 

öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek. 

 

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

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

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

dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan 
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eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vermiştir. 

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

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

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

yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere 

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

"Yirmidokuzuncu Söz" bu tabaka-i hayatı delail-i kat'iyye ile isbat etmiştir.”46 

 

 *Sahife-424- 

 Tufan hadisesinin bazı zayıf görüşler doğrultusunda,genel değil de,belli bir yerde 

olduğu iddiasında bulunulmuş. 

 Ancak zayıf da olsa bu görüşte bulunanlar da vardır. 

  

 *Sahife:464: 

 Hz.Yusufun kardeşi Bünyamini geçerli bir yöntem,diğerlerinin reddedemeyeceği 

bir hile ile alışı,adeya Hz.Yusuf-un tebrie edilmesi veya O’na olumsuz gibi görünen 

şeyler isnad edilmemesi düşüncesiyle hilesiz,hesapsız,plansız,ilahi bir planı 

reddedercesine bir yorumda bulunulmuştur. 

 “Hz.Yusuf,kardeşine değerli bir hediye vermek istemiş,bunu ise ondan ve 

diğerlerinden habersiz yapmıştır. Bu,öz kardeşine bir sürpriz yapma isteğinden 

kaynaklanmış olabilir.Diğerlerinin kıskançlık duygularını kabartmamak için,bu 
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durumdan onları haberdar etmemesi gayet doğal karşılanmalıdır.Onun bu 

tasarrufundan haberdar olmayan saray görevlileri,krala ait kayıp bir su kabı olan es-

sikaye-yi ararken Hz.Yusuf-un gizlice hediye olarak koyduğu su kabı olan suva’ı bulmuş 

olmalıdırlar.Hz.Yusuf-un tek yaptığı,her anında ilahi müdahalenin açıkça görüldüğü bu 

olayın gelip dayandığı noktada,olana bitene müdahale etmemek için,işin aslını 

açıklamamış olmasıdır.” 

 Aslınca kolayca ilahi bir proğram ve Hz.Yusuf-un ailesini getirmek için meşru 

bir bahane ile müdahale ettiği olay,yuvasından çıkarılınca uzunca faraziyeleri de ortaya 

çıkarmaktadır. 

 Garib bir durumdur kihediyeyi vermek için,gizlice iş yapmanın ne mantığı 

vardır? 

 Oysa Yusuf-69-70.ayetler olayı açıkça ortaya koyarken,Yusuf-76-da 

da:”…Melik-in kanunlarına göre,kardeşini alıkoymasına imkan yoktu.Ancak Allah 

dilerse o başka…” 

 Bu konuya açıklık getiren Bediüzzaman,şu isabetli yorumuyla izah eder: 

 “Bir sual: "Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathî nazarlara görünmediğinden ve 

bazı makamlarda cüz'î ve âdi bir hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî bir 

düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden, bir kusur tevehhüm edilir. Meselâ, 

Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm kardeşini bir hile ile alması içinde 

-
47

- diye gayet yüksek bir düsturun zikri belâgatça 

münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir?"  

                   Elcevap: Herbiri birer küçük Kur'ân olan ekser uzun sûre ve 

mutavassıtlarda ve çok sayfa ve makamlarda yalnız iki üç maksat değil, belki Kur'ân, 

mahiyeti hem bir kitab-ı zikir ve İmân ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşad 

gibi, çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i İlâhiyenin herşeye 

ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle, kâinat kitab-ı kebîrinin bir nevi 

kıraati olan Kur'ân, elbette her makamda, hattâ bazen bir sayfada çok maksatları 

takiben marifetullahtan ve tevhidin mertebelerinden ve İmân hakikatlerinden ders 

verdiği haysiyetiyle, öbür makamda, meselâ zâhirce zayıf bir münasebetle başka bir 

ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler, o makama 

gayet mutabık olur, mertebe-i belâgatı yükselir. “
48

 

 

 *Sahife-15,483: 

 Müddessir-1- Elmalı mealinde:”Ey bürünüp örtünen.” 

 Hocanınkinde ise;”Sen ey içine kapanan kişi.” 

 Yorumlar tamamen gerçekten uzaklaşarak,lafız odaklı yorumlardır. 

 Lafızlar irdelenerek netice alınılmaya çalışılmaktadır.Bu da manayı 
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setretmekte,yuvasından çıkarmaktadır. 

 Tıpkı:””İçine kapanan “ifadesinde,dışa kapalı,böylece içine kapalı,soyutlanmış 

bir kişi olduğu hissi verilmektedir. 

 

 *Sahife-534: 

 Lokman-34-“Yağmurun yağdırılması konusunda bilgiyi Allaha hasreden bir 

mana yoktur.Aynı şey bir sonraki “Rahimlerde yer tutanı o bilir.”cümlesi içinde 

geçerlidir.Diğer üç husustaki bilgi Allah-a tahsis edilirken,bu iki husus tahsis olmadan 

zikredilir.” 

 Âyetin sonunda zaten;”Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir,her şeyden 

haberdardır. 

 Buradaki her şeyi bilmesi ve her şeyden haberdar olması,hepsini de 

kapsamaktadır. 

 “Ve Biz, semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu(nla) 

yeryüzünde (göller, nehirler, denizler) oluşturduk. Ve muhakkak ki Biz, onu elbette 

(buharlaştırarak) gidermeye kadiriz.”49 

 Buradaki kader,ilim nevinden olup,ilmi çerçevesinde indiğini ifade etmektedir. 

 “Hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) 

bitkiler yetiştirdik.”50 

 Zaten atıf harfi kendisini öncekine bağlamış,oradaki bilgi manasını vermiş 

olmaktadır. 

 Makam gereği inen şeyler miktar ile takdir edildiğinden,sonuç olarak o da ilim 

ile bağlantılıdır. 

 Kıyametin kopma saatini bilmek,ana rahmindeki çocuğun said mi şaki mi 

olduğunu bilmek gibi,yağmurun miktarını bilmek de bir ilim iledir. 

 Bediüzzaman tesbitinde; 

 "Mugayyebat-ı Hamse"ye dair Sure-i Lokman'ın âhirindeki âyetin hakkında 

mühim sualinize gayet mühim bir cevab isterken, maatteessüf şimdiki halet-i ruhiyem ve 

ahval-i maddiyem o cevaba müsaid değildir. Yalnız sualinizin temas ettiği bir iki 

noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz. Şu sualinizin meali gösteriyor ki, ehl-i ilhad 

tarafından tenkid suretinde mugayyebat-ı hamseden yağmurun gelmek vaktine ve 

rahm-ı maderdeki ceninin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki: "Rasadhanelerde bir 

âletle yağmurun vakt-i nüzulü keşfediliyor. Onu da, Allah'tan başkası da biliyor. Hem 

röntgen şuaıyla rahm-ı maderdeki ceninin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. 

Demek mugayyebat-ı hamseye ıttıla kabildir?" 
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  Elcevab: Yağmurun vakt-i nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan 

doğruya meşiet-i hâssa-i İlahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususî iradeye tâbi' 

olduğunun bir sırr-ı hikmeti şudur ki: Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymetdar 

mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan 

doğruya kudret-i İlahiye ve meşiet-i hâssa-i İlahiyeye bakar. Sair masnuatta zahirî 

esbab, kudretin tasarrufuna perde oluyorlar. Ve muttarid kanunlar ve kaideler, bir 

derece irade ve meşiete hicab oluyor. Fakat vücud, hayat ve nur ve rahmette o perdeler 

konulmamış. Çünki perdelerin sırr-ı hikmeti o işde cereyan etmiyor. Madem vücudda 

en mühim hakikat, rahmet ve hayattır; yağmur, hayata menşe ve medar-ı rahmet, belki 

ayn-ı rahmettir. Elbette vesait perde olmayacak. Kaide ve yeknesaklık dahi, meşiet-i 

hâssa-i İlahiyeyi setretmeyecek; tâ ki her vakit, herkes, herşeyde şükür ve ubudiyete ve 

sual ve duaya mecbur olsun. Eğer bir kaide dâhilinde olsaydı, o kaideye güvenip şükür 

ve rica kapısı kapanırdı. Güneş'in tulûunda ne kadar menfaatler olduğu malûmdur. 

Halbuki muttarid bir kaideye tâbi' olduğundan, Güneş'in çıkması için dua edilmiyor ve 

çıkmasına dair şükür yapılmıyor. Ve ilm-i beşerî o kaidenin yoluyla yarın Güneş'in 

çıkacağını bildiği için, gaibden sayılmıyor. Fakat yağmurun cüz'iyatı bir kaideye tâbi' 

olmadığı için, her vakit insanlar rica ve dua ile dergâh-ı İlahiyeye ilticaya mecbur 

oluyorlar. Ve ilm-i beşerî, vakt-i nüzulünü tayin edemediği için, sırf hazine-i rahmetten 

bir nimet-i hâssa telakki edip hakikî şükrediyorlar. 

 İşte bu âyet, bu nokta-i nazardan yağmurun vakt-i nüzulünü, mugayyebat-ı 

hamseye idhal ediyor. Rasadhanelerdeki âletle, bir yağmurun mukaddematını hissedip 

vaktini tayin etmek, gaibi bilmek değil, belki gaibden çıkıp âlem-i şehadete takarrübü 

vaktinde bazı mukaddematına ıttıla suretinde bilmektir. Nasıl, en hafî umûr-u gaybiye 

vukua geldikte veyahud vukua yakın olduktan sonra hiss-i kabl-el vuku'un bir nev'iyle 

bilinir. O, gaybı bilmek değil; belki o, mevcudu veya mukarreb-ül vücudu bilmektir. 

Hattâ ben kendi a'sabımda bir hassasiyet cihetiyle yirmidört saat evvel, gelecek 

yağmuru bazan hissediyorum. Demek yağmurun mukaddematı, mebadileri var. O 

mebadiler, rutubet nev'inden kendini gösteriyor, arkasından yağmurun geldiğini 

bildiriyor. Bu hal, aynen kaide gibi, ilm-i beşerin gaibden çıkıp daha şehadete girmeyen 

umûra vusule bir vesile olur. Fakat daha âlem-i şehadete ayak basmayan ve meşiet-i 

hâssa ile rahmet-i hâssadan çıkmayan yağmurun vakt-i nüzulünü bilmek, ilm-i Allâm-ül 

Guyub'a mahsustur. 

 Kaldı ikinci mes'ele: Röntgen şuaıyla rahm-ı maderdeki çocuğun erkek ve dişisini 

bilmek ile  َو يَْعلَُمâyetinin meal-i gaybîsine münafî olamaz. Çünki âyet yalnız zükûret ve 

ünûset keyfiyetine değil, belki o çocuğun acib istidad-ı hususîsi ve istikbalde kesbedeceği 

vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin mebadileri, hattâ sîmasındaki gayet 

acib olan sikke-i Samediyet muraddır ki, çocuğun o tarzda bilinmesi, ilm-i Allâm-ül 

Guyub'a mahsustur. Yüzbin röntgen-misal fikr-i beşerî birleşse, yine o çocuğun umum 

efrad-ı beşeriyeye karşı birer alâmet-i farikası bulunan yalnız hakikî sîma-yı vechiyesini 

keşfedemez. 

 Nerede kaldı ki sîma-yı vechî sikkesinden yüz defa daha hârika olan 

istidadındaki sîma-yı manevîyi keşfedebilsin. 

 Başta dedik ki: Vücud ve hayat ve rahmet, bu kâinatta en mühim hakikatlardır 

ve en mühim makam onlarındır. İşte onun için o câmi' hakikat-ı hayatiye, bütün 

incelikleriyle ve dekaikiyle irade-i hâssaya ve rahmet-i hâssaya ve meşiet-i hâssaya 

bakmalarının bir sırrı şudur ki: Hayat, bütün cihazatıyla ve cihatıyla şükür ve ubudiyet 

ve tesbihin menşe ve medarı olduğundandır ki, irade-i hâssaya hicab olan yeknesaklık 



ve kaidelik ve rahmet-i hâssaya perde olan vesait-i zahiriye konulmamıştır. 

 Cenab-ı Hakk'ın rahm-ı maderdeki çocukların sîma-yı maddî ve manevîlerinde 

iki cilvesi var: 

  Birisi: Vahdetini ve Ehadiyetini ve Samediyetini gösterir ki, o çocuk âza-yı 

esasîde ve cihazat-ı insaniyenin enva'ında sair insanlarla muvafık ve mutabık olduğu 

cihetle, Hâlık ve Sâni'inin vahdetine şehadet ediyor. O cenin bu lisan ile bağırıyor ki: 

"Bana bu sîma ve âzayı veren kim ise, bütün esasat-ı âzada bana benzeyen bütün 

insanların sâni'i dahi O'dur. Ve hem bütün zîhayatın sâni'i O'dur." 

 İşte rahm-ı maderdeki ceninin bu lisanı, gaybî değil, kaideye ve ıttırada ve 

nev'ine tâbi' olduğu için malûmdur, bilinebilir. Âlem-i şehadetten âlem-i gayba girmiş 

bir daldır ve bir dildir. 

  İkinci cihet: Sîma-yı istidadiye-i hususiyesi ve sîma-yı vechiye-i şahsiyesi lisanıyla 

Sâni'inin ihtiyarını, iradesini ve meşietini ve rahmet-i hâssasını ve hiçbir kayd altında 

olmadığını, bağırıp gösteriyor. Fakat bu lisan, gayb-ül gaybdan geliyor. İlm-i ezelîden 

başkası, kabl-el vücud bunu göremiyor ve ihata edemiyor. Rahm-ı maderde iken bu 

sîmanın binde bir cihazatı görünmekle, bilinmiyor! 

 Elhasıl: Ceninin sîma-yı istidadîsinde ve sîma-yı vechiyesinde hem delil-i 

vahdaniyet var, hem ihtiyar ve irade-i İlahiyenin hücceti vardır.”51 

 

 *Şefaat:(552) 

 Zümer.43.”Yoksa onlar,Allah-ı bir tarafa bırakıp da (hayali) şefaatçiler mi 

buldular!” 

 -Sadeleştirilen Elmalı mealinde ise:”Yoksa Allahtan başka şefaatçiler mi 

edindiler? 

 Burada adeta Allaha karşı taraf olma,rakib durumda gibi gösterilmeye 

çalışılmış,diğer âyet ve hadislerin önü kapatılarak açıklamasında; 

 “Tüm şefaat ayetleri bu âyet ışığında anlaşılmalıdır.”diyerek,âyetin mâna ve 

hükmünü takyid etmiş,kısırlaştırmıştır. 

*Şefaat yoktur,diyenler;Allahın iznine aid bir tercihi de,Allah-dan alma gibi bir 

tavır içerisine girmiş olmaktadırlar. 

*Gerçek din  budur,demek veya doğru bildiğimiz yanlışlar-deyib de,şimdiye 

kadarki yaşanan dinin gerçek bir din olmadığını veya 1400 senedir bilip yaşadığımızı 

yanlış olarak değerlendirmek,bu sadece insanlara bir hakaret değil,Allaha ve rasulüne 

de bir ithamdır. 

Şöyle ki;Allah ve Rasulü kendilerini ifade edememişler,açık ve net 

açıklayamamışlar, insanların yanlış anlayıp düşünerek yaşadıklarının yanlış olup, 

yanlışa yönlendirdiğini iddia etmek demektir. 
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 *Sh.71- 

 Ebu Leheb-in karısının “odun hamallığını”izah ederken;”Karısı da;o odun 

hamalı olan (karısı)”;ya da bunu laf taşımaktan kinaye sayarak;”Laf taşıyan (karısı) 

“En'am.31 âyetini delil getirmiştir. 

 Veya kitap yüklü merkeplerde diyebilirdi;yani her yüklenmeyi ona isnad 

ettirebilirdi. 

 Ancak böyle bir laf taşımadan ziyade ortada dikenli dalları taşıma söz 

konusudur.Vakıa budur.Laf taşıma gibi bir durum var mıydı? 

 Veya Bursevi-nin tasavvufi tefsirinde;Fir'avun nefse,Musa kalbe benzetilmiştir. 

 Burada biraz zorlanma görülmektedir. 

  

  

 *Sh.73- 

 Tayr,kuş diğer ifadeyle ebabil kuşları;”onların üzerine katar katar bilinmeyen 

nitelikte  uçan taşıyıcı varlıklar saldı.”(Fil.3) 

 Elmalı mealindeki karşılığı ise;Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.” 

 Manayı meçhullendirmekle kalmamış,tayr-ı;”Volkanik bir püskürtünün yakıp 

kavuran lavlarıdır.”yorumuyla da mana gizlenmiştir. 

 Adeta normal bir volkanik patlama diye nitelendirilmektedir. 

 

Not: Meali okumadan önce işin bu kadar ciddi olacağını hiç düşünmemiştim. 

İstifade ettiğim tenkit ettiğimden az değil. Ancak vereceği zarar faydasından 

daha büyük zarardır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-05-2012 

 

 

 

 



BAHARI BEKLERKEN... 

 Baharı beklerken,kış uzun sürdü. 

 Kışın uzun olması,baharın gelmesini geciktirdi. 

 Bediüzzaman;”Ben kışta geldim.Sizler –inşaallah- cennet-âsa bir baharda 

gelirsiniz.”diyor. 

 Üstad dünyadan gittiğinde,ben yeni gelmişim. 

 Yarım asırdır beklemekteyim.Bazen umutlandım,bazen ümitsizlik karanlıkları 

başımın üzerinde dolaştı. 

 Daha yaşımı bile doldurup yaşamamışken bir darbe olmuştu.Ve bu zamana 

kadar kaç tane darbe yedim. 

 Adeta darbelerin çocuğu olmuştum. 

 Gelen vurdu,giden vurdu. 

 Terbiye amaçlı olduğunu söylediler,terbiyeli olmadıkları ortaya çıkana kadar. 

 Hala da bu tehlike geçmiş değil. 

-Şikâyetim Rabbimedir. 

Yakup Peygamber gibi;-Ben ancak perişanlığımı,dağınıklığımı ve hüznümü 

Rabbime şikâyet ediyorum.- 

Dilekçem O’nadır. 

-Vahyin başlangıcında Hz.Hatice annemiz Efendimize şöyle demişti:”Ya 

Muhammed!Korkma,Allah seni mahcub etmez.Yolda bırakmaz.- 

Bizlerde o ümitle ümitlendik ve yaşamaya çalıştık. 

-Bahar mutlaka gelecekti.İmanın tâmdı. 

Ancak sun’i kışlar oluşturuluyor,karabulutlarla gündeme sahiplenilmeye 

çalışılıyordu. 

Önceden planlanıp,tiyatroda sahnelenen kurgulu hayat,topluma ve dünyaya 

gerçek hayat gibi gösteriliyordu. 

Gerçek hayat ise bu değildi ve de olamazdı.... 

Duhâ suresinde Efendimize hitaben Rabbimiz;gece ve gündüze yemin 

ederek;O’nu bırakmadığını,unutup darılmadığını söylüyordu. 

Mesele O değil ve O’ndan değildi. 



Bizi yokken unutmayan Rabbimiz,varlığımızın devamında hiç unutur muydu? 

Bizde O’nu unutmadık... 

Ya Rabbi...Gözümüzü ve gönlümüzü aç. 

Hayatı olanları,hayatı alan ve hayatı olmayanlara feda etme. 

-Bahar mutlaka gelecektir..Kirli ellerin ellerini karıştırmasıyla gecikse bile... 

Rabbimiz öyle diyor:”Biz günleri insanlar arasında devredip döndürürüz.” 

Ey Rabbim!Sen isimlerinin tecellisinin mahsulatını dererken,bizlerde baharı 

beklemekteyiz... 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-09-2012 

 

 

 

 

BAŞBAKAN NEREYE SEVKEDİLİYOR? 

Başbakanın bazı çıkışları bana Hasan Mezarcı’yı hatırlatmaktadır.O her ne 

kadar ölçülü çıkışlarda bulunmasa da yine de kendisini İsa olarak tanıtacak bir kimse 

değildi. 

Mezarcı nasıl olduysa zihni yönlendirme ve bulandırma ile kendisine halkın 

gözünden düşürücü bir yöntem olan,kendisini İsa olarak tanıtması söylettirildi. 

Birileri dıştan durduramadığı Mezarcı-yı,beynine girerek devre dışı bırakmayı 

başardı. 

Başbakan Erdoğan-da;orta-doğuyu gezerken Araplara bizdeki bir asırlık bir 

türlü çıkaramadığımız laiklik kazığını benimsemelerini tavsiye etti. 

İçi doldurulmamış bu ifade,şimdilik pek üzerinde durulmadığı için pek muteber 

kabul görmedi.İleride kokusu çıkar mı,onu da tarih gösterir. 

Diğeri ise,öğretmenlerle ilgili yaptığı beyanı,bir usul hatası olarak kabul edilmeye 

çalışıldı. 

Peygamberimizin:-Ben muallim -öğretmen- olarak gönderildim.- 

Hz.Ali-nin;-Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.-ifadesine karşı,efendisine 

efendilik yapmaya çalışan kölenin halini hatıra getirdi. 



Son haberler ise;Ergenekoncuların hapisten çıkmalarına sebeb olacak olan özel 

mahkemelerin kaldırılacağına dair ki beyanatı. 

Bu da haklı olarak bazı insaf ehlini,Erdoğanı kim ele geçirdi? Sorusunu sormaya 

sevketmiş oldu. 

Bütün bunlar küçümsenecek şeyler olmayıp,tamamen insanı ürpertmekte,Erdoğan-ın 

böyle bir yanlışı yapacağına ihtimal vermemeyi düşündürmektedir! 

Zira Erdoğan bir asırlık gizli komitenin üzerine gitti,tüm vücudunu yakalamasa da 

kuyruğundan ele geçirmeyi başardı. 

Bu da tarihe geçecek bir başarıdır. 

Acaba bu yanlış çıkışların devamı gelecek mi? 

Erdoğan yanındaki birilerine çok mu güveniyor? 

Yoksa yanıltılıyor mu? 

O kadar badireleri aşan bir insanın,içteki bir damlaya boğulacak olması çok tehlikeli 

sonuçları doğurur.Bu da Ergenekoncuların sürekli dillendirdikleri,hapisten 

kurtulacakları,bazı değişikliklerin yapılacağı,gerekirse bir iç ihtilale kadar gidileceği 

tehdidi,yoksa başbakanı korkutmuş mu bulunmaktadır? 

Bizlere yansıyan haberlere göre;Başbakana ondan fazla öldürme girişiminde bulunuldu. 

Hepsinden de başarıyla kurtuldu. 

Denizi aşıp gölde boğulmak çok hazin ve dehşetli olur. 

Şimdiye kadar selahatta ve maharette birbirini aşan üç lider geldi; 

Menderes,Özal,Erdoğan. 

İnşaallah bu düşüncemizde bir değişme olmaz. 



Menderes-in o kadar hayrıyla beraber ona –Atatürkü koruma kanunu-nu 

çıkartanlar,Özal-a tam serbestlikle fuhşu ve yolsuzlukların yapılmasına da göz 

yumduranlar,olmaya ki Erdoğan –a da son anda,yüz yıldır bu milletin ruh ve bedenini 

bağlayan Ergenekoncuların kapısını açmaya,geriye dönüşe sebeb olmaya itici 

uygulamalar yaptırmayalar! 

Millet her yönüyle Erdoğan-a güvendi.Güvenmeyi de hak etmişti. 

Umarız bu kendisini bir gurura sevketmez. 

Doğru ve doğruya yönlendirmelerini umduğumuz danışmanlarıyla isabetli adımlar 

atarken,milletin nabzını tutmaktan da  geri kalmaz. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-06-2012 

 

CHP’YE YAKIŞTI VE DE YAKIŞIR!!! 

 İnsanın ve insanlığın seviyesine çıkamayanlar,insanları kendi seviyesi (zliği )ne 

indirirler. 

 Chp yüzde beşin partisidir.kökü bereketsiz bir partidir.Üreten değil,tüketen bir 

partidir. 

 O yüzde beşin içerisinde de ateistinden sefihine,şaibeli bir çok kimseye dâyelik 

yapmaktadır. 

 Chp mecliste tesettürlü girenlere karşı terör estirecekmiş.Onlara yakışır. 

Çünkü o meclisin ve mahallenin huysuz çocuğudur. 

 Chp hem oyun kurar! Ve hem de oyun bozar. 

 Onun yapısı ve görevi muhalefette kalmak,sürekli her şeye istemezük kafasıyla 

muhalefet etmektir. 

 Ancak bu sefer akıllılık etti,ucuz patırtılarla geçiştirdi.Demek ki onda da bir 

olgunlaşma var. 

 -Bu milletin seçmiş olduğu bir milletvekilini –Merve Kavakçı;-dışarı dışarı –

diyerek terör estiren Bülent Ecevit –toprağı bol olsun – geriye pek olumlu olmayan,kötü 

hatıralar bıraktı. 



 Kıyamet kopana kadar sadece bunun sorgusunu bile bitiremeyecek bir 

sorumsuzluğa imza atmış oldu. 

 Şimdikiler yani eceviti takip edeceğini gösteren chp lanetlenmek asırlar boyu 

lekeli kalmamak istiyorsa –ki şimdiye kadar aldığı lekeler büyük okyanus tarafından 

bile temizlenemez.- böyle bir yanlışa tevessül etmesin. 

 Chp ve üyeleri bukalemun gibi bir türlü rengini –ki bilinse bile –belli 

etmemekte,renksiz kalmaktadır. 

 Chp-nin savunduğu ve peşinden gittiği kimselere bakıldığında,çoğunun tartışmalı 

kimseler olduğu görülmektedir. 

 *Rahmetlik dedem derdi;Evlat,evelden eşkıya dağda idi,şimdi şehre inmiş. 

 Dedem bir kalksın şimdi baksın! 

 Meclise mi inmemiş,askeriyeye mi girmemiş,adliyeye mi sızmamış,milli eğitime 

mi müdahil olmamış? 

 Ki;adam çapulculuğuyla şeref ! duyuyor.Çapulcular partisi kuruyor. 

 Eğer yarında;-Namussuzlar partisi – kurupta; 

 -Ne var yani?Namussuz olduysak,insanlıktan çıkmadık ya!!! 

 Denilirse de şimdiden şaşılmasın… 

 İşin garibi de aslında aynı zamanda pek de bilineni;halkın partisi olduğunu 

söyleyen chp,bunlara yani travestilere,şaibeli ve kirli insanlara,ergenekona sahip 

çıkmaktadır. 

 Bu millet gerçekten de chp-yi bu yanlış işlerinden dolayı kendi iradesiyle hiçbir 

zaman başa geçirmeyeceğini bir kere daha isbat etmiştir. 

 Bu da onlar tarafından çok iyi bilindiği içindir ki;gayrı meşru yollara tevessül 

etmektedirler. 

 *Evvelden bir Fransız maraşı işgal ediyor,bacımızın örtüsüne dokunuyor ve ona 

ve onun sürülerine bir sütçü imam yetiyordu. 

 Şimdi ise bu durum bir kişiyle değil ve de milletin meclisinde yapılıyor. 

 *Dün zahmetli Ecevit gibi,dünden bu güne  chp-de rahmetsiz ve çok zahmetli bir 

parti olduğunu katmerli olarak gösterdi,göstermekte ve de gösterecektir. 

 Kuruluşunda bu var. 

 *Fransız olanlar ve kalanlar,meclisi işgal ediyor. 



 İzmirde denize döküldü denilen yunan,bu gün hepsi birden;eşkiyasıyla, 

çapulcusuyla, travestisiyle,bilmem ne menemiyle artık kurumsallaşıyor,siyasallaşıyor. 

 Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne tükürün… 

 Yaşasın zalimler için cehennem..yaşasın… 

MEHMET ÖZÇELİK 

31-10-2013 

  

BÜYÜK DÜŞÜNMEK 

 Büyük insanlar ve büyük devletler büyük düşünür,büyük hesaplar yaparlar. 

 Belki de bizim en başarısız olduğumuz nokta,günü kurtarma çabası içerisine 

girmek ve gündelik işlerle uğraşmak,irademizin dışında uğraştırılmak mecburiyetinde 

kalmamız ve bırakılmamızdır. 

 Yüz sene önce orta-doğuyu,tüm İslam dünyasını şekillendirenler,bir yüz yıllık 

plan daha yaparak,bir yüz yıl daha irademizi ve elimizi bağlamak istiyorlar. 

 -İslâm ülkelerinde olan olaylar tesadüfi olaylar değildir. 

 Miadı dolmuş ve deşifre olmuşları devre dışı bırakarak,yeni bir sima ile yeni bir 

sistemin tesisidir. 

 Tamamen kendi mahkumiyetleri altında... 

-Orta doğuda çıkarılan olaylar;İran-la savaş üzerine kurgulanıyor ve 

yönlendiriliyor. 

Bu ise psikolojik,sosyolojik tüm yönleriyle sürdürülüyor. 

Bombanın pimini çekmeye bir provake olay yeter. 

İran mı? 

Oyuna geliyor.Basiretli davranmıyor,cahil cesareti sergiliyor,dostlarını !? 

küstürüyor,Suriye-deki zulme ortak olup destek veriyor,pkk-ya göz yumuyor, 

destekliyor, kabuğunu kıramıyor,büyümesini kabuk içinde sürdürüyor. 

-Suriye orta doğu ülkeleri projesinin son kilididir. 

Onun kırılması Türkiye-nin bahtıdır.İran-ın arka bahçesinin kapanmasıdır.İran 

Suriye-yi korumakla güçleneceğini düşünürken,yalnızlığa itildiğinin farkında değildir. 

İran kalesini koruyan surdaki bir delik ve gediktir Suriye... 



Türkiye burada dağılan ve çöken batıya karşı,toparlayıcı rol oynamalı,ittihad-ı 

islamı gerçekleştirmelidir. 

Zaman;ittihad-ı islâm ve ittifak-ı insan olma zamanıdır. 

Bu da büyük düşünmekle olur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2012 

 

 

BU OYUN BİTMEZ 

 Kurtlar vadisi dizisi bitmez.Oynanmaya ve oyunlara devam edilir.Oyuncular da 

bitmez.Ne de olsa meraklısı ve isteklileri vardır,olur da. 

 Türkiye-deki entrikalar bitmediği sürece bu da devam eder. 

 Ve bitmeyeceğe de benzemekte ve görünmektedir. 

 -Nizama adanmış ruhlar-da öyle. 

 -Tek Türkiye- şimdilik bitti. 

 Ve bizlerde bunları yazmaya ve kitaplar basmaya da devam edeceğiz. 

 Türkiye  kaypak zemin üzerindedir. 

 Bir asırlık bu milletin damarlarında  kan gibi dolaşan virüsler bu milletin kanını 

bozmuş,dna-sını değiştirmiştir.  

 Onu hasta etmiş,hastalığa meyyal hale getirmiştir. 

 Farklı renklerde ortaya çıkmaktadır. 

 Türkiye-nin kaymış olan ekseninin düzeltmesine mani engeller her yola 

döşenmiştir. 

 Mesela; Ortada tam bir tezad hüküm sürmekte ki; samanyoluhaber-in önceleri 

topa tuttuğu kişileri şaibeli olmalarına rağmen şimdilerde görüşüne baş vurması ve öne 

çıkarması gayet düşündürücüdür.Ortada tam bir kirlilik ve şiddetli bir şaibe 

sürmektedir. 

 Şu bir gerçektir ki;fitneyi karıştıran nifak odakları,davaları için her vesileyi 

kullanırken,kullandıktan sonra da ister başarılı olunsun isterse de olmasın,o eli 

kırar,yalnızlığa itip,tereddüt göstermeden harcarlar. 

 



MİLLET KAZANDI 

 Cemaat destekli chp-nin seçim sonucunda  artma değil düşmenin olması, 

cemaatın bulunduğu manevi cepheyi terk ederek,maddi iktidar düşüncesinin bir 

hezimetidir. 

 Hz.Ali,Hasan ve Hüseyine yaramayan maddi saltanat,bu zamana kadar kendisini 

göstermiş ve Bediüzzamanın;”Euzü billahi mineş şeytani ves-siyaseti” yani siyasetin ve 

şeytanın şerrinden Allah-a sığınırım.-hakikatını doğrulamıştır. 

 Böyle şahsiyetleri diskalifiye eden siyaset,onların eline su dökemeyecek olan 

kimseleri hayda hayda eleyecektir. 

 Belli ki bunlardan hala ders alınmış değil. 

 Manevi saltanattaki yerini terk eden hoca efendi,etrafının da yanlış telkinleriyle 

maddi köşke talib olmuş,bu da kendisinin ve cemaatının;hayalen,fikren,ruhen,madden 

ve manen kaybına sebeb olmuştur. 

 Eğitimde kurduğu sendika denemeleri sonuç vermeyen cemaat,iktidar 

denemesinde  ise daha büyük kaybı yaşamış ve de yaşatmıştır. 

 Bundan sonraki zaman süresi içerisinde bu durum hırs ve hınca düşmemeli, 

tekrar manevi hizmete dönülmelidir. 

 Cemaatın bu maddi kaybı;kendilerinin de ve genelde toplumun da maddi manevi 

kaybına sebeb olmuştur. 

 Sonuç olarak cemaat kaybetti,toplum kazandı. 

 Kirlenmenin yerini arınma almalıdır. 

 *Haberlerden de gün be gün takip ettim ve kızımdan da  üniversitedeki 

arkadaşlarından   aktardığı bilgiye göre;cemaat temiz ve iffetli kız öğrencileri,kirli ve 

lekeli yollara,sokağa ve menfi propağandaya sevk etmiştir. 

 Bu affedilmeyecek bir zulüm ve cürümdür.Bir kirlenmedir. 

 Bunu tükürük bile temizlemez. 

 Artık muhasebe zamanıdır. 

 Cemaat siyasetten elini çekmeli. 

 Kirli ve şaibeli insanlara maddi manevi desteğini bırakmalıdır. 

 İçindeki kirli ve lekeli insanların,gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasından sonra, 

bütün bu olayları kaderin bir tecellisi olarak görüp,temiz insanlarla yoluna devam 

etmelidir. 



 Bu seçimde ne chp ne mhp kaybetmiş değildir.Kazananda akp olmamıştır. 

 Kaybeden cemaat birimleri olmuştur. 

 *Bundan sonraki dönemde ise başbakan kazandığı % 50 başarısını, 

cumhurbaşkanlığına adayını koyarak % 70-e çıkaracak,yerine de muhtemelen Numan 

Kurtulmuş-u getirecektir. 

 Aslında kavganın altında ve cemaatın saldırısında yatan bu planı engelleme olsa 

gerek… 

*Dünya güzel olsa idi doğarken ağlamazdık. 

Yaşarken temiz kalsa idik,ölünce yıkanmazdık. 

*Bir nar ağacı vardır, bir de dar ağacı; Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı...! 

(N. F. Kısakürek) 

“Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir 

misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle 

mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki, siz ekseriyet 

itibâriyle şu fânî dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, 

dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir sûret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve 

âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubûdiyetten hisseniz pek azdır.”
52

  

*”Ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fâni dünyada, 

şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için, 

ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın kârı değil. Ehl-i 

aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi 

olmuştur.”
53

  

MEHMET ÖZÇELİK 
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BÂTILI TASVİR... 

 Bizim sanatımız bir asırdır avrupadaki gibi,bâtılı tasvir üzerine bina edildi. 

 “Bâtıl şeyleri iyice tasvir,safi zihinleri idlaldir.”Yani bozmaktır,hakikatından 

uzaklaştırıldı. 

 Adına dini kanalda denilse,sanat adına batıl tasvir edilmektedir. 

 Mesela,Samanyolu tv;-Hakkını helal et-,-Tek Türkiye-,-Kollama- ve özellikle ve 

özellikle,Çanakkale savaşına denk gördüğüm,Ergenekon terör örgütünün deşifresi 

konusunda cesurane adımları hayrı ve başarıyla yâdedilecek çalışmalarındandır. 

 Ancak Özellikle –Osmanlıda derin devlet-adlı dizinin 4.dizisinde çirkin bir 

tecavüz olayı sahnelenmiştir. 

 Zihinlerde kalacak çirkin bir tasvir. 

 Gerçekleri söylemek için,illa ki çirkini fiiliyata mı dökmek gerekir. 

 Bu bana sanatçı geçinen bir sinema sanatçısının;sinema sahnelerinde kendisine 

sekiz yüzden fazla tecavüz olayının sahnelendiğini,tecavüze uğradığını çok rahat bir 

şekilde anlatışı ve bunun medyaya yansıyışı geldi. 

 Bu durum bu tv-kanalını kirletir.Temizlenmesi de zor olur. 

 Dizi furyası içerinde tüm tv-ler bir yarışa girdi. 

 Dizi yapma yarışı.Bu yarışta çok yanlışları da beraberinde getirmektedir. 

 Bu kanal diğer dizilerde de aynı hassasiyeti gösterip,bir şeyler vereyim 

derken,bir şeylerin kaybedilmesine sebep olmamalıdır. 

 Safi zihinlerin bulandırılmamasına dikkat edilmelidir. 

 Hayatı ve düşünceleri bozanlar çokken,birde saf zihinler böyle güvenilen 

kanallar tarafından bozulup kirletilmemeli,bulandırılıp saptırılmamalıdır. 

 Her halde anlaşılmıştır. 

 Sanat sanat için değil,toplum ve değerleri içindir. 

 Gerisi angarya ve yorulmadır.Vebali kalır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-05-2013 

  

 



BEDEVİLER 

 Kur’an-ı Kerim-de Bedeviler ifadesi 4 surede,10 ayette geçer. 

Bedevi;çölde yaşayan,şehrin özelliklerinden uzak ve uzakta,medeni ve 

medeniyetin kurallarından uzak yaşayan kimselerdir. 

Bir kişi en medeni devlet ve mekânda da olsa,medeni olmadıktan sonra 

bedevidir. 

Kur’an-da Bedeviler tanımlanır ve onların özelliklerinden bahsedilirken,şu 

özellikleri ortaya çıkar; 

-Yalan söyleme. 

-Cehaletten kaynaklanan sebeble inanmama,yontulup düzenlenmeme cihetiyle de 

nifak ve münafığa teşbih edilmiştir. 

Zira Kur’an-da Münafıklardan bahsedilirken,onların;Huşubun müsennedeh-

“Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler.”54 

Yontulmaya ihtiyaçları vardır. 

-Kendimenfaatlarını,başkalarının zararına tercih ederler. 

-Misafir-perverdirler. 

-Azap ve sıkıntı üzerlerinden eksik olmaz. 

-Peygamberde olsa,kendi canlarını ve hayatlarını tercih ederler. 

-Uğrak yerlerde bulunduklarından haberin kaynağına sahiptirler. 

-Mal ve ailelerine düşkün olup,kalbleriyle dilleri arasında bir fark yoktur. 

-Kalblerini doldurma ve doyurma yoluna gitmezler. 

-Sözlerinden dönme özelliğine sahiptirler. 

“Bedevîlerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. 

Allah’a ve Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirtmeden) oturup kaldılar. 

Onlardan kâfir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.”55 

“Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine 

indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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 Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar 

sayar ve (bundan kurtulmak için) size belâlar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi 

başlarına olsun. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

 Bedevîlerden kimileri de vardır ki, Allah’a ve 73hret gününe inanır. 

Harcayacaklarını, Allah katında yakınlığa ve Peygamberin dualarını almağa vesile 

sayarlar. Bilesiniz ki bu, (Allah katında) onlar için yakınlıktır. Allah, onları rahmetine 

sokacaktır. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”56 

 “Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da 

münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa 

azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.”57 

 “Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah’ın Resûlünden 

geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların, 

Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir 

yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay 

yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel(in sevabı) yazılmış olmasın. Şüphesiz 

Allah, iyilik yapanların mükâfatını elbette zayi etmez.”58 

 “Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) 

gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri 

(gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.”59 

 “Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz 

alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle 

söylerler. De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde 

etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan 

haberdardır.”60 

 “Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz, güçlü kuvvetli bir kavme 

karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz, Allah size 

güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem 

dolu bir azaba uğratır.”61 

 “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” 

demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve 

Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”62 

Bedevi yontulmamış kişi. 
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Doğudaki cehaletten kurtulmamış insanlarda böyledir.Kabadır,yontulmamıştır. 

Ondandır ki çok çabuk oyuna gelmektedirler,Sürekli kaşınan yaralardan irinler 

akmakta,ihtilaflar bir tavuk bahanesiyle bile çok rahat körüklenmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-03-2013 

Adilcevaz'lı Bekir Ağa 

Bekir Ağa, Nurun kahramanlarındandır. Aslen Bitlis Adilcevazlı’dır. Asıl Adı Bekir 

Çelik’tir. Adilcevaz’da seyyidler sülâlesinden Emrullah oğlu ve Abdülcelil oğullarından 

Bekir Ağa olarak bilinir ve yâd edilir. 

Bekir Ağa, Nurun kahramanlarındandır. Aslen Bitlis Adilcevazlı’dır. Asıl Adı Bekir 

Çelik’tir. Adilcevaz’da seyyidler sülâlesinden Emrullah oğlu ve Abdülcelil oğullarından 

Bekir Ağa olarak bilinir ve yâd edilir. 

 

Risâle-i Nur’un yazılma, yayılma ve okunma istidadı gösterdiği yıllarda Bekir Ağa, 

Risâle-i Nurları köyden köye götürerek muhtaç gönüllere iletmiş, bu uğurda çileler 

çekmiş, cefalar yüklenmiştir. Kendisi ümmîdir. Bediüzzaman Hazretleri Nur’un satır 

aralarında bu bahtiyar talebesinden bahseder. Ona hitaben yazılı beyanları 

bulunmaktadır. Çeşitli Risâlelerde Nurların hakkaniyeti ve Bediüzzaman Hazretlerinin 

şahsiyet-i manevisiyle alâkalı Bekir Ağa’nın mektupları mevcuttur. 

 

Adilcevaz ve bağlı köylerinde bir çok insan Bekir Ağayı yakından tanır. Mesleği 

çerçiliktir (köyleri dolaşarak satıcılık yapmak). Mesleği icabı köylere ve Anadolu’da en 

ücra yerlere giderek bu vesileyle de her gittiği yere Risâle-i Nurları yaymış ve 

anlatmıştır. 

 

Oradan da göç ederek Isparta’ya yerleşmiştir. Burada seyyar satıcılık yoluyla ayakkabı 

satışı işiyle meşgul olurken, Barla’da Hz. Üstad’la hemşerilik yoluyla tanışarak ona 

talebe olur. Ümmi hâli içerisinde her gittiği yere Risâle-i Nur’un o kudsî formalarını 

dağıtarak Nur’un ve Üstad’ın hizmetinde bulunur. 

 

Üstad’ına neşr-i hakikatte talebe olarak yardımcı olan Bekir Ağa’yı Hazret-i Üstad bir 

ifadesinde şöyle taltif eder:"Ümmi fakat allâmelerin işini gören ve esrar-ı Kur’âniyeye 

karşı Isparta’nın intibahına sebep olan ahiret kardeşim Adilcevazlı Bekir Ağa..." (Barla 

Lâhikası, s. 73) 

 

Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir-i Geylânî’nin (ks) tesbit ve teşhisi gibi bir makama da 

mazhar olan Bekir Ağa’yı Üstad Hazretleri Lem’alar adlı eserinde şu ifadeleriyle taltif 

buyurur: "Gavs-ı Âzam’ın tâbiriyle Bekir Bey, bizim tâbirimizle Bekir Ağa..." 

(Lem’alar. 173) 

 

Hazret-i Üstad’a son derece bağlı ve Risâle-i Nur’un hakkaniyetine hizmette fevkalâde 

bir anlayış kabiliyetine sahip olan Adilcevazlı Bekir Ağanın da Hazret-i Üstad’a yazdığı 

mektuplar mevcuttur. Bu mektuplardan birisi şudur:"Fazîlet-meâb Üstadım Hazretleri, 

Efendim, evvelâ arz-ı tâzim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek, her an ve zaman 

lisanıma yakıştığı kadar duâ eder ve duânızı rica ediyorum. Efendim, malûmunuz, fakir 



talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde, güneş-misâli olan risâle-i 

bergüzîdelerinizden umum Nur Risâlelerinizi okutup dinledim. Güneşin nuruna sed 

çekilemediği gibi ve sed çekilmek ihtimali olmadığı gibi, risâlelerinize de sed çekilemez. 

Onları istimâda ruh ve kalbimi tetkik ettim; tetkikatımda ne gibi hissetmiş ve anlamış 

olduğumu aradım. Baktım ki, ruh ve kalbimde bir feyezan ve coşkunluk var ki, beni 

bilâihtiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen ‘Haydi, haydi’ diye tazyikata başladı. Ben 

de ruhumda olan bu vâkıayı takip ederken, o Nurların irae ettiği miftahları gördüm ve 

gösterildi. Anladım ki, bu anahtarlarla icap eden kapıları açıp, o Nurlara ehil olan 

kardeşlerimi—min gayri haddin—arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunup, o 

Nurlardan güneş gibi nur saçılması hususunda ben de bu hâli kendime vazife addettim. 

O Nurlardan almış olduğum anahtarları teslimle, hâin-i din olan mülhidlerin elleri 

kımıldanmayacak derecede kırılması için, hamden lillâh, bu kardeşlerimi arayıp 

buldum. Emânetullah ve emânât-ı Peygamberînin (asm) gayet parlak, yakut ve 

zümrütten kıymettar olan hazinelerini o zatların ellerine teslim ettim. Elhamdülillâh, 

Cenâb-ı Hak muvaffak etti. O mübarek eserlerinizi mütalâa eden eşhas, insan iseler ve 

insaniyetle alâkaları varsa imân eder. İnanmadıkları takdirde, ya insaniyetten istifa 

etmeli veyahut ‘İnsan değiliz’ demeli. Bu eserler başlı başına, ayrı ayrı birer fâtihtir. 

İnşaallah, her cihetle feth ederek fâtih olacaktır. Cenâb-ı Mevlâ âhirette cümlemizi 

sevabına nâil eyleyip şefaatine mazhar buyursun. Âmin. Tekrar mübarek ellerinizi bûs 

ile duânızı istirham eylerim, efendim hazretleri. Abdülcelil oğullarından Âdilcevazlı 

Emrullah oğlu Bekir" (Barla Lâhikası, s. 45) 

 

Bekir Ağanın Neşet ve Saadet isminde iki çocuğu olmuştur. Yaptığımız son tesbitlerde 

çocukları da Adilcevaz’dan göç ederek Antalya’ya yerleşmişlerdir. 

 

Risâle-i Nurların yazıldığı, yayıldığı ve okunduğu o zor yıllarda Üstad ve Risâle-i Nur’a 

hizmetteki alâkadarlığından dolayı Üstad Hazretleriyle birlikte mahkemelere düşmüş, 

sonunda Eskişehir hapishanesinde Üstad’la birlikte bir seneye yakın hapiste kalmıştır. 

 

Ak sakallı, orta boylu, tertemiz bir insan olan Bekir Ağa, kudsî Nur yolculuğunu 

yüzünün akıyla tamamlayarak, ömrünü yine memleketi olan Adilcevaz’da 

tamamlamıştır. 

 

Adilcevaz’ın Cevizl (Drakbur) mahallesinde vefat etmiş, kabri aynı mahallede bulunan 

Karaveli mezarlığında bulunmaktadır. Vefat tarihi ise 24 Nisan 1961’tir. Allah rahmet 

eylesin. 

******************** 

* Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur'âniyeye karşı Isparta'nın 

intibahına sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağanın Sözler hakkındaki 

ihtisâsâtıdır.  

Fazîlet-meâb Üstadım Hazretleri,  

Efendim, evvelâ arz-ı tâzim ve hürmetle mübarek ellerinizi öperek, her an ve zaman 

lisanıma yakıştığı kadar dua eder ve duanızı rica ediyorum.  

Efendim, malûmunuz, fakir talebeniz ve kardeşiniz cahil olduğum halde, güneş-misâli 

olan risale-i bergüzîdelerinizden umum Nur Risalelerinizi okutup dinledim. Güneşin 

nuruna sed çekilemediği gibi ve sed çekilmek ihtimali olmadığı gibi, risalelerinize de sed 

çekilemez. Onları istimâda ruh ve kalbimi tetkik ettim; tetkikatımda ne gibi hissetmiş ve 

anlamış olduğumu aradım. Baktım ki, ruh ve kalbimde bir feyezan ve coşkunluk var ki, 



beni bilâihtiyar bir vazifeye sevk etmek için hemen "Haydi, haydi" diye tazyikata 

başladı. Ben de ruhumda olan bu vâkıayı takip ederken, o Nurların irae ettiği miftahları 

gördüm ve gösterildi. Anladım ki, bu anahtarlarla icap eden kapıları açıp, o Nurlara 

ehil olan kardeşlerimi-min gayri haddin-arayıp bulmak vaziyeti adeta bana emrolunup, 

o Nurlardan güneş gibi nur saçılması hususunda ben de bu hali kendime vazife 

addettim.  

O Nurlardan almış olduğum anahtarları teslimle, hâin-i din olan mülhidlerin elleri 

kımıldanmayacak derecede kırılması için, hamden lillâh, bu kardeşlerimi arayıp 

buldum. Emânetullah ve emânât-ı Peygamberînin (a.s.m.) gayet parlak, yakut ve 

zümrütten kıymettar olan hazinelerini o zatların ellerine teslim ettim. Elhamdü lillâh, 

Cenab-ı Hak muvaffak etti. O mübarek eserlerinizi mütalâa eden eşhas, insan iseler ve 

insaniyetle alâkaları varsa İmân eder. İnanmadıkları takdirde, ya insaniyetten istifa 

etmeli veyahut "İnsan değiliz" demeli. Bu eserler başlı başına, ayrı ayrı birer fâtihtir. 

İnşaallah, her cihetle feth ederek fâtih olacaktır. Cenab-ı Mevlâ âhirette cümlemizi 

sevabına nâil eyleyip şefaatine mazhar buyursun. Âmin.  

Tekrar mübarek ellerinizi bûs ile duanızı istirham eylerim, efendim hazretleri. 
63

 

 

 

Abdülcelil oğullarından  

Âdilcevazlı  

Emrullah oğlu Bekir  

* Memleketimin Risale-i Nura hizmette sebkat eden kahramanlarından 

Celil Oğullarından Emrullah Oğlu Adilcevaz’lı Bekir Ağa,Bedizzaman'a uzun yıllar 

hizmet etmiş bu uğurda hapis yatmış bir nur kahramanıdır . 

Celil Oğullarından Emrullah Oğlu Adilcevaz’lı Bekir Ağa 1869 yılında Bitlis-

Adilcevaz’da doğan Bekir Ağa hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Emrullah Bey’in 

oğludur. Adilcevaz Cevizli mahallesinde ikamet etmiş olan ailenin diğer iki erkek 

çocuğundan biridir.Diğer kardeşi ise Sadık’tır. 

Gençlik dönemini Adilcevaz’da geçiren Bekir Ağa, Abbas oğullarından Elif hanımla 

evlenmiş ve bu evlilikten Neşet ve Saadet isminde iki çocuğu olmuştur. 

Bekir Ağa, Sultan Vahdettin döneminde Batum’da yaşamış, Birinci Dünya Savaşı 

çıkınca Batum’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Şarkta, Rus ve Ermenilerin işgaline ve 

mezalimine maruz kalan Müslüman halk seferberlikte göç etmek zorunda kalınca Bekir 

Ağa seferberlikteki halkın güvenliği sağlamaya katkıda bulunmuştur. Bu vesile ile de 

Bekir Ağa ve ailesi Isparta’ya kadar gelmiş ve Isparta’ya da yerleşmiştir. Bununla ilgili 

Adilcevazlı ve mahallelisi İbrahim KANAR şu hatırayı aktardı. Amcam Süleyman 
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KANAR, Bekir Ağa ile Batum’da çalıştıklarını söyledi ama niçin bulunduklarını 

anlatmadı. Amcam bana derdi ki biz Bekir’le Batum’da çalışıyorduk. Birinci Dünya 

Savaşı çıkınca oradan kaçarak vatanımıza avdet ettik. Dönüş yolunda Rus askerlerle 

karşılaştık. Onları görünce yol üzerindeki buğday tarlasına kendimizi atmak zorunda 

kaldık. Rusların buğdaya olan hürmetlerinden tarlalara girmediklerini biliyorduk. Aynı 

kanaate Müslümanların da sahip olduklarına inanıyorlardı. Biz tarlalara girince bunlar 

Müslüman değil, Müslüman olsalardı tarlaya kendilerini atmazlardı diyerek bizden 

vazgeçtiler. Böylece kurtulmuş olduk. Adilcevaz’a gelerek ailelerimizi alıp seferberlikten 

dolayı göçe katıldık. Ahlat’ın Yamlar mahallesine geldiğimizde Türk askerleriyle 

karşılaştık. Orada Bekir Ağa, hem askerlerimize hem de halkımıza kılavuzluk yaparak 

çok fedakârlıklar gösterdi. Bekir Ağa çok akıllı ve zeki idi. Muktezay-ı hale göre 

davranmasını ferasetiyle bilirdi. Türk askerleri Ruslardan habersiz ilerlerken saldırıya 

uğrama ihtimali varmış. Çünkü Ruslar yol üzerinde savunma amaçlı olarak 

mevzilenmişler. Asıl amaçları olan Müslüman halkı kırmak için planlar yapmışlar. 

Bekir Ağa bunu fark ederek Türk ordusunu Ahlat’ın Tunus Mahallesi tarafına 

mevzilendirerek askerlerimizin büyük bir zayiat vermesini engellemiş Rusların da 

ilerlemesine engel olmuştur. Halk da bu sayede güvenli bölgelere aktarılmış oldu.Bekir 

Ağanın o yıllarda kırk yaşında imiş. 

Bekir Ağa, artık Isparta’nın Bahçeler Mahallesinde Ayşe UZUNOĞLU isimli bir 

hanımın evinde kiracı olarak ikamet etmektedir. Çerçicilik (merkep üzerinde seyyar 

satıcılık) yaparak geçimini sağlamaya başlamıştır. 

Bekir Ağa, şarktan hemşerisi bir hocanın Isparta’ya sürgün geldiğini duyunca ziyaret 

eder. Bu hoca şarkta Molla Said-i Meşhur diye namlaşan Bediüzzaman Hazretleridir. 

Bediüzzamana artık talebe olmuştur. 

Bekir Ağa, ümmi idi okur yazar değildi. Risale-i Nurun ruhunda uyandırdığı heyecan ve 

feveranla Risale- Nurları müştakların eline yetiştirme hizmetinde bulunur. Risale-i 

Nurları dinledikçe bu hakikatleri muhtaçlara mutlaka ulaştırmalıyım diye ruhunun ve 

kalbinin “Haydi! Haydi! “ nidalarına lakayt kalamaz, Merkebinin üzerine yerleştirdiği 

heybelerin alt kısmına Risaleleri üst kısmına patates ve soğanları yerleştirerek bir irfan 

abidesi olarak en uzaktaki köylere varıncaya kadar köy köy dolaşmaya başlar. Vardığı 

köylerde “Burada alim bir zat, hoca veya okuma yazma bilen yok mu?” diye sorar 

nerde iseler bulur yanlarına yaklaşırdı. Onlara kendisinin okuma yazması olmadığını, 

eline bir kitap geçtiğini söyler ”Siz okuyun ben dinleyeyim neden bahsediyor?” derdi. 

Kitabı eline alıp okumaya başlayanlar “Dert vardı derman yoktu. Derman ayağımıza 

geldi. Hasta olanın ayağına Allah doktoru gönderirmiş.” Diyerek aradıkları hakikati 

ma-i zemzem gibi kana kana içmeye başlarlar. Sen bu kitapları nerden aldın, nereden 

elini geçti” diye sorarlar. Bekir Ağa da Bediüzzaman Hazretlerini tanıtarak onların da 

talebe olmasına vesile olur. Bu şekilde Isparta’da mühim ve kadım Risale-i Nur 

talebeleri ortaya çıkmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu hizmetinden 

dolayı kendilerine “Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı 

Isparta’nın intibahına sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağa” diye iltifat 

etmişlerdir.** 

Bediüzzaman’ a uzun yıllar hizmet eden Bekir Ağa, 1935 te Eskişehir hapishanesinde de 

diğer nur talebeleri ile birlikte tevkif edilmiştir. Bekir Ağa, 1937-1938 yıllarında 



Üstadımızdan izin alarak memleketine geri döner. 

Isparta’dan geldikten sonra beraberindegetirdiği ayakkabılarla dükkân açar bir 

muddet bu işi yaptıktan sonra başka birine devrederek bu işi bırakarak baba mesleği 

olan hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaya başlar. Bu hususta komşusu olan İbrahim 

KANAR’ın Bekir Ağanın bu iş ile ilgili olarak anlattığı hatırasında- Benim Bekir Emmi 

ile yakın komşuluğumuz vardı.1958 yılında bir ortaklığımız oldu.İki öküz benim vardı, 

iki öküz de Bekir Emminin vardı.Bana iki öküzün hakkını vererek Bekir Ağa ile o yıl 

onun tarlalarında çalıştım.Hiç unutmam bana o yıl çalışmamın karşılığında 30 lira 

verdi.Bana hep nasihat ederdi.Bir gün bana dedi ki sana iki şey tavsiye edeceğim.Birisi 

namazını mutlaka kıl diğeri seni idama götürseler de yalan söyleme. Çünkü doğru 

söylersen seni idam etmezler. Yaşlılar kendisine Bekir Ağa diye hitap eder. Biz gençler 

de kendisine Bekir emmi derdik. Bekir Ağa hep beyaz giyinir bazen beyaz bir cüppe ile 

de dolaşırdı. Sözünde hep bir tesir vardı. Sanki başka bir yerden alıp anlatıyordu. 

Dargın olan aileleri barıştırırdı. Muvaffak olduğu işlerinde bunu hep üstad yapıyor 

derdi. Oğlu Neşet ile başı hep sıkıntılıydı.Bununla.alakalı bir hatırasında bir gün 

neşetVan’da kaza yapar. Suçlu bulunur ve hapse atılır. Bekir Ağa tarlasını satarak Van’ 

a gidip oğlunu kurtardı. Ben dedim ki Bekir Emmi bu çocuk senden ayrı ve sana da 

hayrıda yok. Niye böyle yapıyorsun? Bunun üzerine Bekir Emmi hafiften tebessüm 

ederek dedi ki o bana emanettir. Nasıl emanettir dedim. Isparta’da kaldığımız günlerde 

iken Neşet çok yaramazdı o zaman 15 yaşında idi.Bir gün üstada dedim ki bu 

çocuklarıma dua et. Üstad bana dedi ki Cuma günü hutbeden sonra dua saati var. Şu 

saatin şu dakikasında bana hatırlat. Onlara dua edeyim. İnşallah Allah kabul eder. Ben 

3 Cuma o saatte saati elime aldım bekledim. Fakat o dakikada o üç Cumada da bana 

unutturuldu ve üstada söyleyemedim. Ondan sonra üstad bana dedi ki bunun 

mukadderatı böyledir, böyle gidecek.Ama Kızım benim kızımdır. Ama oğluna dua yok 

dedi. Onun için benim ona bakmam lazım. Onu kendi başına bırakamam dedi 

.Diyebilirim ki mülkünün büyük bir kısmı oğlunun yüzünden hiç yere gitti.  

Bekir Ağa Memleketi Adilcevaz’da da Risale-i Nur hizmetine devam eder. Özellikle 

köylerde husussan Erikbağı ve Aydınlar köyüne çok gider oradaki müştaklara ulaşır. 

Bu arada Erikbağı köyünden hizmetine engel olmak isteyen hainler tarafından 1961 de 

vurularak şehit edilen ve nurun ilk şehidi olan Nevruz ÇAKAN’ DAN bahsetmemek 

olmaz.Rahmetli muzaffer abi bize hep anlatırdı, Nevruz ÇAKAN Ağabey, evine gider 

okumaya başlar.”Aman Ya Rabbi! Bu ne feyiz, bu ne ilim, bu ne büyük bir eser!” Der. 

40 yılda tahsil edilemeyen mesafeyi 40 dakikada vasıl olur. Ruhunda bir inkişaf ve 

inşirah bir kemalat, ciddiyet, ihlâs ve sadakat… Artık yerinde duramaz her akşam 

evinde ders olur. Kendisi fakir, geçimini zor sağlayan ayağında eski bir çarık üzerinde 

bir köylüdür ama büyük bir fedakârlıkla hizmet eder. Risale-i Nurları okur, kendinden 

geçer, ağlar, kitap elinden düşer, alır yine okur. Köylü ona meftun, dinlemeye koşarlar. 

Nurun âşıkları çoğalır. Bekir Ağaya muavin olur. Köy köy dolaşırlar. Üstadını ziyaret 

etmek ister, fakirdir. Tevekkeltü Alellah der yola düşer. Isparta’ ya yetişir üstadı sorar 

bir kahvede oturmaya başlar. Kahveye gelen biri Adilcevaz’dan gelen kimdir der 

Nevruz Ağabey şaşırır nerden geldiğini kimselere söylememiştir. Benim der. Üstadımız 

seni bekliyor derler ve peşine düşer. Üstadı görmeye, elini öpmeye ve duasına muvaffak 

olur. Üstadımız Bekir Ağayı sorar, cebine bir şeyler koyar, kitap verir ve der ki”Hemen 



çık araba hazır.” Şarka giden araba yoldadır. Atlar ve birkaç aktarma ile kışın gece 

vakti Bitlis Tatvan ilçesine ulaşır. Dışarıda 1 metreyi aşmış kar var. Gidecek yeri yok. 

Yolda tipide yürümeye başlar. O esnada Tatvan da saliha bin kadın rüyasında üstadı 

görür. Üstadımız ”Kalk benim bir misafirim var dışarıdadır adı Nevruz’dur onu çağır”. 

Der ve evsafını tarif eder. Bu rüyaya bir anlam veremez yine yatar ama rüyayı yine 

görür. Uyanarak evlatlarını kaldırır durumu anlatır. Dışarıya bakmalarını ısrarla ister. 

Oğulları dışarı çıkarak “Nevruz Abi! Nevruz Abi!” diye bağırırlar. Nevruz Ağabey, gece 

karanlıkta ve tipide kendisine seslenenleri duyar ve sese doğru hareket eder. Eve ulaşır 

muhterem saliha kadının rüyasındaki evsafa uyduğu görülür. Misafir ederler, 

ağırlarlar. Dışarıda yolda az ileride de askeri karakol vardı eğer devam etseydi hem 

kitaplar ele geçecekti hem de tevkif edilecekti. Ertesi gün ev sahipleri başka bir 

noktadan geçirerek Adilcevaz’ a ulaşmasını sağlarlar. Nevruz Ağabey Adilcevaz’a 

ulaştığında cebine bakar ki giderken cebindeki para ile dönüşündeki para aynıdır… 

Üstadımızı görmüş olmanın şevki ve gayretiyle Bekir Ağaya eşlik ederek hizmet eder. 

Fakir ve geniş bir aileye sahip olmayan bir köylünün etrafında genişleyen nur halkası 

muarız kıskanç hocanın nüfuzunu kırar. Bu hocanın marifetiyle aleyhte olanlara fitne 

vererek engellenmek istenir ve vücudunun kaldırılmasına karar verilir. Bu iş için iki 

tane katil tutulur. Köylüler tehlikeyi anlarlar Nevruz Ağabeye dikkatli ve temkinli 

olmasını rica ederler. Kendisi hizmet yolunda şehadeti arzulamaktadır. Mübarek üç 

aylardır ve kendisi o gün oruç tutmuştur. Sırf davası uğruna sıcak bir yaz gününde 

kendisine ait üzüm bağında çalışırken 30 Ağustos1961’de silahla vurularak şehit 

edilmiştir. Kabri Adilcevaz Erikbağı köyündedir. 

Katilleri olan o iki kişi samanlıkta saklanırken samanlık tutuşur ve feci şekilde can 

verirler. Azmettiricisi olan Karamolla namlı hoca da yatağında uzun zaman yattığından 

derisi lime lime olarak acı içinde can vermiştir. 

Bekir Ağa da bu zorlu şartlarda hizmetine ve hayatına devam ederken 1961 yılında 91 

yaşında Nevruz Ağabey ile aynı yılda vefat etmiştir. Kabri Adilcevaz Cevizli Mahallesi 

Karaveli Mezarlığındadır. Kendisine Allah’tan rahmet diler, şefaatlerine mazhar olmayı 

Rabbimizden niyaz ederiz. 

* Dr. Zeki Tan  

Bekir Ağa  

 

 

ADİLCEVAZ’DA BESLEYİCİ BİR NEFES  

“BEKİR AĞA” 

Tarih boyunca insanların sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak bununla insanların 

bütün problemini çözeceklerine inananlar aldanmışlardır. Çünkü insan sadece yiyip 

içen ve sindirim sistemine sahip bir varlık değil. İnsanlara verilen bütün maddi 

imkânlar hep birer vasıta, yani araç olup amaca ulaşmak içindir. Amaç; insanı ruhen 

kâmil hale getirmedir. Ruhu beslenmeyen bir insanın yapacağı tahribatı binlerce 

hayvan yapamaz.  

  

İnsanlar maddeten beslenmedikleri zaman nasıl etrafı tahrip ediyorlar, çalıp 

çırpıyorlarsa ruhen de beslenmeyen insanların yapacağı tahribatı önlemek oldukça zor 



olsa gerektir. Bu sebepten insanların din ile tanıştırılmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Kutsalı dışlayan bir fert veya toplumun onun yerine dolduracağı hiçbir nesne yoktur. 

İnsanları ruhen besleyen gıda dindir. Dinden nasibini almayan fertlerin çıkaracağı 

problemleri önlemek oldukça zordur. Eğer insanların halim ve selim olmalarını 

istiyorsak onları ilahi irade tanıştırmak lazımdır. 

  

Cemaatten birisi bir gün hocam, benim çocuk beni dinlemiyor, takmıyor, anne ve baba 

hakkına riayet etmiyor. Geçen gün o kadar çok kızdım ki nerede ise öldürecektim dedi. 

Kendisine senin çocuğun yaratıcı kudret olan Allah ile arası nasıl diye sorunca hocam 

sorma o zaten Allah’a ibadet etmediği gibi ibadet edenleri de engeller. 

  

Şimdi anlaşıldı. Senin çocuk Allah’ı dinlemiyorsa, inanmıyorsa, kulluk yapmıyorsa seni 

dinlememesi son derece tabiidir, normaldir. Sen sadece kendi evinin idarecisisin. Allah 

bütün kâinatın hâkimidir. Kâinatın sahibini, hâkimini, yaratanını, rızkı vereni 

tanımayanın, ibadet etmeyenin insanları tanıması zor olsa gerektir.  

  

İnsanların itaatkâr olmalarını temin etmenin yolu, önce Allah’a kulluktan geçer. Allah’a 

kul olmayan kula kul olur. Nefsine kul olur. Bu da onu isyana götürür. 

  

Bütün bunları şunun için söyledim. Adilcevaz’ın Atatürk Mahallesi mezarlığında yatan 

bir gönül ehli, besleyici bir nefes insanların kula kul olmalarından kurtarıp Allah’a kul 

olmalarını temin eden bir Allah dostu yatıyor. 

  

Bu zat Osman Yüksel Serdengeçti’nin ifadesi ile “Allah diyenlerin, Yallah diye 

hapishaneye yollandığı” yıllarda bu işe baş koymuş kahraman, dini bilginin “kuduz 

köpek” gibi kovalandığı günlerde Adilcevaz’lıyı bilgi ile tanıştırmış bir gönül insanı. 

  

Abdulcelil oğullarından, Adilcevaz’lı Emrullah oğlu Bekir. Bediüzzaman’ın özel 

iltifatını ve ilgisini kazanmış bir fedakar ve cefakar. Onun için şu ifadeler 

kullanılır:”Ümmi fakat allâmelerin işini gören ve esrar-ı Kur'aniyeye karşı Isparta'nın 

intibahına sebeb olan, âhiret kardeşim Âdilcevaz'lı Bekir Ağa…” 

  

Bir insan ümmi -doğal hal üzere kalmış okuyup yazarak tahsil görmemiş- olup ta 

“allame” -büyük bilgin-lerin işini görme potansiyeli vardır. İşte Bekir Efendi böyle bir 

özelliğe sahip ihlâs eri.  

  

Kur’an’ın güzelliklerini anlatmada Isparta gibi bir vilayetin “İntibahına” uyanışına 

vesilelik etme güzelliğine ermiş bir erdemli insan. 

  

Bediüzzaman gibi bir zatın “ahiret kardeşim” iltifatına ve alakasına mazhar olma 

şerefine eren bir dost. 

  

Kendisine ismi ile değil “Bekir Ağa” diye hitap edilmesi ona olan alakanın ve onu 

yetiştiren Bediüzzaman’ın insanı nasıl onure ettiğinin en güzel ifadesi. Geçmişte 

kendisine hizmet edilen, insanları kendisine hizmet ettirenlerin “ağa” sıfatı ile anılması 

zihniyetini değiştirip, asıl ağalığın insana ve insanlığa hizmet etmekten geçtiğini 

anlatıyor.  

  

Geçmişte bu bölgeyi -doğuyu- güzelleştiren intibaha getiren devletine isyan ettirmeyen 

“Rus askerine selam dur Türk askerini arkadan vur” menhus ve çirkin zihniyetinin 



karşısında sıradağlar gibi duran nefes ve sesin sahipleri kalmadı. Bu gün problemleri bu 

sebepten çözemiyoruz. 

  

Ahmet Selim: “Toplumsal problemleri yatırımlarla, zenginleşmeyle bu iş halledilir 

diyorsanız aldanırsınız. Fikri –kalbi psikolojik meseleler parayla çözülmez. “Besleyici” 

sesler üsluplar aydınlatmalar yok oldu. Ruhları, zihinleri gönülleri besleyici ışıklar çok 

fersizleşti… Fikri problemler fiille çözülmez…” Derken ne kadar haklıdır.  

  

Doğuyu ve doğulu insanı bir arada tutacak yegâne çimento dindir. Bekir Efendi aslında 

Bekir Ağa bu muhabbet çimentosunun harcını yapan sevgi ustası. Eğer yeniden bu 

bölgenin insanını çok güzel bir tatlı çeşidi olan aşure gibi farklı olanı bir arada 

yaşatacaksak, yaşatmalıyız, başka çaremiz yok. Yapılacak iş Bekir Ağa gibi sevgi 

aşuresini pişirecek insanların olması gerekir. Mutlaka vardır da… Bu gök kubbenin altı 

boş değil. 

  

Bekir Ağa sahip olduğu merkebi ile köy köy dolaşıp insanları iman hakikatleri ile 

tanıştıran hakikat eri. Belki onun mezarını bile tanımayanlar vardır. Fakat geçmişte bu 

toprakları imanla yoğuran, ilahi rahmetin celbine vesile kılıp bela ve musibetin 

giderilmesini sağlayan bu besleyici sesler ve nefeslerdir. Bu sese, nefese ve ruha yeniden 

bu toprakların ihtiyacı vardır. Tarihçi Cemal Kutay’ın gönül insanı için kullandığı bir 

ifade var “Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslüman’ı”, İnsanımızı yeniden ruhu ile 

tanıştıracak asr-ı saadet ruhunu taşıyan nefese ihtiyacı vardır. Bunlar da inşallah 

vardır. Rabbim nasip etsin. Gelin hep beraber gönül ehl-i Bekir Ağaya fatiha 

gönderelim. Ruhu şad makam-ı ve mekan-ı cennet olsun. Amin.   

 

* 

Celiloğullarından Bekir Ağa  

Celil Oğullarından Emrullah Oğlu Adilcevaz’lı Bekir 

Ağa,Bedizzaman'a uzun yıllar hizmet etmiş bu uğurda 

hapis yatmış bir nur kahramanıdır   

Celil Oğullarından Emrullah Oğlu Adilcevaz’lı Bekir Ağa 1869 yılında Bitlis-

Adilcevaz’da doğan Bekir Ağa hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Emrullah Bey’in 

oğludur. Adilcevaz Cevizli mahallesinde ikamet etmiş olan ailenin diğer iki erkek 

çocuğundan biridir.Diğer kardeşi ise Sadık’tır. 

Gençlik dönemini Adilcevaz’da geçiren Bekir Ağa, Abbas oğullarından Elif hanımla 

evlenmiş ve bu evlilikten Neşet ve Saadet isminde iki çocuğu olmuştur. 

Bekir Ağa, Sultan Vahdettin döneminde Batum’da yaşamış, Birinci Dünya Savaşı 

çıkınca Batum’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Şarkta, Rus ve Ermenilerin işgaline ve 

mezalimine maruz kalan Müslüman halk seferberlikte göç etmek zorunda kalınca Bekir 

Ağa seferberlikteki halkın güvenliği sağlamaya katkıda bulunmuştur. Bu vesile ile de 

Bekir Ağa ve ailesi Isparta’ya kadar gelmiş ve Isparta’ya da yerleşmiştir. Bununla ilgili 

Adilcevazlı ve mahallelisi İbrahim KANAR şu hatırayı aktardı. Amcam Süleyman 

KANAR, Bekir Ağa ile Batum’da çalıştıklarını söyledi ama niçin bulunduklarını 

anlatmadı. Amcam bana derdi ki biz Bekir’le Batum’da çalışıyorduk. Birinci Dünya 

Savaşı çıkınca oradan kaçarak vatanımıza avdet ettik. Dönüş yolunda Rus askerlerle 



karşılaştık. Onları görünce yol üzerindeki buğday tarlasına kendimizi atmak zorunda 

kaldık. Rusların buğdaya olan hürmetlerinden tarlalara girmediklerini biliyorduk. Aynı 

kanaate Müslümanların da sahip olduklarına inanıyorlardı. Biz tarlalara girince bunlar 

Müslüman değil, Müslüman olsalardı tarlaya kendilerini atmazlardı diyerek bizden 

vazgeçtiler. Böylece kurtulmuş olduk. Adilcevaz’a gelerek ailelerimizi alıp seferberlikten 

dolayı göçe katıldık. Ahlat’ın Yamlar mahallesine geldiğimizde Türk askerleriyle 

karşılaştık. Orada Bekir Ağa, hem askerlerimize hem de halkımıza kılavuzluk yaparak 

çok fedakârlıklar gösterdi. Bekir Ağa çok akıllı ve zeki idi. Muktezay-ı hale göre 

davranmasını ferasetiyle bilirdi. Türk askerleri Ruslardan habersiz ilerlerken saldırıya 

uğrama ihtimali varmış. Çünkü Ruslar yol üzerinde savunma amaçlı olarak 

mevzilenmişler. Asıl amaçları olan Müslüman halkı kırmak için planlar yapmışlar. 

Bekir Ağa bunu fark ederek Türk ordusunu Ahlat’ın Tunus Mahallesi tarafına 

mevzilendirerek askerlerimizin büyük bir zayiat vermesini engellemiş Rusların da 

ilerlemesine engel olmuştur. Halk da bu sayede güvenli bölgelere aktarılmış oldu.Bekir 

Ağanın o yıllarda kırk yaşında imiş. 

Bekir Ağa, artık Isparta’nın Bahçeler Mahallesinde Ayşe UZUNOĞLU isimli bir 

hanımın evinde kiracı olarak ikamet etmektedir. Çerçicilik (merkep üzerinde seyyar 

satıcılık) yaparak geçimini sağlamaya başlamıştır. 

Bekir Ağa, şarktan hemşerisi bir hocanın Isparta’ya sürgün geldiğini duyunca ziyaret 

eder. Bu hoca şarkta Molla Said-i Meşhur diye namlaşan Bediüzzaman Hazretleridir. 

Bediüzzamana artık talebe olmuştur. 

Bekir Ağa, ümmi idi okur yazar değildi. Risale-i Nurun ruhunda uyandırdığı heyecan ve 

feveranla Risale- Nurları müştakların eline yetiştirme hizmetinde bulunur. Risale-i 

Nurları dinledikçe bu hakikatleri muhtaçlara mutlaka ulaştırmalıyım diye ruhunun ve 

kalbinin “Haydi! Haydi! “ nidalarına lakayt kalamaz, Merkebinin üzerine yerleştirdiği 

heybelerin alt kısmına Risaleleri üst kısmına patates ve soğanları yerleştirerek bir irfan 

abidesi olarak en uzaktaki köylere varıncaya kadar köy köy dolaşmaya başlar. Vardığı 

köylerde “Burada alim bir zat, hoca veya okuma yazma bilen yok mu?” diye sorar 

nerde iseler bulur yanlarına yaklaşırdı. Onlara kendisinin okuma yazması olmadığını, 

eline bir kitap geçtiğini söyler ”Siz okuyun ben dinleyeyim neden bahsediyor?” derdi. 

Kitabı eline alıp okumaya başlayanlar “Dert vardı derman yoktu. Derman ayağımıza 

geldi. Hasta olanın ayağına Allah doktoru gönderirmiş.” Diyerek aradıkları hakikati 

ma-i zemzem gibi kana kana içmeye başlarlar. Sen bu kitapları nerden aldın, nereden 

elini geçti” diye sorarlar. Bekir Ağa da Bediüzzaman Hazretlerini tanıtarak onların da 

talebe olmasına vesile olur. Bu şekilde Isparta’da mühim ve kadım Risale-i Nur 

talebeleri ortaya çıkmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu hizmetinden 

dolayı kendilerine “Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı 

Isparta’nın intibahına sebep olan, âhiret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağa” diye iltifat 

etmişlerdir.** 

Bediüzzaman’ a uzun yıllar hizmet eden Bekir Ağa, 1935 te Eskişehir hapishanesinde de 

diğer nur talebeleri ile birlikte tevkif edilmiştir. Bekir Ağa, 1937-1938  yıllarında 

Üstadımızdan izin alarak memleketine geri döner. 

İsparta’dan geldikten sonra beraberindegetirdiği ayakkabılarla dükkân açar bir 

muddet bu işi yaptıktan sonra başka birine devrederek  bu işi bırakarak baba mesleği 

olan  hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaya başlar. Bu hususta komşusu olan İbrahim 



KANAR’ın Bekir Ağanın bu iş ile ilgili olarak anlattığı hatırasında- Benim Bekir Emmi 

ile yakın komşuluğumuz vardı.1958 yılında bir ortaklığımız oldu.İki öküz benim vardı, 

iki öküz de Bekir Emminin vardı.Bana iki öküzün hakkını vererek Bekir Ağa ile o yıl 

onun tarlalarında çalıştım.Hiç unutmam bana o yıl çalışmamın karşılığında 30 lira 

verdi.Bana hep nasihat ederdi.Bir gün bana dedi ki sana iki şey tavsiye edeceğim.Birisi 

namazını mutlaka kıl diğeri seni idama götürseler de yalan söyleme. Çünkü doğru 

söylersen seni idam etmezler. Yaşlılar kendisine Bekir Ağa diye hitap eder. Biz gençler 

de kendisine Bekir emmi derdik. Bekir Ağa hep beyaz giyinir bazen beyaz bir cüppe ile 

de dolaşırdı. Sözünde hep bir tesir vardı. Sanki başka bir yerden alıp anlatıyordu. 

Dargın olan aileleri barıştırırdı. Muvaffak olduğu işlerinde bunu hep üstad yapıyor 

derdi. Oğlu Neşet ile başı hep sıkıntılıydı.Bununla.alakalı bir hatırasında  bir gün 

neşetVan’da kaza yapar. Suçlu bulunur ve hapse atılır. Bekir Ağa tarlasını satarak Van’ 

a gidip oğlunu kurtardı. Ben dedim ki Bekir Emmi bu çocuk senden ayrı ve sana da 

hayrıda yok. Niye böyle yapıyorsun? Bunun üzerine Bekir Emmi hafiften tebessüm 

ederek dedi ki o bana emanettir. Nasıl emanettir dedim.  Isparta’da kaldığımız günlerde 

iken Neşet çok yaramazdı o zaman 15 yaşında idi.Bir gün üstada dedim ki bu 

çocuklarıma dua et. Üstad bana dedi ki Cuma günü hutbeden sonra dua saati var. Şu 

saatin şu dakikasında bana hatırlat. Onlara dua edeyim. İnşallah Allah kabul eder. Ben 

3 Cuma o saatte saati elime aldım bekledim. Fakat o dakikada o üç Cumada da bana 

unutturuldu ve üstada söyleyemedim. Ondan sonra üstad bana  dedi ki bunun 

mukadderatı böyledir, böyle gidecek.Ama Kızım benim kızımdır. Ama oğluna dua yok 

dedi. Onun için benim ona bakmam lazım. Onu kendi başına bırakamam dedi 

.Diyebilirim ki mülkünün büyük bir kısmı oğlunun yüzünden hiç yere gitti.    

Bekir Ağa Memleketi Adilcevaz’da da Risale-i Nur hizmetine devam eder. Özellikle 

köylerde hususan Erikbağı ve Aydınlar köyüne çok gider oradaki müştaklara ulaşır. Bu 

arada Erikbağı köyünden hizmetine engel olmak isteyen hainler tarafından 1961 de 

vurularak şehit edilen ve nurun ilk şehidi olan Nevruz ÇAKAN’ DAN bahsetmemek 

olmaz.Rahmetli muzaffer abi bize hep anlatırdı, Bu zat Adilcevaz’da çarşıda dolaşırken 

Bekir Ağaya rast gelir. Kendisine ”Ben bir tarikata girmek istiyorum, ne yapayım 

.(Bizim burada yaygın inanışa göre tarikatsız ölen imansız ölür.) Ben ne yapayım, hangi 

tarikata gireyim, bana yol göster.”der. Bekir Ağa, “Kardeşim ne tarikatı ne yolu artık  

tarikat zamanı mı ,bir zat çıkmış ki onun eserlerini okuyan imanını kurtarıyor işte 

Bediüzzaman ve eserleri Risale- i Nur onları oku.” Der kitap verir. Nevruz ÇAKAN 

Ağabey, evine gider okumaya başlar.”Aman Ya Rabbi! Bu ne feyiz, bu ne ilim, bu ne 

büyük bir eser!” Der. 40 yılda tahsil edilemeyen mesafeyi 40 dakikada vasıl olur. 

Ruhunda bir inkişaf ve inşirah bir kemalat, ciddiyet, ihlâs ve sadakat… Artık yerinde 

duramaz her akşam evinde ders olur. Kendisi fakir, geçimini zor sağlayan ayağında eski 

bir çarık üzerinde bir köylüdür ama büyük bir fedakârlıkla hizmet eder. Risale-i 

Nurları okur, kendinden geçer, ağlar, kitap elinden düşer, alır yine okur. Köylü ona 

meftun, dinlemeye koşarlar. Nurun âşıkları çoğalır. Bekir Ağaya muavin olur. Köy köy 

dolaşırlar. Üstadını ziyaret etmek ister, fakirdir. Tevekkeltü Alellah der yola düşer. 

Isparta’ ya yetişir üstadı sorar bir kahvede oturmaya başlar. Kahveye gelen biri 

Adilcevaz’dan gelen kimdir der Nevruz Ağabey şaşırır nerden geldiğini kimselere 

söylememiştir. Benim der. Üstadımız seni bekliyor derler ve peşine düşer. Üstadı 

görmeye, elini öpmeye ve duasına muvaffak olur. Üstadımız Bekir Ağayı sorar, cebine 

bir şeyler koyar, kitap verir ve der ki”Hemen çık araba hazır.” Şarka giden araba 

yoldadır. Atlar ve birkaç aktarma ile kışın gece vakti Bitlis Tatvan ilçesine ulaşır. 

Dışarıda 1 metreyi aşmış kar var. Gidecek yeri yok. Yolda tipide yürümeye başlar. O 

esnada Tatvan da saliha bin kadın rüyasında üstadı görür. Üstadımız ”Kalk benim bir 



misafirim var dışarıdadır adı Nevruz’dur onu çağır”. Der ve evsafını tarif eder. Bu 

rüyaya bir anlam veremez yine yatar ama rüyayı yine görür. Uyanarak evlatlarını 

kaldırır durumu anlatır. Dışarıya bakmalarını ısrarla ister. Oğulları dışarı çıkarak 

“Nevruz Abi! Nevruz Abi!” diye bağırırlar. Nevruz Ağabey, gece karanlıkta ve tipide 

kendisine seslenenleri duyar ve sese doğru hareket eder. Eve ulaşır muhterem saliha 

kadının rüyasındaki evsafa uyduğu görülür. Misafir ederler, ağırlarlar. Dışarıda yolda 

az ileride de askeri karakol vardı eğer devam etseydi hem kitaplar ele geçecekti hem de 

tevkif edilecekti. Ertesi gün ev sahipleri başka bir noktadan geçirerek Adilcevaz’ a 

ulaşmasını sağlarlar. Nevruz Ağabey Adilcevaz’a ulaştığında cebine bakar ki giderken 

cebindeki para ile dönüşündeki para aynıdır… 

Üstadımızı görmüş olmanın şevki ve gayretiyle Bekir Ağaya eşlik ederek hizmet eder. 

Fakir ve geniş bir aileye sahip olmayan bir köylünün etrafında genişleyen nur halkası 

muarız kıskanç hocanın nüfuzunu kırar. Bu hocanın marifetiyle aleyhte olanlara fitne 

vererek engellenmek istenir ve vücudunun kaldırılmasına karar verilir. Bu iş için iki 

tane katil tutulur. Köylüler tehlikeyi anlarlar Nevruz Ağabeye dikkatli ve temkinli 

olmasını rica ederler. Kendisi hizmet yolunda şehadeti arzulamaktadır. Mübarek üç 

aylardır ve kendisi o gün oruç tutmuştur. Sırf davası uğruna sıcak bir yaz gününde 

kendisine ait üzüm bağında çalışırken 30 Ağustos1961’de silahla vurularak şehit 

edilmiştir. Kabri Adilcevaz Erikbağı köyündedir. 

Katilleri olan o iki kişi samanlıkta saklanırken samanlık tutuşur ve feci şekilde can 

verirler. Azmettiricisi olan Karamolla namlı hoca da yatağında uzun zaman yattığından 

derisi lime lime olarak acı içinde can vermiştir. 

Bekir Ağa da bu zorlu şartlarda hizmetine ve hayatına devam ederken 1961 yılında 91 

yaşında Nevruz Ağabey ile aynı yılda vefat etmiştir. Kabri Adilcevaz Cevizli Mahallesi 

Karaveli Mezarlığındadır. Kendisine Allah’tan rahmet diler, şefaatlerine mazhar olmayı 

Rabbimizden niyaz ederiz. 

_____________________________________________________________________ 

** Bu mübarek zat diyar diyar geziyor. Çerçicilik yapıyor. Takip var, zulüm var, 

sürgün var, tehdit var! Buna rağmen “heybesinden” hiç eksik etmediği Risâle-i Nurları 

neşrediyor. Muhtaç gönüllere ulaştırıyor. Tebligatından asla ve kat’â vazgeçmiyor. 

Muhataplarını arıyor ve buluyor! Evet, aklın durduğu, iz’ânın kavramakta güçlük 

çektiği, idrakin tartmakta âciz kaldığı anlar, olaylar ve şahıslar bu kudsî hamurun 

içerisinde. (Vesile olduğu Üstadın saff-ı evvel talebelerinden Halil İbrahim Çöllüoğlu 

‘nun beyanı üzerine Nejat EREN - Yeni Asya) 

  

Hazırlayan: Fikret SAYICI 
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BELÂ 

 Hayat belalarla doludur. 

 Hayat belâdır. 

 Belânın bittiği yerde,hayat da biter. 

 Bir insanın;ben belâya bulaşmadım diyorsa,belâsını beklesin. 

 Belâ-m bitti diyorsan,o halde ne diye bu dünyada duruyorsun,denilir. 

 Belâsı biten öğrencinin kağıdı alınır,dışarıya çıkarılır. 

 Hayat belâlarla tatlanır,tatlandırılır. 

 Allah bir kulunu sevdiği zaman onu belaya hatta belâlara mübtela kılar. 

 Belâ imtihandır. 

 Belâ,imtihana evet demektir. 

 Tıpkı çölde kişiye kendisi için hayati olan devesini kaybettirip de sonra onu 

tekrar buldurması gibidir. 

 Ruhlar aleminde bir kere Belâ dedik,binlerce belâlara mübtela kılındık. 

 Bir kere belâ-ya binler bela geldi. 

Tıpkı bir günah işleyenin,bin gün-âh çekmesi gibi. 

*Belâ esnasında musibetleri sabır ve şükür içerisinde aşma,manileri geçme bir 

üst seviyeye yükselmeyi gerektirmektedir. 

“İşte orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek Mevlaları 

olan Allah'a döndürülür. Uydurdukları putlar da ortadan kaybolmuştur.”65 

Her bir belâ,başka bir belâya kapı açar. 

Öğrenci varsa,belâ olan sınavda vardır. 

Dünya hayatı bedava değil,belâ ödemelidir. 

Cennet ucuz değil,belâ bedellidir. 

*Belâ-nın şartı ve neticesi,kul olmaktır. 

Kul olmak ise kül olmaktır. 

Ham iken yanmak,yanarak pişmektir. 
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Kendinde O’nu görmek ve O’nu göstermektir. 

*Bir zamanlar elde etmek için her yola başvuran çocukların oyuncakları,belli bir 

yaştan sonra gülünç vesilesi haline geliyor. 

Elde etmek istediği araba için hayatını veren bir kişi,zaman içerisinde bu hevesi 

kırılıyor veya o arabanın modeli geçiyor ve daha güzeli piyasaya çıkıyor. 

Demek ki o elde etmeye,uğruna her şey verilen şey hakikatte hakiki bir değer 

ifade etmemektedir.İnsan değer kazandıkça. 

İnsan değerini kaybettikçe,değersiz olan şeyler değersizlik nisbetinde büyük 

değer kazanıyor. 

İnsan ihtiyarlandıkça veya kemale erdikçe dünyaya karşı bir soğuma hasıl 

oluyor.Her şeyin gerçek yüzü biraz daha net görünmeye başlıyor. 

*Bu dünya zıtlıkları bir araya getirerek,uyumu yakalamak için sürdürülüyor. 

Cennet zıtlıkların ayrıştığı uyum yeridir. 

Burası ise uyumluluğu yakalamak için bir talim ve belâ yeridir. 

* Ne oldun? Öldün mü? Geriye ne bıraktın? Neler yaptın?Pişman mısın?Geriye 

dönseydin ve de döndün ne yapardın?Yaptıklarından memnun musun? 

*Âhirete inanmayanlar,uğruna öldükleri davalarında ölümsüz olacaklarını 

söylemektedirler. 

Bu ne tezattır ki,hem öldükten sonra dirilmeye inanmayacaksın ve hem de 

ölümsüz olacağını iddia edeceksin! 

Seni yaşatacak olanlar da ölecek.Sen unutulduğun gibi,onlar da unutulacak. 

Her yönüyle unutulacak bir dava ve gaye için ölmenin ne faydası vardır? 

“ Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan yana) 

kazanmakta olduklarını da elleri bize söylemekte, ayakları da şahitlik etmektedir.”
66

 

“O gün, dilleri, elleri ve ayakları, yaptıklarına şahitlik edeceklerdir.”
67

 

MEHMET ÖZÇELİK 

07-01-2012 
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BEN DE MAĞDUR OLDUM 

Prof.Ahmet Keleş-in Dicle üniversitesinde olan su-i istimalleri ve özellikle 45 yılda 400 

eleman alınırken,son 6 yıl içinde bin elemanın alındığını aktarmaktadır. 

Ve bu alınanlarında pek vasıflı insanlar olmadığını genişçe anlatır.
68

 

Mağdurlardan biride benim. 

Aslında ben bunu ahrette bırakmıştım ancak belki bir faydam olur düşüncesiyle –

ahiretteki hakkım mahfuz kalmak suretiyle- burada da bu kirliliği ifade edeceğim. 

1995 yılları civarında idi. 

Şanlıurfa ilahiyatın 15 Hadis asistanı alınacağını duyunca,büyük bir istek,heyecan ve 

arzu ile müracaat ettik. 

Ancak ilk duyduğumuz Prof.İbrahim Canan-ın cemaattan bu 15 elemanı alacağı ve 

listenin kendisine verildiği yönünde idi. 

Bununla beraber bizde de bir ümit ve umut vardı. 

Sebeblere müracaat edelim dedik.Ondan sonrasını kadere havale ettik. 

Öncesinde de hazırlanıyor,üniversiteye girme arzusu taşıyorduk. 

Malatya-da Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesinde Din Dersi Öğretmeni 

olarak görev yapmaktaydım. 

Çok değerli arkadaşım Ziya bey arkadaşımla beraber imtihana gideceğimi duymuştu. 

Benimle görüştüğünde ısrarla bana; 

Mehmet hocam,sana tavsiyem kesinlikle gitme. 

İbrahim Canan hocayı ben Erzurumdan tanıyorum.İslami ilimlerde dersimize 

geliyordu. 

O kendisine sekreter alıyor.Çantasını taşıyacak eleman alıyor.Yazılarını yazacak,kitap 

olarak basacak,cemaat içinden tavsiye edilen insanları alıyor.Sizleri almaz. 

Uzunca gitmeme yönünde,alınacakların çoktan belli olması yönünde ikazlarda bulundu. 

Ben ise kendisine cevaben;Ziya hocam,ifrat ediyorsun,çok abartıyorsun,demiştim. 

Ve gün geldi,arkadaşımla Şanlıurfaya varmıştık. 

İmtihan saatinde imtihana girecekler odalara alındı. 
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Bizde önce yabancı dilden imtihan edilir,ondan başarılı olunursa,bilimden imtihan 

edilirdi. 

Bizlere bir sayfalık İngilizce metin verildi ve tercümeye başladık. 

20 dakika ancak geçmişti. 

Birden bire hışımla içeriye giren  İbrahim Canan odakilere sert bir tavırla; 

-Arkadaşlar,şunu iyi bilin. 

İster yapın ister yapmayın.Ben yeni mezunları alacağım.Bunu bilin. 

Meğer tüm odaları dolaşıp bunu herkese söylüyormuş. 

Zaten bizde moral kalmadı. 

Listede olanların kesin olarak alınacağını biliyorduk ancak bu derece olacağını hiç 

düşünmemiştik. 

Malatya-ya döndüğümde ilk işim Ziya beyle görüşmek oldu. 

Bu sefer kendisine; 

Ziya hocam,ifrat değil meğer tefrit ediyormuşsun,demek oldu. 

Yani sizin söylediğiniz aşırı değil,azmış bile… 

-Neden bu durumu savcılığa nakletmedim,nakletmedik. 

Arkadaşımla konuşarak,İlahiyat camiasının şaibe altında kalmaması ve zarar 

görmemesi düşüncesiyle dünya mahkemesine müracaat etmeyip,işi ahiret mahkemesine 

bırakmaya karar verdik. 

Ve sonuçları takib ettiğimizde aynen dediği gibi olmuştu. 

Çünkü cemaat onun kitaplarını basıyor,cemaate gebe kalmıştı. 

İbrahim Canan-la ahirette hesaplaşacağım. 

Eğer gene bildiğini yapıp,bu derece açık bir tavırda bulunmasaydı,bu durum ortaya 

çıkmayacaktı. 

-İkinci bir girişimim Malatya ilçesinde açılan Darende ilahiyattaki imtihana girmek 

oldu. 

Orada da aynı durumların olduğunu,alınacakların belli olduğunu duyduk. 

Hatta bir öğrenci morali bozuk olarak çıkıp gittikten on dakika sonra,tekrar çağırıldı ve 

kazandığını bizlere söyledi. 



Orada da yedi kişi alınmıştı.Bu alınanlardan birisi benim İlahiyattaki bir sınıf 

arkadaşım idi. 

Kur’an-ı Kerim ve kıraatından yeterli olmayan birisi idi. 

Bu da Kur’an-ı Kerim-den öğretim görevlisi olarak kazanmıştı. 

Daha sonraki zamanlarda bu yedi arkadaşın ilçede bol bol olta attıklarını duymuştum. 

Belli bir düşünce ve siyasete mensubiyetleri onları başarıları göz önünde 

bulundurulmaksızın kazanmalarını sağlamıştı. 

-Üniversitelerin bir çiftlik olduğu ve bir aile şirketi gibi kullanıldığı bilinen 

gerçeklerdendir. 

Kalite ve seviyeye göre değil,adamına göre alınmaktadır. 

-Bu durumu Erzurum-da bulunan –Araştırma Görevlisi Adayı Yetiştirme ve 

İmtihandan Haberdar etme- hizmeti başlatan Prof. Muammer Erdoğan-a şikayet olarak 

aktardığımda kendisi cevaben; 

Maalesef bu durumların olduğunu ancak bu konuda pes etmememiz gerektiği yönünde 

tavsiyelerde bulunmuştu. 

-Aslında bunları anlattıktan sonra şu gerçekleri anlatmam bazılarında yanlış 

düşüncelere sebeb olabilir. 

Kazanamadığı için konuşuyor,gibi… 

Üniversiteye giremememin çok samimi ve açık bir duyguyla ifade ederim ki;Benim için 

büyük bir hayır oldu. 

Üniversitenin beni kısırlaştıracağını gördüm ve anlatım. 

Üniversite büyük imkanlarla dar alanda koşmayı sağlamaktadır. 

Şu ana kadar 23 yıl içerisinde gazete,radyo,tv yani medya dünyasında yaptığım binlerce 

çalışmamı yapamayacaktım. 

Ürünü olmayıp rütbesi olan eleman. 

İki kitabımı belki bastıramayacaktım. 

Medyaya davet ettiğim bir çok üniversite elemanı çoğunluğu konuşmaktan kaçtı,cesaret 

edemedi,yapmadı ve yapamadı. 

Üniversitede başarılı olan olmayanlara göre çok azınlıktadır. 

Devlet az bir farkı olsa da üniversitelere ciddi manada el atmalıdır. 



Darbe destekçilerinin olduğu yerler,paralel yapının bulunduğu yerler olarak 

değil,kaliteli ve seviyeli,başarılı,mucitlerin yeri olmalıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-05-2014 

 

 

 

BİR ZİHNİYETİN BİTİRDİKLERİ 

Türkiye içten kuşatıldı.İçten kuşattırıldı. 

Benim gibi bir çok mağdurlarına şahit olacağınız bir hatıramı sizlerle paylaşayım. 

Ben Kırşehir-in Çimeli köyünde fakir ve kendi halinde yaşayan bir ailenin çocuğu 

olarak dünyaya geldim. 

Türkiye-nin üzerine çöken manevi zulmetten bizim köyde nasibini almıştı. 

Ancak bulut zulmetleri arasında zuhur eden nur gözlerimizi ve gönüllerimizi 

aydınlatmıştı. 

İlk okulu köyde,orta ve liseyi de Kırşehir-de bitirmiştim. 

Bir an evvel hayata atılıp,kısa yoldan aileme destek olmak istiyordum. 

Ankara da subaylık imtihanının açıldığını duyunca çok sevinmiştim. 

Belki de ecdadımın asker bir millet olması,islamı dünyanın dört bir kıtasına yaymış 

olması orada hizmet etmeme bir teşvik oluşturuyordu. 

Gerçi ordunun o geçmişten gelen ruhu kalsa da bedeni çökmüştü! 

Yıl 1978 yılları idi. 

Nihayet herkes imtihan için heyecanlı bir şekilde bekleşiyorlardı. 

Bende duaya durmuş,kendim için biraz da tevekküli olarak hayırlısını istiyordum. 

Kazanırsam da iyi olurdu.Zaten o amaçla buralara o imkânsızlıklar içerisinde 

gelmiştim. 

Şimdiye kadar da böyle uzak bir yolculuğa da ilk defa çıkıyordum. 

Nihayet sıra bana gelmiş,Necdet Yılmaz diye sözlü sınava çağrılıyordum. 

İçeriye girdim.Otur dediler oturdum.Duruş ve hareketleri sanki beni almaya yönelikti. 



Beni alacağa benziyorlardı. 

Ve bana ilk kabir sorusunu,şey yani kolay düşündükleri soruyu sordular; 

-Söyle bakalım evladım; 

-Atatürk kaç yılında doğdu ve kaç yılında öldü! 

Öyle ya,bundan daha kolay soru mu olur? 

Bir ilk okul çocuğun sevinci içerisinde; 1881 – de doğdu ve….. 

Ve –nin arkası bir türlü gelmiyordu.Unutmuş olamazdım.Ben zorladıkça,bana 

unutturuluyor,bir türlü hatırlayamıyordum. 

Diğer haklarımı kullanmak istiyordum. 

Soruyu soran ipin ucunu gösteriyor,bir türlü ipi elime tutuşturmuyordu. 

-Oğlum,sen ilk okulu nerede okudun? 

Keşke hep böyle soru sorsa ya!! 

-Köyde okudum efendim. 

-Okulunuzun bahçesinde Atatürk büstü yok muydu? 

-Vardı efendim. 

-O halde oğlum,o büstün önünde yazan tarihleri görüp okumadın mı? 

-Gördüm,okudum efendim.. 

-Ortaokulu,liseyi nerede okudun. 

-Kırşehir de efendim. 

-Evladım,o okulların bahçelerinde Atatürk büstleri yok muydu? 

-Vardı efendim. (Gerçi girmediği yer kalmamıştı ki..Demek ki gönlüme tam 

girememişti.) 

-O halde söylesene oğlum. 

Bir türlü hatırlamamış ve söyleyememiştim. 

Beni imtihan edenlerde neredeyse benim kadar kaybettiğime üzülmüşlerdi. 

Ama böyle bir soru da bilinmez miydi? 

Sanki memleketi ben batırmıştım,milleti savaşa ben sokmuştum.Cürmüm büyüktü. 

Subaylığı kaybetmiştim. 



Bu düşünce ve birazda üzüntü içerisinde karargahtan çıkacağım sırada,ileriden bana 

doğru gelen bir asker tıpkı Hızır gibi; 

Üzülme,bak biz burada iki yıllığına neler çekiyoruz.Böyle daha hayırlı diyordu. 

Gönlüme su serpmişti ama gene de o ateş o zamandan beri beni yaktı,umarım şimdide 

sizleri yakıyordur. 

-Burada sıkıntı içerisinde yaptığım masrafları telafi ve eve eli boş dönmemek için bir 

arkadaşın aracılığıyla,bir inşaatta bir iş buldum. 

Bir ara doğulu Sıddıkın dershanelerinde kaldım.Bazen onunla beraber derslere 

gidiyordum. 

Sıddık soğuk yapılı bir insandı.Pek konuşmazdı. 

Bir aydan fazla kaldığım süre içerisinde kendisinin namaz kıldığını da görmedim. 

*Allah bir kapıyı kaparsa çok kapıları açarmış. 

Kırşehir-deki Eğitim fakültesine kaydoldum. 

Ancak okumak ne mümkün.Türkiye-nin bir çok yerinde olduğu gibi oraya da solcular 

hakimdi. 

Ben ise Nur cemaatine gidip geliyordum. 

Bir yandan hem davamı anlatmak ve hem de bir yol bulup okumaya çalışmalıydım. 

Kendimi sınıfta solcu olarak tanıttım. 

Bazen tartışmalar açıp Allahın varlığının isbat delillerini başkası ağzından 

naklediyordum. 

Solcu olduğuma o kadar onları inandırmıştım ki,beni öyle bilmeselerdi söyleyip 

anlattıklarıma tahammül etmeleri mümkün değildi. 

Ancak imtihan bitmiyordu.Solcuların içerisinde bulunan solcu bir akrabam beni 

solculara ispiyon etmiş,benim solcu olmadığımı söylemişti. 

Beni birkaç kere sıkıştırdılar.Kendimi müdafaa etmiş,solcuların birbirlerine karşı böyle 

davranmamalarını,güvenmelerini söylemiştim. 

Bu durumum çok sürmedi.Artık deşifre olmuştum. 

Her gün okulda kavga oluyor,bizlerin okula girmesi engelleniyordu. 

Birkaç kere dayak yedim. 

Emniyete giderek okula girme konusunda kendilerinden yardım istedim. 

Polisler benimle okula kadar geliyor ve çıkışta dışarıda bekliyorlardı. 



Ancak sınıfa girip,sınıftan çıkıncaya kadar yine dayak yiyiyordum. 

Herkes dışarı çıktığı halde ben hocayla beraber sınıfta kalıyor,hoca ise 

çıkmamı,kimsenin kalmadığını söylüyordu. 

Çıksam gene dayak yiyeceğimi biliyordum. 

Beni kapıda bekleyen solcuların arasından bir yandan kendimi koruyarak hızla 

kaçmaya çalışıyordum. 

Kısacası,başlı başına bir kitap olacak hayatımın maceralarının bunlar küçük bir 

kesitidir. 

Böyle zorluklar içerisinde eğitim fakültesini bitirdim. 

Bir çok insanı ve nesilleri bitiren zihniyet beni bitirememiş ancak kendi çarkları 

arasında sıkıştırıp,sıkıntılara sokmuştu. 

Şimdi emekli olmuş,eski günleri düşünüp anlatarak hüzünleniyor,bazen de gülüyorum. 

Bir zihniyetin bitirmiş oldukları içerisinde olmayıp,bazı yaralarla kurtulmuş olmaktan 

dolayı Allaha şükrediyorum. 

Artık kıştan çıkılmış,bahara girilmişti. 

MEHMET ÖZÇELİK 

07-10-2014 

 

 

TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN 

Yıkıcı sol,Yapıcı değil. Bir düşünce,daha doğrusu düşüncesizlik sistemi. 

Düşünmeme üzerine kurulu.İnanmama hedefli bir ideoloji 

1970-deki Türk solu,yamanmak için  pkk ile beraber kürt soluna döndü. 

Sol zihni kanlıyken,elini de tam kana boyadı. 

Kirli işler,organize işler,yer altı teşkilatı,mafia,faili meçhuller,ergenekon,kirli 

suların toplandığı göl. 

Sol tam yıkıma gidiyor.Dünya solundan da kopuk.Ateizm ile iç içe –bazı 

istisnalar olsa da-görünüm ateist görünüm olarak öne çıkmaktadır. 

Biten sol nerede boşluk bulursa,oraya yönelmektedir.Atatürkçülüğü uyuşmasa 

da bazı yönleriyle,bir asırdır ve yıllarca kullandı.. 



-Bunları anlıyorum, zira 1980-de Dp sevdalısı bir arkadaş,kardeşim dediği 

kişileri çok rahat seviye dışı ifadelerle itham ederken,bu gün beklediğinden yüz kat daha 

fazlası yapıldığı halde,bu hükümetin yıkılmasıyla ancak dp-nin başarısı 

artacaktır,düşüncesini sürdürmektedir. 

Başarıyı olanlara ve yapanlara değil,partide aramaktadır.Kör taassub devam 

etmektedir. 

Sol üreten değil hep tüketen ve yıkan olmuştur.Dün öyle idi,şimdi de öyledir 

*”Eski Mao'cu Halil Berktay solculara verdi veriştirdi. 

''Solun yalanlarından hangi birini sayayım. Evet solun yalanlardan bıktım.'' 

“Tarihte modellerde ve şablonlarda yaşıyorlar, realitede yaşamıyorlar...”69 

Berktay günahta çıkarsa70 ,Hasan Cemal gibi itiraflarda da bulunsa,içinde 

bulunduğu kişileri dışarıda bulunanlardan daha iyi analize etmiştir. 

*Sol devrimcilik adına müsbet-menfi demeden,her şeye karşı olmuştur. 

Yapılanları görmez,devirmeyi,yıkmayı hedefler.Hedef refah değil,yıkımdır. 

Sol,yıkım ve tahrib üzerine kurulmuş bir ideolojidir. 

Bu bana emekli olan bir sınıf öğretmeninin 25 yıl solculuğun propağandasını 

yaptıktan sonra;’Gerçekten kandırılmış ve kullanılmışız’sözünü hatırlattı. 

Ve yine yıllar önce okuduğum,askeriyeden kaçarak,kominizmi daha iyi yaşamak 

amacıyla rusyaya giden bir subayın;’İnanmıştım’adıyla bir kitap yazarak,bütün 

hayallerinin yıkıldığını,hiçte inandığı gibi olmadığı itirafını hatırlattı. 

İşte solcular budur.Bir ömür kirlenir ve kirletirler,daha sonra da günah 

çıkarırlar. 

Bu kişiler;kiliseye gidip!!! Günahta çıkarabilirler,Ağlama duvarına gidip!!! 

Yılların günahını ağlayarak da temizleyebilirler veya Tevbe edip samimi bir müslüman 

olabilirler. 

*Dün düşünceleri kanlı olanlar,bugün ellerini de kana buladılar.Pkk ile kol kola 

girdiler. 

Türk solu iflas edince,kürt soluna sarıldılar. 

*Sol anarşi yüzünü tam gösterdi. 

Hadiste haber verilen,Kur’anın ifade ettiği Ye’cüc-Me’cüc işte bunların ürettiği 

anarşistlerdir. 
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Anarşi hak ve hukuk tanımaz.Toplum hizmetlerinden faydalandırılmamalı ve 

yaptıkları ödettirilmelidir. 

-Sol gelişme göstermedi,kısır kaldı,okumadı,düşünceyi rafa kaldırdı. 

Rus solu 1989-da bitti,Türk solu hala devam ediyor gibi.Zoraki bir duruş. 

Türk solunun uzun sürmesi,nifak perdesi altında yürümesi ve yürütmesidir. 

Bir solcu arkadaşın annesinin açlık grevine giren oğluna dediği gibi; 

‘Oğlum başkası için açlık orucu tutuyorsun da,Allah rızası için neden orucunu 

tutmuyorsun?’ 

Sol içte ve dışta kirli ve şaibeli insanlarla iş birliği içine girdi,yıkma uğruna... 

*Hükümetlerin yanlış uygulaması ve rejim sol kesimi besledi. 

Hükümetler olmasa da devlet halkıyla sürekli kavgalı oldu. 

Kavgalı oldukları azınlıklar değil,aynı zamanda çoğunluklardır.Herkes bir 

memnuniyetsiz içerisindedir. 

O halde problem temeldeki problemdir.Rejim,korku politikalarıyla bu devlet 

gitmez. 

Sürekli işlerin yapılma anında,hinlik düşünülmekte,olumsuzluklar kıstas 

alınmaktadır. 

Çözmeye yönelik değil,çözmemeye yönelik adımlar atılmaktadır. 

Millet dinlenmeli,nabzı tutulmalı,halkın iradesi hakim kılınmalıdır. 

Sol milleti istememekte,illetlerle beslenmektedir. 

 

İRAN 

Sol kesim 1970-lerde hep Müslümanları,İran taraftarı olmakla ve Türkiye-nin 

iran-a benzemesi korku ve tehdidi ile saldırdı,yaftaladı. 

Aynı oranda bütün bütün haksız değil,İran bu günlerde de olduğu gibi, 

çevresindekileri özellikle Türkiye-yi kendisine benzetmek için maddi-manevi destekte 

bulunuyor,kendisine taraftar oluşturuyordu. 

Pkk gibi teröristlere destek veriyorlardı. 

Türkiye birbiriyle dost ve anlaşmaları olan Rus ve İranın kıskacı altına alınmaya 

çalışılıyordu. 



Rusya kominizmi,İran-da Şiiliği İslam devleti aldatmacasıyla Türkiye-deki bir 

kesime siyasi yolla kabul ettirmeye ve savunuculuğunu yaptırmaya çalışıyordu. 

Maalesef  bu kabul de gördü.En önemli sebebi ise;Humeyni-nin Şah-ı devirmesi 

idi. 

Bu amaçla Türkiye-deki rejim ve Atatürk şahını!!! devirmek düşüncesiyle, 

Humeyni alternatifi adeta kabul edilmiş idi. 

Hem Rusya ve hem de İran devleti  önce rejimi yıkma üzerine kurgulandı. 

Taraftar da buldu. 

Yerine gelecek önemli değildi.Önce bir yıkılsın!!.... 

Allah ve şuurlu kesimlerin tavrı ikisine de müsaade etmedi. 

Bu sefer sol ve İran Pkk da birleşip ortak hareket etmeye başladılar. 

İsrail,Ermenistan,Suriye,Rusya ve Avrupa da bu projede kimi menfaat icabı,kimi 

de inancının gereğini pkk-da birlikte hareket ederek birleştiler. 

*Kirli işlerin ülkesi İran. 

Acem oyunlarına dikkat! 

Kıyamet İran-dan ve İran-da koparsa şaşmayın.Yani onun parmağı mutlaka işin 

içinde olacaktır. 

İsrail ise,kıyameti hızlandırır veya öne alır.Erken bir kıyamet kopmasına sebeb 

olur. 

*Kominizmin her ne kadar fikir babası Yahudi de olsa,ilk çıkış yeri İran 

Mazdekizmdir. 

İran şimdiye kadar batı ile hep kavgalı oldu ancak onlarla hiç savaşmadı.Hep 

bizle savaştı. 

İran üzerine 
71

 yaptığım araştırmada da 
72
,20 den fazla savaş ve entrika içerisine 

girdiğini görürüz. 

İslam dünyasında İran,dış dünyada İsrail!!! 

*Dünya,İslam dünyası ve Türkiyenin zemini,irana saldırmaya odaklanarak 

uygulanmaktadır.İran ise bu oyuna gelmekte,bizleri de getirmektedir. 

Hz.Ali sevgisi,Hz.Ömer düşmanlığından kaynaklanır. 
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Zira o onların süper devleti olan Sasani imparatorluğunu yıktı.Onun hasretini 

yaşamaktalar,hala olamamakta,olmak için her yola baş vurmaktadır. 

Öyle ki;Müslüman olmasaydık,süper devlet olarak kalsaydık,düşüncesi öne 

çıkmaktadır. 

*Yavuz dönemi bunun frenlendiği dönemdir.En önemli sebebi ise;26 kürt beyinin 

Yavuz Sultan Selim-in yanında olması ve karamanlılarla 200 sene boyunca 

savaşılmasıdır.  

*Özetle;1970-lerde İran ve Rus tehlikesi vardır. 

1980-lerde ise;avrupanın sefaheti hakim oldu. 

1990-lardan sonra,Pkk ve din tahribçileri ve ayrık otlarıyla bu millet bozulmaya 

çalışıldı. 

 2002-den itibaren toparlanma dönemi başladı. 

 Bunun ise biraz uzun sürmesi,on yılı aşmasındaki sebeb ise,2007-de Ergenekon ve 

uzantılarının deşifre edilmesi olmuştur. 

 Bundan dolayı iran ve israilin gücü zayıflamamış,Türkiyenin gücü artmıştır. 

 2013 yılından itibaren ise,tükenmişlerin kalkma çabası her ne olursa olsun,ayağa 

kaldırma çabasına girilmiştir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-07-2013 

 

BİZDEKİ REJİM 

 Mehmet Akif’in deyimiyle;’Üç beyinsiz kafa’dediği Cemal-Enver-Talat Paşaların 

devrinin ve devirenlerin döneminin bitmesiyle her şey bitmemiş belki yeni başlamıştı. 

 Mustafa Kemal-in 22-Ocak-1922 yılında Bursa-da yaptığı konuşmada:”Kan ile 

yapılan inkilaplar daha muhkem olur,kansız inkilap ebedileştirilemez.” 

 Kanlı dönem ve kanlı eller devreye girmişti.Bu da inkilaplar ile devreye 

konulmuştu. 

 İstiklal mahkemeleri bu kanlı dönemin kurulan keyfi zulmün kanun kılıfı 

olmuştur. 

 Üç Ali-ler ise bu mahkemenin üçlü çete başısıdır;Kel Ali-Kılıç Ali-Necip Ali. 

 Kurulan üç Aliler divanının celladı ise Kara Alidir. 



 Cellat Kara Ali,5216 kişiyi astığını söyler. 

 Cumhuriyetin kuruluş dönemi darağaçlarıyla anılacaktır. 

 Bolu-da kurulan istiklal mahkemesi başkanı bir sözünde; 

”39. ve 40. Sehpalara asacak adam yoktu.İhtiyar bir köylü,yanında oğlu,önünde 

odun yüklü merkebi geliyordu.Emrettim,ikisini de astılar.
73

 

*Şeyh Said isyanı bahane edilmiş,15 bin 382 kişi katledilmiş,337 köy ise 

yakılmış,yıkılmıştır. 

İzmir su-i kastı bahanesiyle Kazım Karabekir gibiler devre dışı bırakılmaya 

çalışılmıştır. 

*Asmanın adı,devrimlerdi. 

*Harf devrimi tam bir facia idi.Bir gecede 17 milyon insan cahil kalmıştı.Bin 

yıllık eserler imha edilmiş.Bulgaristana kağıt fiyatına satılmış ve yakılmıştı. 

*Bu gün takılmayan ve takılmadığı için geri kalmamıza sebep olmayan Şapka 

Kanunu ile;Yahudi iş adamları zengin edilmiş.Erzurumlu Şalcı Bacı Şapka kanunundan 

dolayı asılmıştı. 

Şapka kanunu çıkmadan önce,şapka aleyhinde bir kitap yazan İskilipli Atıf Hoca 

ise kanunsuzca asılmıştır. 

Bununla da hınçlar tatmin olmamış,mezardan çıkarılarak tekrar asılarak 

cezalandırılmalar yapılmıştır. 

*1932-1950 yılları arasında 18 yıl süren Türkçe ezan uygulamasıyla,bin yıllık 

islamın şeair ve alameti yerinden indirilerek,asırlardır düşmanın yapamadığı,dost eli ve 

görüntüsüyle! Fazlasıyla yapılmaya çalışılmıştır. 

*Camiler Türkiye genelinde anbar haline getirildi.Mesela; 

”Eminönü'nde 113, Fatih'te 169 cami ve mescide çeşitli nedenlerle yok olmuş 

durumda. Yani toplam 281 tarihi eser. Bu iki ilçede ayakta kalan cami sayısı ise 283. 74 

*1930-ların Milli Eğitim bakanının bakanlar toplantısındaki üç teklifinden 

biri,Kur’an ayetlerini tercüme ettikten sonra,ayetlerin arasına bizim devrimlerimizi de 

ekleyelim,onu da okusunlar. 

İnançların kaldırılması konusunda takipler ve baskılarla yetinilmemiş,bozulması 

yönünde de çaba gösterilmiştir. 

Toplumu en fazla yıkan düşmanın yıkamadığı inancının yıkıma uğramasıydı. 
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Atatürk-ün deyimiyle; "Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, 

hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve 

akıldır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık 

telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 

iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur."75 

 

 - "Prensiplerimiz, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir 

tutulmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan 

almış bulunuyoruz."76 

- "Evet Karabekir, Arapoğlu’nun yavelerini (uydurmalarını) Türk oğullarına 

öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta 

ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler."77 

- "Tabiatın herşeyden büyük ve herşey olduğu anlaşıldıkça tabiatın çocuğu olan 

insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı."
78

 

 

           Bir Chp-li yetkilinin ifadesiyle;bu memlekete kominizmde,şeriatta gelecekse 

ancak bizim istememizle,bizim elimizle gelir. 

Milli Şef İsmet İnönü dönemi,tam bir baskı ve zulüm dönemidir.Devrimlerin 

icrası onun eliyle gerçekleşmiştir. 

Dini temsil edenler susturulmuş veya ortadan kaldırılmıştır.Böyle olunca sağlıklı 

kaynaklardan dini öğrenmek müşkilleşmiştir. 

 *Türkiye genel olarak ehli sünnet olmakla beraber,bütün mezheplerin cirit attığı 

ve ilerisi için,dünya genelinde bir getirisi olduğuna inanıldığı için çokça ekimi 

yapılmakta, seçilmeye ve dikkat gösterilmeye çokça ihtiyaç vardır.Ayrık otlarının 

toplanması ve varlığına dikkat çekilmesi gerekir. 

*Ya üstad Bediüzzaman gibi şahsiyetler olmasaydı?Türkiye-de nasıl bir hizmet 

ve nasıl bir düzen hakim olacaktı? 

1970-lerdeki radikalizm ve kominizmin alanı genişleyecekti…İran veya Rusyanın 

hakimiyeti artacaktı… 

*Bediüzzamanın farkı;Hz.Adem-den beri süregelen dinsizliğin Bediüzzaman 

tarafından şimdiye kadar vurulan darbeler içerisinde öldürücü darbe olması,dinsizliğin 

bir daha dirilmemek üzere ölmesini gerçekleştirmesidir.Küfrün bir daha doğrulmamak 

üzere bel kemiğini kırmış olmasıdır.Son darbeyi vurmak ona nasib olmuştur. 

                                                           
75 Kaynak: ATATÜRK, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip'e hitaben, İsmet Giritli, Kemalist 

Devrim ve İdeolojisi 

76 Kaynak: ATATÜRK, Cumhuriyet Halk Partisi programı, Söylev ve Demeçleri / Cilt 1 / Syf. 389. 

77 Kaynak: ATATÜRK, Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası 
78

 Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı. 



 *Bu sıkıntı sadece bu vatanın asılları için değil,azınlıklar içinde söz konusudur. 

Mesela İsmail Hâmi Danişmend tesbitlerinde:  

            Bizim 624 yıllık imparatorluk devrimizde, 288 sadrazamımızın sadece 88’i 

Türk’tür. 200 sadrazamımız Türk asıllı değildir. Cumhuriyetimizin ilanından sonra da 

uygulamalarda bir farklılık olmadı. Dün, Ermeniler, kendilerini kestiğimizi yok 

ettiğimizi iddia ediyorlardı. Peki biz, yok edeceğimiz bir kavmin mensuplarına, neden 29 

sivil paşalık, 12 bakanlık, 30 civarında milletvekilliği, büyükelçilik, müsteşarlık vs. gibi 

vazifeler verdikti?!.” 

*Yapılan yanlışları perdelemek için Türkçülük perde yapıldı.Bu amaçla 

Kürtçülük tahrik olundu.Oysa Türkler bu milletin aklı,kürtler ise onun bedenidir. 

 Kendisine kürt denilen Bediüzzaman,Türklerin kaybettiği ve düşürülen akıllarını 

başlarına almaları için çaba harcamıştır. 

 *Düşmanın bu memleketten temizlenmesi için her türlü imkân sağlandı. 

”İngiltere’deki Foreign Office’te bulunan belgelere göre Vahdeddin, Mustafa 

Kemal’i Samsun’a Pontus devletine engel olmak ve milli mücadeleyi başlatmak 

için 40 bin lirayla yolladı”
79

 

 

 İŞTE ÖDENEĞİN BELGESİ : 

 

Mustafa Kemal’e hükümet tarafından ödenek gönderildiğini gösteren belge. 

 

 

*Dünyada hiçbir insan kanun eliyle korunmamaktadır.Atatürkün kanunla 

korunması çok ibret-âmiz olup,bir çok şüpheleri de akla getirmektedir.
80

 

*Millet sadece manen çökertilmemiş aynı zamanda alınan vergilerle madden de 

çökertilmiş ve bitirilmiştir. 

Halk arasında söylenen;Gümrük muhafaza-Orman muhafaza-Allah muhafaza. 

Bunların çok örneklerinden mesela;dedem Adıyamanın merkezi Bahçelievlerde 

bulunan arsasını,kendisine gelen vergiyi ödeyemediği için,adeta gördüklerine 

yalvararak, vergisini vermek karşılığında arsasını vereceğini söylemiş ve zorla birisine 

kabul ettirmiştir. 

-Bir gün vergi memurları bir eve baskın yaparlar.Yatakta iri yarı birisi 

yatmaktadır. 

Gümrük memurları kim olduğunu sorduklarında ev sahipleri; 

-Babamız,kendisi çok hasta,diye geçiştirmiş ve vergi memurlarını başlarından 

savmışlardır. 
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Oysa yatakta yatan,bütün işlerini görmekte olan ve vergisini veremedikleri 

eşekleridir. 

*Aynı zamanda bütün bunları yapmanın bir diğer adı da batılılaşma idi. 

Nitekim Kanuninin o haşmetli döneminde ibretli bir ders anlatılır; 

“Sultan Süleyman Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul'a getirdiği vakit, 

Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilâf-ı şeriat kanunları Avrupa'dan 

getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçtın ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden 

akıp geçse yüz senede temizleyemez."
81

 

Şu anda bir asırdır bu kirlilik ve temizlenememe devam etmekte,kavgalar 

sürmekte,yanlışlıklar saplanmış ve saplantı olmuş bir türlü çıkmamakta ve 

çıkarılamamaktadır. 

Bu yanlışı yapanlar;ister şahıs,ister parti,ister hizip,her ne olursa olsun,onlar 

hakkında kütüphaneler dolusu kitap yazılsa azdır ve tarih bunu yazacak ve 

affetmeyecektir. 

14-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

BORU 

 Emekli Genel Kurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ;döneminde sinirleri çok 

gerdi,kaosu tetikledi. 

 Bununla beraber milletin boğazından kesilerek alınan lav silahları boru silahı 

diye isimlendirilerek hafife alındı. 

 Bu ciddi işler sulandırılmaya ve olaylar ört bas edilmeye çalışıldı. 

 Bütün alt yapısı oluşturulup,sadece proğram halinde ortaya çıkan Balyoz darbe 

planına bir kağıt parçası diyerek,tarihe talihsiz bir beyanat olarak geçmiş oldu. 

 Kırkın üzerinde kaosa zemin oluşturup,andıç davasının altına imza atarak, 

toplumda darbenin alt yapısını oluşturan internet sitelerinin açılmasına onay vermiş 

oldu. 

 İlker Başbuğ samimi değildi ve de olmadı.Çünkü araştırmadan,sorgulamadan, 

şimdilerde görülen onlarca suçun üzerini ört bas ettiği görülmüş oldu.Bu günde tarihte 

ilk defa olarak bir genel kurmay başkanı sorgulanmak üzere mahkemeye çıktı. 
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 Genel kurmay başkanı olmadan önce,olma esnasında,kendisinin Yahudilerin 

ağlama duvarında durarak yapmakta olduğu dua ederken çekilen resmi 

yayınlandığında, kendisine şaibeli bakılmıştı.Kendisinden şüphe edilmişti. 

Acaba haklı mı çıkıldı? 

Prof.Sedat Laçiner yazdığı kitabında;Mit ve Tsk-nın israilin kıskacında 

olduğunu, içine sızıldığını bir kitap olarak yazdı. 

Bu basit bir iddia değildi. 

İlker Başbuğ bunun bir halkasını mı oluşturdu? 

İlker Başbuğ döneminde hakkında çok yazıldı,çizildi. 

Şu anda kendi dönemindeki komutanlar teker teker sorgulanmaktadır. 

Başbuğ onlara hamilik mi yaptı? 

Öne sürülen Dursun Çiçek gibi projenin oluşumu ve uygulayıcısını harcayarak, 

geridekilerin kurtulmaları düşünülürken,terk edildiğini ve yem olarak kullanıldığını 

düşünenler,İlker Başbuğ-un da çağrılmasını talep ettiler. 

Bütün oklar Başbuğ-u gösteriyordu.Orduda yapılan işler emir komuta zinciri 

içerisinde yürür. 

Başbuğ emretti,alttakiler yaptı. 

O şimdi Silivri cezaevinde. 

*Ordudaki bin yıllık ruh,mevcut gövde içerisinde sıkılmaktadır. Bu beden o ruhu 

sıkmakta,taşıyamamaktadır. 

Orduda bir istifrağ ve gusül gerekmektedir. 

İslâmın bin yıldır bayraktarlığını yapan bu orduyu Allah,geçici arızalarla 

inşallah  yok etmez,cuntacıların eline teslim etmez. 

Tsk-nın 1960-dan bu yana başta darbeler ve jandarma dipçikleriyle sicili hiç de 

şeffat  ve pâk değil,şaibelerle anılmaktadır. 

Tıpkı Kenan Evren-in olgunlaşmasını beklediği kaos ortamı gibi. 

-Annelerin vatana feda olsun diye gönderdikleri evlatlarını görmek için 

gittiklerinde;baş örtüsünden dolayı alınmaması; o ruhu,bu milletin ruhunu rencide 

etmekte,temsil etmemektedir. 

Bu ruh,o ruh değil. 

Bunu bize Fransız leşkerleri bile yapmamış ve yapamamıştır. 

http://www.google.com.tr/search?q=ilker+ba%C5%9Fbu%C4%9F+a%C4%9Flama+duvar%C4%B1nda&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a
http://www.habervakti.com/news_details?id=62116
http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm
http://www.habervaktim.com/haber/218453/ilker_basbug_tutuklandi.html


Ordu tam olarak milleti temsil rolünü üstlenmeli;silahını,gücünü millete 

değil,dışarıya ve dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı yöneltmelidir. 

Otuz yıldır çözemediği pkk illetini çözmeli,kendisini ve milletini temize 

çıkarmalıdır. 

Tsk silkelenmeli ve kendine gelmelidir… 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-01-2012 

BÖREKÇİNİN İDAMI 

 Rahmetlik pederim çalışmak amacıyla 1960 yılında İstanbula gitmişti.Orada iş 

yerine yakın olan mekanda,şahit olduğu bir olayı şöyle anlatmıştı; 

 Yıl  24 Aralık1960 yılıdır. İdamın gerçekleştiği tarih. 

 1955’in 27 Eylül sabahı üsküdar sinanpaşa mahallesinde oturanlar kesif bir 

yanık et kokusu ile uyanırlar. 

*Bir börekçi Ali vardır.Börek yapar satardı. 

 Yanında çalıştırdığı çocuk yaşta genç birde işçisi bulunmaktaydı. 

 Bu börekçi haftanın belirli günlerinde işçisini erkenden gönderir ve kendisinin 

doğuya iş amaçlı olarak gideceğinden dolayı belirlediği gün üzerinden birkaç gün 

gelmemesini söylerdi. 

 Bu işlemi arada bir yapardı. 

 Yine bir gün işçisini erkenden göndermişti. 

 İşçi bir ara dükkanın önünden geçince,dükkan darabasının tam kapanmadığını 

görür ve içeriye doğru bakınca korkunç bir korkuyla karşılaşır. Durumu hemen 

emniyete bildirir. Emniyet mensubları gelip uzun araştırma ve soruşturma sonucunda 

şu raporu tutar; 

 Börekçi parasının çok olduğunu düşündüğü kimseleri alış veriş bahanesiyle 

dükkanına çağırır ve orada öldürerek,tanınmaması için onu fırında yakardı. 

 Uzun süren soruşturma sonucunda; 

 Börekçi  Ali idam edilir ve 5 saat 23 dakika ipte kalır ve sonra belediye 

tarafından gömülür. 

 Pederimin ise yıllardır hayret içerisinde dile getirdiği durum ise;onun sarkan 

dilinin o kadar nasıl uzun olduğu idi. 

 Onun asılı olarak gördüğü halinin gözünün önünden hiç gitmediğini söylerdi. 



 Olayın detayı gayet uzun ve farklı olarak da anlatılmaktadır. 

 Börekçi Ali’nin idamlık olmasına rağmen hukukun ya işlemeyişi veya yavaş 

işleyişi bu gün olduğu gibi,hapishanelerde 129 bini aşkın insan yatmaktadır. 

 En kolay yapılan iş,suç işilemek olmuştur.Herkeste bundan şikayet 

etmekte,ancak bir türlü çözüm ortaya konulmamaktadır. 

 Çünkü suçun caydırıcılık durumu yoktur. 

 Börekçi Ali’nin durumunu gören ve bunun işleyişine şahit olan insanlar,hiç insan 

canının kıyılmasına cesaret edebilirler mi? 

MEHMET ÖZÇELİK 

21-05-2012 

DEVRİM VE DARBE 

 Devrim ve darbe fazileti olmayanların işidir. 

 Proje ve çözümü olmayanların baş vurdukları kısa ve hileli,kaba kuvvete dayalı 

yolsuz bir yoldur. 

 İnsanlık tarihi boyunca entrika sahipleri,destekçileri ile beraber gücü ele 

geçirmek amacıyla her gayrı meşru yolu denemişlerdir. 

 Devrim ve darbe iki kirli çamaşırdır.Kirli insanın kirlenmesi ve kirletmesidir. 

 Yapma üzerine değil,yıkma üzerine oluşturulmuştur. 

 Projesiz,hileli ve gayrı meşru yıkım. 

 En çokta İslam dünyası bundan çekmiştir. 

 Chp başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:” “Hz. Muhammed, tarihin gördüğü en büyük 

devrimcidir. “dedi. 

Kimi devirdi? 

Zaten kendisine liderlik verildi,almadı.Bir çok dünyevi imkân önüne sunuldu.O 

bunları elinin tersiyle yitti. 

O fâniye değil,bâkiye talipti. 

O yıkıcı değil,yapıcıydı.Islah ediciydi.Tesis etti.Tekmil etti.  

Eğer peygamberimiz darbe yapsaydı,o sahabilere sahip olamaz,darbesi! tüm 

asırlar boyu sürmezdi. 

Peygamber Efendimize de kirli çamaşır giydirilmeye çalışılmaktadır. 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=b%C3%B6rek%C3%A7i+ali
http://arsiv.ntvmsnbc.com/ntv/metinler/neden/20061030-3.asp
http://arsiv.ntvmsnbc.com/ntv/metinler/neden/20061030-3.asp


Ancak dünyadaki tüm kirli çamaşırlar ona tesir edemez,iz bırakamaz. 

*Darbe tüm firavunların da yaptığı gibi,üstten yüklenmek,abanmak,saldırmak, 

nefret ve korkutmaktır. 

Peygamberlerin mesleği ise,sevgi üzerine ve alttan köklü olarak inşa etmektir. 

*** 

*Kur’anın sürekli firavundan bahsetmesinin hikmetleri ortaya çıkıyor. 

Asrın firavunları,Mısırın firavunları,firavunların tarzını devam ettiriyor. 

Türkiye de ortaya çıkan Ergenekon terör örgütünün bir uzantısı da Mısır da 

ortaya çıktı. 

Bu gün mısır ergenekonu hem zulmediyor,hem de öldürüyor. 

200 mısırlı meşru hakkını taleb ederken acımasızca öldürülmekte,binlercesi 

yaralanmaktadır. 

İmanla küfür mücadelesi değişik adlarla hala devam etmekte ve kıyamete kadar 

da devam edecektir. 

İslam dünyası bu firavunlarla test edilmektedir. 

*** 

Suriye-nin kuzeyinde bir kürt devleti kurulmaya çalışılmaktadır. 

Bu bir İsrail projesidir.Çoktan beri tasarlanmış ve pkk bu amaçla kurulmuştur. 

Eğer böyle bir durum olursa,Kaddafi-nin Libyası gibi sosyalist olur. 

İnançlı Kürtleri ,inançsız ya da inancı zayıf,özellikle ermeni-zerdüşt-şii-sosyalist-

çapulcu insanların kucağına atmış olunur. 

Türkiye bu noktada teyakkuz halinde olmalı,gerekirse müdahalede 

bulunmalıdır. 

Bir pkk giderken,bir pkk devleti gelmiş olur. 

Dağınık pkk kendisini 30 yıl uğraştırırken,menfaatı icabı bir çok devletin 

tanıyacağı pkk devleti bir ömür uğraştıracaktır. 

*Türkiye de uygulanan bir asırlık devrimci ve darbeci zihniyetin kürt versiyonu 

uygulanmış,tekrar bir asır önceki tek şef dönemine dönülmüş olacaktır. 

Türk solu,sosyalisti,tek şef zihniyeti,despot bir düşünce gitmiş,yerine kürt olanı 

gelmiş olacaktır. 

Al birini vur öbürüne... 



*Yavaş yavaş kürt devletine doğru,İsrail güdümünde,ikinci bir İsrail benzeri 

kaos devletinin oluşumuna gidilmekte,büyük Ortadoğu projesi uygulanmaktadır. 

Küçük devletlerin yutulması da,güdülmesi de kolay olur... 

*** 

*Kötü niyetler ortaya çıkıyor,Alevilik alevlendiriliyor. 

Ortadoğu projesi içerisinde Sünni-şii çatışması hedeflenmektedir. 

İran-Irak-Suriye-Mısır-Ürdün..vs. 

Batı bunu istemekte,iran bunu finanse etmektedir. 

Hak haktır.Her hak sahibine hakkı,hak ettiği şekilde hakkıyla verilmelidir. 

Bir asırlık bu haksızlıklar,bu gün bazı haksız uygulamalara kapı açmaktadır. 

Bir sünninin kıymeti Sünniliğini yaşadığı nisbette olduğu gibi,bir alevinin veya 

başka bir inançta olan insanın değeri de,kendi değerlerinin içerisinde onu yaşamasıdır. 

Aksi takdirde bazı yanlış yönlere sevkedilmeye çalışılacaktır. 

Yaşanmayan Alevilik sonucu,Ankaralı bir dedenin feryad ederek,on dört bin 

alevi gencinin ateist olmakta olduğu çıkışı,diğer yandan Aleviliği Hz.Ali-den de öncesine 

götürerek ateist yapma çabaları sürmektedir. 

Bu insanlar doğru bilgilendirilmelidir. 

-Hz.Ali-nin namazda öldürülmesinden namaz kılınmadığı... 

Peki yemek yerken öldürülseydi yemek yenilmeyecek miydi? 

Oysa madem O o yolda şehid oldu,bizim canımız dahi o yolda feda olsun mu 

denilmelidir? 

-Hz.Ali üç halifenin ve de rasulullahın namaz kıldığı yerin dışında mı namaz kıldı 

veya başka bir uygulama yaptı da,şimdikiler mi böyle bir ibadet merkezinin tanınmasını 

istiyor? 

Bir ibadethane statüsünde değerlendirmek,Aleviliği Aleviliğin dışında çok 

mecralara çeker. Zaten mecranın dışına bir asırdır çekilmeye çalışılıyor... Hz.Ali ile olan 

bağ da zedelenir. 

-Hz.Ali Üç halifenin de kadılığını yapmıştır.Ne korkusundan,ne de hakikatı 

gizlemesindendir!!! 

Bunu korkarak yaptığını söylemek,öyle kahraman bir insana hakaret ve iftira 

olur. 

Böyle bir şey Hz.Ali-ye,ehli beyte ve onu sevenlere bir hakaret değil midir? 



Hz.Ali iyi tanınmalı ve doğru tanıtılmalıdır. 

Eskiden evlerde kış gceleri onun cenkleriyle beraber manevi şahsiyeti 

anlatılsaydı,daha farklı olurdu. 

-Cem evleri bir kültür merkezi olarak kullanılabilir... 

 

*** 

Ateist değerli midir? 

Kur’an-ı Kerim inanmayan insanı cife ve murdar olarak nitelemektedir.82 

Bu dünyada bulunan insanlar,dış görüntüleri ve insanlık çerçeveleri içerisinde 

insandırlar. 

Allah-a karşı bir hukuku çiğneyen ateistin,insanlarla bir hukuk içerisinde hayat 

sürmesi ne kadar mantıklı olur? 

Ancak menfaat eksenli olur. 

Değerler neye göre değerlendirilir? 

Kimileri çapulculuğu değer sayarken,kimileri insan eti yemeyi,kimileri insan 

öldürmeyi,kendileri için uyguladıkları hukuku başkalarına uygulamamayı değer kabul 

edenlere göre,değerleri nasıl değerlendireceğiz? 

Değerler evrensel olmalıdır.Sevgi,insanlık,yardımlaşma,adalet vs gibi. 

Bu çerçeveler içerisinde kalan ve uygulayanlar değerlidir. 

Ateist kendisinin bir hak hukuk tanımadığını,keyfi hareket ettiğini,kısır bir 

menfaat peşinde olduğunu,her şeyi bu dünyadan ibaret sanarak ve sayarak değerde 

bulunduğunu söylerse,nasıl değer-lendirilir? 

İnsanlar değer bildikleri değerleri nisbetinde,değerlidirler. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-07-2013 
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DEVLET 

 Devlet bir güçtür.Kontrollü olarak kullanıldığı nisbette yücelir ve yüceltir. 

 Devlet bir çatıdır.Bir himaye ve var olma ve var etme merkezidir. 

 Devlet milleti hazmetmemeli.Millet geniş olmalı,devlet daha da geniş ve hazımlı 

olmalı ancak milleti hazmederek içinde eritmemelidir. 

 Milleti kabullenme açısından hazımlı olmalıdır.Millet devlete feda edilmemeli, 

devlet milletin hizmetinde olmalıdır. 

 Bir asırdır bu millet devlet çatısı içindeki,içi doldurulmayan devlet çarkının 

dişlileri arasında sıkıştırılarak ezilmektedir. 

 Dünyadaki Arakan gibi ızdırap çeken Müslümanlarda bu ezilmenin canlı 

şahitleridir. Onların içinde barınmasını hazmedemeyen devletler,onları dışarı 

atarak,devre dışı bırakmaktadırlar. 

 Devleti,milleti yaşatmak için korumak yerine,millet üzerinde bir tahakküm aracı 

olarak kullanılmıştır. 

 Devlet,devreden sürekli devr-i daim gibi işlerin yürütülmesi amacıyla sürdürülen 

bir birimdir. 

 Âyette:” Ve tilkel eyyâmu nudâviluhâ beynen nâs “,”İşte (iyi veya kötü) günleri 

insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz.” 
83

 

 Nice çıkanlar inmiş,nice inenler de çıkmıştır. 

 Zaman hattı müstakim üzere yani tek bir düz çizgi üzerinde gitmemektedir. 

 Dönmesi ve döndürülmesi gereken devlet,belirli azınlıkların arasında atıl ve 

hantal bir durumda tutulmaktadır. 

 Tarihte yıkılan devletler,hep şahsi menfaatların kullanımı sonucu olmuştur. 

 Devlet,müdavele-i efkâr gibi,güvenli ellerde dolaşmalı,şahsi ellere tamamen 

bırakılmamalıdır. 

 Devlet kendisini yenilemelidir.Yenilenmeyen bir devlet,milletini de yenileyemez. 

 Devlet değişime ayak uydurmalıdır. 

 Kimliğini ve kişiliğini değiştirmeden,zamanın şartlarına ayak uydurmalıdır. 
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*Adaletiyle meşhur Nûşirevân'ın tahtında şunlar yazılı bulunmuştur: 

"Mülk, ancak imaretle olur. imaret, ancak, (devlet) adamlarıyla olur. (Devlet) 

adamları, ancak mal ile olur. Mal, ancak imaretle olur. 

İmaret ise ancak vatandaşlar arasında adaletle olur. (Ülkesini adaletle idare eden 

bir) sultan, vatandaşlarının yapmış olduğu bütün hayırlarda onlara ortaktır." 

*Peygamberler devlete talip olmamış,devlet kurmamışlardır. 

Onların gerçek devleti,gönüllere konulan ve kurulan devlet olmuştur.Bu devlet 

kolay kolay yıkılmaz,var olur,var eder. 

*Mal hırsı devlet kurmaya yöneltir.Devlet güçtür.Kimse gücü bırakmak istemez. 

*Tarihte gelen devletler içerisinde zulümle hüküm sürenler bugün geriye ancak 

bir karanlık ve kendileri için nefret bırakmışlardır. 

Tarihte bıraktığı eserler ve başarılar bırakanlar ise,aslında 

yıkılmamış,varlıklarını parlak bir şekilde sürümüş,güzel örnek olmuşlardır. 

Kimler nerede gelmiştir? 

-Karahanlılar Maveraünnehirde, 

-Gazneliler Afganistanda, 

Tolunoğulları,Akşid ve Eyyubiler Mısırda 

Selçuklular İran ve Horasanda gelmişlerdir. 

*Rus devleti Rurik adlı domuz çobanı tarafından kurulmuştur. Bu gün dünyaya 

hükmetmiş. 

Ancak tarihi domuz çobanlığı kadar lekeli ve de kirli kalmıştır. 

*Tarihte hayırla ve şerle yadedilen üçler o kadar çoktur ki,bunlar; 

1-Buhtun Nasır-Fir’avun-Nemrut. 

2-Lenin-Stalin-Mao. 

3-Fevzi Çakmak-M.Kemal-İnönü 

4-Menderes-Özal-Erdoğan 

*Basiretli devlet adamları,çevresindeki seçtiği seçkinler ile ilerlerler.İleri görüşlü 

olmakla engelleri kaldırırlar. 

Fatıh Sultan önünde engel olan yani kendisi İstanbulu alacağına inanmış 

iken,Çandarlı Halil Paşa ise bunun,ülkeyi felakete atmak olarak tecrübesizliğini 

göstermesi neticesinde ortadan kaldırmıştır. 



Fatih bu engeli kaldırmak için onu vezirlikten azledip,idam etmiştir. 

Belki de zahiren bu durum olmasa idi,İstanbul fethedilmeyecekti. 

*Kadir Mısıroğlu konuşmalarında ve eserlerinde bazı devletle ilişkisi olan 

insanların devlete yaklaşmaları,devletin onları kontrol etmeye çalışması ve menfaat 

ilişkilerinin bazı noktalarda birleştiğinin tesbitini şu seçtiğimiz ifadeleriyle 

değerlendirir; 

*”Suud devletinin kurucusu Suud b.Abdulaziz-in Filistin-de veya herhangi bir 

yerde “Yahudi devleti” kurulmasına muvafakat ettiğini ve hayatı boyunca İngilizlerden 

ayrılamayacağını taahhüd eden belge.” 

*Cemaleddin-i Efganinin mason olduğu ve Abdulhamid onun bazı ilişkiler 

içerisinde olduğunu anlamış olduğundan İstanbula davet etmiş ve  göz hapsine 

tutmuştur. 

*Cemaleddin-i Efgani,Muhammed Abduh,Reşit Rıza reformist kişiliklerdir. 

Şaibeden kurtulmuş değillerdir. 

*Türkiye-deki bazı farklı görüşte bulunanların Abduh-tan etkilendikleri 

açıktır.Bunlar arasında cinler ile ilgili farklı görüşler ve Ebrehe-nin ordusuna atılan 

taşların,hastalık taşıyan sinekler şeklinde anlaşılabileceği şeklindeki yorumlar, 

insanların sadece Adem-den değil,ırklarına göre çeşitli insan orjinlerinden geldiklerinin 

düşünülebileceği,Hz.Meryemin babasız Hz.İsa-yı dünyaya getirişinin psikolojik yorumla 

izahı gibi,indi görüşler öne çıkmaktadır. 

*Bir mezhebe bağlı kalmayı taassub olarak değerlendirir. 

*Cemal Kutay;Kendisini şaman olarak ifade ederken,bunu;-Atatürk-te şamandı-

sözüyle kuvvetlendirmeye çalışır. 

Türkçe ibadet,Türkçe Kur’an-la öne çıkmış,İslam dinini arabın dini olarak 

tanımlar.İmam-Hatiplerin kapatılmasından dem vurur. 

Maneviyattan uzak,tam bir çakma cumhuriyet çocuğudur. 

*Kazım Karabekir Fevzi Paşa hakkında;”Zaferi müteakip Bursa-ya geldiğim 

zaman Fevzi Paşa bana;”Mustafa Kemal Paşa-yı diktatör yapacağız!...”demiştir. 

*M.Kemal-in muhteris ve menfaat düşkünü birisi olduğunu söylediği halde.. 

*Kadir Mısıroğlu,Hüseyin Üzmez,Sadık Albayrak ve Nevzat Yalçıntaş-ın 

imanlarını tehlikeye atacak derecede M.Kemali sevip meddahlığını yaptıklarını ifade 

eder. 

*Tıpkı Fir’avunun veziri Haman-ın Fir’avunu yönlendirdiği gibi,aslında devlet 

reislerini danışmanları,vezirleri başarılı veya başarısız eder.Bu da bir ekip işinin sonucu 

olarak ortaya çıkmış olur. 



Mesela;Rüyasında öldüğünü gören bir Hakanın rüyasını herkes farklı 

yorumlarken,bir yorumcu:”Hakanım,bütün yakınlarınız ölecek ve siz yalnız 

kalacaksınız.”sözü üzerine onu zindana attırır. 

Diğeri ise:”Hakanım,sizi kutlarım,mutlu bir düş.Bütün aileleriniz ve yakınlarınız 

arasında en uzun ömürlü siz olacaksınız.”der,ödüllendirilir. 

 *Veya atını çok seven krala,atının öldü haberini verenin öldürülmesi tehlikesine 

karşı,bir akıllı seyisin;her seferinde atının iyi haberini alırken,son seferinde ise atının 

ölmüş olmasından haberi olmadığından dolayı sorunca seyis; 

-Atın yem yemediğini,yattığını,kımıldamadığını,gözünün kapalı olduğunu 

söyleyerek,direk öldü dememesi üzerine kral; 

-O zaman öldü desene!demesi üzerine seyis; 

-Ben öldü demedim efendim,diyeek kıvrak zekasını göstermiştir. 

*Güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen hayatından lezzet alır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-12-2012 

 

 

  

DESPOT VE ÖZGÜRLÜK 

 

*Allah;hayatın ciddiyetini anlamamış bir insana niçin değer versin ki? 

Allah;yarattığı,yaşattığı,önem verdiği bir kulunu öldürene neden göz yumsun ki? 

Allah;yapanla yapmayanı,suçluyla suçsuzu,zalimle mazlumu neden aynı kefeye 

koysun ki? 

Allah;kişinin neyi,nasıl satın alacağına itibar eder,ona göre değerlendirir.Dünya 

pazarında müşterinin değeri,alınan şeyin değeriyle mütenasiptir. 

“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”hakikatınca,kendisine merhamet 

etmeyene,merhamet etmez,adaletle muamele eder. 

 



*Peygamberler sevgiyi,firavun gibiler ise korkuyu esas almışlardır.Sevgi ve 

korku merkezli insanlar ise,başkalarını kendilerine sevgi ile bağlatıp geliştirirken,korku 

ile sindirirler. 

 

*Cumhuriyetin kuruluşunda millete biçilen siyasi elbise,sosyal yapıya 

olmamaktadır.Olumsuzluğu düzeltmek için elbiseden değil,vücuttan kısaltma, kesme, 

uydurma yoluna gidilmiştir. 

Beden uyuşmazlığı,kan uyuşmazlığını da beraberinde getirmektedir. 

 

*Bizdeki ölüm halktan,tarihten yani geçmişten,değerlerimizden koparılmaya ve 

kopuk yürütülmeye çalışılmaktadır.Zorla ve zorlamayla yapılmaya çalışılmaktadır.Oysa 

gönüllülük esası üzere yürütüldüğünde bir netice alınabilir ve içe sindirilir. 

 

Bu gün askeriye,hukuk gibi kurumlar zahiren özgürleşmiş,ergenekonun 

boyunduruğundan kurtulmuş gibi görünse de,hakikatta gövde hala varlığını 

sürdürmektedir. 

Tam bir istifrağ ve tam bir gusül alınarak temizlenmiş ve arınmış değildir. 

Yanlış olarak -başbakan da dahil olmak üzere-,içeriye atılanların bir şekilde 

dışarıda mahkemelerinin devam ettirilmesini istemek,milletin yıllarca alınan 

özgürlüğünün,despot insanlara kurban edilmesidir. 

Askeriye hala millete yanaşmış,geçmişiyle,tarihiyle barışmış değil. 

Şu anda bile askeriyenin kendi milletine karşı darbe yapmayacağına kim garanti 

verebilir? 

Mahkum edilenlerin çıkınca bunun hesabını soracaklarını dile getirmeleri,daha o 

millet iradesi terbiyesinin oluşmadığını göstermektedir. 

Hem kim kime karşı darbe yapacak? 

Bir işgal mi var yoksa işgalcilerin işgali mi var? 

Yarım asrı aşkın bir süredir millet uyanmıştır.Bu gün ise uyutulması mümkün 

değildir. 

Ancak hala kasıtlı olarak,Ergenekon terör örgütü ve dış destekli sol zihniyetin 

uyutması devam etmektedir... 

Dün türk solunun işgal ettiği bu memleketi,bu gün kürt solu işgal etmeye ,en 

azından otuz yılda olsa geciktirmeye çalışmaktadır. 



Allah nurunu tamamlayacaktır,yarasa tabiatlı olanlar isteme de... 

07-02-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 

DERİN MİT 

 Başbakan Erdoğan,Mit başkanı Hakan Fidan’ın üzerine gidilince,Mit’i 

sirkelemeliydi. Tâ ki çürük meyveler arasından dökülsün. 

 Fevri harekette bulundu. 

 Askeriyede yapmış olduğu temizliği,Mit-de de yapmalıydı. 

 1960-dan beri olan darbelerde,Hizbullahın ve Pkk-nın kurulmasında Mit-in ne 

kadar engelleyici rol oynadığı tartışılır,üzerinden şaibeleri atamaz. 

 O noktada Sicili ve dosyası kabarıktır. 

 Acaba değil engellenmemesinde,yoksa kurulmasında aktif bir rol mü oynadı? 

 Derin devletin derininde,Mit yok değil... 

 Acaba başbakan gizli istihbarat birimi olan Mit-de,gizli bir temizlik mi yapıyor? 

 *Mit-e sormak lazım;Kimleri fişlediniz,kimleri takip ettiniz,kimlerin emri altında 

çalıştınız? 

 Mit yeniden yapılanmaya gitmelidir. 

 Ecevit bile Mit-i feshetmeye teşebbüs etmiş,başaramamıştır. 

 Acaba neden feshetme ihtiyacı duymuştur. 

 İlk defa dile getirdiği kontr-gerilla ile bir bağlantısı mı vardı? 

 *Ergenekon on yıllık bir yapılanma değildir. 

 Geçmişten bu yana uzantısı olan gizli ve derin bir örgütün uzantısıdır. 

 Mit ergenekonun neresindedir? 

 *Öcalanın eşi Kesire-nin bir mit mensubunun kızı olması,ikinci eşinin bir albayın 

kızı olup,askerlerle irtibat halinde olması,Mitte önemli dış bağlantıları olan Kozinoğlu-

nun yakalanıp hapse konulduktan sonra,mahkemeye çıkamadan meçhul bir şekilde 

ölmesi tesadüfi değildir. 

 Mitin irdelenmesi halinde,dosyasının kabarık olduğu görülecektir.Mit-e bir 

operasyon şarttır.İster sesli,ister sessiz... 



 Türkiye-de onlarca faili meçhul,on binlerce öldürülmüş kayıp insanlar,jiteme 

bağlı on bin silahlı deli saçması gibi kullanılan piyonlar var. 

 Peki mit bunların neresinde ve mit nerede? 

 Acaba bunlardan haberdar mı? 

 Haber vereyim dedim... 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-12-2012 

 

DERİN DEVLET MİT 

*Derin devlet mit mi,mit de mi,mit le mi? 

Veya hepsi mi? 

O kadar darbe oldu,mit nerdeydi?  

Neredeydi? 

Kimlerleydi? 

İçinde miydi? 

En azından dışında değildi? 

Hep yazıldı,söylendi,belgelendi; 

Pkk yı mit kurdurdu. 

Apo-nun kayınpederi mit elemanıydı. 

Karısı Kesire mit ajanı mıydı? 

Şimdi Nerede? 
84

 

Hizbullahı mit kurdurdu. 

Dini adamlığı olmayanları din adamı olarak piyasaya mit mi sürdü? 

Onları öne çıkarıp,Müslümanlar arasında kargaşa çıkarmayı niçin sağladı? 

Ergenekon destekli olan sözde din prof-ları kulakları çekilince köşelerine çekilmeye 

başlandı. 

                                                           
84

 https://www.google.com.tr/search?q=aponun+e%C5%9Fi&ie=utf-8&oe=utf-
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Neden her taşın altından mit çıkar ki? 

Mit derin devlet,derin devletle,derindeki devlet… 

Her yere el atıldı,kozmik odaya girildi,neredeyse Ergenekon çökertildi,askeriyeye 

girildi,genelkurmay başkanı içeri alındı,adalet bakanlığında değişim yaşandı. 

Ancak bir mit de başkanın değişmesi ve de Kozinoğlu-nun deşifre edilmesinden 

sonra,sırlarıyla birlikte mahkemeye çıkarılmadan önce öldürülmesinden başka bir şey 

olmadı. 

Neden mit-e girilemiyor? 

Bir Hakan Fidan-la iş bitiyor mu? 

Veya o bile çok görülüp,faili meçhullerin yapılamaması,kürt probleminin açılım 

içerisinde çözüme kavuşur gibi olması,mit-in dışarıdaki uzantılarını rahatsız mı ediyor? 

Gerçekten faili meçhullerde mit neredeydi? 

Meçhul olan nedir? 

Failler mi? 

Faillerin malum olan bilenleri mi? 

17 bin faili meçhulü gerçekten mit bilmiyor mu? 

Yoksa bilmezden mi geliyor? 

Belki de nazlanıyor? 

Şimdilik söylemek istemiyor!! 

Ne zaman söyleyecek? 

B planı sırasında. 

Abd gibi mi? 

17 Aralık ta A planlarını bitiren Abd ve Avrupa B planını uygulayarak,şeytanın sağdan 

gelmesini sağladı? 

Gerçekten 17 Aralıkta,mit başkanı Hakan Fidan-ın savcılığa çağrılarak tutuklama 

düşüncesini taşıdığında neredeydi? 

Şey,mit tırları durdurulduğunda yoksa onlar mit-den değil miydi? 

Sanki mit en masum haliyle ilk defa görüntülendi. 

Yoksa onu yapanlar mit-in üstündeki mit miydi? 



Veya paralel mit-miydi? 

Biline ki;Türkiye-nin kara kutusu ne kozmik oda,ne cumhurbaşkanlığı ve ne de  

başbakanlık arşividir. 

Öyleyse kara kutu mit-dir. 

Türkiye-nin bir asırlık eskiyen uçağı düştü. 

Mit kara kutusu açılmalı,çözülmeli. 

Mit çözülürse Türkiye çözülür. 

-Mit-deki görüntüden en çok rahatsız olan israildir. 

Şey yanlış dedim! 

Mit demeyecektim, 

Hakan Fidan diyecektim… 

-Şimdiye kadar Mit-de görev yapmış eski 15 müsteşarın 4.müsteşarı olan Teoman 

Koman-dan itibaren 12 tanesi harp okulu mezunu yani asker kökenlidir. 

Yoksa darbelerde askerlerle mit-in paslaşması olabilir mi? 

Olmaması mümkün değil… 

Asker mi mit-i yoksa mit mi askeri yönlendiriyordu?(Kullanılıyordu demeyeceğim) 

Mit-e tavsiyemdir; 

İçi doldurulmayan rejimi koruma uğruna millet hedef alınmamalı belki milleti koruma 

uğruna bir rejim uygulanmalıdır. 

-Bir asırlık gayr-ı meşru derin devletin yerini meşru devlete terk etmekte 

direniyor.Artık deneyecek gayr-ı meşru yolları kalmadı. 

-Aklıma takılan çok sorulardan özellikle öne çıkan bir soruyu sorabilir miyim? 

İyi.Sor der gibisiniz. 

İçte çok iyi istihbarat yapıp,kaç tane Nurcu,Süleymancı,Milli Görüşçü vs ıcığını 

bucuğunu,hangi saatte derse gitmiş,hangi köyde kaç kişi var,menzile giden arabaların 

plakalarına kadar bilen mit,dıştan gelen tehlikelere ve operasyonlara karşı bizleri ne 

kadar koruyabilmektedir? 

Yoksa o işlerle uğraşmıyor mu? 

Belki de uğraşmaya vakit bulamıyordur? 



Kolay mı canım 76 milyon insan,bunların baba,dede ve soy kütükleri ki uğraş uğraş 

bitmez!!! 

Acaba benim ile ilgili şifreleme faaliyet sayfalarının şifrelerini alabilir miyim? 

Şimdiye kadar kaç tane makale yazdığımı bilirseniz,size kitap ve dvd-lerimi 

göndereceğim. 

Zamanı mı değil? 

Sonra… 

Tamam… 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-05-2014 

CUMHURİYET ÇOCUKLARI 

-Sansar, bula bula girecek yer diye bir demirci dükkanını bulmuş. Karnı da açmış. 

Orda gördüğü bir törpüyü yiyecek sanıp başlamış yalamaya. Törpünün dişleri sansarın 

dilini perişan etmiş, kan içinde komuş. Sansar hiç aldırmamış:  

            -Bak hele, demiş. Koca demirin kanını ne güzel akıtıyorum. Aferin sansar sana!  

            Böyle diye diye dilini paramparça edip tüketmiş.  

-Başkalarına yaptığını sandığınız kötülüğü kendinize de yapmış olursunuz.  

-İşte halimiz. Neredeyse bir asırdır sansarlaşır hale geldik. 

Cumhuriyet çocukları,cumhuriyetin çocukları bu hale getirildi. 

Başkasının diye akıttığımız kan,meğer kendi kanımızmış. 

-Genetiği bozulmuş ve bozulmaya çalışılan bir nesil haline getirildik. 

-Gdo-lu bir nesil olduk.İç ve dış her şeyimiz değişti.Değişmeyen bir şeyimiz kalmadı. 

Elbisemiz,ismimiz,dilimiz,düşüncemiz,inancımız,damızlığımız,yaşayışımız,komşuluğ

umuz,akrabalığımız,kitabımız,bilginlerimiz,eğitimimiz,ordumuz,mitimiz,kurumlarımız.vs.vs.

.. 

-Geriye doğru baktığımız zaman, bunun geçmişe aid olan ne varsa hepsini 

kaldırmak üzerine bina edilmiş,ıslah ve inşa değil,yıkmakla varlığını sürdürmüştür 

olduğunu gördük. 

*24 milyon m2 Osmanlının alanı; 5,5 Avrupa,36 Türkiye demek iken,şimdi küçük 

bir kümes gibi yere sıkıştırıldık.O bile çok görüldü.Oradan da sürülmeye zorlandık ve 

zorlanmaktayız. 



-1.290.000 arşiv Bulgaristan-a kağıt fiyatına satılmış.Bunların mikro filmleri şu 

anda bize iade edilmiş iken,içimizde yakıp attıklarımızın ise hesabı yoktur. 

İade edilmeyip de kaçırılanlar,hesapta olmayanlardandır. 

-Şoklandık,şoklu bir nesil olduk.Hala o şoktan kurtulmuş değiliz. 

Yıllardır üzerimize örülen o şoklu çelikten duvarı aşmak için,yalayarak çözmeye 

çalışmakta,bir şey yapamadan sadece çözmekle meşgul olup,onun kavgasını ve 

mücadelesini vermekteyiz. 

-1960-dan beri kendi milletine darbe yapan bir orduyla karşılaştık. 

-En iyi idare şekli cumhurunda içinde olduğu bir cumhuriyet iken,İçi 

doldurulmayan bir rejim uğruna feda edilen bir millet olduk. 

Konuşmadık,konuşturulmadık. 

-Güzelliklerle beraber fazla gübrenin yaktığı bir nesil olarak yandık,yandırıldık. 

-Atatürk-ün Bursa konuşmasında dediği;-Kanla kurulan devletler uzun ömürlü 

olur.- 

Sansar gibi kanlandık,kanlandırıldık,kandırıldık. 

-Hala da bir çok şeyle yüzleşilmedi,yüzleşilemedi,sadece yüzleşmenin kapısı 

aralandı. 

*Bilimin  sahibinden ve proğramlayıp yaratanından uzaklaştık,neticesiz bir kısır 

döngü içinde kaldık. 

Biz böyle iken,İslâm dünyası bizden pek de farklı değildi. 

*İnşaallah,Ehli iman ve alemi İslam bir asırlık yattığı kabrinden bilenmiş olarak 

çıkacak,geçmişi telafi edip,hızla mukadder olan kemâlatına varacaktır. 

Hem bilenmiş ve hem de bilemiş olarak.... 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-01-2013 

 

 

 

 



CUMHURUN  HAKİMİYETİ 

*Türkiye-de bu kadar yapılanlar,ortadoğunun kolunun koparılmasına yönelik 

çabalardır. 

Ortadoğunun kolu durumundaki Türkiye-de giderse,ortadoğuyu kucaklayacak,savaş 

içerisindeki milyonlara yardım edecek ikinci bir ülke bulunmamaktadır. 

Suud mu? Mısır mı? Hangisi?  

Gözünüz önüne getirin.. 

Hakeza Afrika ve Türk cumhuriyetleri içinde aynı durum söz konusudur. 

Ayağa kalkmaya ve ayakta durmaya çalışan tek ülke Türkiye-dir. 

*Türkiye 10-08-2014 tarihi itibariyle ilk defa bir cumhurbaşkanını halk seçmiştir. 

Bu da bir asırdır devam eden Atatürkçülük ve vesayetin ilk defa fiilen bittiğinin 

delilidir. 

14 artı bir toplam 15 partinin karşısında Recep Tayyib Erdoğan % 52 ile ilk defa halk 

tarafından seçilen cumhurbaşkanı olmuştur. 

12 yıldır 9 seçimle sürekli artarak devam eden başarı,en az % 65- e çıkarılmalıdır. 

İlk defa halk kazanmış,halk hakimiyetini ele almıştır. 

Geriye bunun icrası ve sürdürülmesi kalmaktadır. 

Türkiye yüz sene sonra ilk defa ayağa kalkmıştır. 

Erdoğanı başarılı kılan;beddua etmeyip dua etmesi ve dua almasıdır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi bulunduğu noktada ve yaşayışta ecdadı Osmanlı gibi 

kucaklamalıdır. 

Herkesi kucaklayıcı olmalıdır. 

-Bütün partileri temsil eden,o partilerin müsbet şahsiyet ve seviyeli kimselerini safına 

alarak taltif etmeli,görev, gerekirse bakanlık vermelidir. 

-Alevilerin kendilerini gerçekten temsil edecek kişilerini seçerek Erdoğana gönderip, 

hükümette söz sahibi makamında olmalı,problemleri çözülmelidir. 

Böylece Alevilerin Alisiz Alevilikten kurtarılarak gerçek Hz.Ali ile münasebetlerini 

sağlayacak ortam hazırlanmalıdır. 

-Dinlere yaşayıp ibadet edecekleri hakları sağlanmalı,ihanetleri engellenerek devlete 

dost olmaları sağlanmalıdır. 



-Gerçekten düşündürücüdür;Osmanlı gayrı Müslimlere okullarını açma ve 

mahkemelerini kurma imkânını bile vermiştir. 

-Başta Türkiye-yi kucaklamayla yetinmeyip,başta İslâm dünyası ve insanlık dünyasını 

kucaklayıcı olmalıdır. 

Herkes için bir ümid oluşturulmalıdır. 

Kısır döngüler içerisinde kalmayıp,tabiri caizse büyük oynamalıdır. 

Bu noktadan dünyaya açılmalıdır. 

Herkesin,cumhurun başkanı olmalıdır. 

-Belki de en önemli son bir görev olarak Ayasofyayı ibadete açmalıdır. 

*Muhalefet kısır,bereketsiz,hırçın ve seviyeden uzak başarısızlığını bir daha göstermiş 

ve tescillemiştir. 

Özellikle Mhp-nin başı olan Devlet Bahçeli ve onun vekili olan Özcan Yeniçeri-nin 

seviyeden uzak,Oktay Vural gibi kavgacı ,kaba,hırçın,kusuru başkasında arayan,hala 

kavgalı ağır hakaretlerle kendisini savunması,muhalefetinde bittiğinin ve sürekli 

mahallenin hırçın çocuğu olduğunun devam edeceğini göstermektedir. 

Mensubları ya başlarını değiştirmeli ya da değişmeyip hantal olarak kalarak tarihe kötü 

nam bırakarak gömülmelerine göz yumma vebalini yüklenmelidirler. 

Başarısızlığını başkalarına yükleyerek,bağırıp küfretmek,başarısızlığı ve beceriksizliği 

örtmeye çalışmak bir seviye değildir. 

 Aslında siz beni gençken görseydiniz!!,demeye benziyor. 

Herkes seni gençken de biliyordu.Yaptıkların ve yapmadıkların ile… 

- CHP ve MHP koalisyonuna çatı adayı öneren Fethullah Gülen yaşanan hezimet ve 

yenilgiden sonra bir kez daha hakaret etti. Destek verdiği İhsanoğlu Erdoğan'a 

yenilince, Gülen'in tepkisi ağır oldu; Seçmenlere "Dönekler, satılmışlar"dedi.85 

-Paralel yapının bu hazımsızlığı 86 göstermektedir ki;Bu seçimin tek mağlubu,paralel 

yapıdır. 

*Selahattin Demirtaş ise;Gerek barışçı Türkiye dili kullanması ve gerekse Chp-ye 

küskünlerin oyunu almasıyla azımsanmayacak bir oy aldı,başarısını gösterdi. 
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Yapması ise,Chp gibi Atatürkçülüğün boyunduruğu altına girmemeli,Kürtleri değil 

herkesi temsil rolünü sürdürüp Kürtçülük yapmamalı,özellikle bir asırdır Chp-nin dini 

tehlike görerek dine cephe almamalıdır. 

-Yeni dönemin tüm milletimize,İslâm dünyasının ittihad ve ittifakına,insanlık 

dünyasının sulhüne vesile olmasını dilerim. 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-08-2014 

 

 

 

 

ÇAPULCU!!! 

 “CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un oğlu Deniz Koç ile Tuğçe 

Deveciler Gölbaşı'ndaki Galatasaraylılar Birliği'nin tesisinde düzenlenen törenle dünya 

evine girdi.  

Nikahları kıyılan çifte evlilik cüzdanlarını veren CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu , "Bu iki çapulcuya ömür boyu mutluluklar diliyorum ve onlardan yeni 

çapulcular bekliyorum." dedi. Kılıçdaroğlu ve Baykal tören sonrası, çiftle hatıra 

fotoğrafı çektirdi.”
87

 

Bunu diyen kişi bir asırlık bir partinin,tek şeflik yapmış, milletin değerlerinden 

uzak,muhalefet yapmakla siyaseti götürmeye çalışan partinin başkanı. 

Böyle hayırlı bir işte,o insanları ömür boyu etkileyecek böyle bir sözü acaba 

kendisine yakıştırıyor mu? 

Kendisi için söylense acaba hoşlanır mı? 

Kendisi için Çapulcu Kemal,Çapulcu Babası Kemal,Çapulcu Dedesi Kemal, 

Çapulcu Düğün Şahidi Kemal denilmesinden hoşlanır mı? 

Gerçi cevabı açıktır.Hoşlanmasa hoş bir şekilde o hoş insanlara neden böyle 

desin? 

Bu siyasetin ve siyasetçinin siyasetteki seviyesini gösterir!!! 

-Bir tv-de;-Osmanlıda Derin Devlet- filmi oynanıyor.Orada çok entrikalar 

dönmektedir. 

Özellikle sürekli öne çıkan kişi;Patronadır. 
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Patrona vezirlerin başlarını alır,padişahı devirir,yeni gelen Mahmut paşaya 

küstahça hakim olmak için her türlü kabalığı yapar. 

Her halde Başkan Kemal-de bu günlerde bunu seyrediyor olacak ki;insanların 

sokağa dökülmesinden,çapulculuk yapmalarından memnun ve parti olarak onları 

destekliyor. 

Zira biliyor ki;daha önce ordu göreve deyip,zemini çapulcularla hazırlayıp,onları 

darbeye davet ediyordu. 

Şimdi davetler kalktığından dolayı,işin kolay yolu olarak çapulculukla bu işi 

yürütmeye başladılar. 

Milletten ümidini kesen bir insanın,çapulculukla ve çapulcularla iş görmesi ne 

kadar hazindir değil mi? 

Daha önce Ergenekon Terör Örgütünün savcısı,avukatı,hamisi olduklarını 

söyleyenler,şimdilerde de çapulcuların savcısı,avukatı ve hamiliğini yapmaya başladılar. 

O evlenen çiftlerden biri kendi çocuğu olsaydı,bir sene sonra kendisi –Çapulcu 

dedesi- ve öncesinde ,-çapulcu babası –olacaktı.  

Her halde çapulculuğun bir getirisi var. 

İlk olarak bu sözü pankartla ;” İşadamı Cem Boyner Gezi Parkı eylemlerinde 

elinde taşıdığı "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartıyla 

görüntülendi.”88 

Bu söz seviyeli bir söz değildir.Seviyeli bir insanın, isterse şaka yollu da 

olsa,söyleyebileceği bir söz değildir. 

*Bütün bu çırpınışlar bitişin,tükenişin ve açığa çıkışın feryat ve saldırısıdır. 

Bir asırdır Atatürkçülük,laiklik,şeriat geliyor yaftalarıyla  bu milleti ve devleti 

kullananların iflasıdır. 

Türkiye-deki Atatürkçülüğü kurduran batı,Abd-nin de girişimiyle Atatürkçülük 

bağını gevşetecek,çözecek ve işi milletin iradesine bırakacaktır.Çünkü menfaatı ondadır. 

Elinden oyuncağı alınanlar ve milleti bir asırdır ağlatanlar,timsahın göz yaşları 

gibi ağlama rolü yapıyorlar. 

Onların yeri ağlama duvarıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-06-2013 

 

 

 

ÇATIDA ÇATLAK VAR 

*Türkiye-de Chp ve Mhp-nin varlığının devamı yönünde bir derin zihniyet vardır. 
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Bir üçüncüsüne tahammül edilmemektedir. 

-Bir asırdır Türkiye yeni yeni kişiliğine kavuşurken,İslam dünyası ve özellikle Arap 

dünyası o kişilikten uzak görülmektedir. 

Bunun en önemli sebebi ise,liderlerinin kişiliksizliği veya kişilik eksikliğidir. 

Bu günlerde o eskideki kişiliksiz liderlerin yerleri yine aynı kalitede?! (Mısır 

gibi,Suriye,Irak gibi) insanların oluşumuna çalışılmaktadır. 

Bir asır daha bu millet kendileriyle uğraşırken,onlar rahat etsinler!!! 

Bu gün Türkiye-de yapılanlar,Erdoğanın kazandırdığı kişiliğe tahammülsüzlük 

hareketleridir. 

Mıymıntılı,altı bağlanan,mazisi kirli,kişiliği oluşmamış insanlar dayatılmaktadır. 

*PROJE ÜRÜNÜ EKMELEDDİN İHSANOĞLU 

Babası Chp tarafından sürülen Ekmeleddin İhsanoğlu,elinde bulunan Mehmet Akif-in 

Kur’anını yaktığını ifade etti. 

“ AKİF’İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK 

  İKÖ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un 

Kuran-ı Kerim mealini vasiyeti üzerine yaktıklarını söyledi.”
89

 

*Dış işleri bakanı Ahmet Davutoğlu soruyor;” Ekmeleddin İhsanoğlu'nun "Arap 

ülkelerinin aralarındaki ihtilafa taraf olmamak lazım" gibi, Türkiye'nin çok eski 

paradigmasına dayalı cümleler kurduğunu söyleyen Davutoğlu, "Esed ile onun 

kovduğu, Türkiye'ye gelen 1 milyon mülteci arasında tarafsızım diyorsa, acaba Hazreti 

Peygamberimiz de tarafsız olur muydu, Kendisine sorsun. Buna herhangi bir insan 

tarafsız olabilir miydi?" 
90

 

*Başörtüsü konusunda 'gelenek', Filistin konusunda 'tarafsız olunmalı', yani; Suriyeli 

mülteciler hatta mülteci statüsünde olmayan bir milyondan fazla insan buraya girdi. 

Türkiye'nin buna kapı açmaması lazımdı ve 'Türkiye'nin Mısır politikası yanlış' 

sözleriyle darbeci Sisi'yle çalışmayı öneren, nefret söylemini körükleyen Türk Solu 

dergisiyle de poz veren Ekmeleddin İhsanoğlu,avamdan bir insanın bile söylemeyeceği 

bu sözlerle ya siyaset bilmediğini veya bir yerlere mesaj verdiğini göstermektedir. 

Gerçekten yıllar sonra hep soldan gelen darbe ve şeytan,bir yıldır sağdan gelmeyi 

denemektedir. 

-İhsanoğlu Nazım Hikmet-in kitabını ilk defa Arapçaya çevirmiştir. 
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-Aslında aday olarak gösterilmesinden sonra kazanma ihtimali olmadığı gibi, kaybından  

sonra gururlanacağı bir tavır da değildir. 

Çünkü rakibinin sıkletinde bir kimse değildir. 

O noel baba gibi direkmen çatıdan indirildi. 

Çatı açık kaldı,çatı çatladı. 

Bu gün içinde beslenen piyonlar devreye sürülmektedir. 

-O gayrı meşru girişimin netice vermemesi sebebiyle,meşru zorlama denemesidir. 

Milletin deneme tahtasına ihtiyacı da tahammülü de yoktur. 

*  *  * 

* GÜLEN !!! 

Eskiden hoca sorgulanmıyordu.Çünkü güven kuvvetliydi.Hürmet vardı.Onun içinde çok 

açık olan ayrıntılar bile görülemiyordu.Artık bugün o sorgulama ile beraber bir çok 

ayrıntı artık kendisini daha net göstermektedir. 

Çünkü miras yedi çocuk gibi,yarım asırlık mirasını bir çırpıda bitirdi. 

Bundan önce sadece hüsnü zan vardı ancak bundan sonra ademi itimat da devreye 

girmiş oldu. 

Hüsn-ü zan,adem-i itimad… 

ECEVİT AŞKI 

Bundan sonra yapılan ve söylenenler üzerinde bir değil,bir çok defa düşünülecek,detaylı 

değerlendirilecektir.Mesela; 

” Gülen'e telefon açan Bülent Ecevit; "Sağlığınız çok önemli... Sizinle ilgili böyle bir 

soruşturma olsa haberimiz olurdu... Lütfen tedavinizi aksatmayın ve Amerika'ya 

gidin..." dedi... 

Gülen'in Amerika'ya gitmesinde en etkili nedenlerden biri Ecevit'in telefonuydu..." 

Fethullah Gülen 2007 yılında Amerika'da kaldığı evdeki bir öğlen yemeğinde Bülent 

Ecevit'i şöyle andı: 

"Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı... Namaz kılmadı ama inancı sağlamdı... 

Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İsmet İnönü'ye ortanın solu dedirtti... 

Okullara çok sahip çıktı... 



İşin büyüklüğünü sezmişti... 

Önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti... 

Eğer âhirette Allah bana şefaat etme imkânı verirse, bunu ilk önce Ecevit için 

kullanırım..."91 

-ERDOĞAN TAVRI 

*Oysa gerek içte ve gerekse dışta hep Erdoğan-ın otoriterliğinden  söz edilmekte,sürekli 

yıpratılmaya çalışılmaktadır. 

Tıpkı bir asır önce Abdulhamid Hana yapılanlar gibi. 

Dik durmasına tahammül edilmemekte,önceki idareciler gibi pısırık ve dökük olması 

istenmektedir. 

Dünya devlet liderlerinin önünde el pençe divan durmuş,otoriteden izin alacak,kendi 

onurunu ve kişiliğini kazanan ve kazandıran bir kişilik olmasına tahammül 

edilmemektedir. 

-Yaralanan kişiliğimizin bir türlü oluşmadığı ve alışmadığı tavrın bir bastırılma halidir. 

Firavunun boğulduğunu gören israiloğullarının buna rağmen hala yaşadıkları korku 

sebebiyle ikide bir irkilip,arkalarına bakmalarına benziyor. 

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde ufacık partiler Erdoğana vermeyeceklerini,muhalefeti 

adet edinip,kör bir noktadan bir türlü çıkamayan düşünce sahipleri aynı tavrı 

sergileyeceklermiş. 

Önemli mi? İ’rabdan mahalleri zaten yoktur!!! 

*Paralel yapı açıkça görülmüştür ki;kendilerinin var oluşuna sebeb olan hükümete 

ihanet etmiş ve tarihe de bir kara leke olarak geçecektir. 

-Mit başkanını,Başbakanı içeriye almaya kadar kirli işlere girildi.İşte bir tesbit; 

“Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan, "Yakın bir tarihte kapatılan özel yetkili 

mahkemeler ile TMK gereği kurulan mahkemelerde yapılan incelemelerde, benim 

aldığım sonuca göre, 2010 ile 2014 yılları arasında, 297 bin adli dinleme, 569 bin önleme 

dinlemesi olmak üzere toplam 866 bin dinleme yapılmış olduğunu tespit ettik. Bu 

çalışma halen devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, milet 

vekilleri, işadamları, gazeteciler neden dinlenir? Projeleriyle gurur duyduğumuz, 

övündüğümüz, savunma sanayinin, neredeyse bütün yöneticileri ve uzmanları, 

Aselsan'ın yöneticileri, Makine Kimya Endüstrisi'nin yöneticileri, Türk milletinin 

gözbebeği silahlı kuvvetlerimizin muvazzaf ve emekli subayları, hakkın rahmetine 

kavuşan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Hufzullah Gültekin adıyla ve terör 
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suçuyla dinlenmiş. Bunları kim adına ve ne için dinlediklerini mutlaka bilmemiz 

gerekiyor"
92

  

*GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SORGULANMALAR 

*Maalesef Şanlıurfa-da hristiyan erkekle Müslüman bir kız evlendirildi.Oysa 

Müslüman bir erkeğin ehli kitap bir kadınla evlenebilmesine –tercihen olmayıp 

müsaade olarak- ruhsat verilmişken,bir Müslüman kadının ehli kitap –hristiyan ve 

Yahudi gibi- bir erkekle evlenmesine müsaade edilmemektedir. 

Zira doğacak çocuk hukukta babaya tabi olmaktadır. 

-Mümtahine.10.âyette,Müslüman kadınların gayrı Müslim erkeklerle evlenemeyeceği 

bildirilir. 

-“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan 

edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar 

olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar 

kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler de müslüman hanımlara helâl olmazlar. Mehir 

olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu 

kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikâhlarına 

tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, 

(evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin. Kâfirler de (İslâm’ı kabul eden ve sizinle 

evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah’ın 

hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.” 

-Burada bir fitneye kapılma söz konusudur. 

Fitneye kapılma herkes için söz konusu olmaktadır.Peygamberimiz bile… 

“Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan 

şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. 

Eğer seni sebatkar kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin. 

O zaman da hayatın ve ölümün azabını katlayarak sana tattırırdık. Sonra bize karşı bir 

yardımcı da bulamazdın.”93 

Bu âyetin nüzulüyle ilgili olarak:” Sa'd'den rivayette o şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. 

Peygamber (sa) Haceru'l-Esved'i istilâm ederken Kureyş müşrikleri gelip onu bundan 

alakoydular ve: "Küçücük de olsa bizim tanrılarımıza ilgi göstermedikçe onu Haceru'l-

Esved'i istilâm etmeye bırakmıyacağız." dediler. Hz. Peygamber (sa) de içinden geçirdi 

ki: "Mademki beni Haceru'l-Esved'i istilâm etmeye bırakacaklar kerhen onların 

tanrıları ile ilgilensem ne olur? Herhalde benim bunu kerhen yaptığımı Allah bilip 

dururken bana bir zararı olmaz." Ancak Allah Tealâ bunu kabul etmiyerek "Onlar 
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neredeyse sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi Bize karşı uydurman için seni 

fitneye düşüreceklerdi...." âyet-i kerimesini indirdi.  

İSRAİL TAVRI 

*İnanınız içteki ve içimizdeki yerli İsrailliler,dıştaki İsraillilerden daha beterdir. 

-Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e 

“Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.”diye 

hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti: 

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” 

Bu sözün doğruluğunu ve Yahudilerce rahatlığını görmekteyiz. 

Bir türlü İsrail açıkça tenkid edilemediği gibi,94 maalesef güç kabul edilmekte,Filistin 

suçlanıp terörist ilan edilmektedir. 

Gülen eğer mazlum ve haktan yana ve samimi ise,aynı bedduayı Gazzeyi vuran israile 

ve tüm zulüm altında olan İslam ülkelerindeki (Esed gibi) zalimlere de yapar. 

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve sonrada ölen Berkin 

Elvan için acilen taziye mesajı yazan Gülen,aynı hassasiyeti maalesef Gazze de şehid 

olan 1500 (ki hala artmaktadır) civarında kişi ve yaralanan 10 bin civarında kişi için 

günler sonrasında basit bir taziye ifadesiyle işi geçiştirmişti. 

-Oysa o İsrail Ki; - Is-rael terrorism - 

*İsrailli üç kişiyi Hamasın kaçırdığını bahane eden İsrail,sürekli sayıları artmakta,tam 

bir soy kırım yapılmaktadır. 

Şimdi de israilli bir yetkili itiraf ederek;kayıp gençleri Hamasın kaçırmadığını 

söylemiştir. 

Uydurulan bir bahane uğruna tam bir soy kırım. 

Bu israile yakışırda insanlığa yakışmaz. 

Hele hele İslam dünyasına hiç mi hiç yakışmaz. 

*1940: Almanya Nazi faşizmi sonrası yaklaşık 7 milyon Yahudiyi katletti. 

2014:Soykırım görmüş bir neslin çocuğu olan İsrailli Yahudiler her gün yüzlerce 

Filistinliyi katlediyor. Ortaya şu sonuç çıkıyor: Yahudiler Nazileşti! 

-Naziler Yahudilere zulmetti,kader ise adalet etti. 
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*GÜLEN KONTROL VE GÖZETİM ALTINDA MI? 

**Fehmi Koru, "Gülen hükümete barış mesajları yolluyor ama cemaat ve medyası bunu 

sansürleyerek engelliyor" imasında bulunmuştu. "Yoksa Pensilvanya ‘barışmak’ istiyor 

da, İstanbul mu karşı çıkıyor?” diye soran Fehmi Koru'nun iddiası Zaman gazetesi 

tarafından yalanlansa da tartışma tam gaz devam ediyor. 

*-“ Paralel yapının ‘Kainat İmamı’ Fetulah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinden 

15 senede neden sadece bir kez dışarı çıktığını soran bir vatandaş, mesajı ile birlikte 

üyeliği de silinerek sayfadan atıldı. 

“Malum hoca Amerika’ya gittikten sonra, yani 15 yılı aşkın süre bulunduğu konaktan 

sadece 1 kez hastaneye gitmek için çıkmış… Onda da sadece hastane içi ve konak önü 

görüntüleri var... Dışarıda tek görüntüsü yok... Amerika’da tonla okulu var... Ve de 

gezecek tonla yer... Yürür vaziyette olan birinin kendi okullarına dahi 15 yıl boyunca 

gitmemesi, gidememesi bana şu soruyu sorduruyor? Kimden, neden korkuyor ki 

dışarıya çıkamıyor? Amerika da yaşadığı resmen esaret değil mi?”95 

…Hükümet ile cemaat kavgasında cemaat içindeki aykırı seslerden olan Zaman yazarı 

Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen’in hükümet ile barışma girişiminde olduğu fakat 

Türkiye’deki Cemaat mensuplarınca bunun engellendiği yönündeki yorumları 

karşısında ilginç bir yanıt verdi. El Cezire Türk'e konuşan Gülerce bunun can alıcı bir 

soru olduğunu ancak yine de bu soruya yanıt vermek istemediğini söyleyerek Koru'ya 

dolaylı destek imasında bulunmuş oldu.”96 

*… "Gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile sayarak, bütün 

günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci başlatalım" dedi. 

…Geçmişi kötü yanları ile kendi tarihselliğine gömüp dünkü kavgaları şimdilerde 

yeniden kavga vesilesi yapmayalım. Toplumu değişik kamplara, gruplara ayırmadan 

vazgeçip her fırsatta birlik ve beraberliğimizi vurgulayalım 

….."Şayet didaktik bir üslup kullanmak suretiyle hassas ruhları rahatsız etmeyeceksem 

şöyle seslenmek isterim: Gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile 

sayarak, bütün günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci başlatalım. Bundan 

sonra olsun, insanlara karşı saygılı davranıp insanî değerleri korumaya çalışalım. 

Fikirlere hürmet edip, kim olursa olsun, herkesi kendi konumunda kabul edelim. 

Geçmişi kötü yanları ile kendi tarihselliğine gömüp dünkü kavgaları şimdilerde yeniden 

kavga vesilesi yapmayalım. Toplumu değişik kamplara, gruplara ayırmadan vazgeçip 

her fırsatta birlik ve beraberliğimizi vurgulayalım. Hâlâ gönüllerimiz, az da olsa, insanî 

duygularla çarpıyor ve pazularımız da kuvvetli ise, gelin, o heyecan ve o güçle 

birbirimizi kucaklayalım. Kırıp parçalayıp, sağa sola saçtığımız kendi parçalarımızı bir 

araya getirerek, bunları bir daha kopup dağılmayacak şekilde birbirine bağlama 

yollarını araştıralım. Bizim için her zaman birer kaba yol kesici ve gulyabânî sayılan 

kinden, iğbirardan, gayzdan uzaklaşarak, bizi halka sevdirecek ve Hakk'a ulaştıracak 

kalbin dilini anlamaya çalışalım. İşin doğrusu aylardır her biri bir zıpkın gibi sineme 

saplanan onca yalan, onca tezvir, onca iftira ve onca şeytanî plân karşısında sükûtu 

                                                           
95

 http://www.habervaktim.com/haber/379583/zamani-sinirlendiren-gulen-sorusu.html 
96 http://www.haber7.com/gundem/haber/1176463-gulerceden-gulene-sansur-iddiasina-imali-cevap 

http://www.habervaktim.com/haber/379583/zamani-sinirlendiren-gulen-sorusu.html
http://www.haber7.com/gundem/haber/1176463-gulerceden-gulene-sansur-iddiasina-imali-cevap


tercih edişimin sebebi milletçe böyle bir tevbeye muvaffak olabileceğimize dair ümidimi 

koruyor olmamdır. Gürül gürül konuşmak icap eden anlarda bile sadece yutkunmakla 

iktifa edişim bozulan köprülerin bütün bütün yıkılmasının önünün alınabileceğine ve 

yeniden mürüvvet ufkuna ulaşılabileceğine olan inancımdır. Evet, sizler gibi vicdan 

genişliğine sahip fazilet kahramanlarının mütemadi gayretleriyle bir kere daha 

insanların özlerindeki ünsiyete yöneleceği, böylece sevgi ve diyalog çağlayanının 

eskisinden gür akacağı kanaatini taşıyorum. Bir zamanlar çokça gördüğümüz o nazlı 

nazlı bir araya gelişlerin ve o yürekten birbirini selâmlayışların canlanıp devam 

edeceğine inanıyorum. Yeniden her yörede o heyecanlı muhabbet nağmelerinin ve 

birbirinin meziyetini mırıldanan dillerin duyulacağını; o mütekabil hürmet ve 

muhabbet teâtîlerinin artarak içtimaî atmosferi bütünüyle saracağını ümit ediyorum." 

Bu ifadeler gayet güzel ve yerinde ifadelerdir. 

Önceden söyledikleri –beddua dahil- eğer bir darbe sarhoşluğu ve bir iktidar 

zehirlenmesi değil de ,aklı kontrol veya bir ilaç neticesinde söylenmişse âhiret yönüyle 

kurtarır,dünya yönüyle de kayıplarına saysın.. 

Ancak züccaciye dükkanına girerek kırılan kâse ve inciler eski haline getirilemeyecektir. 

Bir an bu beyan aklıma şunu getirdi;Acaba verilen uyuşturucunun !? ve aklı kontrol 

haplarının etkisinin geçip de normale dönmenin ve her şeyi daha net görme ve daha net 

bir düşünceyle anlamanın bir sonucumudur? 

Zira Hasan Mezarcı-ya da aynısı yapılmıştı. 

O zaman inad edilmesin,Bülent Arınç-ın dediği gibi,özür dilensin. 

*Başörtünün teferruat olduğunu söylemek elbette yersiz ve içi boş bir ifadedir.Zira 

ulema ve fukaha meclisinde olay detaylı bir şekilde ele alınsa normal değerlendirilir. 

Ancak topluma böyle bir fetva ve mesaj vermek,meseleyi hafife almaktır. 

İlk anlaşılan gereksiz ve fazla anlamınadır. 

Gülen bu gibi ifadelerinde ölçmeden,tartmadan söylüyor. 

Belki bu ölçüsüzlüktür ki,Ekmeleddin İhsanoğlunun da buna dayanarak olsa gerek;oda 

baş örtüsü için bir gelenek demekle;dini değil sosyal bir olay olduğunu ifade etmektedir. 

Bu ise terk edilebilir anlamınadır. 

Daha gerisinde ve diğer konularda açılan kapılarda daha ne gibi cevherlerin ! çıkacağını 

varın siz düşünün… 

-Evet,50 yıllık sermaye bir anda bitirildi. 

Ne hazin bir sonuç!!! 

 



*SON SÖZ 

İhsanoğlunun kazanmada hiç şansı yok.Bu taraftarlarınca da bilinmektedir. 

Dikkat edilecek tek husus;kazanmasını sağlamak için birkaç koldan entrikalara baş 

vuracaklar,kaos oluşturma yolunu seçeceklerdir. Erdoğanın hata yapmasını sağlamakla 

kalmayıp,daha öncede denendiği gibi,onu ortadan kaldırma yoluna bile gidilecektir. 

-Bu sözümü teyid eden bir belge;” İstanbul Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü Yurt 

Atayün'ün ifadesinde çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Atayün'ün ifadesinde, 10 

Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi paralel yapı tarafından 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı yapılması planlanan önemli bir 

provokasyonu hakim ve savcıya söylediği iddia edildi.” 
97

 

-Ve diğer bir haber:” Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan F.Y. "Bazı söylemlerinden 

dolayı Başbakan’a çok kızmıştım. Bir örgüt ile bağlantım yok" dedi. “
98

 

-Maalesef-İhsanoğluna verilecek oyların,onu getiren Doğan medyanın ve teklif eden 

chp-den başka kimsenin işine yaramayacağı düşünülmemektedir. 

-İyi insanların oluşturduğu koca bir cemaat,Fuat Avni Mahlasıyla yazan –ne idüğü 

belirsiz,şaibeli) Emre Uslu ve de Önder Aytaç-ın peşine sürüklendi. 

Milletin teveccühünü kazanmış Erdoğana cephe alınıp,düşman olundu. 

-Az bir kesimde olsa İhsanoğluna verme gerekçesini şöyle ifade etmektedirler: 

Ak parti İslamcıları temsil ettiği için,onun karşısındaki demokratlara vermek 

gerek,deniliyor ve Chp-Mhp ve etbaı da demokrat kabul edilerek onlara veriliyor. 

Madem öyle neden şimdiye kadar şer cephe kabul edip bir asırdır mücadele ettiğin 

insanlarla kirli işte ortak oluyorsun ki? 

Hem ak partinin içinde Süleyman Soylu gibi bir çok demokrat parti mensubları da 

mevcuttur.Neden onları görmüyorsun? 

İnanın şu anda titremek gerek ve tam bir akıl tutulması yaşanmaktadır. 

Yapılanlar görülmeksizin  bir inad uğruna basiret körlenmesi,anlayış zehirlenmesi 

yaşanmaktadır. 

-Birilerinin çıkardığı cehalet ?! gömleğini,diğer birileri ısrarla giymeyi sürdürmektedir. 

Hala demokrat ve İslamcı ayrımı yapıp,ölmüş ve  kapanmış olan demokratlığı 

sürdürmektedir. 

Bizler 1970-lerde değiliz.Belli ki birileri hala oralarda seyretmekte,o günleri 

heveslenmektedirler. 
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-Ne gariptir ki;bunlar içerisinde aynı kişiye başbakanken verebilmiş olduğu 

halde,bugün İslamcılığını !? bahane etmektedir. 

Bu zihniyetle geçmişi kusurlu görüp ittihad-ı islâmın bile gerçekleşmesi söz konusu 

olamaz.Çünkü dillendirilecek kusurlar çoktur. 

-Üç mesele olan;İman-Hayat-Şeriat dönemlerinin üçüncü devresinde bulunmaktayız. 

Geniş düşünülmelidir. 

-Mısır modeli oluşturulmaya çalışılacaktır. 

-17 ve 25 Aralıkta başarılamayanlar daha alçakça yollarla denenebilir. 

-Milyonlar birlere feda edildi.Birlerin yaptığı yanlışlara destek olundu,suskun 

kalındı,gizlide olsa desteklendi. 

Milyonlar heder edildi,hayal kırıklığına uğratıldı,menfi insanların eline kozlar verildi. 

Başbakan da dahil bir çok kişiyi gizlice dinleyen polislere destek olundu,sahiplenildi. 

Milyonlar menfi on-on beş kişiye feda edildi.Zaten suçsuzlarsa beraat ederler,suçlu 

iseler de cezasını çekerler. 

Basiretli davranılmadı. 

-Dün Fatih-in iki oğlundan biri olan Cem Sultanı diğer oğlu Sultan Beyazıd-a karşı 

kullanan Fransa ve daha sonra Roma ve dolayısıyla batı,bu gün Gülen-i Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan-a karşı Abd ve Avrupa bir tehdit unsuru olarak 

kullanmaktadır. 

Maalesef bu hazin hal edebiyatımıza da yansımıştır.Cem Sultan Beyazıda yazdığı şiirde; 

*“ Sen  pişter-i gülde yatasun şevk ile handan 

     Ben kül döşenen külhan-ı  mihnetde sebeb ne?..” 

Bayezıd’da cevaben; 

   “Çün rûz-i ezel kısmet olunmuş bize devlet  

     Takdire rızâ vermiyesün böyle sebeb ne?.. 

     Haccü’l Haremeynün diyüben da’vi kılarsun 

     Bu saltanat-ı dünyevîye bunca taleb ne?..’’ 

-17-25 aralık çıkışı,orta doğudaki Işid çıkışı gibidir.Tıpkı hariciler gibi. 

-E.İhsanoğlu ise 17-25 Aralık projesinin devamıdır. 



-Dış güçler yanıldı.Şimdiye kadar darbelerde solu ve menfi kişileri kullananlar,bu sefer 

inancı olan insanları kullanarak başaramadılar. 

Zira inancı olan insan ne kadar da bozulsa,yanlışa kolay imza atamaz,bir yerden açık 

verir,pot kırar.  

-Yüz yıl önce şekillendirmenin yenileme faaliyetidir bütün bunlar. 

O zaman düzenlemede diğer bir ifadeyle düzenin bozulmasında bizler rol almamıştık, 

şimdi ise rol alma ve düzenlemeye katılma zamanıdır. 

-İnsanlık tarihi boyunca çoğunlukla sürekli soldan gelen şeytan,bu sefer sağdan gelmeye 

başladı. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-08-2014 

BALYOZ VAHŞETİ 

*Yunanın istilasını,ingilizin işgalini,fransızın saldırısını,haçlının vahşetini geride 

bırakan plan,balyoz planıdır. 

İçteki kurt dıştaki yılandan daha tehlikeli çıktı. 

Fransızın zihinde kalan tek vahşeti,Maraşta bir Müslüman kadına saldırıp 

çarşafını indirmeye çalışan Fransız askeridir. 

Tesettürlüyü orduya almayan bir zihniyet,inançlı ve namazlı insanları fişleyip 

ordudan atan,her türlü pisliği meşru gösteren bir uygulama,fransızı fersah fersah geride 

bırakan bir uygulamadır. 

Balyoz ekibi alasını yapmış,adeta memleketin her tarafını hapishaneye çevirme 

planını acımasızca uygulayacağını söylemiştir. 

Ses kayıtları dünyada benzeri görülmeyen vahşetin belgeleridir. 

*74 milyon yerine 700 kişi ağladı.Dünyevi adalet tecelli etti.Ahiret boyutu 

duruyor. 

İran-Irak-Suriye Baasına katılması için uygulanan balyoz,balyozcuların başına 

düştü. 

Orduda başlayan gizli baas yapılanması,ordunun içindeki ruh tarafından 

boğuldu. 

Fatih Camiinin bombalanması gerçekleşecekti.Zira bir komutan da Kıbrıs-ta 

kendi camimizi bombaladık,demişti. 



Yunanistan-ın uçağına tacizde bulunup bir it dalaşı gerçekleştirme planı yerine 

bu gün o plan Suriye ile bir it dalaşına dönüyor gibidir. 

*Çetin Doğan-ın konuşması; 

"TÜRKİYE'DE İSLAM'I DEĞİŞTİRMELİYİZ !"  

- Alevi olmayan herkesin antilaik olma ihtimali uzun vadede de olsa olabilir... Bizden 

olmayana hiçbir zaman tam güvenmeyeceksin... 

- Her yerde irtica var kampanyası başlatılsın. 

- Tayin dairesi mutlaka elimizde olmalı. Cepheye o namussuzları sürün. Kadrolaşma 

çok önemli.  

- Askeri okullarda büyük kadrolaşma yaptık. Özellikle sınıf subaylarının çoğunu 

bizden atadık. 

- Şu anda Atatürk dışında kullanabileceğimiz kim var? 

- Biz Türkiye’de İslam ile bağlantılı görülen ama bu dini tamamen değiştirecek bir 

Türkiye Aleviliği yaratmak zorundayız.  “ 

*Çetin Doğan’ın seminerdeki sesinden dinleyelim: 

“Evet, içteki birlik bütünlüğü nasıl sağlayacağız arkadaşlarımız bu konuyu işte 

gündeme getirdiler milli birliğin ve beraberliğin oluşmasında evvela inandırıcı milli 

birliğin sağlayıcı bir hükümetin varlığı ile olur. Dini öne çıkartan ümmet anlayışını öne 

çıkartan bir anlayışla milli birliğimiz hiçbir zaman sağlanmaz. İnsanların dini inançları 

farklı farklıdır. Bu eski ümmet Osmanlı döneminde din adına, gaza yapma adına 

savaşlar vardı eski dönemlerde bütün ulusları işte 7 yıl 40 yıl 100 yıl savaşlarına falan 

soktular ama şimdiki dönemde ulusal çıkarlarımız ulus-devlet olmanın özelliğinden 

dolayı ulusal birliğimizde ilk Atatürk’ün o sözü ulusal birliğimizi öne çıkartır. Bunun 

içinde her şeyden önce evet hükümetin ve meclisin kendisine çekidüzen verdirici ben 

onu söyleyeceğim şeyde Genelkurmay Başkanına, Kuvvet komutanına diyeceğim ki siz 

meclisi ve hükümeti uyarıcı bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin gerekirse çağırın 

bu işin sonu b..ktur işte sonunuz böyledir. Bu konuda gerekli tertip ve tedbirleri alın. 

Evvela ulusal birliğimizin evvela inandırıcı bir milli mutabakat, buraya öyle yazmışım. 

Milli Mutabakat Hükümeti kurulması sureti ile halkın tasvip edeceği tarafsız bağımsız 

daha tek. Edeceği bu kadar gaile içinde ülkeyi daha sonra bütün bu gailelerden sonra 

seçime götürecek bir hükümetin kurulması en önemli birinci ...... (anlaşılmıyor) bu tabi, 

bu öngördüğümüz senaryonun içerisinde öngördüğüm bir çözüm tarzı hani bugün de 

gidip onu şu anda yapın diye gideceğim yok yanlışta anlamayın. Bizim yaptığımız 

tekliflerimiz vardır. O teklifleri de şimdi sizlerle paylaşmak istemem...” 

*Çetin Doğan: “Şimdi toplumsal olaylarda polisin kontrol edilmesi gerekiyor tabi bu 

durumda. Onlarda yeni silah araç ve gereçler var. Bunları kontrol etme yahut polisi bu 



bölünmüş olan polisi ya etkisiz bırakma bir bölümüyle ya bir bölümünü etkimiz altına 

almak için bir tertip ve tedbiriniz var mı?” 

Komutan (Adı belirsiz): “Komutanım biz de bunların jandarma nezaretinde 

kullanılmasını ve çok sıkı kontrol altında tutulmasını düşünüyoruz.” 

Komutan 2 (Adı belirsiz): “4000 polisi böyle bir durumda kontrol altına alma 

imkânımız var komutanım. Ama polisin özellikle istihbarat, narkotik vb. şubelerinde 

faaliyette bulunanlarının ne yapacağı konusunda ben şahsen tereddütteyim.” 

Komutan 3 (Adı belirsiz): “Bizim yanlımız olmayan bir tutum içindeler. Bunu 

kullanırken sizin sorunuz sıkıyönetim şemsiyesi altında polisi kullanırken EMASYA 

görevlerindeki hiyerarşik diziyi kullanamayacağız.” 

Çetin Doğan: “Mesela ben şimdi görüyorum şimdi Ankara şey İstanbul içerisinde 

bazen resmi fors çekerek ender olmakla beraber dolaştığım oluyor. Bir kısım polisler 

afedersiniz k...ı dönüyor. Böyle belli ki silahllı kuvvetlere po...suyla bağlı tamam mı öyle 

bir yakınlık gösteriyorlar bize.” 

Komutan4 (Adı belirsiz): “Ben Ankara’da seneler önce görev yaparken Mehmet 

Aydın, Fehim Adak, Hasan Aksay, Necmettin Erbakan ile aynı apartmanda oturdum. 

Bu kişiler bu ekip işbaşına geldiği zaman bunların koruması için apartmana polisler 

geliyordu. Bunların hepsi masa üzerlerinde namaz kılan, takunyayla gezen apartman 

içinden kişilerdi. Komutanım seçimlerden sonra gazetelerde şöyle bir haber geçti kırıntı 

gibi bilmiyorum arkadaşlardan da okuyan var mı ben okudum Tayyibi tebriğe 

gidenlerin arasında çok sayıda emniyet mensubunun olduğuna dair şöyle bir iki haber 

vardı.” 

Albay Memiş (23. Piyade Alay Komutanı): “37. Yansı. Komutanım harekâtın 3. 

Safhasında geçmişte irticai yıkıcı bölücü faaliyetlere karıştıklar tespit edilen şahıslar 

gözaltına alınacaktır. Gözaltına alınan ve tutuklananlar başlangıçta Üsküdar bölgesinde 

Burhan Felek Spor Tesisleri’nde, Ümraniye’de Netaş Misafirhanesi’nde, Kadıköy’de 

Fenerbahçe Stadyumu’nda toplanacak bilahere sorgulanmak üzere Ümraniye 

Cezaevi’ne götürülecek jandarma ve polis sorgulama timleri vasıtasıyla 

sorgulanacaktır.” 

Çetin Doğan: “Kadıköy İmam hatip Lisesi Müdürü ..... şey yok mu onları falan 

almıyorsun yani?” 

Albay: “Komutanım Kadıköy’ün sorumluluğu bana sonradan verildi, ben onu ismini 

tam olarak alamadığım için buraya yazmadım komutanım. Normalde o da alınacak 

komutanım, Üsküdar ve Ümraniye’de olduğu gibi.” 

Tuğgeneral Varol (2. Zırhlı Tugay Komutanı): “Tugayın sorumluluk bölgesi Maltepe, 

Kartal Pendik Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerini kapsamaktadır. Tuzla Belediye Başkanı 

idris Güllüce ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya yerine tespit edilen 

personelle değiştirilecek.” 

Genel Sekreterliği de yapmış dönemin 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Şükrü 

Sarıışık: 



“Bu konudaki bir başarısızlık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pasifize olmasına, bunun 

sonucu olarak da Atatürk ilke ve inkılâplarının temeli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ortaçağ taassubuna bürünmüş bir yapıya dönmesine sebep olacaktır. Aldığımız 

istihbarat ve yaptığımız değerlendirmelere göre İstanbul’da yaklaşık 200-210 bin, 

İzmit’te 21 bin, Adapazarı’nda 12 bin olmak üzere toplam 240-250 bin kişinin irticai ve 

bölücü unsurlara destek verebileceği değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara İsrail örneğinde olduğu gibi kesin süratli ve 

sert tedbirler alınmadığı takdirde bilhassa irticai olayların ülke geneline yayılma 

ihtimali mevcuttur. Kurtuluş savaşından sonra olduğu gibi gerekli tedbirler alınmalı ve 

irtica sempatizanları da asimile edilmelidir.” 

 “Şimdi bu ülkede gerçek vatanseverler ne yapacak yani şimdi onların karşısında bir 

kitle de yani onlar nasıl silahlanmışsa buna karşı bundan evvelki olduğu gibi onlara 

karşı bir harekât icra edilince yeni bir oluşum ortaya çıkacak yani. Buna silahlı 

kuvvetler müdahale mi edecek yoksa teşvik mi edecek yani bu oluşum içinde ülkenin 

yüzde oy potansiyeline baktığımızda ortaya çıkan irticai tablonun karşısında da yüzde 

80’e yakın bir rakam var. Yani bunların da örgütlenmesi halinde, organize olması 

halinde, irticai unsurlara karşı yapılabilecek karşı bir harekâtın da olabileceğini göz 

ardı etmemek lazım. 1. Tugay komutanımızın söylediği konu aslında 12 Eylül öncesinde 

ülke yangın yerine dönmüş her gün 50 tane insan ölüyordu. Sağ sol birbirine girmişti. 

Ama bir 12 Eylül darbesi bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı. O ülke sütliman 

haline geldi. E şimdi böyle bir tehdidin ortadan kaldırılması için fazla uğraşa gerek yok. 

Yani kuvvetleri sağa sola göndermenin bana göre yapılacak en kolay harekât tarzı bir 

12 Eylül gibi harekâtın baştan itibaren organize edilmek suretiyle bir anda 

söndürülmesi  imkân sağlar diye düşünüyorum. Burada tabii, burada söylemek 

istemedik ama sonunda bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki konuşmalarda 

da dikkate alın... 

Bunlar binlerce sayfalardan  ve ses kayıtlarından çok az bir kısmı. 

Yunan,İngiliz,Fransız,Rus bile burayı işgal etmeye kalkışırken,bu kadar detaylı 

korkunç plan yapmamıştır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2012 

 

 

 

 

 

 

 



ÇÖKÜŞ 

*Rüşvet ve yolsuzluk içerisine bulaşan ve destekçilerinin boynu yedi yerden kopsun. 

*Sirkte oyun tezgâhlanırken hırsızlar sürekli halka;-sirke bak sirke –diye bakmaya 

tahrik eder. 

Herkes sirkteki o harika olaya bakadursun hırsızlar halkın cebinde ne varsa alır 

götürür. 

Oyundan sonra herkes soyulduğunu anlayıp bağırmaya başlar.Ancak iş işten geçmiştir. 

Bugün insanlar sirke ve oyuna baktırılırken,diğer taraftan bütün sermayeleri 

soyulmaktadırlar. 

Türkiye bu sirkten yüz milyar kaybetmiştir. 

*Cemaat meselesini üzüntü ile takip ederken,birden hanım;acaba hocaefendiye ilaç mı 

verdiler,dedi. 

Zira Erdoğan için tüm cemaat halinde gece teheccüd namazına kalkarak ifrat 

derecesinde dua eden bu insan,ne oldu da taban tabana zıt bir durum içerisine girdi. 

Hemen aklıma Hasan mezarcı geldi.Mezarcı ölçülü bir milletvekili değildi.Ancak 

yurtdışından gelip uçaktan indiğinde ilk cümlesi;-Ben İsayım,demek oldu. 

Hasan Mezarcı ölçüsüzde olsa,bunu diyecek bir insan değildi. 

O zamanda ilk söylenen,Hasan Mezarcıya ilaç verildiği oldu. 

*Erdoğan yıkılır ve Türkiye Suriye gibi olma yolunda abd-nin entrikalarıyla devam 

ettirilir ve yıkılırsa,bunun sorumlusu cemaattır. 

*Makam sevgisinin olmadığını söyleyen hocaefendi,neden acaba makam ve mevkisinden 

bilmediği bir sebeble alınanların alınmasından feryad edip,bedduada bulunmaktadır? 

“17 Aralık’ta Ankara’daki Büyükelçilik binasında bir grup Avrupalı diplomatla 

buluştuğu yemekte dile getirdiği öğrenildi. Ricciardone’in “Halkbank konusunu dile 

getirmiştik. Sonuç alamadık. Şimdi imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz” dediği 

bildirildi. Halkbank’ın özellikle İran petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında 

oynadığı rol ve Tahran ile Batı ilişkilerinin düzelmesinin ardından bu rolün 

artmasından endişe duyan İsrail’in ve İsrail politikaları çerçevesinde hareket eden 

ABD’li neoconların rahatsızlıkları çeşitli raporlarla duyurulmuştu.” 

Acaba bu çöküşe ortak mı olunuyor? 

Yoksa bununla cemaatın çöküşümü planlanıyor? 

*Osmanlıdaki kardeş katilliğinin yerini,cumhuriyette rejim katli ve darbe katli,derin 

devlet katli aldı. 



Menderesi astılar,Özalı zehirlediler,Erdoğanı yemeye çalışıyorlar. 

Ancak boğazları dar geliyor,boğazlarında kalıyor. 

*Abd ve İsrail bir taşta iki kuş vurdu;Hem hükümeti ve hem de en çok cemaatı yıprattı. 

*Ne hazindir ki,Türkiye ergenekonunu yıkan cemaat,dünya ergenekonuna yenik düştü. 

*Hoca efendi yaptığı o dehşetli beddua yerine aynı içten değil Türkiyenin,İslam 

dünyasının kurtuluşu için yapsaydı olumlu yapılmalar olur,yıkılmalar olmazdı. 

Gönüller yıkıldı.Gönüllerdekiler yıkıldı. 

Cemaat hocanın nasırına basıldığını söylüyor. 

Demek hoca nasırlıymış! Biz asırlı ve asırlık biliyorduk.Öylede bilmek istiyoruz. 

*Bediüzzaman kendisine onca zulmedenlere bile beddua etmeme bir yana,hakkını helal 

etmiştir. 

19 defa zehirleyenlere,28 sene hapisten hapse gönderenlere,mahkemelerde kendisine yer 

hazırlayanlara,savcıya gördüğü küçük çocuğundan dolayı beddua etmeyip,hakkını helal 

etmiştir. 

İşte budur büyüklük. 

Sormak gerekmez mi? 

Hoca efendi geniş çevrelerde bundan sonra nasıl hatırlanacaktır? 

Dilerim bu kötü izin silinmesi için çaba gösterilir,nazarlar dünyevi değil de uhrevi olur. 

*Aynı bedduayı suriyedeki,israildeki,dünyadaki zalimler için yapsaydı,çok şey 

değişirdi.Kabule karin olur,beddua kendisine dönmemiş olurdu. 

*Başbakana karşı gösterilen sert tavırlara karşı Kasımpaşalı olan Erdoğan kendisine 

yakışıklı tavrına rağmen,hocaefendi kendisine yakışmayan bir tavırla Kasımpaşalık 

yapmıştır. 

*Cemaat Erdoğanı yemese de yedirtti.Ancak Erdoğan yenir yutulur cinsden 

değildir.Boğazda kalabilir. 

Kurtlarla,tilkilerle,farklı hesabı olanlarla ortaklık kurdu.Zulme şerik oldu.Erdoğana 

vuranların safında yer aldı. 

Darbeye bilmeyerek bilenlerin bildiği oyuna ortak oldu,destek verdi. 

Darbelerin karşısında olan cemaat,darbeye bilerek veya bilmeyerek taraf  oldu. 

Darbe vurdu. 

Cemaatı elbette hepsini aynı kefeye koymak insafa sığmaz. 



Kendileri de kendilerinin ihanetle suçlandıklarını söylemektedirler. 

Aslında düşünmek gerekmez mi? 

Erdoğanın onca yaptıklarına karşı birden bire yolsuzluk duyguları depreşmeye,gayrı 

meşru yola meşru araçlarla gitmeye çalışıldı. 

Cemaat gemisi gazetesiyle,tv-siyle,hocaefendisiyle ve cemaatıyla su alıyor. 

Cızırtı Halinde ufak tefek yapıcı hareketler bir şeyler yapmıyor.Yara büyük… 

Tarihi yara ise hesaplanması zor ve güçtür. 

*Abdullah Gül-ün cumhurbaşkanlığı seçimi sancılı oldu. 

Niyet halinde olan Erdoğanın cumhurbaşkanlığı niyeti de sancılandırılmaya başlandı ve 

yolları tıkanmaya yelteleniyor. 

Ne hazindir ki,hala olayların perde arkasına bakılmamakta,görülmemekte, 

gösterilmemeye çalışılmaktadır. 

*Gelecek hiç de cemaat için geçmiş gibi parlak olmayacaktır. 

Cemaat kendisini gölgelemiştir. 

*Faruk Beşer yazısında:” Hoca Efendi'ye hala bazı ilişkilerin olduğu gibi 

anlatılmadığını düşünüyorum. Yoksa elinde dosyalarla bunu anlatmaya giden önemli 

bir zatı New York'ta havaalanından FBI neden derdest geri çevirsin? 

İnananlar olarak kolumuzun kanadımızın daha çok kırılmaması için eğer kabul 

buyururlarsa hala kendilerine bir âkıl heyetin gönderilmesinin faydalı olabileceğini 

düşünüyorum. Yoksa bu yangın hepimizi saracak, ortak düşmanımız kârlı çıkacaktır. 

'Sulhta hayır vardır'.” 

*Batı dünyası sürekli olarak sultanlara ve devlet başkanlarına karşı içinden birisini 

kullanmış,gücünü zayıflatmak ve yıkmak için içten vurmuştur. 

Bu gün hoca efendiyi devlete karşı kullanmaktadır. 

Bediüzzaman veciz ifadesinde şöyle der:“Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir 

lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan 

büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette 

yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. 

Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a'mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün 

ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz'î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, 

istiab eder.” 

*Büyük şahsiyetlerden birisi bir-iki ay içerisinde,seçimlerden önce bu dünyadan 

göçerse,bunun sorumlusu cemaattır. 



*Cemaat hakkında şimdiye kadarki yazılan yazılar aslında birer uyarı ve yumuşak 

yazılardır. 

Asıl bomba cemaatın seçimlerde kimlere verecekleri ile başlayacaktır. 

Dananın kuyruğu asıl o zaman kopacaktır.Gerçek renk o zaman ortaya çıkacaktır. 

* 

 

 

ÇÖPLÜK 

 Ya olmasaydı? 

 Atık ve döküntü maddeler,aslın oluşumundaki zaid maddelerdir. 

 Aslı koruyan,özün oluşumunu sağlayan kalıb maddelerdir. 

 Şekerin oluşması için,pancar posasının ayrıştırılması gerekmektedir. 

 Efendimizin;”İnsanlar madenler gibidirler.”sözü, 

 Kur’an-ın;”Vemtazul yevme eyyühel mücrimun”
99

 

 -Ey günahkârlar,posalar,yontulmamış keresteler,kabuklar,atıklar,çöplükler, 

kabalar, pişmemiş hamlar,olmamışlar bugün artık diğer olmuşlardan ve özlerden 

ayrılınız.Artık zaman ayrılma zamanıdır.- 

 Ayrılın özlerden,kurtarın özleri. 

 İncinin oluşmasına hizmet eden midye ve kabuk,inci hatırına aranmış, 

kıymetlenmiş, görevini yapıp kabuk çöplüğüne atılmıştır. 

 Kâinatın çöplüğü ise;cehennem çöplüğüdür.Tüm kâinatın kazuratını, 

döküntülerini,akıntılarını içine almakta ve içinde eritmektedir. 

 Ya cehennem çöplüğü olmasaydı? 

 Eşya,varlıklar,inciler ve özler;çöplüklerin istilasına uğrardı. 

 Çöplükler;hayata hizmet etmiş,az-çok hizmetini tamamlamış,ücretini almış ve 

ücreti ödenmiş atık maddelerdir. 

 Cehennem sadece ateşten ibaret olmasa da,özellikle ateşle öne çıkması;onun 

içerisine atılan maddeleri istihaleye tabi tutmasından ve latif maddelere çevirmesinden 

dolayıdır. 
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 Tıpkı;ateşin yaktıklarıyla lavlar,dünyanın ısısı,mevsimler,yıldızların enerjisi,ehli 

imanın günahlarını yıkayıp arındıran bir hamam mesabesindedir. 

 Efendimiz buyurur:”Cehennem o derece yandırılır ki;patlayacak hale gelir.Yılda 

ona iki nefes aldırılır;Birinden (anti derece,artı) yaz,diğerinden (eksi kutup ve derecede) 

kış yani zemherir oluşur.” 

 “Min feyhi cehennem”,-Cehennemin bir üfürüğü- 

 Peki kendisi nasıldır acaba? 

 Her varlık kıymeti olduğu yere sevk edilir. 

 Oluklar çift; 

 Birinden nur akar, 

 Birinden kir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-04-2013  

  

DARBELERİN ÇOCUĞUYUM 

 Darbelerin çocuğuyum.Gerçi ben de doğduğumda kış imiş,hava soğukmuş. 

 Ömrüm darbeler içinde geçti.Darbelerle büyüdüm. 

 Askeriyenin içerisinde az bir azınlık da olsa,Allah cunta ekibinin soyunu 

kurutsun.50 yıldır psikolojik savaşı sürdürerek bu milletle,kendi milletiyle savaşmış. 

 Baba evladını orduya salmış,evlat babasına darbe yapmaya zorlanmış! 

 30 yıldır pkk illetinin bitmemesi,biraz da bitirilmemesinden,yeterli şartlar, 

stratejikler,düşmanın anlayacağı dilden ve tarzdan anlamamaktan kaynaklanmaktadır. 

 Kısaca askerin askerlikle yeteri kadar uğraşmamasından kaynaklanıyor. 

*Kanuni Belgrat-ın fethinden dönerken yolda padişahın atının üzengisi 

kırılır.Orduda mahir bir yeniçerinin bulunduğu söylenerek ona ustaca yaptırılır. 

 Buna vakıf olan sultan üzülür ve yeniçeriyi huzuruna çağırarak bir kese altın 

verip şu uyarıda bulunur:”Bu elinin maharetinin ve zahmetinin karşılığıdır.Amma 

ki,askerin başka işlerle uğraşması bozulmasına alamettir.Keseyi al ve git,kendine başka 

bir iş bul.Benim orduma esnaf giremez.”
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*Askeriyede en büyük problem ve sürtüşme dönemi,örtbas etme,sulandırma 

zamanı eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ dönemidir. 

 Görevi devralmadan önce Yahudilerin ağlama duvarında dua ederken 

görüntülenmiş,lav silahını boru olarak basite alıp ört bas etmiştir.Oysa daha sonra 

ortaya çıkan ve ses kayıtlarında bulunan Gölcükte,Sapancada gömülü silahların 

askeriyeye aid olduğu ifade edilmiştir. 

 En çok gözaltına alınan kişiler,şaibeli simalar onun ayrılmasından sonra 

gerçekleştirilmiştir. 

 Sorgulanması gereken en önemli kişidir. 

*1993 yılında Hakkariye komutan gönderilemiyor.Komutanlar istifa ederiz diye 

rest çekiyorlar. 

 “O, 'Güneydoğu'ya gitmem' diyenlerden hesap sorulacak. Emekli yapılmaları 

yetmez, hiçbir sosyal haktan yararlanmamalılar. Milletin kırk yılda bir Silahlı 

Kuvvetleri'ne işi düşecek. O zaman da sen tut, 'ben gidemem' de. Ordu barış için mi 

kurulmuş, savaş çıkınca 'biz yokuz' deyin. Siz, sulh zamanı kışlalarda, büyük 

karargâhlarda zaman geçirin. Risk yok, ölüm yok, kalım yok. Koltuklarının altında 

dosyalarla yıllarını geçiriyorlar. Bunlar general olunca daha çok kendilerini 

gizleyebilirler. Bunlar, benim bulunduğum makama kadar yükselebilirler, nasıl tesbit 

edeceksin ki? Cesur adamlar bugünlerde millete lâzım. Çok müşkül duruma düştük. 

Doğan Güreş, ardından Pamukoğlu'na döndü: 

- Seni tümgeneral yaptım! 

Albay Pamukoğlu, karargâhtan ayrılmadan önce İstihkâm Daire Başkanı General 

Kamuran Orhon'a veda etmek istedi. Kamuran Paşa, meselenin öncesini biliyordu. 

Pamukoğlu'na ne olduğunu sordu. O da özetledi. 

Orhon Paşa, "Genelkurmay Başkanı'nın bu son durumdan çok rahatsız olduğunu ve bir 

kurmay albayın 'gitmiyorum, istifa ederim' demesine içerlediğini" söyledi. 

Bunun üzerine Pamukoğlu sordu: 

- Yalnız bir şey var. Madem Hakkari ve Şırnak'a iki tuğgeneral lâzım, bu iki kişinin 

albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvetleri'nin 80 tane tuğgenerali 

yok mu? Bunlardan 20 tanesi dördüncü ve son yılına giriyor. Peki, geri kalan 60 

tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç 

böyle olur. 

Kamuran Orhon da cevap verdi: 

- Haklısın, yalnız Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı. Sanıyorum, bir bildiği 

vardır. 

Bu diyaloglar, 1993-1995 yılları arasında Hakkari Dağ Komando Tugayı ve Güvenlik 

Komutanlığı yapan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kitabında geçiyor."
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*Oysa Kemal Kılıçdaroğlu tahrik amaçlı olarak,komutanlar alındı,zaaf oluştu, 

diyor. 

*En büyük zaafiyet,ordudaki zaafiyettir. 

*Ağustos şurasındaki yaş kararlarında bazı komutanların,cuntaya ve ergenekona 

katılanların atılacak olması söz konusu iken,13 şehidin verilmesi manidar ve bir 

mesajdır. 

*Abd-nin üç katı komutanlara sahibiz.Ancak bunların hiç biri doğuda ve terörün 

başında değil.Ankara merkezde,masa başındalar. 

Şu anda mevcuda göre altmıştan fazla üst düzey komutan vardır. 

*13 şehidin verilmesi bazı hayırlar için fırsata çevrilebilir.Ordu dizayn edilmeli, 

hantallıktan kurtarılmalı,profesyonel orduya geçilmeli,tüketim yerinden üretime 

geçmeli. Orduya saykal vurulmalı,düzenlenmelidir. 

*Tsk-ya iş bulunmalı. 

 İşi olmayan ve de 30 yıldır pkk-yı durduramayan tsk,301 olması gereken ki bu da 

dünya standartlarına göre fazla olmakla beraber 363 kişinin olması,işi olmayanların iş 

bulmasını veya bulunulmasına yol açmış oluyor. 

 Birde ordunun ve askerin başında olması gereken komutanların merkezde yani 

Ankara-da bulunmaları için çözümsüzlüğünü ayriyeten arttırmaktadır. 

 Ordunun daha aktif  olması için başta İslâm ülkelerinin güvenliği için de 

istihdam edilmesi,barış ordusu yönünün genişletilerek arttırılması gerekir. 

 Türkiye-de anayasanın yapılması kadar önemli olan,ordunun 

düzenlenmesi,cuntadan ve Ergenekon uzantılarından temizlenmesidir. 

 Darbeci ordu değil,kucaklayıcı ordu haline getirilmelidir. 

 Çünkü hayatımı ordunun darbeleri kararttı.Maddi-manevi en az üç nesil yok 

edildi,harcandı,birbirine kırdırıldı. 

29-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

  

 

 

 

 



DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞMEYENLER 

Dünya değişiyor,kirli işler,aynı oyunlar,aynı piyon ve senaryolar hala değişmiyor. 

Yüz yıl önce ortadoğuyu değiştirenler,bu gün güncellemeye açlışıyorlar. 

Dün Türk soluyla bu memleketi vuranlar,bugün Kürt soluyla vurmaya çalışıyorlar. 

1970-lerde zihni ve dili kanlı olanlar,bu gün elleri kanlı olarak yine karşımızdalar. 

Bir çok defa uzlaşmayı bozanlar,bu gün uzlaşmaya giden Kürtleri Işid-le vurmaya 

çalışmaktadırlar. 

Kobani bahanesiyle memleketi yakıp yıkanlar,Işid-in işine hizmet etmektedirler. 

Işid-le sadece doğudaki Kobani bahanesiyle yapılanlar hesaplansa,maksad hasıl olmuş 

demektir. 

Hdp-liler ve başta onu temsil rolünü üstlene Selahattin Demirtaş bu olayları tahrik 

etmesiyle dürüst ve samimi olmadıklarını göstermiş oldular. 

Sönen Türk solunun Kürt solu versiyonu ve devamı olduklarını gösterdiler. 

Oysa Demirtaş-ın ‘Provokatör’dediği kişilerin ise Hdp-nin twitter hesabında ‘Takip 

edilenler’listesinde yer aldığı ortaya çıktı. 

Kobaniyi bahane eden teröristler hdp-den,oda terörün girmediği ve de giremediği 

Adıyaman gibi yerlere de girerek,1980 öncesinde olduğu gibi memleketi kirletmeye 

çalışıyorlar. 

Soruşturduğumda aynen düşündüğüm gibi,bunu yapanlar,başka yerlerden Adıyamana 

gelen kimseler olduğunu gördük. 

Diyarbakır büyük şehir belediyesi pikaplarını teröristlere yakmaları için lastik taşımada 

kullandırıyor. 

-Işid-e iran neden sessizdir? 

Suriyeden 1,5 milyon insan gelmiş,bu arada bir o kadar da Kürtlerin ışid bahanesiyle 

gelmesi hedefleniyor. 

Amaç ekonomimken çökertmek. 

İran ise bizi Esad konusunda uyararak,her vesile ile Esad-ın arkasında olduğunu ve 

Esad-ın düşmesine izin vermeyeceğini  söylüyor. 

-İran belasını arıyor. 

İran belaya davetiye çıkarıyor. 

Irak ve Suriyeden sonra hedef İran.. 



Bari bu gün zulme ortak olma!!! 

-Daha öncede yazmıştım.On küsur yıl önce Eski genel kurmay başkanı Doğan Güreş 

şahit olduğu bir olayı anlatmıştı: 

-Ben genelkurmay başkanı iken nato toplantısına gitmiştim. 

Oda da büyükçe bir masanın üzerinde yedi parçaya bölünmüş bir dünya haritası vardı. 

Irak-Suriye-İran Abd-ye verilmişti.. 

-Bu söylenildiğinde Irak meselesi olmamıştı. 

Amaç İranın etrafını boşaltıp,gücünü zayıflatarak çökertmek. 

Sebeb mi? 

İsrailin sahip olduğu atom bombasına sahip tek ülke,İrandır. 

Bu da İsrail için bir engel teşkil etmektedir. 

-Işid-in elindeki silahlar üç silahşörden geliyor;Abd-Rusya-Çin 

Abd Türkiye-yi sıkıştırarak bataklığa çekiyor. 

Doğrudan vuramasa da,vurulsun diye… 

-Işid-in başındaki takma adıyla Bağdadi;anne ve baba Yahudi asıllı olup,asıl adı Simon-

dur. 

3 Hapishaneden çıkarılan 10 bin mahkumla hareket emektedir.Bir Fransız ko,mutan 

tarafından askerler eğitilip,o komutanın komutasında köyler basılmakta,içinde bulunan 

kişilerin 900 kişisi İtalyan asıllı,diğerleri İngiliz,Fransız,abd gibi farklı ülkelerden 

toplanmış,camileri vurmakta,Müslümanları öldürmekte,tıpkı ikinci bir Moğol istilası 

gerçekleştirmektedir. 

Simon eski fotoğraflarına bakıldığında kadınlarla çekilmiş fotoğrafı,abd askerleriyle 

bıyıksız,sakalsız bir haldeki resimleri, wikileaks belgelerini sızdıranların ifşaatına göre 

Işid-i organize eden üç devlettir;Abd-İngiltere-İsrail.. 

Simon-da bir yıl önce İsrailde eğitim görmüştür. 

Bizim subayların başına çuval geçiren abd-li komutan tarafından bir yıl önce hapisten 

çıkarılmış,beraber buluşulmuştur. 

Işid büyük Ortadoğu projesi kapsamında şekillendirilmektedir. 

-Devlet eksik iş yapıyor. 

Hdp-nin dışıyla içi aynı değil.Kobani bahanesiyle de gerçek yüzlerini göstermiş oldular. 

Gündemde kalmak için Türkiyeyi bile yakmaya devam edebilirler. 



Devlet cezaları arttırmalı,zarar verenler ömür boyu devlet imkanlarından mahrum 

edilip,ödemeye mahkum edilmeli,Molotof kullananlar,silah kullananlarla beraber adam 

öldürmeye teşebbüs suçuyla cezalandırılmalılar. 

Kısaca cezalar caydırıcı olmalı,bir devlet 3,5 kopuğa feda edilmemelidir. 

*Şu anda çevremizdeki olaylar;Türkiye-yi içerden kuşatma çabasının boşa çıkması,pkk-

yı bitirmeye yönelik çözüm süreci kapsamındaki girişimlerin akamete uğramasının bir 

sonucudur. 

*Türkiye-yi yıllardır farklı kılan olay,diğer İslam ülkelerinin aksine,büyümesini içten 

sürdürmesidir. 

Dıştan yapılan bir çok müdahalelere rağmen,içten gelişim ve büyümesini sürdürmesidir. 

Diğer İslam ülkeleri dıştan müdahale ile ameliyat geçirmektedir. 

Bıçak kemiğe dayanmaktadır. 

**ABD'de Cumhuriyetçi milletvekili Michelle Bachmann, İslam Devleti'ne karşı yapılan 

savaşın esasında İslam'a karşı yapılan bir savaş olduğunu söyledi. 

 

İslam karşıtı düşünceleriyle tanınan İsrail dostu ABD'li milletvekili Michelle Bachmann, 

İslam Devleti'ne karşı yapılan savaşın, esasında İslam'a karşı yapılan bir savaş 

olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyledi. 

İşte Michelle Bachman'ın yüzlerce dinleyici tarafından alkışlanan konuşması: 

 

İslam adına ölmenin kendilerini cennete götüreceğine inanan radikal bir ideolojiye tabi 

olan cihadcılarla karşı karşıyayız. Bu ilahi bir savaştır. Yapmamız gereken şey İslami 

cihadı yok etmektir. 

 

Malesef Başkan Obama, yanlış bir reçete ortaya koydu. Cihadı beraberinde getiren 

dürtüyü bile kabul edemiyor. Evet Başkan, bu İslam ile ilgilidir. 

 

Ben şuna inanıyorum; eğer ortada bu büyüklükte bir şer varsa bunu ciddiye almalısın, 

buna karşı savaş ilan etmelisin, bunun etrafında dolanmamalısın. Tıpkı İslam 

Devleti'nin ABD'ye savaş ilan ettiği gibi. 

 

Onun liderini öldür, onun yöneticilerini öldür, onun ordusunu öldür, ta ki onlar beyaz 

bayrağı çekip teslim olana kadar. Savaş böyle kazanılır.”
102

 

*Türkiye-de ya zihniyet değişmeli veyahut da nesiller değişmelidir. 
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*İki kurum arındırılmalı,formatlanmalıdır. 

Biri;fikir bazında Milli Eğitimdir.Bu da en az %50 –si emekliye ayrılmalıdır. 

Emekli olma cazib hale getirilmelidir. 

Tıpkı Musa dönemindeki Yahudilerin Kudüsü fetih için babalarının gitmemeleri 

üzerine;firavunu görmemiş,onun zulmünün manevi baskısı altında yaşamamış farklı bir 

nesli kırk yıl boyunca eğitmesi gibi. 

Diğeri ise;İstihbarat teşkilatının arındırılmasıdır. 

İlk defa bir başbakan ve şimdi ki cumhurbaşkanına mit başkanından dolayı içten ve 

dıştan hücum edildi. 

Ya şimdiye kadar? 

Onlarca darbeyi,darbe girişimini,dış tahrikleri ve oyunları haber vermeyen,belki de iş 

birliğinde bulunan dış güdümlü elemanlardan arınması için;ya teftiş veya buna ek 

olarak emekliliklerini sağlayıp,yeni kan değişimini yapmalıdır. 

Mitte şu anda uyuyan hücreler rahat hareket edemeyip,boşluk bulması halinde her an 

harekete geçebileceği düşünülmelidir. 

Mit tırlarına yapılan saldırı bir deneme idi. 

Hasılı; *Toplum içerden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılmakta,şekillendirilip 

biçimlendirilmektedir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-10-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAN DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

 Depremde ölen 68 (75)  öğretmenin  hikayeleri gayet düşündürücüdür.
103

 

 Ve bunlar Öğretmenler gününde  öldüler.
104

  

 *Bunların her birisi nice hesaplar kurmuşlardı. 

 Hepsini rahmetle anıyoruz.Büyük görev uğruna öldüler. 

 Öğretmen olmak için yıllarını vermişler,Kpss imtihanına girmişler,epeyde puan 

almışlardı.Ancak yine de bir türlü kendilerine sıra gelmiyordu. 

 Öyleleri de vardı ki branşında az öğretmen alındığı için,yüksek puan almasına 

rağmen bir türlü alınmıyordu. 

 2011 yılı kur’a çekimlerine de katıldılar.Korku ile ümit arasında 

beklemekteydiler. Dualar ediyor,dualar ettiriyordu.Hatta adaklar adıyordular. 

 Eğer Rabbim,kazanırsam senin için kurban adayacağım,diyordu. 

 Kurban bayramı da yakınlaşmıştı.Hem kurban hem de adak bir arada… 

 Adak kurbandan önce geldi. 

 Adanan kendisi olmuştu. 

 Tıpkı İsmail gibi. 

Kurban eden İbrahim gibi olmadı,kurban edilen İsmail oldu o. 

*Burada kazanmak ile kaybetmenin tanımını iyi yapmak gerektir. 

Sadece zihnimizdekilerin gerçekleşmesi midir kazanmak? 

Her kaybettiğimiz bir kayıp mıdır gerçekte? 

Bu öğretmenler kazanmışlardı ancak şimdi kaybetmiş gibi görünüyor. 

Veya o kayıpları onlar için bir kazanç neden olmasın ki? 

Biz kendi irademizle buraya gelmediğimiz gibi,kendi irademizle de gitmeyeceğiz. 
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Onlar büyük manevi ücretlerini alarak bu dünyadan gitmekle kalmadılar,aynı 

zamanda bundan sonra insan hali olarak işlenecek günahlardan korunmuş oldular. 

Hayatta kendilerini memnun etmeyecek bir çok durumlarla,hastalıklarla, 

belalarla karşılaşma gibi tehlikelerden uzak oldular. 

Dünya imtihanını bazı dersleri görmeden erken bitirdiler. 

Hem kimden kime şekva edebiliriz ki?Şikayetimiz ancak O’nadır. 

Hayat kalış yeri değil,gidiş yeridir.Önemli olan kaybetmiş olarak gitmek 

değil,imanlı ve yaratıcının istekleri doğrultusunda yaşayarak gitmektir. 

Nasıl,gidenler gibi bizlerde hazır mıyız? 

Gitmeme olmadığına göre,elbette gitmeye… 

Yoksa hala hazırlanma safhasında mıyız? 

 Yoksa kendimiz için bir deprem olmayacağından emin miyiz? 

 Eğer hayatın hatları sürekli var ise,o hatlar mutlaka bizim bulunduğumuz 

yerden de geçecektir. 

 Öyle de olmuştu;depremden kaçtılar,kazaya yakalandılar,çadırın yanmasıyla 

öldüler,başka memlekette bir vesile ile öldüler.Bunun örnekleri hayatın içinden çokça 

bulunabilir ve görülebilir. 

 *Çok söylenildi;aslında şimdilik ve burada bir deprem beklemiyorduk. 

 Deprem ansızın geldi. 

 Depremde haber yaptılar ancak kendileri haber oldular. 

 Ta Japonya-dan kurtarmaya geldiler.Kendileri kurtarılma beklediler.Kendileri 

gitti isimleri bir Diş Hastahanesine isim oldu. 

 Kader….
105

 

‘Men amene bil kader,emine minel keder’,-Kadere iman eden kederden emin 

olur. 

30-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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ERDOĞAN NE YAPIYOR 

 Arada bir de olsa yaptığı hatalar,tarihi hatalardır. Aslında  kendisini 

bitirebilecek olan bu hatalar,geçmiş birikiminden dolayı ayakta kalmasını 

sağlamaktadır. 

 Mübalağa etmiyorum;gerek kendi kanaatım ve gerekse de halktan işittiğim 

hüküm şu; 

 Abdulhamid-den bu yana üç lider gelmiştir.Bunlar Menderes-Özal-Erdoğandır. 

 Değer ve maneviyat itibarıyla ise,sondan başadır;Erdoğan-Özal-Menderes 

 Dün hapiste bulunan eski genel kurmay başkanının serbest olarak mahkemesinin 

devam etmesini söyleyen başbakan,onun tarafından; “Gökyüzünden bir vahiy mi 

indi...” sözüyle eleştirmiştir. 

 Şu anda aranan kaçakların durumu da göz ardı edilmemelidir. 

 Başbakan bununla da kalmadı darbe şüphelisi bir komutanı hastahanede ziyaret 

ederek,hakimlere ve topluma yanlış bir mesaj vermiş oldu. 

 Başbakan devam eden ciddi bir davada,kendisinin de önemsediği bir hususta 

adeta sulandırma tavrı hiç mi hiç ona yakışmadı. 

 -Tayyib eski çıkardığı gömleği geri mi giyiyor? 

 -Hasan Mezarcı-ya yapılan Tayyib-e de mi yapılıyor? 

 Tayyibe ne oluyor?Zira aç canavara karşı sevgi gösterisinde bulunmak,onun 

iştahını açar ve döner dişinin kirasını ister. 

 Bu millet darbelerden çok çekti. 

 Buna rağmen hangi insancıllığın arkasına sığınıp,bahane uyduruluyor. 

 Ya danışmanlarını kontrol edip gözden geçirmeli veya iktidarın sarhoşluğuna –

arada birde olsa- kapılmamalıdır. 

 Elbette hukukun yavaş işlediği söz konusudur.Böyle ciddi bir meselede hangi bir 

şey göz ardı edilebilir. 

 Hukuktan çekmeyen yoktur,bunda başbakanın şikayet ve salmaya hakkı 

yok,çözmeye çalışması gerekir. 

 Ortada ciddi belgeler olmasa,bu insanlar nasıl içeride tutulabilir? 

 Hiç düşünül müyor mu? 

 *Ergenekon terör örgütü,cumhuriyetin kuruluşunda aktif rol oynayan hatta 

ittihat ve terakkiden beri devam eden,bir kaos merkezidir. 



 Bu insanların kâhir ekseriyeti bu milleti temsil etmeyen,bu milletin kanını 

taşımayan,ağırlıkla göçmen kişilerdir. 

 Kimliklerin değişmesiyle kimlerden olduğu bilinmeyen ve bir kısmı ermeni asıllı 

kimselerin uyanan hücreleridir.  

 Bu – iç ve dış ortaklar- gizli teşkilat ahtapot gibi her tarafa yayılmış,tehdit ve 

korkularla, kanunsuzluğu kanun namına göstermekle iş yapan gizli bir teşkilattır. 

 Ergenekon terör örgütü ile mücadele,Çanakkale savaşına denk bir mücadeledir. 

 Ona destek olmak ve onu sulandırmak,önemsemeyip taviz vermek ise;yapılacak 

en büyük ihanettir. 

 *Şunu bir hüküm olarak rahatlıkla ifade edebilirim; 

 Ergenekon Terör Örgütü;başta askeriye,hukuk,mit gibi kurumlarda önemli, 

stratejik bölümlere hakim,onlara da İsrail hakimdir... 

 İsrailin ortadoğudaki ve tüm İslam dünyasındaki hakimiyetinin sırrı,bize olan 

hakimiyetindendir. 

 Hakimiyetinde az bir kırılma ve deşifre olmaya başladı. İslam dünyası kendine 

gelmeye ve toparlanmaya başladı. 

 Türkiye-nin tam istiklâliyeti,İslâm dünyasının istiklâliyetidir. 

 El ve ayaklarımızdaki prangalar devam etse de,dillerimizdeki prangaların 

gevşemesi,millet olarak maddi ve manevi toparlanmamıza,İslam dünyasının kıpırdanıp 

ayağa kalkmasına sebeb oluşturdu. 

 2007 yılında askeriyede başlayan kırılma ve içte başlayan kavga ve temizlik 

faaliyeti,hukukta,üniversitelerde,cumhurbaşkanlığı,mit,valiler,dış temsilcilerle devam 

etti. 

 Ancak bu bir temizleme faaliyeti olmayıp,süpürme faaliyetidir. 

 Ergenekon elindeki kozlarını kullanarak,yaptığı şantajlarla faaliyetini bir 

yandan gizli devam ettirirken,diğer yandan da içeriye atılanların çıkarılması için –

başbakanı bile etkileyecek derecede- faaliyet göstermektedir. 

 Rehavete kapılmamalı,taviz verilmemeli,sulandırma yapmamalı,son imkan 

ihmale kurban edilmemelidir. 

 Bu ise eskiye dönüm değil,ölüm olur. 

16-02-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 



EN ZALİM KİMDİR? 

 Kur’an-ı Kerim’de en zalim kişi olarak;” Daha önce de Nûh’un kavmini helâk 

etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.”106 

 Bunun dışında diğer 15 yerde ise;-Ve men ezlamu – ifadesiyle –en zalim-,-Kimdir 

o zalim kimse ki- ifadesiyle en zalim 15 kişiyi şöyle sıralar; 

 1-“Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması 

için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka 

girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.”
107

 

 2-Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da 

yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, 

yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha 

zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
108

 

 3-“Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan 

daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.”
109

 

4-Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana 

vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf 

eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; 

meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı 

söylediğiniz, ve O’nun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı 

azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hâllerini bir görsen!”
110

 

5-Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi 

haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? 

Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce 

saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz 

Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”
111

 

6-“Yahut «Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda 

olurduk» demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, 

hidayet ve rahmet geldi. Kim, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden 

daha zalimdir! Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en 

kötüsüyle cezalandıracağız.”
112

 

7-“Kim, Allah’a karşı yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayanlardan 

daha zalimdir? İşte onlara kitaptan (kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan) payları 
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erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz, canlarını almak için geldiğinde, “Hani 

Allah’ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede?” derler. Onlar da, “Bizi yüzüstü 

bırakıp kayboldular” derler ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik 

ederler.”
113

 

8-“Artık, Allah’a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan 

daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla kurtuluşa ermezler.”
114

 

9-“Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine 

arz edilecekler ve şâhitler de, “Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” 

diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah’ın lâneti zalimler üzerinedir.”
115

 

10-“Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar 

konusunda açık bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakkında yalan 

uydurandan daha zalimi var mı?”
116

 

11-“Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve 

elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, 

kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete 

çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar.”
117

 

12-“Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği 

yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?”
118

 

13-“Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz 

çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.”
119

 

14-“Kim, Allah’a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu 

(Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kâfirler için kalacak bir yer mi 

yok!?”
120

 

15-“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha 

zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”
121

 

Böylece bu zalimler özetle şöyle sıralanmaktadır; 

Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması 

için çalışan, Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen, Allah’a karşı yalan 

uyduran, ya da O’nun âyetlerini yalanlayan, Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine 

bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin 
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benzerini ben de indireceğim” diye laf eden, İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a 

karşı yalan uyduran, Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çeviren, Allah’a karşı 

yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayan, kendisine Rabbinin âyetleri 

hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutan, İslâm’a davet 

olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uyduran kimselerin,en zalim kimseler olduğunu ve 

bunlar içinde özellikle –Allah’a yalan isnadda bulunan insanların birkaç defa tekiden 

yalancılardan olduğunu,en zalim kimse bulunduğunu ifade etmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-04-2013 

Bizlerdeki en büyük eksiklik cesaret  

Eğtimci-Yazar Mehmet Özçelik Risale-i Nur ve Medya sorularımızı cevapladı 

 

Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile 

duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, 

yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz… 

  

Makam ve Muhatap gözetilmeli, seçilmeli, muhatabın tavrı göz önünde bulundurulmalı, 

ancak bu taviz verme anlamına olmamalı. 

  

TV, Radyo, gazete, kitap ve dergi yayıncılığı dışında alternatif yayın araçları konusunda 

neler söylenebilir? 

  

Kısa kısa sesli ve görüntülü hadis-veciz sözler, konulu ayet ve hadisler -40 hadis- sesli ve 

görüntülü alan gayet bakir bir alandır, doldurulmalı. Video yapımına gidilmeli. 

  

Bugün bütün dünyanın kullandığı en etkili iletişim araçları ve aygıtları nelerdir? Biz 

bunları ne kadar kullanabiliyoruz? 

  

Tv. Aile ve yolcular için radyo, yeni yeni ve gayet az, hele hele yabancı dilde tam 

yetersiziz. 

  

Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz? 

  

Herkesin bulabileceği mutlaka bir kapı ve mana bulunmaktadır. Rahatlıkla herkes bir 

vesile ile kendisini onda bulabilir. Öyle ki bizi açmayan bir husus, başkası için bulunmaz 

bir hakikat olur.  

  

 Mevcut medya organları –özellikle televizyon kanalları- üzerinden Risale-i Nur’un 

tanıtımı nasıl yapılabilir? 

  

Aslında birikim ve yapılan proğram çok. Birileri bütün bunları bir havuzda toplayıp, 

gerekli yerleri desteklerse daha külli bir netice alınabilir. 

  

http://www.risaleakademi.com/rnet/konferans/2-arama-konferans-risale-i-nur-ve-medya/2796-bizlerdeki-en-bueyuek-eksiklik-cesaret


Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz 

önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir? 

  

Aslında ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Bizlerdeki en büyük eksiklik cesaret. Başkası 

beş kuruşluk malını bin liraya satarken, biz bin liralık değerimizi on kuruşa satmakta 

zorlanıyor veya korkuyoruz. Birikimimiz çok, cesaretlendirmeli ve cemaat halinde 

yürütmeli. 

  

Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile 

televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir? 

  

Evet. Nitekim ben ulusal tv asu’da telefon bağlantısı ile bunu sürdürüyorum. Gizli 

kalmış cevherleri açığa çıkarmaya, teşvike çalışıyorum. Bu isimler belirlenip, zorlada 

olsa katılımları sağlanmalı. 

  

Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir? Cemaati 

kanallar mı olmalı yoksa cemaatler üstü bir anlayışla yeni bir yapılanmaya doğru 

gidilmeli? Tamamen özel girişimciler eliyle yürütülecek işlere destek mi verilmeli? 

  

Cemaatler üstü olmalı, bu iş birazda istek, kabiliyet işi. Herkese hitab etmeli. 

  

Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız? 

  

Her türlü, hikayeler-ibretler-hatıralar. Hepsi de gider. Gündem de takip edilmeli. 

Gerektiğinde gündem oluşturmalı. 

  

Toplum neyi niçin seyrediyor? Bizi niçin ve nasıl seyretmeli? 

  

Farklılıkları sürekli arıyor. Mesela, sırlı ve gizli, duyulmamış olaylar, kıyamet, 

gerektiğinde konuşulamayanları konuşmakla, yıkmadan ve dağıtmadan. 

  

Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme 

konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir? 

  

Ben şu anda dost bir tv’deyim, daha öncede dost bir radyoda idim, her boşluğu 

değerlendirmeli. Gerekirse her sunulan yerde proğram yapılmalı. 

  

Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve 

kültürel faaliyetler nelerdir? Bu faaliyetler ile medyayı buluşturma konusunda neler 

yapılabilir? 

  

Gençlerle baş başa, çocukların dünyası, tefekkür dünyası, belgeseller, kainattan halıkını 

soran seyyah, ibret, dersler…. 

  

Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, 

önerileriniz ne olacaktır? 

  

Herkes taşın altına elini koymalı. Münferid hareket etmemeli, herkes kendine düşeni 

yapmalı ve en önemlisi görev taksimatı zengin içerikli olarak yapılmalıdır. 

  



Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir 

misiniz? 

  

Videolar, çocuk hikayeleri, sesli hadis veya ayetler-vecizeler. 

  

Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslar arası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına 

bakıldığında, Cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir? 

  

Tam bir sahiplenme yok. Kendi haline bırakılmış, yapandan Allah razı olsun denilip 

sadece memnuniyette kalınmakta, destek yetersiz kalmaktadır. Kabiliyetler bulunup 

değerlendirmeli. 

 

ELEM TERA – GÖRMEDİN Mİ? 

Kur’an-ı Kerim-de;Elem terâ ifadesi,31 kere,Eraeyteküm 2  ,Eraeytüm 21 kere 

geçmektedir. 

Rea kökünden görmek ve görüş manalarına gelmektedir. 

Haber verilen şeyleri ne peygamberimiz görmüş ve ne de onlardan haberdar 

olmaktadır. 

Bu tarz bir tevcih-i kelâmla,düşünmesi,ibret alması,Allah’ın azametine bakılması 

istenmiştir. 

Mesela fil olayı,Peygamberimizin doğumundan 54 gün kadar önce olduğu halde,hem bir 

hatırlatma ve hem de Rabbisinin ona olan lütfu hatırlatılmaktadır. 

Bütün âyetlere bu ve bunun gibi ihtiva ettiği külli pencerelerden bakmak gerektiğini 

ifade ederken,gelecek nesillere de mesajlar verilmektedir. 

“Binlerce kişi oldukları hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? 

Allah, onlara “ölün” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf 

ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.” 2 / BAKARA – 243 

-“ Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? Hani, 

peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” 

demişlerdi. O, “Ya üzerinize savaş farz kılındığı hâlde, savaşmayacak olursanız?” 

demişti. Onlar, “Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz 

hâlde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz 

kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir.” 2 / 

BAKARA – 246 

-“ Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında 

İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, “Benim Rabbim diriltir, öldürür.” 

demiş; o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, “Şüphesiz 



Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. 

Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” 2 / BAKARA – 258 

-“ Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm 

vermesi için Allah’ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek 

dönüp gidiyor.” 3 / ÂLİ İMRÂN – 23 

-“ Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı 

satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.” 4 / NİSÂ – 44 

-“ Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır 

ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.” 4 / NİSÂ – 49 

-“ Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve 

“tâğût”a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, “Bunlar, iman edenlerden daha doğru 

yoldadır” diyorlar.” 4 / NİSÂ – 51 

-“ (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını 

iddia edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde, 

onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa 

düşürmek istiyor.” 4 / NİSÂ – 60 

-“ Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” 

denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; 

insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize 

savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya 

geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size 

kıl kadar haksızlık edilmez.” 4 / NİSÂ – 77 

-“ Allah’ın, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? 

Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.” 14 / İBRÂHÎM – 19 

-“ Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, 

dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.” 14 / İBRÂHÎM – 24 

-“ Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna 

sürükleyenleri görmedin mi?” 14 / İBRÂHÎM – 28 

-“ Kâfirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları 

gönderdiğimizi görmedin mi?” 19 / MERYEM – 83 

-“ Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, 

hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap 

hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. 

Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.” 22 / HACC – 18 

-“ Allah’ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin 

mi? Şüphesiz Allah, çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.” 22 / HACC – 63 



-“ Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte 

olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye 

göğü O tutuyor. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.” 

22 / HACC – 65 

-“ Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların 

Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak 

bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” 24 / NÛR – 41 

-“ Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar. 

Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O, gökten, oradaki dağ (gibi 

bulut)lardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu 

bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.” 24 / NÛR – 43 

-“ Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz 

güneşi gölgeye delil kıldık.” 25 / FURKÂN – 45 

-“ Görmedin mi? Gerçekten onlar (o şâirler) her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar (da her 

türlü yalan ve çirkin sözü söylerler).” 26 / ŞUARÂ – 225 

-“ Görmedin mi ki, Allah, geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. 

Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) 

belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah, işlediklerinizden hakkıyla 

haberdardır.” 31 / LOKMÂN – 29 

-“ Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu 

âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla 

sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.” 31 / LOKMÂN – 31 

-“ Görmüyor musun ki, Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. 

Dağlardan da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) 

var, simsiyah taşlar da var.” 35 / FÂTIR – 27 

-“ Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. 

Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları 

sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp hâline getirir. 

Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.” 39 / ZUMER – 21 

-“ Allah’ın âyetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar?” 40 / 

MU'MİN – 69 

-“ Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice 

konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. 

Bundan daha az, yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka 

onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah, 

her şeyi hakkıyla bilir.” 58 / MUCÂDELE – 7 



-“ Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık 

ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah’ın seni 

selâmlamadığı selâmla selâmlıyorlar. İçlerinden de, “Söylediklerimizden dolayı Allah 

bize azap etse ya!” diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış 

yeridir orası!” 58 / MUCÂDELE – 8 

-“ Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar 

ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.” 58 / 

MUCÂDELE – 14 

-“ Kitap ehlinden o inkâr eden kardeşlerine, “Yemin ederiz ki, siz (Medine’den) 

çıkarılırsanız, muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye 

boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa, size mutlaka yardım ederiz” diyerek 

münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Hâlbuki Allah onların kesinlikle yalancı 

olduklarına şahitlik eder.” 59 / HAŞR – 11 

-“ Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti?” 89 / FECR – 6 

-“ Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?” 105 / FÎL – 1 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-05-2013 

 

EHL-İ BEYT VE ALEVİLİK 

HZ.ALİ  

” Hazret-i Ali'ye (R.A.) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve 

mertebesi noktasından. İkinci cihet: Âl-i Beytin şahs-ı manevîsini temsil ettiği 

noktasındandır. Âl-i Beytin şahs-ı manevîsi ise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazret-i Ali 

(R.A.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i Ebubekir ve Hazret-i Ömer'i (R.A.) 

takdim ediyorlar. Hizmet-i İslâmiyette ve kurbiyet-i İlahiyede makamlarını daha yüksek 

görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hazret-i Ali (R.A.) şahs-ı manevî-i Âl-i Beytin 

mümessili ve şahs-ı manevî-i Âl-i Beyt, bir hakikat-ı Muhammediyeyi (A.S.M.) temsil 

ettiği cihetle, müvazeneye gelmez. İşte Hazret-i Ali (R.A.) hakkında fevkalâde 

senakârane ehadîs-i Nebeviye, bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikatı teyid eden bir 

rivayet-i sahiha var ki; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: "Her 

Nebinin nesli kendindendir. Benim neslim, Ali'nin (R.A.) neslidir."
122

 

            “Hazret-i Ali (R.A.), Hulefa-i Raşidîn'i hak görmeseydi, bir dakika tanımaz ve 

itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve racih gördüğü için, gayret ve şecaatini 

hakperestlik yoluna teslim etmiş."
123
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            “Evveli dünyadan kıyamete kadar ulum ve esrarı mühimme bize şuhud 

derecesinde inkişaf etmiş.Kim ne isterse sorsun.Sözümüze şüphe edenler zelil olur.”
124

 

*Hem, nakl-i sahihle, İmam-ı Ali için dua etmiş:    Yani, 

"Yâ Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme." İşte şu dua bereketiyle, İmam-ı Ali 

kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış libasını giyerdi. Derdi ki: "O duanın bereketiyle 

hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum." 
125

 

“İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın, Risale-i Nur hakkında ihbar-ı gaybîsinden bir 

parça olan bu kısım; Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasında dercedilen İşârât-ı Kur'âniye 

ve üç Kerâmet-i Aleviye ve Kerâmet-i Gavsiye risaleleriyle birlikte, ehl-i vukufların 

takdirkâr raporlarına müsteniden, mahkemelerce sahiplerine iade edilmiştir.  

İmam-ı Ali'nin (r.a.) Celcelûtiyede, Risale-i Nur hakkındaki üç kerâmetinden bir 

kerâmetinin sekiz remzinden Yedinci ve Sekizinci Remz'in bir parçasıdır. Sikke-i 

Tasdîk-ı Gaybî Mecmuasının yüz yirmi beşinci sayfasından, yüz otuzuncu sayfasına 

kadar olan kısımda münderiçtir.  

Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh, nasıl ki,  

  

diye birinci fıkrasıyla Yedinci Şuaya işaret etmiş; öyle de, aynı fıkra ile, Âlî Bir 

Tefekkürnâme ve Tevhîde Dâir Yüksek Bir Mârifetnâme nâmında olan Yirmi 

Dokuzuncu Arabî Lem'aya dahi işaret eder. İkinci fıkrasıyla İsm-i Âzam ve Sekîne 

denilen esmâ-i sitte-i meşhûrenin hakîkatlerini gâyet Âlî bir tarzda beyân ve ispat eden 

ve Yirmi Dokuzuncu Lem'ayı takip eyleyen Otuzuncu Lem'a nâmında Altı Nükte-i 

Esmâ risâlesine   

cümlesiyle işaret ettiğinden; sonra akabinde, risâle-i esmâyı tâkip eden Otuz Birinci 

Lem'anın Birinci Şuayı olarak, otuz üç âyet-i Kur'âniyenin Risâle-i Nur'a işârâtını 

kaydedip, hesâb-ı cifrî münâsebetiyle, baştan başa ilm-i huruf risâlesi gibi görünen ve 

bir mu'cize-i Kur'âniye hükmünde bulunan risâleye  

   kelimesiyle işaret edip, derâkab 

  kelâmıyla dahi, risâle-i hurûfiyeyi takip eden 
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ve el-Âyetü'l-Kübrâ'dan ve başka Resâil-i Nuriyeden terekküb eden ve Asâ-yı Mûsâ 

nâmını alan ve asâ-yı Mûsâ gibi dalâletin ve şirkin sihirlerini ibtâl eden Risâle-i Nur'un 

şimdilik en son ve âhir risâlesine "Asâ-yı Mûsâ" nâmını vererek işaretle beraber, 

mânevî karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor.  

Evet, kelimesiyle Yedinci Şua işareti, kuvvetli karîneler ile ispat 

edildiği gibi; aynı kelime, diğer bir mânâ ile, elhak Risâle-i Nur'un Âyet-i Kübrâsı 

hükmünde ve ekser risâlelerin ruhlarını cem' eden ve Arabî bulunan Yirmi Dokuzuncu 

Lem'aya, bu kelâm, "müstetbeâtü't-terâkib" kâidesiyle ona bakıyor, efrâdına dahil 

ediyor. Öyle ise, Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret 

eder diyebiliriz. Hem sâir işârâtın karînesiyle, hem Mektubat'tan sonra Lem'alar'a 

başka bir tarz-ı ibâre ile îma ederek; Lem'alar'ın en parlağının telifi, dehşetli bir 

zamanda ve hapis ve îdamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bulmak için, mânâ-i 

mecâzî ve mefhum-u işârî ile, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh, kendi lisânını büyük 

tehlikelerde bulunan müellifin hesâbına istimâl ederek, 

 yani, "Yâ Rab! Beni kurtar, emân ve emniyet 

ver" diye duâ etmesiyle, tam tamına Eskişehir Hapishânesinde îdam ve uzun hapis 

tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevâfuk 

karînesiyle, kelâm-ı zımnî ve işârî delâlet ettiğinden, diyebiliriz ki, Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallâhü Anh dahi, bundan ona işâret eder.  

Hem Otuzuncu Lem' a nâmında ve Altı Nükte olan Risâle-i Esmâya bakarak, 

  deyip, sâir işârâtın karînesiyle, hem Yirmi Dokuzuncu Lem'aya tâkip 

karînesiyle, hem ikisinin isimde ve "esmâ" lâfzına tevâfuk karînesiyle, hem teşettüt-ü 

hâle ve sıkıntılı bir gurbete ve perişâniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle tesellî 

ve tahammül bulmasına ve manâ-i mecâzî cihetinde Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü 

Anh lisânıyla kendine duâ olan     yani, İsm-i 

Âzam olan o Esmâ Risâlesinin bereketiyle, beni teşettütten, perişâniyetten hıfzeyle yâ 

Rabbi!" meâli tam tamına o risâle ve sahibinin vaziyetine tevâfuk karînesiyle, "Kelâm-ı 

mecâzî, delâlet; ve İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh ise, gaybî işaret eder" diyebiliriz.  

Hem mâdem Celcelûtiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana 

bakıyor; ve gaybî umûr-u istikbâliyeden haber veriyor; ve mâdem, Kur'ân îtibârıyla, bu 

asır dehşetlidir ve Kur'ân hesâbıyla, Risâle-i Nur, bu karanlık asırda ehemmiyetli bir 

hâdisedir; ve mâdem sarâhat derecesinde çok karine ve emârelerle, Risâle-i Nur, 

Celcelûtiyenin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş; ve mâdem Risâle-i Nur ve 

eczâları, bu mevkie lâyıktır ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radiyallâhü Anhın nazar-ı takdirine 

ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyâkatleri ve kıymetleri var; ve mâdem 

Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, Sirâcünnûr'dan zâhir bir sûrette haber 

verdiğinden, sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda Sözler'den, sonra Mektublar'dan, 

sonra Lem'alar'dan risâlelerdeki aynı tertip aynı makam, aynı numara tahtında, 

kuvvetli karînelerin sevkiyle kelâm delâlet ve Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anhın 

işaret ettiğini ispat eylemiş. Ve mâdem, başta  



 

risâlelerin başı ve Birinci Söz olan "Bismillâh" risâlesine baktığı gibi; kasem-i câmi-i 

muazzamanın âhirinde, risâlelerin kısm-ı âhirleri olan son Lem'alara ve Şuâlara, 

husûsan bir âyet-i kübrâ-i Tevhid olan Yirmi Dokuzuncu Lem'a-i hârika-i Arabiye ve 

Risâle-i Esmâ-i Sitte ve Risâle-i İşârât-ı Huruf u Kur'âniye ve bilhassa şimdilik en âhir 

Şuâ ve asâ-yı Mûsâ gibi, dalâletlerin bütün mânevî sihirlerini ibtâl edebilen bir 

mâhiyette bulunan ve bir mânâda Âyetü'l-Kübrâ nâmını alan risâle-i hârikaya bakıyor 

gibi bir tarz-ı ifâde görünüyor; ve mâdem birtek meselede bulunan emâreler ve 

karîneler, meselenin vahdeti haysiyetiyle birbirine kuvvet verir, zaif bir münâsebetle bir 

tereşşuh dahi membaına ilhak edilir; elbette bu yedi adet esaslara istinâden deriz: 

"Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallahü Anh, nasıl ki meşhur Sözlere tertipleri üzerine işaret 

etmiş ve Mektubâttan bir kısmına ve Lem'alardan en mühimlerine tertiple bakmış; öyle 

de,    cümlesiyle, Otuzuncu Lem'aya, yani müstakil 

Lem'alar'ın en son olan Esmâ-i Sitte Risâlesine, tahsin ederek bakıyor. Ve  

 kelâmıyla dahi Otuzuncu Lem'ayı takip eden işârât-ı 

huruf-u Kur'âniye risâlesini takdir edip, işaretle tasdik ediyor.  

  kelimesiyle dahi şimdilik en âhir risâle ve 

Tevhid ve îmânın elinde asâ-yı Mûsâ gibi hârikalı, en kuvvetli bürhan olan mecmua 

risâlesini senâkârâne remzen gösteriyor gibi bir tarz-ı ifâdeden bilâperve hükmediyoruz 

ki: Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh, hem Risâle-i Nur'dan, hem çok ehemmiyetli 

risâlelerinden mânâ-i hakîki ve mecâzî ile, işârî ve remzî ve îmâî ve telvihî bir sûrette 

haber veriyor. Kimin şüphesi varsa, işaret olunan risâlelere bir kere dikkatle baksın. 

İnsafı varsa, şüphesi kalmaz zannediyorum.  

Buradaki mâna-i işârî ve medlûl-ü mecâzîlere, karînelerin en güzeli ve latîfi; aynı 

tertibi muhâfaza ile verilen isimlerin münâsebetidir. Meselâ, Yirmi Dokuz ve Otuz ve 

Otuz Bir ve Otuz İki mertebe-i tâdâdda, Yirmi Dokuz ve Otuz ve Otuz Bir ve Otuz 

İkinci Sözlere gâyet münâsip isimler ile; başta, Sözler'in başı olan Birinci Söze, aynı 

Besmele sırrıyla ve âhirde, şimdilik risâlelerin âhirine mâhiyetini gösterir lâyık birer 

isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de, fakat çok güzeldir ve letâfetlidir. Ben îtiraf 

ediyorum ki; böyle makbul bir eserin mazhân olmak, hiçbir vecihle o makâma liyâkatim 

yoktur. Fakat, küçük ehemmiyetsiz bir çekirdekten, koca dağ gibi bir ağacı halk etmek, 

kudret-i İlâhiyenin şe'nindendir ve âdetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin 

ederim ki, Risâle-i Nur'u senâdan maksadım, Kur'ân'ın hakîkatlerini ve îmânın 

rükünlerini teyid ve ispat ve neşirdir. Hâlık-ı Rahîmime yüz binler şükrolsun ki, 

kendimi, kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve 

o nefs-i emmâreyi, başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen 

bir adam arkasındaki fânî dünyaya riyâkârâne bakması, acınacak bir hamakattır ve 

dehşetli bir hasârettir. İşte bu hÂlet-i rûhiye ile, yalnız hakâik-ı îmâniyenin tercümânı 

olan Risâle-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latîf bir münâsebet söyleyeceğim. Şöyle ki:  

Celcelûtiye, Süryânice bedî' demektir ve bedî' mânâsındadır. İbâreleri bedî' olan 

Risâle-i Nur, Celcelûtiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhâtı 

göründüğünden, kasîdenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki, 



eskiden beri benim liyâkatim olmadığı halde bana verilen "Bediüzzaman" lâkâbı, benim 

değildi, belki Risâle-i Nur'un mânevî bir ismi idi. Zâhir bir tercümânına âriyeten ve 

emâneten takılmış. Şimdi o emânet isim, hakîki sahibine iâde edilmiş. Demek, Süryânice 

bedî' mânâsında ve kasîdede tekerrürüne binâen, kasîdeye verilen Celcelûtiye ismi 

işâr"ı bir tarzda, bid'at zamanında çıkan Bediü'l-Beyân ve Bediü'z-Zaman olan Risâle-i 

Nur'un hem ibâre, hem mânâ, hem isim noktalarıyla bedîliğine münâsebettarlığı ihsâs 

etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmâsında, Risâle-i 

Nur çok yer işgal ettiği için, hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. “
126

 

 

*Hasan Feyzi'nin bir mektubu vardır. Hülâsası:  

            "Ey Risale-i Nur! Senin, hakkın dili ve hakkın ilhamı olup onun izniyle 

yazıldığına şüphe yok... Ben kimsenin malı değilim. Ben hiçbir kitaptan alınmadım, 

hiçbir eserden çalınmadım. Ben Rabbânî ve Kur'ânîyim. Bir lâyemutun eserinden 

fışkıran kerametli bir Nurum... 

Sen çok feyizli ve rahmetli bir hak kitapsın. Bazı has ve hâlis talebelerini evliya 

ve asfiya nişanlarıyla taltif ve tezyin ediyorsun. Hem mahkemelere senin eczaların bir 

mücrim, bir maznun sıfatıyla değil, belki bir muallim, bir mürebbî ve bir mürşid olarak 

girmiştir. Her divan-ı adalette en büyük dehşet ve savletini azamet ve izzetine parlak ve 

şaşaalı bir sûrette gösterdin. Onları da İmân ve Kur'ân suyuyla yıkadın.  

"Ey Risale-i Nurun bir hâdimi ve tercümanı olan Üstadım! Allah'ın abdi ve İmam-ı 

Ali'nin (r.a.) mânevî veledi ve Gavs-ı âzamın (k.s.) müridi olan üstadım! Beni huzur-u 

âlî-yi irfanına çıkar. İşte ancak bir kilo kadar olan bir aylık erzakı ve zahîresi paket 

halinde kâğıtta sarılı ve çivide asılı duruyor. O yokluk içinde tükenmez bir varlığa 

kavuşuyor. Hediye ve behiyeleri almaktan çekiniyor. Zekât ve sadakaları, teberrük ve 

teberruları alsaydı, bugün bir milyon servet sahibi olurdu." 
127

 

*Aziz, muhterem kardeşim,  

            Evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun ve müdakkikane hararetli 

mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki, 

Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur a Celcelutiye Kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek 

çok alakadarlık gösteren ve benim hakaik-i imaniyede hususi üstadım, İmam-ı Ali dir 

(r.a.). Ve    - Vazifem karşılığında sizden bir ücret 

istemiyorum; sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beytime muhabbettir.-
128

 

ayetinin nassıyla, Al-i Beytin muhabbeti, Risale-i Nur da ve mesleğimizde bir esastır ve 

Vehhabilik damarı, hiçbir cihette Nur'un hakiki şakirtlerinde olmamak lazım geliyor. 

Fakat, madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilafdan istifade edip, ehl-i imanı 

şaşırtıp ve şeairi bozarak Kur'ân ve İmân aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu 
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müthiş düşmana karşı cüz i teferruata dair medar-ı ihtilaf münakaşaların kapısını 

açmamak gerektir.”
129

 

*Herbir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane 

çabalarken, Risalei'n-Nur (Risaletü'n-Nur) Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden 

son ordusunun 
 
gösterip ve ondan mukavemetsuz maddi ve manevi imdat getirmek 

hizmetinde harika bir emirber neferi olarak Ayetü'l-Kübra risalesini İmam-ı Ali 

Radıyallahü Anh keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş.” 
130

 

*Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına 

geçecek ve etrafında çoklar katledilecek." 
131

-, -
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İşte şu sahih, kati hadisler, otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Aişe ve Zübeyir ve 

Talha'ya karşı vak'a-i Cemel'de; ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de; ve Havârice karşı 

Harûra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir.  

*Hem Hazret-i Ali'ye, "senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir 

adamı" 
133

 

 ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman ibni Mülcemü'l-

Hâricîdir.  

Hem Hâricîlerin içinde "Züssedye" denilen bir adamı, garip bir nişanla alâmet 

olarak haber vermiştir ki, Havâriçlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş, Hazret-i 

Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş, hem mucize-i Nebeviyeyi ilân etmiş. 
134

  

*Şu makamda bir mühim sual vardır ki, denilir ki: "Hazret-i Ali, o derece 

hilâfete liyakati olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma karabeti ve 

harikulâde cesaret ve ilmiyle beraber, neden hilâfette tekaddüm ettirilmedi? Ve neden 

onun hilâfeti zamanında İslâm çok keşmekeşe mazhar oldu?"  

Elcevap: Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Hazret-i Ali'nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, 

murad-ı İlâhî başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlâhîye tâbi olmuş." 
135

 

Murad-ı İlâhînin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki:  

Vefat-ı Nebevîden sonra, en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan 

Sahabeler, eğer Hazret-i Ali başa geçseydi, Hazret-i Ali'nin hilâfeti zamanında zuhura 
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gelen hâdisâtın şehadetiyle ve Hazret-i Ali'nin mümâşatsız, pervâsız, zâhidâne, 

kahramanâne, müstağniyâne tavrı ve şöhretgir-i âlem şecaati itibarıyla, çok zatlarda ve 

kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen 

muhtemeldi.  

Hem Hazret-i Ali'nin hilâfetinin teahhur etmesinin bir sırrı da şudur ki: Gayet 

muhtelif akvâmın birbirine karışmasıyla, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın haber 

verdiği gibi sonra inkişaf eden yetmiş üç fırka -1- efkârının esaslarını taşıyan o akvam 

içinde, fitne-engiz hâdisâtın zuhuru zamanında, Hazret-i Ali gibi harikulâde bir cesaret 

ve feraset sahibi, Hâşimî ve Âl-i Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lâzımdı ki 

dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın haber verdiği gibi, 

"Ben Kur'ân'ın tenzili için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin."
136

  

*Hem eğer Hazret-i Ali olmasaydı, dünya saltanatı, mülûk-u Emeviyeyi bütün 

bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki, karşılarında Hazret-i Ali ve Âl-i Beyti 

gördükleri için, onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl-i İslâm nazarında mevkilerini 

muhafaza etmek için, ister istemez, Emeviye devleti reislerinin umumu, kendileri olmasa 

da, herhalde teşvik ve tasvipleriyle, etbâları ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle hakaik-i 

İslâmiyeyi ve hakaik-i imaniyeyi ve ahkâm-ı Kur'âniyeyi muhafazaya ve neşre çalıştılar. 

Yüz binlerle müçtehidîn-i muhakkikîn ve muhaddisîn-i kâmilîn ve evliyalar ve asfiyalar 

yetiştirdiler. Eğer karşılarında Âl-i Beytin gayet kuvvetli velâyet ve diyanet ve kemâlâtı 

olmasaydı, Abbasîlerin ve Emevîlerin âhirlerindeki gibi, bütün bütün çığırdan çıkmak 

muhtemeldi.  

Eğer denilse: "Neden hilâfet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevîde takarrur etmedi? 

Halbuki en ziyade lâyık ve müstehak onlardı."  

Elcevap: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve 

ahkâm-ı Kur'âniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilâfet ve saltanata geçen, ya nebî gibi 

mâsum olmalı, veyahut Hulefâ-i Râşidîn ve Ömer ibni Abdülâziz-i Emevî ve Mehdî-i 

Abbâsî gibi harikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki, aldanmasın. Halbuki, Mısır'da Âl-i 

Beyt namına teşekkül eden devlet-i Fâtımiye hilâfeti ve Afrika'da Muvahhidîn hükûmeti 

ve İran'da Safevîler devleti gösteriyor ki, saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz; 

vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur. Halbuki, 

saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyete ve Kur'ân'a 

hizmet etmişler.  

İşte, bak: Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktâb-ı Erbaa ve 

bilhassa Gavs-ı Âzam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden 

gelen imamlar, hususan Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer mânevî mehdî 

hükmüne geçmiş, mânevî zulmü ve zulümatı dağıtıp envâr-ı Kur'âniyeyi ve hakaik-i 

imaniyeyi neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.”
137
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*Eğer denilse: "Mübarek İslâmiyet ve nuranî Asr-ı Saadetin başına gelen o 

dehşetli, kanlı fitnenin hikmeti ve veçh-i rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra lâyık 

değildiler."  

Elcevap: Nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebâtâtın, 

tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus 

çiçek açar, fıtrî birer vazife başına geçer. Öyle de, Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne 

dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. 

"İslâmiyet tehlikededir, yangın var!" diye her taifeyi korkuttu, İslâmiyetin hıfzına 

koşturdu. Herbiri, kendi istidadına göre, câmia-i İslâmiyetin kesretli ve muhtelif 

vazifelerinden bir vazifeyi omuzuna aldı, kemâl-i ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadislerin 

muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hakaik-ı îmâniyenin 

muhafazasına, bir kısmı Kur'ân'ın muhafazasına çalıştı, ve hâkezâ, herbir taife bir 

hizmete girdi. Vezâif-i İslâmiyette hummâlı bir surette sa'y ettiler. Muhtelif renklerde 

çok çiçekler açıldı. Pek geniş olan âlem-i İslâmiyetin aktârına, o fırtına ile tohumlar 

atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat, maatteessüf, o güller ve gülistan içinde, ehl-i 

bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı.  

Güya dest-i kudret, celâlle o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i 

himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anilmerkeziyye 

ile, pek çok münevver müçtehidleri ve nuranî muhaddisleri, kudsî hafızları, asfiyaları, 

aktabları âlem-i İslâmın aktârına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar ehl-i 

İslâmı heyecana getirip, Kur'ân'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi 

sadede geliyoruz.  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın umur-u gaybiyeden haber verdiği gibi 

doğru vukua gelen işler binlerdir, pek çoktur. Biz yalnız cüz'î birkaç misaline işaret 

edeceğiz.  

İşte, başta Buharî ve Müslim, sıhhatle meşhur Kütüb-ü Sitte-i Hadisiye sahipleri, 

beyan edeceğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu mânen mütevatir ve 

bir kısmı dahi, ehl-i tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle, mütevatir gibi kati 

denilebilir.  

İşte, nakl-i sahih-i kati ile, Ashabına haber vermiş ki: "Siz umum düşmanlarınıza 

galebe edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i 

Irak, hem feth-i İran, hem feth-i Beytü'l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın 

en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim 

edeceksiniz." -1- Haber vermiş. Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş. 

Belki, görür gibi kati ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği 

vakit, hicrete mecbur olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı.”
138

  

*Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin in (r.a.) ve Gavs-ı Azamın 

(k.s.) ihbarat-ı gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir. Çünkü Hazret-i 

Ali, üç keramet-i gaybiyesiyle Risale-i Nur dan haber verdiği gibi, Gavs-ı Azam (k.s.) da 

kuvvetli bir surette Risale-i Nur dan haber verip tercümanını teşci etmiş.”
139
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HZ.FATIMA 

Hem Hazret-i Fatıma için dua etmiş:   Yani, "Açlık elemini ona 

verme." Hazret-i Fatıma der ki: "O duadan sonra açlık elemini görmedim." 
140

 

*Meselâ,  -4- Muhammed erkeklerinizden hiçbirinin 

babası değildir. 
141

 

Bir kısım, şu âyetten şöyle bir işaret-i gaybiye fehmeder ki, "Peygamberin 

(a.s.m.) evlâd-ı zükûru, ricâl derecesinde kalmayıp, ricâl olarak nesli bir hikmete binâen 

kalmayacaktır. Yalnız, ricâl tâbirinin ifadesiyle, nisânın pederi olduğunu işaret 

ettiğinden, nisâ olarak nesli devam edecektir. Felillâhilhamd, Hazret-i Fâtıma'nın nesl-i 

mübâreki, Hasan ve Hüseyin gibi iki nurânî silsilenin bedr-i münevveri, şems-i 

Nübüvvetin mânevî ve maddî neslini idâme ediyorlar.”
142

 

*Nakl-i sahih-i kati ile, Hazret-i Fatıma'ya (r.a.) ferman etmiş ki:  

-
143

 deyip,  "Âl-i Beytimden, herkesten evvel vefat edip 

bana iltihak edeceksin" diye söylemiş. Altı ay sonra, haber verdiği gibi aynen zuhur 

etmiş. “
144

 

 

*Nakl-i sahih ile, Hazret-i Ali ve Fatımatü'z-Zehrâ velîmesinde, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Bilâl-ı Habeşîye emretti: "Dört beş avuç un, ekmek yapılsın ve 

bir deve yavrusu kesilsin."  

Hazret-i Bilâl der: Ben taamı getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife 

taife Sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten bâki kalan miktara yine bereketle 

dua etti. Bütün ezvâc-ı tâhirâta, herbirine birer kâse gönderildi. Emretti ki: "Hem 

yesinler, hem yanlarına gelenlere yedirsinler. 

Evet, böyle mübarek bir izdivaçta, elbette böyle bir bereket lâzımdır ve vukuu 

katidir. " 
145

 

*Hazret-i İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri İmam-ı Muhammedü'l-Bâkır'dan, o da 

pederi İmam-ı Zeynelâbidîn'den, o dahi İmam-ı Ali'den nakleder ki:  

Fatımatü'z-Zehrâ, yalnız ikisine kâfi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi 

gönderdi, tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti 
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ve emretti ki, o yemekten herbir ezvâcına birer kâse gönderildi. Sonra kendine, hem 

Ali'ye, hem Fatıma ve evlâtlarına birer kâse ayrıldıktan sonra, Hazret-i Fatıma der: 

"Tenceremizi kaldırdık; daha dolu olup taşıyordu. Meşiet-i İlâhiye ile, hayli zaman o 

yemekten yedik. 

Acaba niçin bu nuranî, yüksek silsile-i rivayetten gelen şu mucize-i berekete, 

gözünle görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz. " 
146

 

 

HZ.HASAN VE HZ.HÜSEYİN 

“Amma Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevîlere karşı mücadeleleri ise, din ile 

milliyet muharebesi idi. Yani, Emevîler, devlet-i İslâmiyeyi Arap milliyeti üzerine 

istinad ettirip, rabıta-i İslâmiyeti rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle 

zarar verdiler.  

Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler.  

Diğeri: Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden, 

zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü, unsuriyetperver bir hâkim, millettaşını tercih 

eder, adalet edemez.  

- Müslüman olduktan sonra, Habeşli 

bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiç bir fark yoktur.”
147

 

- İslam Cahiliyetten kalma ırkçılığı ve 

kabileciliği ortadan kaldırmıştır.
148

 ferman-ı katîsiyle, rabıta-i diniye yerine rabıta-i 

milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider.  

İşte, Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı 

mücadele etmiş, tâ makam-ı şehadeti ihraz etmiş.  

Eğer denilse: "Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? 

Hem neden kader-i İlâhî ve rahmet-i İlâhiye onların feci bir âkıbete uğramasına 

müsaade etmiş?"  

Elcevap: Hazret-i Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak 

eden sair milletlerde, yaralanmış gurur-u milliyeleri cihetiyle, Arap milletine karşı bir 

fikr-i intikam bulunması, Hazret-i Hüseyin ve taraftarlarının sâfi ve parlak mesleklerine 

halel verip mağlûbiyetlerine sebep olmuş.  

Amma kader nokta-i nazarında feci âkıbetin hikmeti ise:  
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Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, mânevî bir saltanata 

namzet idiler. Dünya saltanatı ile mânevî saltanatın cem'i gayet müşküldür. Onun için 

onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi-tâ, kalben dünyaya karşı 

alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve surî bir saltanattan çekildi; fakat parlak 

ve daimî bir saltanat-ı mâneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına 

merci oldular.  

Üçüncü Sualiniz: "O mübarek zatların başına gelen o feci, gaddârâne 

muamelenin hikmeti nedir?" diyorsunuz.  

Elcevap: Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin'in muarızları olan 

Emevîler saltanatında, merhametsiz gadre sebebiyet verecek üç esas vardı:  

Birisi: Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan, "Hükûmetin selâmeti ve âsâyişin 

devamı için eşhas feda edilir."  

İkincisi: Onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için, milliyetin 

gaddârâne bir düsturu olan, "Milletin selâmeti için herşey feda edilir."  

Üçüncüsü: Emevîlerin Hâşimîlere karşı ananesindeki rekabet damarı, Yezid gibi 

bazılarında bulunduğu için, şefkatsiz bir gadre kabiliyet göstermişti.  

Dördüncü bir sebep de, Hazret-i Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki, 

Emevîlerin, Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına "memâlik" tabir ederek 

köle nazarıyla bakmaları ve gurur-u milliyelerini kırmaları yüzünden, milel-i saire 

Hazret-i Hüseyin'in cemaatine intikamkârâne ve müşevveş bir niyetle iltihak 

ettiklerinden, Emevîlerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş, gayet gaddârâne ve 

merhametsizcesine, meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir.  

Mezkûr dört esbab, zâhirîdir. Kader noktasından bakıldığı vakit, Hazret-i 

Hüseyin ve akrabasına, o facia sebebiyle hasıl olan netâic-i uhreviye ve saltanat-ı 

ruhaniye ve terakkiyât-ı mâneviye o kadar kıymettardır ki, o facia ile çektikleri zahmet 

gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer, bir saat işkence altında şehid edilse, öyle 

bir mertebeyi bulur ki, on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer 

şehid olduktan sonra ona sorulabilse, "Az birşeyle pek çok şeyler kazandım" 

diyecektir.”
149

  

*Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Seleme'nin, daha diğerlerin 

rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki, "Hazret-i Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ'da 

katledilecektir." 
150

 Elli sene sonra, aynı vak'a-i ciğersûz vukua gelip o ihbar-ı gaybîyi 

tasdik etmiş.  
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Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra 

yani "katle ve belâya ve nefye maruz kalacaklar." 
151

 Ve bir 

derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. “
152

 

*Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde 

bazı hususî, cüz'î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm 

şefkati o hususî, cüz'î maddelere sarf etmesi, vazife-i nübüvvetin fevkalâde 

ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'î madde, küllî, umumî bir vazife-i 

nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan, o silsile-i 

azîmenin hesabına, onun mümessiline fevkalâde ehemmiyet verilmiş.  

Meselâ, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Hasan ve Hüseyin'e 

karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalâde şefkat ve ehemmiyet-i azîme, yalnız cibillî 

şefkat ve hiss-i karâbetten gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı 

nuranîsinin bir ucu ve verâset-i Nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, 

mümessili, fihristesi cihetiyledir.  

Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Hasan'ı (r.a.) kemâl-i 

şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazret-i Hasan'dan (r.a.) teselsül eden 

nuranî nesl-i mübarekinden, Gavs-ı Âzam olan Şah-ı Geylânî gibi pek çok mehdî-misal 

verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye (a.s.m.) olan zatların hesabına Hazret-i 

Hasan'ın (r.a.) başını öpmüş. Ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kudsiyelerini 

nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alâmet olarak, 

Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmüş.  

Hem Hazret-i Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, 

Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık gibi 

eimme-i âlişan ve hakikî verese-i Nebeviye gibi çok mehdîmisal zevât-ı nuraniyenin 

namına ve din-i İslâm ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemâl-i şefkat ve 

ehemmiyetini göstermiştir.  

Evet, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) gayb-âşinâ kalbiyle, dünyada Asr-ı Saadetten 

ebed tarafında olan meydan-ı haşri temâşâ eden ve yerden Cenneti gören ve zeminden 

gökteki melâikeleri müşahede eden ve zaman-ı Âdem'den beri mazi zulümatının 

perdeleri içinde gizlenmiş hâdisâtı gören, hattâ Zât-ı Zülcelâlin rüyetine mazhar olan 

nazar-ı nuranîsi, çeşm-i istikbal-bînîsi, elbette Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in arkalarında 

teselsül eden aktab ve eimme-i verese ve mehdîleri görmüş ve onların umumu namına 

başlarını öpmüş. Evet, Hazret-i Hasan'ın (r.a.) başını öpmesinden, Şah-ı Geylânî'nin 

hisse-i azîmesi var. “
153

 

 

ZEYNEL ABİDİN 
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*İşte, bak: Hazret-i Hasan'ın neslinden gelen aktablar, hususan Aktâb-ı Erbaa ve 

bilhassa Gavs-ı Âzam olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî ve Hazret-i Hüseyin'in neslinden 

gelen imamlar, hususan Zeynelâbidin ve Cafer-i Sadık ki, herbiri birer mânevî mehdî 

hükmüne geçmiş, mânevî zulmü ve zulümatı dağıtıp envâr-ı Kur'âniyeyi ve hakaik-i 

imaniyeyi neşretmişler, cedd-i emcedlerinin birer vârisi olduklarını göstermişler.”
154

 

*Hem Hazret-i Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalâde ehemmiyet ve şefkat, 

Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynelâbidin, Cafer-i Sadık gibi 

eimme-i âlişan ve hakikî verese-i Nebeviye gibi çok mehdîmisal zevât-ı nuraniyenin 

namına ve din-i İslâm ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemâl-i şefkat ve 

ehemmiyetini göstermiştir.
155

 

*Evet, o kadar acip fitneler ve dağdağa-i siyaset içinde, gece ve gündüzde 

Zeynelâbidin gibi bin rekât namaz kılan ve Tâusu Yemenî gibi kırk sene yatsı abdestiyle 

sabah namazını edâ eden çok mühim pek çok zatlar sırrını 

göstermişlerdir.
156

 

*Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (k.s.) ve 

Zeynelabidin (r.a.) ve Hasan, Hüseyin (r.a.) vasıtasıyla İmam-ı Ali den (r.a.) almışım. 

Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.
157

 

*Yeni Said in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Azam ve İmam-ı 

Gazali, Zeynelabidin (r.a.) hususan Cevşenü l-Kebir münacatını bu iki imamdan ders 

almışım. Ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche den aldığım ders, otuz 

seneden beri, hususan Cevşenü l-Kebir le daima onlara manevi irtibatımda, geçmiş 

hakikati ve şimdiki Risale-i Nur dan bize gelen meşrebi almışım.
158

 

 

EHL-İ BEYT-ÂL-İ BEYT-ÂL-İ ÂBA 

EHL-İ BEYT:” Cadde-i Kübra, elbette velayet-i kübra sahibleri olan sahabe ve 

asfiya ve tâbiîn ve eimme-i Ehl-i Beyt ve eimme-i müçtehidînin caddesidir ki, doğrudan 

doğruya Kur'anın birinci tabaka şakirdleridir.”
159

 

            “Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle Din-i İslâm lehinde 

edna bir emareyi, kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünki fıtrî tarafdardır. Başkası 

ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.”
160

 

            “Madem Ehl-i Beyt'e zulmedenler şimdi âhirette cezasını öyle bir tarzda 
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görüyorlar ki, bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor. Ve mazlum Ehl-

i Beyt, muvakkat bir azab ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükâfat 

görmüşler ki, aklımız ihata etmiyor.”
161

 

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

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

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

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

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir.”
162

 

-ÂL-İ BEYT:”Rivayetlerde ferman etmiş: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara 

temessük etseniz, necat bulursunuz. Biri: Kitabullah, biri: Âl-i Beytim." Çünki Sünnet-i 

Seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i 

Beyttir.”
163

 

            “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-aşina ve istikbal-bîn nazar-ı 

nübüvvetle otuz kırk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan 

döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abâsı altında olan o üç şahsiyet 

olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali'yi (R.A.) ümmet nazarında tathir ve tebrie 

etmek ve Hazret-i Hüseyn'i (R.A.) ta'ziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan'ı (R.A.) 

tebrik etmek ve musalaha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm 

faidesini ilân etmek ve Hazret-i Fatıma'nın zürriyetinin tahir ve müşerref olacağını ve 

Ehl-i Beyt ünvan-ı âlîsine lâyık olacaklarını ilân etmek için o dört şahsa kendisiyle 

beraber "Hamse-i Âl-i Abâ" ünvanını bahşeden o abâyı örtmüştür.”
164

 

            “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret 

istemez, yalnız Âl-i Beytine meveddeti istiyor."
165

 

            “Eğer denilse: Neden hilafet-i İslâmiye Âl-i Beyt-i Nebevî'de takarrur etmedi? 

Halbuki en ziyade lâyık ve müstehak onlardı?" 

           Elcevab: Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise, hakaik-i İslâmiyeyi ve 

ahkâm-ı Kur'aniyeyi muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen, ya Nebi gibi 

masum olmalı, veyahut Hulefa-yı Raşidîn ve Ömer İbn-i Abdülaziz-i Emevî ve Mehdi-i 

Abbasî gibi hârikulâde bir zühd-ü kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Âl-i 

Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatımiye Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidîn 

Hükûmeti ve İran'da Safevîler Devleti gösteriyor ki; saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte 

yaramaz, vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur. 

Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyete ve 

Kur'ana hizmet etmişler.”
166

 

          “Rahmet-i İlahiye ile her devirde belki her asırda bir nevi Mehdi, Âl-i Beyt'ten 

çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş.”
167

 

          “Dünyada mütesanid hiçbir hanedan ve mütevafık hiçbir kabile ve münevver 

                                                           
161

 Emirdağ Lahikası.I/210,209 
162

 Emirdağ Lahikası.I/242 
163

 Lem’alar.21,K.K.582 
164

 Lem’alar.94 
165

 Şura.23,L.21,Kudsi KaynaklarA.Badıllı.582 
166

 Mektubat.100 
167

 Şualar.590 



hiçbir cem'iyet ve cemaat yoktur ki, Âl-i Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cem'iyetine 

ve cemaatine yetişebilsin.”
168

 

           “Âhirzamanın o büyük şahsı neslen Âl-i Beyt'ten olacak. Biz Nur şakirdleri, 

ancak manevî Âl-i Beyt'ten sayılabiliriz.”
169

 

            “Biz Âl-i Beyt’ten her kürbet ve şiddet zamanında birer gavs çıkıp imdad 

ediyoruz.”
170

 

            “Âhirzamanın o büyük şahsı, Âl-i Beyt'ten olacak. Gerçi manen ben Hazret-i 

Ali'nin (R.A.) bir veled-i manevîsi hükmündeyim. Ondan hakikat dersini aldım.”
171

 

*İkinci sual: Âl-i Abâ hakkındadır.  

             Kardeşim, Âl-i Abâ hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden 

yalnız birtek hikmeti söylenecek. Şöyle ki:  

             Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, giydiği mübarek abâsını, Hazret-i Ali 

(r.a.) ve Hazret-i Fatıma (r.a.) ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in (r.a.) üstlerine örtmesi ve 

onlara bu suretle, -
172

- âyetiyle dua 

etmesinin -
173

-esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız, vazife-i 

risalete taallûk eden bir hikmeti şudur ki:  

             Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ ve istikbal-bîn nazar-ı 

nübüvvetle, otuz kırk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan 

döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abâsı altında olan o üç şahsiyet 

olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali'yi (r.a.) ümmet nazarında tathir ve tebrie etmek 

ve Hazret-i Hüseyin'i (r.a.) tâziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan'ı (r.a.) tebrik etmek 

ve musalâha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm faydasını ilân 

etmek ve Hazret-i Fatıma'nın zürriyetinin tâhir ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt 

ünvan-ı âlisine lâyık olacaklarını ilân etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber 

"Hamse-i Âl-i Abâ" ünvanını bahşeden o abâyı örtmüştür.  

Evet, çendan Hazret-i Ali (r.a.) halife-i bilhak idi. Fakat dökülen kanlar çok 

ehemmiyetli olduğundan, ümmet nazarında tebriesi ve beraati vazife-i risalet hasebiyle 

ehemmiyetli olduğundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o suretle onu tebrie 

ediyor. Onu tenkit ve tahtie ve tadlil eden Haricîleri ve Emevîlerin mütecaviz 

taraftarlarını sükûta davet ediyor. Evet, Haricîler ve Emevîlerin müfrit taraftarları 

Hazret-i Ali (r.a.) hakkındaki tefritleri ve tadlilleri ve Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) gayet 

fecî, ciğersûz hadisesiyle Şîaların ifratları ve bid'aları ve Şeyheynden teberrîleri, ehl-i 

İslâma çok zararlı düşmüştür.  
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İşte bu abâ ve dua ile, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali (r.a.) 

ve Hazret-i Hüseyin'i (r.a.) mesuliyetten ve ittihazdan ve ümmetini onlar hakkında sû-i 

zandan kurtardığı gibi, Hazret-i Hasan'ı (r.a.), yaptığı musalâha ile ümmete ettiği 

iyiliğini vazife-i risalet noktasında tebrik ediyor ve Hazret-i Fatıma'nın (r.a.) 

zürriyetinin nesl-i mübareki, âlem-i İslâmda Ehl-i Beyt ünvanını alarak âli bir şeref 

kazanacaklarını ve Hazret-i Fatıma (r.a.) -
174

- diyen Hazret-i Meryem'in validesi gibi zürriyetçe çok müşerref olacağını ilân ediyor.  

-
175

-  

 

*Aziz, sıddık, müdakkik, meraklı kardeşim Refet Bey,  

             Namınıza yazılan On İkinci Lem'a'nın izaha muhtaç noktalarının izahına 

şimdilik ihtiyaç yoktur. Asıl maksat, âyâta gelen evhamın def'ine kifayetidir. Ve bu 

nokta-i nazarda kâfi derecede herkes fehmeder. Her risalede herkesin hissesi var; fakat 

herkes herşeyini bilmek lâzım değildir. Mirkatü's-Sünnet ve vahdetü'l-vücuda dair iki 

risaleyi nasıl buldunuz? Elbette kıymetşinas nazarın onları takdir etmiş.  

Bu defaki sualinizin iki ciheti var: Biri, sırr-ı Âl-i Abâ ciheti ki, o sırdır. Ben o sırrın ehli 

değilim ki, cevap vereyim. Yahut herbir sırrın izharı kaleme gelmez. Çünkü, hakikat-i 

Muhammediyenin bir cilvesi o Âl-i Abâda tezahür ediyor. İkinci cihet-i zahirîsi ise 

zahirdir. Ezcümle: Sahih-i Müslim'de Ümmü'l-Mü'minîn Âişe-i Sıddîka'dan (r.a.) 

mervîdir ki, demiş:  

-"Peygamber 

(a.s.m.), üzerinde siyah yünden yapılmış nakışlı bir örtüyle sabahleyin evden çıktı. O 

esnada Hasan bin Ali (r.a.) geldi. Hemen onu örtünün altına aldı. Sonra Hüseyin (r.a.) 

geldi. O da onunla beraber örtünün altına girdi. Sonra Fâtıma (r.a.) geldi. Onu da içeri 

aldı. Sonra Ali (r.a.) geldi. Onu da içeri aldı. Ve sonra şöyle dedi: 'Ey Peygamber âilesi, 

Allah günahlarınızı giderip sizi ter temiz yapmak istiyor." 
176
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İşte bu hadîs-i şerîf gibi, Kütüb-ü Sitte-i Sahiha'da bu mealde kesretli hadîsler 

vardır ki Âl-i Abâyı gösterir. Bir zât def-i beliyyât için istişfâ ve istişfa' için böyle demiş:  

-
177

 

*Eğer denilse: "Âl-i Beyte muhabbeti Kur'ân emrediyor. Hazret-i Peygamber 

Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil 

eder. Çünkü, ehl-i muhabbet bir derece ehl-i sekirdir. Niçin Şîalar, hususan Râfızîler o 

muhabbetten istifade etmiyorlar, belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbete 

mahkûmdurlar?"  

Elcevap: Muhabbet iki kısımdır.  

Biri: Mânâ-yı harfiyle, yani Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, 

Cenâb-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i Beyti sevmektir. Şu 

muhabbet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetini ziyadeleştirir, Cenâb-ı 

Hakkın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur, ifratı zarar vermez, tecavüz 

etmez, başkalarının zemmini ve adâvetini iktiza etmez.  

İkincisi: Mânâ-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı düşünmeden, Hazret-i Ali'nin kahramanlıklarını ve 

kemâlini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ 

Allah'ı bilmese de, Peygamberi tanımasa da, yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetine ve Cenâb-ı Hakkın muhabbetine 

sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adâvetini iktiza eder.  

İşte, işaret-i Nebeviye ile, Hazret-i Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, 

Hazret-i Ebu Bekri's-Sıddık ile Hazret-i Ömer'den teberri ettiklerinden, hasârete 

düşmüşler. Ve o menfi muhabbet, sebeb-i hasârettir. “
178

 

* âyetinin bir kavle göre mânâsı: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez; yalnız Âl-i Beytine meveddeti 

istiyor."  

Eğer denilse: "Bu mânâya göre, karâbet-i nesliye cihetinden gelen bir fayda 

gözetilmiş görünüyor. Halbuki, -"Allah katında en şerefliniz, en 

ziyade takvâ sahibi olanınızdır."
179

- sırrına binaen, karâbet-i nesliye değil, belki 

kurbiyet-i İlâhiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor."  
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Elcevap: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ nazarıyla görmüş ki, 

Âl-i Beyti, âlem-i İslâm içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Âlem-i İslâmın 

bütün tabakatında, kemâlât-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşidlik vazifesini 

görecek zatlar, ekseriyet-i mutlaka ile, Âl-i Beytten çıkacak. Teşehhüddeki, ümmetin âl 

hakkındaki duası ki, - Allahım! Tıpkı 

İbrahim'e ve İbrahim'in âline salât ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz 

Muhammed'in âline de salât et. Muhakkak ki Sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz 

derecede lâyıksın ve şan ve şerefin herşeyden nihayetsiz derecede yüksektir. -
180

 dir, 

makbul olacağını keşfetmiş.  

Yani, nasıl ki millet-i İbrahimiyede ekseriyet-i mutlaka ile nuranî rehberler 

Hazret-i İbrahim'in (a.s.) âlinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi; ümmet-i 

Muhammediyede de (a.s.m.), vezâif-i azîme-i İslâmiyette ve ekser turuk ve mesâlikinde, 

enbiya-yı Benî İsrail gibi, aktâb-ı Âl-i Beyt-i Muhammediyeyi (a.s.m.) görmüş. Onun 

için, demesiyle emrolunarak, Âl-i Beyte karşı 

ümmetin meveddetini istemiş.  

Bu hakikati teyid eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş:  

"Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri 

Kitabullah, biri Âl-i Beytim." Çünkü, Sünnet-i Seniyyenin menbaı ve muhafızı ve her 

cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan, Âl-i Beyttir.  

İşte bu sırra binaendir ki, Kitap ve Sünnete ittibâ ünvanıyla bu hakikat-i hadîsiye 

bildirilmiştir. Demek Âl-i Beytten, vazife-i risaletçe muradı, Sünnet-i Seniyyesidir. 

Sünnet-i Seniyyesine ittibâı terk eden, hakikî Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte 

hakikî dost da olamaz.  

Hem ümmetini Âl-i Beytin etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki: Zaman 

geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izn-i İlâhî ile bilmiş ve İslâmiyet zaafa 

düşeceğini anlamış. O halde, gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesânide lâzım ki, 

âlem-i İslâmın terakkiyât-ı mâneviyesinde medar ve merkez olabilsin. İzn-i İlâhî ile 

düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyti etrafına toplamasını arzu etmiş.  

Evet, Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve İmân hususunda sairlerden çok ileri olmasa 

da, yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslâmiyete fıtraten, 

neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hattâ haksız da 

olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki, gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı bütün silsile-

i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık, 

ne kadar esaslı ve fıtrî olduğunu bilbedâhe hisseden bir zat, hiç taraftarlığı bırakır mı? 

Ehl-i Beyt, işte bu şiddet-i iltizam ve fıtrî İslâmiyet cihetiyle, din-i İslâm lehinde ednâ bir 

emâreyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder. Çünkü fıtrî taraftardır. Başkası ise, 

kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. “
181
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*İkinci Sual: Teşehhüd âhirinde, 

- Allah'ım, 

İbrahim'e (a.s.) ve İbrahim'in (a.s.) nesline rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e (a.s.m.) ve 

Muhammed'in (a.s.m.) nesline de rahmet et." 
182

 'deki teşbih, teşbihlerin kaidesine 

uygun gelmiyor. Çünkü, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, İbrahim Aleyhisselâmdan 

daha ziyade rahmete mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir? Hem bu tarzdaki 

salâvatın teşehhüdde tahsisinin hikmeti nedir? 

Aynı dua, eski zamandan beri ve bütün namazda tekrar etmeleri... Halbuki bir 

dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. Milyonlarca duaları makbul olan zatlar 

musırrâne dua etmesi ve bilhassa o şey vaad-i İlâhîye iktiran etmiş ise...  

Meselâ, "asâ en yeb'aseke rabbüke makamen mahmûdâ" -“Umulur ki Rabbin, 

seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına kavuşturur." 
183

-  

- Cenab-ı Hak vaad ettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen mervî duada 

"Vebashu makamen Mahmudeni'lllezi veaddeh." - Muhammed'i (a.s.m.) vaadettiğin 

övülmüş bir makam olan şefaat makamına kavuştur." 
184

- deniliyor; bütün ümmet o 

vaadi îfa etmek için dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir? 

             Elcevap: Bu sualde üç cihet ve üç suâl var.  

            Birinci cihet: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, gerçi Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâma yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâmın âli, evliyadırlar. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler. âl hakkında 

olan bu duanın parlak bir sûrette kabul olduğuna delil şudur ki:  

Üç yüz elli milyon içinde, âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan yalnız iki 

zâtın, yani Hasan (r.a.) ve Hüseyin'in (r.a.) neslinden gelen evliya ekser-i mutlak hakikat 

mesleklerinin ve tarikatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları

- Ümmetimin alimleri İsrâiloğullarının peygamberleri 

gibidir." Bu hadis, kaynaklarda haber-i meşhur olarak geçmektedir. 
185

- hadisinin 

mazharları olduklarıdır. Başta Câfer-i Sâdık (r.a.) ve Gavs-ı Azam (r.a.) ve Şah-ı 

Nakşibend (r.a.) olarak herbiri, ümmetin bir kısm-ı âzamını tarik-i hakikate ve hakikat-

i İslâmiyete irşad edenler, bu âl hakkındaki duanın makbuliyetinin meyveleridirler.  

İkinci cihet: Bu tarzdaki salâvatın namaza tahsis-i hikmeti ise, meşahir-i 

insaniyenin en nuranî, en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve evliyanın kafile-i 

kübrasının gittikleri ve açtıkları yolda, kendisi dahi o yüzer icmâ ve yüzer tevatür 

kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan o cemaat-i uzmâya, o sırat-ı 

müstakimde iltihak ve refakat ettiğini tahattur etmektir. Ve o tahatturla şübehat-ı 

şeytaniyeden ve evham-ı seyyieden kurtulmaktır. Ve bu kafile, bu kâinat Sahibinin 

dostları ve makbul masnuları; ve onların muarızları, Onun düşmanları ve merdut 
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mahlûkları olduğuna delil ise, zaman-ı Adem'den beri o kafileye daima muavenet-i 

gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit musibet-i semâviye inmesidir. “
186

 

 

*: sırrına mazhar ve salavatlarda Âl-i İbrahim 

Aleylisselama mukabil olan Âl-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın içindeki büyük 

evliya (r.a.) ve Ali (r.a.) ve Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) ve Ehl-i Beytin on iki imamı ve 

Gavs-ı Azam (k.s.) ve Ahmed-i Rüfai (k.s.), Ahmed-i Bedevi (k.s.), İbrahim-i Dessuki 

(k.s.), Ebül-Hasan-ı Şazeli gibi aktablar ve imamlar; ittifakla, hakkalyakin bir itikadla 

ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmette gösterdikleri harika irşadat ve kerametlerle, 

risalet ve hakkaniyet ve sadıkıyet-i Muhammediyeye (a.s.m.) imanları ve şehadetleri ile 

imza basıyorlar.”
187

 

 

CEMEL VAK’ASI- ADALET-İ MAHZA-ADALET-İ İZAFİYE 

*İkinci Suâlinizin meâli: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin 

mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz?  

Elcevap: Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i 

Zübeyr ve Âişe-i Sıddîka (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) arasında olan muharebe, 

adalet-i mahzâ ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki:  

Hazret-i Ali, adalet-i mahzâyı esas edip Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine 

gitmek için içtihad etmiş. Muârızları ise, Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i 

mahzâya müsait idi; fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zayıf muhtelif akvam hayat-ı 

içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzânın tatbikatı çok müşkül 

olduğundan, "ehvenüşşerri ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. 

Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intaç etmiştir.  

Madem sırf lillâh için ve İslâmiyetin menâfii için içtihad edilmiş ve içtihaddan 

muharebe tevellüt etmiş; elbette hem katil, hem maktul, ikisi de ehl-i Cennettir, ikisi de 

ehl-i sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb ve 

mukabilindekilerin hata ise de, yine azâba müstehak değiller. Çünkü, içtihad eden, 

hakkı bulsa iki sevap var; bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevap 

alır, hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik, 

Kürtçe demiş ki: 

-
188

-  

Yani: "Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kal etme. Çünkü hem katil ve hem maktul, 

ikisi de ehl-i Cennettirler."  
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Adalet-i mahzâ ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki 

-
189

- ayetin mânâ-ı 

işarîsiyle, bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, 

umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, 

küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti 

için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, 

rızasıyla olsa, o başka meseledir.  

Adalet-i izafiye ise, küllün selâmeti için cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin 

hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat 

adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür.  

İşte, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, adalet-i mahzâyı Şeyheyn zamanındaki gibi 

kabil-i tatbiktir deyip, hilâfet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve 

muarızları ise, "Kabil-i tatbik değil; çok müşkülâtı var' diye, adalet-i izafiye üzerine 

içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, 

bahanelerdir.”
190

 

* İşte, hikmet-i Rabbâniye ve rahmet-i İlâhiye böyle iktiza ettiği için, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade 

rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şedit şefkatini fazla incitmemek için, vefat-ı 

Nebevîden sonra âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hâdisâtı 

umumiyetle ve tafsilâtıyla göstermemek, 
Haşiye

 mukteza-yı hikmet ve rahmettir. 

Haşiye: Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma, Aişe-i Sıddıkaya karşı ziyade 

muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için, vak'a-i Cemel hadisesinde o bulunacağı 

kati gösterilmediğine delil ise, ezvâc-ı tâhirâta ferman etmiş ki: "Keşke bilseydim, 

hanginiz o vak'ada bulunacak." Fakat sonra, hafif bir surette bildirilmiş ki, Hazret-i 

Ali'ye (r.a.) ferman etmiş: Seninle Aişe beyninde bir hadise olsa... 

["Ona şefkatle muamele et ve onu selâmetle yerine gö-tür." 
191

 

 * İkincisi: Nakl-i sahihle, Hazret-i Ali'ye (r.a.) demiş: 

-
192

- Hem vak'a-i Cemel, hem vak'a-i Sıffin, 

hem vak'a-i Havâriç hadiselerini haber vermiş. “
193

 

* Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek ve 

etrafında çoklar katledilecek."  -
194

-  
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İşte şu sahih, kati hadisler, otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Aişe ve Zübeyir ve 

Talha'ya karşı vak'a-i Cemel'de; ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de; ve Havârice karşı 

Harûra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir.  

* Hem, ölmüş insanları zemmetmek, hiç lüzumu yok. Onlar, dar-ı ahirete, 

mahall-i cezaya gitmişler. Lüzumsuz, zararlı, onların kusurlarını beyan etmek, 

emrolunan muhabbet-i Al-i Beytin muktezası değildir ve lazım da değildir diye, Ehl-i 

Sünnet ve l-Cemaat, Sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı menetmişler. 

Çünkü Vakıa-i Cemelde Aşere-i Mübeşşereden Zübeyir ve Talha ve Aişe-i Sıddika (r.a.) 

bulunmasıyla Ehl-i Sünnet Velcemaat, o harbi, içtihad neticesi deyip, "Hazret-i Ali (r.a.) 

haklı, öteki taraf haksız; fakat içtihad neticesi olduğu cihetle affedilir."
195

 

 

SIFFİN VAK’ASI 

Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffin'de Hazret-i Muaviye'nin 

taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir. Yani, Hazret-i 

İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir 

kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. 

Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle 

takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini 

mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.” 
196

 

 

ŞİA VE HİLAFET 

“Üçüncü Nükte münasebetiyle, Şîalarla Ehl-i Sünnet ve Cemaatin medar-ı nizâı, 

hattâ akaid-i imaniye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına girecek derecede 

büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret edeceğiz. Mesele şudur:  

Ehl-i Sünnet ve Cemaat der ki: "Hazret-i Ali (r.a.) Hulefâ-i Erbaanın 

dördüncüsüdür. Hazret-i Sıddık (r.a.) daha efdaldir ve hilâfete daha müstehak idi ki, en 

evvel o geçti."  

Şîalar derler ki: "Hak Hazret-i Ali'nin (r.a.) idi. Ona haksızlık edildi. 

Umumundan en efdal Hazret-i Ali'dir (r.a.)." Dâvâlarına getirdikleri delillerin hülâsası: 

Derler ki, Hazret-i Ali (r.a.) hakkında vârid ehâdis-i Nebeviye ve Hazret-i Ali'nin (r.a.) 

"Şah-ı Velâyet" ünvanıyla, ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tariklerin mercii ve ilim 

ve şecaat ve ibadette harikulâde sıfatları ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm 
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ona ve ondan teselsül eden Âl-i Beyte karşı şiddet-i alâkası gösteriyor ki, en efdal odur. 

Daima hilâfet onun hakkı idi, ondan gasp edildi.  

Elcevap: Hazret-i Ali (r.a.) mükerreren, kendi ikrarı ve yirmi seneden ziyade o 

hulefâ-i selâseye ittibâ ederek onların şeyhülislâmlığı makamında bulunması, Şîaların 

bu dâvâlarını cerh ediyor. Hem hulefâ-i selâsenin zaman-ı hilâfetlerinde fütuhat-ı 

İslâmiye ve mücahede-i a'dâ hadiseleri ve Hazret-i Ali'nin (r.a.) zamanındaki vakıalar, 

yine hilâfet-i İslâmiye noktasında Şîaların dâvâlarını cerh ediyor. Demek Ehl-i Sünnet 

ve Cemaatin dâvâsı haktır.  

Eğer denilse: Şîa ikidir. Biri Şîa-i Velâyettir, diğeri Şîa-i Hilâfettir. Haydi, bu 

ikinci kısım, garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz 

ve siyaset yok. Halbuki Şîa-i Velâyet, Şîa-i Hilâfete iltihak etmiş. Yani, ehl-i turuktaki 

evliyanın bir kısmı Hazret-i Ali'yi (r.a.) efdal görüyorlar, siyaset cihetinde olan Şîa-i 

Hilâfetin dâvâlarını tasdik ediyorlar.  

Elcevap: Hazret-i Ali'ye (r.a.) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti şahsî 

kemâlât ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Âl-i Beytin şahs-ı mânevîsini temsil ettiği 

noktasındandır. Âl-i Beytin şahs-ı mânevîsi ise Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

bir nevi mahiyetini gösteriyor.  

İşte, birinci nokta itibarıyla, Hazret-i Ali (r.a.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, 

Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer'i (r.a.) takdim ediyorlar. Hizmet-i İslâmiyette ve 

kurbiyet-i İlâhiyede makamlarını daha yüksek görmüşler.  

İkinci nokta cihetinde, Hazret-i Ali (r.a.) şahs-ı mânevî-i Âl-i Beytin mümessili ve 

şahs-ı mânevî-i Âl-i Beyt bir hakikat-i Muhammediyeyi (a.s.m.) temsil ettiği cihetle, 

muvazeneye gelmez. İşte, Hazret-i Ali (r.a.) hakkında fevkalâde senâkârâne ehâdis-i 

Nebeviye bu ikinci noktaya bakıyorlar. Bu hakikati teyid eden bir rivayet-i sahiha var 

ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: "Her nebînin nesli 

kendindendir. Benim neslim Ali'nin (r.a.) neslidir." 
197

 

Hazret-i Ali'nin (r.a.) şahsı hakkında sair hulefâdan ziyade senâkârâne ehâdisin 

kesretle intişarının sırrı şudur ki: Emevîler ve Haricîler ona haksız hücum ve tenkis 

ettiklerine mukabil, Ehl-i Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak, onun hakkında rivâyâtı çok 

neşrettiler. Sair Hulefâ-i Râşidîn ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için, 

onlar hakkındaki ehâdisin intişarına ihtiyaç görülmedi.  

Hem istikbalde Hazret-i Ali (r.a.) elîm hâdisâta ve dahilî fitnelere maruz 

kalacağını nazar-ı nübüvvetle görmüş, Hazret-i Ali'yi (r.a.) meyusiyetten ve ümmetini 

onun hakkında sû-i zandan kurtarmak için, -
198

- gibi mühim 

hadislerle Ali'yi (r.a.) teselli ve ümmetini irşad etmiştir.  
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Hazret-i Ali'ye (r.a.) karşı Şîa-i Velâyetin ifratkârâne muhabbetleri ve tarikat 

cihetinden gelen tafdilleri, kendilerini Şîa-i Hilâfet derecesinde mes'ul etmez. Çünkü, 

ehl-i velâyet, meslek itibarıyla, muhabbetle mürşidlerine bakarlar. Muhabbetin şe'ni 

ifrattır. Mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor. Ve öyle de görüyor. 

Muhabbetin taşkınlıklarında ehl-i hal mâzur olabilirler. Fakat onların muhabbetten 

gelen tafdili, Hulefâ-i Râşidînin zemmine ve adâvetine gitmemek şartıyla ve usul-ü 

İslâmiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mâzur olabilirler.  

Şîa-i Hilâfet ise, ağrâz-ı siyaset, içine girdiği için, garazdan, tecavüzden 

kurtulamıyorlar, itizar hakkını kaybediyorlar. Hattâ, - Maksat 

Hz. Ali'ye duyulan sevgi değil; Hz. Ömer'e duyulan kindir. - cümlesine mâsadak olarak, 

Hazret-i Ömer'in (r.a.) eliyle İran milliyeti ceriha aldığı için, intikamlarını hubb-u Ali 

suretinde gösterdikleri gibi, Amr ibnü'l-Âs'ın Hazret-i Ali'ye (r.a.) karşı hurucu ve 

Ömer ibni Sa'd'ın Hazret-i Hüseyin'e (r.a.) karşı feci muharebesi, Ömer ismine karşı 

şiddetli bir gayz ve adâveti Şîalara vermiş.  

Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı Şîa-i Velâyetin hakkı yoktur ki, Ehl-i Sünneti 

tenkit etsin. Çünkü Ehl-i Sünnet, Hazret-i Ali'yi (r.a.) tenkis etmedikleri gibi, ciddî 

severler. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe 

Hazret-i Ali'nin (r.a.) şîası hakkındaki senâ-yı Nebevî, Ehl-i Sünnete aittir. Çünkü 

istikametli muhabbetle Hazret-i Ali'nin (r.a.) şîaları, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve 

Cemaattir. Hazret-i İsâ Aleyhisselâm hakkındaki ifrat-ı muhabbet Nasârâ için tehlikeli 

olduğu gibi, Hazret-i Ali (r.a.) hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet, hadis-i sahihte, 

tehlikeli olduğu tasrih edilmiş. 
199

 

Şîa-i Velâyet eğer dese ki: "Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı fevkalâdesi kabul 

olunduktan sonra Hazret-i Sıddık'ı (r.a.) ona tercih etmek kabil olmuyor."  

Elcevap: Hazret-i Sıddık-ı Ekberin ve Fâruk-u Âzamın (r.a.) şahsî kemâlâtıyla ve 

veraset-i nübüvvet vazifesiyle zaman-ı hilâfetteki kemâlâtıyla beraber bir mizanın 

kefesine; Hazret-i Ali'nin (r.a.) şahsî kemâlât-ı harikasıyla, hilâfet zamanındaki dahilî, 

bilmecburiye girdiği elîm vakıalardan gelen ve sû-i zanlara mâruz olan hilâfet 

mücahedeleri beraber mizanın diğer kefesine bırakılsa, elbette Hazret-i Sıddık'ın (r.a.) 

veyahut Fâruk'un (r.a.) veyahut Zinnureyn'in (r.a.) kefesi ağır geldiğini Ehl-i Sünnet 

görmüş, tercih etmiş.  

Hem, On İkinci ve Yirmi Dördüncü Sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvet, 

velâyete nisbeten derecesi o kadar yüksektir ki, nübüvvetin bir dirhem kadar cilvesi, bir 

batman kadar velâyetin cilvesine müreccahtır. Bu nokta-i nazardan, Hazret-i Sıddık-ı 

Ekberin (r.a.) ve Fâruk-u Âzamın (r.a.) veraset-i nübüvvet ve tesis-i ahkâm-ı risalet 

noktasında hisseleri taraf-ı İlâhîden ziyade verildiğine, hilâfetleri zamanlarındaki 

muvaffakiyetleri Ehl-i Sünnet ve Cemaatçe delil olmuş. Hazret-i Ali'nin (r.a.) kemâlât-ı 

şahsiyesi, o veraset-i nübüvvetten gelen o ziyade hisseyi hükümden iskat edemediği için, 

Hazret-i Ali (r.a.), Şeyheyn-i Mükerremeynin zaman-ı hilâfetlerinde onlara şeyhülislâm 
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olmuş ve onlara hürmet etmiş. Acaba Hazret-i Ali'yi (r.a.) seven ve hürmet eden ehl-i 

hak ve sünnet, Hazret-i Ali'nin (r.a.) sevdiği ve ciddî hürmet ettiği Şeyheyni nasıl 

sevmesin ve hürmet etmesin?  

Bu hakikati bir misalle izah edelim: Meselâ, gayet zengin bir zâtın irsiyetinden, 

evlâtlarının birine yirmi batman gümüş ile dört batman altın veriliyor. Diğerine beş 

batman gümüş ile beş batman altın veriliyor. Öbürüne de üç batman gümüş ile beş 

batman altın verilse, elbette âhirdeki ikisi çendan kemiyeten az alıyorlar, fakat 

keyfiyeten ziyade alıyorlar. İşte, bu misal gibi, Şeyheynin veraset-i nübüvvet ve tesis-i 

ahkâm-ı risaletinde tecellî eden hakikat-i akrebiyet-i İlâhiye altınından hisselerinin az 

bir fazlalığı, kemâlât-ı şahsiye ve velâyet cevherinden neş'et eden kurbiyet-i İlâhiyenin 

ve kemâlât-ı velâyetin ve kurbiyetin çoğuna galip gelir. Muvazenede bu noktaları nazara 

almak gerektir. Yoksa, şahsî şecaati ve ilmi ve velâyeti noktasında birbiriyle muvazene 

edilse, hakikatin sureti değişir.  

Hem Hazret-i Ali'nin (r.a.) zâtında temessül eden şahs-ı mânevî-i Âl-i Beyt ve o 

şahsiyet-i mâneviyede veraset-i mutlaka cihetiyle tecellî eden hakikat-i Muhammediye 

(a.s.m.) noktasında muvazene edilmez. Çünkü orada Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmın sırr-ı azîmi var.  

Amma Şîa-i Hilâfet ise, Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı mahcubiyetinden başka 

hiçbir hakları yoktur. Çünkü bunlar Hazret-i Ali'yi (r.a.) fevkalâde sevmek dâvâsında 

oldukları halde tenkis ediyorlar ve sû-i ahlâkta bulunduğunu onların mezhepleri iktiza 

ediyor. Çünkü diyorlar ki, "Hazret-i Sıddık ile Hazret-i Ömer (r.a.) haksız oldukları 

halde, Hazret-i Ali (r.a.) onlara mümâşât etmiş, Şîa ıstılahınca takiyye etmiş, yani 

onlardan korkmuş, riyâkârlık etmiş." Acaba böyle kahraman-ı İslâm ve "Esedullah" 

ünvanını kazanan ve sıddıkların kumandanı ve rehberi olan bir zâtı riyâkâr ve 

korkaklıkla ve sevmediği zatlara tasannukârâne muhabbet göstermekle ve yirmi 

seneden ziyade havf altında mümâşât etmekle, haksızlara tebaiyeti kabul etmekle 

muttasıf görmek, ona muhabbet değildir. O çeşit muhabbetten Hazret-i Ali (r.a.) teberrî 

eder.  

İşte, ehl-i hakkın mezhebi hiçbir cihetle Hazret-i Ali'yi (r.a.) tenkis etmez, sû-i 

ahlâk ile itham etmez, öyle bir harika-i şecaate korkaklık isnad etmez ve derler ki: 

"Hazret-i Ali (r.a.) Hulefâ-i Râşidîni hak görmeseydi, bir dakika tanımaz ve itaat 

etmezdi. Demek ki, onları haklı ve râcih gördüğü için, gayret ve şecaatini hakperestlik 

yoluna teslim etmiş."  

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

Sünnet ve Cemaat onu ihtiyar etmiş. Fakat, maatteessüf, Ehl-i Sünnet ve Cemaat 

perdesi altına Vahhâbîlik ve Haricîlik fikri kısmen girdiği gibi, siyaset meftunları ve bir 

kısım mülhidler, Hazret-i Ali'yi (r.a.) tenkit ediyorlar. Hâşâ, siyaseti bilmediğinden 

hilâfete tam liyakat göstermemiş, idare edememiş diyorlar. İşte bunların bu haksız 

ithamlarından, Alevîler Ehl-i Sünnete karşı küsmek vaziyetini alıyorlar. Halbuki, Ehl-i 

Sünnetin düsturları ve esas-ı mezhepleri, bu fikirleri iktiza etmiyor, belki aksini ispat 

ediyorlar. Haricîlerin ve mülhidlerin tarafından gelen böyle fikirlerle Ehl-i Sünnet 

mahkûm olamaz. Belki Ehl-i Sünnet, Alevîlerden ziyade Hazret-i Ali'nin (r.a.) 

taraftarıdırlar. Bütün hutbelerinde, dualarında Hazret-i Ali'yi (r.a.) lâyık olduğu senâ 

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

olan evliya ve asfiya, onu mürşid ve Şah-ı Velâyet biliyorlar. Alevîler, hem Alevîlerin, 



hem Ehl-i Sünnetin adâvetine istihkak kesb eden Haricîleri ve mülhidleri bırakıp ehl-i 

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

sünneti terk ediyorlar. Her ne ise, bu meselede fazla söyledik; çünkü ulemanın beyninde 

ziyade medar-ı bahis olmuştur.  

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

ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı 

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

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

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

yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î meseleleri 

bırakmak elzemdir.”
200

 

*Muhît-i zamânî ve mekânînin tesiriyle, hilâfet saltanâta inkılâp edip, istibdat bir 

parça hayatlandı. Tâ Yezid zamanında, bir derece kuvvet bularak, başını 

kaldırdığından, İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer'iye kılıncını çekti, başına havâle 

eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde 

zeynâb gibi Yezid'in istibdâdına kuvvet verdi.”
201

 

 

ALEVİLİK 

-ALEVÎ:” O Aliköy'de Alevîler çok olduğunu ve bir kısmı Râfızîliğe kadar 

gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, münafık hakikatına dâhil olmamak lâzım 

gelir.”
202

 

             ”Alevî ve Şiîlerin müfritleri ise; değil Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, belki Âl-i 

Beyt'in muhabbetinden, ifratkârane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine 

mukabil, bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-i Şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i 

bid'a oluyorlar, fâsık oluyorlar; zındıkaya girmiyorlar. Hazret-i Ali Radıyallahü Anh 

yirmi sene hürmet ettiği ve onlara şeyhülislâm mertebesinde onların hükmünü kabul 

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

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

kılsalar yeter.”
203

 

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

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

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

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

hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 

              Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve 

                                                           
200 Lemalar | Dördüncü Lem´a | 28-32. 

 
201 Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 37-8 

202 Emirdağ Lahikası.I/78 

203 Emirdağ Lahikası.I/79 



siyasî Bektaşîlikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

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

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

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

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

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir. 

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

Alevîlerin fıtrî fedakârlıklarından istifade edip kendilerine âlet etmemek için Nur 

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

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

kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir.”
204

 

              “Ehl-i Sünnet, Alevîlerden ziyade Hazret-i Ali'nin (R.A.) tarafdarıdırlar. Bütün 

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

Hususan ekseriyet-i mutlaka ile Ehl-i Sünnet Ve Cemaat mezhebinde olan evliya ve 

asfiya, onu mürşid ve şah-ı velayet biliyorlar. Alevîler, hem Alevîlerin hem Ehl-i 

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

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

terkediyorlar.... Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin 

muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, 

zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen 

zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu 

mağlub ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve 

ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden 

cüz'î mes'eleleri bırakmak elzemdir.”
205

 

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

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

salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı.”
206

 

                “İşte şimdi gizli münafıklar, Vehhabîlik damarıyla en ziyade İslâmiyet'i ve 

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

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

darbeyi, İslâmiyet'e vurmağa çalışanlar meydanda geziyorlar.”
207

 

 

RAFİZİLİK  

-RÂFİZÍ:” Hem Vehhâbîlik damarı, hem müfrit Râfizîlerin mezhebleri 

İslâmiyet'e zarar vermesin diye, Sıffîn Harbindeki bâgîlerden de bahs açmayı zararlı 

görüyorlar.”
208

 

            “Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nasıl faidesiz kalır? 
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Elcevab: Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a ve Râfızîlerin Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'a 

muhabbetleri faidesiz kaldığı gibi.”
209

 

            “Hem ferman etmiş ki:    (Kaderi inkâr eden Kaderiyye mezhebi;bu ümmetin 

mecusileridirler.) deyip, çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkâr eden Kaderiye 

taifesini haber vermiş. Hem çok şubelere inkısam eden Râfızîleri haber vermiş.”
210

 

            “Eğer denilse: Âl-i Beyt'e muhabbeti, Kur'an emrediyor. Hazret-i Peygamber 

Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil 

eder. Çünki ehl-i muhabbet, bir derece ehl-i sekirdir. Ne için Şîalar hususan Râfızîler, o 

muhabbetten istifade etmiyorlar; belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbetten 

mahkûmdurlar? 

            Elcevab: Muhabbet iki kısımdır. Biri: Mana-yı harfiyle, yani: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, Cenab-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve 

Hüseyin ve Âl-i Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet 

meşrudur, ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zemmini ve adavetini iktiza 

etmez. 

            İkincisi: Mana-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzât onları sever. Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı düşünmeden Hazret-i Ali'nin kahramanlıklarını ve 

kemalini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ 

Allah'ı bilmese de, Peygamber'i tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine 

sebebiyet vermez; hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adavetini iktiza eder. 

İşte işaret-i Nebeviye ile, Hazret-i Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazret-i Ebu 

Bekir-is Sıddık ile Hazret-i Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o 

menfî muhabbet, sebeb-i hasarettir.”
211

 

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

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

salabetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe dayandı.”
212

 

             “Abbasîlerin zamanında, o tarihte Mu'tezile, Râfızî, Cebrî ve perde altında 

zındıklar, mülhidler, İslâmiyeti zedeleyen çok fırak-ı dâlle meydana gelmiştiler.”
213

 

             “"Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" mealindeki âyet,
214

 o zamandaki 

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

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

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

olduğunu ve bir kısmı Râfızîliğe kadar gidebilmesi nazarıyla, onların en fenası da, 

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

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

Şiîlerin müfritleri ise; değil Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, belki Âl-i Beyt'in 
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muhabbetinden, ifratkârane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil, 

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

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

sene hürmet ettiği ve onlara şeyhülislâm mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği 

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

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

yeter.”
215

 

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

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

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

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

hesabına ehemmiyetli üç-dört faidesi var: 

             Birincisi: Alevîleri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Râfızîlik ve 

siyasî Bektaşîlikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faidesi var. 

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

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

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

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

tarîkat namına çekmek, büyük bir faidedir.”
216

 

“Her şeyin bir râfızîsi var. Hürriyetin râfızîsi de süfehadır.”(
217

) 

 

BEKTAŞİLİK 

Galip kardeşimiz, Aleviler içinde Kadiri, Şazeli, Rüfai tarikatlerinin bir 

hülasasını sünnet-i seniye dairesinde Hulefa-yı Raşidin, Aşere-i Mübeşşereye ilişmemek 

şartıyla, muhabbet-i Al-i Beyt dairesinde bir tarikat dersi vermesini düşünüyor. Hakikat 

namına ve imanı kurtarmak ve bid alardan muhafaza etmek hesabına ehemmiyetli üç 

dört faydası var:  

             Birincisi: Alevileri başka fena cereyanlara kaptırmamak ve müfrit Rafizilik ve 

siyasi Bektaşilikten bir derece muhafaza etmek için ehemmiyetli faydası var.  

İkincisi: Hubb-u Ehl-i Beyti meslek yapan Aleviler ne kadar ifrat da etse, Rafizi de olsa, 

zındıkaya, küfr-ü mutlaka girmez. Çünkü muhabbet-i Al-i Beyt ruhunda esas oldukça, 

Peygamber ve Al-i Beytin adavetini tazammun eden küfr-ü mutlaka girmezler. 

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

tarikat namına çekmek büyük bir faydadır.  

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

Alevilerin fıtri fedakarlıklarından istifade edip kendilerine alet etmemek için Nur 

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

Radıyallahu Anh tır ve Nur'un mesleğinde hubb-u Al-i Beyt esastır; elbette hakiki 

Aleviler kemal-i iştiyakla o daireye girmeleri gerektir. 
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            Bu zaman, imanı kurtarmak zamanıdır. Seyr-i süluk-ü kalbi ile tarikat 

mesleğinde bu bid alar zamanında çok müşkilat bulunduğundan, Nur dairesi hakikat 

mesleğinde gidip, tarikatlerin faydasını temin eder diye o kardeşimize Ramazanını 

tebrik ve selamımla beraber yazınız. O da bize dua etsin.”
218

 

*Nefis, devekuşu gibidir. şeytan Sofestai, heva da Bektaşidir.
219

 

*Bir bektaşiye, "Ne için namaz kılmıyorsun?" demişler. O da, "Kur'an'da 

- var" demiş. Ona demişler: "Bunun arkasını, yani -'yı da 

oku" denildiğinde, "Ben hafız değilim" demiş.”
220

 

 

 

SÜNNİLİK 

-EHLİ SÜNNET:” Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: 

(Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır,ondan biri kurtulur.Onlar,kurtulanlar kimdir ey 

Allah’ın resulü,denildiğinde;Benim ve ashabımın yolunda olanlardır,buyurdu.) deyip, 

ümmeti yetmişüç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i naciye-i kâmile, Ehl-i 

Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.”
221

 

             “Âlem-i İslâmda Ehl-i Sünnet ve Cemaat denilen ehl-i hak ve istikamet fırka-i 

azîmesi, hakaik-i Kur'aniyeyi ve imaniyeyi istikamet dairesinde hüve hüvesine Sünnet-i 

Seniyeye ittiba' ederek muhafaza etmişler. Ehl-i velayetin ekseriyet-i mutlakası, o 

daireden neş'et etmişler.”
222

 

             “Ehl-i Sünnet Ve Cemaatın davası, haktır.”
223

 

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

Sünnet Ve Cemaat onu ihtiyar etmiş.”
224

 

             “Ehl-i Sünnete göre, İmam-ı Mahfî ve İmam-ı Muntazır akidesi bâtıldır.”
225

 

             “Ehl-i Sünnet Mezhebi vasattır.”
226
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CELCELUTİYE 

-CELCELUTİYE:” Celcelutiye'nin aslı vahiydir ve esrarlıdır ve gelecek zamana 

bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden haber veriyor.”
227

 

             “Celcelutiye, Süryanice bedi' demektir ve bedi' manasındadır.” 
228

  

            “Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'ın en meşhur Kaside-i Celcelutiyesi, baştan 

nihayete kadar bir nevi hesab-ı ebcedî ve cifir ile te'lif edilmiş ve öyle de matbaalarda 

basılmış.”
229

 

             “Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî (R.A.) diyor ki: "Onlar vahy ile Peygamber'e 

(A.S.M.) nâzil olduğu vakit İmam-ı Ali'ye (R.A.) emretti: "Yaz." O da yazdı. Sonra 

nazmetti."... İmam-ı Gazalî, İmam-ı Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem 

Süryanî kelimelerini, hem kıymetini ve hasiyetini şerhetmiş.”
230

 

             “Ben Celcelutiye'yi okuduğum vakit, sair münacatlara muhalif olarak kendim 

bizzât hissiyatımla münacat ediyorum diye hissederdim. Ve başkasının lisanıyla 

taklidkârane olmuyordu. Benim için gayet fıtrî ve dertlerime alâkadar ve tefekkürat-ı 

ruhiyeme hoş bir zemin oluyordu. Birkaç sene sonra kerametini ve Risale-i Nur ile 

münasebetini gördüm ve anladım ki; o halet, bu münasebetten ileri gelmiş.”
231

 

 

 

CEVŞEN-ÜL KEBİR 

-CEVŞEN-ÜL KEBİR:”Nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı 

kâmil olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki 

münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor.”
232

 

           “Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir marifet-

i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandan beri gelen ehl-i 

marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o 

derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Risale-i 

Münacat'ın başında, Cevşen-ül Kebir'in doksandokuz fıkrasından bir fıkranın kısacık 

bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek.” 
233

 

           “Cevşen-ül Kebir münacatında binbir esma-i İlahiyeyi şefaatçi ederek Hâlıkını 

öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki, emsali yok.”
234

 

            “Binbir esma-i İlahiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'andan 

çıkan bir hârika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün âriflerin 

münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede "Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen'i 

oku" diye Cebrail vahiy getiren "Cevşen-ül Kebir" münacatı içindeki hakikatlar ve tam 
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tamına Rabbine karşı tavsifler, Muhammed'in (A.S.M.) risaletine ve hakkaniyetine 

şehadet ettiği gibi; Kur'andan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen'den feyiz alan ve 

tevellüd eden Resail-in Nuriye, yüzotuz parçasıyla risalet-i Muhammediyeye (A.S.M.) 

birtek hüccet olarak risaletinin bütün hakikatlarını aklen ve mantıken isbatıyla, hattâ 

felsefenin nazarında akıldan pek uzak mes'elelerini göz önünde gibi gayet kolay ve 

makul bir tarzda ders vermesiyle Muhammed'in (A.S.M.) sadıkıyetine ve risaletine küllî 

bir surette şehadet eder.”
235

 

               “Hem binler dua ve münâcâtlarından Cevşenül-Kebîr ile, öyle bir mârifet-i 

rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandanberi gelen ehl-i 

mârifet ve ehl-i velâyet, telâhuk-u efkâr ile beraber, ne o mertebe-i mârifete ve ne de o 

derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki; duada dahi onun misli yoktur. Risale-i 

Münâcâtın başında, Cevşenül-Kebîr'in doksandokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık 

bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek.”
236

 

              “Bir siyasî memurun iğfali ve "İmhası için yukarıdan emir aldık" demesine 

aldanan bir bekçibaşı, Üstadın penceresine geceleyin merdivenle çıkarak yemeğine zehir 

atmış, ertesi gün Üstad zehirlenerek kıvranmaya başlamıştır. Zehirin tesiri çok azîm 

olduğu halde, kendisi: "Cevşenül-Kebir gibi evrad-ı kudsiyelerin feyziyle ölümden 

muhafaza olunuyorum. Fakat hastalık, ızdırap çok şiddetlidir" derdi.”
237

 

 

ERCUZE 

-ERCUZE:” Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.), Kaside-i Ercuze'sinde "Sekine" nam-ı 

âlîsiyle beyan ettiği ism-i a'zam ve Celcelutiye'sinde pek muhteşem isimlerle ism-i a'zam 

içinde bulunan o altı ismi  en a'zam, en ehemmiyetli tuttuğu...”
238

 

            “Mecmuat-ül Ahzab'da Ercuze namındaki kaside-i mübareki, Fethi Bey'de 

buldum. Birçok yerlerini okudum. Fazla tedkik edemedim. Ancak Sekine namı verilen 

ve İsm-i A'zam'ı tazammun eden altı isim "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs 

Celle Celalühü" olarak buldum.”
239

 

SEKİNE 

-SEKİNE:”Hz. Cebrail’in -alâ nebiyyina ve aleyhis-selâtü vesselam- huzuru 

nebevide getirip Hz.Ali’ye (RA) Sekine namıyla bir sahifede yazılı ismi A’zam, 

Hz.Ali’nin (RA) kucağına düşmüş.Hz. Ali diyor:”Ben Cebrailin şahsını yalınız alâim-us-

sema suretinde gördüm,sesini işittim.Sahifeyi aldım,bu isimleri içinde buldum.” 
240

 

            “İsm-i A'zam ve Sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhurenin hakikatlarını gayet âlî 

bir tarzda beyan ve isbat eden ve Yirmidokuzuncu Lem'ayı takib eyleyen Otuzuncu 
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Lem'a namında Altı Nükte-i Esma Risalesi...”
241

 

           “Hazret-i İmam-ı Ali (R.A.), Kaside-i Ercuze'sinde "Sekine" nam-ı âlîsiyle beyan 

ettiği ism-i a'zam...”
242

 

           “"Sekine" nam-ı âlîsiyle tabir edilen ve herbiri bir İsm-i A'zam olan veyahud 

altısı birden İsm-i A'zam bulunan Esma-i Hüsnadan "Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, 

Adl, Kuddüs" ism-i şerifleri...”
243

 

           “  (Ey kadri yüce olan bu ismi taşıyan kişi.) cifir ve ebcedî hesabıyla bin üçyüz elli 

üç senesi ki, Risale-i Nur şakirdlerinin en sıkıntılı bir zamanına ve o zamanda "Sekine" 

tabir edilen İsm-i A'zamı, yetmiş bir âyet ile yüz yetmiş bir defa daimî vird eden Risale-i 

Nur Müellifinin isimlerine tevafuk sırrıyla parmak basması, o zamanda İsm-i A'zamı 

hâmil Risale-i Nur Müellifinin hususiyetini ve selâmetle kurtulacaklarını tebşir etmekle 

işaret ettiğini; Lillahilhamd, selâmet ile kurtulmaları, keramet-i Aleviyeyi tasdik 

ettiğini...”
244

 

             “İmam-ı Ali (R.A.) Sekine ile meşgul olan Said'e bakar, konuşur. Akabinde   (Ey 

bu zamana yetişen kişi) der. İki-üç yerde kuvvetli işaret ile Said ismini verdiği şakirdine 

hitaben "Kendini Sekine ile dua edip muhafazaya çalış."
245

 

             “Evvelâ ulvî ve gaybî kerametten bahsedeceğim: Mecmuat-ül Ahzab'da Ercuze 

namındaki kaside-i mübareki, Fethi Bey'de buldum. Birçok yerlerini okudum. Fazla 

tedkik edemedim. Ancak Sekine namı verilen ve İsm-i A'zam'ı tazammun eden altı isim 

"Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs Celle Celalühü" olarak buldum. Bu esma-i 

mübarekenin vird edilmesine müsaade ve ne suretle devam iktiza ettiğine emrinizi 

istirham ederim. 

             Merhum ceddimin Hazret-i Ali Radıyallahü Anh Efendimiz hazretlerine ma'tuf 

ve evvelce arz ettiğim: (Keramat-ül evliyai hakkun) düsturunu tasdik sadedindeki 

keramat hadîsinin ifade edildiği bir zamanda, orada da bu mübarek eserin neşredilmiş 

olması, cidden hayreti mûcib olmakla beraber, işlerimizin tesadüfle alâkası olmadığını 

gösterecek küçük bir delil ve Risale-i Nur, Mu'cize-i Kübra-i Ahmediye (A.S.M.) olan 

Kur'an-ı Azîmüşşan'dan nebean ettiği için, i'cazkâr hâdisat eksik olmayacağına 

işarettir.”
246

 

 

MUAVİYE 

-MUAVİYE:”Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffîn'de, Hazret-i 

Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani: 

Hazret-i İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın 

bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. 

Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise; hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi, saltanat 
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siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde 

kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.”
247

 

             “(Şu benim oğlum Hasan var ya,o Seyyiddir.Ümid ediyorum ki,Cenâb-ı Allah 

O’nunla müslümanların iki büyük ordusunu ıslah ettirir.)İşte kırk sene sonra İslâmın en 

büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazret-i Hasan Radıyallahü Anhü, Hazret-

i Muaviye (R.A.) ile musalaha edip, cedd-i emcedinin mu'cize-i gaybiyesini tasdik 

etmiştir.”
248

 

            “Hazret-i Muaviye ümmetin başına geçeceğini,   fermanıyla, rıfk ve adaleti 

tavsiye etmiş.”
249
,”Ey Muaviye!Şayet Melikliğe geçersen,onu güzelleştir.Yani güzel 

tarzda yap!”Başka bir rivayette:”Ya Muaviye!Sana bir iş,bir valilik gelirse,Allah’a 

karşı takva’yı elden bırakma!”
250

 

            “Hem ferman etmiş ki:   diye, "Bâgî bir taife, Ammar'ı katledecek." Sonra, Sıffîn 

Harbi'nde katledildi. Hazret-i Ali, onu Muaviye'nin taraftarları bâgî olduklarına hüccet 

gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr İbn-ül Âs dedi: "Bâgî yalnız onun katilleridir, 

umumumuz değiliz."
251

 

 

NAMAZ 

-NAMAZ:”Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir 

masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğu...”
252

 

            “Ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!”
253

 

            “Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme 

de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri, güzel 

bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal 

edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder.”
254

 

           “Derd-i maişet için namazını terkeden, o nefere benzer ki: Talimi ve siperini 

bırakıp, çarşıda dilencilik eder.”
255

 

           “Beş vakit namazı kılmak, yedi kebairi terketmek; ne kadar az ve rahat ve 

hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu; aklın 

varsa, bozulmamış ise anlarsın.”
256

 

          “Evet herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı olduğu gibi, azîm bir tasarruf-

u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma'kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve ta'zim ve hadsiz 

nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan 
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namaza emredilmiştir.”
257

 

           “Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür.”
258

 

           “Namaz dahi bütün ibâdâtın enva'ını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün 

esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir.”
259

 

           “Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'î borç olan farz namaz, şu 

vakitlerde lâyıktır ve ensebdir.”
260

 

            “Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: "Namaz iyidir. 

Fakat hergün hergün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor." 

Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir! Hiç kat'î senedin var mı ki, gelecek 

seneye belki yarına kadar kalacaksın? 

            Ey şikem-perver nefsim! Acaba hergün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı 

teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor; çünki ihtiyaç tekerrür 

ettiğinden, usanç değil belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise: Hane-i cismimde senin 

arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin hava-

yı nesimini cezb ve celbeden namaz dahi, seni usandırmamak gerektir. 

            Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın 

meşakkatini ve musibet zahmetini, bugün düşünüp muzdarib olmak, hem gelecek 

günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini, bugün tasavvur edip 

sabırsızlık göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır? 

           Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir, ücreti az mıdır ki, 

sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, 

akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. 

            Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun 

meşagil-i dünyeviyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin meşgalesiyle vakit 

bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona 

sarfediyorsun!”
261

 

           “Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde 

gider, senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder.”
262

 

           “Eğer namazı kılsan, o namazın ile o âlemin Sâni'-i Zülcelal'ine müteveccih olsan; 

birden, sana bakan âlemin tenevvür eder. Âdeta namazın bir elektrik lâmbası ve 

namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümatını dağıtır...”
263

 

          “Sakın deme: "Benim namazım nerede, şu hakikat-ı namaz nerede?" Zira bir 

hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve 

tafsil ile olduğu gibi; senin ve benim gibi bir âminin -velev hissetmezse- namazı, büyük 

bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikattan bir sırrı vardır -velev 

şuurun taalluk etmezse-. Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir 

hurma çekirdeğinden, tâ mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratib 

bulunur. Öyle de: Namazın derecatında da daha fazla meratib bulunabilir. Fakat bütün 
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o meratibde, o hakikat-ı nuraniyenin esası bulunur.”
264

 

            “Sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada 

verecek bir sebeb, nefs-ül emirde varmış. Lâkin sen ona hiç muttali olmadın. Senin 

namazın ve abdestin hem sahihtir, hem hasendir.”
265

 

           “Kim iki rek'at namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır." İşte iki rek'at namaz 

bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Herbir iki rek'at namazda bu mana 

külliyet ile mümkündür.”
266

 

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

Hattâ bazan, "Namazımız kılınmış" der. (Bir kısım Alevîler gibi)”
267

 

            “Ve bilhassa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı 

yapmaktır.”
268

 

            “Resul-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz, dünyanın en muazzam 

siyasî hâdisesi olan Bedir Muharebesinde; sahabe-i kirama, nöbet nöbet cemaatla 

namaz kıldırmıştır. Yani vâcib olmayan, hususan muharebe zamanında terk edilebilen 

"cemaatla namaz kılmak" gibi bir hayrı, dünyanın en büyük siyasî vak'asına tercih 

etmiştir, üstün tutmuştur. Ufak bir sevabı, harb cephesinin o dehşetleri içinde dahi terk 

etmemiştir.”
269

 

            “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, 

namazını kat'edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm   -Ey Allahım!Sen 

de onun yürüyüşünü kes.”demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış, 

hırçınlığının cezasını bulmuş.”
270

 

             “-Biz,onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik.O halkalar çenelere 

kadar dayanmıştır.Onun için kafaları yukarı kalkıktır.Önlerinden bir sed ve 

arkalarından bir sed çektik de onları kapattık,artık görmezler.-âyetinin (Yâsin.8-

9)sebeb-i nüzulü ve ehl-i tefsir allâmeleri ve ehl-i hadîs imamları haber veriyorlar ki: 

Ebu Cehil yemin etmiş ki: "Ben secdede Muhammed'i görsem, bu taşla onu 

vuracağım." Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmakta iken, 

elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazı bitirdikten sonra 

kalkmış, Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise; ya Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş.”
271

 

             “Hem yine Ebu Cehil kabilesinden -bir tarîkte- Velid İbn-i Mugire, yine Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı vurmak için, büyük bir taşı alıp secdede iken vurmaya 

gitmiş; gözü kapanmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı Mescid-i Haram'da 

görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu, yalnız seslerini işitiyordu. Tâ Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de 

açıldı.”
272
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               “Farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın 

küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o 

adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tenbellik, 

büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki: "Keşki o vazife-

i ubudiyeti bulunmasa idi." Ve bu arzudan bir manevî adavet-i İlahiyeyi işmam eden bir 

inkâr arzusu uyanır. Bir şübhe, vücud-u İlahiyeye dair kalbe gelse, kat'î bir delil gibi 

ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki: 

İnkâr vasıtasıyla, gayet cüz'î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda 

milyonlar ile o sıkıntıdan daha müdhiş manevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin 

ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul eder.”
273

 

               “Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazda, Sahabelerin tarz-ı telakkisine 

yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. 

Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım.”
274

 

              “Her mü'minin namazı, onun bir nevi Mi'racı hükmündedir.”
275

 

              “Evet her mü'min namazlardan sonra, her gün hiç olmazsa yüzelliden ziyade 

"Elhamdülillah" "Elhamdülillah" şer'an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir 

hadsiz geniş hamd ü şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve 

Cennet'in peşin bir fiatı ve muaccel bir bahasıdır.”
276

 

              “Dördüncüsü: Mahmud. Ona "Meyve"den gençlik ve namaz mes'elelerini 

okudum ve dedim: "Kumar oynama, namaz kıl." Kabul etti. Fakat haylazlık galebe etti, 

namaz kılmadı ve kumar oynadı. Birden, hiddet tokatını yedi. Üç-dört defada daima 

mağlub olup fakir haliyle beraber kırk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, 

daha aklı başına gelmedi.”( Evet, doğrudur.Mahmud) 
277

 

            “İmandan sonra en yüksek namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü 

merduddur.”
278

 

             “A'mal-i bedeniyenin fihristesi, namazdır.”
279

 

             “Evet nasılki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata 

fihristedir. Çünki namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikatları hâvi olduğu gibi, idrakli 

ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şamildir.”
280

 

             “Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih 

bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe'nindendir. Namazın erkânı, 

Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerhettiği gibi, öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini 

celbetmek, namazın şe'nindendir. Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmidört saat 

zarfında tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir.”
281

 

             “Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve idame ve akılları ona tevcih 

ettirmekle adalet-i İlahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbanîye imtisal ettirmek için 
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yegâne İlahî bir vesiledir.”
282

 

              “Vaktin evvelinde, Kâ'be'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur 

ki, birbirine giren daireler gibi Beyt'in etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın 

saflar Beyt'i ihata ettikleri gibi, en uzak safların da âlem-i İslâmı ihata etmiş olduğunu 

hayal ile görsün. Ve o saflara girmekle, o cemaat-ı uzmaya dâhil olsun ki, o cemaatın 

icma ve tevatürü, onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir hüccet ve bir 

bürhan olsun.”
283

 

               “Kelime-i tevhid de namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir 

rüknüdür.”
284

 

               “Şer'an yedi yaşına gelen çocuğa namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri onları 

alıştırmak için, teşvikkârane emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve 

alıştırmak şeriatta var. Demek vâcib olmadığı halde, nafile nev'inden yedi yaşından 

hadd-i büluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp, oruç tutan çocuklar, mütedeyyin 

büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuzüç yaşında olacaklar diye bir kısım tefsir 

bu noktayı izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Has iken âmm 

zannedilmiş.”
285

 

             “Bâzan yalnız namazımı kıldım. Cemâatle kılınan namazın yirmibeş sevabından 

ve hayrından mahrum kaldım.”
286

 

              “Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman, fabrikadaki bütün çalışmalarınız 

ibadet hükmüne geçer. Çünki, milletin zarurî ihtiyacını temin eden mübarek bir 

hizmette bulunuyorsunuz."
287

 

“Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır, yatsı 

namazlarının vakti bazı vakitte yoktur.”
288

 

 

PARTİ 

-PARTİ:”Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin 

tahrikatıyla o evham genişlendi. Bizi tazyik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri 

müsadereye başladılar. Nur şakirdlerinin faaliyetine tevakkuf geldi.”
289

 

            “Bu sırada dâhilde o kadar dâhilî, haricî heyecanlı parti cereyanları varken ve 

bundan tam istifade etmek, yani mahdud birkaç arkadaşına bedel çok diplomatları 

kendisine taraftar kazanmak için zemin hazır iken, sırf siyasete karışmamak ve ihlasına 

zarar vermemek ve hükûmetin nazarını kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul 

olmamak için, bütün arkadaşlarına yazıp ki: "Sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete 

girmeyiniz, asayişe dokunmayınız!" dedi...”
290
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             “Nur şakirdleri, hiç siyasete karışmadılar, hiçbir partiye girmediler. Çünki 

iman, mâl-i umumîdir. Her taifede muhtaçları ve sahibleri var. Tarafgirlik giremez. 

Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde, mü'minlerin uhuvveti 

esastır.”
291

 

             “Müteaddid partiler kendine tarafdar bulmak için veya kabahatlarını 

seddetmek için elbette çok çalışıyorlar. Ve İslâmiyet ve Kur'an aleyhindeki hariçteki 

cereyanlar elbette dâhilde bazılarını bulmuşlar ki; Kur'an lehinde cidden çalışanları 

uçurmak, kaçırmak, evham vermek gibi propagandalarla hakikî fedakâr olmayan veya 

dünya ile ve fazla dostlar ile alâkadar olanları evhamlandırıyorlar ve Nurcuların da 

kuvve-i maneviyelerini kırmağa çalışıyorlar.”
292

 

              “Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun-u esasîsine medeniyet 

namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin 

selâmet, adalet ve sulh-u umumîsini mahveden o dehşetli vahşiyane kanun-u esasî, şimdi 

bizim bu bîçare memleketimize girmek istiyor. Garazkârane ve anudane particilik gibi 

bazı cereyanları aşılamağa başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor.”
293

 

              “Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri 

Millet, diğeri İttihad-ı İslâm'dır. 

               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.”
294

 

              “Şimdiki siyaset-i hâzırada particilik tarafdarlığı ile, bir câninin yüzünden 

pekçok mâsumların zararına rıza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden 

taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni' gıybetler ve tezyifler edilip bir tek cinayet yüz 

cinayete çevrildiğinden, gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup, kin ve 

garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ı içtimaiyeyi tamamen zîr 

ü zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir 

zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hâdise ve buhranlar, bu esastan ileri 

geldiği anlaşılıyor. Fakat, onlar burası gibi değil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir 

nisbetindedir. -Allah etmesin- bu hal bizde olsa, pek dehşetli olur.”
295

 

             “Said Nur ve Talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, 

yurdu yoktur, partisi, patırdısı, nutku, alâyişi, nümayişi yoktur. Bu, bilinmezlerin, 

ermişlerin, kendini büyük bir dâvâya vermişlerin şuurlu, îmanlı, inanlı kalabalığıdır.”
296

 

             “İslâmın ve ilmin, izzet ü vakarını şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya 

zevkleri için mihnet kabul etmeyen bu şahsın, siyasî hiçbir parti ve teşekkülle de 

kat'iyyen alâkası yoktur.”
297
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SİYASET 

-SİYASET:”Siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, 

vesvese-i şeyatîn hükmüne geçmiştir.”
298

 

            “Siyaset propagandası vasıtasıyla yalancılık, doğruluğa tercih ediliyor.”
299

 

            “Lisan-ı siyasette lafz, mananın zıddıdır.”
300

 

             “Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham 

olsaydı; değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşşuh edecekti, kendini 

gösterecekti.”
301

 

            “Demek Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti 

var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor.”
302

 

            “Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men'etti. 

Hattâ düşünmesini de bana unutturdu.”
303

 

             “Gördüm ki: Siyaset cereyanlarında hem muvafıkta, hem muhalifte o nurların 

âşıkları var.”
304

 

             “Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan: "Hükûmetin selâmeti ve asayişin 

devamı için, eşhas feda edilir."
305

 

              “Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme 

hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve gördü ki; o yol meşkuk ve müşkilâtlı ve bana 

nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık 

ve bilmeyerek ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık 

olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb'us değilim, o halde 

siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım. 

Eğer muhalif siyasete girsem, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa, 

bana ihtiyaç yok.”
306

 

              “Evet Hazret-i Ebu Hüreyre bütün hayatını, hadîsin hıfzına vermiş; Hazret-i 

Ömer, siyaset âlemiyle ve hilafet-i kübra ile meşgul imiş.”
307

 

              “Bir zaman, bu garazkârane tarafgirlik neticesi olarak gördüm ki: Mütedeyyin 

bir ehl-i ilim, fikr-i siyasîsine muhalif bir âlim-i sâlihi, tekfir derecesinde tezyif etti. Ve 

kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârane medhetti. İşte siyasetin bu fena 

neticelerinden ürktüm, "Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase" dedim, o zamandan beri 

hayat-ı siyasiyeden çekildim.”
308
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              “Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.”
309

 

              “Şimdilik İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri 

hezeyanlaştırır.”
310

 

               “Şîa-i hilafet ise; ağraz-ı siyaset, içine girdiği için, garazdan, tecavüzden 

kurtulamıyorlar, itizar hakkını kaybediyorlar.”
311

 

               “Bir dâhiye-i siyaset olan Amr İbn-ül Âs...”
312

 

               “Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık 

derecesine iner. Münafık, kâfirden daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi 

ıslah etmez.”
313

 

               “Ben Beşinci Şua aslının verdiği haberin bir kısmını, orada bir adamda 

gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli vazifeleri bıraktım. Ve bu adamla başa 

çıkılmaz, mukabele edilmez diye, dünyayı ve siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip 

yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarfettim.”
314

 

               “Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve 

hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki hâlisane hizmet-i 

Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor.”
315

 

               “Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden 

hiçbir kimse, istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun 

hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek. O hizmetin 

kudsiyetini bozacak.”
316

 

                 “Elimizde nur var, siyaset topuzu yok."
317

 

                 “Sırf siyasete karışmamak ve ihlasına zarar vermemek ve hükûmetin nazarını 

kendine celbetmemek ve dünya ile meşgul olmamak için, bütün arkadaşlarına yazıp ki: 

"Sakın cereyanlara kapılmayınız, siyasete girmeyiniz, asayişe dokunmayınız!" 

dediği...”
318

 

                “Biz aslâ siyasetçi değiliz. Biz siyaseti, bizim gibi siyaset ehli olmayana binbir 

çeşit veballer, tehlikeler ve mes'uliyetler taşıyan bir meslek biliriz. Fâni zevahire de 

zâten kıymet vermeyiz.”
319

 

                “Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa 

harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalalet 

fırkalarına karşı perişan etmesin!”
320

 

                “Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde 

bırakır. Selâmet-i kalb ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.”
321
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                “Siyasetle meşgul olan, ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır. Hem de siyaset 

boğuşmalarına kapılanlar, selâmet-i kalbini kaybeder."
322

 

                 “Dünya siyasetine karışmadığımın sebebi: O geniş ve büyük dairede vazife az 

ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder; 

hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır; hem her halde bir 

tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur"
323

 

                 “(güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen 

mücahidînden, selef-i sâlihînden başka) siyasetçi, ekserce tam müttaki dindar olamaz. 

Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksad-ı aslî siyasetini 

yapanlarda, din ikinci derecede kalır, tebaî hükmüne geçer.”
324

 

                “Muvakkat ve mütehavvil siyaset daireleri ebedî, daimî, sabit hizmet-i 

imaniyeye nisbeten ehemmiyetsizdir, mikyas olmaz.”
325

 

                “Evet şimalden gelen küfr-ü mutlak cereyanını durduracak, yalnız Risale-i 

Nur'dur. Siyaset, diplomatlık, bu vazifeyi göremez. Onun için, vatanperver ve milliyetçi 

ve siyasetçiler, Nurlara sarılmağa mecburiyet var.”
326

 

                 “Bir derece dar bir dairede bir nur gösterilmişti; geniş bir dairede mana 

verip, kırk sene evvel "Bir nur göreceğiz" diye müjde veriyordum. Hattâ hürriyetten 

evvel, eski talebelerime de o müjdeyi mükerrer söylüyordum. Zannederdim ki; geniş 

siyaset dairesinde olacak. Halbuki bu memleketin en ziyade muhtaç olduğu imanî ve 

İslâmî ve hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye dairesinde Risale-i Nur'u göreceksiniz diye 

hakikattan bana ihtar edilmiş; bir hiss-i kabl-el vuku' ile musırrane ve tekrar ile ben de 

haber veriyordum, o hak ve hakikatlı mes'elenin suretini değiştiriyordum.”
327

 

                 “Şeair-i İslâmiyeye ve siyaset-i İslâmiyeye darbe vuranlar  (1926) oniki, onüç, 

ondört, onaltı sene zarfında büyük darbeler yiyecekler diye bana ihtar edildi.”
328

 

                 “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.”
329

 

                “Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zâtların hatırları için 

otuzbeş seneden beri terkettiğim siyasete bir-iki gün baktım...”
330

 

                “Bu zamanda öyle fevkalâde hâkim cereyanlar var ki, herşey'i kendi hesabına 

aldığı için, faraza hakikî beklenilen o zat dahi bu zamanda gelse, harekâtını o 

cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini 

değiştirecek...”
331
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                “Bediüzzaman'ın İstanbul'da hayatı, bir derece siyasîdir. Siyaset yoluyla 

İslâmiyete hizmet edilecek, diye kanaat besliyordu. Siyasî hayata karışması, İslâmiyete 

hizmet aşkının bir neticesi idi.”
332

 

               “Siyaseti dinsizliğe âlet yapan bazı adamlar; kabahatlerini setr için, başkasını 

irtica ile ve dinini siyasete âlet yapmakla ittiham ederler.”
333

 

               “Hakikat-ı İslâmiye, bütün siyasâtın fevkindedir. Bütün siyasetler, ona 

hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, İslâmiyeti kendine âlet etsin.”
334

 

               “Bin siyasetim olsa, hakaik-i imaniyeye feda ediyorum.”
335

 

               “En sevmediği şey siyasettir. 35 senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Dünya 

şuunu ile alâkasını kesmiştir. Akşam namazından sonra ferdası öğleye kadar kimseyi 

kabul etmez, ibadetle meşgul olur. Pek az uyur. Talebelerini de siyasetten şiddetle 

meneder.”
336

 

              “Ancak yüzde biri, siyasiyyunu irşad tarîkiyle siyasete taalluk edecektir.”
337

 

              “Tarih-i âlem serapa şehadet ediyor ki, asker neferatının siyasete müdahaleleri, 

devletçe ve milletçe müdhiş zararları intac etmiştir.”
338

 

               “Siyasetinin hassa-i mümeyyizesi; fitnekârlık, ihtilaftan istifade, menfaat 

yolunda her alçaklığı irtikâb etmek, yalancılık, tahribkârlık, hariçte menfîliktir.”
339

 

                 *İşte, eski zamanda bir derece, siyasetin bu gaddar düsturu İslamlar içine 

girdiğinden, siyasette, bu müthiş düsturlar karşısında, mecburiyetle Selef-i Salihin 

sükutla ve Ehl-i Sünnet ve l-Cemaatin imamları o kapıları kapamak, 

- Allah ellerimizi temizlesinki, bizde dillerimizi temizleyelim.-

deyip o kapıları açmıyorlar.  

                 Madem Ehl-i Beyte zulmedenler şimdi ahirette cezasını öyle bir tarzda 

görüyorlar ki, bizim onlara hücumla yardımımıza bir ihtiyaç kalmıyor. Ve mazlum Ehl-

i Beyt, muvakkat bir azap ve zahmet mukabilinde o derece yüksek bir mükafat 

görmüşler ki, aklımız ihata etmiyor. Değil şimdi onlara acımak, belki onları o hadsiz 

rahmete mazhariyetleri noktasında binler tebrik etmek gerektir ki, birkaç sene 

zahmetle, milyonlar mertebeler ve baki saadetler ahirette kazandıkları gibi, dünyada da 

kaldıkları zamanda, ehemmiyetsiz, dünyanın fani saltanatı ve muvakkat hakimiyeti ve 

karışık siyasetine bedel manevi birer sultan ve hakikat aleminde birer şah, birer manevi 

padişah makamını kazandılar. Valiler yerine, evliyalar, aktablara kumandan oldular. 

Kazançları bire bin değil, milyonlardır.  

                İşte bu sır içindir ki, Yeni Said in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı 

Azam ve İmam-ı Gazali, Zeynelabidin (r.a.) hususan Cevşenü l-Kebir münacatını bu iki 

imamdan ders almışım. Ve Hazret-i Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche den 

aldığım ders, otuz seneden beri, hususan Cevşenü l-Kebir le daima onlara manevi 

irtibatımda, geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur dan bize gelen meşrebi almışım. 

Zalimlerin gaddarlıklarını değil deşmek, bakmak, belki düşünmek de meşrebimize 
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gelmiyor. Çünkü onlar mücazatını ve mazlumlar mükafatını, aklımızın fevkinde 

görmüşler. O meselelerle meşgul olmak, şimdiki bu hazır musibet-i diniyeye karşı 

mükellef olduğumuz vazife-i Kur'âniyeye zarar verir.  

                 Ulema-i ilm-i kelamın ve usulü d-din allamelerinin ve Ehl-i Sünnet ve l-

Cemaatin dahi muhakkiklerinin İslami akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve 

ayat ve hadisleri müvazene ile kabul ettikleri usulü d-din düsturları, şimdiki Risale-i 

Nur'un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. Hatta, hiçbir yerde, hatta ehl-

i bid a kısmı da bu meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-i ihlas tam muhafaza edildiği 

için, her nevi ehl-i İslam içine giriyor. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabilikte de müfrit, 

filozofların en maddisi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi, beraber 

Nur dairesine girmeye başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hatta 

bazı misyonerler de, din-i İsa nın (a.s.) hakiki ruhanisi de o daireye gireceklerine 

emareler var. Birbirine hücum değil, belki bir tesanüt, bir  musalaha lüzumunu hissedip 

medar-ı münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar. Demek İmam-ı Ali nin (r.a.) otuz kırk 

işaretiyle sarahat derecesinde haber verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müthiş yaralarına 

tam bir ilaçtır. Onun için, o daire bize kafi gelmiş, harice çıkmıyoruz.”
340

 

 

 

ŞİA-ŞİÍLİK 

-ŞİA-ŞİÍLİK:”Mehdi hakkında Şiîlerin oniki imamdan birisi, hayatta iken 

gizlenmiş, âhirzamanda çıkacak demelerine mukabil Ehl-i Sünnetin bir kısmı, İmam-ı 

Muntazır akidesi bâtıldır demişler. Az bir kısım Hanefî üleması da,    (Mehdi ancak 

İsa’dır.” demişler.”
341

 

             “Alevî ve Şiîlerin müfritleri ise; değil Peygamber (A.S.M.) aleyhinde, belki Âl-i 

Beyt'in muhabbetinden, ifratkârane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine 

mukabil, bunlar ifrat ediyorlar.”
342

 

 

YEZİD-VELİD 

-YEZİD-VELİD:” Emevîlerin Hâşimîlere karşı an'anesindeki rekabet damarı, 

Yezid gibi bazılarda bulunduğu için, şefkatsiz bir gadre kabiliyet göstermişti.”
343

 

             “Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- Emeviye Devleti'nin zuhurunu ve onların 

padişahlarının çoğu zalim olacağını ve içlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hazret-i 

Muaviye ümmetin başına geçeceğini,   ”Melik olduğunda rıfk ve adaletle muamele et.” 

fermanıyla, rıfk ve adaleti tavsiye etmiş.”
344

 

            “Hem ferman etmiş ki:  ”Benim ümmetimin helâketi,Kureyş’in sefihlerinin 
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elleriyle olacak.” diye, Emeviye'nin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber 

vermiş.”
345

 

            “Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere İlm-i Kelâm'ın büyük allâmesi 

olan Sa'deddin-i Taftazanî, "Yezid'e lanet caizdir" demiş; fakat "Lanet vâcibdir" 

dememiş. "Hayırdır ve sevabı vardır" dememiş.”
346

 

             “Seyyid Şerif-i Cürcanî gibi Ehl-i Sünnet Velcemaat'in allâmeleri demişler: 

"Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve fâcirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri 

gaybîdir. Ve kat'î bir derecede bilinmediği için, o şahısların nass-ı kat'î ve delil-i kat'î 

bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tövbe etmek ihtimali olduğundan, öyle 

hususî şahsa lanet edilmez.”
347

 

 

 

MUHARREM 

” Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevî hava da bozulsa, herkesin 

istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur-u selâse ve muharremede Âlem-i İslâm manevî 

havası, umum ehl-i imanın âhiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve 

himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müdhiş ârızalara ve 

fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade 

eder.”
348

 

             “Maddî hava bozulduğu vakit nasılki sıkıntı veriyor, asabî sînelerde inkıbaz hali 

başlıyor; öyle de, bazan manevî hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu 

asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve 

hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede manevî havayı tasfiye eden âlem-i 

İslâmın intibah ve teveccüh-ü umumîsi, o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf 

etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış 

tazyikatı altında, bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının 

noksaniyetinden, ehl-i İslâm ve ehl-i imanda, hayat-ı uhreviyeye çalışmak iştiyakı, 

baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı 

uhreviyeyi gizlemesi ânında elbette böyle kudsî evradlarda zevk, şevk yerinde esnemek 

ve fütur gelir.”
349
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DİN ADAMLARININ TEMSİLİYET ROLÜ 

 Bir kısım ilâhiyat camiasında oluşan ve oluşturulmaya çalışılan düşünceler şu 

yönde gerçekleşmektedir; 

 -Şimdiye kadar bilip öğrendiklerimiz yanlıştı.Doğrusunu ben söylüyorum.- 

 Gerçek din,doğru bildiğimiz yanlışlar adıyla,aslında muhalefetle yanlışı doğru 

olarak yutturmaya çalışılmaktadır. 

 Bilgi var ancak istikamet yok. 

 Akıl vahyin önüne geçirilmekte,muhalefetle öne çıkıp farklılaşmaya 

çalışılmaktadır.  

 Adeta İslâmın meseleleri bir yandan kuşatma altına alınırken,diğer yandan da 

zihinlerde şüpheler oluşturularak,şimdiye kadarki inanılanların ve yaşananların boş ve 

yanlış olduğu ifade edilmektedir. 

 Bu da insanları bir boşluğa itmektedir. 

 Din elbette halkın dini değildir.Yani halk bizatihi dinin kendisi değildir.Ancak 

halk dinin ilk yansımasıdır. 

 Hadiste:”Ümmetim sapıklık üzerine birleşmez.”hakikatınca,halk ve dini de 

sapıklık üzerine değildir. 

 *En çok saldırı hususlarından birisi;şefaat konusudur. 

 Allahın izni dairesinde başta Peygamberimizin ve bazı özel durumların şefaatı 

söz konusudur. Hatta öyle ki;alanı geniş olan şefaat konusunda Bediüzzaman; 

 -Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabt edip, 

Kadîr-i Rahîmin dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. 

 -" Bismillahirrahmanirrahim "'i de; o rahmetin vüsulüne vesile ve o rahman'ın 

dergahında şefaatçi yap. 

 -Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır 

ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Hiç şüphesiz öldükten sonra diriliş haktır, Cennet 

haktır, Cehennem haktır, şefaat haktır, Münker ve Nekîr melekleri haktır. Allah'ın 

kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine İmân ettim. Allah'tan başka ibâdete lâyık hiçbir 

ilâh olmadığına ve Muhammed'in (a.s.m.) Allah'ın resûlü olduğuna şehâdet ederim. 

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

şifâ, bize ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde 
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arkadaş, Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, 

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

cömertliğin, keremin ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün 

cömertlerden daha cömert olan! Duâmızı kabul buyur. 

 -Bir çok örnekleriyle şefaat ve tevessül  haktır. 

 *Bezm-i elest yani insanların yaratılmadan önce ruhlar aleminde,Cenâb-ı Hakkın 

huzurunda yapılan sözleşmeyi olmamış gibi göstererek,bunu adeta Allah-ı zamanla 

sınırlayarak dünyaya atfetmek,kısırlık ve madde aleminin ötesine geçememektir. 

 Âyette:” Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, 

onları kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar 

da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, 

“Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.”
350

 

 Bezm-i elest,Allah ile yapılan bir mukavele,bir sözleşme ve anlaşmadır. 

 Hz.Ali böyle bir alemi hatırladığını,Abdullah adında bir veli zatta,sağında 

solunda,önünde ve arkasında olanların kimler olduğunu hatırladığını söylemektedir. 

 Aslında Kur’an-ı  Kerim o bezm-i elesti  hatırlatmak amacıyla gönderilmiştir. 

 Bu dünyadaki insanların birbirleriyle olan aşinalığı ve dostluğu,bezm-i  elest-e 

dayanmaktadır. 

 -Seni bir yerlerden tanıyorum-,-Kanım sana ısındı.- 

 Bu dünyaya gönderiliş,bezm-i elestteki sözleşmenin tesbiti,belgelenmesi, 

uygulanması,kağıda dökülmesidir.Bezm-i elest ise bunun onaylanma yeridir. 

 Allah için zaman sınırlılığı söz konusu değildir.Neden Allah adeta zamanla 

sınırlandırılarak, önceki yaptıklarından ve yapacaklarından aciz bırakılmaya, 

sorgulanmaya ve her şey dünyaya  münhasır kılınmaya çalışılmaktadır. 

 Bu bakış ise materyalist bir bakıştır. 

 *Hayrettin Karaman’ın kitabındaki  Diyalog ile ilgili iddiaları; 

"Bütün insanların Müslüman olmaları' dinin, Kur'ân'ın hedefi değildir."
351

;  

"Müslümanların çoğu 'Peygamberin, bütün din sâliklerini İslâm'a çağırdığına' 

inanırlar"
352

;  

"Peygamberimiz 'Yahudiler mutlaka Müslüman olsun!' demiyor, 'Hıristiyanlar 

mutlaka Müslüman olsun!' demiyor."
353

;  

"Diyaloğun hedefi, tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı"
354

;  
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"Kur'ân-ı Kerîm'de Ehl-i Kita-b'la ilgili devamlı vurgulanan şey; Allah'a iman, 

âhirete iman ve amel-i salihdir. Kur'ân birçok âyette bunu söylüyor; yani 'Peygambere 

iman edin' demiyor."
355

; 

M. Abduh, Reşîd Riza ve Süleyman Ateş gibi çağımıza yakın veya çağdaş bazı 

alimlere göre ellerinde, aslı kısmen bozulmuş da olsa bir ilâhî kitap bulunan 

Hristiyanlar ve Yahudîler gibi Ehl-i kitab da, şirk koşamadan Allah'ın birliğine ve 

ahirete iman eder, salih amel işlerlerse, Son Peygamber'i de ?bildikleri takdirde- inkar 

etmemek şartıyla ahirette kurtuluşa ererler."
356

 

Aslında bu iddialara,-kaş yapayım derken,göz çıkarmak-denir. 

 

*En çok kınandığı noktalardan yanlış kıyas yoluyla vermiş olduğu şu hatalı 

kararıdır;” Enflasyon oranında faiz helal midir? Yoksa faiz yerine altın, döviz vs. mi 

alınmalı?  

Faiz olursa, oran ne olursa olsun helal olmaz. Enflasyon oranında fazlalık faiz 

değildir. Mesela birine yüz lira ödünç verseniz, alt ay sonra enflasyon yüzde otuz olduğu 

için yüz otuz lira alsanız bu otuz liralık rakam fazlalığı faiz değildir, alt ay önce 

verdiğiniz paranın -satın alma gücü bakımından- eşit karşılığıdır.”
357

 

-Ve Zarurete bağladığı –nasıl zaruretse – faiz yoluyla ev kredisini hata bir 

yorumla caiz olarak değerlendirmektedir. 

“-lüks olan arzusunu değil, mübrem, gerekli, olmazsa rahatsız edici, zarar verici 

olan- ihtiyacını gidermek için faizli kredi alabilir. Geçmiş zamanlarda da âlimler bunu -

bu şartlarda- caiz görmüşlerdir. “
358

 

Oysa içi doldurulmayan ve çerçevesi çizilmeyen ölçüsüz bir zaruret delil olarak 

gösterilmektedir.
359

 

 

*Karaman hatıratında,iş adamı olmayı düşündüğünü anlatıyordu.Keşke böyle 

iddialarda bulunacağına iş adamı olsaydı. 

Şaibeden uzak bir kişi değildir.İstikamet korunmamaktadır.Bazen bazılarını 

koruma uğruna çok rahat tehlikeli fetvalar verebilmektedir. 

İnternette faydalanılmak üzere yazıları dolaştığı gibi,tenkid edilen yazıları da az 

değildir. 

Diğer tenkid edilecek noktaları zihninizi kirletmemek için tekrarı zaid 

görüyorum. 

Kendisine daha önce cevap vermiş 
360

 ve diğer dine ekilen ayrık otlarını 
361

 dile 

getirmiştim. 

                                                           
355

 Polemik Değil Diyalog, sh. 37. 
356 Polemik Değil Diyalog" isimli kitapta (Ufuk Kitap, 2006), Hayreddin Karaman 26 Ekim 2008 tarihinde Yeni 

Şafak YAZISI. http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HayrettinKaraman/ebedi-%C3%A2lemde-kurtulus-

necat/13482 
357 http://www.moraldunyasi.com/1553-6-0-maaslari_bankadan_alsam_faiz_olur_mu.html 
358 http://www.moraldunyasi.com/1553-6-0-maaslari_bankadan_alsam_faiz_olur_mu.html 
359 http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=309:azimet-ruhsat-

zaruret&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=309:azimet-ruhsat-zaruret&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=586:hayrettin-karaman-hocaya-cevap&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=116:slam-hukuku&Itemid=27&layout=default
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HayrettinKaraman/ebedi-%C3%A2lemde-kurtulus-necat/13482
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HayrettinKaraman/ebedi-%C3%A2lemde-kurtulus-necat/13482
http://www.moraldunyasi.com/1553-6-0-maaslari_bankadan_alsam_faiz_olur_mu.html
http://www.moraldunyasi.com/1553-6-0-maaslari_bankadan_alsam_faiz_olur_mu.html
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=309:azimet-ruhsat-zaruret&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=309:azimet-ruhsat-zaruret&catid=116:slam-hukuku&Itemid=27


Aslında eski fıkıh kitaplarına baktığımızda gayet çoklukla –Kîle – diye zayıf 

görüş olarak nakledilen ve itibar görmeyen fikirler,bugün birileri tarafından ve 

maalesef kendini ilahiyatta öğretim görevlisi olarak görünen kimseler tarafından 

kuvvetli görüş veya normal bir görüşmüş gibi piyasaya sürülmekte,kendisine bir 

farklılık kazandırılacağı düşünülmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-03-2013 

 

 

  

  

 

DİN KALBİ MİDİR? 

 Din sadece kalbe aid,kalb ile bağlantılı olup,hayata karışmayan ve 

düzenlemeyen,insanın kalbine hapsettiği bir inanç mıdır? 

 Böyle bir din olsa olsa münferit olarak,dağ başlarında tek başına yaşayan 

insanlar ve dar kalıplılar için olan bir din olabilir. 

 Gelişmemiş,sosyal hayattan uzak,mübtedi dinler için dar alana hapsedilmiş bir 

düşünce olarak düşünülebilir. 

 İnsanların hayatına karışmayan ve onları belli bir düzene koymayan ve bunların 

esaslarını tesis etmeyen bir din,din olmadığı gibi,mükemmel bir din olarak da kabul 

edilemez. 

 İçki gibi zararlı içecekleri,domuz gibi zararlı yiyecekleri,altın gibi erkeğe haram 

olan takıları,ferdi,ailevi,sosyal tüm yükümlülükleri dinin dışında hangi ölçüye göre 

değerlendireceğiz? 

 Bunların ancak bugün zararları tıbben yeni yeni belli olmuşken,dinin 1400 sene 

önce belirtmesinin topluma kazandırdığı nasıl göz ardı edilebilir ve terke uğratılabilir? 

 Din insanın ulaşacağı en kemal noktayı baştan oluşturmaktadır. 

 -Böyle bir düşünce ile kişi Allah-ı yarattıklarının hayatını düzenlemekten 

uzaklaştırmaya çalışmak olmaz mı? 
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 -Bu milletin bir asırdır süren maddi ve manevi kıtlığı ve kısırlığı dini vicdanlara 

hapsederek,toplumdan soyutlamasının bir ürünü değil midir? 

 Bu gün bu ürünler toplanmaktadır. 

 Terörist,ateist,sefih,materyalist,vs. 

 Din hayatın her kademesindeki hükmü ve hakimiyeti ile vardır ve var olabilir. 

 Vicdanlara hapsedilen bir din,etkisiz ve suskun,susturulmuş bir dindir. 

 Din kalbidir,kalbe aid bir duygu ve özelliktir,diyen kişi,bununla dinin 

yükümlülüğünden kendisini çıkarma çabası ve sorumlu yaşamaktan kaçmak için 

söylenmiş bir kılıf ve kuruntulu bir tesellidir. 

 Oysa din hayatın hayatı olduğu gibi,hem de hayatın esasını tesis eder. 

 Bir öğretmen öğrencisini değerlendirirken,onu kalbine hatta çok iyi de 

olsa,niyetine göre değil,uygulamalarına göre değerlendirmektedir. 

 Hukukta da emniyette de yanlış yapan bir insan,her ne kadar niyetinin iyi 

olduğunu söylese de,o kişi yapmış olduğu vak’aya ve uygulamasına göre ceza alır. 

 Niyet cezayı kaldırmaz ancak iyi hal eseri olarak suçun ağırlaştırıcı durumunu  

hafifletici bir sebeb olarak göz önünde bulundurulabilir. 

 -Bu sözü söyleyen insanlar iki kısımda değerlendirilebilir;Birisi gerçekten saf ve 

dinden habersiz bir kısım insandır ki ,yükümlülüğünün bilincinden uzak bir kişidir. 

 İkinci kısım insanlarda derecelerine göre bir çok kısımda ele alınıp,dinin 

bağlayıcılığının olmadığını,gelişmemiş kimselere mal ederek kendisini gelişmişlik 

içerisinde göstermeye çalışmakta,sonuçta dini insanların dünyasından çıkarmaya 

çalışıp,dinden uzak, işlerinde dinin eksikliklerini giderecek bir ibadet değerinde 

olduğunu söyleyerek zan,kuruntu ve tesellide bulunmaya çalışır. 

 “Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhî bir tecrübedir. Tâ ervâh-ı âliye ile ervâh-ı 

sâfile müsâbaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir mâdene ateş veriliyor, tâ 

elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın. Öyle de, bu dâr-ı imtihanda olan 

teklifât-ı İlâhiye bir ibtilâdır ve bir müsâbakaya sevktir ki, istidad-ı beşer mâdeninde 

olan cevâhir-i âliye ile mevadd-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin.”362 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-05-2012 
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DİNİ HAYAT 

-Çiftçinin biri tarlada çalışırken bir yılan görür ve onunla göz göze gelir.Küreği kaldırıp 

vuracağı sırada acır ve;Bu da Allahın yarattığı bir varlıktır,deyip vaz geçer.Yılan bu 

iyiliğine karşılık olarak ona her gün bir altın verir. 

Bir gün hastalanır gidemez olur. 

Rahatlığa da alışmışlardır. 

Kendisinin yerine çocuğunu gönderip,ben o çiftçinin oğluyum dersin,der. 

Ve çocuk giderken bir yandan da düşünür;Her gün gidip de bir tane almaktansa,bunu 

öldürüp tümünü alayım,diye plan yapar. 

Ve gider beklemeye başlar. 

Aynen babasının dediği gibi kendisini tanıttıktan sonra,onu tanıyan yılan bir altın 

getirir ve çocuğa verir. 

Hırsa kapılan çocuk onu öldürmeye çalışır,kuyruğunu koparır. 

Ancak yılan da  onu zehirler ve çocuk ölür. 

Oğlunun gelmemesi üzerine oraya giden baba durumu görür. 

Her ne kadar bir yanlışlık yapılmışsa da yılanla barışmak ve dost olmak ister. 

Yılanda cevaben; 

-Sende bu evlat acısı,bende de bu kuyruk acısı varken dost olamayız. 

*Bizde Allahla aramıza giren şeytana dostluk teklifinde bulunsak;bizde evlat 

acısı,kaybettiklerimizin kaybı ve onda da lanetlenme acısı varken,bu düşmanlık devam 

eder. 

-Kuran-ı Kerim şeytan için;-Aduvvun mübin- yani apaçık düşman -ifadesini kullanır. 

*Mehmet Kırkıncı hocaya darbelerin askeri;Hoca,bu gençlerle Allahın arasına girme 

der. 

Hocada;ben araya girmezsem,araları bozuluyor,şeytanlar araya girip,dostluğu bozuyor. 

*“Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, ALLAH'i bilip, O'na isyan etmesi; şeytanı bilip 

ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir” (Ömer BAbdulaziz) 

*Din hayatın hayatıdır. 

*Din için afyon ve zehir denildi,millet ateizmle,materyalizmle,şimdide sefahetle 

zehirlendirildi.Şeytan ve avaneleri Allah-la insanların arasına girdi. 

*Din kulun Allah ile olan irtibatını temin eder. 



Din bir imtihandır. 

*Lozan anlaşmasındaki niha-i kararda,-Din öldürülecektir.-Ve öylede yapıldı. 

*Toplumun dinle alakası sürekli zayıflatılmaya ve koparılmaya çalışıldı. 

Toplumun dinle alakası nasıldır,der iseniz; 

Göründüğü gibi… 

*Kuyruk acısı olanlar var. 

*Yazarlar,sinemacılar,şarkıcılar,siyasetcilerin dinle alakası ne kadardır? 

Göründüğü ve bilindiği kadar… 

*Hayatta zahmetli olanlar,ölünce rahmetli oluyor? 

*Sırma saçlıydı,badem gözlüydü. 

*Rahmetliyi bir görecektin ki....hayvani duyguları çok güzel çalışırdı. 

**Varlığa ben Seninle âgâhım  

Var olan Sen'sin ancak Allah'ım! 

*Kem âlat ile,kemâlat olmaz. 

*Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.Eflatun 

* İSYAN  

İnsanın sofrasıyla kedinin sofrasını mukayese ediniz. Buna rağmen, ikincisi büyük bir 

memnuniyet gösterirken, birincisi isyan etmekte... 

* Dünya menfaati bir leşe benzer Ona talib olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır 

(HzAli (ra)) 

* Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar 

(Muhyiddin-i Arabi) 

* DÜNYA GEMİSİ  

Dünya gemisi üzerinde her an seyahat eden insanın, ben âhirete gitmem, demesi ne 

kadar ahmakânedir  Bu gemi âhirete gitmektedir  Gitmemeye kudreti yeten var ise, 

buyursun aşağı insin  

*Dini bir hayat,insani bir hayattır.İnsanca bir hayattır. 

*Zulmüyle meşhur Haccac-ı Zalime annesi sitem ederek,neden insanları öldürdüğünü 

sorar; 

*Haccac ise oradan geçmekte olan bir adamı çağırır ve din hakkında sorular sorar. 

Adam ise her soruya;bana dinimi öğretmediler,dinin okuluna gitmedim der. 



Ona ne iş yaptığını sorar. 

Zeytinci olduğunu söyleyen adama zeytin ile ilgili ne sorarsa,adam dört dörtlük cevap 

verir. 

Bu bilgiyi öğrenmek için okuluna mı gittin diye sorunca adam; 

Hayır,kendi çabamla,araştırarak öğrendim,der. 

Bunun üzerine annesine dönen Haccac;İşte ben böylelerinin başını vuruyorum,der. 

-Her insan dünya ile ilgili olarak çok şey bilip ve bunları zaruri görürken,ebedi hayatı 

ile ilgili olarak ne derece ilgisiz kalabilir? 

*“Bize bir nazar oldu. Cumamız Pazar oldu. 

Ne olduysa hep azar azar oldu!  

Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız. 

Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız. 

Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık.  

Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız.  

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz.  

Yaklaştıkça her sene özyurdumda yılbaşı. 

Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı.  

Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı.  

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz.  

Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır.  

Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır.  

Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır.  

Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz.  

Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz”(Arif Nihat Asya) 

*Kendini değiştiremeyenler dünyayı,konumunu ve halini değiştiremeyen öğrenciler 

okulunu değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Kendini değiştirmiş olsa,tüm mesele değişecektir. 

 

 

 

 



DİYALOG 

Efendimiz ehli kitapla bağlantıyı koparmamış,tebliğ çerçevesinde onlarla maddi 

manevi münasebeti devam ettirmiştir. 

Kur’an da da ehli kitaba özel hitapta bulunulmuş,onlar müşriklerden ayrı 

tutulmuştur. 

Yahudiler için olmayıp hristiyanların bir kısmının iyi olduğu nazara verilmiştir. 

Onlardan kız almaya müsaade edilirken,kız verilmesi yasaklanmıştır. 

Osmanlı asırlarca onlara kendi okul ve mahkemelerini kurmalarına izin 

vermiştir. 

Ancak zamanımızdaki diyalog çerçevesinde bu hassasiyet yeteri derecede 

korunmamış, kız vermeye hatta Muhammedsiz bir İslâm bile kurtuluş sebebi gibi 

gösterilmeye çalışılmıştır. 

En azından o intiba verilmiştir. 

Kur’an ehli kitap için hitabında:” “Ey ehl-i kitab! Geçmiş olan enbiya ve 

kitablara iman ettiğiniz gibi, Hazret-i Muhammed (A.S.M.) ile Kur'ana da iman 

ediniz!”
363

diyor. 

Ve Bediüzzaman onların şu andaki durumu itibarıyla:” “Ehl-i kitabın iddia 

ettikleri iman, yakînden hâlî olduğundan, onların imanı, iman olmadığına işarettir.”
364

 

hükmünü beyan ediyor. 

1970 ve öncesi kominizmin tüm dinleri tehdid eden  dehşetine ve insani 

münasebete karşı Bediüzzaman: 

“Hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak 

edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi 

ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî 

ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf 
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noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.”
365

 

Bazı hususlarla sınırlıyor.Bunlar; 

- Zındıkaya karşı (beraberlik) 

- Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle… (Tüm hristiyanlara şamil 

kılınmıyor.) 

- Muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, (geçici olarak) 

- Müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifak.. (Tıpkı eskiden 

düşman bazı küçük kabilelerin,büyük düşmana karşı ortaklık yapmaları gibi) 

-“ Din-i İsevînin hakikîsini esas tutan İsevî ruhanilerin cemaati ve onlara karşı 

dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın 

yanında, bir çocuk kadar da olamaz.”
366

 

-Bunu teyid eden hadiste: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı 

Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı 

mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî 

ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek 

o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, 

Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"  
367

 

“Hristiyanlık ise "velediyet" fikrini kabul ettiği için, vesait ve esbaba bir kıymet 

verir,enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i İlahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine 

verir.  “(Yahudiler)Allah’ı 

bırakıp bilginlerini (Hahamlarını);(Hristiyanlar ) da Rahiblerini ve Meryem oğlu 

Mesih’i (İsa’yı) rablar edindiler.(Tevbe.31) âyetine mâsadak olmuşlar.”
368

  

 Osmanlıda da olduğu gibi cizye vermeleri halinde onlara ilişilmez. 

“Hazret-i Ömer'in (R.A.) taht-ı hâkimiyetindeki hristiyanlara, kanun-u şeriatı ve 

Kur'anı inkâr ettikleri halde ilişilmiyordu.”
369

 

“Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl itikadlar girîvesinden, ancak 

Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir.”
370

 

                                                           
365

 Lemalar | Yirminci Lem’a | 155. 
366

 Kastamonu Lâhikası | Birden İhtar Edilen Bir Mesele | 53. 
367

 Buhari, Enbiya: 49; Müslim, İmân:244, 245, 247; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 2:336, 3:368)diye 

rivayeti, bu ittifaka ve hakikat-i Kur'âniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder.( Şualar | Beşinci 

Şuâ | 506-7. 
368

 Mektubat.326,437, Hutbe-i şamiye.136,Kudsi .Kaynaklar.119. 
369

 Şualar.350,358,Emirdağ Lahikası.I/282. 
370

 İşarat-ül .İ’caz.214. 



-Cemaat gayrı Müslimlerle olan diyalog konusunda tam net değil.Açık bir tavır 

sergilememektedir. 

Adeta zülfiyâre dokunmamak için bazı noktalarda taviz verme yoluna 

gitmektedir. 

*Tıpkı 17 aralıkta yapılan yanlışlara halkın verdiği tepki veya sahiplenmemenin 

en önemli sebebi; 

Şimdiye kadar birikmiş olan yanlışların bir patlamasıdır.Yerinde söylenilmemiş 

sözlerin yakıcılığıdır.Mesela; 

* Fethullah Gülen'in '"İsrail'de bomba tehdidi altındaki Yahudi çocukları için 

yüreğimin yağları eriyor, onların başında patlayan bombalar sanki içimde patlıyor"
371

 

Yerinde olmayan doğru söz.Yani masumların hakkını gözetmemek elbette 

haksızlık olur. 

Hepsini söylemeye gerek yoktur.Yerinde olmayan yersiz sözler,bugün aleyhte 

zarar vermektedir. 

Mesela en çok tenkid edilen Hocaefendinin;” Herkes kelime-i tevhidi esas alarak 

çevresine bakışını yeniden değerlendirmeli ve ıslah etmelidir. hatta kelime-i tevhidin 

ikinci kısmına yani MUHAMMED ALLAH’ın RESULÜ’dür kısmını söylemeksizin 

ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakılmalıdır....”
372

 

-Merhamet nazarı- ifadesi içi boş bir ifade olup,herkes kendisine göre çok rahat 

doldurabilir. 

Oysa İslamiyet merhamet dini olup,merhameti emreder,düşmanı bile olsa.. 

-Ayetlerin gayrı Müslimler hakkındaki hükmünü sınırlı tutar. 

“Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i 

Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde 

yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” 
373

 

Kur’an evrenseldir. 

*Meseleleri açıkça ifade etmediği gibi,verdiği tavizleri açıkça dile getirmektedir. 

“Bütün tefsirler bunu Cebrail (as) olarak ifade ediyorlar. Fakat âyette “Ruh” 

tabiri kullanılıyor. Bu Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise, ihtilafın 
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çerçevesini aşkın ve Efendimizin (sav) ruhunu da içine alacak kadar geniştir. Çünkü Hz. 

Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı, bu itibarla da gözlerinin içine bir başka hayalin 

girmemesi gerekirdi. Ayrıca Efendimiz (sav) de, bir makamda onun kendisiyle 

nikahlandığına işaret etmektedir. Bu açıdan da “Ruh” Efendimizin (sav) ruhu da 

olabilir. Fakat, bu kat’i değildir, bir ihtimaldir. İhtimaller ise, delillerle takviye 

edilecekleri an’a kadar kat’iyet ifade etmezler. “
374

 

Fazla deşmek istemiyorum.Zira yeteri kadar deşilmektedir. 

Hassas olunması gereken noktalarda,o hassasiyet gözetilmemektedir. 

Geçmişten beri hüsnü zanla yaklaşılan tavırların artık bu gün yorumlanmaya 

mahal bırakmayacak boyutlara ulaşması,işin vahametini,itikadi yönden tehlikesini 

doğurmaktadır. 

Tek bir ilaha gelin âyetini,sanki onlar tevhidde netlermiş gibi değerlendirme 

yoluna gidiliyor. 

Ehli kitapla olan sosyal hayattaki beraberlik,itikattaki beraberlikle karıştırılıyor. 

Oysa şu basit kıyas bile meseleyi çözmeye yeterlidir.Şöyle ki; 

Bir Müslüman Hz.İsa ve incile inanmadığı halde imanlı sayılmadığı rahatlıkla 

söylenebilirken,bir gayrı müslimin Kur’an-ı ve Peygamber Efendimizi son peygamber 

ve kitap olarak kabul etmemesi halindeki durumun da iman etmemiş sayılacağı ifadesi 

ya söylenmiyor veya sönük kalıyor. 

Bizleri bağlayan bir hakikat,gayrı Müslimleri de bağlamaktadır. 

Peygamberi inkâr,Allah-ı inkârdır.Diğer peygamberleri de kabul etmemektir. 

Aslında tek tek diyalogdaki özellikle ifrat ve onun doğurduğu tefrit cihetleri 

birbirinden uzak bulunup,vasat bir zeminde değerlendirmelidir. 

Diyaloğu savunanlar vasatı koruyamayıp ifrat ettiklerinden,bazı noktalarda 

kendilerini taviz vermeye mecbur addettiklerinden,otomatikman tefrite de kapı 

açmaktadırlar. 

Hristiyan dünyasına yaklaşmayı sağlamak amacıyla rencide etmeme,onları 

sorgulamama  kuruntusuyla meseleye yaklaşılıyor. 

“Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı 

olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra 
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onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir 

yardımcı vardır.”375 

Hakikatlar gizleniyor,hakkın hatırı kırılıyor..Bazı hatırlara feda ediliyor. 

Dün olduğu gibi bu günde hristiyanlık dünyası islamdaki tevhid inancını kabul 

etmemektedir. 

Teslis inancı tevhidi barındırmamaktadır. 

Hatta daha ileri giderek,-üçün biri -diye kabul ettikleri teslisi;Allahın yer yüzüne 

inip,İsa-nın içerisine girerek,atamız Âdemin cennette işlediği suçu affettirmek amacıyla 

eziyet çektiğini,sonuçta;Allah-Oğul-Ruh-ul Kudüsün de bu manada bir bir-lik yani 

birde birleşen üç olduğunu savunurlar. 

Bunu memleketimizdeki metropol olan papazla konuşmamızda söylemiş ve bu 

ifade Malatya-da basılan bir kitapçıkta da açıklanmaktadır. 

*Fatiha suresindeki ittifak edilen dâllin ve mağdub olanların hristiyan ve 

Yahudiler olduğunda ihtilaf yoktur. 

-Bu konular hakkında aslında çokça eserler yazıldı. 

Fikirleri dağıtmamak için şahısları nazara vermeden yanlış bir gidişatta 

olunduğu ve gerekçelerini nazara vermeye çalıştım. 

Ayrı zamanlarda söylenen sözler bu gün çokları tarafından farklı şekillerde 

dillendirilmektedir.Onları ayrıca deşmeye gerek yoktur. 

Hristiyan dünyası islâmın özündeki şekliyle sunulmasını hazmedemiyor. 

İslâmı kırpma faaliyetleriyle,,kendilerince ifade edilen ılımlı İslâm oluşturulmaya 

çalışılıyor. 

Yani özürlü,duruma göre fetva veren,gerektiğinde söylenmesi gerekenleri 

söylemeyen bir İslâm… 

Müsamaha ile taviz birbirine karıştırılıyor. 

-“Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O 

âhirette de kaybedenlerdendir.”376 

“Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten 

sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini 

inkâr edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.”377 
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*İslami cemaatlardan mevcud her bir grup,cemaat,cemiyet,vs bir başkasına yani 

içinde bulunduğu İslam bahçesine zarar vermediği sürece,o bahçenin bir deseni ve bir 

güzelliğidirler. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-05-2014 

 

DOĞRULUK 

 İnsaniyetin ve insanlığın simgesi olan Efendimiz,her konuda nümune-i imtisal 

olduğu gibi,
378
dürüstlük ve sözünde durmada da simge şahsiyettir. 

 Nevfel adlı bir müşrik arkadaşlarına hitaben; 

 ‘Siz ona Kâhin dediniz,Sihirbaz dediniz,Şair dediniz ancak O’na hiç yalancı 

demediniz’
379

 

 -Velid bin Muğire-de arkadaşlarını toplamış,Muhammed’e ne diyelim teklifinde 

bulunarak en son;sihirbaz demeye karar vermişlerdi. 

 Ancak oda tutmamıştı. 

Zira Efendimiz hayallerle değil,hakikatlerle meşguldü. 

O’nun için bir dane-i hakikat,binler hayallere tercih edilirdi. 

-Efendimiz’Söz sihirdir.’buyuruyor. 

Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah’ın kelâmından etkilenmemek,hevâ ve 

hevesinden konuşmayıp vahiyle beslenen ve desteklenen bir Peygamberin,
380

 

Rabbisinden aldığı yüksek voltajlı mesajı adeta ara sigorta görevi görerek bizlere 

sunmasından hislenmemek ve etkilenmemek mümkün mü? 

Oysa insan;kendi hayatında bir sözden ömür boyu etkilenebiliyor. 

Bir insanın o ulvi sözlere karşı elektriklenmemesi,cansız olup duygusunu 

kaybetmesi demektir. 

 Yalanı gerektiren şirk ve onun ehli,O’na yalancı demediler ve diyemediler. 

 Zira O’nun dürüstlüğü güneş gibi hem kendisini ve hem de insanlığı 

aydınlatıyordu. 
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 *O Zat İslâm’dan önceydi.Bir arkadaşıyla bir yerde buluşmak üzere 

anlaşmıştı.Anlaşılan yere Efendimiz zamanında varırken,arkadaşı unutmuştu. 

 İki gün sonra hatırladığında orada bulacağına hiç ihtimal vermediği halde,sırf 

sözünü yerine getirmek için gittiğinde Efendimizi bitkin bir vaziyette bulur. 

 Adam Efendimizden özür dileyerek,şaşkınlığını bir türlü üzerinden atamaz. 

 Efendimiz kendisine cevaben;Her ayrılmak istediğinde,ya gelirse düşüncesiyle 

beklediğini ve bunu üç gün sürdüreceğini söyleyerek devamla;  

‘Ben sadece vazifemi yaptım. Seni burada bekleyeceğimi söylemiştim ve 

bekledim. Ben senin başına bir hal gelmiştir diye üzülmüştüm’der.  

*Sözünün eri olan M.Akif Ersoy’da hayatında kimseyi affetmemezlik 

etmemiştir.Ancak sözünde durmayan arkadaşıyla altı ay konuşmaz. 

Bir ahbabıyla buluşmak üzere sözleşirler Akif. 

Ancak o gün şiddetli bir yağmur ve fırtına kopmaktadır.Öyle ki gemiler bile 

kalkmaz. 

Akif nasıl gelecektir! 

Arkadaşı bu düşünceyle gitmez ancak Akif her şeye rağmen vermiş olduğu söz 

üzere kalkar gider. 

Daha sonra görüştüklerinde arkadaşına kırgın durması üzerine olayı fark eden 

arkadaşı şaşkınlıkla gerçekten gidip gitmediğini sorması üzerine Akif; 

‘Bir söz ya ölüm ya da ona yakın bir felaketle yerine getirilemezse mazur 

görülebilir.”der. 

*Hudeybiye anlaşması zahiren Müslümanların aleyhine bir anlaşma olmasına 

rağmen,sözünde durmayan ve anlaşmayı bozan taraf yine müşrikler olmuştur. 

O Allah’ın emin bir kulu idi. 

“Allah’a verdiğiniz sözü tutun.”
381

 

Hakkı ve doğruluğu anlatacağına dair Rabbisine bir söz vermiş ve verdiği sözü 

tutmuştu. 

*Doğru olmak kadar,doğruluğu doğru olarak sürdürmede sebat göstermek 

elbette en önemli olanıdır. 

Bu konuda Rabbimiz buyurur:” O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte 

emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”382 
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Bu âyet için Efendimiz;” " Hûd sûresi beni ihtiyarlattı."buyurmuştur.383 

Bu vaziyet içerisinde bulunanların ise dünya ve âhiretteki neticelerini şöyle 

belirlemiştir: 

“Rabbimiz Allah'dır deyip sonra dosdoğru olanlar için bir endişe yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir de. Onlar, cennet halkıdır ve yaptıklarına karşılık orada ebedî 

kalacaklardır"384 

Düşündürücü hem de çok düşündürücüdür ki, kendisine ;’Ya Rasulallah! İslâm 

hakkında bana öyle bir söz söyle ki, onu senden sonra hiç kimseye sormayayım’diyen 

bir kişiye;”Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.”buyurmuştur.
385

 

* İbn-i Mes'ud anlatıyor: "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 

"Sıdk insanı iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu 

arar da sonunda Allah'ın yanında sıddık (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalan da kişiyi 

haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı 

araştırır da sorunda Allah'ın yanında yalancı diye kaydedilir."
386

 

*Peygamberlerin beş sıfatından birisi ve olmazsa olmazı;doğruluktur. 

Efendimiz onda da zirve yapmıştı. 

-Özellikle İsmail Peygamber sözünde duran kişi olarak vasıflandırılmıştır. 

“Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi.”
387

 

Peygamberlikten sonraki ikinci makam olan doğrulukta,
388

 Varaka bin Vevfel-in 

bile gıpta ettiği Ebu Bekir-i Sıddıkları yetiştirmiştir. 

Emin’in dostu,Sıddıktı. 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber 

olun.”
389

 

Efendimiz Hz.Ebubekir gibi bir doğru hakikatı,milyonlarca hayale tercih 

etmiş,her yerde ikinin ikincisi olmuşlardır.
390

 

*Her şeyden önce bize lazım olan doğruluk olmakla beraber,hayat ve hayatımız 

ancak doğrulukladır. 
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*Söz ve doğruluk bir bağdır,bağlamak ve bağlanmaktır.Bir şeyleri inşa edip bir 

araya getirmektir. 

Sözünde durmamak ise,bağların çözülmesi,emeklerin heder edilmesidir. 

Kur’an-da Rabbimiz buyurur:” Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü 

ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice 

eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah, bununla sizi 

ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette 

açıklayacaktır.”391 

“Bir gün Ali Efendi, çocuklarının ateş yakmak için  kesilen odunlar arasından 

düzgün olanlarını ayırdıklarını görünce bunun sebebini sorar. Çocukları da: 

             -Onlardan balta ve keser sapı yapabiliriz, diye cevap vermişler. Bu yüzden 

yakmayıp ayırıyoruz. 

            Ali Efendi, lâfı hemen gediğine koyarak: 

            -Odunların doğru olanları bile kendini ateşten kurtarıyor, demiş. Ya insanların 

doğru olanları? 

-Mü’mini münafıktan ayıran en belirgin özellik;doğruluk ve sözünde durmaktır. 

Başarılı,iş yapan,parmakla gösterilen esnaf,doğru ve sözünde duran esnaftır. 

Efendimiz bu doğru kimselerin âhirette şehidlerle beraber olacağını 

müjdelemiştir. 

En çok şikayet edilen ise,sözünde durmayarak,işini zamanında yapmayan 

esnaftır. 

*Adamın birisi çocuğuna küçük bir balta verdi.Çocuk bununla çok sevindi.Sonra 

onu alıp bostana girdi.Onunla küçük bir badem fidanını kesti.Babası onu yakın bir 

zamanda yeni dikmişti.Ertesi günü baba bostana gittiğinde fidanı kesilmiş buldu ve çok 

üzüldü. 

Çocuğuna bunu sordu ve çocukta cevaben dedi: 

Ey baba!Ben yalan söylemek istemiyorum.O fidanı ben kestim.Ben cidden çok 

üzgünüm. 

Çocuğun bu doğru sözlülüğü babayı çok sevindirdi.Çünkü o doğru söylemişti. 

Ve onu bundan dolayı affetti.  

*Her zaman ve zeminde geçerli olan doğruluğun özellikle yalanın revaçta olup 

her sokakta kol gezdiği bu zamanda daha fazla önem kazandığını,islâm alemi için en 

önemli bir mesele olduğunu bir asır öncesinden belirten Bediüzzaman şöyle der: 
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” Ey bu Cami-i Emevideki kardeşlerim! Ve kırk-elli sene sonra âlem-i İslâm 

mescid-i kebirindeki dört yüz milyon ehl-i İmân olan ihvanımız! Necat yalnız sıdkla, 

doğrulukla olur. Urvetü'l-vuska sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir, 

doğruluktur.  

               Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için 

bazı âlim "muvakkat" fetvâsı vermişler. Bu zamanda o fetvâ verilmez. Çünkü, o kadar 

su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm 

maslahata bina edilmez. 

”Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba 

uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”
392

 

” De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı 

bir kuvvet ver.”393 

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah 

Doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. 

MEHMET ÖZÇELİK 

DÜNYA DARBESİNİN AYAK SESLERİ 

 Dünya darbesinin ayak sesleri duyulmaktadır.Bu ses öncesinden âşina 

olduğumuz bir sestir. 

 Bu konuda tecrübeliyiz!Önceleri de duymuş,geliyoruz,demişti... 

 Gelmesi için davet edilmesi ve ettirilmesi,ortamın hazırlandırılması gerekti. 

 O konuda ordudaki psikolojik harekat dairesi ortamı hazırlamada ustaydı. 

Hazırladı da...Yazar türetildi,gazeteler kiralandı,kontrolsüz eli silah tutan insanlar 

sokağa salındı. 

 Sağcı-solcu,alevi-sünni gruplar oluşturuldu.Ayrı ellere aynı silahlar 

verildi.Milletin bitkin hale getirilmesi sağlandı. 

 Dış düşman değil,iç düşman kabul edilen milletin psikolojisi bozuldu. 

 Millet öyle hale getirildi ki;gelsin artık şu ordu,dedirttirildi. 
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 Artık bu piyonları yönlendiren dış güçler,içteki ergenekonun dış Ergenekon 

babaları şirketleşip,devletler bazında değil,bölge devletleri çapında bir geniş faaliyet 

içerisine girdi. 

 Yüz sene önce devletlerin başlarına getirilen yöneticilerle şekillenen orta doğu ve 

balkanlar;liderlerin miadı dolması,plânlarının deşifre olması üzerine taktik değiştirmek 

gerektiğini düşündü. 

 Orta doğudaki değişim belli ki birilerini rahatsız etti. 

 Hürriyet ve özgürlük için ayağa kalkan bu milleti,daha oturmadan çökertme 

planı devreye konuldu. 

 Her devlet ve milletlerin geçmişten günümüze zaaf ve hassas noktaları vardır. 

Sürekli bizde olduğu gibi bu hassas noktalar devreye konularak çatışma ortamı 

hazırlanmaktadır. 

 Daha öncede Peygamber Efendimiz ve Kur’an-ı Kerim-i yakma tahrik ve 

senaryolarına;13,5 dakikalık ‘Müslümanların Masumiyeti’ filminin fragmanıyla 

Müslümanların bam teline basıldı. Kıyama kalkması için belli ki her şey hazırdı. 

 Libya Abd elçisinin öldürülmesi bombanın pimini çekmiş oldu. 

 Suriye ortada..Yemen,Libya,Mısır tahrik edildi ve tahrike geldi. 

 Filmi çevirenlerin oyuna geldiklerini,yapımcısı da provokasyonu itiraf etti.Para 

için yaptıklarını,böyle olduğunu bilmediklerini,filmin adının da böyle olmadığını 

söylemeleri;birilerinin bu hesabı yürürlüğü koyduğunu göstermekteydi. 

 Birileri Armegedon 
394

 faraziyesi üzerine Allah’ı kıyamete zorlarken,diğer 

yandan İslâmi pencereden baktığımızda,Efendimizin verdiği haberler doğrultusunda 

dünyanın bir tehlike ve kaosa doğru gitmekte olduğunu görmekteyiz. 

 Dünya ergenekonu devrede. 

 Devre dışı olan bağlantılarını merkezden güçlendirme çabasına içerisinde sağa 

sola saldırmaktadır. 

 Bu çabalar boşa çıkarılmalıdır. 

 İşte Yemen,Şam,Mısır... 

 Ümitsizlikten çok,ümit var... 
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 Bir asır önce dağılmış olan İslâm dünyasının,gitmiş ve yapmış olduğu tahsilini 

bitirdikten sonra,tekrar kendi kıtasının başına dönme faaliyetleri olarak görmek 

gerektir.İnşaallah öyle de olacaktır... 

14-09-2012 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

DÜNYA ERGENEKONU ÇATLADI 

 Diğer bir ifadeyle,bizdeki ergenekonun bir asırlık ağa babası ilk defa yara 

aldı.Kuyruğu kapana kısıldı.Gövdesini ve başını kurtarmak için tavizler vermeye 

başladı. 

 Bu durum bizdeki ilk el bombalarının bulunmasıyla birlikte çorap söküğü gibi 

başlayan çözülmeye benzer olarak,Mossad ilk deşifresiyle çözülme sürecine girmiş oldu. 

 Mossad bizdeki ergenekonunu başka yerlere kaydırdı.Mesela Mısır. 

 Pkk ile olan bağlantısı ortaya çıktı.Delikleri tıkanan fare gibi yeni açtığı delikler 

hareket alanını ve dünya gözünde zaten düşük olan düşüşünü hızlandırdı. 

 Yarım asırdır çevresini kontrolü altına alan İsrail,yavaş yavaş savunucularını, 

kendisine karışmayıp destek olanları kaybedince,kendisini garantiye alma yoluna 

gitmektedir.Bu amaçla da dağıtmış olduğu gücünü merkeze çekmektedir. 

 İsrail-in Türkiye’den mavi Marmara olayı münasebetiyle özür dileyip,3 şartı 

kabul etmesi,One minute- la başlayan boyun eğdirme girişiminin,diz çöktürme 

aşamasıdır. 

 Artık İsrail secdeye doğru yol alıyor.İsrail secde aşamasında. 

 Bizdeki ergenekonun çöküşü,dünya ergenekonunu sarstı.Mossad-ı çatırdattı. 

 Ergenekonun Ortadoğuyu bağlayan en önemli ayağı olan Türkiye ayağı 

çökünce,Ortadoğu normale dönmeye başladı. 

 İsrail ortadoğunun hatta dünyanın fitne kazanı.Elbette bu son ve bitiş değildir. 

Boşluk ve güçsüzlük hissettiği anda yeniden oyunlarını devreye koyacaktır. 

 Bu durum kolay elde edilmedi. 

*Zülkarneynin kurduğı seddin yecüc-mecüc tarafından yalanması olayı,neticede 

aşınması ve aşındırılması mecaz da olabilir. 

Tıpkı ehli imanın önlerindeki zulüm engelini yalayarak aşındırması, kurtulması 

da,zorlukları aşmadaki zorlu durumları haber vermektedir. 
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Bir asırlık mücadele,küfrün kalelerini aşındırdı. 

*Mustafa Sabri Efendi derdi ki: “Yahudiler insanlık âlemine beş tane kimyasal 

veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür ve dalâlet önderi Yahudi âlimin icra ettiği 

tesiri yapamazlar. Bunlar Komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturya'lı Freud, 

Fransalı pozitivist Auguste Comte ve Sosyolog Durkheim'dir. Bunlar insanlık âleminin 

akıl, düşünce, anlayış ve ahlâkını perişan eden insanlardır. Yahudiler bu insanları 

büyüttüler, insanların gözünde yücelttiler ve neticede bunları küfre öncülük edecek 

kişiler olarak karşımıza çıkardılar. Bu gün bize düşen onlarla savaşmak ve mücadele 

etmektir. Zira dinimiz bize küfre öncülük edenlerle savaşmayı emrediyor. Ben yakinen 

biliyorum ki bir gün gelip bunların maskeleri düşecek ve ilim adına işledikleri cinayetler 

ortaya çıkacak. Çünkü Hakk'ın dışında dalâletten başka bir şey yoktur.” 

Allah meleklere yer yüzünde halifeler yaratacağını söylediğinde buna taraftar 

olmayan melekler cevablarında;” Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife 

yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi 

yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” 

demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”395 

İşte burada belirtilenler Yahudilerdir denilse,yanlış olmaz. 

*İslâm dünyasında da problemli olan devlet,İran devletidir. 

İran hristiyanlıktaki ruhani,papaz ve papanın yer yüzünde Allahın bir 

vekili,O’nun yerine geçen olduğu gibi,şiadaki Ayetullah makamıda,Allahın yer 

yüzündeki en büyük ayeti olarak büyük yetki verildi.İstikameti kaybetti.                         

Burhan Bozgeyik Bir tesbitinde:” İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, keşane-i 

saltanata, post-u irşattan taht-ı şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da 

zuhur etmiştir. Mesela: Safevi saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden 

başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta 

Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken 

Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili 

hadiseleri, kargaşalıkları netice vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, 

Asya’nın bu korkunç anarşistleri, Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. 

Elhasıl: İran derviş kisvesine bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine 

raptedip, sonradan onları ifsat ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla 

doludur.” 
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Şu an ortadoğuda Kürt ve Şia devleti kurulmaya çalışılmaktadır.Şah İsmailin 

yapamadığı,yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bu gün bu düşünce pkk,kck örgütü altında sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Suriye,İran,Irak ve batı devletlerinin desteğiyle... 

*”İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, kâşane-i saltanata, post-u irşattan taht-ı 

şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da zuhur etmiştir. Mesela: Safevi 

saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, 

Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da 

rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un 

fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili hadiseleri, kargaşalıkları netice 

vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, Asya’nın bu korkunç anarşistleri, 

Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. Elhasıl: İran derviş kisvesine 

bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine raptedip, sonradan onları ifsat 

ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla doludur.”
397

 

 

Mehmet özçelik 

24-03-2013 

DÜNYADA KAOS 

İnsanın yaratılışı gündemdeydi.İnsana meşvereti öğreten Rabbimiz;bizim 

yaratılışımızı meleklere de sormuştu. 

Ancak önceki cinlerden ağzı yanan melekler,onlardan üç kat güçlendirilmiş 

insana taraftar olmaları mümkün değildi. 

Onlarda yer yüzünü kana bulamışlardı. 

“Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. 

Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz 

sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler. Allah da, “Ben sizin 

bilmediğinizi bilirim” demişti.”398 

Hayat kanla başlamıştı ve hala kan ile devam etmekte,kendisini devam 

ettirmektedir. 

Kanın akması hayatın bitmesi demek iken,insanlar hayat için kan akıtmaktadır. 

Hayatını başkasının hayatının yokluğunda aramaktadır. 
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Bütün bunlar hakimiyet davasından çıkmaktadır. 

*Ortadoğunun bir kısmına suud,bir kısmına iran,çoğuna da Avrupa hamilik 

etmektedir.Avrupa buna da hazımsızlık gösterip diğerleri için savaşa devam etmektedir. 

*2.dünya savaşı hristiyanların kendi aralarındaki bir savaş olup,63 milyon insan 

ölmüştür. 

*Haklarında çok yazılar yazılıp,istatistikler yapılan dünya savaşlarından bir 

kaçının özetle durmu gayet hazindir; 

             -I. Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın dört bir 

yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle 

"dünya savaşı" olarak adlandırılmıştır. 1914'te başlayan savaş 1918 yılında sona 

ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak 

savaştan çekildi. 

            Asıl sebebi  Sırp bir neferin Avusturya Veliahtına attığı bir tek gülle, eski Harb-i 

Umumîyi patlattırdı, otuz milyon nüfusun mahvına sebep oldu. 

             Diğer nedenleri arasında; 

             Birinci Dünya Savaşı, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay 

ve gelişmelerin bir sonucudur. Bu bakımdan sebeplerini bu dönemde aramak gerekir. 

Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda 

bulunan yirmi beş devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. 

Dünya Savaşı Avrupa'da ittifak veya merkezi devletler diye adlandırılan Almanya, 

Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri diye adlandırılan İngiltere, 

Fransa, Rusya ve ABD önderliğindeki itilaf devletleri arasında gerçekleşmiştir. I. Dünya 

savaşının genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır. 

 

            Genel Nedenler olarak; 

* Avusturya-Macaristan imparatorluğunun velahdı Ferdinand'ın bir Sırplı 

tarafından öldürülmesi 

* Milliyetçilik düşüncesi 

* Sömürgecilik (ham madde ve pazar arayıcılığı) 

*Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet(özellikle de Almanya 

ve İngiltere arasında) 

* Aşırı silahlanma hareketi 

*53 milyon insan kayıp verilmiştir.
399
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 *Dünyada 5 bin 600 yılda toplam 15 bin 500'ün üzerinde bölgesel ya da ulusal 

savaş yaşandı, 3.7 milyar insan öldü. 

 

              1. Dünya Savaşı'nda ölen her 100 kişiden 14'ü, 2. Dünya Savaşı'nda ölen her 100 

kişiden 70'i, 1990'lardaki savaşlarda ölen 100 kişiden 90'ı sivildi. 

 

              1945-1992 yılları arasında gerçekleşen 149 savaşta 23 milyondan fazla insan 

öldü. Bunun yalnızca 3 milyonunu askerler oluşturdu.  

 Bilinen o ki, savaşlarda genellikle 1 askerin ölümüne karşılık 1 sivil doğrudan, 

14-15 sivilse açlık, susuzluk, bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerden ölmektedir. 

 

            Ve  2.dünya savaşlarında toplam 125 milyon kadar insanın ölüm daha fazla 

insanın sakat kaldığı ve heder olduğu daha ne gibi büyük bir savaş yaşanabilir? 

 Birinci Dünya Savaşı ,90 milyon kişinin de sakat kalmasına yol açtı. 

 

             Balkan savaşında Bosna'da 20 bin kadına tecavüz edildi. 

 

              Körfez Savaşı'nda ABD müttefiki devletler, Irak-Kuveyt sınırına ve Basra kenti 

etrafına 1 milyon, Balkan Savaşları'nda da 64 ülkede 110 milyon patlamamış kara 

mayınının üzerine basacak insanları beklediği biliniyor. 

 

            Dünyada bugün 500 bini bilim adamı olmak üzere 15 milyon kişi silah ve silah 

geliştirme endüstrisinde çalışıyor. 

 

            Bush, 2003 bütçesinde silahlanmaya 396.1 milyar dolar ayırmaya çalışıyordu.  

 

            Son 10 yıldaki savaşlarda 2 milyon çocuk öldü.6 milyon çocuk sakat kaldı.12 

milyon çocuk evsiz,1 milyondan fazla çocuk anasız-babasız kaldı.10 milyon çocuk 

psikolojik sarsıntı geçirdi ve on binlerce çocuk tecavüz ve işkenceye uğradı. 

*Bu manada Avrupa vahşetin merkezi halinde geldi.Dğu ise peygamberlerin çok 

geldiği ve mazlum ülkeler durumuna düştü.Nitekim batılılar; 

“Kardinal külahı görmektense,Osmanlı sarığı görmek evladır.”dediler. 

*Dünyayı ve Türkiye-yi daha kötü günler bekliyor,denilirse derim ki; 

Rusyadaki kominizmden daha dehşetli nasıl bir izm gelebilir? 

Nasıl bir izm gelecek ki yüz milyondan fazla insanı öldürecek? 

                                                                                                                                                                                     
 



*Türkiye-de de bir asırdır kaldırılan değerlerden başka hangi değerler kaldı ki, 

kaldırılacak olsun? 

Değiştirilmeyen ve de değiştirilecek olan daha ne var ki değiştirilsin? 

Vahapzade-nin ifadesiyle;Bizim dinimiz inkâr edildi.Sizinki tahrif edildi. 

*Avrupa vahşetin ve çirkefin her çeşidini denedi.Denemediği İslamiyet 

kaldı.Şimdilerde ise onun sancısını çekmektedir. 

*Özellikle Avrupa ülkelerinde genç sanatçıların intiharı hızla artmaktadır.Bazen 

uyuşturucunun arttırılmasıyla tatmin olunamama,diğer yandan manevi boşluk bunu 

hızlandırmaktadır. 

*Batı geçte olsa doğudaki maneviyatı tanıdı. 

*Batılılar;Bizim manevi imdadımıza gelen olmazken,sizin manevi imdadınıza 

koşan M.Akif gibiler oldu. 

* "Türkleri Hıristiyanlaştırmayalım, dinlerinden soğutalım"” American Board 

of Commissioners Foreign Missions teşkilatı, daha 1930'lu yıllarda Osmanlı'nın 

Müslüman tebasını Hıristiyanlaştırılması faaliyetlerini boşa görür. Bu nedenle 1929 

Sicilya Ada Toplantısı'nda, 'Türklerin boynuna haç takma düşüncesinden 

vazgeçilmesini, açılacak okullarda Türk çocuklarının Batı kültür ve dünya görüşüyle 

yetiştirilmelerinin, kendi kültürlerinden soğutularak, Batı kültürüne hayranlık 

aşılanmasının daha doğru ve etkili olacağı' kararını almışlardır.”
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*Kaderin tecellisi;1960-larda işsizlikten dolayı Türkiye’den ayrılan özellikle işsiz 

kesimin Türkiye-yi gerektiği gibi temsil etmemesi,İslamiyet hakkında doğru temsil 

rolünü gösterememesi büyük zarar verdi ancak o insanlar orada patronluğa kadar 

yükseldi. 

Şimdilerde ise başörtüsünden dolayı burada okuyamayıp avrupaya giden kız 

öğrencilerinin orada iyi temsil rolü Avrupalıların İslam hakkındaki saplantılarını da 

değiştirdi. 

Avrupalıların önyargılarını kırdı 

*Dünyanın tek rahatı ancak sulhtadır.Hadiste de:”Barış hayırdır.” 
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Silahlara giden para,gıdaya giden paranın kat katıdır.Eğer o paralar dünyanın 

fakirlerine gidecek olsa,dünyada fakir kalmadığı gibi,zenginlik artar. 

***************** 

*İsrail-Ab-Amerikanın ortak hedeflerinden biri de;ortadoğuda,sınırları 

belirsizleşen mahallerde –Irakta olduğu gibi- kürt ve alevi devletini kurmak.Nitekim 

Libyaya hemen saldıran Ab,Suriyede bin beşyüzden fazla insan acımasızca üzerlerine 

ateş açılarak öldürüldükleri halde,müdahalede bulunmaması,yüzde sekiz olan Baas ve 

Nuseyrilere karşı,yüzde 92 sünnilere olan yönetiminin korunulmasına çalışılmaktadır. 

Batı İslam dünyasıyla bire bir uğraşmak istemiyor.Onları birbirleriyle 

uğraştırmak istiyor. 

*Lozanda toprağa gömülen Osmanlının üzerine toprak atıp, yeni bir fide diken 

Türkiye;beklemediği ve beklenmeyen,öldü denilen hasta adamın kımıldanışı bazılarını 

tedirgin etmektedir. 

Aslında bu durum geçmişe tarziye,onu tanımadır.Ona dönme değildir. 

Geçmişteki en güzel model oluşunu göz önünde bulundurmadır..Ortada geçmişe 

dönüş değil,geçmişi görüş vardır. 

Ortadoğudaki boşluğu gören Avrupa oradan kendisine taraftar bulmaya 

çalışırken,Abd Bop çerçevesinde şekillendirmeye çalışmakta,İsrail ise kendisinin hedef 

ve odak noktasını engellemek için iki projeyi ele almakta,sürekli zahmetsiz sonuçtan 

önemli bir pay alma hedeflerini kurmaktadır.Tıpkı yırtıcıların payından ve artığından 

geri kalanları toplamaya çalışan çakal ve akbabalar gibi. 

1-Ortadoğu da sürekli kaos oluşturup,azınlıkları destekleyerek,çoğunluğa karşı 

kışkırtmak. 

2-Büyük İsrail projesi çerçevesinde arzı mev’ud yani vaat edilen topraklarının 

alanını ne pahasına olursa olsun genişletmektir. 

*Avrupalının adamı ve sözcüsü olarak iş yapanlar da cabası.Tıpkı şimdiki bazı 

yazarların başkaları adına kalemlerini oynatmaları gibi. 

*Osmanlının aldığı 24 milyon m2 alan;şimdiki avrupanın 5,5 katı ediyor. 

*Osmanlı 36 eyaletti. 

*Osmanlıda hak ve hürriyet mücadelesi yoktur.. 



*Osmanlıyı kötülememizdeki bir sebeb de,Ermenilere ve batıya iyi görünmek 

içindir. 

***************** 

*Yüz yıl önce şekillendirilen Ortadoğu,bugünde arap baharıyla şekillendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Mesela geçmişten günümüze Necd bölgesi problemli bir yerdir.Müseylime-i 

Kezzap,Hariciler ve Vehhabilik oradan çıkmıştır. 

*Bugün yemen ve Ürdün krallarının Suud hükümetine sığınmaları,Sudan 

İngilizlerin teklif ettiği krallığın uzantısıdır. 

*Vehhabilik zulümle yayıldı. 

*Muhammed bin Abdulvehhab,müseylime üzerine hücum eden sahabilerin 

mezarlarını kaldırdı,sildi. 

*Osmanlının ilk parçalanması vehhabilikle İngilizler tarafından sağlanmıştır. 

*Osmanlıyı arkadan vuran Araplar değil,vehhabilerdir. 

*İslam hukukunda soy kırım yoktur. 

*Osmanlı bir millet sistemini tüm milletleri içinde barındırarak uygulamıştır. 

Tüm kamu hizmetlerinde görev almışlardır.Mesela sağlık bakanı,dış işleri bakanı 

olmuş. 

Kendi okullarını,kilise ve havralarını,okullarını kurmaya müsaade etmiştir. 

Dini konularda görev verilmemiş,Müslüman vakıflarda görevlendirilmemiş ve 

vezirlik,padişah,halife,vali gibi önemli ve hassas görevler verilmemiştir.. 

 “İran öteden beri islâm alemi içinde bir rahatsızlık unsuru olduğunu, 

Müslümanların birliğine hizmet edeceği yerde,parçalanmasına hizmet ettiğine tarih 

şahittir.”
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Bir çıbanbaşı olmuş,istikametli hareket etmemiştir.Düşmanla dost olmuş,bize 

vurmuştur.Veya bir tehdit unsuru olarak bunu kullanmıştır. 

16-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
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DÜNYAMIZA AÇILAN PENCERE 

 İnsan beden evine sıkıştırılmış devâsa bir varlıktır. 

Nefese ve teneffüse ihtiyaç duymaktadır. 

Bu  bazen öfleyerek-püfleyerek rahatlama çabalarıyla olurken,bazen de nefsi 

memnun etmek suretiyle geçici de olsa bir nefes almış oluyor. 

Ancak insan ruhunun sürekli hava gibi,su gibi,gıda gibi teneffüse ihtiyacı,hayatî 

ve  zaruret derecesinde bir ihtiyaçtır. 

Geçmişten günümüze insan bu ihtiyacını,kendi aleminden başkalarına veya 

başka yerlere açtığı pencerelerle gideriyordu. 

Bazen dost sohbetleri,seyahatlar,farklı ziyaretler onun o ihtiyacını gideriyor ve 

dünya standartlarında memnuniyetini sağlıyordu. 

Zamanımızda alanların farklılaşması,ziyaretlerin azalması,dostların kaybolması, 

ve dolayısıyla dost sohbetlerinin olmaması, teknolojinin gelişmesi, birde üstüne üstlük 

manevi değerlerin kaybolması;insanı kendi dünyasında sıkmaktadır. 

İnsan oğlu bu sıkışmışlık içerisinde her zamankinden daha çok olarak teneffüse 

ihtiyaç duymakta,tabiri caizse,sağa sola saldırmaktadır. 

İntiharlardan gayrı meşru yollara,cinayetlerden suç olaylarının artmasına kadar 

bu sıkışmışlığın bir patlaması olarak topluma yansımış oluyor. 

Yüzdelik itibarıyla televizyon seyredenlerin oranındaki yüksek çapta gelişen 

artışlar,insanın kendi dünyasından,başka dünyalara geçmek için açmış olduğu 

pencerelerdir. 

Televizyon dünyası bu asır insanının kanallar yoluyla açılmış birer 

pencereleridir. 

Kimisi bunu kendisini ifade etmek için kullanırken,kimisi de ifade de kendisini 

bulduğu için bir rahatlama sağlamaktadır. 

İletişim dünyası,insanın bir alemle kalmayıp,çok alemlere açılan pencereleridir. 

Hiçbir asırda görülmeyen pencereler bu asrın insanına nasip olmuştur. 

Ancak bununla beraber bizleri bekleyen en büyük tehlike,bu kanallardan 

kanalizasyon akma tehlikesiyle karşı karşıya olmamızdır. 

Kanalları rast gele çevirdiğimizde bile oluşacak olan menfilik,kapanmaz yaralar 

açmakta,evimizi,gönlümüzü kirletmektedir. 

Telefon ve internet penceresi ise,bu isteğin aşırı derecede ve aynı zamanda 

geçmişin eksikliğini ve susamışlığını giderme sebebidir. 



Yıllardır maddi imkânsızlıklar içerisinde olan ve maneviyat pencereleri kapanan 

bu insanlar,elektronik ve iletişim araçlarına fazlasıyla ilgi göstermekte ve harcama 

yapmaktadırlar. 

Yılların birikmişliğinin bir piyasa patlamasıdır bu durum. 

*Ölüm bu manada ruhun bayramı,âzad olması ve hürriyetine kavuşmasıdır. 

Ölüm en büyük ruhun dışa açılan penceresidir. 

Uyku sınırlı boyda açılan,tamamen çıkışı mümkün olmayan ağlı ve bağlı 

pencerelerdendir. 

Bu dünyada mukayyed yani bir çok kayıtlarla kayıtlı ve bağlı olan ruh,uyku ile 

açık görüşüne izin verilmekte ve tam serbest olacağı ölüm gününü beklemektedir. 

Ölüm penceresi herkesin geçeceği geniş bir pencere ve dünyanın nefes 

borusudur. 

Bu pencerelerden bir çok alemleri seyreden bu insan;kabir penceresi,mahşer 

penceresi gibi pencereleri aştıktan sonra,cennette bütün duygularının,bütün alemlere 

ayrı ayrı açılan ve hiçbir zaman kapanmayan tam bir ana pencereye kavuşacaktır. 

Zira kâinatın tüm pencereleri cennete açılmaktadır. 

Cennet tüm kayıt ve bağların çözüldüğü ve on sekiz bin aleme açılan bir 

penceredir. 

Öyle ki Rabbisiyle bile olan perdelerin açılarak,perdelerin kaldırıldığı ve 

görüldüğü yerdir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-01-2012 

EFENDİMİZİN DİŞİ KIRILDI 

 Değerli bir öğretmen arkadaşın muhtereme annesi  her gece mutlaka teheccüd 

namazını kılmadan,kuranını okumadan yatmazdı. 

İki hafta kadar önce sekerat halinde yani uyku ile uyanıklılık arasında iki  defa 

efendimizi görür. 

Birincisinde peygamber efendimiz kendisine tebessümle bakmaktadır. 

İkinci sefer gördüğünde ise mübarek bir dişinin kırık olduğunu görür. 

Arkadaş bunu bana anlatınca hemen uhud savaşı ve o savaştaki efendimizin 

hüzün ve sıkıntılarını düşündüm. 

Birinci görülen hali,o seksenlik teyzemizin salahatine bir lütuf idi. 



İkincisi ise şu anda geniş çerçevede islâm dünyasının sıkıntı verici,özelde ise 

cemaatın hükümete karşı ifrat tutumu idi. 

Rüya tabirinde diş hakkında en çok yorum yapıldığını görmekteyiz.Genelinde de 

bunun hastalığa,ölüme,kötü habere ve özellikle insanın tedbirli olmasına ve de gizli 

işlere işaret ettiğini görmekteyiz. 

Ön azı dişler;halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işaret,ön dişler açık ve 

sözle yapılan işlere işaret etmektedir. 

Kısaca diş sıkıntı ve zorluğa işarettir. 

Efendimiz zor durumda ve sıkıntı içerisindedir. 

Ateşe bir odunda ben taşımayayım diye hep sonu bekledim. 

Ancak bekledikçe alevin sönmediği bilakis arttığını gördüm.Bu amaçla karınca 

misal bir damla suda olsa,ateşe dökme adına bu yazıyı uyarıcı mahiyette yazdım. 

Elbette dershanelerin kapatılması,bütün himmetini buna sarfedenler için kolay 

bir yol değildir. 

Ancak ağır aksak giden,problemli ve bir asırdır küflenmiş,sürekli kaportası 

değiştirilen,görünümüne müdahale edilen eğitimin bu vesile ile motorunun değişimine 

bir el atılmış olur. 

Eğitimin en büyük problemi tevhidi tedrisattır.Farklılıkların tek tornodan 

çıkarılmaya çalışıldığı,eğiten değil üğüten bir eğitim sistemi. 

İşte böyle bir noktada kapatılmasıyla beraber özel okulların açılmasının da önü 

açılmış olur. 

Bütün himmeti bu noktaya sarfetmek gerekirken,basit ve hissi noktalarda 

feryatlar koparılmaktadır. 

Devlet desteğiyle tıpkı özel hastaneler gibi özel okullarda bu yönde çoğalmış,içi 

boş olan rejimi koruma uğruna insanlar heder edilmemiş olur. 

Öğrenciler dershanelere güvenerek okulun derslerini askıya almaktadırlar. 

Okulun 12 yılda veremediğini dershaneler bir yılda nasıl verecektir? 

O halde eğitimin bu kalitesizliğini dershaneler açarak değil,eğitimin kalitesini 

yükseltmek için tedbirler alarak yapmak gerektir. 

*Münafıklar ateşe odun taşımaktadırlar. 

Hoca efendi basiretli bir insandır.Ona atfen Tayyib Erdoğan için,firavun ve 

şeddat dediği sözü kötü niyetli insanların, münafıkların değirmenine su taşımasından 

başka bir şey değildir. 



Başbakan için maddi ve manevi destekte bulunup,onun ve muvaffakiyeti için 

ifrat derecesinde duada bulunan hoca efendinin,tefrite düşerek böyle bir basiret dışı 

duruma düşmesi elbette düşünülemez. 

Burada ya çok saflık veya art bir niyet vardır. 

Nitekim Hasanı Basri hazretlerinin yanına gelen adamın birisi,büyük bir alimin 

kendisine hakaret ettiğini söyler. 

Hasanı Basri adama orada ne aradığını ve ne yaptığını sorunca adam; 

-Benide o toplantıya çağırmışlardı.yemek yedik,tatlılar yeyip içecekler 

içtik,deyince Hasanı Basri cevaben; 

Bre akılsız adam,o kadar yediğin şeyleri karnında tuttunda,bir onun benim 

hakkımda söylediğinimi karnında tutamadın? 

Hoca efendininde özel,duruma göre,belkide genel olarak yaptığı sohbet 

içerisinden çımbızla çeker gibi firavun benzetmesini başbakana söylenmiş gibi taşıyan 

insanlarda iyi niyetli insanlar değillerdir. 

Ya onlar ishal olmuşlar veya çok fazla yediklerinden karınlarındakini tutamayan 

insanlardır. 

-Bundan dolayı düşünüyorumda;büyük bir hizmetle ergenekonu gömmeye 

çalışan bu cemaat,ergenekonun oyununamı gelmektedir? 

-İki kahraman birbiriyle kavga ederken,bir çocuk dahi ikisinide mağlub eder. 

Bu savaştan münafık yapılı insanlar istifade eder. 

Taksim olaylarından sonra daha dehşetli çevrilecek oyunun bir senaryosu cemaat 

kavgası olarak ortaya konulmaktadır. 

Cemaat bu durumda kan kaybetmektedir.Gereksiz ve hissi bu kavgayı 

sürdürmeyip,alternatif yollar aramalıdır. 

Dershanelere giderek kaybolan yıllar,her yıl kaybedilen yedi  katrilyon bir para 

kaybı az değildir. 

Himmetler geçici yerler olan dershanelere değil,daimi ve kalıcı olan okullara 

harcanmalıdır. 

Efendimizin dişinin kırılmasına müsaade etmeyelim,sıkıntıda olan efendimizin 

sıkıntısını arttırmayalım,nifak değirmenine su taşımayalım.Kılıçları kınına koyup 

mantıki ve çözüme yönelik,istişare ile hareket edelim. 

-Kader cihetiyle düşünelim;acaba bu olaylar neden başa geldi? 

-Sadeleştirme adıyla cemaatın bedduasının alınması bir sebeb olmasın? 



-Acaba ne gibi hatalar yapılmaktadır?diye sorgulanması gerekir. 

Ben burada kirli çamaşırları dökmek istemiyorum.Zira her tarafta,iktidarında 

ve cemaatta taraflar birbirlerinin eski çamaşırlarını ortaya koymakta,bununlada 

kalınmayıp siyasetin çirkin yüzü olan şeytan melek,melekde şeytan olarak 

görülmektedir. 

Nitekim muhalif bir milletvekilinin onca kirli çamaşırlarını ortaya dökenler, 

bugün dershaneyi savunan o kişiyi melek olarak göstermeye çalışmaktadır. 

Bununlada kalınmayıp söylentide olsa bilmem kimlere bile seçimlerde destek 

olunacağı söylenmektedir. 

Basiretli,ihtiyatlı,anlayışlı,kılıçları çekmeden kan ve enerji kaybedilmemelidir… 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-12-2013 

Ergenekon-Pkk/Suriye-İsrail/İran-Ermenistan 

 Suriye meselesi,küçük olmasına rağmen,Iraktan daha fazla problem çıkartacağa 

benziyor. 

 Bu günlerde eskilerden daha fazla olarak İran gündemde tutuluyor. 

 Gerçi hiç gündemden düşmedi ve düşürülmedi ki!! 

 Başta biz, birileri sahaya çekilerek, insanları önüne katıp sürüyecek büyük ateşe 

doğru sevkediliyor. 

 Bizde otuz yıldır süren ve sürdürülen pkk illeti suriyede beslenmekte,suriyeden 

sevkedilmektedir. 

 On sene öncesinde sesimiz yüksek çıkıp suriyeyi tenkid edince,apo suriyeden 

çıkarıldı ve sonuçta hapsedilmesine kadar yol aldı. 

 Türkiye-nin pkk illetinden kurtulması,suriyedeki rejimin değişimi iledir. 

 İran,Rusya,Çin Suriyeye ekonomik ve fikri açıdan destek olurken,İsrail siyasi 

açıdan pkk-yı kullanmakta, ortadoğuyu karıştırmaktadır. 

 Türkiye-deki Ergenekon başta pkk olmak üzere,bir çok menfiliklerin çatısını 

oluşturmaktadır. 

 Suriyenin yıkılması,bu köprünün dış bağlantısının yıkılmasıdır. 

 İkinci bir İsrail devleti oluşturmak demek olan kürt devleti ise,kolay yutulacak 

bir lokma olup,israilin işine yarar. 
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 Bütün bu maşalar Türkiye-yi Suriye-ye benzetmek için Türkiye-deki başta askeri 

olmak üzere Ergenekon kanalıyla bir çok kurumlara sızılması, otuz yıldır bunu 

gerçekleştirmek için her türlü entrikayı devreye koymuş olmasıdır. 

 Suriye İrana kalkan oluşturmaktadır. Suriyenin yıkılması,İranın bir kolunu 

kaybetmesi demektir. 

 Suriye ermeni ayağını da içinde barındırmaktadır. 

 İsrail, Avrupa ve Amerika, Ortadoğu da çoğunluk ve çoğunluk hakim olduğu bir 

idareyi istemiyor. Onlar kullanabilecekleri azınlık devletlerin oluşumunu sağlıyor. 

 -Türkiye içeriden çökertilmeye çalışıldığı gibi, Ermeni soy kırımı gibi meselelerle 

de  yıpratılmaya çalışılıyor. 

 *Kominizm ve sosyalizm ile doğunun dinini alamayıp müessir olamayanlar,bu 

sefer Apo gibi bir peygamber ve bayrak üreterek onun etrafında toplamak ve 

toplanmak suretiyle ateizme çekilmek isteniyor. 

İş bununla kalmayıp,Türkiye-nin soy kırımcı bir devlet olduğu suçlamasını da 

dünya nezdinde kabul ettirmeye çalışılmaktadır. 

*Cezayir Başbakanı, Türk yetkililerin Fransa’yla yaşadıkları “soykırım” 

tartışmalarında Cezayir tarihine gönderme yapmaktan vazgeçmelerini istedi. 

Associated Press’in haberine göre, Başbakan Ahmed Uyahya, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, “Türkiye’deki dostlarının Cezayir’in kolonileştirilmesinin ticaretini 

yapmaktan vazgeçmesini” istedi.”
402

 

Tam bir garabet. Kişilikten uzak bir davranış. 

 *Türkiye İttihat ve Terakki, Jön Türklerden beri kıskaç altında, adeta 

kuşatılmış. 

*Taha Akyol son kitabında cumhuriyetin ilanını Meclis sürecinin 6 saatte 

bitirildiğini belirterek, “Tasarıya karşı çıkacak bütün muhalifler 29 Ekim’de Ankara 

dışında olduğu için Atatürk bu tarihi özellikle seçti” diyor. 

Akyol değerlendirmesinde, “Daha iyi bir gelecek, daha mutlu ve güçlü bir 

Türkiye inşa edebilmek için Kemalist devlet hukuk anlayışı değil, demokratik devlet ve 

hukuk anlayışı rehber olmalıdır. Türkiye’nin artık ihtilal rejimine değil, demokratik bir 

hukuk devletine ihtiyacı vardır”403 

*”Peygamber dostlarından  Huzeyfe, savaşla  ilgili hadisde ; Ebu Hureyre’ nin 

yanı sıra Hz. Ali ve İbn-i Abbas’ın da bildirdiğini ifade etmiştir.  
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Bu üç sahabenin bildirdiği hadiste:  

“Ahir zaman’ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin  öldürüldüğü  iki  büyük  

harpten  sonra bir üçüncüsü  daha  olacak. İkinci cihan harbinin  ateşini  yakan  

(başlamasına sebep olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır...” 
404

 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-04-2012 

ERGENEKONA GÖBEKTEN BAĞLILAR 

 Ergenekon bir asrı aşkın bir süredir bu milletin kanını emmektedir. 

 Köklü bir terör yapılanmasıdır. 

 Köklü olmasındaki sebep ise;içerisinde hem sol cenahtan hem de milliyetçi 

taraftan insanları safına katmasıdır. 

 Solcular için sağcıları,sağcılar için de solcuları devreye koyarak,tek elden kavga 

ve kaos çıkarmaktadır. 

 2007 yılından itibaren başlayan Ümraniye-de bulunan el bombaları ile,çorap 

söküğü gibi sökülmeye başladı. 

 Artık bir asırlık mızrak,çuvala sığmamaktaydı. 

 Önceki yönetimler bildikleri ve haberdar oldukları halde,bu kirli çamaşıra el 

sürmediler,bu irini deşmediler. 

 Bu şekilde uzun süre varlığını devam ettirdi. 

 Sol cenah varlığının sebebi olan Ergenekon terör örgütüne kalpten,madden ve 

her yönden bağlanmış,onun avukatlığını da hala devam ettirmektedir. 

 Bu amaçla orduyu,hukuku,üniversite ve Miti kıskacı altına almış,bunları çok iyi 

ve güçlü kullanıyordu. 

 Solu bu menfi uygulamasında anlamak bir derece normaldir. 

 Çünki çok rahat içine sızan,kendisini idare eden,içine aldığı kirli insanlarla 

ayakta durmak ve varlığını sürdürmek için bunu yapma mecburiyetinde olduğunu 

düşünmekteydi. 

 -Ancak milliyetçi kesim 1980 öncesi idealini yitirmiş,oda mücahitlerin mütait 

olması gibi,mafyaya,kirli işlere bulaşmıştı. 
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 İdealist insanlar ihraç edilmiş,başka bir parti altında toplanmış,uçkuru düşük 

insanlar ta üst seviyeye kadar çıkmış,kaset skandallarıyla sarsılır hale gelmişti. 

 Bununla da kalınmadı. 

 Ergenekon terör örgütü mensubu ve Balyoz darbe planlarına alet olanlar 

milletvekili adayı gösterildi. Emekli Genelkurmay başkanı aynı suçtan içeriye 

alınmasına rağmen bizzat ziyaretine gidildi. Bu ziyaretin ordunun tüm mensuplarını 

ziyaretle eş değerde değerlendirildi. 

 Aslında bütün bunlar ergenekonun sağlı sollu iki kolunun kimlerden olduğunu 

da deşifre etmiş oldu. 

 Bu insanların büyük çoğunluğu önemli kirli teşkilat olan ergenekonu ya 

sulandırdı,ya taraftar oldu veya susmayı tercih etti. 

 Tarihi bir vebalin altına girmiş oldu. 

 Bu ise Çanakkale savaşlarında düşman tarafına yardım etmekle eş değerde bir 

cürümdür. 

 Ergenekon belli ki bunlara kuvvetli bir kanca takmış,kurtulamıyorlar. 

 Veya ancak bu yolla iktidara gelmenin mümkün olabileceğini düşünüyorlar! 

 Bahçeli-nin Silivriyi ziyaret emesi,hukuku hiçe sayması  ergenekona taraftar 

olmasının açık isbatıdır. 

 Bu yüz çirkin bir yüzdür.Bu milletin ve bu milleti temsil edeceklerin yüzü 

değildir. 

 Mahkeme çok kuvvetli bir delil olmasa,tarihte olmamış olan,bir genel kurmay 

başkanını kolay kolay içeriye alamaz. 

 Ve de hala mahkemesi devam etmektedir. 

 Bu kadarını bile düşünmek,çok zeki olmayı gerektirmemektedir. 

 Toplumu üzen durum bundan ziyade,bu partiye gönül vermiş insanların ya 

saflığından iyi niyetleri veya körü körüne hareketleri veya yanlış bir gelenek halinde 

gelmekte olan,kol kırılır,yen içinde kalır,yanlış düşüncesi veya göbekten maddi bir 

menfaatla bağlı olmaları veya kendi seçtiklerini sorgulama cesareti ve gücünü 

gösterememeleri;sadece kendilerine değil,tüm Türkiye-ye zarar vermektedir. 

 Parti doğru bir gidiş içerisinde değil,fazlaca kan kaybetmekte ve 

kaybettirmektedir. 

 -İşte bir asırlık fatura; 



 1960-dan beri ve daha öncesi olan cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ölen ve 

öldürülenlerin sayısı az değildir. 

 Birde bunların kominizme,terörizme alet edilmesiyle ebedi hayatları tehlikeye 

atan boyutu ise,dünyaya sığmayacak büyüklük ve kayıptadır. 

 Ergenekona bağlı ve taraftar olanlar,bütün bunlara ortaktırlar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-01-2013 

-GÖZ AYDINLIĞI 

Resulullah (s.a.s) buyurdular ki: "Allah Teâlâ Hazretleri ferman etti ki: ‘Ben 

Azimu'ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın 

hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.’ Hadisi rivayet eden Ebu 

Hureyre (r.a) ilaveten dedi ki: "Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun, (Mealen): ‘İşte 

onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükâfat olarak gözlerini aydın edecek, 

gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse 

bilemez.’ 
405

 

 “Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve “size onun bakımını üstlenecek kimseyi 

göstereyim mi?” diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene 

döndürdük. (Sana baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden 

kurtardık, seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen’e gittin). Medyen halkı 

içinde yıllarca kaldın, sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr’a) 

geldin ey Mûsâ!”
406

 

-“Firavun'un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına:) Benim ve senin için 

göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlât ediniriz, 

dedi. Halbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.”
407

 

*” (Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve 

bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler.”
408

 

-“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda 

bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 

Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”409 

-“Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini 

yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah 

yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine 
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verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, 

hakkıyla bilendir, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)”
410

 

“Onlar: «Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak 

insanlar ihsan et ve bizi, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap» derler.” 
411

 

“Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben 

Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de.”
412

 

-“Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz 

aydınlıklarını bilemez.”
413

 

*Efendimiz olmasaydı Hz.Ebubekir gibi dört halife ve tüm sahabiler olmayacaktı,on 

dört asırdır gelen mücedditlerden müçtehidlere kadar bir çok maddi ve manevi 

kahramanlar ortaya çıkmayacaktı. 

Asırlar asrı cehaletin cehaletini katmerleştirerek devam ettireceklerdi. 

Dünyanın diğer yerleri de aynı durumdan nasiblerini alacaklardı.Zaten o dönemde tüm 

dünya aynı cehalet karanlıkları içerisinde yüzmekteydi. 

Fikirde yetişen milyonlarda insan ortaya çıkmayacak,fikirler sönecekti. 

O zat tüm duyguları ateşlendirdi. 

Ya Rasulallah,sen oldun bunlar oldu. 

Gözler aydın oldu. 

Ya olmasaydın! 

Neler olurdu!! 

Gözler aydınlanmaz,kararırdı. 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-06-2014 
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Gönül hun oldu şevkinden 

 
Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya resulallah,  

Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya resulallah,  

Ezel bezminde bir dinmez figandım ya resulallah,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....  

 
Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen,  

Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen,  

Habib-i kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....  

 
Gül açmaz çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa,  

Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa,  

Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah.....  

 
Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam,  

Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam,  

Alevler yağsa göklerden, ve ben messeylesem duymam,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....  

 
Erir canlar o gül buy-i revan bahşın hevasında,  

Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında,  

Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasında,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah........  

 
Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek,  

Nasip olmazmı sultanım haremgahında can vermek,  

Sönerken gözlerim, asan olur ahında can vermek,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....  



 
Boyun büktüm perşanım bu derdin sende tedbiri,  

Lebim kavruldu ateşten döner payinde tezkiri,  

Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri,  

Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah... 

 
 

Yaman Dede 

 

 

GERÇEK BAYRAM ÂHİRETTEKİ BAYRAMDIR 

 Ramazan bayramı hatta öncesi hem Türkiye ve hem Suriye de zehir edilmeye 

çalışıldı,terör estirildi. 

 Silivri-ye tıkananların yapamadıklarını dağdan inenler yaptı. 

 Gizli komite ergenekon Silivri-ye girip dışarıdakileri tahrik edemeyince,bu sefer 

dağda olanları şehre sürdü. 

 Fikirleri kanlı olanlar,ellerini ve dillerini de kana buladılar. 

 Ramazanda şeytanlar zincire vurulup,terörsitler vurulmadığı için,şeytanın 

görevini üstlenmiş oldular. 

 Hayat zorluklarla vardır. 

 Zorlukların insanları da zorlu olmaktadır. 

 Kahramanlar ve bilginler zorlukların ve zor dönemlerin insanlarıdırlar. 

 Ondandır ki bu dünyada monotomluk olmayıp,hareket vardır.Harekette hayat 

vardır.hareketsizlik ise ölümdür. 

 Tüm varlıklar savaş ve müdafaa haline göre ayarlanmıştır. 

 Gül bile. 

 Bir yandan –kontrolsüz- öldürmeye müsaitken, diğer yandan savunma amaçlı 

koruma kalkanları ile donatılmıştır. 

 Bu da bir kâsıdın kasdıyla,bir muharrikin tahrikiyle,tetiklemesiyle duyguların 

gelişimi amaçlıdır. 



 Varlıklar durgun halden kurtarılıp,hareketli hale geçiş yaptırılarak,tüm vücut 

çarklarıyla çalışması sağlanmaktadır. 

 En çok varlıklar melekler olmasına rağmen,onlardan çıt bile çıkmamaktadır. 

 Bu ise hayra ve gelişime alamet değildir. 

 Durgun su bulanır.Hareketli ve akıcı su kir tutmaz,paslanmaz! 

 *Aynı zamanda bu durumlar ayrıştırma amaçlıdır. 

Hala Türkiye’de ,Türkiye’nin ortadoğuya yönelmesinden ve dolayısıyla islâmi 

kimliğinden rahatsız olan kimliksiz ve kişiliği oluşmamış insanlar mevcuttur. 

Hatta öyle ki bir asra yakın süredir avrupanın kapısında zilletle bekletilip bir 

netice almamamıza rağmen,şu günlerde başımıza gelen olayların ortadoğuya ve 

dolayısıyla İslami kimliği taşımamıza hamleden Agop yapılı insanlar mevcuttur. 

Hani Agop hanımına Yahudilikten ayrılıp hristiyan olacağını,beğenmeyip daha 

sonra Müslüman olacağını söyleyip ancak araştırma yaparken ölmesi gibi. 

Bu durumda ortada kalan Yahudi Agop  hiçbir mezaristana kabul edilmeyince 

başında duran hanımı; 

-Agop Agop,Musa-yı küstürdün,isa-yı kızdırdın,Muhammed-i bulamadın,kaldın 

ortada kaldın oratada.. 

Türkiye-nin sıkıntısı bu ortalık insanlarındandır. 

Bir asırdır kopukluktan bir şeyler çıkarmaya çalışan bir zihniyet var... 

Bir asra yakındır batıya yönelmesiyle kimliksiz olması,doğuya yönelip kimlikli ve 

kişilikli olmasına tercih edilmektedir. 

“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min 

kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, 

sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a 

derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç 

tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını 

koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar 

için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”
414

 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-08-2012 
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GENÇ CENKTE 

 Genç kendini ifade etmek istiyor..Fayda da değil… 

 Genç kendini nerde ve nerede ifade ederse,kendisini orada buluyor. 

 Bulduğu yeri ifade ediyor. 

 Bulduğu yere fayda veriyor. 

 Tüm iyilik ve kötülüklerde gencin kendisini ön plana çıkaracak faaliyetlerde yer 

alıyor ve de almak istiyor. 

 Bunun için de her şeyini feda etmeye hazır. 

 *Gençlerin suça düşmelerindeki en önemli sebeblerin başında,bu insanların 

kendilerini ifade etmelerinden kaynaklanır. 

Kendisini müsbet mercide ifade etmemesi,edememesi,ettirilmemesi,direkmen o 

kişiyi, ortamını bulduğu menfi yöne çekmektedir. 

Gençlere müsbet mecralar açmalı. 

Müsbete kanalize etmeli. 

Gençlerin elinden tutmalı. 

His sütlerine,akıl mayası katmalı. 

* Bilgisayar tatlı bir problem,internet ise acılı bir çiğköfte gibi,acı bir 

problemdir. 

Gençlere bunu kontrollü tattırmalı. 

Bilgisayar gençleri değil,gençler bilgisayarı kontrol etmelidir. 

*Kendisini kuş hayal eden kızın rahat halinden sonra rüyada irkilmesiyle,bu 

durumunu hocasına sorarak; 

-Aslında kendimi kuş gibi rahat hissediyorum. 

Fakat birden nasıl oluyorsa rüyamda bir avcının beni vurmasını düşünmekle 

irkiliyorum. 

Yataktan korku ile uyanıyorum. 

Hoca kıza cevaben; 

-Kızım rüya senin.Neden rüyanın içine avcıyı koyuyorsun ki? 

-Gençler gençliğin rüyasını yaşıyorlar. 



Onların rüyalarından avcıları çıkarmalı,onları avcılara av etmemeli. 

Olacaklarsa avcı olmalılar. 

-Yemame savaşında Huzeyfe-nin azadlı kölesi Salim ağır yaralanır. 

Oruçludur. 

Kendisine verilen suyu içmeyip,oruçlu olarak şehid olmayı arzu eder. 

Öyle de olur. 

-Gençler ebedi hayatlarını bir tas suya değil,bir dünyaya bile değişmemeliler. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-05-2014 

 

 

EY ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN! 

 Ey örtüsüne bürünen insan,kalk!Gaflet perdesini gözünden kaldır. 

 Kaderin hikmet penceresinden bak,olaylara abes bakma,çirkin yapma. 

 Söylemeyip âhirette yakama yapışılmaktansa,söylerim burada yapışılsın.Zira 

buradaki geçici bir süreyi kapsarken,oradaki ebedi bir zamanı içine almaktadır. 

 Dünya perdesini kaldır,âhiret penceresinden bak. 

 Silkelen,günâhlarını,kirlerini burada dök,oraya bırakma. 

 En büyük örtü;dalâlet,gaflet ve cehalettir.Bunları üstünden at. 

 Herkes uyurken sen uyanık kal. 

 Herkes dağılırken sen toparlan,toplu kal. 

 Herkes gördüğü makro aleme dalarken,sen görünmeyen mikro alemlerde gez. 

 Herkes halkla meşgul olurken,sen Hak-la meşgul ol. 

 Herkes aklını dinlerken sen kalbini dinle. 

Herkes hissini konuştururken sen aklını konuştur. 

Herkes serâda gezerken sen Süreyya-ya uç. 

Herkes hayatını cehalette sürdürürken,sen hayatları saadete çevir. 



Herkes kendini düşünürken,sen herkesi düşün. 

Herkes dünyaya yönelirken sen Rabbine yönel,O’na kullukta bulun,O’nu 

zikret,O’nu tesbih et,O’na dua et,O’na kulluk da bulun. 

Amcanda olsa Hakkın hatırını âli tut,hiçbir hatıra feda etme. 

Müdhiş yangın karşısındaki görevinde,atılan çelmelere aldırma,başkalarına 

saldırma. 

Hedefini yüce tut,maksadına odaklan,onlara aldırış etme,mahzun olma,mahzun 

etme. 

O’nun peşinden koş ki,O senin peşinden insanları koştursun. 

O’nunla ol ki,herkes seninle olsun. 

O’nu bul ki her şeyi bulasın.O’nu kaybedersen her şeyi kaybedersin. 

Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder,sen O’na yâr ol,yarasın. 

Hüzne düşme,ümitsiz olma,O seni mahcub etmez,yarı yolda bırakmaz.Zira sen 

yüce bir ahlak üzeresin. 

Herkes kaybederken,sen kazan kazandır. 

O senden sen de O’ndan razı ol.Birbirinize kanaat edin.Siz birbirinize yetersiniz. 

Ne gam!!! 

Ne tasa!! 

Ne yas!!! 

Her fâni ölücüdür,Sen ölme,bekâya kalbol,bâki ol,bâkide ol,Bâki ile ol. 

Allah Bes,Bâki heves… 

Minallah ve ilallah… 

Hak mabud Allah. 

Heme ost değil,Heme ezost. 

Herşey O değil,her şey O’ndandır. 

O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi bulur. 

O’nu bulduktan ve O’nunla olduktan sonra… 

O’nu bulan ve O’nunla olan her şeyi bulur.O’nsuz kalan her şeyi kaybeder,hiçbir 

şeyi bulamaz,bulsa da başına bela bulur. 



O’nunla ol,O’nunla kal. 

Ey örtüsüne bürünen!!! 

Sırtındaki yükleri at. 

O yüklerle O’na gidilmez,yolda kalırsın,yüklerle kalırsın. 

İçinde O olsun,dışında dünya. 

Dünyayı içine alırsan batarsın,dışında tutarsan,üstünde yüzersin. 

Gemine su koyma,gemini batırma. 

Gemini yenile,sağlam yap. 

Zira deniz derindir. 

Azığını tam al. 

Zira sefer uzundur. 

Yükünü hafif tut. 

Yokuş sarptır. 

Amelini ihlaslı yap. 

Nakkad olan Allah Basirdir. 

Görür ve aslını sahtesinden ayırır. 

-Ey dünya ile meşgul olan kişi! 

Tûl-i emel,uzun hayal ve hülyalar seni aldattı. 

Sen gaflet üzere devam ederken,ölüm sana yaklaştı. 

Ölüm ansızın gelir. 

Kabir ise amellerin sandukasıdır. 

-Ey örtüsüne bürünen! 

İnsanlar uykudadır,ölünce uyanırlar. 

Sen hayatta iken uyan,Rabbine dayan,O’na kan,her ân… 

-Herkes ne derse desin, 

O ne der? 

O’na kulak ver. 



Ey örtüsüne bürünen! 

Fezekkir innema ente müzekkirun. 

Sen uyan,kalk,açıkla,açıkça söyle,tezekkür ve tefekkürde bulun. 

Hem düşün,hem de düşündür. 

Nefsini ikna et. 

İnsanları inandır… 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-02-2014 

 

FARKINDA MISINIZ? 

 Hayatınız gidiyor..Sona yaklaştı. 

 Doğumunuzla şu ana kadar ne kadar yıl geçti? 

 Sona ne kadar kaldı? 

 Bir de;Yaş otuz beş,yolun yarısı olmuyor... 

 Şimdiye kadar yaptıklarınızı ve size kazandırdıklarınızı hiç düşündünüz mü? 

 Buradan ayrıldığınızda ve de geriye baktığınızda,kendinize ne ve kaç not verir 

siniz? 

 Kârlı mısınız? 

 Kârınız ne kadar? 

 Varlığınız ile yokluğunuz arasında ne fark vardır? 

 İyi ki doğdum,diyebiliyor musunuz? 

 Ben olmasaydım,şu şeyler ve şu faydalı durumlar olmayacaktı,diyebiliyor 

musunuz? 

 Hayatın,olayların ve kendimizin farkında mıyız? 

 Her şeyin Allah’ın varlığına bir delil olduğunun farkında mısınız? 

 Uzun var oluş süresi içerisinde,bu dünya hayatının,sonsuz bir hayatı 

belirleyeceğinin farkında mısınız? 

 Bunca sayısız geliş ve gidişlerin ifade ettiği mânanın farkında mısınız? 



 Yüz sene önce bu yedi milyar insanın olmadığının ve de yüz sene sonra da 

olmayacağının ve bunların içinde sizinde olacağınızın farkında mısınız? 

 Her nimet bir suale tabidir,hakikatınca,bize verilen her nimetten sorulacağımızın 

farkında mısınız? 

 Farkında mısınız? Neyin mi? 

 Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan dolayı bir kazancımızın olmayıp, 

yaptıklarımızdan dolayı da bir kaybımızın olmadığından... 

 Dışımızdaki tüm varlıkların bizler ile bağlantılı olarak hareket edip, 

yönlendirildiklerinin farkında mısınız? 

 Neyin veya nelerin farkında değil siniz? 

 Her şeyin ne kadar  farkındayız? 

 Sahip olduklarımızın farkında mısınız? 

 Sayısız cansızlar,hesapsız,bitkiler,azımsanmayacak hayvanlar var iken insan 

yaratıldık. 

 Akıl gibi nimetten mahrum az insan yok,milyonlarca sakat insan var. 

 Bizim neyimiz yok,sahip olduklarımızın yanında... 

 Bizde olmayıp başkasında olana bakınca,sende olupda onda olmayan daha 

kıymetli olana baktın mı? 

 Tıpkı yerin dibine her şeyi geçirilen Karun-a,bir gün önce insanlar onun 

gibi,onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemiş,bir gün sonra durumu görünce 

de,kendilerine yazık ettiklerini,diğer ifadeyle belalarını istediklerini söylemişlerdi. 

 Bizim için ne olacağını bilmediğimiz,ne istediğimizin farkında mıyız? 

 Gayret ile kısmete rıza,imanın gereğidir. 

 Farkında mıyız? 

 Her şeyin hikmetli yaratılışının ve bizde mükemmel bir işleyişin sürmekte 

olduğunun farkında mısınız? 

 Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fâni dünyada bıraktığın 

eserlere de bir kıymet vermenin, sana bir fayda vermeyeceğinin farkında mısın? 

 Uzun hayat yolculuğumuzun şu anda çok az bir kısmında olduğumuzun farkında 

mısınız? 

 Kabre tek başına konulup,amellerimizle baş başa,münker ve nekirle yoldaş 

olacağımızın farkında mısınız? 



 Hiçbir şeyin fayda vermediği o mahşer gününde,her kesin birbirinden kaçtığı o 

günde kaçacak O’nun dışında bir yerimizin olmadığının ve bulunmadığının farkında 

mısınız? 

 Temmuz-ağustos gibi değil,güneşin yaklaştırılarak,ağzımıza kadar kan-ter 

içerisinde bir sorgu ile karşı karşıya kalacağımızın farkında mısınız? 

 Son-da ebedi bir cennet ile ebedi bir cehennem hayatının bizi beklediğinin, 

kucağını veya ağzını açtığının farkında mısınız? 

 Olayların veya gelişmelerin ne kadar farkındayız? 

 Farkındalığın,farkında mısınız? 

 MEHMET ÖZÇELİK 

27-04-2013 

 

  

FETTAHİYYET 

Eğer Allahın Fettah ismi olmasaydı,her şey kapalı bir halde kalacak,açılma 

gerçekleşmeyecekti. 

Bir tohum başak vermeyecek,bir yumurtadan canlı çıkmayacak,bir çekirdek 

ağaç olmayacak,bir sperm insan olarak ortaya çıkmayacaktı. 

Gelişme kabiliyeti olan her şey,bu Fettahiyyet hakikatı doğrultusunda sonsuza 

dek uzanıp gitmektedir. 

Açılamama veya dar ve sınırlı kalma eşyanın kabiliyetindendir. 

Hareket halindeki her şey bu ismin tezahürü olarak açılır. 

Fettah ismi maddi manevi,dünyevi uhrevi her şey için geçerlidir. 

İnsanın sonsuza namzed olması,Fettah ismiyle önünün açılmasıyla gerçekleşir. 

Efendimiz duasında;”Ya müfettihal ebvab,iftah kulubena ya hayrel bab” 

“Ey kapıları açan Allahım!Kalbimize de hayırlı kapıları aç.” 

Özellikle kalbin açılması,otomatikman diğer organlarında açılmasını 

sağlamaktadır. 

Kalb duyguların ana şartelidir. 



Hem Fettâh ve Musavvir isimlerinin tecellîleriyle başta insan olarak bütün 

hayvanatın su katrelerinden açılan pek çok mânidar suretlerine ve bahar çiçeklerinin 

habbe ve zerreciklerinden açtırılan çok cazibedar simalarına bak, fettâhiyet ve 

musavviriyet-i İlâhiyenin mu'cizâtlı cemâlini gör.  

İşte, bu mezkûr misallere kıyasen, Esmâ-i Hüsnânın herbirisinin kendine mahsus 

öyle kudsî bir cemâli var ki, birtek cilvesi koca bir âlemi ve hadsiz bir nevi 

güzelleştiriyor.  

Birtek çiçekte bir ismin cilve-i cemâlini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir. Ve 

Cennet dahi görülmedik bir çiçektir. Baharın tamamına bakabilirsen ve Cenneti İmân 

gözüyle görebilirsen bak, gör, cemâl-i sermedînin derece-i haşmetini anla. O güzelliğe 

karşı İmân güzelliğiyle ve ubudiyet cemâliyle mukabele etsen çok güzel bir mahlûk 

olursun. Eğer dalâletin hadsiz çirkinliğiyle ve isyanın menfur kubhuyla mukabele edip 

karşılasan, en çirkin bir mahlûk olmakla beraber, bütün güzel mevcudatın mânen 

menfurları olursun. “
415

 

*Şu kâinat yüzünde, hususan zeminin sayfasında, gayet muntazam bir faaliyet 

görünüyor. Ve gayet hikmetli bir hâllâkıyet müşahede ediyoruz. Ve gayet intizamlı bir 

fettâhiyet, yani herşeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek, aynelyakîn görüyoruz. 

Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhâbiyet ve ihsânât görüyoruz. Öyleyse, 

bizzarure, şu hâl ve şu keyfiyet, Fa'âl, Hallâk, Fettah, Vehhab bir Zât-ı Zülcelâlin 

vücub-u vücudunu ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder. 

Birinci Hakikat: "Fettâhiyet" hakikatıdır.  

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

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

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

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

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

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

hikmetli bir suret-i mevzune ve müzeyyene ve mümtâze vermiş. 

1- Annelerinizin karnında sizi üç karanlık içinde, bir yaratılıştan diğerine 

çevirerek yaratıyor. İşte Rabbiniz olan Allah Odur; bütün mülk Ona âittir. Ondan 

başka hiçbir ilâh yoktur. O halde yüzünüz nasıl haktan çevrilir?  

2- Ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Annelerinizin 

rahimlerinde size dilediği gibi bir suret veren Odur. Ondan başka ilâh yoktur. Onun 

kudreti herşeye galiptir ve hikmeti herşeyi kuşatır."
416

 

âyetlerin ifadesiyle, tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi, 

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

Risaletü'n-Nur'da ve bilhassa bu risalenin İkinci Makamının Birinci Babında, Altıncı ve 
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Yedinci Mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden, onlara havale edip, burada bu 

kadar deriz ki: 

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

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

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

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

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

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

bulunabilir.  

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

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

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

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

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

hakikatı, vahdâniyetin en kuvvetli bir bürhanıdır. 

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

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

ederler; öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. “
417

 

“- Allah'tan başka ilâh yoktur. O Vâhid-i Ehad ki, fenn-i nebatat ve hayvanatın 

şehadetiyle, dört yüz bin nevi zîhayatın suretlerinin mükemmel ve kusursuz şekilde 

açılmasında görünen fettahiyet hakikatinin azamet-i ihatasının müşahedesi, kezâ 

bilmüşahede ve açıkça görünen vüs'atli ve intizamlı Rahmâniyet hakikatinin azamet-i 

ihatasının müşahedesi, kezâ bütün zîhayatlara şâmil, hatasız ve noksansız, muntazam 

idare-i muhîta hakikatinin azametinin müşahedesi, kezâ rızık isteyen herkesin birden 

her hâcet vaktinde sehivsiz ve nisyansız, şümullü bir şekilde rızıklandırılmasında 

görünen rahîmiyet ve iaşe-i şâmile hakikatinin azamet-i ihatasının müşahedesi, Onun 

vücub-u vücud içindeki vahdetine delâlet eder. Onun şânı herşeyden yücedir. Bütün 

onları rızıklandıran, o Rahmân-ı Rahîm, o Hannân-ı Mennândır. Onun in'âmı herşeyi 

muhît, ihsanı herşeye şâmildir. Ve Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur.”
418

 

*”Elhâsıl, nasıl ki ihatalı olan fettâhiyet hakikatiyle bütün mevcudatın muntazam 

suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak, vahdeti bedahetle ispat eder. Öyle de, 

herşeyi ihâta eden Rahmâniyet hakikatı dahi, vücuda gelen ve dünya hayatına giren 

bütün zîhayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemâl-i intizamla beslemesi ve levazımatını 

yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet her yerde, her anda ve her ferde 

yetişmesiyle, bedahetle hem vahdeti, hem vahdet içinde ehadiyeti gösterir. Risale-i Nur 

ism-i Hakîm ve ism-i Rahîm'in mazharı olduğundan, Risale-i Nur'un birçok yerlerinde, 

hakikat-i rahmetin nükteleri ve cilveleri izah ve ispat edildiğinden, burada, bu katre ile 

o bahre işaret edip o pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz.”
419
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MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2014 

FİNALE DOĞRU.. ÇÖZÜLME.. ÇÖKME.. 

Evvela bir yağlama yapayım ta ki bazı cızırtılar çıkmasın… 

Cemaatin en az ihtimalle yüzde doksanı samimi,hizmet düşüncesi,iyi niyeti içerisinde 

bulunan insanlardan oluşur. 

Ancak onlar da hizmetin üst kademesinde,bürokraside,yönetimde söz sahibi olan 

kimseler değildirler. 

Onlar koşturanlar,pastayı hazırlayanlar olup,pastayı dağıtan ve yiyenlerden değildirler. 

Bazen ağızlarına da bir bal çalınmaktadır. 

Onun için ağır olan sözlerim işte bu yüzde bire ve bunu onaylayıp her türlü destekte 

bulunanlaradır. 

-Milli eğitimin düzelmesi için onlara verilmesini savundum. 

Ergenekon davasında tamamen arkalarında olup,2007-den itibaren günlük haber 

toplayıp sitemde yayınlayarak her türlü yazı,videoyu haber yaptım. 

Samanyolutv-ye tebrik yazısı gönderdim. 

Ancak bu gün yüzde birin hırsı,yüzde doksan dokuza galib geldi. 

Koca bir cemaatı çöküşe,finale götürmeye sebeb oldu. 

Cemaatın ayarları bozuldu… 

İşte itiraf ve gösterilen tavır ve tahliller; 

“Geç gelen itiraf; 

HADİ ÖZIŞIK; 

Gülerce'yi aradım bu sabah. 

Üzgün bir ses... 

Gülerce'ye göre, "Cemaat 4 önemli yanlış yaptı!" 

BİR- Hizmet baştan beri yanlış yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na savaş açtı. 

Gezi'den itibaren Başbakan'a hakaret etmeye başladılar.  

İKİ- Üslubumuzu kaybettik. Namus bildiğimiz üslubumuz. Biz bunu bıraktık hükümetle 

savaşa girdik, diyaloğu bıraktık çatışmacı dil kullandık. 

ÜÇ- Siyasallaştık. CHP için kapı kapı dolaşıp oy istedik. 

                                                                                                                                                                                     
 

http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm
http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm


DÖRT- Hizmet hep çoğunlukla hareket etti. Hep öyle yoluna devam etti. İlk defa 

çoğunluğun karşısına çıktı ve kaybetti. Orijinalini kaybetti, yara aldı. 

Gülerce, Cemaat-İktidar kavgasında, inananların kullanıldığı görüşünü de savunuyor. 

Hizmet'e gönül vermiş insanların bu hisse kapıldığını belirtiyor.  

Bu yanlışın Hizmet'i temsil vasfı olmayan kişiler tarafından yapıldığını vurguluyor.  

Ve ekliyor: 

- İnsanların tanıdığı bildiği Hizmet bu değil!  

- Seçimden önce uyardınız, haklı çıktınız. 

- Haklı çıkmam neye yarar Hadi Bey? Hizmet yara aldı. Hizmet'i tanınmaz hale getirdiler. 

İnsanların güveni sarsıldı. Hoşgörü vardı bizde, diyalog vardı bizde, insanların gönlüne 

girmeyi istiyorduk. Biz ne yaptık peki? Kapı kapı dolaşıp CHP için oy istedik. 

- Bundan sonra ne olacak? 

Gülerce yıllarca Cemaat'e destek veren belediyelere yapılan vefasızlığa isyan ediyor: 

- Bunu yapmamalıydık! 

Bundan sonra olacaklara gelince... 

Diyor ki: 

- Cemaat ayarlarına dönmeli. 

Gülerce bu uyarıları yaptı ama, Başbakan Erdoğan'a da, "Cemaat'in tabanını incitme" 

mesajını vermeyi ihmal etmedi: 

- Başbakan'ın bundan sonra Hizmet Hareketi'ne karşı, şefkatli, merhametli ve demokrat 

tavırlarla sadece hukukun üstünlüğüne riayet edeceğine inanıyorum.”
420

 

Gülerce, Cemaat-İktidar kavgasında, inananların kullanıldığı görüşünü de savundu. 

Hizmet'e gönül vermiş insanların bu hisse kapıldığını belirtti. 

Gülerce, 30 Mart'ta AK Parti'nin elde ettiği başarıya rağmen, yanlışta ısrarın 

sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi: Bu yanlış Hizmet'i temsil vasfı olmayan kişiler 

tarafından yapılıyor. İnsanların tanıdığı bildiği Hizmet bu değil. Hizmet yara aldı. 

Hizmet'i tanınmaz hale getirdiler. İnsanların güveni sarsıldı. Hoşgörü vardı bizde, 

diyalog vardı bizde, insanların gönlüne girmeyi istiyorduk. Biz ne yaptık peki? Kapı 

kapı dolaşıp CHP için oy istedik. 

Gülerce bundan sonrası için de 'Cemaat ayarlarına dönmeli' ifadesini kullandı. 

Ve özetle cemaat içindeki birkaç basiretsiz ve iktidar heveslisinin ve özellikle hoca 

efendinin burada ilgisiz-bilgisiz-hissi davranışı cemaatı kapanması güç ve tarihe gömücü 

bir yara almasına sebeb oldu. 

Cemaat, gemisinde açılan delikten su almaktadır. 

Gemi su aldıktan sonra cemaat birer birer özür beyan ediyor. 
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Bazılarının hata yapma lüksü yoktur. 

*Türkiye-de son darbe girişimi cemaat eliyle yapılmaya çalışıldı. 

İnşaallah büyük bir ümitle son darbe kozları da şimdilik bitmiş oldu. 

*Cemaat medyası daha önceleri chp-nin sarıldığı kuruntularla teselli olmaya çalışıyor. 

*Cemaatı temsil eden ve ergenekonu bitirme noktasına getiren Samanyolu ve Zaman 

medyasının böyle çarpılır hale gelip de adeta tekrar ergenekona karşı günah çıkarma 

yoluna gidip,adeta ergenekonla ittifak etmesi hem hazin ve hem de çok 

düşündürücüdür. 

*Bir bedduanın bu kadar etkili olacağını hiç bu kadar düşünmemiş ve de görmemiştim. 

Bir peygamber etse etkisini biliriz ancak bir bedduanın neredeyse onlarca yıllar devam 

eden bir birikimi bitireceğini hiç düşünmez ve hayal bile edemezdim! 

Beddua geri tepti!!! 

*Bu insanlar nasıl uyuyor veya nasıl kendilerini avutuyorlar? 

*Olay gerçekten Erdoğan veya parti meselesi değildir. 

*Şu hassas durumda bu kadar Erdoğanı savunacağımı düşünmezdim. 

Çünkü mesele Erdoğan meselesi olmaktan çıkmıştır.Millet-din ve bunların geleceği 

olmuştur. 

*Muhalefet edenler yalnızlaşıyor. 

*”AK Parti imparatorluğa diz çöktürmedi  

30 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarının en çok kimi üzdüğü belli oldu.  

17 Aralık operasyonundan yalnızca 3 gün sonra gazetecilere demeç veren ABD 

Büyükelçisi Francis Ricciardone "Uyarılarımız dikkate alınmadı, şimdi bir 

imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz" diyerek cemaat ve muhalefetin de karıştığı 

kirli ittifakın yurt dışından beslendiğini adeta itiraf etmişti. 

*Türkiye'de yaşanan her olayla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyen Büyükelçi 

Ricciardone'nin 30 Mart seçim sonuçları sonrası da sessizliğini koruması gözden 

kaçmadı. Bu durum "Türkiye ile ilgili her konu hakkında fikrini esirgemeyen 

büyükelçi, seçimde hayal kırıklığına uğradı" şeklinde yorumlandı.”
421

 

*“İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan islamiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı 

müteharrik bedbahtlar!gelen neslin kapsında durmayınız.Mezar sizi bekliyor 

çekiliniz;ta ki hakikat-i islamiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek nesl-i 
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cedid gelsin!”Bediüzzamanın ifadesiyle,milletin önünden çekilin,yoksa sinsi oyunu millet 

bozacaktır. 

*”Türkiye’de içi sürekli kaşınan unsurların ortadan kaldırıldığını ifade eden Orakoğlu, 

“Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Türkiye’nin içini kaşımak için Türkiye de birlik ve 

beraberliğin bozulmasına, kamplaşmasına yönelik bir psikolojik harekat uygulanmasına 

yönelikti. Burda MİT’in içe dönük yapısı, Türkiye’nin en önemli sorununun, dış 

ülkelerden, küreselleşmeden gelen saldırılara karşı Türkiye’nin korunması gerekirken, 

Türkiye kendi içerisinde inançlı insanları iç tehdit olarak kabul edip, bunlara yönelik 

bir çalışma içerisine girmişti. Bunu en bariz 28 Şubat postmodern darbe sürecinde 

gördük. İsrail 28 Şubat döneminde MİT içerisine sızdı ve o dönem bazı müsteşarları 

İsrail’in MİT’in kozmik odalarına soktuğu iddia edilmişti. Bu son derece vahim bir 

durum” olduğunu söyleyerek, AK Parti’nin iktidar olmasından sonra özellikle 2005 

yılından itibaren Türkiye’nin Ortadoğu ve dünyada bağımsız ve milli  politika izlediğini 

ifade etti.”
422

 

*Bu gün gerek Türkiye ve gerekse de dünya gizli örgütünün tek hedefi,toplumda ihtilafı 

körükleyerek,kaos oluşturmaktır. 

* Ben özür dilerim.Neden mi? 

Cemaatın içerisinde en aklı başında kimsenin Abdullah Aymaz olduğunu düşünürdüm. 

Meğer yanılmışım.Şimdiye kadar suskunluğunun sebebinin olgunluktan 

kaynaklandığını, ateşi söndürmeye yönelik olabileceğini bekler idim.Meğer suskunluğu 

ateşini hisle ve hırsla yükseltmek uğruna imiş.Bu bir mahcubiyet ve perişanlığın dışa 

vurmuş halidir. 

Hüseyin Gülerce kadar bile olgunluk gösteremedi. 

Meğer basiret başka bir şeymiş! 

Kendisine sorarım;Chp-yi daha iyi tanımanız için memleketin başına daha nelerin 

gelmesi lazım? 

Nezih kız çocuklarını ev ev dolaştırarak chp-ye oy istemek hangi seviyenin,kişiliğin, 

şahsiyetin, ahlakın ve hizmetin işidir. 

Hem Türkiye-de ve hem de islam dünyasında özellikle Suriyede yapılan zulümlere 

karşı,fitnecilerle beraber hareket ettiğinizin yarı himmetini buraya gösterseydiniz, 

israilde,abd-de,ab-da bu kadar cesur olamazdı. 

Şimdiye kadar sizleri hep savunuyorduk ancak savunma haklarınızı kaybettiniz.Varın 

kendi kendinizi hala hırsla,hisle,mahcubiyetle savunun!!! 

Müflis tüccar olmayın!!! 
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*Sibel Edmond’un “CIA, Gülen’i oyuna dahil etti” 

*Aslında yazımın başlığını teyid eden ifadeyi tamda şimdi buldum. 

Ali Ünal-ın yazısında. 

Finale gidişin,diğer bir ifadeyle çukur  oluşun bir göstergesi olan yazısında… 

İşte sukutun belgesi içteki ağızdan; 

“Hizmet için hep zafer 

Allah (c.c.), 17 Aralık’ta başlayan süreçte Hizmet Hareketi’ne kendi çizgisinde zafer 

üstüne zafer kazandırıyor: 

-Hizmet Hareketi, genellikle sağ-muhafazakâr tabana yayılıyor, sol tabanla olması 

gereken münasebeti kuramıyordu. Cenab-ı Allah (c.c.), bu defa sol tabana, Hizmet 

Hareketi’nin insanları kesinlikle siyaset temelinde değerlendirmediğini gösterdi ve 

Hareket’e şimdiye kadar tam açılamadığı sol tabana açılma, sağ-muhafazakâr tabanda 

da bilhassa son senelerde kendisine kısmen mesafeli duran ANAP-DYP-MHP’li 

kesimlerle daha sıcak münasebetler kurabilme imkânı verdi. AKP tabanı da, bugün 

içlerinde particilik faktörüyle mesafe koyanlar bulunsa da, sonunda yine kaçınılmaz 

olarak Hizmet’e el verecek, çocuklarını yine güven ve itimatla Hizmet Hareketi’ne 

teslim edecektir.” 

(Yalnız işin tezad tarafı,bin yıllık iman ve ameldeki dostu ve dostluğu yıkıp,her türlü 

entrikaları yaparak,hangi temel noktada ittifak edildiği mevcut olmayan hayali bir 

dostluk.Batılda dostluk.Mantığın,vicdanın basiretin durduğu ve donduğu nokta) 

(İşte 17 aralıkta yapılmak istenenler:Eski istihbaratçı Prof. Dr. Mahir Kaynak, 

dinlemelerde aynı olguya dikkat çekti. Kaynak, "Türkiye'nin bölgesel güç olmasını 

istemeyenler kimlerse, dinleyenler ve servis edenler de onlardır. Türkiye önceki 

dönemlerde pek fazla dinlenmezdi. Çünkü ülkeyi zaten yönetiyorlardı. Türkiye, diğer 

ülkelerle hep ittifak içinde, müttefik durumdaydı. Dolayısıyla dinleme ihtiyacı 

duymazlardı. Fakat bugün Başbakan Erdoğan, dünyadaki gelişmelere yönelik farklı bir 

politika izliyor. Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmek için çalışıyor. Bundan 

rahatsız olanlar, Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" dedi.) 

-“Hocaefendi’nin sık sık ikaz buyurduğu ve ihlâsa kesinlikle mâni “Cemaat” ve “Biz 

gururu”, Hizmet içinde bazılarına yol bulmuş olabilirdi. Söz konusu süreç, bu gurur ve 

aldanışı da inşaallah izale etmiştir.” 

(O zaman kişinin ehli sünnetten olduğunu demekte bu ihlasa münafi bir durum mu 

oluşturmaktadır? 

Batıla giydirilmeye çalışılan hak ! kılıfı.Batılı hakka getirmeden,batıla sapma 

sapıtmaları…Cemaat demekten ve denilmekten utanıp hareket  diyecek kadar 



bereketsiz bir tavır.Tarifi imkânsız bir tavırdır.Gerçekten söz burada bitmiştir.Çünkü 

söz bir seviyedir.Hangi seviyeye karşı söz söylenecek ki?) 

-“İslâm, özellikle son yıllarda terör suçlamalarıyla büyük yaralar almıştı; İslâm 

dünyasının perişan hali ve bu dünyadaki özellikle siyasî-İslâmî hareketlerin yanlışları, 

hem Müslüman kitlelere yılgınlık ve ümitsizlik yaşatıyor, hem de İslâm’ın imajını 

kararttıkça karartıyordu.” 

(Avrupalıların yamaladığı hakikatta olmayan  İslami terör ve terörist suçlamalarını 

üzerine giyerek utanç duyan bir insan tavrı.Bunu düzeltmek için Avrupalıların attığı 

oltaya tutunan aptal balık tavrı.) 

(Ve son olarak batıla hak alet edilmektedir.Kur’an-a iftira edilmektedir.) 

-“Evet, Kur’ân buyuruyor: “Olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da o şey hakkınızda 

hayırlıdır; bir şeyi seversiniz ama, o şey ise hakkınızda şerlidir. Allah bilir, siz 

bilmezsiniz.” (2, 216)”
423

 

-Öncelleri 17 aralık terör hareketinin çirkinliğini üstlenmeyen ve dershaneler 

meselelsini gündemde tutmaya çalışan cemaat,yavaş yavaş buna sahib çıkmakta ve  

bunun ilahi bir emir bile olduğunu dillendirmektedir 

17 aralık darbe ve terör teşebbüsünü dini bir kılıfa bürüyerek meşru göstermeye 

çalışmak;en az ve hafif tabiriyle çukur ve seviyesizliğin,basiretsizlik ve körlüğün bir 

yorumu ve göstergesidir. 

Bu tıpkı Kürtlerin haklarını koruduklarını söyleyen pkk sol zihniyetinin sağ  

versiyonudur. 

İkisi de aynı yola ve sonuca çıkar. 

*Diğer yandan bir yargı mensubu olan Sami Selçuk-un Samanyolu tv.de İsrail 

cumhurbaşkanı Şimon Peres-i övüp de başbakan Erdoğanı yermesi,
424

 bu milletin 

kazanmaya çalıştığı kişiliğin kaybedilmesidir. 

İsrailin övülmesi onların hislerine tercüman olmakla beraber,adeta onların bir yargı 

mensubu tarafından avukatlığının yapılmasıdır. 

Tam çirkin bir tavır olup,zulme ve kan akıtmaya ortak olmaktır. 

Bu yargı zihniyetinin de bir yansımasıdır. 

Maalesef cemaat medyası da bu İsrail sevdasını bazen dillendirirken,bazen de çanak 

tutmaktadır. 
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Diğer yandan hükümeti İran taraftarlığıyla vurmaya çalışanlar,irandaki masum 

imam,takiyye gibi şii bazı yaşantılarla hareket etmektedirler. 

“(Onlara karşı sen) «Allah» de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak 

oyalansınlar.”425 

Ortada kirli büyük bir ittifak var. 

*İnsan bir kere batılı hak görünce,artık onu savunması kaçınılmaz olur.Cebraili bile 

takmayan,sonuçta direkmen Allahdan vahiy almakta,zirve zırvalarda aranmaya 

başlamaktadır. 

Sonbaharda aranan bahar..Dökülmeler ve döktürmeler birer birer başlıyor. 

*Ekrem Dumanlı, “Nefret dilinin sonu” başlıklı  yazısında; “Bugün kullanılan zehirli 

dil, olsa olsa şiddet doğurur maazallah... Hafta içinde CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, muhtemel şiddetin işaret fişeğidir!” 

Bu da chp-nin hamiliği ve savunuculuğu olsa gerek! 

Bu bir çözülme ve dökülmenin başlamasıdır. 

Zamanımızı ne kadar güzel tahlil etmektedir: 

*”Şah Veliyullah der ki, peygamberlerin hem dinin emirlerini tebliğ, hem bunları 

gerekirse zorla yaptırma ve hem de bunları inananların kalbine yerleştirme vazifesi 

vardı. Dört halifeler bu üç vazifeyi hakkıyla yaptı. Onun için râşid diye anıldılar. Sonra 

insanlar arasında din prensiplerine gönül rızasıyla uyanlar azaldı. İş bölümüne gidildi. 

Tebliğ, müctehidlere; irşad, mutasavvıflara, saltanat da, idarecilere düştü. Din 

adamları, aktif siyasete karışmak yerine, icraatını doğru bulmadıkları idarecilere 

gerektiğinde ikazlarda bulunmakla iktifa ettiler. Osmanlılar da, devleti din kaideleriyle 

idare etmekle beraber, din adamlarını siyasetten ayrı, ama itibarlı bir pozisyonda 

tutmayı tercih etti. Yine de zaman zaman darbe oyuncuları arasına karışan din 

adamları olmadı değil. Bunlar da tarihte kötü bir nam bıraktılar.” 

*Cemaat Suriyede,Mısırda,Filistin gibi İslam ülkelerinde yapılan zulümleri 

yaptıklarıyla,bir yandan israile sıcak mesajlar verip diğer yandan kendi hükümetine 

darbe teşebbüsünde bulunmasıyla tüm şimşekleri,beslenen kin ve nefretleri üzerine 

çekmiş oldu. 

Başkaları yaparken fatura cemaata çıktı.Bunu ya ödeyecek yada kendisine 

ödettirilecektir. 

Ya da bu işten tevbe ile rücu edecektir. 

Bunun altından kalkmak gayet zordur. 
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Fıtrat fıtri olmayanı reddedip atar. 

Fıtrata aykırı hareket eden,fıtrat tarafından,ilahi kader canibinden reddedilir,kabul 

görmez. 

*Hanefi Avcı-nın yazdığı kitabı olan –Haliçte yaşayan simonlar – adlı kitabı bir 

ifşaattır.Yabana atılmamalıdır. 

Koca emniyetin Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil adlı cemaatın en üst düzey 

imamına feda edilişini ve yapılan gayrı meşru durumları dile getirmektedir. 

Bir Ömer kod adlı kişi cemaatı temsilen olumsuz iz bırakabilmektedir. 

Fertlerin bu olumsuz durumları cemaatı bağlamasa da,cemaatın bu konudaki 

suskunluğu,sahiblenmesi ve desteklemesi işin tehlikesini göstermektedir. 

Ve bunlar kontrolsüz yapılmaktadır. 

-İran üzerinden hükümete yüklenen cemaat maalesef tavırları ve uygulamalarıyla 

irandaki imamiyyye ve imameti taklid etmektedir. 

Cemaattaki imamiyye kolu,en büyük üstü temsil eden kişidir. 

-Gayrı meşru şeyleri hizmet adına meşru gösterilerek uygulanmakta olup,bu da patlak 

vermesine sebeb olmuştur. 

Kanalizasyonun kapağı açıldı.Kokular sızmaya,sıkıntılı sesler seslendirilmeye başlandı. 

Pandoranın kapağı açıldı.Artık iş zıvanadan çıkar hal aldı. 

Hırs,kin ve menfaat öne çıktı,hedef haline geldi. 

Hocanın vefatından sonra olabileceğini düşünüp dillendirdiğim bu korkunç hal,maalesef 

içerisine kendisinin de girmesiyle hayatında baş gösterdi. 

Ergenekondan boşalan tatlı ve cazib boşalan yere,cemaat hırsla,her şeyi mübah görerek 

girmeye,balıklama dalmaya başladı. 

-Cemaat –Biz ne yapıyoruz? – diye bir dakikalığına durup düşünmemektedir. 

Deli- dolu gitmekte,iç ve dışta herkesle ayırmadan ortaklık yapmakta,gözünü adeta hırs 

bürümektedir. 

Durumun vehameti ise;-Hizmetin başarısı için Türkiye bile gitse ne olur?- düşüncesi ön 

plana çıkmaktadır. 

Kayıplar düşünülmeyerek,cemaat belki de yüzde birin harakirine kurban edilmektedir. 

Cemaat bilinçsizce o yüzde birin intiharına sevkedilmektedir. 



Diğerleri suskun,bazen cızırtı,bazen kabul etme mecburiyetinde kendini hissetme ancak 

sonuçta;-Bekle gör –politikası izlemektedir. 

Cemaat durum itibarıyla;kavga eden karı kocanın şaşkınlıkla olayı seyreden çocuğunun 

durumuna benzemektedir. 

Cemaat babadan taraf olsa da,anneyi terk edememektedir. 

Kaş yapılmaya çalışılırken,gözler çıkarılmaktadır. 

Görelim Mevla neyler / Neylerse güzel eyler. 

“Beşer zulmeder,Kader adalet eder.” 

 

MEHMET ÖZÇELİK 
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FİR’AVUNUN DÖNÜŞÜ 

 Bir sohbetimde dünya şimdiye kadar gelmiş geçmiş üç büyük zalimden 

bahsetmiştim.Bunlar ise; Buhtun Nasır,Firavun ve Nemrud... 

 Artık onlar işin temelini de oluşturmuş olsalar,bundan sonra onlardan daha 

dehşetli olan Mısırın Sisi-si ve Suriyenin Esed-i onları gölgede bıraktı. 

 Eğer peygamberimizden sonra Musa gibi bir peygamber gelseydi,Mısıra ve 

Suriyeye gelirdi. 

 Mısır neredeyse Suriyeyi unutturacak derecede zulümde zirve yaptı. 

 Bunu destekleyen ve sessiz kalıp darbe demeyen batı bir daha elini kana 

bulamıştır.Batının dünü gibi,bu günü de karanlık ve kirlidir. 

 Dürüst olanı ise çok az ve cılız kalmıştır. 

 -Allah imhal eder fakat ihmal etmez. 

 Allah yapılan bu zulümlerle zalimin düşüş ve derekesini arttırırken,diğer yandan 

Musa’ların çıkmasını da tacil edip,hızlandırmaktadır. 

 Sisi firavundur.Batı firavunun yardımcısı Hamandır. 

 Hayatta yaşadığım süre içerisinde iki büyük olay benim için kıyametin kopması 

derecesinde deprem etkisi yapmıştır. 



 Biri Sırpların Belene-de yaptığı zulümler ve Mısır… 

 -İslâm dünyası yanıyor.Müslümanlar hala uyanmıyor.-Allah korusun-bu da 

kanın devam edeceğini göstermektedir. 

 Köpeği için dünyayı ayağa kaldıran batı ve abd,insanlık ve vicdanlıkla test 

olmaktadır. 

 Batı ve abd kof çıktı,menfaatı ise dolu. 

 Menfaat üzerine dönen siyaset ise bir canavardır.Başkasını yemek ve kanını 

içmekle beslenir. 

 -Dünyayı fesada veren ye’cüc-me’cüc hızlı bir şekilde bizde olduğu gibi,mısır ve 

suriyede de faaliyettedir. 

 -Herşey bir bedel istemektedir.Bedelsiz olmuyor. 

 Bu bedel mazlumlar için müsbet neticesi olduğu gibi,zalimler için neticesiz ve de 

her iki hayatta zillet içinde zillet,karanlıklar içerisinde karanlık ve ağır bir bedel 

olacaktır. 

 Biri şehadetle cennete uçarken,diğeri doğuştan getirdiği değer!leri 

değersizleştirip,bitirerek değersizleşmektedir. 

 Sisi bunlardan biridir.Sisi ve Esed-i tarihler firavun ve nemrud yerine 

yazacaktır. 

 Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne tükürün. 

 Biz dahi tükürüyoruz. 

 Zulme rıza zulümdür.Zalime meyleden zalimdir. 

 Suud kralı zulme ortak olmuş,zalime davetiye çıkarmıştır. 

 Ben kâhin değilim fakat bu durum çok yakında mekke ve medine gibi o temiz 

beldenin kirletilmesine sebeb olunmuş,zalime karşı ebabil kuşlarının gelmesine mani 

olunmuştur. 

 Doğu-batı devletleri saflarını belli etmişlerdir. 

 -İslâm dünyasının göz bebeği ezher,darbeye karşı durmayıp,pasif kalmış,sisi-ye 

moral vermiştir. 

 Mazlumlara yardımda destekçi olamadı,olmadı. 

 Ezher asırlık sermayesini ve onca birikimlerini bir çırpıda bitirdi. 

 -Ortadoğudaki ‘Arap baharını’ milletin iradesiyle idareyi eline almasını 

hazmedemeyen gizli iç ve dış dinsiz komiteler,baharı kışa çevirmeye çalışıyorlar. 



 Bunu da dıştan müdahale ile değil de,içten ayaklanmalar ve kutuplar oluşturup 

karşı karşıa getirme yöntemiyle yürütmektedirler. 

 -Allah şu dünya teknesinde gece gündüz kepçesiyle sürekli çevirmekte, 

devirmekte, tecelli edip ayrıştırmaktadır. 

 Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

 Mevla görelim ne eyler/Neylerse güzel eyler. 

 Mısır Firavunlarına ve Suriye Nemrudlarına ithaf olunur; 

 *B   E   L   E   N   E 

 

Garibler yurdu,mazlumlar beldesi Belene, 

Ey Bulgar iti,soyun sopun kana belene. 

Ehli iman,necib millet bununla bilene, 

Aşk olsun,yazıklar olsun,sana insan diyene... 

 

Mazlumların âhı yükseldi ta arşa dek, 

Çekemem bunu sineye kalsam da bir tek, 

Dinime,geçmişime bağlıyım,olmam dönek, 

Tükürürüm. Muinimdir Allah ve melek... 

 

Gururludur! Zalim olunca,oysa iğreti, 

Arslan karşısında,ne yapar Bulgar iti, 

Kadın,çocuk,ihtiyar karşısında onun merti, 

İmansızca kaçar,yine olur namerti... 

 

Beslenir,insan kanı emmekle, 

Pislenir,insan kılığına girmekle, 

Hislenir,itinin ölümünü görmekle, 

Hırlaşır,cehennemdeki yerini gözetmekle... 

 

Mesleğidir,hıyanet hem de zillet, 

Dünyasıdır diyanet,deni millet, 

Menfaat da hıllet,menfaatsız illet, 

Ya Rab! Ya bunları kahret,ya da kahret... 

 

Birinin hedefi ahiret,diğerinin para, 

Sağlam vücutta ufunetli yara, 

Kalp kara,dünya ve ahiret kap kara, 

Mü’mini gönderir şehadetle ebedi diyara... 

 

Isınmak için dünyayı yakar Bulgar, 

Isırmak için hem cinsini yutar Bulgar, 



Sallanmak için uygun bacaklar kollar, 

Yalanmak için salya akıtır kurtlar... 

 

Zulmüyle rahmet okutur,ite köpeğe, 

Soysuzdur,saldırır yaşlı ve bebeğe, 

Yazdıklarıyla kendini yazdırır tarihe, 

“Zulmetmek için geldim,geldim.”feleğe... 

 

Ocakları,evleri barkları yakar, 

Ağlanacak hale zevkle bakar, 

Ha yakar insan,ha sigara yakar, 

Kan akar,sel olup akar,akar, 

 

Elbet çör-çöpü önüne katar... 

Vahşetliklere denktir Belene, 

Ölüm ona zevktir Belene, 

Ahirete açılır,yakındır Belene, 

Ulvi makama basamaktır Belene... 

 

Fir’avun,Bulgar hep aynı Ene, 

Birinin yeri Mısır,diğerinin Belene, 

Fir’avuna demişti Musa:Bu zulüm ne? 

Isırıcı köpeklere diyecek yok mu,gidiş nereye? 

 

Bizde de oynanmasın aynı oyun, 

“Arapça isimler değil,başka isim koyun.” 

Başörtüsü,Din,Dil,İsim,İrtica,Ezan,Kadın, 

Bunlar da oynanan oyun,hep aynı oyun... 

 

Dayan kardeşim dayan aksa da kan, 

Boğacaktır o kan sırıtsa da sırtlan, 

Ey uyuyan dev artık uyan, 

Seni bekliyor Asya,Afrika,tüm müslüman... 

(10-06-1987’de Belene filmi üzerine yazılmıştır.) 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

18-08-2013 

 

 

 



FİTNE KAPISI 

 Hadiste;"Fitne uykudadır, Allah onu uyandıranlara lanet etsin!"
426

 

Huzeyfe-den;Hz. Ömer (ra)`in yanında idik: Bize: "Resulullah (sav)`ın fitne 

hakkındaki hadisini kim hafızasında tutuyor?" dedi. Ben atılıp: "Ben biliyorum!" 

dedim. "Sen iyi cür`etlisin, nasılmış söyle bakalım!" dedi. Ben de anlattım: "Resulullah 

(sav)`ı işittim. Demişti ki: "Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve 

komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi`l-maruf ve nehy-i ani`l-münker bu 

fitneye kefaret olur!" Ömer (ra) atılıp: "Ben bu fitneyi kastetmemiştim. Ben öncelikle 

denizin dalgaları gibi dalgalanacak (bütün cemiyeti sarsacak) fitneyi kastetmiştim!" 

dedi. Bunun üzerine ben: "Ey mü`minlerin emiri! O fitne ile sizin ne alakanız var! 

Sizinle onun arasında kapalı bir kapı mevcut!" dedim. "Bu kapı kırılacak mı, açılacak 

mı?" dedi. "Hayır açılmayacak bilakis kırılacak!" dedim. Hz. Ömer (hayıflanarak): 

"(Eyvah) Öyleyse ebediyen kapanmayacak!" buyurdu." Ravi der ki: "Biz Huzeyfe 

(ra)`ye sorduk: "Ömer bu kapının kim olduğunu biliyor muydu?" "Evet," dedi, 

"yYarından önce bu gecenin olacağıni bildiği katiyyette onu biliyordu. Ben hadis rivayet 

ettim; boş söz (ve efsane) anlatmadım." Huzeyfe (ra)`ye soruldu: "O kapı kimdir?" 

"Ömer (ra)`dir!" buyurdu.”
427

 

*Mekke Şerifi Hüseyin’in oğlu Kral Abdullah’ın hatıratında Sultan II. 

Abdülhamid’i şu çarpıcı satırlarla anması ilginç olmanın ötesinde çarpıcıdır: 

“Bence Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra meydana gelen olaylar, 

Kufe ve Mısırlıların Hz. Osman’a yaptıklarından sonra meydana gelenlere benzer. Hz. 

Osman nasıl fitneyle Müslümanlar arasındaki sınır idiyse, Abdülhamid de bu çağda 

insanlarla fitne arasındaki perdeydi. Bu perde yırtılınca fitneler ortaya çıktı.”
428

 

O Abdulhamid ki; Bismark onun hakkında şöyle diyor;Dünyada yüz gram akıl 

vardır;Bunun doksan gramı Abdulhamid-de,beş gramı bende,diğer beş gramı da tüm 

diğer insanlardadır.” 

*Mazhar Osman bir vesile ile görüştüğü devrin başbakanı İsmet İnönü’ye şöyle 

bir teklifte bulunur: "Paşam! Bizim hastanelerde yer kalmadı! Çok hasta var! Bunların 

çoğunluğu bizim hastamız da değiller! Eskiden tekkeler vardı, şeyhler vardı. Onlar 

bunları nefes eder iyileştirirlerdi. Siz tekkeleri kapattınız, hastaları çoğalttınız. Şunu 

yapın hiç olmazsa: Dergâhları kapatılan bu şeyh efendileri imtihan ederek, onlardan 

birer, ikişer, üçer kişi verseniz hastanelerimize, hastanede yatan hastaların dörtte üçü 

iyileşir çıkar!”  

İşte gerçek hamiyet-i milliye budur, böyle olur. Bu sözleri dinleyen İsmet İnönü 

ise, “Ne bunu sen söylemiş ol, ne de biz bunu duymuş olalım!” diyerek meseleyi kesip 

atar.  
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İlk fitnenin kapısı cumhuriyetin kuruluşuyla başlamıştır.Yani fitnenin kapısı 

kırılmış,diğer bir ifadeyle fitnenin kapısı artık açılmıştır. 

 İhtilallerle bu fitne resmileştirilmiş,pekiştirilmiştir. 

*27 mayıs 1960 darbesinde,darbe ilk defa orduya yapıldı. 

1960 darbesi halka karşı yapılmadan önce,orduya yapılmış oldu. 

Ordudan atılan 7 bin kadar subay ve bunların içerisinde 250-si general, 

orgeneral,  korgeneral,albay,yarbay gibi üst düzey yapılanları tasvib etmeyen 

komutanlar ordudan atıldılar. 

27 mayıs 1960 darbesinden bir gün önce 26 mayısta ordu adeta tasfiye edilip,yeni 

bir zihniyetin ve fitnenin temelleri atılmış oldu. 

Hz.Ömer-in devre dışı bırakılmasıyla fitnelerin önünün açılması gibi, 

cumhuriyetin  kuruluşunda ilk meclis üyeleri olan hocalar ikinci mecliste devre dışı 

bırakılmış,1960-larda da ordudaki iyi insanlar emekliye sevkedilmiş;Menderes-gillerde 

idam edilerek,topluma göz dağı verilmiştir. 

Bundan sonra olacak olan 1971,80,97,203 ve sonrasında yapılan ve yapılmaya 

çalışılan darbelerin temeli atılmış oldu. 

-1980 ihtilalinden bir gün önce memleket kan gölüne dönmüş iken,bir gün sonra 

darbe ile beraber memleket tam bir sessizliğe büründü. 

Kenan Evrenin ifadesiyle;darbenin olgunlaşmasını bekledik,diye  gerçek niyetini 

ortaya koymuş oldu. 

Bir sağdan,bir soldan astık,diyerek de toplumu kendilerinin sürüklediği oyunu 

izah etmiş oldu. 

12 eylülde bir gecede 40 bin insan içeri alındı. 

Nereden biliniyordu bu 40 binin kimler olduğu? 

Madem biliniyordu,neden öncesinde böyle bir engellemeye gidilmedi? 

*************** 

*”Samanyolu Haber Filistinliler'e terörist dedi. 

İsrail savaş uçakları Gazze'nin değişik yerlerine hava saldırıları düzenliyor. 

Samanyolu Haber İsrail'in hedeflerinin terör örgütleri olduğunu söyledi.”
429
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*”Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Başbakan Erdoğan'ın İsrail 

Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e yönelik Davos'taki çıkışı için Erdoğan'a tepki 

gösterirken Perez'e övgüler yağdırdı. “
430

 

Acaba Sami Selçuk-un bu yüz kızartıcı yorumu,cumhurbaşkanı seçilmesi için bir 

yerlere verilen mesaj mıdır? 

-Sami Selçuk sırf israili ve İsrail cumhurbaşkanını memnun etmek için,dünyanın 

ve memleketimizin alkışladığı başbakanın –one minute-çıkışını ağır bir dille ve 

hafifletici bir ifadeyle tenkid etti. 

Neden??? 

Bir yerlere mesaj verip,bir şeyleri almak için illa taviz mi vermek gerekiyor? 

Kişiliği zedeleyici,hayat boyu utandırıcı çıkışlarda mı bulunmak gerekiyor? 

Kişilikli davranmak gerekmez mi? 

Türkiye-deki tüm çıkışlar,hep ayrıştırıcı yöntemli davranışlar şeklinde tezahür 

etmektedir. 

Kazanımlara yönelik değil,kayıplara yönelik davranılmaktadır. 

*Bir yere gelmek için illa olumsuz bir mesaj vermek veya birilerini rahatlamak 

veya zulme göz yummak mı gerekir? 

Anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç cumhurbaşkanları seçimine yakın 

farklı bir çıkış yaptı. 

Birilerine mesaj mı verdi?Bir şeyleri mi umuyor,bekliyordu? 

*Diğer yandan;” Aşağıdaki videoda Fethullah Gülen'in "İsrailde,bomba tehdidi 

altındaki Yahudi çocukları için yüreğimin yağları eriyor,onların başında patlayan 

bombalar sanki içimde patlıyor."
431

 

Acaba aynı ifadeler mağdur durumdaki Filistin çocukları için ne derece de dile 

getirilmiştir?Yersiz ve zamansız,ölçüsüz bir ifade. 

İsraili güç görenlerin acziyetinin bir ifadesidir. 
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Belli ki bir kirlenme ve sinsi bir oyun var.Fitne başının önü böylece açılmış 

oluyor. 

Bu ifadeler;gerçekten kirli,çirkin,seviyeden uzak,basiretten beri,ileriyi görmeden 

yaralayıcı ifadeler. 

Bir asırlık ezikliğin,kişilik zedelenmişliğin bir tezahürüdür. 

*Cemaatın bir asırdır bu millete kan kusturan Ergenekon gizli terör örgütünü 

deşifre edip,devre dışı bırakmasına karşı,her şeyi meşru görerek bazı kirli ellerle yerine 

oturmaya çalışan cemaatı dünya ergenekonu ve içteki ortakları karşı atağa geçerek 

devre dışı bırakmaya çalışarak,tekrar ortaya çıkmaya mı çalışıyor? 

Pislikler temizlenirken,pislik yöntemler kullanıldı. 

Bununla yetinilmedi,iktidar sarhoşluğu başta başbakan Erdoğan olmak üzere 

meşru hükümeti gayrı meşru yolla,gayrı meşru iç ve dış ortaklarda devre dışı 

bırakmaya, açıkça darbe yapılmaya çalışıldı. 

Yanlış duvara toslanıldı. 

Şu durumda dış ve iç Ergenekon el birliğiyle hesap peşinde!!!  

*Biz hala biz olamadık.Kişiliğimizi bulamadık.Kendimiz olmaya bırakılmadık. 

Mesela; 

“Türk vatandaşı tanımı: İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza 

yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemesi kanununa göre yargılanan, 

Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.” 

(Uğur Mumcu-dan) 

******************* 

*Toplumun ya parçalanması veya eski haline dönülmesi için bazen masumane 

gibi görülen tüyolar topluma angaje edilmektedir. 

Aslında altından gelen koku,hala eski kokulara benzeyen kokulardır. 

Bir hak verelim,bir daha verelim,düşüncesiyle toplum adeta deneme tahtası 

haline getirilmektedir. 

Oyunu görmek için az bir basiret yetmektedir.Toplumun alt kesiminde bu var. 

Fakat yine de bir basiret bağlanması ve körelmesi yaşanmaktadır. 

*Türkiye-ye oluşturulan çatının sürekli üstünün açık olması istenmiş..devamlı 

yağmur alsın diye.. 

Rahmet yağmuru mu? 



Elbette hayır..Her an müdahale edilmesi için. 

Şu anki çatı aday da,öncekinin başının ve idaresinin,başının kapalı ! olmasına 

tahammül edilmedi. 

Çatısı açık! Bir aday arandı ve de bulundu. 

Kendisi İslam teşkilatından olsa da,en azından hanımı öncekinin ki gibi kapalı 

değil ya!!! 

Amaç tamamen birini seçmeye,kim olmasına bağlı değildir.Tamamen Erdoğanı 

devirecek oyuna oynamak. 

-Ekmeleddin İhsanoğlu yıllardır İslam teşkilatının başında olumlu bir icraatta 

bulunmadığı,İslam dünyasının birliğine yönelik bir adım attığı görülmediği gibi, 

Mısırdaki darbeye karşı da herhangi bir çıkış yapmadı. 

-Şaibeli olduğunu düşünüyordum.İlk rahatsızlığı İKÖ-de iken hiç bir şey 

yapmaması,aslında Ahmet Akgündüz-ün tesbitiyle masonları yerleştirmesiyle 

meşgulmüş ve de Mısıra suskun kalmasıyla anlamıştım. 

“Dünürü Ekmeleddin İhsanoğlu'nu anlattı: 

 

            CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu aynı zamanda Türkiye'nin en 

çok merak edilen ismi oldu. Hakkında çok az şey bilinen İhsanoğlu'nu İzmir'in Tire 

ilçesinde yaşayan dünürü Bülent Çerçi anlattı: 'Sabırla dinler, fikirlere önem verir. 

Yediklerine dikkat eder, sağlıklı beslenir. İbadetini de dinsel değerlerini de kendi içinde 

yaşar. Namaz kılarken kendisini hiç görmedim."
432

 

-"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" 

******************** 

*İç piyon ve güçleri yeterli derecede kullanamayan kirli eller,Türkiye-yi 

dışarıdan kuşatmaya çalışmaktadır. 

*Kendi içerisinde fıtri olarak doğup da gelişmeyen hiçbir oluşum,sağlıklı ve 

davam edecek bir oluşum değildir. 

Yamalı bir devlet İslam devleti ise,kendi içinden bir ihtiyaç ve normal gelişim 

içerisinde olmayıp bir darbe ile ve rast gele bir öldürme içerisinde iseler,o meşru değil 

hatta şaibelidir. 

Yama olarak kurulan devlet,köksüz olduğundan çok rahat sökülebilir. 

İşid kurgulanmış olup,meşru değildir.Alevi Sünni çatışmasının tetikleyicisidir. 
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Boşalabilecek sol terör örgütü pkk-nın yerini,sağ görünen diğer bir örgütle 

doldurma işlemidir. 

*3.dünya savaşı iran ve İsrail (abd) arasında geçecek savaştır.Bu onlar arasında 

kalmayıp yayılma gücü gösterecek;Suriye,,Irak,Ürdünü de kaplayacak. 

Yapılan yanlış hesap ve yanlış uygulamalar sonucu iş dini tehdit alacak,Kudüsün 

altının oyulması sonucu yıkımının gerçekleştirmesiyle Türkiye ve İslam dünyası da işin 

içine çekilebilir. 

İsrailin dengesiz zulmü ile batıdan ve abd-den desteğini kaybederek,tarihten 

silinebilir. 

Aslında Armegedon hesabına göre,İsa-nın gelişini hızlandırmaya çalışan 

hristiyan dünyası,dünyayı kıyamete zorlayan Yahudi dünyası yaptıklarıyla 

kıyametlerini hazırlamaktadırlar. 

***** 

*Abdullah Gül güzel ve uyumluluğuyla beraber,bir kaç kere dikkatimi 

çekti;ileriye dönük siyaseti düşünerek hareket etmesi,sivil olduğunda halkın içinde rahat 

hareket edecek kararlara imza atması gerekir. 

Devlet amiyane hareketleri kaldırmaz.Mısır darbesini yapan Sisi-yi kutlaması 

ona hiç mi hiç yakışmadı.Zulme rıza zulümdür.Seviyeli bir davranış değildir.Oysa Sisi 

kutlamalara Türkiye-yi çağırmadı.Çağrılmayan yere neden mesaj gönderilir ki? 

Oysa çağırsa da gidilmeyeceği halde!!! 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-06-2014 

 

FOSİLLEŞMİŞ ZİHNİYET 

 Kim mi? 

 Mahallenin huysuz ve haylaz çocuğu.. 

 Oyun bozmak için, oyun bozan hırçın çocuk yapılı. 

 Bir asır öncesinden çıkamayan.. 

 Kısır ve herkesi de kısırlaştırmaya çalışan. 

 Maneviyatın önündeki çin seddi, yecüc-mecüc. 

 Ne maddi ne de manevi gelişmeye açık değil kapalı. 



 Geçmişe aid her şeyi bir çırpıda çizen zihniyet. 

 Kökü bereketsiz. 

 Kirli çamaşırları içinde barındıran, kirlilerin barındığı tek yer. 

 Ergenekon Terör Örgütü’nün tek hamisi ve abisi. 

 Yeni nesilleri kendi gibi fosilleştirme gayreti içerisinde her türlü provakatöre 

hazır bir zihniyet. 

 Darbe senaryocusu, darbe babası 

 Çözümü sokakta ,çözümsüzlüğü de sokakta arayan zihniyet. 

 Çözmeye değil, çözümsüzlüğe ayarlı. 

 Azınlıkları çoğunluğa hakim kılma, azla çoğu idare etmeye proğramlanmış 

topluluk. 

 Korkulu rüyasında sürekli gördükleri;İmam-Hatip,İmam,Cami,Kur’an 

Kursları,Maneviyat er ve erenleri, başörtüsü.. 

 Karanlık işlerin adamları..cunta ekibinden..fişleme ile şişleme işlerinin adamları. 

 Ayak bağı, milletin üstüne giydirilmiş dar elbise.. 

 Tornadan çıkmış tek model, tek şef, tek yönetim savunucusu. 

 Kim mi? 

 Miadı dolmuş, fosilleşmiş son zihniyet.. son oyun ve son oyuncusu.. 

************ 

*Bazen haberleri okuyunca kahroluyorum fakat bu pislikleri de tarihe ve tarihin 

çöplüklerine havale hatırına sabrediyorum. 

*5'i irticai 24 kişi ordudan ihraç edildi 

İrtica derken adı konulmalı yani namaz kıldığı için, dini inancının gereğini 

yaptığı için mi? Eğer bunun için ise Allah onu atanı veya cezalandıranı her iki dünyada 

da rezil, kepaze ve perişan etsin, ıslah değil, kahretsin. Çünkü açık ve cahiliye asrının 

gerisinde kalan bir cehalet ve ahmaklıktır. 

Ordudan irtica adına inançlı insanlar ihraç edildi, yeri ergenekona bırakıldı. 

*Başörtülü anneler Anıtkabir'e alınmadı 

Alınmadı yani aslında ne güzel bir teklif değil mi? Sizde gelmeyin! Çağrılmayan 

yere gitmeyin! 

http://www.haber7.com/haber/20081203/5i-irticai-24-kisi-ordudan-ihrac-edildi.php
http://www.haber7.com/haber/20081203/Basortulu-anneler-Anitkabire-alinmadi.php


*Zorlu ve soylu bir nesil geliyor. Haklarını hakkıyla almaya çalışan, haksızlıklara 

direnen, manevi gelişmiş ortamlarda gelişen, göreneklerde değil de kendi isteğiyle inanıp 

yaşayan bir nesil geliyor. 

Mesela; Geçmiştekilerin örtünmesi bir gelenek ve görenekten kaynaklanırken, 

şimdikilerin bilinçli bir inançtan kaynaklanmaktadır. Gelecek maddi-manevi açıdan 

hiçte geçmişten kötü olmayacak. Dünya bir yandan iyiye giderken, bir yandan da 

içindeki pislikleri, hurdaları, kırpıntıları temizlemekte, bir yandan da hizaya 

getirmektedir. 

İlahi kudret kapanışı kendi lehine çevirerek gerçekleştirecektir. 

Surda bir gedik açtık  

Mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgar 

Her nereden esersen es. 

Şairin dediği gibi, açılan gedikler daha da büyümekte, gedikleri yapanlar deşifre 

olup küçülmektedir. 

*Sonuç itibarıyla geçen birkaç nesil ve asır, Kayıp asır ve Kayıp nesil olmuştur. 

*Mevlana bugün yaşasaydı, irticadan o da sorgulanırdı. 

*Bulanık kafayla vatan korunmaz, emanet edilmez. 

Hilmi Özkök eski genelkurmay başkanı iken içmediği için arkadaşları tarafından 

tenkid edilmiş. İşte hazin konuşma; 

Emekli komutanların şarap tartışması sürüyor 

Dünyada İslam'la ilgili 'utanç verici bir anlayış eksikliği' var 

 

 Türk dizileri hem edepsiz hem de boşanma nedeniymiş 

Çarşaflı üyeye karşı çıkanlar din istismarcısı  

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=772794&title=emekli-komutanlarin-sarap-tartismasi-suruyor
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=769261&title=dunyada-islamla-ilgili-utanc-verici-bir-anlayis-eksikligi-var
http://www.taraf.com.tr/haber/23097.htm
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=769257&title=carsafli-uyeye-karsi-cikanlar-din-istismarcisi


*2008 genel değerlendirmesinde öne çıkan iki kurum, en çok yıpranan kurum 

oldu; Türk silahlı ve kuvvetleri ve Anayasa mahkemesi yani hukuk ve hukukun 

siyasallaşması. 

En önemli olayı ise; Şimdiye kadar Turgut Özal hariç hiçbir cumhurbaşkanının 

halk tarafından, halkın onayına sunulupta iradesiyle getirdiği ve memnun olduğu 

kimseler olmamasıdır. Özal da zaten farklılıkları görmek için çıktığı o noktada 

partisinin başsız kalıp iş yapamaz hale gelmesi, kendisine su-i kast  düzenlenmesine 

rağmen kurtulması ancak sonunda zehirlenmesiyle de ideallerini gerçekleştirememesiyle 

sonuçlanmıştır. Bundan dolayı 2008 –de öne çıkan en önemli iki olay;  

Cumhurbaşkanının kahir ekseriyetle, bir çok engellemelere rağmen halkın tasvibine 

mazhar olmuş bir kimsenin gelmesi,  

Diğeri ise asrın davası olan Ergenekon terör örgütünün asırlık çok yönlü, dünya 

çapındaki başlangıçlarının ortaya çıkartılmasıyla, İtalyadaki gladyo operasyonundan 

daha büyük ağ bağlantılarının deşifre edilmesidir. Bütün faili meçhuller, pkk gibi 

Türkiye-nin temel sorunlarının bağlantı noktalarının deşifresine adım atılmış olmasıdır. 

*Bir asırdır Millet içi doldurulmayan bir rejime feda edildi. Rejimi koruma 

uğruna, millete rejim yaptırıldı, o da kıtlık derecesinde…Bu konuda askeriye ve hukuk, 

anayasa mahkemesi perestijinin kaybolmasını da göze alarak, bir yandan yanlışlıklar 

yapıldı, bir yandan da milletin hassasiyeti dikkate alınmadı. 

*"Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri 

Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların 

muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan 

etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…"
433

 

*"Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurur. Kur'ana hizmetkâr eder. 

ağlayan Âlem-i İslâmı güldürür." 

Temennisiyle… 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-04-2012 
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GARİBLERE MÜJDELER OLSUN 

“Túba lil ğurebâ” 

“Gariblere müjdeler olsun” 

Kime? 

-Garib;garibane yaşayan,farklı olup,fark atan,fark yapan,eşsiz ve benzersiz olan.. 

“Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,  

Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî! “
434

 

-“Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, hergün biri kesilse, hakikat-i 

Kur'âniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i 

imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem.”
435

 diyenlere… 

-“Bu sarık bu başla beraber çıkar"
436

 diyebilenlere… 

Başkası gibi değil,başkasından farklı kendisi gibi olan,kendisini yaşayan,kendisi olan ve 

kendisini bulan… 

Kınayanın kınamasına aldırmadan hakikatı tutup kaldıran,hakikatı haykıran… 

Çoğunluğa,kalabalıklara ayak uyduran değil,kalabalıkları peşine takan adam.. 

Zamanın çarkları arasında ezilmeyip,zamanı tanzim edip lehine çeviren kimse… 

Zamanın gerisinde kalmayıp,zamanın önüne geçen kişi… 

Müjdeye mazhar şahsiyet… 

Müjdeci..müjdeleyen.. 

Yaşantısı benzersiz..konuşması benzersiz..yemesi,içmesi,gezmesi.görüntüsü başkalarına 

benzemeyen benzersiz… 

Kemiyet değil,keyfiyet sahibi.. 

Dünyanın en fakiri,âhiret cihetiyle en zengini… 

Herkes dünyayı ve menfaatını düşünürken,o garib ve gurebadan olup başkalarını 

düşünür,başkaları için yaşar. 

"Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki, ehl-i imâna yer kalmasın."
437
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Herkes gibi olmak olmamaktır.Benzersiz olmak var olmaktır. 

Bütün gayreti milleti olan tek başına bir millet şahsiyet… 

“Bir adamın kıymeti, himmeti nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek 

başıyla küçük bir millettir.”438 

Monotom,tek düzey,değişmemek,değiştirilmek,değişken,havaya ve yere göre şekil 

alan,her yere uyan,gelişi ile gidişi arasında fark olmayan standart bir insan olmayan… 

Garib bunların farklısı,farkın ve farklılığın farkında olan kişi… 

Garib ve benzersiz olanlara müjdeler olsun… 

Onlar evvelden müjdelenmiş olanlar… 

Müjde şahsiyetler… 

“Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka 

cereyanlarla alâkam yok.”439 

"Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim; karşımda müthiş bir 

yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş 

yanıyor. O yangını söndürmeye, îmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni 

kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın 

karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!.. 

"440 

Asrın yangınından itfaiyecilik görevini yapıp,ebedi yakıcı ateşe göğsünü geren,ondan 

sakındıran.. 

Bütün asırların birikmiş tehlikelerine karşı ümidini yitirmeyen… 

Gelecek olan nuru gören ve sesini işiten kimse.. 

"Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, islamın sadası 

olacaktır!"441 

O garib kişi kışta donmayan,kışta iken baharı gören,bahar için kışta eken kişi… 

“Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda 

gelirsiniz.”442 

Bütün vazifeleri içinde barındıran tek vazife ile vazifeli… 
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“Birtek gayem vardır:  

O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik 

baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın İmân esaslarını zedeliyor. 

Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle 

bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız 

kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek 

istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki 

bolşevikler olsun. Bu İmân düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele 

vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle, 

komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin imanına, Allah'ın birliğine 

hizmet edeyim.”443 

Tek hedefi bir eseri bırakmaktır.Zira; 

“Adem odur ki koymalı her yerde bir eser 

Eseri olmayanın yerinde yeller eser…” 

“Ölen bir eşek midir geriye kalır semeri 

Ölen bir insan mıdır geriye kalır eseri…” 

“Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere 

de kıymet verme.”444 

Düşünce ve aksiyon adamıdır o. 

“Küçük kafalar kişileri, orta kafalar olayları, büyük kafalar da fikirleri konuşurlar.” 

Kısacası;garib adam,müjdelenen şahsiyet gureba;her şeyiyle farklı ve benzersiz olan 

kimsedir o. 

Anlatılan şeyler bilinen şeyler olmayıp,farklı şeylerdir. 

“Gariblere müjdeler olsun…” 

"İslâm garip olarak başladı. Başladığı gibi yine garip olarak dönecektir. Öyleyse ne 

mutlu o gariplere!"445 

İslâmiyet başlangıçta harika,farklı,şaşırtıcı olarak zuhur etti,dönüşü de yine aynı şekilde 

ve daha harika olacaktır. 

Ebû Davud Teyalisi ve Tirmizinin Enes b. Malik (RA) ten aldığı şu hadis-i şerifi 

nakleder:  
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“Ümmetim, evveli mi sonu mu daha hayırlıdır kesin bilinmeyen yağmur gibidir” 

446buyrulur. 

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, 

kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri 

için çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan 

çıkmışlardır.”447 

"Dinlerini yaşama adına halktan uzaklaşabilenlerdir ki, onlar kıyamet günü Meryem 

oğlu Îsâ ile haşrolacaklardır."448  

"Gurbette garip olarak ölmek şehitliktir." 449 

“Abdullah bin Amr (r.a) anlatıyor: "Bir gün Peygamberimiz'in (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) yanında bulunuyorduk. Kendisi 'gariplere müjdeler olsun' buyurdu. Kendisine 

'garipler kimlerdir ey Allah'ın Resulü' diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: 'Onlar salih 

insanlardır. Kalabalıklar içinde azdırlar. Onlara isyan edenler, itaat edenlerden daha 

çoktur."450 

Abdurrahman b. Senne tarikiyle gelen rivâyette, "...Yâ Rasûlallah, garipler kimlerdir?" 

diye sorulunca, "İnsanların bozduklarını (ifsad ettiklerini) düzelten (ıslah eden) 

kimselerdir" cevabını vermiştir.451 

İmam Tirmizi'nin rivayetinde ise: "Benden sonra, insanların ifsat edip bozdukları 

Sünnet'imi ıslah edip düzeltecek olan o gariplere ne mutlu!"452 

'Garipler o kimseledir ki insanların az yaptığı yerde onlar çok yaparlar." 

Müşriklere benzemeyen gariblere müjdeler olsun… 

"Ne oluyor bu Peygamber'e, böyle Peygamber mi olur: Yemek yiyor, çarşı pazarda 

dolaşıyor! Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da etrafındaki insanları korkutup 

uyarıda bulunsaydı!" 453 

Garib gurub etmeyen, zuhur eden kimsedir. 
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“Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur.  

 

Bâkî olan cân güneşi Öyle bir güneştir ki asla gurub etmez.”Mevlana. 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-09-2014 

 

 

 

GEÇMİŞ ÜMMETLERDE NAMAZ 

 İnsan Allah ile olan irtibat ve ilişkisinde imandan sonra en büyük bağ ibadetin 

ruhu olan namazdır. 

 Var oluşun sebebi,devamı ve neticesidir. 

 Terk etme ise kopuşun önemli sebeblerindendir.Sonuçta imanda zayıflama ile 

beraber bir kopmaya gitmektedir. 

-Namazı terk etmenin getirdiği sonuçları ise Rabbimiz şöyle beyan ediyor:” 

Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî tutkularının peşine düşen bir nesil 

geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.”
454

 

-Namaz her ümmete farz kılınmıştır.” Celâlim hakkı için, biz, her ümmete; “-

Allah’a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının.” diye bir Peygamber gönderdik. 

Sonra içlerinden bir kısmına Allah hidayet etti, bir kısmının da üzerine sapıklık vacip 

oldu. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da, bakın ki, Peygamberleri tekzîp edenlerin 

sonun ne olmuştur?” 
455

 

-Hz.Musa Turi Sinaya ilk çıktığında,ilk aldığı emir;” “Şüphe yok ki ben 

Allah’ım. Benden başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için 

namaz kıl.” 
456

 

 Kâbe de bu amaçla kurulan ilk mabeddir.
457

 

Geçmiş ümmetlerde de namaz emredilmiştir. 

“Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa 

ermiştir.  
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Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya 

hayatını tercih ediyorsunuz.  

Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında 

da vardır.”458 

*”Şu insan, Mâbûd-u Ezelînin azamet-i hitabına, hadsiz kalblerden ve dillerden 

çıkan sesler, dualar, zikirlerle mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine 

tesanüd ederek ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir surette Mâbûd-u 

Ezelînin ulûhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki, güya küre-i arz kendisi o zikri 

söylüyor, o duayı ediyor ve aktârıyla namaz kılıyor ve etrafıyla, semâvâtın fevkinde izzet 

ve azametle nâzil olan -emrini, küre-i arz imtisal ediyor.”
459

  

*”Bu arzı böyle kendine sâcid ve âbid ve ibâdına mescid ve mahlûklarına beşik
460

 

ve kendine müsebbih
461

 ve mükebbir eden Zât-ı Zülcelâl..”
462

  

- Rabbimiz sure başlarında da bu tesbihleri zikretmiştir.
463

 

 İnsan ibadete hava ve su gibi ihtiyaç duymaktadır. 

*” Evet, Cenâb-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil.”
464

 

İbadet Allah için yapılır. 

*”Ve "İbadet Cenâb-ı Hakka mahsus ve şükür Ona lâyık ve hamd Ona hastır" 

diye çok tekrarla beyan ediyor.” 
465

 

-” Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde 

ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle 

vaktine girince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın.”
466

 

-Bu ayetin 5 vakit olduğuna dair deliller mevcuttur.
467
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466 Rum Sûresi: 17-18,Sözler | Dokuzuncu Söz | 44. 

467 Rum Sûresi: 17-18,Abdurrezzak.el-Musannef.1/454,Abdurrezzak.Tefsirus San’ani.3/103,et-

Taberi.Camiul Beyan.21/29,et-Taberani.el-Mu’cemul Kebir.10/247,el-Hakim.el-Müstedrek.2/445,el-

Beyhaki.es-Sünenül Kübra.1/359,- Namazın 5 vakit olarak farz kılındığına dair; namazın şu muayyen beş 

vakte hikmet-i tahsîsi;Buhari.zekat.1,41,64,Megazi.60,Tevhid.1. 

Müslim.İman.8,29,31,259,Mesacid.166,Tirmizi.Zekat.2,6,Ebu Davud.Salat.1,9.Vitr.2,Zekat.5, 

Nesai.Salat.1,4,6,İbni Mace.İkametus Salat.194,Zekat.1. 

Darimi.Taharet.1,Ezan.208,Zekat.1.Muvatta.Sefer.94,Müsned.1/233. 



*” Tesbih ve Tekbir ve Hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır 

ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem, 

ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını te'kid ve takviye için şu kelimât-ı 

mübâreke, otuz üç defa tekrar edilir. Namazın mânâsı, şu mücmel hulâsalarla te'kid 

edilir.” 
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MEHMET ÖZÇELİK 

24-10-2014 

 

GELDİ İSMET GİTTİ KISMET 

 Chp politikalarıyla bu milleti temsil etmeyen bir partidir. 

 Başbakanın ifadesiyle bu parti;-Kökü bereketsiz-,meclisin hırçın çocuğu,milletin 

değerlerinden kopuk bir parti görünümünü değiştirmedi. 

 Her partide yüzde on olumsuz insan bulunurken,bu durum chp-nin içinde  belki 

de yüzde beş ateist, mafya,maneviyattan uzak insan söz konusu olsa da ancak o yüzde 

beş yüzde doksan beşi kendi kontrolü altında tutmaktadır. 

 Çok rahat şaibeli kişiler bu partinin  kendi çatısı altında toplanmaktadır. 

 *Avrupa ve Amerika İslam ülkelerini kontrolü altına almak için,evvela orduyu 

kontrol etmiş ve arkasından kendisine yakın olacak ve azınlıklardan olan bir kişiyi 

yönetimin başına geçirerek dizginlemeye çalışmıştır. 

 Bir asırlık süre böyle işledi. 

 Bizde de önce ordu ele geçirildi ve arkasından ordunun darbesi ve darbe kapısını 

aralayıp açık bırakarak geleceği de garanti altına alınmaya çalışıldı. 

 Ya idare edenler bu milletten değildi veya bu millet bu idarecilerden!!! 

 Bu millet asla ve asla chp ve zihniyetini kendi iradesiyle başa geçirmez. 

 Bunu çok iyi bilen chp;başta darbeleri teşvik etmiş ve Ergenekon terör örgütü 

kanalıyla da darbeye zemin hazırlamıştır. 

 Türkiye-de her erken kalkan darbe yapar olmuştur. 

 Ordu-Hukuk-Üniversite-Medya kanalıyla kendisini zorla kabul ettirme yoluna 

gitti. 

 Rusya-da yıkılan zihniyet,chp-de yıkılmadı,yıkılamadı. 
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*Bu asrın en büyük hastalığı;ilimle dini,ruh ile bedeni,kalb ile nefsi,madde ile 

manayı,zahir ile batını birbirinden ayırıp, nisbetsiz ve nasipsiz olarak yaşamasıdır.      

Kopuk ve eksik bir hayat sürdürmektedir.Artısız eksi kutupların öne çıkarılmasından 

ibarettir. 

Avrupa,batı ve hristiyan dünyasında salgın olarak yayılan bu hastalığa chp 

müzmin bir şekilde bulaştı ve bulaştırdı. 

Birkaç nesli böyle mahvettiler. 

Cumhuriyet projesi bir Ergenekon projesidir. 

İçinde cumhurun olmadığı bir cumhuriyet. 

*Türkiye-de kim memnun? 

Çoğunluklar hiç memnun olmadığı gibi,azınlıklar da memnun değil. 

Kim memnun? 

Azınlıkların azınlığı... 

*Cumhuriyet ve partisi chp cami kapamak,baş açmakla kara bir leke olarak 

anılacaktır. 

*Bu memlekete düşman girseydi,bu kadar tahribat yapamazdı. 

Sadece Kahramanmaraş-ta bir Fransız askeri,bir Müslüman kadının başını 

açmak için saldırmış,hürriyet meşalesi Sütçü İmam tarafından yakılmıştı. 

Chp ne kadar başlara saldırdı? 

Kim Fransız??? 

*Ya özellikle  şimdiye kadarki bu chp-liler ve idarecileri bu milletten değildi,ya 

da bu millet bunlardan ve  idarecilerinden değildir. 

Azalsa da aynı terslik devam etmektedir. 

*”Gerici,ilerici...Düşünce hürriyeti.Bu mülevves kelimelerin esaretinden 

kurtulmakla başlar,düşünce hürriyeti ve düşünce namusu.”der Cemil Meriç. 

Bu millet hep bu yaftalarla kişilik saldırısına uğradı. 

Milletin özgürlüğü elinden alındı.Nasıl mı; 

-İşte bu milletin hazin halinin benzer mağduru; 

 -“Hindistan’da köylüler, yakaladıkları fil yavrularını, önce kalın bir zincirle 

kalın bir ağaca bağlarlarmış. Fil yavrusu kurtulmaya çalışır, ancak zincir çok kalın 

olduğu için, onu kıramaz ve kaçamazmış. Yakalandığı ilk günler bunu defalarca dener, 



ama her seferinde başarısız olur, ağaca ve zincire yenilirmiş. Bir süre sonra ise hiçbir 

çabanın onu oradan kurtaramayacağını düşünmeye başlarmış. Bu inanç kafasında iyice 

yerleştiğinde ise ne olursa olsun bir daha kaçma girişiminde bulunmazmış. Onun bu 

“pes etmiş” halinden emin olan köylüler, bu kez fil yavrusunun ayağına ince bir zincir 

takar ve onu küçük bir kütüğe bağlarlarmış. Ayağındaki zinciri gören fil, isterse 

rahatlıkla kaçabileceği halde hiçbir zaman zincirden kurtulamayacağına inandığından 

kaçma girişiminde bulunmazmış. Böylece fil yavrusu kendini çaresiz görmeye 

başladığından, bağlı olduğunu düşünerek yaşar ve evcilleştirilmiş olurmuş.” 

 Cumhuriyeti kuranlar gitti,kanunlar demode oldu fakat hala zincir korkusu 

devam etmekte ve ettirilmektedir. 

 *Baş örtüsü bir simgedir,deyip de tenkid eden bir sol zihniyetli kişinin,kendisinin 

de bulunduğu yerden alınmasını söylemesi gerekir,eğer mert ve dürüst ise.Zira bu söz 

de bir kimliğin,tasvib görmeyen bir zihniyetin temsilciliğini yapmaktadır. 

 *Ruslar Türk cumhuriyetlerine şu üç şeyi bıraktı;Kütüphane-İçki-Hırsızlık. 

 Kütüphanelerdeki ateist kitaplar ile kalbler bozuldu. 

 İçki ile akıllar devre dışı bırakıldı.Düşünmeleri engellenmiş oldu. 

 Hırsızlık ile de;bedenlerinin kontrolü bozulmuş oldu. 

 Bazı farklılıklarla beraber Türkiye-de buna benzemektedir. 

 Kitap düşmanlığı yapılıp,önce dil sonra da din değiştirildi. 

 Hülagu-nun yapmadığı kitap düşmanlığı ile milyonlarca kitap imha edildi,bir o 

kadarı da okunamadığından yok oldu. 

 Bir farkla ki;Bizde Bediüzzaman,Süleyman Efendi gibi manevi şahsiyetlerin 

olması buna engel oldu.  

MEHMET ÖZÇELİK 

29-05-2013 

 

 

 

 



HADİSLERDE YEMEN-ŞAM 

Dünyanın hassas ayarı çok çabuk bozuluyor,bozduruluyor. 

Bizde üç kişi senaryoyu yapanların devreye koymasıyla dehşetli bir darbeye 

bahane olarak gösterildi. 

Haberde” 28 Şubat sürecinde, Aczimendi Tarikatı'nın (Müslüm Gündüz) ağına 

düşüp iğfal edilmiş mağdur kızı olarak tanınan Fadime Şahin'in aslında pavyonda 

çalışan bir telekız, TV ekranlarını uzun süre meşgul eden 'irtica' haberlerinin başlıca 

konuğu, Fadime Şahin'in "Bana tecavüz etti" dediği sahte Şeyh Ali Kalkancı'nın da işsiz 

güçsüz bir alkolik olduğu Yeni Şafak'ın yayınladığı Ergenekon davasına gizli tanık olan 

kişinin ifadelerinde yer aldı.” 

Kirli insanların kirli işlerine alet olan bu üç silahşör,toplumuda kokusu 

gitmeyecek bir kirliliğe bulaştırdı. 

İşleri yapanlar işleri büyüttüler. 

Dünya ergenekonu belkide bizden öğrendiği veya bize öğrettiği sistemi dünyaya 

uyguluyor. 

Öyle ki bu olay Suriyedeki ölümleri ve savaşın üzerine örttü,neredeyse dünyanın 

nazarını oradan başka noktalara çevirmiş oldu. 

Efendimize hakareti ifade eden filimle İslam ülkelerini karıştırdı. 

Dünyanın yeni Fadime,müslüm,alileri üretildi,türetildi. 

Ayağa özgürlük için kalkmış olan İslam ülkeleri ,işin sıcaklığı soğumadan ve de 

daha oturmadan bir senaryoya kurban edilmeye başlanıldı.Nerelerde mi? 

Hadislerde başta Yemen,Şam,Mekke-Medine-ye kıyamet alametleri içerisinde 

dikkat çekilmektedir. 

Efendimizin 12 yaşında iken amcasıyla ilk ticaret amacıyla yolculuğa çıktığı yer 

Şam-dır. 

Mehdi ve İsa şam ile ilişkilendirilmiştir. 

Bir çok büyük insanlara beşiklik yapmış,önemli olaylar zuhur etmiştir. 

Asırlarca gönüllerde yer tutan Veysel karani Yemenden gelmişti. 

YEMEN VE ŞAM 

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: 

“Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. 



İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir”(Buhari, Müslim, Tirmizi) 

*Süfyan İbnu Ebi Züheyr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: 

“Yemen fethedilecek. Bir grup insan, Medine’den oraya aileleri ve kendilerine 

tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi, Medine onlar için hayırlıydı. Şam da 

fethedilecek. Bir kavim Medine’den aileleri ve kendilerine tabi olanlarla oraya göç 

edecekler. Bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi. Irak da fetholacak. Bir grup kimse 

ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine’den oraya taşınacaklar. Halbuki bilselerdi 

Medine onlar için hayırlı idi.”(Buhari, Müslim) 

Yine İbnu Abbâs anlatıyor: “Yemen ahâlisi, hacca geliyorlar fakat 

beraberlerinde azık almıyorlardı. “Biz mütevekkil kimseleriz” diyorlardı. Meke’ye 

gelince bu davranışlarını halka sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal 

buyurdu: “Azıklanın, ancak bilin ki, en hayırlı azık takvâdır” (Bakara, 

197).(Buhari,Ebu Davud) 

*Ferve İbnu Müseyrk (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm)’e bir gün: 

“- Ey Allah’ın Resûlü, kavminden yüz çevirenlere karşı, İslâm’ı benimseyenlerle 

bir olup mücadele edeyim mi?” diye sordum. Onlarla savaşma hususunda bana izin 

verdi ve beni emir tayin etti. Ben (Medine’den) ayrılınca: 

” Gutayfî ne yaptı.?” diye benden sormuş. Kendisine, gittiğim söylenince hemen 

peşimden birisini göndererek beni geri çağırdı ve şu talimatı verdi: 

” Kavmini İslâm’a davet et. Onlardan İslam gelenlerin Müslümanlığını kabul et. 

Kabul etmeyenler için savaşmakta acele etme, ben sana yeni bir emir gönderinceye 

kadar bekle.” 

Der ki: Sebe kavmi hakkındaki âyetler nâzil olmuştu. Bir adam sordu: 

“- Ey Allah’ın Resûlü, Sebe de ne? Bir yer veya bir kadın mıdır?” 

” Ne bir yer, ne de bir kadın değildir. Bilakis bir erkektir. On çocuklu bir Arap. 

Bu çocuklardan altısı Yemen cihetine gidip yerleşti, dördü de Şam cihetine gidip 

yerleşti. Şam tarafına gidenler Lahm, Cüzâm, Gassân ve Âmile kabilelerini ortaya 

çıkardılar. Yemen tarafına gidenler ise Ezd, Es’ariyyun, Hımyer, Kinde, Müzhic ve 

Enmâr halkını meydana getirdiler. “ 

Bir adam: 

” Enmâr da ne?” diye sordu. 

” Enmâr, dedi, Has’am ve Becîle kabilelerinin mensup olduğu cemaattir.”(Ebu 

Dâvud,Tirmizî) 

*İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: 



“Kıyametten önce, Hadramevt’ten -veya Hadramevt denizinden- bir ateş 

çıkacak, insanları toplayacak” buyurmuşlardı. (Orada bulunanlar:) 

“Ey Allah’ın Resûlü (o güne ulaşırsak) ne yapmamızı emredersiniz?” diye 

sordular. 

“Size Şam(‘ı yani Suriye’ye gitmenizi) tavsiye ederim” buyurdular.”(Tirmizi) 

*Resulullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: 

“Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet 

olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, 

zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat 

ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan 

mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua 

arasında perde mevcut değildir.”(BUHARI MUSLIM TIRMIZI) 

* Ebu Musa El-Eş’ari anlatıyor: Resulullah (sav) beni ve Muaz (ra)’ı Yemen’e 

gönderdi ve şu tenbihte bulundu: “İnsanları dine (tatlılıkla) davet edin. Müjdeleyin, 

nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu olun geçimsiz olmayın.” Biz 

Yemen’e vardık. Her ikimizin ayrı birer çadırı vardı, çadırlarımızı müstakilen 

kullanıyorduk. Birbirimize ziyaretlerimiz olur….  

Muaz (ra): “Ey Ebu Musa, Kur’an’ı nasıl okuyorsun?”diye sordu. “Yatağımın 

üzerinde, namazımda, bineğimde zaman zaman (fırsat buldukça) parça parça 

okuyorum!” dedi. Sonra Ebu Musa, Muaz’a: “Ya sen nasıl okuyorsun?” diye sordu. 

“Bunu sana bildireceğim: Ben uyurum, sonra kalkar Kur’an’dan okurum. Böylece 

uyanıkken ümid ettiğim sevabı uykumda da kazanacağımı ümid ederim” diye cevap 

verdi.(BUHARI MUSLIM ) 

* Haris İbnu Amr İbni Ahi’l-Muğire İbni Şu’be, Muaz (ra)’dan naklen anlatıyor: 

“Resulullah (sav) Muaz’ı Yemen’e gönderdiği zaman kendisine sorar: “Sana bir dava 

geldiği vakit nasıl hükmedeceksin?” “Allah’ın kitabıyla hükmedeceğim” der Muaz. 

“(Meseleyi Kitabullah’ta) bulamazsan?” “Resulullah’ın sünnetiyle hükmedeceğim!” “Ne 

Kitabullah’ta ve ne de Resulullah’ın sünnetinde bulamazsan?” “Kendi re’yimle ictihad 

edeceğim, (hüküm vermekten) geri durmayacağım.” Hz. Muaz der ki: “Bu cevabım 

üzerine Resulullah (sav) (memnun kaldı), göğsüme eliyle vurup: “Allah’ın elçisinin 

elçisini, Allah’ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah’a hamdolsun!” 

buyurdular.”( EBU DAVUD TIRMIZI) 

*-Cubeyr bin Mutim’in babasından rivayet ettiğine göre O(r.a.)şöyle söyledi: Bir 

gün Allah Resulü(s.a.s.) ile beraber Mekke yolunda yürürken O(s.a.s.) şöyle buyurdu: 

“Size Yemen ahalisi gelecek. Onlar bulutlar gibidir; yeryüzündekilerin en iyisidirler.” 

-Yine bunlardan biri de Ebu Hureyre(r.a.)’nin şu rivayeti: Allah Resulü(s.a.s.) 

dedi ki: “Size Yemen’den gelen insanlar olacak. Onlar en yumuşak kalpli ve merhametli 

insanlardır. İman Yemen’dedir. Hikmet Yemen’dedir. Ve fıkıh Yemen’dedir.” El-

Beğavi, Şerh’us Sunne’de der ki: “Bu, Yemen halkının imana olan düşkünlükleri ve ona 

iyi bir şekilde girişlerinden dolayı bir övgüdür.” 



-Ve İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir hadiste, bir bedevi Ebu Hureyre(r.a.)’nin 

yanına gelip şöyle dedi: “Ey Ebu Hureyre! Bize Allah Rasulü(s.a.s.)’nden bir hadis 

rivayet et!” Bunun üzerine O(r.a.) da: Allah Rasulü(s.a.s.) buyurdu ki: “İman 

Yemen’dedir. Hikmet Yemen’dedir. Ve muhakkak Yemen üzerinden size Rabbinizden 

bir rahmet görüyorum.” hadisini okudu. 

*-Ve Abdullah bin Ömer(r.a.)’nın şu hadisinde Allah Resulü(s.a.s.) şöyle demişti: 

“Allah’ım! Şam’ı ve Yemen’i mübarek kıl! Oradakiler; “Ey Allah’ın Rasulü! Necid’i 

de…” dediler. Sanırım üçüncü seferde O(s.a.s.), “Orada (Necd) depremler ve fitneler 

görülecektir. Ve şeytanın boynuzu, oradan ortaya çıkacaktır!” diye cevapladı. 

Kıyametin yüzlerce küçün onda büyük alameti sıralanırken,bunlardan birisi de; 

Kıyamet kopmadan evvel,Yemen tarafından bir ateş zuhur edecek,bütün 

insanları mahşer yerine toplarcasına toplayacaktır.
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*Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etmiştir: 

“Ey Allah’ım! Şam’ımızda bize bereket ihsan et! Ey Allah’ım! Yemen’imizde bize 

bereket ihsan et!”(Buhari 6954, Tirmizi 4210) 

-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 

“Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır! Bir ordu 

Şam’da, bir ordu Yemen’de ve bir ordu da Irak’ta olacaktır.” 

Bunun üzerine ibni Havale (Radiyallahu Anh): 

−Ya Rasulallah! O zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı 

tercih edeyim, deyince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 

−“Sen Şam’ı seç! Orası Allah’ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en 

hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam’a gitmeyi istemezseniz Yemen’i seçin ve 

havuzunuzdan için. Şüphesiz ki Allah Şam’a ve ahalisine benim için vekil olmuştur.”(Ebu 

Davud 2483) 

*İkrime ve Mukatil dedi ki: Yemen'den mü'min ve itaatkâr olarak yedi yüz kişi 

gelmişti. Kimisi ezan okuyor, kimisi Kur'ân okuyor, kimisi "Lâ ilahe illallah" diyerek 

tehlil getiriyordu. Peygamber (sav) buna çok sevindi. 

 

             *Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yemen fethedilecek. Bir grup insan, 

Medine'den oraya aileleri ve kendilerine tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi 

Medine onlar için hayırlıydı. Şam da fethedilecek. Bir kavim Medine'den aileleri ve 

kendilerine tabi olanlarla oraya göç edecekler. Bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi. 

Irak da fetholacak. Bir grup kimse ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine'den oraya 

taşınacaklar. Halbuki bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi."  

                                                           
469

 Mirkat.age. 5 / 187,213,Bak.Ahiret Ahvali.Mehmet Özçelik.sh.78, Müslim 2901/39, 40, Ahmed 4/6, 7, 

Nevevî Müslim Şerhi 5/2745 

 

 



*Resulullah, "Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek dirhemlik paranın 

gelmeyeceği zaman yakındır!" buyurmuşlardı. "Nereden?" diye soruldu. "Acem 

diyarından. Onlar bunu yasaklayacak" buyurdu ve devamla: "Şam ehline de tek 

dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır!" buyurdular. 

Yine: "Bu nereden gelmeyecek?" diye soruldu. "Rum cihetinden!" buyurdular. Sonra 

(Hz. Cabir) bir müddet sustu [ve ilave etti: "Resulullah (sav) dedi ki: "Ümmetimin 

sonunda bir halife gelecek; malı sayı ile değil, avuç avuç dağıtacak!]"  

*Muaviye İbnu Kurre, babası (ra)'ından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) 

buyurdular ki: "Şam (Suriye) halkı fesada uğradımı artık (orada) sizin için hayır 

yoktur. Ümmetimden bir grup, Kıyamet kopuncaya kadar mansur (Allah'ın yardımına 

mazhar) olmaya devam edecek, onları mahrum bırakanlar onlara zarar 

veremeyecekler." [Ali İbnu'l-Medini: "Bunlar hadis ashabıdır" demiştir.]  

*Zeyd ibn-u Sabit (r.a) anlatıyor:  

“Biz bir gün Resulullah’ın (sav) yanında idik. Parçalar üzerinde Kur’an tanzim 

ediyorduk. Aleyhisselatu vessellem: “Şam’a ne mutlu” buyurdular. Ben “Bu mutluluk 

nereden geliyor ey Allah’ın Resulü” diye sordum.  

“Çünkü” buyurdular, “Rahman’ın melekleri Şam’ın üzerine kanatlarını 

geriyorlar.”( Tirmizi, Sünen, Menakıb 3949)  

*“O’nun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan 

gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, 

köpekler gibi birbirlerine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin 

üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 168-169)  

 

*Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) 

öldürülecektir...” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)  

 

              “Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 

3, sf. 177)  

 

             *Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “...Öyle bela ve musibetler olacak ki, 

hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam’ın etrafında 

dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını 

bağlayacaktır... Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine 

ortaya çıkacaktır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39)  

 

             *“... Irak’a saldırılmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar 

Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden 

yapılanır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)  

 

             * “Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini 

geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit 

kıyamete hazırlanın.” (Yusuf el-Makdisi, Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi 

El-Muntazar)  



           Bediüzzaman-ın;” Eğer çabuk bir kıyamet kopmazsa...”ifadesinde de dikkat 

çekildiği gibi;dünya imtihanının açılması cennette işlenilen bir günahla olduğu 

gibi,dünyanın erken kapanması da yine insanın müdahalesi ve el karıştırmasıyla 

olacaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-09-2012 

 

HADİS VE HADİS DERSİ KİTABI ÜZERİNE BİR TAHLİL VE TENKİD 

 Bir asırdır gündemde tutulup,yarım asırdır hız kazanan,sürekli gündemde 

tutulmaya çalışılan bir hususta;hadisler üzerinde şüphe uyandırmak,sadece bize Kur’an 

yeter,düşüncesi… 

*Batı bir yandan darbelerle toplumları değiştirirken,diğer yandan da b planı 

olan o toplumun kültür ve değerler yozlaşmasıyla toplum mühendisliği yapmaktadır. 

Darbelerle on yılı çalınan toplumlar,kültür yozlaşmaları ile de yüz yılları 

alınmaktadır. 

İnançlarında sarsıntı oluşturmak veya zihinleri bulandırmak,dinleri hakkında 

şüpheye düşürmekte bu planın bir parçasıdır. 

*Dıştan bir yandan peygamberimize hakaretle yüklenilirken,diğer yandan da; 

Bir,peygambersiz Hz.Muhammed-e imanın olmadığı bir imanın da geçerli olacağı,                  

İki,Peygamberin bir ilâh gibi gösterilme iddiası. 

Büyük göstermeme yani insani cihetini bir yandan nazara verirken,aslında diğer 

yönüyle de diğer insanlardan bir farkı olmadığı iddiasına gidiliyor. 

Elbette onun bir beşeri yönü olduğu gibi,diğer yönüyle hiçbir beşer ve beşeri 

cihetle de kıyaslanmayacak derecede vahye mazhariyeti,vahiyle konuşması,vahiyle 

cevap vermesi hatta vahiyle evlenip boşanmasına kadar hayatını tanzim eden vahiy 

kaynaklı ve destekli bir hayat… 

Şairin dediği gibi;Muhammed de diğer insanlar gibi bir insandır  

Lakin O çakıl taşları arasındaki yakut gibidir. 

Oysa peygamberimize olan aşırı sevgiden dolayı tıpkı Hz.İsa-ya olduğu gibi ilâh 

edinen bir kişi bile gösterilemez. 

O’na olan aşırı muhabbet sapıklığa değil,Allah’a götürür. 

Allah da bunu O’na olan muhabbet şartına bağlamıştır. 

*Bazı konularda yapılan red ve inkârlar da bu kısımdandır. Mesela: 



Miraç hadisesinde âyet;Efendimizin ruhen seyahat ettiğini söylemiyor.Hatta 

gözün şaşmadığını ve aşmadığını ifade ediyor.Cebrailin bile giremediği mahrem alana 

girişten haber veriyor. 

Bir insanın falan yere gittiğini söylediğimizde ,ondan onun ruhen gittiğini mi 

düşünmemiz gerekir yoksa o kişinin oluştuğu beden ve ruh bütünlüğünü mü 

düşünürüz? 

-Bir şeye -aklım almıyor-,denilmesi halinde; 

Evvela o aklın akıl olması gerekir. 

Zaten akıl her meseleyi almış olsaydı,şimdiye kadar bir Kur’an-a karşı,üç yüz 

binden fazla tefsirin yazılmamış olması ve milyonlarca kitabın neşredilmemesi 

gerekirdi. 

Bütün bunlar aklın anlaşılması için gerekli olan basamaklardır. 

O kişinin aklı elbette genel bir ölçü değildir. 

Akıl nakle göre elbette öncelikli değildir.Elbette nakilde aklın haricinde değildir. 

Ancak fark,o aklın anlayış kapasitesi nisbetincedir. 

Birde bir şeyi milyarlarcasının teslimiyetle beraber aklı alıyorsa,aklım almıyor 

diyen kişinin önce aklını kontrol etmesi gerekmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak; 

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

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

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

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

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

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

edilmiş olur. 

Hadislerin inkarındaki en önemli sebeblerin başında,akla aykırılığı,zamana ters 

düşme kuruntusu,hadisleri zamana uydurma düşüncesi,dinde reformu savunma,batı 

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

yerleştirip,bu kadar ömre bunca hadisin sığdırılamıyacağını düşünme,rasulullahı kendi 

zamanıyla sınırlayıp,diğer zamanlarda delil ve kaynak alınamıyacağı,tek kaynağın 

Kur’an olacağı,böylece kendileride onu çok rahatlıkla yorumlayarak istedikleri yorumu 

yapmanın önünü açmaya çalışmakta,her şeyi maddi ölçüler ve kalıblarla muvazene 

etme düşünceleridir. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

İslâm medeniyetinin mimarları Sünnet'e bu nazarla baktılar.“(Hadis 

meseleleri.İ.Canan) 

*Efendimizin vefatından sonra gerek kasıtlı,gerek hıfz ve zapttaki yetersizlikler, 

mevzu hadislerin oluşmasına,bazen de vaiz ve hocaların teşvik amacıyla uydurmalarına 

sebeb olmaktadır. 

-Dinin edille-i şer’iyye dediğimiz temel kaynakları dörttür;Kitap-Sünnet-İcma-ı 

Ümmet ve Kıyas. 

Burada sadece kitabı esas alıp veya kendi indi ve kısır düşüncesini mihenk 

yaparak, Kuran-ı kendine göre yorumlayarak,diğer üç delili tanımamak bir hıyanet ve 

cinayettir. 

Dini değildir.Dini bilmemektir. 

Dine uymak değil,dini kendine uydurmaktır. 

M.Âkif-in dediği gibi; 

Kitabı,Sünneti,İcma-ı kaldırıp attık; 

Havassı maskara yaptık,avamı aldattık. 

Yıkıp şeriatı,bambaşka bir bina kurduk; 

Nebiye atf ile binlerce herze uydurduk! 

-İmam Hatip onuncu sınıflarda okutulan beş kişilik heyetin hazırladığı kitabın 

güzel tarafları olsa da,akademik bir çalışma ve lafız zenginliği bulunsa da ,ruh ve mana 

yönüyle yetersizdir. 

Öğrenciyi tatmin edip bilinçlendirmeden uzak,adeta tenkid üzerine oturtulmuş 

bir görünüm vermektedir. 

Bölümlerin sonuna konulan ezber yedi hadis gayet güzel ve yerindedir. 

Ancak genel görünüm olarak yetersizdir.Bire bir efendimizle bağlantıyı 

sağlamaktan uzaktır. 



Hadislerin tahlil ve tenkidleri yapılırken;sahih hadisler bile akla aykırı 

görünümü verilerek reddedilmekte,adeta güvenilir hadis bulunmamaktadır. 

Nazarları hadislere çevirmekten ziyade,hadislerden çevirmeye yöneliktir. 

Bunlarda akla uygun olmayışı,akılla çelişmesi gerekçe gösterilmektedir. 

Yukarda da değindiğimiz gibi;Oysa o aklın akıl olması gerekir. 

Eğer her akıl her meseleyi çözmüş olsaydı,başka akıllara ve o akılların 

ürettiklerine gerek kalmazdı. 

Efendimizin asırları kuşatan sözleri,kısır akıllara kurban edilmekte,çok 

rahatlıkla reddedilmektedir. 

Ayrıca mecaz olarak zikredilen hadisler,hakikat olarak değerlendirilip tenkid 

edilmektedir. 

Bir sahih hadis,başka bir sahabenin sözü yorumlanarak kabullenilmemektedir. 

Oysa âhad yani bir kişinin rivayet ettiği,Tirmizi de zikredilen,zayıf  olarak 

addedilen,dine ve dinin esaslarına aykırı olmayan bir hadis;hangi makam ve kariyerde 

olursa olsun tenkid eden kişiye ve görüşüne tercih edilir,ondan da evlâdır. 

Öyle bir intiba verilmektedir ki;şimdiye kadar yaşanan din ve peygamber 

hadislerinin hep yanlış olduğu veya ona aid olmadığı şüphesi uyandırılmaktadır. 

Birinin kuruntusuna milyarlar harcanmaktadır. 

Hadisler  reddedilirken adeta anlamaya değil,anlamamaya ve de tenkide yönelik 

olarak değerlendirilmektedir. 

Vahiyle konuşan,ümmi olup beşerin kırpıntı ve kısır bilgilerine sahip olmayan 

efendimiz;hadisleriyle dini tesis etmekte,Kur’an-ı birinci elden ve dilden izah 

etmektedir. 

Hadisleri yıkmak,dini yıkmaktır. 

Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

Hadis konusunda  Bediüzzaman hazretleri asrın anlayışına uygun bir şekilde izah 

etmektedir. 

Eserlerinde geçen hadisler Abdulkadir Badıllı tarafından yazılan;-Risale-i Nurun 

Kudsi Kaynakları- adlı eserinde kaynaklarıyla teyid edilmektedir. 

Ben de risale-i nurlarda geçen hadisleri internet ortamında tesbit ederek 

kaynaklarını ve sıhhatlerini belirten bir çalışma yapmış bulunmaktayım. 



Aklıma uymuyor,aklım almıyor,diyenler;bu izahlara bakarlarsa,akıllarının 

seviye ve ölçülerini daha iyi anlamış olurlar. 

Hadisleri süzerken  veya elerken;nasıl ki yalan isnadda bulunan için, 

”Cehennemdeki yerini hazırlasın” tehdidi söz konusu ise;gerek lafız ve gerekse mâna 

yönüyle efendimize isnad edilen bir hadisi reddetmek de,akla ve aklıma uymuyor 

diyerek yalan isnad da bulunmak da bu tehdidin kapsamına girer. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-05-2014 

 

GÜL SOLDU 

 TBMM’nin 24. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı 

Gül , konuşmasının bir bölümünde;“Geçen yılki konuşmamda, bu Meclis’in siyasetin 

tüm renk ve eğilimlerini temsil ettiğini ve bu nedenle çok güçlü olduğunu 

vurgulamıştım. Bu vesileyle, seçildikleri halde bu yasama yılında da Meclis’te olamayan 

milletvekillerinin bu tablo içinde bir noksanlık oluşturduğunu belirtmek isterim. 

Seçimlere yasal olarak katılmış, halkın oyunu almış, milletvekili sıfatını taşımaya hak 

kazanmış herkesin, haklarında kesin yargı kararları ortaya çıkana kadar yasama 

faaliyetine katılması gerektiğini düşünüyorum. Ülke ve milletin karşılaştığı bütün 

sorunların çözüm yeri Meclis’tir. Türkiye’de bütün fikir ve renklerin Meclis’te temsilin 

önemlidir. Önemli olan bu yüce kurumun kapsayıcı olması ve çoğunluktan farklı 

düşünenlerin bu çatı altında kendilerine güvenli bir yer bulmasıdır. Meclis 

kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlık, geçmişte yapılanları tekrar 

etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe 

yaramayacaktır.” 

 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül-ü tenkid edeceğim hiç aklıma gelmemişti. 

 Gül bu ifadesiyle yani Ergenekon Terör Örgütü üyesi olup,mahkeme belge ve 

kararlarıyla tutukluluğuna karar verilmiş kişilerin salınmasını söylerken,bir 

yargılamada kendisi yapmış oluyor,yargı makamında olmadığı ve de tüm yetmiş dört 

milyonu göz önünde bulundurması gerektiği halde. 

 Memlekette adam kıtlığımı var ki,suç isnad edilmiş olduğu ve de aleyhine karar 

verileceği bilindiği halde,kasıtlı olarak bunlar aday gösterildi. 

 Gül bu ifadesiyle;A.N.Sezer-in hapisteki pkk-lıları affetmesinden farkı nedir? 

 Bunlar yüz yıllık tüm menfiliklerin başını oluşturan Ergenekon Terör Örgütü 

üyesi olarak suçlanmaktadırlar. 

 Acaba taşınması güç olan böyle bir yükü taşıyabilecek midir? 

 Acaba millete danışmadan,kimin adına onları da mecliste görmek istemektedir? 



 Millete danıştı mı? 

 Demek ki;bir insanın istikametini ve istikrarını sürdürmesi kolay değilmiş! 

 Abdullah Gül yara aldı,kendini yaraladı.Bu yara zor kapanır. 

 Böylece Ergenekon terör örgütü savcı ve avukatlarına bir destek daha katılmış 

oldu. 

 Bu tavır onu milletin gözünde düşürmüştür. 

 Gül-ü soğuk vurdu..Gül soğuk aldı!!! 

Gül-ün teklifi soğuk kaçtı. 

Bu davranış insancıl bir davranış değil,insanlığı rencide eden bir darbedir. 

Kendi şahsına aid olanı affedebilir. 

 -Bu zamanda ergenekonla mücadele,Çanakkale savaşına denk bir mücadeledir. 

 Başbakan basiretli davranıp bu teklifi tasvib etmemekle isabetli bir kararda 

bulunmuştur. 

 Ne tezattır ki;hukukun hapse attığını,cumhurbaşkanı meclise davet ediyor. 

 Milletin reddettiği,kendilerinin de milleti reddettiği kimseler meclise alınıyor. 

 Sadece haberlere yansıyanlardan dahi haberdar olunsa,sağlıksız karar 

verilmeyecektir. 

 Unutulmamalıdır ki;Aç olan canavara karşı gösterilecek sevgi,onun iştahını açar 

ve döner dişinin kirasını ister. 

 Millet bir asırdır çok çekti,birde diş kirası ödeyecek dermanı kalmadı.  

 Bu çıkış hala Ergenekon davasını anlamamak ve sulandırmaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-10-2012 

  

 

 

 

 

 



İMAM-HATİPLER BİR İHTİYAÇTIR 

 İmam-Hatipler en mükemmel olmasa da,mevcut haliyle bir ihtiyacın 

tezahürüdür. 

 Daha mükemmel olabilir.O yönde bir şuur ve seviye kazandırılabilir. 

 Yani gündelik hayatı kurtaran bir kişi değil de,idealist ve dava adamı bilinci 

kazandırılmalıdır. 

 Kendi ferdi hayatından daha çok,insanların ebedi hayatlarının kurtarılması 

yönünde çaba gösteren insanlar yetiştirilmelidir. 

 Yeterli olmasa da yeni 444 sisteminin İslami derslerin ağırlıklı olması 

halinde,imam-hatipler daha kaliteli ve ihtisaslı hatta İlahiyatlarında üst seviyesinde 

eğitim veren yerler haline getirilebilir. 

 İmam-Hatipler İslami bir boşluğu doldurmaya yönelik olmaktan ziyade, 

toplumsal boşluğu doldurmaya yöneliktir. 

 Toplum ilerledikçe,buralarda şu haliyle geri kalacaktır. 

 Mükemmel olacak olan;tam ve kapsamlı İslami bilgilerin verilmesidir.Seviye 

arttırılmalı,göstermelik ve günü kurtarmaya yönelik olmaktan kurtarılmalıdır. 

 Bütün derslerden biraz alarak değil,gerçekten İslami ilimlerde seviyeli bir eğitim 

verilmelidir. 

 Buralara imtihanla alınmalı,toplum diğer okullara İslami dersler konularak 

ihtiyaç giderilmelidir. 

 Eğitimde süratle yapılacak en önemli iş,tevhid-i tedrisatın kaldırılmasıdır. 

 Cemaatler eğitime el atmalı eğitime sahip çıkmalıdır. 

 İmam-Hatiplere hassasiyeti ve seviyesi olan inançlı öğretmenler alınmalı. 

 Şu anda eğitim üzerine yapılan tüm yatırımlar,asırlık bir binanın rütuşları,boya 

ve süslemeleri mesabesindedir. 

 Tıpkı seksenlik bir nineyi,genç bir kız görünümüne kavuşturmaya benzer. 

 Tevhid-i Tedrisatın kaldırılması eğitimin gelişiminde,kavgaların kalkmasında en 

birinci öncelik olacaktır. 

 Aksi takdirde kökleri çürümüş bir ağacın dallarını ilaçlamak gibi olur. 

 *Şafii olanlara Şafii eğitimi verilmeli yani doğu gibi yoğunlukta bulundukları 

yerler göz önünde bulundurulmalıdır. 



 *En iyi Sünni Sünniliği bilen olduğu gibi,en iyi alevi de Aleviliği bilendir.En iyi 

hristiyan hristiyanlığı bilen olduğu gibi. 

 Ankaralı bir dede feryadında;”14 bin alevi genci ateist oluyor.”diyordu. 

 Feryadına tüm alevi cemaatı kulak vermelidir.Alevilerin Alevilikten kopmakta 

olduğunu görmelidir. 

 Sünni olduğunu söyleyen,bu kadar imkan ve materyallere rağmen,ne kadar 

Sünni oluyor ki;sadece görenek ve duyma ile bir bilgiye sahip olan alevi,ne kadar alevi 

kalmaktadır? 

 *Türkiye-de bir asırdır azınlıklara haklarının verilmemesinin ana sebebi; 

çoğunlukları o bahane ile haklarından mahrum etmektir. 

 *Türkiye-nin ideal İmam-Hatibe geçmesi belki en az on yılı alır. 

 Şu anda İmam-Hatiplerin bu hali toplumsal bir ihtiyacın neticesidir. 

 Yetmez ama devam etmeli. 

 *Bunların açılması bir 28 şubat rövanşı veya diğer okulları kötüleme amaçlı 

değildir. 

 İmam-hatiplerin artması 28 şubatın bıraktığı ve oluşturduğu boşluğun 

doldurulmasıdır. 

 2012 yılı itibarıyla İmam-Hatiplere doksan binin üzerinde yapılan kayıtlar,bu 

milletin bu okullara olan ilgi,alaka,teveccüh ve de yıllardır susamışlığının bir ifadesidir. 

 Toplum mühendisliği yapanlar,toplumla ilgisi olmayan,toplumun ihtiyacı 

olmayan sahte mühendislik yapmaktadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-09-2012 

  

 

  

 

 

 

 

 



İLÂHİYATTA FELSEFE 

 Yök İlâhiyatlarda işlenen Felsefe dersini kaldırmakla çok yerinde bir karar 

almıştır. 

 Bunun yerine Hikmet dersleri adı altında bir ders konulabilir. 

 Ben 1980 yılında iki yıl İslâm enstitüsü ve 1983-den itibaren iki yılda ilâhiyat 

okudum. 

 İlâhiyata geçiş okulun adını yükseltti ancak kaliteyi düşürdü. 

 Bütün ilâhiyatlar Ankara İlâhiyata benzetilmeye çalışıldı. 

 Erzurum-daki İslâmi ilimlerde de aynı kalite mevcuttu. 

 İlâhiyatlar böylece bir yönüyle islâmi alanlarda araştırma yapıp gelişen ve 

geliştiren bir eğitim yuvası olmaktan çıkarılarak,genel olarak dinler sahası olarak 

genelleştirildi. 

 Buda seviye ve kaliteyi düşürdü. 

 İmam-Hatiplerin dışında liselerden gelen öğrencilerde alt yapısı olmadan kısa 

dönem yüzeysel aldıkları bilgilerle beş sene sonra bir din adamı olarak okullarda ders 

veriyor,diyanette müftülük ve vaizlik yapıyor. 

 Münferid şahısların gayreti dışında yeterli olmayan bu eğitim din alanında bir 

çok kavga ve karışıklığı beraberinde getirmiş oluyor. 

 *Felsefe karanlıkta bir şeyler arama ancak bulmama sanatıdır.Zira bulunduğu 

zaman felsefe biter. 

 Körlerin fili farklı tarifi gibidir. 

 Aklı esas alıp,kalbi devre dışı bırakan batının çöplüğüdür. 

 Kısır bir alandır.Tıpkı şu örnekte olduğu gibi; 

 Bir gün felsefe hocamız derse girer girmez tahtaya yönelip; 

 -İnsan hayvandır,sözcüğünü yazdı. 

 Öğrencilere döndüğünde bir arkadaş; 

 -Hocam siz hayvan mısınız?dedi. 

 Yüzü kızaran hoca,felsefenin kısır olarak tarif ettiği insanın tanımını;’El insanu 

hayvanun nâtikun’ yani –İnsan konuşan bir canlıdır-şekliyle anlatmaya başladı. 

 Felsefenin başına İslâm kelimesi zorla yamalanarak,İslâma aidiyeti sağlanmaya 

çalışıldı.Zoraki ihtidaya zorlandı. 



 Oysa bizdeki hikmet,kelâm,mantık ise;aklın ve kalbin bir araya gelerek 

hakikatın ortaya çıkmasıdır. 

 Batı felsefesi kîl-ü kâl-lerle uğraşmaktır.Dediydu demediydu.Deyduydu 

deymediydu… 

 Hikmet 
470

 ve Felsefenin
471

 farkını daha önce ele almıştık.
472

 

 Felsefenin babası olarak gösterilen İbni Sina,Haşir meselesinde yetersizliğini 

ifade ederek,-Akıl bu yolda yol bulamaz-yani akılla çözülemez,demiştir. 

 İmam-ı Gazali hayatının başlangıcında felsefeyle uğraşmış ve sonuna doğru 

‘Tehafutu felasife’ yani –felsefenin tutarsızlığı- adıyla bir eser yazmıştır. 

 Mücerred manada felsefe veya batı felsefesi,kalbden tecrid edilmiş,aklın ön plâna 

çıkarılmasıyla her şeyi çözeceğine inanılmıştır. 

 Akıl her şey değildir.Kalbsiz akıl kördür. 

 Felsefe tüm ilâhiyatlıların lüzumsuz yere meşgul edilmesinden ziyade,özel 

manada istekli olan bir kimsenin araştırma alanını oluşturmalıdır. 

 İlâhiyatlarda İslâmi ilimler üzerine bir yoğunluğa gidilmelidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

12-09-2013 

  

  

HAKİKAT VE TARİKAT 

 Hakikat ve tarikat farkı; 

 Hakikat ;netice,sonuç,kemal,cemal,kenzi mahfi,O,Allah… 

 Tarikat ise,O’na giden yol.O’na giden yollar mahlukatın nefesleri sayısınca. 

 Her yol O’na çıkar. 

 İman ve marifet,muhabbet ve rüyet birer hakikattır. 

 Kâinat içindekilerle beraber hakikata gitmektedir. 
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 İnsanlar hakikat yolunun yolcusudurlar. 

 Bizle gelecek olan iman ve ameldir.Kalacak olan ise,beden,makam,mevki ve mal 

gibi maddi şeylerdir. 

 Bir ömür üzerinde kavga ettiğimiz her şey burada kalacaktır. 

 Vücudumuz  için ne masraflar yapmış,hayatımızı ona vermiştik. 

 Ancak o ve onun gibi şeyleri hep bırakıp da gidiyoruz. 

 Kendimizle getirmediğimiz gibi,götürmüyoruz da... 

 Nasıl geldiysek,öyle de gidiyoruz. 

Her şeyi burada bırakıyor,hiç biri bizimle gelmiyor. 

Allah hakikatın dışındakileri kabul etmiyor. 

Bütün enbiyalar,evliyalar,müceddid ve alimler her biri hakikatın bir izini,özünü 

ve yolunu göstermişlerdir. 

Her şey Hak tarafından hakikat olarak yaratılmış iken,İnsan seyriyle hakikatın 

hakikatına yükselmekte ve yürümektedir. 

Allah’ın dışında olan her şey her ne kadar Hak tarafından yaratılıp bir hakikatı 

olsa da,ancak O’nun varlığının hakikatı yanında bir gölge mesabesindedir. 

Ondandır ki,vahdetül vücud ve vahdetüş şühud ehli O’nun varlığının dışındaki 

eşyaya varlık dememişlerdir. 

Aslında gerçek varlık demek değildir. 

Zira her şeyin varlığı,O’nun varlığı ile kaimdir. 

O’nun varlığı ezeli ve ebedi  yani başlangıç ve sonu olmazken,O’nun dışındaki 

tüm varlıklar belli bir noktada varlığa çıkarken,belli bir noktada yok olmaktadırlar. 

O’nun varlığı varlıklara bir vücud vermektedir. 

*İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle der: 

Bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddi, misli âlemde, 

Ve suretten münezzehtir, mukaddestir Teâlallah. 

Şerîki yok, berîdir doğmadan doğurmadan ancak, 

Ehaddir, küfvü yok, “İhlâs” içinde zikreder Allah. 

Ne cismu ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir 

Yemez, içmez, zaman geçmez berîdir cümleden Allah. 

Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvânu eşkâlden, 

Muhakkak ol müberrâdır budur selbî sıfâtullah. 

Ne göklerde ne yerlerde, ne sağu sol ne ön ardda, 

Cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekânullah 



Hudâ vardır velî, varlığına yok evvelü âhir; 

Yine ol varlığıdır kendinden, gayrı değil vallah. 

Bu âlem yoğ iken ol var idi, ferdü tekü tenhâ; 

Değildir kimseye muhtaç O, hep muhtaç gayrullah. 

Âna hâdis hulûl etmez ve bir şey vacib olmaz kim; 

Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-02-2014 

HALLAC-IN MARİFETİ 

Biyografik olarak onun hakkında; 

“Hallacın asıl adı, Hüseyin b. Mansur b. Muhamma el-Hallac'dır. Künyesi, Ebu 

Muğis'tir. Ebu Abdillah olduğu da söylenir. Dedesi, Fars'ın Beyda kentinden Muhamma 

adında Mecusi bir kimsedir. Vasıfta yetişti. Tüster'de yetiştiği de söylenir. Ama daha 

sonra Bağdat'a geldi. Mekke'ye gidip geldi, yazın ve kışın orada mescidin ortasında 

mücavir olarak yaşadı. Çeşitli senelerde bu halde yaşayışını sürdürdü. Nefsiyls 

mücahede edip zahmetlere katlanırdı. Mescid-i Haram'ın ortasında gök kubbenin 

altında otururdu. Tam bir sene boyunca iftar vakitlerinde bir parça ekmek yeyip azıcık 

su içerek gıdasını temin ederdi. Yazın şiddetli sıcaklarda Ebu Kubeys dağında bir 

kayanın üzerine otururdu.” 

*“Oraya varınca kutlu mekândaki vâdinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle 

nida edildi: "Ey Mûsa! Rabbül-âlemin olan Allah Ben'im." 
473

 

“Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitab eder, 

yahut ona Kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü O yüceler 

yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” 
474

 

*Şibli, Halllac'ın dediğini ben de diyorum, amma beni deliliğim kurtarıyor, onun 

aklı onu öldürüyor, diyerek Hallac ile hem-fikir olduğunu bildirmiştir. .” 

İmam-ı Gazali de Mişkatu'I-Envar isimli kitabında Hallac için uzun bir fasıl 

tahsis etmiş ve onun sözleri fart-ı muhabbet ve ifrat-ı vecdden ileri gelmişti, " yani ben 

ve sevdiğim biriz", "Ben O’yum O Bendir"  demiştir." 

Mevlana Cami de onu rahmetle yad eyleyerek üçüncü tabaka meşayihinden 

bulunduğunu bildirmiştir. 

İbadete düşkün ve keramet sahibi idi. 

Şeyhu'l-Kutub Seyyid Abdü'I-Kadir-i Geylani de, 
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Hallac'ın ayağı kaymış, elinden tutup kaldıracak bulunmamıştı. Ben zamanında 

olsaydım onun dest-giri olurdum, buyurmuştur. Şeyh Abdü'lKadir'in kelamı da 

Hallac'ın veli olduğuna delalet eder." 

Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde:"Hüküm ve ifna kalemi, gaddar bir kadının 

elinde bulundukça Mansur dâra çekilir" diyerek onun idamını bir gadr saymıştır. 

Yunus Emre (ö. 1320): 

Abdü'r-Rezztık ol derviş yoldaş edindi beni 

Hallac-ı Mansur ile Ora çekilen benem, 

diyerek kendisinin de zamanın Hal1ac-ı Mansur'u olduğunu haber vermiştir. ' 

Asrın şa'irlerinden meşhur Bağdatlı Ruhi; 

Çün Hak diyeni eylediler zulm ile ber-dar 

Batıl söze tıgaz idelim biz dahi na-çar, 

beytinde Hal1ac'ın haksız yere ipe çekildiğine telmih ve takriz etmiştir. 

İstanbul'un büyük şeyhlerinden İbnü'l Vefa, "Hal1ac Ene'I,Hak demiş" diyen 

birine "Ene'l-Batıl mı deseydi?" cevab-ı zarifini vermiştir. 

Mevlevi şeyhlerinden ve Mesnevi şarihlerinden İsma'il-i Ankaravi. 

Minhacu'I-Fukara'sının tecelli bahsinde ;... Hazreti Eyyüb'e Sabır ismiyle tecelli 

eyledi, Bu kadar sene belaya sabr kıldı.  

Ve evliyau'lIahdan Hazreti Bayezid'e' Azm şanıyla tecelli eyledi 'Sübhani ma 

a'zame şani'ı . Bu sözün anlamı; Ben kendimi tenzih ve takdis ederim, benim şanım ne 

büyüktür,demektir.) dedi".  

Ve İbn-i Mansur'a vahdet-i mutlaka ile tecelli kıldı 'Ene'I-Hak' dedi"  

Hallac'm bu sözü söylemiş olması, vahdet-i mutlaka tecellisinin eseri 

bulunduğunu anlatmıştır. 

-Mansur ene'l-Hak söyledi 

Hakdır sözü hak söyledi, 

diye onun sözü ve sözü doğru olduğunu tasdik eylemiştir. 

Ene'I-Hak demiş Olan Yalnız Mansur Değildi 

Türk şa'irlerinden Nevres-i Cedid'in şöyle bir beyti vardır: 



Çeşm-i hak-bin yok cihanda yoksa şah u meyvesi 

Her dırahtı dar ile Mansur şeklin gösterir. 

"Dünyada hakikatı gören göz yok. Yoksa her ağacın dalı ile yemişi, 

Mansur ile çekildiği dâr-ı gösterir" demek olan bu beytde hem Hallac'ın Ene'l-

Hak dediğinden dolayı asıldığına telmih, hem de o sözü yalnız ehlu'llahın değil, ağaç dalı 

ile yemişine varıncaya kadar bütün mevcudatın manevi bir lisan ile söylemekte 

bulunduğuna işaret vardır. 

-Mevlana; "Bu alemde Mansur'un nüktesi sebebiyle zuhur eden salb-u i'dam 

vuku'a gelmeden evvel biz 'a1em-i ervah Bağdad'ında Ene'l-Hak diyorduk" 

me'illindedir.  

Yunus Emre de; 

Ezelde benim fikrim Ene'l-Hak idi zikrim 

Henüz dahi doğmadan evvel Mansur-ı Bağdadi, 

beytiyle ifade etmiştir. 

-Mevlana; "Bizim bizliğimiz, ya'ni varlığımız, yok olunca kıdem denizi  

dalgalandı.  Ben şimdi vaktin Mansuruyum. 'Aleme karşı vakt vakt Ene'l Hak 

diyiyorum" demekdir. 

* Tecelli şevki didarın Beni mest eyledi hayran 

"Enelhak" sırrını canım Anınçün kılmazam pinhan 

Acep hayran u mestem kim Bilişten bilmezem yari 

Gözüm her kanda kim baksa Görünen suret-i Rahman 

Benim her dertlü dermanı Benim her ma'denin kanı 

Benim ol durr-i bi hemta Benim ol bahr-i bi payan 

Semada sırr eder sırrım Cihanı tuttu envarım 

Mukaddesler cemiisi Benim sırrımda sergerdan 

Bu ay u gün bu yıldızlar Bu giceler bu gündüzler 

Bu yazlar kışlar u güzler Benim emrimdedir yeksan 

Çürümüş tenlere bir kez Eğer dirsem "bi izni kum" 

Yalın ayak u baş açık Duralar kamusu uryan 

Benim ilm-i ledünnümde Hezaran hızr olur aciz 

Benim her bir tecellimde Nice bin Musa'lar hayran 

Cihan tılsımının bendi Benim elimdedir şimdi 

Benim bugün bu meydanda Benimdir top ile çevgan 

Benim şahı bu meydanım Benim devri bu devranın 

Benim canı bu canların Benimle diridir her can 

Benim Mansur'u dar iden Benim ağyarı yar iden 

Benim her varı var iden Benim hem giden hem duran 

Değilim oddan u sudan Veya toprak veya yilden 

Ben irden var idüm irden Henüz yoğidi bu ezman 



Zamansız bi zamanım ben Nişansız bi nişanım ben 

Dü alemde hemanım ben Benim görünen hem gören 

Görürsün sureta adem Benim emrimdedir alem 

Feleklerle melekler hep Bana mahkumdur ins ü can 

Sanırsın Eşrefoğlu'yam Ne Rumi'yem ne İzniki 

Benem ol daim ü baki Göründüm sureta insan (Eşrefoğlu Rumi Divanı) 

*Bayezid-i Bestami, hocalara hiıaben; "Siz 'ilminizi ölüden ölüye intikal etmek 

süretiyle edindiniz. Biz ise, doğrudan doğruya diri ve ölmez olan Allah'tan aldık. Bizim 

gibiler; 

Kalbim bana Rabbimden rivayet etti" der. Siz ise; fülan, fülandan bana 

Nakl-u rivayet etti dersiniz. Size, o fülan nerede? diye sorulacak olsa,öldü cevabını 

verirsiniz. Rabbinizden rivayet edin de o fulan ve fulanı bırakın. Asıl Vahib ve Mülhim 

olan Allah ölmemiştir.  'O size şah damarınızdan daha yakındır,” Feyz-i İlahi ve 

mübeşşerat kapısı da kapanmamıştır" demiştir. 

*Ebu Hureyre; "Rasulullah sallallahu 'aleyhi ve sellemden iki kab ilm hıfz ettim. 

Onlardan birini yaydım. Fakat öbürünü söyleyecek olsam şu boğazım kesilirdi." 

demiştir. 

- Zeyne'l-'Abidin hazretleri de;"Ne kadar 'ilim cevheri vardır ki onu meydana 

koyacak olsam bana, sen putperestsin! denilir, müslümanlar; benim kanımı dökmeyi 

helal sayarlar. Yaptıkları çirkin bir işi güzel sanırlardı."mealindedir.  

-Bir hadis-i kudside; "Kulum, feraizi ifadan sonra nafile ibadetlere devam 

etmekle bana tekarüb eylemekden hali kalmaz. Bu tekarüb neticesinde Ben onu 

severim. Sevince de onun kulağı olurum Benimle işitir. Gözü olurum Benimle görür. Eli 

olurum Benimle tutar. Ayağı olurum Benimle yürür.' buyurulmuştur. 

*"Ey Peygamber-i ekber; o taş kırıntılarını attığın vakit sen atmadın,lakin Allah 

attı."
475

  

*Hazreti Musa Tur-i Sina'da bir ağacın üstünde ateş parladığını görmüş, 

yaklaşınca, "Hakikaten Ben Allah'ım, Ben'den başka mabud yokdur"hitabını 

işitmişti.
476

 

-Yani "Allah'ın bir ağaçtan tecelli etmesi ve Ena'llah demesi ca'iz olsun da bir 

insan-ı kamilden tecelli etmesi ve Ene'l-Hak demesi neden caiz olmasın?" 

*-Beyazid-i Bestami-Sübhanım 

Hallac-ı Mansur-Enel Hak 

Muhiddin-i Arabi-İlahınız ayaklarımın altındadır,derler. 
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*Aşka uçarsan kanatların yanar.Sadı Şirazi 

Aşka uçamazsan kanatların neye yarar.Mevlana 

Aşka varınca kanadı kim arar.Yunus 

 

*Hoştur bana senden gelen, 

Ya gonca gül, yahut diken. 

Ya hayattır, yahut kefen. 

Narın da hoş, nurun da hoş. 

Kahrın da hoş lütfun da hoş.. 

 

*Ger ben ben isem nesin sen ey yâr 

Ger sen sen isen neyim men-i zâr.Şair Fuzûlî 

*Sevmediklerinize sabretmedikçe,Sevdiklerinize kavuşamazsınız. 

 

*"Ne kahrı dest-i âdâdan, ne lutfu âşinâdan bil 

Umûrun Hakk’a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ’dan bil!" 

*Kötü yaradılışlı kişi Allah'a yalvarmasın diye , 

Allah ona dert keder vermez. 

Unutma firavunun başı bir kez bile ağrımadı..! 

 

“HAYALİ 

Bu konuda anlatılan bir masal vardır ki pek meşhurdur : 

“Balıklar deryada sakin ,usulet ve suhuletle yüzerken içlerinden birinin sorması ile 

şaşırıp  kalmışlar. 

Su nedir? Soru oldukça basittir.Ama yıllar yılı içinde sürekli yüzüp yüzgeç attıkları 

suyun hakikatini hiç biri bilemez.Bunun üzere araya araya balıkların pirini bulur ve 

ona sorarlar; 

Ey pirim,üstadımız,bu su nedir,nicedir?diye sorunca balıkların piri hiç düşünmeden  

“Ben sudan başka bir şey görmüyorum ki onu size anlatayım”diye muammalı, 

esrarengiz bir cevap vermiş. 



Şairde cihan içinde cihan ara,iç-içedir bilinmezler derken adeta bir kehanette 

bulunuyor ve şu anda pozitif bilimin bahsettiği iç içe evrenlere işaret ediyor.Aslında 

fizik ötesi ilimde yani ilmi ledün de sabittir ki;yedi kat gökyüzünden bahsedilir.Bunların 

her biri farklı bir boyuttur ve zamanın akış hızı,mekanın kesafeti tamamen farklıdır.Bu 

yüzden birbirlerini göremezler,görseler de ulaşamazlar. 

Bu yüzdende uzak,habersiz kopuk yaşarlar.Cihan içinde cihan,olduğunu bugün bilim 

adamları ispatlıyor. Fakat,önemli olan bu cihanın özünde,maverasında tek bir varlığın 

olduğunu bilmektir . 

O ‘da Allah’tır.İşte O tek olan ilahi varlığın dışında-haricinde kalan ins-cin,melek-

şeytan,toprak hava,su,güneş hiçbir şey yoktur aslında.Yani bunların harici bir vücudu 

yoktur.Hepsi o ezeli ve ebedi varlık güneşinden alır ışığını,müstakil bir ışıkları yoktur. 

O ışıksa gerek mecazi,gerekse manevi kainatın ruhu özü olan Allahtır. 

Allah evveli batında gizli bir hazine iken,bilinmek istemiş.Ademi bir ayna suretinde 

yaratmıştır.Alem aynasında esmasını,Adem denilen yokluk aynasında ise ef’al,sıfat ve 

zatını seyretmek istemiştir. 

Yüce Allahın iç içe dört büyük alemi vardır.Mülk,melekut,ceberut ve lahut. 

Muhiddin-i Arabi Hz.leri bu dört alemi dört büyük derya olarak görmüş,lahut aleminin 

coşup açılması ile ceberut aleminin,ceberut aleminin coşup taşmasıyla melekut 

aleminin,melekut aleminin coşup taşmasıyla mülk aleminin görüntüye geldiğini,aslında 

var gibi gördüğümüz fani varlığın bir hayal olduğunu,kainat denilen varlığın ezeli ebedi 

ve tek olan varlığın her an tecellisiyle zuhura geldiğini söyler.Hatta,bazı islam alimleri 

bu sürekli tecellinin bir an kesilmesiyle kainatın bir anda yok olacağını,kıyametin bu 

şekilde kopacağını iddia ederler ki doğrudur.Bir öğlen uykusunda gördüğüm rüyada 

bana şöyle söylendi.Gölgenin hakikati suydu buhar oldu.Bu rüyayı anlattığım bilge 

inşallah yağmur olup rahmet olup deryaya geri dönersin demişti. 

Allah doğruyu söyler hidayet yalnız onun elindedir...şiirin tamamı aşağıya alınmıştır...” 

 

*Bediüzzamanın ifadesiyle; 

“Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadîr-i 

Zülcelâl" 

 

Cihân-ârâ cihân îçindedir ârâyı bilmezler  

O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler  

 

Harâbât ehline dûzah azâbın anma iyi zâhid  

Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler  

 

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar  

Güneşte zerre görmezler felekte âyı bilmezler  

 

Hamîde kadlerîne rişte-i eşgi takub bunlar  

Atarlar tîr-i maksûdû nendendir yâyı bilmezler  



 

Hayâlî fakr şâlına çekenler cism-i uryânı  

Anınlâ fahrederler atlas ü dîbâyı bilmezler 

 

*Adamın birine veli bir zat,Allahı biliyor musun? 

Evet,deyince; 

O zaman mesele yok 

-Allah seni biliyor mu? 

-elbette kuluyum. 

O zaman mesele yok. 

 

*Hallacın durumu özel olup,vahdette istiğraktır.Özel bir haldir. 

Hal olup,kâl- ile ifade edilecek bir şey değildir. 

 

* Hallac'ın sözlerinden: 

Adamın birisi gelerek, Allah kendisine fayda versin diye ondan bir tavsiyede 

bulunmasını istemişti. Hallaç da ona şu tavsiyede bulunmuştu: 

"Nefsine dikkat et, eğer sen onu hak ile meşgul etmezsen o seni haktan alıkoyup 

oyalar." 

Adamın biri de ona şöyle demişti: 

- Bana Öğüt ver. 

- Vacip kıldığının hükmü ile, hakla beraber ol." 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2014 

 

 

 

 

 



HARAM SEVMEK 

 Haramı sevmekte menhus bir zevk var. 

 Ondandır ki,şeytan işini zevkle yaptığı gibi,zevkle de yatırmakta ve insanlar da 

yapmaktadırlar. 

 İnsanın nefis cihetiyle yapısında harama meyil vardır. 

 Tıpkı çocuğa bir şeyi yapma dediğinizde,özellikle çocuk onu yapmaya meylettiği 

gibi. 

 İnsan harama ve yasağa karşı merak saikasıyla ilgi duymaktadır. 

 Şeytan ise insanın bu merak duygusunu  sürekli tahrik etmektedir. 

 Haram insanın yapısını ve hayatı bozmaktadır. 

*Tevbe hayatı düzenlemedir.Tevbe için günah şart değildir. 

Efendimiz ismet sıfatı gereği günahsız olduğu halde,günde 100 defa tevbe etmekte 

olduğunu söylemektedir. 

İnsanın hayatına format atarak,tekrar fabrika ayarlarına dönmesini sağlar. 

*Şeytan meşru yolla evlenmez.Onun ki gayrı meşru ve haram bir beraberliktir. 

*Şeytanın zürriyetinde nikâh ve mahremiyet yoktur. 

Şeytan zürriyeti,nesebsizler zürriyetidir.Akid yok,hukuk yok,ölçü,emir ve nehiy 

yoktur.Tüm bağlarını koparmışlar topluluğu oluşturur. 

İnsanlar içerisinden de öyle olanları,onların topluluğu gibidir. 

Nasibsizler zürriyeti. 

Nesebsizlik nasibsizliktir.Nesebsizlik kopukluktur. 

Bu ise, İblisin telbisi ve tedlisi..İnsanlık suyunu bulandırmasıdır. 

*Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir.Harama girmeye hiç lüzum yoktur.  

Bediüzzaman tesbitlerinde; 

“Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. ne 

kötü bir şeydir o yaptıkları! (Maide- 62.) 

“Bazı mukaddesatını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul 

eden düşünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir! “ 

“Bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir: 

hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. “ 



“Haram sevmekte, bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek 

elemi gibi çok ârızalarla o cüz'î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer.” 

“Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haramdairesindeki bir saat 

lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. “ 

“Kur'an-ı Hakimin sırr-ı icazıyla, hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada 

bir manevi Cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevi bir 

Cennet bulunduğunu ispat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin 

içinde, manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-ı şeriatın 

amelinde Cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefahet ehlini 

ve dalalete düşenleri o cihetle, aklı başında olanlarını kurtarıyor.” 

“Şeriatça bazı savtlar helal, bazıları da haramkılınmıştır. evet, ulvi hüzünleri, 

rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. yetimane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik 

eden sesler haramdır. şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı 

tesire göre hüküm alır.” 

“Vacibin mukaddemesi vacip, haramın mukaddemesi haramdır. “ 

“Kaplan gibi hayvanların halal rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları 

öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır.” 

“Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet 

etmekle, Cenab-ı Hakkın helal ettiği tayyibat dairesinden, haram ettiği habisat 

mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki: 

Parçalayıcı arslanla, ünsiyetli ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. Sehpa ağacıyla 

jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği 

halde, kendisini mürşid bilerek irşad ve nasihata çıkıyor.” 

“Ağyarın malı, ismet-i şeriye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet 

için, zehir zarar için, laşe eti necaset için haram olmuşlardır.” 

“Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi 

dedi: "Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor, ne yapayım?"  

Ben de dedim: "Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünkü rivayet var: İmam-ı 

Şâfiî'nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı nazar, nisyan verir."  

             Evet, ehl-i İslamda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana 

gelip, vücudunda su-i istimalâtla israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. 

Ondan, tıbben kuvve-i hâfızasına zaaf gelir. “ 

 “Bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı 

var. Takvâ, böyle zamanlarda, binler günahın tehâcümünde bir tek içtinab, az bir 

amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vacip işlenmiş oluyor.” 

 “Nevafilin ihfası çok sevaplı olduğu halde, şeaire temas eden, hususan böyle 

bid'alar zamanında ittibâ-ı sünnetin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebâir 



içinde, haramların terkinde takvâyı izhar etmek, değil riya, belki ihfâsından pek çok 

derece daha sevaplı ve halistir.” 

 “Şimdi, malda ve rızıkta hilelerle suistimal ile, rüşvetle çok haramkarıştığı ve 

ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki-üçü tam rahmete 

müstahak ise, ekincilerin malından istifade edenlerden beş-altısı ya 

zulümle,haram karıştırmakla, ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor. “ 

 “Sa'y, masrafa kafi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlakın esasını 

şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev'e verdiği servet, haşmete bedel; ferdi, şahsı, 

fakir, ahlaksız etmiştir. “ 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-02-2014 

  

HASAN SABBAH VE PKK 

 Her dönemde mutlaka Hasan Sabbah veya onun farklı versiyonlarının gündeme 

geldiği veya getirildiğine şahit olmaktayız. 

 Bu da ya o kişilerin dehalarından veya temsil ettiği kişilerin zekasızlıklarından 

kaynaklanmaktadır. 

 Üçüncü bir şık olarak da;yıllarca sinsi hesaplar içerisinde kendisini gizlemiş 

olarak, farklı  yapıdaki kimselerin ortak bir noktada buluşmasını tetiklemiş oluyor. 

 Batinilik adıyla:1090’da,Hasan Sabbah’ın Alamut kalesini almakla başlar. 

 Her şeyi zahiri manasına göre değil de,iç,gerçek,kendilerince hakiki manasına 

göre yorumlamaktır.Bunun ise ucu açıktır. 

 Tıpkı Hurufilikte olduğu gibi,her şeyi batınına göre yora yora olmayacak mana 

ve yorumlara kapı açılmış olacaktır. 

 Her dönemde olduğu gibi eskiden beri İran İslam dünyasının çıban başı 

olmuş,İslam dünyasını karıştıracak kimseler İran-dan çıkmıştır. 

 Hasan Sabbah da bunlardan biridir.Şiiliği benimsemiştir. 

 Yerleştiği Alamut yani ölüm kalesinden yıllarca ölüm kusmuştur. 

 Büyük Selçuklu devletinin gelişiminde  engel olmuştur. 

 Hasan Sabbah ve çevresine baktığımızda,İslam dışı bir tutum görüntüsü 

vermeyip,insanları uyuşturucu mübtelası yaparak bir cennete götürme ve cennette 

yaşatma sevdasındadır. 



 Ancak hiçbir zaman için İslami bir değer olarak değerlendirilmemiştir. 

 Hasan Sabbah neler yapmıştır; 

 Hasan Sabbah  etrafındakilerin adeta zihnini kendi kontrolü altına almış ve 

onları dizginlemiştir.İçirdiği haşhaş ve uyuşturucu ile adeta onları düşünmez hale 

getirmiştir. 

 Veya Nizam-ul Mülk gibi adil insanların adaletiyle beraber,etrafında oluşan 

hasım kişilerin devleti yıpratmak amacıyla husumeti sonucu  oluşmuştur. 

 Etrafına topladığı kimselere haşhaş içirerek kendisine bağlayan Hasan Sabbah 

kartal yuvası denilen kalesinden;birine kendini atmasını,diğerine de kendisini 

bıçaklamasını emreder ve tereddütsüz yerine getirirler. Ve kendisine vazgeçmesini 

söylemek üzere gelen elçiye daha bunlar gibi 20 bin kişinin daha bulunduğu mesajını da 

verir. 

 Bu gün Şiilerce de kahraman olarak bilinir.  

 33 yıllık hüküm sürdüğü sürede bir çok su-i kast yapmış,kendisinin ölümünden 

sonra da  uzun süre devam etmiştir.Hülagu tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

 *Bu günde Tarih her zamanki gibi tekerrür etmektedir.Sadece aktörler 

değişmiştir. Cengizler, Yavuzlar,Kanuniler,Hasan Sabbah-lar gitmiş,yerine farklı 

senaristler,oyun ve oyuncular,aradaki piyonlarla farklı görünüm vermeye çalışılan aynı 

senaryolar oynanmaktadır. 

 Pkk belgelerle sabittir ki,bir zerdüşlük faaliyetidir. 

 Hristiyanlık propağandası yapmaktan kaçınmaz.Domuz yer,namazla alay 

eder,inançlı insanları içinde barındırmaz.Sosyalist, marksis,ateist propağandası yapar. 

 1970-lerdeki türk ateist sol düşüncesinin yerini,kürt ateist sol olarak doldurmaya 

çalışır. 

 Pkk-nın en büyük gelir kaynağı ve kontrol alanı uyuşturucu iledir. 

 O da devlet yöneticilerine ve temsilcilerine su-i kastlar düzenler. 

 Vücuduna bomba bağlayarak kendisini bombayla beraber havaya uçuran 

fedaileri vardır.Onları uyuşturucu ile kontrol eder ve istediğini onlara yaptırır. 

 Pkk-da içerisinde farklı hesaplardaki insanları toplar. Bunlar;iran,Suriye, 

İsrail,İngiltere ve bir çok batı ülkesi,başta Ermeniler olmak üzere pkk;Türkiyenin 

önünü tıkamak isteyen farklı hesapların tek bir adıdır. 

 Küllenen Haşhaşiye ,Sabbahiye,batiniye,İsmailiye,nizamiye,Şiilik Palamut 

kalesinden Kandil Dağlarında ortaya çıkmıştır. 

MEHMET ÖZÇELİK 



03-07-2012 

HEDEFTEKİ ÜÇ DEVLET 

 Suriye bahane,İran şahane!!! 

 Zira hedefte üç devlet plâna dahil edilmiştir;Irak-Suriye-İran 

 Irak ile Suriye İran-ın etrafını boşaltma amaçlı. 

 Neden üç yıl Suriye için beklenildi.Hele bir yüz binden fazla kişi ölsün,bir 

milyondan fazla kişi de sürülsün,ondan sonra mı düşünürüz denildi? 

 Çünkü öncede Suriye-de kimyasal silah kullanılmıştı.Herhalde sayı az olduğu için 

veya düşünülen plân tam olgunlaşmadığı için ses çıkarılmamıştı! 

 Amaç İsrail-in çıkarları için birinci hedef olan İran vurulacak!!! 

 İsrail Suriye-den değil,İran-dan rahatsız.Önünde engel… 

 Arz-ı Mev’ud-a giden yolda en büyük kaya İran olarak durmaktadır. 

 -Yirmi yıl kadar önce Natonun masasının üzerinde bulunan büyükçe bir harita 

dikkat çekmekteydi. 

 Büyük Ortadoğu plânı çerçevesinde yeni oluşturulacak devletlerin plânı.Ve 

yerleşim projesi. 

 Pasta bölünür gibi harita yedi parçaya ayrılmış,işaretlenmişti. 

 Üç bölümlü pastanın üzerinde şu üç devletin ismi vardı; 

 Irak-Suriye-İran. 

 Bu dilimler Abd-ye verilmişti. 

 Bu üçü onun halledeceği devletler listesindeydi. 

 Aslında hedef belki de sadece İran idi.Ancak etrafının boşaltılması gerekti. 

 Plân aynen uygulanmaktadır. 

 Mısır ise bir Avrupa plânı ve Abd-nin anlaşma gereği suskunluğu 

 -Demokrasi getirmek amacıyla Saddam zalimini devirmek için Irak-a giren 

Abd,binlerce insanı öldürdü.Kadınlara tecavüz edildi.Petrolün çıkarılması arttırılarak 

25 yıllığına % 25-ine el konuldu. 

 Yıllar sonra çıktı gitti ancak hâla kan dökülmeye devam etmektedir. 

 Birde yerine gelenler başka plânların peşinde.Abd orada alevi-sünni kozunu 

oynamaktadır.O amaçla yönetim oluştu. 



 Sıra Suriye de… 

 Gelecek ve herkes onu alkışlayacak.Çünkü Esed kırmızı noktaları geçti. 

 Ancak gidince öncekinden pek de geri olmayan daha büyük bir kaos ortamı 

oluşturulacak. 

 Pkk devleti.Nusayri devleti.Kürt devleti. 

 İsrail ve Abd-nin güdümünde. 

 Bu gün tüm dünya gelmesini istemekte ve ben de… 

 Ancak netice problemin büyümesiyle devam edecektir.İşin içine başta İran,yanda 

Türkiye çekilmeye çalışılacak. 

 İran şimdiden böyle bir müdahaleye karşı ağır tehditte bulunmaktadır. 

 Kendisine vurulmuş kabul etmektedir.Çünkü akibetin kendisine döneceğini 

bilmektedir. 

 Birinci İran çıkartmasında Türkiye;Avrupa ve Abd-yi frenledi.İkincisi ise öyle 

olmayacaktır.Çünkü İran frenimizi patlattı. 

 -En önemli haber ise;Kıyametin on büyük alametlerinden biri olan;Orta doğuda 

çıkacak olan büyük bir ateşin (savaşın),insanları önüne katıp götürmesidir. 

 Irak ve Suriye-de yüz binlerce kişi ölmüş,milyonlarca kişi yer değiştirmiştir. 

 *Mısır ise;Abd.nin ve Avrupanın gerçek kirli yüzünü ve göstermiştir.      

Müslümanlara,demokratik seçimle gelenlere olan tahammülsüzlük ve hazımsızlığını 

göstermiştir. 

 Abd,Sisi-nin,-Abd bizi yarı yolda bıraktı- sözüyle;onun başta darbeye destek 

olmuşken,sonradan askeri yardımı askıya almış gibi gözükmesi,binlerce insanın 

öldürüldüğü dört dörtlük darbeye darbe diyememiş,dürüst olamamıştır. 

 Abd dün olduğu gibi,bizde 1980 ve öncesi darbeleriyle,-Bizim çocuklar başarılı 

oldu- sözleriyle darbecilerle beraber olduğunu göstermiştir. 

 Bugünde olmakta ve görünen o ki,yarında kirli insanlarla ortaklığını menfaatı 

icabı sürdürecektir. 

 Önce başa getir,sonra baştan gidermek için yüz binlerce insanın öldürülmesine, 

milyonlarcasının sürülmesine göz yum!!! 

 Yarım asır ve yüz sene önce getirilenlerin demode olması,eskimesi,şaibeli 

olmasıyla yeni bir oluşumun içerisine girilmiş bulunmaktadır. 

*Dünyadaki değişimler;yüz yıl önce yapılan anlaşmaların yenilenme ve koparma 

faaliyetleridir. 



*Ey bir-leş-miş milletler,Suriye-ye savaş için gelmişken,bir ara Mısır-a da 

uğrasanız! 

*Dünya her şeyiyle yani % 99-uyla hayatın kazanılmasına uğraşırken,çıkan bir 

zalim ve katil onca insanın ve yaratıcının yaptığını yıkmakta ve ortadan kaldırmaktadır. 

*Birileri yakar yıkarken,diğerleri bu olaylara çaresizce bakıp yazmakta,konuşup 

yorumda bulunmaktadır. 

 

 *Türkiye bu durumda yıpratılmaya çalışılmaktadır.Ne olması ve ne de ölmesi 

istenmemektedir. 

*Aslında Türkiye batı dünyasını kendi tarafına çekmektedir.Türkiye-yi yanına 

çekemeyen ve zorlanan batı,yavaş yavaş Türkiye tarafından çekilmektedir. 

Türkiye-nin bir zamanlar eksen kayması içerisinde bulunduğu yaftası ile 

yaftalanmaya çalışılırken,şimdilerde de yalnızlığından söz edilmektedir. 

-Türkiye tamamen olmasa da batının çekim alanından çıkmaya çalışmakta,onları 

kendi çekim alanına çekmektedir. 

-Türkiye devletlerin değil,halkların yanında olmuştur.Bu durumda yanlışlıkla 

onun yalnızlığına hamledilmektedir. 

Bu ise uzun vadede getirisi olan bir politikadır. 

-Türkiye-nin devre dışı bırakılmaya çalışılması,onun gücünü ve iradesini 

toplamasına neden olacaktır. 

  

*Yeni üretilen senaryolardan biri de;ak parti-cemaat kavgasını oluşturmaktır. 

*Cemaat oyuna mı geliyor,oyuna mı getiriliyor? 

Özellikle dershanelerin kapatılmasına yönelik uygulamaların 

neticesinde,tamamen hayırlı olan ve yüz yıldır engellenen ve tevhid-i tedrisat zincirinin 

ortadan kaldırılmasına sebeb olacak olan özel okullaşmalara,sağlık bakanlığındaki 

uygulama gibi,cemaatların okullarının açılma faaliyetine kapı açmaktadır. 

Telaşa gerek yok.Tamamen vehim,korku ve yanıltmacanın bir ürünüdür. 

Dershanelerin yeri okuma evleriyle,özel yetiştirme dershaneleriyle yine 

sürdürülebilir. 

Milli Eğitimin kilidi açılmadıkça,toplumun bağları çözülmez. 

"Açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin metanet olur. İnsanlara 

sabredersin adı hoşgörü olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin 

adı aşk olur."Mevlana. 

‘Kula belâ gelmez,Hak yazmayınca. 

Hak belâ yazmaz kul azmayınca. 

-Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

MEHMET ÖZÇELİK 



28-08-2013 

 

 

HRİSTİYANLIK VE HRİSTİYAN ALEMİ 

*Hristiyanlara papanın yedirdiği kutsal ekmek ve şarap,kişinin tanrıyla 

bütünleşmesi,özdeşleşmesi düşünülüyor.Oysa sonuçta o yenilen gübre oluyor.Kutsala 

gölge düşürülüyor. 

-Hristiyanlıkta Allah ve İsa’nın değil,papalığın hakimiyeti sürmektedir. 

-Derin devlet ve faili meçhuller hristiyanlık dünyasında az değildir. 

-İsa kendi zamanında kilise kurmadı. 

-Her şey 325 yılında Hz.İsa-yı görmemiş insanların ve özellikle Pavlus-un dini! 

uygulanmaktadır. 

-İsa-nın;-Benim adıma toplanan üç kişi,benim kilisemdir.Göğsümde ve 

kalbimdedir.- 

*“Hristiyanlığın temel inanç esasları arasında tanrı düşüncesiyle ilişkili olan 

Teslis doktrini dikkat çeker.  

Buna  göre  “üç  unsurdan  oluşan  bir  tanrı”  tasavvur  edilir.  Tanrısal  güç;  

Baba,Oğul  ve  Kutsal  Ruh üçlüsünden  oluşur.  Bir  bakıma  Baba,  yaratıcı  ve  

düzenleyici  tanrısal  gücü,Oğul,  kurtarıcı  ve  yargılayıcı tanrısal  gücü;  Kutsal  Ruh  

ise  bir  yönden Oğul’u  destekleyici  ve  kişilere  bireysel  imanı  ulaştırıcı  tanrısal  

gücü temsil eder.”
477

 

 Oda bir-de toplanır.Yani üçün biri. 

 Kendisiyle iki saatten fazla konuştuğum petropol papazın ifadesine ve broşür 

olarak dağıttıkları kitaplarındaki ifadeye göre;Allahın yer yüzüne inerek cennette 

işlenen günahtan dolayı İsa-nın içerisine girmesi, çarmığa gerilmesi,azap çekmesi ve 

böylece günahı affettirmesi olarak inanılır. 

 Böylece aslında üç-de birdedir.Birde üçtür. 

*İbrahim hristiyan ve yahudiydi 
478

 diyen hristiyanlar İbrahim peygamberin şu 

sözüne kulak versinler; 

*” İbrahim: 'Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? 

Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin Rabbidir. Beni yaratan 
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da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda 

bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde 

yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni 

iyiler arasına kat.”
479

 

*Kaderin tecellisi;1960-larda işsizlikten dolayı Türkiye’den ayrılan özellikle işsiz 

kesimin Türkiye-yi gerektiği gibi temsil etmemesi,İslamiyet hakkında doğru temsil 

rolünü gösterememesi büyük zarar verdi ancak o insanlar orada patronluğa kadar 

yükseldi. 

Şimdilerde ise başörtüsünden dolayı burada okuyamayıp avrupaya giden kız 

öğrencilerinin orada iyi temsil rolü Avrupalıların İslam hakkındaki yanlışlarını da 

değiştirdi. 

*Bugün hristiyanlık dünyası maddi-manevi büyük bir sancı içerisindedir. 

İslâmın doğum sancısını çekmektedir..Doğum temennisiyle… 

* Avrupa Kiliseler Birliği'nin 5 -10 Mart 1984 tarihleri arasında Avusturya'nın 

Pölten Şehri'nde gerçekleştirdikleri konferansta Hz. Muhammed'in Hak Peygamber 

olduğunu ve Kuran'ın Allah Kelamı olduğunu kabul ve tastik ettikleri ortaya çıktı. 

Avrupa Kiliseler Birliği Konferansı'nın Pölten'de gerçekleştirdiği konferansta 

aldıkları kararlar, 1985 yılında Cenova'da basılan "Seküler Avrupa'da Allah'a 

Şehadet" adlı kitapçıkta yayınlandı. 

Kitapçığın orijinal metni, toplantıya hangi isimlerin katıldığı ve tamamının 

Türkçe çevirisi, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün yayına hazırladığı, Popüler Kitaplar 

etiketiyle neşredilen Çan'dan Minare'ye Büyük İtiraf adlı kitapta yayınlandı.   

Bu kararlara özellikle Müslüman ülkelerden gelen temsilcilerin, "Eğer bu 

kararları dünyaya ilân edersek, İslam dünyasında Hristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman 

olurlar" diye itiraz ettikleri görülüyor. 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2014 
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HAYA VE HUY 

 Başlı başına bir güç,enerji,rüzgar ve güzel koku olan ruh,eşiyle ruh noktasında 

imtizaç etmesi gerekir ki,beraberlik devam etsin. 

 Ruh kişinin kendi dünyasında bir bütünlük ve beraberliği sağladığı gibi,eşiyle de 

adeta bir ruh ve iki beden olarak bütünlüğü ve birliği sağlaması gerekir. 

 Ruhun bir şubesi olan huyda uyum olmayınca,başta beden olmak üzere başka 

noktalarda uyumlar aranmaya başlıyor. 

 Beden beraberliğindeki  uyum ve imtizaç yeterli olmayınca veya geçici olunca bu 

sefer geçici ve suri tedbirlerle uyumluluk aranmaya başlıyor. 

 Sinemaya veya tiyatroya gitme hevesi bu geçici tedbirin veya uyumun bir yan 

çözüm yoludur. 

 Bununda geçici memnuniyetinin geçmesiyle çiftler bu ihtiyaçlarını gidermek için 

gözlerini memnun edecek ve bir süreliğine hoşlanacakları alış-verişlere yöneliyorlar. 

 Alış-veriş bir ihtiyaçtan ziyade,bu memnuniyetsizliğin,uyumsuzluk ve 

imtizaçsızlığın geçici olarak verdiği bir yan etki oluşturmaktadır. 

 Bu huy haya ile de korunmayınca içte meydana gelen kopukluğa,dıştaki 

güvensizlik de eklenince,küçükten başlayan tartışmalar büyük boyutlara ulaşıyor. 

 Önceden kendi aralarında yapılan sulh ve anlaşmalar yerini ince ince geçici 

olarak bağlanan bağlarında kopmasıyla,daha büyük kopuşlara bırakıyor. 

 Bu durumda dışarının veya çiftlerin taraflarının devreye girmesi gerekiyor. 

 Buradan da bir sonuç alınmayınca mahkeme süreci başlamış oluyor. 

 Burada da son kararı verecek olan merci,ya son kararlarını sorup barıştırıyor 

veya birbirinden bir daha buluşmamak üzere ayrılmalarına karar veriyor. 

 Bu karar ilahi kararında tarafların bir daha bütün yolları kapatmaları sebebiyle 

buluşamayacakları yönünde karara bağlanmış oluyor. 

 Öyle ki tekrar beraber olmaya niyet etmeleri veya pişman olmaları bile sonucu 

değiştirmiyor. 

 Talak demek olan boşayıp salı verme,tekrar beraber olmanın önünü tıkıyor. 

 Ancak tarafların özellikle hanımın ikinci bir evlilik yapıp da aynı uyumsuzluğu 

orada da sürdürerek boşanmaları halinde,birinci evliliğe dönmelerine müsaade ediliyor. 

 Özellikle kadın ve de erkek  böylece kendisinin kocasından başkasıyla imtizaç 

edemeyeceği veya en uygunun o olduğu ortaya çıkmasıyla asgari müştereklerde 

uyumluluklarını tekrar sürdürmelerine müsaade ve karar verilmiş oluyor. 



 -Birinci derecede eşler arasındaki huy ve haya tutkalı onları bir arada 

tutmayınca neseb,güzellik ve mal bağları devreye girerek,onların o aile bağlarını 

sürdürmelerine önemli sebeb oluşturuyor. 

 Ancak bu sebebler önemli olsalar bile,birinci,tek ve en  önemli ve bağlayıcı güçlü 

sebebler değildirler. 

 En kopmaz bağ;ruhtan gelen,hayanın beslemiş olduğu huy bağıdır. 

 Onun dışındakiler birer teferruattır. 

 Huy ruhun imtizaç noktasıdır. 

 İnsanın eşiyle,işiyle,diğer insanlarla olan en keskin bağı onun huyudur. 

 Onun içindir ki denilmiştir;Huy çıkmayınca,can çıkmaz. 

 İman huyu korumakta,namaz huyu sürdürmekte,şükür onu mayalamakta,sabır 

dağılmasını engellemekte,akıl tedbirini almakta,kalb de desteklemektedir. 

 Musibetleri sabır ve şükür içerisinde aşma,manileri geçme bir üst seviyeye 

yükselmeyi gerektirmektedir. 

Şükür verilene karşı,sabır alınana karşıdır. 

 Huy ve haya,hayatın ve diriliğin sebebidir. 

 Hayat huy ve haya ile kaimdir,daimdir,sabittir. 

 Ruh-da hayat ile vardır. 

 Böylece;eğer hayattan huy ve haya çıksa gitse hayat gidecek,hayat çıksa ruh 

gidecektir. 

 Ruhun ruhu da,iman ve marifettir. 

 Huy bir karekter işidir.Ruhun tinetidir.İnsanın hamuru ve çamurudur. 

 “De ki: “Herkes kendi şekline (hüviyetine, karakterine) göre amel eder.” Öyleyse 

kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir.”480 

 MEHMET ÖZÇELİK 

19-04-2014 
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HÜKÜMET YIKILIRSA  SEBEBİ AYASOFYADIR 

 Hükümet asırlık problemlerin üzerine oturmaktadır. 

 Hükümet on-ca başarısına rağmen eğer yıkılırsa bunun müsebbibi ayasofyanın 

açılmaması ve bu konuda yavaş hareket edilmesidir. 

 Niyetin ve samimiyetin iyi olması yeterli değil,icraatın ortaya konulması gerekir. 

 Ergenekon terör örgütü ayasofyanın açılmasında en büyük engeldi. 

 Hükümet bunu başarıyla yürüttü. 

 Şimdi ayasofyayı açma zamanıdır. 

 Ancak hem problem ve hem de lanete sebeb olan emanete ihanet 

olan,ayasofyanın kapalı tutulmasıdır. 

 Ayasofya hükümetinde milletinde namus meselesidir. 

 Hükümet namusuna sahib çıkmalıdır. 

 Milletin namusunu korumalıdır. 

 İstanbulun fethinin sembolünü sevinçten hüzne dönüştürmemelidir. 

 İstanbulun fethiyle beraber ayasofyanın kiliseden camiye çevrilmesi ne kadar 

Efendimizin müjdesine bir mazhariyet ise,ona yakın derecede ayasofyanın zincirinin ve 

kilidinin kırılarak tekrar asliyetine çevrilmesi de müjdeye mazhariyettir. 

 Ruhban okulunun açılması tavizine gidilmelidir. 

 Ecdad zaten gayrı Müslime her türlü hakkını vererek idare etmiştir.Önümüzde 

engel olan ve bahane tutulan bahaneler kaldırılmalıdır. 

 Bir söylentide olsa;özellikle Atatürkle ilgili ve tarihi bazı gizli bilgilerin deşifre 

edileceği tehdidi de varsa,bırakın millet kendi tarihiyle yüzleşsin.Gerçekleri öğrensin. 

 Ayasofyanın kapalı tutulması maddi ve manevi gelişmemizin üzerinde manevi bir 

engeldir. 

 Belaların celbine vesiledir. 

 Fatih gibi bir şahsiyetin lanetine düçar olmaktır. 

 Milletin bir asırlık hasretidir. 

 Bizi bağlayan zincirlerin son halkası ve son kilididir. 

 Halka kırılmalı,kilit açılmalı,millet özgürlüğüne kavuşmalıdır. 

 Bir faraziyede olsa,bir gerçeğe ışık tutacak bir teoridir; 



 -Bu millet kendi iradesiyle Halk partisini iktidara geçirmez.O ancak kendisinin 

de bildiği gibi,darbeyle gelebilir. Ancak bu parti eğer ayasofyayı açsa veya sebeb 

olsa,kaderin onu başarılı kılmasına,oylarının artmasına, tarihindeki onca şaibeleri bile –

geçicide olsa- önemli çapta azaltacağına sebeb olacaktır. 

 Ayasofyayı açan,bugün de yarında hem dünya yönüyle başarılı olur ve hem de 

tarih nezdinde unutulmaz bir Fatih gibi rahmetle anılır. 

 Ayasofya 
481

 üzerine 
482

 birkaç 
483

 yazı yazdım 
484
.Bu konuda çokça yazı 

yazıldı.Sessiz kalınması iki düşünceyi akla getirmektedir; 

 -İşin vehameti gayet büyük.Doğrudur zira hristiyanlık dünyasının memnuniyeti 

ve masonluğun memnuiyeti yanı engelleyiciliği sürmektedir. 

 -İlgisiz ve hissizlik ve ihmal duygusu öne çıkmaktadır. 

 Basiretli ve cesur adımlar atmalıdır. 

 Bediüzzamana kulak verilmelidir; 

 “Nasıl ezan-ı Muhammediyenin (a.s.m.) neşriyle Demokratlar on derece kuvvet 

bulduğu gibi, öyle de, Ayasofya'yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine 

çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i 

İslâmın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzır cihetini 

bulamadıkları ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen 

serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem vurmalı. 

O vakit âlem-i İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zâlimane kabahati 

de onlara yüklenmez fikrindeyim.  

Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, otuz beş 

seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım. “485 

 “Hem Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur'un 

neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâmı, hattâ bir kısım Hıristiyan 

devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya'yı muzahrafattan temizleyip ibadet 

mahalli yapmaktır. Bu ise, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta 

hatırı için Namık Gedik'i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik 

İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim. “486 
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 “Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur'ân ve cihad 

hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve 

antika bir yâdigârı olan Ayasofya Camiini puthaneye ve Meşîhat Dairesini kızların 

lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olması imkânı var mı? “487 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-08-2013 

  

  

İDDİALAR 

 *Önceden olsunda çamurdan olsun,derken,şimdilerde o çamurları temizlemekle 

meşgulüz. 

Çamurların attıkları çamurları da temizlemek,çok kirlenmelerden sonra uzun 

bir zaman alacaktır. 

Ayrık otlarını temizlemek,yeni ürünleri ekmeyi ve sağlıklı dermeyi geciktirmekte 

ve zorlamaktadır. 

Bir zaman insanlar hakkında çok rahat tekfirde bulunuluyordu. 

 *”Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, 

“Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, 

kurtuluşa eremezler.”
488

 

 Önceden çetele tutulduğu için insanlar bilinmekte idi.Ancak şimdi kanlar ve 

soyla karıştığı için,sağlıklı nesilleri bulmak zorlaştı. 

*Cumhuriyetten önceki icazetlerde şecere Rasulullaha kadar giderken,ondan 

sonra meşrutiyetten sonra sadece resmi onayda kalmıştır.Önceden diplomaları 

medreseler verir ve devlet onu onaylardı. 

Meşrutiyet bu kopuşun başlangıcını oluşturdu. 

Şimdi ise bir yandan manevi kıtlıkların olması,engellemelere gidilmesi,farklı nesil 

ve soyların birbirine karışması gibi bir çok sebepler olumsuzluklara neden olan 

faktörler arasında idi. 

Adeta aklına güvenenlerin vahyi ikinci plana iterek,geleceğin inkâr edilmesiyle 

yeni uydurmalar ve uydurukçular ortaya ve ortalığa sürülmüş oldu. 
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” Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken 

"Bana da vahyolundu" diyenden ve "Ben de Allah’ın indirdiği âyetlerin benzerini 

indireceğim" diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları 

içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: "Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a 

karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış 

olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!" derken onların halini 

bir görsen!”
489

 

 Tarihte farklı çok değişimlere şahit olmaktayız.Mesela; 

‘Vahiy katibi Said b.Abdillah? 

Halife Osman'ın sütkardeşi. Emeviler'in önde gelenleri arasında yer aldı. Asıl işi 

maliyecilikti. Peygamber'in vahiy kâtipliğini yaptı. Bir ara islamlıktan döndü ve vahyi, 

kendi dilediği gibi bozup değiştirdiğini övünerek söylediği için Hz. Muhammet'in 

öfkesini çekti. Öldürülmekten Osman'ın araya girmesiyle kurtuldu, yeniden islamlığa 

döndü. Halife seçilişinde Osman'ı destekledi. Mısır'ın fethine katıldı. Osman döneminde 

Mısır valiliğine getirildi (645/646). Başarılı yönetimiyle Mısır'ın, maliyesini düzeltti, 

gelirini artırdı. Müslümanlarla Sudan arasındaki ilişkileri düzene soktu. Bizans'ın 

Afrika eyaletlerine başarılı akınlar düzenledi; 

              Kartaca'yı aldı (647/648). Zatu'us-Savari deniz savaşında Bizans donanmasını 

ağır yenilgiye uğrattı. Halifeye karşı başlatılan ayaklanmalarda Osman'ı destekledi ve 

ona yardım etmek için Mısır'dan ayrıldı. Yolda halifenin öldürüldüğünü öğrenince 

Muaviye'ye katıldı. Sıffin savaşından önce öldü.’ 

Aklı esas alan,aklına güvenen mutezileler türedi,türetildi. 

*Mevlana Mu’tezile hakkında:”Mezheb-i i’tizal his gözünün mezhebidir.Akıl 

gözü visalde olan (gerçek) sünnidir.Mutezileler hislerinin maskarası olmuşlardır.Dışı 

Sünni görünse de (gerçekte) sapıklıktadır.Kim ki,histe kalmıştır,(gerçekte)o,mutezilidir. 

Her ne kadar sünniyim dese de,cahildir.(farkında değildir.)”490  

Zamanımız tüm olumsuzlukların havuzu haline geldi. 

* Süleyman Ateş-i şaibeli kılan onun tefsirindeki yanlışlıklar ve yazmış olduğu 

gazetenin durumudur.
491

 

*Süleyman Ateş bir yazısında;” İbn Haldun da Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini 

söylemenin küfür olacağını ifade etmiştir. Kur’an dinlerin ruhuna bağlı iyi niyetli kitap 

ehlinin cennete gideciğini her vesileyle vurgulamaktadır” (S.Ateş Vatan Gazetesi, 20 

Haziran 2005),ifadesiyle,hristiyan ve Yahudilerinde cennete gidecekleri iddiasında 

bulunmuştur,o da eski bir diyanet işleri başkanı olarak! 
492

 

                                                           
489

 En'am.93. 
490 Feyizler. Musa Özdağ. II/194.  

491 http://home.gazetevatan.com/kategori_yazareskiyazilar.asp?wid=31 

492 http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=5011810&tarih=2005-09-10 

http://tr-tr.facebook.com/video/video.php?v=151568558229877
http://home.gazetevatan.com/kategori_yazareskiyazilar.asp?wid=31
http://www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=5011810&tarih=2005-09-10


Bununla kalmamış,tefsirinde evrimi de savunmuştur.
493

 

*”atv haber merkezine konuşan, Süleyman Ateş'in kardeşi Yavuz Ateş, 

annelerinin Ermeni olduğunu açıkladı. 
494

 

Bu iddiayı yıllar önce, Prof. Zekeriya Beyaz Hür Gün gazetesinde ortaya atmış, 

Prof. Süleyman Ateş yalanlamıştı.
495

  

*Akit, daha önce Papa’ya mektup yazarak, “Aziz Peder, Hıristiyanlığa çok 

yakınım” diyen ve PKK aracılığı ile Kürtlere zorla İncil ve Hıristiyanlık propagandası 

içeren CD’ler dağıttığı ortaya çıkan PKK’nın elebaşısı Öcalan’ın bir papazla samimi 

görüntülerine ulaştı. 

Daha önce Papa II. Jean Paul’e bir mektup yazarak, “Aziz Peder, Hıristiyanlığa 

çok yakınım. Sizin şahsınıza ve dininize duyduğum saygı benim savaşımın ve 

düşüncelerimin merkezindedir.” diyen Öcalan’ın Ermeni bir papazla samimi 

fotoğrafları ortaya çıktı. 
496

 

*”Mahlukatın olmasıyla, daha evvel olmayan bir sıfatla sıfatlanarak 

ziyadeleşmedi (sıfatlarında artma olmadı). Nasıl ki sıfatlarıyla ezeli idi; aynı şekilde o 

sıfatlarla ebediyyen zail olmaz (tükenmez). Mahlukatı yaratmasından beri (sonra) 

“Halik” ismini almış değildir. Ezelden beri Haliktır.” Tahâvi Akaidi Tercümesinden.
497

 

*”Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karlığa, 

Hürriyet’e verdiği mülakatta aynen şöyle demiş: 

            “İslam’ın temel anlayışı, Allah’ın varlığı ve birliğine dayanır. Birliği konusunda 

değişik spekülasyonlar olsa da, varlığını kabul ettikten sonra, gerisi üzerinde fazla 

durmaz İslam. Hatta, Allah’ın varlığından da öte, Hz. Peygamber’i kabul etmeyenlere 

bile hoşgörülü davranır. Nitekim bir hadiste, ‘Allah’tan başka ilah yoktur diyenler 

cennete girecektir’ denilir. Bu hadisten dolayı İslam bilginleri Hıristiyanların, 

Yahudilerin,  Zerdüştilerin, hatta Budist gibi herhangi bir şekilde bir tanrıya 

inananların cennete gireceklerini kabul ederler. Halbuki, Kuran tanrıtanımazlığa karşı 

derin bir hassasiyet göstermektedir. (…). Her çağ, dini metinleri kendisine göre 

yorumlama yetkisine ve imkânına sahiptir…”
498

 

*” İlk karma namazın gerçekleştiği Brandeis Üniversitesi, bir Yahudi 

üniversitesiydi! 1948'de kurulan bu üniversitenin başkanları hep Yahudi olmak 

zorundaydı!  

İslam tarihinde örneği hiç olmayan "karma namaz"a izin veren üniversitenin 

başkanı İsrail Hayfa doğumlu Yahudi Yehuda Reinharz'dı. 
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Yahudilik'te "kadın haham", Hıristiyanlıkta ise "kadın papaz ve papa" yoktu 

tabiî. Ama İslam'da yapılmaya çalışılıyordu... Niye?  

Cami cemaati, Beyza Hanım'ın imam Ahmet Yılmaz'a giderek, "Bırakın cumayı 

ben kıldırayım, devrim yapayım" dediğini iddia etti. Bayan Zapsu bu haberi yalanladı; 

böyle bir şey söylemediğini açıkladı.” 
499

 

*Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İsmet İnönü döneminde, CHP döneminde 

yaklaşık 900 caminin yıkıldığının bilindiğini belirterek, ''Mihrişah Sultan tarafından 

yaptırılan mescit, 1941'de çıkarılan bir kanundan faydalanılarak CHP ocağına dönüştü 

ve caminin giriş kısmına CHP'nin simgesi 6 ok konuldu'' dedi.   

Toplumun besleneceği sağlam ve sağlıklı kanallar kapatılınca,bu gibi 

olumsuzluklar baş göstermeye başladı ve hala da devam etmektedir. 

*Dini olduğu kadar,siyasi,toplumsal,kültürel alanda da bir çok entrikalara ve 

iddialara şahit olmaktayız. 

Üç yıl boyunca internetten gazeteleri tarayarak tuttuğum özellikle Ergenekon 

terör örgütünün entrikaları bir asırlık karanlık ortamı bir nebzecikte olsa 

aydınlatmaktadır.
500

 

*Kozinoğlu'nun cenaze töreninde bir yakını, “Her şeyi anlatacaktı, ama 

konuşturmadılar” dedi. 
501

 

*Taraf'tan Emre Uslu yazısında; 

“MİT’in içindeki sola yakın bir kesim ve askerî istihbaratın önemli kesimi KCK 

operasyonlarından rahatsızdı. 

…Özellikle 2009 yılındaki KCK operasyonları o kesimler ile Emniyet’i kimi 

illerde karşı karşıya getirdi. Şimdilerde bazı aydınların “Devletin bir kesimi KCK 

operasyonlarına karşı” diye yaygara koparması bundan. 

…MİT ve Askerî İstihbarat birimlerinin KCK yapısı içindeki elemanları ‘İl 

Sorumlusu’ seviyesine çıktılar, serhildan eylemlerinde toplumu galeyana getirmek için 

yüzleri poşulu en önde yürüyenler arasında onlar da vardı; hatta en önde gidenler çoğu 

zaman onlardı. 

…Hakan Fidan’dan önceki MİT’in içinde bir damarın elemanları ise çoğunlukla 

Askerî İstihbarat elemanları. 

Yeni devlet PKK ile mücadele ederken istihbarat birimlerinin KCK içindeki 

elemanları şehir sorumlusu seviyesine gelmişti ama asıl görevleri olan PKK’nın 

şehirlerde yapacağı eylemleri bildirmek bir yana o eylemleri bizzat organize ediyordu.                  
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Emniyet’e de aslında hem PKK ile hem de o kesim istihbarat görevlileri ile mücadele 

etmek düşüyordu.” 
502

 

Büyük bir iddia ancak yabana atılacak bir şey değil,zira biz bu filmin önceki 

bölümlerini de bizzat seyretmiştik.Pkk-ya karşı resmi olarak kurulan Hizbullah,yine bu 

kurum tarafından kurulmakla kalmamış,doğudaki bir çok temsil özelliği bulunan 

insanlar saf dışı edilmişti. 

Hizbullah pkk-nın sağ kolu olarak kullanılmıştı. 

Aslında pkk 1970-lerin sol ve devrimci düşüncenin sol kolu iken,Hizbullah sağ 

kolu idi. 

Şimdiki kck ise,pkk-nın pkk içindeki doğu insanını kandırmak amacıyla sağ kolu 

olarak gösterilmeye çalışılsa da,mızrak çuvaldıza sığmamakta,bunların 

materyalist,sosyalist,ateist,Zerdüşt olduğu net olarak ortaya çıkmakta,uzun süre gizli 

kalamamaktadır. 

*”Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ünlü spekülatör 

George Soros'un desteklediği Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV) 

Kurucu Üyesi olduğu ve Mütevelli Heyetinde yer aldığı ortaya çıkmıştı. 

Kılıçdaroğlu, TESEV'in Vakıf Senedi metninde 183 numarasıyla kayıtlı olduğu 

bildirilmişti. 
503

 

*”Papa Eftim tarafından kurulan Türk Ortodoks Patrikhanesi ve şu an temsilcisi 

olan Sevgi Erenerol ile samimi ilişkisiyle dikkat çeken Küçük'ün, Ermeni kökenli olduğu 

ileri sürülüyor.” 

…Kazım Karabekir Paşa, Erzurum ve çevresindeki tüm yetimleri toplayıp, 

onları yurtlara yerleştirdi. İddialara göre, bunların çok büyük bir çoğunluğu Ermeni; 

dört bini erkek iki bini ise kızdı. Çoğunluğu, Kuleli ve Bursa'da açılan Işıklar Askeri 

Lisesi'ne kaydedildi.   Bu çocuklara daha sonra Gürbüzler Ordusu adı verildi. Kazım 

Karabekir, bu uygulaması nedeniyle “Ermeni çocukları Türk'leştirdi!” şeklinde 

eleştirildi. 27 Mayıs darbesini gerçekleştirenlerin içinde bu Gürbüzler Ordusu'ndan 

yetişen önemli isimlerin olduğu ileri sürülmüştü.  

Küçük ileri düzeyde Ermenice bilmesiyle tanınıyor. Kendisi bu durumu 

“Köydeki komşularımdan öğrendim” şeklinde açıklasa da köyde tek Ermeni 

görünmüyor. 
504

 

Araştırmada uzunca deliller serdedilmiştir. 

*Son günlerde “Ermeni asıllı olduğu idda edilen” Diyanet Eski Başkan’larından 

Lütfi Doğan’la meşgulüz. İddialara göre Lütfi Doğan Almanya’daki bir Ermeni Patriği 

ile kardeşmiş. 
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               Hemen ardından ikinci Ermeni asıllı Diyanet İşleri Başkanı haberi geldi. 

Bu defa yine eski bir Diyanet İşleri Başkanı olan Süleyman Ateş’in annesinin Ermeni 

olduğu ortaya atıldı. 

                Süleyman Ateş bu iddiaları şiddetle yalanladı. Ancak,  Süleyman Ateş’in öz 

kardeşi Malatya’da kendisine uzatılan ATV haber mikrofonlarına dobra dobra 

konuştu. “Evet, bizim annemiz Ermeni asıllı bir Müslüman kadındır”
505

 

*Yazar Arsen Yarman, bundan üç yıl önce, Ermeni cemaatinde çok konuşulan 

bir olayı aktardı: 

"İstanbul Kumkapı eski Ermeni patriği Şinork Kalustyan ölmeden önce çevresine, 

Diyanet İşleri eski başkam Lütfî Doğan'ın üvey kardeşi olduğunu açıklamış." 

Almanya Ermeni Cemaati önderi Başpiskopos Karekin Bekçiyan, Yeni Aktüel 

dergisinden Mehmet Asal'a, "Kalustyan'ın üvey kardeşi din adamı Lütfi Doğan'dır" 

açıklamasında bulundu. (5 Eylül 2005.) 

İddiaya göre, Şuşan Hanını, 1 Kasım 1969'da vefat ettiğinde oğlu Lütfi Doğan da, 

İstanbul Kumkapı Ermeni Patrikhanesi'ndeki cenazeye katıldı; Balıklı Ermeni 

Mezarlığı'na defin sırasında kendi inancında dua etti.  

Her iki Lütfi Doğan da tüm iddiaları reddettiler.” Efendi.sh.19.Soner Yalçın. 

*Mum Söndü; 

” İbrahim Alaettin Gövsa'nın, Sebatay Sevi adlı kitabından bir alıntı yapalım:  

Bu kuzu bayramı hakkında Sebatay zümresi mensuplarından Karakaşzade Rüştü, 1924 

tarihinde Vakit gazetesi muhabirine şu izahatı vermişti: "Kuzu Bayramı 22 adarda 

(mart ayında) yapılır. Bu bayram geceye mahsustur. Ve her sene kuzu eti ilk defa bu 

bayram münasebetiyle ve hususî merasimle yenir. Bu merasimde en aşağı ikisi erkek 

ikisi kadın olmak şartıyla evli dört kişinin bulunması lazımdır. Kuzu ziyafetinde 

bulunacakların sayısı iki cinse mensup evli çiftlerin artırılması şartıyla istenildiği kadar 

çoğaltılabilir. Kadınlar iyi giyinmiş ve elmaslarıyla süslenmiş oldukları halde sofra 

hizmetinde bulunurlar. Yemekten sonra biraz eğlenilir ve muayyen zamanda ışıklar 

söndürülerek karanlıkta kalınır. Bu bayram vesilesiyle doğacak çocuklar bir nevi 

kudsiyeti haiz tanınırlar. Ona Dört Gönül Bayramı adı verilir."
506

 

*” 32 İnci Gazioğlu yakın arkadaşı Nadire İçkale'nin organize ettiği ve basında, 

"Sosyetik umre" başlığıyla verilen haberlere göre birkaç kez bu kutsal görevi yerine 

getirmişti. "Sosyetik umre"ye katılan diğer arkadaşları şunlardı: Esin Demirören, Esin 

Çelebi, Hülya Kalkavan, Melek Taranoğlu, Şükran Öztiryaki, Nur Bilici, Yeşim Bilici, 

Ayşe Akıncı, Gülbin Avcı, Tomris Avşar, Gülay Dağdeviren,  

 

Ramazan ayının ilk pazar günü Çırağan Oteli'nde AKP kurucu su Mehmet 

Gazioğlu ve eşi İnci Hanım'ın1[F32F] verdiği iftarın konuğu İsrail Başkonsolosu Amira 

Arnon'du. İftara katılan birçok Yahudi işadamı ile Nihat Boytüzün gibi Müslüman 

işadamlarına Mehmet Gazioğlu'nun sponsoru olduğu yirmi ciltlik Yeni Bir Anlayış 

Işığında Kur'an Tefsiri kitabı dağıtıldı.  
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Yani, kuşkusuz Nihat Boytüzün, bu tefsirleri okumuştur; kızının "karma 

namaz"a durmasına bu bilgiler ışığında yanıt verecekti; ama kimse sormadı. O da 

konuşmadı...” 
507

 

*11 Eylül'ün kahramanı William Rodrigez, olaydan 6 yıl sonra Müslüman 

olduğunu belirterek, ''11 Eylül saldırıları Amerika'nın Irak'a girmesini haklı göstermek 

için yapıldı. Saldırının Müslümanlara atılmaya çalışılmasına dayanamıyorum. Daha 

uçaklar binalara çarpmadan içerde patlamalar oldu'' dedi. 
508

 

*Dünyaca ünlü Time dergisinin foto muhabiri Kuzey Irak'taki bir PKK birimini 

fotoğrafladı  

Yayınlanan fotoğrafların ise birbirinden ilginç hikayesi var. Örneğin bir PKK 

militanının üzerinde sahte ABD üniformasıyla bölgede hareket ediyor.
509

 

*Bazen babalarının ödemediklerini evlatları öder.Birde evlatları borçlanmışsa, 

ödeme daha çok ve ağır olur. 

Suriye-de Esad hem babasının ve hem de kendi borç bedellerini ödemek 

durumundadır.Ağır bir bedel.Bildiği için pek yanaşmamaktadır. 

48 yıldır o insanlardan çalınıp gasbedilmiş,zorla ve zorbalıklarla alınmış.İadesi 

gerekmektedir. 

*İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin 

Burucerdi, 'İran hava kuvvetleri yeterince güçlüdür' diyerek PKK'ya karşı İran hava 

sahasının Türkiye'ye açılmayacağını ima etti.” 
510

 

*Terörist başı Öcalan'ın, PKK'nın eylemsizlik kararını bitirdiği 15 Temmuz 

tarihine yakın günlerde yazdığı 10 sayfalık mektupta, PKK'ya ve KCK'ya verdiği 

talimatlar göze çarpıyor. Öcalan'ın mektubunda, Kandil'i ve KCK'yı pasif davranmak 

ve eylem yapmamaktan dolayı sıkça eleştirmesi göze çarpıyor. 511 

*”Savcıyı arayıp Öcalan'ı serbest bıraktıran, Org. Turgut Sunalp'ti 

KAZIM CANLAN ANKARA, CİHAN   -   19.11.2011 

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 1972 yılında 6 ay hapishanede 

kalan Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için Orgeneral Turgut Sunalp'in Savcı Baki 
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Tuğ'la görüştüğünü söyledi. Tayyar, Orgeneral Sunalp'in telefonla aradığı savcı Tuğ'a 

"Öcalan adamımızdır, serbest bırakılsın!" dediğini söyledi.”
512

 

*Yakalanan teröristlerin içinde bir isim dikkatleri üzerinde topladı. 1972'i 

doğumlu olduğu aynı zamanda grubun lideri olan Kenan Y. adlı teröristin Mavi 

Marmara baskınının hemen ardından, İskenderun 7. Deniz Hava Savunma Taburu 

Komutanlığı'na bağlı askeri araca yapılan ve 7 askerimizin şehit olduğu eylemde görev 

aldığı tespit edildi. Saldırı zamanlamasıyla dikkat çekmiş ve Mavi Marmara baskınıyla 

bağlantısı olabileceği iddia edilmişti. 

 

              Terörist Kenan Y. hakkında yapılan araştırmalarda kendisinin İsrail'de ikamet 

ettiği, İsrail'de oturmadığı zaman dilimlerinde ise sık sık bu ülkeye giriş çıkış yaptığı 

anlaşıldı. Teröristin İskenderun'da 7 askerin şehit edildiği eylem öncesinde 

deİsrailileTürkiyearasında mekik dokuduğu da tespit edildi. 
513

 

*”Mısır’ın öldürülen eski devlet başkanı Enver Sedat’ın yakın arkadaşı olan Dr. 

Mahmut Cami’nnin yazdığı “Bildiğim Sedat” adlı kitabında Hafız el Esed ile ilgili şok 

bilgilere yer verdi. Kitapta Hafız Esed’in 1967 savaşında 100 milyon Amerikan doları 

karşılığında Golan Tepelerini İsrail’e sattığı ileri sürülüyor. Bir dönemin en önemli ismi 

olan Sedat’ın söylediklerini Lübnan eski Cumhurbaşkanı Cemayel de doğruluyor. 

Mısır’daki ilk Danışma Konseyi’nin üyesi olan Dr. Cami’nin kaleme aldığı 

“Bildiğim Sedat” adlı kitabında mezkur anlaşmadaki parayı Rıfat el Esed ile kardeşi 

Hafız Esed’in aldığı ve bir İsviçre bankasında çek olarak muhafaza edildiğini söyledi. 

Kitapta şunlar yazılıyor: 

“Bir gün sabah Sedat beni yanına aldı özel olarak ve yanımızda hiçbir koruma 

olmaksızın (Suriye’nin bir parçası olan) Golan Tepelerine gittim. Allah’a yemin ederim 

ki kendisi elini omzuma koydu ve birlikte Golan Tepelerine karşı duruyorduk. Şunları 

söyledi: Bak Mahmut. Burası Golan. İsrail bile olsa herhangi bir güç burayı kolaylıkla 

ele geçirebilir mi? ” Cevaben Sedat’a bunun imkansız olduğunu söyledim. O da bana 

dedi ki: Sana çok tehlikeli ve gizli bir şey söyleyeceğim. Golan Tepeleri İsrail tarafından 

100 milyon dolar karşılığı satın alındı. Hem Hafız Esed hem de Rıfat Esed tarafından 

alınan bu para bir İsviçre Bankasındaki hesaplarına yatırıldı.”
514

 

*”ECEVİT'İN ÖNÜNE BİR ÇANTA PARA KOYMUŞLAR 

 

             Canikli, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, 20 yıl önce yaptığı bir açıklamada, 

1971'de başından geçen bir olayı anlattığı söyledi. Canikli, Ecevit'in, ''Bir yabancı 

vakfın şube yöneticileri, ellerinde bir çanta dolusu parayla bana geldiler. Bana 
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uluslararası sosyal demokrat hareketi adına yardım etmek istediklerini söyledi, çantayı 

açıp parayı ortaya koydular. Cevabını hemen verdim, yardımın kanuna aykırı olduğunu 

söyledim, teklifi reddettim'' açıklamasında bulunduğunu söyledi.
515

 

 *Nasılki Hz.Âdemin dünyaya gelmesinde işlemiş olduğu hata sebep oldu ise 

hakeza dünyanın kapanışı olan kıyametin kopması da beşer eliyle olacaktır. 

 Bu da ya onun zulmü sebebiyle veya harici bir tabiat olayının olmasına sebep 

olmasıyla gerçekleşecektir. 

”Elbette, beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, 

istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâmda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir 

saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah.”
516

 

*”Mehdi-i Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç 

vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o 

vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyeden 

bekliyoruz.”
517

 

*”Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya mânevî bir 

kıyâmet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'ân'ı kabul 

etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli 

cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-

Beyânı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla 

sarılacaklar.”
518

 

Beşer fay hatlarını tetiklemek suretiyle gerek depremlere ve gerekse de 

tsunamilere sebep olmasıyla  da kıyametini çabuklaştırmaktadır. 

“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i ilahiye namına ve hakaik-i İslamiye 

dairesinde mahkemeler açmazsa, maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, 

anarşistlere,Ye’cüc ve Me’cüc’lere teslim-i silah edecekler diye kalbe ihtar edildi.” 
519

 

  *Ayriyeten Bediüzzaman ahirzamanda gelecek olan o zatın zaman ve 

görevlerinin ne kadar devam edeceğini de eserlerinde belirtmiştir. 

*Hadîs-i şerifinin sarahati; 

  ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يَختَبِيَء اليهودى من وراء الحجر و الشجر فيقول  

. هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله، اال الغرقد فانه من شجر اليهود! يا عبد هللا! يا مسلم: الحجر و الشجر  
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518 Sözler | On Üçüncü Söz | 140, Emirdağ Lâhikası | Birinci Ağır Ceza Mahkemesine | 368, 
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   “Müslümanlar Yahudilerle harb edip, Müslümanlar onları öldürmeden kıyamet 

kopmaz. Müslümanlar onları öyle öldürürler ki, hatta Yahudiler taşların ve ağaçların 

arkalarına saklanırlar da, taşlar ve ağaçlar müslümanlara: ‘Ey Müslüman! Ey Allah’ın 

kulu! İşte bu Yahudi arkamdadır. Gel de onu öldür’ der. Yalnızca ‘Ğarkad’ denilen 

ağaç müstesna. Çünkü o Yahudilerin ağacıdır”.
520

 

13-12-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

KUR’AN KISSALARINDAN İKİ ADAMIN MİSALİ 

Kehf suresi 32-49 âyetleri insanlık tarihi boyunca tüm insanların durumu ve dünya 

hayatını bu iki adamın misalinde özetlenmiştir: 

“32. Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, 

her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. 

33. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasından 

bir de ırmak fışkırtmıştık. 

34. Bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: 

"Ben, servetçe senden daha zenginim; insan sayısı bakımından da senden daha 

güçlüyüm." 

Bu iki kişinin kimliği konusunda mevcut görüşler şunlardır: 1.Mahzum kabilesinden 

Mekkeli iki kardeştirler. 2.Maksat Allah Resulü ile Mekkeli müşriklerdir. 3.Allah’a 

inanan ve inanmayan herkes için geçerli bir misaldir. 4.Lu’ayne b. Hısn ve ashabı ile 

Selman, Suheyb ve ashabı arasında bir benzetmedir. 5.Babalarından kalan büyük çapta 

bir mirası birisi inancının gereği gibi, diğeri de inançsızlığın gereği gibi harcayan iki 

İsrailli kardeştirler... Hepsinde ortak olan nokta: İman etmeksizin, serveti tek gaye 

edinerek mal yığma tutkusunun insanı zulme ve hüsrana sürükleyeceği gerçeğidir. 

35. (Böyle gurur ve kibirle) kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun, 

hiçbir zaman yok olacağını sanmam." 

36. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem, 

hiç şüphem yok ki, (orada) bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum." 

37. Karşılıklı konuşan arkadaşı ona hitaben: "Sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden 

(spermadan) yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'ı inkâr mı ettin?" 

Servetinin ve adamlarının çokluğuyla gururlanan bu kişinin ahireti inkar ettiği, 36. 

Ayetin başında anlatılmıştı. 37. Ayette ise bu kişi Allah’ı inkar etmekle itham ediliyor. 

Şu halde, Beyzavi’nin de işaret ettiği gibi, ahireti inkar etmek, bir bakıma Allah’ı inkar 

etmek demektir. Zira, ahiretin imkansızlığını savunmak, Allah’ın gücünün 

sonsuzluğundan şüphe etmenin bir sonucudur. Nitekim bu kişiye, kendisinin yaratılış 

                                                           
520 (Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Mace, İmam Ahmed) 

 

http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=32
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=32
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=33
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=33
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=34
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=34
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=34
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=35
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=35
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=36
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=36
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=37
http://www.kuranmeali.com/ayetkarsilastirma.asp?sure=18&ayet=37


safhaları hatırlatılmak suretiyle bu kudretin sahibi olan Allah’ın kıyameti de 

gerçekleştirme gücünde olduğu isbatlamak istenmiştir. 

38. "Fakat O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam." 

39. "Bağına girdiğinde: Maşaallah! Kuvvet yalnız Allah'ındır, deseydin ya! Eğer malca 

ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan (şunu bil ki):" 

40. "Belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir; senin bağına ise gökten 

yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak haline gelir." 

41. "Yahut, bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın." 

42. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, bağı uğruna yaptığı masraflardan 

ötürü ellerini oğuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. "Ah, diyordu, keşke 

ben Rabbimehiçbir ortak koşmamış olsaydım! 

43. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de 

kurtaracak güçte değildi. 

44. İşte burada yardım ve dostluk, Hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, 

en güzel akıbeti veren yine O'dur. 

45. Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu 

su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgarın 

savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir. 

Allah Teala, 45. Ayetteki teşbih ile dünya hayatının geçiciliğini, ibret nazarıyla bakan 

insanın, bir bitkide dahi kendi hayatının başlama, gelişme ve tükenip son bulma 

safhalarını açık bir şekilde görebileceğini belirttikten sonra, insana yaraşanın, dünyanın 

geçici zinetlerine aldanmak yerine, kısa süren dünya hayatında yapacağı iyi işlerle ebedi 

saadete erişmek olduğuna şöyle işaret etmektedir: 

46. Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin 

nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır. 

47. (Düşün) o günü ki, dağları yerinden götürürüz ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu 

görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları (tüm ölüleri) mahşerde toplamış olacağız. 

48. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır: Andolsun ki sizi ilk defasında 

yarattığımız şekilde bize geldiniz. Oysa size vadedilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman 

tayin etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? 

Bu ayetle ilgili olarak Kurtubi bir hadis nakleder ve hadisi bu ayete en özlü tefsir sayar: 

“Kıyamet günü Allah Teala yüksek bir sesle seslenir ve şöyle der: Ey kullarım! Ben 

Allah’ım, benden başka ilah yoktur. Ben acıyanların en acıyanı, hüküm verenlerin en 

adili ve hesap görenlerin en süratlisiyim. Bugün size korku yok. Üzülmeyeceksiniz de. 

Delillerinizi hazırlayın, kolay cevap verin. Çünkü sorumlusunuz, hesaba çekileceksiniz. 

Ey meleklerim! Hesapları görülmek üzere kullarımı ayak parmakları üzerinde sıra sıra 

dikin.” 

49. Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını 

görürsün. "Vay halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey 

bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!" BöyIece yaptıklarını 

karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” 
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MEHMET ÖZÇELİK 

15-02-2014 

KİM ÖZÜRLÜ ? 

 Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünyadaki 500 milyon kadar engelli insan 

bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte 

birinin hayatlarında bir çeşit engelle doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya 

olduğunu belirtilmektedir. Dünyadaki engellilerin yüzde 80‟i düşük gelirli ülkelerde 

yaşamaktadır ve temel hizmetlere ulaşamamaktadır. 

            Dünyada yapılan araştırmalara göre, , engellilere çeşitli yaşam kolaylıkları 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilen yerel iyileştirme hizmetleri sayesinde büyük 

oranda engelli, topluma tekrar kazandırılabilmektedir. 

  Devlet İstatistik Enstitüsü‟nün 2003 yılında yapmış olduğu araştırmalara göre 

ülkemiz nüfusunun %12‟si engelli kişilerden oluşmaktadır 

 * Türkiye’nin nüfusu 2000 yılı DİE Genel sayımının kesin olmayan sonuçlarına 

göre 67.844.903 kişi. Türkiye’deki ortalama hane halkı büyüklüğü ise 4,64. Bu 

sonuçlardan yola çıkarak Türkiye’de toplam 15.204.227 hane olduğunu söylemek 

mümkün. Türkiye’nin 15 yaş ve üstü nüfusu ise 47.799.287 kişi. 

        Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’nin 100 hanesinin 5,4’ünde 1,23 engelli 

bir vatandaşa rastlamak mümkün. Bu da yaklaşık 821.028 hane etmekte. Türkiye hane 

halkı büyüklüğünü 4,64 kabul ettiğimizde, engelli vatandaşlardan ortalama 3,807,293 

kişi etkilenmekte. Türkiye’de ailesi ve/veya yakınları tarafından engelli (Bedensel, 

Zihinsel, Görme ve İşitme) olarak tanımlanan yaklaşık 922.000 kişi olduğu saptandı.  

            Tespit edilen yaklaşık 922.000 engelli kişinin soru formunda belirtilen kriterlere 

göre dağılımı yaklaşık olarak aşağıdaki gibi: 

       . Zihinsel Engelli: 199.000 kişi 

       . Bedensel Engelli: 536.000 kişi 

       . İşitme Engelli: 109.000 kişi 

       . Görme Engelli: 77.000 kişi 

*Bu raporlar gayet ürkütücü,asla göz ardı edilecek bir durum değildir. 

Özürlü kişi ve sahibi için evvel emirde elbette kolay konuşulacak,onlar adına 

konuşma kolaylığı elbette söz konusu değildir. 

 Ancak o özürlü kişi veya sahipleri,yakınları şunu düşünmelidir; 

 -Bu hayat gibi,sahip olduğumuz  her şey bize bir emanettir.Yolda bulmuş da 

almış değiliz. 

 Bunları bize verenin hakkı elbette bizden daha çoktur. 

 Olaya bir yönüyle değil,çok yönleriyle bakarak değerlendirmek gerektir. 



 Her zaman için bizden alınanlar bir imtihan sebebi değildir. Aynı zamanda 

verilenler de bir imtihan sebebidir. 

 Mesela olaya olumsuz bir açıdan bakacak olursak;  

-O çocuklarının veya yakınlarının  bir  Firavun,Nemrud,zalim biri  veya bir 

gayr-ı Müslim olmalarını isterler mi? 

 Elbette hayır denilecektir.. 

 Bu durumda gerçek özürlüyü değerlendirecek olursak;günah bataklığına 

batmış,insaniyetini yitirmiş,İslamiyet nimetinden,hidayetten mahrum olmuş insanlar 

gerçek özürlü ve tedavisi olmayan bir  hastalığa yakalanmış kimselerdir. 

 Menfi insanların sayısını milyarlara kadar uzatabiliriz. 

 Nice aileler çocuklarının olmamış olmalarını arzu etmektedir. 

 İşte bütün bu insanların menfilikleri o derece menfi bir durumdur ki,sadece bu 

dünyada bir özürlü olarak değil,ebedi alemde,ebedi olarak bir özürlü kalmış 

demektirler. 

 Olayın en önemli boyutu;âhiret boyutudur. 

 Sabır içerisindeki bir özürlünün kazancı ile,sabırsız sağlıklı bir kişinin ödülü ve 

sevabı aynı olmayacaktır. 

 Mesela gözü olmayan imanlı bir özürlünün cennetin bahçelerindeki gördükleri ve 

görüş alanı ile,sağlıklı kimsenin ki elbette bir olmayacaktır. 

 *Açık Öğretim Lisesi imtihanlarına girdim.Bir kız öğrenci için,özürlü olarak 

benim okuyup cevaplandırmasını sağlama konusunda  yardımcı olmam istendi. 

 Sürekli moral verip,zeki olduğunu söyleyerek,güzel bir ortam oluşturmama 

rağmen,arada bir kendisini tutamıyor,ağlıyordu. 

 Dışarı çıktığında babasıyla beraber birbirlerine sarılmış ağlaşıyorlardı. 

 Bende en az onlar kadar hislendim. 

 Ancak kader cihetiyle düşündüm ki;Beşerin hatasıyla beraber,her şeyde kaderin 

bir adaleti vardır. 

 O kız bir fahişe olup sağlıklı olmaktansa,bu haliyle benim yanımda çok daha 

sağlıklı bir kimse idi. 

 Bizler neticesini bilmediğimiz bir konuda hüküm verirsek,elbette yanlış yapmış 

oluruz. 

MEHMET ÖZÇELİK 



16-05-2012 

 

 

KCK OPERASYONLARI 

 Türk solunun ve milliyetçiliğinin yerini kck almaya çalışmaktadır. 

Türkiye-nin geneline uygulanmaya çalışılan Türk solu ve milliyetçiliği başarılı 

olamayınca,yerini mevzii ve dar alanda Kürt solu ve milliyetçiliği almaya çalışmaktadır. 

 Ancak yerine ikame edilecek tam bir İslami duygu ile bunlara son verilebilir. 

 Zaten gerek Türk milliyetçiliği ve solu ikame edilmeye çalışılırken;ya tamamen 

ortadan kaldırılmaya veya göstermelik bir din bağlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 Bugünkü kürt solu ve de kürt milliyetçiliği de yerleşmek için dini geri plana 

atmakta,sürekli dine saldırıda bulunmaktadır. 

 *1970-lerde kaos çıkaran solcular ve onlara alet olan milliyetçi kesim,ordudaki 

cunta ekibinin işini kolaylaştırdı.Darbelere zemin hazırladılar. 

 1980 sonrası solcuların bir kısmı yer altına indi,şimdiki ergenekonun çatısını 

oluşturdu. 

 Pkk doğuruldu ve beslendi.Ordunun içinde bulunan cunta ekibi pkk-yı göz ardı 

etti,adeta gelişmesine göz yumdu. 

 Bununla da kalmadı,toplumda psikolojik savaş uygulayarak asıl tehdit unsuru 

olan pkk-yı görmedi,inançlı kesime irtica ve şeriat geliyor yaygaralarıyla tam bir savaş 

açtı. 

*Manisa-daki Tuğgeneral Naim Baburoğlu için halkın;yunanlılar bile memleketi 

işgal durumunda bu korkuyu yaşamadık,diyorlar. 

 Fişleme,başörtülülere eziyet,nefret ettirme,devlete düşman yapma,hepsi bir 

arada. 

 *Askerin baş örtüsüne karşı almış olduğu tavır,kutlamalarda onları almamaları 

gayet çirkin,silinmez bir leke ve geçmişini bir inkârdır. 

Kahramanmaraş-ta bacımızın baş örtüsüne dokunan fransıza karşı,bugün kendi 

ordumuzun içinde bir kesim fransızın yapamadığını yapmaktadır. 



*Dünyada kendi ordusu tarafından meşru göstermek üzere kaos oluşturup,kendi 

halkına karşı darbe yapan,kırktan fazla kaos oluşturan internet siteleri oluşturarak; 

irtica,şeriat gibi kaos ve karalama propagandalarıyla toplumu germekte,psikolojik 

savaşa zemin hazırlamaktadır. 

Kendi halkını her şeyine varıncaya kadar öyle ki evinde Kur’an-ı Kerim 

bulundurmasından namaz kılmasına hatta yakınlarının kılıyor olmasına kadar fişlemesi 

tam bir garabet,rusyayı bile geride bıraktıracak seviyesiz bir uygulamadır. 

Adeta düşman bulamayan ordu,kendisine yine kendi halkından bir düşman ve 

hedef bularak onlarla uğraşmakta ve uğraştırmaktadır. 

*Milliyetçi geçinenler bilmeden meşru olarak orduya sahip çıkayım derken,gayrı 

meşru olarak ordudaki cuntaya,mafyaya,ergenekona ve kaosa sahip çıktığının 

bilincinde olmalıdır. 

80 sonrasında,önceki gibi alet olunmaması bir başarı iken,başka yanlışlarla hata 

tekerrür etmemelidir. 

*Pkk-nın problem yaptığı en önemli sebep;Kürtleri azınlık olarak görmek ve 

göstermek olup,hak almaları için tahrik edilmektedir. 

Oysa dinen ve fıkhen azınlık ifadesi gayrı Müslimler için kullanılır. 

Oysa Kürtler azınlık değil,Müslüman olup bu vatanın asıl üyeleridir. 

 *İpin ucu hariçte oldukça bu işte sürmeye devam edecektir. 

 *Doğuda ajanlar kaynıyor.Provakatörlerin içerisinde almanı,israili,fransızı 

çoklukla. 

 *Osmanlı Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bugün terör 

örgütü PKK'ya destek veren Fransa'nın 1. Dünya Savaşı yıllarında da Ermenileri 

silahlandırdığını dile getirerek, Güneydoğu'da 800 bin Müslüman'ı katleden 

Ermenilerin bunu Fransız silahları ile yaptığını kaydetti. Türkiye'nin misillemede 

bulunması gerektiğini kaydeden Akgündüz, “Meclis hemen bir karar alıp Fransa'nın 

Cezayir'de yaptığı katliamı soykırım olarak kabul etmeli” dedi. “ 
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 - Dün (10-09-2011)kendisine atfedilen "PKK'ya silah satalım, militanlarına seri 

eğitim verelim" gibi sözleri yalanlayan İsrail Dışişleri Bakanı Liberman,yalanlasa da 

yıllardır yaptıklarını dışa vurmuş oldu. 
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 *Mısır/Kahire-deki İsrail elçiliğine girilip yakılarak her şeyin talan edilmesi, 

sırada suyu ısınan İsrail-in olduğunu göstermektedir. 

 Bu gün oynanan oyunlar aslında tarihin tekerrürüdür. 

 * 31 Mart hadisesinin tertipçileri arasında bulunan şair ve filozof Rıza Tevfik’in 

bu meş’um hadisenin ardında İngiliz parmağı olduğunu itiraf edip, ihtilal hadisesinden 

sonra İngiliz konsolosluğuna gittiğinde çok soğuk bir şekilde karşılandığını ve o zaman 

bunun sebebini anlayamayan Rıza Tevfik’in çok sonraları Londra’ya uğrayıp bunun 

sebebini o dönemin İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Lord Nikılsın’a sorduğunda bu 

İngilizin çok ibretli bir şekilde”Rıza Tevfik Bey, Biz bilhassa Hindistan’da İslam 

ülkelerini idaremiz altına alabilmek için milyarlarca altın harcadık ama başarılı 

olamadık. Halbuki Sultan Abdülhamid, her yıl bir ‘Selam-ı Şahane’, bir de ‘Hafız 

Osman hattı Kur’an-ı Kerim’ gönderiyor ve bütün İslam ümmetini, hududsuz bir 

hürmet duygusu içinde emrinde tutuyor.Biz bu ihtilalle siz jön Türkler’den hilafet 

kuvvetinin ortadan kaldırılmasını bekledik ve aldandık. İşte bundan dolayı siz soğuk 

karşılandınız?” cevabını vermiştir. 

 *Gaziantep-te Mehmet Paşa camiinin imamlığını 28 sene bir ermeni yapmış. 

*Sultan Ahmet camiinin imamlığını bir rum yapmış.Daha sonra bunu avrupaya 

giden birisine söylemiş. 

************************ 

*Chp ve Bdp mecliste yemin etmemekle ofsayta düşmüştür.Bunun izahını 

yapmada zorlanacak ve de mahcup olacaktır.Tıpkı vekillerinin eşlerine,çocuklarına, 

yakınlarına izahta zorlandıkları ve yüzlerinin kızarması gibi. 

Mecliste olunduğu halde yok denilmesi gayet gülünç,küçük düşülmüş ve dürüst 

davranılmamıştır. 

*Chp-nin ruhunda isyan var,şikayet var.Ondandır ki her şeyi devirmek ve 

devretmek için devrimcilik elbisesini çıkartmama yeminini etmiş bir parti,bir çatıdır. 

Allah bu milleti bu isyan ve devrim ateşinde yakmasın. 

*Baykalı çok rahat kullanamayacaklarını düşünen Ergenekoncular,onu bir 

komplo ile devirerek,kullanabilecekleri birisini getirdiler. 

Zira kendi içlerindeki memnuniyetsizlik ve daha açık ifadeyle,israilin chp-yi 

dizayn ettiği ifadeleri çıkan kokulardan bir kısmıdır. 

*Evvelden meclisin mızıkçılık yapan mızıkçı çocuğu chp idi,şimdi ona 

ergenekonun ikizi olan bir de Bdp eklenmiş oldu. 



Artık mızıkçılık yoluyla herkesin elindeki topunu alır,oyun bozanlık yapar.bazen 

de oyun bozmak için oyun kurar! 

*Evvelden ergenekonun hamiliğini yapan Chp,bundan sonraki dönemde 

Ergenekon ve silivriye hamile kaldığından hamilelik yaptığından,iki durumla karşı 

karşıyadır; 

1-Ya düşük yapacak. 

2-Ya da diğer seçime kadar doğumu gerçekleştirecektir,o da doğum sancıları ve 

tutturduğu sancılar içerisinde. 

*Chp ve Bdp meclisin açılışında girmeme ve yemin etmeme krizinin temelini 

önceden atmışlardı. 

Chp kriz partisi ve çözümsüzlük partisi durumuna düşmüştür.Oysa yemin edip 

çözümü mecliste arasaydı daha dürüst,seviyeli ve anlamlı olurdu. 

Chp mecliste yemin etmemekle Bdp-nin temsilciliğini,sözcülüğünü ve oydaş-lığını 

üstlenmiş oldu. 

*Chp bu olumsuz hareketiyle kendisini bağlamış oldu,kısırlaştırıp çıkmaza soktu. 

Türkiye bu parti ve partililerle yola gidemez ve yolculuğa çıkılamaz. 

*Acaba Baykalı yerinden edip,yerine Kılıçdaroğlunu getiren Ergenekon,bu 

jestinin karşılığını,Chp-yi kontrol etmekle mi kullanıyor? 

Yüzde bir bile etmeyen Ergenekon terör örgütü,Chp ve Mhp-yi kontrol altına 

almakla yüzdesini kırka kadar çıkarmayı hedefliyor. 

*Meclise girmemenin veya yemin etmemenin ardında;Akp-ye kurulan bir 

tuzaktır.Yani Öcalan gibi terör ve suçluların,Silivri-deki Ergenekon üyelerinin, 

darbecilerin önünü açacak bir yolu sağlamak amacıyla iki Ergenekon terör örgütü ve 

müebbed hapse mahkum zanlıların çıkarılmasını sağlamakla bu yapılacaktır. 

Bugünlerde anayasa yapılmasını Ergenekon zanlılarının serbest bırakılmasına 

bağlayan chp-nin bu teklifi çok manidardır. 

*Pkk-nın temsilciliğini yapanlar,idrarla abdest almaktadırlar.Bazı iyi niyet 

görünümünde bulunan bağımsızların üzerine de bu idrarı sıçratmaktadırlar. 

Bu parti şiddet ve terörle özdeşleşmiş durumdadır. 

Bdp-pkk-kck bir piyondur.Mesele onları çözmek veya bitirmekle bitmez.İpin 

ucunu bulmak gerektir. 



Onunda en güzel barındığı yer chp ağırlıklıdır. 

  

*Son yıllarda ve günlerde görülen en hazin bir olay da;kirli,şaibeli,fuhşa 

bulaşmış insanların,bürokratın,yönetimin başına geçmeleri,geçirilmeleridir. 

 Daha da ötesi;adeta o makamlara namzet olmanın,bu kirliliklere bulaşmak 

olduğu cazip hale getirilmektedir. 

 Bu durum milletvekilliliği için de o hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

10-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

  

KAYYUM  İSMİ 

 Allah bi-zâtihi kâim ve kayyumdur. 

 O’nun varlığı,bir başka varlığın varlığına bağlı olmayıp,tüm varlıklar O’nun 

varlığı ile var olmakta,ayakta durmaktadır. 

Kayyum ismi Kur’an-ı Kerim-de 3 yerde geçer; 

Bakara.255,Âl-i İmran.2,Taha.111. 

Kur’an-da Hayy yani hayat ismiyle beraber zikredilir. 

Âyet-el Kürsiyi öne çıkartan en önemli faktör,Kayyum ismiyle beraber tevhidin 

on tabakasını zikretmiş olmasıdır.
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Âyet-el Kürsideki Kayyum ismini,devam eden ayet açıklamaktadır. 

Yani Kayyum olan Allah-O’nu ne uyuklama ve ne de ondan daha ağır olan uyku 

tutmaz,yerde ve gökte olan her şey O’nundur ve O’nun kontrolündedir. 

Kayyum ismi,Arapçada mübalağalı ismi fail olarak isimlendirilir. 

Yani fazlasıyla,sonsuza dek var olup varlığı devam etmekte ve varlıkları devam 

ettirmektedir. 

Büyük ve küçük her şeyin kıyamı O’nun iledir. 

                                                           
522

 Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 385. 



Yer yüzünde hareket eden hiçbir varlık yoktur ki,O’nun Kayyumiyetinin 

haricinde bulunmuş olsun! 

 Allah zatıyla ezeli ve ebedi olduğu gibi,sıfatlarıyla da ezeli ve ebedidir. 

 Mahlukatın sıfatlarıyla kıyasa girmez.  

Sınırsız ve sonsuz olan,sınırlı ve sonlularla nasıl kıyasa girer,ölçülebilir? 

Kayyum ismi Allahın zati sıfatlarındandır. 

Hz.Ali-nin zikrettiği altı isimden biridir.
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Hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere, Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe 

illâ hüvel-hayyel-kayyume ve etubü ileyh okuyanın, bütün günahları afv olur)" 

 

            Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel 

kayyum ve etubü ileyh" okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa 

da, affolur. [Tirmizi] buyurulur. 

-Enes bin Malik,Efendimizin Hayy ve Kayyum isimleriyle dua ettiğini nakleder. 

-“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun 

isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına 

çarptırılacaklardır.”
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-“Hiçbir şey O’nun benzeri değildir.”
525

 

Bütün isimleri bulunup,Kayyum ismi olmasa,varlıklar varlıklarını devam 

ettiremezler. 

Her bir ismin tasarrufu Kayyum ismine bakar. 

Her şey Kayyumiyete sunulmaktadır. 

-Hayy ve Kayyum isimleri,ismi âzamdır. 

-Buhari-de,bu isimlerle isteneni Rabbimizin verdiği belirtilir. 

-İnsanın küçük dünyasında ruh ne ise,büyük alemde de Kayyum ismi odur. 

Vücutta bulunan trilyonlarca hücre,atom ve farklı duygular tek bir ruh 

tarafından kontrol edilir,ayakta tutulur,varlığını devam ettirir. 

Kayyum ismi de bir ruh gibi alemi ayakta tutar. 

-Her bir şeyin oluşumunda üç şey devreye girer; 
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Var oluş – Devam – Kıyam. 

Yani her bir şeyin yaratılışında Allahın üç ismi devreye girer; 

İrade-Kudret ve Halk yani Yaratma. 

Kayyum ismi ise bu isimlerin ortaya koyduğu  oluşumun ayakta kalışını ve 

devamını sağlar. 

Allah Yahudilerin dediği gibi;Allahın alemi altı günde yaratıp yedinci günde 

dinlenmesi veya varlıkları kendi haline bırakması söz konusu değildir. 

-Kıdemi zatın taaddüdüne sebeb olduğunu öne sürerek Allahın sıfatlarını inkâr 

edenler,kendi sahib oldukları sıfatlardan dolayı kendilerinin birkaç kişi olarak 

bulunduğunu söyleyebilirler mi? 

Bir şeyin sıfatının çok olması,zatının da çok olmasını gerektirmez. 

Tıpkı gök yüzünde bir olan güneşin,eşyadaki yansımalarıyla bir çok özelliğe 

sahip olması,onun birkaç tane olmasını gerektirmediği gibi. 

Allah eşyaya tecellisi nisbetinde isimleriyle bilinir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-05-2014 

 

  

DÜNYA HAYATI VE KARDEŞLİK 

 

*Kavga eden çocuklarına bakan baba bir yandan gülüyor,bir yandan 

şaşırıyor,bir yandan da kızıyor; 

Çocuk kardeşini şikayet ediyor;Baba kardeşim benim oyuncağımı aldı,vermiyor. 

Öbür kardeş,birazda ben oynayayım,hep o oynuyor. 

Aslında bu duruma büyüyünce kendileri de gülecek ve gülüyor. 

Bizden öncekilerde hep oynamış,gitmişlerdi. 

Şimdi oradan da onlar bize gülüyorlar. 

Dünde onlara gülüyorlardı. 

 

*Gelin kavga edelim!!! 

Ne için?Kimin için? 

Gülmek mi yoksa kendimize güldürmek için mi? 

Değer mi? 

Eğer evetse? 

Hemen!!! 

 



*Geç gelir tez gider deyû safa çekme keder. 

 Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider. 

İçinde bulunduğumuz dünya hayatında safa geç gelir tez gider. Hâlbuki elem 

sıkça uğrar biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o, çünkü ta işin başında 

“çamurumuz karışırken yağan kırk günlük yağmurun otuz dokuzu gam biri neşeydi” 

diye takviye ederler manayı. 

Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer. 

Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer. 

Ve şöyle devam eder şair; 

Âdem oğlu âleme üryan gelir üryan gider 

Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider 

İnsanoğlu dünyaya giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir 

ve yine ağlaya ağlaya gider.: 

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben. 

San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben 

Gelirken de giderken de dökülen göz yaşlarıyla karşılandım ben.Hani nilüfer 

çiçeği vardır ya suyun içinde doğar ve yine oracıkta ölüverir. İşte ben de geldiğimde de 

yıkandım giderken de yıkandım, suda bittim suda yittim. 

*Ecel emelin önündedir.Emellerimiz sonsuza uzanmaktadır.Ecel ise emeller 

gerçekleşmeden gelir. 

*Hadiste:’İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.’buyurulur. 

Uykuda iken köle de olsan,sultan da olsan,uyandıktan sonra birdir. 

Hatta sultan olmanın uyanınca kaybı daha büyük ve elimdir. 

Nitekim Behlül Dâna Harun Reşidin koltuğuna birkaç dakikalığına oturmuş ve 

uyuya kalmıştır. 

Adamları apar topar döverek onu tahttan indirirler. 

O sırada Harun Reşide dönerek adamlarından şikayetçi olduğunu söyler. 

Sebebini sorduğunda,uykusunda Halife olduğunu,etrafında hizmetçiler 

bulunduğunu anlatınca gülen Harun Reşid-e; 

-Neden gülüyorsun ki,seninkiyle benimkinin  arasında ne fark var ki? 

-Ben gözüm açılınca tahtı kaybettim,sen ise gözün kapanınca tahtı 

kaybedeceksin. 

Ağlamasının sebebini sorduğunda da; 



-Ben biraz bu koltuğa oturdum,bu kadar dayak yedim.Acaba kim bilir sen 

yıllarca oturmaktasın,ne kadar dayak yiyeceksin? 

*İnsan oğlu ana rahminden dünyaya gelecek olduğu halde,şartlarda zahiren 

hazır olup engel olmamasına rağmen,düşük olabiliyor. 

 Bu  durum bu dünyada giderken de söz konusudur. 

 Âhiret için düşükte olunabilir,sakat da… 

*Hangi Güzel Yüz Vardı ki Toprak Olmadı..!  

  Hangi Ceylan Göz Vardı ki Yere Akmadı..!! 

 

*Bu dünyadan hep gidenler,dünyayı geride ve dünyada bıraktılar.Dünyayı ve 

içindekileri yine içinde bıraktılar,yanlarına almadılar. 

*Dün gitti,yarında elimizde senet yok ki ona sahip olmuş olalım.Bu gün ise 

meçhul.Bu günü tamamlamak elimizde değil.Nitekim bu günü tamamlamadan ölümle 

giden milyondan fazla insan var.O halde zamanını bulunduğun an bil. 

***************** 

KARDEŞLİK 

 Aynı Âdem ve Havvanın çocukları olup,binlerce kardeşleri birbirine bağlayan 

bir çok bağlar varken,kavga neyin nesidir? 

 Ney paylaşılamamaktadır. 

 Bu tarla benimdi,bu mal benimdi,müdahale etti,kavga ettik,öldürdüm. 

 Oysa dün baban ve deden de onlar benimdi,demekteydi.Bu gün ise onlar 

olmadığı gibi,yarın sen de olmayacaksın! 

 İnsan hatta sahip olduğum dediklerinin dahi gerçek sahibi kendisi değildir. 

 Kardeşlik fedakârlık ister. 

-Allah ihsan edenleri sever,buyurulur. 

İhsan ise;Cebrailin insan suretinde ve misafir olduğunu söyleyip sorduğu üç 

sorudan biri olan ihsana cevaben Peygamberimiz; 

-‘En ta’budallâhe Keenneke terahu.Fein lem terahu fe innehu yerâke-, 

-Allahı görüyormuş gibi ibadet etmendir.Her ne kadar sen onu görmüyorsan da 

O’nun seni gördüğünü bilmendir.- 



İhsan kendisinin her hangi bir ihtiyacı yokken karşılıksız ve başa kalkmadan bir 

başkasına vermektir. 

İsar ise,kendisi muhtaç olduğu halde ihtiyaç sahibini onu düşünerek vermektir. 

Âyetteki;’Kendileri muhtaç oldukları halde kardeşlerinin nefislerini kendi 

nefislerine tercih ederler.’
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* Sanma sakın herkesi sen sadıkâne yâr olur  

Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur  

Sadıkâne belki ol âlemde serdar olur  

Yâr olur ağyar olur serdar dildâr olur.(Y.S.Selim) 

*Kimseye bâki değil, Mülk-i dünyâ sîm-ü zer,  

Bir harâb olmuş kalbi Tamir etmektir hüner,  

Buna fâni dünyâ derler, Durmayıp dâim döner,  

Âdemoğlu bir fenerdir, Âkıbet bir gün söner.(K.Kandemir) 

 

Çeşmelerden bardağını doldurmadan bırakırsan,  

Bardak bin yıl çeşmenin başında dursa da, kendi kendine dolmaz.(Yunus Emre ) 

25-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

KAPANAN ESKİ VE AÇILAN YENİ DÖNEM 

- TUZ KOKTU  - 

“Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dahilî adâvetleri unutmak ve bırakmak” 

olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevî kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu 

cemaat-i İslâmiyeye hizmet dâvâ edenlere ne olmuş ki, birbiri arkasında tehacüm 

vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adâvetleri unutmayıp düşmanların 

hücumuna zemin hazır ediyorlar? Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir, hayat-ı içtimaiye-i 

İslâmiyeye bir hıyanettir. 

 

Medar-ı ibret bir hikâye: Bedevî aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki 

kabilesi varmış. Birbirinden, belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya 

Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adâveti 

unutup, omuz omuza verip, o haricî aşireti def edinceye kadar dahilî adâveti hatırlarına 

getirmezlerdi. 

 

İşte, ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret 
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hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden 

fazla vardır. Herbirisine karşı tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya 

mecburken, onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma girmeleri için 

kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvetkârâne inat, hiçbir 

cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i 

küfrün âlemine, tâ dünyanın ehvâl ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı 

bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi 

düşmanlar var.”
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*Erdoğan için dillendirilen diktatör gibi ifadeler,-videosunu da seyrettiğim –yahudilerin 

ve israilin dillendirdiği sözlerdir. 

* Hoca efemdi 4.röportajındaki konuşmasında artık üstaddan biraz daha ismini 

zikrederek bahsetmekte,belli ki sıkıntılardan bir pay çıkarmaktadır. 

Ancak gene de; kendisine aktarılanlardan  kaynaklansa gerek ki;hâla gezi olaylarında 

bir samimiyet aranmakta,basiretli bir bakış sergilenmemektedir. 

*Cemaat savunduğu ve sahiplendiği kimselerin olumsuzlukları namına yaptıkları tüm 

kötülüklere ortak olduklarını unutmamalıdırlar. 

Hoca efendinin kime oy verileceği konusunda;”O partinin bunca yaptıklarından sonra 

içlerine siniyorsa..”şartını koymakla,aslında gerçek niyet ortaya konulmuş oldu. 

 

*Kir üzerine parti kurulamaz.Eğer cemaat bu andan itibaren bir parti kurarsa.önceki 

kaybından daha büyük bir kayıp yaşar.Zira haklı olarak genel şöyle bir düşünceye 

varılır:Demek ki cemaat böyle kirli bir iş ve ittifaka kuracakları partiyi öne 

çıkarmak,muhalifleri kirli ve çirkin entrikalarla bitirerek kendi varlıklarını sürdürmek 

olacaktır. 

Kazanamazlar.Tıpkı kurdukları eğitim sendikalarında olduğu gibi. 

Bundan sonra onun kadar bile eleman toplayamazlar. 

*Artık tuz da koktu.Et kokmasın diye tuzu kullanırdık artık tuz da kokunca tuz la ma 

dönemi bitti,yeni bir tuzlama dönemi başladı. 

*İşte başkalarına hayat olacak Bediüzzamanın cinayetleri: 

-Mert olan cinayete tenezzül etmez. 

-Asıl şeriatın meslek-i hakikisi, hakîkat-i meşrûtiyet-i meşrûadır. Demek, meşrutiyeti, 

delail-i Şer'iye ile kabul ettim, başka medeniyetçiler gibi taklidî ve hilaf-ı Şeriat telakkî 

etmedim ve Şeriatı rüşvet vermedim. Ve ulema ve Şeriatı Avrupa'nın zünûn-u 
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fasidesinden iktidanma göre kurtarmaya çalıştığımdan, cinayet ettim ki, bu tarz 

muamelenizi gördüm. 

-Husûmette fenalık var; husûmete vaktimiz yoktur. Hükûmetin işine karışmayacağız. 

Zîra, hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz... 

-"Ey gazeteciler! Edibler edepli olmalı; hem de, edeb-i İslamiye ile müteeddib olmalı. Ve 

onların sözleri, kalb-i umûmi-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. 

-Kaç defa, büyük içtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki; avam-ı nas, siyasete 

karışmakla asayişi ihlal etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebenin lisanına 

yakışacak lafızlar ile heyecanı teskin ettim. 

-Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazillete aittir; yüzde bir 

nisbetinde siyasete mütealliktir. Onu da ulûlemirlerimiz düşünsünler. Şimdi 

maksadımız, o silsile-i nûranîyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şevk-i hahiş-i vicdaniye 

ile tarîk-ı terakkîde kabe-i kemalata sevk etmektir. Zîra; Ila-i Kelimetullahın bu 

zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir. 

-Ben işittim ki, askerler bazı cemiyetlere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hadise-i 

müthişesi hatırıma geldi; gayet telaş ettim. Bir gazetede yazdım ki; şimdi en mukaddes 

cemiyet, ehl-i îman askerlerin cemiyetidir. Umum mü'min ve fedakar askerlerin 

mesleğine girenler, neferden seraskere kadar dahildir. Zîra, ittihad, uhuvvet, itaat, 

muhabbet ve Îla-i Kelimetullah dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Umum 

mü'min askerler, tamamıyla bu maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir; millet ve 

cemiyet onlara intisap etmek lazımdır. Sair cemiyetler, milleti asker gibi mazhar-ı 

muhabbet ve uhuvvet etmek içindir. 

-"Ey askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulüm ediyorlarsa, siz o itaatsizlikle 

otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfûs-u İslamiyenin haklarına bir nevî 

zulmediyorsunuz. Zîra, umum İslam ve Osmanlıların haysiyet, saadet ve bayrak-ı 

tevhîdi, bu zamanda bir cihette sizin itaatiniz ile kaimdir. Hem de Şeriat istiyorsunuz, 

fakat itaatsizlikle Şeriata muhalefet ediyorsunuz."  

Ben onların hareketini ve şecaatlerini okşadım. Zîra, efkar-ı umûmiyenin yalancı 

tercümanı olan gazeteler, nazarımıza hareketlerini meşrû göstermişlerdi. Ben de 

takdirle beraber nasihatimi bir derece tesir ettirdim. İsyanı bir derece bastırdım. Yoksa, 

böyle asan olmazdı. 

-İtaatsizlik yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfûsun hakkına bir nevî tecavüz 

demektir. Bilirsiniz ki, bu zamanda bayrak-ı Tevhîd-i İlahî sizin yed-i şecaatinizdedir. O 

yed'in kuvveti de, itaat ve intizamdır. 

-Dünyevi bir saadetimiz, bir cihetle fünün-u cedîde-i medeniye ile olacak. O fünûnun da 

gayr-i müteaffin bir mecrası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır; ta 

ulema-i din, fünun ile ünsiyet peyda etsin. 

-"Aslah tarîk, musalahadır" 



-Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel, sen 

dünyayı terk et. Zekatü'l-ömrü, ömr-i sanî yolunda sarf eyle. 

-Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umûmi, afv-ı umûmi ve ref'-i imtiyaz lazım; ta ki, biri 

bir imtiyazla başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Fahr olmasın; 

derim: Biz ki hakîki Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana 

tenezzül etmeyiz. 

-En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı îtiraf ederim ki; 

nasın nasihatini kabul etmeden, nasa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad 

etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan, emr-i bilmarufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. 

-Ey ulû'i-emr! Bir haysiyetim vardı, onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektîm, 

kırdınız. Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kazibem vardı, onunla avama 

nasihati tesir ettiriyordum; maalmemnuniye, mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı 

zaifem var; kahrolayım eğer îdama esirgersem, mert olmayayım eğer ölüme gülmekle 

gitmezsem. Sûreten mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal 

bana zarar değil, belki şandır. Fakat, millete zarar ettiniz; zîra nasihatimdeki tesiri 

kırdınız. Saniyen, kendinize zarardır; zîra, hasmınızın elinde bir hüccet-i katıa olurum. 

Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i halise dediğiniz adamlar böyle mihenge 

vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? 

-Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyet 

ise, insaniyet-i kübra ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli medeniyet) olduğundan, 

alem-i İslamiyet, medîne-i fazıla-i Eflatuniye olmaya sezadır.  

Birinci Sual: 
Haşiye 

Gazetelerin aldatmalarıyla meşrû bilerek buradaki görenek ve adete 

binaen cereyan-ı umûmîye kapılan safdillerin cezası nedir?  

Haşiye  

Bu sualler kırk-elli masum mahpusun tahliyesine sebep oldu.  

İkinci Sual: Bir insan yılan sûretine girse, yahut bir velî haydut kıyafetine girse, veyahut 

meşrûtiyet, istibdat şekline girse, ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki, hakîkaten 

onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar.  

Üçüncü Sual: Acaba, müstebit, yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddit şahıslar müstebit 

olmaz mı? Bence, kuvvet kanunda olmalı; yoksa, istibdat münkasım olmuş olur ve 

komitecilikle tam şiddetlenir.  

Dördüncü Sual: Bir masumu îdam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha 

zarardır?  

Beşinci Sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi, daha ziyade 

nifak ve tefrika vermez mi?  

Altıncı Sual: Bir maden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet; ref-i imtiyazdan 

başka ne ile olur?  

Yedinci Sual: Müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla 

tatbik etmek, zahiren adalet iken, bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz 

olmaz mı? Hem de tebrie ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün eden ekser mahpusînin 

belki yüzde sekseni masum iken, acaba ekseriyet nokta-i nazarında bu hal hükümferma 



olsa, garaz ve fikr-i intikam olmaz mı? Dîvan-ı Harbe diyeceğim yok; ihbar edenler 

düşünsünler!  

Sekizinci Sual: Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i 

asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrûtiyete muhalif gibi 

gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meşrûtiyet altında olan muannid 

istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir?  

Dokuzuncu Sual: Acaba, bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra 

da zayiat vukû bulsa; kabahat kimdedir?  

Onuncu Sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muaheze olunsa; acaba, bîçare 

milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasa idi, başka bahaneyle mevki-i 

tatbike konulacağı hayale gelmez mi idi?  

On Birinci Sual: Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Halbuki, ya müsemma-i meşrutiyete 

kendi muhalif veya muhalefet ederılere karşı sükût etse, acaba kefaret-i yemin vermek 

lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkar-ı umûmiye; yalancı, 

bunak ve gayr-i mümeyyiz addolunmaz mı?  

Elhasıl: Şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermadır; güya 

istibdat ve hafiyelik tenasüh etmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-ı 

hürriyet değilmiş, belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış!  

Yarım Sual: Nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül 

edemediği için, gayet telaş ve zahmetle onları def'e çalışırken, biri çıksa dese ki: 

"Maksadı sivrisinekleri, arıları defetmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine 

musallat etmek ister." Acaba, böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?  

Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim 

ki:  

Gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede 

musırrım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletname-i 

şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim; olsa olsa, o zamanın 

ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. “
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İRAN BAHANESİ 

*(Bu yazı ikinci bir kirli oyunun sahneleneceği şu günlerde,aynı hataya düşülmemesi 

amacıyla uyarı niteliğinde yazılmıştır.) 

*İranın Şiiliği Şah İsmaille başlar.Ondan öncesinde iranda İmam-ı Azam gibi bir çok 

alim yetişmiştir. 

-İşte Yavuz Sultan Selim buna karşı mücadele etmiştir. 

Bugünkü batılıların kışkırtma oyununu o zamandan hissederek girişimde bulunmuştur. 

Şah İsmail anadoluyu Şiileştirme girişiminde bulunur. 

O zamanda ancak Yavuz gibi birisi mukavemet edebilirdi. 

Birde Yavuz gibi birisi bu baş kaldırıya karşı yaptığı girişim,25 tane kürt aşiretinin ve 

özellikle İdris-i Bitlisi-nin padişaha davet mektubunu göndermesiyle olmuştur. 

Bu günkü durumda da Erdoğan-a despot diyenler,Yavuza da demelidirler! 

*Türkiye-de yıllardır şiiliğin alt yapısı fikir olarak oluşturuldu. 

Daha sonra bu aksiyon haline dönüştürülmeye çalışıldı. 

Arkasından sosyal bir olay ve toplumsal bir problem gösterilmeye ve tahrik edilerek 

toplumda bölünmelere yol açacak kapılar açılmaya çalışılıyor. 

Türkiye-nin hassas bir karnıdır Alevilik-şiilik-irancılık. 

Dost ve düşmanın kullandığı bir alan. 

Her insanın kendine yönelik kullanacağı açık bir alan.. 

-Şimdiye kadar kaos oluşturmak ve darbelerle darbe vurmak için,içte de dışta da iran 

faktörü hep öne çıkarılmıştır. 

Dün bunu sol kesim ve Avrupa,abd,İsrail yaparken,bugün bunu cemaat yapmaktadır. 

-Hoca efendi gücün yanında olmayı tercih etmektedir. 

-Yüzünü doğuya değil batıya çevirmiştir. 

Diyaloğu doğuyla,İslam dünyası ile kurmayıp,batıyla diğer bir ifadeyle,yüzde bir ortak 

noktası olanlarla bir araya gelinirken,yüzde doksan ortak noktası olanlarla bir araya 

gelinmemektedir. 

-Hoca efendi tamamen haklı olsa bile,fitnenin kapısını açması hem cemaata ve hem de 

İslami cemaatlarla birlikte topluma büyük bir yara açtı. 

 



*2 askeri kaçıran pkk karşılık olarak devletin sınır boylarında yapmakta olduğu 

karakolları yapmaktan vaz geçmesi şartını ve şantajını öne sürdü. 

Bunlar ne kadar terörist iseler; 

Aynı derecede 17 aralıkta her yeri yakıp yıkarak memlekete ekonomik olarak yüz elli 

milyon kadar zarar veren eylemciler de devlete teklif ve şantaj olarak sundukları,pkk-

nınkinden daha ağır şartlar olan;köprü yapılmasından vaz geçilmesi,havaalanı 

yapımının terk edilmesi teklifleri de aynen teröristçe,seviyesiz ve kişiliksizce bir tekliftir.  

Doğudaki pkk-nın batıdaki terörist versiyonudur. 

Ya bunu destekleyenler veya –onların talebleri bizimde taleblerimizdir- diyenler en az 

onlar kadar teröristtirler.Seviyesiz ve basiretsizdirler. 

-Cemaatın önünde duranlar çamura düştü ve kirlendi. 

Bir yandan geçmişini bitirirken,diğer yandan da geleceğini lekelemiş oldu. 

-Sormak gerekmez mi;chp-ye oy vermek için uğraşanların,pkk-ya oy vermek için 

uğraşan bdp-den farkı nedir? 

Sonuçta ikisi de aynı yolun yolcusu ve aynı noktada birleşmektedirler. 

-İran bahanesi ne kadar kof bir iddia ise,başbakanın despot olduğu iddiası da kasıtlı 

olarak gündemde devirme bahanesi olarak kullanılmaktadır. 

-Fethullah Hocanın Papa II. John Paul'a uzunca  mektubu çok tartışıldı.Çok tenkid 

edildi.Tekrar deşmek istemiyorum. 

“Pek muhterem Papa cenapları, 

Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir 

mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en 

içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref 

olmayı bahşettiğiniz için zatialilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. 

Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog 

için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. 

Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz 

cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı 

sunmak için size geldik. 

İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan 

Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük 

oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen 

yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır.” 

-İmamı Rabbani 163. MEKTUP-da uzunca; 

http://tr.wikisource.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen%27in_II._John_Paul%27a_mektubu


MEVZUU : İslam ve küfür birbirinin zıddı olmuştur. İkisinin biraraya gelmesi 

muhaldir. Birini ağırlamak, öbürünü küçük düşürmektir.. 

Bilesin ki. 

İki cihanın saadetini kazanmak; ancak Seyyid'ül-kevneyn Resulûllah'a tabi olmaya 

bağlıdır. Ona tabi olmak ise, şu şekilde olur: İnsanlar arasında İslâmî hükümleri yerine 

getirip icra etmek; havastan ve avamdan, küfür âdetlerini kaldırıp iptal etmek.. 

İslâm ve küfür birbirinin zıddıdır; birarada olamazlar. Taa, kıyamete kadar; hatta 

kıyamette dahi.. Bunlardan birini isbat etmek, diğerini kaldırmaktır. Birini ağırlamak, 

diğerini küçük düşermektir. 

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, peygamberine hitaben şöyle buyurdu: 

— «Ey Nebi küffar ve münafıklarla cihad eyle; onlara sert çık» (9/73) 

SübhanAllah, en güzel huyla sıfat alan Resulüne: 

— «Küffarla cihad ve onlara sert çıkmak.» (9/73) 

Emrini verdiğine göre, bundan bilinir ki: Onlara sert çıkmak en güzel huylar 

arasındadır. 

İslâm dininin izzet bulması, küfrün ve küfür ehlinin zelil düşendedir. Buna göre, bir 

kimse, küfür ehlini ağırlarsa.. İslâm ehlini zelil düşürmüş olur. 

Kâfirleri ağırlamak yalnız onlara tazim edip baş köşeye oturtmak değildir. Onları 

meclislere almak, onlarla sohbet etmek, onların dili ile konuşmak gibi hareketler dahi 

onları ağırlamaktır. Asıl uygun olanı: Köpekleri uzaklaştırır gibi onları 

uzaklaştırmaktır. 

Eğer onlarla alâka peydah etmek, dünya işlerine ait zaruretler icabı ise., başka türlü de 

olmuyorsa., o zaman uygun olan, ancak zaruret mikdarı onlarla olmak vardır. Bu arada 

onları bir şey yerine koymamak ve kendilerine lüzumsuz yere iltifatta bulunmamaya 

riayet etmelidir. 

Ama, İslâm'ın kemali, böyle bir garazı dahi tamamen terk edip onlara iltifat etmemek 

ve onlarla karışıp durmamaktır. Zira, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, onları, 

yani: Küfür ehlini, Kelâmı Mecid'inde zatının düşmanı ve Resulünün düşmanı olarak 

tanıttı: 

— «Ey iman sahipleri, düşmanım ve düşmanınız olan kimseleri; kendilerine sevgi yüzü 

göstererek dost edinmeyin. Onlar, Hak tarafından size gelene küfretmişlerdir.» (60/1) 

— «Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikale'e düşman olursa., 

şüphesiz Allah bu gibi kâfirlerin düşmanıdır.» (2/98)”
529

 

                                                           
529

 http://www.sadakat.net/mektubat-i-rabbani/4390-163mektup.html 

http://www.sadakat.net/mektubat-i-rabbani/4390-163mektup.html


-Eskiden idi yalancının mumunun yatsıya kadar yanması.Artık yalan mumları anında 

sönmektedir. 

Gerek Ergenekon olaylarıyla ilgili yüzlerce video izledim,paylaştım,downloda açtım. 

Bu son 17 aralık kirli oyunları içinde bütün tarafların iddialarını sesli-görüntülü ve 

yazılı olarak değerlendirdim. 

Her ne kadar bu işler basiretle de anlaşılsa bile,delilleri de ortadadır. 

Eskiden her bir insanın içindekileri kırk gün kendisinde kalsa bile,bu gün bunlar kırk 

saniyede dışarı sızıyor. 

-Birkaç yıldır cemaattan birileri sürekli Erdoğan hakkında sözlerinin arasına başta 

despot olduğu,iran yanlısı olduğunu sıkıştırır,memnuniyetsizlik ortamı oluşturmaya 

çalışırdı. 

Aslında buna o kadarda mana veremez,o arkadaşın o anlık çıkışına bağlardım. 

Meğer kirlenmenin yolları döşenmekteymiş!!! 

-Benim kızgınlığım ayılara değil,!!! Zira yaratılışları gereği ayılar ayılıklarını 

yapacaklardır! 

Üzüldüğüm nokta ayılara dayılık ve dâyelik yapanlaradır! 

Ondandır ki büyük bir cürümdür… 

*Cemaat eksen kayması içerisine girdi. 

(Cemaatın çoğunu tenzih ederim.Belki de yüzde beşlik olan yönlendirici ve etkileyici, 

diğerlerini suskunluğa ve bazen de tasdike mecbur eden kısma hitab ediyorum.) 

Şimdiye kadar doldurduğu altı,boşalmaya ve oda hızla erimeye başladı. 

Buna rağmen buna çare aranmıyor,pek de rahatsız olunmadan kuruntulu bahaneler 

öne sürülüyor. 

-“Bir şey daha kaldı; en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize 

karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. 

Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette 

enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi, o ilmî 

enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı 

muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, 

nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, 

Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder-tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:  

                                                                                                                                                                                     
 



Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 

vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 

veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 

vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı 

bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir 

taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-

i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz 

bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.“
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Acaba hocaefendinin bir kıskançlığı mı vardır? 

-Özetle cemaatın bu günkü durumu,günahı,-inançlı kesimlerde dahil-,dünkü susanların 

vebali ve keffaretidir. 

*Cemaate günah olarak bir asırlık zulmüyle ortaya çıkan,chp-ye oy verdirme 

kampanyası yeter de artar bile.Bir asırlık zulme yapılan ortaklık. Kirli ve şaibeli ittifak. 

Bitmişken ölüyü diriltme faaliyeti. 

*Cemaat içerisindeki virüsleri temizlemeli. 

Virüslere sahip çıkmamalı. 

Şahıs merkezli değil,cemaat merkezli bir hizmet olmalı. 

Menfi insanlarla ortaklığı bitirmeli,İslami cemaatlerle iş birliği içerisine girilmeli. 

-Tekrar ifade edeyim;İfadelerimde cemaat sözünü kullanırken,şüphesiz bundan 

çoğunluğu tenzih ederken,vitrinde görünen ve aslında gerçek manada cemaatı temsil 

etmeyen kişiler;bir yandan darbecilerle yan yana gelirken,diğer yandan batılıların alevi-

sünni kozunu kullanmasına da adeta çanak tutmakta,zemini kaygan hale getirmektedir. 

*Bu gün Erdoğana diktatör diyen insanlar iki kısımdır.Üçüncü kısmı yoktur; 

-Ya geçmişte diğer liderlere de aynısının yapıldığını görmeyen basiretsiz kimseler, 

-Veya eskiden yapıldığı gibi gibi,yine darbecilerle ortak noktada birleşip,tamamen kötü 

niyetli insanlardır. 

*Allah bazen çalkalıyor,karıştırıyor,halis ile olmayan,samimi olmayanı birbirinden 

ayırmak için. 

Saflar gittikçe safileşiyor,ayrılıp,belirgenleşiyor. 

Biri ben çapulcuyum,öbürü geziciyim,öbürü şimdiye kadar yaptığı takiyyeyi yapma 

ihtiyacını duymuyor. 
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Niyetler fiillere dökülüyor. 

Temenni ederiz ki,aynı yanlışlar devam etmesin.Chp ile ortaklık,gezicilerle olan 

beraberlik sürdürülmesin… 

-Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgar,her nereden esersen es… 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-05-2014 

 

 

 

 

 

IRKÇILIK 

 Irkçılıkta yaratılmışların kendilerini bir başkasından üstün görmesi,yaratanı 

sorgulaması ve onu tahkir manası yatmaktadır. 

 Adeta Allah beni farklı,üstün ve ayrıcalıklı yaratırken,sendeki malzemeleri ikinci 

el ve eksik olarak kullanmıştır.İyi yapmamış ve yapamamıştır,mantığı yatmaktadır. 

 Muhatabından ziyade yaratanı sorgulamakta,sanattan çok sanatkâr hedef 

alınmaktadır. 

 Zira sanattaki farklılıklar,sanatkârın farklılığından,ona vurulan fırçanın 

farklılığından,isimlerin farklı surette tecellilerinden kaynaklanmaktadır. 

 ‘Hulika min mâin dâfik’ -Atılan bir sudan (meni-sperm) yaratıldı.-531 

 Yani atılmış bir sudan ,diğer bir ifadeyle bir meni ve spermden 

yaratılan,sonunda bir leşe dönüşen ve toprak olan şu insandaki bu gurur ne? 

 Nedendir? 

 Menisi mi çok daha iyi,gübresi mi çok değerli? 

 *Hacda Afrikalı bir siyahiyi görüp şaşkın şaşkın ona bakan kişiye yaklaşan bu 

Afrikalı ona sorar; 

 -Beyefendi,boyayı mı beğenmediniz yoksa boyacıyı mı? 
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 Her iki durumda da o ilahi siyah boyayı vuran boyacı olan ilahi kudret olduğuna 

göre,kim tenkid edilmektedir? 

 *Kulluk ırkçılığa manidir. 

 Kulluktan uzaklaşıldığı nisbette,ırkçılık büyür ve gelişir. 

 Kulluk tüm ırkları tek bir camide ve bir çatı altında toplar. 

 -Ben kul olup yandım,kül oldum.Irkçılıkla taş oldum. 

 -Kulluk da olan başkası için yanıp,mum gibi etrafı aydınlatırken,ırkçılıkta 

başkasını yakıp aydınlanmaya çalışır. 

 -"Milletin efendisi, onlara hizmet edendir." 
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 Kendisini üstün görerek,onları kendisine hizmet ettiren değildir. 

 -Büyüklere bende olmak,bir yere vali olmaktan daha yeğdir. 

 -Kim olduğun değil,kiminle olduğun önemlidir. 

* Ben insanım diyen insana düşmez şad'ü handanlık 

Düşen bi-çareyi kaldırmadır alemde insanlık 

Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık 

Bir işi etme kim gelsün sana sonra pişmanlık 

 

Celis-i meclis-i ehl-i hakikat ol firar etme 

Heva-yı nefsine tabi'olan yerde karar etme 

Tekebbürlük eden insana asla i'tibar etme 

Sana cevr-ü cefa ederse bir keş inkisar etme 

******* 

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme 

Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme 

Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme 

Sabır kıl her belaya hane-i Rahmanı incitme 

 

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme 

Günahkâr olma fahr-i alem-i zi-şanı incitme 

 

Hasislikden elin çek sen cömerd ol kan-ı ihsan ol 

Konuşma cahil-i nâdan ile gel ehl-i irfan ol 
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Hakir ol alem-i zahirde sen ma'nada sultan ol 

Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol.    Alvarlı Efe Hazretleri 

*”Yüzde ısrar etme, doksan da olur. 

İnsan dediğinde, noksan da olur. 

Sakın büyüklenme, elde neler var. 

Bir ben varım deme, yoksan da olur!" Mevlana. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-02-2014 

 

 

 

İSA İLE İMTİHAN 

İsa peygamber sebebiyle kimisi ifrat hareket edip onu ilahın oğlu kabul ederek 

sapıtırken,diğer bir kesimde tefritte bulunup onun mucizelerini reddetmektedir. 

Bunlar Yahudiler olduğu gibi,bir kısım Müslümanlardır. 

Adeta İsa peygamber dünyanın önemli bir kesiminin ayrıştırılmasında önemli bir faktör 

oluşturmaktadır. 

*İmam, ehli kitap ile münazara için patrik ve papazların olduğu tartışma ortamında ilk 

cümlesi şöyle olmuş: 

- “Papaz efendi, çoluk-çocuk nasıl?” 

Papaz , kibirle yüzünü ekşitmiş; 

- "Hıristiyan din adamlarına münâzaraya geliyorsun da, daha papazların, papanın 

çoluk-çocuk edinmek gibi süflî (aşağılık)işlerle meşgul olmadığını bilmiyorsun öyle mi! 

Bu ne cehâlet!” ... 

İmam gülmüş; 

- “Bilmediğimden değil... Fakat; 

Kendinize bile yakıştıramadığınız, süflî iğrenç bulduğunuz, eş ve evlât edinme vasfını, 

Allâh’a isnad edişinizdeki tutarsızlığı size söyleteyim dedim.” 

*İsa daha çocukken konuştuğunda ilk ifadesi;“Nerede olursam olayım beni kutlu ve 

erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”
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*” Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. “Beşikteki bir 

bebekle nasıl konuşuruz?” dediler.” 

-“ Bebek şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve 

beni bir peygamber yaptı.”
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Mustafa İslamoğlu,Meryem 29. âyette Hz.İsanın beşikte iken konuşmasını kabul 

etmez.Onun –beşik bebesi-değil,yetişkin olduğunu söyler.
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Bütün meallerde burada konuşanın çocuk olduğu özellikle belirtilir. 

Âl-i İmran.46,Maide.110-da açıkça çocuk olduğu ifade edilmektedir. 

Maide.110-da:” O gün Allah, şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve 

annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile 

desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana 

kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline 

benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. 

Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle 

ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin 

zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, “Bu, ancak açık bir 

büyüdür” demişlerdi.” 

Burada gayet açıkça - Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun.-ifade 

edildiğinden olsa gerek ki,herhangi bir izah getirmemiştir. 

-“O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.”
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İfadeler gayet açık ve net iken,yoruma bile gerek bırakmamışken,açıkça inkâr 

edilmekte,tekellüflü bir tevile gidilmektedir. 

-Az bir Arapça bilen,sözlüğe bakan bile anlar ki;Mehd ifadesi beşik anlamına 

gelmektedir. 

Mecaz ve kinaye olmayıp,olayın akış seyri içerisinde anlatılmaktadır. 

Zira Âl-i İmran 45-de;” Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi 

tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, 

ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”buyrulurken,bu müjde 

Hz.Meryeme verilip,akabinde doğan çocuğun evlenmemiş bir kimseden nasıl olacağı 

konusunda Hz.Meryemin iffeti konusunda (Enbiyâ, 21/91; Tahrîm, 66/12.)şüpheye 

düşenlere (Meryem, 19/27-28, Nisa, 4/156-158.) cevab niteliğinde bir sonraki âyette ve 

Maide 110-da:” “O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden 

olacaktır.”diye beyan edilmektedir. 

Her halde buradaki kabul etmeyişin sebebi,mucizeyi reddetmek olsa gerek?
537
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 Meryem.29-30. 
535

 Hayat Kitabı Kur’an.sh.176,819. 
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Hayrettir ki kendisi Maide.115.ayetin izahında şu dip notu düşmektedir:”Mucizeden 

sonra inkârda ısrar edenlerin helaki ilahi bir sünnettir..”
538

 

*Zaten âyetlerde mucize ile ilgili olarak açıkça beyanda bulunulmaktadır. 

-“Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım 

ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) 

götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.”539 

-“ (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen 

atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için 

(yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.”540 

-“ Kıyamet yaklaştı, kamer (ay ikiye) bölündü. (Kâfirlerin, Hz. Peygamberden bir 

mucize istemeleri üzerine ayın ikiye bölünme hadisesi olmuştur.)”541 

-Meryem.30-daki;- Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.-ifadesi ise;” 

Allah'ın ezelde kendisi için peygamberliği ve kitap verilmesini takdir ettiğini açıkla-

masının istendiği anlaşılmaktadır. 
542

 

) 

 

*İSA ÖLMEDİ 

Yasin Suresi 36/79 

Al-i İmran Suresi 3/55 

Nisa Suresi 4/156-157 

Bak.  

http://tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=99:hristiyanlk

&Itemid=27&layout=default  

* “Hazret-i Üstâd Bediüzzaman’ın 1953 yaz aylarında, hususi şekilde gidip İstanbul 

Fener Patriği ALT HENAGORAS ile görüşmesini burada kaydetmek lâzım geldi. 

Üstâd’ın bu görüşmesi manidardı. İslâm ve hakikî Hıristiyanlık dinlerinin barışmasının 

veya hiç olmazsa esas mes’elelerde ittifakın tebliği gibi idi. 

                                                                                                                                                                                     
537 http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2509:muczeler-ve-

siradakler&catid=103:peygamberlere-iman&Itemid=27  
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 Bak.Yusuf.105, Maide.115. 
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 İsra.1. 
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 Enfal.17. 
541 Kamer.1. 

542 Şevkânî, III, 374; Diyanet  İşleri Başkanlığı Yay., Kur’an Yolu:III/511.) 

(Bak. http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13693/meryem-suresi-30-ayette-hz-isa-as-in-bebekken-

konusup-kendisine-peygamberlik-verildigini-soylemesini-aciklar-misiniz-hz-isa-as-a-peygamberlik-

bebekken-mi-geldi.html 
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O günlerde Üstâd’la beraber bulunmuş halen hayatta Nur talebelerinden bir çoğu 

rivayet ederler ki: Bir gün Hazret-i Üstâd, yanında Üniversiteli Ziya Arun olduğu halde, 

Fener’deki Patriğe gitmiş, görüşmüş ve ona: 

“Hıristiyanlığın din-i hakikisi olan tevhid ve nübüvveti kabul ettiğiniz gibi, Hazret-i 

Muhammedi de (A.S.M) peygamber ve Kur’ân-ı Kerimi de Kitabullah olarak kabul 

ederseniz, ehl-i necat olacaksınız.” dedi. 

Patrik Althenagoras cevabında: “Ben kabul ediyorum...” deyince Bediüzzaman: 

 “O halde siz bunu dünyanın diğer ruhanî reislerine de söylüyor musunuz?” 

Patrik: “Söylüyorum, amma onlar kabul etmiyorlar.” diye cevab vermiş. Bu hadiseyi 

nakleden, Üstâd’ın o sıra beraberinde bulunmuş bir çok talebesi hâlâ hayattadır. 

Ezcümle Ahmet Aytimur, şimdi Almanya’da bulunan Abdulmuhsin, Mehmet Fırıncı 

vesaire... 

Nitekim aynı ma’nada olarak 22 şubat 1951’de, Üstâd’ın izni ve müsaadesiyle 

Vatikan’daki Hıristiyan Âleminin bir nevi ruhani reisi olan Papa’ya bir Zülfikâr kitabı 

gönderilmiş.. Papa da buna karşı teşekkür cevabını yazmıştı.
(78) 

Bu eserin Hıristiyan 

Âleminin bir nevi dini ve ruhani reisi olan Papaya gönderilmesiyle, vahdaniyet-i 

ilâhiyye, Risalet-i Muhammediye Aleyhisselâtü Vesselâm ve Kur’ânın kelamullah 

olduğunu ispat eden bu eser, mezkûr tebliği de yapmış oluyordu.” Mufassal tarihçe-I 

hayat.Abdulkadir Badıllı.c.3,sh.350. 

 

 

İSLÂM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR 

 

*İlahiyat camiasında farklı olma hastalığı mevcut.Bu uğurda yanlışlıklar,farklı 

olduğu için kabul edilmekte ve kabul ettirilmektedir. 

Dini camiada farklılıklar,farklı merkezlerden beslenmelerden 

kaynaklanmaktadır. 

Sadece Kur’an var,o bize yeter diyerek,ğayrını inkâr ve reddedenler,aslında 

Kuranı ve Kurandan esasları değil,kendi yorumlarını insanlara kabul ettirmeye 

çalışmaktadırlar. 

Bazen Mu’tezile gibi aklını ön plana çıkararak,-aklım almıyor-,-aklıma 

sığmıyorum-der. 

Oysa o aklın,akıl olması gerekir. 

Zaten senin aklın yetecek olmuş olsa bu kadar tahşidata,eserler vermeye gerek 

kalmazdı. 



 Hadiste;"Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de 

verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: 'Sadece şu Kur'an 

lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.' diyeceği 

günler yakındır..."
543

 

 

*Rabbimizde;"Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da 

haramdır» demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz 

Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.”
544

 

Tıpkı ben demiyorum,Allah böyle diyor,diyerek,Allah-a yalan isnadda 

bulunanlar gibi. 

 

*Mevlana Mu’tezile hakkında:”Mezheb-i i’tizal his gözünün mezhebidir.Akıl 

gözü visalde olan (gerçek) sünnidir.Mutezileler hislerinin maskarası olmuşlardır.Dışı 

Sünni görünse de (gerçekte) sapıklıktadır.Kim ki,histe kalmıştır, (gerçekte)o, 

mutezilidir. Her ne kadar sünniyim dese de,cahildir.(farkında değildir.)”
545

  

*”Ehli olmayana ilim öğretmek eşkiyanın eline silah vermek gibidir.”(Mehmet 

Feyzi Efendi.) 

Bu gün ilâhiyat camiasını bekleyen bir tehlikede,yeterli bir birikime sahip 

olmama veya bir kazanım olan imam hatiplerle beraber,liselerden de ilahiyatlara geçen 

insanların durumudur. 

Şahsi gayretler içerisinde ve istikametini koruyan için mesele olmaz ancak bu 

kişilerin hızla kendilerini telafi etmeleri,fetva makamında bulundukları için 

fetvalarında dikkatli ve hassas davranmalıdırlar.  

 

*Yök ilk defa denilecek şekilde ilahiyatlardan felsefeyi kaldırarak isabetli 

kararda bulundu ancak baskılar neticesinde geri adım attı. 

İlahiyatlardaki felsefenin yerine konulacak olan hikmet dersleri veya meslek 

derslerinin ağırlaştırılması ve yoğunlaşması gerekirken,hala batıdan akan 

kanalizasyonlara ışık tutulmaktadır. 

 

*Bu zamanda bazı ilahiyatçıların ifrat çıkışlarının en önemli sebebi;H.3.asırda 

islama giren gayrı Müslimlerin eski birikintileri ile beraber girmeleri sebebiyle,İslam 
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 Nahl.116. 
545 Feyizler. Musa Özdağ.II/194. 



alimlerinin bu tehlikeyi sezerek,adeta yangın ve selden bir şeyleri kurtarmak amacıyla 

gösterdikleri çaba neticesinde İslami ilimlerin temeli atılır. 

Şimdi de yıllardır yıpranmış olan bu binayı yıkarak veya diğer adıyla reform 

düşüncesiyle yeniden inşa etme düşüncesi oluşturulmaktadır. 

Tüm çalışmaları devre dışı bırakarak yeniden sadece Kur’an-ı Kerim-i referans 

alıp tekrar baştan başlama düşüncesinin tezahürüdür. 

 

*Dünyada on bin kadar din bulunmaktadır. 

Bu durum insanın doğuştan getirdiği inancının bir gereğidir. 

Zira din hayatın hayatı,hem nuru hem esasıdır. 

Hayatın temelinde din vardır. 

Problem ise hayatın devamında dinin sürdürülememesindendir. 

Mesela;Moon tarikatı CIA tarafından desteklenmektedir.
546

 

Bu bazen insanları İslâmiyetten uzaklaştırmak için ihdas edilip, 

yaygınlaştırılmaya  çalışılırken,bir kısmı korku ve sevgiden,ondan görmüş olduğu 

faydadan dolayı sürdürülmektedir. 

*Mısır,Suriye gibi diğer İslam ülkelerindeki yerlerde de farklı inanç ve yaşantılar 

sürdürülmektedir. 

Bu ülkelerin durumları bizlerin geçmişteki durumlarımıza benzemektedir. 

Bizde de bir asırdır kapatılan dinin musluğu ile toplum adeta susuz bırakılmış, 

sağlıksız sularla beslenilmiş,toplumun kalbi insanlık tarihinde görülmeyen  bir vahşet ve 

cehalet içerisinde bırakılmıştır. 

Dini amaçla iki-üç kişinin bir araya gelmesi suç sayılmış,dini kitaplar yakılmış, 

satılmış, atılmış,bin dört yüz yıllık inanç akamete uğratılmıştır. 

Mısırdan gelen dil bölümü öğretim görevlisine Mısırı sorduğumuzda; 

Kıptilerin,cemaatların çatışması,bizdeki çatışmalarla benzerlik arzettiğini gördük. 

Dinde bozulmaya giden dünyanın,diğer cephesinde de mezhepler ve ırklar 

yoluyla ayrıştırılmaya tabi tutulmaktadır. 
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*Ortadoğu da bu bozulmanın unsuru Alevilik olarak projelendirilmektedir. 

Alevilerin bir fıkıh,kelam gibi kitap ve çalışmaları var mı? 

Hayatlarında ibadetlerin yeri nedir? 

Yoksa siyasetle gerçek mecrasından saptırılmış mıdır? 

Bir televizyon Programında " Diyanet Alevi köylerimize cami yapmasın biz 

Köyümüze cami istemiyoruz,namaz kılmıyoruz çünkü biz Müslüman DEĞİLİZ ! " 

Diğer ifadesinde ise; “Sünni kesim, Sünni kardeşlerimiz Tanrı ile buluşmalarını 

'cami' dediğimiz bir mekanda daha rahat sağlayabiliyorlarsa ona fevkalade saygı 

duymak gerekirdi. Alevi kesim eğer cemevlerinde müzik eşliğinde, saz eşliğinde kadın-

erkek bir arada Kur'an-ı Kerim ayetlerini terenmüm etmeyi, icra etmeyi 

benimsiyorlarsa o şekilde Tanrı'nın huzuruna çıkmayı yeğ tutuyorlarsa onlara da aynı 

saygının gösterilmesi gerekir. Bunun Türkiye'de mutlaka sosyal barışın sağlanması, dış 

müdahalenin önlenmesi açısından vazgeçilmez bir hareket, eylem olarak 

gerçekleştirilmesi gerektiğine inandık." 

*Alevi Bektaşi Fedarasyonu Genel Başkanı Ali Balkız. "Aleviler Mustafa Kemal 

Atatürk'ü büyük kurtarıcı olarak görürler. Alevilik inancında reankarnasyon vardır. 

İnsan ölmez, başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelir.  

             Aleviler, 'Hazreti Ali, Mustafa Kemal Atatürk olarak zuhur etti, geldi' diye 

inanırlar. 'Bizi ancak böyle biri zulümden kurtarabilir' derler. Aleviler Atatürk'ü 

mitleştirmişlerdir. 

             Reenkarnasyon Hindularda ve bir kısım Yahudilerde bulunmaktadır. 

            Acaba aleviler Yahudilere mi katılmak isteniyor? 

Ahiret inancı inkâr ediliyor. 

*Ve yine özellikle kasıtlı olarak Alevilik Hz.Ali-ye değil,ondan öncesine 

bağlandırılmaya çalışılarak,Hz.Ali-nin manevi hakimiyet ve nüfuzunu da ortadan 

kaldırmak amaçlanıyor. 

Bir yandan alevi kesimin islamiyetten istifadesi engellenirken,diğer yandan da 

yanlış inançlara yönlendirilmektedirler. 

 

*Bu gün darbeden yargılanan bir komutan gibi,askeriyede de yıllarca dine baskı 

yapıldı. 

*Darbeden yargılanan komutanlardan biri;inanca ve namaza baskı yaptığı her 

yönüyle bilinip tescil edilmişken bunu inkâr edip,eli sopalı olanların tehdit olduğunu 

söylemektedir. 



 O halde onlarla uğraşsana!Neden ordudaki ve bulunduğun yerdeki insanları 

rencide edip ve onları namaz kıldığı için hapse attırıyor,yasaklayarak tüm Türkiye’ye 

darbe plânı neyin bahanesi yapıyorsun? 

*Ecdat hafızlara bile abdestsiz dokunmamış.Ayağını kıbleye ve Medineye 

uzatmamış. 

Dini taşa kazımış,sanata ruh katmış.Dini ihya etmiş,ihya olmuş. 

 

*Bu asırda kuruyan bahçedeki çiçeklere Bediüzzaman ve Süleyman Efendi gibi 

şahsiyetler damıtmalı sistemle su vererek yaşatmıştır. 

 

*Fir’avn Kur’an-ı Kerim-de müsriflerden olarak  bahsedilir.” Firavun ve ileri 

gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası 

Mûsâ’ya iman etmedi. Çünkü Firavun, o yerde zorba bir kişi idi. O, gerçekten aşırı 

gidenlerdendi.” 

 

İçinde bulunduğumuz bu asır Müsrif ve müsriflerin olduğu bir asırdır. 

 

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, 

Her türlü amelde çok ahesteyim, 

Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim, 

Uyandır artık ya Rab! Belki son nefesteyim…!Mevlana… 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-02-2014 

 

 

 

 

 

 

 



İSRAİL OYUNU 

İsrail bulunduğu bölgede hep çıban başı olmuştur. 

Kendi adeta imanlarının on şartından biri olan;-Öldürmeyeceksin- ifadesini,-

Öldüreceksin- olarak uygulamaktadır. 

*Mahir Kaynak-ın ifadesiyle;El-Kaideye mektub göndermek isterseniz,Cıa-ya 

gönderiniz. 

El-Kaide israile karşı gibi gösterilirken.israile şimdiye kadar hiçbir saldırıda 

bulunmamıştır. 

*İsrail dünyayı ateşe vermeyi hesaplamaktadır.Sebeb olarak ise;Tanrıyı Kıyamete 

Zorlamak. Diğer yandan Mesihin,kurtarıcının gelişini hızlandırmak. 

Her din bir kurtarıcı beklemektedir.Yahudiler kral Davud soyundan bir kurtarıcı 

beklemekte ve bunun da 2025 yılında geleceğini söylemektedirler. 

Armegedon 
547

 yeri olarak Suriyenin bir köyünden başlaması gerektiği savunulur. 

*”Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve 

azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. 

Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) 

üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına 

kadar sokuldular. Bu, herhâlde yerine gelmesi gereken bir va’d idi.(Babilin yıkımı) 

Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; 

sayınızı daha da çoğalttık. 

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize 

yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha 

önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her 

şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.) 

Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de 

(cezaya) döneriz. Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yapmışızdır.” 
548

 

Ekolojik dengenin bozulmasından,genlerin değiştirilmesine kadar bir çok alanda 

fesat,bozma ve bozulmanın kapısını açacak,dünyayı kana boyayacaktır. 
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-*İsrailin arap ülkelerini bölmek amacıyla 1980 yılında almış oldukları stratejik 

kararlar şu anda uygulanmış ve de uygulanmakta olduğu da görülmektedir. 

“1980’lerde İsrail İçin Strateji” kararlarını iktibasla aynen veriyoruz. 

İsrailli bilim adamları ortadoğuda rahat bir ortamda yaşamaları için geliştirdikleri 

stratejilerinde: 

-“İsrail stratejik düşüncesinde, tüm Arap devletlerinin daha küçük parçalara bölünmesi 

hep tekrar tekrar görülen bir kavramdır. Örnek vermek gerekirse, Ze’ev Schiff, 

Ha’aretz’in askeri muhabiri (ve muhtemelen bu konuda İsrail’de en çok bilgiye sahip 

kişi), bir yazısında Irak’ta İsrail için olabilecek en iyi şeyin:” Irak’ın Şii ve Sünni 

devletler ve Kürt tarafının ayrılması” (Ha’aretz 6/2/1982) 

-“Irak, bir kere daha çoğunluğun Şii ve yönetimdeki azınlığın Sünni olmasına rağmen 

özünde komşularından hiç farklı değildir. Nüfusun %65’i politik konularda söz sahibi 

değildir. %20’lik elit bir zümre tüm gücü ellerinde tutmaktadır. Buna ek olarak 

Kuzey’de büyük bir Kürt azınlık vardır ve yönetimdeki rejimin kuvveti, ordu ve petrol 

gelirleri olmasa, Irak’ın gelecekteki durumu Lübnan’ın geçmişteki ve Suriye’nin 

bugünkü durumundan hiç de farklı olmazdı. İç çatışmanın tohumları ve bir iç savaş, 

özellikle Irak’ta Şii’lerin doğal liderleri olarak kabul edilen Humeyni’nin İran’da başa 

geçmesinden sonra daha bugünden kendini belli etmektedir”. 

-“Bir Irak-İran savaşı Irak’ı parçalayacak ve bize karşı geniş bir cephede çatışma 

organize etmesine imkan vermeden çökmesine sebep olacaktır. Araplar arasındaki her 

türlü çatışma kısa vadede bize yardımcı olur ve Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi önemli 

bir hedef olan Irak’ın parçalanması için yolu kısaltır. Osmanlı döneminde Suriye’de 

olduğu gibi Irak’ta da etnik/dini bazda bölgelere bölünme mümkündür. Üç büyük şehir 

etrafında üç (veya daha fazla) eyalet var olacaktır: Basra, Bağdat ve Musul ve 

güneydeki Şii bölgeler Sünni ve Kürt kuzeyden ayrılacaktır. Mevcut İran-Irak 

çatışmasının kutuplaşmayı derinleştirmesi olasıdır.” 

-“Körfez ve Suudi Arabistan’daki dengeler içinde sadece petrol olan bir kumdan ev 

üstüne inşa edilmiştir. Kuveyt’te, Kuveytliler nüfusun sadece %25’ini oluşturmaktadır. 

Bahreyn’de Şii’ler çoğunluktadır, ancak güç onlarda değildir. Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde Şii’ler yine çoğunlukta olmasına rağmen Sünni’ler yönetimdedir. 

Amman ve Kuzey Yemen içinde aynı şey geçerlidir. Marxist Güney Yemen’de bile 

önemli bir miktarda Şii azınlık bulunmaktadır.  Suudi Arabistan’da nüfusun yarısı 

yabancıdır, Mısır ve Yemenlidir ama Suudi bir Azınlık gücü elinde tutmaktadır.” 

-“Mısır günümüzdeki politik görünüşe göre  ve artan Müslüman-Hıristiyan ayrışması 

dikkate alındığında zaten hâlihazırda bir cesettir. Mısırı coğrafi olarak farklı bölgelere 

bölmek İsrail’in Batı cephesindeki politik hedefidir. Mısır birçok otorite merkezine 

bölünmüş ve parçalanmıştır. Eğer Mısır parçalanırsa, Libya, Sudan ve hatta daha 

uzaktaki devletler mevcut şekilleri ile varlıklarını sürdüremez ve Mısır’ın çözülmesi ile 

birlikte onlar da çöküşe katılır.  

 



Mısır’ın yukarı bölümünde Hıristiyan Kıpti bir devlet ile birlikte merkezi bir hükümet 

olmadan bölgesel güçleri ile bir kaç zayıf devlet düşüncesi, tarihi gelişimin anahtarıdır 

ve barış anlaşması ile sekteye uğramış olsa bile uzun vadede kaçınılmazdır.” 

-“Suriye ve daha sonra Irak’ın feshi ve Lübnan’da olduğu gibi etnik ve dini bölgelere 

ayrılması İsrail’in uzun vadede Doğu cephesindeki bir numaralı hedefidir ve bunun için 

kısa vadede bu devletlerin askeri gücünün feshi ana hedeftir. Suriye etnik ve dini 

yapısına istinaden tıpkı bugün Lübnan’da olduğu gibi birkaç eyalete bölünecek ve 

kıyıda Şii-Alevi bir eyalet, Halep bölgesinde Sünni bir eyalet, Şam’da Kuzey komşusuna 

düşman olan bir diğeri Sünni eyalet olacak ve Dürziler de belki bize ait olan Golan’da, 

mutlaka Havran’da, Kuzey Ürdün’de  başka eyaletler kuracaklardır. Bu gelişmeler 

uzun vadede barış ve güvenlik için garantör olacaktır ve bu hedef bugün bile 

erişebileceğimiz bir noktadadır.” 

-Ürdün kısa vadede stratejik bir hedeftir, uzun vadede ise değildir zira feshinden ve 

Kral Hüseyin’in uzun hükümranlığının bitmesi ve kısa vadede yönetimin Filistinlilere 

geçmesinden  sonra gerçek bir tehdit. Mevcut yapısı ile Ürdün’ün uzun süre var olması 

ihtimal dahilinde değildir ve İsrail’in hem barışta hem savaşta sürdüreceği politika 

mevcut rejim esnasında Ürdün’ün tasfiyesi ve yönetimin Filistinli çoğunluğa devri 

yönünde olmalıdır.” 

-“Arap’lar gibi, bölünmüş olsalar da diğer Müslüman devletler de benzer bir  durumla 

karşı karşıyadırlar. İran nüfusunun yarısı Farsça konuşan bir gruptan oluşur ve diğer 

yarısı da etnik olarak Türk bir gruptur.  

 

Türkiye’nin nüfusu Türk- Sünni Müslüman bir çoğunluk (%50 civarı) ve iki büyük 

azınlıktan oluşur; 12 milyon Şii Alevi ve 6 milyon Sünni Kürt. Afganistan’da 5 milyon 

Şii nüfusun üçte birini oluşturur. Sünni Pakistan’da 15 milyon Şii devletin varlığını 

tehdit etmektedir. Fas’tan Hindistan’a  ve Somali’den Türkiye’ye uzanan ulusal etnik 

azınlık resmi, istikrarın yokluğuna ve tüm bölgenin hızlı bir şekilde dejenere olmasına 

işaret eder.  Bu tablo  ekonomik tabloya eklendiğinde tüm bölgenin nasıl ciddi 

problemlere karşı koyamayacak kâğıttan bir kule şeklinde inşa edildiğini görebiliriz.” 

-“Gelecekteki tüm politik durumlar ve askeri birleşmelerde de açıkça bilinmelidir ki, 

yerli Arap’ların sorununun çözümü ancak İsrail’in Ürdün nehrine ve ötesine kadar olan 

bölgede var olması halinde gelecektir. Bu içinde bulunduğumuz çağda ve içine yakında 

girecek olduğumuz nükleer çağda var olmak için ihtiyacımızdır. Artık Yahudi 

nüfusunun dörtte üçünün nükleer bir dönemde büyük bir tehlike yaratan ve yoğun bir 

şekilde yerleşilmiş olan kıyı şeridinde yaşaması mümkün değildir.” 

-“Gelecekteki tüm politik durumlar ve askeri birleşmelerde de açıkça bilinmelidir ki, 

yerli Arap’ların sorununun çözümü ancak İsrail’in Ürdün nehrine ve ötesine kadar olan 

bölgede var olması halinde gelecektir. Bu içinde bulunduğumuz çağda ve içine yakında 

girecek olduğumuz nükleer çağda var olmak için ihtiyacımızdır. Artık Yahudi 



nüfusunun dörtte üçünün nükleer bir dönemde büyük bir tehlike yaratan ve yoğun bir 

şekilde yerleşilmiş olan kıyı şeridinde yaşaması mümkün değildir.”
549

 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-06-2014 

 

İSTİKAMET VE İRTİFA 

 Risale-i Nur-da iki büyük kavram ve hakikat.İstikamet ve İrtifa. 

 Risale-i Nur-ları iki kelimede özetlemem istenilmiş olsa bunları;İstikamet ve 

İrtifa olarak sıralarım. 

 İstikamet;Nübüvvetin esası,Efendimizi ihtiyarlatan Hud suresindeki âyet,-

Emrolunduğun üzere dost doğru ol- 

 İstikamet en büyük hakikat,gidişat ve hedefe varış. 

 İstikametle gitmek bir değer ise,onu sürdürüp sonlandırmak kâinat çapında bir 

değerdir. 

 İstikameti elde etmek ve sonuna kadar onu muhafazaya çalışmak.O da zikzak 

çizmeden,ortada değil,ortanın da ortasında gidebilmek. 

 Risale-i Nurlar kendi sahibine ömür boyu bu istikameti kazandırmaktadır. 

 Bir Risale-i Nur talebesi âmi de olabilir,çaycı da,çoban ve çiftçi de,bilgi 

bakımından eksik ve okumamış,madden ve rütbeden yüksekte bulunmayabilir.Ancak o 

sürekli istikamette giden hakikatlı bir yolcudur. 

 Çok yüksektekilere rehberlik yapar,onlara da istikamet verir. 

 İrtifa yani yükseliş öyle bir şekilde gerçekleşir ki;sahibini riya ve kibirden 

koruyucu,habersiz bir şekilde sürekli yükselişi gerçekleştirir. 

 Teşbihte hata olmaz;Adeta sahabenin aynı asansör içerisinde her gün Efendimiz 

ile beraber yükselişi gibi. 

 En bedevi o yükselişle en medeni hale gelir.En medeni insanlara medeniyet dersi 

verir. 

                                                           
549  http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=9210 ingilizce aslı:  

http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/articles/article0005345.html    

Çevirisi: chrome kullanarak çevirisini okuyabilirsiniz. 
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 Mesleğimiz sahabe mesleğidir,diyen Bediüzzaman bu ifadesiyle her bir Nur 

talebesinin bu  Kur’an dersinde evci âlaya sürekli yükselişini hatırlatır. 

 Sarsmayan Kur’an asansöründe yorgun,uyuklayarak,başka gaileler ile 

düşüncelere dalan sahibini dahi hiç sarsmadan hakikatlara doğru yol aldırır.Kulaç 

attırır.Sahili selamete ulaştırır. 

 O seyahatında bir çok alemlere açılan pencerelerden o alemleri seyreder,tefekkür 

mesleğini sürdürür. 

 Risale-i Nur dairesine bir kerede olsa giren bir insan,hayatının son dönemlerinde 

de olsa o istikameti elde ederek,sahibini terfi ettiriyor. 

 Hayatı sigortalayan meslek;Risale-i Nur mesleğidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-11-2012 

  

IŞİD KİMİN İŞİ ? 

-Yeni bir İsrail bölgesi oluşturulmaya çalışılıyor.Böylece israilden nazarları 

çevirip,israile nefes aldıracak bir oluşum. 

Ne kadar kolay çıkış yaptı değil mi? 

-Yeni bir haşhaşi bölgesi oluşturuluyor.Bunlar tek bir yörenin insanları değil,farklı 

yerlerden derlenmiş ve toplanmış,toparlanmış kişilerden oluşuyor.Hapishaneden 

çıkarılan altı bin mahpus ve suçlularla sürdürülecek yeni bir oluşum. 

Kürt devleti kurulması da uzun zamandır planın bir parçası. 

Görünen o ki yeni bir sıcak bölge,ısıtılacak bir zemin oluşturulacak,yaz iyice sıcak 

geçecek. 

Mesele,ilâhi plana uygun olarak hileleri defedecek bir çözüm yöntemi ortaya koymaktır. 

Bu oluşumun rahat oluşmasını sağlayacak olanlar,bizdeki cumhurbaşkanlığının serin 

bir ortamda geçmesine müsaade etmezler. 

Sakın ışid işi bizdeki cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye ve yıpratmaya yönelik bir 

iş olmasın!? 

Işid işi boşaltılan ve yıpranan,devre dışı bırakılmaya çalışılan pkk-nın boşalan yerini 

doldurma çabası olmasın? 

Ortadoğu bop çerçevesinde küçük devletlere bölünme planını uyguluyor. 



Birbiriyle kavga eden,kolay idare edilip yönlendirilen,istenildiğinde başına yetiştirilmiş 

İsrail-abd-avrupa patentli bir yönetici bu iş için,-geçen yüzyılda olduğu gibi- yine yeni 

dönemde de az farklılıklarla devam ettirilebilir. 

Petrolleri ve yer altı zenginlikleriyle kolay sömürülebilir bir saha oluşturulmaktadır. 

Işid-in Musul ve Kerküke girmesi bunun bir işareti değil midir? 

İhale başka ellere veriliyor. 

Tıpkı ihaleyi alan apo,ermeni kanadının yerini,yeni ihale sahipleri haşhaşilere 

devrediliyor. 

Alevi-sünni alanları oluşturulmaya çalışılıyor. 

Çatışma ortamı..küçük güç odakları..Aşiret devletleri.. 

*Hristiyan dünyası büyük oynuyor. 

Yüz yıl önce yaptığı yüz yıllık projesi bitti.Yenileme peşinde. 

Daha kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. 

Bir yandan fitneyi canlandırır ve ortamını hazırlarken,diğer yandan islâmın yükselişini 

durdurma peşinde. 

Bunun içinde yapılacak en etkili yöntem;İslâmı içten ve içinden vurmak,çok kapsamlı 

olarak… 

Çevresinden de kuşatarak baskı yapıp tam boğmak… 

*One minute bizleri ayağa kaldırdı ancak varlığımızı sürdürmeye yetmedi. 

Eziklikten kurtulmaya ihtiyacımız var. 

Hala kuzuların sessizliği içerisinde yaşayan aslan yavrusunun kuzu tavrı devam 

etmektedir. 

Asırlık eziklik,asırlık kimliksizlik,asırlık maddi ve manevi fakirlik belimizin kamburunu 

oluşturmuş. 

*Kıtlık döneminde yetişen bu millet önüne gelen herkesi kurtarıcı görmüş,ona sarılmış. 

Artık şu anda kıtlığın geçmesiyle o kurtarıcı olanların da bir kurtarıcıya muhtaç 

oldukları görülmeye başlamıştır. 

Kamburumuzu atma zamanı gelmiştir. 

Olaylar bizi mukadder ve muayyen hedefe sevketmektedir. 

Sona yaklaşan dünyada,Allah dünya sahnesini kendi aleyhine kapatmaz. 



Bazen kapanışlar açılışlardan daha haşmetli olur. 

Ebediyyen unutulmaz. 

*Pkk-nın doğuda yaptığı yol kesme olayları,nasıl ki uyuşturucunun hasat zamanı olması 

sebebiyle nazarları çevirtmek ise,içte ve dıştaki olaylarda,bir üçüncü hedefin oluşması 

içindir. 

Vur kaç taktiği. 

*Arı su içer bal akıtır,Yılan su içer zehir akıtır. 

Suyun maddesi birdir,değişmez. 

Yılan zehirini akıtacak,temiz suyu içse de. 

Yılanların zehirine katkıda bulunanlara yazıklar olsun. 

*Ayıya kızmıyorum! Çünkü o ayı ayılığını yapacak. 

Kızdığım ayıya dayılık ve dâyelik yapanlara. 

Kirli yürüyüşçüler yürüsün.Sürü-nen sürünsün. 

Ancak onlara yardım ve destek olanlar sefildir,sefihtir.. 

*Sokak kültürüyle yetişen sokak çocukları,geziler tertipliyorlar.Ne onlarda seviye 

aranır,ne de onları destekleyenlerde.. 

Sanatçı da olsa o düzmece sanatçıdır. 

*İşte gezinin amaçları: 

-Cumhurbaşkanlığı seçimini çıkmaza sokmak. 

-Ayasofyanın açılmasını engellemek. 

-Türkiye-yi Mısırdan ve Suriyeden  daha korkunç hale getirmek. 

-Pkk ve Işid gibi örgütlere hareket alanı oluşturmaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

12-06-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



KADER TAHTEREVALLİ GİBİ DENGEDİR 

 

*Kaderden kaçılır mı?  

Varsa gücün sonsuzdan çıkmaya,gitte çık. 

Zatı gibi ilmi de sonsuz olan Allah-ın ilim okyanusu içerisindedir her şey. 

Zaten O’nun her şeyi bilmesi suç değil,bilmemesi bir eksikliktir. 

Bilmek,yapmayı zorlayıcı değildir. 

 

*Kader değişir mi? 

Allah-ın sonsuz olan ilmi değişirse,kaderde değişir! 

Allah olaylara manzar-ı âla-dan yani adeta tepeden bakmakta ve bütün 

yönleriyle olayları doğru teşhis etmektedir. 

Allah-ın zatında bir değişiklik olmayacağı gibi,ilminde de bir değişikliğin olması 

söz konusu değildir. 

Yani –haşa- Allah önceden böyle biliyordu da,şimdi şöyle biliyor,gibi bir tahmin 

ve değişim söz konusu değildir. 

 

*Kevnî kader ve iradî kader.Biri mecburi diğeri ise insanın cüz-i iradesiyle 

oluşan kader. 

İradî kaderde insanın iradesinin sorumluluğuna bakan yönüyle şekillenmiş 

olduğundan,sorumluluğu da o insan yüklenmek mecburiyetindedir. 

Bir yaprak bile onun ilmiyle düşer. 

 

*Dünyaya kâfir olarak gelenlerin suçu nedir? 

Hadiste;-Her doğan İslâm fıtratı yani Müslüman olarak doğar.Ancak daha sonra 

annesi ve babası onu Yahudi,hristiyan ve Mecusi yapar.” 

Fark sadece imtihan ve sınıf farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Şöyle ki;Her A sınıfında imtihana giren kazanacak, B sınıfına giren ise 

kaybedecek diye bir kural olmadığı gibi;her Müslüman çocuğu Müslüman olarak 

ölecek,her gayrı Müslim çocuğu da gayrı Müslim olarak ölecektir,diye bir kural söz 

konusu değildir.Örnekleri gayet çoktur. 



Zaten başlangıç itibarıyla sonuçta hepsi Hz.Âdemin çocuklarıdırlar. 

 

-Milyarlarca spermden biri hayat buluyor.Hayat bir müsabaka ve imtihan. 

 

*Zenginlik ve fakirlik ise;Biri Allah-ın vererek,diğeri de alarak yapmış olduğu 

bir imtihandır. 

Tıpkı Süleyman peygambere vererek onu imtihan ederken,Eyyub peygamberden 

alarak imtihan etmiştir. 

Biri şakirin,diğeri de sabirin olarak imtihanı kazanmıştır. 

Rasulullahın fakirlikle iftiharı ve Sa’lebenin durumu bunun ibretli örneğidir. 

Nitekim Kasas suresinin son bir buçuk sayfasında anlatılan Karun kıssasında, 

insanlar bir gün önce Karunun ihtişamını gördüklerinde onun gibi olmayı arzu 

ederken,ikinci gün sarayı yerinde bulamadıklarında kendilerine yazıklar olsun 

diyerek,kendi kendilerini kınamışlardır. 

“79 - Derken Karun, ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını 

arzulayanlar, "Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Hakikat şu ki o, çok 

büyük devlet sahibidir" dediler.  

80 - Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, şöyle dediler: "Yazıklar olsun size! 

İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak 

sabredenler kavuşabilir."  

 

-Ve Kehf suresinde Hz.Musa ile Hz.Hızır-ın arkadaşlıkları anlatılırken,soru 

sormayacağını söylemesine rağmen Hz.Musa dayanamamış üç olaydan sonra ayrılık 

gerçekleşmiştir. 

Hz.Musa-nın bu sabırsızlığından dolayı Peygamberimiz;Keşke Musa sabretseydi-

buyurarak,daha çok hikmetli olayları anlama durumumuzun olacağını ifade etmiştir. 

 

*Allah bana danıştı mı ki beni yarattı?Ve bu organlarımı böyle yerleştirdi? 

Sen kimsin? Nesin? Ne kadarsın? 

 

Sen dünyaca meşhur en mükemmel bir terzi olsan,seninle kıyasa girmeyecek olan 

kumaşa ne kadar kulak verirsin? 



Oysa usta ve ustalığını sergileyen sensin. 

Evvela ustalığını gösterecek terzi ve o işin ustasıdır.Modeli o tayin eder.Sana 

danışsaydı burnunu nereye koyardın?vs.vs… 

Verilenden hesap sorulmaz çünkü ikram ve ihsandır.Yani veren birine küstahça; 

-Niye veriyorsun ya hu? 

Seni adam kabul ettiği ve adam olasın diye. 

Birde insan nisyandan alındığı için,verdiği sözünü unutmaktadır.Ve ruhlar 

alemini Hz.Ali gibi hatırlayanlar mevcuttur. 

Nikah masasına oturan hiçbir kimse –hayır-dememiştir.Hep iyi aile olacaklarına 

söz vermişlerdir.Rekorlar kitabında bile hayır diyen yoktur. 

Bizler ise verdiğimiz sözümüzün ne kadarını yerine getirmekteyiz..hiç olmazsa iyi 

olma niyetiyle… 

 

*Adamın birisi Ebu Hanife'ye gelip onunla kaderi tartışmaya başladı. Ebu 

Hanife adama:  

"Kadere çok dalan tıpkı güneşin içine baktıkça hayreti artan bir adam gibi 

olduğunu bilir misin?" dedi.  

*”İbnu'l-Cevzi, Ahmed b. Hanbel'in Müsedded'e yazdığı mektuptan rivayet 

ediyor: "Kaderin hayrına, şerrine, tatlısına ve acısına iman eder..." 
550

 

 

*Rabbe karşı kendini savunmak! Hiç kabil mi? 

 

*Kader tahterevalli gibi bir denge sağlamakta ve birer gök kuşağı gibi renk 

cümbüşünü oluşturmaktadır.Aksi durumda siyaha mahkum olunacak,monotom bir 

yaşayış içerisine girilmiş olacaktı. 

Anlatılır;Adamın birinin iki kızı vardır.Bunlardan birini çiftçiye,diğerini ise 

inşaatçıya vermiştir. 

Çiftçiye verdiğinin hatırını sormak üzere gider.Ne durumda olduklarını 

sorduğunda kızı; 
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-Baba dua et de bu sene yağmurlar bol yağsın,kış uzun sürsün de ekinler çok 

olsun.Ta ki borçlarımızı verelim,ihtiyaçlarımızı alalım. 

Baba dua edeceğini söyler ve ayrılır. 

Diğer inşaatçıya verdiği kızının hal hatırını sorduktan sonra,isteklerini sorar.Kızı 

da; 

-Baba dua et de bu sene kışlar kısa sürsün,yağmur az yağsın,bahar çabuk 

gelip,inşaat sektörü açılsın.Ta ki biraz borçlarımızı ödeyelim ve ihtiyaçlarımızı 

karşılayalım,der. 

Bir baba olarak ona da dua edeceğini söyler ve ayrılır. 

Dışarı çıkınca şaşkınlıkla;İkisinden biri zarar görecek ama hangisi,der. 

İlâhi kader dengeyi sağlamaktadır.Herkesi ya şükre ya da sabra sevk etmektedir. 

 

*Kaderin rüya ile bağlantısı nedir? 

Bundan altı yıl kadar önce,kaynın nişanı için Kahramanmaraş-a ailece taksimizle 

yola çıktık. 

Bir Cuma günüydü.Saatler geri alınmıştı.Gölbaşı ilçesine geldiğimizde imama 

hangi saate göre namazı kıldıracağını sorup,hemen kıldıracağını söylemesi üzerine 

namazı kılıp yola devam ettik. 

Yolda hanıma bir rüya gördüğümü,rüyamda şehir merkezinde taksiyle giderken 

kaza yapmak üzere olduğumu,bunun üzerine frene bastığımı ancak fren tutmadığından 

el frenini çektiğimi,onunda tutmaması üzerine tam kaza yapacakken uyandığımı 

anlattım. 

Hanım hayırdır diyerek kendisinin de bir rüya gördüğünü anlattı. 

Rüyasında elinde bulunan bir kaşığın bağlantı noktasından koptuğunu söyledi. 

Aslında rüya açıktı.Biz işi hayra yorarak temkinli bir şekilde yola devam ettik. 

Kahramanmaraş-a 20 km kala yolda tekeri patlayan bir Skoda araba tedbir 

almamış,arkasında bekleyen 4x4 arabanın şoförü zor fren tuttuğunu söylemişti. 

Biz ise onlar durduğundan dolayı sollayalım derken karşıdan araba gelmesi 

üzerine tekrar sağa kırdık.Öndekilerle aramızda epeyce mesafe vardı. 

Ancak yeni yeni çiselemekte olan yağmurdan dolayı yavaş olduğumuz 

halde,kaygan olan yerde ne fren ne de el freni  tutmamış,öndeki arabaya çarpmıştık. 

Aynen rüyadaki olay gerçekleşmişti. 



 

 *Kaderin ecelle ilgisine gelince; 

Rahmetlik babam bekârken göz ilaçlama tedavisi için Adıyaman-ın Çelikhan 

ilçesine üç arkadaşıyla beraber gidiyorlar. 

Orada karşılaştıkları nurani beyaz sakallı birisi;üç arkadaştan birine genç yaşta 

öleceğini,diğerine trafik kazasında genç yaşta öleceğini, babama ise 73 yaşında öleceğini 

söylüyor. 

İlk ikisinin aynen denilen gibi olduğunu ve kendisinin de 73 yaşında öleceğini 

birkaç kere bana anlatmıştı. 

Babam 73 yaşına girmiş ve bende kendi kendime şunu sormuştum;acaba 73-ün 

başımı,ortası mı yoksa sonu mu,diye. 

Ortalarındaydı,babamda olumsuz bir durum yoktu.Hatta arkadaşını telefonla 

aramış,o kendisine üç aydır yattığını-ölecek durumda olduğunu söylemişti. 

Babam üç gün içerisinde nefes yetmezliğinden vefat etti. 

O ölecek durumda olan arkadaşıyla beraber cenaze namazları kılındı ve 

kabristanda yan yana defnedildiler. 

 

*Kader ve Sadaka. 

1980 yılında Kayseri ilâhiyata giderken Malatya üzeri gidiyordum. 

Orada öğrencilerin kalması için İhlas dershanesi yapılmakta idi. 

Allah kabul etsin bizde birkaç kürek atmıştık. 

Bu dershanenin yapılmasında ibretli bir olay gerçekleşti. Olayın şahidi ise 

rahmetli Hüseyin Bozat ağabeydir.. 

O kendisi birkaç kere bana anlattı.Olay şöyle; 

-İnşaatı yaparken bütün gayretimizle eğitim ve öğretime yetiştirmeyi 

amaçlıyorduk. 

Ancak çimento ve demir yetişmemiş ve alacak paramızda yoktu. 

İnşaatın önünde oturmuş,kara kara düşünüyordum. 

Birden önümde yan komşudaki yetmiş küsur yaşlarda bulunan komşu durarak 

bana; 

-Hayrola Hüseyin,bir sıkıntın mı var?dedi. 



-Para olmadığından inşaatın durduğunu,dershaneyi okullara 

yetiştiremeyeceğimizi söyledim. 

Bunun üzerine cebinden yüz lira çıkarıp bana verdi.Bu azda olsa işimizi görürdü. 

Sevincimden adamı tuttuğum gibi sıkmaya başladım. 

Büyük bir rahatlama içerisine giren komşu,evden zorla kendisini dışarıya 

attığını,boğulmak üzere olduğunu,nefessizlikten ölecek durumda olduğunu söyleyip,bu 

sıkmadan dolayı da çok rahatladığını söyledi. 

Bu rahatlamadan dolayı; 

-Hüseyin yüz lira daha vereyim,beni bir daha sık,dedi. 

Bende yapacağımız işlerin daha çabuk biteceği sevinciyle öncekinden daha fazla 

bir şekilde sıkmaya başladım. 

Bunun ise öncekinden daha fazla kendisini rahatlattığını söyleyerek,beş defa 

yüzer lira verdi,her seferindeki rahatlığının da bir öncekinden daha fazla olduğunu 

söyleyerek,rahatlamış olarak çarşıya gitti. 

Aradan tam beş yıl geçmiş ve komşuyu kaybetmiştik. 

Taziye amacıyla evine gittim ve hanımına baş sağlığında bulundum. 

Tam çıkacaktım ki,hanımı durmamı ve oturmamı söyledi. 

Ve başladı anlatmaya. 

-Beş yıl önce beyimle aranızda geçen olayı,beyim bana anlatmıştı.Gerçekten de 

ölümcül durumda olup,kendisini nefes almak amacıyla zorla dışarı atmıştı. 

O gece ben bir rüya gördüm. 

Rüyamda nurani bir zat bana;Senin kocan bu gün ölecekti ancak vermiş olduğu 

sadakadan dolayı ömrü beş yıl uzatıldı,demişti. 

Ve kocam beş yıl sonra aynı gün de vefat etti. 

Hüseyin Bozat tabi başından geçen bu olayı yeminle birkaç kere anlatmıştı. 

Sadaka ömrü bereketlendirir ve ömrü uzatır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-11-2012 

 

 



CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR? 

-Âyette, “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, 

hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin 

için daha hayırlıdır.” 
551

 buyrulur. 

Buradaki namaza -iman edenler- ifadesiyle umumu ifade ederken,alış verişi bırakın-

ifadesiyle hususu ifade eder.Zira alış veriş genelde erkeklere aid bir husustur. 

Umumi hüküm tahsis edilmektedir. 

*Cuma namazına çağrıldığında namaz kendisine farz  olan bir kişinin alış veriş yapması 

caiz değil,haram olarak kabul edilmiştir. 

Kadınlara ise Cuma farz olmadığından onların alış verişi bu kapsamın dışında 

değerlendirilmektedir. 

Ancak bunun hangi vakit olduğu an ise;ezan okunduğunda,hutbe anında ve iki rekatlık 

farzın kılındığı anlar olarak söylenmiştir. 

-Kadınlar Cuma kılmış olsalar,o günün öğle namazını kılmazlar. 

-Cuma günü öğle namazını kılmakla da –erkeklerin bir farklılık ciheti olsa da- Cuma 

sevabı alırlar. 

*Hadis:”Cuma namazı köle,kadın,çocuk ve hasta hariç her Müslüman üzerine cemaat 

içinde yapması gereken vacib bir hakikattır.”
552

 

Bu hadise istinadendir ki; Cuma namazının farziyyeti ,
553

 olan bu umumi hüküm, 

sünnetle tahsis edilmektedir. 

Bu hüküm aynı zamanda icma ile de sabit olmuştur. 

Ancak ifade ettiğimiz gibi;bir kadın her ne şekilde olursa olsun, Cuma namazını 

kılarsa,onun o günkü  öğle namazını kılması gerekmez. 

Cumanın şartı sıralanırken ilk şart olarak;Erkek olma şartı sıralanır. Cum'a namazı 

kadınlara farz değildir. Ancak namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olup, öğle namazını 

kılmaları gerekmez.554 

Bu tıpkı misafir olan bir kimsenin müsaid olduğunda cumayı kılması gibi,bir kadın da 

kendisi için cumayı kılabileceği,fitneden uzak bir ortam olduğunda veya teravihte 

olduğu gibi uygun bir ortamın hazırlanması halinde mecburiyet olmaksızın kılabilir. 
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-Kadın ve erkek ihtilatı olmaksızın teravihteki düzenleme gibi sıralanılarak yapılması 

uygun olur. 

"Namazda erkek saflarının en faziletlisi en önde olanı, fazileti en az olanı ise en arkada 

bulunanıdır. Kadın safların en faziletlisi ise en arkada kalanı, en az faziletlisi ise en önde 

olanıdır." 
555

 

-Peygamberimiz mazeretsiz olarak üç cumayı kılmayan bir kimsenin kalbinin 

mühürleneceğini söylemiştir. (İbn-i Mâce) 

Cumanın fazileti ile ilgili olarak bir çok hadis rivayet edilmektedir. 

* Cuma namazının umumi hükmünün peygamberimizin hadisiyle tahsis edilip 

kadınlara farziyetinin kaldırılmasını tenkid edip,Kur’an varken Rasulullahın 

uygulamasını nasıl kabul edebiliriz,Kuran bize yeter diyen kişi,aslında kendi kısır 

görüşünü Rasulullahın görüşünün önüne geçirdiğinin de farkında değildir. 

Böylece kendisini peygamberden üstün tutmuş,öncelikli ve de tutarlı kabul etmiş 

olmaktadır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

09-06-2014 

 

 

 

KAHTI RİCAL 

 Devletleri kuran kaliteli insanların varlığı olduğu gibi,yıkan da adam!ların 

yokluğu veya devre dışı bırakılmasıdır. 

 Şu kirliliğe ve yüzsüzlüğe bakınız ki;fuhuş kirine bulaşanın ve beceriksizin,diğer 

bir ifadeyle ayağın baş olduğu,eskilerin ifadesiyle kahtı rical yani adam kıtlığı olduğu 

dönemde yaşamaktayız. 

 Şu günlerde gündemde olan Deniz Baykal-ın fuhuş kasetini sızdıranlar üzerinde 

durulurken,fuhşu yapan gayet rahat gezinmekte,insanların içine karışabilmektedir. 

 Adeta hırsız savunulmaktadır. 

 Bu kişiye ve bunun gibilere sorsak ki;Kendisi, “bu kasedi yapanların yüzüne  

bakamayacaklarını…” söylerken,sormak hakkımız değil mi; 
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 Acaba siz yaptığınız çirkin işten dolayı milletin yüzüne nasıl bakmaktasınız? 

 Yüz kızartıcı bu suçtan dolayı yüzünüz kızarmıyor mu? 

 Bu milletten ve insanlıktan özür dileyerek köşeye çekilmeyi ve iç muhasebe 

yapmayı düşünmüyor musunuz? 

 Yoksa cumhurbaşkanlığına aday olmaya mı hazırlanıyorsun? 

 Elbette teşhir tasvib edilemez ancak fuhuş ve fahişenin üzeri de örtülemez.Hala 

ondan bir şeyler bekleme ümidi içerisine girilemez. 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç , partisinin İskenderun ilçesinde düzenlenen 

mitinginde vatandaşlara hitap etti.  

  Arınç konuşmasında, mecliste şu anda binden fazla fezlekenin, dokunulmazlık 

dosyasının bulunduğunu bildiren Arınç, bunların büyük bir kısmının BDP'li 

milletvekillerine ait olduğunu 95'inin de CHP'li milletvekillerine ait olduğunu söyledi. 

  CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları içerisinde 11 tanesinin şu anda 

Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na ait olduğunu ve bunun 11'inin de 

dolandırıcılıktan olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: 

  "Kılıçdaroğlu'nun 7 tane fezlekesi bulunuyor. Hele hele CHP'li milletvekilleri 

içerisinde bir tanesi var ki kendisinin yüzü kızarmıyor da ben dosyayı okuduğum zaman 

kıpkırmızı olmuştum. Cinsel tacizden dolayı bir CHP milletvekilinin de dosyası var. 

Allah saklasın Kılıçdaroğlu'nun yerinde ben olsaydım ve bu insanları her gördüğümde 

'vay ırz düşmanı' diye bağırsaydım, hoşlarına gider miydi Bunların bir kısmı resmi 

evrakta sahtekarlıktan, bir kısmı hilekarlıktan, bir kısmı soruşturmanın gizliliğini 

ihlalden, bir kısmı başka sahtecilikten, hileli iflastan, dolandırıcılıktan hakkında dosyası 

olan CHP milletvekilleri var. Peki onları her gördüğümde her kürsüye çıktığımda 'vay 

sahtekar' diye bağırsam hoşlarına gider miydi Benim Başbakanım hakkında daha bir 

iddianamenin 'i'si bile yok. Ama onlar hakkında iddianame, fezleke var. Ben buna 

rağmen yargılanmadıkları, mahkumiyet giymedikleri için o insanlara bu sıfatları 

söylemem doğru değil, yakışık almaz. On defa hak ediyorlar ama hukuk kuralı böyle. 

Çünkü bu adam yargılanmadı henüz, Belki beraat edecek, belki hüküm giyecek. Sen ne 

hakla belediyeciliği, yarın hükümet olduğunda şunu da yapacağım demiyorsun. Ağzını 

açıyorsun lağım çukuru gibi hakaret üstüne hakaret okuyorsun. Yazık, böyle bir 

siyasetçi, genel başkan, böyle milletin başında hakaretler, küfürlerle siyaset yapmak 

olmaz." 

 Allahım! Ne yüz,daha doğrusu ne yüzsüzlük!!! 

 *Bundan önce bir diğer partinin on uçkuru düşük kişisi,partinin en üst seviyesine 

çıkmış,partide söz sahibi kişi olmuşlardı. 

 Bunların bu kirlilikleri açığa çıkmasaydı,koca bir topluluğu yönlendireceklerdi.

 Hırçın insanlar öne çıkmakta,toplumu yönlendirmektedir. 



 Hırsız hırsızlık yaptıktan sonra;Yetişin hırsız var-diye bağırırmış. 

 Bu zamanımız da,arsız ve hırsızların baş olmaya çalıştığı dönemdir. 

 Hadiste buyrulur:” "Şüphesiz Allah, ilmi kullardan silmek sûretiyle değil, 

âlimlerin ruhlarını kabzetmek sûretiyle giderecektir. Nihâyet hiçbir âlim bırakmayınca 

insanlar, câhil kişileri başlarına geçireceklerdir. Bunlara meseleler sorulacak; onlar da 

bilgileri olmadığı halde fetvâ verecekler. Onlar bu sûretle hem kendileri sapıklığa 

düşerler, hem de halkı sapıtırlar."  (Buhâri, İlm 35, hadis no: 41; Müslim, İlm 5, hadis 

no: 13 -2673-)    

 Ve –maalesef- temiz bilinen insanlar bu kirli insanlarla iş birliği yapabilmekte,-

dünya cihetiyle- adeta yaptıkları dünyada kendilerine kâr gibi kalmaktadır. 

 Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. 

"Ortamda tecrübeli veya ehil insanlar bulunmadığında, tecrübesiz veya toy 

insanlara hakettiğinin üstünde önem gösterilir"   

MEHMET ÖZÇELİK 

27-03-2014 

 

 

KUR’AN-DA TEMSİLLER 

Temsiller uzak hakikatları dürbün gibi yaklaştırırlar. 

Konunun anlaşılmasında temsiller etkilidir. 

Kur’an temsilleri çok tekrarlamaktadır. 

Temsiller ve teşbihler edebi bir sanattır. 

Hikayeleri sevdiren temsillerdir. 

Allahın sıfatları mesel ve temsiller yoluyla bilinir ve anlaşılır. 

Ondandır ki;Temsilde kusur olmadığı gibi,kusur da aranmaz. 

Çünkü temsilde esas olan,temsilin kendisi değil,ifade edip düşündürdüğü manadır. 

Temsiller içlerinde sırları saklarlar. 

Temsiller, derin manaları fehme yakınlaştırır,tefsir ederler. 

Aynalar yalan söylemezler.Temsillerde hakikatlara birer aynadırlar.Aynalar daima 

temsil ederler. 



Kur’an hakikatlara temsil elbisesi giydirmektedir. 

Temsiller mantık ürünü olup,hakikatların ucunu gösterir,Külli kanunlara kapı açar. 

Temsiller manaya kuvvet verirler. 

İşte Kur’an-dan Temsiller ile ilgili örnekler: 

-“Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları 

gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).”
556

 

-“Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan 

kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal 

verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu 

(bunu) bilmezler. 

Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve 

efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu 

adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?”
557

 

-“Allah size güven ve huzur içinde olan bir kasabayı misal verir: Her taraftan oraya 

bolca rızık geliyordu. Ama Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden Allah 

onlara yaptıklarına karşılık açlık ve korku belasını tattırdı.”
558

 

-“Allah size kendinizden bir misal vermektedir: Size verdiğimiz rızıklarda, emrinizde 

bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi 

saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ? Düşünen millete ayetleri böylece uzun 

uzadıya açıklarız.”
559

 

-“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: «Şu çürümüş 

kemikleri kim diriltecek?» diyor.”
560

 

-“Allah, geçimsiz efendileri olan bir adamla, yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal 

olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Övülmek Allah içindir, fakat çoğu bilmezler.”
561

 

-“Halbuki içlerinden biri o Rahmana fırlattığı mesel ile kendisi tebşir kılındığı vakıt 

yüzü simsiyah oluyor da kederinden yutkunup yutkunup dolukuyor.”
562

 

-“Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, 

kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları 

Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber 

siz de girin! denildi. 
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Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O: Rabbim! Bana katında, 

cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler 

topluluğundan kurtar! demişti.”
563

 

-“Onların her birine (uymaları için) misaller getirdik; (ama öğüt almadıkları için) 

hepsini kırdık geçirdik.”
564

 

-“Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet 

onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtıl 

şeyler ortaya atmaktasınız.”
565

 

-“Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.”
566

 

-“Sana nasıl misaller verdiklerine bir bak! Bu yüzden sapmışlardır, artık bir yol da 

bulamamaktadırlar.”
567

 

-“(Resûlüm!) Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler! Artık onlar sapmışlardır 

ve (hidayete) hiçbir yol da bulamazlar.”
568

 

-“Allah için emsal göstermeyin. Çünkü Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”
569

 

-“İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp 

anlayabilir.”
570

 

-“Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş 

eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye 

veriyoruz.”
571

 

-“Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal 

getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen 

hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne 

murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola 

yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer 

imtihandır).”
572

 

-“Allah gökten su indirir, dereler onunla dolar taşar. Sel, üste çıkan köpüğü alır 

götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna 

benzer bir köpük vardır. Allah, hak ve batıl için şöyle misal verir: Köpük uçup 
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gider,insanlara fayda veren ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller 

verir.”
573

 

-“(O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah 

insanlara misaller getirir.”
574

 

-“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir 

kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir 

yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese 

dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah 

insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.”
575

 

-“Bunun sebebi, inkâr edenlerin bâtıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen 

hakka uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanlara kendilerinden misallerini 

anlatır.”
576

 

-“Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her 

ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik.”
577

 

-“Onlara şunu da misal göster: Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu 

su sayesinde yeryüzünün bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış; arkasından rüzgârın 

savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir.”
578

 

-“Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti.”
579

 

-“Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da 

yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi 

yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de 

âciz, kendinden istenen de!”
580

 

-“Meryem oğlu İsa, bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen bağrışmaya 

başladılar.”
581
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KUR’AN-DA SÂBİRîN VE ŞÂKİRîN 

 Şâkirin yukarıda Sâbirin aşağıda da görülse,her ikisi de yüksek makamları ihraz 

etmektedirler. 

 Süleyman peygamberin makamı şükürlükte ne kadar yüce ise,Eyyüb 

peygamberin makamı da sabır kahramanlığında o derece yücedir. 

 Her ikisi de taşınılması güç iki makamdır.Eksi ve artı kutuplar olarak… 

 Bu makamlardan hangisini istersin,diye nefsime sorduğumda nefsim; 

 -Hemen şükür makamını tercih etmeyi arzu etti.Diğer duygularımda ona onay 

verdi. 

 Belki kim istemez ki diyebilirsiniz.Ancak Cenâb-ı Hak;Süleyman peygamberin 

kalbine nazar ettiğini,kalbinde ise bir kibir bulunmadığını ifade etmektedir. 

 Yani şükür makamı selamette ve kolay olan bir makam değildir. 

 Kur’an-ı Kerim-de sabredenler övülmüş,müjdelenmiş,Onların üstün 

olacakları,bağış ve mükâfata hesapsız olarak ulaşacakları,Allah’ın onlarla beraber 

olacağı,gerçek iyiliğin ve Allah’a karşı gelmekten sakınanların ve gerçek iman edip 

cenneti hak edenlerin bunlar olduğu,Allah tarafından sevilecekleri,sabredenlerin daha 

hayırlı olduğu ve - İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla-denilerek örnek şahsiyetler 

olarak gösterildiği,denenme sebebi ve ibretler olduğu ve de sabredenlerin 

şükredenlerden önce zikredilip dile getirildiğini görmekteyiz. 

 Kur’an-ı Kerim-de sabredenler şöyle tavsif edilmektedirler: 

SABREDENLER 

 *SABİRUN--Enfal-65.Ey Peygamber! Mü’minleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde 

sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi 

bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir 

kavimdir. “ 

 -Kasas-80. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edip 

de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak 

sabredenler kavuşturulur” dediler.” 

 -Zümer-10.(Ey Muhammed!) Bizim adımıza de ki: “Ey iman eden kullarım! 

Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik 

vardır. Allah’ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak 

verilir.” 

 *SABİRİN-Bakara-153.Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan 

yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” 



 -155-155.Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve 

ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” 

 -177-177.İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) 

değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman 

edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda 

kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı 

dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve 

zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten 

sakınanların ta kendileridir.” 

 -249.Tâlût, ordu ile hareket edince, “Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan 

edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak 

eliyle bir avuç alan başka.” dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût 

ve onunla beraber iman edenler ırmağı geçince, (geride kalanlar) “Bugün bizim Câlût’a 

ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok.” dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin 

olarak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı verdiler: “Allah’ın izniyle büyük bir 

topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah, sabredenlerle beraberdir.” 

 -Âl-i İmran-16,17. (Bunlar), "Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı 

bağışla. Bizi ateş azabından koru" diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 

gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde 

(Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. 

 -142.Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine 

sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? 

 -146.Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı 

da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun 

eğmediler. Allah, sabredenleri sever.” 

 -Enfal-46.Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra 

gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle 

beraberdir.  

 -66.Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu 

bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde 

(sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle 

beraberdir. “ 

 -Nahl-126.Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer 

sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.” 

 -Enbiya-85.İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi 

sabredenlerdendi. 



 -Hac-35.Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen 

musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak 

verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. 

 -Ahzab-35.Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min 

erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle 

doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan 

erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren 

kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle 

namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var 

ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 

 -Saffat-102.Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, 

“Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. 

O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” 

dedi.” 

 -Muhammed-31.Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri 

belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.” 

 *SABİRETÜN-Enfal-66.Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak 

bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. 

Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, 

sabredenlerle beraberdir.  

 -SABİRAT-Ahzab-35.Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, 

mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru 

erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden 

saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle 

sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan 

erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan 

kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 

 *SABBAR-İbrahim-5. Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini karanlıklardan 

aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” 

diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için 

ibretler vardır.” 

 -Lokman-31.Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp 

gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. 

Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. 

 -Sebe-19.Onlar ise, “Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını 

uzaklaştır” dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve 

kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için 

ibretler vardır.” 



 -Şura-33.O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. 

Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 

 

ŞÜKREDENLER 

   Şükür insanın yaratılış sebebidir. 

 Kur’an-ı Kerim-de şükredenler kendilerine ihsan edilenlere karşılık veren kişiler 

olarak,İbrahim,Musa,Davud,Nuh  peygamberler bu konuda öne çıkıp övülmüş, 

Şükredenlerin az olduğu belirtilmiş,Şükredecek sebebler mevcut kılınmış,Şükredenlerin 

mükâtlandırılacağı,Allah’ın şükredenleri bildiği,Şükredenlerden olunması gerektiği, 

şeytanın en büyük işinin inkâr edenlerin şükredenlerden olmaması yönünde çalışacağı, 

evlat sahibi olmanın büyük bir nimet olup şükrü gerektirdiği,sabredenler gibi 

şükredenlerin de ibretler alacakları ve karşılığının verileceği bildirilmiştir. 

 *ŞAKİRUN-Bakara-158.Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) 

nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve 

onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir 

hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.” 

 -ŞAKİREN-Nisa-147. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin 

ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. 

 -Nahl-121. (İbrahim)O’nun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah, onu seçmiş 

ve doğru yola iletmişti. 

 -İnsan-3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği)  yola koyduk. O bu yolu ya 

şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. 

 *Şakirun-Enbiya-80.Bir de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, 

savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? 

 *ŞAKİRİNE-Âl-i İmran-144.   Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan 

önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski 

dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. 

Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.  

145.Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre 

yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret 

mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. 

-En’am-53. Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, “Allah, aramızdan şu 

adamları mı iman nimetine lâyık gördü?” desinler. Allah, şükreden kullarını daha iyi 

bilen değil mi? 



-63. De ki: “Sizler, açıktan ve gizlice O’na ‘Eğer bizi bundan kurtarırsa, elbette 

şükredenlerden olacağız’ diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından 

(tehlikelerinden) kim kurtarır?” 

-A’raf-17. “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 

sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” 

-144. (Allah) “Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin 

kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol” dedi. 

-189.Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de 

ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir 

müddet) onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah’a, “Eğer bize iyi ve 

sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız” diye dua ederler. 

-Yunus-22.O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle 

denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgârla seyrettiği, 

yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her 

taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp 

boğulacaklarını) anlayınca dini Allah’a has kılarak “Andolsun, eğer bizi bundan 

kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız” diye Allah’a yalvarırlar. 

-Zümer-66.Hayır, yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol. 

*ŞAKİRUN-ŞAKİRİN-İbrahim-5. Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini 

karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) 

günlerini hatırlat” diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok 

şükreden herkes için ibretler vardır. 

-Lokman-31.Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp 

gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. 

Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. 

-Sebe-13.Cinler, Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi 

çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi, şükredin! Kullarımdan 

şükredenler pek azdır. 

-19.Onlar ise, “Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır” 

dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini 

darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler 

vardır. 

-Fatır-30. Allah, kendilerine mükâfatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan 

daha da artırsın diye (böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını 

verendir. 

-34.Şöyle derler: “Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz 

Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.” 



-Şura-23.İşte bu, Allah’ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği 

şeydir. De ki: “Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan 

sevgiden başka bir ücret istemiyorum.” Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. 

-33.O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette 

bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 

-Teğabun-17.Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size, kat kat 

öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını verendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, 

mühlet verir). 

*ŞEKUREN-İsra-3.Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız 

kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu. 

 

 06-10-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 

NECİS VE RİCS 

 

 Kur’an-ı Kerim-de Müşrikler necis olarak addedilmiştir. 

Rics yani pislik ifadesi ise değişik şekillerde gelmiştir.Bunlar;Pislik,çirkin 

iş,murdar,necis,günah,işkence,ceza,gadab,hışım,haram,lanet,küfür ve vesvese. 

Allah pis şeyleri,kötü amelleri,kötü kimseleri,akılsız ve iman etmeyenleri, 

putları,günahları,kalbi hastalıkları rics yani birer pislik olarak nitelemiştir. 

Necis ifadesi Kur’an-da bir kere,Rics ifadesi ise on kere geçmektedir. 

Günahlar kişinin kalbini karartır ve akabinde küfrünü arttırır. 

Günahlar kalbin pasıdır.Küfür ise,silinmez bir pastır.O ancak iman ile ortadan 

kalkar.Nurun gelmesiyle zulmetin gitmesi gibi,zulmetten eser kalmamış olur. 

 

 

”Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra 

Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, (biliniz ki) Allah 

dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet 

sahibidir.”
582
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”Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer 

şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”
583

 

”Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar; kimi de 

saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların 

üstüne işte böyle murdarlık verir.”
584

 

”De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin 

kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, 

yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve 

sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin 

bağışlayan ve esirgeyendir.”
585

 

” (Hûd) dedi ki: «Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. 

Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru 

isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle 

beraber bekleyenlerdenim!»
586

 

” Onların yanına döndüğünüz zaman size, kendilerinden (onları 

cezalandırmaktan) vazgeçmeniz için Allah adına and içecekler. Artık onlardan yüz 

çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına (kötü işlerine) karşılık ceza 

olarak varacakları yer cehennemdir.”
587

 

” Allah’ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. O, akıllarını kullanmayanları 

murdar (inkârcı) kılar.”
588

 

” Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, 

Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında 

kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden 

sakının.”
589

 

 “ Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. 

Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, 

sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”
590

 

” Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da 

inkârlarını büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler.”
591
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MEHMET ÖZÇELİK 

KUR’AN-I KERİM-DE İSRAİL 

 İsrail ifadesi Kur’an-ı Kerim-de 43 kere geçmektedir. 

 Beni  İsrail ifadesi 49 kere geçmektedir. 

 Anlamı;Allah-ın kulu,seçkini ve sırrı anlamınadır. 

 İsrail Yakup peygamberin künyesi olup,onun çocuklarına da İsrail oğulları yani 

Beni İsrail denir. 

 “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine 

getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.”
592

 

 “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme 

üstün kıldığımı hatırlayın.”
593

 

 “Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne 

babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler 

söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek 

azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.”
594

 

 “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme 

üstün tuttuğumu hatırlayın.”
595

 

 “İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten 

sonra kim Allah’ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek çetin 

olandır.”
596

 

 “Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? 

Hani, peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda 

savaşalım” demişlerdi. O, “Ya üzerinize savaş farz kılındığı hâlde, savaşmayacak 

olursanız?” demişti. Onlar, “Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış 

olduğumuz hâlde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap vermişlerdi. Ama 

onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allah, zalimleri 

hakkıyla bilendir.”
597

 

 “Allah, onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara 

şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş 

şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve 

alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne 
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biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir 

ibret vardır.”
598

 

 “Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, 

yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi 

Tevrat’ı getirip okuyun.””
599

 

 “Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci 

-başkan- seçmiştik. Allah, şöyle demişti: “Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı 

kılar, zekâtı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden 

yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi 

örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra 

sizden kim inkâr ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır.”
600

 

 “Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can 

karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o 

sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, 

sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller 

(mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) 

yeryüzünde aşırı gitmektedir.”
601

 

 “Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler 

göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber, onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir 

hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.”
602

 

 “Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kâfir oldu. Oysa 

Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 

olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 

haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”
603

 

 “İsrailoğullarından inkâr edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlendi. 

Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.”
604

 

 “O gün Allah, şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen 

üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. 

Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, 

Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey 

yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim 

iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de 

(hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben 
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seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, “Bu, ancak açık bir büyüdür” 

demişlerdi.”
605

 

 “Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık 

bir delil (mucize) getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder.”
606

 

 “Üzerlerine azap çökünce, “Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim 

için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve 

İsrailoğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz” dediler.”
607

 

 “Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrailoğullarını), toprağına bolluk ve bereket 

verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına 

verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin 

yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik.”
608

 

 “İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir 

kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilâhları (putları) 

olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana” dediler. Mûsa şöyle dedi: “Şüphesiz siz 

cahillik eden bir kavimsiniz.”
609

 

 “İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek 

ve saldırmak üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, 

“İsrailoğulları’nın iman ettiğinden başka hiçbir ilâh olmadığına inandım. Ben de 

müslümanlardanım” dedi.”
610

 

 “Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz 

rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, 

ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü 

verecektir.”
611

 

 “Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, “Benden başkasını vekil edinmeyin” 

diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık.”
612

 

 “Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa 

bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye 

hükmettik.”
613

 

 “Andolsun, biz Mûsâ’ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor (sana 

anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, “Ben senin kesinlikle 

büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!” demişti.”
614
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 “Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: “Bu topraklarda oturun, ahiret 

va’di (kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.”
615

 

 “İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, 

İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet 

verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak 

secdeye kapanırlardı.”
616

 

 ““Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını 

(serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir 

mucize getirdik. Selâm, doğru yola uyanlara olsun.’ ”
617

 

 “(Allah, şöyle dedi:) “Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size 

Tûr’un sağ yanını va’dettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.”
618

 

 “Hârûn: “Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının 

arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum” dedi.”
619

 

 “İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.”
620

 

 “Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in 

neticesi)dir.”
621

 

 “İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.”
622

 

 “İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil 

değil midir?”
623

 

 “Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin 

çoğunu açıklıyor.”
624

 

 “Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur’an’a) 

kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici 

kılmıştık.”
625

 

 “Andolsun ki biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras 

kıldık.”
626
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 “İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları’na örnek kıldığımız bir 

kuldur.”
627

 

 “Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.”
628

 

 “Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. 

Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere 

üstün kıldık.”
629

 

 “De ki: “Ne dersiniz? Şayet bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz, 

İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini (Tevrat’ta görerek) şahitlik edip 

inandığı hâlde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?). 

Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez.”
630

 

 “Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden 

önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi 

müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık 

mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”
631

 

 “Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da 

havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, 

“Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim 

inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı 

destekledik. Böylece üstün geldiler.”
632

 

02-12-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

KUR’AN-I KERİM-DEN DUALAR 

*”Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine 

ve sapıklarınkine değil.”
633

 

*”Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah’a ve ahiret 

gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti. Allah da, “İnkâr edeni bile 

az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu cehennem azabına girmek 

zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası!” demişti. 

Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! 

Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı. 
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“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 

ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, 

tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” 

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve 

hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.”
634

 

*”Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, 

hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize 

(vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. 

Onlardan, “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş 

azabından koru” diyenler de vardır.”
635

 

*”(Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey 

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı 

bize yardım et.”
636

 

*”Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). 

Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle 

dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de 

dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş 

yalnız sanadır.” 

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik 

kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey 

Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 

öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği 

şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler 

topluluğuna karşı bize yardım et.”
637

 

*”(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi 

eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” 

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. 

Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.”
638

 

*”(16-17) (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş 

azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun 
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büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma 

dileyenlerdir.”
639

 

*” De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden 

de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin 

elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” 

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden 

ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”
640

 

*” Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere 

adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.”
641

 

*” Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. 

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.”
642

 

*” “Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi (hakikate) 

şahitlik edenlerle beraber yaz.”
643

 

*” Onların sözleri ancak, “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki 

taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize 

yardım et” demekten ibaretti.”
644

 

*” Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin 

ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni 

eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler. 

“Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç 

yardımcıları yoktur.” 

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen 

iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle 

beraber al.” 

“Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize va’dettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi 

rezil etme. Şüphesiz sen, va’dinden dönmezsin.”
645

 

*” Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu 

memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye 
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yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa 

çıkmıyorsunuz?”
646

 

*” Mûsa, “Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık 

bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır” dedi.”
647

 

*” Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı 

gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. “Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi (hakikate) 

şahitlik edenler (Muhammed’in ümmeti) ile beraber yaz” derler.”
648

 

*” Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce 

gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram 

ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en 

hayırlısısın” dedi.”
649

 

*” Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize 

acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
650

 

*” Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla 

beraber kılma” derler.”
651

 

*” “Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a 

karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize 

dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz 

yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle 

hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
652

 

*” “Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç 

duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı 

al.”
653

 

*” (Mûsâ), “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen, 

merhametlilerin en merhametlisisin” dedi.”
654

 

*” Ve Mûsâ, kendisine vâde verdiğimiz yere götürmek üzere kavminden yetmiş kişi 

seçti. Derken bulundukları yerde şiddetli bir deprem başlayınca yâ Rabbi dedi, 

dileseydin onları da daha önce helâk ederdin, beni de. İçimizdeki akılsızların işledikleri 

suç yüzünden bizi de mi helâk edeceksin? Bu, ancak senin bir sınamandan başka bir şey 

değil. Onunla dilediğini doğru yoldan çıkarırsın, dilediğini doğru yola sevk edersin. 
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Sensin yardımcımız ve sahibimiz, ört bizim suçlarımızı ve acı bize, sensin suçları 

örtenlerin en hayırlısı. 

“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola 

yöneldik.” Allah, şöyle dedi: “Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. 

Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı 

verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.”
655

 

*” Onlar da şöyle dediler: “Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler 

topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!”
656

 

*” Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine, 

dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye 

mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar 

elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.”
657

 

*” Nûh, Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin 

va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”
658

 

Nûh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana 

sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan 

olurum” dedi.”
659

 

*” Yûsuf, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. 

Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum” 

dedi.”
660

 

*” Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey 

gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı 

müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”
661

 

*” Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara 

tapmaktan uzak tut.” 

“Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o 

bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet 

edensin.” 

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin 

bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle 

yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden 

rızıklandır, umulur ki şükrederler.” 
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“Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve 

gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” 

“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz 

Rabbim duayı işitendir.” 

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. 

Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” 

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla.”
662

 

*” (Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün 

zalimler, “Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve 

peygamberlerin izinden gidelim” diyecekler. Onlara şöyle denilecek: “Daha önce siz, 

sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?”
663

 

*” Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni 

küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”
664

 

*” De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 

(Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı 

bir kuvvet ver.”
665

 

*” Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet 

ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı 

kolaylaştır” demişlerdi.”
666

 

*” Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. 

O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana 

yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.” 

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan 

korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına 

varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” 

Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış 

iken, benim nasıl çocuğum olur?” dedi. 

Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver”, dedi. Allah 

da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece 

konuşamamandır” dedi.”
667
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*” Musa: 'Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki 

sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap, beni onunla 

destekle, onu görevimde ortak kıl ki Seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım. 

Şüphesiz Sen bizi görmektesin' dedi.”
668

 

*” Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce 

Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de.”
669

 

*” (Peygamber), “Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin 

nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân’dır” dedi.”
670

 

*” (Nûh), “Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi.”
671

 

*” Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavmin elinden 

kurtaran Allah’a hamd olsun” de. 

Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en 

hayırlısısın.”
672

 

*” O peygamber, “Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi.”
673

 

*” De ki: “Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o 

zalim milletin içinde bulundurma.”
674

 

*” Sen de ki: "Ya Rabbî! Şeytanların vesveselerinden, onların yanımda 

bulunmalarından Sana sığınırım!"
675

 

*” De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en 

hayırlısısın!”
676

 

*” Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” 

Sonrakilerin beni guzel sekilde anmalarini sagla. Beni nimet cennetine varis olanlardan 

kil. Babami da bagisla, o suphesiz sapiklardandir. Insanlarin diriltilecegi gun, Allah'a 

temiz bir kalble gelenden baska kimseye malin ve ogullarin fayda vermeyecegi gun, beni 

rezil etme» demisti.”
677

 

*” Nuh: 'Rabbim! Milletim beni yalanladı. Benimle onların arasında Sen hüküm ver. 

Beni ve beraberimdeki inananları kurtar' dedi.”
678
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*” Lut: 'Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların 

yapageldiği kötülükten kurtar' dedi.”
679

 

*” Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve 

ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk 

et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”
680

 

*” Mûsâ, “Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet” dedi. Allah da onu 

affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

“Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım” dedi.”
681

 

*” Mûsâ, korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve “Ey Rabbim! Beni bu zalim 

kavimden kurtar” dedi. 

(Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yola 

iletir” dedi. 

Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, “Rabbim! Bana 

göndereceğin her hayra muhtacım” dedi.”
682

 

*” (Lût) “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi.”
683

 

*” Onlar ise, “Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır” dediler ve 

kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini 

darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler 

vardır.”
684

 

*” (Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. 

Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi.”
685

 

*” Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak 

bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.”
686

 

*” De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen 

Allah’ım! Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.”
687

 

*” Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek 

tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey 

Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin 

yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.” 
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“Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları 

da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.” 

“Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş 

olursun. İşte bu büyük başarıdır."
688

 

*” İnsanlar, “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz” derler.”
689

 

*” Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında 

taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi 

(toplam olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: 

“Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel 

işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. 

Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”
690

 

*” Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman 

etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin 

tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”
691

 

*” İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani 

onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi 

tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir 

düşmanlık ve nefret belirmiştir” demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için 

mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi 

önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana 

dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.” 

“Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! 

Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
692

 

*” Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı 

günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden 

ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi 

bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” derler.”
693

 

*” Allah, iman edenlere ise, Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana 

katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni 

zalimler topluluğundan kurtar!” demişti.”
694
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 Ahkaf.15. 
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 Haşr.10. 
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 Mümtehine.4-5. 
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 Tahrim.8. 
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 Tahrim.11. 



*” Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!” 

“Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler 

yetiştirirler.” 

“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve 

iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”
695

 

10-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

KİMİN HUKUKU ? 

Bu hukuk kimin hukuku? 

Bizim mi? 

Kaç kişi inanıyor buna? 

Uğur Mumucu bunu şöyle yanımlar:” Türk vatandaşı ; isviçre medeni kanunua göre 

evlenen,italyan ceza yasasına göre cezalandırılan,alman ceza mahkemeleri usulü 

yasasına göre yargılanan,fransız idare hukukuna göre idare edilen ve islam hukukuna 

göre gömülen kişidir.” 

1924-1960-1982 anayasaları hep hukukçuların onayladığı,yaptığı ve yaptırdığı darbe 

anayasalarıdır. 

Türkiyede en son düzelecek kurum,hukuk ve adalet kurumudur. 

Hukuktaki bozulmalar tüm kurumları da bozmaktadır. 

Askeriyenin bozulmasının temelinde hukuk var,milli eğitimin hantallık ve kısırlığında 

hukuk var. 

Nerede yok ki? 

Eğer Türkiye-nin düzeldiğini görür ve de duyarsanız,biliniz ki hukuk düzelmiştir. 

Hukuk savaşının en çok yaşandığı merkez hukuku şekillendiren Hsyk olmuştur. 

Önce darbeciler,sonra solcular,sonra paralelciler,şimdi devletin ele aldığı ifade ediliyor. 

Göreceğiz. 

Türkiyenin bir asırlık sürünmesinde hukukun hukuksuzluğu olduğu gibi,ayağa 

kalkmamızda da önemli rol oynayacak olan yine hukuktur. 
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 Nuh.26-28. 



Faili malumlar hukuk tarafından meçhul hale geldi. 

Bir asırdır içi doldurulmayan rejimi ve kemalizmi koruma adına,bir çok insan 

harcandı. 

Bir asır yitirildi. 

Hukukun düzeldiğini gören ve duyan olursa,bir zahmet aşağıdaki meçhul telefona acilen 

bildirsin… 

Bilmeyen var mı? 

Neyi mi? 

Yapanın yanına yaptığı kâr kalıyor!!! 

Şimdilik dünyada… 

*Dün darbe için orduyu kullananlar,bu gün polisi kullanmaktadır. 

 

KIRILAN DEMOKLESİN BALYOZU 

 Milletin başında 1960-dan beridir Demoklesin kılııncı gibi duran Balyoz-lardan 

sonuncusu;21 Eylül 2012 yılında hukukun verdiği kararla düşmüştür,kalkmıştır. 

 Ergenekon Terör Örgütünün askeriyeye uzanan balyoz kolu kırılmıştır. 

 74 milyonu ağlatanlara,anlatan ve düşündüren bir karar verilmiştir. 

 Yarım asırlık darbe devrinin kapanmasına,hukukende karar verilmiştir. 

 Ancak tam kapanma devri ve ihtimali kapanmasa bile... 

 En önemlisi askeri vesayette bulunan yarım asırlık idare ve yönetim,millete ve 

milletin seçtiklerine devredilmiştir. 

 Yarım asırlık darbe,kaos,zulüm,göz yaşı,baskı,nefret,eziyet,kavga üretenler;bin 

yıllık bitirdikleri maddi ve manevi sermayeyi,tekrar sahiplerine istemeseler de 

devretmemiş,devralınmıştır. 

 Milleti temsil etmeyenler ve de o liyakatı göstermeyip ve gösteremeyenler,milleti 

layık görüp kendilerinin layık oldukları yere gitmişlerdir. 

 Kararı olumlu görmeyenler onların avukatlığına,savcılığına, ortaklığına, 

şakşakcılığına soyunmuş kimselerdir. 

 Veya olmayan ve görmeyen vicdanlarıyla,toplumun vicdanını rencide 

etmişlerdir. 



 Millete darbe vuranlara verilen kararı,darbe diye nitelendirenler,karanlık darbe 

günlerine,darbe-daşlarına geri dönmüş ve hasretlerini dile getirmişlerdir. 

 Balyoz darbe kararı;yarım asırlık zulüm darbelerinin geri tepmesi,zulmün 

devam etmeyeceğinin bir göstergesidir. 

 Allah’ın adını dünyaya yayan ordunun yerine,Allahın adının anıldığı camilere 

bomba atmayı planlayan,yunanistanla savaşa girme hesaplarıyla milleti tahrik eden ve 

onlarca kararla tüm darbelerden daha büyük bir darbeye teşebbüs niyetinde 

olanların,ordudaki ruh tarafından geri püskürtme kararıdır bu karar. 

 Bu karar;ordunun siyasetten el çekmesi kararıdır. 

 Bu karar;İran-Irak-Suriye üçlü şeytan çemberinin içine çekmek için,kaos 

rejimine kaymak isteyenlere dur deme kararıdır. 

 Arap baharıyla birlikte,bizde başlayan yarım asırlık iyileşme çabalarının,bizdeki 

orduya yansıyan bahar havası kararıdır. 

 Bu karar;İsrailin ordu içerisindeki gücünün kırılması kararıdır. 

 Bu karar;milletin kararlılığının bir kararıdır. 

 Bu karar;ne bir rövanş,ne de bir sevinme kararı olmamakla birlikte, 

reddedenlerin  gerçek  yüzlerini ortaya koyması ve ‘Zulme rıza zulümdür.’ 

Kararınca,zulme razı olmanın bir göstergesidir. 

 Bu karar;kararsız milletin kararı ve gelecekten bir umududur. 

 Bu karar;en iyi kararsızlıktan daha iyi bir karardır. 

 Bu karar;binlerce bilgi 
696

 ve belgenin 
697

 tescilli ve tesbitli bir kararıdır. 

 Bu karar;4 defa darbe 3 defa da darbeye teşebbüs eden ordunun darbelerden 

lekelenen sicilinin,tescil kararıdır. 

 Bu karar;milletin birikmiş âh-ının bir kararıdır. 

 Darısı bundan daha dehşetli ve bir asırlık gizli komite olan Ergenekon Terör 

Örgütü kararına... 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-09-2012 
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KIRILMA NOKTASI 

 Türkiye sathı,kaygan bir zemin üzerine oturtulmuştur. 

 Bir zamanlar eksen kayması denilerek yaygara koparılmış,içte ve dışta fitne 

kazanları sürekli kaynatılmış,ağaçlar bahane edilerek ateş harlı tutulmuştur. 

 Eksen düzelmesi her vesile ile engellenmeye çalışılmaktadır. 

 -Bir müddettir başbakanla hoca efendinin arasının açılmasına aynı kazanın 

devamı olarak kaynatılmaya çalışılmaktadır. 

 Kaderin bir cilvesidir ki,her dönemde devlet yöneticileri ellerindeki devlet 

gücünü paylaşmamak için,güçlerinden çekinmişlerdir. 

 Ahmed bin Hanbel,İmam-ı Azam ve Bediüzzaman gibi onlarca manevi 

şahsiyetler aynı akibete uğramışlardır. 

 Oysa şu ise unutulmuştur; 

 O maddi olarak devleti ayakta tutanların arkasında manevi mimarlar hep 

onların manevi destekçisi olmuşlardır. 

 Her maddi sultanın manevi bir sultana ihtiyacı vardır. 

 Selçukludan osmanlıya,nizamul mülk-ten Osman beye,akşemseddinden özala 

kadar bu durum sürmüştür. 

 Bediüzzamanın vefatı,menderesin inişini hızlandırmıştır. 

 -Dershanelerin varlığı hoca efendi giller için hizmet açısından işin can damarını 

oluşturmakta,genel çarkı buralar döndürmektedir. 

 Devlet hocaefendigilin bam teline bastı.Dershaneleri kaldırmak için ani girişimde 

bulundu. 

 Zaman gazetesi buna dayanarak olsa gerek,birkaç tenkid yazısı yazdı. 

 Cepheleşmeye gidildi. 

 Hoca efendinin basiretli tavsiyeleriyle ihtiyatlı davranılmaya başlandı. 

 Ancak kılıçlar kınına geçici olarak konuldu. 

 -Bir dostum oğluyla beraber ziyaretimize geldiğinde,oğlu bu durumları dile 

getirip,başbakanı tenkid etmeye başlayınca babası; 

 -Oğlum,mehmet hoca gazetecidir,bunu yazar,herşeyi söyleme,dedi. 

 Oğlu yine de anlatmayı tercih etti. 



 -Babayla iki ay kadar sonra tekrar bir araya geldiğimizde bu sefer gizleme 

ihtiyacı duymadı.Başladı saymaya,başbakanın geçmiş düşüncesini,düşünce gömleğini 

çıkarmadan önceki  mevkiini dile getirdi. 

 Ve şu an çevresinde bulunan Milli görüşçü,iran yanlısı,vehhabi temayüllü 

kimselerin bulunuşu. 

 Arada bir frenleyip lafı değiştirmeye çalışsam da,söz tekrar aynı noktaya dönüş 

yapıyordu. 

 Diğer misafirden de destek alınca harareti daha da yükseliyordu. 

 Bu sefer işin ciddiyetini anlamıştım. 

 Başbakan ve hocaefendi taraflarına seslenerek şunları söylemeyi bir vazife 

addediyorum; 

 Zemin kaypak,kaypak insanlar mevcut,düşülürse sadece her iki taraf değil,millet 

de zarar görür. 

 Birbirinizle istişare ederek ve başka gelişmiş alternatifler gösterip yardım 

edilebilir. 

 Birbirleriyle uğraşanlar müsbet hareket edemezler.Gücünüz dağılır. 

 Her ne kadar göründüğü üzere hoca efendinin mensublarını frenlese (dizginlese) 

de,ipler kopabilir.Hoca efendiyi de aşabilir. 

 Bir de münafıkların alevlendirmesiyle yapılacak bir şey kalmaz. 

 Mesela;neredeyse taksim olaylarının,başbakanın tek başına hareketini kırdığı 

için meşru görülmekte,neredeyse oh olsun denilerek memnun olunmaktadır. 

 Vahim bir hataya düşülmektedir. 

 -Dershanelerin kapatılmasının netice olarak hayırlı olacağını,alternatif yollar 

devreye konularak yeni bir kan değişiminin yaşanacağını ve buraların devletinde 

desteklemesiyle özel okullara dönüşerek,sağlık bakanlığındaki açılım gibi gelişim 

göstereceğini söyledim. 

 Bu da eğitimin önündeki en büyük engel olan tevhid-i tedrisatla tornadan çıkan  

insanlar yerine,özgür ve inançlı insanların yetiştirilmesine zemin hazırlayacağını 

söyleyip,havayı yumuşatmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. 

 Ancak bunun hayırlı olmayacağı görüşü ağır bastı. 

 Devletin bu durumda havayı sakinleştirmek için maddi destekle ve bu 

öğretmenleri kadroya alarak destekte bulunulmalıdır. 



 Her bir öğrenci başına verilecek primle bu eğitim yuvalarını inkitaa 

uğratmamalıdır. 

 Fitne odakları sevindirilmemeli,güç kaybedilmemeli.Birbirini anlayarak hareket 

edilmeli. 

 İtidal-i demle davranılmalıdır. 

 Birbirlerinin kusurunu ortaya döküp,olumsuzluklar meşrulaştırılmamalıdır. 

 -Türkiye şu an ve zamanda büyük bir saldırı altındadır.Zira mısırda yapılan 

bizde denenmişti. 

 Tekrar denenmesine ve başarılı olunmasına kapı açılmamalıdır. 

 Dahili ve harici düşmanların yoğun olduğu bu dönemde;tesanüd,kardeşlik ve 

muhabbet kanalları açık tutulmalı,pekiştirilmelidir. 

 -Başbakanın hasta olan hoca efendiyi arayarak geçmiş olsun dileklerinde 

bulunması,yerinde ve güzel bir davranıştır ancak ateşi ne kadar söndürebilir? 

 -Birde hükümet reformları çok ağır aksak götürmekte,hantal davranmaktadır. 

Milletin bir asırdır çektiği baskılara ve milleti her yönüyle bağlayan bağlara karşı neden 

hakların verilmesinde ve bağların çözülmesinde yeterli olunmuyor? 

 Bu durum haklı gibi gösterilen tenkidlerin önünü açıyor… 

 Takdir-i Huda kuvve-i bâzu ile dönmez. 

 Bir şem’a ki Mevlâ yaka,üflemekle sönmez. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-10-2013 

  

  



KİRLETİLEN KELİME AŞK 

 Aşk sevginin yoğunlaşmış halidir. 

 Kainatın yaratılışında aşk olduğu gibi,varlıkların hareketinde de aşk vardır. 

 Her şey aşktan gelir,aşka gider. 

 Minel aşk,ilel aşk. 

 Buradaki aşk,hayvani,mecazi aşk değil,hakiki ve gerçek aşktır. 

 Hakiki aşkı bulamayan ve bilemeyenler,onun tadına ve zevkine varamayanlar, 

çocukça ve süflide kalan mecazi aşkla avunurlar ve avuturlar. 

*Aşk bir ateştir.Bazen düştüğü gönülleri,bazen evleri ve memleketleri yakar. 

Kabilin başı aşk ateşiyle yanmıştı.O ateşten dolayı kardeşini yaktı. 

Kendisiyle beraber doğan,diğerinden güzel olan kız kardeşini, kardeşi Habile 

vermek istemiyordu. 

Şimdiye kadarki dünyada tüm kavgalar,kontrolsüz ve kirletilen aşkın ateşiyle 

yanmakta ve yakılmaktadır. 

*Hafız-ı Şirazi,sevgilinin yüzündeki ben için Buhara ve Semerkandı veririm,der. 

Timur onu huzuruna çağırıp ona;Sen bu  memleketleri kolay mı elde ediliyor, 

zannediyorsun? deyince; 

40 yamalı bir elbise giyen Şirazi korkuyla karışık cevaben; 

-Efendim,zaten hep vere vere bu hale geldik ya! 

*Edebiyatçılara sürekli konu olmuştur aşk.Eserlerinde mutlaka aşka da yer 

vermişlerdir. 

Mecazi aşkla hakiki aşkın farkı ve seviyesi kıyasa girmez. 

-Öldükde beni eşk-i çeşmim ile yusunlar 

             Cânâne güzâr ettiği yollarda kosunlar 



 

             Öldüğüm vakit beni gözyaşlarım ile yıkayıp sevgilinin gelip geçtiği yolların 

toprağına gömsünler ta ki gelip geçtikçe onu göreyim,ağlayışlarım dinsin...Lâ Edrî 

Fuzuli Şiirinde Efendimize olan aşkını şöyle dile getirir.İşte hakiki aşk; 

Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar 

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su 

- Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl 

            Başını taşdan taşa urup gezer âvâre su 

           -(Su, ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, 

durmaksızın başıboş gezer.) 

- Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr 

Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su. 

Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak orayı aydınlatmak 

ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez.  

 

*Sultan 1.Ahmet mısırdaki bir zatın türbesinden getirttiği peygamberimizin ayak 

izini Sultan Ahmet camiinin sol tarafına koydurtacakken,manevi mecliste 

peygamberimize durumlarını ve hacetlerini anlatan sultanlarla birlikte bu zatta 

1.Ahmet-ten  şikayetçi olup,daha önce mübarek ayak izinin orada olmasından dolayı 

gelip Fatiha okuyanların şimdi gelmemelerinden dolayı şikayetçi olduğunu söylemesi 

üzerine,caminin açılışına iki gün kalmışken onu koydurtturmaz,kopyasını aldırtır ve 

daha sonra İsrail işgalinden sonra Topkapı sarayına getirilir.Ve şiirini yazıp,tacına 

kendi eliyle,kendi oymacılı ve ustalığıyla yerleştirir. 

 

N'ola tacum gibi başumda götürsem daim, 

kademi resmini ol Hazret-i Şah-ı resülüm, 

Gül-i gülizar-ı nübüvvet o kadem sahibidür, 

Ahmeda durma yüzün sür kademine  Gül'ün. 

 

* Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, 

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim… 

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, kovma kapından, 

Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim…. 

Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, 

Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim... 

 



*Tâcı terk it hırkayı hark it asayı oda ur 

Zâhidâ bilmek dilersen neydigünetvâr-ı ışk 

 

Ey sofi, aşk halinin ne olduğunu bilmek istersen, 

Tacını terk et, hırkanı yırt, asanı ateşe at./Hayretî 

*Sultan Fâtih’in (şair Avnî) elden gider redifli gazeli pek dokunaklı gelir bana. 

Bir başka sultan şair (Kanûnî merhûm = Muhibbî) ve daha sonra Ziya Paşa birer nazîre 

yazmışlar. Hepsi beşer beyit.  

Yâr için ağyâr ile merdâne cenk etsem gerek 

İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider - Avnî  

Aşk işinde üç kahraman bulunur daima. Âşık, mâşuk ve rakip. Gül, bülbül ve 

diken yani. Esas oğlan, saf kız ve Hayati Hamzaoğlu. (Yaşı şöyle kırkı geçmiş 

olmayanlar nereden bilsin; Yeşilçam filmlerinin kadrolu kötü adamıdır kendisi. Erol 

Taş ve Turgut Özatay gibi)  

Rakip, maşuku elde edendir. Aşığa ise gam çekmek düşer hep. Ahmet Paşa’nın 

dediği gibidir:  

Ya da Şeyhülislâm Yahyâ’nın dediği gibidir:  

Ya seferdir ya tahammül çünkü aşkın çaresi.  

Edebiyatımızda rakip ateştir, kargadır, yılandır, kurbağadır bazen. Bazen de 

şeytandır. İlâhî aşkı anlatan Avnî’nin bu beytinde de kast edilen budur. Düşman 

(şeytan) ile cansiperane mücadele etmeliyim. Zira gaflete düşersem, felâketime sebep 

olacaktır.  

Gırre olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefâ 

Bâki kalmaz kimseye nakş u nigâr elden gider – Avnî  

[Gurur etme ey sevgili! Güzellik ve süs kalıcı değil; bir gün elden 

gider.](H.İNANÇ) 



*Aşk,ham olan sevginin pişmiş halidir. 

Hamdım-piştim-yandım. 

Yanma hali..Halden hale geçme hali. 

Halden ziyade ahval,ahvalden ziyade ef’al,ef’alden ziyade inanç, teveccüh, 

teşekkürdür. 

Pancarın şeker hali..Şekerleşmiş halidir aşk. 

*Kirlenen ve kirletilen sözcük.Konuşurken ve söylerken onlarca defa 

düşündükten sonra söylediğimiz ulvi bir kelimedir aşk. 

Ancak bu aşkın dairesine mayınlar döşenilmiş,hemen başka yönlere çekilmekte 

olduğunu görür,söylemekten de kaçınırız. 

Kirletilen aşkın,temizletilmesi gerektir. 

Son zamanlarda aşk üzerine yazılan müsbet eserler,o mayınlı tarlalara girmeye 

de bir cesaret vermiştir. 

Yine de çok rahat girilecek bir alan olmadığından,en az bir neslin değişmesi 

gerekmektedir. 

Divan edebiyatında anlatılan aşk –meşk-mey ifadeleri bile bugün anlaşılamamış, 

ayrı noktalara çekilmeye çalışılmıştır. 

Hayvani duygunun insani duygunun önüne geçirildiği bir tanımlama haline 

getirilmiştir. 

Hakiki aşkın yerine konulan mecazi aşk. 

Gdo-lu aşk. 

Aşkın da genetiklerine girilmiş ve değiştirilmiştir. 



Kirli bir ortamda,temiz olan aşk da kirlenir. 

*Süleyman Çelebi-nin;-Ben sana aşık olmuşam-ifadesini Bediüzzamanın 

tashihiyle-Ben senden razı olmuşam.-olarak değiştirmiştir. 

Aşkın üst mertebesi rıza makamıdır. 

Yani maşukun her şeyine razı olmasıdır.Çirkinliği görmemesi,daha ilerisi, 

çirkinlikte dahi güzelliği görmesidir. 

Rıza makamı aşktan daha üstün bir makamdır. 

Zirve hali..zirvedeki hali… 

Sevgi-aşk-rıza. 

*Daha aşkı anlamadım,anlayamadım.Dost ve dostluk aşktan önce geliyor.Yıllar 

sonra ilk defa iki kişinin dostluğuyla tanıştım.Dostun ve dostluğun tadına vardım.            

Arkadaşım çok,tanıdığım çok,meğer dostumun farkına iki kişilik bir dost ve dostlukla 

vardım.Daha var mı pek kavrayamadım. 

Dostlukların üst basamağı aşk olsa gerek.Daha aşka çıkamadım,aşka 

varamadım. 

*Aşk kişinin kendisine aid olana ulaşmaması,yanmak için onu kaybetmesi, 

kaybettirmesidir. 

Veysel Karani,Karandan kalkıp sevdiğini görmeye gelmişken,onu görmeden 

gerisin geriye dönmüştür. 

Sevdiği bir kokumluk mesafededir. 

Sırf ona olan aşkının sönmemesi,sürekli yanmaya devam etmesi,yanıp 

kavrulması için,görme rahatlığında bulunmamıştır. 

Zira bir kere görüp bir kere rahatlayacaktır.Şimdi ise her an hatırlayacak ve 

O’nun hasretiyle her an yanacaktır. 

-Buldum Mevlayı,neyleyim Leylayı-dememek,Leylasına olan aşkını sürekli 

sürdürmek için,Leylasına kavuşmayı terk etmiştir. 

*Mecnunu mecnun yapıp çöllere düşüren onun aşkıdır. 

Ferhata dağları deldiren ancak aşkıdır. 



Hiçbir gücün yapamadığını,ona aşk yaptırmıştır.O da gözünü kırpmadan,ıh 

demeden. 

*Kanuni öldürülen oğlu hakkında paşaya sorunca,onunda yerindedir demesi 

üzerine; 

-Tabiya dersin;ne devlet senin,ne evlat senin,deyip zor karar verdiğini 

belirtmiştir. 

Aşık maşukuna kavuşmak için,ölümü hayata tercih eder. 

*Tesettür maşukun aşıka aid olduğunun göstergesidir. 

Tesettür,aşıkla maşuk arasına başkasının girmesini engelleyen en şerefli bir 

perdedir. 

-Fuhşa karşı tesettür. 

Fuhuş tesettürü istemez.Aşkı öldürür.Aşkı sürdürmez,söndürür. 

Fuhuş ve tesettürsüzlük,maşukun belli,aşıkların ise belirsiz ve kimliksiz olduğunu 

gösterir. 

Dingonun ahırıdır tesettürsüzlük. 

Fuhuş firmaları,fuhuş komiteleri aşk pazarını bitirmekte,kendi pazarlarını 

kurmaktadırlar. 

Hayvan pazarı... 

Fuhuş aşkı kirletir. 

Tesettürsüzlük hayvani duyguları,insani duyguların önüne geçirir. 

 

*Gümüşhanevi aşkı şöyle tanımlar;” Aşk, bütün his, irade ve düşüncelerden 

sıyrılarak, yalnız Allah’a büyük bir iştiyakla yönelmek, mal, evlat, dünya ve her türlü 

alakadan koparak, Halıka hasret duymaktır.” 

Maşuku büyük olanın,aşkı da büyük olur. 



İnsanın kıymeti,sevdiği ve aşık olduğu şeyin kıymeti kadardır. 

 

*“Hikâye edilir ki Harun Reşid, köle, cariye ve hizmetçilerine her yıl çeşitli 

hediyeler dağıtırdı. Bir yıl da, yine hepsini bir araya topladı. Çeşitli giysiler, süslemeler, 

altın ve gümüş eşyayı ortaya getirterek:  

 

            -Her biriniz, beğendiği şey üzerine elini koysun, ben bunu istiyorum desin, diye 

emretti. Bunun üzerine herkes gözüne kestirdiği, eşyanın yanına koştu, elini onun 

üstüne koydu. Bu arada bir cariye de gelmiş elini Harun Reşid'in başına koymuştu. 

Harun Reşid şaşırarak:  

 

           - Ne yapıyorsun? dedi.  

 

           -Cariye :-Siz, herkes sevdiği şey üzerine elini koysun, buyurmuştunuz; ben ise 

sizin mübarek başınızı sevmekteyim, diye cevap verince Harun Reşid çok duygulandı 

ve:  

 

          Madem ki sen de beni tercih ettin, o halde ben de, malım, mülküm de senindir, 

dedi. O cariyeyi derhal azad eyledi; daha birçok ihsan ve ikramlarda bulundu. Bütün 

diğerlerine ona saygı göstermelerini emretti.  

 

          Ey mü'min! Sen de bu dünyanın fani lezzetlerine kapılmaz, gönlünü samimi 

olarak Allah-u Teàlâ'ya bağlarsan, her şey senin kulun kölen olur, ahirette de Allah'ın 

cemalini müşahedeye erersin, inşâallah.” 
698

 

 

*Aşkı mı  temizlemeli,aşkı kullananları mı? 

Her ikisinin de temizlenmeye ihtiyacı var. 

Hayatın başı aşkla başlamış olup,görünen o ki,hayatın sonu da aşkla yani aşkın 

insani olmasından çıkıp,hayvani olmasıyla gerçekleşecektir. 

Minel aşk,ilel aşk 

Aşktan geldik,aşka gidiyoruz. 

Aşıkların maşukuna kavuşma anıdır. 

Kimileri için şeb-i arus,yani gerdek gedesi,kimileri için de gerzek gecesi. 

Hepinize aşk olsun... 
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Âh mine’l-aşkı ve hâlâtihî  

Ahraka kalbî bi-harârâtihî  

(Ah, aşkın elinden ve onun hallerinden; ateşiyle kalbimi yaktı yandırdı... ) Şeyh 

Galip 

MEHMET ÖZÇELİK 
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İNGİLİZ İHANET DEVLETİ 

-İngiltere başlangıç itibarıyla başlangıçta aşağıdaki belgede de görüldüğü gibi islamiyete 

yatkın 
699

 ise de,birkaç asırdır islâma en büyük darbeyi vuran ülke olmuştur. 

” İngiltere'de M. S. 7. yüzyılda Northumbria bölgesinde hüküm süren Kral Offa'nın, 

Druidler'in de etkisiyle, ada daha Hristiyanlıkla tam tanışmadan, üzerinde Kelime-i 

Tevhid'in diğer tarafında da –Muhammeder rasulullah- yazılı olduğu sikkeler 

bastırttığını anlatan Aytunç Altındal, kralın diğer inançlardan ziyade İslam'dan nasıl 

etkilendiğine de değindi.”
700

 

Bir tarafı Lâ ilâhe illallah,diğer 

tarafı –Muhammedur Rasúlullah- 

* İtilaf Devletleri (=Anlaşmış Devletler), başlangıçta İngiltere – Fransa – Rusya’dan 

oluşan savaş bloğuydu; daha sonra ABD de bunlara katılmıştı. Bunlar, Almanya’nın 

önderlik ettiği İttifak Devletleri’ne karşı savaş açmıştı. Osmanlı Devleti, Almanya ile 

birlikte hareket ediyordu. 

Ayrıca, Yazar Altındal, bir başka ilginç objeyi, üzerinde Besmele-i Şerif yazan Kelt 

haçını anlattı. Altındal, haçın British Museum'da saklandığını söyleyerek. Kültür 

Bakanı'ndan bu haçın serbest gösterime sunulması için başvuruda bulunması çağrısı da 

yaptı.
701
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*” 1209 yılında İngiltere Kralı 1. John, meşhur Aslan Yürekli Richard'ın erkek kardeşi, 

Müslüman olmak istedi ve Fas Kralı'na, o zamanki Fas Sultanı'na "Ben Müslüman 

olmak istiyorum ve İngiltere'yi Müslüman yapacağım" dedi. Fas Sultanı da ona "Ben 

hiç devletiyle, milletiyle Müslüman olmaya gelen adam görmedim. Sen otur oturduğun 

yerde, kendi dinine sahip çık dedi ve almadı. İstemedi. İsteseydi İngiltere bugün 

Müslüman'dı. Bu 1209'da oldu. Fazla bilinen bir şey olsa ben söylemezdim. Meşhur 

John, Magna Carta'yı yazdıran adam.”
702

 

*“İtilaf devletleri” İstanbul’da 15 Mart’ta sıkıyönetim ilan etmişler; ardından 150 aydın 

tutuklanmıştır. Ertesi gün 16 Mart 1920’de İstanbul işgal edilmiş ve Osmanlı 

parlamentosu olan Meclisi Mebusan dağıtılmıştır. 

-Ancak beni en çok düşündüren,asırlardır İstanbul hayali kuran başta İngiliz neden 

hiçbir karşı koymayla karşılaşmadığı halde,İstanbulu terk etti? 

Çok önemli bir şey almamış olsa,kesinlikle bunu yapmazdı. 

Hedef yeni Türkiye-nin –anlaşmalı olarak- şekillenmesiydi. 

Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa tarafından 1914 yılında İngilizlerin ortadoğuda hakim 

olduğu petrollere karşı kurulmuş bir örgütlenme faaliyetidir. 

*  7-Nisan 2011-de,İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Pakistan ziyareti sırasında 

sarfettiği "İngiltere dünyanın pek çok sorunun arkasında" sözleri… 

"David Cameron, Keşmir gibi dünyanın tarihsel sorunlarından pek çoğundan İngiltere 

sorumlu dedi. Buradaki gerilimi çözmek için İngiltere'nin nasıl yardım edebileceğine 

ilişkin bir soruya 'Dünyanın pek çok sorunu gibi bundan da biz sorumluyken, 

İngiltere'yi burada öncü bir role koymak istemem' diye yanıt verdi." 

*”Sultan Abdülhamit, İttihat ve Terakki Partisi'nce bir darbe ile iktidardan düşülmüş, 

Makedonya'da Alaattin sarayında gözaltına alınmış ve 1912'de İstanbul'a getirilerek 

Beylerbeyi sarayına tutsak olarak konmuştu. 

Bir gün, Boğaziçi'nden Karadeniz'e doğru, direğinde vezir sancağını taşıyan bir vapur 

geçiyordu. Abdülhamit, bunu saray muhafızı Rasim beye sordu:  

 

Bu vapur nereye gidiyor, kim var içinde? İngiliz gemisi. Rusya sulh talebinde bulundu. 

Abdülhamit gülerek Rasim beye: Rusya ile sulh mu yapılıyor? İş, İngiltere'yi mağlup 

edebilmektedir. İngiltere mağlup edilmedikçe Türkiye rahat yüzü görmez...” 

*-“Sultan Abdülhamid'in devrilmesinin ardından, Filistin'e yerleşmiş olan göçmen 

Yahudilerin bazıları gizliden gizliye silah edinmeye ve İngilizler lehine casusluk 

yapmaya başlamışlardı.”diyen Murat Bardakçı,” İngilizler'in 1915'te Çanakkale 

Cephesi'ne gönderdikleri "Ester Bölüğü" yahut "Yahudi Katır Birliği" denen ve 

Yahudi gönüllülerden meydana gelen tuhaf orduyu da üzerimize gönderdiklerini ifade 

eder.
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*”İngiltere, Osmanlı (Türk) İmparatorluğu’nun çöküşünden faydalanıp onun 

müttefikleri olan Fransa ve Rusya’ya karşı üstünlük sağlayabilmek amacıyla 1917’de 

Balfour Deklerasyonu’nu açıkladı. Bu bildiri, Londra’nın Filistin’de bir Yahudi 

anayurdu kurulmasına sıcak yaklaştığını duyuruyordu. 

“Siyonist ve Bolşevik Yahudiler arasında şimdi başlamakta olan kavga, neredeyse 

Yahudi halkının ruhu için olan kavga kadar önemlidir”. 1920’de Churcill böyle 

konuşmuştu. İngiliz emperyalizmini Siyonizm’e tam destek vermeye davet etti ve 

Filistin’de oluşturulacak İngiliz destekli Siyonist bir devletin her açıdan yararlı ve 

İngiliz İmparatorluğu ile her açıdan uyumlu olacağını belirtti. 

1920-1948 arasındaki İngiliz mandası döneminde Yahudi göçü Siyonist hareket 

tarafından sömürge yerleşimleri kurulması amacıyla organize edildi. İngilizler belli 

aralıklarla Yahudi göçmenlerin sayısını kısıtlarken, Londra, Yahudi yerleşimleri “Arap 

Doğu”da bir “Yahudi Ulster”i kurma amacıyla destekledi.” 

*Türkiye-nin kurulmasında,israilin Yahudilere tabakta sunulmasında,Vehhabiliğin 

oluşumunda,Afrika ülkelerinin sömürülmesinde,daha bir çok projede İslam ülkelerinin 

şekillenmesinde hep İngilizlerin planı vardır. 

*”Yunan Başbakanı Venizelos ile  İngiltere Başbakanı Lloyd George gizli bir anlaşma 

yaparlar. 

 Buna göre, İngiltere 50 bin kişilik bir Yunan ordusunu en modern silahlarla donatarak, 

Yunanlıların Anadolu'yu tümüyle işgal etmelerini sağlayacaktır. Bu sinsi çalışmalar 

Ekim 1920 tarihine kadar sürer. Sıra Kralı ikna edip, saldırıyı başlatmaya gelmiştir.”
704

 

*”Büyük Doğu'nun yirmi dokuzuncu sayısında; "Lozan'ın İçyüzü" diye yazılan 

makaleden.  

İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi. Dedi ki:  

"Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle 

hulûs birliği etmiş olur ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de 

kendisine dilediğini veririz."  

Lozan'da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıtları 

anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hıristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki 

ruh ve mukaddesat kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı 

veriyor ve diyor ki:  

"Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden, yani an'ane-i İslâmiyetten kurtulmak 

hususunda besledikleri-yâni İsmet'in beslediği-azmin, inkâr edilmez delilidir." 

“…….Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avam Kamarasında, "Türklerin istiklâlini 

niçin tanıdınız?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiği cevap:  

"İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine 

kavuşamayacaklardır. Zira biz onları, mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş 

bulunuyoruz. 
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Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslâmiyet ve din 

cihetinden öldürmek kararıdır."  

Artık bunun üzerine her şey ap açık anlaşılıyor, değil mi?”
705

 

Uzun anlaşmanın bir kısmını aldığım bölümde Lozanda ingilterenin vurduğu dehşetli 

darbeyi ifade etmektedir. 

-Bu günde ondan geri değildir.Orgeneral Eşref Bitlis-in uçağının düşürülüp şehid 

edilmesindeki en önemli faktör,onun elde ettiği bilgilerdi.Şöyle ki; 

“Pkk İsrail gizli servisi Mossaddır.% 70-i İranda askeri eğitim görmüş Ermenilerden 

oluşur.Bu birimin asli görevi Osmanlının yeniden ortadoğuda can bulmasını 

önlemektir.Finansman kaynağı Alman ve İNGİLİZ Devletleridir.” 
706

 

 “İngiltere  geçen asrın başında 40 tane adam yetiştirmiş. Bunlar istedikleri zaman 

ağlama kabiliyyetine sâhib olan usta aktörlermiş. Bu adamlarını bilhassa cihân 

harblerinde iyi kullanmış. Bunları sömürge ülkelerine gönderir; onlar da o ülkenin 

inancına göre yetiştirildiği için, ağlayarak vaaz vermeye başlarlar; dinleyenler de te’sîr 

altında kalarak severek cepheye koşarlarmış. Bravo İngiliz siyasetine! Birinci Cihan 

Harbi’nin kazanılmasında bu ağlayan ve ağlatan vaizlerin rolü küçümsenemezmiş.” 

Mustafa Kaplan devamla:” Geçmişte İslâm ülkeleri buna çok dikkat ederlermiş. 

Vaizlerden kürsüde hem ağlayıp hem de konuşan olursa, hemen onu vazifeden 

alırlarmış. Şimdi artık ülkelerde din mes’elesi kalmadığı için, Müslüman devletlerin 

böyle dertleri olmuyor. Hatta bazıları bu tür adamlar yetiştirerek kendi iktidarlarının 

devamı için kullanıyorlar bile. İslâm olan ahâli ise asırlardır câhil bırakıldığı için, zaten 

âyet ve hadisleri bilmiyor. Dolayısıyla, herkes istediği gibi rahatça at oynatıyor.”
707

 

-*“Muhtâru’l-Ehâdîs” isimli eserin 11. sayfasında geçen 80 numaralı Hadîs-i Şerîf, 

Adiyy bin Ukbe bin Âmir (ra) tarafından rivâyet edilmiş. “İzâ temme fücûru’l-abdi 

meleke ayneyhi, febekâ bihimâ metâ şâe.” Yâni: Bir kul fısk u fücûrda, günâh işlemede 

son noktaya gelirse; o artık iki gözüne hâkim olur ve istediği zamân ağlar! 
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-Hz.Ali (r.a)’dan buyurdu ki: “Münafık gözlerini tutar(hakim olur) ve dilediği gibi 

ağlar.” Aynı şekilde Huzeyfe (r.a)’dan: “Mü’minin ağlaması kalpten, münafığınki ise 

kafasındandır.” 
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-Şumeyt bin Aclân (rahmetullahi teâlâ aleyh) Münâfık olmaktan çok korkar ve herkese 

münâfık¬lığın alâmetlerini anlatırdı. Kendisine; "Münâfık ağlar mı?" diye soruldu. 

Cevâbında; "O gözünden ağlar, fakat kalbi ağlamaz" buyurdu. 

*İmam Gazâlî : "Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya,yaka-paça yırttırmaya çalışıyorsa,bilinki 

o adam gafildir." 

*The Guardian’nın haberine göre Cheltenham’daki İngiliz gizli istihbaratı (GCHQ) 

‘’Government Communications Headquarters’’ transatlantik dosya trafiğinin cam 

elyafı kablolarından(fiber glas) geçtiği kablolara erişim sağlayabilmiş. The Guardian 

gazetesine bu bilgileri veren ise eski CİA ve NSA teknik bölümü çalışanı Edward 

Snowden. Aldığımız bilgilere göre Snowden gazeteye ‘’Tempora’’ kod isimli büyük 

casus projesinin dökümanlarını vermiş. Ayrıca Snowden casusluk projesinde ise birçok 

şirket beraber çalıştığını ifade etti. 

Edward Snowden’e göre ‘’Tempora’’ insanlık tarihindeki en büyük ve kapsamlı 

casusluk projesi ve İngilizler ispiyonculuk ve casusluk projesinde Amerikalılardan 

beter. Dev casusluk projesi 18 aydan bu yana sürüyor ve kapsamı ise çok geniş. Telefon 

ve SMS’ten e-mail ve Facebook paylaşımlarına kadar. Bir sene önce günde 600 milyon 

telefon görüşmesi kayıt altına alınmış. 

*İngiliz Gizli Servisi'nin gizli Türkiye planları. 
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Ve TARİHTE     İNGİLİZ 
710

 başlığı altında önceden de ele almıştım. 

*İngiliz Gizli Servis Başkanı Sir Walter Bullivant'ın sözleri işin ciddiyetini ve durumun 

Osmanlılar adına vehametini göstermesi açısından manidardır. Şöyle diyor Bullivant : 

"Her yandaki ajanlarımdan, yani Güney Rusya'da dilencilerden, Afgan at tüccarlarından, 

Türkmen tacirlerinden, Mekke yolundaki hacılardan, Kuzey Afrika'daki şeyhlerden, 

Karadeniz takalarındaki denizcilerden, koyun postu içindeki Moğollardan, Hint 

fakirlerinden, Körfezdeki Yunan tüccarlardan ve şifre kullanan saygın konsoloslarından 

raporlar alıyorum.."
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*İsrail devleti kurulduğunda ilk Cumhurbaşkanı Chaim Weizmann’ın konuşması;  

“Biz Yahudiler 20. Yüzyılda orta doğuda yıkılmaz denen devleti(Osmanlıyı) yıkıp iki 

tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki! 

Türkler bize Filistin’i vermeyen  Abdülhamit’e en az 200 sene daha söverler” 

                                                           
708

 Kenzu’l Ummal: 169/1. 
709

 http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:ngiliz-gizli-

servisinin-gizli-tuerkiye-planlar&catid=144:lginc-haberler&Itemid=15 
710

 http://tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:tarihte-

ngiliz&catid=47:asrmzn-olaylar&Itemid=11 
711

 Peter Hopkirk, "İstanbul'un Doğusunda Bitmeyen Savaş", s. 137. 

http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:ngiliz-gizli-servisinin-gizli-tuerkiye-planlar&catid=144:lginc-haberler&Itemid=15
http://tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:tarihte-ngiliz&catid=47:asrmzn-olaylar&Itemid=11
http://www.edebiyatdefteri.com/ask/siirleri/
http://www.edebiyatdefteri.com/guzel/siirleri/
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:ngiliz-gizli-servisinin-gizli-tuerkiye-planlar&catid=144:lginc-haberler&Itemid=15
http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:ngiliz-gizli-servisinin-gizli-tuerkiye-planlar&catid=144:lginc-haberler&Itemid=15
http://tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:tarihte-ngiliz&catid=47:asrmzn-olaylar&Itemid=11
http://tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:tarihte-ngiliz&catid=47:asrmzn-olaylar&Itemid=11


O iki devletin biri İsrail,diğeri İngiltere.Onlar diğerinin Türkiye olduğunu söylüyorlar. 

*Churchill İngiltere'ye döndüğünde ve başarısızlığın nedeni sorulduğunda ise kızgın bir 

şekilde "Biz orada Türklerle savaşmadık, Tanrıyla savaştık. Doğal olarak yenildik." Bu 

sözlerinden sonra konuşmasına devam eden Churchill  büyük havuzun içine birkaç 

balık attırır ve balıkların yakalanmasını emreder. Balıkların yakalanması mümkün 

değildi. Bunun üzerine Churchill, "İşte balıkları yakalayamadınız. Çünkü balık suda 

iken yakalanamaz. Sudaki balıklar Türklerdir, su da onların dini. Türkleri dinlerinden 

uzaklaştıramadıkça onları yenemeyiz." der ve eline bir kova alarak, havuzun suyunu 

dışarı boşaltır ve ekler "Biz Türkleri suda yakalamaya çalışarak hata yaptık ama ben 

onları suda yakalamaya çalışmayacağım. Her gün bir kova suyu bu havuzdan alacağım, 

nitekim su bittiğinde ise Türkler ölecektir." 

*1880 yılında İngiliz Başbakanı Gladstone'un Lordlar kamarasında ortaya attığı 

teorinin izlenmesi gerektiğini söylemiştir. Peki Gladstone'un sözleri neydi? 

“-Şu elimdeki kitabı görüyor musunuz?  Bu, Müslümanların kitabı Kur’an’dır. Bu 

kitabı Müslümanların elinden, dilinden ve gönlünden almadıkça biz onlara hâkim 

olamayız. Ne yapıp etmeli, Kuran’ı ortadan kaldırmalıyız. Veyahut Müslümanları 

ondan soğutmalıyız.” 

*Kirli işlerin başında hep ingilterenin başı çektiğini görmekteyiz. 

-Dünyadaki İslâm devletlerinin başına gelen her şeyde çok rahatlıkla İngiliz hile ve 

desisesini görebilirsiniz.Mesela; 

-İsrail devletinin oluşmasında fazla para vererek bir netice alamayan Yahudi,tehdit 

yoluna gider.Oradan da istediği gibi bir sonuç alamaz. 

İngiliz devreye girer ve hile ve desisesini oynamaya başlar. 

Yahudilere teklifinde arazi vergilerini birkaç kat arttırmak için kanun çıkarmasını ve 

böylece verginin tarlanın fiyatından yüksek olması sebebiyle satılmasını sağlar. 

Tarlanın vergisini ödeyemeyen bu insanlar,mecbur kalıp satmaya başlarlar. 

Ve kendiside bundan fazlasıyla komisyon ücretini alır ve İsrail devletinin bugünkü 

oluşumunu sağlar. 

-Aynısını bizde yaşadık.Adıyaman-da bulunan bir arsamızı 70 sene kadar önce 

dedem,vergisini ödeyemediğinden dolayı,onlarca arkadaşına adeta yalvararak; 

-Ne olur vergisi karşılığında şu arsamı alın-diyerek,sadece vergisini ödemeleri için 

arsasını bedavadan vermiştir. 

*-“İngiltere firmalarının Suriye'ye sarin malzemesi sattığı ortaya çıktı. Bilgilerin 

kaynağı sızdırılan bir Dışişleri Bakanlığı belgesi.”
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*Ve işte İngilterenin ibretli kirli oyunlarından biri daha: 

“Topal Molla 

1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş. Topal 

Molla’nın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış. Müritlerinin sayısı 1925’te 300 bini 

aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma hareketini başlatmış. Bir yıl boyunca 

Afganistan’da kan gövdeyi götürmüş. O yıllarda Afgan Kralı olan Emanullah Han 

ülkesini terketmek zorunda kalmış. 

Ülkesinden ayrılan Emanullah Han, Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam 

sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:”Beni tanıdınmı? Ben meşhur 

Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti, İngiltere’ye dönüyorum”. “Seni 

tanıdım” demiş kral. “Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum. Fakat halkıma o 

kadar tesir etmiştin ki senin casus olduğuna onları inandıramanın çok zor olduğunu 

düşündüm. 

Sarıklı, sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına silindir şapkasını 

oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş. 

Evet sıra kimde dersiniz?” 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-06-2014 

KISKAÇ 

*Her partide mutlaka yüzde on oranında  kusurlu,menfaatine,sefahet ve inançtan ve de 

toplumun değerlerinden uzak insana  rastlarsınız. 

Belki bu durum Chp de -Bediüzzamanın tabiriyle- yüzde beş oranındadır.Ancak geriye 

kalan yüzde doksan beş o yüzde beşin kıskacı altındadır. 

Bunu kendisini İslamcı bir parti olarak gösteren geçmişten günümüze Milli 

Nizam,Msp,Refah ve Saadet partisinde de görmekteyiz. 

Bu partide maalesef yüzde beşin de değil,milyonda ikinin kıskacı altında kalmış,o 

minval üzere proğramlarını belirlemiştir. 

Bu partide çok değerli ve samimi insanlar bulunmaktadır. 

Bu meseleler siyaset yoluyla şimdiye kadar hiç çözülememiş ve çözülmesi de mümkün 

olmayıp ancak âhirete kalmıştır. 

Onlarla yapılan münakaşalar çözüm getirmemiş,tam tersine menfi insanların ekmeğine 

yağ sürmüştür. 

Hatta o münakaşalar darbecilerin darbelerini maalesef tetiklemiştir de… 

Ancak ve ancak özellikle iki insan var ki;bunlardan birisi partiyi siyaset yönüyle 

şekillendirirken,diğeri fikir yönüyle şekillendirme yoluna gitmiştir.Partinin motoru 

olmuşlardır. 



İkincisi olan ve uzun zaman-dır Zaman gazetesinde tevbe etmiş bir kişi sıfatıyla veya 

zaman camiası tarafından yumuşatılarak  yazı yazan veya eski milli görüş gömleğini 

çıkararak yeni kırmızı bir gömlek giymiş olan  Ali Bulaç –tır. 

Özellikle Ali Bulaç-ın yazdığı meal doğrultusunda fetvalar verilir,içtihatlar yapılır ve 

İran yanlılığı ön plana çıkarılırdı. 

Şu durumda önceki özel tavır ve yazılarından ayrı olarak,sosyolojik genel şekillendirme 

yazılarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Önceki bu tavrıyla sert bir tutumun oluşmasına,Müslümanların arasındaki ihtilafın 

körüklenmesi yönünde büyük zararlar vermiştir.Hâla da kalıntıları devam etmektedir. 

*Asıl önemli olan ise;Oğuzhan Asiltürk-tür. 

Bu İslamı temsil ettiğini söyleyen partide,her ne kadar Şevket Kazan-da önemli rol 

oynasa da,partinin şekillenmesinde,biçimlenmesinde beynini oluşturan,şimdiki siyasi 

kimlik ve görüntüyü veren,gençler üzerinde etkili olup onların hislerini galeyana getiren 

Oğuzhan Asiltürk-dür. 

*Has Parti ile bir çıkış yaparak,bu iki ve şimdilerde tek kişinin şekillendirdiği partiden 

çıkmaya çalışan Numan Kurtulmuş ise,baştaki çıkışıyla Türkiye geneline bir ümit 

vermiş,gelecek vaat etmişti ancak belli ki oda kolay olmadı ve eski elbise ile siyasetini 

sürdürmeyi yeğledi. 

Ak Partiyi farklı kılan ise,bu İslamcı! partiye gömlek giydiren Oğuzhan Asiltürk-ün 

giydirdiği elbiseden soyunmuş ve de soyutlanmış olmasındandır. 

Kesin olarak söylerim ki;eğer Tayyib Erdeğon-da eski gömleği çıkartmasaydı,yüz 

senede geçse iktidar olması söz konusu olmazdı. 

Bu partinin en büyük hasenatıdır Tayyib Erdoğan. 

*Oğuzhan Asiltürk ordudan atılan darbecilere sahip çıkmakla yine gündeme geldi. 

Oğuz-Han-Asil-Türk! –ü  Ergenekonsever beyefendi olarak tanımlayan Nuh Gönültaş; 

Necip Fazıl Kısakürek-in onun hakkındaki şüpheciliğini de dile getirmiştir. 

Şimdilerde her taşın altından çıkan ergenekonun bu partiye girişi bu gibi kimseler 

tarafından olduğu kuvvet kazanmaktadır. 

Bir vatandaş borcu olmak üzere şimdiye kadar yazmak için çok düşündüm ancak hep 

kırmak ve gücendirmek korkusuyla erteledim. 

Bugünlerde yine gündeme gelen Oğuzhan Asiltürk için geçmişte çok yazmak isteyip de 

yazamadığım yazıyı şimdilik kısada olsa tarihe bir ışık tutması,intibaha vesile olması 

sebebiyle bir sorumluluk gereği yazdım. 

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazarno=1025
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*Bununla beraber sağdan saf değiştiren Ali Bulaç ile,soldan saf değiştirmiş görünen 

Hasan Cemal yazmış olduğu;’Kimse kızmasın Kendimi yazdım’kitabıyla günah 

çıkarırken,dilerim ki Ali Bulaç-da bu mânada kendisine keffaret olacak bir kitabı yazar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-02-2012 

KIYAMET KOPACAK – MIŞ !!! 

 

 Kıyamet ile  ilgili daha önce yazmış ve  konuşma yapmıştık.  

  

 Maya takvimine dayanarak,21 Aralık 2012 yıkında kıyametin kopacağı iddia 

edilmiştir. 

 Bu konuda uzun araştırmalar sonucu hem dini ve hem de bilimsel kaynaklara 

dayanarak yapmış olduğum araştırmaları şöyle özetleyeceğim; 

 Evvela Lokman suresinin 34. son ayetinde,kıyametin ilminin ancak Allha-a aid 

olduğu açıkça belirtilir. 

 Kıyametten bir çok âyette bahsedilir.Mesela; 

 “Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya 

onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular?”713 

 “Kıyamet günü mutlaka gelecektir.”714 

 Dini kaynaklardaki ifadelere göre kıyametin 2250 yıllarında olacağını 

söylerken,bilimsel kaynaklar bunun 2150 yıkında olacağını haber vermektedirler. 

 Neden ve Nasıl ? 

-Peygamber Efendimiz âhirzaman peygamberidir. 

 -Kamer 1.ayette;”Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye yarıldı,buyurulur. 

 1400 sene önce yakın olan kıyametin bu gün için ne kadar yakın olacağı 

malumdur. 

 Kıyametin kopmasının on büyük,yüzlerce de küçük alametleri çıkmaktadır. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruldu: 

"Müslümanlar, Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Hattâ Yahudi bir taş 

                                                           
713 Yusuf.107. 
714 Hicr.85. 
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ve ağacın arkasına gizlenir de taş ve ağaç(lar Allanın takdiri ile dile gelir ve şöyle 

seslenirler:) 'Ey Müslüman! Şu Yahudi benim arkamda (saklanmakta)dır. Gel de onu 

öldür; diyecek. Ancak Ğardak (ağacı) müstesna! Zira o Yahudi ağacındandır.”
715

 

Efendimiz (s.a.v.) yine buyurdular: 

"Canım (kudret) elinde bulunan (Allâh)'a and olsun ki, Meryem oğlu (Hz. Isa) 

adaletle hükmedici olarak aranıza inmesi çok sürmez. Salip (istavroz)u kıracak, domuzu 

öldürecek ve cizye (verme mükellefiyetini halkın omuzlarından) indirecektir. Mal o 

kadar çoğalacak ki {bedava verseler bile) hiçbir kimse onu kabul etmeyecektir."
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 *Allah dünyayı kendi aleyhine olarak kapatmaz.İslâmın şa’şaalı dönemi elbet 

olacaktır. 

 Efendimiz;Ümmetin istikametle gitmesi halinde 1500 yıl yaşayacağını 

buyurmaktadır. 

 Kur’an âyetleri 6236 civarındadır.Peygamber Efendimiz insanlığın beş bininci 

yılında geldiğini söylemektedir. 

 Her ne kadar Bediüzzaman hazretleri Barla lahikası adlı eserinde bunu 

kıyametten haber vermek olarak değerlendirmese de,elbet düşündürücü bir ima 

taşımaktadır. 

Peygamberimiz kendisinin kıyametle iki yan yana parmak gibi olduğunu ifade 

eder. 

 

 *Bilimsel olarak ise,fizik alimleri şimdiye kadar yakıtı olan enerjiyi yakan 

güneşin,şu anda adeta kendini yemek demek olan içinden kopan parçaları yani 

Helyumu yakmakta,bu ise 2150 yılında son bulacağını ifade etmektedir. 

 -İzeş şemsu kuvviret-âyetiyle,güneşin yüzünde bulunan lekenin gittikçe 

büyümeye yüz tutmasıyla,bir gün gelecek tamamen onun yüzünü kaplayacaktır. 

 

 *Her gün evinin önünden bir milyon kişinin geçmekte olduğunu gören bir 

kimse,buna karşı elbet ilgisiz kalamaz. 

 Her gün dünyada bir milyon kadar kişi ölmekte,biraz fazlasıyla da doğmaktadır. 

 Kişi bunu görmez ve kendi kıyametinden habersiz kalırken,dünyanın kıyameti 

onu çıldırtmakta,çılgınca işler yaptırmaktadır. 

 Kıyamet gerçekten yakındır ama yarın değildir. 
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 *Dünya gerçekten ihtiyar bir dünya. 

 İşaretlerinden hareketle yaptığımız tesbit,bir hava tahmin raporu gibi,bir 

tahmindir. 

 Tıpkı uzman bir doktora gelen hastanın tahlil ve teşhis neticesinde yapılan ömür 

biçme gibi. 

 Artadabilir,eksiledebilir. 

 En doğrusunu elbette Allah bilir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-12-2012 

KONTROLLÜ ŞİDDET BİR İHTİYAÇTIR 

 Şiddet,şehvet,dehşet,hiddet,gıybet,nefret;hep kötü hasletlerdendir. 

 Bunlar kontrol edilemeyen duygulardır. 

 Ancak bunlar kontrol edilebilir olduklarında adları,değerlendirilmeleri farklılık 

arz edip,kahramanları ve cesur insanları ortaya çıkarıyor. 

 Kontrol edilebilir şiddet,bir ihtiyaçtır.Şöyle ki; 

 Sorumlu olarak ilk yaratılan varlık cinler olup,akıl duygusu gelişmiş varlıklardır. 

 Aklın kontrol edilememesiyle fitne çıkartıp helak olmalarına ve gündeme ondan 

üç kat daha geliştirilmiş insanın yaratılmasına karar veriliyor. 

 Bakara suresinin başında anlatılan ve meleklerin öğrenmek ve açıklanmasını 

talep etmek amaçlı hayret edip pek de taraftar olmadıkları bu var oluşa,Allah olması 

yönünde karar veriyor. 

 Akıl duygusundan farklı olarak Gadab dediğimiz şiddeti oluşturan enerjik 

güçlerin ve de şehvet denilen sınırı konulmamış isteklerle bu üç duygunun önü tamamen 

açık bırakılmış olarak yaratılıyor. 

 Bu duygular faaliyetini sürdürmeyecekse,insan neden yaratılsın ki? 

Yaratılmasına neden ihtiyaç olsun ki?Niçin ona ihtiyaç duyulsun? 

 Gönderilen dinler,kitaplar ve peygamberler bu üç duygunun kontrol edilmesi 

amaçlıdır. 

 İnsanın yeni bir proje olarak cinlerden farklı yaratılmasına sebeb olan, gadab 

yani şiddet duygusu,kontrol edilmesi şartıyla bir ihtiyaç ve var oluşun sebebidir. 



 Vücutta ısı bir ihtiyaçtır.Isının artması tehlikenin olmasının bir habercisidir. 

Böylece o ısının kontrol edilmeye çalışılması lüzumu devreye girmektedir. 

 Tıpkı gemilerdeki kazan dairesinin buharı gemi için ne ise,insanın buhar kazanı 

mesabesindeki şiddeti de odur. 

 Kişiler değerlerine karşı yapılan hakaretlere farklı tepki verirler.Bunun adı 

değerleri koruma,hamaset,milliyetçilik,dava adamı gibi müsbet nisbetlerin verilmesine 

neden olur. 

 Haksızca yapılan saldırı şiddetin olumsuz bir sonucu olurken;vatanın,dinin, 

namusun korunması uğruna yapılan savaş cihad ve kahramanlık oluyor. 

 Filmlerinde binlercesini öldüren Cüneyt Arkın,şiddet uygulayan değil,zalimleri 

cezalandıran bir kahraman olarak kabul edilmektedir. 

 Hele bir batı filminde adeta bir devleti yıkıp yüz binlerceyi öldüren kahraman 

oluyor. 

 Osmanlının akıncıları birer fedaidirler.Şiddet uygulamış kimseler olarak 

nitelenmemektedirler. 

 Şiddet zulmü uygulayanlar için söylenmektedir. 

 Kontrolden çıkmış bir araba,kontrol edilemeyen bir at,sahibi için tehlike arz 

etmektedir. 

 Şiddet bir potansiyel,bir enerji ve bir güçtür.Tüm mesele onu müsbete, yarara, 

hakka,doğruya kanalize etmektedir. 

 Bataryası bitmiş,deşarz olup boşalmış bir insan aktif bir insan değildir.Tıpkı 

gücünü kaybetmiş yaşlı gibi. 

 Şiddet yanlısı olan genç ise aktif olup,enerji yüklü bir santral gibidir.O santral 

kuvvetli bir barajla korunursa faydalı sonuçlar elde edilir.Aksi durumda sel olup çok 

hayatlara mal olur. 

 O halde enerjik yüklü ve şiddet meyilli olan gençlerin müsbet bir kanala kanalize 

edilmelidirler. 

 Şiddet yanlısı kişilere o şiddeti bıraktırmakla değil,o şiddetini,enerjisini,belli bir 

hedefe yönlendirmekle bir sonuç alınabilir. 

 Türkiye-de ve dünyadaki şiddet,hedefsiz kitlelerin kontrolsüz şiddetidir. 

 Bir şiddet uğruna hem insanların ve hem de kendi hayatını kıymetsiz görerek 

veren bir insan,gerçek bir ideal uğruna hem kendinin ve hem de bir çok hayatların 

kurtulmasına nasıl hizmet etmez ki? 

 Nolacak ki? 



 Boş olan bir insanın hayatını vermesiyle ne olacak ki? 

 Kontrol edilemeyen su sel oluyor..oysa o su bir hayat kaynağıdır. 

Kontrol edilemeyen ateş hiçbir şeyi birbirinden ayırmadan yok ediyor.Oysa 

medeniyetin ve hayatın devamı onunla sağlanıyor. 

İnsanlara her istediklerini vermekle şiddetin önüne geçilemez.Belki o şiddet 

duygusunu müsbete kanalize edip,manevi değerlerle kontrol altına almakla,oto kontrol 

sistemi takmak,sorumluluk vermek,dünya ve âhiret  sorgusunun olacağı bilincinin 

yerleştirilmesiyle mümkün olur. 

Kontrol edilebilir güç,gerçek güçtür.Kontrol edilemeyen güç ise şiddettir. 

Yakar,yıkar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

07/09/2012 

 

  

KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ENTE – SEN 

-Birinci muhatab zamiri olup,erkekler için kullanılır.Sen manasınadır. 

-75 yerde geçmektedir. 

-“Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm” 

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka 

bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan 

sensin” dediler.”
717

 

- Ve iz yerfeu ibrâhîmul kavâide minel beyti veismâîl(ismâîlu) rabbenâ tekabbel minnâ 

inneke entes semîul alîm. 

Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! 

Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.”
718

 

- Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve 

erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm 
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- “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 

ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, 

tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”
719

 

- Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe 

vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm 

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve 

hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.”
720

 

- Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ 

tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu 

alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu 

annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn 

- Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik 

kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey 

Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 

öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği 

şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler 

topluluğuna karşı bize yardım et.”
721

 

- Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke 

rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb 

- (Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi 

eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”
722

 

- İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel 

minnî, inneke entes semîul alîm 

- Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere 

adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.”
723

 

- Yevme yecmeullâhur rusule fe yekûlu mâzâ ucibtum kâlû lâ ilme lenâ inneke ente 

allâmul guyûb 

- Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” 

diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” 

diyecekleri günü hatırlayın.”
724
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- Kâle îsebnu meryemellâhumme rabbenâ enzil aleynâ mâideten mines semâi tekûnu 

lenâ îden li evvelinâ ve âhirinâ ve âyeten mink(minke), verzuknâ ve ente hayrur râzikîn 

- Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce 

gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram 

ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en 

hayırlısısın” dedi.”
725

 

- Ve iz kâlellâhu yâ îsebne meryeme e ente kulte lin nâsittehizûnî ve ummiye ilâheyni 

min dûnillâh(dûnillâhi) kâle subhâneke mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bi 

hakk(hakkın) in kuntu kultuhu fe kad alimteh(alimtehu) ta’lemû mâ fî nefsî ve lâ 

a’lemu mâ fî nefsik(nefsike) inneke ente allemul guyûb 

- Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı 

bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün 

eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu 

olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde 

olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla 

bilensin.”
726

 

- Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî eni’budûllâhe rabbî ve rabbekum, ve kuntu 

aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim, fe lemmâ teveffeytenî kunte enter rakîbe aleyhim ve 

ente alâ kulli şey’in şehîd 

- “Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de 

Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit 

(ve örnek) idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen 

oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin.”
727

 

- İn tuazzibhum fe innehum ibâduk(ibâduke), ve in tagfir lehum fe inneke entel azîzul 

hakîm 

- “Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları 

bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
728

 

- Kadiftereynâ alallâhi keziben in udnâ fî milletikum ba’de iz necceynallâhu minhâ, ve 

mâ yekûnu lenâ en neûde fîhâ illâ en yeşâallahu rabbunâ, vesia rabbunâ kulle şey’in 

ilmen, alallâhi tevekkelnâ, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente 

hayrul fâtihîn 

- “Allah, bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah’a 

karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi olmadıkça, sizin dininize 

dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz 
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yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle 

hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
729

 

- Kâle rabbıgfirlî ve li ahî ve edhilnâ fî rahmetike ve ente erhamur râhımîn 

- (Mûsâ), “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen, 

merhametlilerin en merhametlisisin” dedi.
730

 

- Vahtâra mûsâ kavmehu seb’îne raculen li mîkâtinâ, fe lemmâ ehazet humur recfetu 

kâle rabbi lev şi’te ehlektehum min kablu ve iyyâye, e tuhlikunâ bi mâ feales sufehâu 

minnâ, in hiye illâ fitnetuk(fitnetuke), tudıllu bihâ men teşâu ve tehdî men teşâu ente 

veliyyunâ fâgfirlenâ verhamnâ ve ente hayrûl gâfirîn 

- Mûsâ, kavminden, belirlediğimiz yere gitmek için yetmiş adam seçti. Onları sarsıntı 

yakalayınca (bayıldılar). Mûsâ, “Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce 

helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi 

helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi 

saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve 

bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın” dedi.”
731

 

- Ve nâdâ nûhun rabbehu fe kâle rabbi innebnî min ehlî ve inne va'dekel hakku ve ente 

ahkemul hâkimîn 

- Nûh, Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin 

va’din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”
732

 

- Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs(ehâdîsi), fâtıras 

semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ Vel âhıreh(âhıreti), teveffenî muslimen ve 

elhıknî bis sâlihîn 

- Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri 

ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman 

olarak al ve beni iyilere kat.”
733

 

- Ve eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniyed durru ve ente erhamur râhimîn 

- Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise 

merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.”
734

 

- Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en 

lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn 
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- Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla 

sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilâh 

yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden 

oldum” diye dua etti.”
735

 

- Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn 

- Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen 

varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti.”
736

 

- Ve kul rabbi enzilnî munzelen mubâreken ve ente hayrul munzilîn 

- Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en 

hayırlısısın.”
737

 

- İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente 

hayrur râhımîn 

- Kullarımdan, “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen 

merhamet edenlerin en hayırlısısın” diyen bir grup var idi.”
738

 

- Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn 

- De ki: “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en 

hayırlısısın!”
739

 

- Kâlû subhâneke ente veliyyunâ min dûnihim, bel kânû ya’budûnel cinn(cinne), 

ekseruhum bihim mû’minûn 

- (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim 

dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere 

inanıyordu.”
740

 

- Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb 

- Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak 

bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.”
741

 

- Kulillâhumme fâtıras semâvâti vel ardı âlimel gaybi veş şehâdeti ente tahkumu beyne 

ıbâdike fî mâ kânû fîhi yahtelifûn 

- De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ım! 

Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.”
742
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- Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve 

ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm 

- “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları 

da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.”
743

 

- Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul 

hakîm 

- “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! 

Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
744

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ENTE - SEN 

-75 yerde geçmektedir. 

- Ve lev şâallâhu mâ eşrekû, ve mâ cealnâke aleyhim hafîzâ(hafîzan), ve mâ ente aleyhim 

bi vekîl 

- Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen 

onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.”
745

 

- Ve mâ kânallâhu li yuazzibehum ve ente fîhim, ve mâ kânallâhu muazzibehum ve hum 

yestagfirûn 

- Oysa sen onların içinde iken, Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken 

de Allah onlara azap edecek değildir.”
746

 

- Ve minhum men yestemiûne ileyk(ileyke), e fe ente tusmius summe ve lev kânû lâ 

ya'kilûn 

- Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, 

sen mi işittireceksin?”
747

 

- Ve minhum men yanzuru ileyk(ileyke), e fe ente tehdil umye ve lev kânû lâ yubsırûn 

- İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi 

doğru yolu göstereceksin?”
748
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- Ve lev şâe rabbuke le âmene men fîl ardı kulluhum cemîâ(cemîân), e fe ente tukrihun 

nâse hattâ yekûnu mu’minîn 

- Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman 

ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?”
749

 

- Fe lealleke târikun ba'da mâ yûhâ ileyke ve dâikun bihî sadruke en yekûlû lev lâ unzile 

aleyhi kenzun ev câe meahu melek(melekun), innemâ ente nezîr(nezîrun), vallâhu alâ 

kulli şey'in vekîl 

- (Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydi veya 

beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir 

kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen, ancak bir 

uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.”
750

 

- Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihî), innemâ ente 

munzirun ve li kulli kavmin hâd 

- İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir 

uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.”
751

 

- Ve izâ beddelnâ âyeten mekâne âyetin vallâhu a’lemu bimâ yunezzilu kâlû innemâ ente 

mufter(mufterin), bel ekseruhum lâ ya’lemûn 

- Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi 

indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. 

Hayır, onların çoğu bilmezler.”
752

 

- E raeyte menittehaze ilâhehu hevâh(hevâhu), e fe ente tekûnu aleyhi vekîlâ 

- Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü? Ona sen mi vekil 

olacaksın?”
753

 

- Ve mâ ente bi hâdîl umyi an dalâletihim, in tusmiu illâ men yu’minu bi âyâtinâ fe hum 

muslimûn 

- Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize 

inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.”
754

 

- Ve mâ ente bi hâdil umyi an dalâletihim, in tusmiu illâ men yu’minu bi âyâtinâ fe hum 

muslimûn 
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- Sen, körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen, çağrını ancak 

âyetlerimize inanıp müslüman olan kimselere işittirebilirsin.”
755

 

- Ve mâ yestevîl ahyâu ve lel emvât(emvâtu), innallâhe yusmiu men yeşâu, ve mâ ente bi 

musmiin men fîl kubûr 

- Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara 

işittirecek değilsin.”
756

 

- İn ente illâ nezîr 

- Sen, ancak bir uyarıcısın.”
757

 

- E fe men hakka aleyhi kelimetul azâb(azâbi), e fe ente tunkızu men fîn nâr 

- Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri 

sen mi kurtaracaksın?”
758

 

- İnnâ enzelnâ aleykel kitâbe lin nâsi bil hakkı, fe men ihtedâ fe li nefsih(nefsihi), ve men 

dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve mâ ente aleyhim bi vekîl 

- (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) insanlar için, hak olarak indirdik. Kim 

doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. 

Sen onlara vekil değilsin.”
759

 

- Vellezînettehazû min dûnihî evliyâllâhu hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bi vekîl 

- Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen 

onlara vekil değilsin.”
760

 

- E fe ente tusmius summe ev tehdîl umye ve men kâne fî dalâlin mubîn 

- Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen 

mi doğru yola ileteceksin?”
761

 

- Nahnu a’lemu bi mâ yekûlûne ve mâ ente aleyhim bi cebbârin fe zekkir bil kur’âni 

men yehâfu vaîdi. 

- Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O 

hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.”
762

 

-Fe tevelle anhum fe mâ ente bi melûm 
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- Ey Muhammed! Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.”
763

 

- Fe zekkir fe mâ ente bi ni’meti rabbike bi kâhinin ve lâ mecnûn 

- (Ey Muhammed!) O hâlde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir 

kâhinsin, ne de bir deli.”
764

 

- Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn 

- Sen, Rabbinin nîmeti sâyesinde deli değilsin.”
765

 

- Fîme ente min zikrâhâ. 

- Onu bildirmek, (ey Muhammed) senin görevin değildir.”
766

 

- İnnemâ ente munziru men yahşâhâ. 

- Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.”
767

 

- Fezekkir innemâ ente muzekkir 

- Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.”
768

 

- Ve ente hıllun bi hâzel beled 

- Ki sen bu beldede oturmaktasın.”
769

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ENTE - SEN 

- Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ 

ve lâ takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn.” 

Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, 

ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
770

 

- Kâlû yâ mûsâ innâ len nedhulehâ ebeden mâ dâmû fîhâ fezheb ente ve rabbuke fe 

kâtilâ innâ hâhunâ kâıdûn 

- Dediler ki: “Ey Mûsa! Onlar orada bulundukça, biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve 

Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada oturacağız.”
771
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- Ve yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete fe kulâ min haysu şi'tumâ ve lâ takrebâ 

hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn 

- “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca 

yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.”
772

 

- Tilke min enbâil gaybi nûhîhâ ileyk(ileyke), mâ kunte ta'lemuhâ ente ve lâ kavmuke 

min kabli hâzâ, fasbır, innel âkıbete lil muttekîn 

- İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen 

biliyordun, ne de kavmin. O hâlde sabret. Çünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı gelmekten 

sakınanların olacaktır.”
773

 

- Kâlû yâ şuaybu e salâtuke te’muruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ ev en nef’ale fî 

emvâlinâ mâ neşâ’(neşâu), inneke le entel halîmur reşîd 

- Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında 

dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten 

yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.”
774

 

- Kâlû yâ Şuaybu mâ nefkahu kesîren mimmâ tekûlu ve innâ le nerâke fînâ 

daîfâ(daîfen), ve lev lâ rehtuke le recemnâke ve mâ ente aleynâ bi azîz 

- Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda 

zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri 

değilsin.”
775

 

- Kâlû yâ ebânâ innâ zehebnâ nestebiku ve tereknâ yûsufe inde metâınâ fe ekelehuz 

zi’bu, ve mâ ente bi mu’minin lenâ ve lev kunnâ sâdikîn 

- “Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. (Bir de 

ne görelim) onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın” 

dediler.”
776

 

- Kâlû e inneke le ente yûsuf(yûsufu), kâle ene yûsufu ve hâzâ ahî kad mennallâhu 

aleynâ, innehu men yettekı ve yasbir fe innallâhe lâ yudî’u ecrel muhsinîn 

- Kardeşleri, “Yoksa sen, sen Yûsuf musun?” dediler. O da, “Ben Yûsuf’um, bu da 

kardeşim. Allah, bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse, 

şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez” dedi.”
777
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- Kâle e râgıbun ente an âlihetî yâ ibrâhîm(ibrâhîmu), lein lem tentehi le ercumenneke 

vehcurnî meliyyâ 

- Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer 

vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.”
778

 

- İzheb ente ve ehûke bi âyâtî ve lâ teniyâ fî zikrî 

- “Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta 

gevşeklik göstermeyin.”
779

 

- Fe le ne’tiyenneke bi sıhrin mislihî fec’al beynenâ ve beyneke mev’ıden lâ nuhlifuhu 

nahnu ve lâ ente mekânen suvâ 

- “Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim 

aramızda; uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti 

belirle.”
780

 

- Kulnâ lâ tehaf inneke entel a’lâ. 

- Şöyle dedik: “Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan.”
781

 

- Kâlû len nu’sireke alâ mâ câenâ minel beyyinâti vellezî fataranâ fakdi mâ ente 

kâd(kâdin), innemâ takdî hâzihil hayâted dunyâ. 

- Sihirbazlar şöyle dediler: “Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih 

etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm 

verirsin.”
782

 

- Kâlû e ci’tenâ bil hakkı em ente minel lâıbîn 

- “Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?” dediler.”
783

 

- Kâlû e ente fealte hâzâ bi âlihetinâ yâ ibrahîm 

- (İbrahim gelince) “Sen mi yaptın bunu ilâhlarımıza ey İbrahim” dediler.”
784

 

- Fe izesteveyte ente ve men meake alel fulki fe kulil hamdu lillâhillezî neccânâ minel 

kavmiz zâlimîn 

- Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavmin elinden 

kurtaran Allah’a hamd olsun” de.”
785
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- Ve fealte fa’letekelletî fealte ve ente minel kâfirîn 

“(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sen nankörlerdensin.”
786

 

- Kâlû innemâ ente minel musahharîn 

- Dediler ki: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”
787

 

- Mâ ente illâ beşerun mislunâ, fe’ti bi âyetin in kunte mines sâdikîn 

- “Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir 

mucize getir.”
788

 

- Kâlû innemâ ente minel musahharîn 

- Onlar şöyle dediler: “Sen ancak büyülenmişlerdensin.”
789

 

- Ve mâ ente illâ beşerun mislunâ ve in nazunnuke le minel kâzibîn 

- “Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.”
790

 

- Zuk, inneke entel azîzul kerîm 

- (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?”
791

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

LEKE - SENİN İÇİN – SANA 

-İllet lam-ı olan – le – ile kullanılan muhatab zamiridir.Senin için ve sana manasınadır. 

Kur’an-da 60 yerde geçmektedir. 

-Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve 

erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm 

-“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 

ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, 

tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”
792

 

-İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel 

minnî, inneke entes semîul alîm 
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-Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere 

adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.”
793

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

LEKE - SENİN İÇİN - SANA 

-Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi 

huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min 

veliyyin ve lâ nasîr 

-Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne yahudiler, ne de hıristiyanlar senden asla 

hoşnud ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta 

kendisidir. Şânım hakkı için, sana vahiyle gelen bu kadar bilgiden sonra, kalkıp da 

onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost bulunur, ne de 

bir yardımcı.”
794

 

-Leyse leke minel emri şey’un ev yetûbe aleyhim ev yuazzibehum fe innehum zâlimûn 

-Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, 

ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.”
795

 

- Afâllâhu anke, lime ezinte lehum hattâ yetebeyyene lekellezîne sadakû ve ta'lemel 

kâzibîn 

- (Habîbim, yâ Muhammed!) Allah, (geçmiş gelecek her türlü günahtan korumakla) seni 

affetmiştir. (Fakat) doğru (söyleyen) kimseler sana belli olmadan ve yalancıları 

bilmeden niçin onlara izin verdin?”
796

 

- Lekadibtegûl fîtnete min kablu ve kallebû lekel umûre hattâ câel hakku ve zahere 

emrullâhi ve hum kârihûn 

- Andolsun, bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler 

çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri hâlde, Allah’ın dini galip 

geldi.”
797

 

-Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ 

-Bak, senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık (doğru) yolu 

bulamazlar.”
798
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-Ve iz kulnâ leke inne rabbeke ehâta bin nâs(nâsi), ve mâ cealner ru’yâlletî ereynâke illâ 

fitneten lin nâsi veş şeceretel mel’ûnete fîl kur’ân(kur’âni), ve nuhavvifuhum fe mâ 

yezîduhum illâ tugyânen kebîrâ 

-Hani sana, “Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. Sana 

gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’an’da lânetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları 

sınamak için vesile yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük 

azgınlıklarını (daha da) artırdı.”
799

 

-İzen le ezaknâke di’fal hayâti ve di’fal memâti summe lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ 

-İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı 

kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.”
800

 

-Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke makâmen 

mahmûdâ 

-Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd 

namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.”
801

 

-Ve lein şi’nâ le nezhebenne billezî evhaynâ ileyke summe lâ tecidu leke bihî aleynâ 

vekîlâ 

-Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık; sonra bu 

konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın.”
802

 

-Ve kâlû len nu’mine leke hattâ tefcure lenâ minel ardı yenbûâ 

-Nitekim, "Ey Muhammed, bize yerden gözeler fışkırtmadıkça sana inanmayacağız" 

diyorlar.”
803

 

-Ev tekûne leke cennetun min nahîlin ve inebin fe tufeccirel enhâre hılâlehâ tefcîrâ 

-«Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki, içlerinden gürül gürül 

ırmaklar akıtmalısın.»
804

 

-Ev yekûne leke beytun min zuhrufin ev terkâ fîs semâ(semâi), ve len nu’mine li 

rukıyyike hattâ tunezzile aleynâ kitâben nakreuh(nakreuhu), kul subhâne rabbî hel 

kuntu illâ beşeren resûlâ 

-«Yahut da altından bir evin olmalı, ya da göğe çıkmalısın. Bize, okuyacağımız bir kitap 

indirmediğin sürece (göğe) çıktığına da asla inanmayız.» De ki: Rabbimi tenzih ederim. 

Ben, sadece beşer bir elçiyim.”
805
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-Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ 

-(Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. 

Artık onlar doğru yolu bulamazlar.”
806

 

-Tebârekellezî in şâe ceale leke hayren min zâlike cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve 

yec’al leke kusûrâ 

-Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, 

sana saraylar kurabilecek olan Allah’ın şanı yücedir.”
807

 

-Yâ eyyuhen nebiyyu innâ ahlelnâ leke ezvâcekelletî âteyte ucûrehunne ve mâ meleket 

yemînuke mimmâ efâallâhu aleyke ve benâti ammike ve benâti ammâtike ve benâti 

hâlike ve benâti halâtikellâtî hâcerne meâk(meâke), vemreeten mu’mineten in vehebet 

nefsehâ lin nebiyyi in erâden nebiyyu en yestenkihahâ hâlisaten leke min dûnil 

mu’minîn(mu’minîne), kad alimnâ mâ faradnâ aleyhim fî ezvâcihim ve mâ meleket 

eymânuhum li keylâ yekûne aleyke harac(haracun), ve kânallâhu gafûran rahîmâ 

-Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak 

verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın 

kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl 

kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini 

Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikâhlamak istediği herhangi bir 

mü’min kadını da (sana helâl kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri 

hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir 

zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
808

 

-Lâ yahıllu leken nisâu min ba’du ve lâ en tebeddele bihinne min ezvâcin ve lev a’cebeke 

husnuhunne illâ mâ meleket yemînuk(yemînuke), ve kânallâhu alâ kulli şey’in rakîbâ 

-Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini 

boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. 

Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.”
809

 

-Mâ yukâlu leke illâ mâ kad kîle lir rusuli min kablik(kablike), inne rabbeke le zû 

magfiretin ve zû ikâbin elîm 

-Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz 

senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.”
810

 

-Ve innehu le zikrun leke ve li kavmik(kavmike), ve sevfe tus’elûn 

                                                                                                                                                                                     
805

 İsra.93. 
806

 Furkan.9. 
807

 Furkan.10. 
808

 Ahzab.50. 
809

 Ahzab.52. 
810

 Fussilet.43. 



-Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba 

çekileceksiniz.”
811

 

-Ve kâlû e âlihetunâ hayrun em huve, mâ darebûhu leke illâ cedelâ(cedelen), bel hum 

kavmun hasımûn 

-“Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?” dediler. Bunu sadece seninle tartışmak 

için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.”
812

 

-İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ 

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.”
813

 

-Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu 

aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ 

-Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar 

ve seni doğru bir yola iletir.”
814

 

-Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, 

yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi 

şey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ 

ta’melûne habîrâ 

-Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; 

Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. 

De ki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, 

O’na karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
815

 

-Yâ eyyuhen nebiyyu lime tuharrimu mâ ehallallâhu lek(leke), tebtegî merdâte 

ezvâcik(ezvâcike), vallâhu gafûrun rahîm 

-Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen 

kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
816

 

-Ve inne leke le ecren gayre memnûn 

-Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır.”
817

 

-İnne leke fîn nehâri sebhan tavîlâ 

-Doğrusu sana, gündüz uzun bir meşguliyet var; (bunun için geceleyin bol bol ibadet 

etmek en uygundur).”
818
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-Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ. 

-Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.”
819

 

-E lem neşrah leke sadrek 

-(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?”
820

 

-Ve refa’nâ leke zikrek 

-Senin şânını yükseltmedik mi?”
821

 

 

 

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

LEKE – SENİN İÇİN – SANA 

-Ve iz kultum yâ mûsâ len nu’mine leke hattâ nerallâhe cehreten fe ehazetkumus 

sâikatu ve entum tenzurûn” 

-Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” 

demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.”
822

 

- Kâle fehbit minhâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fîhâ fahruc inneke mines sâgirîn 

- Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! 

Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi.”
823

 

- Ve kâlû mehmâ te’tinâ bihî min âyetin li tesharenâ bihâ fe mâ nahnu leke bi mu’minîn 

- Musa'ya dediler ki: «Bizi büyülemek için ne kadar âyet (mu'cize) getirirsen getir, sana 

inanıcılar değiliz!»
824

 

- Ve lemmâ vakaa aleyhimur riczu kâlû yâ mûsed’u lenâ rabbeke bi mâ ahide 

indek(indeke), le in keşefte anner ricze le nu’minenne leke ve le nursilenne meake benî 

isrâîl 
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- Üzerlerine azap çökünce, “Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için 

dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını 

seninle birlikte elbette göndereceğiz” dediler.”
825

 

-Kâle yâ nûhu innehu leyse min ehlik(ehlike), innehu amelun gayru salih(salihin), fe lâ 

tes'elni mâ leyse leke bihî ilm(ilmun), innî eızuke en tekûne minel câhilîn 

-Allah, “Ey Nûh! O, asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O 

hâlde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden 

olmamanı öğütlerim” dedi.”
826

 

-âlû yâ hûdu mâ ci'tenâ bibeyyinetin ve mâ nahnu bi târikî âlihetinâ an kavlike ve mâ 

nahnu leke bi muminîn 

-Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle 

ilâhlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.”
827

 

-Kâle yâ buneyye lâ taksus ru’yâke alâ ihvetike fe yekîdû leke keydâ(keyden), inneş 

şeytâne lil insâni aduvvun mubîn 

-Babası, şöyle dedi: “Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa, sana tuzak 

kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.”
828

 

-Kâlû yâ ebânâ mâ leke lâ te’mennâ alâ yûsufe ve innâ lehu lenâsıhûn 

-Babalarına şöyle dediler: “Ey babamız! Yûsuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? 

Hâlbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz.”
829

 

-Ve kezâlike enzelnâhu hukmen arabiyyâ(arabiyyen), ve le initteba’te ehvâehum ba’de 

mâ câeke minel ilmi mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ vâk 

-Böylece biz onu (Kur’an’ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden 

sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir 

dost vardır, ne de bir koruyucu.”
830

 

-Kâle yâ iblîsu mâ leke ellâ tekûne meas sâcidîn 

-Allah, “Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?” dedi.”
831

 

-İnne ıbâdî leyse leke aleyhim sultânun illâ menittebeake minel gâvîn 

-«Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana 

uyanlar müstesna.»
832
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-Ve lâ takfu mâ leyse leke bihî ilm(ilmun), innes sem’a vel basara vel fuâde kullu ulâike 

kâne anhu mes’ûlâ 

-Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, 

bunların hepsi ondan sorumludur.”
833

 

-İnne ibâdî leyse leke aleyhim sultân(sultânûn), ve kefâ bi rabbike vekîlâ 

-“Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin olmayacaktır. Vekil 

olarak Rabbin yeter!”
834

 

-Kâle se tecidunî inşâallahu sâbiren ve lâ a’sî leke emrâ 

-(Hızır’ın, kendi bildiği ölçülerle hareket edeceğini düşünen Mûsâ:) 'İnşâallah sen beni 

sabırlı bulacaksın ve sana hiçbir işte karşı gelmeyeceğim!' dedi.”
835

 

-Kâle fe initteba’tenî fe lâ tes’elnî an şey’in hattâ uhdise leke minhu zikrâ 

-O da şöyle dedi: “O hâlde, eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey 

hakkında bana soru sormayacaksın.”
836

 

-Kâle e lem ekul leke inneke len testetîa maıye sabrâ 

-(Hızır:) Ben sana, benimle beraber (olacaklara) sabredemezsin, demedim mi? dedi.”
837

 

-Kâlû yâ zel karneyni inne ye’cûce ve me’cûce mufsidûne fîl ardı fe hel nec’alu leke 

harcen alâ en tec’ale beynenâ ve beynehum seddâ 

-Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde 

bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında 

sana bir vergi verelim mi?”
838

 

-Kâle selâmun aleyk(aleyke), se estagfiru leke rabbî, innehu kâne bî hafiyyâ 

-İbrahim, şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni 

nimetleriyle kuşatmıştır.”
839

 

-Kâle fezheb fe inne leke fîl hayâti en tekûle lâ misâse ve inne leke mev’ıden len 

tuhlefeh(tuhlefehu), vanzur ilâ ilâhikellezî zalte aleyhi âkifâ(âkifen), le nuharrikannehu 

summe le nensifennehu fîl yemmi nesfâ 
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-Mûsâ, “Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) “Bana dokunmak yok!” 

diyeceksin. Senin için, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip 

durduğun ilâhına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize 

savuracağız.”
840

 

-Fe kulnâ yâ âdemu inne hâzâ aduvvun leke ve li zevcike fe lâ yuhricennekumâ minel 

cenneti fe teşkâ. 

-Biz de şöyle dedik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis), sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın 

sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.”
841

 

-İnne leke ellâ tecûa fîhâ ve lâ ta’râ. 

-“Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.”
842

 

-Kâlû e nu’minu leke vettebeakel erzelûn 

-Onlar Nuh'a dediler ki: Sana en rezil aşağılık insanlar uymuşken biz sana inanır 

mıyız?”
843

 

-Ve câe raculun min aksal medîneti yes’â kâle yâ mûsâ innel melee ye’temirûne bike li 

yaktulûke fahruc innî leke minen nâsıhîn 

-Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. “Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek 

için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana 

öğüt verenlerdenim” dedi.”
844

 

-Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu 

mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez 

zâlimîn 

-Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece kendi nefislerinin 

arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin 

arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah, zalimler toplumunu doğruya 

iletmez.”
845

 

-Ve vassaynel insâne bi vâlideyhi husnâ(husnen), ve in câhedâke li tuşrike bî mâ leyse 

leke bihî ilmun fe lâ tutı’humâ, ileyye merciukum fe unebbiukum bimâ kuntum 

ta’melûn 

-Biz insana, (yapacağı en hayırlı işlerden biri olarak) anne ve babasına iyi davranmasını 

emrettik; ama (buna rağmen,) eğer onlar (ilah olarak) kabul edemeyeceğin herhangi bir 

şeyi Bana ortak koşmanı isterlerse onlara uyma: (çünkü) hepiniz (sonunda) dönüp Bana 
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geleceksiniz; o zaman (hayatta iken) yapmış olduğunuz her şeyi (iyi ve kötü yönleriyle) 

gözünüzün önüne sereceğim.”
846

 

-Ve in câhedâke alâ en tuşrike bî mâ leyse leke bihî ilmun fe lâ tutı’humâ ve sâhibhumâ 

fîd dunyâ magrûfen vettebi’ sebîle men enâbe ileyy(ileyye), summe ileyye merciukum fe 

unebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn 

-“Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle 

uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin 

yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri 

haber vereceğim.”
847

 

-Fe selâmun leke min ashâbil yemîn 

-(cennette şu sözlerle karşılanacaktır:) "Dürüst ve erdemlilerden (olan) sana selam 

olsun!"
848

 

-Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme vellezîne meah(meahu), iz kâlû li 

kavmihim innâ bureâu minkum ve mimmâ ta’budûne min dûnillâhi kefernâ bikum, ve 

bedee beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu ebeden hattâ tû’minû billâhi 

vahdehû, illâ kavle ibrâhîme li ebîhi le estagfirenne leke ve mâ emliku leke minallâhi 

min şey’İn, rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr 

-İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani 

onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi 

tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir 

düşmanlık ve nefret belirmiştir” demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için 

mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi 

önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana 

dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”
849

 

-Evlâ leke fe evlâ. 

-Azab olsun sana, (Ey Ebu Cehil), azab gerek!..”
850

 

-Fe kul hel leke ilâ en tezekkâ. 

-“Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?”
851
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KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İLEYKE – SANA  

Harfi cer olan ila –e- a – anlamına – ke – zamiriyle kullanılır. 

64 yerde geçmektedir. 

-Kâle hum ulâi alâ eserî ve aciltu ileyke rabbi li terdâ. 

-Mûsâ, şöyle dedi: “Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın 

diye, acele ederek sana geldim.”
852

 

-Kâlellezîne hakka aleyhimul kavlu rabbenâ hâulâillezîne agveynâ, agveynâhum kemâ 

gaveynâ, teberre’nâ ileyke mâ kânû iyyânâ ya’budûn 

-Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, “Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizim 

azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan 

uzaklaşıp sana döndük. Zaten (gerçekte) onlar bize tapmıyorlardı” diyeceklerdir.”
853

 

-Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme vellezîne meah(meahu), iz kâlû li 

kavmihim innâ bureâu minkum ve mimmâ ta’budûne min dûnillâhi kefernâ bikum, ve 

bedee beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu ebeden hattâ tû’minû billâhi 

vahdehû, illâ kavle ibrâhîme li ebîhi le estagfirenne leke ve mâ emliku leke minallâhi 

min şey’İn, rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr 

-İbrahim’de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani 

onlar kavimlerine, “Biz sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi 

tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir 

düşmanlık ve nefret belirmiştir” demişlerdi. Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için 

mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah’tan sana gelecek herhangi bir şeyi 

önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana 

dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”
854
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KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İLEYKE – SANA  

- Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti 

hum yûkınûn 

- Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin 

olarak inanırlar.”
855

 

- Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât(beyyinâtin), ve mâ yekfuru bihâ illel fâsikûn 

- Andolsun (Ey Muhammed), biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasık olanlardan 

başkası inkâr etmez.”
856

 

-Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun 

âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin 

min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr 

-Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her 

biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 

“Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: 

“İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız 

sanadır.”
857

 

-Ve min ehlil kitâbi men in te’menhu bi kıntârin yueddihî ileyk(ileyke), ve minhum men 

in te’menhu bi dînârin lâ yueddihî ileyke illâ mâ dumte aleyhi kâimâ(kâimen), zâlike bi 

ennehum kâlû leyse aleynâ fîl ummiyyîne sebîl(sebîlun), ve yekûlûne alâllâhil kezibe ve 

hum ya’lemûn 

-"Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) 

iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine 

dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, “Ümmîlere karşı 

(yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur” demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah’a 

karşı yalan söylerler.”
858

 

-E lem tera ilâllezîne yez’umûne ennehum âmenû bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min 

kablike yurîdûne en yetehâkemû ilât tâgûti ve kad umirû en yekfurû bihî. Ve yurîduş 

şeytânu en yudıllehum dalâlen baîdâ 

-(Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia 

edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde, onun 

                                                           
855

 Bakara.4. 
856

 Bakara.99. 
857

 Bakara.285. 
858

 Âl-i İmran.75. 



önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek 

istiyor.”
859

 

-İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı li tahkume beynen nâsi bimâ 

erâkallâh(erâkallâhu). Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ 

-(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında 

Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.”
860

 

-Lâkinir râsihûne fîl ilmi minhum vel mu’minûne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ 

unzile min kablike vel mukîmînes salâte vel mu’tûnez zekâte vel mu’minûne billâhi vel 

yevmil âhir(âhiri). Ulâike se nu’tîhim ecran azîmâ 

-Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce 

indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe 

inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.”
861

 

-İnnâ evhaynâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ nûhin ven nebiyyîne min ba’dihî, ve evhaynâ ilâ 

ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâti ve îsâ ve eyyûbe ve yûnuse ve hârûne 

ve suleymân(suleymâne), ve âteynâ dâvûde zebûrâ 

-Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. 

İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a 

ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik.”
862

 

-Lâkinillâhu yeşhedu bi mâ enzele ileyke enzelehu bi ılmihî, vel melâiketu 

yeşhedûn(yeşhedûne). Ve kefâ billâhi şehîdâ 

-Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de 

buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.”
863

 

-Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı musaddıkan limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve 

muheyminen aleyhi fahkum beynehum bimâ enzelallâhu ve lâ tettebi’ ehvâehum ammâ 

câeke minel hakk(hakkı) li kullin cealnâ minkum şir’aten ve minhâcâ(minhâcen) ve lev 

şâallâhu le cealekum ummeten vâhıdeten ve lâkin li yebluvekum fî mâ âtâkum festebikûl 

hayrât(hayrâti) ilâllâhi merciukum cemîan fe yunebbiukum bimâ kuntum fîhi tahtelifûn 

-(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, 

onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana 

gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir 

yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği 

şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin 

                                                           
859

 Nisa.60. 
860

 Nisa.105. 
861

 Nisa.162. 
862

 Nisa.163. 
863

 Nisa.166. 



dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size 

bildirecektir.”
864

 

-Ve kâletil yehûdu yedullâhi maglûleh(maglûletun) gullet eydîhim ve luınû bimâ kâlû 

bel yedâhu mebsûtatâni yunfıku keyfe yeşâ(yeşâû) ve leyezîdenne kesîran minhum mâ 

unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufrâ(kufren) ve elkaynâ beynehumul adâvete vel 

bagdâe ilâ yevmil kıyâmeh(kıyâmeti) kullemâ evkadû nâran lil harbi etfeehallâhu ve 

yes’avne fîl ardı fesâda(fesâden) vallâhu lâ yuhıbbul mufsidîn 

-Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri 

bağlansın ve lânete uğrasınlar! Hayır, O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. 

Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü 

artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman 

savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah, bozguncuları sevmez.”
865

 

-Yâ eyyuherresûlu bellıg mâ unzile ileyke min rabbik(rabbike) ve in lem tef’al femâ 

bellagte risâleteh(risâletehu) vallâhu ya’sımuke minen nâs(nâsi) innallâhe lâ yehdîl 

kavmel kâfirîn 

-Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun 

verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. 

Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.”
866

 

-Kul yâ ehlel kitâbi! lestum alâ şey’in hattâ tukîmût Tevrâte vel İncîle ve mâ unzile 

ileykum min rabbikum ve le yezîdenne kesîren minhum mâ unzile ileyke min rabbike 

tugyanen ve kufr(kufren), fe lâ te’se alâl kavmil kâfirîn 

-De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) 

uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu 

Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu 

için üzülme.”
867

 

-İttebi’ mâ uhıye ileyke min rabbik(rabbike), lâ ilâhe illâ huve, ve a’rıd anil muşrikîn 

-Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 

Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.”
868

 

-Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun minhu litunzire bihî ve zikrâ lil 

mu’minîn 

-Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir 

kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.”
869
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-Ve in ted’ûhum ilel hudâ lâ yesme’û, ve terâhum yenzurûne ileyke ve hum lâ yubsırûn 

-Eğer onları, doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, 

hâlbuki onlar görmezler.”
870

 

-Fe in kunte fî şekkin mimmâ enzelnâ ileyke fes’elillezîne yakreûnel kitâbe min 

kablik(kablike), lekad câekel hakku min rabbike fe lâ tekûnenne minel mumterîn. 

-Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı (Tevrat’ı) 

okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O hâlde, sakın şüphe 

edenlerden olma!”
871

 

-Vettebi’ mâ yûhâ ileyke vasbir hattâ yahkumallâh(yahkumallâhu), ve huve hayrul 

hâkimîn 

-(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, 

hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
872

 

-Fe lealleke târikun ba'da mâ yûhâ ileyke ve dâikun bihî sadruke en yekûlû lev lâ unzile 

aleyhi kenzun ev câe meahu melek(melekun), innemâ ente nezîr(nezîrun), vallâhu alâ 

kulli şey'in vekîl 

-(Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydi veya 

beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir 

kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen, ancak bir 

uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.”
873

 

-Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bimâ evhaynâ ileyke hâzel kur’âne ve in kunte 

min kablihî le minel gâfilîn 

-Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce 

sen bunlardan habersiz idin.”
874

 

-Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb(kitâbi), vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku ve 

lâkinne ekseren nâsi lâ yu’minûn 

-Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, 

fakat insanların çoğu inanmazlar.”
875

 

-E fe men ya’lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku ke men huve a’mâ, innemâ 

yetezekkeru ûlul elbâb 
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-Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur 

mu? (Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.”
876

 

-Kezâlike erselnâke fî ummetin kad halet min kablihâ umemun li tetluve aleyhimullezî 

evhaynâ ileyke ve hum yekfurûne bir rahmân(rahmâni), kul huve rabbî lâ ilâhe illâ 

hû(hûve), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metâb 

-(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir 

ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân’ı inkâr ederken sana vahyettiğimizi kendilerine 

okuyasın. De ki: “O, benim Rabbimdir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız 

O’na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O’nadır.”
877

 

-Vellezîne âteynâhumul kitâbe yefrehûne bimâ unzile ileyke ve minel ahzâbi men 

yunkiru ba’dah(ba’dahu), kul innemâ umirtu en a’budallâhe ve lâ uşrike bih(bihî), 

ileyhi ed’û ve ileyhi meâb 

-Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’an ile sevinirler. Fakat (senin 

aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: “Ben ancak 

Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na 

çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır.”
878

 

-Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilen nûri bi izni 

rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd 

-Elif Lâm Râ. Bir kitap sana indirdik ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan 

nura çıkarasın; doğruca o yüce ve övülmeye layık olanın yoluna ki, bütün izzet ve hamd 

O'nundur.”
879

 

-Bil beyyinâti vez zubur(zuburi), ve enzelnâ ileykez zikre li tubeyyine lin nâsi mâ nuzzile 

ileyhim ve leallehum yetefekkerûn 

-(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine 

indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı 

indirdik.”
880

 

-Summe evhaynâ ileyke enittebi’ millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel 

muşrikîn 

-Sonra sana: 'Hanîf (hakka yönelmiş) olan İbrâhîm’in dînine tâbi' ol! Çünki (o, 

etrâfındaki kâfirler gibi) müşriklerden değildi!' diye vahyettik.”
881

 

                                                           
876

 Ra’d.19. 
877

 Ra’d.30. 
878

 Ra’d.36. 
879

 İbrahim.1. 
880

 Nahl.44. 
881

 Nahl.123. 



-Zâlike mimmâ evhâ ileyke rabbuke minel hikmeh(hikmeti), ve lâ tec’al meallâhi ilâhen 

âhare fe tulkâ fî cehenneme melûmen medhûrâ 

-Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh 

edinme. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme 

atılırsın.”
882

 

-Nahnu a’lemu bimâ yestemiûne bihî iz yestemiûne ileyke ve iz hum necvâ iz yekûluz 

zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ 

-Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken 

de o zalimlerin, “Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediklerini çok iyi 

biliyoruz.”
883

 

-Ev halkan mimmâ yekburu fî sudûrikum, fe se yekûlûne men yuîdun(yuîdunâ), 

kulillezî fetarakum evvele merreh(merretin), fe se yungıdûne ileyke ruûsehum ve 

yekûlûne metâ hûv(hûve), kul asâ en yekûne karîbâ 

-“Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkânsız olan başka bir varlık olun, (yine de 

diriltileceksiniz.)” Diyecekler ki: “Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?” De ki: “Sizi 

ilk defa yaratan.” Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve “Ne 

zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!”
884

 

-Ve in kâdû le yeftinûneke anillezî evhaynâ ileyke li tefteriye aleynâ gayreh(gayrehu) ve 

izen lettehazûke halîlâ 

-Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan 

şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.”
885

 

-Ve lein şi’nâ le nezhebenne billezî evhaynâ ileyke summe lâ tecidu leke bihî aleynâ 

vekîlâ 

-Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık; sonra bu 

konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın.”
886

 

-Vetlu mâ ûhıye ileyke min kitâbi rabbik(rabbike), lâ mubeddile li kelimâtihî ve len 

tecide min dûnihî multehadâ 

-Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir 

kimse yoktur. O’ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın.”
887

 

-Fe teâlallâhul melikul hak(hakku), ve lâ ta’cel bil kur’âni min kabli en yukdâ ileyke 

vahyuhu ve kul rabbi zidnî ılmâ 
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-Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce 

Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de.”
888

 

-Ve mâ kunte tercû en yulkâ ileykel kitâbu illâ rahmeten min rabbike fe lâ tekûnenne 

zahîren lil kâfirîn 

-Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir rahmet olarak 

sana verildi. Öyle ise kâfirlere sakın arka çıkma.”
889

 

-Ve lâ yasuddunneke an âyâtillâhi ba’de iz unzılet ileyke ved’u ilâ rabbike ve lâ 

tekûnenne minel muşrikîn 

-Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine 

çağır ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!”
890

 

-Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi 

vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn 

-(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü 

namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en 

büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.”
891

 

-Ve kezâlike enzelnâ ileykel kitâb(kitâbe), fellezîne âteynâ humul kitâbe yu’minûne 

bih(bihî), ve min hâulâi men yu’minu bih(bihî), ve mâ yechadu bi âyâtinâ illel kâfirûn 

-İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. 

Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın olanlar)dan da ona inananlar vardır. Bizim 

âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.”
892

 

-Vettebi’ mâ yûhâ ileyke min rabbik(rabbike), innallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ 

-Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.”
893

 

-Eşıhhaten aleykum fe izâ câel havfu reeytehum yenzurûne ileyke tedûru a’yunuhum 

kellezî yugşâ aleyhi minel mevt(mevti), fe izâ zehebel havfu selekûkum bi elsinetin 

hıdâdin eşıhhaten alel hayr(hayrı), ulâike lem yu’minû fe ahbetallâhu a’mâlehum, ve 

kâne zâlike alallâhi yesîrâ 

-Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku hali gelince, onları gördün, ölüm 

baygınlığı sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size 
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keskin keskin diller sıyırdılar; hayra karşı da kıskançlık ediyorlardı, işte bunlar iman 

etmediler de Allah amellerini hiçe çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir.”
894

 

-Turcî men teşâu minhunne ve tu’vî ileyke men teşâu, ve menibtegayte mimmen azelte fe 

lâ cunâha aleyk(aleyke), zâlike ednâ en tekarre a’yunuhunne ve lâ yahzenne ve 

yerdayne bimâ âteytehunne kulluhunn(kulluhunne), vallâhu ya’lemu mâ fî kulûbikum 

ve kânallâhu alîmen halîmâ. 

-Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini 

yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah 

yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine 

verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, 

hakkıyla bilendir, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)”
895

 

-Ve yerellezîne ûtûl ılmellezî unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdî ilâ sırâtıl 

azîzil hamîd 

-Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu ve 

onun, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna ilettiğini görürler.”
896

 

-Vellezî evhaynâ ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan limâ beyne 

yedeyh(yedeyhi), innallâhe bi ibâdihî le habîrun basîr 

-(Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur’an), kendinden öncekini tasdik eden 

hak kitaptır. Şüphesiz Allah (kullarından) hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla 

görür.”
897

 

-Kitâbun enzelnâhu ileyke mubârekun li yeddebberû âyâtihî ve li yetezekkere ûlul elbâb 

-Bu Kur’an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz 

mübarek bir kitaptır.”
898

 

-İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı fa’budillâhe muhlisan lehud dîn 

-(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini 

Allah’a has kılarak O’na kulluk et.”
899

 

-Ve lekad ûhıye ileyke ve ilellezîne min kablik(kablike), le in eşrekte le yahbetanne 

ameluke ve le tekûnenne minel hâsirîn 

-Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak 

koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”
900
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-Kezâlike yûhî ileyke ve ilellezîne min kablikellâhul azîzul hakîm 

-(Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve 

senden öncekilere işte böyle vahyeder.”
901

 

-Ve kezâlike evhaynâ ileyke kur’ânen arabiyyen li tunzire ummel kurâ ve men havlehâ 

ve tunzire yevmel cem’i lâ reybe fîh(fîhi), ferîkun fîl cenneti ve ferîkun fîs saîr 

-Böylece biz sana Arapça bir Kur’an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke’de ve 

çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle 

onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir.”
902

 

-Şerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî 

ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ 

ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb 

-(O Allah ki;) 'Dîni ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!' diye Nûh’a kendisiyle 

tavsiye etmiş olduğunu, sana vahyettiğimizi, İbrâhîm’e, Mûsâ’ya ve Îsâ’ya kendisiyle 

tavsiye etmiş olduğumuzu, size dinden şeriat kıldı. Onları kendisine da'vet etmekte 

olduğun (bu din), müşrikler(in gözlerin)e büyüdü (kendilerine ağır geldi). Allah, dilediği 

kimseyi ona (o dîne)seçer; (kendisine) yönelen kimseyi de ona hidâyet eder.”
903

 

-Ve kezâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ, mâ kunte tedrî mel kitâbu ve lel îmânu 

ve lâkin cealnâhu nûren nehdî bihî men neşâu min ibâdinâ, ve inneke le tehdî ilâ sırâtın 

mustekîm 

-İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir 

bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz 

bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.”
904

 

-Ve iz sarefnâ ileyke neferen minel cinni yestemiûnel kur’ân(kur’âne), fe lemmâ 

hadarûhu kâlû ensıtû, fe lemmâ kudıye vellev ilâ kavmihim munzirîn 

-Hani Kur’an’ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun 

huzuruna gelince birbirlerine, “Susun!” dediler. Kur’an’ın okunması bitince de uyarıcı 

olarak kavimlerine döndüler.”
905

 

-Ve yekûlullezîne âmenû lev lâ nuzzilet sûreh(sûretun), fe izâ unzilet sûretun 

muhkemetun ve zukire fî hel kıtâlu re’eytellezîne fî kulûbihim maradun yanzurûne 

ileyke nazaral magşiyyi aleyhi minel mevt(mevti), fe evlâ lehum. 
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-İnananlar, “Keşke bir sûre indirilse!” derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de 

onda savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş 

kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.”
906

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İLEYKE – SANA  

-Ve iz kâle ibrâhîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve 

lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al 

alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ(sa’yen), va’lem 

ennallâhe azîzun hakîm 

-Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) 

“İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” 

demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir 

parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, 

şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
907

 

-Lein besadte ileyye yedeke li taktulenî mâ ene bi bâsitın yediye ileyke li 

aktulek(aktuleke), innî ehâfullâhe rabbel âlemîn 

-“Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana 

elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”
908

 

-Ve lemmâ câe mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehu rabbuhu kâle rabbi erinî enzur 

ileyk(ileyke), kâle len terânî ve lakininzur ilel cebeli fe inistekarre mekânehu fe sevfe 

terânî fe lemmâ tecellâ rabbuhu lil cebeli cealehu dekkan ve harra mûsâ saıkan, fe 

lemmâ efaka kâle subhâneke tubtu ileyke ve ene evvelul mu’minîn 

-Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana 

(kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. 

Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa 

tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni 

eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” 

dedi.”
909

 

-Kâlû ya lûtu innâ rusulu rabbike len yasilû ileyke fe esri bi ehlike bi kıt'ın minel leyli ve 

lâ yeltefit minkum ehadun illemreetek(illemreeteke), innehu musîbuhâ mâ esâbehum, 

inne mev’ıdehumus subh(subhu), e leyses subhu bi karîb 
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-Konukları şöyle dedi: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla 

ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına 

bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına 

gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. 

Sabah yakın değil midir?!”
910

 

-Kâlellezî indehu ilmun minel kitâbi ene âtîke bihî kable en yertedde ileyke 

tarfuk(tarfuke), fe lemmâ reâhu mustekırran indehu kâle hâzâ min fadlı rabbî, li 

yebluvenî e eşkur em ekfur(ekfuru), ve men şekere fe innemâ yeşkuru li nefsih(nefsihî) 

ve men kefere fe inne rabbî ganiyyun kerîm 

-Kitaptan bilgisi olan biri, “Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm” 

dedi. Süleyman, tahtı yanında yerleşmiş hâlde görünce şöyle dedi: “Bu, şükür mü, yoksa 

nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfudur. Kim 

şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) 

Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir.”
911

 

-Usluk yedeke fî ceybike tahruc beydâe min gayri sû(sûin), vadmum ileyke cenâhake 

miner rehbi fe zânike burhânâni min rabbike ilâ fir’avne ve melâih(melâihî), innehum 

kânû kavmen fâsikîn 

-“Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz 

bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun 

ve ileri gelen adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. 

Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.”
912

 

-Vebtegı fîmâ âtâkellâhud dârel âhırete ve lâ tense nasîbekemined dunyâ ve ahsin kemâ 

ahsenallâhu ileyke ve lâ tebgıl fesâde fîl ard(ardı), innallâhe lâ yuhıbbul mufsidîn 

-“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. 

Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. 

Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.”
913

 

-Ve vassaynel insâne bi vâlideyhi ihsânâ(ihsânen), hamelethu ummuhu kurhen ve 

vadaathu kurhâ(kurhan), ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehrâ(şehren), hattâ izâ 

belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî 

en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî 

tubtu ileyke ve innî minel muslimîn 

-Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında 

taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi 

(toplam olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: 

“Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel 
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işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. 

Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”
914

 

-Summerciıl basara kerreteyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr 

-Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve 

bitkin hâlde sana dönecektir.”
915

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ALEYKE – SENİN ÜZERİNE – SANA 

- Alâ yükümlülük  ve omuzda taşınan ağırlık ve sorumluluğu ifade eder.Sana 

manasınadır. 

Kur’an-da 44 yerde geçer. 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ALEYKE – SENİN ÜZERİNE – SANA 

-Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve inneke le minel murselîn 

-İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Şüphesiz sen, 

Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin.”
916

 

-Leyse aleyke hudâhum ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâu, ve mâ tunfikû min hayrin fe li 

enfusikum, ve mâ tunfikûne illebtigâe vechillâh(vechillâhi), ve mâ tunfikû min hayrin 

yuveffe ileykum ve entum lâ tuzlemûn 

-(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lâkin Allah dilediğini 

doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız 

hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne 

varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.”
917

 

-Nezzele aleykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi ve enzelet tevrâte vel 

incîl 
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-(Resûlüm!) O, sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen 

indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i 

indirmişti.”
918

 

-Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve 

uharu muteşâbihât(muteşâbihâtun), fe emmâllezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne 

mâ teşâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlihi, ve mâ ya’lemu te’vîlehû 

illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, 

ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb 

-Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar 

Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak 

ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun 

tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi 

Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp 

anlar.”
919

 

- Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean(menittebeani), ve kul 

lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev 

fe innemâ aleykel belâg(belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd 

- Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü 

Allah’a teslim ettim.” Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: “Siz de İslâm’ı 

kabul ettiniz mi?” Eğer İslâm’a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz 

çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah, kullarını hakkıyla görendir.”
920

 

- Zâlike netlûhu aleyke minel âyâti vez zikril hakîm 

- (Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu 

Kur’an’dan okuyoruz.”
921

 

- Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve mâllâhu yurîdu zulmen lil âlemîn 

- İşte bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah, âlemlere hiç 

zulüm etmek istemez.”
922

 

- Ve lev lâ fadlullâhi aleyke ve rahmetuhu le hemmet tâifetun minhum en yudıllûke. Ve 

mâ yudıllûne illâ enfusehum ve mâ yadurrûneke min şey’(şey’in). Ve enzelallâhu aleykel 

kitâbe vel hikmete ve allemeke mâ lem tekun ta’lem(ta’lemu). Ve kâne fadlullâhi aleyke 

azîmâ 

- (Ey Muhammed!) Eğer Allah’ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup 

seni saptırmaya çalışırdı. Hâlbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar 
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veremezler. Allah, sana kitabı (Kur’an’ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri 

öğretmiştir. Allah’ın sana lütfu çok büyüktür.”
923

 

- Ve rusulen kad kasasnâhum aleyke min kablu ve rusulen lem naksushum 

aleyk(aleyke). Ve kellemallâhu mûsâ teklîmâ 

- Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız 

(nice) peygamberler de gönderdik. Allah, Mûsa ile de doğrudan konuştu.”
924

 

- Ve lev nezzelnâ aleyke kitâben fî kırtâsin fe le mesûhu bi eydîhim le kâlelezîne keferû 

in hâzâ illâ sihrun mubîn 

- (Ey Muhammed!) Eğer sana kâğıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona 

dokunsalardı, yine o inkâr edenler, “Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir” 

diyeceklerdi.”
925

 

- Ve in kâne kebure aleyke i’râduhum fe inisteta’te en tebtegıye nefekan fîl ardı ev 

sullemen fîs semâi fe te’tiyehum bi âyeh(âyetin), ve lev şâallâhu le cemeahum alel hudâ 

fe lâ tekûnenne minel câhilîn 

- Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, 

yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa 

durma, yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O hâlde, sakın 

cahillerden olma.”
926

 

- Ve lâ tatrudillezîne yed’ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne vecheh(vechehu), 

mâ aleyke min hısâbihim min şey’in ve mâ min hısâbike aleyhim min şey’in fe 

tatrudehum fe tekûne minez zâlimîn 

- Rab’lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na dua edenleri yanından kovma. 

Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları 

kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.”
927

 

- Tilkel kurâ nakussu aleyke min enbâihâ ve lekad câethum rusuluhum bil beyyinâti fe 

mâ kânû liyu’minû bi mâ kezzebû min kablu kezâlike yatbaullâhu alâ kulûbil kâfirîn 

- İşte memleketler! Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun, 

peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına 

inanacak değillerdi. Allah, kâfirlerin kalplerini işte böyle mühürler.”
928

 

-Zâlike min enbâil kurâ nekussuhu aleyke minhâ kâimun ve hasîd 
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-(Ey Muhammed!) Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana 

anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de.”
929

 

-Ve kullen nakussu aleyke min enbâir rusuli mâ nusebbitu bihî fuâdek(fuâdeke) ve 

câeke fî hâzihil hakku ve mev’ızatun ve zikrâ lil muminîn. 

-(Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle senin kalbini 

pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda, sana hak, mü’minlere de bir 

öğüt ve hatırlatma gelmiştir.”
930

 

-Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bimâ evhaynâ ileyke hâzel kur’âne ve in kunte 

min kablihî le minel gâfilîn 

-Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce 

sen bunlardan habersiz idin.”
931

 

-Ve in mâ nuriyenneke ba’dallezî neiduhum ev neteveffeyenneke fe innemâ aleykel 

belâgu ve aleynel hisâb 

-Onlara va’dettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) senin ruhunu 

alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.”
932

 

-Ve mâ enzelnâ aleykel kitâbe illâ li tubeyyine lehumullezîhtelefû fîhi ve huden ve 

rahmeten li kavmin yu’minûn 

-Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir 

topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”
933

 

-Fe in tevellev fe innemâ aleykel belâgul mubîn 

-Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir.”
934

 

-Ve yevme neb’asu fî kulli ummetin şehîden aleyhim min enfusihim ve ci’nâbike şehîden 

alâ hâulâ(hâulâi), ve nezzelnâ aleykel kitâbe tibyânen likulli şey’in ve huden ve 

rahmeten ve buşrâ lil muslimîn 

-(Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni 

de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey 

için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir 

müjde olarak indirdik.”
935
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-Ve alellezîne hâdû harremnâ mâ kasasnâ aleyke min kabl(kablu), ve mâ zalemnâhum 

ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn 

-Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz (bununla) 

onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.”
936

 

-Ikra’ kitâbek(kitâbeke), kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ 

-“Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” denilecektir.”
937

 

-Nahnu nakussu aleyke nebeehum bil hakk(hakkı), innehum fityetun âmenû bi 

rabbihim ve zidnâhum hudâ 

-Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine 

inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.”
938

 

-Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ. 

-Kur'ân'ı zahmet çekmen için indirmedik.”
939

 

-Kezâlike nakussu aleyke min enbâi mâ kad sebak(sebaka), ve kad âteynâke min 

ledunnâ zikrâ 

-(Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe 

yok ki sana katımızdan bir zikir (Kur’an) verdik.”
940

 

-Netlû aleyke min nebei mûsâ ve fir’avne bil hakkı li kavmin yu’minûn 

-İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun’un haberlerinden bir kısmını sana gerçek 

olarak anlatacağız.”
941

 

-İnnellezî farada aleykel kur’âne le râdduke ilâ meâd(meâdin), kul rabbî a’lemu men 

câe bil hudâ ve men huve fî dalâlin mubîn 

-Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: 

“Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”
942

 

-E ve lem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim, inne fî zâlike le rahmeten 

ve zikrâ li kavmin yu’minûn 

-Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda 

inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.”
943
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-Ve iz tekûlu lillezî en’amallâhu aleyhi ve en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke 

vettekıllâh ve tuhfî fî nefsike mallâhu mubdîhi ve tahşen nâs(nâse), vallâhu ehakku en 

tahşâh(tahşâhu), fe lemmâ kadâ zeydun minhâ vetaran zevvecnâ kehâ likey lâ yekûne 

alel mu’minîne haracun fî ezvâci ed’ıyâihim izâ kadav min hunne vetarâ(vetaran), ve 

kâne emrullâhi mef’ûlâ 

-Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte 

bulunduğun kimseye, “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. 

İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa 

kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana isteğini yerine getirince 

(eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine 

getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda 

mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.”
944

 

-Yâ eyyuhen nebiyyu innâ ahlelnâ leke ezvâcekelletî âteyte ucûrehunne ve mâ meleket 

yemînuke mimmâ efâallâhu aleyke ve benâti ammike ve benâti ammâtike ve benâti 

hâlike ve benâti halâtikellâtî hâcerne meâk(meâke), vemreeten mu’mineten in vehebet 

nefsehâ lin nebiyyi in erâden nebiyyu en yestenkihahâ hâlisaten leke min dûnil 

mu’minîn(mu’minîne), kad alimnâ mâ faradnâ aleyhim fî ezvâcihim ve mâ meleket 

eymânuhum li keylâ yekûne aleyke harac(haracun), ve kânallâhu gafûran rahîmâ 

-Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak 

verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın 

kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl 

kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini 

Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikâhlamak istediği herhangi bir 

mü’min kadını da (sana helâl kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri 

hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir 

zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
945

 

-İnnâ enzelnâ aleykel kitâbe lin nâsi bil hakkı, fe men ihtedâ fe li nefsih(nefsihi), ve men 

dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve mâ ente aleyhim bi vekîl 

-(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’an’ı) insanlar için, hak olarak indirdik. Kim 

doğru yola girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. 

Sen onlara vekil değilsin.”
946

 

-Ve lekad erselnâ rusulen min kablike minhum men kasasnâ aleyke ve minhum men lem 

naksus aleyk(aleyke), ve mâ kâne li resûlin en ye’tiye bi âyetin illâ bi iznillâh(iznillâhi), 

fe izâ câe emrullâhi kudıye bil hakkı ve hasire hunâlikel mubtılûn 

-Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da 

var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber, Allah’ın izni olmadan bir mûcize 
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getiremez. Allah’ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar 

hüsrana uğrarlar.”
947

 

-Fe in a’redû fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafîzan), in aleyke illel belâgu, ve innâ izâ 

ezaknal insâne minnâ rahmeten feriha bihâ, ve in tusibhum seyyietun bi mâ kaddemet 

eydîhim fe innel insâne kefûr 

-Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, 

sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona 

sevinir; ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zaman 

da insan pek nankördür.”
948

 

-Tilke âyâtullahi netlûhâ aleyke bil hakk(hakk ı), fe bi eyyi hadîsin ba’dallâhi ve âyâtihî 

yû’minûn 

-İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan 

ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?”
949

 

-Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu 

aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ 

-Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar 

ve seni doğru bir yola iletir.”
950

 

-Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu 

aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sâdikîn 

-Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: “Müslüman 

olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz 

sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.”
951
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KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ALEYKE – SENİN ÜZERİNE – SANA 

- İz kâlellâhu yâ îsebne meryemezkur ni’metî aleyke ve alâ vâlidetike iz eyyedtuke bi 

rûhil kudusi tukellimun nâse fîl mehdi ve kehl(kehlen), ve iz allemtukel kitâbe vel 

hikmete vet tevrâte vel incîl(incîle), ve iz tahluku minet tîni ke hey’etit tayri bi iznî fe 

tenfuhu fîhâ fe tekûnu tayran bi iznî ve tubriul ekmehe vel ebrasa bi iznî, ve iz tuhricul 

mevtâ bi iznî, ve iz kefeftu benî isrâîle anke iz ci’tehum bil beyyinâti fe kâlellezîne keferû 

minhum in hâzâ illâ sihrun mubîn 

- O gün Allah, şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen 

üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. 

Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, 

Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey 

yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim 

iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de 

(hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben 

seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, “Bu, ancak açık bir büyüdür” 

demişlerdi.”
952

 

-Kîle yâ nûhuhbıt bi selâmin minnâ ve berekâtin aleyke ve alâ umemin mimmen 

meâk(meâke), ve umemun se numettiuhum summe yemessuhum minnâ azâbun elîm 

-Ona denildi ki: “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden 

esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha birtakım ümmetler de olacak ki, biz onları 

(dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap 

dokunacak.”
953

 

-Ve kezâlike yectebîke rabbuke ve yu allimuke min te’vîlil ehâdîsi, ve yutimmu 

ni’metehu aleyke ve alâ âli ya’kûbe kemâ etemmehâ alâ ebeveyke min kablu ibrâhîme 

ve ishâk(ishâke), inne rabbeke alîmun hakîm 

-“İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek 

ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub 

soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”
954

 

-Ve inne aleykel lâ’nete ilâ yevmid dîn 

-Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır!”
955

 

-İllâ rahmeten min rabbik(rabbike), inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ 
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-Ancak Rabbin’den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O’nun sana olan lütfu 

büyüktür.”
956

 

-Ve lekad menennâ aleyke merreten uhrâ. 

-“Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk.”
957

 

-Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî 

ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî. 

-“Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya 

atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. 

Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi 

bırakmıştım.”
958

 

-Ve inne aleyke la'netî ilâ yevmid dîn 

-“Şüphesiz benim lânetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.”
959

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNİ – TAHKİK EDATLI OLARAK , MUHAKKAK Kİ BEN  

-Kuvvetliliği ve kesinliliği ifade edip,Kur’an-ı Kerim-de 15 yerde geçmektedir. 

- Kâle yâ mûsâ innîstafeytuke alen nâsi bi risâlâtî ve bi kelâmî fe huz mâ âteytuke ve 

kun mineş şâkirîn 

- (Allah) “Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. 

Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol” dedi.”
960

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNİ – TAHKİK EDATLI OLARAK , MUHAKKAK Kİ BEN  

- Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn 

- O hâlde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katından gönderilmiş açık bir 

uyarıcıyım.”
961

 

- Ve lâ tec’alû meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn 
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- Allah ile beraber başka bir ilâh edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından 

gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.”
962

 

- Kul terabbesû fe innî meakum minel muterabbisîn 

- Onlara de ki: “Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.”
963

 

- Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ 

- De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
964

 

- Kul innî len yucîrenî minallâhi ehadun ve len ecide min dûnihî multehadâ 

- De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan 

başka sığınacak kimse de bulamam.”
965

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNİ – TAHKİK EDATLI OLARAK , MUHAKKAK Kİ BEN  

- Ve kâle fir’avnu yâ eyyuhel meleu mâ alimtu lekum min ilâhin gayrî, fe evkıd lî yâ 

hâmânu alet tîni fec’al lî sarhan leallî attaliu ilâ ilâhi mûsâ ve innî le ezunnuhu minel 

kâzibîn 

- Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilâhınız olduğunu bilmiyorum. Ey 

Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın 

ilâhına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu 

sanıyorum” dedi.”
966

 

- Ve lekad erselnâ mûsâ bi âyâtinâ ilâ fir’avne ve melâihî fe kâle innî resûlu rabbil 

âlemîn 

- Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına 

göndermiştik de o, “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.”
967

 

- En eddû ileyye ibâdallâh(ibâdallâhi), innî lekum resûlun emîn 

- O, şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. 

Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.”
968
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- Ke meseliş şeytâni iz kâle lil insânikfur, fe lemmâ kefere kâle innî berîun minke innî 

ehâfullâhe rabbel âlemîn 

- Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, “İnkâr 

et” der; insan inkâr edince de, “Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin 

Rabbi olan Allah’tan korkarım” der.”
969

 

- Ve iz kâle îsebnu meryeme yâ benî isrâîle innî resûlullâhi ileykum musaddikan li mâ 

beyne yedeyye minet tevrâti ve mubeşşiren bi resûlin ye’tî min bagdîsmuhû 

ahmed(ahmedu), fe lemmâ câehum bil beyyinâti kâlû hâzâ sihrun mubîn 

- Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce 

gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi 

müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık 

mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.”
970

 

- Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn 

- Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”
971

 

- Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ 

- Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet 

ettim.”
972

 

- Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagşev 

siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ 

- “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını 

kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir 

kibir gösterdiler.”
973

 

- Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ 

- “Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”
974
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KUR’AN-I KERİM-DE ALLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNEKE – MUHAKKAK VE ELBETTEKİ SEN 

-Tahkik edatlı olup,muhataba karşı,muhakkak ve elbetteki sen ifadesine gelip,Kur’an-

da 56 yerde geçmektedir. 

- Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm 

- Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka 

bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan 

sensin” dediler.”
975

 

- Ve iz yerfeu ibrâhîmul kavâide minel beyti veismâîl(ismâîlu) rabbenâ tekabbel minnâ 

inneke entes semîul alîm 

- Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey 

Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” 

diyorlardı.”
976

 

- Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve 

erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm 

- “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 

ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, 

tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”
977

 

- Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe 

vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm 

- “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı 

ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç 

sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
978

 

- Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke 

rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb 

- (Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi 

eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”
979

 

- Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî), innallâhe lâ yuhliful mîâd 

- “Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. 

Şüphesiz Allah va’dinden dönmez.”
980
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- Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen 

teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), 

inneke alâ kulli şey’in kadîr 

- De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden 

de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin 

elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”
981

 

- İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel 

minnî, inneke entes semîul alîm 

- Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere 

adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.”
982

 

- Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten 

tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’ 

- Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. 

Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.”
983

 

- Rabbenâ ve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh(kıyâmeti), 

inneke lâ tuhliful mîâd 

- “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize va’dettiklerini ver bize. Kıyamet günü 

bizi rezil etme. Şüphesiz sen, va’dinden dönmezsin.”
984

 

- Yevme yecmeullâhur rusule fe yekûlu mâzâ ucibtum kâlû lâ ilme lenâ inneke ente 

allâmul guyûb 

- Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” 

diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” 

diyecekleri günü hatırlayın.”
985

 

- Ve iz kâlellâhu yâ îsebne meryeme e ente kulte lin nâsittehizûnî ve ummiye ilâheyni 

min dûnillâh(dûnillâhi) kâle subhâneke mâ yekûnu lî en ekûle mâ leyse lî bi 

hakk(hakkın) in kuntu kultuhu fe kad alimteh(alimtehu) ta’lemû mâ fî nefsî ve lâ 

a’lemu mâ fî nefsik(nefsike) inneke ente allemul guyûb 

- Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı 

bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün 

eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu 

olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde 
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olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla 

bilensin.”
986

 

- İn tuazzibhum fe innehum ibâduk(ibâduke), ve in tagfir lehum fe inneke entel azîzul 

hakîm 

- “Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları 

bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
987

 

- Ve kâle mûsâ rabbenâ inneke âteyte fir’avne ve melâhu zîneten ve emvâlen fîl hayâtid 

dunyâ rabbenâ li yudıllû an sebîlik(sebîlike), rabbenatmis alâ emvâlihim veşdud alâ 

kulûbihim fe lâ yu’minû hattâ yerevul azâbel elîm 

- Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine, 

dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye 

mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar 

elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.”
988

 

- Rabbi innehunne adlelne kesîren minen nâs(nâsi), fe men tebianî fe innehu minnî, ve 

men asânî fe inneke gafûrun rahîm 

- “Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o 

bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet 

edensin.”
989

 

- Rabbenâ inneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’lin(nu’linu), ve mâ yahfâ alallâhi min 

şey’infil ardı ve lâ fis semâ 

- “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve 

gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”
990

 

- Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb 

- Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak 

bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.”
991

 

- Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve 

ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm 

- “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları 

da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin.”
992
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- Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ 

bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm 

- Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman 

etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin 

tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”
993

 

- Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul 

hakîm 

- “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! 

Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
994

 

- Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en 

yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme 

lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes'â beyne eydîhim ve 

bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in 

kadîr 

- Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı 

günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden 

ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi 

bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” derler.”
995

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNEKE – MUHAKKAK VE ELBETTEKİ SEN 

- Ve le in eteytellezîne ûtûl kitâbe bi kulli âyetin mâ tebiû kıbletek(kıbleteke) ve mâ ente 

bi tâbîın kıbletehum, ve mâ ba’duhum bi tâbîın kıblete ba’d(ba’dın), ve le initteba’te 

ehvâehum min ba’di mâ câeke minel ilmi inneke izen le minez zâlimîn 

- Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine 

senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin 

kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve 

keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.”
996

 

- Tilke âyâtullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve inneke le minel murselîn 
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- (Habîbim, yâ Muhammed!) Bunlar Allah’ın âyetleridir; onları sana hak ile okuyoruz. 

Şübhesiz ki sen, elbette peygamberlerdensin!”
997

 

- Ve lâ ted’u min dûnillâhi mâ lâ yenfeuke ve lâ yadurruk(yadurruke), fe in fealte fe 

inneke izen minez zâlimîn 

- 'Hem 'Allah’ı bırakıp, sana ne fayda verecek ne de zararı dokunacak şeylere 

yalvarma! Artık (böyle) yaparsan, o takdirde muhakkak sen, zâlimlerden olursun!’ 

(diye bana emredildi).'”
998

 

- Ve kâlû yâ eyyuhellezî nuzzile aleyhiz zikru inneke le mecnûn 

- Dediler ki: “Ey kendisine Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!”
999

 

- Li kulli ummetin cealnâ menseken hum nâsikûhu fe lâ yunâziunneke fîl emri ved’u ilâ 

rabbik(rabbike), inneke le alâ huden mustekîm 

- Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O hâlde, din işinde seninle asla 

çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru 

bir yol üzerindesin.”
1000

 

- Ve inneke le ted’ûhum ilâ sırâtın mustakîm 

- Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.”
1001

 

- Ve inneke le tulekkal kur’âne minledun hakîmin alîm 

- Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından 

verilmektedir.”
1002

 

- Fe tevekkel alâllâh(alâllâhi), inneke alel hakkıl mubîn 

- Öyle ise Allah’a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.”
1003

 

- Fe inneke lâ tusmiul mevtâ ve lâ tusmius summed duâe izâ vellev mudbirîn 

- Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da 

işittiremezsin.”
1004

 

- Ve kezâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ, mâ kunte tedrî mel kitâbu ve lel îmânu 

ve lâkin cealnâhu nûren nehdî bihî men neşâu min ibâdinâ, ve inneke le tehdî ilâ sırâtın 

mustekîm 
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- (Ey Rasûlüm), işte sana böyle emrimizden bir ruh (Kur’an) vahyettik. (Halbuki daha 

önce) sen kitab nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz o kitabı bir nur yaptık. Onunla 

kullarımızdan dilediğimize hidayet vereceğiz; ve muhakkak ki sen, doğru bir yola 

(İslâm’a) çağırıyorsun.”
1005

 

- Festemsik billezî ûhıye ileyk(ileyke), inneke alâ sırâtın mustekîm 

- Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin.”
1006

 

- Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a’yuninâ, ve sebbih bi hamdi rabbike hîne 

tekûmu. 

- Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini 

hamd ile tespih et.”
1007

 

- İzâ câekel munâfikûne kâlû neşhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu 

inneke le resûluh(resûluhu), vallâhu yeşhedu innel munâfikîne le kâzibûn 

- (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi 

olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu 

biliyor. (Fakat) Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik 

eder.”
1008

 

- Ve inneke le alâ hulukın azîm 

- Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”
1009
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KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

İNNEKE – MUHAKKAK VE ELBETTEKİ SEN 

- Kâle fehbit minhâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fîhâ fahruc inneke mines sâgirîn 

- Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! 

Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi.”
1010

 

- Kâle inneke minel munzarîn 

- Allah da, “Sen süre verilenlerdensin” dedi.”
1011

 

- Kâlû lekad alimte mâ lenâ fî benâtike min hakk(hakkın), ve inneke le ta’lemu mâ 

nurîd 

- Onlar, “İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok 

iyi biliyorsun” dediler.”
1012

 

- Kâlû yâ şuaybu e salâtuke te’muruke en netruke mâ ya’budu âbâunâ ev en nef’ale fî 

emvâlinâ mâ neşâ’(neşâu), inneke le entel halîmur reşîd 

- Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında 

dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten 

yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.”
1013

 

- Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme 

ledeynâ mekînun emîn 

- Kral, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım”, dedi. Onunla konuşunca 

dedi ki: “Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir 

kişisin.”
1014

 

- Kâlû tallâhi inneke le fî dalâlikel kadîm 

- Yanındakiler, Hz. Yakub'a; «Vallahi, sen halâ o eski şaşkınlığının pençesindesin» 

dediler..”
1015

 

- Kâle fahruc minhâ fe inneke recîm 

- Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!”
1016

 

- Kâle fe inneke minel munzarîn 
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- Allah buyurdu ki: «Sen mühlet verilenlerdensin.»”
1017

 

- Kâle inneke len testetîa maiye sabrâ 

- Hızır dedi ki: “- Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin.”
1018

 

- Kâle e lem ekul inneke len testetîa maiye sabrâ 

- Hızır: “-Sen, benimle asla sabredemezsin, demedim mi?” dedi.”
1019

 

- Kâle e lem ekul leke inneke len testetîa maıye sabrâ 

- Hızır dedi ki: “-Sen, benimle asla sabredemezsin, demedim mi sana?”
1020

 

- İnnî ene rabbuke fehla’ na’leyk(na’leyke), inneke bil vâdil mukaddesi tuvâ 

- “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen 

mukaddes vadi Tuvâ’dasın.”
1021

 

- Kulnâ lâ tehaf inneke entel a’lâ. 

- Şöyle dedik: “Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan.”
1022

 

- Fe asbaha fîl medîneti hâifen yeterakkabu fe izellezîstensarahu bil emsi 

yestasrihuh(yestasrihuhu), kâle lehu mûsâ inneke le gaviyyun mubîn 

- Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden 

yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâ da ona, “Belli ki sen 

azgın bir kimsesin” dedi.”
1023

 

- Ve en elkı asâk(asâke), fe lemmâ reâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ mudbiren ve 

lem yuakkıb, yâ mûsâ akbil ve lâ tehaf, inneke minel âminîn 

- “Değneğini (yere) at.” (Mûsâ, değneğini attı). Onu bir yılanmış gibi süratle hareket 

eder görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Bu sefer şöyle seslenildi:) “Ey Mûsâ! 

Beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın.”
1024

 

- Yekûlu e inneke le minel musaddikîn 

- “Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?” derdi.”
1025

 

- Kâle fahruc minhâ fe inneke recîm 
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- Allah, şöyle dedi: “Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun.”
1026

 

- Kâle fe inneke minel munzarîn 

- Allah: «Haydi sana mühlet verildi.”
1027

 

- Ve izâ messel insâne durrun deâ rabbehu munîben ileyhi summe izâ havvelehu 

ni’meten minhu nesiye mâ kâne yed’û ileyhi min kablu ve ceale lillâhi endâden li yudılle 

an sebîlih(sebîlihi), kul temetta’ bi kufrike kalîlen inneke min ashâbin nâr 

- İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra kendi 

tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce O’na yalvardığını unutur ve Allah’ın 

yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. De ki: “Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! 

Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.”
1028

 

- Zuk, inneke entel azîzul kerîm 

- (Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?”
1029

 

- Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh 

- Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda 

didinmenin karşılığına kavuşacaksın.”
1030

 

 

KUR’AN-I KERİM-DE RASULULLAH İÇİN KULLANILAN İFADELER 

ENNE – TAHKİK EDATI OLUP MUHAKKAK Kİ SEN – 

-Muhakkak ve elbetteki sen manasına olup,Kur’an-da 4 yerde geçer. 

- Ve le kad na’lemu enneke yadîku sadruke bi mâ yekûlûn 

- Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.”
1031

 

- Ve min âyâtihî enneke terel arda hâşiaten fe izâ enzelnâ aleyhel mâehtezzet ve rebet, 

innellezî ahyâhâ le muhyîl mevtâ, innehu alâ kulli şey’in kadîr 

- Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) 

görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, 

onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz O, her şeye gücü hakkıyla yetendir.”
1032

 

                                                           
1026

 Sad.77. 
1027

 Sad.80. 
1028

 Zümer.8. 
1029

 Duhan.49. 
1030

 İnşikak.6. 
1031

 Hicr.97. 
1032

 Fussilet.39. 



- İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve 

tâifetun minellezîne meak(meake), vallâhu yukaddirul leyle ven nehâr(nehâre), alime en 

len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakreû mâ teyessere minel kur'ân(kur’ânî), alime en 

seyekûnu minkum merdâ ve âharûne yadribûne fîl’ardı yebtegûne min fadlillâhi ve 

âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakreû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz 

zekâte ve akridullâhe kardan hasenâ(hasenen), ve mâ tukaddimû li enfusikum min 

hayrin tecidûhu indallâhi huve hayren ve a'zame ecrâ(ecren), 

vestagfirûllâh(vestağfirûllâhe), innellâhe gafûrun rahîm 

- (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını 

ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da 

böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin 

tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı 

(yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde 

hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere 

yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını 

bilmektedir. O hâlde, Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, 

zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, 

onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. 

Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”
1033

 

KUR’AN-I KERİM-DE DİĞERLERİ İÇİN KULLANILAN İFADELER 

- Ve enneke lâ tazmeu fîhâ ve lâ tadhâ. 

- “Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.”
1034
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KUR’AN-DA TESHİR 

Teshir; İtaat ettirmek, boyun eğdirmek, emir altına almak. 

- Zaptetme, hâkim olma, zorla ele geçirme. İtaat ettirme. Hakir ve zelil etmek. 

Cenab-ı Hakk`ın herşeyi emrine boyun eğdirerek terbiye ve idare etmesi. 

İnsanın emrine verilmesi. 

Her şey emrinde olan Allah,tüm varlıkları insanın emrine vermiş,bazen de bazı 

insanları yine bazı insanların hizmetine de vermiştir.(Zuhruf.32.) 

Bir atın sahibine olan bağlılığı ve itaatı gibi,varlıkları da insanlara muti kılmıştır. 

Küçük bir çocuk,dev ve deve gibi bir hayvanın yularından tutup –mezbaha da dahil- 

istediği yere götürebilmektedir. 

Hatta her bir varlık Allahı tesbih ederken,onları kesmek veya yemek suretiyle tesbihine 

son verebilmektedir. 

Bu hizmetin sonucu olarak her şey insanın önüne bir sofra gibi serilmiştir. 

Her şey kendisine hizmet için verilirken,insanda rabbisine iman ve ibadetle mükellef 

kılınmıştır. 

İşte o âyetlerden misaller: 

-“Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Arş'a istivâ eden, güneşi 

ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. (Bunların) her biri muayyen bir vakte kadar akıp 

gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip 

âyetleri açıklamaktadır. “
1035

 

-“(O öyle lütufkâr) Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık 

olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri 

emrinize verdi; nehirleri de sizin (yararlanmanız) için akıttı.” 
1036

 

-“Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı; geceyi ve gündüzü de istifadenize 

verdi.” 
1037

 

-“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile 

hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.”
1038

  

-“İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi 

emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. 

(Bütün bunlar) onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.” 
1039

 

                                                           
1035

 13/RA'D-2. 
1036

 14/İBRÂHÎM-32. 
1037

 14/İBRÂHÎM-33 
1038

 16/NAHL-12 



-“Görmedin mi, Allah, yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin 

hizmetinize verdi. Göğü de, kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü 

Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” 
1040

 

-“Andolsun ki onlara: «Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan 

kimdir?» diye sorsan, mutlaka, «Allah» derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip 

döndürülüyorlar? “
1041

 

-“Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, 

nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar 

içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan 

kimseler vardır.” 
1042

 

-“Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı 

da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam 

eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.”
1043

 

-“Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri 

altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte (bütün bunları 

yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız 

ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.” 
1044

 

-“Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de 

gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye 

kadar akıp gider. Dikkat et! O, azîzdir ve çok bağışlayandır. “
1045

 

-“Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini anarak 

şöyle diyesiniz: «Bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa 

bizim bunlara gücümüz yetmezdi.» 
1046

 

-“Allah o (yüce) varlıktır ki, emri gereğince içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği 

rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir.” 
1047

 

-“O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size 

boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” 
1048
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-“Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm 

(hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a 

boyun eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız.” 
1049

 

-“Biz, dağları onun emrine vermiştik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi.”
1050

  

-“Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık 

akardı. “
1051

 

-“Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) işaretlerinden (kurban) 

kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken 

üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, 

artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını gizleyen-

gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize 

verdik. “
1052

 

-“Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. 

Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları 

böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele! “
1053

 

-“Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini 

aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle 

üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. “
1054

 

-“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden 

gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, 

Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit 

canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları 

yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini isbatlayan) 

birçok deliller vardır. “
1055

 

-“Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, 

geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları 

emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de 

O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 
1056

 

-“Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? 

Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için 

ibretler vardır.” 1057 
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-“Bütün zîhayat, zîruh, zîşuur, Senin mülkünde, yalnız Senin kuvvet ve kudretinle ve 

ancak Senin irâde ve tedbîrinle ve rahmet ve hikmetinle, rubûbiyetinin emirlerine teshîr 

ve fıtrî vazifelerle tavzif edilmişler.”
1058

 

“Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları "Bismillâh" der, 

sert olan taş ve toprağı deler, geçer. "Allah nâmına, Rahmân nâmına" der; her şey ona 

musahhar olur.”
1059

 

“Yerin insandan sonra zîşuur olarak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr 

olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister 

istemez hizmet edebilirler ki; Cenâb-ı Hakkın evâmirine musahhar olan bir abdine 

onları musahhar etmiştir.  

Cenâb-ı Hak, mânen şu âyetin lisân-ı remziyle der ki: "Ey insan! Bana itaat eden bir 

abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim emrime 

musahhar olsan, çok mevcudât, hattâ cin ve şeytan dahi musahhar olabilirler."  

İşte, beşerin, san'at ve fennin imtizâcından süzülen, maddî ve mânevî fevkalâde 

hassâsiyetinden tezâhür eden ispirtizma gibi celb-i ervâh ve cinlerle muhâbereyi, şu âyet 

en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı sûretlerini tâyin ediyor ve ona yolu dahi 

açıyor. Fakat, şimdiki gibi, bâzan kendine emvât nâmını veren cinlere ve şeytanlara ve 

ervâh-ı habîseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımât-ı 

Kur'âniye ile onları teshîr etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. “
1060

 

“Âdem'e melâikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hâdisesiyle, nev-i insana 

semekten meleğe kadar ekser mevcudât musahhar olduğu gibi, yılandan şeytana kadar 

muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor.”
1061

 

-Her bir mevcud adeta:” "Hem bizlerdeki haşmetli intizamât ve dehşetli harekât ve 

hikmetli teshîrât gösteriyor ki, bizim ustamız öyle bir Zâttır ki, bütün mevcudât, 

zerrelerden yıldızlara ve güneşlere kadar emirber nefer hükmünde Ona mutî ve 

musahhardırlar. Bir ağacı meyveleriyle tanzim ve tezyin ettiği gibi, kolayca güneşi 

seyyârâtla tanzim eder bir Hakîm-i Zülcelâl ve Hâkim-i Mutlaktır."
1062

 

“Senin Hâlıkın olan şu memleketin Mâlik-i Hakikîsinin emrine herşey musahhardır. 

Herşeyin dizgini Onun elindedir. Ona intisabın yeter."
1063

 

“Mâdem kâinatın en müntehap neticesi hayattır; ve hayatın en müntehap hulâsası 

ruhtur; ve zîrûhun en müntehap kısmı zîşuurdur; ve zîşuurun en câmii insandır. Ve 

bütün kâinat ise, hayata musahhardır ve onun için çalışıyor; ve zîhayatlar zîruhlara 
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musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar; ve zîruhlar insanlara musahhardır, 

onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Halıkını pek ciddi severler; ve Halıkları 

onları hem sever, hem Kendini onlara her vesîle ile sevdirir; ve insanın istidâdı ve 

cihazât-ı mâneviyesi, başka bir bâkî âleme ve ebedî bir hayata bakıyor; ve insanın kalbi 

ve şuuru bütün kuvvetiyle bekâ istiyor; ve lisânı, hadsiz duâlarıyla bekâ için Hâlıkına 

yalvarıyor.”
1064

 

-Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilâtıyla ve bütün mahlûkâtı bütün keyfiyâtıyla 

teshîr eden kudretinin ve irâdetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı 

için, nefsimi bana musahhar eyle! Ve matlûbumu bana musahhar kıl!”
1065

 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-07-2014 

MU’CİZELER VE SIRADAKİLER… 

Mu’cizeler peygamberlerin tasdikidir. 

Peygamberleri doğrulayan onların insanlara karşı belgeleri durumundaki mucizelerdir. 

-Bu memleketin ayrık otları durumunda olan kişiler,sırf mucizeyi kabul etmemek için 

inkâr ediyor ve arkasından inkârına tekellüflü,akıl ve mantık dışı deliller aramaya 

çalışıyorlar. 

*”(Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); gerçekten, senden önce 

apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla 

itham edildi.”
1066

  

*40  alimi bir delille yendim/Bir cahili 40 delille yenemedim. 

-Kur’an-ı Kerim-de peygamberlerin gösterdikleri mucizeler o kadar açık ve nettir ki, 

yoruma bile gerek kalmamaktadır. 

Cenab-ı Hak (c.c), Neml suresi 12-14. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor: 

12-“Hem elini koynuna sok; Fir‘avun’a ve kavmine (gönderilen) dokuz mu‘cizeden biri 

olmak üzere kusursuz, bembeyaz (parlayan ve ışık saçan bir el) olarak çıksın! Çünki onlar 

bir fâsıklar topluluğu oldular!” 

13-İşte mu‘cizelerimiz onlara (hakikati) açıkça gösterir bir şekilde gelince: “Bu apaçık bir 

sihirdir” dediler. 

14-Kendileri de bunlara (bu mu‘cizelerimize) kat‘î olarak inandıkları hâlde, zulüm ve kibir 

yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bak, o fesad çıkaranların âkıbeti nasıl oldu! 
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Ve devamı 15-19.ayetlerde mucizeler anlatılmaktadır. 

Peygamberlere Allah’ın izniyle 
1067

 ,mucizeler verilmiştir.
1068

 

Peygamberimizin mucizeleri;Miraç 
1069

 ,Ayın ikiye bölünmesi 
1070

 dir. 

-Hz.İsanın mucizeleri, 
1071

 Hz.Musanın mucizeleri, 
1072

 Hz.Davudun mucizeleri, 
1073

 

Hz.Süleymanın mucizeleri, 
1074

 Hz.Salihin mucizeleri, 
1075

 dir. 

Her peygamber aslında bir mesleğin piri olmalarıyla da beşeriyetin önüne mucize yoluyla 

bir çığır açmıştır. 

************ 

İlk nazil olanın surenin Fatiha olduğu görüşü zayıf bir görüştür. 

“Âyet itibariyle ilk nâzil olan "İkra'ın başından Malem Ya'lem"e kadar beş âyet olduğu 

şüphesizdir. Sonra Müddessir'in başı veya Nun Velkalem'dir. Tam sûre olarak 

Fatiha'nın nüzulü ilk olarak gösteriliyorsa da Beyhakî'nin, bu rivayeti mürseldir. 

Hadîsin senedinden sahabe düşmüştür. Câbir Bini Zeyd de evvel nâzil olan "İkra' sonra 

Nun Vel-kalem, sonra Müzzemmil, sonra Müddessir, sonra Fatiha sûresi" olduğunu 

iddia etmişti. Kur'an'da da bu sıra ile işaret olunmuştur.” 

Sebebine gelince,mantıken de anlaşılır ki; -Eğer Fatiha önceden nazil olmuş ise;Neden –

oku –emri geldiğinde peygamberimiz ben okuma bilmem desin?Eğer önceden ayet 

gelmiş ve okuyor idiyse…. 

-Neden korku,telaş ve heyecana kapılıp eve gelerek hanımı Hz.Hatice-ye,-Üzerimi 

ört,üzerimi ört-desin? 

-Surelerin sıralanışı ilk gelmesi itibarıyla değil,Cebrailin yerlerini belirtmesi iledir. 

***************** 
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SIRADAKİ….. 

Soldaki elemanlarını aldığı yaradan dolayı içe çeken Ergenekon,B planı olan elemanlarını 

sıraya ve devreye koymuştur. 

Kaypak olan zemin,eksen bozukluğu,dini kişiliğin oturmaması da bunu adeta mecbur 

kılmaktadır. 

Tıpkı darbeci Kenan Evren-in dediği gibi ki;Bir sağdan astık,bir soldan… 

Ne yani!Asmayıpta beslesemiydik!!! 

-Ergenekon avı sırasında ümüğü sıkılan,ağzının fermalı kapanan birkaç dini ot-o-riter 

birden bire susuverdi! 

-1980 öncesi furyasında önce kominizm,sonra da İran siyasi rüzgarı ve tehlikesi 

devredeydi. 

Şimdilerde ise,iran zihin ve düşüncesi yani Şiilik ekilmeye çalışılmaktadır. 

-O zaman iranın dini lideri Humeyni devredeydi,şimdi ise Mustafa İslamoğlu-nun pederi 

emekli vaiz Ahmet İslamoğlu-nun oğlu için yazdığı reddiyede de söylediği gibi;Tüm odası 

iran kitaplarıyla dolu,Humeyninin birinci adamı….-gibi..
1076

 

Yenilir yutulur cinsden olmayan ağır ithamlarla şeytani oyuna dikkat çekiyor. 

Dünkü tehlike Humeyni idi,şimdi ise çömezleri… 

-Toplum fikren çözülmeye çalışılıyor. 

****************** 

Bir gün bir arkadaş Mustafa Öztürk nasıl bir adamdır,dedi? 

Acele etmedim,hissi davranmak istemedim,susup ihtiyatla yaklaştım. 

Daha sonra İstanbul emekli vaiziyle habertürkteki sohbetini indirip izledim. 

Emekli vaiz yumuşak bir ifadeyle bazı görüşlerine özellikle katılmadığını ifade ediyordu. 

Daha sonraki bir konuşmasında Said Nursi ve Cevşen 
1077

 gibi konularda 
1078

 ileri geri 

konuşması,ölçüsüz çıkışları haddini bilmezliğinin bir göstergesi olarak kendisini göstermiş 

oldu. 

Demek ki bu adam Sıradaki adamdı. 
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-Kendisini ne aşırı ne gelenekçi,ikisinin ortasında göstermeye çalışıyordu. 

Geçmişi gelenekçilikle itham edip,basite irca ederek sulandırıyordu. 

O da belli ki İslamoğlu-nun dümen suyundaydı.Aynı ağzı biraz daha masum görüntüler 

içinde göstermeye çalışıyordu. 

-Mesela anlaşılmayan bir nokta şudur ki;Bir iddia da,cevşenin şimdiye kadar gün yüzüne 

çıkmamasının sebebi olarak;Hz.Ali silsilesinden ve şia alimlerince nakledilmiş olması 

gösterilmekteydi. 

Şu anda bu şia taraftarı olanlar cevşeni neden tenkid ediyorlardı? 

Bu bir tezad değil midir? 

O halde mesele cevşen olmayıp,cevşeni öne çıkaran nurlu cemaat hedef alınıyordu. 

Toplum dün olduğu gibi bu günde,kokmuş ve kokuşmuş heveslere itibar etmemektedir. 

Ondandır ki,bir kısım ilahiyat mensubu,isminin başında simgesi olanlar,güvenilirliğini 

yitirmiş,toplumu ikna edememiştir. 

Yapılanlar toplum cami ve camiasını değil,kendilerini kirletmişlerdir. 

Toplumdaki ayrık otları bu İslam bahçesinin gücünü biraz alsa da,meyve vermesine engel 

olamamıştır. 

-Sürekli ihtilafi konuları gündeme getirip,gündemde kalmaya çalışan insanlar;seviyeli 

insanlar değillerdir. 

Geçmişte konuşulup çöpe atılan,ulemanın itibar etmediği görüşleri ortaya atanlar, muteber 

değillerdir. 

Engelleyici görüş,destekleyici görüş değildir. 

İmam Hatipler ve İlahiyatlar bulandırılmaya,yaralanmaya çalışılıyor… 

-O kadar ittifaki noktaları kör olup görmemek,ilim meclislerinde ve hususi dairede 

konuşulacak hususları toplumun önünde konuşmak basiretli ve ilmi bir çıkış değildir. 

-En önemli çıkış noktası ise;aklı ön plana çıkarmak,doğruluğunun kendi aklına göre 

ölçümlendirilmesidir. 

Ancak o aklın da akıl olması gerekir. 

Nitekim bu zat Ye’cüc-Me’cüc konusunda ilk defa farklı ve mantıki yorum getiren 

Bediüzzamanın;onların anarşistler – olduğu görüşünü benimsemektedir. 

Bir müddet toplum bununla ve görüşleriyle meşgul edilip tarihin mezarına gömülecektir. 



-Peki bundan sonra sıradaki kim? 

Sıradaki gelsin!!! 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-09-2014 

MİT NER (E) DE (YDİ) ? 

 Mit sol’da mı sağ’da mı,orda burda mı?  

 Ancak herhalde pek merkezde değil! 

 İş- in içinde mi dışında mı? 

 Mit neden 1960-dan beri gerçekleşen darbelerde engelleyici bir rol 

oynamadı?Darbelerin içinde miydi? 

 1980 ihtilalinin olmasında,kaosun oluşumunda hangi pozisyonda idi? 

 Kaosu önlemede pek önemli ve ciddi bir katkısı olmadığı tam bir gerçek olarak 

görülmektedir. 

 Zira ihtilalden sonra kaosun biçak kesilir gibi kesilmesinde aktörler geri mi 

çekildi yoksa o aktörler bildirilip yakalanması mı sağlandı. 

 O halde neden bu önceden sağlanmadı? 

 İstihbarat işi yapan mit-in yoksa haberi mi yoktu? 

 *28 Şubatın neresindeydi?Tertipçileri engelleyip,gerekli mercilere bilgi  verdi 

mi,yoksa onlarla beraber mi oldu? 

 28 şubatın içinde miydi, dışında mıydı? 

 *Jitem var mı yok mu,bir türlü halk bilmesine rağmen,resmi devlet,ordu da 

dahil,hep yok dedi. 

 Mit ne dedi? 

 Hiçbir şey demedi mi?Çünkü bir türlü devlet var demedi.Bu mitin görüşümü idi? 

 Neden bildirmedi? 

Acaba bilmiyor muydu? 

 *Mit sola mı yakın sağa mı? 

 Ortada olmadığı gerçek… 



 *Kck’nın üst düzey yöneticisi durumuna gelmiş bir kişi,eğer mit elemanı 

ise;acaba içinden mi yoksa içten haber vermek için mi? 

 Eğer haber vermek için ise;neden şimdiye kadar kck hakkında büyümesi 

durdurulmadan beklenildi? 

 *Apo’nun mit elemanı olduğu,mit tarafından desteklendiği gibi iddialar ve eşi 

Kesire Öcalan-ın bir mit elemanının kızı olduğu artık bilinmektedir. 

 Kemal Berkay-ın dediği gibi,pkk-yı mit mi kurdurdu? 

 Daha sonra onu devre dışı bırakmak düşüncesiyle Hizbullahı da mit mi 

kurdurdu? 

 Veya bu iki zıt kutbu kurdurup kavga ve kaos ortamı oluşturarak darbeye zemin 

oluşturulmada  çalışıldı mı? 

 *30 yıldır bitirilemeyen pkk meselesinde mit ne kadar bir çözüm üretmiş yoksa 

üretememiş yayılmasında ihmali mi olmuş? 

 Pkk-nın doğup gelişmesinden,kök salıp dal budak salmasına kadar gelişme 

sürecinde mit neredeydi? 

 *Mitin içinden gelen bir kişi olmamasına rağmen Başbakan ve millet tarafından 

güven kazanmış olan Mit Müsteşarı Hakan Fidan devre dışı bırakılmaya mı çalışılıyor? 

 Son günlerde daha net olan haber almadaki kusurlar acaba Hakan Fidan-ı içine 

sindiremeyen mit içindekiler tarafından sindirememe çabaları mıdır? 

 *Son on yıldır ortaya çıkarılan ve özellikle emniyetin gayretiyle ortaya çıkan 

yüzlerce suç örgütlerinin oluşumundan mit haberdar değil miydi? 

 *Mit ergenekonun neresindedir? 

 Ergenekonun mit-e uğramaması ve destek bulmaması elbette mümkün değildir. 

 Kaşit Kozinoğlu bunun kilit adamı idi ve öldürülerek susturuldu. 

 Onu destekliyor mu?İçinde ordudaki bir kısım cunta ekibi gibi destekleyenler 

var mı? 

 Yok demek saflık olur. 

 *Mit yapılan onca faili meçhullerde,meçhullerde miydi,malumunda mıydı? 

 Mit Türkiye-de oynanan oyunlardan ne kadar haberdardır? 

 Orada da rejimi koruma uğruna pkk gibi menfi insanlara ve topluluklara destek 

olunup,göz mü yumuluyor? 

 *Mit-de de bir şeffaflaşma olacak mıdır? 
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 *Bütün bu sorular ve haberler mit-i yıpratmak için değil,üzerindeki tozları ve 

şaibeleri gidermek içindir… 

 Elbette her kurumda az da olsa menfi insanlar bulunur.Hepsini aynı katagoride 

değerlendirmek insafsızlık olur. 

 Ordu gibi mit-de içindekileri cunta yanlısı olanlar ortaya çıkarılmalı,irin 

torbasına dokunularak irin deşilmeli,millet rahatlatılmalıdır. 

 40 yıldır kavgadayız ancak kimse niçin kavga ettiğini bilmemektedir. 

 Burada bilgi kirliliğinin ve de bilgisizliğin hiç mi suçu yoktur? 

 *Bu iddia çok konuşulacak hatta mit ve tsk-yı bitirecek bir iddiadır: 

 “Prof. Dr. Sedat Laçiner İsrail’in TSK ve MİT’e sızdığını iddia etti. Prof.  

Laçiner yayınlanan son kitabı “Dışımızdaki PKK İçimizdeki İsrail” isimli kitapta en 

stratejik kurumlar olan TSK ve MİT’e girmeyi başarmış ayrıca PKK ile de ilişkisi olan 

İsrail’i anlatıyor.”1079 

 Bu iddia şu iddiayı tetiklemektedir; 

 Mit-teki İsrail tsk-daki ergenekonu kurtaramayınca,Mit-deki ergenekonu 

kurtarmak için harekete geçti. 

BİR HATIRA: 

 1980 yılının başları idi.Kayseri-de öğrenci olarak bulunmaktaydık. 

 Zekimi zeki,hareketli,bilgili idi. Adını Abdullah olarak tanıtan Malatyalı bizden 

birkaç yaş büyük olan bu yakışıklı gençle ben ve şu  anda akademik kimliği olan bir 

arkadaşım kısa zamanda bizimle irtibat kuran bu kişiyle arkadaşlığımızı başlattık. 

 Fikir bakımından da bizden farklı düşünmüyordu. 

 Arkadaş ve ben sırf İngilizce öğrenmek için yanına gidiyorduk.Faydalı da 

oluyordu. Bizim bu zaafımızı bilip,bize öğretmeye de çalışıyordu. 

 Bekâr olup,evde tek başına kalıyordu veya bize öyle söylüyordu. 

 Birkaç ay sonra Malatyalı dostların uyarısı ve o kişinin bir mit elemanı olduğunu 

söylemesi üzerine,kendisine artık şüpheli baktık ve gidişimizi azaltmaya başladık. 

 Bizim bu durumumuzu sezen,sonradan adının Abdullah da olmadığını 

öğrendiğimiz bu şahıs aniden ortadan kayboldu.Bir daha da bu kişiden haber alamadık. 

 Yoksa Mit-de mi fişliyor? 
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 Fişlemediğini mi zannettiniz? 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-02-2012 

MİSYONER İMAMLAR 

Misyonerler özellikle İngilizler her alana el atmışlardır. 

İngiliz casusu Hempher-de bunu itiraf etmektedir.
1080

 

-1.bin yılda Avrupa hristiyanlaştı. 

2.bin yılda Afrika 

3.bin yılda hedef  asya dır. 

“Şimdi (2006) 68 yaşında olup, uzun yıllar Heybeliada’da ikamet eden Ali Durmuş 

anlatıyor:  

1971 yılında küçük kardeşim, Fatih İmam Hatip Lisesinde okurken, velisi olarak okula 

gitmiş ve öğretmeni ile görüşmek için okul bahçesinde beklemekteydim. Oradan 

Balat’taki Patrikhaneyi seyrederken ürperdim. “Ne hayalet bir bina! Küfrün merkezi 

burası olmalı!” diyerek kendi kendime azıcık yüksek sesle vah vah demişim. Az ilerde 

bir bankta oturan 90 yaşında ak sakallı, gün görmüş ihtiyar bir zat benim sesimi 

işiterek, bana; “Evlâdım neden vahlanıyorsun?” diye seslendi.  

Patrikhaneyi göstererek, “Bu hayalet binada kim bilir ne kadar casus vardır.” dedim.  

Ak sakallı amca; “Evlâdım bu ne ki?.. Ben bu gözlerimle gördüm, bu kulaklarımla 

işittim. Ben Süleymaniye Câmisinin cemaatindendim. İngilizlerin İstanbul'u işgal ettiği 

günlerdi. Bizim 20 yıllık imam efendi, yani Süleymaniye Câmisinin imamı, başında 

sarığı, cübbesi ve uzun sakalları ile bildiğimiz imam ortadan kayboldu. Kime sorsak hiç 

kimse bilmiyor. “İmam efendi nereye gider!” diye cemaat merak içinde idi. Bir iki ay 

sonra öğle namazını kılıp bahçede oturduğumuz bir günde, bir manga İngiliz askeri, 

önlerinde yüzbaşıları ile birlikte çıkageldi. Ellerinde tüfekleri ile sağa sola dikkatlice 

bakarak kontrol ediyorlar, herhangi bir saldırı olmasın diye. Önlerindeki yüzbaşı 

yüksek sesle seslendi: “Ey Cemaat! Beni tanıdınız mı?”  

Kimseden bir ses çıkmayınca, bir müddet sonra tekrar; “Ey Cemaat beni tanımadınız 

mı?” diye seslendi. Tanıyan çıkmamıştı. Bir müddet sonra başındaki askerî miğferini 

çıkarıp cemaate karşı; “İşte ben 20 yıllık imamınız!..” deyince, herkesin aklı başına geldi 

ve onu tanıdık. Dedi ki: “Ben bir İngiliz yüzbaşısıyım. Vazifem bitti, şimdi gidiyorum. 

Şunu da söyleyeyim, sizin dininizi biliyorum, benim arkamda namaz kılanlar 

namazlarını iade etsinler.”  

Ve geldiği gibi manga askeri ile çekip gitti. Kim bilir bunun gibi kaç casus daha 

vardır...”
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*”Hartford Seminary Papaz Okulu’dur. 1833’te kurulmuştur. Bu okulda 

hem Hıristiyanlık eğitimi ve papaz yetiştirmesi yapılmaktadır. Aynı zamanda bu okulda 

“Müslümanlık” eğitimi verilmekte ve imamlar yetiştirilmektedir. Burası en eski 

misyoner okuludur.”
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*“The Muslim World dergisi” , 2006 yılında bu dergide şöyle bir haber yayınlanmıştır. 

 “Hartford Seminary papaz okulunun öğretim üyesi olan Bayan İngrıd Matson, bu 

okulda başı kapalı olarak görev yapmakta ve söz konusu dergide yazılar yazmaktadır. 

İşte bu bayan 2006 yılında Amerika’daki Müslümanların en büyük kuruluşu olan, 

İslamic Society of North America‘nın (ISNA’nın) yani İslam şurasının başkanlığına 

getirildiği dikkat çekici… 

AFGANİSTAN’DA, IRAK’TA ABD ADINA BEYİN YIKAYAN İMAMLAR DA MI 

BURADAN YETİŞMİŞTİR? 

ABD’nin Müslümanlara yönelik “sahte imamlar“ görevlendirme programları vardır. 

Özellikle ABD ordusunun, Afganistan ve Irak’ta zulüm ve işkencelerini yaparken, 

Müslümanların cihad direnişini kırmak için, hapishanelerde tutsakların beyinlerini 

Kur-an‘ı Kerimden ayetler ileri sürerek beyin yıkayan özel yetiştirilmiş “gâvur 

imamlar” ve din adamları görevlendirilmişti.”
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-Salman Rüşdi-nin yazdığı –Şeytan ayetleri- bunun çirkince bir denemesidir. 

“Salman Rüşdi’ye İngiliz Kraliçesi tarafından şovalyelik nişanı verildi. 1988 yılında 

yayınlanan Şeytan Ayetleri romanı özetle Hz. Muhammed’in okuduğu Kuran’a şeytan 

tarafından putlara övgüler karıştırıldığı iftirasını içeriyordu. Dolayısıyla ödül 

müslüman ülkelerin büyük tepkisine neden oldu. Pakistan ve İran’ın İngiltere 

büyükelçileri ünvanın verilmesini kınadılar. Malezya ve Pakistan’da protesto gösterileri 

düzenlendi, Rüşdi’nin kuklaları yakıldı. Hatta Rüşdi hakkında Ayetullah Humeyni’nin 

verdiği ölüm fetvasını hatırlatanlar oldu.”1084 

*”Milli İstihbarat Teşkilatı, bilgi notunda Türkiye’deki C5 yapılanmasının faaliyetleri 

ve sızma girişimleri hakkında şu bilgileri aktarıyor: “Başbakanlık Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı- ABD merkezli misyoner organizasyonlarda kendilerine 

“Müslüman Hıristiyanlar” adı da verilen C-5’ler hakkında, ayakkabılarını kapıda 

çıkardıkları, ellerini ayaklarını yıkadıkları, dizleri üstüne çöküp başlarını yere 

koydukları, Arapça ilahiler okuyup günde beş vakit namaz kıldıkları, Pazar günleri 

değil Cuma günleri ibadet ettikleri, diğer Müslümanlara benzedikleri, ancak onlardan 

farklı olarak İncil’in Tanrısına ibadet ettikleri, İsa Mesih’e inandıkları… Mezkur 
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grubun girişimleri neticesinde 100.000’den fazla Müslüman’ın İsa Mesih’e 100’den fazla 

camide ibadet ettiğinin belirtildiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır.”
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*Bir dostum Gümüşhane-nin Kelkit köyünde 7 yıl imamlık yapan bir misyonerin 7 yıl 

sonra insanlara; 

“Ben sizin iyiliğinizi çok gördüm.Ben hristiyanım. 

Şimdiye kadar kıldırdığım 7 yıllık namazlarınızı kaza edin.”demiştir. 

*”İngilizler[Only Registered Users Can See Links] Türklerden bazı satılmış aileler 

bularak misyonerleri küçüklükten itibaren onların yanında bir Türk çocuğu gibi 

yetiştirmişler ve bunlardan bazıları cami imamlığı[Only Registered Users Can See 

Links] medrese müderrisliği yapmışlar ve hatta Hariciye Nazırlığına kadar 

yükselebilmişlerdir. Bunlar arasında Bektaşi tarikatına girip post sahibi olanlar 

bulunmaktadır.”
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-Batı dünyası ve başta İngiltere İslam dünyasını karıştırmak veya temelleri olan inanç 

noktasından vurmak için dini alana da önemli çapta el atmıştır. 

Bir yandan ılımlı İslam,diğer yandan da sürekli tartışma konularını gündemde tutarak, 

ihtilafları körüklüyor. 

Bu gün ilahiyatların bir kısmı-başta Ankara ilahiyat olmak üzere- ve imam hatipler 

tartışılıp tarihin çöplüğüne atılan hususları tekrar yeniymiş gibi gündeme 

getiriyor,İslama doğrudan hizmet yerine,ayrık otlarıyla uğraşmaya mecbur bırakılıyor. 

İslam dünyasına sürekli ayrık otları ekilip,beslenip destekleniyor. 

Yüz sene önce islamı kaldırma çabalarının sonuçsuz kalması sonucu bu gün,İslam 

sulandırılıyor ve bulandırılıyor. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-09-2014 
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MISIRDA DARBE 

 Yarım asırdır Mısır-ı despot bir yönetimle yöneten,bereketsiz Hüsnü Mübareğin 

gitmesiyle yerine gelen Mursi,bir yıl içerisinde kendisinden beklenen bir asırlık boşluğu 

dolduramaması  ordunun darbesine davetiye çıkardı. 

 Bir yıldır rant musluğunun suyu azalan ve kesilmesinden korkan rant  çevresi ve 

derin devlet darbe yaptı. 

 Mısırı soyut olarak değerlendirmek eksik olur  ve anlaşılmaz. 

 Bizdeki 1960 darbesini yaşayan mısır,yine bizdeki çapulcu ve ordu birleşmesiyle 

1971 darbesini gerçekleştirdi. 

 Bizdeki Özal sonrası  Mesut Yılmaz döneminin kısır yönetimini yaşamaktadır. 

Bizdeki  1997 28 şubatın benzeri olan farklı kesimlerin ittifakıyla  siyasi İslamcı 

olarak görülen Mursi,sessiz darbe ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu halde,kendisi 

ve üç yüzden fazla  yakınları göz altına alındı. 

Darbeler dönemi bitmedi.Rehavete gelmemek gerektir. 

Mısırdaki darbe girişimi tıpa tıp ve bire bir önce şimşeğini Taksim Gezi parkı 

olaylarıyla bize çarptı. 

Sarstı ancak yıkamadı.On buçuk yıllık ekonomik,siyasi,toplumsal başarıların 

arkasındaki toplumsal destek onu ayakta tuttu. 

Ordunun içerisindeki Ergenekon uzantıları temizlenme yoluna gidildi.Belli yerler 

kontrol altına alınıp,polisin başarıları darbeyi durdurdu. 

Mısırda bunlar olmamıştı. 

Ortadoğunun iki büyük devleti olan Türkiye ve Mısırın gelişmesinden rahatsız 

olundu. 

Bizdeki gibi mısırın çapulcuları devreye konularak yeni atılacak adımların önü 

tıkandı ve yeni  boyunduruklar devreye konulacaktı. 

İmf-ye başvurulacak,anayasa rafa kaldırılacak,çapulcuların teklifleri 

uygulamaya konulacaktır. 

Mısırı Türkiyeye kıyasla,Mursinin İslami görünümünü kısır laiklikle 

yorumlayanlar, mısırı ve dünyanın gerçeklerini bilmeyenlerdir. 

Aslında İhvan-ı Müslimin bu ayak oyunlarına karşı ve siyasi entrikalar 

karşısında deneyimli olmasına rağmen,-bir yıl gibi az bir süre olsa da- kendisini 

garantiye almadı. 

Menderesin iyi niyeti gibi,darbe yapılacağını düşünmedi. 



Oyun kirli oyundur. 

İslamın zeki bir evladı olan Mısır,inşallah bizdeki 28 şubat sonrası gibi liderini ve 

birliğini oluşturacaktır. 

Avrupa bu darbe karşısında cılız ve sessiz kaldı. 

Her zamanki gibi sınıfta kaldı.Aslında istediğini elde etti. 

Darbeden Suriye,İsrail,Arabistan,Avrupa,Amerika,İran farklı şekillerde 

memnun göründü. 

Arabistanın anlaşılması zor gibi görünmektedir.Oysa selefi olan Arabistan, 

mısırın siyasi İslam ihraç etmesinden ve zamanla kendisinden de halkının hesap sorma 

yolunun açılmasından korkmaktadır. 

 Bir asırdır sefalet içerisinde yaşayan mısır halkı,bu darbeyle ümitlerine de darbe 

vurulmuş oldu. 

 Aslında bu darbe insanlığa vurulmuş bir darbedir.Şimdi herkesin rengini ve 

tavrını ortaya koyma zamanıdır. 

 Bizdeki darbeci zihniyet hemen kusmuklarını kusmaya başladı bile... 

 Burnunuzu kapatın!Ne kadar pis kokuyor değil mi? 

 İnsanlar değişse de zihniyet değişmiyor... 

 Bir asır önceki –islam terakkiye manidir-düşüncesi farklı yorumlarla hala devam 

etmektedir. 

 İrtica ve şeriat geliyor yalanları ve yaftaları hala sürdürülüyor. 

 Ortadoğu ve İslam dünyası İslami hassasiyeti olanlarla olmayanların 

ayrıştırıldığı yola itilmektedir. 

 Ortadoğu büyük bir ateşin içine çekilmeye çalışılıyor. 

 Dünya değişmesine rağmen,bir asır önce başa getirenlerin kalıntılarının sıkıntısı 

devam etmektedir.Tıpkı bizdeki kalıntılar ve döküntüler gibi. 

 Mezarı müteharrikler... 

 -Bir kişi bile olsa haklar gözetilmeli. 

Ortadoğu bir asırlık hürriyet hasretini gözü görmez bir şekilde ölçüsüz ve yersiz 

olarak kullanmaktadır. 

Hakkını haklı olarak değil,hürriyet hasretini çapulculukla elde edeceğini 

düşünmektedir. 



Osmanlı güzel modeldi. 

Gayrı Müslimlere kendi mahkemelerini bile açmaya müsaade etmiş,isteyene 

istediği yerde mahkeme olma hürriyetini vermiştir. 

Bir asır önce gasbedilen farklı kesimlerin hakları,haksızlığa mahal vermeden,su-i 

istimale yol açmadan verilmelidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-07-2013 

 

 

KURBAN YAKINLAŞMAKTIR 

 

*Kurban yakınlaşmaktır.Kimin için kesildiği,kime yaklaşıldığı ve yakınlığına 

göre hüküm alır. 

Allah’a yakınlaşma yolları muhteliftir.Ancak Allah kendisine yakınlaşmanın en 

keskin,kolay ve doğru yollarını da belirtmiştir. 

Kurban da bir teslimiyet,tam bir inanç,tam bir sadakat,tam bir yakınlılık vardır. 

İnsanın gerektiğinde en sevdiği şeyi,ondan daha çok sevdiğine vermesi,feda 

etmesidir.Bu canı ve cânanı da olsa… 

Kurbanda bir yükseliş vardır.Kan ve etler Allah’a gitmez iken,ibadet,emre 

isyandan kaçış,emre itaate koşuş vardır. 

Şeytana değil Rahmana bir gidiştir. 

Hayvanlıktan insanlık derecesine madden ve manen bir yükseliştir. 

Gönülde O’ndan başkasına yer vermemek,sadece O’na yer vermektir. 

 

*Dediler ki;gözden ırak olan gönülden de ırak olur... 

              Dedim ki;Gönül'e giren gözden ırak olsa ne olur. 

 

*Kurban faniden ve fenadan geçerek,bâkiye yönelmek,ebediliği müşteri olmaktır. 

“Hem o Rahmân'ın nihayetsiz rahmetinden uzak değil ki, nasıl vazife uğrunda 

mücâhede işinde telef olan bir nefere şehâdet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen 



bir koyuna, âhirette cismânî bir vücud-u bâkî vererek Sırat üstünde sahibine burak gibi 

bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor…”
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*Kurban Allah’ı bulmak ve O’nu bilmektir.O’nu bulamayan ve bilemeyenler,çok 

değersizleri değerli bilmişler,yanlışı bulmuşlardır. 

Sanem ve putlar ilah edinmiş,onlara kurbanlar hatta evlatlar adanmıştır. 

 

*Kurban rahmettir.Rahmete vesiledir.Rahmetin nüzulüne vasıtadır. 

Haşa Allahın rahmetine aykırı bir durum değildir. 

*Allahın rahmeti mi yoksa adaleti mi?Öne çıkan hangisidir? 

-Her adil merhametlidir ancak  her merhametli adil değildir. 

Allah adaletiyle dengeyi sağlamaktadır. 

Kurban adaletiyle rahmeti sürdüren bir hakikattır. 

 

*Rahman,dünyada ayrım yapmadan herkese rızkını veren,rahim ise,ahrette 

müminlere rahmet eden bir isimdir. 

Kurban,Rahman isminin dünyadaki en kapsamlı tecellisine vesiledir.Rahmanın 

bir gereğidir. 

 

*Her şeyden önce bunu emreden,bizden isteyen Allahtır.Kimin malını kimden 

esirgeyebiliriz ki? 

Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl  

Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim. 

 

Hac ibadetin başlangıcı,kurban ise neticesi ve kabulün –inşaallah- göstergesidir. 

Çeşitli yönlerden kâbeye yönelenlerin orada tarafı kaldırarak tavafta 

buluşmalarıdır. 
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İbrahim Hakkı Bursevi-nin ifadesiyle; 

-Kâbede taraf yok,tavaf var.Kabede her taraf var. 

Bir arınmak olan kurban ile kişi bayrama arınmış olarak çıkmaktadır. 

 

Bayram ise onun ücretidir.Gerçek bayram kulun Rabbisiyle buluşma anıdır. 

Kurbanda da bu buluşma vardır. 

 

Can bula Cânânını,  

Bayram O Bayram ola.  

Kul bula Sultanını,  

Bayram O Bayram ola.  

Hüzn-ü keder def ola,  

Dilde hicap ref ola  

Cümle günah af ola,  

Bayram O Bayram Ola …  

 

 

08-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERGENEKONUN KUYRUĞU KOPTU 

 Aslında 05 08-2013 Pazartesi günü,beş yıldır devam etmekte olan ergenekonun 

mahkeme tarafından terör örgütü olarak kabul edilip tescil edilmesi,onun kuyruğunun 

yakalanarak mahkum edilmesine verilen bir karardır. 

 Ergenekonun gövde ve başı hala dışarıdadır.Aktif ve faaliyet göstermektedir. 

 Baş-dan avukatlığını yapan chp-ye,göbekten sulandırmaya çalışan mhp-

ye,kuyruktan da piyon olarak kullanılan bdp-ye  bağlıdır. 

 Zira karar açıklandığında kendi milletvekilleri olan Mehmet Haberal,zorla hapse 

konulub müebbedlikle yargılandığı halde serbest bırakılmış olmasına rağmen,bu kararı 

gayrı meşru olarak ilan eden chp,diğer yandan destek veren ve ama... ile bu kararı 

cumhuriyetle hesaplaşma olarak nitelendiren mhp,bir türlü kendilerini Ergenekon terör 

örgütünün dışına atamamışlardır. 

 Haberal-ın serbest bırakılması çoğunu şaşırttı.Ancak bunun sebebi iki şeye 

bağlandı; 

 -İşlenilen suçun 2005 tarihi öncesi olmasıyla eski cezaların azlıği, 

 -Diğeri ise,birilerini kurban verip ifşaatta bulunması salınmasına sebeb oldu. 

 Ancak hiç biri milletin vicdanında mahpus olmaktan kurtulamaz. 

 Zira bu bir asırlık zulmün sonucudur. 

 Balbay-ın ilk beyanatı ise,sonbaharın sıcak geçeceği sözü. 

 Bu birilerine mesaj vermekle beraber,birilerinden alınan mesajı dile getirmedir. 

 Türkiye mısır gibi,darbecilerle darbe karşıtlarının karşı karşıya getirilmesine 

çalışılmaktadır. 

 Hükümet alınan bu karardan sonra aktif olan Ergenekon terör örgütünün finans 

kaynaklarını,beyin ve gövdesini gözetim altına almalıdır. 

 Hükümetin en büyük gücü,kahir ekseriyet olan millettir. 

 Üç beş çapulcuya pabuç bırakılmamalıdır. 

 Monotof gibi kullanımda bulunanlara cezalar arttırılmalıdır. 

 Özgürlüklerin önü hızla açılmalı.Milleti bir asırdır bağlayan bağlar çözülmelidir. 

 Azınlıklar gibi cemaatların,farklı kesimlerin hakları verilmelidir. 

 Çünkü bu milletin hakları alınarak sokaklara döküldü.Hakları verilerek içeriye 

çekilmelidir. 



 Hükümet hızlı kararlar almalıdır. 

 Ayasofya açılmalı,tevhidi tedrisat kalkmalı,atatürkü koruma kanunu 

kaldırılmalı, özel okulların açılması sağlanarak hızla eğitim millet destekli olmalı,eğitim 

angaryalıktan kurtarılmalı,verilenler gerçeklerle uyumlu olmalı,hayatta kullanımı ve 

faydası olmalı,adalet güven vermeli,işlenilen suçlara cezalar caydırıcı olmalı,kemikleşen 

baş örtüsü hızla çözülmelidir.İslam ülkeleriyle ittihad-ı islama gidilmeli,İslâm birliği 

tesis edilmelidir. 

 İslâm ülkelerinin kurtuluşu ve özgürlüğü Türkiye’nin kurtuluşuna bağlıdır. 

 Gizli bağlar hala devam ettirilmektedir.Hayatın her kademesinde... 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-08-2013 

Bediüzzaman'ın Mektubu 

Bediüzzaman Said Nursi'nin ulemalar, şeyhler, reisler ve kürt halkına yazdığı bir 

mektubudur: 

Ey verese-i Enbiya olan ulema ve meşayih-i Ekrad! Merkezde olduğum içün size tenbih 

ediyorum. 

  

Şöyle ki: 

  

Bu zaman-ı ahirde fikr-i istibdadın sehab-i muzlimi İslamiyyet’in ulviyyet ve husn-i 

hakikisini setr etmiş idi. Hatta adeta İslamiyet ecnebilerin nazarında mani’-i terakki ve 

adalet ve hürriyyet gibi telakki olunuyordu. Haşa sümme haşa!… Zira sadr-ı evvelin 

hürriyyet ve müsavat ve adaleti bürhan- bahirdir ki, Şeriat-i Garra hürriyyet ve adalet 

ve müsavatın cemi’ revabıt ve levazımını cami’dir. Çünki Şeriat Kelam-ı Ezeliden 

geldiğinden ebede gidecekdir.. Binaen aleyh nasıl ki, enbiya vahy ile kavaidi te’sis ve 

müctehidin de ictihad ile ahkamı istinbat etmişler, siz de ilcaat-i zamana o ahkam-ı 

adileyi tevfik ve tatbik ediniz.. 

  

Ey şecaat-nihad rüesa-yi Ekrad! 

  

Şimdiye kadar Padişaha iktida etdiniz fakat milletin vahşetinden dolayı tedenni ve 

inkırazın mahkumu olan kuvvet ve cebri milletde isti’male luzum gördünüz! Şimdi de 

Padişah imamdır iktida ediniz. Zira o ömr-i ebediye mazhar olan ma’rifet-i adalet ile 

milletini idare edecek.. Siz de öyle yapınız.. Kuvvet ve şiddet yerine akıl ve zekayı 

isti’mal ediniz. Taki, necat bulasınız! Çünki, hakim bir ferd değil ki, aldatmak mümkin 

olsun.. Şimdi hakim ittihad-ı milletdeki efkar-ı umumidir. Buna karşı hıyle, terki hıyle 

ve doğruluktur… Hasıl- kelam Efendimiz o kadar haşmetli ağalık kürkünü sündüs-i 

adalet ve merhamete tebdil etmiş! Siz de o eski ağalık abası yerine hulle-i adaleti ve 

riyaset-i adilaneyi giyiniz! 

  

Ey bağlı arslanlar gibi olan efrad-ı Ekrad!.  

 

http://www.risaleajans.com/haber/bediuzzaman
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Şimdiye kadar iki suretle esir idiniz.. Biri hükumet-i müstebidenin tekalif-i zalimanesi! 

Biri de ba’zı zalimlerin gasb ve tecavüzatıyle… Şimdi bu inkılab-ı azimden sonra 

azadesiniz!. Her biriniz aleminizde hukùk-ı ibada tecavüzü men’ etmek şartıyle ve 

hükumet-i adileye itaat suretiyle hürsünüz. Bunu muhafaza etmek içün ellerinizden 

geldiği kadar bu ittihad-ı millete her cihetle hizmet ve ebna-yi vatanın muhafaza-i 

hukùkuna himmet ve gayret ediniz. Zira bizim ve belki umum Millet-i İslam’ın ve 

mutlak Osmanlılar’ın necat ve hayatı bu ittihad-ı milletle kàimdir. 

  

Ey umum Ekrad!… 

  

Müteyakkız olunuz! Ta ki efkar-ı faside sahibi sizin iftirak-ı kulubünüzden istifade 

etmesin..Ve bu şanlı olan ittihad-ı millete bir fesad-ı illet vermesin. Çünki o vakit bütün 

millet ve İslamiyyet sizden da’vacı olacak! Bu ihtilaf keşmakeşini zamanın tokadını 

yemeden terk ediniz. Zira necat ve selamet ittihad-ı efkardadır. Biz muvahhidiz. Tevhid-

i efkara ve ittihad-ı kulube mevzufuz. 

  

Bunu da muhakkak biliniz ki; her tarafa hücum eden medeniyyete karşı vahşet 

muhafaza edilemiyecektir. Sizden beklediğim nokta, Kürdlük’ün namus ve haysiyetini 

muhafaza ve yiğit ve kahraman olan Arnavudlar’a iktida ediniz! Bu da adalet, musavat 

ve uhuvvete hizmetle olur. Yaşasun Şeriat-i Garra! Yaşasun adalet-i İlahiyye!. Yaşasun 

şecaat-i mücesseme olan askerlerimiz!.. Yaşasun satvet-i muşahhasa olan ordularımız! 

Yaşasun Halife-i Peygamber!.. Yaşasun akıl ve hamiyyet-i mücesseme olan cem’ıyyet-i 

milliyyemiz! Yaşasun bütün Osmanlılar! 

  

[İttihad ve Terakki Gazetesinin 24 Ağustos 1324 / 6 Eylül 1908 nüshasında neşredilen 

mektup Osmanlıca aslına uygun olarak latinceye çevrilmiştir.] 

 

******************** 

"...Kürdlerin ihtilafı için kulübümüz suni ve mukaddime-i ittihad olduğundan; gayet 

ittihad ve hulus-ü niyet ve fedakarlık ve meharet ve i’tidal-i dem’e muhtaçtır..." 

cümlesini açıklar mısınız? 

"Altıncı Hakîkat: Bazı klûpler, netice-i ittihad-ı millet olduğundan tabiî klüptür, ve 

muhkemdir. Bizim arslan Kürdlerin ihtilafı için klübumuz sun’î ve mukaddime-i ittihad 

olduğundan gayet ihtiyat ve hulus-u niyet ve fedakârlık (hatta ruhunu... nerede kaldı 

enaniyetler) ve mehâret ve i’tidal-i dem’e muhtaçtır. Zîrâ az bir ifrat ile çok a’sâb ve 

hissiyat heyecana geliyor, husûsan büyüklerden... ve böyle esaslarda az bir yanlış, kesir 

adedi gibi; fürûatta bir yekûn-u azîm seyyiatı teşkil edecektir. Hem de o kadar geniş 

daire, ahrara efkâr-ı umumiyeden başka serpuş olamadığından riyaset-i şahsiyenin 

kat’iyyen aleyhindeyim. Reisimiz ancak hükûmettir."
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Kürtler ve Türkler tarih ve inanç değerleri noktasından ayrılmaz iki unsurdur. 

"Kulüpler" bazı teşkilatlara işaret ediyor. 

Bir millet aşiret ve hiziplerden sıyrılarak tam bir milliyet olmuş ise,  orada kurulan 

kulüpler doğal olduğu için, o milletin birliğine hizmet eder. Lakin aşiret ve hizipçilikten 
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kurtulmamış bir millette kulüpler suni, yani yapmacık ve zoraki olduğu için, birliğe 

değil, ikiliğe hizmet eder. Öyle ise kulüp ve parti kurmak isteyenlerin gayet tedbirli, 

temiz bir niyet, fedakar bir tutum içinde olması gerekir. Yoksa az bir dengesiz hareket 

etmek ile o aşiret ve hizip damarları harekete geçip, milletin birliğini ve dirliğini bozar 

ve tamiri zor tahribatlara yol açar. Etnik kimlik adına kurulmuş parti ya da kulüpler 

çok tehlikelidir.  

Bütün milleti bir şahıs temsil edemez. Ancak milletin bağrından çıkmış geniş ve ihatalı 

bir hükümet manası o milleti temsil edebilir, diyerek parlamenter sistemin gerekliliğine 

ve güzelliğine işaret ediyor.    

******************** 

Ey Türkler ve Kürtler!  

 

Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir mitinğ yapsam, sizin bin sene ki evvel ki 

ecdadınızı ve iki asır sonraki evlatlarınızı şu gürültülü hane olan şu asrınızın hazır 

meclisine davet etsem. 

acaba sağ tarafta saft tutan eski ecdadınız demeyeceklermi 

HEY MİRASYEDİ YARAMAZ ÇOCUKLAR 

NETİCEYİ HAYATIMIZ SİZMİSİNİZ? 

HEYHAT 

BİZİ NETİCESİZ NETİCE VERMEYEN BİR HALE SOKTUNUZ, BİZİ KISIR 

BIRAKTINIZ. 

HEMDE SOL TARAFINDA DURAN İSTİKBAL ŞEHRİNDEN GELEN 

EVLATLARINIZ SAĞDA Kİ ECDATLARINIZI TASDİK EDEREK 

DEMEYECEKLERMİ Kİ: 

EY TEMBEL PEDERLER SİZMİSİNİZ HAYATIMIZIN KÜÇÜK VE BÜYÜK 

NETİCELERİ VE ÖNERMELERİ. VE AYRICA, SİZMİSİNİZ HAYATIMIZIN 

NESEB BAĞI OLAN BABALARIMIZ VE BİZİ DEDELERİMİZE BAĞLAYAN 

BAĞLARIMIZ.  

 

SİZMİSİNİZ ŞU ŞANLI ECDADIMIZLA BİZİ RAPT EDEN BAĞLANTIMIZIN 

KURUCUSU BAĞLANTIMIZIN İRTİBATI. 

HEYHAT ! 

NE KADAR HAKİKATSİZ VE KARIŞTIRICI ,ALDATICI, KÖTÜ , ŞERLİ BİR 

KIYAS OLDUNUZ. 

İŞTE EY BEDEVİ GÖÇERLER ,EY İNKİLAP SOFTALARI( HAKİKAT OLMAYAN 

BİR İNANCA KÖRÜ KÖRÜNE BAGLI OLANLAR) ŞU MANZARIYI HAYAL DAHİ 

BİR FOTOĞRAFTIR VE BİR HAKİKATTİR. 

İŞTE GÖRDÜNÜZ Kİ. ŞU BÜYÜK MİTİNĞTE İKİ TARAFTA SİZİ PROTESTO 

ETTİ.. 

BİNLER TEESSÜF LE GÜZEL ŞEYLERİMİZ GAYRI MÜSLİMLERİN ELİNE 

GEÇTİĞİ GİBİ GÜZEL OLAN AHLAKLARIMIZIDA YİNE GAYRI MÜSLİMLER 

ÇALMIŞLAR.  

SANKİ. 



BİZİM BİR KISIM BÜYÜK TOPLUM AHLAKIMIZ YANIMIZDA REVAÇ 

BULAMADIĞINDAN BİZE DARILIĞ ONLARA GİTMİŞ. 

VE ONLARIN BİR KISIM REZİL HALLERİ KENDİLERİ İÇİNDE PEK REVAÇ 

BULAMADIĞINDAN CEHALETİMİZİN PAZARINA GETİRİLMİŞ. 

GÖRMÜYORMUSUNUZ, ANLAMIYORMUSUNUZ, UYANIN ARTIK. BAKIN : 

UTANARAK GÖRMENİZ LAZIM, DİNİ HAKKIN BİR MUKTEZASI OLAN 

BEN ÖLÜRSEM DEVLETİM ,MİLLETİM, VE AHBABLARIM SAĞDIRLAR, GİBİ 

GÜZEL HASLETLER ONLARIN ELİNE GEÇMİŞ. 

KENDİ AYRILIK VE FİTNE TOHUMLARINI BİZLERİN BAGRINA EKMİŞLER.. 

ONLARIN BİR FEDAİSİ DER 

BEN ÖLÜRSEM MİLLETİM SAĞ OLSUN ONLARIN İÇİNDE BİR HAYATI 

MANEVİYEM VAR. 

ÖYLE İSE BİZ DEMELİYİZ Kİ: 

BİZ RUHUMUZLA ,CANIMIZLA, VİCDANIMIZLA, FİKRİMİZLE, VE BÜTÜN 

KUVVETİMİZ İLE ŞÖYLE NİDA ETMELİYİZ.: 

BİZ ÖLSEK MİLLETİMİZ OLAN İSLAMİYET HAYDIR. İLELEBED BAKİDİR. 

MİLLETİM MÜSLÜMAN KARDEŞİM SAĞ OLSUN, UHREVİ SEVAP BANA 

KAFİDİR. MİLLETİMİN BAĞRINDA Kİ. MANEVİYAT BENİ YAŞATIR. ALEMİ 

ULVİDE BENİ LEZETLENDİRİR. 

ÖLÜM NEVRUZ GÜNÜMÜZDÜR BAHARIMIZDIR DER.. FEDAKARLIĞIN 

NURLU REHBERLERİNİ KENDİMİZE REHBER ETMELİYİZ. 

HER ŞEYDEN EVVEL BİZE LAZIM OLAN 

DOĞRULUK 

DAHA 

YALAN SÖYLEMEMEK 

SONRA 

YİNE DOĞRULUK 

SADAKAT 

İHLAS 

SABIR 

YARDIMLAŞMA 

DAYANIŞMA 

BİR BİRİNİN İHTİYACINA CEVAP VERME 

NEDEN BUNLAR? 

EL CEVAP: 

KÜFRÜN MAHİYETİ YALANDIR, DOSTLUĞU KARDEŞLİĞİ YIKAN YALANDIR. 

İMANIN MAHİYETİ DOĞRULUKTUR, SIDK TIR, 

BU KAFİ DEĞİLMİDİR Kİ HAYATIMIZIN BEKASI İMANIN VE DOĞRULUĞUN 

YARDIMLAŞMANIN DEVAMI İLEDİR. 

EN EVVEL REİSLERİMİZ ISLAH OLMALI 

EVET O REİSLERİNİZ MALLARINIZI CEPLERİNE İNDİRİP GAPS ETTİKLERİ 

GİBİ  

AKILLARINIZIDA SİZDEN ALMIŞLAR VEYA DAMAĞINIZA HAPS ETMİŞLER. 

EL HASIL ŞİMDİ HİZMET VAKTİDİR. 



İSLAM UYANDI UYANIYOR 

BİRLİK VAKTİDİR 

İSLAM KILINCININ KILIFINDAN ÇIKMA VAKTİDİR. 

BİZLERİN YAKIN OLDUĞU MİLLİYET TEK MİLLİYETTİR 

İSLAM MİLLİYETİDİR.. 

BİRLİK MİLLİYETİDİR.. 

**************************** 

Nutuk – 6 

KÜRDİSTAN ÜLEMA VE MEŞAYİH VE RÜESA VE EFRADINA MEŞRUTİYETE 

DAİR TELKİNATDIR  

Ey verese-i enbiya ulemâ ve meşayih-i ekrad!... Merkezde olduğumiçin size tenbih 

ediyorum ki; bu zaman-ı ahirde fikr-i istibdadın sehab-ımuzlimi, şems-i İslâmiyetin 

ulvîyet ve hısn-i hakikisini enzardan setr et-mişti. Hatta âdetâ İslâmiyet, 

ecnebilerin nazarında mâni-i terakki veadâlet ve hürriyet gibi imiş... 

Hâşâ sümme hâşâ!... 

Zira sadr-ı evvelin bâhusus o zamanda hürriyet ve müsâvât ve adâlet-leri bürhan-ı 

bâhirdir ki; Şerîat-ı Garra, (ibadetteki müsâvât bunu te’yidediyor) hürriyet hakkı ve 

adalet ve müsâvât-ı hukukun cemî’i revabıt velevazımatıyla câmi’dir. Zîrâ Şeriat, 

Kelâm-ı Ezelîden geldiğinden ebedegidecektir. Nasıl enbiyalar vahiy ile kavaidi te’sis.. ve 

müçtehidîn içtihadile ahkâmı istinbat... siz de ilcaat-ı zamana o ahkâm-ı âdileyi tevfîk 

vetatbik ediniz!..Ey secaat-nihâd rüesa-yı ekrâd!.. Şimdiye kadar padişaha iktida etti-niz 

ki; milletin vahşetinden dolayı tedenni ve inkirazın mahkumu olankuvvet ve cebrî 

millete isti’mâl lüzum gördünüz. Şimdi de pâdişah yinesize imamdır. İktida ediniz ki; o 

ömr-ü ebediye mazhar olan mârifet veadaleti ile milletini idare edecek... Siz de öyle 

yapınız. Tâ ki, necat bula-sınız. Kuvvet ve cebr yerine akıl ve adaleti isti’mal ediniz!.. 

Tahvif ye-rinde muhabbeti ikame ediniz, tâ riyasetiniz berdevam olsun. 

Mâhâsıl: 

Efendimiz o kadar haşmetli ağalık kürkünü milletine bağışladı, siz de o eski ve 

köhnelenmiş ağalık abasını bir hulle-yi adâletetebdil ediniz. 

   

Ey bağlı arslanlar gibi efrad-ı ekrâd !.. Şimdiye kadar iki cihetle esir idiniz. Biri 

hükümet-i müstebidenin tekalif-i zâlimanesiyle... Diğeri bazı zâlimlerin gasp ve garet 

tecavüzatıyla. Şimdi bu inkılâb-ı azîmden sonraâzades in i z .  Herb i r in i z  

â l emin i zde  hükümet - i  meşru ta - i  meşru ’an ın tekâlif-i âdilânesine itaat...Ve hukuk-

u gayre men’-i tecâvüz şartıyla birer  pâdişah gibisiniz!... Bu saltanat-ı şahsiyeyi muhafaza, 

teşebbüs-ü şahsiile ellerinizden geldiği kadar bu ittihad -ı millete ve 

meşrutiyete her cihetle hizmet ediniz!.. Zîrâ bizim belki umum millet-i İslâmın ve 

mutlak Osmanlıların necat ve hayatı bu ittihad-ı milletle kâimdir.Ey umum ekrâd!.. Gözünüzü 

açınız, sabah geldi. Ve müteyakkız olu-nuz. Sizin ihtilâf ve vahşetinizden efkâr-ı fâside 

sâhibi istifâde etmesin.Bu şanlı olan ittihad-ı milleti fena bir hastalığa hedef etmesinler. 

Zîrâ ovakit bütün millet ve İslâmiyet size davacı olacaktır.Zaman size sille vurmakla o ihtilâf ve 

keşmekeşi atacaktır... Nâmu-sunuzu isterseniz, tokat yemeden atınız... Bunu da 

muhakkak bilin; Her tarafa hücum eden medeniyete karşı vahşetinizi muhafaza 

edemezsiniz.Bu “vahşet” lafzından darılmayınız. Zîrâ evvel nefsime 

söylüyorum...Hem de kabahat hükümetindir. İstediğim nokta Kürtlük nâmûs ve 

haysi-yetini muhafaza; ve yiğit, kahraman Arnavutlara meşrutiyet ve adaletehizmet ile 

iktida ediniz. Bu hâl-ı hazır, saadetimize herkesten ziyadehizmet edecektir. 

Çünkü herkesten ziyade istibdattan biz zarar görmüşüz.Güya bizden darılmıştılar. 



Mâzi tarafına bizi sevk ediyorlardı. Beşaretediyorum ki, yakın zamanda umum 

Kürdistanda medaris-i münderiseyiihya ve olmayan yerlerde de medaris te’sis edilecektir 

vesselâm. 

 

*************** 

Altıncı Hakîkat:  

Bazı klûpler, netice-i ittihad-ı millet olduğundantab i î  k lüp tür ,  v e  muhkemdir .  

B i z im ars l an  Kürd l er in  ih t i l a f ı  i ç in klübumuz sun’î ve mukaddime-i 

ittihad olduğundan gayet ihtiyat vehulus-u niyet ve fedakârlık (hatta ruhunu... 

nerede kaldı enaniyetler) vemehâret ve i’tidal-i dem’e muhtaçtır. Zîrâ az bir 

ifrat ile çok a’sâb vehissiyat heyecana geliyor, husûsan büyüklerden... ve böyle 

esaslarda az bir yanlış, kesir adedi gibi; fürûatta bir yekûn-u azîm seyyiatı teşkil ede-

cektir. Hem de o kadar geniş daire, ahrara efkâr -ı umumiyeden başkaserpuş 

olamadığından riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim. Reisi-miz ancak hükûmettir. 

 

****** 

Eğer dâiye-i teferrüd, ihtilâf, hodfuruşluk, meyl -ül ağalık, milletiistihdam, 

aldanmak ve aldatmak, sun’î kürtlük muktezasından gösterilse;şâhid olunuz o 

kürtlükten istifamı veriyorum... Ve cesaret, ve sadakat, vediyanetin ünvanı olan tabiî 

Kürtlükle iftihar ediyorum. Nasıl ki, zaman-ıistibdatta bu tabiî Kürtlük için 

timarhâneye düştüm. Divânelerin hekî-mine dedim: “eğer müdahane, 

temelluk, tazarru-u sinnurî, tabasbus-uke lb î ,  menfaa t - ı  umumiyey i  

men f a at - ı  ş ahs iyeye  f eda  e tmek  ak l ınmuktezasından addedilmek lâzım 

gelirse; şâhid olunuz ben o akıldanistifamı veriyorum ve divanelikle iftihar 

ediyorum.”Ey Kürdler!.. Timarhaneyi kabul ettim, Kürtlüğü lekedâr 

etmemek için irade-i pâdişahî ve maaş ve ihsan-ı şahaneyi kabul etmedim. 

Not: Medar-ı ibret ve hayrettir ki: 1324 senesinde Hürriyetin üçüncü 

günündeİstanbul’da.. Hem sonra Selânik’te meydan-ı hürriyette binler siyasîlere karşı 

dava ettiğive bütün kuvvetiyle Şeriatı istediği.. ve Hürriyeti ve Meşrutiyeti 

Şeriata hizmetkâr yaptığı halde; sonra 31 Martta Hareket Ordusu gâyet dehşet ve 

şiddetle şeriat isteyenlerimes’ul ettikleri zamanda Divan-i Harb-i Örfî’de Said’in bu 

münteşir nutuklarından tam berat verildiği halde.. Şimdi ise, siyaseti otuz seneden beri 

(*) bıraktığı ve o nutuklarınanisbeten siyasete pek az teması  için yirmi yedi sene 

dinsizlik hesabına işkenceler,gaddarane azab ve ceza verenler elbette din 

namına zulüm etmiş engizisyondan dahazalim olduklarını isbat eder. 

Said Nursi 

 

************* 

   

Makale – 5 

  

(Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi, aynı tarih ve aynı nüshası) 

İLMİYE !İfade-i Meram: 

Şimdiki Şark’ta medeniyetin müessisi ve bize bir  ders-i ibret vermiş olan 

Japonların medeniyet-i cismaniyelerine hayatvermek için, taharri-i din ederek 



bazı sualler sormuşlar idi ve ben de ken-dim gibi bir cevap vermiş idim. Ben bu cevabın 

kuvvetini tecrübe için, ki bu mazi ve istikbal ortasında açılan büyük selli dere ve 

uçurum üzerindenatlıyacak mı? yoksa sair zaif ve kuvvetsiz ve hakikatsiz ve 

ihtiyarlanmışolan adât ve efkâr gibi mâzi tarafında mı kalacak bilmek için; bu 

cevabışimdiki efkâr-ı umumiyeye peşkeş ve hediye ediyorum. Ve rağbet -

iumumiyeyi celb ile bizim gibi nevresidenin sa’yine neşât vermek için bir hizmet 

niyetindeyim. Şu bintül-fikri ve zâde-i tabiat ve semere-i fuad,şimdiki daire-i 

vâsia-i hürriyetle mütenasib geniş ve haşmetli efkâr-ıumumiyenin rağbetine 

yakışacak uslûb cihetiyle bir şey değil ise de, la-kin dört cihetiyle antika olduğundan ve 

antikalık, gulufiyyet yerini tut-makla itibar-ı umumiyenin rağbetine istihkak ümid ediyorum. 

Birinci antikalık ciheti : 

Dağ meyvesidir. Zîrâ Kürdistan dağlarındaşu zamanda sudur eden sözler kurun-u ûla 

sözlerini andırıyor. Güya bizk u r u n - u  û l a d a n  b u  t a r a f a  h a r e k e t  

e t m em i ş i z .  Ç ü n k ü  h ü r r i y y e t - imutlakalarımızı şimdiye kadar olan 

medeniyet-i zelilane ve nâmeşru vesefihaneye feda etmek reva görmedik. 

İkincisi: 

Tabiiliktir. Yani benim tabiatıma muvafıktır. Zîrâ, benimgibi bir bedevinin fikri fıtrat-ı 

asliyeye daha yakın olduğundan muhake-mesi de tabii ve hadis-ül ahddır. Sun’î ne 

kadar mükemmel olursa, tabii Gazetede “gulûfiyet” tarzındadır. Lakin kuvvetli 

ihtimal ile “guluvvu kimetin”olması derkârdır. –Naşir–    

Sun'î ne kadar mükemmel olursa, tabii yerini tutmaz. Hem de kelam -ı tabii 

gibi o lduğundan ,  müteke l l iminmizac-ı hissiyatını andırır.. ve okunduğu 

vakit, madeni benim gibi bir Kü r d  o l d u ğ u n u  n a z a r - ı  h a y a l e  k a r ş ı  

t e c e s s üm  e t t i r i r  v e  z i h i n d e maneviyatın resmini doğru nakşeder. 

Üçüncüsü: 

Ü s l u b - u  g a r i b i m d i r  k i ,  s ü r a t  v e  k e s r e t  v e  ü l f e t  i l e sathilenen ezhanı 

dikkate imale eder. Zîrâ, garib olan ahlâk ve hissiya-tımla mütenasib olan elbisem; meaniler 

dahi istihsan ederek, elbisem gibi bi r  ü s lub -ü  beyan ı  g iyd irmek  benden  

i s ted i l e r .  Ben  de  ha t ı r lar ın ı kırmadım. Amma alaturka terziliği iyi bilmiyorum. 

Dördüncüsü: 

Bu cevap gençtir, ihtiyardır. Bedevîdir, medenîdir.Hurr-ü mutlakdır, hurr-ü 

mukayyeddir. Yaşı dahi huriyetten iki mah dahayaşlıdır. Güya altı ay zarfında elli sene, belki 

daha çok tayy-i zaman ederek yaşamış. Zîrâ veladeti vaktinde tercüman-ı efkar olan 

gazeteyi, şimdi bir gazete ile muvazene olsa, mabeynlerinden asırlar geçmiş zan oluna-

cak .  Hem de  b idav iyet t ek i  hürr i yye t - i  mu t lakan ın  ve  meden iye t t ek i  

hurriyyet-i mahdudenin izdivacından tevellüd etmiş.. Güya: Dik-i arş, mâ-rifet-i 

Sâniden tarik-i ilham ile sadasını işitmiş bir dîk -ü sabah gibi buinkıkâb-ı 

azimin sabah-ı inkılâbına ezhan-ı naimeyi sayahıyla ikaz edi-yordu.Bu  cevab ın  

mebde  ve  mead ı ,  yan i  mevzu  ve  gayen in  ce l a l e t i ,  v e sailin ehemmiyeti 

sair kusurları setredeceğini ümit ediyorum. Bint -ülfikrin cihazı üslubu garibdir.. 

Ve mehr-i muacceli de dikkattir... Ve hemde birinci tecrübe, birinci inşa, birinci te’lif 

olduğundan noksanı ve iğlakıtab i id i r .  Hem de  uzun  cümle ler l e  söy l emi ş im 

t a  k i  hak ika t i n  sure t i  parçalanmasın.. Ve hakikatin etrafında daire 

çekmekle mahsur bırak-maktır. Eğer tutmadım, elinize vermedim; siz dikkatinizle 

tutunuz.Zaman-ı salifte, şuara divanlarından hüsnünü, bir çok ulema -yı di-

 bace-i te’liflerinden “Hulefa-i Raşidinin mesleğinden olmayan” bir şahs-ıhakime mehasin-

i milleti gasben ona vermek.. Ve ondan neş’et ettiği gibi ıtralı medihle istibdada kuvvet 

vermişlerdi.. Ve mesavi-i istibdadıdahi nâ kabili def’ gördüklerinden zaman ve 

feleği hedef ederek şikayatve itirazatın oklarını –daima manâsı tesiriyle malum 

ve lafz-ı mechulolan– istibdada atarlardı. Meşrutiyet-i şer’iye altında olan adalet-i 



mahz Yani: ondan neş’et etmiş gibi manasıyla.. –Naşir– ancak Eflatun-u ilahînin 

mehasin-i hakikiye-i medeniyetin misal-imüşahhası göstermek istediği Medine-i 

Fazılasında ihtimal verebilirlerdi.Ben isem, o def’i muhal gördükleri istibdadı yıkmakla ve 

muhal-i âdigördükleri medine-yi fazilanin esasını atmakla meşgul olan bir ehl-i 

asrınefradı olduğumdan o âdete muhalefet ettim.Birinci sual meal-cevab icmalen müddea gibi vaz’ 

ediyorum. Sonrakitafsilat o müddeayı müntic gibidir,şöyle ki, demişler: “Vücud-u Sânia delil-i vazıh 

nedir?”C e v a p :  D e l i l - i  n u r a n î  v e  h a y a t - ı  a t e ş i n  v e  â l e m i n  

a y n ı  o l a n Muhammed (A.S.M.) ve kalb-i hidayetin lisanı ki Muhammed (A.S.M.)ın 

lisanıdır. 

Meali: nur-efşan nazarına karşı hayal hakikatı setredemez.; Hak olanmesleği tesvilata, 

tedlisata muhtaç değildir. Bu kelam iki fırka-ı dalleninreddine işarettir. Şimdi beda’ edeceğim 

cevaba... (Maba’di var) 

Said-i Kürdî  

 

********* 

   

Mesela Şeyhülİslâmlığın resmi yayın organı gibi olan Beyân'ül-Hakk'da Mustafa ... 

kansız kabul etti ğin gibi, menfur olmuş Yıldızı mahbub-u kulûb etmek için eski 

zebanîler yer ine  me lâ ike - i  rahmet  g ib i  muhakk ik în - i  u l emay ı  

d oldu rmak . . .  v eYıldızı dâr-ül fünûn gibi etmek... Ve ulûm-u İslâmiyeyi 

ihya etmek vemeşihat-ı İslâmiyeyi ve hilâfeti, mevki-i hakikisine is’ad 

etmek... Vemilletin kalb hastalığı olan za’f-ı diyanet ve baş hastalığı olan 

cehaleti,servet ve iktidarınla tedavi etmekle Yıldızı Süreyya kadar i’lâ et. 

TâHânedân-ı Osmanî ol burc-u hilafette pertevnisâr-ı adâlet olabilsin. Hemd e  

hava î c - i  zarur iyeye  ik t i s ad  e t .  Tâ  a l ı ş t ı r ı lmış  o lan  i s ra fa  

ik t idar ı olmayan biçare millet de iktida etsin. Madem ki, imamsın...”B i rden  uyand ım,  

gördüm k i ,  a s ı l  bu  â l em - i  yakaza  rüyad ı r .  As ı l uyanmak ve hakîkat o rüya imiş. 

Sekizinci Madde 

İleride tavaif-i mülük temelleri hükmünde olan anasır-ı muhtelifeklûplerinin 

ittihadının temeli ve nokta-i istinadımızın esası olan “İttihad-ıMuhammed î”den  

anas ı r - ı  gayr - ı  müs l ime  t evahhuş  e tmes in l er .  Zî ramesleğimiz sırf ahlâkî ve 

dinî olduğundan onlara faide-i azimeden başkazarar vermez. 

 Bizi kendilerine kıyas etmesinler. Zîrâ milliyetleri çok-tan vicdanî olan dinlerine galebe 

çalmış... Hem de onları medenı biliriz.Meden î l ere  ikna ’  i l e  muhabbet l e  

ga l ebe  ça l ın ı r .  Bâhusus  en  vahş i z a m a n l a r d a  b u  k a d a r  e d y â n  

v e  a k v â m - ı  m u h t e l i f e  f e r m a n - ı  

i l e  m e d e n i y e t - i İslâmiyede mâsun  kalmışlardır. Ne vakit 

cemiyyetimizden tevahhuşetseler, Meşrutiyete adem -i kabiliyetlerini ve 

vatana hiyanetlerini vemeşrutiyeti muvakkat ve gayr-ı meşru’ istediklerini göstermiş 

olurlar.Hemde ecnebiler bu cemiyyet-i ahlâkiyye ve mürşidaneyi 

istihsane t me l er i  g erek t i r .  Zî râ  e sk i  zamanda  ecneb i l er  vahş i  

o lduk lar ından İttihad-ı Muhammedî (A.S.M) onların vahşetine karşı taassub ve 

husûmetgöstermeğe mecbur idi. Şimdi onların medenileşmeleri ile o mahzur 

zailolmuştur. Zîra din noktasında medenilere galebe ikna iledir. Ve mezheb 

Volkan’da “zarar vermez” cümlesinden sonra, “hem de müvazene-i devleti muha-faza 

eden milliyetimiz İslâmiyetten başka yoktur.” Cümlesi de vardır. –Naşir–   

 



Ve mezheb ve dinin ulviyetini ve mahbûbiyetini fiilen göstermek iledir. Söz anlama-y a n  

bedev i l e r  g ib i  i cbar  ve  husumet l e  d eğ i ld i r .  Amma vaese fâ  k i , İslâmiyyet 

ve hamiyyet nâmını taşıyan bazı zevzek ve lâubalilerin “ka-merin menfaatı, ayyaşlar 

mehtâbında işret etmeğe münhasır ve şemsinfaidesi bataklıkta mevadd-ı hasise 

taaffün etmeğe münhasırdır.” diyeneblehler işret ve taaffüna mania’ olmak için şems ve kamerin 

men’-i tulû-una kalkışmaları gibi, en mukaddes ve ulvî olan Şeriat-ı Garra ve 

onunhâdimi ve en hakikîkatlı ve uhrevî olan İttihad -ı Muhammedîyi 

kendicemiyet-i dünyeviyelerine kıyasen ağrâz-ı fâside ve metalib-i süfliyeyevasıta etmek 

gibi bir emr-i muhale ihtimal veriyorlar. Ve Şems-i hakikate püf püf ediyorlar. Heyhat nerede 

Süreyya süpürge olur? Veya üzüm sal-kımı gibi yenilir? Cihan arslanları silsile-i şeriata 

bağlı olduğundan tilki-nin onu koparmağa kalkışması sırf mecnûnanedir.Cemiyyetimizin 

meşrebi, beyne’l-İslâm muhabbetin mânâsına mu -habbe t  ve  husûmet în  

med lû lune  husûmet t i r .  Ve  mes l eğ i :  “  Ah lâk - ıAhmediye (A.S.M.) ile tahalluk ve 

Sünnet-i Nebeviyeyi ihya etmektir. Verehberi Şeriat-ı Garra... ve seyfi berahîn -i 

kâtıa... ve maksadı İ’lâ-yıKelimetullahdır 

....” 

Dokuzuncu Madde 

Kürdlerin ihtilafından zayi’ olan kuvve-i cesimelerinden istifade et-mek için ittihad-ı 

millî ile efkâr-ı umumiyelerini izhar etmek ve maarif ile o efkârı terakki 

ettirmektir. Tâ ki, meyl-üt terakkileri faaliyete veukde-i hayatiyeleri tenvîre 

başlasın. Halbuki maarif-i cedideden dörtsebepten tevahhuş ediyorlar. İstîzâh olunca 

izâh edeceğim. Bâhusus şim-diki bazı gençlerimizin dinlerindeki lâubâliâne hareketleri 

daha ziyâdemilleti tevhiş ediyor. Bu gibi lâubâliler Meşrûtiyete hizmet değil, 

bilakîsMeşrutiyete ve millete büyük bir darbe vurarak tarîk-ı terakkîyi sedde se- bep 

oluyorlar.Kürdistan’a maarif-i cedidenin idhâline çâre-i yegâne: 

Hamidiyealaylarında askerlik münasebetiyle mekatibte, medrese nâm-ı 

me’lûfiyleu l ûm - u  d i n i y e  i l e  b e r a b e r  f ü n u n - u  l â z î m e - i  

me d e n i y e y i ;  a ş â i r - imezkûrenin üç muhtelif nikatında talebenin tayinatının 

te’miniyle bera- ber üç dâr-ul ilim küşâd... Ve bunlardan neş’et eden Kürd 

üleması da,Volkan’da “tenebbühe başlasın” ifadesiyledir. –Naşir–   

 

ve bunlardan neşet eden Kürd uleması da, ihya olacak medaris-i münderisede Kürdlerin 

isti’dadlarına göre tedris-ifünûn etmektir.Kader bana Türkçeyi az vermiş. Hattı hiç 

vermemiş. Dikkatinizle  b a n a  y a r d ı m  e d i n .  

Yüzbin def’a yaşasın Şeriat’ı Garra!..Neşrettiğim fihriste-i makasıddan terk ettiğim bir 

fıkradır.Şöyle ki:  

Zahiren hariçten cereyan eden maarif-i cedidenin bir mec-rası da, bir kısım ehl-i medrese 

olmalı. Tâ gıll ü gıştan tasaffi etsin.Zira bulanıklığıyla başka mecradan taaffün ede gelmiş ve 

atalet ba-taklığından neş’et eden ve istibdad semûmu ile teneffüs eden ve zulümtazyiki 

ile ezilen efkâra bu müteaffin su, bazı aks-ül amel yaptığından,misfat-ı Şeriat ile 

süzdürmek zarurîdir. Bu da ehl-i medresenin dûş-uhimmetine muhavveldir. 

 

Makale – 10 

Volkan 

14 Mart 132527 Mart 1909Sayı: 86 

SADÂ-YI HAKİKAT 

Tarîk-i Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) şübhe ve hileden münez-zeh olduğundan 

şübhe ve hileyi îma eden gizlemekten de müstağnidir.Hem o derece azîm ve geniş ve 

muhit bir hakikat, bahusus bu zaman eh-line karşı hiçbir cihetle saklanmaz. Bahr-i 

Umman nasıl bir destide sak-lanacak?Tekraren söylüyorum ki: İttihad-ı İslâm 



hakikatında olan İttihad-ıMuhammedî’nin (Aleyhissalâtü Vesselâm) cihet-i vahdeti 

tevhid-i İlahî-dir. Peyman ve yemini de imandır.( 

225 

) Müntesibîni umum mü’minlerdir. Nizamnamesi Sünnet-i Ahmediye’dir (Aleyhissalâtü 

Vesselâm). Kanunu,evamir ve nevahi-i şer’iyedir. Bu ittihad, âdetten değil, ibadettir.İhfa ve havf 

riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farzvazifesi, ittihad-ı İslâmdır. 

İttihadın hedef ve maksadı; o kadar uzun,münşaib, muhit, merakiz ve meabid-i 

İslâmiyeyi birbirine rabtettiren bir silsile-i nuranîyi ihtizaza getirmekle, onunla 

merbut olanları ikaz vetarîk-i terakkiye bir hâhiş ve emr-i vicdanî ile sevketmektir.Bu ittihadın 

meşrebi, muhabbettir. Husumeti ise, cehalet ve zarûret venifakadır. Gayr-ı müslimler emin 

olsunlar ki bu ittihadımız, bu üç sıfatahücumdur. Gayr-ı müslime karşı hareketimiz 

ikna’dır. Zîrâ onları medenî biliriz. Ve İslâmiyeti mahbub ve ulvî göstermektir. 

Zîrâ onları munsif  zannediyoruz. Lâübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle 

kendilerini hiçbir ecneb iye  s evd iremez l er .  Z îrâ  mes l eks i z l ik l er in i  

gös t ermi ş  o lur l ar .Mesleksizlik, anarşilik sevilmez. Ve bu ittihada tahkik ile dâhil 

olanlar, 

225 

Volkan’da “imandır” kelimesinden sonra: “Encümen ve cem'iyetleri, mesacid 

vemedaris ve zevayadır.” ifadesi vardır. –Naşir–  

*************** 

Makale – 17 

Sebil-ür Reşad 

4 Mart 133617 Mart 1920Sayı: 461 

KÜRDLER VE İSLÂMİYET 

“... Bu hususda en ziyade söz söylemek salâhiyyetine haiz bulunan veKürdlerin salâbet-i diniye, 

necabet-i ırkiye ve celâdet-i İslâmiyesini bi-hakkın temsil eden ve “Dar-ül Hikmet’ül 

İslâmiye” azasından Kürd eşraf ve mütehayyızanından bulunan fazl-ı şehîr 

Bediüzzaman Said-i KürdîEfendi Hazretleri buyuruyorlar ki:‘Boğos  Nubar  i l e  

Ş er i f  Paşa  aras ında  akded i l en  mukave l eye  enmüskid ve beliğ cevap, vilayat-

ı şarkiyede Kürd aşairi rüesası tarafındançekilen telgraflardır. Kürdler camia-i 

İslamiyeden ayrılmaya asla taham-mül edemezler. Bunun aksini iddia edenler mutlaka 

makasıd-ı mahsusatahtında hareket eden ve kürdlük namına söz söylemeye selahiyettar 

ol-mayan beş on kişiden ibarettir.Kürdler, İslâmiyet nam ve şerefini i’la için beşyüzbin 

(500.000) kişifeda etmişler ve makam-ı hilafete olan sadakatlerini, isar ettikleri kan 

ile bir kat daha te’yid eylemişlerdir.Ma’hud muhtıranın esbab-ı tanzimine gelince: Ermeniler 

Vilâyat-ıŞarkiyede ekall-i- kalil derecesinde bulundukları için asla bir 

ekseriyetteminine.. ve ne kemiyyeten, ne de keyfiyyeten Şarkî Anadolu’da iddia-yı 

temellüke muvaffak olamayacaklarını son zamanlarda anladılar..Maksadlarına 

Kürdler namına hareket ettiğini iddia eden Şerif Paşayı aletetmeyi müsait ve muvafık 

buldular. Bu suretle Kürd ve Ermeni davasıortada  ka lmayacak  ve  Şark î  

Anadoludak i  i f t i rak  âmâ l i  mevk i - i  f i i l e çıkmış olacaktı.İşte, bu gaye ile o 

ma’hud beyanname müştereken imzalandı ve kon-feransa takdim olundu. Ermeniler’in 

maksadı Kürdleri aldatmaktan başka  bir şey olamaz. Çünkü ileride Kürdlerin 

kemiyyeten hal-i ekseriyette bulunduklarını inkar edemeseler bile, 

keyfiyyeten, yani ilmen, irfanenkendilerinden dûn oldukları bahanesiyle, Kürdleri 

bir millet-i tabie halinegetirecekleri muhakkaktır. Buna ise, aklı başında olan hiçbir Kürd 

taraftar değillerdir. Zaten Kürdler bu beyannameye yalnız sözle değil, 

bilfiilmuhalif oldukları isbat ediyorlar.Kürdlük davası pek mânâsız bir iddiadır.. Çünkü 

herşeyden evvelMüslümandırlar.. Hem de salabet-i diniyeyi taassub derecesine isal 



edenhakiki müslümanlardan... Binaenaleyh, Ermenilerle aynı ırktan 

bulunup b u l u n m a d ı k l a r ı  m e s e l e s i ,  o n l a r ı  b i r  d a k i k a  b i l e  

i ş g a l  e t m e z .  

İ s l am,  uhuvve t - i  İ s lamiyeye  münaf i olan kavmiyyet davasını men’ eder.Esasen bu, 

tarihe ait bir şeydir.. Kürdlerin asıl ve nesepleri ne olursaolsun, İslâmdan iftiraka 

vicdan-ı millîleri asla müsaid değildir. Bununla beraber, Kürdlerin Arap kavm-i 

necibi ile ırken alâkadar bulunduğuhakâik-i tarihiyedendir.İslamiyyet, herhangi bir 

ırkın diğer bir unsuru İslam aleyhine olarak menfî surette intibah hasıl etmesini kabul 

edemez. Binaenaleyh, KürdleriMüslümanlıktan ayırmak isteyenler esasat-ı İslâmiyeye 

muhalif hareketediyorlar. Fakat bunlar da kimlerdir? Bir iki kulüpte toplanan beş on 

ki-şiden ibaret!.. Hakiki Kürdler kimseyi kendilerine vekil-i müdafaa olarak kabul 

etmiyorlar. Onların vekili ve Kürdlük namına söz söyleyecek ancak Meclis-i Mebusan-ı Osmaniyedeki 

mebuslar olabilir.Kürdistan’a verilecek muhtariyetten bahsediliyor... Kürdler, 

ecnebîhimayesinde bir muhtariyeti kabul etmektense, ölümü tercih ediyorlar.Eğer 

Kürdlerin serbestii inkişafını düşünmek lazım gelirse; bunu Boğus Nubar ile Şerif 

Paşa değil, Devlet-i âliye düşünür. hülâsa: Kürdler buhususta kimsenin tevassut 

ve müdahalesine muhtaç değildirler. SeyyidAbdülkadir Efendinin beyanat-ı 

ma’lumesine gelince: bu hususta şimdilik bir şey söyleyemem. Bununla beraber bu 

beyanatın tahrif edilip edil-mediğini bilemiyorum. 

Böylece, eski gazetelerden elde edilebilmiş Üstadın makaleleri şim-dilik bu kadar... 

Şu kayd edilmiş 17 adet makalelerinden başka, bir ikiküçük ve kitaba geçmiş 

bazı makalelerin birer zeyli olarak bulunmuşolan o parçaları da hesaba katsak 

makalelerin adedi 19 olmuş olur. Şayet1919 - 1922 arası Sebil’ür Reşad’da neşr 

edildikten sonra, ‘Sunuhat’k i tab ı  i ç in e  a l ınan  ve  k i tab laşan  ‘Rü ’yada  

b i r  h i tabe’  v e  ‘Kur ’ân ’ ınhâkimiyyet-i mutlakası’ serlevhalı makaleler, zeylsiz 

üstteki makaleler topluluğuna dahil edilse, yine mecmuu 19 adet olur. 

Naşir 

************* 

 

LİYÂKAT KAZANMAK VE KAYBETMEMEK 

 Allah bizi bir çok devrelerden ve aşamalardan geçirerek insan ve Müslim 

sıfatıyla bulunduğumuz noktaya getirmiş. 

 Bu bir kazanımdır. 

 Bu ne kadar kâinar çapında önemli ise,en az onun kadar önemli olan ona 

liyâkattır. 

 Yani o verilenlere lâyık olduğumuzu göstererek,korunmasına çalışmaktır. 

 Bu da iki yolla olur;Biri Allah-a yakınlaştıracak hal ve tavırlar içerisinde 

bulunmak,ikincisi;O’ndan uzaklaştıracak günah ve vaziyetlere düşmemektir. 

 Varlıklar içerisinde en büyük liyâkat sahibi insan,insanlar içerisinde Efendimiz 

(asm),sözler içerisinde Kur’an-ı Kerim-dir. 

 İnsanı liyâkata taşıyan en büyük sebeb ve başlangıç;Esmâ-i Hüsna-nın talimidir. 



 Neticesi ise;Emanet-i Kübra olan;insanlık,Akıl,Mükellefiyet,Kur’an,İman, 

Enaniyet gibi değerlerin korunmasıdır. 

 Günahlar insanın liyâkatına gölge düşürüp şaibeli yaparken,küfür o liyâkatı 

ortadan kaldırır. 

 Verilen ve verilecek olan şeyler;liyâkat neticesidir. 

 Tıpkı Süleyman Peygambere verilen hem maddi ve hem de manevi 

zenginlik,O’nun liyâkatının ve o liyâkatı muhafazasının bir sonucudur. 

 Cenâb-ı Hak Hadis-i Kudsi-de,Süleyman Peygamberin kalbine nazar 

ettiğinde,sahip olduğu güçten dolayı bir kibrin bulunmadığını ifade etmiştir. 

 Liyâkatın önündeki en büyük engel ise,kibirdir. 

 Bunun mucidi ve sahibi ise,şeytandır. 

-Cennet liyâkat yeri ve  liyâkatlıların yeridir. 

Tüm varlıklardaki çabada bu liyâkatın kazanılmasının bir eseridir. 

Atom,bitki ve hayvanlardaki hal de,bir liyâkat çabasıdır. 

Maddi olarak Madenler bitkiler,bitkiler hayvanlar,hayvanlar insanlar seviyesine 

çıkmak için liyâkat müsabakasına girmektedir. 

Tıpkı kurbanlık olarak kesilen bir koyun gibi. 

Allah hiçbir değeri zayi etmemektedir.Varlıkları gerek hal dili ile ve gerekse de 

fiili olarak elde ettikleri değeri korumakta ve muhafaza etmektedir.Layık olduğu 

makama çıkarmaktadır. 

İsterse bu sadece bir niyet halinde bile olsa,Allah onu külli bir amel olarak kabul 

etmektedir. 

Adeta ilahi ihsan yukarıdan aşağıya doğru dökülürken,liyâkat nisbetinde taksim 

olunmaktadır. 

Aynı zamanda bir tecrübe neticesi olarak verilmektedir. 

*"Ey beniâdem! Sizin pederinize, melâikelere karşı hilâfet dâvâsında 

rüçhâniyetine hüccet olarak, bütün esmâyı tâlim ettiğimden, siz dahi mâdem onun 

evlâdı ve vâris-i istidadısınız; bütün esmâyı taallüm edip, mertebe-i emânet-i kübrâda 

bütün mahlûkata karşı rüçhâniyetinize liyâkatinizı göstermek gerektir. Zîrâ kâinat 

içinde, bütün mahlûkat üstünde en yüksek makamâta gitmek ve zemin gibi büyük 

mahlûkatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi, ileri 

atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız.  

"Fakat sizin pederiniz, bir defa şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan rûy-i 

zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda şeytana uyup hikmet-i 



İlâhiyenin semâvâtından, tabiat dalâletine sukûta vâsıta yapmayınız. Vakit bevakit 

başınızı kaldırıp, Esmâ-i Hüsnâma dikkat ederek, o semâvâta urûc etmek için 

fünûnunuzu ve terakkiyâtınızı merdiven yapınız. Tâ fünûn ve kemâlâtınızın menbaları 

ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbâniyeme çıkasınız ve o esmânın dürbünüyle, kalbinizle 

Rabbinize bakasınız. “Sözler | Yirminci Söz | 238 

*Şu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrât için güyâ bir misafirhâne, bir kışla, 

bir mektep hükmündedir ki; câmid zerreler ona girerler, hayattar olan âlem-i bekâya 

zerrât olmak için liyâkat kesb ederler, çıkarlar. Âhirette ise [Asıl 

hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur. (Ankebût Sûresi: 64.)]sırrınca, nur-u hayat, 

orada âmmdır. Nurlanmak için o seyr ü sefere ve o tâlimât ve tâlime lüzum yoktur. 

Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler.” Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 459 

*Tahavvülât-ı zerrâtın ve zîhayat cisimlerde zerrât harekâtının binler 

hikmetlerinden bir hikmeti dahi, zerreleri nurlandırmaktır ve âlem-i uhreviye binâsına 

lâyık zerreler olmak için, hayattar ve mânidar olmaktır. Güyâ cism-i hayvanî ve insanî, 

hattâ nebâtî, terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhâne, bir kışla, bir mektep 

hükmündedir ki, câmid zerreler ona girerler, nurlanırlar. Âdetâ bir tâlim ve tâlimâta 

mazhar olurlar, letâfet peydâ ederler. Birer vazifeyi görmekle, âlem-i bekâya ve bütün 

eczâsıyla hayattar olan dâr-ı âhirete zerrât olmak için liyâkat kesb ederler.” Sözler | 

Otuzuncu Söz | 510 

*Gençliğe muhabbetin ise, mâdem Cenâb-ı Hakkın güzel bir nimeti cihetinde 

sevmişsin, elbette onu ibâdette sarf edersin, sefâhette boğdurup öldürmezsin. Öyle ise, o 

gençlikte kazandığın ibâdetler, o fânî gençliğin bâkî meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça, 

gençliğin iyilikleri olan bâkî meyvelerini elde ettiğin halde, gençliğin zararlarından, 

taşkınlıklarından kurtulursun. Hem, ihtiyarlıkta daha ziyâde ibâdete muvaffakıyet ve 

merhamet-i İlâhiyeye daha ziyâde liyâkat kazandığını düşünürsün. Ehl-i gaflet gibi beş 

on senelik bir gençlik lezzetine mukabil, elli senede, "Eyvah, gençliğim gitti" diye teessüf 

edip, gençliğe ağlamayacaksın. Nasıl ki öylelerin birisi demiş: 

   Yani, "Keşke gençliğim bir gün 

dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini, şekvâ ederek haber verecektim." 

Sözler | Otuz İkinci Söz | 588-9 

*Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı, nasıl şu mahdut ve cüz'î şükrümle 

mukabele edebilirim?"  

Elcevap: Küllî bir niyetle, hadsiz bir îtikad ile. Meselâ, nasıl ki bir adam beş 

kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, herbiri 

milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine 

gelir, "Benim hediyem hiçtir, ne yapayım." Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu 

kıymettar hediyeleri kendi nâmıma sana takdim ediyorum. Çünkü, sen onlara lâyıksın. 

Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim."  

İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyyetinin derece-i sadâkat ve hürmetlerine alâmet 

olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve 



arzusunu ve o güzel ve yüksek îtikad liyâkatini, en büyük bir hediye gibi kabul eder.“ 

Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 324 

*Kur'ân Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği 

için, On İkinci Sözde beyân ve ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi 

itibâriyle, Allah'ın kelâmıdır; hem bütün mevcudâtın İlâhı ünvânıyla Allah'ın 

fermanıdır; hem bütün semâvât ve arzın Halıkı nâmına bir hitâbdır; hem rubûbiyet-i 

mutlaka cihetinde bir mükâlemedir; hem saltanat-ı âmme-i Sübhâniye hesâbına bir 

hutbe-i ezeliyedir; hem rahmet-i vâsiâ-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifatât-ı 

Rahmâniyedir; hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bâzan şifre 

bulunan bir muhâbere mecmûasıdır; hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzûl ile Arş-ı 

Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmetfeşân bir kitâb-ı mukaddestir. 

Ve şu sırdandır ki, "Kelâmullah" ünvânı, kemâl-i liyâkatle Kur'ân'a verilmiş ve 

dâimâ da veriliyor. Kur'ân'dan sonra sâir enbiyânın kütüb ve suhufları derecesi gelir. 

Sâir nihayetsiz kelimât-ı İlâhiye ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'î bir ünvan ile, 

hususi bir tecellî ile, cüz'î bir isim ile ve has bir Rubûbiyet ile ve mahsus bir saltanat ile 

ve hususi bir rahmet ile zâhir olan ilhmât sûretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve 

hayvanâtın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibâriyle çok muhteliftir.” Sözler | Yirmi 

Beşinci Söz | 331 

*Evet, Kur'ân'da Zât-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı 

imaniyeyi içine almakla Lâ ilâhe illâllah rüknüne denk tutulan Muhammedun 

Resulullah risalet-i Muhammediye (a.s.m.) kâinatın en büyük hakikati ve zat-ı 

Ahmediye (a.s.m.) bütün mahlûkatın en eşrefi ve hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) tabir 

edilen küllî şahsiyet-i mâneviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşi 

olduğuna ve bu hârika makama liyakatine dair pekçok hüccetleri ve emareleri, katî bir 

surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş. Binden birisi şudur ki: Es-sebebu ke'l-fâil 

düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun 

defter-i hasenatına girmesi ve bütün kâinatın hakikatlerini, getirdiği nurla 

nurlandırması, değil yalnız cin ve insi ve meleği ve zîhayatları, belki kâinatı ve semavatı 

ve arzı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyac-ı fıtrî diliyle 

hayvanâtın duaları, gözümüz önünde bilfiil kabul olmasının şehadetiyle, milyonlar, belki 

milyarlar fıtrî ve reddedilmez duaları makbul olan sulehâ-yı ümmeti hergün o zâta 

(a.s.m.) salât ve selâm ile rahmet duaları ve mânevî kazançlarını en evvel o zâta (a.s.m.) 

bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'ân'ın üç yüzbin hurufunun herbirisinde 

on sevaptan tâ yüz, tâ bin hasene ve meyve vermesinden, yalnız kıraat-i Kur'ân cihetiyle 

defter-i a'mâline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle, o zâtın (a.s.m.) şahsiyet-i mâneviyesi 

olan hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) istikbâlde bir şecere-i tûbâ-i Cennet hükmünde 

olacağını Allâmü'l-Guyûb bilmiş ve görmüş ve o makama göre Kur'ân'ında o azîm 

ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebaiyeti ve sünnet-i seniyyesine ittibâ ile 

şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir mesele-i insaniye göstermiş ve o haşmetli 

şecere-i tûbânın bir çekirdeği olan şahsiyet-i beşeriyetini ve bidayetteki vaziyet-i 

insaniyesini ara sıra nazara almasıdır.” Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 424 

*Temsilde hatâ olmasın, görüyoruz ki, nasıl ki bir padişahın daire-i hükümeti 

itibâriyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur; meselâ, daire-i adliye onu 

"hâkim-i âdil" nâmiyle yâd eder, daire-i askeriye onu "kumandan-ı âzam" nâmiyle 

bilir, daire-i meşihât onu "halîfe" ismiyle zikreder, daire-i mülkiye onu "sultan" 

nâmiyle tanır, mutî ahali ona "merhametkâr padişah" derler, âsi insanlar ona "kahhâr 



hâkim" derler; daha bunlara kıyas et. İşte bâzı vakit oluyor ki, bütün ahali Onun elinde 

olan o padişah-ı âlî, âciz, zelîl bir âsiyi bir emir ile idâm etmiyor. Belki hâkim-i âdil 

ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir, hem sâdık bir memurunu taltife 

liyâkatini biliyor, fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor; belki 

haşmet-i saltanat ve tedbîr-i hükümet ünvânıyla mükâfata istihkâkını teşhir etmek için, 

bir meydan-ı müsâbaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temâşâya dâvet eder, bir 

istikbâl-i siyâsî yaptırır, muhteşem bir imtihân-ı ulvî neticesinde bir mecmâ-ı âlîde onu 

taltif eder, liyâkatini ilân eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et.” Sözler | On 

Beşinci Söz | 164 

*”Evet, küfür mevcudâtın kıymetini ıskat ve mânâsızlıkla ittiham ettiğinden, 

bütün kâinata karşı bir tahkir; ve mevcudât aynalarında cilve-i esmâyı inkâr 

olduğundan, bütün esmâ-i İlâhiyeye karşı bir tezyif; ve mevcudâtın Vahdâniyete olan 

şehâdetlerini reddettiğinden, bütün mahlûkata karşı bir tekzib olduğundan, istidad-ı 

insanîyi öyle ifsad eder ki, salâh ve hayrı kabule liyâkati kalmaz. Hem, bir zülm-ü 

azîmdir ki, umum mahlûkatın ve bütün esmâ-i İlâhiyenin hukukuna bir tecavüzdür. 

İşte, şu hukukun muhâfazası ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizliği, küfrün adem-i affını 

iktizâ eder. (Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. (Lokman 

Sûresi: 13.)) şu mânâyı ifade eder.” Sözler | Onuncu Söz | 80 

 Allah bizleri lâyık etsin,Liyâkatımızı muhafaza etsin. 

MEHMET ÖZÇELİK 

12-01-2013 

MADIMAKTAYDIM 

 1986 yılı itibarıyla öğretmenliğe ilk adımı attığım en heyecanlı ve benim için 

açılan yeni bir kapı olacaktı. 

 Yerini haritada zor buldum. Adı Çiçekdağı idi. 

 Bu Dağ-da Çiçek bulmakta zorlandım. Çiçek ekmeye gayret ettim. 

 Bu gün bu çiçeklerin açmakta olduğunu ve netice verdiğini de görmekte ve 

duymaktayım. 

 Ancak hep dikenlere maruz kaldığım bu yer, bununla beraber  benim için bir  

aşama ve pişme yeri oldu. 

 Türkiye-nin ilk beş tane köy enstitüsünün açıldığı yerlerden biri idi. Beşine de 

dikkat ettiğinizde; şehir merkezinden çok uzak, irtibat kurulması zor, maneviyatı düşük 

yerlerdir. 

 Öğrencilerin olumsuz olarak yetiştirilmesi için çok müsaid yerler. 



 Zaten 350 kişilik pansiyonda kaldığımda, öğrenciler önceki hocalarının Allah-ın 

varlığının yok olduğundan bahsettiklerini ve öğrencileri özellikle bir gazeteyi almaya 

zorladıklarını gördüm. 

 *24 Ocak Cuma günü göreve başlama kağıdını imzalamak için okula gidip 

başlayacak ve o günde yarı tatile gidecektik. 

 Cuma namazını kılıp müdürün odasında başlama kağıdını imzalamak için elimi 

uzattığımda, okul müdürü Ali Nafiz Bektaş (eğer ölmüşse toprağı bol olsun, ölmemişse 

eğer yüzü varsa kızarıyordur herhalde ) birden kağıdı çekti. 

 Sebebini sorduğumda ,parmağımda bulunan gümüş yüzüğü çıkarmamı söyledi.  

 Bunun bir sakıncasının olmayacağını söyledimse de, üç saate yakın bu inatlaşma 

sürdü. 

 Yeni başlayacağım bu görevde hoş bir başlangıç değildi. İnatlaşmayı sürdürmek 

istemiyor ve kızgın bir şekilde –çıkarırım- diyerek imzalayıp dışarıya çıkıyordum. 

 Dışarıya çıktığımda yalancı duruma düşmemek için parmağımdan yüzüğü 

çıkardım ve tekrar geri taktım. 

 4,5 yıl hep mücadeleyle geçti. 

 Sadece müdür, öğretmen değil, halktan da fitne ateşini alevlendirenler vardı.  

 Okul, pansiyon, camide sohbet etmem, hapishaneye derse gitmem, halk ve 

Adıyaman-dan gelen on bir öğrenci ile ilgilenmem birilerini sürekli rahatsız ediyor ve 

fitne kazanını kaynatmaya devam ediyorlardı. 

 Solcu öğretmenler bir yandan menfiliklerini sürdürürken , bir yandan da 

okuldaki Kemal hocanın abilik ve sahipliği onları güçlendiriyor, okul idaresinin desteği 

ile tam bir menfi hava hakim oluyordu.  

 Lise öğrencilerine Âhiret , İman , ,Din , Ölüm gibi konularda röportaj ödevi 

verdim. 

 Sürekli açıklarımız aranır , mümkün mertebe açık vermemeye çalışırdım. 

 *Bir hafta sonu Ankara-ya arkadaşları ziyarete gittik. Dönüşte ilçeye gelmek için 

araba tutmamız gerekti. İndiğimiz otobüste Said hoca da vardı. Onu da arabamıza 

aldık. Ne olacağından haberimiz yoktu. 

 Ne olacağını pazartesi sabahı okulda öğrenmiş oldum. Savcı çağırmıştı. 

 Hükumet binasına gittiğimde ilçenin esnafından ve fitne kazanını 

kaynatanlardan esnaf Mahmut göstermelik olarak savcıyla savcılığın kapısında 

konuşmakta, belli ki beni beklemekte idiler. 

 Savcının yanına vardığımda birden bire konuşmayı kesen savcı, alevlenerek; 



 ‘Ne oluyor yahu, ta amin sesiniz buraya kadar geliyor’ deyip içeriye varmıştı. 

 İçeriye girdiğimde ise lise 1 ve 2.sınıfta ödev verdiğim üç öğrenci köşede ayakta 

beklemekte idiler. Bu durum çok ağırıma gitmişti. 

 Savcıya cevabını verdim; 

 ‘Savcı bey, dikkat edin. Biz elimizde silah tutmuyoruz, kalem tutuyoruz.’ 

 -Bunun üzerine, ‘Ne demek istiyorsun, seni Kayseri-ye gönderirim. 

 (Yani Devlet Güvenlik Mahkemesine) 

 -Kayseri-ye değil, nereye gönderirsen gönder. 

 Herhalde hesabı tutmamıştı. 

 Çıkmamı ve karakola giderek isbat-ı vücut yapmamı istemişti. 

 Her gün karakola varacak ve ben buradayım diyerek, kaçmadığımı 

gösterecektim. 

 *Amin sözü ise, yeni atanan ve oda Din Kültürü branşında olan müdür, hafta 

sonları dağılmadan önce öğrencilere yaptığı konuşmalarda ağır konuşuyor ve dua 

ifadesi olarak; Allah böyle yapsın, diyerek sözünü bitiriyordu, öğrencilerde hep bir 

ağızdan amin diyorlardı. 

 Bunu bahane etmişti savcı. 

 Ancak birkaç kere müdürün yanına giderek yaptığının uygun olmadığını 

söylemiş ve kendisini uyarmıştım. 

 Anladığım kadarıyla müdür, mit görevlisi olarak okula atanmış ve gerçekten de 

suyu bulandırarak okulun öğretmenlerinin dağılmasına sebep olmuştu. 

 Kendisi de bu küçük ilçeden Bursa merkeze müdür olarak atanmıştı. 

 Okuldaki solcu öğretmenler okuldan tayinlerini isteyerek dağılmışlardı. 

 Ben ise bir yıl sonra kendi isteğimle Malatya-ya tayinimi istemiştim. 

 *Gazetedeki haber de; 

 ‘Çiçekdağı ilçesinde din dersi öğretmenliği yapan Mehmet Özçelik hakkında “din 

hissiyatını alet ederek öğrencileri kanalıyla vatandaşa telkinde bulunmak” suçlamasıyla 

dava açıldı. Din dersi öğretmeni Özçelik’in öğrencilerine din, ahiret, ölüm gibi 

konularda ilçe içinde halka dönük röportajlar yapılması ödevi verdiği, röportaj yapılan 



kişilerin “özel kimliğinin” istendiği belirtilen iddialara, cumhuriyet savcılığı el 

koydu.’
1089

 

 Aynı sayfada başka bir Din Dersi öğretmeni daha ispiyon edilmekteydi. 

 Aynı gazetede ‘Süleymancılar, resmi kurumları tıkadı’ 

 ‘Derdimi Seviyorum’ Hekimoğlu İsmail’ in Erzurum’daki konferansı erkekler 

alınmama bahanesiyle tenkid ediliyordu. 

 ‘ 6 din dersi öğretmenine karşı 1 felsefeci ‘haberiyle dine ve dindar olan insanlara 

saldırmayı cumhuriyet kendisine adeta bir görev addetmekte ve sürekli bu saldırısını 

sürdürmekte idi. Ve bunu hala da yapmaktadır. 

 *Belli ki danışıklı döğüş yapılmaktaydı. Plan önceden kurulmuştu. 

 Öğrencilerimden ertesi günü birisi; Eğer öğretmenimize ceza verirlerse ben 

okulu bırakacağım, diyor , öğrenciler benden çok üzülüyorlardı. Onları teselli etmekte 

bana düşmüştü. 

 *O gün emniyete gittim. Suçluydum! Çocuklarını okuttuğum polisler geliyor 

bana moral vermeye çalışıyorlardı. 

 Orada şahit olduğum ve vâkıf olduğum bir olay için on kere hapishaneye girmeye 

ve ceza almaya razı olurum. O da şu olmuştu; 

 Emniyette kütüphanenin yanına oturmuş ,kitaplıkta bulunan dergilerden birisini 

çekip almıştım. Bakalım kaderi ilahi benim için ne takdir buyuracak diyerek, tefe’ül 

edip dergiyi rast gele açmıştım. Karşıma çıkan âyet beni hem şok etti ve hem de çok 

rahatlattı; 

 “De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin 

doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.” 1090 

 Bediüzzaman-ın şu sözünü hatırladım;” Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir 

akıtır. 

 Her kes kendi tinetinin gereğini yapacaktı. Nitekim onlarda yaptı ve 

yapacaklardı. 

 *4 aydır evli idim. Gecenin onu olmuş hala eve gitmemiştim.  

 Hanım durumumu arkadaşlara haber vermişti. 

 Bana da gitmem için izin verilmişti. 
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 Gece vakti ve karanlık bir ortamda 5 km-lik yolda eve gitmek üzere yola düştüm. 

Araba geçmemekte ve vasıta bulunmamakta idi. 

 Bir müddet gittikten sonra yanımdan hızla bir araba geçip gitti.  

 Arkadaşlar idi. Biraz gittikten sonra dönüp beni aldılar. 

 O gün böyle geçti. 

 *Okulumuzdaki Kemal öğretmenin kardeşi Ankara Cumhuriyet gazetesi 

bürosunda çalışmakta ve bu haber ona ısmarlanmaktaydı. 

 Kemal öğretmen insancıl görünmeye çalışmakta ,ilçede önemli etkisi olan iyi bir 

solcu abisiydi. 

 5 km yakındaki Yozgat/Yerköy ilçesinde kalıp, bakkal dükkanı da işletmekteydi. 

 Hanımı Yerköy kültür müdürlüğünde çalışıyor, yerinden oynatılamıyordu. İşin 

içinde , altında ve arkasında kemal hoca vardı. 

*************** 

 Ben Madımaktaydım!!! 

Haksızlığa uğramış, yalan haberlerle saldırılara uğramıştım. 

Zira Milli Eğitim Bakanlığına böyle bir ödevin verilip verilmeyeceği ile ilgili 

sorumuza olumlu cevap verilip, verilebileceği gibi, teşvik edilmesi gerektiği bildirilmişti. 

Türkiye o dönemlerin öncesi ve sonrasında olduğu gibi darbelere hazırlanıyor, 

ortam hazırlanmaya çalışılıyordu.  

Bu gün sakin ortamda ve görülen senaryolarda ortaya çıkmaktadır ki, sürekli 

kaos ortamı oluşturmak amacıyla her türlü olumsuzlukların ortamı hazırlanıyordu. 

*Kemal hocanın oradan alınması için birkaç kere bakanlığa gitmiş, haklı olarak 

benden belge istenmişti. Belge ise okul müdürü ve milli eğitim müdüründe idi. Onlarda 

dosyaların üstüne oturmakta, bir yabancıyı değil, zikir ve fikri uygun olan arkadaşlarını 

korumakta idiler. 

Yalan haber ise karakterimize aykırı idi. 

*2 Temmuz 1993 yılında Sivas madımakta Pir Sultan Abdal Kültür derneği 

tarafından Aziz Nesin-in de davet edildiği bir şenlik düzenlenmiş, Nesin-in de dediği 

gibi, -elbet bir tahrik olacaktı ,-sözüyle de tamamen tahrik kokan bu şenliğe; 

Kemal-in kardeşi Ankara cumhuriyet gazetesi temsilcisi Asaf Koçak – da 

katılmış ve o yangında o da yanmıştı. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas_Katliam%C4%B1


Asaf Koçak'ın Ablası onun çocukluktan beri Dino olup hırçın biri olduğunu 

söyler. 

Asaf Yerköy ilçesine getirilmiş ve merkez camide namaz sonrası cenaze namazı 

kılınması için musalla taşına konulmuştu. 

İmam Asaf’ın cenaze namazını kılmadı. Bu durum başta Kemal hoca için büyük 

bir şok oluşturdu. İlçede herkes zaten birbirini gayet iyi tanımakta idi. 

Bir müddet sonra bu durumdan rahatsız olan Kemal hoca ilçedeki bakkal 

dükkanını kapatmış ve tayinini isteyerek Çoruma gitmişti. 

Ben Madımakta yoktum ancak ben ve benim gibi iftira ve zulme  maruz kalmış 

insanların bizden önce âh- ları yine bizden habersiz orada idiler. 

Böylece bir fitne başka bir fitneyi tetiklemiş ve ateşlemişti. 

*Şimdi ise okul düzene girmiş, ilçe milli eğitim müdürü savcının sorguladığı 

öğrencimden birisinin beyi olmuştu. 

İlçeye bir cami daha yapılmıştı. Belli ki  Türkiye gibi orada  şimdi rayına giriyor, 

her şey  normalleşme süreci içerisinde hareket ediyor, menfilikler Ergenekon çatısının 

altından ortaya çıkıyordu. 

***************** 

*Sorgulanmamız sadece Çiçekdağ-la sınırlı kalmadı. İşe Kırşehir valisi Mustafa 

Yıldırım –da katıldı. 

Menfi bir binbaşıyı sorgulamak üzere Çiçekdağ-a göndermiş, beni benden değil, 

orada bulunan menfi insanlardan soruşturarak, bir buçuk sayfalık bir rapor 

hazırlamıştı. 

Valinin Kırşehir-e gelmeden önce Bitlis-te vali iken bir nur talebesini hapse 

attırıp, hapiste de bıçaklatarak, ölümüne sebep olduğu iddialarını duymuştum. 

Ancak tam bir tevekkül içerisinde görevimi sürdürmüş, hiçbir ceza—i işleme de 

maruz kalmamıştım. 

*İnsanlık tarihi boyunca Hz.Âdem –den beri imanla küfür mücadelesi devam 

etmiş ve de edecektir. 

Geçmişte bu sağ-sol olarak devam etmiş iken, bu günlerde de değişik 

senaryolarla kendisini sahnede göstermektedir. 

Bu mücadele bitmemiş ve hala da devam etmektedir. 

Ancak üzülerek ifade etmek gerekirse, bu durum bu günlerde bir sağ partiyi de 

yanlarına alarak sürdürmektedirler. 

http://www.madimak.de/index.php/asaf-kocakin-ablasi-le-roeportaj.html
http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/191910-mustafa-yildirim-mustafa-yildirim-kimdir-mustafa-yildirim-hakkinda.html
http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/191910-mustafa-yildirim-mustafa-yildirim-kimdir-mustafa-yildirim-hakkinda.html


Daha önce yerin üstünde sürdürülen bu faaliyetler, bu gün yerin altına inmiş ve 

dağa yönelmiştir. 

Gizli ve kirli eller her zamanki gibi yine iş başındadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-03-2012 

 

 

  

MAHREMDİR 

Risale-i nurda asrın her türlü meselelerine ve toplumun her kesimine yönelik konuları 

görebiliriz. 

Bunların bazıları ise;-İnna a’teynanın sırrı-,Mâidetül Kuran-,-5.Şua-,-Münafıklar 

hakkındaki bahis-,-Vehhabiler hakkında,-Has dairedekilere mahsus konular ve burada 

da ele almış olduğumuz –Mahremdir- başlığındaki konulardır. 

*”Eğer, faraza, laik cumhuriyetin mahiyetini bilmeyen bir dinsiz dese: "Senin 

risalelerin, kuvvetli bir dînî cereyan veriyor, ladînî cumhuriyetin prensiplerine muaraza 

ediyor. "  

Elcevap: Hükûmetin laik cumhuriyeti dîni dünyadan ayırmak demek olduğunu 

biliyoruz. Yoksa, hiçbir hatıra gelmeyen dîni reddetmek ve bütün bütün dinsiz olmak 

demek olduğunu, gayet ahmak bir dinsiz kabul eder.  

Evet, dünyada hiçbir millet dinsiz olarak yaşamadığı gibi; Türk milleti misillü bütün 

asırlarda mümtaz olarak, bütün aktar-ı cihanda, nerede Türk varsa Müslümandır. Sair 

anasır-ı İslamiyenin küçük de olsa yine bir kısmı İslamiyet haricindedir. Böyle pek ciddi 

ve hakîki dindar ve bin sene kadar Hak Dîninin kahraman ordusu olarak zemin 

yüzünde, mefahir-i milliyesini milyonlar menabi-i dîniye ile çakan ve kılınçlarının 

uçlarıyla yazan bu mübarek milleti, "Dîni reddeder veya dinsiz olur" diye itham eden 

yalancı dinsizler ve milliyetsizler, öyle bir cinayet işliyorlar ki, Cehennemin esfel-i safilîn 

tabakasında ceza görmeye müstehak olurlar.  

Halbuki, Risale-i Nur, hayat-ı içtimaiyenin kanunlarını da ihata eden dînin geniş 

dairesinden bahsetmez; belki asıl mevzuu ve hedefi, dînin en has ve en yüksek kısmı 

olan îmanın erkan-ı azîmesinden bahseder. Hem, ekseriyetle, muhatabım evvel kendi 

nefsim, sonra Avrupa feylesoflarıdır. Böyle mesail-i kudsiyeden, doğru olmak şartıyla, 

zarar tevehhüm eden, yalnız şeytanlar olabilir tasavvurundayım. Yalnız üç-dört risale, 

tenkitkarane şekva sûretinde bir kısım memurlara bakmış; fakat o risaleler hükûmetle 

mübareze ve tenkit için değil, belki bana zulmeden ve memuriyetini sû-i istimal eden bir 

kısım memurlara karşıdır: Hem, sonra da, sû-i tefehhüme medar olmamak için, o üç-

dört risalelere "Mahremdir" deyip, neşrini menetmişiz. Sair risalelerin ekser-i 



mutlakası, dört-beş sene evvel ve bir kısmı sekiz sene evvel, bir kısmı on üç sene evvel 

telif edilmişler. Yalnız İktisad ve İhtiyarlar ve Hastalar Risaleleri geçen sene telif 

edilmişler. Ve bununla beraber, risaleler, hükûmetin kanunlarına mugayir olmadığı ve 

asayişi ihlal ve halkı idlal mahiyetinde bulunmadığını ve bilakis hükûmetçe takdirlerle 

karşılanması lazım geleceğini, zerre miktar aklı bulunan, risaleleri bîtarafane tetkik 

eden, tasdik eder. Ve eğer, farz-ı muhal olarak, hükûmetin nokta-i nazarına çok 

noktaları muhalif olsa bile, 28 Temmuz 933 tarihinde, evvelki cürümlerin bu kısımlarını 

affetmekte olan ve ahiren neşredilen Af Kanunu mûcibince, o risaleleri takibe mahal 

kalmadığını iddia edip, bize edilen haksızlığın bir an evvel defedilmesi ve risalelerin iade 

olunmasını talep ederim.”
1091

 

*”İşarat-ı Selâse: 

On yedinci Lem'anın On yedinci Notasının Üçüncü Mes'elesi iken, suallerinin şiddet ve 

şümulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, Otuz Birinci Mektub'un Yirmi 

ikinci Lem'ası olarak lemeât'a karıştı. Lem'alar bu Lem'aya yer vermelidirler. 

Mahremdir; en has ve hâlis ve sâdık kardeşlerimize mahsustur.”
1092

  

*"Beşinci Şuanın meselelerini herkese göstermek caiz değildir, mahremdir" ihtarını 

yapmayı unutmamıştır.  

Her bahaneyle bizi perişan etmek isteyen gizli düşmanlarımızın şerlerinden tahaffuz ve 

müddeî gibi sathîce mânâlar verilmemek için, "Bu mahremdir, herkese gösterilmesin" 

denilmesini bir suç sayıp ve suçunu ikrar ediyor mânâsına çevirmek zâhir bir 

yanlıştır.”
1093

  

*”Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmından bir suret Abdülmecid Efendi 

kardeşimize göndermiştim. Cevabında ezcümle diyor ki: "Seydânın bintü'l-fikri o güzel 

kıza, Hulûsi ile Abdülmecid'den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar 

da, bu hususta nâmahremdir. Bu gibi kızların dışarıya çıkmaları, hiçbir menfaati temin 

etmediğini ve bilâkis büyük bir mazarratı intâç edeceği ihtimali kavlini Seydâya yazsan 

iyi olur. Eski Said'in hiddeti, yenisinde de vardır. Halbuki, Yeni Said, insanoğullarıyla 

izâa-i vakit etmemeli. Meslek ve meşrebi öyle iktiza ediyor. Her ne ise... Cenab-ı Hak 

Hâfız-ı Hakikîdir."  

Bendeniz de kısaca şu mealde cevap vermiştim:  

Bu mütalâa bizler için doğrudur. Fakat dünyaya arkasını çeviren ve mânevî vazife-i 

memuresini ifa ederken insanlarla-Nurlarla alakadar olanları vasıtasıyla-meşgul olan 

Üstad Hazretleri için bu fikri muvafık bulmuyorum. Çünkü, o zatı bu emr-i azîmde 

istihdam eden, elbette muhafaza buyurur. Bana öyle kat'î kanaat gelmiş ki, eğer bizler 

Nurlarla alâkamızı kesersek, Üstad Hazretleri bize arkasını çevirir.  

Aziz kardeşimizin endişesi, zahire bakılırsa haklı ve çok samimîdir. Fakat zaten cemaati 

çok mahdut olan Nurlarla alâkadar zevâtın bu hakaikten mahrum edilmelerini ve bu 

kudsî eserin tamamen hapsedilmelerini lâyık görmüyor ve esasa mugayir buluyorum. 

Nâsırımız, hâmimiz, muînimiz, hâfızımız Allah'tır. Bütün desâisi bertaraf ederek, 

muhterem Üstadın vazife-i kudsiyesine sâfi niyet, samimî his ve ciddî şevkle yardım 

etmekte olan kardeşlerime selâm ve muvaffakiyetlerine dua eder, dualarını rica ederim. 
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Pederim, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman Efendi, sâbık Müftü Kemaleddin Efendi, imam 

Hâfız Ömer Efendi ve diğer Sözler'le alâkadar olanlar selâm ve dua ediyor, hayır 

duanızı istiyorlar.  

Devam-ı âfiyet ve muvaffakiyetinizi tekrar eltaf-ı İlâhiyyeden tazarru ve niyaz eyler, 

mübarek ellerinizi kemal-i hürmet ve tâzimle takbil eyler, kusurumun affını ve hayır 

duanızdan bu biçare sıddîkınızı çıkarmamanızı hâssaten arz ve istirham eylerim.  

 Hulûsi 
1094

 

*”Hüsrev kardeş, kasem ederim, benim elimden gelseydi, yalnız bu defa altın yaldızla 

yazdığın Mucizat-ı Ahmediyeye mukabil herbir sayfasına, yalnız maddî bir ücret olarak 

birer altın hediye edecektim. Hakikaten ebedî bir gül fabrikasına kâtip tayin edildiğinize 

kanaatim kat'iyet kesb etti. Rabb-i Rahime hadsiz hamd ü sena olsun. Tasavvurumda 

Hüsrev, Rüştü birtek isim gibi olmuş. İkinizi, Risale-i Nur'a ait herşeyde beraber 

biliyorum ve buluyorum. Size -Ölü iken...
1095

- ayetine ait ve birden hatıra 

gelen ve Sabri'nin iki mektubunun daha gelmeden manevi tesiriyle yazılan bir 

tetimmeyi gönderdim. Bir derece mahremdir, has ve eminlere mahsustur. Şamlı Tevfik, 

Âyetü'l-Kübrâ Şuasını, Hafız Ali'nin otuz üç ile tevafuklu tarzda bana yazsa 

iyi olur. Kardeşlerime birer birer selam.  

Duanıza muhtaç -Said Nursî 
1096

 

*”Ezcümle: Acip bir tesadüfle işittim ki, dört risalemle bu iki sene zarfında yazdığım 

mektupların suretini taharri memurları şimendiferde tutmuşlar.  

O risalelerin ikisi, "İhlas"tır. Gerçi bir derece mahremdir; fakat mahkeme, hem 

Ankara ehl-i vukufu tetkikten sonra zararsız görmüşler ki, bize iade ettiler. Hem, 

sansüre ve büyük muharrirlere göstermek için İstanbul a gönderilmiş.  

"İktisat" ise, bu zamanda herkese lazımdır. On Sekizinci Lem a olan keramet-i Aleviye 

ise, yanlışlıkla onlara, beraber gönderilmiş. Değil o risaleyi tab etmek, belki en mahrem 

kardeşlerime de ancak okumasına izin veriyorum. Hem o, dünyaya bakmıyor. Hem ehl-i 

vukuf ve mahkeme tetkik etmiş, bize iade etmişler. “
1097

 

*”Bir derece mahremdir. 

Geçen kışta bana karşı suikastlerin, inayet-i İlahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen 

sabır ve tahammülüm neticesinde akim kalan planı pek geniş bir tarzda olduğuna delil 

ise, bu yakında reisicumhur Afyon da demiş: "Bu vilayette din cihetinde bir karışıklık 

çıkacağını zannederdik."  

Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir hadise çıkarmak istiyordular. Bir ecnebi 

müdahelesi hesabına ve Müslümanlar ve vatan zararına, bütün bütün kanunsuz ve keyfi 
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bir tarzda, damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri, onlara 

dünyada tam zarar, ahirette Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükemmel sevap ve 

zafer, ve ahirette, inşaallah Cennet ve ab-ı kevseri kazandırır. Demek bu gizli planı 

Heyet-i Vekile ve Reis hissetmiştiler ki, buralarda umum me murlar, hatta vali ve 

kaymakam, zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret 

ederdim. Fakat, elimizde yalnız Nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını, 

zerre kadar aklı bulunanlar anladılar.  

Gariptir ki, en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar, aleyhimde istimal ve 

istihdam edildi. Nurcular, çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. 

Çünkü, manevi fırtınalar var; bazı dessas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdad-ı 

mutlaka dinsizcesine taraftarken, hürriyet fırkasına girer, ta onları bozsun ve 

esrarlarını bilsin, ifşa etsin.  

Hem Salahaddin in, Asa-yı Musa yı Amerikalıya vermesi münasebetiyle deriz:  

Misyonerler ve Hıristiyan ruhanileri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. 

Çünkü, herhalde şimal cereyanı, İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini 

müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. 

Tabaka-i avama müsaadekar ve vücub-u zekat ve hurmet-i riba ile, burjuvaları avamın 

yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp, onlara 

bir imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir.  

Her neyse, bu defa sizin hatırınız için kaidemi bozdum, dünyaya baktım.Said Nursi”
1098

  

”BU FIKRA BİR DERECE MAHREMDİR 

YALNIZ HASLARA MAHSUSTUR  

 

Aziz, sıddık kardeşlerim,  

Çok defa hatırıma geliyordu ki: "Neden herkesten ziyade medreseden çıkanlar Risale-i 

Nur'a sarılmaları lazımken, en ziyade çekinen, onlardan resmi vazifeyi alanlardır?"  

Şimdi birden hatıra gelen cevabın biraz kısmını beyan etmek lazım geldi.  

Evvela: Gizli münafıklar, aleyhimizde büyük makamlarda olanların bir kısmını istimal 

ederek resmi bir tarzda şiddetli propaganda etmelerinden, bütün resmi memurlar 

ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmuşlar. Onlar içinde dahi enaniyetli ve evhamlı ve bid 

aları kabul eden hocalar, daha ziyade çekinmeye başlamışlar, kendilerine bir özür, bir 

bahane aramışlar.  

Risale-i Nur dan İşarat-ı Sebanın bidacılara şiddetli tokadı ve Sekizinci ve On sekizinci 

Lemada İmam-ı Ali'nin (r.a.) Ercüze de, ulemaü's-su hakkında dehşetli tokadı; ve 

bidalara bir derece ve bir cihette müsait olan Vehhabilik mezhebini perde altında kabul 

edenler, Yirmi Sekizinci Mektubun, Vehhabiler hakkındaki meselenin tokadı; ve 

Kur'ân tercümesini yapan ve Kur'ân yerinde tercümesinin okunmasına cevaz 

gösterenlere Risale-i Nur'un şiddetli tokatları, ve derd-i maişet zarureti ve mevki-i 
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içtimaide haysiyetini düşünmeleri sebebiyle hocalar, hatta İstanbul un eskide dost 

hocaları, kaçmaya ve az bir kısmı, tenkide çalışmaya, hatta, Al-i Beyt ve İmam-ı Ali'ye 

adavetleri bulunan müfrit Vehhabilik hesabına Risale-i Nur'un Al-i Beyt ve İmam-ı 

Ali'nin bir manevi hediyesi ve eseri olmasından, itiraz etmeye başlamışlar. Fakat biz, 

İstanbul alimlerinden kızmıyoruz, belki bir cihette memnunuz. Çünkü başkalara 

nisbeten ilişmiyorlar. “
1099

 

*”[Mahremdir. Şimdilik Medresetü'z-Zehra erkânlarına mahsustur.]  

 

İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde  

ve bekâr ve mücerret kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar.  

Hadîs-i şerifte  - 
1100

-gösteriyor ki âhir zamanda kuvvetli iman, ihtiyar 

kadınlarda bulunur ki, "Dindar ihtiyar kadınların dinine tâbi olunuz" diye hadis-i şerif 

ferman etmiş. Hem Risale-i Nur'un dört esasından bir esası şefkattir. Ve kadınlar şefkat 

kahramanı bulunmasından, hattâ en korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna 

feda eder. Ve bu zamanda o kıymettar valideler ve hemşireler, büyük bir hâdise ile 

karşılaşıyorlar. Mahremce ve ifşâsı münasip olmayan bir hakikat-i fıtriyesini, Nur 

şakirtlerinden mücerred kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek 

lâzım gelir diye ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki:  

Kızlarım, hemşirelerim,  

Bu zaman, eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye, yarım 

asra yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir kadını ebedî bir refika-i 

hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza 

etmek için almak lâzım gelirken; o biçare zaifeyi daim tahakküm altında, yalnız 

dünyevi, muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatırı bazı on misli onu zahmetlere 

sokar. Eğer şer'an "küfüv" tâbir edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şer'iye nazara 

alınmadığından, hayatı daima azap içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha 

berbat olur.  

İşte bu izdivaca sevk eden üç sebep var:  

Birisi: Tenasülün devamı için, hikmet-i İlâhiyece o fıtrî hizmete bir ücret olarak bir fıtrî 

meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk, on dakikada bir lezzet verse de, eğer meşru ise, 

erkek bir saat meşakkat çekebilir. Fakat kadın, on dakikalık o zevk için on ay çocuğu 

kendi vücudunda zahmetini çekmekle on sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat 

çeker. Demek, o on dakikalık fıtrî meyil, bu uzun meşakkatlere sevk ettiği için, 

ehemmiyeti kalmaz. His ve nefis, onunla onu izdivaca tahrik etmemeli.  

İkincisi: Fıtraten kadın, zaafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır. O 

ihtiyaç için şimdiki terbiye-i İslâmiyeden ders almayan, serseriliğe, tahakküme 

alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümler altına girip riyakârâne kocasının 

rızasını tahsil etmek yolunda hayat-ı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan 

ubudiyetini ve ahlâkını bozmak bedeline, köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi 

çalışmasıyla kazanmak, on defa daha kolaydır. Rezzak-ı Hakikî çocukların rızkını sütle 

verdiği gibi, onların da rızkını o Hâlık-ı Rahîm veriyor. O rızık hatırı için namazsız ve 

ahlâkını kaybetmiş bir zevci aramak, riyakârâne çalışıp tahakkümü altına girmek, 

elbette Nur talebesinin kârı değil.  

Üçüncüsü: Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelânı var. Ve bir 

evlâdının dünyada ona hizmeti ve âhirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona 
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hasenatıyla yardımı, o meyl-i fıtrîyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki 

şimdi terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakikî evlât, 

kendi validesinin şefkatine mukabil fedakârâne hizmet ve dindârâne dualarıyla ve 

hasenatlarıyla validesinin defter-i a'mâline haseneler yazdırmak ve âhirette salih ise 

validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil, ondan sekizi o hâleti göstermediğinden, bu 

fıtrî meyil ve nefsânî şevkle o biçare zaifeler böyle ağır bir hayata kat'î mecbur olmadan 

girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen, bekâr kalmak isteyen Nur 

şakirtlerinden olan kızlara derim ki:  

Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan, kendilerini açık saçıklıkla 

satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakâr şakirtleri gibi mücerret kalıp tâ 

ona lâyık ve ebedî bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslâmiyeyi almış vicdanlı bir müşteri 

ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevî için bozulmasın. Ve 

medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın.Said Nursî  

• • •  

Haşiye Hemşireler ve genç kızlar Tesettür Risalesini okumalıdırlar.” 
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MEHMET ÖZÇELİK 

25-09-2014 

 

 

MASUM VE MAZLUM ÇOCUKLAR 

Çocuklar hem masum ve günahsızdırlar ve hem de en çok zulme uğramış kimselerdir. 

Onun korunması için anneye tam bir şefkat verilmiş,ruhunu evladının ruhuna feda 

etmektedir. 

Anneye verilen bu şefkat evladı korumak içindir. 

- Osmanlıda sıbyanlara,ana okulu çocuklarına armut hoşafı içirilirdi.Armut hoşafı 

haramları vücuttan atmaktadır. 

-“ Yeni doğmuş bebeğin topuk iziyle annenin parmak izinin aynı olduğu ifade edilir. 

İlâhi koruma.İlahi tedbir.Anne ve evlad bağı… 

-O gıda kadar şefkate de muhtaçtır.İşte bir tesbit; 

-“ Çalışan kadının çocuğu; 

Bugün de beni kime bırakacaksın? 

Neden çalışıyorsun? 
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Niye beni başkasına bırakıyorsun? 

Telefon edip;Hala işin bitmedi mi?Ne zaman geleceksin? 

Annem beni sevmiyor. 

Anne gelince de;her türlü hırçınlığı yapıp,olur olmaz şeylerden ağlıyor, bağırıp, 

sızlanıyor.  

Her yönüyle anne şefkatinin eksikliğini hissedip,onu başka şeylerle dolduramadığından 

boşluğunu olumsuz yönlerle gösteriyor.” 

-Tarihin akışı altında ezilenler yine onlar olmuşlardır. 

Toplu iki büyük cinayet olan Fir’avun döneminde erkekler öldürülmüş kızlar 

bırakılmış, (Fir’avunu devirecek Musa doğmasın ve olmasın diye), 

Diğeri de cahiliye döneminde kız çocukları diri diri gömülmüştür.(Erkeğe vermekten âr 

ettiklerinden.Oysa kendi anneleri,eşleri,kız kardeşleri birer kızdırlar.) 

Hadiste: “Eğer yeryüzünde Allah’ın rükû eden kulları, süt emen sabiîler, otlayan 

hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi.” 

-Çocuklar  savunmasız pozisyondadırlar. 

-Çocukların 4-11 yaşları çok önemli ve hassastır. 

-Batı ve dünyanın bazı yerlerinde insanlar yemekten dolayı fazla şişmanlıktan şikayet 

edip,onu eritmek amacıyla trilyonları harcarken,Afrika-da çocuklar açlıktan ölmekte ve 

7 milyon çocuk ise açlık tehdidi altında yaşamaktadır. 

-Çocuk taciz ve öldürmeleri tarih boyunca devam ede gelmiştir. 

-Dünden bugüne Suriye,Bosna,Afganistan,Mısır gibi bir çok ülkelerde çocuklar 

savaştan mağdur olarak,en fazla etkilenenlerden olmuşlardır. 

-Manen ölme ve öldürülmeleri de bunun vahşicesidir. 

Bu başlı başına bir konu ve üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Nitekim Bosna savaşı sırasında binlerce Müslüman çocuk İngilizler tarafından alınmış 

ve Müslümanlara karşı kullanmak üzere hristiyan yapılıp kullanılmıştır. 

-İsrail 14 yılda 1407 çocuğu öldürdü. 

-Gazze de ,Filistin de,sahillerde,hastanelerde,okullarda öldürülen çocuklar tam bir soy 

kırımına uğramış,Yahudiler bunu kutlu bir bayram olarak kutlamışlardır. 

-Pkk özellikle çocukları devlete karşı kullanmış,onları dağa çıkarmış,terörist çocuklar 

oluşturmuştur. 



-Dünyada 2013 yılında 4 bin çocuk terörist gruplar tarafından silah altına alınmıştır. 

-2004-den bu yana 848 papaz çocuk istismarı sebebiyle meslekten men edildi. 

-İrlanda da bir kilise bahçesinde 796 cesed bulundu. 

-” Katolik Kilisesi'ndeki her 50 din adamından birinin ‘çocuk istismarcısı’ olduğunu 

söyleyen Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, İtalyan La Repubblica 

gazetesine verdiği röportajda dünya genelindeki yaklaşık 414 bin Katolik din 

adamından 8 bini ‘pedofili hastası’ olduğunu ifade etti. 

Papa Francis de La Repubblica gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: 

"Bu yüzde 2'sinin arasında rahipler, piskoposlar ve kardinaller de var. Diğerleri de 

biliyor ama susuyorlar. Bir sebep göstermeden cezalandırıyorlar. Bu gidişatın kesinlikle 

hoş görülemez olduğunu düşünüyorum." 

La Repubblica'nın din adamlarının evlenmesi konusundaki bir sorusunu Papa, 

"Evlenme yasağı İsa'nin ölümünden 900 yıl sonra benimsendi. Doğu Katolik Kilisesi 

rahiplerine evlenme izni verdi" sözleriyle yanıtladı.”
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- Son 10 yılda 2 milyon çocuk savaşlarda öldü. 4.5 milyon ise yaralandı. 

-Çocuk aldırmalar,kürtaj ise başlı başına bir vahşet örneğidir. 

-Hollanda da Müslüman ailelerin 6 bine yakın çocuğu,eş cinsel ailelerin bakımına 

verilmiştir. 

-Dünyada 5,5 milyon çocuk,çocuk işçi olarak çalışıyor. 

-Çocukların bunca zulme uğramaları,onlara bu zulmü yapanların hakkıyla 

cezalandırılmamalarından ileri gelmektedir. 

-İslâmda esas olan câniye ceza vermek değil,mazlumun hakkını korumak ve zalimden 

hakkını almaktır. 

-Özellikle kasden adam öldürmede uygulanır. 

Bu durum Tevratta da vardır. 

İslâmdan önce ise bu durum zayıfa uygulanıyor,güçlü olan para ödüyordu. 

-Tarafların rızası neticesinde bugünde olduğu gibi cezalar paraya çevrilebilir. 

100 deve,bin dinar altın,on veya on iki bin dirhem gümüş,200 sığır,2 bin koyun vs… 

-Af tavsiye edilmiş,benimsenmiştir. 
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Mesela;islâmiyet -zina yapmayın-,demez.Zinaya yaklaşmayın –diyerek tedbir 

alır,olmadan önler. 

-Osmanlıda en büyük ceza bağy cezasıdır.Devlete baş kaldırı… 

-İslâmda evlinin zina etmesi ve kasıdlı öldürmesi idamı gerektirir. 

-“Bunun için İsrailoğullarına şöyle yazdık: 'Kim bir kimseyi bir kimseye veya 

yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi 

olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur'. 

And olsun ki, onlara belgelerle peygamberlerimiz geldi, sonra buna rağmen, onların 

çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler oldu.”1103 

Dünyadaki bu zulümlerden en fazla ve en ağır pay alan bu çocukların korunması 

için;ağır müeyyideler konulmalı,tedbirler alınmalıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-08-2014 

 

MEĞER BİZ NEYMİŞİZ!!! 

 Arslan kendisi gibi arslan olacak yavrusunu dünyaya getirdi.Ancak çok 

sürmeden etrafını saran çakal sürüsü gibi avcıların okuna hedef olarak yavrusunu 

geride bırakarak öldürüldü. 

 Yavru o kargaşada orada otlamakta olan koyun sürüsünün içerisine girerek 

kendisini sakladı ve korudu. 

 Artık oda yeni doğmuş kuzularla ve koyunlarla beraber geziyor,anne koyunun 

memesinden emiyor,koyun gibi meliyordu. 

 Her haliyle bir koyunu hatırlatıyordu. 

 Koyunlar kendisine koyun olmadığını,kendisinin ormanların kralı olduğunu,bir 

kükremesi halinde ormanda herkesin kaçacağını söylemesine rağmen,koyunlaşan aslan 

yavrusu koyunluğunu sürdürmeye devam ediyordu. 

 Çevredeki çakallardan,akbabalardan,yırtıcılardan,tilkilerden rahatsız olan 

koyunlar,huyunu iyi bildikleri bu arslan yavrusunun bu işe el atmasını istiyorlardı. 

Ancak onu arslan olduğuna bir türlü inandıramıyorlardı. 

 Artık canlarına tak demişti.Bir gün arslanı alarak ormana giden koyunlar 

kendisine kükremesini söylediler. 
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 Arslan kükremesine kükredi ancak koyun melemesine benziyordu.Hiç bir 

hayvan tınmadı bile. 

 Bir kere daha bir kere daha derken artık kendisine bir güven gelen,iltifatlara 

mazhar olan,denemeler yapan arslan yavrusu son gücünü kullanarak kükremeye 

başladı. 

 Ağaçtaki kuşlar uçmaya,hayvanlar kaçışmaya başladılar.Arslanın güveni biraz 

daha gelişti.Olabileceğine inandı. 

 Ve kısa zamanda ormanın dizginini eline alarak ormanı çakallardan,tilkilerden 

ve onların idaresinden kurtarmış oldu. 

 *Bizde de öyle zannediyorum ki,bir ‘one minute’ yetti.Kişiliğimizin farkına varır 

olduk.Bir güven duygusu oluşmaya ve gelişmeye başladı. 

Meğer biz neymişiz ya Rabbi!Koyunların içindeki aslan yavrusuymuşuz.Farkına 

yeni yeni varıyoruz. 

Meğer musibetler tozlanmış veya paslanmış olan büyük duyguların üzerini silen 

ve ortaya çıkaran bir süpürgeymiş. 

Depremde sadece bir şirketin 500 daire yani 35 milyon değerindeki parayı  

rahatlıkla verebilir olması,2,5 ve 5 milyonların ve bir liraların verilmesi bizlerdeki umut 

ışıklarını daha da parlattı. 

Fedakârlıklar insanlığın zirvesine çıkmaya ve tırmanmaya başladı.Sadece 

içimizdeki değil,dünyayı da tetikler oldu.Van-da tüm Türkiye ve dünya ayaktaydı. 

Meğer biz ölmemişiz,meğer dünya da ölmemiş..Yeter ki insanların duygularına 

uygun bir hitap oluşturulabilsin. 

-Kışın şiddeti arkasındaki bahar çiçekleri gibi,depremde musibetle beraber 

rahmet yağmurlarını indirmeye başladı.Bu tamamen ve köklü olarak fırsata çevrilebilir. 

Vana yardım konusunda gösterilen hassasiyetin,depremi tetikleyen pkk 

konusunda da gösterilmesi,tepkilerin verilmesi,çocukların sokaklara dökülmesinin 

engellenmesi  gerekir. 

Tâ ki rahmet yağmurları musibet ve belaları tetiklemeden ve gelmeden sürekli 

devam etsin. 

-Deprem,yangın,boğulma,devası bulunmayan hastalıklardan ölmeler manevi 

şehitlik mertebesini kazandırdığı gibi,kaybedilen mallarda sadaka hükmüne 

geçmektedir. 

27-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 



MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI BEYE 

 Sayın Bakanım,ben 31 yıllık meslek hayatımda gördüğüm aksaklıkları ve 

tekliflerimi bir  öğretmen olarak zat-ı âlilerinize arz edeceğim; 

 1-Neredeyse bir asırdır eğitimin temeline inilmedi.Hep eğitimin kaportasıyla, 

fiziki yapısıyla,vitrini ve geçici tedavi yöntemleriyle uygulama yapıldı. 

 Adeta eğitimin motoru indiril de reflekte edilmedi,bir asır sonraki insanları 

taşıyamaz oldu. 

 Bununda en büyük sebebi ;Rejim uğruna eğitimin dokunulmaz kılınmasıydı. 

 2-Tevhid-i Tedrisat eğitimi kısırlaştırdı. 

 Farklı kabiliyetler tek bir tornadan çıkmış gibi adeta nesiller harcandı ve 

budandı. 

 Farklı kabiliyetlerin ortaya çıkması engellendi. 

 3-Eğitimin motoru durumunda olan öğretmenin yetiştirilmesine ağırlık 

verilmedi. 

 Öğretmen değil,eğitim desteklendi. 

 Bu hükümet döneminde eğitime en büyük bütçeden pay ayrılırken,eğitimden 

öğretmene en az –maddi ve manevi- bütçe ! ayrıldı. 

 -Öğretmenlerin görüşüne ciddi manada baş vurulmadı. 

 Bütün iş öğretmenin üzerine yüklenirken,onun görüşüne önem verilmedi. 

 4-Fatih projesi kapsamında,verilen tabletlerle beraber; 

 -Bakanlıkta,Milli Eğitim müdürlüklerinde ve okullarda danışman mesabesinde 

tecrübeli öğretmenler seçerek,diğer öğretmenlere gerekli olan tüm alt yapıyı 

oluşturmaları sağlanmalı. 

 Bunlar;yazılı sorularını hazırlamadan görüntülü dvd-ler hazırlamaya,akademik 

çalışmalar yapıp bilgi ve tecrübelerin öğretmenlere aktarılmasına,adeta öğretmene 

lazım olacak olan her türlü materyalleri temin etmede görevlendirilmelidir. 

 -Müfettişler gördükleri eksikleri ve tecrübelerini öğretmenlere bir kitapçık 

halinde ulaştırmalıdır. 

 -Gerekirse müfettişlik sistemi akademik araştırma merkezlerine dönüştürülerek, 

branşlar halinde sürekli öğretmenleri materyallerle,araştırmalarla destekleme 

merkezleri haline dönüştürülmelidir. 



 -Öğretmenlere kendi branş ve eğitim alanında akademik çalışma yapma imkanı 

sağlanmalıdır. 

 İl Merkez Milli eğitim müdürlüklerinde ve bakanlıkta branşlara göre birimler 

oluşturmalı,bunlar il merkezlerinde üç ayda bir,bakanlık görevlileriyle birlikte altı ayda 

bir araya gelmeli,gelişmelerden haberdar edilip yeni tekniklerle, metotlarla, 

materyallerle  desteklenmelidir. 

 Öğretmen güncellenmelidir. 

 -Yayın evleriyle anlaşılıp Eba-dan öğretmen ve öğrencilerin sürekli okuması 

sağlanmalıdır. 

 Hatta her ay bakanlıkça öğretmenlere –gerekirse istek ve tercihlerine de 

bırakılarak – kitap gönderilmelidir. 

 Milli Eğitimin kendi yayınları da öğretmenlerin istifadesine ve indirmesine 

sunulmalıdır. 

 -Proğram yapıcılarıyla bakanlık anlaşma yaparak derslerin görüntülü ve flaş  

olarak işlenmesi sağlanmalı,indirilmesine müsaade edilmelidir. 

 Bunların yapımında öğretmenler ve öğrenciler de teşvik edilmelidir. 

 Verilen tabletler mutlaka içleri doldurularak öğrencilerin faydalı şeylerle meşgul 

olmaları sağlanmalıdır. 

 MEHMET ÖZÇELİK 

27-03-2014 

MISIR 

 Mısırlı filolojide okumuş akademisyen bir zat konferans için Adıyaman-a 

gelmişti. Mısır hakkında öğretmenler olarak genel bir kaç soru sorduk. Aldığımız 

cevaplar ilginçti. 

 *Mısırın şu andaki hali nasıldır? 

 Bir güç kavgası var. Dış ve içte ittifaklarla yıpratma var. 

 Kıptiler eskiden beri olduğu gibi,şimdide güçlüler.Dış güçlerle iş birliği 

yapmaktadırlar. 

 -Türkiye-de ki gibi, gerek azınlıkların ve gerekse de Ergenekon çatısı altındaki 

tüm menfi grubların birleşerek aynı tarzda hareket ettiklerini görmekteyiz. 

 Bir el aynı merkezden tüm İslâm dünyasını istediği gibi şekillendirmekte ve 

istediği hedefe yönlendirmektedir. 



 Arap ülkelerinin bu gün geldiği durumu biz 1950-lerde başlatmış olmamıza 

rağmen,büyük bir yol aldığımız söylenemez.  

 *İslâmi cemaatler var mı,durumları nasıldır? 

 İslâmi cemaatler çok olmasa da varlar. Ancak onlarda birbirleriyle anlaşamıyor. 

Birbirleriyle kavga halindeler. 

 -Mısırdaki bu tablo anlatıldığında,Türkiye-nin özellikle 1970-lerdeki durumuna 

çok benzediğini gördük. 

 Aynı durumun tüm İslam ülkelerinde de cereyan ettiğini söylemek hiç de zor 

olmasa gerek. 

 *Şianın etkisi nedir? 

 Şianın ve İranın  orada pek etkisi yok. Ancak Türkiye-de görüldüğü gibi,yeni 

yeni  gündeme gelmeler ve kendini göstermeler olmaktadır. 

 *İsrailin etkisi nedir? 

 Eskisi kadar olmasa da hala devam etmektedir.Her hafta meydanda yapılan 

protestolarda onlarda bulunmaktadır.Hatta bir müddet önce elinde  Mursi-yi ve Mısır 

yönetimini protesto eden bir İsrail ajanı yakalandı. 

 *Mısırın Gazze kapısı açıldı mı? 

 Mısırın Gazze kapısı açık. Yardımlar yapılıyor. 

 *Medrese eğitimi var mı? 

 Köylerde hala medrese eğitimi yapılan yerler var.Oralarda kısmi olarak 

sürdürülmektedir. 

 *Risale-i nurlara halkın bakışı nasıl? Haberdarlar mı? 

 Arapçaya basılmış,okunulmaktadır. Tanınmaktadır. 

 *Medyanın durumu nasıldır? Müsbet mi menfi mi? 

 Türkiye-deki diziler çoklukla izlenmektedir.Her evde hemen hemen uydu 

kanallarıyla Türkiye-deki dizilere rağbet çoktur. 

 Tıpkı sizdeki medya gibi,bizde de müsbet medya dengelemektedir. 

 *Dini eğitim,İmam Hatip ve İlâhiyat gibi eğitim okulları var mı? 

 Dini eğitim,dini tedrisat kreş döneminden itibaren verilmektedir. 

 İmam-Hatip ve İlâhiyat tarzında bir dini eğitim okulu yok. 

 Sadece Ezher Üniversitesi  bu manada bir eğitim vermektedir. 



 Ezher üniversitesinin de şu an Türkiye ile denkliği  kabul edilmiş durumdadır. 

 *İnsanlarda dünyevileşme oranı nedir? 

 Önemli çapta dünyevileşme söz konusu olmaktadır. 

 -Bizdeki mücahidlerin mütait olması gibi... 

 *İhvan-ı Müsliminin durumu nedir? 

 İktidardan önce büyük çapta teveccüh vardı ancak şimdi o kadar değil. 

Menfaatlar ön plana çıkmakta,samimilik tartışılır durumdadır. 

 *İttihad-ı İslâm konusunda Mısır-da durum nedir? 

 Türkiye-deki gibi revaçta değil. 

 -Belli ki şu an Mısır kendi derdinde. İslâm ülkelerinin derdiyle dertlenmeye daha 

zaman var. 

 -Mısır İslâmın zeki bir evladıdır. İngilizlerin siyaset tarzını ders almış,usta bir 

millettir. 

 İnşaallah kısa sürede İslâmın bayrağını dalgalandırmada önemli roller üstlenir. 

17-02-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 

KUR’AN-I KERİM-DE ADI GEÇEN PEYGAMBERLER 

Kur’an-ı Kerim-de bizzat ismi isim olarak geçen peygamberlerin isimlerini 

zikrettik.Ancak isminin dışında ismi zikredilmeden onların sözlerinin geçtiği ayetler 

de,sözlerde  mevcuttur.Onları almadık,Sadece kendilerinin adları Kur’an-da kaç kere 

zikredilmiş olduğunu tesbit ettik. 

"Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların 

kimini anlattık, kimini de anlatmadık" ( Mümin suresi, ayet 78) 

 

ÂDEM –(ve Adem Oğlu)25 

Bakara(31) Allah adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere 

göstererek, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin" 

dedi.  

Bakara(33) Allah şöyle dedi: "Ey adem! Onlara bunların isimlerini söyle." adem, 

meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki 

ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim 

mi?" dedi.   
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Bakara.34-Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün 

melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve 

kâfirlerden olmuştu. 

Bakara(35) Dedik ki: "Ey adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol 

bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz."   

Bakara(37) Derken, adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla 

amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, 

tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.  

Al-i İmran-33-Gerçekten Allah, Adem'i, Nuh'u ve İbrahim ailesiyle İmran hanedanını 

süzüp alemler üzerine seçti. 

Al-i İmran(59) Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa'nın durumu, 

adem'in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi. O da hemen 

oluverdi.   

Maide(27) (Ey Muhammed!) Onlara, adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. 

Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul 

edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. 

Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti.   

Araf-11-Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için 

saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden 

olmadı. 

Araf-19-“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca 

yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” 

Araf.26-Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. 

Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu 

(giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları 

insanlara verdik). 

Araf.27-Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak 

ana babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, 

onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz, şeytanları, iman etmeyenlerin 

dostları kılmışızdır. 

Araf.31. Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). 

Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” 

Araf.35. Ey Âdemoğulları! İçinizden size benim âyetlerimi anlatan Peygamberler gelir 

de her kim Allah’a karşı gelmekten sakınır ve hâlini düzeltirse, artık onlara korku 

yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.” 
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Araf(172) Hani Rabbin (ezelde) ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, 

onları kendilerine karşı şahit tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar 

da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, 

"Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.  

İsra.61.” Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik, onlar da saygı ile 

eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, “Hiç ben, çamur hâlinde yarattığın kimse 

için saygı ile eğilir miyim?” demişti.” 

İsra.70.” Andolsun ki: Biz, Adem oğullarını üstün bir şerefe mazhar kıldık; karada ve 

denizde binitlere yükledik ve güzel güzel nimetlerle besledik; yarattıklarımızdan 

çoğunun üzerine geçirdik.” 

Kehf.50.” Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka 

hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, 

beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar 

sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!” 

Meryem(58) İşte bunlar, adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin 

soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan 

kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu 

zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.  

Ta Ha(115) Andolsun, bundan önce biz adem'e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme 

diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.  

Ta Ha(116) Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de, İblis’ten başka 

melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.” 

Ta Ha(117) Biz de şöyle dedik: "Ey adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir 

düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."  

Ta Ha(120) Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey adem! Sana ebedilik 

ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"  

Ta Ha(121) Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu 

sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye 

başladılar. adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.  

Yasin(60) «Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir 

düşmanınızdır» demedim mi? 

 

İDRİS-2- 

Meryem(56) Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.  

Enbiya(85) İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.  
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HUD-7- 

Araf(65) Ad kavmine de kardeşleri hud'u gönderdik: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, 

ondan başka hiçbir ilahınız yoktur! Hala siz O'nun azabından sakınmayacak mısınız?" 

dedi.  

Hud(50) Ad'a kardeşleri hud' u gönderdik, onlara: " Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, 

sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz yalnızca iftira etmektesiniz.  

Hud(53) Dediler ki: "Ey hud, sen bize mucize getirmedin, biz ise senin sözünle 

ilahlarımızı terketmeyiz ve biz sana inanmayız!"  

Hud(58) -Fermanımız geldiğinde hud'u ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan 

bir rahmetle kurtardık, hem onları ağır bir azaptan kurtardık.  

Hud(60) Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde bir lanet cezasına çarptırıldılar. 

Bak işte, Ad topluluğu Rablerine küfrettiler ve bak işte, defoldu gitti hud'un kavmi Ad!  

Hud(89) Ey kavmim , bana karşı çıkmanız, sakın sizi Nuh kavminin veya hud kavminin 

ya da Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir felakete sürüklemesin! Lut kavmi de 

sizden uzak değildir!  

Şuara(124) Kardeşleri hud o zaman onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz 

mısınız?  

 

SALİH-10- 

-Araf(73) Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara: "Ey kavmim, 

Allah'a kulluk edin, ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir 

mucize geldi. Bu size bir delil olmak üzere Allah'ın dişi devesidir, bırakın Allah'ı 

toprağında otlasın, ona bir fenalıkla dokunmayın; yoksa acı bir azaba uğrarsınız!" dedi.  

-Araf(75) Kavminin içinde kibirlerine yediremeyen cumhur cemaat =ileri gelenler, 

hırpalanmakta olanlardan iman etmiş olanlara: "Siz, Salih'in gerçekten Rabbi 

tarafından gönderilmiş olduğunu biliyor musunuz?" dediler. Onlar: "Doğrusu biz, onun 

gönderildiği şeye inanıyoruz!" dediler.  

-Araf(77) Derken o dişi deveyi tepelediler, ayaklarını keserek öldürdüler, Rablerinin 

emrine baş kaldırdılar ve: "Hey Salih, sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit 

etmekte olduğun azabı getir de görelim!" dediler.  

-Araf(189) O, o zattır ki sizi bir tek nefisten yarattı, eşini de ondan yarattı ki gönlü buna 

ısınsın. Onun için eşine yaklaşınca o hafif bir yükle hamile kaldı, bir müddet böyle geçti, 

derken yükü ağırlaştı. O vakit ikisi birden kendilerini yetiştiren Allah'a şöyle dua 
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ettiler: "Bize Salih yaraşıklı bir çocuk ihsan edersen, yemin ederiz ki, kesinlikle 

şükreden kullarından oluruz!"  

-Hud(61) Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. O: " Ey kavmim, Allah'a kulluk 

edin, O'ndan başka bir ilahınız da yoktur. Sizi, yerden O meydana getirdi, yeryüzünde 

yerleşme ve imar etme gücünü size O verdi; O'nun bağışlamasını isteyin, sonra O'na 

tevbe edin! Şüphe yok ki, Rabbim yakındır, duaları kabul edendir." dedi.  

-Hud(62) Onlar: " Ey Salih, bundan önce sen, içimizde ümit beslenen bir kişiydin, şimdi 

bizi babalarımızın tapındığına tapmaktan vazgeçirmek mi istiyorsun? Biz kesinlikle 

senin bizi davet ettiğin şeyden çok kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz." dediler.  

-Hud(66) Emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberinde iman etmiş olanları, tarafımızdan 

bir rahmetle azaptan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbindir çok güçlü, 

çok üstün olan.  

-Hud(89) Ey kavmim , bana karşı çıkmanız, sakın sizi Nuh kavminin veya Hud 

kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir felakete sürüklemesin! Lut 

kavmi de sizden uzak değildir!  

-Şuara(142) Kardeşleri Salih o zaman onlara şöyle demişti : "Allah'tan korkmaz 

mısınız?  

-Neml(45) Andolsun ki, Allah'a ibadet edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i 

göndermiştik; hemen birbirleriyle çekişen iki fırka oldular.  

   

 

İBRAHİM (Âl-İ İBRAHİME) 69- 

Bakara(124) Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların 

hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder 

yapacağım." İbrahim de, "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" demişti. Bunun 

üzerine Rabbi, "Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz" demişti.  

Bakara(125) Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-

ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: 

"Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) 

tertemiz tutun."  

Bakara(126) Hani İbrahim, "Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a 

ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır" demişti. Allah da, "İnkâr 

edeni bile az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu cehennem azabına 

girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası!" demişti.  
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Bakara(127) Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, 

"Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" 

diyorlardı.  

Bakara(130) Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? 

Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.  

Bakara(132) İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: "Oğullarım! 

Allah sizin için bu dini (İslâm'ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün" dedi.  

Bakara(133) Yoksa siz Yakub'un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra 

kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail 

ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler ona boyun eğmiş 

müslümanlarız." dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?  

Bakara(135) (Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru 

yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, 

Allah'a ortak koşanlardan değildi."  

Bakara(136) Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, 

Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün 

diğer peygamberlere Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden 

ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz."  

Bakara.140. Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da 

yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, 

yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha 

zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir. 

Bakara(258) Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi 

hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, "Benim Rabbim diriltir, 

öldürür." demiş; o da, "Ben de diriltir, öldürürüm" demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, 

"Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir" deyince, kâfir şaşırıp 

kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.  

Bakara(260) Hani İbrahim, "Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. 

(Allah ona) "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin 

olması için" demişti. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları 

parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak 

gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."  

Al-i İmran(33) Şüphesiz, Allah, Adem'i, Nûh'u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran 

ailesini (soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.”  

Al-i İmran(65) Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, 

İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?  
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Al-i İmran(67) İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah'ı bir 

tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.  

Al-i İmran(68) Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de 

bu peygamber (Muhammed) ve mü'minlerdir. Allah da mü'minlerin dostudur.  

Al-i İmran(84) De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, 

Yakub'a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden 

verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız."  

Al-i İmran(95) De ki: "Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim'in 

dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."  

Al-i İmran(97) Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, 

güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde 

bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden 

müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.)  

Nisa(54) Yoksa, insanları; Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla 

kıskanıyorlar mı? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara 

büyük bir hükümranlık da vermiştik.  

Nisa(125) Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hakka yönelen 

İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim'i dost 

edindi.  

Nisa(163) Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, 

Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.  

Enam(83) İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz... Biz dilediğimiz 

kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, 

hakkıyla bilendir.  

Enam(74) Hani İbrahim babası Âzer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben 

seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.  

Enam(75) İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı 

gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.  

Enam.83. İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimiz.. Biz dilediğimiz 

kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, 

hakkıyla bilendir. 

Enam(161) De ki:"Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a 

yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."  

Tevbe(70) Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; 

İbrahim'in kavminin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı 

http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=3
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=6
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9


mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar Allah da 

onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine 

zulmediyorlardı.  

Tevbe(114) İbrahim'in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. 

Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz 

İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.  

Hud(69) Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim'e müjde getirip "Selâm sana!" 

dediler. O, "Size de selâm" dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.  

Hud(74) İbrahim'in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim 

(elçilerimiz)le tartışmaya başladı.  

Hud(75) Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi.  

Hud(76) Elçilerimiz, "Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü Rabbinin emri kesin olarak 

gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir" dediler.  

Yusuf(6) "İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu 

öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve 

Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir."  

Yusuf(38) "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a 

herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın 

bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler."  

Hicr(51) Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.  

İbrahim(35) Hani İbrahim demişti ki: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı 

putlara tapmaktan uzak tut."  

Nahl(120) Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi. Allah'a 

ortak koşanlardan değildi.  

Nahl(123) Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak 

koşanlardan değildi" diye vahyettik.  

Meryem(41) Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir 

peygamber idi.  

Meryem(46) Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer 

vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.  

Meryem(58) İşte bunlar, Adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin 

soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan 

kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu 

zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.  

http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=9
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=11
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=12
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=15
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=15
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=14
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=14
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=14
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=16
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=1&sid=19


Enbiya(51) Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini 

verdik. Biz zaten onu biliyorduk.  

Enbiya.60. (İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını 

duyduk” dediler. 

Enbiya(62) (İbrahim gelince) "Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim" dediler.  

Enbiya(69) "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik.  

Hac(26) Hani biz İbrahim'e, Kâbe'nin yerini, "Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, 

tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle" diye belirlemiştik.  

Hac(43. İbrahim'in kavmi de Lüt'un kavmi de; 

Hac(78) Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük 

yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu 

Kur'an'da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de 

insanlara şahitt (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a 

sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!  

Şuara(69) Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku.  

Ankebut(16) İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: 

"Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha 

hayırlıdır."  

Ankebut(31) Elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, "Biz bu 

memleket halkını helak edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir" dediler.   

Ankebut(32) İbrahim, "Ama orada Lût var" dedi. Onlar, "Orada kimin bulunduğunu 

biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri 

kalıp helak edilenlerden olacaktır."  

Ahzab(7) Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh'tan, İbrahim, 

Mûsâ ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.  

Saffat(83) Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.  

Saffat(104) Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu 

(boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"  

Saffat(109) İbrahim'e selam olsun.  

Sad(45) (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u 

da an.  

Şura.13. “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin 
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kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona 

dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. 

Zuhruf(26) Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: "Şüphesiz ben sizin 

taptıklarınızdan uzağım."  

Zariyat(24) (Ey Muhammed!) İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?  

Necm(37) Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in 

sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?  

Hadid(26) Andolsun, biz Nûh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. 

Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, 

ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.  

Mümtehine(4) İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek 

vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. 

Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli 

bir düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi. Yalnız İbrahim'in, babasına, "Senin 

için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi 

önlemeye gücüm yetmez" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana 

dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır."  

A’la(19) Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da 

vardır.  

 

LUT-27- 

-Enam(86) İsmail'i, Elyasa'ı, Yûnus'u ve Lût'u da hidayete erdirmiştik. Her birini 

âlemlere üstün kılmıştık.  

-Araf(80) Lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Sizden 

önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?"  

Hud(70) Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı 

içinde bir korku duydu. Dediler ki: "Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik."  

Hud(74) İbrahim'in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim 

(elçilerimiz)le tartışmaya başladı.  

-Hud(77) Elçilerimiz Lût'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve "Bu çok 

zor bir gün" dedi.  

Hud(81) Konukları şöyle dedi: "Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla 

ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına 

bakmasın. Ancak karın müstesna. (Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına 
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gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. 

Sabah yakın değil midir?!"  

Hud(89) "Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd 

kavminin, yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de 

başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir."  

Hicr(59. Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız. 

Hicr.61. Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman, 

-Enbiya(71) Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere 

ulaştırdık.  

-Enbiya(74) Biz Lût'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan 

memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah'ın 

emrinden çıkan kimseler) idiler.  

Hac(43. İbrahim'in kavmi de Lüt'un kavmi de;  

Şuara(160) Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı.  

Şuara(161) Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaz mısınız?"  

Şuara(167) Dediler ki: "Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka 

(şehirden) çıkarılanlardan olacaksın!"  

Neml.54. Lût’u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o, kavmine şöyle demişti: “Göz 

göre göre, o çirkin işi mi yapıyorsunuz?” 

Neml.56. Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: “Lût’un ailesini 

memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)” 

Ankebut(26) Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim'e) iman etti. İbrahim, "Ben, Rabbime 

(gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve 

hikmet sahibidir" dedi.  

Ankebut(28) Lût'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: 

"Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı 

işliyorsunuz."  

Ankebut(32) İbrahim, "Ama orada Lût var" dedi. Onlar, "Orada kimin bulunduğunu 

biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri 

kalıp helak edilenlerden olacaktır."  

Ankebut(33) Elçilerimiz Lût'a geldiklerinde, Lût, onlar yüzünden tasalandı, onlar 

hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni 

kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır."  
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Saffat(133) Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.  

Sad(13) Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi2 Firavun, Semûd 

kavmi, Lût kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) 

gruplardı.  

Kaf(13. Âd, Firavun, Lût'un kardeşleri de (yalanladılar).  

Kamer(33) Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.  

Kamer(34. Biz de üzerlerine taşlar yağdıran (kasırga) gönderdik. Yalnız Lut ailesini bir 

seher vakti kurtardık,  

Tahrim(10) Allah, inkar edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu 

ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara 

hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, 

"Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denildi.  

 

İSMAİL-12- 

Bakara(125) Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-

ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: 

"Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) 

tertemiz tutun."  

Bakara(127) Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, 

"Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" 

diyorlardı.  

Bakara(133) Yoksa siz Yakub'un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra 

kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail 

ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler ona boyun eğmiş 

müslümanlarız." dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?  

Bakara(136) Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, 

Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün 

diğer peygamberlere Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden 

ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz."  

Bakara(140) Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da 

yahudi, ya da hıristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz, 

yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha 

zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.  

Al-i İmran(84) De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, 

Yakub'a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden 

verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız."  
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Nisa(163) Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, 

Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.  

Enam(86) İsmail'i, Elyasa'ı, Yûnus'u ve Lût'u da hidayete erdirmiştik. Her birini 

âlemlere üstün kılmıştık.  

İbrahim(39) "Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a 

mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir."  

Meryem(54) Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, 

bir nebi idi.  

Enbiya(85) İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.  

Sad(48) (Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl'i de an. Onların her biri iyi 

kimselerdi.  

 

İSHAK-17- 

Bakara(133) Yoksa siz Yakub'un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra 

kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail 

ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler ona boyun eğmiş 

müslümanlarız." dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?  

Bakara(136) Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, İsmail, İshak, 

Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün 

diğer peygamberlere Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden 

ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz."  

Bakara(140) Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da 

yahudi, ya da hıristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz, 

yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha 

zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.  

Al-i İmran(84) De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, 

Yakub'a ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden 

verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız."  

Nisa(163) Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, 

Hârûn'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davûd'a da Zebûr vermiştik.  

Enam(84) Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha 

önce Nûh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, 

Yûsuf'u, Mûsâ'yı ve Hârûn'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.  
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Hud(71) İbrahim'in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak'ı 

müjdeledik; İshak'ın arkasından da Yakûb'u.  

Yusuf(6) "İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu 

öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve 

Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir."  

Yusuf(38) "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a 

herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın 

bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler."  

İbrahim(39) "Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a 

mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir."  

Meryem(49) İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile 

Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.  

Enbiya(72) Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler 

yaptık.  

Ankebut(27) O'na (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere 

peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, 

ahirette de salih kimselerdendir.  

Saffat(112) Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.  

Saffat(113) Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da 

vardı, kendine apaçık zulmedenler de.  

Sad(45) (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u 

da an.  

 

YUSUF-27- 

Enam(84) Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete 

erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, 

Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız.  

Yusuf(4) Bir vakit Yusuf babasına: "Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı 

gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar." dedi.  

Yusuf(7) Yüceliğim hakkı için Yusuf ve kardeşlerinde soranlara ibret olacak deliller 

vardı.  
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Yusuf(8) Çünkü kardeşleri: "Kesinlikle Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden daha 

sevgilidir. Oysa biz birbirine sargın bir topluluğuz. Doğrusu babamız belli ki, yanılıyor.  

Yusuf. 9.“Yûsuf’u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan 

sonra (tövbe edip) salih kimseler olursunuz.” 

Yusuf.10. Onlardan bir sözcü, “Yûsuf’u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki 

geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın” dedi. 

Yusuf(11) Vardılar babalarına: "Ey babamız, neden sen, Yusuf hakkında bize 

güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyenleriz.  

Yusuf(17) Ey babamız, biz gittik yarışıyorduk, Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık; 

bir de baktık ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmazsın!" 

dediler.  

Yusuf(21) Mısırda onu satın alan kişi karısına: "Ona iyi bak, belki bize yararı olur, ya 

da onu evlat ediniriz." dedi.Bu şekilde Yusuf'u orada yerleştirdik, kendisine olayların 

yorumuna dair bilgiler öğretelim diye. Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir, fakat 

insanların çoğu bilmezler.  

Yusuf.29. “Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme. (Ey Kadın,) sen de 

günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin.” 

Yusuf.46. (Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi 

zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum 

yap. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) 

bilirler” dedi. 

Yusuf(51) Hükümdar o kadınlara: "Derdiniz neydi ki, o zaman Yusuf'un nefsinden 

murad almağa, onunla birlikte olmaya kalkıştınız?" dedi. Onlar: "Haşa, Allah için biz 

onun aleyhine bir kötülük bilmiyoruz!" dediler. Azizin karısı: "Şimdi gerçek ortaya 

çıktı; onun nefsinden ben kam almak istedim. O ise kesinlikle doğru söyleyenlerdendir." 

dedi.  

Yusuf(56) Ve işte böylece Yusuf'u o ülkede yerleştirdik; neresinde isterse makam 

tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyi davrananların mükafatım 

zayi etmeyiz.  

Yusuf(58) Birden Yusuf'un kardeşleri çıkageldiler; gelip yanıma girdiler; hemen onları 

tanıdı, onlar ise onu tanımıyorlardı.  

Yusuf.69. Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; o, kardeşi Bünyamin’i yanına bağrına bastı 

ve (gizlice) “Haberin olsun ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme” 

dedi. 

Yusuf(76) Bunun üzerine (Yusuf) kardeşinin kabından önce, onların kaplarını aramaya 

başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı, işte Yusuf için böyle bir tedbir yaptık! 
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Melik'in kanununa göre kardeşini alıkoymasına çare yoktu. Ancak Allah'ın dilemesi 

başka! Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin üstünde bir bilen 

vardır.  

Yusuf(77) Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, bundan önce bir kardeşi de çalmıştı." O vakit 

Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmeden:"Siz çok kötü bir durumdasınız, ne isnat 

ettiğiniz! Allah çok iyi biliyor." dedi.  

Yusuf(80) Ne zaman ki ondan ümit kestiler, fısıldaşarak çekildiler. Büyükleri dedi ki: 

"Babanızın, aleyhinizde Allah'tan söz almış olduğunu, bundan öncede Yusuf hakkında 

yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Ben artık babam izin verinceye veya Allah 

hakkımda bir hüküm verinceye kadar buradan ayrılmam; O, hükümverenlerin en 

hayırlısıdır."  

Yusuf(84) Ve onlardan yüzünü çevirdi de: "Ey Yusuf'un üstünde titreyen tasam!" dedi 

ve üzüntüden gözlerine ak düştü; artık yutkunuyor, yutkunuyordu.  

Yusuf(85) Dediler ki: "Hala Yusuf'u anıp duruyorsun, vallahi sonunda kederden 

eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın!"  

Yusuf(87) Ey oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız; 

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah'ın rahmetinden ümidin! kesen 

ancak kafirler güruhudur."  

Yusuf(89) Dedi ki: "Cahilliğinizde siz Yusuf ile kardeşine ne yaptığınızı biliyor 

musunuz?"  

Yusuf(90) "A a.! Sen Yusuf musun?" dediler. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim! Allah 

bize lütfuyla iyilikte bulundu;bir gerçektir ki, kim Allah' tan korkar ve sabrederse, 

muhakkak Allah iyilerin mükafatım zayi etmez." dedi.  

Yusuf(94) Ne zaman ki, bu taraftan kervan ayrıldı, öteden babaları dedi ki: "Doğrusu 

ben bana bunaklık yakıştırmasına kalkamazsanız gerçekten Yusuf'un kokusunu 

duyuyorum, eğer bunak demezseniz!"  

Yusuf.99. (Mısır’a gidip) Yûsuf’un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına 

bastı ve “Allah’ın iradesi ile güven içinde Mısır’a girin” dedi. 

Yusuf(100) Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. 

Yusuf da:"Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim 

onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu;çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan 

benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya 

getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu 

ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır!  

Mümin(34) Bundan önce size apaçık delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size 

getirdiği gerçekte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat ettiğinde de: "Bundan sonra 
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Allah asla peygamber göndermez!" dediniz. İşte aşırı şüpheci olanları Allah böyle 

şaşırtır.  

 

ŞUAYB-11- 

-Araf(85) Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: 

"Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. 

Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların 

mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. 

İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır."  

-Araf(88) Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: "Ey Şuayb! 

Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte 

inananları memleketimizden çıkarırız." Şuayb, "İstemesek de mi?" dedi.  

-Araf(90) Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: "(Ey ahali!) 

Andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz."  

-Araf(92) Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar 

var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu.  

Hud.84. Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O, şöyle dedi: 

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Ölçüyü ve 

tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir 

günün azabından korkuyorum.” 

Hud.87. Dediler ki: “Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında 

dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten 

yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın.” 

Hud.91. Dediler ki: “Ey Şu’ayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni 

aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni taşa tutardık. Zaten sen bizce 

itibarlı biri değilsin.” 

Hud.94. (Azap) emrimiz gelince, Şu’ayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri, katımızdan 

bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da 

yurtlarında diz üstü çökekaldılar. 

Şuara(177) Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz 

mısınız?"  

Ankebut(36) Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, "Ey 

kavmim! Allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak karışıklık çıkarmayın" dedi.  
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MUSA-136- 

Bakara(51) Ve bir vakit Musa'ya kırk gece (Tur'da kalmak ve sonra kendisine Tevrat 

verilmek üzere) sözleştik. Sonra siz, onun arkasından kendinize zulmederek buzağıya 

taptınız.  

Bakara(53) Ve bir vakit Musa'ya o Kitab'ı ve Furkan'ı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda 

gidesiniz. Bakara(54) Ve bir vakit Musa, kavmine dedi ki: "Ey kavmim, cidden siz o 

buzağıya tapmakla kendinize zulmettiniz. Gelin yaratanınıza dönün, tevbe edin de 

nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız yaratanınız yanında sizin için hayırlıdır." Böylece 

tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten O, tevbeleri çok kabul eden, devamlı merhamet 

edendir.  

Bakara.54. Mûsâ, kavmine dedi ki: “Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilâh edinmekle 

kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi 

düzeltin). Bu, Yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların 

tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.” 

Bakara(55) Ve bir vakit: "Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe, senin sözüne 

kesinlikle inanmayacağız." dediniz. Bunun üzerine sizi o yıldırım yakalayıverdi; siz de 

bakakalmıştınız.  

Bakara(60) Ve bir vakit Musa, kavmi için su dilediğinde bulunmuştu, Biz de: "Asan ile 

taşa vur!" demiştik. Bunun üzerine ondan oniki pınar fışkırdı. Her kısım insanlar kendi 

su alacağı kaynağı bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için de bozgunculuk yaparak 

yeryüzünü fesada vermeyin!  

Bakara(61) Ve bir vakit: "Ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız, artık 

bizim için rabbine dua et, bize yerin yetiştirdiği şeylerden; sebzesinden, kabağından, 

sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın." dediniz. (O da): "O üstün olanı 

daha aşağı olanla değişmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya inin, o vakit size istediğiniz 

olacaktır." dedi. Üzerlerine de zillet ve meskenet damgası basıldı ve sonunda Allah'tan 

bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu, çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız 

olarak peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu, çünkü isyana daldılar ve aşırı 

gidiyorlardı.  

Bakara(67) Bir vakit de Musa, kavmine demişti ki: "Allah size bir sığır boğazlamanızı 

emrediyor." Onlar da: "Ay! Bizimle eğlenip alay mı ediyorsun?" dediler. O da: "O gibi 

cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım." dedi.  

Bakara(87) Andolsun ki, Musa'ya o kitabı verdik, arkasından bir takım peygamberler 

de gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya deliller verdik ve O'nu Cebrail ile de 

destekledik. Demek ki, size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle bir peygamber 

geldikçe her defasında kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için kimine yalan 

diyecek, kimini de öldürecek misiniz?  
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Bakara(92) Andolsun ki, Musa size apaçık delillerle gelmişti de arkasından tuttunuz 

danaya taptınız. Siz işte o zalimlersiniz.  

Bakara(108) Yoksa siz peygamberinizi, bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya 

çekmek mi istiyorsunuz? Oysa her kim imanı inkarla değiştirirse artık düz yolun 

ortasında sapıtmış olur.  

Bakara(136) Ve deyin ki: "Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, bize ne indirildiyse; 

İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse; Musa'ya, İsa'ya ne 

verildiyse ve bütün peygamberlere Rableri tarafından ne verildiyse hepsine iman ettik. 

O'nun elçilerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve biz, ancak O'nun için boyun eğen 

müslümanlarız.  

Bakara.246. Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne 

yaptılar)? Hani, peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah 

yolunda savaşalım” demişlerdi. O, “Ya üzerinize savaş farz kılındığı hâlde, 

savaşmayacak olursanız?” demişti. Onlar, “Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan 

uzaklaştırılmış olduğumuz hâlde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap 

vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. 

Allah, zalimleri hakkıyla bilendir. 

Bakara(248) Peygamberleri onlara: "Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, 

içinde sizlere Rabbından bir rahatlık ve Musa ile Harun ailesinin bıraktıklarından bir 

kısmı bulunan bir sandığın gelmesi olacaktır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanan 

kişilerseniz, elbette size bunda kesin bir delil vardır." demişti.  

Ali İmran(84) De ki: "Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a 

ve torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık 

iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun 

eğen müslümanlarız!"  

Nisa(153) Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirivermeni istiyorlar. Çok 

görme: Musa'dan daha da büyüğünü istediler ve: "Allah'ı bize açıkça göster." dediler 

de zulümleri yüzünden kendilerini yıldırım çarptı. Sonra kendilerine o kadar mucizeler 

gelmişken tuttular danaya taptılar. Biz bunları bağışladık ve Musa'ya güçlü bir saltanat 

verdik,  

Nisa(164) Ve gerek sana önceden kendilerini anlattığımız peygamberleri, gerekse 

anlatmadığımız peygamberleri gönderdiğimiz, hem de Allah'ın Musa'ya kelam 

söylemesi gibi.  

Maide(20) Bir zaman Musa, kavmine: "Ey kavmim, Allah'ın size verdiği nimeti 

düşünün; çünkü O, içinizden peygamberler gönderdi, sizi hükümdarlar yaptı ve 

alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi.  

Maide(22) Onlar: "Ey Musa, orada hepsi de zorba bir topluluk var ve onlar oradan 

çıkmadıkça biz oraya girmeyiz. Eğer onlar çıkarlarsa biz de gireriz." dediler.  
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Maide(24) Onlar: "Ey Musa, onlar orada bulundukça biz asla oraya girmeyiz! Haydi, 

sen Rabbinle git, ikiniz savaşın; biz işte burada oturacağız!" dediler.  

Enam(84) Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete 

erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, 

Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız.  

Enam.91. Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, “Allah, hiç kimseye hiçbir şey 

indirmedi” dediler. De ki: “Mûsâ’nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, 

parça parça kâğıtlar hâline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; 

(kendisiyle) sizin de, babalarınızın da bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab’ı kim 

indirdi?” (Ey Muhammed!) “Allah” (indirdi) de, sonra bırak onları, içine daldıkları 

batakta oynayadursunlar. 

Enam(154) Sonra Siz, Musa'ya, güzelce tatbik edene nimetlerimizi tamamlamak, herşeyi 

detaylı açıklamak, doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere o kitabı verdik ki, 

Rablerine kavuşacaklarına inansınlar...  

Araf(103) Sonra onların arkasından Musa'yı ayetlerimizle, Firavun ve topluluğuna 

gönderdik. Tuttular o ayetlere karşı çıkarak zulmettiler. Artık bir bak o bozguncuların 

sonu ne oldu?  

Araf.104. Mûsâ dedi ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi tarafından 

gönderilmiş bir peygamberim.” 

Araf(115) Ey Musa, önce sen mi hünerini ortaya atacaksın, yoksa biz mi?" dediler.  

Araf(117) Biz de Musa'ya: "Asanı bırakıver!" diye vahyettik. Bir de baktılar ki, o 

onların bütün uydurduklarını yalayıp yutuyor!  

Araf.122. “Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine.” 

Araf(127) Firavun kavminin yine ileri gelenleri: "Seni ve ilahlarını terk etsinler de 

yeryüzünde fesat çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavimini serbest bırakacaksın?" 

dediler. O da: "Oğullarını öldürür, kadınlarını sağ bırakırız. Yine tepelerinde kahrımızı 

yürütürüz." dedi.  

Araf.128. Mûsâ, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü 

Allah’ındır. Ona, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlarındır” dedi. 

Araf(131) Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman: "İşte bu bizim hakkımızdır." dediler. 

Başlarına bir kötülük gelirse Musa ile yanındakilerin uğursuzluğuna verirlerdi. 

Uğursuzluk kuşları ise Allah'ın yanındadır. Fakat çoğu bilmezlerdi.  
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Araf(134) Üzerlerine azap çöktüğü vakit dediler ki: "Ey Musa sana verdiği söze 

dayanarak, bizim için Rabbine dua et! Eğer bu azabı bizden sıyırırsan, andolsun ki, 

sana kesinlikle iman eder ve İsrail oğullarını seninle birlikte muhakkak göndeririz."  

Araf(138) Ve İsrail oğullarına denizi atlattık. Derken, bir kavme vardılar, toplanmış 

kendilerine mahsus bir takım putlara tapıyorlardı. Dediler ki: "Ey Musa, bunların 

birçok ilahları olduğu gibi sen de bize ilah yap!" Dedi ki: "Siz gerçekten cahillik 

ediyorsunuz. Çünkü o gördüklerinizin içinde bulundukları din, yok olmaya mahkumdur 

ve bütün yaptıkları batıldır!"  

Araf(142) Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece 

Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: 

"Kavmim içinde benim yerime geç ve ıslaha çalış da bozguncuların yoluna gitme!"  

Araf(143) Musa tayin ettiğimiz özel vakitte gelip Rabbi O'na kelamiyle iltifatta 

bulununca: "Ey Rabbim, göster bana kendini, Sana bakayım." dedi. O da buyurdu ki: 

"Beni katiyyen göremezsin, ancak dağa bak, eğer yerinde durursa demek beni 

görebileceksin" Derken Rabbi dağa tecelli buyurunca onu un ufra (toz duman) ediverdi. 

Musa da baygın düştü. Ayılınca: "Münezzehsin, Sana tevbe ile döndüm ve ben 

mü'minlerin ilkiyim." dedi.  

Araf(144) Allah buyurdu ki: "Ey Musa, haberin olsun, Ben, mesajlarımla ve kelamımla 

seni o insanların üzerine seçtim. Şimdi şu sana verdiğimi al ve şükrünü bilenlerden ol!"  

Araf.148. Mûsâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, 

böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilâh) edindiler. Onun kendileriyle 

konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? (Böyle iken) onu 

(ilâh) edindiler de zalim kimseler oldular. 

Araf.150. Mûsâ, kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, “Benden sonra 

arkamdan ne kötü işler yaptınız! Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?” dedi. 

(Öfkesinden) levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu, onu kendine doğru çekmeye 

başladı. (Kardeşi) “Ey anam oğlu” dedi, “Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni 

öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler 

topluluğu ile bir tutma.” 

Araf.154. Mûsâ’nın öfkesi dinince (attığı) levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için 

korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. 

Araf(155) Bir de Musa tayin ettiğimiz vakitte huzurumuzda bulunmak üzere kavminden 

yetmiş er seçmişti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı. Musa dedi ki: "Rabbim, 

dileseydin bunları ve beni daha önce helak ederdin. Şimdi bizi ,içimizdeki o beyinsizlerin 

yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin? O da sırf Senin imtihanın; Sen bununla 

dilediğini sapıklığa bırakır, dilediğine hidayet kılarsın! Bizim velimiz Sensin; artık bizi 

bağışla, bize merhamet eyle; bağışlayanların en hayırlısı Sensin!  
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Araf(159) Evet! Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki, doğruya yöneltirler ve 

onunla hükmedip adalet gösterirler.   

Araf(160) Bununla beraber Biz onları oniki kabileye, o kadar ümmete ayırdık ve 

Musa'ya -kavmi kendisinden su istediği vakit- şöyle vahyettik: "Vur asan ile taşa!" O 

zaman ondan on iki pınar akmaya başladı. Halkın her kesimi kendi su alacağı yeri 

belirledi. Bulutu da üzerlerine gölgelik çektik, kendilerine kudret helvası ile bıdırcın 

indirdik ve: "Size rızık olarak verdiğimiz nimetlerin temizlerinden yiyin!" dedik. 

Bununla beraber onlar zulmu Bize yapmadılar, ancak kendi nefislerine 

zulmediyorlardı.  

Yunus(75) Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u Firavun ve cemaatine 

gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar suçlu bir toplum idiler.  

Yunus.77. Mûsâ: “Size hak gelince, onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir 

midir? Oysa sihirbazlar, iflah olmazlar!” dedi. 

Yunus(80) Bunun üzerine büyücüler gelince Musa onlara: "Ne atacaksanız ortaya siz 

atın!" dedi.   

Yunus(81) Attıklarında Musa dedi ki: "Bu sizin yaptığınız sihirdir. Muhakkak Allah 

onu iptal edecektir. Şüphesiz ki, Allah fesatçıların işini düzeltmez."  

Yunus(83) Özetle, Firavun ve adamlarının belası korkusundan önceleri Musa'ya -

kavminin bir kısmından başka- iman eden olmadı; çünkü Firavun o yerde çok üstün ve 

çok aşırı giden taşkınlıklardan idi.  

Yunus.84. Mûsâ, “Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah’a iman etmişseniz, eğer O’na 

teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O’na tevekkül edin” dedi. 

Yunus(87) Biz de Musa ile kardeşine şöyle vahyettik. "Kavminiz için Mısır'da bir takım 

evler hazırlayın, evlerinizi kıble tarafına yapın ve namaz kılın! Bir de mü'minleri 

müjdele!  

Yunus.88. Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri 

gelenlerine, dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan 

saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık 

ver, çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.” 

Hud(17) Rabbinden açık bir delil üzerinde olan, O'nun tarafından bir şahidin izlediği, 

ayrıca kendisinden önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse 

onlara benzer mi? İşte bunlar, ona iman ederler. Gruplardan her kim ona küfrederse, 

artık onun varacağı yer ateştir, sakın bunda şüpheye düşme; çünkü bu Rabbinden bir 

gerçektir. Ne var ki, insanların çoğu imana gelmezler.  

Hud(96) Ululuğuma andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.  
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Hud(110) Andolsun ki, Musa' ya kitabı verdik de onda anlaşmazlığa düşüldü. 

Rabbinden önceden verilmiş bir söz olmasaydı, kesinlikle aralarında hüküm verilmiş, 

bitmiş olurdu. Onlar ise bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler.  

İbrahim(5) Andolsun ki, Musa'yı mucizelerimizle: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar 

ve onlara Allah günleri ile öğüt ver!" diye gönderdik. Şüphesiz ki, bunda çok sabreden, 

çok şükreden herkes için birçok ibretler vardır  

İbrahim(6) Ve o vakit Musa kavmine demişti ki: "AIIah'ın üzerinizdeki nimetini anın! 

Bir vakit sizi Firavun'nun adamlarından kurtardı ki, sizi işkencenin kötüsüne 

peyliyorlar ve oğullarınız! boğazlayıp kadınlarınızı diri tutmak istiyorlardı. Ve bunda 

Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.   

İbrahim(.8. Mûsâ, şöyle dedi: “Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz 

de gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyık olandır.” 

İsra.2. Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ve onu, “Benden başkasını vekil edinmeyin” 

diyerek, İsrailoğullarına bir rehber yaptık. 

İsra(101) Andolsun ki, Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Sor İsrail oğullarına; 

Musa onlara geldiği vakit, Firavun ona dedi ki: "Ey Musa ben seni kesin büyüye 

tutulmuş sanıyorum!"  

Kehf(60) Bir vakit Musa genç hizmetçisine demişti ki: " İki denizin birleştiği yere 

varıncaya kadar durmayacağım, yahut senelerce gideceğim."  

Kehf.66. Mûsâ ona, “Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen 

için sana tabi olayım mı?” dedi. 

Meryem(51) Kitapta Musa'yı da an, çünkü O, ihlaslı idi ve bir elçi, bir peygamber idi.  

Taha.9. Mûsâ’nın haberi sana ulaştı mı? 

Taha(11) -Ona vardığı zaman, kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa  

Taha(17) O sağ elindeki de ne, ey Musa?  

Taha(19) "Bırak onu, ey Musa!" diye buyurdu.  

Taha(36) Allah: "Haydi, erdirildin dileğine, ey Musa!" buyurdu.  

Taha(40) O zaman kız kardeşin gidiyor ve: "ona iyi bakacak birini bulayım mı size?" 

diyordu. Böylece, gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni tekrar annene iade ettik. Hem 

bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık, seni birçok denemelerden geçirdik; bu 

sebeple yıllarca Medyen halkı arasında kaldın, sonra da ey Musa, bir kader üstüne 

geldin.  

Taha(49) Firavun: "Sizin Rabbiniz kimdir, ey Musa?" dedi.  

Taha(57) Dedi ki: "Ey Musa, sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi bize geldin?  
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Taha.61. Mûsâ, onlara şöyle dedi: “Yazıklar olsun size! Allah’a karşı yalan uydurmayın, 

yoksa sizi azap ile yok eder. Allah’a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.” 

Taha(65) Onlar: "Ey Musa ya sen at, ya da ilk atan biz olalım." dediler.  

Taha(67) Birden bire Musa, içinde bir tür korku duydu.  

Taha(70) Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar: "Harun il Musa'nın Rabbine 

iman ettik." dediler.  

Taha(77) Doğrusu Musa'ya şöyle vahyettik: "Kullarımla geceleyin yürü de onlara 

denizde kuru bir yol aç; yetişilmekten korkmaz ve endişe etmezsin."  

Taha(83) Hem seni kavminden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir, ey Musa?  

Taha.86. Bunun üzerine Mûsâ, öfke dolu ve üzgün bir hâlde halkına döndü. “Ey 

kavmim! Rabbiniz, size güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok 

zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana 

verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya taptınız)?” dedi. 

Taha(88) Böylece (Sâmirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. 

(Sâmirî ve adamları) “Bu sizin de ilâhınızdır, Mûsâ’nın da ilâhıdır. Öyle iken Mûsâ, 

(ilâhını burada) unuttu (da onu Tûr’da aramaya gitti)” dediler. 

Taha(91) Onlar: "Biz Musa bize dönünceye kadar onun başında durmaktan asla 

ayrılmayacağız!" dediler.  

Enbiya.48. Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn’a, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için o 

Furkân’ı (Tevrat’ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik. 

Hac(44) Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim, 

sonradan kendilerini tuttum alıverdim. O vakit cezalandırışım nasıl oldu (bir 

görseydin).  

Müminun(45) Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi 

Harun'u gönderdik.  

Muminun(49) Andolsun ki, berikiler doğru tutabilsinler diye Musa'ya o kitabı da 

verdik.  

Furkan(35) Andolsun ki, Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da yardımcısı yaptık  

Şuara(10) Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: "Git o zalim kavme!"  

Şuara.43. Mûsâ onlara, “Hadi ortaya atacağınız şeyi atın” dedi. 

Şuara.45. Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir 

takımlarını yutuyor. 

Şuara.48. “Mûsâ’nın ve Hârûn’un Rabbi’ne.” 
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Şuara.52. Biz Mûsâ’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip 

edileceksiniz” diye vahyettik. 

Şuara.61. İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşları, “Eyvah yakalandık” 

dediler. 

Şuara(63) Bunun üzerine Musa'ya: "Vur asan ile denize." diye vahyettik; vurunca bir 

infilak etti, her bölük koca birdağ oluverdi,  

Şuara.65. Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. 

Neml(7) Hani bir vakit Musa ailesine: "Gerçekten bir ateş(in varlığını) hissettim. Ya 

ondan size bir haber getireceğim, yahut bir yalın şule alıp geleceğim, gerek ki, bir ocak 

yakar ısınırsınız.       

Neml(9) Ey Musa! gerçek şu, Benim o daima üstün ve hikmet sahibi olan Allah!  

Neml(10) Ve bırak asanı! " Derken onu çevik bir yılan gibi çalkanıp kıvranır görünce, 

dönüp kaçtı ve arkasına bakmadı. "Ey Musa, korkma; çünkü peygamberler benim 

huzurumda korkmaz."  

Kasas(3) Sana Musa ile Firavun kıssasından bir kısmını iman edecek bir topluluğa ibret 

olsun diye, bütün gerçeği ile okuyacağız.  

Kasas(7) 0 sırada Musa'nın annesine: "Onu emzir; ona zarar gelmesinden bir korku 

hissettiğinde, kendisini denize bırakıver ve artık korkup üzülme! Biz, muhakkak onu 

sana iade edeceğiz ve kendisini peygamberlerden biri yapacağız." diye vahyettik.   

Kasas(10. Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile ilgili sözümüze) 

inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. 

Kasas(15) Bir de, halkının habersiz bulunduğu bir sırada şehre girdi, orada dövüşmekte 

olan iki adam buldu. Biri kendi taraftarlarından. biri düşmanlarındandı. Kendi 

taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı kendisinden yardım istedi. Musa da 

ona bir yumruk indirdi ve işini bitiriverdi. Bunun üzerine: "Bu, şeytanın işindendir. O, 

gerçekten şaşırtıcı belli bir düşmandır." dedi.  

Kasas(18) Derken şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı ve birden dön 

kendisinden yardım isleyenin yine feryad ettiğini gördü ve Musa ona: "Besbelli sen bir 

yaramazsın!" dedi.  

Kasas(19) Her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o: "Ey Musa. dün 

bir adamı öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen yalnızca yeryüzünde bir 

zorba mı olmak istiyorsun, ara buluculardan olmak istemiyor musun?" dedi.  

Kasas(20) Şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve: "Ey Musa, haberin olsun, 

ileri gelenler seni öldürmek için hakkında görüşme yapıyorlar; hemen çık git, ben senin 

iyiliğini isteyenlerdenim." dedi.  
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Kasas.29. Mûsâ, süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş 

ve ailesine, “Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan 

size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm” dedi. 

Kasas(30) Ateşin yanına gelince o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısında bulunan 

ağaçtan şöyle seslenildi ona: "Ey Musa, haberin olsun Benim, Ben, Allah, alemlerin 

Rabbi!  

Kasas(31) Bırak asanı!" Musa, onun bir çevik yılan misali hareket ettiğini görünce öyle 

bir dönüp kaçtı ki, arkasına bile bakmadı. "Ey Musa, yüzünü dön ve korkma; çünkü 

sen güvenlik içinde olanlardansın!  

Kasas.36. Mûsâ, onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, “Bu, ancak 

uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını 

duymadık” dediler. 

Kasas.37. Mûsâ, “Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel) sonucunun 

kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler” dedi. 

Kasas(38) Firavun ise şöyle dedi: "Ben, sizin için benden başka bir tanrı bilmiyorum. Ey 

Haman, haydi benim için çamur üzerine bir ocak yak da bana bir kule yap; belki 

Musa'nın tanrısına çıkarım; ama ben kesinlikle onun yalan söyleyenlerden olduğunu 

sanıyorum."  

Kasas(43) Andolsun ki, Biz Musa'ya o kitabı, ilk nesilleri helak ettikten sonra, 

insanların vicdanlarını aydınlatacak görüşler ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere 

verdik; belki düşünür, ibret alırlar.  

Kasas.44. (Ey Muhammed!) Mûsâ’ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı 

tarafında değildin. (O olayı) görenlerden de değildin. 

Kasas(48) Fakat şimdi onlara katımızdan gerçek (Kur'an) geldiği zaman: "Musa'ya 

verilen (mucize) gibisi verilseydi ya!" dediler. Oysa bundan önce Musa'ya verileni de 

inkar etmediler mi? Onlar: "Birbirini destekleyen iki büyü" dediler ve: "Biz, hiçbirine 

inanmayız!" dediler.  

Kasas(76) Doğrusu Karun, Musa'nın kavmindendi ve onlara karşı azıtmıştı. Ona öyle 

hazineler vermiştik ki, anahtarları gerçekten güçlü kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu. O 

zaman. kavmi ona şöyle demişti: "Güvenme (böbürlenme), çünkü Allah, güvenenleri 

(böbürlenenleri) sevmez.  

Ankebut(39) Karun'a Firavun'a ve Haman'a da (gönderdik). Andolsun ki, Musa onlara 

apaçık delillerle geldi de onlar; o yerde kibirlenip kafa tuttular. Oysa, (azabın) önüne 

geçecek değillerdi.  

 Secde(23) Andolsun ki (Biz) vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona 

kavuşmaktan şüpheye düşme. Onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kılmıştık.  
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Ahzab(7) Unutma o peygamberlerden keski sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, 

İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir söz aldık.  

Ahzab(69) Ey iman edenler, sizler o Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın! Eziyet ettiler 

de Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında yüzlü (itibar sahibi) 

idi.  

Saffat.114. Andolsun, biz Mûsâ’ya ve Hârûn’a da lütufta bulunduk. 

Saffat(120) "Selam Musa ile Harun'a!"  

Mümin(23. Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik, 

Mümin(26) Bir de Firavun: "Bırakın beni, öldüreyim Musa' yı da o, Rabbine dua etsin! 

Çünkü ben, onun.dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk 

çıkarmasından korkuyorum." dedi.  

Mümin.27. Mûsâ da, “Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim 

sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım” dedi. 

Mümin(37) Göklerin yollarına da Musa'nın tanrısınına muttali olurum ve kesinlikle ben 

onu yalancı sanıyorum." dedi. işte bu şekilde Firavun'a kötü ameli güzel gösterildi de 

yoldan çıkarıldı. Firavun'un düzeni hep hüsrandadır (çıkmazdadır).  

Mümin(53) Andolsun ki, Biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrail oğullarına o kitabı 

miras kıldık,  

Fussilet(45) Andolsun ki. Musa' ya o kitabı verdik de onda ihtilaf edildi. Eğer 

Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında iş bitirilirdi. Kesinlikle onlar, onun 

hakkında kuşkulu bir şüphe içindedirler.          

Sura(13) O,size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim, Musa ve 

İsa'ya tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tütün ve onda ayrılığa 

düşmeyin. Bu davet ettiğin iş müşriklere ağır geldi. Allah, ona dilediklerini seçecek ve 

kendine yüz tutanları (yönelenleri) de ona hidayetle eriştirecektir.  

Zuhruf(46) Andolsun ki, Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna gönderdik. 

(Musa) vardı : "Haberiniz olsun ben bütün alemlerin Rabbinin peygamberiyim." dedi.  

Ahkaf(12) Onun önünden de bir yol gösterici ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu 

da zulmedenleri korkutmak için, güzel davrananlara da bir müjde olarak Arap diliyle 

gelmiş doğrulayıcı bir kitaptır  

Ahkaf(30) Ve dediler ki: "Ey kavmimiz, haberiniz olsun ki, biz Musa'dan sonra 

indirilmiş önündeki kitapları doğrulayıp gerçeği ve doğru yolu gösteren bir kitap 

dinledik.  

Zariyat(38) Bir de Musa'da (ibret verici deliller vardır) ki, onu açık bir delille Firavun'a 

gönderdik de,  
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Necm(36) Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?  

Saf(5) Hani bir zaman Musa kavmine: "Ey kavmim, benim size (gönderilmiş) Allah'ın 

peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Sonra 

onlar yamukluk edince, Allah'da kalplerini yamulttu. Öyle ya, Allah fasıklar güruhunu 

doğru yola çıkarmaz!  

Naziat(15) Sana o Musa'nın haberi geldi ya?  

Ala(19) İbrahim'in ve Musa' nın sahifelerinde.  

 

HARUN-20- 

Bakara(248) Peygamberleri onlara: "Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, 

içinde sizlere Rabbından bir rahatlık ve Musa ile Harun ailesinin bıraktıklarından bir 

kısmı bulunan bir sandığın gelmesi olacaktır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanan 

kişilerseniz, elbette size bunda kesin bir delil vardır." demişti.  

Nisa(163) Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi.  

Enam(84) Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete 

erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, 

Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız.  

Araf(122) Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik." dediler.  

Araf(142) Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece 

Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi: 

"Kavmim içinde benim yerime geç ve ıslaha çalış da bozguncuların yoluna gitme!"  

Yunus(75) Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u Firavun ve cemaatine 

gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar suçlu bir toplum idiler.  

Meryem(28) Ey Harun'nun kız kardeşi, baban bir kötülük adamı değildi, annen de 

kahpe değildi"      

Meryem(53) Ve rahmetimizden kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona lutfettik.  

Taha(30) Kardeşim Harun'u.  

Taha.70. (Mûsâ’nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar 

hemen secdeye kapandılar ve, “Hârûn ve Mûsâ’nın Rabbine inandık” dediler. 
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Taha(90) Andolsun ki, önceden Harun onlara: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca bir 

fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin Rabbiniz esirgemesi çok Allah'tır; gelin bana uyun 

ve emrime itaat edin!" demişti.  

Taha(92) Musa: "Ey Harun, sana ne engel oldu bunların sapıklığa düştüklerini 

gördüğün zaman,  Enbiya(48) Andolsun ki: "Musa ile Harun'a Furkan'ı (Tevrat'ı) bir 

de ışık ve Allah'tan korkanlar için de bir öğüt vermiştik.  

Enbiya.48. Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn’a, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için o 

Furkân’ı (Tevrat’ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik. 

Müminun(45) Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi 

Harun'u gönderdik.  

Furkan(35) Andolsun ki, Musa'ya Kitab'ı verdik, kardeşi Harun'u da yardımcısı yaptık  

Şuara(13) ve göğsüm daralır, dilim açılmaz, onun için Harun'a da peygamberlik ver!  

Şuara(48) Musa ve Harun'un Rabbine!" dediler.  

Kasas(34) Kardeşim Harun ise lisanca benden daha açık konuşur; beni tasdik eden bir 

yardımcı olarak maiyetimde ona da peygamberlik ver;doğrusu ben, beni 

yalanlamalarından korkuyorum!" dedi.  

Saffat(114) Andolsun ki,Musa ile Harun'u da minnettar ettik.  

Saffat(120) "Selam Musa ile Harun'a!"  

 

DAVUD-16- 

Bakara(251) Böylece Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davud, Calut'u öldürdü, 

Allah kendisine hükümdarlık ve peygamberlik verdi ve ona dilediği şeyleri öğretti. 

Allah'ın insanları birbirleriyle önlemesi olmasaydı yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti. 

Fakat Allah'ın bütün akıl sahibi varlıklara karşı bir iyiliği vardır.  

Nisa(163) Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi.  

Maide(78) İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu 

İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta 

olmaları yüzündendi.  

Enam(84) Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete 

erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, 
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Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız.  

İsra(55) Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun ki, 

peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik.  

Enbiya.78. Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm 

veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit 

olmuştuk. 

Enbiya(79) Derhal onu Süleyman'a anlattık; bununla beraber herbirine bir hüküm ve 

bir ilim vermiştik. Dağları Davud'un emrine amade kılmıştık, kuşlarla beraber tesbih 

ediyorlardı; Biz bunları yaparız!  

Neml.15. Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar, “Hamd, bizi 

mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur” dediler. 

Neml(16) Ve Süleyman Davud'un yerine geçip dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili 

öğretildi ve bize herşeyden verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütufdur."  

Sebe(10) Andolsun ki, Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik: "Ey dağlar, çınlayın 

(teşbih edin) onunla beraber, siz de ey kuşlar!" dedik ve ona demiri yumuşattık.  

Sebe(13) Onlar, ona mihraplar, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan 

her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın! Kullarım 

arasında şükreden azdır.  

Sad(17) Şimdi sen onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz Davud'u an! Çünkü o 

evvab (içli, zikir ve tesbih ile Bize çok yönelen biri ) idi.  

Sad(22) O zaman Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşa düştü. Ona " 

Korkma!" dediler, biz iki davacıyız , birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen 

aramıza doğrulukla hükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar.  

Sad.24. Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek 

suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak 

iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd, bizim kendisini 

imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı 

ve Allah’a yöneldi. 

Sad.26. Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar 

arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan 

saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir 

azap vardır.” 

Sad(30) Bir de Davud'a Süleyman'ı ihsan ettik; ne güzel kuldu. O tesbih edip Allah'a 

yönelirdi.  
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EYYUB-4- 

Nisa(163) Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi.  

Enam(84) Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete 

erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, 

Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle 

mükafatlandırırız.  

Enbiya.83. Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise 

merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. 

Sad(41) Kulumuz Eyyub'u da an o zaman Rabbine şöyle nida etmişti: "Bak bana, 

Meşekkat ve acı ile şeytan dokundu!"  

 

ZÜLKİFL-2- 

Enbiya(85) İsmail, İdris ve Zülkifl'i de. Hepsi sabredenlerdendi.  

Sad(48) İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.  

 

YUNUS-4- 

Nisa(163) Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi.  

Enam(86) İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Herbirini alemlerin üstüne geçirdik.  

Yunus(98) Keşke o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş bir memleket 

olsaydı? Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatında o rüsvaylık 

azabını kendilerinden açmış ve belirli bir zamana kadar onları faydalandırmıştık.   

Saffat(139) Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir.  
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İLYAS-3- 

Enam(85) Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi iyilerdendir.  

Saffat(123) Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir.  

Saffat(130) "Selam İlyas 'a!"  

 

ELYESA-2- 

Enam(86) İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Herbirini alemlerin üstüne geçirdik.  

Sad(48) İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.  

 

ZEKERİYA-7- 

Ali İmran(37) Bunun üzerine Rabbi, onu hoşnutlukla kabul buyurdu, onu güzel bir 

biçimde yetiştirdi ve Zekeriyya'nın himayesine verdi. Zekeriyya, onun yanına mihraba 

her girdikçe yeni bir yiyecek bulur ve: "Ey Meryem, bu sana nereden?" derdi. O da: 

"Allah tarafından" derdi. Şüphe yok ki, Allah dilediğine sayısız rızık verir.  

Ali İmran(38) O aralık Zekeriyya Rabbine: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy 

ihsan eyle; şüphesiz sen duayı işitensin!" diye dua etti.  

Enam.85. Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi 

salih kimselerden idi. 

Meryem(2) Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır.  

Meryem(7) Allah: "Ey Zekeriyya, haberin olsun, Biz sana Yahya adında ve bundan 

önce kendisine hiçbir adaş yapmadığımız bir oğul müjdeliyoruz dedi.  

Enbiya.89. Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. 

Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. 
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YAHYA-5- 

Ali İmran(39) O kalkmış mihrabda namaz kılarken melekler kendisine şöyle seslendiler: 

"Haberin olsun, Allah sana, Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak, efendi, son 

derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeliyor.O 

aralık Zekeriyya Rabbine: "Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle; 

şüphesiz sen duayı işitensin!" diye dua etti.  

Enam(85) Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi iyilerdendir.  

Meryem(7) Allah: "Ey Zekeriyya, haberin olsun, Biz sana Yahya adında ve bundan 

önce kendisine hiçbir adaş yapmadığımız bir oğul müjdeliyoruz dedi.  

Meryem(12) "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut!" (dedik.) ve daha çocukken ona hikmet 

verdik.  

Enbiya(90) Biz de duasını kabul ettik de kendisine Yahya'yı verdik ve onun için eşini 

çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu bunlar hayırlı işlerde yarışır, Bize 

umut ve korkuyla dua ederlerdi. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı.  

 

İSA-25- 

Bakara(87) Andolsun ki, Musa'ya o kitabı verdik, arkasından bir takım peygamberler 

de gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya deliller verdik ve O'nu Cebrail ile de 

destekledik. Demek ki, size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle bir peygamber 

geldikçe her defasında kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için kimine yalan 

diyecek, kimini de öldürecek misiniz?  

Bakara(136) Ve deyin ki: "Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, bize ne indirildiyse; 

İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse; Musa'ya, İsa'ya ne 

verildiyse ve bütün peygamberlere Rableri tarafından ne verildiyse hepsine iman ettik. 

O'nun elçilerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Ve biz, ancak O'nun için boyun eğen 

müslümanlarız.  

Bakara(253) Biz, o işaret edilen peygamberlerden kimini kiminden üstün kıldık. 

İçlerinden kimi ile Allah konuştu, kimini de daha yüksek derecelere çıkardı. Meryem 

oğlu İsa'ya da o açık delilleri ve mucizeleri verdik ve kendisini Cebrail ile destekledik. 

Eğer Allah dileseydi, onlardan sonraki milletler kendilerine o açık deliller geldikten 

sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler, kimi inandı, kimi 

inkar etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına girmezlerdi. Ne varki Allah, 

dilediğini yapar.  

Ali İmran(45) Melekler şöyle dediği vakit: "Ey Meryem, haberin olsun, Allah seni 

dünya ve ahirette itibarlı biri ve kendisine yakın olanlardan olarak tarafından bir 

"kelime" ile müjdeliyor! Adı, Meryem oğlu Mesih İsa'dır."  
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Ali İmran.52. İsa, onların inkârlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi. 

Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz 

müslümanlarız” dediler. 

Ali İmran(55) O vakit ki, Allah şöyle buyurdu: "Ey İsa, gerçekten seni öldüreceğim, seni 

kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları 

kıyamete kadar, o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz Bana olacak 

ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim." 

Bununla birlikte hileye başvurdular, Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah, 

hileyi boşa çıkaranların en hayırlısıdır.  

Ali İmran(59) Doğrusu Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu 

topraktan yarattı sonra da ona: "Ol!" dedi. O da hemen oluverdi.  

Ali İmran(84) De ki: "Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a 

ve torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık 

iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun 

eğen müslümanlarız!"  

Nisa(157) ve: "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." Demeleri 

yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme 

yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin 

peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O'nu öldürmediler.  

Nisa(163) Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere 

vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u 

verdiğimiz gibi.  

Nisa(171) Ey kitap verilenler, dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah hakkında yalnızca 

gerçeği söyleyin! Meryem oğlu Mesih İsa, yalnızca Allah'ın peygamberi, Meryem'r 

ulaştırdığı kelime'si ve ondan bir ruhtur; başka birşey değil. Gelin Allah'a ve O'nun 

peygamberlerine iman getirin ve "üçtür" demeyin. Bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı 

olur! Allah, ancak bir tek İlah'tır, haşa O'nun bir oğlu olması asla düşünülemez. 

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak da Allah yeter.  

Maide(46) Arkadan da o peygamberlerin izleri üzerinde Meryem'in oğlu İsa'yı, 

önündeki Tevrat'ı bir doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur 

bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak 

üzere İncil'i verdik.  

Maide(78) İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu 

İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta 

olmaları yüzündendi.  

Maide(110) Allah o günde şöyle buyuracak: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve anana olan 

nimetimi düşün; hani seni Cebrail ile destekledim, insanlarla hem beşikte hem de 
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yetişkin iken konuşuyordun; sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. 

Hani Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde birşey yapıyordun, içine üflüyordun da 

Benim iznim ile bir kuş oluveriyordu; anadan doğma körü ve abraşlıyı Benim iznimle 

iyi ediyordun; hani ölüleri Benim iznimle diriltiyordun ve hani İsrailoğullarına açık 

delillerle geldiğinde, onlardan inkar edenler: "Bu apaçık bir büyüden başka birşey 

değildir." demişlerdi de, seni onlardan kurtarmıştım. Allah bütün Resulleri toplayacağı 

o günde: "Size ne cevap verildi." diye soracak. Onlar da: "Bizim bir bilgimiz yok, gizli 

olanları bilen ancak Sensin Sen!" diyecekler.  

Maide(112) Bir vakit Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra 

indirebilir mi?" demişlerdi de İsa da: "İnanıyorsanız Allah'tan korkun!" demişti.  

Maide(114) Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: "Allah, ey bizim yegane Rabbimiz, bize 

gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve 

kudretinden bir nişane olsun! Bizleri rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!"  

Maide(116) Ve Allah şöyle buyurduğu zaman: "Ey Meryem oğlu İsa, sen misin o 

insanlara "Beni ve o anamı Allah yanında iki tanrı edinin." diyen?" "Haşa, dedi, sen 

her türlü eksikliklerden münezzehsin ya Rab! Benim için gerçek olmayan bir sözü 

söylemem bana yakışmaz. Eğer söylemiş olsaydım elbette Sen bilirdin. Sen benim içimde 

olanı bilirsin, ben ise Senin zatında olanı bilmem! Şüphesiz Sen, gizlilikleri çok iyi 

bilensin.  

Enam(85) Zekeriyya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da... Hepsi iyilerdendir.  

Meryem(34) İşte hakkında tartışıp durdukları Meryem oğlu İsa. Hak sözü olarak 

budur!  

Ahzab(7) Unutma o peygamberlerden keski sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, 

İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir söz aldık.  

Şura(13) O,size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi ve İbrahim, Musa ve 

İsa'ya tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tütün ve onda ayrılığa 

düşmeyin. Bu davet ettiğin iş müşriklere ağır geldi. Allah, ona dilediklerini seçecek ve 

kendine yüz tutanları (yönelenleri) de ona hidayetle eriştirecektir.  

Zuhruf.63. İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: “Ben size hikmeti 

getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için 

geldim. Öyle ise, Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”  

Hadid(27) Sonra onların izleri üzerinde ardarda peygamberlerimizle izledik; 

arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve ona uyanların 

kalplerinde bir şefkat ve merhamet yarattık. Bir de rahipliği ki, onu onlar uydurdular, 

Biz onu üzerlerine yazmamıştık; ancak Allah'ın rızasını aramak için yaptılar, sonra da 

ona hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman etmiş olanlara mükafatlarını 

verdik, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır.  
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Saf(6) Bir vakit de Meryem oğlu İsa: "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. 

Önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olan bir 

peygamberin müjdecisi olarak geldim." dedi. Sonra o, onlara apaçık delillerle gelince: 

"Bu apaçık bir büyüdür!" dediler.  

Saf(14) Ey iman edenler, Allah yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere: 

"Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" dedi. Havarileri: "Biz Allah (yolunun) 

yardımcılarıyız." dediler Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup 

inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik o suretle onlar üstün 

gelip yüze çıktılar.  

 

MUHAMMED-4- 

Ali İmran(144) Bu, sana vahy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir, Ey Muhammed, 

yoksa, Meryem'i hangisi himayesine alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken de 

çekişirlerken de sen yanlarında değildin.  

Ahzab.40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, 

Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 

Muhammed(2) İman edip iyi iyi işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene iman 

edenlere gelince ki Rablerinden gelen gerçek te odur Allah, onların kötülüklerini 

silmekte ve durumlarını düzeltmektedir.  

Feth.29. Muhammed, Allah’ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı 

çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan 

lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri 

yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar 

filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, 

ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları 

öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip 

salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. 
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AHMED-1- 

Saf.6. Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden 

önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi 

müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık 

mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. 

 

 

 

LOKMAN-2- 

Lokman.12. Andolsun, biz Lokmân’a “Allah’a şükret” diye hikmet verdik. Kim 

şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah 

her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. 

Lokman.13. Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak 

koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” 

 

ZÜLKARNEYN-3- 

Kehf.83. (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: 

“Size ondan bir anı okuyacağım.” 

Kehf.86. Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) 

buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya 

da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik. 

Kehf.94. Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde 

bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında 

sana bir vergi verelim mi?” 

 

ÜZEYİR 

Tevbe.30. Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, 

Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) 

sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. 

Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! 

12-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 



 

 

ORTADOĞUDA KURULAN TUZAKLAR 

Artık yalancının mumu yatsıya kadar yanmıyor.Hemen sönüyor.Tıpkı Işid.in batı ve 

israil işi olduğu,Bağdadi-nin de anne ve baba yahudi asıllı olup,bir yıldır hapiste iken 

abd.li subaylarımıza çuval geçiren komutan tarafından yetiştirildiği ve hazırlandırıldığı 

bilinmektedir. 

Bağdadi-nin asıl adı ise Simon-dur.Samarra da bir çatışmada ölen Ebubekir el 

Bağdadinin kimliğini kullanmaktadır. 

-İşid büyük bir oyun işi.
1104

   

-Işid Suriye ve ırak-ın boşluğundan istifade etmektedir. 

*Batı yıllarca islâmın adını kirletmeye çalıştı.İslâmı terör ve müslümanı da terörist 

olarak göstermek için içte ve dışta her yolu denedi. 

Bunu başaramayan ancak gölgeleyen batı pek bir netice alamadı. 

Şimdi ise islâmın bir kurumu olan cihadı lekelemeye çalışmakta,ışid-le bunu deneyip 

ilişkilenmektedir. 

-Türkiye başta olmak üzere,islâm dünyasını Ortadoğu bataklığına çekme faaliyetidir. 

Devletlerde başta Türkiye-de yapmaya çalıştığı alevi-sünni çatışmasını daha geniş 

sahaya çekme planıdır. 

Yüz sene önce şekillendirilen dünya ve İslam dünyasını,güncelleyerek yeniden 

şekillendirme Büyük Ortadoğu Projesinin  uygulanmasıdır. 

* Hedef ışid mi iran mı?  

Abd-nin üç hedefi vardı;Irak-Suriye-İran. 

İlk ikisini gerçekleştiren abd,yutulması kolay olmayan iranı çökertmeyi 

hedeflemektedir. 

Diğer yandan lranın etrafını boşaltıp kaos oluşturmaktatır. 

İşin garibi,ışid-deki yabancılar yerlilerden daha çoktur.  
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*Merkezdeki şer odakları ve komiteleri deşifre olup çökünce,onunla bağlantılı diğer 

unsurlarda birer birer çöküyor. 

Türkiye bağlarından kurtuldukça,islam dünyasıda kurtuluyor. 

Türkiye-deki içi doldurulmayan boş rejim çökünce,libya sosyalist,suriye baas,mısır 

mübarekle firavun,ıraktaki saddamlarda çöküyor. 

-Baltayı yiyen ağaç ağlayınca,balta sormuş;Çok mu acıdı? 

Ağaç ise hayır,ancak sapının benden olması acıttı. 

İçteki ihanet cephesi üzmektedir. 

Gizli Truva atı gibi,içten düşmana kapı açılmaktadır. 

-The End...Bitiş…Son… 

Asırlardır oynanan aynı oyunlar milletin gözünü ve kalbini açtı. 

Sona gelinirken,menfiliklerde sonda sonlanmaktadırlar. 

Menfi tarafta olanlar sonlarını hazırlamaktadırlar. 

Oysa düsturumuz;”Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil... 

Çünkü dahilde hareket menfîce olmaz.” 
1105

 

*Darbe yapmak mı daha zor yoksa turşu kurmak mı? 

Turşu kurmak daha zor! 

Zira kırk çeşit hıyarı bir arada ve aynı yapıda tutmak daha zordur. 

*CIA üst kademe memuru Kelley; “IŞİD’i biz yarattık, biz besliyoruz” 

-Global Research: “ABD,IŞİD ile Ortadoğu’da ki imajını düzeltmeye çalışıyor” 

- IŞİD’in arkasında ABD, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleri var.
1106

 

*Âyette;” Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar 

vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. 

Onlara iki kez azap edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.”
1107

 

*Lübnanlı eski bir yetkili, Beyrut'un merkezindeki bir restoranda öğle yemeği sırasında 

"Orta Doğu'da, komplo teorileri bizim kanımızda vardır" dedi. 

Şehirde son dönemde sık konuşulan bir konuya, yani 'eski adıyla IŞİD olarak bilinen 

İslam Devleti örgütünün arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) olduğu ve 
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Hillary Clinton'un da 'Hard Choices' (Zor Seçimler) adlı kitabında bunu itiraf ettiği' 

söylentilerine atıfta bulunuyordu.
1108

 

*IŞİD'in, PKK/PYD ile çatıştığı köylerde esir aldığı yaklaşık 300 kadar PKK/PYD 

mensubunu, Akçakale'nin Suriye tarafında bulunan Tel Abyad'da kurşuna dizdiği öne 

sürüldü.
1109

 

*Herkes kendi hesabını yaparken,Allah da hesabını yapmaktadır. 

Âyette:” (Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak 

kuranların hayırlısıdır.”1110 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-09-2014 

O'NDAN UZAKLAŞMAMAK 

 Evet, O'ndan uzaklaşmamak,diğer bir ifadeyle;O’na yaklaşmak. 

 Tüm emirler hep O’na yaklaşma amaçlı,tüm nehiy ve yasaklarda O’ndan 

uzaklaşmama amaçlıdır. 

 İslâm’ın imandan sonra en üstün mertebesi olan Takva,O’na yaklaşmayı 

değil,O’ndan uzaklaşmamayı esas alır. 

 İnsan yani dedemiz Âdem,cennette O’na çok yakın idi.Hemen tüm kâinatın idare 

mekanizması olan arşın altında bulunuyordu. 

 Oraya cenneti A’la ve ulyâ, yüksek ve yüce cennet deniyordu. 

 Oradan meleklerin kalemlerinin cızırtısı bile duyuluyordu. 

 Varlıklar için alınan kararların bir altında,ikinci sırada bulunuyordu. 

 Cennetteki yasak ağaç,O’ndan uzaklaşmaya sebeb oluşturacak bir günah idi. 

 Her günah kişiyi O’ndan uzaklaştıracak bir yapı içerisindedir. 

 Allah kulunun kendisinden uzaklaşmasını istemiyordu. 

 Bir anlık uzaklaşma isteme hatası,O’nu ve zürriyetini uzun süre O’ndan uzak 

tuttu.Adeta çöllere sürüldü. 

 Dünya zaten kelime anlamı itibariyle de aşağı,düşük manasınadır. 

 İnsan yüksekten aşağıya düştü. 
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 Allah ise onun aşağıların aşağısı olan esfel-i safiline düşmekten korumak için 

kendisine yakınlık sebebleri öne sürdü. 

 Kurban kelime anlamıyla da yakınlığı ifade edip,Allah için ciğer –pâresini bile 

feda etmeyi ifade ederken,zekât mali,hac mali ve bedeni,namaz bedeni ibadetlerle O’na 

yaklaşmayı sağladı. 

 Allah rahmetiyle Âdem ve zürriyetini tamamıyla düşmekten korudu. Ara 

noktada tekrar bir imtihana tabi tuttu. 

 Artık insan kendisini isbat etmekle,O’na yakınlaşma isteğini ortaya koymakla 

karşı karşıya kaldı. 

 Bu bize verilmiş ikinci ve son haktır. 

 Alemdeki her şey O’na yaklaştırıcı birer vasıtadır. 

 O’ndan uzaklaştıran ise hariçteki şeytan ile,dahildeki nefistir. 

 Her şey mi yoksa iki şey mi? 

 Tercih sana aid. 

 Bu da ya O’na yaklaşmayı veya O’ndan uzaklaşmayı netice verecek bir hal ve bir 

iştir. 

O’ndan uzaklaşanı şeytan ve nefis kapar. 

Mü’min-de bu uzaklaşma durumu gaflet adımlarıyla,inanmayan kâfirde ise 

dalalet koşmalarıyla gerçekleşir. 

Hayattaki tüm meseleler,O’na yaklaşmak ve O’ndan uzaklaşmamak üzerine 

cereyan etmektedir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-10-2012 

O NERDE ? 

O sende bende 

Gökte yerde 

İçte ser’de 

Hem her yerde 

 

Maddede değil,manada 



Zulmette değil,nurda 

Halkta değil,Hakta 

Serada değil,Süreyyada 

 

Göze inmişse perde 

O nerde? 

Kapanmışsa kalb de 

Bulunmaz elbet kalbde 

 

O’nu ara Ben-de 

Düşün! O ser’de 

Şeytan şerde 

Çeker perde 

 

Görünmez! O zâhir. 

Görünür! gayet bâhir 

Her yeri kuşatmış Kâhir 

Nefis ve şeytan sâhir 

 

O ikisiz Bir-dir 

Hem de Tek-tir 

Bir,tek ve Yek-tir. 

O’na getir Tekbir 

 

Damlasın! Derya nerde? 

Maddesin! Mana nerde? 

Işıksın! Güneş nerde 



Arama bir yerde 

O her yerde… 

MEHMET ÖZÇELİK 

13-07-2014 

O CEMAAT BU CEMAAT MI? 

O cemaat bu mu? 

Bu o cemaat mı? 

Uçaklarla,otobüslerle en uzak yerlerden gelerek Erdoğana destek olmak amacıyla 2-3 

kişiyle oy vermeye gelen cemaat,bu cemaat mı? 

Geceleri kalkarak teheccüd namazını kılıp başarısı için dua eden cemaat bu cemaat mı? 

Rivayette –hikayede olsa- Erdoğanın askerlerle  yaptığı toplantıda,önündeki şaşalda 

bulunan zehirli suyu içmemesi için tâ Pensilvanya-dan acil haber gönderen hoca 

efendi,bu hoca mı? 

Oradan burayı gören,neden önündeki çukuru görmemektedir?İsterseniz hüsnü zanda 

bulunup şöyle yorumlayalım; 

“Hazret-i Yâkup'tan sorulmuş ki, "Niçin Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin 

de, yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin?" Cevaben demiş ki:  

"Bizim halimiz şimşekler gibidir; Bazen görünür, Bazen saklanır. Bazı vakit olur ki, en 

yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın 

üstünü göremiyoruz." 1111 

Göğe çıkarıp alkışlayan,omuzlarda taşıyan bu cemaat mı? 

Gerçekten rüşvet ve yoksulluk yaptığına,haram yeyip yedirdiğine inanıyor mu,bu 

cemaat? 

Yoksa inanmaya ve inandırılmaya mı çalışılıyor? 

Yoksa şimdiye kadar onu tanımadınız mı? 

Siz hangisisiniz? 

Acaba bu tezatlıklarla kendi kendinizi yalanlamış olmuyor musunuz? 

Neden çarkettiniz? 

Sizler ki basiretli insanlarsınız? 
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Neden oyunların arkasındaki oyunları görmemektesiniz? 

Neden israile karşı suskun kalırken,kendi başbakanınıza karşı saldırgan 

davranmaktasınız? 

İsrailin gücü varken,neden bizim gücümüz inkâr edilmektedir. 

Neden cemaat Chp-ye hatta Bdp-ye oy verecek mi diye seslice seslendirilmektedir? 

*Neden Erdoğana karşı yapılan çıkışlar,bir chp-ye,bir Mesut Yılmaz-a yapılmadı? 

*”1619 yılında Hindistan padişahı Cihangir, İmam-ı Rabbani’nin muridlerinin 

çoğalmasından endişe ederek onu bazı bahaneler ileri sürmek suretiyle hapsettirmiş ise 

de, İmam-ı Rabbani doğru bildiği yoldan ayrılmamış ve Kur’an-Sünnet çizgisinde bir 

İslam ve tasavvuf anlayışını yerleştirmek için mücadelesine devam etmiştir. 

Hindistan’da sayıca azınlık durumunda olan Muslumanların güçlenmesi ve Hindu 

kültürünün tesirinden uzaklaşıp bid’atlerden arınması için çalışmıştır.” 

Başbakan Erdoğan gelmiş geçmiş bürokrat,devlet başkanı ve yöneticiler içerisinde en 

fazla helal ve harama dikkat ve hassasiyet gösteren bir insandır. 

Bu acaba ondaki değişiklikten midir yoksa muhaliflerinin değişiminden midir? 

Zira olaylar hep tanıdık olaylar. 

Bir asır önce Abdulhamide yapılan,Menderes ve Özalla devam eden devirme 

entrikaları.Aynen Erdoğana da yapılmaktadır. 

İşin en garip tarafı ise,bu kirli oyunda temiz bilinen insanların da bulunmasıdır. 

Bir kirlenmenin,basiret bağlanmasının olduğu ve de siyaset hırs ve şeytaniyetinin 

devreye girmiş olmasındandır. 

Çoktandır cemaatın dillendirdiği konu;ak partinin İranlaştığı.Tıpkı 1970-lerdeki hassas 

karnımız olan Humeyni devriminin ön plana çıkarılarak darbelerin taşları döşenmeye 

başlanmıştı. 

Bu gün gene hem iranla alış-veriş,hem mut’a nikahı,İranlı iş adamının yakalanması,hem 

de hükümetin bir bakanının ve milletvekillerinin bir kısmının iran yanlısı olması hep 

dillendirilmektedir. 

Darbenin taşları iran bağlantılı,yolsuzluk,dershaneler,kasetler ile örülmeye devam 

edecektir. 

Başka zamanda olsa hemen etkisi görülürdü ancak ekonomik güç,milletin basireti, 

oyunu oynayanların basiretsizliği;oyunları boşa çıkarmaktadır. 

Ancak pes edilmeyecek,bu durum ölümüne sürdürülecektir. 

Çünkü Kılınçlar çoktan kınından çıkmıştır. 



Maddi manevi kayıbların telafisi düşüncesiyle,haklılığını göstermek bahanesiyle 

saldırılar devam edecek ve ettirilecektir. 

Çünkü her iddia edilen –dershanelerin kapanması gibi- fos çıkınca,yeni oyunlar ve 

piyonlar piyasaya sürülmekte,sürekli zihinler bulandırılmaya çalışılmaktadır. 

-İş bir yandan kaybedilen onurun kazanması çabasına girerken,diğer yandan da iktidarı 

ele geçirme,eldekini değerlendirme ve arttırma politikalarına dönmüştür. 

Geçici olarak devre dışı bırakılan ergenekonun boşluğunu doldurma çabalarıdır. 

-Avrupa İslam dünyasına sürekli düşman ve problem üretmektedir. 

Kendi kendisiyle uğraşacağı bir gaileyi sürekli üretmektedir. 

Uzun süre güvenli bir şekilde istikrarını sürdürmesine müsaade etmemektedir. 

-Türkiye ve İslam dünyası büyük bir imtihandan geçmektedir. 

Kan dökülmesinden,darbelere kadar. 

Dinler tarihinde özellikle hristiyanlıkta uzman olan merhum Aytunç Altındal;Papalığın 

İslam dünyasında mevcut iki gizli Kardinalleri bile yerleştirdiğini,günü ve yeri 

geldiğinde onları kullanmakta olacağını söylemişti. 

- Altındal şunları da söyledi: "Papa bu yıl (1998 Şubat ayında) 'kilisenin bağrına bastığı 

gizli evladı' anlamına gelen 'in pectore' tarzıyla yani gizlice 20 kardinal atadı. Bu 

kardinallerden 18'inin kim olduğu isim isim biliniyor. Ancak iki tanesi, birisi Çin'de, 

diğeri Ortadoğu ülkelerinden birisinde bulunan iki kardinal açıklanmadı. Gizli 

tutuluyor." 

Vatikan'ın "Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıracağız,ilk hedef Türkiye'dir" 

dediği bir ortamda, Papa'nın gizli kardinali acaba kim?” 

İslam dünyası uyanık olmalı,birliğini korumalı,olayları iman ve basiretle bakıp 

değerlendirmelidir. 

Avrupa en mahremimize kadar girmiştir. 

Tıpkı yıllarca hatta Sultanahmet camiinde bile imamlık yaparak gayrı Müslimlerin 

görev yaptığı tarihi bir gerçektir. 

Bizi yıkan dış değil içteki kurttur. 

Ağaç kurdu. 

Balta değil,sapıdır. 

-Bunca yazdığım yazılar aslında hükümetin veya bir şahsın savunulması değil,tamamen 

memleket meselesidir. 



Ortada görülen kirlenmenin topluca temizleme faaliyetidir. 

*Binlerce ses kayıtları aslında Türkiyeyi ve geleceğini biçimlendirme kayıtlarıdır.Şantaj 

kayıtlarıdır. 

Baykalı götürüp Kılıçdaroğlunu getiren kayıtlardır. 

-Başbakanın ve hükümetin yaptığı bunca hizmetleri görmemek için elbette kör olmak 

gerektir. 

28 şubatın tüm darbelerden beter uygulamalarını kaldırması az bir şey midir? 

O halde bu saldırı ile yeni bir 28 şubat mı arzulanmaktadır? 

*Yapılan bir hata cemaatın -adaletli olmasa da- yüzde doksan dokuz sevabını örtüyor. 

Bu hata da küçük bir hata olmayıp,bir Türkiyenin hatta ümmetin kaderini ilgilendiren 

bir meselede yapılan hatadır. 

-İktidar kavgasında;cumhurbaşkanlığına geçecek olan Erdoğan,yerine cemaatın teklif 

ettiği bir kişiyi değil de,kendi muhtemelen düşündüğü Numan Kurtulmuş-un 

düşünülmesi, iktidar peşinde koşanları bu senaryolara sevkediyor. 

Uzun zamandır sürekli dillendirilen bir durum ise;başta Beşir Atalay gibi bazı millet 

vekillerinin iran taraftarı olduğu  işlenerek Başbakana vurulmaya,Türkiyenin önü 

tıkanılmaya çalışılıyor. 

Senaryolar tutmadığında da başka senaryolara baş vuruluyor. 

Ta en çirkin senaryolarla devirmeye varıncaya kadar. 

*Üstad Bediüzzaman devlete huruç etmedi.Bir jandarmaya bile boyun eğerek isyan 

bayrağını hiç açmadı.Yüzde yüz haklı olmasına rağmen. 

-Hayatında hep müsbet hareket etti,müsbet hareketi tavsiye etti. 

*Yıkıldım..Daha önceleri insanlar,cemaata gidiyormusunuz gibi ifadeler kullanırken,bu 

gün öğrenciler,sizde mi cemaatdansınız,diyebilmektedir. 

Bu benim için bir yıkım olursa,ya cemaat için… 

Cemaatın içindeki binlerce hakiki samimi insanlar için… 

Siyasetin kaybettirdiği en büyük kayıp,telafisi mümkün olmayan en büyük zarar 

ise;cemaatın içinde bulunan binlerce samimi insanın hayal kırıklığına uğraması ve 

suskunluğudur. 

Bu müsbet hareket etmemenin,maddeye ve güce sarılmanın bir tokadıdır. 

Bediüzzamanın hayatında bir ve onun uzantısı olan üç düşmanı vardı;Biri ve birincisi 

imansızlık cereyanına karşı mücadele etmek idi. 



Diğer ikisi ise;İmansızlığın ürünü ve ürettiği anarşi ve sefahet idi. 

O kadar zulüm çeken İslam alimlerinden hangisi huruç faaliyetinde bulunmuş? 

Bir İmam-ı Azam Ebu Hanife,Ahmed bin Hanbel gibi şahsiyetler mensublarını tahrik 

edebilir,ayaklandırabilirlerdi? 

Yapmadılar,zahiren kendileri harcandı ama milleti harcamadılar… 

*1925 yılında devlete ve yaptıklarına karşı isyan bayrağını açan ve kendisine davet 

gönderen Şeyh Saide vaz geçmesi için verdiği cevapta: 

Türk milleti asırlardan beri İslamiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler 

yetiştirmiş ve şehitler vermiştir. Böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz 

Müslümanız, onlarla kardaşız. Kardaşı kardaşla çarptıramayız. Bu şer’an caiz değildir. 

Kılıç harici düşmana çekilir. Dahilde kılıç çekilmez. Bu zamanda yegâne kurtuluş 

çaremiz Kur’an,  iman hakikatleriyle, tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız 

olan cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Birkaç canî 

yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olur.” 

*”Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki:  

"Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli 

Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) Haşiye hiç 

sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, 

cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir 

hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler.  

Cevaben dedim ki:  

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler 

gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir 

dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden 

tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, 

herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve 

ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra 

vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler 

bulunabilir.  

Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli 

hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını 

boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu 

harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun 

zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.  

Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu 

zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve 

bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, 



eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı 

kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek.”
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05-03-2014 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

MUHALİF VE AYKIRI BİR YAZI 

 Herkesin şikayet olarak baktığı noktaya,birde ben muhalif noktadan bakıp ve 

baktırmak istiyorum. 

 *Tv.Dört köşe bir kutu.Herkes neredeyse içerisine girecek gibi 

çerçevelenmiş,hayatını çerçeveletmiş.. 

 Çerçeveye hapsetmiş. 

 Gözünü bir noktaya dikmiş,çevresinden habersiz,dünyaya açılamıyor. 

-Oysa dünya ona açılıyor.Tv dünyayı kendisine açıyor. 

İçine kapanık veya gerçek anlamda içine dönük. 

Saatlerce geçen zaman..Ne yeme ne uyku hiç aklına gelmiyor. 

Birde bakmışsın saatler geçmiş.Oysa eve ekmek almak meselesi olsa,-vaktim 

yok,siz gidin-der. 

*İnternet mi? 

Tatlı belâ.Püsküllü mü püsküllü... 

Bir zamanlar tek bir tv-ye mahkum olanlar,uyduyla binlerce kanala sahipler. 

İnternette ise yüz binlerce siteye hakim. 

Dünyayı download-layabiliyor. 

Dünyaya download-lanabiliyor. 

*Cep telefonu ise;içten içe,en içe geçiş. 

Tv-ile dünyayı evimize,internetle odamıza,cep telefonuyla da dünyayı cebimize ve 

elimize taşıdık. 
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-Tenkidlerimizi arttırabiliriz.Belki kendi penceremizden görülenler açısından 

doğrudur da... 

Ancak bu acziyetin ve ulaşamamanın bir feryadıdır. 

Her şey için genel ölçü,mecellenin şu ölçüsüdür;”Eşyada aslolan ibahedir.” 

Yani varlıklarda esas olan helallik ve meşruluktur. 

Tıpkı akidle yapılan işlerle,akitsiz yapılan işler arasındaki  farklı farklar gibi. 

Akidsiz olunca hırsız,zinakâr olması gibi. 

Arizi durumlar hükümleri de değiştirmektedir. 

-Sayılan bu teknolojik aletler;medeniyetin ve medeniyete giden yolun birer 

kapısıdırlar. 

Zaten medenilik,şehirliliktir.Köyün dar kalıp ve dar düşüncelerinden 

kurtulmaktır. 

Şehrin dar düşüncelisi köylü sayılırken,köyün geniş düşüncelisi de şehirli sayılır. 

İlmin son sürat yükselişine vesiledir bunlar. 

İnsanın dağınık dünyayı,bir noktaya odaklaması ve insanın odaklanmasıdır. 

-İnsan neden büyüktür? 

Allah neden insan kalbi için:”Ben yer ve göğe sığmam,mü’min kulumun kalbine 

sığarım.”buyurmuştur. 

Zira kalb;İlâhi bir tv,bir monitör,bir cep telefonu,bir uydu ve bir radardır. 

Bir insanı binlerce insana,sayısız varlıklara bağlıyor,kendi kapsam alanına 

alıyor. 

Bir-lere değil,bin-lere ulaştırıyor. 

Rabbiyle 18 bin alem arasında uydu görevini görüyor. 

Bunlar medeniyetin binlerce yılının mahsulatıdır. 

Allah’ın alim isminin bir tezahürüdür. 

Dünyayı bir oda,bir köy haline getiren bu medeniyet, insanın ayağına dünyayı ve 

dünyaları getirmektedir. 

Mesele seçmek sürçmemek,süzmek sönmemektir. 

Evini sağlam yapmayanlar,yağmura kızıyor. 



MEHMET ÖZÇELİK 

03-04-2013 

MÜJDE! MATERYALİZM YIKILIYOR 

 

 20.asır izm-lerin asrıdır. 

 Avrupanın İslâm dünyasını değiştirmek amacıyla liderlerini kendine göre 

biçimlemesi,halklarını biçimlendirmesi,şimdilerde teker teker yıkılıyor ve yırtılıyor. 

 İnsanlık tarihinin en büyük tehlikesi olan kominizm,fıtrata uygun olmadığından, 

fıtrat tarafından reddedildi,yıkıldı. 

 Zira kominizm bütün dinlere düşman idi. 

 *Bu asır insanı adeta putlaştırdı.İnsan egosunu ön plana çıkardı.Yazılan onlarca 

insanı geliştirmeye,insan kaynakları eserleriyle insanın adeta yıkılmazlığı nazara verildi. 

 Mevlana ve Yunus gibi şahsiyetler insanın acziyetini işlerken,batı insanı adeta 

Firavun-un veziri Haman-a;Bir kule yap da,gerçekten Musa-nın dediği gibi bir Rab var 

mı,bakayım!,deme durumuna getirildi. 

 Bu asırdaki deprem,sel,hastalık gibi durumlar insanların yaptıklarının bir anda 

nasıl yıkıldığını ona gösterdi. 

 Allah insanlığa bir kere daha acziyyetini hatırlatıp,kendisine yöneltti. 

 *Bütün insan tabiatına aykırı olan izm-ler teker teker yıkılmaktadır. 

  

Sırada materyalizm vardır. 

 Maddeye hakim olan Avrupa,Afrika gibi fakir ülkelere ve islâm ülkelerine 

haksızca hakim oldu,hükmünü sömürerek sürdürdü. 

 Küfür devam ederken,zulüm devam etmemektedir. 

 Avrupa maddeyi zulüm aleti olarak kullandı.Kendisinin refahına,başkalarının 

ölmeyecek kadar geçinmesine harcadı. 

 Parayı,maddeyi köleleştirmek için kullandı. 

 Alışmış olduğu bu rahat yaşamayı sürdürmek için,devlet olarak borçlanmalara 

gitti,yerini perçinleştirmek amacıyla savaşlara harcadı. 

  



 İngiltere siyaseten,Fransa kültür ve yaşayış olarak,Amerika silah gücü 

olarak,İsrail ve Yahudiler ise bunları kullanarak dünyaya hakim olmaya ve 

şekillendirmeye başladılar. 

 Avrupa-nın sicili lekeli ve kirlidir.Katliamlarla elini kirletmiştir. 

Kendisinden olmayanları dışladılar. 

Tıpkı Fransa-da müslümanlara Melon ağır ifadesinin kullanılması gibi.Bizdeki 

gavur manasınadır. 

Yunanistan-la başlayan ekonomik sıkıntı,Fransa,İtalya ve ağzına kadar 

borçlanan ve dünyanın en borçlu devleti olan Amerika sallanmakta,öyle görünüyor 

ki,aynı gemide olan bu insanların yıkılışı da toplu olarak devam edecektir. 

 

Teknoloji ve iletişimdeki ilerleme,maddenin ötesine geçme,maddeyi bitiren diğer 

bir sebeptir.Madde her şey değildir. 

Varlığın sebebinin varlık sahibi olmayanlara sahip olmaktan geçtiği açıkça 

görülmüş oldu.Paylaşımlar,ortaklıklar,pastadan herkesin faydalanması ön plana çıkmış 

oldu. 

Madde ilahının yapılan kulesi çatırdamaya başladı. 

Bu insanlığın aslına,ruhuna dönüşünün bir göstergesidir. 

Maddenin bir amaç değil bir araç olduğu,rahat ve huzurun sebebi olmadığı 

yaşanılarak,birazda fazla bir bedel ve maliyet ödenerek öğrenilmiş oldu. 

Bir taraftan Rusya mâna ve ruhu kaldırırken,diğer taraftan batı onun yerine 

maddeyi alternatif olarak ikame etti. 

İslâm dünyası ise her iki kutup arasında ezilmiş,imha edilmeye çalışılmıştır. 

Ancak her ikisinin akamete uğramasıyla işler tersine dönmüş,aslını bulmuş oldu. 

Materyalizmin yıkılışı insanlığın hayrına olacaktır. 

 Maddenin asıl olmadığı bilinmesiyle,insanlık ön plana çıktı. 

 Dinin zincirinden başını çıkaran insanlık,gerçekleri asırlar sonra yaşayarak, 

yaşatarak, ağır bedeller ödeyerek öğrenmeye başlamaktadır. 

 Geride kalan ise feryatlar,kanlar,kavgalar,savaşlar olmuştur. 

 Kominizmin arkasından materyalizmin yıkılışı,insanlık için bir müjdedir. 

 Müjdeler olsun!Materyalizm yıkılıyor. 



MEHMET ÖZÇELİK 

21-12-2011 

MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ 

 Her peygamber bir sıfatla vasıflandırılmıştır. 

 Hz.Adem Safiyyullah,İsa Ruhullah,İbrahim Halilullah,Muhammed (asm) 

Habibullah… 

 Yani sevilen zat..hakiki mahbub… 

 İnsanlığın insanlık vasfını kendisinde bulunduran Efendimizi seven Allah,o 

sevgiyi alemin  yaratılışında bir çekirdek kılıyor ve alemi var ediyordu. 

 Kâinatın mayası O’dur ve sevgidir. 

 Asırlar o zatı bekledi. 

Hz.Âdem onu vesile kıldı tevbesine… 

İsmail O’nun hürmetine kurban edilmedi. 

Abdullah O’na bedel olarak yüz deveyle bağışlandı. 

O’ndan İncilde Ahmed,Tevratta Ahyed,Kur’an-da Muhammed ismiyle isimlendi. 

O ismen,cismen,ruhen övülmüş idi. 

Hz.İsa sanki üç yıllık peygamberliği süresinde sadece O’ndan haber 

vermek,O’nu müjdelemek için gelmişti. 

İncilde O’ndan İbranice Faraklıt diye bahsedildi. 

Yani  Hakkı batıldan ayıran… 

-Geleceği yer bile tarif edilmişti;Faran dağları. 

Tıpkı Toros ve Himalaya dağları gibi,silsile halinde devam eden Mekke-deki 

Faran dağları geleceği yer olarak tarif edilmişti. 

-O zat daha yeni dünyaya gelmişti.Dedesinin bile haberi yoktu.İsmi de 

kurulmamıştı. 

Oysa dışarıda bir Yahudi alimi gök yüzünde ilk defa görmüş olduğu parlak bir 

yıldızı göstererek;İşte Muhammedin yıldızı,diyordu. 

-Doğumu anındaki olaylar artık herkesçe bilinmektedir. 



-Amcası Ebu Talible Şama giderken yolda uğradıkları Busra köyünde bulunan 

Rahib Buheyra,kervanın üzerinde şemsiyelik yapan buluttan O’nu tanımış,simasından 

fark etmiş,kaburga kemiği ortasındaki peygamberlik mührüne işaret etmişti. 

-Gençlik dönemindeydi.Ukaz panayırındaki konuşmaya katılmıştı. 

Panayırda Necranın ünlü şair ve hatiplerinden belağat sahibi Kus bin Saide 

doksan küsür yaşına rağmen kızıl devesinin üzerinde topluluğa hitab ediyordu. 

Dinleyenler arasında genç Muhammed ve arkadaşı Ebubekir –de vardı. 

Uzunca konuşmasında her şeyin fani olduğunu, insanlara, gelecek olan 

peygambere iman etmeyi tavsiye ediyordu. Allah’ın varlığı ve birliğine inanan, insanları 

putlardan uzak tutmaya, ölümden sonra dirilmeye inanmaya davet ediyordu. 

Kısaca giriş konuşmasında:” “Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret 

alınız. Yaşayan ölür. Ölen fenâ olur. Olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar 

doğar, analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Hadiselerin 

ardı arkası kesilmez. Hemen birbirini takib edip kovalar. Kulak veriniz, dikkat ediniz! 

Gökte haber, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü bir ferş-i eyvân, gökyüzü bir 

yüksek tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur... 

“Yemin ederim Allah’ın indinde bir din vardır ki, şimdi bulunduğunuz dinden 

daha sevgilidir ve Allah’ın gelecek olan bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakın 

oldu. Gölgesi başınız üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman edip de o dahi ona 

hidayet eyleye. Vay ona isyan ve muhalefet eden bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri 

gaflet ile geçen ümmetlere! 

Evet..O beklenilen peygamberin gelmesinin yakın olduğunu,gölgesinin 

üzerimizde bulunduğunu ve belki de şu an içerinizdedir,diyordu. 

Ve o gelecek olan peygamberden şöyle bahsediyordu;“Bize, gönderilenlerin en 

hayırlısı, peygamberlerin en üstünü olarak Ahmed’i gönderdi. Kafileler onu ziyaret için 

yollara düştükçe ve bu teşvik edildikçe, Allah ona salat eylesin!”(Mektubat, 2000,s.172) 

O derece kesin konuşuyordu. 

Peygamber olduktan sonra Necran halkından Müslüman olmaya gelenlere Kus 

bin Saideyi sorduğunda,onlar o konuşmayı dinlediklerini söylüyor,Hz.Ebubekir ise 

noktası noktasına o konuşmayı ezberinden okuyordu. 

-Beni Kureyza gibi Medine Yahudi kabileleri,birbirleriyle kavga ederlerken;-Siz 

görürsünüz,o beklenen peygamber gelsin,sizi O’na şikayet edeceğiz,diyorlardı. 

-Kırk yaşında yeni peygamber olmuş.Hira-dan o heyecanla eve gelmiş,eşi 

Hz.Hatice teselli ve güven verdikten sonra,amca-zadesi Varaka bin Nevfel-e gitmeyi 

tavsiye etmişti. 



 Doksan küsür yaşındaki Varaka,daha duyar duymaz çocuk gibi coşmuş,O’nu 

müjdelemiş,beklenen peygamber olduğunu söylemişti. 

 Bununla da kalmamış,on iki yıl sonra vuku bulacak hicret olayını haber 

vermiş,on iki yıl sonra inecek ayetin ifadesi olan –Saniyesneyni -
–
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 ayetinde 

belirtildiği üzere,ikinin ikincisi yani Hz.Ebubekir yerinde olmayı temenni etmiştir. 

 O gelmeden böyle bir sevgiyi ve bekleyişi hak ettiği ve gösterdiği gibi,geldikten 

sonra da gönüllerdeki odunları ateşlemiş,ısı ve ışık olarak yansımasına sebeb olmuştu. 

 Sahabe O’nun için en sevdiği anne ve babasını –Fedake ümmi ve ebi - , -anam 

babam sana feda olsun ya rasulallah – demiştir. 

 -Veysel Karani içinde yanan ateşi Efendimizin evine kadar geldiği halde,üç beş 

adım ötesi olan mescide gitmemiş;bir yandan annesine verdiği sözünü tutarken,en 

önemlisi ise,içinde yanan peygambere olan aşk ateşini söndürmek istemiyordu. 

 Görseydi belkide görmüş olmanın yanan ateşini bir su döküşü gibi 

söndürecek,ölene kadar onu yakmayacaktı.  

 O hem yandı ve hem de sonraki asırlardakileri de yakmış oldu. 

 -Urfalı Şair Yusuf Nabi O’na olan sevgisini,ayağını efendimizin ravzasına uzatan 

kafiledeki beye hitaben içinden; 

“Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-i Hüdâdır bu; 

 

Nazargâh-ı ilâhîdir makâm-ı Mustafâdır bu.”diyordu. 

*Fuzuli su kasidesiyle,Suyun peygambere olan kavuşma aşkını; 

Başını taştan taşa vurur,avare su,diye tanımlamıştır. 

-Kayseri Talas ilçesinden rum asıllı Yaman dede bu ateşini kırk yıl boyunca en 

yakın eşine ve kızına söylemeden; 

-Dahilek ya Rasulallah..diyerek,Allahın rasulüne sığınıyor,O’na olan aşkını 

uzunca dile getiriyordu. 

Bununla o yanan dede değil yakan dede oluyordu. 

-Asırların anlatıp bitiremediği o zatı,kısa bir sohbet ne kadar ifade edebilir. 

Şairin dediği gibi;Vema medehtü Muhammeden bi makaleti 

Ve lakin medehtü makaleti bi Muhammedin (asm) 
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-Ben sözlerimde Muhammedi öevemedim,Belki O’nu överken kendi sözlerimi 

övmüş oldu. 

Benim sözlerim O’na bir şey katmazken,belki O benim sözlerime bir kıymet 

kazandırmıştır. 

Binler salat ve selam olsun a zat aleyhis salatu ves-selama… 

                    MEHMET ÖZÇELİK   

 25-04-2014 

MÜNAKAŞA 

Uzun yıllar toplumda bir birlik olmadığından dolayı,çok alanda münakaşayı netice 

verecek konular sürekli olagelmiştir. 

Sadece gündeme göre konular farklılık arz etmektedir. 

1970-lerde birinci derecede iman-küfür tartışmaları sürerken,1980-lerden sonra 

siyaset,ekonomi gibi sürekli farklılık arz eden konular üzerinde tartışmalar sürmüştür. 

Bu da toplumda her alanda bir vahdet ve birliğin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Münakaşada,benim doğrularım senin doğrularını döver,yener,seninkinden daha çoktur 

ve doğrudur. 

Münakaşanın genelde yenen tarafı yoktur. 

İlim erbabı ve öğrenme arzusu içerisinde olan kimsenin araştırmasına sebebtir. 

Münakaşanın bütün boyutlarını Bediüzzamanın bakış açısından, eserlerinde örnekler 

vererek izah edeceğiz. 

*”İkinci Suâlinizin meâli: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin 

mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz?  

Elcevap: Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve 

Âişe-i Sıddîka (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) arasında olan muharebe, adalet-i 

mahzâ ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki:  

Hazret-i Ali, adalet-i mahzâyı esas edip Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek 

için içtihad etmiş. Muârızları ise, Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i 

mahzâya müsait idi; fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zayıf muhtelif akvam hayat-ı 

içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzânın tatbikatı çok müşkül 

olduğundan, "ehvenüşşerri ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. 

Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intaç etmiştir.”
1114
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-Münakaşanın en geniş alanı siyasettir.İslam dünyasının en büyük imtihanı da,siyasi 

münakaşalarla süre gelmiştir. 

*”Meselâ, semâvâta başı temas etmiş pek yüksek bir minare ve o minarenin altında, 

küre-i arzın merkezine kadar bir kuyu kazılmış farz ediyoruz. İşte, ezanı umum 

memlekette umum ahaliye işitilen bir zat minare başından ta kuyu dibine kadar hangi 

mevkide bulunduğunu ispat etmek için, iki fırka münakaşa ediyorlar.”
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-Münakaşanın önemli bir sebebi de;seviye ve bakış farkıdır. 

Burada münakaşa edenlerin bulundukları mevki bakış açısı açısından gayet önemlidir. 

*"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat vurmuş, 

ilh." 
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 meâlindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek 

için yazılmıştır.  

Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. 

Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Muteber bir kitapta, hadis-i 

Şeyheynin ittifakına alâmet olan işaretiyle bir hadis bana gösterildi; "Hadis midir, 

değil midir?" sual edildi.  

Ben dedim: Böyle muteber bir kitapta Şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zâta 

itimad etmek lâzım. Demek hadistir. Fakat hadisin, Kur'ân gibi bazı müteşabihâtı var; 

ancak havass onların mânâlarını bulabilir. Şu hadisin zâhiri dahi, müşkülât-ı hadisin 

müteşabihat kısmından olmak ihtimali var, dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa 

olmuş; öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim:  

Evvelâ: Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, 

inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi 

caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki:  

Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü 

bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki 

gurura düşmek ihtimali var.  

Saniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadis ise, hadisin merâtibini ve vahy-i zımnînin 

derecâtını ve tekellümât-ı Nebeviyenin aksâmını bilmek lâzım. Avam içinde müşkülât-ı 

hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru 

göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz 

değildir.  

Madem şu mesele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, biçare avâm-ı nasın zihninde sû-i 

tesir ediyor. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için, eğer inkâr 

etse, dehşetli bir kapı açar; yani küçücük aklına sığışmayan katî hadisleri dahi inkâra 

yol açar. Eğer zâhir-i hadisin mânâsını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalâletin 
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itirâzâtına ve "Hurafattır" demelerine yol açar. Madem bu müteşabih hadîse, lüzumsuz 

ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat celb edilmiş ve bu çeşit hadisler çok varid olmuş. 

Elbette şüpheleri izale edecek bir hakikati beyan etmek lâzım gelir. Şu hadis katî olsun 

veya olmasın, o hakikati zikretmek gerektir.”
1117

  

(Meseleyi izaha kavuşturmak üzere devamında açıklaması yapılmaktadır.) 

Münakaşa çözüme kavuşmazsa,çok münakaşaları da beraberinde getirir. 

*Kimler tarafından ve hangi konularda münakaşa edildiği ve bunun önemini belirtmek 

babında sadece münakaşa konularını arz etmekle yetindik: 

“O gece benden sual ettiniz; ben cevabını vermedim. Çünkü, mesâil-i imaniyenin 

münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. 

Şimdilik, münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap 

yazıyorum.”
1118

 

 “Mütefennin bâzı dostların münâkaşa ettikleri üç meseleye dâir üç suâllerine muhtasar 

üç cevaptır.  

BİRİNCİ SUÂL: "Hazret-i Âdem'in Cennetten ihrâcı ve bir kısım benî âdemin 

Cehenneme idhâli hikmeti nedir?" suâline, gâyet katî bir cevap veriyor.  

İKİNCİ SUÂL: "Şeytanların ve şerlerin halk ve îcâdı şer değil mi, çirkin değil mi? 

Cemîl-i Mutlak ve Rahîm-i Ale'l-Itlakın cemâl-i rahmeti nasıl müsaade etmiş?" suâline 

karşı gâyet katî bir surette cevap veriyor.  

ÜÇÜNCÜ SUÂL: "Mâsum insanlara ve hayvanlara musîbet ve belâları musallat etmek, 

zulüm değil mi? Âdil-i Mutlakın adâleti nasıl müsaade ediyor?" diye suâlin cevabında 

gâyet muknî ve katî bir tarzda cevap veriyor. “
1119

 

-Bilgi sahibi insanların münakaşa konuları,seviye bakımından değerli ve kale alınacak 

hususlardır. 

*Ve özetle fetva makamında şu ölçüyle hüküm verilmektedir; 

*“İşte, münakaşanızın içindeki üç sualinizin muhtasar cevapları bu kadardır. İzahları 

otuz üç adet Sözlerdedir.  

Aziz kardeşim,Sen bu mektubu Eczacıya ve münakaşayı işitenlerden münasip 

gördüklerine oku. Benim tarafımdan da, yeni bir talebem olan Eczacıya selâm et, de ki:  
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Mezkûr mesâil gibi dakik mesâil-i imaniyeyi, mizansız mücadele suretinde cemaat 

içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur. 

Diyenlere, dinleyenlere zarardır. Belki böyle mesâil-i imaniyenin itidal-i demle, insafla, 

bir müdavele-i efkâr suretinde bahsi caizdir.”
1120

  

-Münakaşayı kaldırmak için ehline sorulmalıdır. 

*Münakaşa ölçü dairesinde oldukça ayrışmaya ve gerçeklerin ortaya çıkmasına da 

sebebtir. 

*“Semânın, sükût ve sükûneti ve intizam ve ıttırâdı ve vüs'at ve nurâniyeti gösterir ki, 

sekenesi, zeminin sekenesi gibi değiller; belki, bütün ahalisi mutîdirler. Ne emrolunsa 

onu işlerler. Müzâheme ve münâkaşayı icâb edecek bir sebep yoktur. Zîrâ, memleket 

geniş, fıtratları sâfî, kendileri mâsum, makamları sabittir.  

Evet, zeminde ezdâd içtimâ etmiş, eşrâr ahyâra karışmış; içlerinde münâkaşât başlamış. 

O sebepten, ihtilâfât ve ıztırâbât düşmüş; ve ondan, imtihânât ve müsâbakât teklif 

edilmiş; ve ondan, terakkiyât ve tedenniyât çıkmış.”
1121

 

*Allahın yarattıklarında ise bir münakaşa söz konusu değildir. 

*“Evet, Kur'ânı Mu'cizü'l-Beyânın sûrelerine ve âyetlerine ve hususan sûrelerin 

fâtihalarına; âyetlerin mebde' ve makta'larına dikkat edilse, görünüyor ki, belâgatların 

bütün envaını, fezâil-i kelâmiyenin bütün aksâmını, ulvî üslupların bütün esnâfını, 

mehâsin-i ahlâkiyenin bütün efrâdını, ulûm-u kevniyenin bütün fezlekelerini, maarif-i 

İlâhiyenin bütün fihristelerini, hayat-ı şahsiye ve içtimâiye-i beşeriyenin bütün nâfi 

düsturlarını ve hikmet-i âliye-i kâinatın bütün nurânî kanunlarını cem' etmekle 

beraber, hiçbir müşevveşiyet eseri görünmüyor. Elhak, o kadar ecnâs-ı muhtelifeyi bir 

yerde toplayıp bir münâkaşa, bir karışık çıkmamak, kahhâr bir nizâm-ı i'câzînin işi 

olabilir.”
1122

 

*Münakaşa hakkı olmayanlar ise şunlardır; 

“Mâdem peder kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasını ister; 

ona mukabil, veled dahi pedere karşı hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled 

ortasında fıtraten sebeb-i münâkaşa yok. Zîrâ münâkaşa, ya gıpta ve hasedden gelir. 

Pederde oğluna karşı o yok. Veya münâkaşa, haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki, 

pederine karşı hak dâvâ etsin. Pederini haksız görse de, ona isyan edemez. Demek, 

pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozması bir canavardır.”
1123
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*Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki, inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa 

etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.”
1124

 

-Ayrılmanın ilk kapısı münakaşa ile başlar. 

*”Sahabenin Abâdile-i Seb'a-i meşhuresinden olan Abdullah ibni Ömer Hazretleri ki, 

Halife-i Resulullah olan Faruk-u Âzam Hazret-i Ömer'in (r.a.) en mühim ve büyük 

mahdumu ve Sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zât-ı mübarek çarşı 

içinde, alışverişte, kırk paralık bir meseleden, iktisat için ve ticaretin medarı olan 

emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir Sahabe ona bakmış. 

Rû-yi zeminin halife-i zîşânı olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun kırk para için 

münakaşasını acip bir hısset tevehhüm ederek, o imamın arkasına düşüp, ahvâlini 

anlamak ister.  

Baktı ki, Hazret-i Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir 

parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri 

orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti.  

Uzaktan bakan o Sahabe merak etti. Gitti, o fakirlere sordu: "İmam sizin yanınızda 

durdu, ne yaptı?"  

Her birisi dedi: "Bana bir altın verdi."  

O Sahabe dedi: "Fesübhânallah! Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, 

sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden, kemâl-i rıza-yı nefisle versin!" 

diye düşündü. Gitti, Hazret-i Abdullah ibni Ömer'i gördü, dedi:  

"Ya imam, bu müşkülümü hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle 

yapmışsın."  

Ona cevaben dedi ki: "Çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemâl-i akıldan ve alışverişin esası 

ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir hâlettir, hısset değildir. 

Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden gelmiş bir hâlettir. Ne o 

hıssettir ve ne de bu israftır." 
1125

 

-Münakaşa hak namına olmalıdır.Hakkın hatırı âlidir,hiçbir hatıra feda edilmez. 

*”Ehl-i hakkın ihtilâfı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi 

hakikattarlıktan değildir. Belki ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin ve ehl-i mektep gibi 

hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile 

meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri taayyün edip ayrılmış. Ve o 

vezâif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddî ücret ve hubb-u cah ve şan 

ve şeref noktasında teveccüh-ü nâstan alacakları  mânevî ücret taayyün etmiş, ayrılmış. 
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Müzâhame ve münakaşayı ve rekabeti intaç edecek derecede bir iştirak yok. Onun için, 

bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler.”
1126

 

-Hak ehli hakkı düşünürken,gaflet ehli menfaatı esas alır.Bir menfaatına,onlarca 

değerini feda eder. 

*”Hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak edip, 

müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi ehl-i 

diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî ittifak 

etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf noktaları 

muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.”
1127

 

-Ortak noktalarda ittifak edilmeli,asgari müşterekler ön plana çıkarılmalıdır. 

*”Haricî düşmanın hücumunda dahilî münakaşâtı terk etmek ve ehl-i hakkı sukuttan ve 

zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât 

ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp, 

bütün hissiyatınızla, ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve 

dindaşlarınızla ittifak ediniz, yani, ihtilâfa düşmeyiniz.”
1128

 

- Büyük şerden korunmak için,küçük meseleler göz ardı edilebilir. 

*”Kıskançlık ve hasedin sebebi: Birtek şeye çok eller uzanmasından ve birtek makama 

çok gözler dikilmesinden ve birtek ekmeği çok mideler istemesinden, müzâhame 

münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya, sonra kıskançlığa düşerler.”
1129

 

-Münakaşa bir tarafın diğer tarafa üstünlük oluşturması sebebiyle çıkar. 

*”Bir fennin veya bir san'atın medar-ı münakaşa olmuş bir mes'elesinde, o fennin ve o 

san'atın haricindeki adamlar ne kadar büyük ve âlim ve san'atkâr da olsalar, sözleri 

onda geçmez, hükümleri hüccet olmaz; o fennin icma-ı ulemasına dahil sayılmazlar. 

Meselâ büyük bir mühendisin, bir hastalığın keşfinde ve tedavisinde bir küçük tabip 

kadar hükmü geçmez. Ve bilhassa, maddiyatta çok tevağğul eden ve gittikçe 

mâneviyattan tebâud eden ve nura karşı gabîleşen ve kabalaşan ve aklı gözüne inen en 

büyük bir filozofun münkirâne sözü mâneviyatta nazara alınmaz ve kıymetsizdir.”
1130

 

Münakaşayı kaldırmak için o meselenin ehline sorulmalıdır. 
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*”Evet, intizam tam bir vahdettir, birtek nazzâmı ister. Münakaşaya medar olan şirki 

kaldırmaz.”
1131

 

-Aslında tüm münakaşaların sebebi;gerek fikirde,yaşayışta,bulunulan mevki ve 

makamda vahdeti,birliği muhafaza edememeden kaynaklanır. 

*”Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat 

takdir edilmez derecede kıymettar ve bütün dünyası ve canı ve cânânı pahasına verilse 

yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz; elbette bütün 

musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemâl-i metanetle mukabele etmemiz gerektir. 

Hem, belki karşımıza aldanmış veya aldatılmış bazı hocalar ve şeyhler ve zâhirde 

müttakîler çıkartılır. Bunlara karşı vahdetimizi, tesanüdümüzü muhafaza edip onlarla 

uğraşmamak lâzımdır, münakaşa etmemek gerektir.”
1132

 

 -Çoğunlukla münakaşa –birde karşıdaki ehli insaf ve hakikatı arayan bir kimse değilse- 

netice alınmadan sonuçlanır.Geriye kırık kalbler kalır. 

*”Sakın, sakın münakaşa etmeyiniz; casus kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız 

olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, münakaşa ile bin 

dirhem bizlere zararı dokunabilir.  

Bir zaman Eskişehir hapsinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikâyeyi tekrar 

ediyorum: Eski Harb-i Umumîde Rusya'nın şimâlinde doksan zabitimizle beraber bir 

uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade 

teveccühleri bulunmasından, nasihatle gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden 

asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik, şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye 

başladı. Ben de üç dört adama dedim: "Siz nerede gürültü işitseniz, gidiniz, haksıza 

yardım ediniz." Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular:  

"Neden bu haksız tedbiri yaptın?"  

Dedim:  

"Haklı adam, insaflı olur. Bir dirhem hakkını, istirahat-i umumînin yüz dirhem 

menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enâniyetli olur; feda etmez, gürültü 

çoğalır."
1133

 

 -Genel itibarla münakaşa etmemelidir.Çözümsüzlüğe ve inada sebeb olmaktadır. 

*”Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. 

Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz, 

mâbeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.”
1134

 

-Özellikle küfür cephesi bunu çokça kullanmaktadır. 
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*”Risale-i Nur'un talebesi olmayan ve yanında yalnız âdi bir mektubumuz bulunan 

Eğirdirli bir adamın bir jandarma çavuşuyla vukuatsız bir münakaşa-i lisaniyesi 

yüzünden beni ve yüz yirmi adamı tevkif ile dört ay mahkeme tahkikinden sonra, on beş 

bîçareden başka, bütün beraat kazanmakla mâsumiyetleri tahakkuk eden yüzden ziyade 

adamlara binler lira zarar vermek, hangi kanun iledir? Böyle imkânatı vukuat yerinde 

istimal etmek hangi usul iledir? Ve Denizli'de dokuz ay tetkikten sonra, beraat kazanan 

yetmiş bîçarelere binler lira zarar vermek, adaletin hangi düsturu iledir?”
1135

 

-Münakaşa haksız olanın eline bir koz vermeye sebebtir. 

*”Çok zaman evvel Dârü'l-Hikmet-i İslâmiyede iken ve daha evvel aslı yazılan Beşinci 

Şua, farz-ı muhal olarak, dünyaya ve siyasete baksa ve bu zamanda da yazılsa, madem 

gizlidir ve taharriyatta bizde bulunmadı ve gaybî haberleri doğrudur ve imanî şüpheleri 

izale eder ve âsâyişe dokunmuyor ve mübareze etmiyor ve yalnız ihbar eder ve şahısları 

tâyin etmiyor ve ilmî bir hakikati küllî bir surette beyan ediyor. Elbette o hakikat-i 

hadîsiye bu zamanda dahi bir kısım şahıslara mutabık çıksa ve münakaşaya sebep 

olmamak için mahkemelerin teşhir ve neşirlerinden evvel bizce tam mahrem tutulsa, 

adalet cihetinde hiçbir vecihle bir suç teşkil etmez.”
1136

 

-Münakaşanın kapısını ve kapağını mümkün mertebe açmamalıdır. 

*Halbuki bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifakına ve münakaşa 

etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilâfı bırakmaya ve medar-ı 

münakaşa etmemeye mecburuz.”
1137

 

-Bu zaman ihtilafı kaldıracak ittifakı, münakaşaya gitmemekle temin edebiliriz. 

*”Bitlis vilâyetine tâbi Nurs köyünde doğan ben, talebe hayatımda rastgelen âlimlerle 

mücâdele ederek, ilmî münakaşalarla karşıma çıkanları inâyet-i İlâhiye ile mağlûp ede 

ede İstanbul'a kadar geldim.”
1138

 

-Münakaşalar kişinin önünde birer engeldir. 

*”Evet, o zat (a.s.m.) vazifesi itibarıyla, hakkın bürhanı, hakikatın ziyası, hidayetin 

güneşi, saadetin vesilesidir. Şahsiyet ve hüviyet cihetiyle, muhabbet-i Rahmâniyenin 

misali, rahmet-i Rabbâniyenin timsali, hakikat-i insaniyenin şerefi, şecere-i hilkatin en 

kıymettar ve kıymetli bahâdar bir semeresidir. Tebliğ ettiği dini de harika bir sür'atle 
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şark ve garbı ihata etmiş, nev-i beşerin beşte biri kabul etmiştir. Acaba böyle bir zatın 

dâvâlarında nefis ve şeytanın münakaşa ve itirazlarına bir imkân var mıdır?”
1139

 

-Başta tüm peygamberler ve özellikle peygamberimiz getirdikleri ve gösterdikleriyle 

münakaşayı kaldırmıştır..Susturmuştur.. 

*”Kezâlik, bu risalelerin ibarelerindeki işkâl ve iğlâkın, keyif için ihtiyarımdan çıkmış 

olduğunu zannetme. Çünkü, bu risale, dehşetli bir zamanda, nefsimin hücumuna karşı 

yapılan âni ve irticâlî bir münakaşadır. Kelimeleri, o müthiş mücadele esnasında 

zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir.”
1140

 

-Münakaşa bilmemekten kaynaklanır. 

*”Arkadaş! İnsanın vücudu, bedeni, emvâl-i mîriyeden bir neferin elinde bulunan bir 

hayvan gibidir. O nefer, o hayvanı beslemeye ve hizmetine mükellef olduğu gibi, insan 

da o vücudu beslemeye mükelleftir.  

Aziz kardeşlerim! Burada bana bu sözü söylettiren, nefsimle olan bir münakaşamdır. 

Şöyle ki:  

Mehâsiniyle mağrur olan nefsime dedim ki:  

"Sen birşeye mâlik değilsin, nedir bu gururun?"  

Dedi ki: "Madem mâlik değilim, ben de hizmetini görmem."  

Dedim ki: "Yâhu, bu sineğe bak. Gayet küçücük zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini 

siler süpürür. Her işini görür. Sen de lâakal onun kadar vücuduna hizmet etmelisin" 

diye ikna ettim.  

Takdis ederiz o Zâtı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar. Ben de 

onunla nefsimi ikna ve ilzam ederim. “
1141

 

-Kişinin ilk münakaşası nefsinde ve nefsiyle başlar.Bunu aşmak büyük bir aşamadır. 

*Nefs-i emmare, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya Sofestai gibi 

münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Tearuzan, tesakutan kabilinden, 

"Hiçbirisi de hak değildir" diye hükmeder.”
1142

 

-Münakaşada hakikata göz kapanmamalıdır. 
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*”Ümmi bir adam, bir fennin ulemasıyla münakaşaya girişerek, beyne'l-ulema ittifaklı 

olan meseleleri tasdik ve ihtilaflı olanları da tashih ederse, o adamın bu harika olan hali, 

onun pek yüksekliğine ve onun ilminin de vehbi olduğuna delalet etmez mi?”
1143

 

-Kişi münakaşada haddini bilmelidir.Her önüne gelenle münakaşa etmemelidir. 

*”Zerre gibi küçük şeyler veya adi fiiller, Halıkın halkıyla vücuda geldikleri için, onun 

daire-i ilminde dahil oldukları bedihidir. Bu itibarla, onlardan bahsetmekte, bilbedahe, 

müşahhat (münakaşa etmek) yoktur.”
1144

 

-Kadere teslimiyet imanın bir gereğidir.Kul Rabbisiyle nasıl münakaşa edebilir ki? 

*”Evet hayat, bir zerreyi bir küre gibi yapar; ashab-ı hayatın herbirisi, "alem 

benimdir" diyebilir. Aralarında müzahame ve münakaşa da olmaz. Müzahame ve 

münakaşa, yalnız nev-i beşerde olur. İşte, hayatın ne büyük bir nimet olduğu 

anlaşıldı.”
1145

 

-Vücudun bütünlüğü,vücutta münakaşa olmamasındandır.Ruhun üstünlüğü,vücutta bu 

birliği ve beraberliği sağlamasındandır.Münakaşa yolunu kapatmak için,hepsini tek bir 

hedefe tevcih etmiştir. 

*”Aşağıda işiteceğin gibi, istifadede müzahemet ve münakaşa yoktur. Nasıl ki Zeyd 

diyebilir ki, "Şems benim lambamdır, dünya benim evimdir." Ömer de öyle diyebilir ve 

aralarında münakaşa da olmaz. Evet, Zeyd, mesela dünyada tek farz edilirse, istifadesi 

nasılsa, bütün insanlar içinde iken istifadesi yine öyledir-ne fazla olur ne noksan. Yalnız 

"gareyn"e ait olan kısım müstesnadır. Zira yiyecek, içecek ve saire şeylerde münakaşa 

olur.”
1146

 

-Güneşin her yere ve herkese tarafsız ışığını ve ısısını karşılıksız vermesi,münakaşayı 

kaldırmıştır. 

*”Risale-i Nur şakirtleri, tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakitte münakaşa 

etmesinler, aldırmasınlar. Aldanan ehl-i ilim ve imansa, dost olsunlar, "Biz size 

ilişmiyoruz. Siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehl-i imanla kardeşiz" deyip yatıştırsınlar.”
1147

 

-Münakaşada ihtiyat elden bırakılmamalıdır.Fevrilikten kaçınılmalıdır. 
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*”Hem Nur Müellifi bir mektubunda "Dahilde tarafgirâne adâvet ve münakaşalara 

vesile olan fürûatı değil, belki bütün nev-i beşerin en ehemmiyetli meselesi olan erkân-ı 

imaniyeyi ve beşerin medar-ı saadeti ve umum İslâmın esas ve rabıta-i uhuvveti bulunan 

Kur'ân'ın hakaik-i imaniyesini bulmak ve muhtaçlara buldurmaya hayatımı vakfettim" 

demek suretiyle, hizmet-i İslâmiyenin ve mesâil-i diniyenin umumunu tazammun eden 

vüs'at ve camiiyeti hâiz bulunduğunu, dinî hizmetlerin her nev'ini teyit ve teşvik ettiğini 

ve bir cadde-i kübrâ-yı Kur'âniye olan Risale-i Nur dairesinin umum ehl-i İmân ve 

İslâma şâmil bulunduğunu ifade ediyor.”
1148

 

-Teferruatta farklılık münakaşa sebebi olmamalı,temeldeki ittifak esas alınmalıdır. 

*”O vâiz ve âlim zâta benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, 

itirazını, başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zâtı ve onun gibileri münakaşa ve 

münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de bedduayla da mukabele etmeyiniz. 

Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, 

mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü, daha müthiş düşman ve yılanlar var.  

Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i 

ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz.”
1149

 

-Münazarayı kesmenin ve de karşıdakini mağlub etmenin en güzel yolu;insaf,tevazu, 

hürmet elden bırakılmamalıdır. 

*”Biz, değil onlar gibi ehl-i diyanet ve tarikata mensup Müslümanlar, şimdi bu acip 

zamanda, imanı bulunan ve hatta fırak-ı dâlleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve 

Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hıristiyan bile olsa, onlarla medâr-ı nizâ noktaları 

medâr-ı münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman, hem mesleğimiz, hem kudsi 

hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un âlem-i İslamda intişarına karşı hayat-ı 

içtimaiye ve siyasiye cihetinde mâniler çıkmamak için, Risale-i Nur şakirtleri 

musalâhakârâne vaziyeti almaya mükelleftirler.”
1150

 

-Küçük tamirler yapayım derken,büyük zararlar açılmamalıdır. 

*”Risale-i Nur'un hatırı için Risale-i Nur şakirtlerinin mabeynindeki tefani, birbirini 

tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturuyla bu iki kardeşim, dünyevi ve cüz i ve 

hissi şeyleri medar-ı münakaşa etmesinler. Pederlik ve veletliğin iktiza ettiği hürmet ve 

şefkatle beraber, Nur'un şakirtliği iktiza ettiği kusura bakmamak ve affetmek ve benim 

çok sevdiğim iki kardeşim, benim hatırım için, birbirini tenkit etmemek lazım 

geliyor.”
1151
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-Tefani ve bir birlik içerisindeki bütünlük münakaşayı kaldırır. 

*”Sakın, sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalahakarane 

davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bid at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. 

Karşımızda dehşetli zındıka varken, mübtedi lerle uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına 

sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rastgelseniz, 

mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, 

münafıkların ellerinde bir senet olur. İstanbul da ihtiyar hocanın hücumu ne kadar 

zarar verdiğini bilirsiniz. Elden geldiği kadar Risale-i Nur lehine çevirmeye 

çalışınız.”
1152

 

-Münakaşada benlikler tahrik edilmemelidir.Karşıdakinin gururuyla oynamamalıdır. 

*”Perde altında Nurcuların kuvve-i maneviyelerini kırmak için bazı hocalar vasıta 

oluyorlar. Aldanmayınız ve sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün 

oldukça dostane muamele ediniz, "Biz onlarla kardeşiz" deyiniz. Ve bu pusuladaki 

noktaları unutmayınız, ta sizi aldatmasınlar.”
1153

 

-Münakaşa manen yıkmaya ve yıkılmaya,zihinde şüphelerin oluşmasına sebebtir. 

Pusulanın sapmasına neden olur. 

*”Ankara da, divan-ı riyasetinde Mustafa Kemal le münakaşa zamanında, ona karşı 

dedim: "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur." Yüzüne şiddetli 

mukabele ettiğim halde bana karşı ihanet ve hakarete cesaret edemediği halde, burada 

küçük bir zabit ve bir çavuş, o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete 

getirip bir mesele çıkarmak olmasından, hıfz ve inayet-i İlahiye bana sabır ve tahammül 

verdi.”
1154

 

Münakaşa hiddet ateşini tutuşturur.Ateş ise şeytandandır. 

*”Madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalalet ihtilafdan istifade edip, ehl-i imanı 

şaşırtıp ve şeairi bozarak Kur'ân ve İmân aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu 

müthiş düşmana karşı cüz i teferruata dair medar-ı ihtilaf münakaşaların kapısını 

açmamak gerektir.”
1155

 

-Münakaşa daha büyük kopmalara ve sapmalara neden olur. 
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*”Madem zemmetmemek ve tekfir etmemekte bir emr-i şer i yok, fakat zemde ve 

tekfirde hükm-ü şer i var. Zem ve tekfir, eğer haksız olsa, büyük zararı var; eğer haklı 

ise, hiç hayır ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zemme müstehak hadsizdir. Fakat 

zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükm-ü şer i yok, hiç zararı da yok.  

İşte bu hakikat içindir ki, ehl-i hakikat, başta Eimme-i Erbaa ve Ehl-i Beytin Eimme-i 

İsna Aşer olarak Ehl-i Sünnet, mezkur hakikate müstenid olan kanun-u kudsiyeyi 

kendilerine rehber edip, İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar-ı bahis ve 

münakaşa etmeyi caiz görmemişler, menfaatsiz, zararı var demişler.  

Hem o harplerde, çok ehemmiyetli Sahabeler, nasılsa iki tarafda bulunmuşlar. O 

fitneleri bahsetmekte o hakiki Sahabelere, Talha ve Zübeyir (r.a.) gibi Aşere-i 

Mübeşşereye dahi tarafgirane bir inkar, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tevbe 

ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o 

ahvalleri tetkik etmektense, şimdi bu zamanda bilfiil İslamiyete dehşetli darbeleri 

vuran, binler lanete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, mü 

min ve müdakkik bir zatın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez.  

Hatta Sabri ile küçücük münakaşanız, hem Risale-i Nur a, hem hakaik-i imaniyenin 

intişarına ehemmiyetli zarar verdiğini senden saklamam. Aynı vakitte burada hissettim, 

müteessir ve müteellim oldum. Sonra senin gibi ehl-i tahkik bir alimin Risale-i Nur a 

oraca ehemmiyetli bir hizmete vesile olacak Sabri oraya gelmesi, ikinizden büyük bir 

hizmet-i Nuriye beklerken, bilakis üç cihetle Nura zarar geldiğini hissettim ve gördüm. 

Acaba neden bu zarar olmuş diye, iki üç gün sonra haber aldım ki, Sabri, manasız, 

lüzumsuz seninle münakaşa etmiş; sen de hiddete gelmişsin. "Eyvah!" dedim. "Ya Rab! 

Erzurum dan imdadıma yetişen bu iki zatın münakaşasını musalahaya tebdil et" diye 

dua ettim. Risale-i Nur'un İhlâs Lem alarında denildiği gibi, şimdi ehl-i iman, değil 

Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-

ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfr-ü mutlak 

hücum ediyor. Senin, hamiyet-i diniye ve tecrübe-i ilmiye ve Nurlara karşı alakanızdan 

rica ediyorum ki, Sabri ile geçen macerayı unutmaya çalış ve onu da affet ve helal et. 

Çünkü o, kendi kafasıyla konuşmamış; eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri, lüzumsuz 

münakaşa ile söylemiş. Bilirsin ki, büyük bir hasene ve iyilik, çok günahlara kefaret 

olur.  

Evet, o hemşehrimiz Sabri, hakikaten Nura ve Nur vasıtasıyla imana öyle bir hizmet 

eylemiş ki, bin hatasını affettirir. Sizin alicenaplığınızdan, o Nur hizmetleri hatırı için, 

dost bir hemşehri ve Nur hizmetinde bir arkadaş nazarıyla bakmalısınız.”
1156

 

-Menfi şeyler zulmani olup,nur ve nurani şeyler gibi olumlu yayılma göstermez.Olumsuz 

bulutlar oluşturur. 

*”Bazı misyonerler de, din-i İsa nın (a.s.) hakiki ruhanisi de o daireye gireceklerine 

emareler var. Birbirine hücum değil, belki bir tesanüt, bir musalaha lüzumunu hissedip 

medar-ı münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar.”
1157
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-Münakaşa en yakınındakini kaybetmeye neden olurken,münakaşa etmemek en uzakta 

bulunanı bile kazanmaya sebebtir. 

*”Hem münakaşa, münazaa ve mesail-i diniyede damarlara dokunacak tarafgirane 

mübahese etmemek lazımdır ki, Nur aleyhinde garazkarlar çıkmasın.”
1158

 

-Münakaşa eden taraftır.Bi-taraf olan ber-taraf olur.Münakaşa da tarafını haklı 

çıkarma hırsı oluşur. 

*”Medâr-ı hayrettir, duamda Nurcular dairesinde her gün isimleriyle yâd ettiğim iki 

sofî meşrep, kendilerini satmak fikriyle bana ve Nura iliştiklerine dair mektup geldi. 

Ben gücenmedim, onları daha ziyade duama aldım. Aynen eskiden İstanbul'da eski 

partinin desiseleriyle bize ilişen malûm ihtiyar şeyh gibi, onları hem kendime mübarek 

kardeş, hem dost bildim, hakkımı helâl ettim. Fakat iki İhlâs Lem'alarını okumalarını 

arzu ediyorum.  

Kardeşlerim, siz dahi böylelerden gücenmeyiniz, münakaşa etmeyiniz.”
1159

 

-Münakaşa sadece münakaşa edileni kaybettirmez,çevresinin de kaybına,yanlışın 

sahiblenmesine sebeb olur. 

*”Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakikî olarak 

gösterenlerden memnun olduğumuzdan, bu meçhul zatın mektubunda üç esasın 

hakikatini gösterip yanlışını tashih etmek istedim.”
1160

 

-Mesleği müsbet olanlar münakaşa etmezler. 

*”Türk milleti Müslümandır. Ve Müslüman olarak kalacaktır. Evvelâ kendine ve 

gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyen 

Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır.”
1161

 

-Hüküm ve kararlar münakaşayı kaldırır. 

*”Kürtlerin tabiat-ı meşrûtiyetperverânelerine binâen, dersi münâzara ve münâkaşa 

sûretinde okuyorlar. Onun içindir ki, medreseleri küçük bir meclis-i mebusân-ı ilmiyeyi 

andırıyor.”
1162

 

-Bazı kişiler,bazen bu bazı ırklar halinde yapılarında münakaşa damarı sürekli faal 

haldedir.Vaz geçmez. 
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*”Evvelâ umur-u uhreviyede haset ve müzahemet ve münakaşa olmadığından, bu 

cemiyetlerden hangisi münakaşaya, rekabete kalkışsa, ibadette riya ve nifak etmiş 

gibidir.”
1163

 

-Ahiret işleri kesin ve sonuç bildiren işlerdir.Zıtların birbirinden ayrılmasıdır.Her şeyin 

fâş olup,hakikatların açık ve net göründüğü yerler olduğundan,münakaşa söz konusu 

değildir. 

*”Sakın sakın münâkaşa etmeyiniz; câsus kulaklar istifâde ederler. Haklı olsa, haksız 

olsa, bu hâlimizde münâkaşa eden haksızdır; bir dirhem hakkı varsa, münâkaşa ile bin 

dirhem bizlere zararı dokunabilir.”
1164

 

*İlk ve Son söz olarak münakaşa etmemeli,münakaşa kapısını açmamalı,münakaşayı 

alevlendirmemelidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

27-06-2014 

 

NASIL BİR MEŞVERET Kİ ? 

Nasıl bir meşveret ki; 

Sürekli alınan kararlar topluma muhalif oluyor. 

Oysa Hadiste:”Ümmetim dalalet ve yanlışlık üzere birleşmez.” 

Bu meşverettekiler hangi ümmetten,nasıl bir ümmettendirler? 

-Nasıl bir meşveret ki; 

Meşveret; manası yönüyle de bal yapmayı ifade eder. 

Meşveret ne yapıyor? Hani ballar? Neden müşteri bulunmuyor,eriyor? 

Yoksa eşek arısı gibi vız vız edip,bal üretilmiyor mu? 

-Nasıl bir meşveret ki; 

Hep mağlup oluyor,mahcup oluyor!!! 

İsabetli bir karar çıkmaz mı bu meşveretten? 

-Meşveret yoksa isabetsiz kararlarda ısrar etmek demek midir? 
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-Hayret ve hayret ki; 

Bu meşvereti alanlar hayatı içtimaiyeyi çok bildiklerini iddia ettikleri halde,hayatın 

dışında mı yaşamaktadırlar? 

Hala 50 yıl öncesinde yaşayıp,akıllarını mazide ve mazidekilerin cebinde mi 

bırakmaktadırlar? 

Allah aşkına nasıl bir meşveret ve meşveret sahibidirler ki; 

Hiç mi düşünmezler,bu gidiş nereye? 

Az olsun,biz olalım,mazide kalıp müstakbele geçmeyelim!!! 

Bir inad ve yaftalama üzerine hareket edilebilir mi? 

Türkiye-nin ve dünyanın gidişatından hiç mi haberdar değiller? 

Muhalif olup  muhalefette kalmayı kendilerine yol edinmiş,her aldıkları kararda 

etrafındakileri dağıtan bir meşveret,dengeli bir meşveret midir? 

Hayır yapmayıp,şerde hayrı gören bir meşveret uyumlu ve uyulacak bir meşveret 

midir? 

Tüm iyi niyet taşlarını yola düzüyorum bir sonuç çıkmıyor. 

Bu durum bende şüphe uyandırıyor? 

Birin ve birilerinin boyunduruğu altında mı yaşanıyor? 

Hala kör siyasetin gözlüğüyle mi bakılıp değerlendiriliyor? 

Koca kâinat çapındaki bir hizmete Demirel gibileri biri ölçü olabilecek ne kapasitede ve 

nede seviyededir. 

Neden o da hizmete feda edilemiyor,hizmet ona ve onun gibiler için harcanıyor? 

Vicdani mi? İnsani mi? İmani mi? İçtimai mi? Siyasi mi?  

Hangi şeye sığar? Hangi mantık tartar? 

Artık yeter!!! 

Hizmetin terbiye etmediği kimseleri,zaman faturası ağır bir şekilde terbiye eder. 

Geçmişe bir bakıp,ferdi ve cemaatla muhasebe zamanıdır. 

İttihad-uhuvvet-muhabbet zamanıdır… 

Üç mesele var;İman-Hayat-Şeriat. 

El’an şeriat yani siyasi ve idare dönemi başlamıştır. 



Millet dizginini onun elinden almış,ilk defa cumhurbaşkanını seçmekle,hakimiyetine 

kavuşmuştur. 

Bir devre kapanmış,yeni bir devre açılmıştır. 

Dağılan su damlaları ve tanecikleri gibi olmayın ki,kuvvetiniz dağılmasın. 

Hayırlı olsun… 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-08-2014 

NE ZAMAN??? 

 -İnsan ne zaman yanmaz? 

 İbrahim gibi teslimiyet içinde olup,korkuyu içerisinden attığı zaman. 

 -İnsan ne zaman boğulmaz? 

 O’na yönelip,O’na sığındığı zaman. 

 Okyanuslarda yüzüp gezeni,damlalar ancak topuklarını bile ıslatmaz. 

 -Kimler yenilmez? 

 Davud gibi gerçek gücü bulup,O’na dayananlar. 

 Demiri hamur gibi yoğuranlar. 

 Demirin ezdikleri değil,demiri ezenler olduktan sonra... 

 O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi bulur... 

 -Kimler ölmez? 

 Hayatı ve hayatın hayatı imanı bulan lokmanlar. 

 Ölümü öldürenler,ölüme merdane göğüs gerenler ölmezler. 

 -Kimler yükselir? 

 İsa gibi bedenden tecerrüd edip soyutlanarak,her şeyiyle ruh olanlar. 

 -Kimler zindana girmez? 

 Yusuf gibi gönül bahtına taht kuranlar. 

 -Kimler vuslata erişir? 



 Yakub gibi sevenler. 

 -Kimler aşıktır? 

 Aklı olmayıp,Mecnun olanlar. 

 -Kimler büyüktür? 

 Mütevazi olup,büyük olduğu halde küçük görünen,büyüklenmeyenler. 

 -Kimdir alim? 

 Nefsini ve Rabbisini bilen. 

 -Kimdir müflis? 

 Âhirete hiçbir şeyi kalmayıp,tüm sermayesini bu dünyada bitiren,burada 

bırakandır. 

 -Kimdir Muhlis? 

 Bu dünyayı ve faniyi bırakıp,gözünde cennet sevdası bile olmadan,O’na talip 

olmaktır. 

 -Kimdir zamanın mahkumu? 

 Zamanın altında kalan..zamanın kendisini aşındırdığı kimse.Tıpkı suyun içindeki 

gemi değil de,suyun üzerinde yüzendir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

27-02-2014 

NEFSİN TATMİNİ 

 İnsan bir dakikalık tatmin uğruna,adam öldürmekte,25 yıl dünya hapsinde 

yatmayı kabul etmekte,yılları bir dakikaya feda etmektedir. 

 Âhirette göreceği de cabası... 

 Şeytanda öyle idi.Bir anlık kibir ve nefsini tatmin uğruna alemlerin yaratıcısına 

kafa tuttu. 

 Sınırsız bırakılan duygularını kontrollü kullanması gerekirken,kontrol dışı 

kullandı,kontrolden çıktı. 

 İnsanlar bir dokun,bin âh işit,kabilinden tam bir dolmuşluk içerisinde 

bulunmaktadırlar. 

 Kavga etmemek için değil,adeta kavga etmek için bahane aramaktadırlar. 



 Maneviyattan mahrum bırakılan ve de maddiyata dalarak menfi duygularla 

doldurulan insanlar,patlamaya hazır hale getirilmektedirler. 

 Dünya her zamankinden daha büyük bir buhran geçirmektedir. 

 Hem maddi hem de manevi bir sıkışıklık içerisine itilmektedir. 

 Bu bir ümitsizliğe itmek değil,fecri sadıkın evvelindeki fecri kâzib halidir. 

 Dünya maddi ve manevi bir buhranla beraber,bir değişim içerisindedir. 

 Değişimin fıtrata uygun yapılması gerekmektedir. 

 Türkiye hapishanelerinde 130 bine yakın insan yatmaktadır. 

 Bütün bunlar bir anlık nefse mahkumiyetin sonucunda bu hale düşmüşlerdir. 

 Kendilerini kontrol edememişler,yoldan çıkarak bir anlık gaflet sonucu kaza 

yapmışlardır. 

 Maddi ve manevi kazalar arttı.Kayıplarda büyük oldu. 

 Helal dairesi geniş,harama girmeye gerek yokken,insanlar bir anlık tatmin 

uğruna dünyalarını da âhiretlerini de heder ettiler. 

 Sonsuz âhiret hayatına nisbeten dünyanın bin senelik hayatı bir ân iken,insanlar 

o bir ân-a aldandılar. 

 Ruhlarını unutup,nefse mağlub oldular. 

 İnsanların bükemedikleri elini kırdılar. 

 Bükemediğin eli öpeceksin. 

Cinleri temsilen iblis önce yaratılmış olmasına rağmen,Hz.Âdem-e hürmetle 

emredildi. 

İblis mağlub olduğu Âdemin elini öpmedi,diretti ve düşmanlığını sürdürdü... 

Bir anlık hata neye mal oldu,ne maliyetler çıkardı. 

Hz.Âdem bir anlık tatmin uğruna cennetten çıktı,evlatlarının çıkmasına sebeb 

oldu. 

İnsanlık tarihi harpleriyle darpleriyle hep bir anlık tatminiyetin bedelini ağır 

ödemekte ve de ödetmektedir. 

Bu durumda ya kalbe bir yasakçı konulacak veya cezalar arttırılacaktır. 

Ya kişi kendisini kontrol edecek veya devlet o insanları kontrol edecektir. 



Ben buluşmak şey yani bulaşmak istemiyorum,diyerek,insanlar;-ben 

orucum,bana sataşma demelidir. 

Hz.Meryem orucuna niyet etmeliler. 

*Hadisde:”Canım kudretinde olana andolsun ki,eğer siz suç işlemeseydiniz, 

elbette Allah sizi yok ederdi de günah işleyip Allaha istiğfar eden ve O’nun da 

kendilerini bağışlayacağı bir toplum getirirdi.”
1165

 

Çünkü cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz değildir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-11-2012 

 

 

NETLEŞEN SAFLAR 

 *Şimdiye kadar Müslümanların elindekileri alarak onlara sahib olmaya çalışan 

batı dünyası,bu sefer yöntem değiştirip vererek ve eski mallarını satarak ve sürekli 

yenileyerek hakim olmaya,mahkum etmeye,oralarda Pazar oluşturmaya çalışıyor. 

Bu daha kârlı,severek bağlanma olsa gerek ki bunu tercih etmektedir. 

*Bir asırdır bu milleti fakirlik ve yoksullukla avladılar. 

Bu gün İslâm dünyası ise gasbedilen o özgürlük ve fakirliğin kaldırılması ve refah ve 

huzuru elde etme çabası içerisine girmektedir. 

*Aleviler statü isteyip maaş verilmesini istiyorsa,bu durumda Nakşi-Kadiri-Nurcu-

Süleymancı olanlarında aynı statü içerisinde değerlendirilmesi gerekir. 

Cumhuriyetin kuruluşunda alınan azınlık hakları tekrar verilerek,tekke-zaviye ve 

dergahların kurulmasına müsaade edilerek buna bir çözüm bulunmuş olur. 

Alevilik bir din değildir. 

*Osmanlı geride ne kadar iftihar edilecek bir geçmiş bırakmışsa,Türkiye cumhuriyeti 

de en az o kadar utanılacak bir geçmiş bırakmıştır. 

Cumhuriyet rejiminin sicili kirli ve lekelidir. 

Utanç tablolarıyla dolu olup,büyük okyanus bile onları temizleyemez. 
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İnşaallah yeni yetişen nesil o utanç tablolarının yerine iftihar tablolarını 

dikecek,ecdanının günahına yaptıklarıyla kefaret olacaktır. 

Yeni nesil,eski neslin keffaretidir. 

*Chp Mısıra giderek hem darbe tecrübelerini anlatma imkanı bulmakta ve hem de 

darbe hasretini gidermiş olmaktadır. 

Şimdiye kadar darbe idhal eden chp,artık gelişmişliğini ihraç etmektedir. 

İhracatta bulunmakla da güçlenmeye çalışmaktadır. 

*Suriyenin bize saldırma tehdidine karşı,Zaten biz 30 yıldır suriyenin pkk ayağıyla 

çarpışmaktayız. 

Bundan sonra da suriyede sular durulmayacaktır.Esed kalsın kalmasın!!! 

*Yüz yıldır Türkiye-nin hantallığı;chp-nin despotluğundan,milliyetçi geçinenlerin içi 

boş rejim bekçiliği,Atatürkçülük ve laiklik hastalığından kaynaklanmaktadır. 

Zihninde oluşturduğu yanlış imajla,ümmetçiliğe karşı çıktığını ifade etmekte,İslamiyet 

ile arasına mesafe koymakta,yaşayışıyla ve düşüncesiyle onu dışlayıp,yetersiz 

kalmaktadır. 

İslâmiyeti Türkçülüğüne payanda olarak kullanmakta,onun sayesinde 

gölgelenmektedir. 

*Habertürk-ün miliyetçi olanları proğrama çıkarmaları üzerine adeta barış akdi 

imzalayan ve sitemde bulunan bu kişiler için; 

-İyi ki şimdiye kadar çıkarılmamış,yoksa 70-ler yeniden hortlar,solculara meydan 

açılırdı. 

80-den beri 70-lere dönülmemesinin hikmeti demek ki buymuş! 

*Ezhere ne oldu? 

Mısır ergenekonu onlara hakim mi oldu? 

Bizdeki eski üniversitelerin halini aldı. 

*Bediüzzaman Hazretleri’nin Hutuvat-ı Sitte’de işaret ettiği “Hile ve fitne, perde altında 

kaldıkça tesir eder, Zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner” 

*Öcalan, "Bizi istihbarat kurdurdu. Devlet korudu. Başımıza bir şey gelirse karakolun 

ön kapısından girip arkadan çıkıyorduk." 

Ve, "Önce Suriye Askeri İstihbaratı'na bağlıydım şimdi Cemil Esed'e" diyor. 

*Haydar Baş:” Daha önce Suriye ve Ortadoğu'daki son durumu değerlendirirken 

Esed'in günümüzde Hazreti Hüseyin rolünde olduğunu savunan Haydar Baş, Atatürk 



hakkında çok tartışılacak bir iddia attı ortaya.  Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı 

Haydar Baş attığı twitinde: " Türkiye cumhuriyeti devletinin kurucusu, büyük 

önderimiz M. Kemal Atatürk 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş, 8 yaşında hafız 

olmuştur." dedi.1166 

Zalim olmak sadece zulmederek olunmaz,zalime ortaklık da en büyük zulümdür. 

Basiret ve feraset imanın bir şubesidir. 

Bu da nacak basiret ve ferasetle anlaşılabilir. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-11-2013 

 

 

NEYİN MAHKUMUYUZ ? 

Kaderin mi? 

Eğer öyleyse bu şerefli bir makamdır. 

Zira biz er olmak isteriz,Rabbimiz mareşal olmamızı ister. 

Bediüzzaman şöyle der: 

“İkinci Sualiniz: Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun?  

Elcevap: Şu meselede ben kaderin mahkûmuyum, ehl-i dünyanın mahkûmu değilim. 

Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse, o 

vakit giderim. Şu mânânın hakikati şudur ki:  

Başa gelen her işte iki sebep var: biri zâhirî, diğeri hakikî. Ehl-i dünya zâhirî bir sebep 

oldu, beni buraya getirdi. Kader-i İlâhî ise, sebeb-i hakikîdir; beni bu inzivâya mahkûm 

etti. Sebeb-i zâhîrî zulmetti, sebeb-i hakikî ise adalet etti. Zâhirîsi şöyle düşündü: "Şu 

adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder; belki dünyamıza karışır" ihtimaliyle beni 

nefyedip üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kader-i İlâhî ise, benim için gördü ki, 

hakkıyla ve ihlâsla ilme ve dine hizmet edemiyorum; beni bu nefye mahkûm etti. 

Onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi.  

Madem ki nefyimde kader hâkimdir ve o kader âdildir; ona müracaat ederim. Zâhîrî 

sebep ise, zaten bahane nevinden birşeyleri var. Demek onlara müracaat mânâsızdır. 

Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı, o vakit onlara karşı da 

müracaat olunurdu.  
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Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın, siyasetlerini 

büsbütün terk ettiğim halde, düşündükleri bahaneler, evhamlar elbette asılsız 

olduğundan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer 

uçları ecnebî elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştahım olsaydı, değil sekiz 

sene, belki sekiz saat kalmayacak, tereşşuh edecekti, kendini gösterecekti. Halbuki sekiz 

senedir birtek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım.  

Dört senedir burada taht-ı nezarette bulunuyorum; hiçbir tereşşuh görülmedi. Demek, 

Kur'ân-ı Hakîmin hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu 

yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor.  

Adem-i müracaatımın ikinci sebebi şudur ki: Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı 

hak dâvâ etmek, bir nevi haksızlıktır. Bu nevi haksızlığı irtikâp etmek istemem. “
1167

 

*Yoksa Nefsin mi mahkumuyuz? 

Aslında bütün ızdıraplar nefsin mahkumu olmamızdandır. 

Nefsin isteği ve istikameti doğrultusunda hareket etmemizdendir. 

Nefsi  dizginlemek gerekirken,nefis bizi gemlemiş,ruhumuzu kontrol etmektedir. 

Biz nefsimize değil,nefis bize binmekte. 

Her insaf sahibi vicdanının sesini dinleyecek olsa,bir anlık nefsini dinlemenin sonucu 

olarak bir ömrü,bir ebediyeti kaybettiğini bilecek ve anlayacaktır. 

Mahkumların –kaderin mahkumuyuz- ifadesi,nefsin ve vicdanın rahatlama serüveni, 

nefsin kendisini avukat gibi savunup,tebrie etmesidir. 

Kaderin mahkumiyeti şerefli bir mahkumiyetdir. 

Nefsin mahkumiyeti sefil ve sefih bir mahkumiyettir. 

*Yoksa şeytanın mı mahkumuyuz? 

Şeytan mı bizi esir aldı? 

Her şeyi süslü gösterip,cazip hale mi getirdi? 

İnsanın ve insanlığın düşmanı olup,ayağını kaydırmak üzere kıyamete kadar yaşama 

müsaadesi isteyen şeytan;hayrın değil şerrin kaynağıdır. 

Hakimiyeti elinden alınan şeytan,hakimiyet çabası içindedir. 

Günaha giren insanlar şeytanın mahkumudurlar. 

Bir günah işleyen,bin gün-ah çeker. 
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Ahlar şeytanın hakimiyetinin feryatlarıdır. 

*Yoksa kötü arkadaşın mı mahkumuyuz? 

Üçüncü insanı mahkum eden sebeb ise,kötü arkadaşlardır. 

Anne-baba-öğretmen gibi kimselerin,müsbet ve menfi alanda yapamadıklarını,arkadaş 

yapar. 

Kötü yola düşen insanların yüzde en az sekseni,kötü arkadaşın mahkumudurlar. 

Özetle;kader mahkumları;nefis,şeytan ve kötü arkadaşın mahkumudurlar,kaderin 

değil. 

Zira kader zulmetmez,adalet eder. 

Kader insan iradesine kâinat çapında değer verir. 

İnsanın sorumluluğuyla ilgili noktalarda cüz-i irade külli iradenin önüne geçer. 

Kul ne yaparsa Allah onu yazar,yoksa Allah ne yazarsa kul onu yapmaz… 

İnsanın sorumluluğu irade ve tercihiyle,zorlanmadan isteğiyle yapmasıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-09-2014 

 

NUR İSMİ 

 Allahın bin bir isminden biri de Nur ismidir. 

 Nur madde ve maddi olanın zıddıdır. 

 Nur,nuraniyet,şeffafiyet ve parlaklığı ifade eder. 

 Nur her yere ve her şeye nüfuz eder. 

 Allahın ismi nur,Kur’an-ın bir adı nur, Kuran nur diye isimlendirildiği 

gibi,Tevrat,İncil-de nur diye isimlendirilmiştir. 

 Kur’an-ın bir suresi nur suresi,bir âyeti de nur âyetidir. 

 Nur ismini Tevhid delilleri içerisinde zikreden Bediüzzaman,Nur ismi benim bir 

çok müşkilimi halletmiştir,demiştir. 

 Hele hele böyle madde-perest bir asır ve zamanda nura ve nur ismine sarılmayan 

ve dayanmayan bir insan maddede boğulur. 

Bu asır nur asrıdır.Maddi ve manevi nuru elinde bulunduran kazanır. 



İletişim dünyası nur ismine dayanır. 

Sanal dünyada yer darlığı ve sıkışıklığı olmaz.Sanal dünya kopyala 

yapıştır,dünyasıdır. 

Aynı asıldan bir çok fasıl üretilebilir,türetilebilir. 

*Nur isminin inkişafı maddeyi aradan kaldırır.Ulaşılamaz ve kavuşulamaz 

olanları birbiriyle buluşturur. 

Bu durum maneviyat kesbeden evliyanın hallerinde olduğu gibi,maddi olarak 

nur ismine dayanmakla da mümkündür. 

* Kuran-ı Kerim-de ortalama nur ile ilgili 36 âyet geçmektedir. 

Bunlar; 

*Allahu nurus-semâvati vel ard-,-Allah yerlerin ve göklerin nuru, münevviri, 

nurlandıranıdır. 

 *Allah,müminleri karanlıktan nura çıkarır. 

*Kâfirler,Allahın nurunu söndürmek ister.-li yutfiu nurallahi bi efvâhihim. 

*Nurla zulmet bir olmaz. 

*Kıyamet günü müminlerin nuru önlerini aydınlatır. 

*Allah nurunu tamamlar.-ve yütimmu nurehu velev kerihel kâfirun-
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*Hadiste;”Evvelu mâ halakallâhu nuri”,-Allahın yarattığı şeyin ilki,benim 

nurumdur.” 

Allah kâinatı Peygamber Efendimizin nurundan yarattı. 

Her şeyin aslı nurdur. 

-Nur isminin küçük bir tecellisi olan güneş,eğer nurunu çekse dünya yok 

olacaktır. 

 

*Allahın değer verdiği nurlar;imanın nuru,marifetin nuru,muhabbetin nuru, 

ibadetin nuru,hidayetin nuru,basiretin nuru,şehadetin nuru,nübüvvetin nuru,kitabın 

nuru, dinin nuru,inancın nuru,ameli salihin nuru,insaniyetin nuru,cennetin nuru,ihlasın 

nuru,uhuvvetin nuru,gözün nuru gibi hakikatlardır. 

 

-O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter 

 Bunaldı milletin âfakı,bir sabah ister. 

 

*Teknoloji ve asrımız nur isminin inkişafıdır. 

Bu inkişaf hem ateizmi ve hem de materyalizmi bitirecektir. 

Teknoloji, peygamber mucizelerinin nurundan süzülen,nurun maddeye galibiyeti 

ve hakimiyetidir. 

Nurun bir yansıması olan televizyonda bir kişi,seyredenler sayısınca nuraniyet 

kesbetmektedir. 

Konuşanın görüntüsü gibi,bir olan sesi kulaklar sayısınca çoğalmaktadır. 

Tüm iletişim araçları bu manada nur isminin bir tezahürüdür.Maddi şekle 

girmiş bir halidir. 

Süleyman peygamberin Belkıs-ın -aynen,mislen ve cismen- tahtını getirdiği 

gibi,yapılacak olan ışınlama ile de,nurun letafeti ve inceliği nisbetinde bir çok şey aynen 

peygamber mucizesi gibi görülecektir. 

Evliyanın kerameti bu nevidendir. 

Maddenin kendi içerisinde nasıl ki incelik ve kalınlığı varsa,nurda kendi 

içerisinde farklılık arz etmektedir.Sesin inceliği,görüntünün,kokunun,fikrin, hayalin, 
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bakışın,ruhun,Cebrailin,Azrailin,genel olarak nurdan yaratılan meleklerin,vs farklı 

farklıdır. 

O Nuraniyet sırrıyla Cebrail bir anda Rabbimizin huzurunda olduğu gibi, 

Peygamberimizin huzurunda da olmaktadır. 

O nuraniyet sırrıyla Azrailin bir kişinin ruhuyla milyarlarca kişinin ruhunu 

alması arasında bir fark yoktur. 

 

*Cennet nur üstüne nurdur.Orada nur yenilecek,nur koklanacak,nur 

konuşulacak,nur içilecek,nur okunacak,her şeyi nur olacak 

 

*Kâinatın başlangıcı nur ile başlamış,nur ile sonlanacaktır. 

Kıyametin kopması o nurun çıkması ile ve insanlardan mü’min olanların 

ruhunun kabzedilmesi ve o nurdan nasibi olmayan kâfirlerin başına kıyametin 

kopmasıyla gerçekleşecektir. 

 

*Mü’mini Allah ile bir arada tutan ve rabteden işte o iman nurudur.O’nunla 

varlığını devam ettirecek olan da o nurun varlığı ve devamıdır. 

 

1-Ey nurların nuru, 

2-Ey nurları nurlandıran, 

3-Ey nurlara suret ve şekil veren, 

4-Ey nurları yaratan, 

5-Ey nurları takdir eden, 

6-Ey nurları idare eden, 

7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur, 

8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur, 

9-Ey bütün nurların üstünde olan nur, 

10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur, 

Kurtar bizi ateşten (zulmetten-nursuzluktan) ey Rabb'im! 

08-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK  

PKK PİYONU 

 

*İçte eli ve dili bağlanan ergenekon ve ordunun içinde bulunan cunta ekibinin 

daha önceki gibi rahat kaos ortamı oluşturamaması ve de kara propaganda aletleri olan 

karalama siteleriyle, İnternet Andıcı ile iş yapamaz olmasından dolayı işler pkk-ya ihale 

edildi. 

Böyle bir kaos ortamı pkk-nın yapması planlandı. 

Pkk-da dıştan bulduğu destek gücü ve içteki yeteri kadar desteği görememenin 

hınç ve nefreti ile saldırmaktadır. 

 

*Abd pkk konusunda dürüst değildir.İran samimi değildir.Suriye engelleme 

yoluna gitmemekte,kanallarını kapamamaktadır. 

Irak ise,ihmalin ve ortaklığın içerisindedir. 

Ordu ise otuz yıllık kayıp ve tecrübe ile göstermiştir ki,bu işi yapma zaafiyetini 

devamlı yaşamakta,yeterli başarıyı gösterememektedir. 

Oysa hangi bir devlet kurumu ki,otuz yıl zarar etsin,kayıp versin,başarı 

gösteremesin, sonlandıramasın da,bu durum normal görülsün?Hiç mümkün mü?  

Millet desteği olmasına ve her türlü maddi imkan sağlanmasına rağmen!!! 



Otuz yıl başarısız olan okul sorgulanır,öğretmen ve idarecileri alınır,okul dizayn 

edilir veya sonuçta okul kapatılır. 

 

*Sınır ötesi operasyondan daha önemlisi,sınır dışından gelecek saldırılara karşı 

savunma gücüne sahip olmaktır.Oysa 250 kişi saldırıda bulunuyor,haber alınmıyor, 

takib edilemiyor,yetersiz kalınıyor.Ne büyük tezat ve zaafiyet!!! 

Sınır ötesi operasyon yapılacaksa,her şeyi göze alarak ta inine kadar gidilmelidir. 

Siyasiler samimi olsalar da,öncekilerden farklı bir güven verseler de,yılların 

korkusu ile meselelerin üzerine yeteri kadar gidilememektedir. 

Değişiklik yapmalarını gerektirecek ortamlar ve sebepler ortaya çıktığı halde 

yeteri kadar değerlendirememişlerdir. 

 

*Elbette düşman küçük görülemez.Çünkü düşman bir değildir.Çok hesapların 

birleştiği ortak hesaplarla hesaplaşılmaktadır.Bu hesaplar içerisinde geçmiş hesaplarda 

ortaya dökülmektedir. 

Kürtlerin hesabı,yüzlerce köyümüz boşaltıldı,faili meçhuller oldu,gerektiği gibi 

hesap sorulmadı. 

Özgürlüğümüz elimizden alındı,yaşayış ve inancımıza müdahale edildi. 

Deşifre edilen seslere rağmen,hainliği tescil edilenler cezalandırılmadı.Tıpkı 

heronların pkk-yı tesbit etmesine rağmen bir komutanın çıkarak,üstüne;bunun büyük 

zayiat verdirdiğini söyleyerek,koordinatlarının değiştirilmesini söyleyip,adeta pkk-ya 

destek çıkması karşılığını görmedi. 

Ermeniler,israilliler orada toprak sevdasını sürdürmek için bulunmaktalar. 

Uyuşturucu ve silah şirketleri oradan nemalanmaktalar. 

Abd orayı bir şeyler koparma boşluğu olarak görmektedir. 

 

*İşin hikmet yönü ise,aslında pkk bir yandan da ayrıştırıcı oldu.İçteki yapının 

dışa aktarımı oldu. 

1970-lerde dıştan ifade edilenler,samimiyet kılıfına büründürülenler,pkk ile 

samimiyetler test edildi.İçteki kirler,lekeler,inançsızlıklar, materyalizm,sosyalizm, 

kominizm,maoizim,zerdüşlükler ve farklı hesaplar pkk çatısı altında buluşmuş oldu. 

Bunun genel adı solculuk ve devrimcilik oldu... 

Doğudaki pkk belasının en önemli reçetesi üçtür;Cehalete karşı marifet ve 

eğitim,fakirliğe karşı sanat ve ticaret,ihtilaflara karşı kardeşlik duygusunun 

geliştirilmesidir. 

19-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 



SIRMA SAÇLIYDI!!! 

İnsan, abartmayı seven bir varlıktır. Bundan dolayı kişi, elinden giden basit, kusurlu 

birçok şeyi çok önemli, çok güzelmiş gibi anlatır.Onu göklere çıkarır. 

Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur.  

Rahmetli çok iyiydi. 

O kadar filimde rol aldı ki,yüzlerce defa kendisine tecavüz edildi ancak o bıkmadan 

sanatını sürdürdü!!! 

Rahmetli sanatında taş gibiydi,hep kötü rollerde oynadı ama çok iyi bir insandı. 

Ölürken bile şaka yapmaktan geri kalmadı. 

Rahmetliyi görseydin ne güzel içki alemlerinde roller aldı,ömrünün yarısından sonrasını 

ise özellikle okullara giderek içkinin zararlarını anlatmakla geçirdi. 

Solcuydu ama tok bir insandı.Ömrünün sonlarına doğru hep günah çıkarmaya çalıştı. 

28 şubat ve öncesinde evet hatalar yapmıştı ama bir an boş durmamış,iyilik yapmaya bir 

an durmadan  and içmişti. 

Rahmetli olacak koç ve yiğit ve de sevecendi.Hep filimlerde de sevilen ! kişi rollerinde 

oynardı. 

Nice sanatçılarımızın öyle kötü rol oynadıklarına bakılmamalı, arada sırada iyi rolleri 

oluyor,sonunun iyi bitmesi için mecburen kötü rollerde oynuyorlardı. 

Hayat  filimlerinin sonlarına yaklaşılınca güzel roller almaya çalışıyorlardı. 

Ortasını bir türlü yakalayamayıp,hem ağlayıp hem de gülen bir millet olduğumuzdan; 

Kemal-i Şen ve neş-e içerisinde gülen ve güldürülmeye çalışılan,gülmeye hasreti gideren 

bir millet haline her akşam getirilişimizde işin cabası. 

Evlere şenlik bir Kemal!!! 

Siyasetçilerimize de öyle kötü bakmayın.Onlarda sırma saçlı!!, al yanaklı !!,badem 

gözlü!!,inci sözlü!! insanlardı. 

Kara kuru bir oğlan olsa da,kalbi çok temizdi!Bazen gürlerdi.Kömür dudaklı,sol bileği 

kuvvetli Bülent bir deli! Kanlı idi. 

Hele biri vardı ki mesut yaşayışlı,derin ! bir kişiliğe sahipti. 

Daha çevik gibi olanlarımızı da söylemiyorum.Onlar devamlı yedekte bulunur,yedek 

parça lazım oldumu kullanılırdı. İşi bitince de bir kenara atılırdı.Ama namı yaşardı. 



En zirveye çıkan bile vardı.Sezgisi kuvvetli,her şeyi sezer ve ezer geçerdi.Bir kükredi mi 

soldan ve sağdan kimseyi bırakmazdı. 

Öyle biri vardı ki yumruğunu demir eliyle masaya vurdu mu,kırk yılda topladıklarını 

bile dağıtırdı. 

Türkü koruyan,evreni kuşatanlarımızda sadet harici girmiş kimselerdi. 

Özel olarak çıkanlarımızda vardı ancak onlarda çok yaşamıyor ve yaşatılmıyordu. 

Hepsinin amacı kadayıf pişirmekti.Kadayıfın altını kızartanlar,yakanlar,şekerini 

unutanlar,fazla kaçıranlar,velhasılı her bahçenin dikenlerinden,şeyy yanlış söyledim 

galiba-güller ve gül-de vardı.Ne ararsan.... 

Tanrı ?! gül-leri dikenlerden korusun!!! 

*Kelin sırma saçlı badem gözlü olması için,mutlaka ölmesi lazım!!!. 

Hele diğer sanatçılarımız ve siyasetçilerimiz de bir lsün,siz görün o zaman ne de çok 

sırma saçlılarımız varmış da,hayat-tayken kıymetlerini bilememişiz!!! 

Yazık oldu bize,şey yani yazık olsun bize!!!Meğer değerlerimizi!!! Bilememişiz.... 

-Kimler geldi kimler geçti bu felekten 

 Kalbur ile un elerken,deve geçti bu elekten... 

-Zorlamayın ağlayamam,ölü benden olmadıkça 

 Birer birer tükenir mi,biner biner ölmedikçe... 

-Ben niye sırma saçlı olmuyor muşum?.Bari bir atasözü söyleyeyim de,hiç olmazsa 

onunla,ata sözlü,badem gözlü olayım.Hiç olmazsa şimdi olmasa da,sonradan 

hatırlanırım!!! 

-Katıra sormuşlar;-Baban kim? 

-Dayım attır-demiş. 

-İlhamım devam ettiğinden bir tane daha söyleyeceğim; 

-Bana geçmişini söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim... 

MEHMET ÖZÇELİK 

20-01-2013 

 

 



ŞİRKİN HEDEFİ;ALLAH’I ACİZ BIRAKMAK 

 Müşrikler Allahı sürekli taciz etmişlerdir.Ta’ciz,aciz bırakmak demektir. 

 Allahın acziyyetini ifade edip kabul etmek için Allah’a çocuk isnad 

etmişlerdir.Öyle ki  bunu yaparken de kendilerini güçlü,Allah’ı ise güçsüz göstermek 

amacıyla,Allaha kızlar ve kendilerine ise oğlanlar isnad etmişlerdir.”
1169

 

 Allaha inanıp,putlara ise kendilerini Allaha ulaştıran bir vasıta olarak 

gördüklerini söylemişlerdir. 

 Bunu yapmalarındaki önemli sebeplerden biri de;Allahı bilip sıfatlarında hataya 

düşmelerindendir.Allahın sıfatlarını anlayamadıklarından dolayı,kolay gördükleri inkâr 

yoluna girmişlerdir. 

 “Allah'ı inkâr etmek, kâinatı inkâr etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, 

belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kâfirler Allah'ı inkâr etmiyorlar, 

yalnız sıfâtında hatâ ediyorlar.”1170 

 Oysa tüm” Mevcudat, Cenab-ı Hakkın vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettiği 

gibi, celâlî, cemalî, kemalî olan cemî sıfâtına da delâlet etmekle, Hâlıkın zatında naks ve 

kusur olmadığını ve şuûnatında, sıfâtında ve esmâsında ve ef'âlinde de naks ve kusur 

bulunmadığını ilân ediyor.”1171 

 Kendilerinin bir evi idare etmekten aciz kalmalarına rağmen,Allah nasıl oluyor 

da bütün bu kâinatı birden,hiç yorulmadan,kolaylıkla idare edebiliyor? 

 Bundan olsa gerek ki;Yahudiler Allahın kâinatı altı günde yarattığını,yedinci 

günde ise yorulup dinlendiğine inanmışlardır. 

 Cumartesi gününü kendilerine tatil ve dinlenme günü yapmaları bu düşünceden 

kaynaklanmaktadır. 

 Müşrikler Allaha çocuk isnad etmişlerdir.Bir yandan cinleri Allaha ortak kabul 

etmişler,diğer yandan da kız ve erkek evlat isnadında bulunmuşlardır.Yani hoşa 

gidenlerini kendilerine,hoşa gitmeyenleri de Allaha vermişlerdir.
1172

 

 Rabbimiz bu konuda:’Em lehul benât ve lekümül benûn.’,”Yoksa kızlar 

Allahın,erkekler sizin mi?”
1173

 

 *Yahudilerde melekler Allahın kızlarıdır,diyerek O’na evlat ve çocuklar isnad 

etmişlerdir.
1174
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 *Hristiyanlar da Hz.İsa’nın Allah’ın oğlu ve hatta daha da ileri giderek,Allah’ın 

Hz.Âdemin işlemiş olduğu suçtan dolayı,bunu affettirmek amacıyla İsa’nın bedenine 

hulul edip girmiştir,diyerek Allah’a bir de cesed isnad etmişlerdir. 

 İsa ibnullah yani Allah’ın oğludur,demişlerdir.
1175

 

 Ehli Sünnet Allahı tüm beşeri sıfatlardan tenzih ederek,tevhide safiyeti esas 

almış,tüm yaratılmışlardan tecrid ve tenzih etmiştir. 

 Hatta öyle ki,sebepleri bile devre dışı bırakarak, Mehmet Feyzi Efendi-nin 

ifadesiyle;”Allah Taala ef’alini bil-esbab değil,indel esbab halk buyurur.” 

 Yani sebeplerle,sebepler vesilesi ile değil,onların yanında,oluşumu esnasında 

onlarında yanında bulunmasıyla yaratır. 

 Yani sebeplere cüz-i bir ücret verilmiştir. 

 “Hem siz, ne yerde ne de gökte Allah’ı âciz bırakacak kimseler değilsiniz. Ve sizin 

için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. 

-Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler yok mu; işte onlar, benim 

rahmetimden ümîdi kesmişlerdir; işte onlar için (pek) elemli bir azab vardır.”
1176

 

 

31-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

SIRADAKİLER 

 Yaratılışa uygun olmayan hiçbir idare ve yönetim,sürekli iktidarda kalamaz. 

 Tarihte nice Dakyanuslar,Firavunlar,Nemrutlar,Buhtun-nasırlar gelip geçmiş, 

kendileri gibi rejimleri de çökmüştür. 

 Peygamberler sevgiyi,firavun gibiler ise korkuyu esas almışlardır. 

Sevgi ve korku merkezli insanlar ise,başkalarına kendilerini sevgi ile bağlatıp 

geliştirirken,korku ile de sindirirler. 

 Yetmiş küsur yıl tam bir baskı,takip,tehdit ve ölümle ve öldürdüğü milyonlarla 

ayakta durmaya çalışan kominizm ve onun temsil ettiği ülke olan Rusya,bugün 

neredeyse inancın temsilciliğini yapmaya,İslam ülkeleriyle ortak hareket etme yoluna 

gitmektedir. 

 Rejimlerin ömürleri,en fazla rejim sahiplerinin ömürleri kadardır. 
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Kominizm ve sosyalizm düsturları menfaat yönünden kendilerine uygun geldiğini 

ifade edenlere verdiği cevapta Bediüzzaman şöyle diyor: 

” Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata 

muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde ve terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi 

şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; 

elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi 

kaldırmakla, mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir.  

Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve meşreben ve fikren, 

müsavat-ı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı 

adaletle, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden 

beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, 

zulüm ve tagallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim.  

Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. 

Çünkü Fâtır-ı Hakîm, kemâl-i kudret ve hikmetini göstermek için, az birşeyden çok 

mahsulât aldırır ve bir sayfada çok kitapları yazdırır ve birşeyle çok vazifeleri 

yaptırdığı gibi, beşer nevi ile de binler nevin vazifelerini gördürür. İşte o sırr-ı 

azîmdendir ki, Cenâb-ı Hak, insan nevini, binler nevileri sümbül verecek ve hayvânâtın 

sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvânat gibi 

kuvâlarına, lâtifelerine, duygularına had konulmamış; serbest bırakıp hadsiz 

makamatta gezecek istidat verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği 

içindir ki, arzın halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir.”
1177

 

*Ancak nifak perdesi altında hareket eden bazı devletler bu varlıklarını biraz 

daha fazla perdeler altında götürmektedirler. 

Bu ise maskelerin düşmesi ve ortaya çıkan gerçek yüzlerin görünmesiyle 

yıkılmaya mahkum olacaktır. 

Arap baharı bu münafık yüzün perdelerinin düşmesidir.  

  *İslam ülkelerinin başlarına getirilen insanlar,dikkat edilirse görülür ki;o 

toplumu temsil etmekten uzak kimselerdir. 

 Sürekli kavga ortamını oluşturacak bu kimselerin getirilmesiyle,o devletlerin 

güdülmesinin önü açılmış olmaktadır.Türkiye,Mısır,Libya,Suriye,Tunus,Yemen 

bunların en belirginlerindendir. 

 Toplum böylece sürekli kavga ortamında tutulmuş,atılacak tüm adımlar baştan 

kesilmiş olmaktadır.Oraları işgal edip de yüklenmeye gerek kalmadan,siyasi yollardan 

esir alınmışlardır. 

 Bu ülkelerde kominizm,sosyalizm denendi ve şu anda pamuk ipliğiyle 

bağlanmaya çalışılan milliyetçilik sürdürülmeye çalışılmaktadır,kopana kadar. 
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“Ey sarhoş hamiyetfuruşlar! Bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır, 

unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istilâ ediyor, unsuriyet fikrini 

kırıyor, unsuriyet asrı geçiyor. Ebedî ve daimî olan İslâmiyet milliyeti, muvakkat, 

dağdağalı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da, İslâm milletini 

ifsad ettiği gibi, unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ibka edemez.  

Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor; fakat 

pek muvakkat ve âkıbeti hatarlıdır. “
1178

 

Kanser hastalığı gibi yayılmacı olan milliyetçilik akımı,toplumları bölen, 

ayrıştırılmaya müsait bir alandır. 

Sırada toplumun fıtratına uygun olmayan milliyetçilik ve materyalizm akımları 

bulunmaktadır.Avrupa-dan gelen çatırtı sesleri,hem materyalizmin ve hem de 

milliyetçilik akımının dökülüşüdür. 

Bu asır fıtrata  uygun olmayan ideolojilerin ve rejimlerinin çöküş asrı olacaktır. 

Köleliği reddeden insanlık ücretlilik dönemine geçmiş,buradan da tam 

özgürlüğünü elde ederek,sadece firavunların değil aynı zamanda firavuncukların 

dönemine de son verecektir. 

 İnsanlık gerçek çarenin nerede olduğunu büyük bir bedel neticesinde öğrenecek 

ve onu hayata geçirecektir.Tıpkı şu misaldeki gibi; 

 “Tito'dan Müthiş İtiraflar: 

Ömrünün elli yılını komünist ideoloji yolunda harcayarak bu batıl davasında 

şöhreti yurt dışına taşmış bir insan olan Salih Gökkaya'nın daha sonra İslam'la 

müşerref olduğunu, komünizm fırtınalarının bütün dünyayı kasıp kavurduğu o 

günlerde, Salih Gökkaya'nın da "Türkiye Komünist Talebe Teşkilat Başkanı" sıfatıyla 

Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito'nun şeref misafiri olarak Belgrad'a gittiğini, 

Ömrünün son günlerini geçirmekte olanTito'yu ziyaretlerinde, bu ihtiyar liderin büyük 

bir pişmanlık içerisinde; 

"Yoldaş ben ölüyorum artık... Ölümün ne derece korkunç olduğunu size 

anlatamam. anlatsam bile sihhatli ve genç olan sizler, bu yaşta bunu anlayamazsınız. 

Düşünün ölmek.. yok olmak.. Toprağa karışmak ve dönmemek üzere gidiş... İşte bu beni 

çıldırtıyor.  

Yoldaşlarım sizlere açık bir kalple itirafta bulunmak istiyorum: Ben öldükten 

sonra toprak olacaksam, diriliş, ceza veya mükafaat yoksa, benim yaptığım mücadelenin 

değeri nedir? söyleyin bana? Ha yoldaşlarımın kalbine gömülecekmişim veya 

unutulmayacakmışımı neye yarar? Ben öldükten sonra sizin alkışlarınız, takdirleriniz 
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yılanları çıyanları insafa getirir mi? Bunun izahını Lenin,Engels,Marks yapamıyor. 

Artık Allah'a ve Peygambere inanıyorum ben. Dinsizlik çare değil. Düşünün kainatın 

bir yaratıcısı, şu muhteşem sistemin bir kanun koyucusu olmalıdır. bence ölüm son 

olmamalıdır..mazlumca gidenlerle, zalimce ölenlerin hesaplaşma yeri olmalıdır. 

Mazlumların ve haksızlığa uğrayanların "ah"larına kulak verece bir mercii olmalıdır. 

Marks bu mevzuda halt etmiş, uyuşturmuş beynimizi. Neden ölüm kapımıza 

dayanmadan bunu idrak edemiyoruz? belki makam, mevki ve şöhret bize engel oluyor. 

siz ne derseniz deyin ben inançtayım yoldaşlar" demiştir.”1179 

“Benim ümmetim yağmura benzer; onun ilki mi daha hayırlıdır,sonrası mı daha 

hayırlıdır, bilinmez.”
1180

 

Bunun içinde dünyadaki kavgaların bitmesi şarttır. 

İslâmın zuhuru,dünyanın sulhu ile olacaktır. 

 

13-11-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

SIR PERDESİ 

*Her şeyin oluşumu intizamla yapılan bir tahrik iledir. 

Allah kâinat gibi,insanın da duygularını tahrik ediyor.Bu tahrik bazen 

musibetlerle, bazen merakla,bazen şeytan ve görevleriyle,menfiliklerle, düşmanlarla, 

yangın,sel gibi afetlerle gerçekleşiyor. 

 Bir yandan şeytana kıyamete kadar kulların aldatılmasında müsaade edilmekle, 

kıyamete kadar bu tahrik,duyguların açılımı devam etmekte,diğer yandan da dünyanın 

öbür tarafında meydana gelen bir tsunami tüm dünyanın şefkat duygularını tahrik 

ediyor,onları onlara tahrike koşturuyor. 

 *Afrika-da açlıktan kırılan insanlara karşı dünyayı ayağa kaldırıp,şefkat ve 

yardım duygularını müsbet manada tahrik edip ortaya çıkarırken,diğer yandan da 

duygusuz insanların duygusuzlukları deşifre olmuş oluyor. 

 Bazen de unutulmuşları bu gibi vesilelerle hatırlatıyor. 

 Bir anlık şeytanın olmadığı düşünülecek olursa,imtihan fevt olur,ortadan kalkar. 
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 Zira şeytan bir yandan menfi insanları deşifre ederken,diğer yandan da hakka 

taraf olan insanların Allah’a yakınlaşmalarını ve şeytandan kaçmalarına sebep olmuş 

oluyor. 

 Şeytan ve menfilikler olmasaydı,bu durumda da cennet ve cehennem,insanın 

yaratılması,peygamberlik müessesesi,duygulara ekilen farklı kabiliyetlerin neşv-u 

neması gerçekleşmemiş olurdu. 

 Aynı zamanda Peygamber Efendimizin yaratılması gibi,farklılıklar da ortaya 

çıkmamış olurdu. 

 Eğer gerçekten yapısı itibarıyla tamamen şer olan şeytan,nice sayısız hayırların 

ortaya çıkmasına vesile olduğunu idrak etseydi,şeytanlığı bırakırdı. 

 Bir vakıadır ki;Bir gün öğretmenler toplantısında baş örtüsü meselesinin 

gündeme getirilerek karıştırılacağını duymuş,durumu müdüre söyleyerek tedbirli 

olmasını hatırlatmıştım. 

 Müdür bunu gerçekleştiremedi.Menfi olan insanlar içlerindeki kirleri dışarıya 

akıttılar. 

 Sonunda ben kalkarak,birazda ağır ifadelerde suskunluğu sağladım. 

 O sırada sürekli sessiz kalıp,dinlemekte olan felsefe öğretmeni kalkıp ilk ve son 

cümle olarak şunu söyledi; 

 -Müdür bey,lütfen bu meseleleri gündeme getirmeyin.Açıldıkça örtünen 

insanların sayısı da artıyor. 

 Doğru söylemişti.Bu tahrik insanların içinde bulunan inanç duygusunun ortaya 

çıkmasına vesile olmuştu ve hala da olmaktadır. 

 *Allah alemde her şeyi tahrik ediyor.Yani her şeyi harekete geçiriyor.Hareket 

neticesinde hayat varlığını sürdürüyor. 

 Tıpkı kışın şiddetli hareketinin,baharın güzel görünümünü oluşturmaya sebep 

olması gibi. 

 Savaş olmasaydı,askeri gelişmeler,hastalık olmasaydı tıbbi gelişimler 

gerçekleşemezdi. 

 Böylece hem müsbet ve hem de menfi oluşumların ortaya çıkması,eşyayı tahrik 

iledir. 

 *Urfalı büyük şâir Yûsüf Nâbî (vefat 1712), çağdaşı olan Çorlulu Ali Paşa’nın 

kararıyla evi yıkılıp perîşân olunca aşağıdaki gazeli yazmış.  

Derler ki; “Keşke yüz evi olup yüzü de yıkılsaydı da Nâbî’den, böyle yüz eser 

kalsaydı.”  

http://mad-chemist.blogcu.com/divan-edebiyati/sayfa/1


            Bu şiire çok sonraları yapılan nazire ve tahmisler cidden kayda değer evsaftadır. 

 

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz 

Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz. 

            “Zaman bağının baharını da gördük güzünü de; üzerimizden neş’e rüzgârları da 

geçmiştir gam fırtınaları da.” 

 *Nitekim Mehmet Akif-e tekrar İstiklal Marşı yazıp yazamayacağı sorulduğunda 

cevaben; 

 -Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın,der. 

 Zira öyle bir istiklal marşının bir daha yazılabilmesi için,bir istiklal savaşının 

daha olması gerektir. 

 *Kendimde Bosna-Hersek-de Sırpların zulmünün film yapılıp seyretme 

sonucunda yazmış olduğum –Belene-adlı şiiri bir daha yazmaya çalışsam yazamam. 

 Yazılabilmesi için bir Bosna savaşı daha olması gerekir. 

 Kâinatta her şeyde hayrın ortaya çıkmasında,netice ve değer itibarıyla şerrin de 

çıkmasında bu tahrik durumunun ne kadar önemli olduğunu Bediüzzaman şöyle izah 

ediyor: 

 “ Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran, terahhum ve tahannündür. Yâni 

"acımak ve şefkat etmek" mânâsı, rahmet ve nimeti tahrik ediyor. Ve o müstağni ve hiç 

kimseye ihtiyacı olmayan zâtta olan terahhum ve tahannün mânâsını tahrik eden ve 

izhara sevkeden, elbette o zâttaki mânevî cemâl ve Kemâldir ki, tezahür etmek isterler. 

Ve o cemâlin en şirin cüz'ü olan muhabbet ve en tatlı kısmı olan rahmet ise, san'at 

âyinesiyle görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. “
1181

 

*Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kâinatın hakikati, esmâ-i İlâhiyeye istinad 

eder. Herbir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmâya istinad eder. Eşyadaki 

san'atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ, hakikî fenn-i hikmet Hakîm ismine 

ve hakikatli fenn-i tıp Şâfî ismine ve fenn-i hendese Mukaddir ismine, ve hâkezâ, herbir 

fen bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemâlât-ı beşeriye 

ve tabakat-ı kümmelîn-i insaniyenin hakikatleri esmâ-i İlâhiyeye istinad eder. Hattâ, 

muhakkıkîn-i evliyanın bir kısmı demişler: "Hakikî hakaik-i eşya, esmâ-i İlâhiyedir. 

Mahiyet-i eşya ise, o hakaikin gölgeleridir. Hattâ, birtek zîhayat şeyde, yalnız zâhir 

olarak yirmi kadar esmâ-i İlâhiyenin cilve-i nakşı görünebilir."1182 
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*“Öyle de: Küfür ve masiyet, adem ve tahrib nev’inden olduğu için, cüz’-i 

ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip müdhiş netaice sebebiyet verebilir."
1183

 

*“İşte "İmam-ı Mübin"in imlâsı ile, yani kaderin hükmüyle ve düsturu ile 

kudret-i İlahiye, icad-ı eşyada herbiri birer âyet olan silsile-i mevcudatı, "Levh-i Mahv-

İsbat" denilen zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor, icadediyor, zerratı tahrik 

ediyor."
1184

 

*” Nasılki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, her taife-i nebatatın, 

tohumların, ağaçların istidadlarını tahrik eder, inkişaf ettirir; herbiri kendine mahsus 

çiçek açar; fıtrî birer vazife başına geçer."1185 

* Sahabe ve Tâbiînin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif 

ayrı ayrı istidadları tahrik edip kamçıladı; "İslâmiyet tehlikededir, yangın var!”
1186

 

“Güya dest-i kudret, celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehl-i 

himmeti gayrete getirip elektriklendirdi."1187 

*“Tergib ve terhibin devamı ancak vicdanda mevcud tahrik edici bir âmirin 

vücuduyla olur."1188 

“Akılları; marifete, dikkate tahrik eder." 1189 

“ Nurlar Külliyatının ekserisinde tam bir muharriklik vazifesini deruhde eden 

Üstad-ı Sâni Hulusi Beyefendimi, teşbih ve tabiri caiz ise, saatçilerde bulunan yıldızvari 

sekiz-on ağızlı saat anahtarlarına benzetiyorum ki, o müteaddid ağızlı anahtar, âlemde 

mevcud her saatı tahrik eder, işletir."1190 

Hulusi abiyi risale-i nurun birinci talebesi kılan olay,bu tahrik meselesidir. 

Hakikatların ortaya çıkmasına bir muharrik olmuştur. 

“O ihtiyaca işaret etmek, hem ihtiyacı uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve 

iştihayı tahrik etmek için, Kur’anda bazı kıssalar tekerrür ediyor."
1191

 

02-10-2011 

Mehmet ÖZÇELİK 
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RAMAZAN OYUNLARI 

 Kirli ramazan oyunları demek daha doğru olur. 

 Her ramazanda bu temiz topraklara mutlaka ayrık otlara ekilir,birileri bu 

toprakları gizlice sürerdi. 

 Her ramazanda da ben bir araştırma ve cevab yazısı 
1192

 yazardım. 

 Ramazan senaryolarında psikolojik harp taktiğinin bir neticesi olarak toplum 

sürekli tedirgin edilir,fitne kazanları kaynatılırdı. 

 Geçen ramazan umrede idim. 

 1978-de İmam olarak görev yaptığımda,1980-de hizmet içinde görevde iken 

gündeme gelip neredeyse çözülmüş ‘Rü’yet-i Hilal’ meselesi yine gündeme 

getirilmiş,fazladan birkaç saat tutulduğu iddia edilerek,daha doğrusu oruca şaibe 

düşürüp,oruçtan nefret ettirip bıktırma amaçlı bir faaliyet içerisine girilmiş. 

 Bir diyanet yetkilisinin güzel bir tesbiti vardı; 

 -Bunu gündeme getiren kişi yıllarca bizde çalıştı.Daha sonra üniversiteye 

gittikten sonra farklı görüşler ortaya atmaya başladı. 

 Aslında bu manada üniversitelerin de nasıl bir kişilik verdiği masaya mutlaka 

yatırılmalıdır! 

 Bu sene ramazan senaryolarını yapacak olan Ergenekon Terör Örgütü uzantısı 

olanların ümüğü sıkılıp,ergenekonla bağlantıları deşifre edilince köşelerine şimdilik 

çekildiler. 

 Onun yerini ise; şehirdekilerin çekilip dağdakilerin yerini almasıyla devam 

ettirilmeye çalışıldı. 

 Terör gerçek yüzünü ramazanda da göstermiş oldu.Bir çok şehid verildi. 

 -Şu bir hakikat ki;Hukuk Silivriyi bitirmedikçe,dağdaki terör bitmeyecektir. 

 Ordunun içinde bulunan Ergenekon üyeleri,ordudan temizlenmedikçe,terör 

desteğini kaybetmeyecektir. 

 İşte kendiside içerde ve bir çok işe bulaşmış olan *Eski Emniyet genel Müdürü 

Hanefi Avcı’nın Susurluk Komisyonu’na verdiği ifadeden bir kesit; “Çetenin siyasi kolu 

ve başında bulunan kişi Mehmet Ağar, polis içindeki ayağı İbrahim Şahindir. Milli 

İstihbarat Teşkilatı’ndaki bağlantısı Mehmet Eymür ve Durhan Fırat olan çete de 
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Korkut Eken de bu ekibin sivil ayağını oluşturur. Askeri kanat içindeki sorumlusu da 

Jandarma Tuğgeneral Veli Küçüktür. ” 

 Milletin değerlerini aşağılayanlar,aşağılanmaya mahkum kalmışlardır. 

 “Doğrusu Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar.”
1193

 

 Gerek memleketimizdeki pkk,gerekse de dünyadaki tüm terör ve teröristler bu 

Ye’cüc-Me’cüc kapsamı içerisine girmektedir. 

 Bu Ramazanda Ye’cüc-Me’cüc yani kıyametin on büyük alametinden olan bu 

haber  kendisini biraz daha net göstermiştir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

07-08-2012 

  

  

REDDİYECİLER 

*“Kim islamda iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla 

(o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim 

de islamda (müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve 

kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden 

ona aittir.”
1194

 

*Muhiddini Arabi Samirinin buzağı yapması ile ilgili olarak;iyi ki buzağı yaptı,eğer bir 

insan yapsaydı,o insan da konuşurdu. 

Tefsirlerde bunu ise;Cebrailin atının ayak izinden yaptığı ifade edilir. 

*Eskiden ateistlerle yapılan tartışma,bu gün yerini islamın içerisinde tartışmalar 

başlatılarak,-Kuran bana yeter-seviyesiz düşüncesiyle,Kuranın etrafı boşaltılmaya 

çalışılmaktadır. 

Bunun arkasından gelecek olan ise,Kuranı tamamen indi,keyfi,seviyesiz,şeytani bir 

hevesin öne çıktığı bir tarzda yorumlayarak,geçmişten günümüze tartışılıp çöpe 

atılanlara eklemeler yapıp,dinde anarşiye gidilmektedir. 

Şimdiye kadar dinin öğrenilmesine mani olunurken,bundan sonraki devrede ise sağlıklı 

dinin öğrenilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 
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*Bir 163 madde ile iki müslümanın bir araya gelmesi engellenmiş,18 sene ezan 

yasaklanmış,Kur’an okumak dahi sorgusuz sualsiz hapse sebeb olmuş,dini kitapları 

bulundurmak suç sayıldığı,bunun gibi sayılamayacak kadar dini yasaklar devam 

etmiş,öyle ki hala yine de tam yaşanıyor denilemeyecek durumdayız. 

Eski kaynaklar okunamamakta,sayılı bilenlerin anlattıkları,diğer taraftan sinsice İslam 

anlayışını bozma projeleriyle sağlıklı dini öğrenme sınırlı bir alana hapsedilmektedir. 

Nevzat Tandoğan bunu açıkça şöyle belirler; “Ulan öküz Anadolulu!.. Senin iki görevin 

var: Biri mahsul yetiştirmek, diğeri çocuk yetiştirip askere göndermek” 

*Her batıl mezhebde dahi bir hak kırpıntısı vardır. 

Her sapık düşünceyi çıkmaya tahrik eden,diğer bir yanlış düşünce vardır. 

Nitekim kabir ziyaretindeki yanlışlık sebebiyle,kabir ziyaretleri yasaklanırken,daha 

sonra; ”Sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim,artık kabirleri ziyaret ediniz.Zira o âhireti 

hatırlatır.”Sahih hadis. 

Genel hüküm olarak yanlış emsal olmaz. 

Böyle olmuş diye hayrın önünü kapatıp yasaklamak,daha büyük bir hayra engel 

olmaktır. 

*Adlarını söylemeye gerek yok,malumu ilam abestir. 

Türkiyede farklı çığır açmaya çalışanlar,Kurandan sonraki temel hadis kitaplarını 

inkâr edip,onlar üzerinde şüphe oluşturanlar;aslında hiç tıp fakültesi görmemiş 

çocuklara neşter verip ameliyat yapmaya sevketmektedirler. 

Sürekli inkâr ve red politikasıyla her şey ya doğrudan reddedilmekte,ya aklıma 

uymuyor denilmekte,o varsa bende varım diyerek ölçüsüz insanların ölçüsüz ve 

seviyesiz bir alan oluşturulmasına sebeb olunmaktadır. 

*İhtilafi konuları gündeme taşıyan bir kimse,bununla bir çok şeyleri araştırıp 

incelemelere sebeb olsa da,bu o kişinin derecesini yükseltmez. 

Tıpkı bir çok insanın manen yükselmesine sebeb olan şeytanın,rahmeti hak 

etmeyip,cehenneme götürdüklerinden laneti hak ettiği bir gerçektir. 

*Efendimiz;hayatı kendi hayatında,dini kendi dininde,kitabı da kendi kitabında 

özetlemiştir. 

Efendimiz,sahabe ve o zamandan bu yana sahih kaynaklarla gelen belgeler 

reddedilemez.Mesela; 



*”Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu”—Nefsini bilen Rabbisini de bilir.-
1195

 

Burada belirttiğimiz farklı rivayetler gösterilebilir iken, bununla yetinmeyip tamamen 

reddetmek ne ilmi,ne mantıki,ne dini,ne de seviyeli bir davranıştır. 

*Bir gün internet ortamında meşhur bir hadisi reddeden cami imamı bir arkadaşa,o 

hadisin detaylı kaynağını kendisine gösterdim. 

Verdiği cevab ise;hadisin kaynağında bulunan sahabenin fukahadan bir sahabe 

olduğunu öne sürdü. 

Kendisine şu cevabı verdim;Ama sen de bir cami imamısın.Çok rahat 

reddedebiliyorsun. Kendini sahabenin önüne geçirebiliyorsun. 

O sahabe fakih olduğu sebebiyle reddedilirken,kendisi normal bir cami imamı olmasına 

rağmen,kendisi öne çıkmaya çalışmakta,kendisininkinin geçerli olmasını iddia 

etmektedir. 

-Aslında iyilik zannıyla,kötülük yapılmaktadır. 

Farklılık oluşturmak için,camiye nazarları çevirip koruma bahanesiyle,cami duvarına 

bevledilmektedir.Düşmanın eline koz verilmektedir. 

Türkiyede şu anda olan hastalık aynı hastalıktır. 

Bunu da genelde yapanlar ise;üç günlük İslami bilgisi ve şeytani hevesi,gençlik 

heyecanıyla yapan,15 ile 30 yaş arası kimselerdir. 

Ancak memleketimizde yukarıda saydığım birkaç kişinin, memleketin ayrık otları 

tarafından fitne duvarlarının yıkılması sebebiyle olmaktadır. 

İbretli ve düşündürücü olması sebebiyle işte bir örneği olan,alim ve vaiz bir zatın kötü 

bir çığır açan oğlu için bir konuda söyledikleri; 

*“Muhterem Ali Eren Beyefendi!.. Selamlar, sevgiler, dualar, hürmetler... Allah hidayet 

ve salah veresice oğlum Mustafa İslamoğlu’na, köşenizde verdiğiniz, “Kur’an–ı Kerim’e 

el sürme” mevzuunda, alimane, arifane, vakıfane cevabınızdan dolayı sizi canı gönülden 

tebrik eder ve halisane şükranlarımı arz ederim. Hürmet ve dualarımla... Aciz Ahmed 

İslamoğlu. Mütekait (emekli) imam–hatip ve fahri vaiz. Develi / Kayseri. 

“Not: “Muhterem Hocam (Ali Eren)!... Mustafa’nın dâl(sapıklığı) ve mudılliği 

(saptırıcılığı), baba olarak bizi çok huzursuz etmektedir. Salahına(kurtuluşuna) dua 

etmekteyiz. Sizlerden de ıslahına dua istirham etmekteyiz. İcap ederse, bu kısa tebrik ve 

teşekkürnamemi köşenizde dipnot alarak neşredersiniz... Milyonları ifsat(fesada verip) 

ve idlal etmesin(yoldan çıkarmasın)... Cevabınız, fakiri pek memnun ve mesrur etti. Hak 
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razı olsun...”
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*Yazımın başlığının kendisinden oluştuğu –Reddiyeciler – ifadesi tarihte çıkıp daha 

sonra adlandırılan batıl mezhebleri yansıtmaktadır. 

Oysa bir insanın bir şeyi reddedebilmesi için,o mesele ile ilgili olarak tüm dünyayı 

dolaşması, kitaplara bakması gerekir. 

Oysa iddia edenin bir delilini göstermesi yeterlidir. 

Bir okyanusa düşen bir leş,elbette o okyanusu kirletemez. 

İslâmiyet incelse de kopmaz. 

*.Bize Sufyân es-Sevrî, Sa'd ibn İbrahim'den; o da (Abdullah yâhud Abdurrahmân) ibn 

Ka'b'dan; o da babası Ka'b ibn Mâ-lik'ten tahdîs etti ki, Peygamber (Sav) şöyle 

buyurmuştur: "Mü'minin meseli yeşil ekin dalı gibidir ki, rüzgâr onu kâh eğer, 

meylettirir, kâh doğrultur durur. Münâfıkın meseli de sert ve düz çam ve dağ servisi 

gibidir ki; kökünden bir defada sökülmesi yâhud kırılması oluncaya kadar dimdik 

durmakta devam eder.”
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*Bu yazıyı seviyesiz bir iddia olan; Beraat gecesini kutlama veya onun ile ilgili hadisleri 

reddeden kirli ve seviyesiz bir Reddiyecinin reddi üzerine ele aldım. 

Birkaç kere yazmıştım;aslında bu zamanda islâmiyete yapılacak en büyük hizmet; 

İslâmın içinde bulunan bu ayrık otlarını temizlemektir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

13-06-2014 
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RİSALE-İ NUR-DAKİ HADİSLER VE KAYNAKLARI 

-SÖZLER- 

*1-Bir hadîs-i şerifte vârid olmuş ki: 

 
Muhakkak ki Allah, insanı Rahmân ismini tamamıyla gösterir bir sûrette yaratmıştır. 

(Buhârî, İstizân: 1. Bâb; Müslim, Birr: 115, Cennet: 28, Müsned, 2:244, 251, 315, 323, 

434, 463, 519. Kaynaklarda "Kendisini tamamıyla gösterir bir sûrette" şeklinde 

geçmektedir.) 

-Sözler | On Dördüncü Lemanın İkinci Makamı | 19 

*2-  

Namaz dinin direğidir. (Hadîs-i şerif: Keşfü'l-Hafâ, 2:3; Hadîs no: 1621; Tirmizî, İmân: 

8; İbn-i Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237.) 

-Sözler | Dördüncü Söz | 26 

*3-Bir hadîs-i kudsîde Cenâb-ı Hak buyurmuş: Yani, "Kulum Beni 

nasıl tanırsa, onunla öyle muâmele ederim." 

-Buhârî, Tevhid: 15, 35; ; Müslim, Tevbe: 1, Zikr, 2, 19;  Tirmizî, Tevbe: 1, Zühd: 51; 

Daavat: 131;  İbn-i Mâce, Edeb: 58; Müsned, Darimi, Rikak: 22; Müsned, 2:251, 315, 

391, 412, 445, 482, 516, 517, 524, 534, 539, 3:210, 277, 491, 4:106. 

-Sözler | Sekizinci Söz | 39,- Mesnevi-i Nuriye | Onuncu Risale | 191, Tarihçe-i Hayat | 

Birinci Kısım : İlk Hayatı | 84 

*4-   

Eğer sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım. (Hadîs-i kudsî: Keşfü'l-Hafâ, 2:164. hadis 

no: 2123, Ali el-Kari, Şerhü'ş-Şifa, 1:6) 

-Sözler | Onuncu Söz | 72,-Şualar | On Beşinci Şuâ | 537, Mesnevi-i Nuriye | Reşhalar | 

24, 38, Emirdağ Lâhikası | Emirdağı Zabıtası İle Bir Hasb-i Haldir | 153 

*5-Hadîs-i şerifte, "Dünya âhiret mezraasıdır" * 

-el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 1320. 

-Sözler | Onuncu Söz | 83 



*6-seni âlâ-yı illiyyîne çıkaran bir hadîs-i kudsînin meâl-i şerifi olan, 

 denilmiştir. 

-Ben göklere ve yere sığmam. Hayrettir ki, mü'minlerin kalbine sığarım. 

-Sözler | On Birinci Söz | 119 

*7-"Üç günden fazla, bir mü'min diğer bir mü'mine küsmemek"İslâmiyet emrediyor. 

-Müslim, Birr ve Sıla: 25. 

-Sözler | On Üçüncü Söz | 139 

*8-Hadîste "Tuyûrun Hudrun"  tesmiye edilen Cennet kuşlarından tut, tâ sineklere 

kadar bir cins ervâhın tayyâreleridirler. 

-Yeşil kuşlar. (Müslim, İmâra: 121; Ebû Dâvud, Cihad: 25; İbn-i Mâce, Cenâiz: 4, 

Cihad:16.) 

-Sözler | On Beşinci Söz | 162 

*9-Hazret-i Mûsâ gibi bir ulû'l-azm, ancak birkaç kelâmı işitmeye tahammül etmiştir. 

Mûsâ Aleyhisselâm demiş:  

 
-Senin konuşman böyle midir? Allah buyurdu: "Bütün dillerin kuvveti benimdir." 

(Hadîs-i Şerif: Tefsir-u İbn-i Kesir: 1:505; Mu'cemü't-Taberânî el-Evsât, 1:991.) 

-Sözler | On Beşinci Söz | 170 

*10-Tesbihât-ı Nebeviyeden olan, [Hadîs-i şerif: "Yeri, 

donmuş bir çeşit suyun üzerinde yayan Zâtı her türlü noksan sıfatlardan tenzih 

ederim." (Mecmûatü'l-Ahzâb, 1:304; 2:554.)] 

-Sözler | Yirminci Söz | 228 

*11-Dinde, harec yoktur.  

-Din kolaylıktır. (Keşfü'l-Hafâ, c. 1., s. 414; Kenzü'l-Ummâl, 3:33, 36, 47; Buhârî, İmân: 

29.) 

-Sözler | Yirmi Birinci Söz | 250 

*12-  

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=152&a=hadis


-Dinde zorluk, sıkıntı yoktur. (âyet ve hadîslerden iktibas dinî bir kâide.) • Din 

kolaylıktır 

- Sözler | Yirmi Birinci Söz | 250 

*13-  

Umulmadık yerlerden. (Âyet ve hadîslerden iktibâsen. Talâk Sûresinin üçüncü âyeti şu 

meâldedir: "[Allah] onu ummadığı bir şekilde rızıklandırır. 

- Sözler | Yirmi İkinci Söz | 273 

*14-  

 
- Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir. Allah bir olur, ortağı yoktur. Mülk Onundur. 

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Ona mahsustur ve Ona lâyıktır. 

Hayatı veren ve devam ettiren yine Odur. Ölümü de yaratan ve bâkî âleme alan Odur. 

O ezelî ve ebedî hayat sahibidir. Her hayır Onun elindedir; yapılan her hayrı da 

kaydeder ve karşılığını verir. Her şeye gücü yeter ve hiçbir şey Ona ağır gelmez. (Hadîs-

i Şerif: Buhârî, Ezan: 155, Teheccüd: 21; Müslim, Zikir: 28, 30; Ebû Dâvud, Vitr: 24.) 

- Sözler | Yirmi İkinci Söz | 279 

*15- Kıyâmet alâmetlerinden ve âhir zaman vukuâtından ve bâzı amâlin fazîlet ve 

sevaplarından bahseden ehâdîs-i şerîfe güzelce anlaşılmadığından, akıllarına güvenen 

bir kısım ehl-i ilim, onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmânı zayıf ve 

enâniyeti kavî bir kısım da, inkâra kadar gitmişler. 

- Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 307 

*16-  

-Ümmetim içerisinde muhaddesûn vardır. (H P: Tirmizî, 4:370; Sahîh-i Buhârî: 2:211, 

5:15.) 

- Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 308 

*17- bir vakit huzur-u Nebevîde derin bir ses işitildi. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etti ki: "Bu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp, tâ ancak bu dakika 

Cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür." 

- Müslim, 4:3184, hadîs no: 2844, 4:2145, hadîs no: 2782; Müsned, 2:271, 3:341, 346, 

360. 



- Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 308 

*18- Leyle-i Kadri umum Ramazan'da, saat-i icâbe-i duâyı Cumâ gününde, makbul 

velîsini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve Kıyâmetin vaktini ömr-ü dünya içinde 

saklamış. 

- Hadîs-i şerif meâli: Tirmizî, Fiten: 39. 

- Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 309 

*19- Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, "Kıyâmeti bekleyiniz, intizar ediniz" 

- Hadis-i şerif meali: Tirmizi, Fiten:39. 

- Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 309 

*20-Alâmet-i Kıyâmetten olan deccâl hakkında hadîs-i şerifte, "Birinci günü bir sene, 

ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyâm-ı sâire gibidir. Çıktığı 

zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer."  rivâyet ediliyor. 

-Müslim, Fiten: 110; Müsned, 3:367, 4:181; Tirmizî, Fiten: 59; İbn-i Mâce, Fiten: 33. 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 310 

*21-en ziyâde insafsızların zihnini kurcalayan şu hadîstir ki:  

-2- 

 

ev kemâ kâl. Meâl-i şerifi: "Dünyanın Cenâb-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar 

kıymeti olsa idi, kâfirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler." Hakikati şudur ki:  

 

 

"İndallah" tâbiri, "âlem-i bekâdan" demektir. Evet, âlem-i bekâdan bir sinek kanadı 

kadar bir nur, mâdem ebedîdir, yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha 

çoktur. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla muvâzene değil, belki herkesin kısacık 

ömrüne yerleşen hususi dünyasını âlem-i bekâdan bir sinek kanadı kadar dâimî bir 

feyz-i İlâhîye ve bir ihsan-ı İlâhîye muvâzeneye gelmediği demektir.  

-Buhârî, Tefsir: 18; Müslim, Münâfikûn: 18; İbn-i Mâce, Zühd: 3; Tirmizî, Zühd: 13. 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 311 

*22-"Kim iki rekât namazı filân vakitte kılsa, bir hac kadardır." 

-Kenzü'l-Ummâl, 7:808, hadîs no: 21508; Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr: 7740. 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 313 



*23-"Gıybet, katl gibidir."  Demek gıybette öyle bir ferd bulunur ki, katl gibi bir zehr-i 

kâtilden daha muzırdır. 

-Müsnedü'l-Firdevs, 3:116, 117; Kenzü'l-Ummâl, 3:589, hadîs no: 8043. (Kenzü'l-

Ummâl'da "Gıybet zinâdan daha şiddetlidir" şeklinde geçmektedir.) 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 313 

*24-"Bir güzel söz, bir abdi âzâd etmek gibi bir sadaka-i azîmenin yerine geçer." 

-Et-Tergib ve't-Terhîb, 3:421, 434; Kenzü'l-Ummâl, 6:422, hadîs no: 16360; Nevevî, el-

Ezkâr, s. 288. 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 313 

*25- -Yani,  

 

-Kim bunu okursa, Mûsâ ve Hârun'un sevabı kadar sevap verilir. (Şeyh Ahmed 

Gümüşhanevî, Mecmûatü'l-Ahzâb, s. 263.)  

- Göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. • Göklerde ve yerlerde büyüklük 

sâdece âlemlerin Rabbi olan Ona mahsustur. O, sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. • 

Hamd göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. • Göklerde ve yerlerde 

azamet sadece âlemlerin Rabbi olan Onundur. O sonsuz izzet ve hikmet sahibidir.• 

Mülk sadece Onundur. O semâvâtın Rabbidir ve sonsuz izzet, hikmet sahibidir. 

(Mecmûatü'l-Ahzâb, sh. 350.)  

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 313 

*26- - 

-Gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz. (Hadîs-i şerif: Müsned, 2:151, 438; İbn-i Hibban: 

2124; İbni Sa'd, Tabakât: 1/107. 

-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 315 

*27-"Müminin niyeti, amelinden hayırlıdır," 

-Câmiü's-Sağîr, 6:291, 292; Ramûzü'l-Ehâdis, s. 453; Kenzü'l-Ummâl, 3:419, hadîs no: 

7236. 



-Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 325 

*28-Evet,  

 

-  

 

olan hadîsin işaret ettiği gibi, elfâz-ı Kur'âniye öyle bir tarzda vaz' edilmiş ki, herbir 

kelâmın, hattâ herbir kelimenin, hattâ herbir harfin, hattâ bâzan bir sükûnun çok 

vücûhu bulunuyor, herbir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir.  

-Birkaç hadîsin birleştirilmiş ifadesi olup, açıklaması Üstadımız tarafından, peşinden 

yapılmıştır. 

-Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 355 

*29-  

Allah bu dini fâcir bir adamın eliyle de kuvvetlendirir. (Hadîs-i şerif: Buhârî, 8:88.) 

-Sözler | Yirmi Altıncı Söz | 436 

*30-  

-Bir şeye sebep olan, o şeyi işleyen gibidir. ("Bir hayrın yolunu gösteren, onu işleyen 

gibidir" (Feyzü'l-Kadîr, c.3, s. 537, hadîs no: 4250) hadîsinden ilhamen söylenmiş bir 

kaide.) 

-Sözler | Yirmi Yedinci Söz | 454 

*31-  

-Allah'ım, "Sahabîlerim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz" 

(Keşfü'l-Hafâ, 1:132.) ve "Nesillerin en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir" 

(Keşfü'l-Hafâ, 1:396.) diye buyuran Efendimiz Muhammed'e, Onun âl ve Ashâbına salât 

ve selâm eyle. 

-Sözler | Yirmi Yedinci Söz | 455 

*32-hadîste vârid olan ki, "âhirzamanda beni görmeyen ve İmân getiren, daha ziyâde 

makbuldür" 



-Müsned, 5:248, 257, 264; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:41, 4:89. 

-Sözler | Yirmi Yedinci Söz | 455 

*33-hadîste var ki, 'Dünya muhabbeti bütün hatâların başıdır.' 

-Feyzü'l-Kadîr, 3:368, hadîs no: 3662. 

-Sözler | Yirmi Yedinci Söz | 456 

*34-  

-"Dost dostuyla beraber Cennette bulunacaktır." 

-Hadîs-i şerif: Buhârî, Edeb: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizî, Zühd: 50; Dârimî, Rikak: 

71. 

-Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 460,592. 

*35-Cennetin sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı 

âzamdır. 

-Buhârî, Tevhid: 22, Cihad: 4; Tirmizî, Cennet: 4; Müsned, 1:207, 2:197, 335, 370, 

5:316, 321. 

-Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 461 

*36-Ehâdiste denilmiş: "Hûriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının 

kemiklerindeki ilikleri görünüyor." 

-Tirmizî, Cennet: 5, 7, Kıyame: 60; Müstedrekü'l-Hâkim, 5:218; Müslim, Cennet: 14, 

17. 

- Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 461 

*37- Cennette lüzumsuz, kışırlı ve fuzûlî maddeler olmadığından, ehl-i Cennetin ekl ve 

şürbünden sonra kazurâtı olmadığını  hadîs-i şerif beyân ediyor. 

- Buhârî, Bedü'l-Hulk: 8; Müslim, Cennet: 17-19; Tirmizî, Cennet: 7; Dârimî, Rikak: 

104. 

- Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 461 

*38-Ehâdis-i şerîfede denilmiştir ki: "Bâzı ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor, 

yüz binler kasır, yüz binler hûri ihsan ediliyor." 

-Tirmizî, Cennet: 17. 

-Sözler | Yirmi Sekizinci Söz | 462 



*39-hadîs-i şerifte, "Ehl-i Cennet ruhları berzah âleminde yeşil kuşların cevflerine 

girerler ve Cennette gezerler" 

-Müslim, 3:1502, İmâre: 121; Müsned: 1: 238, 266, 6:386; Ebû Dâvud, Cihad: 25; 

Tirmizî, Tefsirü Sûret-i Al-i İmrân: 19, Fedâilü'l-Cihâd: 13; İbn-i Mâce, Cenâiz: 4; 

Dârimî, Cihad: 18. 

-Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 466 

*40-Hadîste acbü'z-zeneb 

-Buhârî, Tefsir: 39; Müslim, Fiten: 141-143; Ebû Dâvud, Sünnet: 22; İbn-i Mâce, Zühd: 

32. 

-Sözler | Yirmi Dokuzuncu Söz | 484 

*41-Hadîste denilmiş: "Bir anda dönmüş, gelmiş." 

-El-Hasaisul Kübra. 1/439 ve 444; Eş-Şifa. Kadı Iyaz. 1 / 190 ve 192 

Sözler | Otuz Birinci Söz | 517 

*42-Hadîste  

-Gök dondurulmuş bir dalgadır. (Tirmizî, Tefsir: 59; Müsned, 2:370.) 

-Sözler | Otuz Birinci Söz | 523,- İşaratül-İcaz | Küfür ve İnkârın Reddine Dâir | 239 

- Hadiste  denilmiş. Yani, "Semâ, emvâcı karardâde olmuş bir 

denizdir." 

-Tirmizî, 58. Sûrenin tefsiri: 1; Müsned, 2:370; el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, 3352; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:132. 

-Lemalar | On İkinci Lem´a | 70 

*43-"Essebebü kel fail" 

Bir şeye sebep olan, onu işleyen gibidir. ["Hayrın yolunu gösteren, onu işleyen gibidir" 

(Feyzü'l- Kadîr, c.3, s. 537, hadîs no: 4250; Keşfü'l-Hafâ, c. 1, s. 399.) hadîsinden alınan 

bir ölçü.] 

-Sözler | Otuz Birinci Söz | 531 

*44-"El-hubbu Fillâh" 

-Allah için sevmek. (Feyzü'l-Kadîr, 2:28, hadîs no: 1241.) 



-Sözler | Otuz İkinci Söz | 584 

-Lemalar | Yirminci Lem’a | 157 

*45-  

-En doğru söz ve en beliğ nizam, hakîki mülk sahibi ve sonsuz ilim sahibi olan Allah'ın 

kelâmıdır. (Hadîslerden derlenmiştir. Meselâ Feyzü'l-Kadîr, 2:175.) 

-Sözler | Otuz İkinci Söz | 590 

*46-“dünyanın bin sene hayat-ı mesûdânesi, bir saatine değmeyen Cennet hayatı ve 

Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat müşâhedesine değmeyen bir kudsî, münezzeh 

cemâl ve kemâl sahibi olan Zât-ı Zülcelâlin müşâhedesi, rü'yetidir” 

-Hadîsin nassıyla, "O şuhud, bütün lezâiz-i Cennetin o derece fevkındedir ki, onları 

unutturur ve şuhuddan sonra, ehl-i şuhudun hüsn-ü cemâli o derece fazlalaşır ki, 

döndükleri vakit, saraylarındaki âileleri çok dikkat ile, zor ile onları tanıyabilirler"[ el-

Münzirî, et-Terğib ve't-Terhîb, 4:556.] hadîste vârid olmuştur. 

-Sözler | Otuz İkinci Söz | 593 

*47-  

-Hak yücedir. (Bu ifade, Buhâri'de yer alan bir hadiste 'İslam yücedir. Ondan yüce 

hiçbir şey yoktur.' (Buhâri, Cenâiz:79.)şeklinde yer alır.) 

-Sözler | Lemeât | 665 

-  

- "Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez." (Keşfü'l-Hafa, 1:127, Hadis no:362.) 

- Lemalar | On Üçüncü Lem´a | 88 

 

MEKTUBAT 

*48-"Âhirzamanda Hazret-i İsâ Aleyhisselâm gelecek, şeriat-i Muhammediye (a.s.m.) ile 

amel edecek" 

-Buhari, Mezâlim: 31; Büyû': 102; Müslim, Îmân: 242, 343; İbni Mâce, Fiten: 33. 

-Mektubat | Birinci Mektup | 12 



*49-  

-Cehennem sıcağındandır. Hadis-i şerif. Keşfü'l-Hafa, 29, Buharî,1:142,162. 

-Mektubat | Birinci Mektup | 15 

*50-  

-O gariplere müjdeler olsun. ( Keşfü'l-Hafa, 887) 

-Mektubat | Altıncı Mektup | 30 

*51-yirmi beş bin seneye karib bir daire-i muhîtanın içinde, rivayete binaen * Şâm-ı 

Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan-ı haşir bast 

edilecektir. 

-Bu konuda bazı hadisler: Müstedrekü'l Hâkim, 2:440, Fethü'l Kebir, 1:432. 

-Mektubat | Onuncu Mektup | 42 

*52-  

-Her hal için Allah'a hamd olsun. (Feyzü'l Kadir, 1:368, Hadis No: 662.) 

-(Kenzu'l ummal, 1:72, 181; Tirmizi, 5:578, hadis no: 3599.) 

-Mektubat | On Üçüncü Mektup | 51 

*53-"Hazret-i Ömer'in (r.a.) minber üstünde, bir aylık mesafede bulunan Sâriye 

namındaki bir kumandanına, deyip, Sâriye'ye işittirip, 

sevkülceyş noktasından zaferine sebebiyet veren kerâmetkârâne kumandası ne derece 

keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde, neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar-

ı velâyetiyle görmedi?" 

Elcevap: Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın verdiği cevapla cevap veririz.  

Yani, Hazret-i Yâkup'tan sorulmuş ki, "Niçin Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu 

işittin de, yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin?" Cevaben demiş 

ki:  

"Bizim halimiz şimşekler gibidir; Bazen görünür, Bazen saklanır. Bazı vakit olur ki, en 

yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın 

üstünü göremiyoruz."  

 



-Taberî, Tarihü'l-Ümem ve'l-Mülûk, 2:380; Ebû Naîm, ed-Delâil, 3:210,211; Beyhakî, 

Delâilü'n-Nübüvve: 6:370; Süyûtî, Târihü'l-Hulefâ, s.128; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 7:131; el-Askalânî, el-Isabe, 2:3; İbnü Hacer el-Heysemî, es-Savâiku'l-Muhrika, 

s. 101; İmam-ı Sahavî, el-Makâsıdu'l-Hasene, s. 474, no: 1331; Süyûti, ed-Dürerü'l-

Müntesire, s. 182, no: 462; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:380; el-Elbânî, Silsiletü'l-Ehâdîsi's-

Sahîha, no: 1110. 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 55 

*54-  

-Müslüman olduktan sonra, Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiç bir fark 

yoktur. [Mana itibariyle hadistir. Bu mealde bir çok hadis mevcuttur. Mesela, Müsned, 

3:338; 4:130, 202; 5:244.] 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 58 

*55-  

İslam Cahiliyetten kalma ırkçılığı ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır. [Mana itibariyle 

hadistir. Bu mealde bir çok hadis mevcuttur. Mesela, "İslam dini kendinden önceki batıl 

davranış ve adetleri kökünden söküp atar." Keşfü'l-Hafa, 1:127.] 

-Bu ibare, İslâmiyet öncesi câhiliye âdetlerine dönmekten men eden hadislerden iktibas 

edilmiştir. Bu mevzuda bir çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunlardan birisi şöyledir: 

'İslâm dini kendinden önceki bâtıl olan fiil, hareket, âdet ve inanışları keser, kaldırır.' 

Buharî, Ahkâm: 4, İmâra: 36, 37; Ebû Dâvud, Sünnet: 5; Tirmizî, Cihâd: 28, İlim: 16, 

Nesâî, Bey'a: 26; İbni Mâce, Cihad: 39; Müsned, 4: 69, 70, 199, 204, 205, 5:381, 6:402, 

403. 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 58,66,310, Tarihçe-i Hayat | Üçüncü Kısım : Eskişehir 

Hayatı | 235 

*56-rivayetlerde gelmiştir ki, "Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet 

kopmaz." 

-Müslim, 1: 131; 4:2268; Müsned, 3:107, 201, 268; Kenzü'l-ummal,14:227, 228. 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 59 

*57-Hadis-i sahihte rivayet edilen, "Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın geleceğini ve şeriat-i 

İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini" 

-Buhari, 4:205; Müslim, 1: 136; Fethü'- Kebir, 2:335. 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 59 



*58-Rivayetlerde gelmiş ki, "Deccalın bir yalancı cenneti var; kendine tâbi olanları ona 

atar. Hem yalancı bir cehennemi var; tâbi olmayanları ona atar. Hattâ o kendi 

merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azamet-i 

bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır..." 

-Birçok hadisin mealleri sual olarak dercedilmiş. 

-Mektubat | On Beşinci Mektup | 61 

*59-19.Mektup-ta yüzlerce hadis kaynaklarıyla beraber aşağıdaki linkde verilmiştir: 

-  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=793&a=hadis 

-şu risaledeki ehâdis, hemen umumen eimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla 

beraber, en kati hâdisât-ı risaleti beyan ediyorlar. 

-Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmuyor. 

Yazdığım hadislerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin, veyahut "hadis-i 

bilmânâdır" denilsin. Çünkü, kavl-i râcih odur ki, "Nakl-i hadis-i bilmânâ caizdir." 

Yani, hadisin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; lâfzında 

yanlışım varsa, hadis-i bilmânâ nazarıyla bakılsın. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 89 

*60-meşhur ulema-i Benî İsrailiyeden Abdullah ibni Selâm gibi pek çok zatlar, yalnız o 

Zât-ı Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın simasını görmekle, "Şu simada yalan yok; şu 

yüzde hile olamaz"  diyerek imana gelmişler. 

-Suyuti, El-Hasais1:1473; Kadı İyaz, eş-Şifa, 1:207; Mişkatü'-Mesabih, Hadis no:5870. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 91 

*61-bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Şu gürültü, 

yetmiş senedir yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür." 

Bir saat sonra cevap geldi ki, "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp 

Cehenneme gitti."  Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsille beyan 

ettiği hadisenin tevilini gösterdi. 

-Müslim, Cennet: 31; Müsned, 3:341, 346. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 94 

*62-Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâma, Aişe-i Sıddıkaya karşı ziyade muhabbet 

ve şefkatini rencide etmemek için, vak'a-i Cemel hadisesinde o bulunacağı kati 

gösterilmediğine delil ise, ezvâc-ı tâhirâta ferman etmiş ki: "Keşke bilseydim, hanginiz o 

vak'ada bulunacak." Fakat sonra, hafif bir surette bildirilmiş ki, Hazret-i Ali'ye (r.a.) 

ferman etmiş: Seninle Aişe beyninde bir hadise olsa... ["Ona şefkatle 

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=793&a=hadis


muamele et ve onu selâmetle yerine gö-tür." Müsned, 6:393; Beyhakî, Delâilü'n-

Nübüvve: 6:410; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:234.] 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 96 

*63-  

Kim bile bile benim söylemediğim birşeyi söylemişim gibi uydursa, cehennemdeki yerine 

hazırlansın. (Buhari, 1:38; Müslim, 1:10; En-Nazmü'-Mütenasir: Fil'l-Hadisil-

Mütevatir, S. 20-24) 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 97 

*64-Hazret-i Cebrâil ve Mikâil iki muhafız yaver hükmünde gazve-i Bedir'de yanında 

bulunan bir zât-ı mübarek, çarşı içinde bedevî bir Arapla at mübayaasında münazaa 

etmek, birtek şahit olan Huzeyme'yi şahit göstermekle görünen etvârı içinde sığışmaz. 

-Ebû davud, Hadis no: 3607; Mecmaü'z-zevaid, 9:320; Müstedrekü'l-Hakim, 2:17 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 97 

*65-Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nakl-i sahihle ve mütevatir bir derecede bize 

vasıl olmuş ki, minber üstünde, cemaat-i Sahabe içinde ferman etmiş ki:  

 

 
 

 

İşte, kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, Hazret-i 

Hasan Radıyallahü Anh, Hazret-i Muaviye (r.a.) ile musalâha edip, cedd-i emcedinin 

mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir.  

-Şu benim oğlum Hasan, seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük 

ordusunu barıştıracaktır. (Buharî, Fiten: 20; Sulh: 9; Fedâilu Ashâbi'n-Nebî: 22; 

Menâkıb: 25; Dârîmî, Sünnet: 12; Tirmizî, Menâkıb: 25; Nesâî, Cum'a: 27; Müsned, 

5:38, 44, 49, 51. ) 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 98 

*66-Nakl-i sahihle, Hazret-i Ali'ye (r.a.) demiş:  

 

  
 

 



Hem vak'a-i Cemel, hem vak'a-i Sıffin, hem vak'a-i Havâriç hadiselerini haber vermiş.  

-Sen, biatını bozan, hak ve adaletten sapan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın. (el-

Hâkim, el-Müstedrek, 3:139, 140; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:138; Beyhakî, 

Delâilü'n-Nübüvve: 6:414. ) 

- Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 98 

*67- Hem Hazret-i Ali (r.a.) Hazret-i Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi: "Bu sana 

karşı muharebe edecek. Fakat haksızdır." 

- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:213; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:366, 367; Ali el-

Kari, Şerhü'ş-Şifâ, 1:686, 687. 

- Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 98 

*68-Hem ezvâc-ı tâhirâtına demiş: "İçinizden birisi, mühim bir fitnenin başına geçecek 

ve etrafında çoklar katledilecek." -1-, -2-  

İşte şu sahih, kati hadisler, otuz sene sonra Hazret-i Ali'nin Hazret-i Aişe ve Zübeyir ve 

Talha'ya karşı vak'a-i Cemel'de; ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de; ve Havârice karşı 

Harûra'da ve Nehruvan'da muharebesi, o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilîsidir.  

-1- el-Askalânî, Fethü'l-Bârî, 13:45.  

2- "Sana Hav'eb köpekleri havlayacak." Müsned, 6:52, 97; İbni Hibban, Sahih, 8:258, 

no: 6697; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:120.  

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*69-Hem Hazret-i Ali'ye, "senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı" 

ihbar etmiş. Hazret-i Ali o adamı tanırmış; o da Abdurrahman ibni Mülcemü'l-

Hâricîdir. 

-el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:113; Müsned, 1:102, 103, 148, 156. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*70-Hem Hâricîlerin içinde "Züssedye" denilen bir adamı, garip bir nişanla alâmet 

olarak haber vermiştir ki, Havâriçlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş, Hazret-i 

Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş, hem mucize-i Nebeviyeyi ilân etmiş. 

-Buharî, Menâkıb: 25; Edeb: 95; İstitâbe: 7; Müslim, Zekât: 148, 156, 157; Ebû Dâvud, 

Sünnet: 28; Müsned, 3:56, 65. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*71-Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Seleme'nin, daha diğerlerin 

rivayet-i sahihiyle haber vermiş ki, "Hazret-i Hüseyin, Taff, yani Kerbelâ'da 



katledilecektir."  Elli sene sonra, aynı vak'a-i ciğersûz vukua gelip o ihbar-ı gaybîyi 

tasdik etmiş. 

-el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:188;Müsned, 6:294. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*72-Hem mükerreren ihbar etmiş ki: "Benim Âl-i Beytim, benden sonra 

yani "katle ve belâya ve nefye maruz kalacaklar."  Ve bir derece 

izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. 

-İbni Mâce, Fiten: 34. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*73-Âl-i Beytten bir kutb-u âzam demiş ki: "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

Hazret-i Ali'nin (r.a.) hilâfetini arzu etmiş. Fakat gaipten ona bildirilmiş ki, murad-ı 

İlâhî başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı İlâhîye tâbi olmuş." 

-Ramuzu'l-ehadis, s. 293. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 99 

*74-Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden yetmiş 

üç fırka… 

-Fiten:17; Sünen:1. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 100 

*75-Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın haber verdiği gibi, "Ben Kur'ân'ın tenzili 

için harb ettim. Sen de tevili için harb edeceksin." 

-el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:244; Müsned, 3:31, 33, 82; İbni Hibban, Sahih, 9:46, 

no. 6898. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 100 

*76-nakl-i sahih-i kati ile, Ashabına haber vermiş ki: "Siz umum düşmanlarınıza galebe 

edeceksiniz. Hem feth-i Mekke, hem feth-i Hayber, hem feth-i Şam, hem feth-i Irak, hem 

feth-i İran, hem feth-i Beytü'l-Makdise muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük 

devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz." 

Haber vermiş. Hem "Tahminim böyle" veya "Zannederim" dememiş. Belki, görür gibi 

kati ihbar etmiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki haber verdiği vakit, hicrete mecbur 

olmuş, Sahabeleri az, Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. 

-Bir kaç değişik hadisten alınmış haberlerdir. Bazıları: Buharî, Cihad:157, Menâkıb:25, 

İman: 3; Müslim, Fiten: 75, 76; Tirmizî, Fiten: 41. 



-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 101 

*77-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, çok defa ferman etmiş:  

 
 

deyip, "Ebu Bekir ve Ömer kendinden sonraya kalacaklar, hem halife olacaklar, hem 

mükemmel bir surette ve rıza-i İlâhî ve marzî-i Nebevî dairesinde hareket edecekler. 

Hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak ve pek çok fütuhat yapacak." 

-Benden sonra Ebû Bekir ve Ömer'in yolu üzere gidin. (Tirmizî, Menâkıb: 16, 37; İbni 

Mâce, Mukaddime: 11; Müsned, 5:382, 385, 399, 402. ) 

-Tirmizî, 3662; Müsned, 3:75, Fevaid, 2:498. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 102 

*78-Hem ferman etmiş ki: 

 

  
 

deyip, "Şarktan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar 

mülk zaptetmemiş." Haber verdiği gibi çıkmış.  

-Müslim, Fiten: 19, 20; Ebû Dâvud, Fiten: 1; Tirmizî, Fiten: 14; İbni Mâce, Fiten: 9; 

Müsned, 4:123, 278, 284. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 102 

*79-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, gazâ-i Bedir'den evvel ferman etmiş: 

 

  

deyip, müşrik-i Kureyş'in reislerinin herbiri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş: 

"Ben kendi elimle Übeyy ibni Halef'i öldüreceğim." Haber verdiği gibi çıkmış.  

-Hadis-i bilmânâdır. Meâli: 'Burası Ebû Cehil'in katledileceği yer, burası Utbe'nin 

katledileceği yer, burası Ümeyye'nin katledileceği yer ve burası da falan ve falanın 



katledileceği yerlerdir.' (Müslim, Cihad: 83, Cennet: 76; Ebû Dâvud, Cihad: 115; Nesâi, 

Cenâiz: 117; Müsned, 1:26, 3:219, 258.) 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 102 

*80-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, bir ay uzak mesafede, Şam etrafında, Mûte nam 

mevkideki gazve-i meşhurede muharebe eden Sahabelerini görür gibi ferman etmiş:  

  

deyip, birer birer hâdisâtı Ashabına haber vermiş. İki üç hafta sonra Ya'le ibni 

Münebbih meydan-ı harpten geldi; daha söylemeden Muhbir-i Sadık (a.s.m.) harbin 

tafsilâtını beyan etti. Ya'le kasem etti: "Dediğin gibi, aynen öyle oldu." 

-Sancağı Zeyd aldı ve vuruldu. Sonra Câfer aldı, o da vuruldu. Sonra İbni Revâha aldı, 

o da vuruldu.. Ve sonra onu, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı... (Buharî, Mağâzî: 

44; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:298. ) 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 102 

*81-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş: 

 

-1-  

 

-2-  

 

deyip, Hazret-i Hasan'ın altı ay hilâfetiyle, Ciharyâr-ı Güzînin (Hulefâ-i Râşidînin) 

zaman-ı hilâfetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini, sonra o saltanattan 

ceberut ve fesad-ı ümmet olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış.  

-1- "Hilâfet benden sonra otuz sene sürecek, ondan sonra da saltanat şeklini alacaktır." 

Müsned, 5:220, 221.  

2- "Bu iş nübüvvet ve rahmetle başladı, sonra rahmet ve hilâfet halini alacak, sonra 

saltanat şekline girecek, sonra da ceberût ve fesâd-ı ümmet meydan alacak." Kadî İyâz, 

eş-Şifâ, 1:340; Müsned, 4:273. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 103 

*82-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş:  



 

  
 

deyip, Hazret-i Osman halife olacağını ve hal'i istenileceğini ve mazlum olarak, Kur'ân 

okurken katledileceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış.  

-"Osman Mushaf okurken şehid edilecek." el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:103. "Muhakkak 

ki Cenab-ı Hak Osman'a halife gömleğini giydirecektir; fakat onlar bu gömleği 

çıkartmak isteyecekler." Bkz. el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:100. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 103 

*83-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, hacamat edip, mübarek kanını Abdullah ibni Zübeyr 

teberrüken şerbet gibi içtiği zaman ferman etmiş:  

 

  
 

deyip, harika bir şecaatle ümmetin başına geçeceğini ve müthiş hücumlara maruz 

kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklarını haber 

vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah ibni Zübeyr, Emevîler zamanında, hilâfeti 

Mekke'de ilân ederek kahramanâne çok müsademe etmiş. Nihayet Haccac-ı Zalim 

büyük bir orduyla üzerine hücum ederek, şiddetli müsademeden sonra o kahraman-ı 

âlişan şehid edilmiş.  

-"Senin yüzünden insanların, insanlar yüzünden de senin vay haline!" el-Askalânî, el-

Metâlibü'l-Âliye, 4:21; el-Heysemî, Mecma'u'z-Zevâid, 2708; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

3:554. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 103 

*84-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Emeviye devletinin zuhurunu ve onların padişahlarının 

çoğu zalim olacağını ve içlerinde Yezid ve Velid bulunacağını ve Hazret-i Muaviye 

ümmetin başına geçeceğini, -1- fermanıyla rıfk ve adaleti tavsiye 

etmiş. Ve Emeviyeden sonra  

 

-2-  

 



deyip, devlet-i Abbasiyenin zuhurunu ve uzun müddet devam edeceğini haber vermiş. 

Haber verdiği gibi çıkmış.  

-1- "Başa geçtiğin zaman affedici ol ve âdil davran." el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

5:186; İbni Hacer, el-Metâlibü'l-Â'liye (tahkik: Abdurrahman el-A'zamî), no. 4085.  

2- "Abbas'ın oğlu siyah bayraklarla zuhur eder ve uzun müddet saltanat sürerler." 

Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:338; Müsned, 3:216-218; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:326. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 104 

*85-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş:  

 deyip, Cengiz ve Hülâgû'nun dehşetli fitnelerini ve Arap 

devlet-i Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış.  

-"Yaklaşmakta olan bir şerden vay Arapların haline!" Buharî, Fiten: 4, 28; Müslim, 

Fiten: 1; Ebû Dâvud, Fiten: 1; Tirmizî, Fiten: 23; İbni Mâce, Fiten: 9; Müsned, 2:390, 

39; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:108, 4:439, 483. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 104 

*86-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, imana gelen Habeş Meliki olan Necâşî hicretin yedinci 

senesinde vefat ettiği gün Ashabına haber vermiş, hattâ cenaze namazını kılmış. Bir 

hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. 

-Buharî, Cenâiz: 57, Menâkıbü'l-Ensâr: 38; Müslim, Ferâiz: 14; Ebû Dâvud, Cihad: 

133; Büyû': 9; Tirmizî, Cenâiz: 69; Nesâî, Cenâiz: 66, 67; İbni Mâce, Sadakat: 9, 13. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 104 

*87-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Ciharyâr-ı Güzîn ile beraber Uhud veya Hira Dağının 

başında iken dağ titredi, zelzelelendi. Dağa ferman etti ki:  

 deyip, Hazret-i Ömer ve Osman ve Ali'nin 

şehid olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış.  

-"Sâkin ol! Zira senin üstünde bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehid vardır." Buharî, 

Fedâilü's-Sahâbe: 5, 7; Ebû Dâvud, Sünnet, 8; Tirmizî, Menâkıb: 17, 18; Müsned, 3:112, 

5:331; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:450, 451. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 104 

*88-Nakl-i sahih-i kati ile, Hazret-i Fatıma'ya (r.a.) ferman etmiş ki:  

 



-1-  

 

deyip, "Âl-i Beytimden, herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin" diye 

söylemiş. Altı ay sonra, haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş.  

Hem Ebû Zer'e ferman etmiş:  

-2-  

deyip, Medine'den nefyedilip, yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrâda vefat edeceğini 

haber vermiş. Yirmi sene sonra, haber verdiği gibi çıkmış.  

Hem Enes ibni Mâlik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış, 

tebessüm edip ferman etmiş:  

-3-  

Ümm-ü Haram niyaz etmiş:  

"Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım." Ferman etmiş: "Beraber olacaksın." Kırk 

sene sonra, zevci olan Ubâde ibni Sâmit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş; Kıbrıs'ta 

vefat edip, mezarı ziyaretgâh olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş.  

-1- Buharî, Menâkıb: 25, Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 101; İbni Mâce, Cenâiz: 64; 

Müsned, 6:240, 282, 283; Kadî İyâz, eş-Şifâ, 1:340.  

2- "Buradan çıkarılacak, tek başına yaşayacak ve tek başına öleceksin." el-Hâkim, el-

Müstedrek, 3:345; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:343; Aliyyü'l-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:700; el-

Askalânî, el-Metâlibü'l-Â'liye, 4:116, no. 4109; İbni Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 5:8-9; 

el-Askalânî, el-İsabe: 4:64.  

3- "Rüyâmda ümmetimin gazilerini gördüm. Tahtlarına oturmuş padişahlar gibi 

denizde savaşarak yollarına devam ediyorlardı." Buharî, Ta'bîr: 12; Cihad: 3, 8, 63, 75; 

İsti'zân, 41; Müslim, İmâret: 160, 161; Ebû Dâvud, Cihad: 9; Tirmizî, Fedâilü'l-Cihad: 

15; Nesâî, Cihad: 40; İbni Mâce, Cihad: 10; Dârîmî, Cihad: 28; Muvatta', Cihad: 39; 

Müsned, 3:240, 264 ...; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmiü's-Sağîr, 6:24, no: 6620; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 4:556. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 105 

*89-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş ki: 

 

-1-  



Yani, "Sakif kabilesinden biri dâvâ-yı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur 

edecek" deyip, nübüvvet dâvâ eden meşhur Muhtar'ı ve yüz bin adam öldüren Haccac-ı 

Zalimi haber vermiş.  

Hem, nakl-i sahih-i kati ile,  

-2-  

deyip, İstanbul'un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in yüksek 

bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. 

Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş ki:  

-3-  

deyip, başta Ebu Hanife olarak, İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve 

evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. 

Hem ferman etmiş ki:  

-4-  

deyip, İmam-ı Şâfiî'ye işaret edip haber veriyor.  

Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş ki:  

-5-  

deyip, ümmeti yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i nâciye-i kâmile, Ehl-

i Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.  

Hem ferman etmiş ki:  

-6-  

deyip, çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkâr eden Kaderiye taifesini haber vermiş. 

Hem çok şubelere inkısam eden Râfızîleri haber vermiş.  

-1- Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 229, Tirmizî, Fiten: 44, Menâkıb: 73; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 3:450, 4:254.  

2- "İstanbul fethedilecektir. Onu fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan ve 

onun ordusu ne güzel ordudur." el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:422; Buharî, Târihü's-Sağîr, 

no. 139; Müsned, 4:335; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:218.  



3- "Eğer din, Ülker Takımyıldızında bile olsaydı, Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp 

alabileceklerdi." Buharî, Tefsir: 62; Tirmizî, 47. sûrenin tefsiri: 3.  

4- "Kureyş'in âlimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır." el-Aclûnî, Keşfü'l-

Hafâ, 2:53, 54.  

5- "Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. İçlerinden birisi fırka-i nâciyedir. 'Onlar 

kimdir?' dediler. Buyurdu ki: Bana ve Ashabıma tâbi olanlardır." Ebû Dâvud, Sünnet: 

1; İbni Mâce, Fiten: 17; Tirmizî, Îmân: 18; Müsned, 2:232, 3:120, 148; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1: 679.  

6- "Kaderiye fırkası, bu ümmetin mecûsîleridir." 4:150; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:85; 

Ebû Dâvud, Sünnet: 5; Süyûti, el-Fethu'l-Kebîr, 3:23; Müsned, 2:86, 125, 5:406. 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 106 

*90-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, İmam-ı Ali'ye (r.a.) demiş: "Sende, Hazret-i İsâ (a.s.) 

gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. 

Hazret-i İsâ'ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle (hâşâ) 'ibnullah' 

dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. 

Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrudan tecavüz edecek, muhabbetinden 

helâkete gidecektir."  demiş. "Bir kısmı, senin adâvetinden 

çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır 

ki, onlara 'Nâsibe' denilir." 

-Onların bir lâkabı vardır ki, onlara Rafizî denir. (Müsned, 1:103.) 

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 107 

*91-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş ki:  

 

  
 

deyip, "Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti; o vakit belânız, fitneniz içinize 

girecek, harbiniz dahilî olacak, şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat 

olacaklar" haber vermiş. Otuz sene sonra haber verdiği gibi çıkmış.  

-Tirmizî (tahkik: Ahmed Şâkir), no. 2262; el-Elbânî, Silsiletü'l-Ehâdîsi's-Sahîha, 954; el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10:232, 237. 

- Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 107 

*92- Hem, nakl-i sahih-i kati ile, ferman etmiş ki:  



-1-  

deyip, "Hayber Kalesinin fethi Ali'nin eliyle olacak." Me'mulün pek fevkinde, ikinci gün 

bir mucize-i Nebeviye olarak, Hayber Kalesinin kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi 

istimal ederek fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam o 

kapıyı yerden kaldıramamış. Bir rivayette, kırk adam kaldıramamış.  

Hem ferman etmiş ki:  

-2-  

diye, Sıffin'de Hazret-i Ali ile Muaviye'nin harbini haber vermiş.  

Hem ferman etmiş ki:  

-3-  

diye, "Bâği bir taife Ammâr'ı katledecek." Sonra, Sıffin harbinde katledildi. Hazret-i 

Ali, onu Muaviye'nin taraftarları bâği olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil 

etti. Amr ibnü'l-Âs dedi ki: "Bâği yalnız onun katilleridir; umumumuz değiliz."  

Hem ferman etmiş ki:  

-4-  

diye, "Hazret-i Ömer sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez." Haber vermiş; öyle de 

olmuş.  

Hem Süheyl ibni Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazret-i Ömer Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma demiş ki: "İzin ver, ben bunun dişlerini çekeceğim. Çünkü o 

fesahatiyle küffâr-ı Kureyş'i harbimize teşvik ediyordu." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etmiş ki:  

-5-  

diye, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın vefatı hengâmında olan dehşet-engiz ve 

sabır-sûz hadisede, Hazret-i Ebu Bekri's-Sıddık nasıl ki Medine-i Münevverede kemâl-i 

metanetle herkese teselli verip mühim bir hutbe ile Sahabeleri teskin etmiş; aynen onun 

gibi, şu Süheyl, o hengâmda, Mekke-i Mükerremede, aynı Ebu Bekri's-Sıddık gibi 

Sahabeye teskin ve teselli verip, malûm fesahatiyle Ebu Bekri's-Sıddık'ın aynı 

hutbesinin meâlinde bir nutuk söylemiş. Hattâ iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer.  

- 1- Buharî, Cihad: 102,143, el-Mağâzî: 38; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 34, 35; Müsned, 

2:484, 5:333; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 4:205.  



2- "Müslümanlardan aynı dâvâya sahip iki büyük topluluk birbiriyle savaşmadıkça 

kıyamet kopmaz." Müslim, Fiten: 4; İbni Hibban, Sahih, 8:259; Ali el-Karî, Şerhu'ş-

Şifâ, 1:704; el-Elbânî, Sahihü'l-Câmî, 6:174, no. 7294.  

3- Buharî, Salât, 63; Müslim, Fiten: 70, 72, 73; Tirmizî, Menâkıb: 34; Müsned, 2:161, 

164, 206, 3:5, 22, 28, 91, 4:197, 199, 5:215, 306, 307, 6:289, 300, 311, 315; Kettânî, 

Nazmü'l-Mütenâsir, 126; İbni Hibban, Sahih, 8:260; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:155, 

3:191, 397; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:339; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 23:142.  

4- Buharî, Mevâkît, 4; Menâkıb: 25, Fiten: 22; Müslim, Îmân: 231, Fiten: 27; İbni Mâce, 

Fiten: 9; Müsned, 5:401, 405.  

5- "Yâ Ömer! Gün gelir, bu adam seni sevindirecek bir duruma gelir." Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:704; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:218; el-Askalânî, el-İsâbe, 2:93-94; el-

Hâkim, el-Müstedrek, 4:282. 

- Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 108 

*93- Hem Sürâka'ya ferman etmiş ki:  

-1-  

diye, "Kisrânın iki bileziğini giyeceksin." Hazret-i Ömer zamanında Kisrâ mahvedildi; 

ziynetleri ve şahane bilezikleri geldi, Hazret-i Ömer Sürâka'ya giydirdi. Dedi:  

 

-2-  

ihbar-ı Nebevîyi tasdik ettirdi.  

Hem ferman etmiş ki:  

-3-  

diye, "Kisrâ-yı Fars gittikten sonra daha kisrâ çıkmayacak." Haber vermiş; hem öyle 

olmuş.  

Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Utbe ibni Ebî Leheb hakkında ferman etmiş ki: 

-4- diye, Utbe'nin âkıbet-i feciasını haber vermiş. Sonra Yemen tarafına 

giderken bir arslan gelip onu yemiş, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın hem 

bedduasını, hem haberini tasdik etmiş. 

- 1- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:703, el-Askalânî, el-İsâbe, no. 3115.  

2- "Bu iki bileziği Kisrâ'dan alıp Sürâka'ya giydiren Allah'a hamd olsun." Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:703, el-Askalânî, el-İsâbe, no. 3115; Kâd-ı Iyâz, eş-Şifâ, 1:344.  

3- Buharî, İmân: 31; Müslim, Fiten: 76; Tirmizî, Fiten: 41; Müsned, 2:233, 240, 5:92, 99; 

Kâd-ı Iyâz, eş-Şifâ, 1: 337; el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, 6:462, 663.  



4- "Allah'ın bir iti onu yiyecek." el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:139; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:664 

- Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 109 

*94- Hem Kisrâ elçisine demiş: "Şimdi Kisrânın oğlu Şirviye Perviz, Kisrâyı öldürdü." 1  

O elçi tahkik etmiş; aynı vakitte öyle olmuş. O da İslâm olmuş. Bazı ehâdiste o elçinin 

adı Firuz'dur.  

Hem, nakl-i sahih-i kati ile, Hâtıb ibni Ebî Beltea'nın, gizli Kureyş'e gönderdiği 

mektubu haber vermiş. Hazret-i Ali ile Mikdad'ı göndermiş, "Filân mevkide bir şahısta 

şöyle bir mektup var; alınız, getiriniz." Gittiler, aynı yerden aynı mektubu getirdiler. 

Hâtıb'ı celb etti. "Neden yaptın?" demiş; o da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. 2  

- 1 Kadî Iyâz, eş-Şifâ, 1:343; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 211; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:700; el-Elbânî, Silsiletü'l-Ehâdîsi's-Sahîha, 1427.  

2 Buharî, Cihad: 141, Tefsir: 60:1, Meğâzî: 46; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 161; Ebû 

Dâvud, Cihad: 98; Tirmizî, 60:1; Müsned, 1:79; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:301; Kadı 

Iyâz, eş-Şifâ, 1:342. 
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*95- Hem, nakl-i sahih ile, feth-i Mekke vaktinde, Hazret-i Bilâl-i Habeşî Kâbe damına 

çıkıp ezan okumuş. Rüesa-yı Kureyş'ten Ebu Süfyan, Attab ibni Esid ve Hâris ibni 

Hişam oturup konuştular.  

Attab dedi: "Pederim Esid bahtiyardı ki bugünü görmedi."  

Hâris dedi ki: "Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin 

yapsın?" Hazret-i Bilâl-i Habeşîyi tezyif etti.  

Ebu Süfyan dedi: "Ben korkarım, birşey demeyeceğim. Kimse olmasa da, şu Batha'nın 

taşları ona haber verecek, o bilecek." Hakikaten, bir parça sonra Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm onlara rast geldi, harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit Attab 

ile Hâris şehadet getirdiler, Müslüman oldular. 

- el-Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:219, 220; el-Askâlânî, el-Metâlibü'l-Âliye, no. 4366; İbnü'l-

Kayyım, Zâdü'l-Meâd, (tahkik: el-Arnavud), 3:409-410; İbni Hişâm, Sîretü'n-Nebî, 

2:413. 
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*96- Hem, nakl-i sahih ile, gazve-i Bedir'de, Hazret-i Abbas Sahabelerin eline esir 

düştüğü vakitte, fidye-i necat istenilmiş. O da demiş: "Param yok." Hazret-i Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki:  

"Zevcen Ümmü Fadl yanında bu kadar parayı filân yere bırakmışsın." Hazret-i Abbas 

tasdik edip, "İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi." O vakit kemâl-i imanı 

kazanıp İslâm olmuş.  



- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:343, Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:699; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:206, 

207; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:85. 
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*97-Hem, nakl-i sahih-i kati ile, muzır bir sâhir olan Lebid-i Yahudi, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmı rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa 

saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Hazret-i Ali'ye ve Sahabelere ferman etmiş: "Gidiniz, filân kuyuda bu çeşit 

sihir âletlerini bulup getiriniz." Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Herbir ipi 

açıldıkça, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu. 

Buharî, Tıb: 47, 49, 50; Edeb: 56; Daavât: 57; Bedü'l-Halk: 11; Müslim, Selâm: 43; İbni 

Mâce, Tıb: 45; Müsned, 6:57, 63, 96; Ali el-Kari, Şerü'ş-Şifâ, 1:706; Tebrîzî, Mişkâtü'l-

Mesâbîh, (tahkik: el-Elbânî), 3:174, no. 5893. 
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*98-Hem, nakl-i sahih ile, Ebu Hüreyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir 

heyette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki: 

*  

diye, birinin irtidadıyla müthiş âkıbetini haber vermiş. Ebu Hüreyre dedi: "O heyetten, 

ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. Sonra öteki adam Yemâme Harbinde 

Müseylime tarafında bulunup mürted olarak katledildi." İhbar-ı Nebevînin hakikati 

çıktı.  

-"Birinizin dişi, Cehennemde Uhud Dağından daha büyük olacaktır." Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

4:342, el-Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:203; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:289-290, 8:290; 

Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:103. 
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*99-Hem, nakl-i sahih ile, Umeyr ve Safvan Müslüman olmadan evvel, mühim bir mala 

mukabil, Peygamberin (a.s.m.) katline karar verip, Umeyr ise Peygamberin (a.s.m.) 

katlini niyet ederek Medine'ye gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Umeyr'i 

gördü, yanına çağırdı. dedi: "Safvan ile maceranız budur." elini Umeyr'in göğsüne 

koydu; Umeyr "Evet" dedi, Müslüman oldu. 

-Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:342, 343; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:286-287, 8:284-286; 

İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 3:313. 
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*100-Hem, nakl-i sahih ile, Hazret-i Hâlid'i, harp için Düvmetü'l-Cendel reisi olan 

Ükeydir'e gönderdiği vakit ferman etmiş ki:  diye, bakar-ı vahşî 



avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş. Hazret-i Hâlid gitmiş, aynen 

öyle bulmuş, esir etmiş, getirmiş. 

-"Onu yabânî öküz avlarken bulacaksın." Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:344; Hafâci, Şerhu'ş-

Şifâ, 3:218; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:704; İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Meâd, 5:538-539; el-

Hâkim, el-Müstedrek, 4:519; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 4:30. 
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*101-Hem, nakl-i sahih ile, Kureyş, Benî Hâşimî aleyhinde yazdıkları ve Kâbenin 

sakfına astıkları sayfa hakkında ferman etmiş ki: "Kurtlar yazılarınızı yemiş; yalnız 

sayfadaki esmâ-i İlâhiyeye ilişmemişler." Haber vermiş. Sonra sayfaya bakmışlar; 

aynen öyle olmuş. 

-Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:345; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 720; Aliyyü'l-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:706; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 3:96-97; İbni Hişâm, Sîretü'n-Nebî, 1:371. 
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*102-Hem, nakl-i sahih ile, "Beytü'l-Makdisin fethinde büyük bir tâun çıkacak" ferman 

etmişti. Hazret-i Ömer zamanında Beytü'l-Makdis fetholundu. Ve öyle bir tâun çıktı ki, 

üç günde yetmiş bir vefiyat oldu. 

-Buharî, Tıb: 30, Hıyel: 13; Müslim, Selâm: 98, 100; Muvatta', Medine: 22, 24; Müsned, 

4:195-196; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:383; Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 2:477-478. 
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*103-Hem, nakl-i sahih ile, o zamanda vücudu olmayan Basra ve Bağdad'ın vücuda 

geleceklerini ve Bağdad'a dünya hazinelerinin gireceğini 1- ve Türkler ve Bahr-i Hazar 

etrafındaki milletlerle Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla 

İslâmiyete girecek, Araplara Araplar içinde hâkim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki:  

-2-  

Hem ferman etmiş ki:  

-3-  

diye, Emeviyenin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş.  

Hem Yemâme gibi bir kısım yerlerde irtidat vuku bulacağını haber vermiş.4-  

Hem gazve-i meşhure-i Hendek'te ferman etmiş ki:  

 

-5-  



diye, "Bundan sonra onlar bana değil, belki ben onlara hücum edeceğim." Haber 

vermiş, haber verdiği gibi çıkmış.  

Hem, nakl-i sahih ile, vefatından bir iki ay evvel ferman etmiş ki:  

-6-  

diye vefatını haber vermiş.  

Hem Zeyd ibni Sûvahan hakkında ferman etmiş ki:  

-7-  

Zeyd'den evvel bir uzvu şehid edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra, Nihavend 

harbinde bir eli kesilmiş. Demek, en evvel o el şehid olup mânen Cennete gitmiş.  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:344; Aliyyü'l-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:703; İbni Kesîr, el-Bidâye 

ve'n-Nihâye, 10:102; Tebrizî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, no. 5433.  

2- "İçinizde Arap olmayan milletlerin çoğalacağı günler yakındır. Onlar sizin malınızı 

ve herşeyinizi gözünüz önünde yiyecekler ve ensenize tokat indirecekler." Kadı Iyâz, eş-

Şifâ, 1:341; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:194; Aliyyü'l-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:692; el-Heysemî, 

Mecme'u'z-Zevâid, 7:310; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:519; Müsned, 2:288, 296, 304, 324, 

377, 520, 4:66, 5:38.  

3- "Ümmetimin helâki, Kureyş'in sefihlerinin elleriyle olacak." Buharî, Menâkıb: 25; el-

Hâkim, el-Müstedrek, 4:479, 527, 572; Müsned, 2:288, 296, 301, 304, 324, 377, 520, 536, 

4:66, 5:38; İbni Hibban, Sahih, 8:215, 252.  

4- Buharî, Menâkıb: 25, Meğâzi: 70, Ta'bîr: 40; Müslim, Rüyâ: 21, 22; Tirmizî, Rüyâ: 

10; Müsned, 2:319; Beyhâkî, Delâliü'n-Nübüvve: 5:334-3366:358, 360, 524.  

5- Buharî, Meğâzî: 29; Müsned, 4:262, 6:394; İbni Hibban, Sahih, 6:272.  

6- "Allah bir kulunu serbest bıraktı. O da, Allah katındakini seçti." Buharî, 

Menâkıbu'l-Ensâr: 45; Salât: 80, Fedâilü's-Sahâbe: 3; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 2; 

Tirmizî, Menâkıb: 15; Ebû Dâvud, Mukaddime: 14; Müsned, 3:18, 478, 4:211, 5:139; 

İbni Hibban, Sahih, 8:200, 9:58.  

7- "Onun bir uzvu kendisinden önce Cennete gider." Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:343; Ali el-

Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:702; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:214; el-Heysemî, Mecme'u'z-Zevâid, 

9:398; Askâlânî, el-Metâlibü'l-Âliye, 4:91, no. 4047. 
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*104-Ferman etti: Yani, "Onar onar halka olunuz." Sonra, 

mübarek elini o az taam üzerine koydu, dua etti, "Buyurun" dedi. Bütün o üç yüz adam 

yediler, tok olup kalktılar. Enes'e ferman etmiş: "Kaldır." Enes demiş ki: "Bilmedim, 

taam kabını koyduğum vakit mi taam çoktu, yoksa kaldırdığım vakit mi çoktu, fark 

edemedim." 



-Buharî, Nikâh: 64; Müslim, Nikâh: 94, 95; Tirmizî, 33:21; Nesâî, Nikâh: 84; Ebû 

Dâvud, Edeb: 95; Müsned, 3:29, 5:462; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:294. 
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*105-Mihmandâr-ı Nebevî Ebu Eyyubi'l-Ensârî hanesine teşrif-i Nebevî hengâmında 

Ebu Eyyüb der ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Ebu Bekr-i Sıddık'a kâfi gelecek iki kişilik 

yemek yaptım. Ona ferman etti: -1- Otuz adam geldiler, 

yediler. Sonra ferman etti: -2- Altmış daha davet ettim. Geldiler, yediler. 

Sonra ferman etti: -3- Yetmiş daha davet ettim. Geldiler, yediler. Kaplarda 

yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslâmiyete girip biat ettiler. O iki 

kişilik taamdan yüz seksen adam yediler. 4- 

-1- "Ensar'dan otuz kişi çağır."  

2- "Altmış kişi çağır."  

3- "Yetmiş kişi çağır."  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:292; el-Heysemî, el-Mecmeu'z-Zevâid, 8:303; Hafâcî, Şerhu'ş-

Şifâ, 3:33; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:604. 
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*106-Üçüncü Misal: Hazret-i Ömer ibnü'l-Hattab ve Ebu Hüreyre ve Selemetübnü'l-

Ekvâ ve Ebu Amratü'l-Ensarî gibi, müteaddit tariklerle diyorlar ki:  

Bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma müracaat ettiler. 

Ferman etti ki: "Heybelerinizde kalan bakıye-i erzakı toplayınız." Herkes azar birer 

parça hurma getirdi. En çok getiren, dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular.  

Seleme der ki: "Mecmuunu ben tahmin ettim, oturmuş bir keçi kadar ancak vardı." 

Sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bereketle dua edip ferman etti: "Herkes 

kabını getirsin." Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini 

doldurdular. Hem fazla kaldı.  

Sahabeden bir râvi demiş: "O bereketin gidişatından anladım: Eğer ehl-i arz gelseydi, 

onlara dahi kâfi gelecekti." -1-  

Dördüncü Misal: Başta Buharî ve Müslim, kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki:  

Abdurrahman ibn-i Ebî Bekr-i Sıddık der: Biz yüz otuz Sahabe, bir seferde Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sâ' ekmek için 

hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi; yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. 

Kasem ederim, o kebaptan, yüz otuz Sahabeden herbirisine bir parça kesti, verdi. Sonra 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm pişmiş eti iki kâseye koydu. Biz umumumuz tok 

oluncaya kadar yedik; fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. -2-  



Beşinci Misal: Kütüb-ü sahiha katiyetle beyan ediyorlar ki:  

Gazve-i Garra-i Ahzabda, meşhur Yevmü'l-Hendek'te, Hazret-i Câbiru'l-Ensârî 

kasemle ilân ediyor: O günde, dört avuç olan bir sâ' arpa ekmeğinden, bir senelik bir 

keçi oğlağından bin adam yediler ve öylece kaldı.  

Hazret-i Câbir der ki: O gün yemek, hanemde pişirildi. Bütün bin adam o sâ'dan, o 

oğlaktan yediler, gittiler. Daha tenceremiz dolu kaynıyor, daha hamurumuz ekmek 

yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti. 

-3-  

İşte, şu mucize-i bereketi, bin zâtın huzurunda, onları ona alâkadar göstererek Hazret-i 

Câbir kasemle ilân ediyor. Demek şu hadise, bin adam rivayet etmiş gibi kati denilebilir.  

Altıncı Misal: Nakl-i sahih-i kati ile, hâdim-i Nebevî Hazret-i Enes'in amcası meşhur 

Ebu Talha der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, yetmiş seksen adamı, Enes'in 

koltuğu altında getirdiği az arpa ekmeğinden tok oluncaya kadar yedirdi. "O az 

ekmekleri parça parça ediniz" emretti ve bereketle dua etti. Menzil dar olduğundan, 

onar onar gelip yediler, tok olarak gittiler. -4-  

-1- Buharî, Şerike: 1; Cihad: 123; Müslim, İman: 44, 45; Müsned, 3:11, 418.  

2- Buharî, Hibe: 28, Et'ıme: 6; Müslim, Eşribe: 175; Müsned: 1:197, 198; es-Sâ'âtî, el-

Fethü'r-Rabbânî: 22:55.  

3- Buharî, Mağâzî: 29; Müslim, Eşribe: 141; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:31; Ali el-Kari, 

eş-Şifâ, 1:290; Kenzü'l-Ummal, 12:409, 424.  

4- Buharî, Et'ıme: 6, 48; Müslim, Eşribe: 142, 143; Müsned, 3:218; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 

1:291, 297; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:31.  
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*107-Yedinci Misal: Nakl-i sahih-i kati ile, Şifâ-i Şerif ve Müslim gibi kütüb-ü sahiha 

beyan ederler ki:  

Hazret-i Câbiru'l-Ensârî diyor: Bir zat, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan iyâli 

için taam istedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yarım yük arpa verdi. Çok 

zaman o adam iyâliyle ve misafirleriyle o arpadan yediler. Bakıyorlar, bitmiyor. 

Noksaniyetini anlamak için ölçtüler. Sonra bereket dahi kalktı; noksan olmaya başladı. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma geldi, vak'ayı beyan etti. Ona cevaben ferman 

etti: Yani, "Eğer kile ile tecrübe etmeseydiniz, 

hayatınızca size yeterdi." -1- 

Sekizinci Misal: Tirmizî ve Neseî ve Beyhakî ve Şifâ-i Şerif gibi kütüb-ü sahiha beyan 

ediyorlar ki:  

Hazret-i Semeretübnü Cündüb der: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma bir kâse et 

geldi. Sabahtan akşama kadar fevc fevc adamlar geldiler, yediler. -2-  



İşte, mukaddimede beyan ettiğimiz sırra binaen, şu vakıa-i bereket yalnız Semure'nin 

rivayeti değil; belki Semure, o yemeği yiyen cemaatlerin mümessili gibi, onların namına 

ve tasdiklerine binaen ilân ediyor.  

Dokuzuncu Misal: Şifâ-i Şerif sahibi ve meşhur İbni Ebî Şeybe ve Taberânî gibi mevsuk 

ve sahih muhakkikler rivayetiyle, Hazret-i Ebu Hüreyre der:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bana emretti: "Mescid-i şerifin suffesini mesken 

ittihaz eden yüzden ziyade fukara-yı muhacirîni davet et." Ben dahi onları aradım, 

topladım. Umumumuza bir tabla taam konuldu. Biz istediğimiz kadar yedik, kalktık. O 

kâse konulduğu vakit nasıl idi; yine öyle dolu kaldı. Yalnız parmakların izi taamda 

görünüyordu. -3-  

İşte, Hazret-i Ebu Hüreyre, umum kâmilîn-i ehl-i suffe tasdikine istinaden, onlar 

namına haber verir. Demek, mânen umum ehl-i suffe rivayet etmiş gibi katidir. Hem hiç 

mümkün müdür ki, o haber hak ve doğru olmasa, o sadık ve kâmil zatlar sükût edip 

tekzip etmesinler?  

Onuncu Misal: Nakl-i sahih-i kati ile, Hazret-i İmam-ı Ali der:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Benî Abdülmuttalib'i cem etti. Onlar kırk adam 

idiler. Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi. Halbuki, 

umum onlara bir avuç kadar bir yemek yaptı; umum yiyip tok oldular, yemek eskisi 

gibi kaldı. Sonra, üç dört adama ancak kâfi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. 

Umumen içtiler, doydular; içilmemiş gibi bâki kaldı. -4- İşte, Hazret-i Ali'nin şecaati ve 

sadakati katiyetinde bir mucize-i bereket!  

-1- Müslim, Fedâil: 3, no. 2281; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:114.  

2- Tirmizî (tahkik Ahmed Şâkir), no. 2629; Ebû Dâvud, Mukaddime: 9; Müsned, 5:12, 

18; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:618.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:293; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 1:606; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

8:308; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:101.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:293; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 1:607; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:36; el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:302-303; Ahmed ibni Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe (tahkik: 

Vasiyyüllah), 1220; Müsned, 1:159.  
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*108-On Birinci Misal: Nakl-i sahih ile, Hazret-i Ali ve Fatımatü'z-Zehrâ velîmesinde, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Bilâl-ı Habeşîye emretti: "Dört beş avuç un, 

ekmek yapılsın ve bir deve yavrusu kesilsin."  

Hazret-i Bilâl der: Ben taamı getirdim. Mübarek elini üstüne vurdu. Sonra taife taife 

Sahabeler geldiler, yediler, gittiler. O yemekten bâki kalan miktara yine bereketle dua 

etti. Bütün ezvâc-ı tâhirâta, herbirine birer kâse gönderildi. Emretti ki: "Hem yesinler, 

hem yanlarına gelenlere yedirsinler." -1- 



Evet, böyle mübarek bir izdivaçta, elbette böyle bir bereket lâzımdır ve vukuu katidir.  

On İkinci Misal: Hazret-i İmam-ı Cafer-i Sadık, pederleri İmam-ı Muhammedü'l-

Bâkır'dan, o da pederi İmam-ı Zeynelâbidîn'den, o dahi İmam-ı Ali'den nakleder ki:  

Fatımatü'z-Zehrâ, yalnız ikisine kâfi gelecek bir yemek pişirdi. Sonra Ali'yi gönderdi, tâ 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin, beraber yesinler. Teşrif etti ve emretti ki, 

o yemekten herbir ezvâcına birer kâse gönderildi. Sonra kendine, hem Ali'ye, hem 

Fatıma ve evlâtlarına birer kâse ayrıldıktan sonra, Hazret-i Fatıma der: "Tenceremizi 

kaldırdık; daha dolu olup taşıyordu. Meşiet-i İlâhiye ile, hayli zaman o yemekten 

yedik." -2- 

Acaba niçin bu nuranî, yüksek silsile-i rivayetten gelen şu mucize-i berekete, gözünle 

görmüş gibi inanmıyorsun? Evet, buna karşı şeytan dahi bahane bulamaz.  

On Üçüncü Misal: Ebu Davud ve Ahmed ibni Hanbel ve İmam-ı Beyhakî gibi sadûk 

imamlar, Dükeynü'l-Ahmes ibni Saidi'l-Müzeyn'den, hem altı kardeşle beraber sohbete 

müşerref ve Sahabelerden olan Numan ibni Mukarrini'l-Ahmesiyyi'l-Müzeyn'den, hem 

Cerir'den naklederek, müteaddit tariklerle Hazreti Ömer ibnü'l-Hattab'dan 

naklediyorlar ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Hazret-i Ömer'e emretti: "Ahmesî kabilesinden 

gelen dört yüz atlıya yolculuk için zâd ü zahîre ver." Hazret-i Ömer dedi: "Ya 

Resulallah, mevcut zahîre birkaç sâ'dır. Kümesi, oturmuş bir deve yavrusu kadardır." 

Ferman etti: "Git, ver." O da gitti, yarım yük hurmadan, dört yüz süvariye kifayet 

derecesinde zâd ü zahîre verdi. Ve dedi: Hiç noksan olmamış gibi eski halinde kaldı. -3- 

İşte şu mucize-i bereket, dört yüz adamla ve bahusus Hazret-i Ömer ile münasebettar 

bir surette vukua gelmiştir. Rivayetlerin arkasında bunlar var. Bunların sükûtu, 

tasdiktir; iki üç haber-i vahid deyip geçme. Böyle hadiseler haber-i vahid dahi olsa, 

tevatür-ü mânevî hükmünde kanaat verir.  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:297; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 1:613; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

3:160.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:294; Ali el-Kari, eş-Şifâ, 1:608; İbni Hacer, el-Metâlibü'l-Âliye, 

4:73, no. 4001.  

3- Es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 22:85; Müsned, 5:445; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:294; Ali el-

Kari, eş-Şifâ, 1:609; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 5:365.  
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*109-On Dördüncü Misal: Başta Buharî ve Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

Hazret-i Câbir'in pederi vefat eder. Borcu çok, ziyade medyun; borç sahipleri de 

Yahudiler. Câbir, pederinin asıl malını guremâya verdi, kabul etmediler. Halbuki, 

bağındaki meyveleri, kaç senede deynine kâfi gelmeyecek. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etti: "Bağın meyvelerini koparınız, harman ediniz." Öyle yaptılar. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm harman içinde gezdi, dua etti. Sonra Câbir, 



harmandan pederinin bütün guremâsının borçlarını verdikten sonra, yine, bir senede 

bağdan gelen mahsulât kadar harmanda kaldı. Bir rivayette, bütün guremâya verdiği 

kadar kaldı. O hadiseden, borç sahipleri olan Yahudiler çok taaccüp edip hayrette 

kaldılar. -1-  

İşte şu mucize-i bâhire-i bereket, yalnız Hazret-i Câbir gibi birkaç râvilerin haberi değil. 

Belki mânevî tevatür hükmünde, o hadise ile münasebettar, hadd-i tevatür derecesinde 

çok adamları temsil ederek rivayet etmişler.  

On Beşinci Misal: Başta Tirmizî ve İmam-ı Beyhakî gibi muhakkikler, Hazret-i Ebu 

Hüreyre'den nakl-i sahihle beraber haber veriyorlar ki:  

Ebu Hüreyre demiş ki: Bir gazvede (başka bir rivayette, gazve-i Tebük'te), ordu aç 

kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: "Birşey var mı?" 

diye emretti. Ben dedim: "Heybede bir parça hurma var." (Bir rivayette, on beş tane 

imiş.) Dedi: "Getir." Getirdim. Mübarek elini soktu, bir kabza çıkardı, bir kaba bıraktı, 

bereketle dua buyurdular. Sonra onar onar askeri çağırdı, umumen yediler. Sonra 

ferman etti: -2- Ben aldım, elimi o heybeye 

soktum. Evvel getirdiğim kadar elime geçti. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm hayatında, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman hayatında o hurmalardan yedim. 

(Başka bir tarikte rivayet edilmiş ki: O hurmalardan kaç yük, fî sebilillâh sarf ettim. 

Sonra Hazret-i Osman'ın katlinde o hurma, kabıyla nehb ve garat edildi, gitti.) -3 - 

İşte, hoca-i kâinat olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâmın kudsî medresesi ve tekkesi 

olan suffenin demirbaş bir mühim talebesi ve müridi ve kuvve-i hafızanın ziyadesi için 

dua-yı Nebeviyeye mazhar olan Hazret-i Ebu Hüreyre, gazve-i Tebük gibi bir mecma-ı 

nâsta vukuunu haber verdiği şu mucize-i bereket, mânen bir ordu sözü kadar kati ve 

kuvvetli olmak gerektir.  

-1- Buharî, Vesâyâ: 36, Büyû': 51, Sulh: 13, İstikraz: 18; Nesâî, Vesâyâ: 3, 4; Müsned, 

3:313, 365, 373, 391, 395, 398; İbni Hibban, Sahih, 8:167; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 

22:60; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:295.  

2- "Getirdiğin şeyi al götür. Onu tut muhafaza et ve boşaltma."  

3- Tirmizî, Menâkıb: 47, no. 3839; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:110 (muhtelif 

tariklerle); Müsned, 2:352; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:295; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 

22:56; Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:191 no. 5933.  
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*110-On Altıncı Misal: Başta Buharî, kütüb-ü sahiha nakl-ı kati ile beyan ediyorlar ki:  

Hazret-i Ebu Hüreyre aç olmuş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasından 

gidip menzil-i saadete gitmişler. Bakarlar ki, bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm emretti ki:  



"Ehl-i Suffeyi çağır." Ben kalbimden dedim ki: "Bu sütün bütününü ben içebilirim; ben 

daha ziyade muhtacım." Fakat emr-i Nebevî için onları topladım, getirdim. Yüzü 

mütecaviz idiler. Ferman etti: "Onlara içir." Ben de o kadehteki sütü birer birer 

verdim. Herbirisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek 

bütün Ehl-i Suffe o sâfi sütten içtiler. Sonra ferman etti ki:  

-1- Ben içtim. İçtikçe, "İç" ferman eder. Tâ, ben dedim: "Seni 

hak ile irsal eden Zât-ı Zülcelâle kasem ederim, yer kalmadı ki içeyim." Sonra kendisi 

aldı, Bismillâh deyip hamd ederek bakıyesini içti. Yüz bin âfiyet olsun! -2-  

İşte şu sâfi, hâlis süt gibi lâtîf, şüphesiz mucize-i bâhire-i bereket, beş yüz bin hadisi 

hıfzına alan Hazret-i Buharî başta olarak, Kütüb-ü Sitte-i sahiha ile nakilleri, gözle 

görmek kadar kati olmakla beraber, medrese-i kudsiye-i Ahmediye (a.s.m.) olan 

suffenin namdar, sadık, hafız bir şakirdi olan Ebu Hüreyre'nin, umum Ehl-i Suffeyi 

mânen işhad ederek, âdetâ umumunu temsil edip şu ihbarı tevatür derecesinde kati 

telâkki etmeyenin, ya kalbi bozuk veya aklı yok. Acaba, Hazret-i Ebu Hüreyre gibi sadık 

ve bütün hayatını hadise ve dine vakfeden,  

-3-  

hadisini işiten ve nakleden, hiç mümkün müdür ki, hıfzındaki ehâdis-i Nebeviyenin 

kıymetini ve sıhhatini şüpheye düşürüp Ehl-i Suffenin tekzibine hedef edecek muhalif 

bir söz ve asılsız bir vak'a söylesin? Hâşâ!  

-1- "Geriye seninle ben kaldık, iç."  

2- Buharî, Rikâk: 17; Tirmizî, Sıfatü'l-Kıyâme: 36, no. 2477; Müsned, 2:515; Tirmizî 

(tahkik: Ahmed Şâkir), no. 2479; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:15; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:296.  

3- "Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennemdeki yerini hazırlasın." Buharî, 

İlim: 39; Cenâiz: 33; Enbiyâ: 50; Edeb: 109; Müslim, Zühd: 72; Ebû Dâvud, İlim: 4; 

Tirmizî, Fiten: 70, İlim: 8, 13; Tefsir: 1; Menâkıb: 19; İbni Mâce, Mukaddime: 4; 

Dârîmî, Mukaddime: 25, 46; Müsned, 1:70, 78.  
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*111-Başta Buharî, Müslim, İmam-ı Mâlik, İmam-ı Şuayb, İmam-ı Katâde gibi pek çok 

ehl-i sahih bir cemaat, Sahabelerden, başta hâdim-i Nebevî Hazret-i Enes, Hazret-i 

Câbir, Hazret-i İbni Mes'ud gibi meşâhir-i Sahabenin bir cemaatinden, parmaklarından 

suyun kesretle akması ve orduya içirmesi, nakl-i sahih-i kati ile beyan edilmiştir. Bu 

nevi mucize-i mâiyeden, pek çok misallerinden dokuz misali beyan edeceğiz.  

Birinci Misal: Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha, Hazret-i Enes'ten nakl-i sahihle 

haber veriyorlar ki:  

Hazret-i Enes diyor: Zevra nâm-mahalde, üç yüz kişi kadar, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su 



bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti; getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. 

Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra, bütün maiyetindeki üç yüz 

adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. -1-  

İşte, şu misali, Hazret-i Enes, üç yüz kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür 

ki, o üç yüz kişi, şu habere mânen iştirak etmesinler; hem iştirak etmedikleri halde 

tekzip etmesinler?  

İkinci Misal: Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

Hazret-i Câbir ibni Abdullahi'l-Ensârî beyan ediyor: Biz, bin beş yüz kişi, gazve-i 

Hudeybiye'de susadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kırba denilen deriden bir 

kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su 

akıyor. Bin beş yüz kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular.  

Sâlim ibni Ebi'l-Ca'd, Câbir'den sormuş: "Kaç kişiydiniz?" Câbir demiş ki: "Yüz bin 

kişi de olsaydı, yine kâfi gelirdi. Fakat biz, on beş yüz (yani bin beş yüz) idik." -2-  

İşte, şu mucize-i bâhirenin râvileri, mânen bin beş yüz kadardırlar. Çünkü, fıtrat-ı 

beşeriyede, yalana yalan demek bir meyl-i arzusu vardır. Sahabeler ise, sıdk ve 

doğruluk için, can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip, 

sıdk ve hak için fedai oldukları halde, hem "Benden bilerek yalan birşey haber veren, 

Cehennem ateşinden yerini hazırlasın" -3- meâlindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı, 

yalana mukabil sükût etmeleri mümkün değildir. Madem sükût ettiler; o haberi kabul 

ettiler, mânen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir.  

-1- Buhârî, Vudû': 32, 46, Menâkıb: 25; Müslim, Fedâil: 45, 6; Nesâî, Tahâret: 60; Ebû 

Dâvud, Mukaddime: 5; Tirmizî, Menâkıb: 6; Muvatta, Tahâret: 32; Müsned, 3:132, 147, 

170, 215, 289; İbni Hibban, Sahih, 8:171; Tirmizî (Ahmed Şâkir), no. 3635.  

2- Buhârî, Menâkıb: 25; Mağâzî: 35; Tefsir: Fetih Sûresi: 5; Eşribe: 31; Müslim, İmâra: 

72, 73; Müsned, 3:329; İbni Hibban, Sahih, 8:110.  

3- Buhârî, 1:38; Müslim, 1:10; en-Nazmü'l Mütenasir: Fi'l hadisi'l-mütevatir, s. 20-24.  
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*112-Üçüncü Misal: Gazve-i Buvat'ta, yine Buharî, Müslim başta, kütüb-ü sahiha beyan 

ediyorlar ki:  

Hazret-i Câbir dedi ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 

"Abdest almak için nida et" dediler. "Su yok" denildi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm dedi: "Bir parça su bulunuz." Gayet az su getirdik. Sonra, o az 

su üstüne elini kapadı, birşeyler okudu, bilmedim ne idi. Sonra ferman etti: 

Yani, "Kafilenin büyük teştini (tekne) getir." Bana getirildi; ben de 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın önüne koydum. O da elini içine koydu, 

parmaklarını açtı. Ben de o az suyu, mübarek eli üzerine döküyordum. Gördüm ki, 

mübarek parmaklarından kesretle su aktı, sonra teşt doldu. Suya muhtaç olanları 



çağırdım. Bütün geldiler, o sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim: "Daha kimse kalmadı." 

Elini kaldırdı; o cefne (yani tekne) lebâleb dolu kaldı.  

-Müslim, Zühd, 74, no. 3013; İbni Hibban, Sahih, 8:159. 
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*113-Hattâ bir râvi olan İmam İbni İshak der ki: Gök gürültüsü gibi, toprak altında o 

çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

Hazret-i Muâz'a ferman etti ki:  

 

Yani, "Bu eser-i mucize olan mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek; ömrün 

varsa göreceksin." -1- Ve öyle olmuştur.  

Beşinci Misal: Başta Buharî, Hazret-i Berâ'dan ve Müslim, Hazret-i Selemet ibni 

Ekvâ'dan ve sair kütüb-ü sahiha başka râvilerden müttefikan haber veriyorlar ki:  

Gazve-i Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Bin dört yüz kişiydik. O kuyunun suyu elli 

kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde birşey bırakmadık. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm geldi, kuyunun başına oturdu. Bir kova su istedi; getirdik. 

Kovanın içine mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti, sonra o kovayı kuyuya 

döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı, ağzına kadar doldu. Bütün ordu, kendileri ve 

hayvânâtı doyuncaya kadar içtiler, kaplarını da doldurdular. -2-  

Altıncı Misal: Yine Müslim ve İbni Cerîr-i Taberî gibi, hadisin dâhi imamları başta 

olarak, kütüb-ü sahiha, nakl-i sahihle, meşhur Ebu Katâde'den haber veriyorlar ki:  

Ebu Katâde diyor: Mûte gazve-i meşhuresinde, reislerin şehadeti üzerine, imdada 

gidiyorduk. Bende bir kırba vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bana ferman 

etti:  

 

Yani, "Kırbanı sakla; onun büyük işi var." Sonra susuzluk başladı. Yetmiş iki kişi idik. 

(Taberî'nin nakline göre, üç yüz idik.) Susuz kaldık. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm dedi: "Kırbanı getir." Ben getirdim. O da aldı, ağzını ağzına getirdi. İçine 

nefes etti, etmedi, bilmem. Sonra yetmiş iki kişi geldiler, içtiler, kaplarını doldurdular. 

Sonra ben aldım; verdiğim gibi kalmıştı. -3-  

İşte, şu mucize-i bâhire-i Ahmediyeyi (a.s.m.) gör,  

-4-  

-1- Muvattâ, Sefer, 2; Müsned, 2: 308, 323, 5:228, 237; İbni Hibban, Sahih, 8:167; 

Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:64, 5:236.  



2- Buharî, Menâkıb: 25, Mağâzî: 35; Müsned, 4:290, 301; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

4:110.  

3- Müslim, Mesâcid, 311.  

4- Allahım, suyun damlaları adedince ona ve âline salât ve selâm et.  
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*114-Yedinci Misal: Başta Buharî ve Müslim olarak, kütüb-ü sahiha, Hazret-i İmran 

ibni Husayn'dan haber veriyorlar ki: 

İmran der: Bir seferde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraber susuz kaldık. 

Bana ve Ali'ye ferman etti ki: "Filân mevkide bir kadın, iki kırba suyu hayvana 

yükletmiş, gidiyor. Alıp buraya getiriniz." Ben ve Ali beraber gittik; aynı yerde kadını 

su yüküyle bulduk, getirdik. Sonra emretti: "Bir kaba, bir parça su boşaltınız." 

Boşalttık. Bereketle dua etti. Sonra, yine suyu o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman 

etti ki: "Herkes gelsin, kabını doldursun." Bütün kafile geldi, kaplarını doldurdular, 

içtiler. Sonra ferman etti: "Kadına birşeyler toplayınız." Kadının eteğini doldurdular.  

İmran diyor ki: Ben tahayyül ediyordum ki, gittikçe iki kırba doluyor, daha 

ziyadeleşiyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o kadına ferman etti ki:  

 

Yani, "Senin suyundan almadık. Belki Cenâb-ı Hak bize hazinesinden su içirdi." -1- 

Sekizinci Misal: Başta meşhur İbni Huzeyme, Sahih'inde, râviler Hazret-i Ömer'den 

naklediyorlar ki:  

Gazve-i Tebük'te susuz kaldık. Hattâ bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar, 

içerdi. Ebu Bekri's-Sıddık, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma dua etmek için rica 

etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm elini kaldırdı; daha elini indirmeden bulut 

toplandı, yağmur öyle geldi ki, kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi. Ordumuza 

mahsus olarak, hududumuzu tecavüz etmedi. -2- 

Demek, tesadüf içine karışmamış, sırf bir mucize-i Ahmediyedir (a.s.m.).  

Dokuzuncu Misal: Meşhur Abdullah ibni Amr ibni'l-Âs'ın hafidi ve dört imamın ona 

itimad edip ve ondan tahric-i hadis ettikleri Amr ibni Şuayb'dan, nakl-i sahihle haber 

veriyorlar ki:  

Demiş: Nübüvvetten evvel, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, amcası Ebu Talip ile 

deveye binip, Arafe civarında Zilhicaz nam-mevkie geldikleri vakit, Ebu Talip demiş: 

"Ben susadım." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm inmiş, yere ayağını vurmuş, su 

çıkmış, Ebu Talip içmiştir. -3- 



Muhakkikînden birisi demiş ki: Şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan, irhasat 

kabilinden olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde Arafat çeşmesi çıkması, o 

hadiseye binaen bir keramet-i Ahmediye (a.s.m.) sayılabilir.  

-1- Buharî, Teyemmüm: 6, Menâkıb: 25; Müslim, Mesâcid: 312; Müsned, 4:434-435; 

Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 4:216, 6:130.  

2- el-Heysemî, el-Mecmeu'z-Zevâid, 6:194; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 12:353; Kadı Iyâz, 

eş-Şifâ, 1:190; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:600; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:63; 

Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 2:105.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:290; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:29; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

2:15-20.  
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*115-Hazret-i Ömer, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan yağmur duasını niyaz 

etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm elini kaldırdı. 

Birden bulut toplandı, yağmur geldi, ordunun ihtiyacı kadar su verdi, gitti. Âdetâ, 

yalnız orduya su vermek için memurdu; geldi, ihtiyaca göre verdi, gitti.  

Şu hadise, nasıl ki sekizinci misali teyid ve kati ispat eder. Öyle de, şu hadisede, meşhur 

allâmelerden ve tashihte çok müşkülpesent, hattâ çok sahihlere mevzu deyip kabul 

etmeyen İbni Cevzî gibi bir muhakkik der ki: "Şu hadise gazve-i meşhure-i Bedir'de 

vuku bulmuş.  

-1-  

âyet-i kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder."  

Madem âyet o hadiseyi gösterir; katiyetinde şüphe kalmaz. Hem dua-i Nebevî ile, birden 

ve süratle, daha elini indirmeden yağmurun gelmesi, çok tekerrür etmiş, tek başıyla bir 

mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide, minber üstünde elini kaldırmış, daha 

indirmeden yağmış; tevatürle nakledilmiş. -2- 

-1- "Sizi temizlemek için üzerinize gökten yağmur indirmişti." (Enfal Sûresi: 8:11.)  

2- Buhari, 2:15, 34, 36, 37, 38, 4:236; Beyhaki, Delailü'n Nübüvve, 6:139.  
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*116-Birinci Misal: Başta İmam-ı İbn-i Mâce ve Dârimî ve İmam-ı Beyhakî, nakl-i 

sahihle, Hazret-i Enes ibni Mâlik'ten ve Hazret-i Ali'den ve Bezzaz ve İmam-ı Beyhakî, 

Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki: Üç Sahabe demişler: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm küffârın tekzibinden müteessir olarak mahzun 

idi. Dedi:  



-1-  

Enes'in rivayetinde, Hazret-i Cebrâil hazırdı. Vadi kenarında bir ağaç vardı. Hazret-i 

Cebrâil'in ilâmıyla, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ağacı çağırdı, tâ yanına 

geldi. Sonra "Git" dedi. Tekrar gitti, yerine yerleşti. -2-  

İkinci Misal: Allâme-i Mağrib Kadı İyaz, Şifâ-i Şerifte, ulvî bir senetle, doğru ve sağlam 

bir Anane ile, Hazret-i Abdullah ibni Ömer'den haber veriyor ki:  

Bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına bir bedevî geldi. Ferman 

etti:  

 

 

"Nereye gidiyorsun?" Bedevî dedi: "Ehlime." Ferman etti:  

 

 

"Ondan daha iyi bir hayır istemiyor musun?" Bedevî dedi: "Nedir?" Ferman etti:  

 

-3-  

Bedevî dedi: "Bu şehadete şahit nedir?" Ferman etti:  

 

-4-  

"Vadi kenarındaki ağaç şahit olacak."  

İbni Ömer der ki: O ağaç yerinden sallanarak çıktı, yeri şak etti, geldi, tâ Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına. Üç defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o ağacı 

istişhad etti, ağaç da sıdkına şehadet etti. Emretti, yine yerine gidip yerleşti. -5- 

Hazret-i Büreyde, İbni Sahibi'l-Eslemî tarikinde, nakl-i sahihle, Büreyde dedi ki: Biz 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında iken, bir seferde bir a'râbî geldi. Bir 

âyet, yani bir mucize istedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti:  

 

-6-  



-1- "Ey Rabbim, bana öyle bir âyet göster ki, bundan böyle beni yalanlayanlara 

aldırmayayım."  

2- İbni Mâce, Fiten: 23, no. 4028; Dârîmî, Mukaddime: 3; Müsned, 1:223, 3:113, 4:177; 

Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:302; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:620; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

9:10; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 2:354.  

3- "Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına, Onun bir olduğuna, hiçbir şeriki 

bulunmadığına ve Muhammed'in, Onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmendir."  

4- Şu semüre ağacıdır.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:298; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:615; Beyhâkî, Delâilü'n-

Nübüvve: 6:14; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:292; İbn-i Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 6:125; el-Askalânî, el-Metâlibü'l-Âliye, 4:16, no. 3836; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

2:620; İbni Hibban, Sahih, 8:150.  

6- "Şu ağaca, 'Resulullah seni çağırıyor' de."  
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*117-Bir ağaca işaret etti. Ağaç, sağa ve sola meylederek köklerini yerden çıkarıp 

huzur-u Nebevîye geldi,  

-1-  

dedi. Sonra a'râbî dedi: "Yine yerine gitsin." Emretti, yerine gitti. A'râbî dedi: "İzin 

ver, sana secde edeyim." Dedi: "İzin yok kimseye." Dedi: "Öyleyse senin elini, ayağını 

öpeceğim." İzin verdi. -2- 

Üçüncü Misal: Başta Sahih-i Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

Câbir diyor: Biz bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. 

Kaza-yı hacet için bir yer aradı. Settareli bir yer yoktu. Sonra gitti iki ağaç yanına, bir 

ağacın dalını tuttu, çekti. Ağaç itaat ederek beraber gitti; öteki ağacın yanına getirdi. 

Mutî devenin yularını tutup çekildikte geldiği gibi, o iki ağacı o suretle yan yana getirdi. 

Sonra dedi:  

-3-  

Yani, "Üstüme birleşiniz" dedi. İkisi birleşerek settare oldular. Arkalarında kaza-yı 

hacet ettikten sonra onlara emretti, yerlerine gittiler. -4  

İkinci bir rivayette, yine Hazret-i Câbir der ki: Bana emretti ki:  



-5-  

Yani, "O ağaçlara de: Resulullahın haceti için birleşiniz." Ben öyle dedim, onlar da 

birleştiler. Sonra ben beklerken, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm çıkageldi. 

Başıyla sağa sola işaret etti; o iki ağaç yerlerine gittiler. -6-  

Dördüncü Misal: Nakl-i sahihle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın cesur 

kumandanlarından ve hizmetkârlarından olan Üsâme bin Zeyd der ki:  

Bir seferde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. Kaza-yı hacet için, 

hâli, settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki:  

-7-  

Dedim: "Evet, var." Emretti ve dedi:  

-1- Selam sana ey Allah'ın Resulü.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:299; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:49.  

3- Allah'ın izni ile üstümde birleşiniz.  

4- Müslim, Zühd: 74, no. 3012.  

5- Ey Cabir! Şu ağaca söyleki: "Resulullah arkanızda def-i hacet yapmak için, 

arkadaşınla bir araya gelmeni istiyor."  

6- Dârîmî, Mukaddime: 4; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:299; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:616; 

Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:51.  

7- "Ağaç veya taş gibi bir şeyler görüyor musun?"  
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*118-  

 

Yani, "Ağaçlara de ki: 'Resulullahın haceti için birleşiniz.' Ve taşlara da de: 'Duvar gibi 

toplanınız.'" Ben gittim, söyledim. Kasem ediyorum ki, ağaçlar birleştiler ve taşlar 

duvar oldular. Resul-i Ekrem  

Aleyhissalâtü Vesselâm, hacetinden sonra yine emretti:  



 

-1-  

 

Benim nefsim kabza-i kudretinde olan Zât-ı Zülcelâle kasem ederim, ağaçlar ve taşlar 

ayrılıp yerlerine gittiler. -2-  

Şu, Hazret-i Câbir ve Üsâme'nin beyan ettiği iki hadiseyi, aynen Ya'le ibni Murre ve 

Gaylan ibni Selemeti's-Sakafî ve Hazret-i İbni Mes'ud, gazve-i Huneyn'de aynen haber 

veriyorlar.  

Beşinci Misal: İmam-ı İbni Fevrek ki, kemâl-i içtihad ve fazlından kinaye olarak "Şâfiî-

yi Sânî" ünvanını alan allâme-i asır, kati haber veriyor ki:  

Gazve-i Taif'te, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gece at üstünde giderken uykusu 

geliyordu. O halde iken bir sidre ağacına rast geldi. Ağaç ona yol verip atını incitmemek 

için iki şak oldu; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hayvan ile içinden geçti. Tâ 

zamanımıza kadar o ağaç iki ayak üstünde, muhterem bir vaziyette kaldı. -3-  

Altıncı Misal: Hazret-i Ya'le, tarikinde nakl-i sahihle haber veriyor ki:  

Bir seferde, "talha" veya "semure" denilen bir ağaç geldi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın etrafında tavaf eder gibi döndü, sonra yine yerine gitti. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti ki:  

 

 

Yani, "O ağaç Cenâb-ı Haktan istedi ki, bana selâm etsin." -4- 

Yedinci Misal: Muhaddisler, nakl-i sahihle İbni Mesud'dan beyan ediyorlar ki:  

İbni Mes'ud dedi: Batn-ı Nahl denilen nam mevkide, Nusaybin ecinnîleri ihtidâ için 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma geldikleri vakit, bir ağaç o ecinnîlerin 

geldiklerini haber verdi.  

Hem İmam-ı Mücahid, o hadiste İbni Mes'ud'dan nakleder ki: O cinnîler bir delil 

istediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir ağaca emretti; yerinden çıkıp geldi, 

sonra yine yerine gitti. -5-  

-1- "Onlara söyle, ayrılsınlar."  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:300; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:617-619; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 

3:51; el-Askalânî, el-Metâlibü'l-Âliye, 4:8-10, no. 3830.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:301; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:620; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:57.  



4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:301; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:619; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:53; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:6-7; Müsned, 4:170, 172; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

2:617.  

5- Buharî, Menâkıbu'l-Ensâr: 32 (Bâb: Zikru'l-Cin); Müslim, Salât: 150; Ali el-Karî, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:619.  
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*119-İşte, cin taifesine birtek mucize kâfi geldi. Acaba bu mucize gibi bin mu'cizât işiten 

bir insan imana gelmezse, cinnîlerin  

-1-  

tabir ettikleri şeytanlardan daha şeytan olmaz mı?  

Sekizinci Misal: Sahih-i Tirmizî, nakl-i sahihle Hazret-i İbni Abbas'tan haber veriyorlar 

ki:  

İbni Abbas dedi ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir a'râbîye ferman etti:  

 

 
 

"Ben bu ağacın şu dalını çağırsam, yanıma gelse, İmân edecek misin?" "Evet" dedi. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm çağırdı. O urcun, ağacının başından kopup, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına atladı, geldi. Sonra emretti, yine yerine 

gitti. -2-  

-1- "Bizim akılsızlarımız ise Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyorlar." (Cin 

Sûresi: 72:4.) 

2- Tirmizî, Menâkıb: 6; el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no. 3707; el-Heysemî, 

Mecmeu'z-Zevâid, 9:10.  
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*120-Evet, Mescid-i Şerifte, hurma ağacından olan kuru direk, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı 

vakit, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken, 

direk deve gibi enin edip ağladı; bütün cemaat işitti. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi, sonra durdu. 

-Buhari, 2:11; 3:80; Müslim, 2374; Şifa; 1:303, 305; Nesei, 3:102; Beyhaki, 6:66, Kenzü'l 

ummal, 12:411. 
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*121-Diğer bir tarikte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti:  

 

 

Yani, "Onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikr-i İlâhînin iftirakındandır 

ağlaması."  

Diğer bir tarikte, ferman etmiş:  

 

Yani, "Ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullahın iftirakından kıyamete 

kadar böyle ağlaması devam edecekti."  

Hazret-i Büreyde, tarikinde der ki: Ciz' ağladıktan sonra, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm elini üstüne koyup ferman etti:  

-1-  

Sonra o ciz'i dinledi, ne söylüyor. Ciz' söyledi; arkadaki adamlar da işitti:  

 

Yani, "Cennette beni dik ki, benim meyvelerimden, Cenâb-ı Hakkın sevgili kulları 

yesin. Hem bir mekân ki, orada beka bulup, çürümek yoktur." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: 

-2-  

Sonra ferman etti:  

-3-  

İlm-i kelâmın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak-ı İsferânî naklediyor ki: Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm direğin yanına gitmedi. Belki direk onun emriyle onun 

yanına geldi. Sonra emretti, yerine döndü.  



Hazret-i Übey ibni Kâ'b der ki: Şu hadise-i harikadan sonra Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm emretti ki, "Direk minberin altına konulsun." Minberin altına 

konuldu-tâ Mescid-i Şerifin tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hazret-i Übeyy 

ibni Kâ'b yanına aldı; çürüyünceye kadar muhafaza edildi.  

-1- "İstersen seni eski yerine nakledeyim. Orada kök salar, büyüyüp gelişirsin, 

yaprakların tazelenir ve defalarca meyve verirsin. Eğer Cenneti istersen seni Cennette 

dikeyim; orada meyvelerinden Allah'ın sevgili kulları yer."  

2- "Öyle yaptım."  

3- Baki yurdu fani dünyaya tercih etti.  
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*122-On Birinci İşaret  

Onuncu İşaret, nasıl ki şecer taifesindeki mucize-i Nebeviyeyi gösterdi. On Birinci İşaret 

dahi, cemâdatta taş ve dağ taifesinin mucize-i Nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. 

İşte, biz de, o çok kesretli misallerinden yedi sekiz misali zikredeceğiz.  

Birinci Misal: Allâme-i Mağrib Hazret-i Kadı İyaz, Şifâ-i Şerif'inde ulvî bir senetle ve 

Buharî sahibi gibi mühim imamlardan nakl-i sahihle haber veriyorlar ki:  

Hâdim-i Nebevî Hazret-i İbni Mes'ud der ki: Biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın yanında taam yerken, taamın tesbihlerini işitiyorduk. -1-  

İkinci Misal: Nakl-i sahihle, Enes ve Ebu Zer'den kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

Hazret-i Enes (hâdim-i Nebevî) demiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

yanında idik. Avucuna küçük taşları aldı; mübarek elinde tesbih etmeye başladılar. 

Sonra Ebu Bekri's-Sıddık'ın eline koydu; yine tesbih ettiler.  

Ebu Zerr-i Gıfârî, tarikinde der ki: Sonra Hazret-i Ömer'in eline koydu; yine tesbih 

ettiler. Sonra aldı, yere koydu, sustular. Sonra yine aldı, Hazret-i Osman'ın eline koydu; 

yine tesbihe başladılar. Sonra, Hazret-i Enes ve Ebu Zer diyorlar ki: "Ellerimize koydu, 

sustular." -2-  

Üçüncü Misal: Hazret-i Ali ve Hazret-i Câbir ve Hazret-i Aişe-i Sıddıkadan nakl-i 

sahihle sabittir ki:  

Dağ, taş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma  

-3-  

diyorlardı.  



Hazret-i Ali'nin tarikinde diyor ki: Bidâyet-i nübüvvette, nevâhî-i Mekke'de Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraber gezdiğimizde, ağaç ve taşa rast geldiğimiz 

vakit  

-3-  

diyorlardı. -4-  

Hazret-i Câbir, tarikinde der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, taş ve ağaca 

rast geldiği vakit, ona secde ediyordular. Yani, inkıyad edip  

-3-  

diyordular.  

-1- Buharî, Menâkıb: 25; Tirmizî, Menâkıb: 6 (tahkik: İbrahim A'vad) no. 3633; 

Müsned, 1:460; Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:306; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:627; İbni Kesîr, el-

Bidâye ve'n-Nihâye, 6:97-98, 133.  

2- Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:306; el-Heysemî, Mecme'u'z-Zevâid, 5:179, 8:298-299; İbni 

Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:132-133.  

3- Selam sana ey Allah'ın Resulü.  

4- Ali (r.a.)'dan: Tirmizî, Menâkıb: 6; Dârîmî, Mukaddime: 4; el-Heysemî, Mecme'u'z-

Zevâid, 8:260; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:607; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:628.  
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*123-Câbir'in bir rivayetinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:  

 

-1-  

Bazılar demişler ki, "O Hacerü'l-Esvede işarettir."  

Hazret-i Aişe'nin tarikinde demiş: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:  

-2-  

Dördüncü Misal: Nakl-i sahihle Hazret-i Abbas'tan haber veriyorlar ki:  



Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Abbas ve dört oğlunu (Abdullah, Ubeydullah, 

Fazl, Kusem) beraber, "mülâet" denilen bir perde altına alarak üzerlerine örttü. Dedi:  

 

-3-  

 

deyip dua etti. Birden, evin damı ve kapısı ve duvarları "Âmin, âmin" diyerek duaya 

iştirak ettiler. -4-  

Beşinci Misal: Başta Buharî, İbni Hibban, Ebû Davud, Tirmizî gibi kütüb-ü sahiha, 

müttefikan Hazret-i Enes'ten, Ebu Hüreyre'den, Osman-ı Zinnureynden, Aşere-i 

Mübeşşereden Said ibni Zeyd'den haber veriyorlar ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri's-Sıddık, Ömerü'l-Faruk ve Osman-ı 

Zinnureyn ile Uhud Dağının başına çıktılar. Cebel-i Uhud, ya onların mehabetlerinden 

veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etti ki: 

-5-  

-1- "Bana selâm veren bir taş biliyorum." Müslim, Fedâil: 2; Tirmizî, Menâkıb: 5; 

Müsned, 5:89, 95, 105; İbni Hibban, Sahih, 8:139.  

2- "Cebrâil bana vahiy getirmeye başladıktan sonra hangi taşın ve hangi ağacın 

yanından geçsem, bana mutlaka 'Esselâmü aleyke yâ Resulallah' derlerdi." Kadı İyâz, 

eş-Şifâ, 1:307; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:71; el-Heysemî, Mecme'u'z-Zevâid, 8:259.  

3- "Yâ Rabbi! Bu benim amcamdır ve babam hükmündedir. Bunlar da onun 

çocuklarıdır. Ben abâmla onların üzerlerini örttüğüm gibi, sen de onları örterek ateşten 

koru."  

4- Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:608; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:628; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

2:309; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:269-270.  

5- Dur ey Uhud! Şüphesiz üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki tanede şehid var. 

Bazı kaynaklar: Buhari, Fezailü's- sahabe: 5, 6; Müslim; 4:1880; Ebu Davut; 2:515; 

Tirmizi; 3758.  
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*124-Şu hadis, Hazret-i Ömer ve Osman şehid olacaklarına bir ihbar-ı gaybîdir.  

Şu misalin tetimmesi olarak nakledilmiş ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebîr namındaki dağa 



çıktılar. Sebîr dedi: "Yâ Resulallah, benden ininiz. Korkarım, benim üstümde sizi 

vururlarsa Allah beni tâzip eder. Onun için korkarım." Cebel-i Hira çağırdı:  

 

 

"Bana gel." -1- Bu sır içindir ki, ehl-i kalb Sebîr'de havf ve Hira'da da emniyeti 

hissederler.  

Bu misalden anlaşılır ki, o koca dağlar birer müstakil abddir, müsebbihtir ve 

vazifedardırlar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tanır ve severler; başıboş 

değillerdir.  

Altıncı Misal: Nakl-i sahihle Abdullah ibni Ömer'den haber veriyorlar ki:  

Demiş: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm minberde hutbe okurken,  

-2-  

âyetini okudu. Ve dedi:  

-3-  

dediği vakit minber öyle sarsıldı ve öyle lerzeye geldi ve titredi; korktuk ki, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı düşürecek bir derecede sallandı. -4-  

Yedinci Misal: Nakl-i sahihle, habrü'l-ümme ve tercümanü'l-Kur'ân olan Hazret-i İbni 

Abbas ve hâdim-i Nebevî ve ulema-i azîme-i Sahabeden olan İbni Mes'ud'dan haber 

veriyorlar ki:  

Demişler: Feth-i Mekke gününde, Kâbe ve etrafında, taşta rasasla mıhlanmış üç yüz 

altmış sanem vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm elinde kavse benzer bir 

değnekle o sanemlere birer birer işaret ederek  

 

-5-  

deyip, hangisine işaret etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret ettiyse arkasına düşer, 

arkasına işaret ettiyse yüz üstüne düşer, ve hâkezâ, sanemler yere yuvarlandılar. -6-  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:75.  



2- "Onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. Halbuki kıyamet gününde 

yeryüzü bütünüyle Onun tasarrufundadır; gökler de Onun kudretiyle dürülmüştür." 

(Zümer Sûresi: 39:67.) 

3- "Cebbâr olan Allah kendini tâzîm ediyor ve buyuruyor ki: Cebbar Benim, Cebbar 

Benim; herşeyden büyük ve herşeyden yüce olan Benim."  

4- Müslim, Sıfatü'l-Kıyâme: 19-26; Müsned, 2:88; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:252; Kadı 

Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:75; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:630; İbni 

Hibban, Sahih, 9:214.  

5- "Hak geldi, bâtıl yok oldu. Muhakkak ki bâtıl yok olup gidicidir." (İsrâ Sûresi: 

17:81.) 

6- Yedinci misaldeki bu hadisin bazı kaynakları: Buhâri, 3:178,179; Müslim, 

3:1407,1408.  
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*125-Birinci Misal:  

-2- nass-ı katîsiyle ve ehl-i tahkik umum müfessirlerin tahkikiyle ve umum ehl-i hadisin 

ihbarıyla, gazve-i Bedir'de, şu âyet haber veriyor ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir avuç toprakla küçük taşları aldı, küffar 

ordusunun yüzüne attı, -3- dedi. -3- kelimesi bir kelâm 

iken onların herbirinin kulağına gitmesi gibi, o bir avuç toprak dahi herbir kâfirin 

gözüne gitti. Herbiri kendi gözüyle meşgul olup, hücumda iken, birden kaçtılar.  

Hem gazve-i Huneyn'de, -4- Gazve-i Huneyn'de, Bedir gibi, küffar şiddetle hücum 

ederken, yine bir avuç toprak atıp, -3- diyerek, herbirinin kulağına bir 

-3- kelimesi girdiği gibi, biiznillâh herbirinin yüzüne bir avuç toprak 

gitti, gözleriyle meşgul olup kaçtılar.  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:631; Tirmizî, Menâkıb: 3 (Bab, 

Mâcâe fî Bed'i'n-Nü-büvve); el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no: 3699; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 2:615; İbni Hişâm, Siretü'n-Nebî, s. 115.  

2- "Attığın zaman sen atmadın; ancak Allah attı." (En-fâl Sûresi: 6:17.) 

3- "Bu yüzler kahrolsun!"  

4- Müslim, Cihad: 76, 81 (Bâb: Gazvet-ü Huneyn); Dârîmî, Siyer: 15 (Bâb: Şâheti'l-

Vücûh); Müsned, 5:286.  
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*126-İşte, Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, esbab-ı âdi ve kudret-i beşer 

dahilinde olmadığından, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyan  

 

 

ferman eder. Yani, "O hadise kudret-i beşer haricindedir. Kuvve-i beşeriye ile değil, 

belki fevkalâde bir surette, kudret-i İlâhiye ile olmuştur."  

İkinci Misal: Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki:  

Gazve-i Hayber'de bir Yahudi kadını, bir keçiyi biryan yapıp pişirmiş, gayet müessir bir 

zehirle zehirlemiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma göndermiş. Sahabeler 

yemeye başladılar. Birden ferman etti:  

-1-  

Yani, "Pişirilen keçi bana der ki, 'Ben zehirliyim" diye haber veriyor. Herkes elini çekti. 

Fakat o şiddetli zehirin tesirinden, Bişr ibni'l-Bera' aldığı birtek lokmadan vefat etti. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o Zeynep ismindeki kadını çağırdı. Ferman etti: 

"Neden böyle yaptın?" O menhuse dedi: "Eğer peygambersen sana zarar vermeyecek. 

Eğer padişahsan, insanları senden kurtarmak için yaptım." Bazı rivayette onu 

öldürtmemiş, bazı tarikte öldürtmüş. Ehl-i tahkik demiş ki: Kendi öldürtmemiş; fakat 

Bişr'in veresesine verilmiş, onlar öldürmüşler. -2-  

-1- "Ellerinizi kaldırın, çünkü bana zehirli olduğunu haber verdi."  

2- el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:219, 4:109; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:256, 264; 

İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Me'âd, 3:336.  
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*127-Şu vak'a-i acibedeki veçh-i i'câzı gösterecek iki üç noktayı dinle:  

Birincisi: Bir rivayette var ki, o keçinin kavli haber verdiği vakit bazı Sahabeler de 

işittiler.  

İkincisi: Hem bir rivayette vardır ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, haber 

verdikten sonra dedi:  

deyiniz, ondan sonra yiyiniz. Zehir daha tesir etmeyecektir."  

Şu rivayeti çendan İbni Hacer-i Askalânî kabul etmemiş, fakat başkaları kabul etmişler. 

-Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:317-319; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:645. 
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*128-Üçüncü Misal: Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın "yed-i beyzâ" ve "asâ" mucizesine 

nazire olarak, üç hadisede bir mucize-i Ahmediye:  

Birincisi: Hazret-i İmam-ı Ahmed ibni Hanbel, Ebu Saidi'l-Hudrî'den tahriç ve tashih 

eder ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Katâde ibni Numan'a, karanlıklı, yağmurlu bir 

gecede bir değnek verir ve ferman eder ki: "Sana, lâmba gibi, onar arşın her tarafta ışık 

verecek. Evine gittiğin zaman bir siyah şahıs gölge göreceksin. O şeytandır. Onu 

hanenden çıkar, tard et." Katâde değneği alır, gider. Yed-i beyzâ gibi ışık verir. Evine 

gider, o siyah şahsı görür, tard eder. -1-  

İkincisi: Bir menba-ı garaip olan gazve-i kübrâ-yı Bedir'de, Ukkâşe ibni'l-Muhassını'l-

Esedî'nin müşriklerle döğüşürken kılıcı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

ona, kılıca mukabil, kalınca bir değnek verdi. Dedi: "Bununla harb et." Birden, değnek, 

biiznillâh, uzun, beyaz bir kılıç oldu. Onunla harb etti. Hayatı miktarınca, tâ Yemâme 

harbinde şehid oluncaya kadar boynunda taşıdı. -2-  

Şu hadise katidir. Çünkü Ukkâşe bütün hayatında onunla iftihar etmiş ve o kılıç "el-

avn" namıyla meşhur olmuş. İşte, Hazret-i Ukkâşe'nin iftiharı ve kılıcın "avn" namıyla, 

kılıçların fevkinde iştiharı, şu hadisenin iki hüccetidir.  

Üçüncüsü: İbnü Abdi'l-Berr -3- gibi bir allâme-i asır ve ehl-i tahkikin büyüklerinden 

nakil ve tashih ediyorlar ki:  

Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın halazâdesi olan Abdullah 

ibni Cahş harb ederken kılıcı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona bir 

değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılıç oldu; onunla harb etti. O eser-i mucize olan 

kılıç bâki kaldı. Meşhur İbnü Seyyidi'n-Nâs, siyerinde haber veriyor ki: Bir zaman 

sonra, Abdullah'ın o kılıcı Buğa-yı Türkî namında bir adama iki yüz liraya satıldı.  

İşte bu iki kılıç, asâ-yı Mûsâ gibi birer mucizedir. Fakat asâ-yı Mûsâ, vefat-ı Mûsâ'dan 

sonra veçh-i i'câzı kalmadı; fakat şunlar bâki kaldılar.  

-1- Müsned, 3:65; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 22:66-67; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 2:166-167; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 12:376; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:3323; Ali el-

Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:671; el-Askalânî, el-İsâbe, no. 7076.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:333; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:671; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:156; 

İbni Hişâm, Siretü'n-Nebî, 1:637; İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Meâd (tahkik: Arnavûd), 

3:186.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:333; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:157; İbni Seyyidi'n-Nâs, Uyûnu'l-

Eser, 2:20; el-Askâlânî, el-İsâbe, no. 4583.  
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*129-Hem nakl-i sahihle haber verilmiş ki: Meşhur Ebu Katâde'nin, yevm-i Zîkarad 

denilen gazvede, bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 



Vesselâm mübarek eliyle meshetmiş. Ebu Katâde der ki: "Katiyen ve asla ne acısını ve 

ne de cerahatini görmedim." 

-Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:322; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:113; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:653. 
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*130-Gazve-i Hayber'de, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Aliyy-i Haydarî'yi 

bayraktar tayin ettiği halde, Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm tiryak gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak 

hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber Kalesinin pek ağır demir kapısını çekip, elinde 

kalkan gibi tutup Kale-i Hayber'i fethetti.  

Hem o vakıada, Selemet ibnü'l-Ekvâ'nın bacağına kılıç vurulmuş, yarılmış. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona nefes edip, birden ayağı şifa bulmuş. -1-  

Üçüncü Misal: Başta Neseî olarak, erbab-ı siyer, Osman ibni Huneyf'ten haber 

veriyorlar ki:  

Osman diyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına bir âmâ geldi, dedi: 

"Benim gözlerimin açılması için dua et." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona 

ferman etti:  

 

-2-  

 

O gitti, öyle yaptı, geldi. Gözü açılmış, güzel görüyormuş, gördük. -3-  

Dördüncü Misal: Büyük bir imam olan İbni Veheb haber veriyor ki:  

Gazve-i Bedir'in on dört şehidinden birisi olan Muavviz ibni Afra' Ebu Cehil ile 

döğüşürken, Ebu Cehl-i lâin, o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu, 

yine harbe gitti, şehid oluncaya kadar harb etti. -4- 

Hem yine İmam-ı Celîl ibni Veheb haber veriyor ki: O gazvede Hubeyb ibni Yesaf'ın 

omuz başına bir kılıç vurulmuş ki, bir şakkı ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun kolunu omuzuna eliyle yapıştırmış, nefes 

etmiş; şifa bulmuş. -5-  

İşte şu iki vakıa, çendan âhâdîdir ve haber-i vahiddir. Fakat İbni Veheb gibi bir imam 

tashih etse, gazve-i Bedir gibi bir menba-ı mu'cizât olan bir gazvede olsa, hem bu iki 

vakıayı andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vakıa kati ve vakidir denilebilir.  



İşte, ehâdis-i sahiha ile sübut bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın mübarek eli ona şifa olmuş.  

-1- Buharî, Mağâzî: 38 (Yezîd ibni Ubeyd'den); Ebû Dâvûd, Tıb: 19; Es-Sâ'âtî, el-

Fethü'r-Rabbânî Şerh-i Müsned, 22:259.  

2- "Şimdi git, abdest al. Sonra iki rekât namaz kıl ve de ki: 'Allah'ım! Hâcetimi sana arz 

ediyor ve nebiyy-i rahmet olan Peygamberin Muhammed ile Sana teveccüh ediyorum. 

Yâ Muhammed! Gözümden perdeyi kaldırması için senin Rabbine seninle teveccüh 

ediyorum. Allahım, onu bana şefaatçi kıl.'"  

3- Tirmizî, Daavât: 119 (hadis no. 3578); el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:526; Beyhâkî, 

Delâilü'n-Nübüvve: 6:166; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:322.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:656; İbni Seyyidi'n-Nâs, 

Uyûnü'l-Eser, 1:261.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:656; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 6:164; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:178.  
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*131-Beşinci Misal: İmam-ı Bağavî, tahrici ve tashihiyle haber veriyor ki:  

Aliyyi'bni'l-Hakem'in, gazve-i Hendek'te, küffârın darbesiyle ayağı kırıldı. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm meshetti; dakikasında öyle şifa buldu ki, atından inmedi. 

-1-  

Altıncı Misal: Başta İmam-ı Beyhakî, ehl-i hadis haber veriyorlar ki:  

İmam-ı Ali gayet hasta idi. Iztırabından, kendi kendine dua edip inliyordu. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm geldi, dedi:  

-2- Ve ayağıyla Hazret-i Ali'ye dokundu, "Kalk" dedi. Birden şifa buldu. 

İmam-ı Ali der ki: "Ondan sonra o hastalığı hiç görmedim." -3-  

Yedinci Misal: Şürehbilü'l-Cu'fî'nin meşhur kıssasıdır ki:  

Avucunda etten bir ur vardı ki, kılıcı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm eliyle avucundaki uru meshetti ve mübarek eliyle oğdu. O urdan 

hiçbir eser kalmadı. -4-  

Sekizinci Misal: Altı çocuğun herbiri, ayrı ayrı birer mucize-i Ahmediyeye mazhar oldu.  

Birincisi: İbni Ebî Şeybe (muhakkik-i kâmil ve muhaddis-i meşhur) haber veriyor ki:  

Bir kadın, bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirdi. O çocukta 

bir belâ vardı; konuşmuyordu, aptaldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir su ile 

mazmaza etti, elini yıkadı, o suyu kadına verdi, "Çocuğa içirsin" ferman etti. Çocuk o 



suyu içtikten sonra, hastalığından ve belâsından birşey kalmadı. Öyle bir akıl ve kemal 

sahibi oldu ki, ukalâ-yı nâsın fevkine çıktı. -5-  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:323; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:656; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 

3:118; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:134.  

2- Allah'ım ona şifa ver.  

3- Tirmizî, Daavât: 112; Müsned, 1:83, 107, 128; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:323; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:656; İbni Hibban, Sahih, 9:47; el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, 3635.  

4- el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:298; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-

Şifâ, 1:657.  

5- İbni Mâce, Tıb: 40, no. 3532; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:654, 657.  
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*132-İkincisi: Nakl-i sahihle, Hazret-i İbni Abbas demiş ki:  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun 

göğsüne koydu. Birden çocuk istifrâ etti. İçinden, küçük hıyar kadar siyah birşey çıktı; 

çocuk şifa bulup gitti. -1- 

Üçüncüsü: İmam-ı Beyhakî ve Nesâî nakl-i sahihle haber veriyorlar ki:  

Muhammed ibni Hâtib isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş, bütün 

kolunu yakmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm meshedip tükürüğünü sürdü; 

dakikasında şifa buldu. -2-  

Dördüncüsü: Büyümüş, fakat lisanı yok, büyükçe bir çocuk Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş: "Ben kimim?" Hiç konuşmayan dilsiz 

çocuk -3- deyip tekellüme başlamış. -4- 

Beşinci çocuk: Âlem-i yakazada Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mükerrer 

surette müşerref olan Celâleddin Süyutî ve asrın imamı, tahriç ve tashihle Mübarekü'l-

Yemâme ismiyle meşhur bir zâtı, daha yeni dünyaya geldiği vakit, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona 

müteveccih olmuş. Çocuk tekellüme başlamış, 

 -5- demiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm "Bârekâllah" 

demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk, bu mucize-i 

Ahmediyeye ve "Bârekâllah" dua-yı Nebevîsine mazhar olduğundan, "Mübarekü'l-

Yemâme" ismiyle şöhret bulmuş. -6-  



Altıncı çocuk: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk 

namazını kat edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm -7- 

demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş, öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş. -

8-  

Yedinci çocuk: Çocuk tabiatında hayâsız bir kadın, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş: "Yok, senin ağzındakini 

istiyorum." Onu da vermiş. O gayet hayâsız kadın, o lokmayı yedikten sonra, en hayâlı 

kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir hayâ sahibi oldu. -9-  

-1- Dârîmî, Mukaddime: 4; Müsned, 4:172; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:657; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:2;Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 

3:188.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:324; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:657; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:121; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:415; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 1:295; el-

Hâkim, el-Müstedrek, 4:62-63.  

3- "Sen Allah'ın Resulüsün."  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:319; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:105; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 6:158-159.  

5- "Senin Allah Resulü olduğuna şehadet ederim."  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:319; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:105; Süyûtî, Kenzü'l-Ummâl, 4:379; 

İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:159.  

7- "Allahım, onun yerden izini kes."  

8- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:137; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:663.  

9- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:325; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:657; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 8:312.  
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*133-Sabıkan zikrettiğimiz gibi, bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, 

yağmur veriyordu. Hattâ, nübüvvetten evvel, cedd-i Nebî Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına 

giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki, o hadise Abdülmuttalib'in bir şiiriyle iştihar 

bulmuş. 

-Bazı kaynaklar: Şifa, 1:327; Beyhaki, 2:15-20, 6;139, 147; Müsned, 3:104, 261; Buhari, 

2:34, 35, 5:25. 
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*134-Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i Ömer, Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: 

"Yâ Rab, bu Senin habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver." Yağmur 

gelmiş. -1- 

Hem İmam-ı Buharî ve Müslim haber veriyorlar ki: Yağmur için dua talep edildi. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti. Yağmur öyle geldi ki, mecbur oldular: 

"Aman dua et, kesilsin." Dua etti, birden kesildi. -2-  

İkinci Misal: Tevatüre yakın meşhurdur ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

Sahabe ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekte iken, dua 

etti: -3-  

-4-  

Bir iki gün sonra, Hazret-i Ömer ibnü'l-Hattab imana geldi ve İslâmiyeti ilân ve i'zaz 

etmeye vesile oldu, "Faruk" ünvan-ı âlisini aldı. -5- 

Üçüncü Misal: Bazı Sahabe-i Güzine, ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle 

parlak bir surette kabul olmuş ki, o keramet-i duaiye, mucize derecesine çıkmış.  

Ezcümle, başta Buharî ve Müslim haber veriyorlar ki, İbni Abbas'a şöyle dua etmiş:  

-6-  

Duası öyle makbul olmuş ki, İbni Abbas "tercümanü'l-Kur'ân" ünvan-ı zîşânını ve 

"habrü'l-ümme," yani "allâme-i ümmet" rütbe-i âlisini kazanmış. Hattâ çok gençken, 

Hazret-i Ömer onu ulema ve kudema-yı Sahabe meclisine alıyordu. -7-  

Hem başta İmam-ı Buharî, ehl-i kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Enes'in validesi, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma niyaz etmiş ki, "Senin hâdimin olan Enes'in 

evlât ve malı hakkında bereketle dua et." O da dua etmiş,  

-8-  

demiş. Hazret-i Enes, âhir ömründe kasemle ilân ediyor ki: "Ben kendi elimle yüz 

evlâdımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibarıyla da, hiçbirisi benim gibi mesut 

yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün dua-yı Nebevî 

bereketindendir." -9-  

-1- Buharî, İstiska: 3; Fedâilü Ashâbi'n-Nebî: 11.  

2- Buharî, İstiska: 19; İbni Mâce, İkame: 154; Müslim, Salâtü'l-İstiska: 8, hadis no. 897; 

İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:91-92; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327.  

3- Tirmizî, Menâkıb: 18, hadis no. 1683; el-Elbânî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, no. 6036; el-

Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no. 3766; İbni Esîr el-Cizrî, Câmiu'l-Usûl, no. 7428; 



İbni Hibban, Sahih, 9:17; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:465, 3:83, 502; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:327; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:215.  

4- "Allahım, İslâmiyeti Ömer ibni'l-Hattâb veya Amr ibni'l-Hişâm (Ebû Cehil) ile aziz 

eyle."  

5- Tirmizi, Menâkib: 17; Şifâ, 1:327  

6- "Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve ona tefsir ilmini öğret." Buharî, Vudû': 10, İlim: 17, 

Fedâilü'l-Eshâb: 24; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 138; İbni Hibban, Sahih, 9: 98; Kadı 

Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:661; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:130; İbnü'l-

Esîr, Câmiu'l-Usûl, 9:63; Müsned, 1:264, 314, 328, 330; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:534.  

7- Buhâri, 2:148; Şifâ, 1:327; Beyhâki, 6:192; Müsned, 1:264,314,328,335.  

8- "Allahım! Onun malını ve evlâdını çoğalt. Ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket 

ver."  

9- Buhâri, 2:53, 8:93, 100; Şifâ, 1:325; Müslim, 1:458, 4:1928; Müsned, 3:190, 6:430.  
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*135-Hem başta İmam-ı Beyhakî, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Aşere-i Mübeşşereden 

Abdurrahman bin Avf'a, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kesret-i mal ve 

bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki, bir defa yedi yüz 

deveyi yükleriyle beraber fî sebîlillâh tasadduk etmiş. -1-  

İşte, dua-yı Nebeviyenin bereketine bakınız, "Bârekâllah" deyiniz.  

Hem İmam-ı Buharî başta, râviler naklediyorlar ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Urve bin Ebî Ca'de'ye, ticarette kâr ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve 

diyor ki: "Ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum. Bir günde kırk bin kazanıyordum, 

sonra evime dönüyordum." İmam-ı Buharî der ki: "Toprağı da eline alsa onda bir 

kazanç bulurdu." -2-  

Hem Abdullah ibni Cafer'e kesret-i mal ve bereket için dua etmiş. Hazret-i Abdullah 

ibni Cafer o derece servet kazanmış ki, o asırda şöhretgir olmuş. O bereket-i dua-yı 

Nebevî ile hasıl olan serveti kadar, sehâvetle de iştihar etmiş. -3-  

Bu neviden çok misaller var. numune için bu dört misalle iktifa ediyoruz.  

Hem başta İmam-ı Tirmizî haber veriyor ki: Sa'd ibni Ebî Vakkas için Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm dua etmiş:  

-4- demiş. Sa'd'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'ın 

bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. -5- 

Hem meşhur Ebu Katâde'ye ferman etmiş:  



-6-  

diye, genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katâde yetmiş yaşında vefat ettiği vakit, on beş 

yaşında bir genç gibi olduğu, nakl-i sahihle -7- şöhret bulmuş.  

-1- Buharî, Menâkıb: 28; İbni Mâce, Sadakat: 7; Müsned, 4:375; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:327; Es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 22:326.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:661; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 5:286; İbni Hacer, el-Metâlibü'l-Âliye, no. 4077, 4078.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:661; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 5:286; İbni Hacer, el-Metâlibü'l-Âliye, no. 4077, 4078.  

4- "Allahım, onun duasını kabul eyle." Tirmizî, Menâkıb: 27, no. 3751; İbn-i Hibbân, 

Sahih, no. 12215; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:499; Ebû Naîm, Hilyetü'l-Evliyâ, 1:93, Ebû 

Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 3:206; el-Elbânî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:251, no. 6116; el-

Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, 10:253-254, no. 3835; Ahmed ibni Hanbel, Fedâilü's-

Sahâbe, 2:750, no. 1038; İbnü'l-Esîr, Câmi'u'l-Usûl, 10:16, no. 6535.  

5- Tirmizi, 5:649; Beyhaki, 6:189; Şifa, 1:327.  

6- "Allah yüzünü ak etsin. Allahım, onun tenini ve tüyünü mübarek kıl."  

7- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:660; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:128.  
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*136-Hem meşhur şair Nâbiğa'nın kıssa-i meşhuresidir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra:  

 

Yani, "Şerefimiz göğe çıktı; biz daha üstüne çıkmak istiyoruz." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, mülâtafe suretinde ferman etti:  

 

Dedi: Yani, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, lâtife olarak 

dedi: "Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki, şiirinde orayı niyet ediyorsun?" Nâbiğa 

dedi: "Göklerin fevkinde Cennete gitmek istiyoruz." Sonra bir mânidar şiirini daha 

okudu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti:  

 



Yani, "Senin ağzın bozulmasın." İşte, o dua-yı Nebevînin bereketiyle, o Nâbiğa, yüz 

yirmi yaşında bir dişi noksan olmadı. Hattâ bazı bir dişi düştüğü vakit, yerine bir daha 

geliyordu. -1-  

Hem, nakl-i sahihle, İmam-ı Ali için dua etmiş:  

 

Yani, "Yâ Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme." İşte şu dua bereketiyle, 

İmam-ı Ali kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış libasını giyerdi. Derdi ki: "O duanın 

bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum." -2-  

Hem Hazret-i Fatıma için dua etmiş: 

 

Yani, "Açlık elemini ona verme." Hazret-i Fatıma der ki: "O duadan sonra açlık 

elemini görmedim." -3- 

Hem Tufeyl ibni Amr, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan bir mucize istedi ki, 

götürüp kavmine göstersin. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm -4- demiş. 

İki gözü ortasında bir nur zuhur etmiş, sonra değneği ucuna naklolmuş. Bununla 

"zinnur" diye iştihar bulmuş. -5-  

İşte bu vakıalar ehâdis-i meşhuredendir ki, katiyet peydâ etmiştir.  

Hem Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma şekvâ etmiş ki, "Nisyan 

bana ârız oluyor." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş, bir mendil 

şeklinde birşey açmış. Sonra, mübarek avucuyla gaibden birşey alır gibi, öyle avucunu 

oraya boşaltmış. İki üç defa öyle yaparak Ebu Hüreyre'ye demiş: "Şimdi mendili topla." 

Toplamış. Bu sırr-ı mânevî-i dua-yı Nebevî ile, Ebu Hüreyre kasem eder: "Ondan sonra 

hiçbir şey unutmadım." -6-  

İşte bu vakıalar ehâdis-i meşhuredendirler.  

1- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:661; İbni Hacer, el-İsâbe fî Temyizi's-Sahâbe, no. 8639; el-

Askalânî, el-Metâlibü'l-Âliye, no. 4060; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:168.  

2- el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:122; Ahmed ibni Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, no. 950; 

İbni Mâce, Mukaddime: 11, no. 117; Müsned, 1:99, 133; Müsned (tahkik: Ahmed 

Şâkir), 2:120, no. 1114; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:133.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:134; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

9:203.  

4- "Allahım, onu nurlandır."  



5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:134; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:662.  

6- Buharî, İlim: 42; Menâkıb: 28; Büyû': 1; Hars: 21; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 159, 

no. 2492; Tirmizî, Menâkıb: 46, 47; Müsned, 2:240, 274, 428; el-Mubârekforî, Tuhfetü'l-

Ahvezî, 10:334, no. 3923; İbni'l-Esîr, Câmiü'l-Usûl , 9:95; İbni Kesîr, el-Bidâye Ve'n-

Nihâye, 6:162; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 22:405, 409-410; Ebû Na'îm, Hılyetü'l-

Evliyâ, 1:381; el-Askalânî, el-isâbe, no. 1190.  
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*137-Dördüncü Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın bedduasına mazhar 

olmuş birkaç vakıayı beyan ederiz.  

Birincisi: Perviz denilen Fars Padişahı, nâme-i Nebeviyeyi yırtmış. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma haber geldi. Şöyle beddua etti:  

 

"Yâ Rab! Nasıl mektubumu paraladı; Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." -1- 

İşte şu bedduanın tesiriyledir ki, o Kisrâ Perviz'in oğlu Şirviye, hançerle onu paraladı. 

Sa'd ibni Ebî Vakkas da saltanatını parça parça etti. Sâsâniye devletinin hiçbir yerde 

şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler, nâme-i Nebeviyeye hürmet ettikleri için, 

mahvolmadılar.  

İkincisi: Tevatüre yakın meşhurdur ve âyât-ı Kur'âniye işaret ediyor ki: Bidâyet-i 

İslâmda, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescidü'l-Haramda namaz kılarken, 

rüesa-yı Kureyş toplandılar, ona karşı gayet bed bir muamele ettiler. O da, o vakit 

onlara beddua etti. İbni Mes'ud der ki: "Kasem ederim, o bed muameleyi yapan ve 

onun bedduasına mazhar olanları, gazve-i Bedir'de birer birer leşlerini gördüm." -2- 

Üçüncüsü: Mudariyye denilen Arabın büyük bir kabilesi, Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmı tekzip ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht ve galâ 

baş gösterdi. Sonra Mudariyye kavminden olan kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi, kahtlık kalktı. -3- 

Bu vakıa tevatür derecesinde meşhurdur.  

Beşinci Misal: Hususî adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri 

var. Kati üç misali, numune olarak beyan ederiz.  

Birincisi: Utbe bin Ebî Leheb hakkında şöyle beddua etti:  

 

Yani, "Yâ Rab! Ona bir itini musallat et." Sonra, Utbe sefere giderken, bir arslan gelip, 

kafile içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. -4-  



Şu vakıa meşhurdur; eimme-i hadis nakil ve tashih etmişler.  

-1- Buharî, İlim: 7; Cihad: 101; Mağâzî: 82; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328; es-Sâ'âtî, el-

Fethü'r-Rabbânî, 22:159.  

2- Buharî, Salât: 109; Menâkıbü'l-Ensâr: 45; Müslim, Cihad: 107, no. 1794; Müsned, 

1:417.  

3- Buharî, Tefsir: 30:.., 28:3, 44:3, 4; Daavât: 58, İstiska: 13; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328; 

Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:663; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:324.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:329; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:664.  
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*138-İkincisi: Muhallim ibni Cessâme'dir ki, Âmir ibni Azbat'ı gadr ile katletmişti. 

Halbuki, Âmir'i, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, onu cihad ve harp için 

kumandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin haberi 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma yetiştiği vakit hiddet etmiş,  

-1-  

diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o Muhallim öldü. Kabre koydular, kabir 

dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular; iki taş 

ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette yeraltında setredilmiş. -2-  

Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm görüyordu, bir adam sol eliyle yemek 

yer. Ferman etmiş:  

 

"Sağ elinle ye" demiş. O adam demiş:  

 

"Sağ elimle yapamıyorum." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş:  

 

diye beddua etmiş: "Kaldıramayacaksın." İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç 

kaldıramamış. -3-  

Altıncı Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hem duası, hem temasından 

zuhur eden pek çok harikalarından, katiyet kesb etmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz.  



Birincisi: Hazret-i Hâlid ibni Velid'e (Seyfullaha) birkaç saçını verip nusretine dua 

etmiş. Hazret-i Hâlid, o saçları külâhında hıfzetmiş. İşte o saç ve duanın bereketi 

hürmetine, hiçbir harbe girmemiş, illâ muzaffer çıkmış. -4- 

İkincisi: Selmân-ı Farisî, evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onun seyyidleri, onu âzâd 

etmek için çok şeyler istediler. "Üç yüz hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra, 

kırk kıyye altın vermekle âzâd edilirsin" dediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâma geldi, beyan-ı hal etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendi eliyle, 

Medine civarında üç yüz fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız 

birtek başkası dikmişti; o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

onu çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi.  

Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, 

Selmân'a verdi. Dedi: "Git, Yahudilere ver." Selmân-ı Farisî gidip o altından kırk 

kıyyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi bâki kaldı. -5- 

İşte şu vakıa, Hazret-i Selmân-ı Pâkin sergüzeşte-i hayatının en mühim bir hadise-i 

mucizekârânesidir; muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler.  

-1- "Allahım, Muhallim'i affetme."  

2- İbni Mâce, Fiten: 1, no. 3930; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:329; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:665; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:142; İbni Hişâm, Sîretü'n-Nebî, 4:247; İbni Kesîr, el-

Bidâye Ve'n-Nihâye, 4:224-226.  

3- Müslim, Eşribe: 107, no. 2021; İbni Hibban, Sahih, 8:152; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:328-

329; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:666.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:331; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:349; el-Askalânî, el-

Metâlibü'l-Âliye, 4:90, no. 4044; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:289.  

5- Müsned, 5:441-442; İbni Sa'd, Tabakâtü'l-Kübrâ, 4:53-57; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 9:332-336; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:16.  
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*139-Üçüncüsü: Ümmü Mâlik isminde bir Sahabiye, "ukke" denilen küçük bir yağ 

tulumundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona dua edip ukkeyi vermiş, ferman etmiş ki: "Onu 

boşaltıp sıkmayınız." Ümmü Mâlik ukkeyi almış. Ne vakit evlâtları yağ isterlerse, 

bereket-i dua-yı Nebevî ile, ukkede yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti. Sonra 

sıktılar, bereket kesildi. -1-  

Yedinci Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın duasıyla ve temasıyla suların 

tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. İki üç taneyi numune olarak 

beyan ederiz.  

Birincisi: İmam-ı Beyhakî başta, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Bi'r-i Kubâ denilen 

kuyunun suyu bazı kesiliyordu, yani bitiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 



abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra, kesretle devam etti, daha hiç kesilmedi. -

2-  

İkincisi: Başta Ebu Nuaym Delâil-i Nübüvvet'te, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Enes'in 

evindeki kuyuya, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm tükürüğünü içine atıp dua 

etmiş; Medine-i Münevverede en tatlı su o olmuş. -3-  

Üçüncüsü: İbni Mâce haber veriyor ki: Mâ-i zemzemden bir kova su, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya boşalttı. Kova misk 

gibi rayiha verdi. -4- 

Dördüncüsü: İmam-ı Ahmed ibni Hanbel haber veriyor ki: Bir kuyudan bir kova su 

çıkardılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya 

boşalttıktan sonra misk gibi rayiha vermeye başladı. -5-  

Beşincisi: Ricalullahtan ve İmam-ı Müslim ve ulema-i Mağribin mutemedi ve makbulü 

olan Hammad ibni Seleme haber veriyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

deriden bir tuluk su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım Sahabeye 

verdi. "Ağzını açmayınız; yalnız abdest aldığınız vakit açınız" demiş. Gitmişler, abdest 

almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki, hâlis bir süt, ağzında da kaymak yağ. -6-  

İşte bu beş cüz'ü, bazıları meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve 

burada nakledilmeyenlerle mecmuu, mânevî tevatür gibi bir mucize-i mutlakanın 

tahakkukunu gösteriyorlar.  

-1- Müslim, Fedâil: 8, no. 2280; Müsned, 3:340, 347; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332.  

2- Beyhakî, Delâlilü'n-Nübüvve: 6:136; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:331; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 

3:149.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:331; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:668.  

4- İbni Mâce, Tahâret: 136, no. 659; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:669.  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:160.  
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*140-Üçüncüsü: Ümmü Mâlik isminde bir Sahabiye, "ukke" denilen küçük bir yağ 

tulumundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona dua edip ukkeyi vermiş, ferman etmiş ki: "Onu 

boşaltıp sıkmayınız." Ümmü Mâlik ukkeyi almış. Ne vakit evlâtları yağ isterlerse, 

bereket-i dua-yı Nebevî ile, ukkede yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti. Sonra 

sıktılar, bereket kesildi. -1-  

Yedinci Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın duasıyla ve temasıyla suların 

tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. İki üç taneyi numune olarak 

beyan ederiz.  



Birincisi: İmam-ı Beyhakî başta, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Bi'r-i Kubâ denilen 

kuyunun suyu bazı kesiliyordu, yani bitiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra, kesretle devam etti, daha hiç kesilmedi. -

2-  

İkincisi: Başta Ebu Nuaym Delâil-i Nübüvvet'te, ehl-i hadis haber veriyorlar ki: Enes'in 

evindeki kuyuya, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm tükürüğünü içine atıp dua 

etmiş; Medine-i Münevverede en tatlı su o olmuş. -3-  

Üçüncüsü: İbni Mâce haber veriyor ki: Mâ-i zemzemden bir kova su, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya boşalttı. Kova misk 

gibi rayiha verdi. -4- 

Dördüncüsü: İmam-ı Ahmed ibni Hanbel haber veriyor ki: Bir kuyudan bir kova su 

çıkardılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya 

boşalttıktan sonra misk gibi rayiha vermeye başladı. -5-  

Beşincisi: Ricalullahtan ve İmam-ı Müslim ve ulema-i Mağribin mutemedi ve makbulü 

olan Hammad ibni Seleme haber veriyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

deriden bir tuluk su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım Sahabeye 

verdi. "Ağzını açmayınız; yalnız abdest aldığınız vakit açınız" demiş. Gitmişler, abdest 

almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki, hâlis bir süt, ağzında da kaymak yağ. -6-  

İşte bu beş cüz'ü, bazıları meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve 

burada nakledilmeyenlerle mecmuu, mânevî tevatür gibi bir mucize-i mutlakanın 

tahakkukunu gösteriyorlar.  

-1- Müslim, Fedâil: 8, no. 2280; Müsned, 3:340, 347; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332.  

2- Beyhakî, Delâlilü'n-Nübüvve: 6:136; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:331; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 

3:149.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:331; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:668.  

4- İbni Mâce, Tahâret: 136, no. 659; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:669.  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:160.  
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*141-Sekizinci Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mesh ve duasıyla, sütsüz 

ve kısır keçilerin, mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü, hem çok sütlü olmaları 

misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Biz, yalnız meşhur ve kati iki üç misali, numune olarak 

zikrediyoruz.  

Birincisi: Ehl-i siyerin bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri's-Sıddık ile beraber hicret ederken, Âtiket bint-i 

Hâlidi'l-Huzâiyye denilen Ümmü Mâbed hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır 

bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümmü Mâbed'e ferman 



etti: "Bunda süt yok mudur?" Ümmü Mâbed demiş ki: "Bunun vücudunda kan yoktur; 

nereden süt verecek?" Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gidip o keçinin beline elini 

sürmüş, memesini de meshetmiş, dua etmiş. Sonra demiş: "Kap getiriniz, sağınız." 

Sağdılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri's-Sıddık ile içtikten sonra, o 

hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. -

1-  

İkincisi: Şât-ı İbni Mesud'un meşhur kıssasıdır ki: İbni Mes'ud, İslâm olmadan evvel, 

bazıların çobanıydı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekri's-Sıddık ile 

beraber, İbni Mes'ud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, İbni Mes'ud'dan süt istemiş. O da demiş: "Keçiler benim değil, 

başkasının malıdırlar." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş: "Kısır, sütsüz bir 

keçi bana getir." O da iki senedir teke görmemiş bir keçi getirdi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm eliyle onun memesine meshedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, 

hâlis bir süt almışlar, içmişler. İbni Mesud bu mucizeyi gördükten sonra İmân etmiş. -2-  

Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın murdiası, yani süt annesi olan 

Halime-i Sa'diye'nin keçilerinin kıssa-i meşhuresidir ki: O kabilede bir derece kahtlık 

vardı. Hayvânat zayıf ve sütsüz oluyordular. Ve tok oluncaya kadar yemiyorlardı. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm oraya, süt annesinin yanına gönderildiği zaman, 

onun bereketiyle, Halime-i Sa'diye'nin keçileri, akşam vakti, başkalarının hilâfına 

olarak, hem tok ve memeleri dolu olarak geliyorlardı.  

İşte bunun gibi, siyer kitaplarında daha başka cüz'iyatları var. Fakat bu numuneler asıl 

maksada kâfidir. -3-  

Dokuzuncu Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bazı zatların başını ve 

yüzünü mübarek eliyle meshedip dua ettikten sonra zâhir olan harikaların çok 

cüz'iyatından, iştihar bulmuş birkaçını numune olarak beyan ediyoruz.  

Birincisi: Ömer ibni Sa'd'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. Seksen yaşında o adam, o 

duanın bereketiyle, öldüğü vakit başında beyaz yoktu. -4-  

-1- Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh (tahkik: Elbânî), no. 5943; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 6:58; 8:313; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:109; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 

3:190-191; İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Meâd, 3:55, 57; İbni Sa'd, Tabakâtü'l-Kübrâ, 1:230-

231.  

2- Müsned (tahkik Ahmed Şâkir), 5:210, no. 3598; İbni Hibban, Sahih, 8:149; İbni 

Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:102.  

3- Es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:192-193; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:220-221; 

Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:111-113; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:273; 

Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:366; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:750; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:313.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:673.  
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*142-İkincisi: Kays ibni Zeyd'in başına elini koyup, meshedip dua etmiş. O duanın 

bereketiyle, yüz yaşına girdiği vakit, meshin tesiriyle, bütün başı beyaz, yalnız Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın elini koyduğu yer sim siyah olarak kalmış. -1-  

Üçüncüsü: Abdurrahman ibni Zeyd ibni'l-Hattab, hem küçük, hem çirkindi. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm eliyle başını meshedip dua etmiş. O duanın bereketiyle, 

kametçe en bâlâ kamet ve suretçe en güzel bir surete girmiş. -2-  

Dördüncüsü: Âiz ibni Amr'ın gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın elinin temas ettiği yer, parlak bir nuraniyet vermiş ki, muhaddisler 

tabir etmişler. Yani, "doru atın alnındaki beyaz gibi," temas yeri öyle 

parlıyordu. -3-  

Beşincisi: Katâde bin Selmân'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Katâde'nin yüzü ayna 

gibi parlamaya başlamış. -4-  

Altıncısı: Ümmül mü'minîn Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın üvey kızı Zeyneb'e, küçükken, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun 

yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun temasından sonra, Zeyneb'in hüsün ve 

cemâli acip suret almış, bedîülcemal olmuş. -5-  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:674.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:335; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:676-677.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:412; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 3:487.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; el-Askalânî, el-İsâbe, 3:225; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

5:319.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:334; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:163; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

9:259.  
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*143-Mânevî tevatür derecesinde bir şöhretle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

Ebu Bekri's-Sıddık ile, küffârın takibinden kurtulmak için tahassun ettikleri gar-ı 

Hira'nın kapısında, iki nöbetçi gibi, iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi, 

perdedar gibi, harika bir tarzda, kalın bir ağla mağara kapısını örtmesidir. Hattâ, 

rüesa-yı Kureyş'ten, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın eliyle gazve-i Bedir'de 

öldürülen Übeyy ibni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler: "Mağaraya 

girelim." O demiş: "Nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki, Hazret-i Muhammed 

tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa 

orada dururlar mı?" -1- İşte bunun gibi, mübarek güvercin taifesi, feth-i Mekke'de dahi 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın başı üzerinde gölge yaptıklarını, İmam-ı Celil 

ibni Veheb naklediyor. -2- 



-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:313; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:368; Müsned, 1:248; San'ânî, el-

Musannef, 5:389; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 3:179-181; el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 7:27; İbnü'l-Kayyım, Zâdü'l-Meâd (tahkik: Arnavud), 3:52; et-Tebrîzî, 

Mişkâtü'l-Mesâbîh, no. 5934; Merûzî, Müsnedü Ebû Bekir-i Sıddık, no. 73; Zeyle'î, 

Nasbü'r-Râye, 1:123; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:52-53.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:313; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:637.  
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*144-Hem nakl-i sahihle Hazret-i Aişe-i Sıddıka haber veriyor ki: Güvercin gibi, dâcin 

denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hazır olsaydı, 

hiç debelenmezdi, sükûtla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

çıksaydı, o kuş başlardı harekete; giderdi, gelirdi, hiç durmuyordu. -1- Demek o kuş, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı dinliyordu, huzurunda temkinle sükût ederdi.  

İkinci hadise: Beş altı tarikle, mânevî bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki, bu 

kıssa-i acibe çok tariklerle meşhur Sahabelerden nakledilmiş. Ezcümle, Ebu Saidi'l-

Hudrî ve Selemeti'bnü'l-Ekvâ ve İbni Ebî Veheb ve Ebu Hüreyre ve bir vak'a sahibi 

çoban (Uhban) gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki:  

Bir kurt, keçilerden birisini tutmuş; çoban, kurdun elinden kurtarmış. Zi'b demiş: 

"Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın." Çoban demiş: "Acaip, zi'b 

konuşur mu?" Zi'b ona demiş: "Acip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir 

zat var ki sizi Cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz." Bütün 

tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber, kuvvetli bir tarik olan Ebu 

Hüreyre, ihbarında diyor ki: Çoban kurda demiş: "Ben gideceğim. Fakat kim benim 

keçilerime bakacak?" Zi'b demiş: "Ben bakacağım." Çoban ise, çobanlığı kurda 

devredip gelmiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı görmüş, İmân etmiş, dönüp 

gitmiş. Zi'bi çoban bulmuş; zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş; çünkü ona üstadlık etmiş. -

2-  

Bir tarikte, rüesa-yı Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan bir kurdu gördüler, bir ceylânı 

takip edip Harem-i Şerife girdi. Kurt dönmüş; sonra taaccüp etmişler. Kurt konuşmuş, 

risalet-i Ahmediyeyi haber vermiş. Ebu Süfyan, Safvan'a demiş ki: "Bu kıssayı kimseye 

söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler." -3-  

Elhasıl, kurt kıssası kati ve mânevî mütevatir gibi kanaat verir.  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:309; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:632; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:79; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:403.  

2- Müsned, 3:83, 88; Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 15:202-203, no. 8049 ve 11864, 

11867; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:310; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:467; İbni Hibban, Sahih, 

8:144; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:291-292; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:240; 

el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:291; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:141.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:311; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:84.  
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*145-Üçüncü hadise: Beş altı tarikle, mühim Sahabelerden nakledilen cemel hadisesidir 

ki:  

Ezcümle, Ebu Hüreyre ve Sa'lebe bin Mâlik ve Câbir ibni Abdullah ve Abdullah ibni 

Cafer ve Abdullah ibni Ebî Evfa gibi müteaddit tarikler ve o tariklerin başındaki 

Sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki: Deve gelmiş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâma tahiyye-i ikram nevinden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikte haber 

veriliyor ki, o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum 

ediyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm girdi; deve geldi, ikrâmen secde etti, 

yanında ıhtı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yular taktı. Deve, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâma dedi: "Beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar; şimdi de beni 

kesmek istiyorlar. Onun için kızdım."  

Deve sahibine söyledi: "Böyle midir?" "Evet" dediler. -1-  

Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Adbâ ismindeki devesi, vefat-ı Nebevîden 

sonra kederinden ne yedi, ne içti, tâ öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsferanî gibi bazı mühim 

imamlar haber vermişler. -2-  

Hem nakl-i sahihle, Câbir ibni Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu, daha 

yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o deveye ufak bir dürtmekle 

dürttü. O deve, o iltifat-ı Ahmedîden o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peydâ etti ki, 

daha süratinden dizgini zaptedilmiyor, yolda yetişilmiyordu; -3- Hazret-i Câbir haber 

veriyor.  

Dördüncü hadise: Başta İmam-ı Buharî, eimme-i hadis haber veriyorlar ki: Bir defa, 

gecede, Medine-i Münevverenin haricinde, düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise 

işâa edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar, gittiler. Yolda yürüyorlar; bir zat geliyor. 

Baktılar, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ferman etmiş: "Birşey yoktur." 

Meşhur Ebu Talha'nın atına binip, şecaat-i kudsiyesi muktezasınca herkesten evvel 

gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş:  

 

Yani, "Senin atın, sarsmadan, gayet çabuktur." Halbuki, Ebu Talha'nın atı, katuf tabir 

edilen, yürüyüşsüz kısmındandı. O geceden sonra, hiçbir at ona karşı yürüyüşte 

mukabele edemiyordu. -4-  

Hem nakl-i sahihle, bir defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm seferde, namaz 

kılacak vaktinde, atına dedi: "Dur." O da durdu, namaz bitinceye kadar hiçbir âzâsını 

kımıldatmadı. -5-  

Beşinci hadise: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hizmetkârı Sefine, Yemen 

Valisi Muaz ibni Cebel'in yanına gitmek için, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan 

emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş: "Ben Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın hizmetkârıyım." Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer 

bir tarikte haber veriyorlar ki: Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir arslana rast 

gelmiş; arslan ona ilişmemekle beraber, yolu da göstermiş. -6-  



-1- Dârîmî, Mukaddime: 4; Müsned, 4:173; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:4; es-

Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 22: 50-51; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:87, İbni Kesîr, el-Bidâye 

ve'n-Nihâye, 6:135. el-Elbânî, Silsiletü'l-Ehâdisi's-Sahîha, 485; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

2:99, 100, 618.  

2- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:637.  

3- Müslim, Müsâkat: 109, no. 715; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:145.  

4- Buharî, Cihad: 46, 82; Edeb: 39; Müslim, Fezâil, 48, no. 2307; İbni Mâce, Cihad: 9; 

Ebû Dâvud, Edeb: 87, no. 4988; Tirmizî, Fedâilü'l-Cihad: no. 1685, 1686, 1687.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:315; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:95.  

6- Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:199, no. 5949; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:606; el-

Askâlânî, el-Metâlibü'l-Âliye, 4:125, no. 4127; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:366-367; 

Ebû Na'îm, Hilyetü'l-Evliyâ, 1:368-369; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:147.  
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*146-Hem Hazret-i Ömer'den haber veriyorlar ki, demiş: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın yanına bir bedevî geldi. Arapça "dabb" denilen bir susmar, yani keler 

elindeydi. Dedi: "Eğer bu hayvan sana şehadet etse ben sana İmân getiririm, yoksa 

İmân getirmem." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm o hayvandan sordu. O susmar, 

fasih bir dille, risaletine şehadet etti. -1- 

Hem Ümmü'l-mü'minîn Ümmü Seleme haber veriyor ki: Bir ceylân Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmla konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. -2- 

İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kati şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. 

Ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı tanımayana ve itaat etmeyene deriz:  

Ey insan, ibret alınız! Kurt, arslan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı tanıyor, itaat 

ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder.  

İkinci Şube: Cenazelerin ve cinlerin ve melâikelerin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. numune için, şöhret bulmuş ve 

mevsuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi, evvelâ cenazelerden göstereceğiz. 

Amma cin ve melâike ise, o mütevatirdir; onların misalleri bir değil, bindir.  

İşte, ölülerin konuşması misallerinden:  

Birincisi şudur ki: Ulema-i zâhir ve bâtının Tâbiîn zamanında en büyük reisi ve İmam-ı 

Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan Basrî haber veriyor ki: Bir adam, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi: "Benim küçük bir 

kızım vardı. Şu yakın derede öldü, oraya attım." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

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

Vesselâm o ölmüş kızı çağırdı, "Yâ fülâne!" dedi. Birden, o ölmüş kız -

3- dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: "Tekrar peder ve validenin 



yanına gelmeyi arzu eder misin?" O dedi: "Yok, ben onlardan daha hayırlısını 

buldum." -4-  

İkincisi: İmam-ı Beyhakî ve İmam-ı İbni Adiyy gibi bazı mühim imamlar, Hazret-i Enes 

ibni Mâlik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş: Bir ihtiyare kadının birtek oğlu vardı, 

birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu. Dedi: "Yâ Rab! Senin rızan için, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. 

Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek evlâtçığımı, o Resulün hürmetine 

bağışla." Enes der: O ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. -5-  

İşte, şu hadise-i acibeye işaret ve ifade eden, İmam-ı Busirî'nin Kaside-i Bürdede şu 

fıkrasıdır:  

 

Yani, "Eğer alâmetleri, onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini 

gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihyâ 

edilebilirdi."  

-1- el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:293-294; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 12:358; İbni 

Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:149-160; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:632; Hafâcî, 

Şerhu'ş-Şifâ, 3:79.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:314; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:91; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

8:295.  

3- Buyurun! Emredin.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:106.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 6:292.  
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*147-Üçüncü hadise: Başta İmam-ı Beyhakî gibi râviler, Abdullah ibni Ubeydullahi'l-

Ensârî'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş: Sâbit ibni Kays ibni Şemmas'ın 

Yemâme harbinde şehid düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre 

konulurken, birden ondan bir ses geldi:  

-1-  

dedi. -2-  

Sonra açtık, baktık; ölü, cansız! İşte, o vakit, daha Hazret-i Ömer hilâfete geçmeden, 

şehadetini haber veriyor.  



Dördüncü hadise: İmam-ı Taberanî ve Ebu Nuaym, Delâil-i Nübüvvet'te, Numan ibni 

Beşir'den haber veriyorlar ki: Zeyd ibni Hârice, çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve 

getirdik. Akşam ve yatsı arasında, etrafında kadınlar ağlarken, birden  

 

dedi. Sonra, fasih bir lisanla,  

-3-  

diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki, cansız, vefat etmiş. -4-  

İşte, cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o 

câni canlılar, cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler!  

Amma, melâikelerin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma hizmeti ve görünmesi ve 

cinnîlerin ona İmân ve itaati, mütevatirdir. Nass-ı Kur'ân ve çok âyatla musarrahtır. 

Gazve-i Bedir'de beş bin melâike, nass-ı Kur'ân ile, önde, Sahabeler gibi ona hizmet 

edip asker olmuşlar. Hattâ o melekler, melâikeler içinde, Ashab-ı Bedir gibi şeref 

kazanmışlar. -5-  

-1- "Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ebû Bekir Sıddıktır. Ömer şehiddir. Osman ise, 

şefkatli ve iyilikseverdir."  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:649; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 6:157-158.  

3- Muhammed Allah'ın Resulüdür. Selam sana ey Allah'ın Resulü!  

4- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 8:291 (muhtelif tariklerle); el-Heysemî, Mecmeu'z-

Zevâid, 5:179-180 (iki ayrı tarikle).  

5- Buharî, Mağâzî: 11.  
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*148-İkinci cihet: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefiyle, eser-i mucizesi 

olarak, efrad-ı ümmeti onları görmek ve konuşmaktır.  

İşte, başta Buharî ve İmam-ı Müslim, eimme-i hadis müttefikan haber veriyorlar ki: Bir 

defa melek, yani Hazret-i Cebrâil, beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Sahabeleri içinde otururken, yanına gitmiş, demiş:  

 

Yani, "İman, İslâm, ihsan nedir? Tarif et." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm tarif 

etmiş. Oradaki cemaat-i Sahabe hem ders almış, hem de o zâtı iyi görmüşler. O zat, 



misafir gibi görünürken, üstünde alâmet-i sefer eseri hiç yoktu. Kalktı, birden kayboldu. 

O vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki: "Size ders vermek için 

Cebrâil böyle yaptı." -1- 

 

 

Hem haber-i sahih ile ve haber-i kati ile ve mânevî tevatür derecesinde, eimme-i hadis 

haber veriyorlar ki, Hazret-i Cebrâil'i çok defa, hüsn-ü cemal sahibi olan Dıhye 

suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında Sahabeler görüyorlardı. -2- 

Ezcümle, Hazret-i Ömer ve İbni Abbas ve Üsame bin Zeyd ve Hâris ve Aişe-i Sıddıka ve 

Ümmü Seleme, Katiyen sabittir ki, bunlar Katiyen haber veriyorlar ki, "Biz Hazret-i 

Cebrâil'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında çok 

görüyoruz." Acaba hiç mümkün müdür ki, bu zatlar, görmeden, görüyoruz desinler?  

Hem nakl-i sahih-i kati ile, Aşere-i Mübeşşereden İran fatihi Sa'd ibni Ebî Vakkas haber 

veriyor ki: "Gazve-i Uhudda, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın iki tarafında, iki 

beyaz libaslı, ona nöbettar gibi, muhafız suretinde gördük. İkisi de, anlaşıldı ki, 

meleklerdir. Ve Hazret-i Cebrâil ile Mikâil olduğunu anladık." -3- Acaba böyle bir 

kahraman-ı İslâm "Gördük" dese, görmemek mümkün müdür?  

Hem Ebu Süfyan ibni Hâris ibni Abdülmuttalib (ammizâde-i Nebevî), nakl-i sahihle 

haber veriyor ki: "Gazve-i Bedir'de, gökle yer arasında, beyaz libaslı, atlı zatları 

gördük." -4- 

-1- Buharî, İmân: 37; Müslim, İmân: 1-7.  

2- Buhârî, Fedâilü'l-Eshâb: 30; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:276-277; Ahmed İbni 

Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe (tahkik: Vasiyyüllah), no. 1817, 1853, 1918; Müsned, 1:212; 

el-Askalânî, el-İsâbe, 1:598.  

3- Buharî, Mağâzî: 18, Libas: 24; Müslim, Fedâil: 46, 47, no. 2306; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:361.  

4- Müsned, 1:147, 353; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:362; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:281; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:735.  
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*149-Hem Hazret-i Hamza, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan niyaz etti ki, 

"Ben Cebrâil'i görmek istiyorum." Kâbede ona gösterdi. Dayanamadı, bîhuş oldu, yere 

düştü. -1-  

Bu çeşit melâikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat, bir nevi mucize-i 

Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmı gösteriyor ve delâlet ediyor ki, onun misbâh-ı 

nübüvvetine melekler dahi pervanelerdir.  

Cinnîler ise, onlarla görüşmek ve görmek, değil Sahabeler, belki avâm-ı ümmet dahi 

çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kati, en sahih haberle, eimme-i hadis 



bize diyorlar ki, İbni Mes'ud: "Batn-ı Nahl'de, ecinnîlerin ihtidâsı gecesinde ecinnîleri 

gördüm ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara 

benziyordular." -2-  

Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazret-i Hâlid ibni Velid 

vak'asıdır ki, Uzzâ denilen sanemi tahrip ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde, o 

sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Hâlid bir kılıçla o cinniyeyi iki parça etti. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hadise için ferman etmiş ki: "Uzzâ sanemi 

içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez." -3- 

Hem Hazret-i Ömer'den meşhur bir haberdir ki, demiş: Biz Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında iken, ihtiyar şeklinde, elinde bir asâ, "Hâme" isminde 

bir cinnî geldi, İmân etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, ona kısa sûrelerden 

birkaç sûreyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. -4- 

Şu âhirki hadiseye, çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar, 

sıhhatine hükmetmişler. Her neyse, bu nevide uzun söylemeye lüzum yok; misalleri 

çoktur.  

Hem deriz ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın nuruyla, terbiyesiyle ve onun 

arkasında gitmesiyle, binler Şeyh-i Geylânî gibi aktablar, asfiyalar, melâikeler ve 

cinlerle görüşmüşler ve konuşuyorlar; ve bu hadise, yüz tevatür derecesinde ve çok 

kesrettedir. Evet, ümmet-i Muhammed'in (a.s.m.) melâike ve cinlerle temasları ve 

tekellümleri ise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın terbiye ve irşad-ı 

i'câzkârânesinin bir eseridir.  

Üçüncü Şube: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hıfzı ve ismeti, bir mucize-i 

bâhiredir. 

-5-  

âyet-i kerimesinin hakikat-i bâhiresi, çok mu'cizâtı gösterir.  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:362; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:282; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:736.  

2- Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 6:165, no. 4353; Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:343, 

2:361.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:362; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:287; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:738; 

İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 4:316; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 6:176.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:363; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:287; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

5/416-418.  

5- "Allah seni insanlardan korur." (Mâide Sûresi: 5:67.) 
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*150-Birinci hadise: Ehl-i siyer ve hadis müttefikan haber veriyorlar ki: Kureyş 

kabilesi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı öldürtmek için kati ittifak ettiler. 

Hattâ, insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle, Kureyş içine fitne düşmemek için, 

her kabileden lâakal bir adam içinde bulunup, iki yüze yakın, Ebu Cehil ve Ebu 

Leheb'in taht-ı hükmünde olarak, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hane-i 

saadetini bastılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında Hazret-i Ali vardı. 

Ona dedi: "Sen bu gece benim yatağımda yat." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

beklemiş, tâ Kureyş gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça 

toprak başlarına attı, hiçbirisi onu görmedi, içlerinden çıktı, gitti. Gar-ı Hira'da iki 

güvercin ve bir örümcek, bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. -1- 

İkinci hadise: Vakıât-ı katiyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri 

vakit, Kureyş rüesası, mühim bir mal mukabilinde, Sürâka isminde gayet cesur bir 

adamı gönderdiler; tâ takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Ebu Bekr-i Sıddık ile beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki, Sürâka 

geliyor. Ebu Bekr-i Sıddık telâş etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mağarada 

dediği gibi,  

-2-  

dedi. Sürâka'ya bir baktı; Sürâka'nın atının ayakları yere saplandı, kaldı. Tekrar 

kurtuldu, yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi birşey 

çıkıyordu. O vakit anladı ki, ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona 

ilişsin. "El-aman" dedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm aman verdi. Fakat dedi: 

"Git, öyle yap ki başkası gelmesin." -3-  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:349; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:236. bkz. s. 424, iki ve üç numaralı 

dipnotlar.  

2- Üzülme Allah bizimle beraberdir. (Tevbe Suresi. 40)  

3- Buharî, Menakıb: 25; Müslim, Zühd:75; İbni Hibban, Sahih, 65, 9:11.  

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 159 

*151-Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki: Sahih bir surette haber 

veriyorlar: Bir çoban, onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye 

gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit, niçin geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmışsa, 

hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra anlamış ki, ona unutturulmuş. -1- 

Üçüncü hadise: Gazve-i Gatfan ve Enmar'da, müteaddit tariklerle eimme-i hadis haber 

veriyorlar ki: Gavres isminde cesur bir kabile reisi, kimse görmeden, tam Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâmın başı üzerine gelerek, yalın kılıç elinde olduğu halde, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma dedi: "Kim seni benden kurtaracak?" Demiş: "Allah." 

Sonra böyle dua etti:  

-2-  



Birden o Gavres, iki omuzu ortasına gaibden bir darbe yer, o kılıç elinden düşer, yere 

yuvarlanır. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kılıcı eline alır, "Şimdi seni kim 

kurtaracak?" der, sonra affeder. O adam gider taifesine. O pek cüretkâr, cesur adama 

herkes hayrette kalır. "Ne oldu sana? Niçin birşey yapamadın?" dediler. O dedi: 

"Hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum." -3-  

Hem şu hadise gibi, gazve-i Bedir'de bir münafık, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmı bir gaflet vaktinde, kimse görmeden, tam arkasından kılıç kaldırıp vururken, 

birden Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bakmış. O titreyip, kılıç elinden yere 

düşmüş. -4- 

Dördüncü hadise: Mânevî tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehl-i tefsirin  

-5-  

âyetinin sebeb-i nüzulü ve ehl-i tefsir allâmeleri ve ehl-i hadis imamları haber veriyorlar 

ki:  

Ebu Cehil yemin etmiş ki, "Ben secdede Muhammed'i görsem, bu taşla onu vuracağım." 

Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmakta iken, elleri 

yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazı bitirdikten sonra 

kalkmış; Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise, ya Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın 

müsaadesiyle, veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. -6- 

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:351; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:715.  

2- "Allahım! Dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar."  

3- Buharî, Cihad: 84, 87, Mağâzî: 31, 32; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn: 311, no. 843; Kadı 

Iyâz, eş-Şifâ, 1:347, 348; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:7-8; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

3:29-30.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:347; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:710.  

5- "Biz onların boyunlarına öyle halkalar geçirdik ki, çenelerine kadar dayanır da 

hakka boyun eğmezler. Bir de önlerine bir sed, arkalarına bir sed çekip gözlerini 

kapattık; artık hakkı görmezler." (Yâsin Sûresi: 36:8-9.)  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:351; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 241; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

8:227; Müslim, No. 2797); İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihaye, 3:42-43.  
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*152-Hem yine Ebu Cehil kabilesinden, bir tarikte Velid ibni Muğire, yine Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı vurmak için büyük bir taşı alıp, secdede iken vurmaya 

gitmiş, gözü kapanmış. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı Mescid-i Haramda 



görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu; yalnız seslerini işitiyordu. Tâ Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namazdan çıktı; ihtiyaç kalmadığından onun gözü de 

açıldı. -1- 

 

 

Hem nakl-i sahihle Ebu Bekr-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki: Sûre-i -2- 

nâzil olduktan sonra, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen -3-, bir 

taş alıp Mescid-i Harâma gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekr-i Sıddık'ı görüyor, soruyor: "Yâ Ebâ Bekir! 

Senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem, bu taşı ağzına 

vuracağım." Yanında iken Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı görmemiş.-4-  

Elbette, hıfz-ı İlâhîde olan bir Sultan-ı Levlâk'ı, böyle bir Cehennem oduncusu, onun 

huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş?  

Beşinci hadise: Haber-i sahihle haber veriliyor ki: Âmir ibni Tufeyl ve Erbed ibni Kays, 

ikisi ittifak ederek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanına gitmişler. Âmir 

demiş: "Ben onu meşgul edeceğim, sen onu vuracaksın." Sonra bakıyor ki, birşey 

yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi: "Neden vurmadın?" Dedi: "Nasıl 

vuracağım? Ne kadar niyet ettim; bakıyorum ki, ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Seni 

nasıl vuracağım?" -5-  

Altıncı hadise: Nakl-i sahihle haber veriliyor ki: Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de, 

Şeybe bin Osmanü'l-Hacebiyye-ki, Hazret-i Hamza onun hem amcasını, hem pederini 

öldürmüştü-intikamını almak için gizli geldi. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın arkasından yalın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybe der ki: "O dakikada 

dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı." İmana geldi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etti: "Haydi, git, harp et." Şeybe dedi: "Ben gittim, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm önünde harp ettim. Eğer o vakit pederim de rast 

gelseydi vuracaktım." -6- 

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:351; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 242.  

2- Elleri kurusun Ebi Leheb'in! (Tebbet Sûresi: 1)  

3- Odun hammalı (Tebbet Sûresi: 4)  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:349; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 233; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

1:353; İbni Hibban, Sahih, 8:152; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:361.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:353; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 249; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

5:318.  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:353; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 248; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

6:183,184; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:718; el-Askalânî, el-İsâbe, 2:157.  
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*152-Hem feth-i Mekke gününde, Fedâle namında birisi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın yanına, vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona 

bakıp tebessüm etti. "Nefsinle ne konuştun?" dedi ve Fedâle için taleb-i mağfiret etti. 

Fedâle imana geldi ve dedi ki: "O vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı." -

1- 

Yedinci hadise: Nakl-i sahihle, Yahudiler, suikast niyetiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın oturduğu yere, üstünden büyük bir taş atmak ânında, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm o dakikada hıfz-ı İlâhî ile kalkmış; o suikast de akîm kalmış. -2-  

Bu yedi misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam-ı Buharî ve İmam-ı Müslim ve 

eimme-i hadis, Hazret-i Aişe'den naklediyorlar ki:  

-3-  

âyeti nâzil olduktan sonra, ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı muhafaza 

eden zatlara ferman etti:  

 

Yani, "Nöbettarlığa lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfz ediyor." -4-  

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:353; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 248; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:718.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:352; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3: 243; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:716; 

Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 2:489-490.  

3- "Allah seni insanlardan korur." (Mâide Sûresi: 5:67.) 

4- Tirmizî, 5:351, no. 3406; Tirmizî (tahkik: Ahmed Şâkir), no. 3049; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:352; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:313.  
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*153-Hem pek çok Yahudi uleması ve Nasârâ uleması ikrar ve itiraf etmişler ki, 

"Kitaplarımızda Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın evsâfı yazılıdır." Evet, 

gayr-ı müslim olarak, başta meşhur Rum meliklerinden Herakl itiraf etmiş, demiş ki: 

"Evet, İsâ Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan haber veriyor." -1- 

Hem Rum meliki Mukavkis namında Mısır hâkimi ve ulema-i Yehudun en 

meşhurlarından İbni Sûriya ve İbni Ahtab ve onun kardeşi Kâb bin Esed ve Zübeyr bin 

Bâtıyâ gibi meşhur ulema ve reisler, gayr-ı müslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki, 

"Evet, kitaplarımızda onun evsâfı vardır; ondan bahsediyorlar." -2-  



Hem Yehudun meşhur ulemasından ve Nasârânın meşhur kıssislerinden, kütüb-ü 

sabıkada evsâf-ı Muhammediyeyi (a.s.m.) gördükten sonra inadı terk edip imana 

gelenler, evsâfını Tevrat ve İncil'de göstermişler, ve sair Yahudi ve Nasrânî ulemasını 

onunla ilzam etmişler. Ezcümle, meşhur Abdullah ibni Selâm ve Veheb ibni Münebbih 

ve Ebu Yâsir ve Şâmul-ki bu zat, melik-i Yemen Tübba' zamanında idi; -3-  

Tübba' nasıl gıyaben ve bi'setten evvel İmân getirmiş, Şâmul de öyle-ve Sâye'nin iki oğlu 

olan Esid ve Sa'lebe ki, İbni Heyeban denilen bir ârif-i billâh, bi'setten evvel Benî Nadr 

kabilesine misafir olmuş,  

-4-  

demiş, orada vefat etmiş. Sonra o kabile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile harp 

ettikleri zaman, Esid ve Sa'lebe meydana çıktılar, o kabileye bağırdılar:  

 

Yani, "İbni Heyeban'ın haber verdiği zat budur; onunla harp etmeyiniz." -5- Fakat 

onlar, onları dinlemediler, belâlarını buldular.  

Hem ulema-i Yehuddan İbni Bünyamin ve Muhayrık ve Kâ'bü'l-Ahbar gibi çok ulema-i 

Yehud, evsâf-ı Nebeviyeyi kitaplarında gördüklerinden, imana gelmişler, sair imana 

gelmeyenleri de ilzam etmişler. -6-  

-1- İbnü Seyyidi'n-Nâs, Uyûnu'l-Eser, 2:26; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, 

Şerhü'ş-Şifa: 745.  

2- Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:366; Ali el-Kâri, Şerhü'ş-Şifâ, 1:744-745; İbni Kesîr, el-Bidâye 

Ve'n-Nihâye, 4:80-81; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve, 3:361-362; Vâkidî, el-Meğâzî: 403-

404; İbni Cevzî, Sıfatü's-Safve, 3:361-362; Ebû Nîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:79, 2:492.  

3- Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve, 1:367, 2:526, 6:20-249; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 

11:401, 12:390-408; Kâdı İyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kâri, Şerhü'ş-Şifâ, 1:739-743; el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:240.  

4- "Bir peygamberin zuhuru yakındır. Burası da onun hicret yeridir." Beyhâkî, 

Delâilü'n-Nübüvve: 1:367, 2: 526, 6:240-249; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 11:401, 12:390-

408; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739-743; el-Heysemî, 

Mecmeu'z-Zevâid, 8:240.  

5- Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:80-81, 4:31; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:744-745; 

Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 137; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:82; İbni 

Cevzî, Sıfatü's-Safve, 1:87.  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739; İbni Cevzî, Sıfatü's-Saffe, 

1:87; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 87, 88, 135; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 

3:161-163 Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:78-79.  
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*154-Hem ulema-i Nasârâdan, meşhur, bahsi geçen Bahîra-yi Râhib ki -1-, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit on iki yaşındaydı. 

Bahîra-yı Râhib, onun hatırı için Kureyşîleri davet etmiş. Baktı ki, kafileye gölge eden 

bir parça bulut, daha kafile yerinde gölge ediyor. "Demek aradığım adam orada 

kalmış." Sonra adam göndermiş, onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş: "Sen dön, 

Mekke'ye git. Yahudiler hasûddurlar. Bunun evsâfı Tevrat'ta mezkûrdur; hıyanet 

ederler."  

Hem Nastûru'l-Habeşe ve Habeş Reisi olan Necâşî, evsâf-ı Muhammediyeyi kitaplarında 

gördükleri için, beraber İmân etmişler. -2- 

Hem Dağatır isminde meşhur bir Nasrânî âlimi, evsâfı görmüş, İmân etmiş. Rumlar 

içinde ilân etmiş; şehid edilmiş. -3-  

Hem Nasrânî rüesasından Hâris ibni Ebî Şümeri'l-Gasânî ve Şam'ın büyük dinî reisleri 

ve melikleri, yani Sahib-i İlba ve Herakl ve İbni Nâtûr ve Cârud gibi meşhur zatlar, 

kitaplarında evsâfını görmüşler ve İmân etmişler. Yalnız Herakl, dünya saltanatı için 

imanını izhar etmemiş. -4- 

Hem bunlar gibi, Selmânü'l-Farisî, o da evvel Nasrânî idi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın evsâfını gördükten sonra onu arıyordu. -5-  

Hem Temim namında mühim bir âlim, hem meşhur Habeş Reisi Necâşî, hem Habeş 

Nasârâsı, hem Necran papazları, bütün müttefikan haber veriyorlar ki: "Biz evsâf-ı 

Nebeviyeyi kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik." -6-  

Üçüncü hüccet: İşte, bir numune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un, Peygamberimiz 

Aleyhissalâtü Vesselâma ait âyetlerinin birkaç numunesini göstereceğiz.  

Birincisi: Zebur'da şöyle bir âyet var:  

-7-  

"Mukîmü's-Sünne" ise, ism-i Ahmedîdir.  

İncil'in âyeti:  

 

Yani, "Ben gidiyorum, tâ size Faraklit gelsin." Yani, Ahmed gelsin. -8- 

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:631; Tirmizî, Menâkıb: 3; el-

Mubârekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no: 3699; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:615; İbni Hişâm, 

Siretü'n-Nebî, s. 115; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:24; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-

Âlemîn, 158.  



2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:744.  

3- Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 1:367, 2:526, 6:240-249; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 

11:401, 12:390-408; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739-743; el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:240.  

4- Buharî, Bed'u'l-Vahy: 6; Şehâdât: 28; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:744; Nebhânî, 

Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 121, 150-151; Kastalânî, el-Mevâhibü'l-Ledünniye, 6:198; 

Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebîr, 3:2108; İbni Adiy, el-Kâmil fi'd-Duafâ, 3:1094; Ebû 

Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:101-102.  

5- el-Askalânî, Fethü'l-Bârî, 7:222; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:82; İbni Kesîr, el-

Bidâye ve'n-Nihâye, 2:310-316; Müsned, 5:437; İbni Hişâm, Sîretü'n-Nebî, 1:233; Ebû 

Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, no. 213; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:604; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 

1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:670; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 144; Ebû 

Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:258-264.  

6- Müsned, 1:461; Ebû Dâvud, Cenâiz: 58; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:744-746; Cisrî, Risâle-i Hamidiye (Türkçe tercümesi); 1:240 Nebhânî, 

Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 163.  

7- "Allahım! Fetretten sonra bize Sünneti ihyâ edecek olan zâtı gönder." Yusuf 

Nebhânî, Hüccetullah ale'l-Âlemîn, 104, 115.  

8- Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:352; Cisrî, Risâle-i Hamidiye (Türkçe tercümesi), 

1:250; Kastalânî, el-Mevâhibü'l-Ledünniye, 6:201.  
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*155-İncil'in ikinci bir âyeti: 

 

Yani, "Ben Rabbimden, hakkı bâtıldan fark eden bir Peygamberi istiyorum ki, ebede 

kadar beraberinizde bulunsun." -1-  

Faraklit, 

-2-  

mânâsında, Peygamberin o kitaplarda ismidir.  

Tevrât'ın âyeti: 



 

Yani, "Hazret-i İsmail'in validesi olan Hâcer, evlât sahibesi olacak. Ve onun evlâdından 

öyle birisi çıkacak ki, o veledin eli, umumun fevkinde olacak ve umumun eli huşû ve 

itaatle ona açılacak." -3-  

Tevrât'ın ikinci bir âyeti:  

 

Yani, "Benî İsrail'in kardeşleri olan Benî İsmail'den, senin gibi birini göndereceğim. 

Ben sözümü onun ağzına koyacağım; Benim vahyimle konuşacak. Onu kabul etmeyene 

azap vereceğim." -4-  

Tevrât'ın üçüncü bir âyeti:  

-5-  

-1- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:743; Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 99; Cisrî, 

Risâle-i Hamidiye (Türkçe tercümesi), 1:255; İncil, Yuhanna, Bâb 14, ayet 16.  

2- Hak ile batılın arasını ayıran.  

3- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:743; Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 105-106; 

Tevrat, Tekvin, Bab 17.  

4- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:743; Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 86; Halebî, 

es-Sîretü'l-Halebiye, 1:347; Tevrat, Tesniye, Bab 18.  

5- "Mûsâ dedi ki: 'Ey Rabbim, ben Tevrat'ta, insanlara iyiliği emredip onları 

kötülükten sakındırmak için çıkarılmış, Allah'a İmân eden hayırlı bir ümmetin 

vasıflarını gördüm. Onu benim ümmetim yap.' Allah buyurdu ki: 'O, Muhammed 

ümmetidir.'" Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:746; Yusuf Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 

107-118; Tevrat, Eş'ıyâ, Ishah, 42.  

-Mektubat | On Dokuzuncu Mektup | 166 



*158-İhtar: "Muhammed" ismi, o kitaplarda Müşeffah ve el-Münhamennâ ve Himyâtâ 

gibi Süryânî isimler suretinde, "Muhammed" mânâsındaki İbrânî isimleriyle gelmiş. 

Yoksa sarih "Muhammed" ismi az vardı. Sarih miktarını dahi hasûd Yahudiler tahrif 

etmişler.  

Zebur'un âyeti: 

-1-  

 

Hem Abâdile-i Seb'adan ve kütüb-ü sabıkada çok tetkikat yapan Abdullah ibni Amr 

ibni'l-Âs ve meşhur ulema-i Yehuddan en evvel İslâma gelen Abdullah ibni Selâm ve 

meşhur Kâ'bü'l-Ahbar denilen Benî İsrail'in allâmelerinden, o zamanda daha çok 

tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek âyeti ilân ederek göstermişler. Âyetin 

bir parçası şudur ki: Mûsâ ile hitaptan sonra, gelecek Peygambere hitaben şöyle diyor:  

-2-  

Tevrât'ın bir âyeti daha:  

-3-  

İşte şu âyette Muhammed lâfzı, "Muhammed" mânâsında Süryânî bir isimde gelmiştir. 
Haşiye

  

Tevrât'ın diğer bir âyeti daha:  

-4-  

-1- "Yâ Davud! Senden sonra, Ahmed, Muhammed, Sâdık ve Seyyid olarak anılacak bir 

peygamber gelecek. Onun ümmeti Allah'ın rahmetine mazhar olacak." Halebî, es-

Sîretü'l-Halebiye, 1:353; Kandehlevî, Hayâtü's-Sahâbe, 1:18; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-

Nihâye, 2:326; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 122.  

2- "Ey Peygamber! Muhakkak ki Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir sakındırıcı ve 

ümmîler için bir dayanak olarak gönderdik. Sen Benim kulumsun ve sana Mütevekkil 

ismini verdim. Sen ne katı kalbli, ne huysuz ve ne de sokaklarda böbürlenerek yürüyen 

biri değilsin. Sen kötülüğe kötülükle de karşılık vermezsin. Sen affeden ve bağışlayan bir 



peygambersin. Eğriliğe girmiş olan halk onunla yolunu doğrultuncaya ve 'Lâilâhe 

İllallâh' deyinceye kadar Allah o peygamberin ruhunu almaz." Buharî, Büyû': 5; 

Burhâneddin Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:346; Dârîmî, Mukaddime: 2; Kandehlevî, 

Hayâtü's-Sahâbe, 1:17; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:326; Nebhânî, Hüccetüllah 

ale'l-Âlemîn, 105, 135; el-Acurrî, eş-Şerî'a, 444, 452; Kastalânî, el-Mevâhibü'l-

Ledünniye, 6:192.  

3- "Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Mekke onun doğum yeri, Medine hicret yeri, Şam 

onun mülküdür. Ümmeti ise hamd edici kimselerdir."Dârîmî, Mukaddime: 2; Halebî, 

es-Sîretü'l-Halebiye, 1:346-351; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739; Nebhânî, Hüccetüllah 

ale'l-Âlemîn, 116; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:72.  

4- Meâli: "Sen benim kulum ve Resûlümsün. Sana Mütevekkil ismini verdim." Buharî, 

Büyû': 5; Burhâneddin Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:346; Dârîmî, Mukaddime: 2; 

Kandehlevî, Hayâtü's-Sahâbe, 1:17; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:326; Nebhânî, 

Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 105, 135; el-Acurrî, eş-Şerî'a, 444, 452; Kastalânî, el-

Mevâhibü'l-Ledünniye, 6:192.  
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*157-İşte şu âyette, Benî İshak'ın kardeşleri olan Benî İsmail'den ve Hazret-i Mûsâ'dan 

sonra gelen Peygambere hitap ediyor.  

Tevrât'ın diğer bir âyeti daha:  

-1-  

İşte, "Muhtar"ın mânâsı "Mustafa"dır, hem ism-i Nebevîdir.  

İncil'de, İsâ'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç âyetinde "Âlem Reisi" ünvanıyla müjde 

verdiği Nebînin tarifine dair:  

-2-  

İşte şu âyet gösteriyor ki, "Sahibü's-seyf ve cihada memur bir Peygamber gelecektir." 

"Kadîb-i hadîd" kılıç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahibü's-seyif, yani cihada 

memur olacağını, Sûre-i Feth'in âhirinde  

-3-  

âyeti, İncil'in şu âyeti gibi, başka âyetlerine işaret edip, Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm, sahibü's-seyf ve cihada memur olduğunu, İncil ile beraber ilân ediyor.  



Tevrât'ın Beşinci Kitabının Otuz Üçüncü Bâbında şu âyet var: "Hak Teâlâ, Tûr-i 

Sina'dan ikbal edip bize Sâir'den tulû etti ve Fâran Dağlarında zâhir oldu."  

İşte şu âyet, nasıl ki "Tûr-i Sina'da ikbal-i Hak" fıkrasıyla nübüvvet-i Mûseviyeyi ve 

Şam Dağlarından ibaret olan "Sâir'den tulû-u Hak" fıkrasıyla nübüvvet-i İseviyeyi 

ihbar eder. Öyle de, bil'ittifak Hicaz Dağlarından ibaret olan "Fâran Dağlarından 

zuhur-u Hak" fıkrasıyla, bizzarure risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) haber veriyor.  

Hem Sûre-i Feth'in âhirinde  

-4-  

hükmünü tasdiken, Tevrat'ta Fâran Dağlarından zuhur eden Peygamberin Sahabeleri 

hakkında şu âyet var: "Kudsîlerin bayrakları beraberindedir. Ve onun sağındadır." 

"Kudsîler" namıyla tavsif eder. Yani, "Onun Sahabeleri kudsî, salih evliyalardır."  

-1- "Muhtar kulum, ne katı kalbli ne de huysuz değildir." Dârîmî, Mukaddime: 2; 

Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 105, 119; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:739.  

2- "Onun demirden bir asâsı, yani kılıcı olacak ve onunla savaşacak. Ümmeti de onun 

gibi olacak." Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 99, 114.  

3- "Onların İncil'deki vasıfları da şöyledir: Filizini çıkarmış, sonra git gide kuvvet 

bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzerler ki, ekincilerin 

pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkeye 

boğmak içindir." (Fetih Sûresi: 48:29.) 

4- "Onların Tevrat'taki vasıfları budur." (Fetih Sûresi: 48:29.) 
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*158-Eş'ıya Peygamberin Kitabında, Kırk İkinci Bâbında şu âyet vardır: "Hak 

Sübhânehu, âhirzamanda, kendinin ıstıfâ-gerde ve bergüzidesi kulunu ba's edecek ve 

ona, Ruhu'l-Emin Hazret-i Cibril'i yollayıp din-i İlâhîsini ona talim ettirecek. Ve o dahi, 

Ruhu'l-Eminin talimi veçhile nâsa talim eyleyecek ve beynennâs hak ile hükmedecektir. 

O bir nurdur, halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kablelvuku bildirdiği şeyi 

ben de size bildiriyorum." -1- 

İşte şu âyet, gayet sarih bir surette, Âhirzaman Peygamberi olan Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâmın evsâfını beyan ediyor.  

Mişâil namıyla müsemmâ Mihâil Peygamberin Kitabının Dördüncü Bâbında şu âyet 

var: "Âhirzamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orada Hakka ibadet etmek üzere 

mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp Rabb-i 

Vâhide ibadet ederler, Ona şirk etmezler." -2- 

İşte şu âyet, zâhir bir surette, dünyanın en mübarek dağı olan Cebel-i Arafat ve orada 

her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmet-i merhume namıyla şöhret-

şiâr olan ümmet-i Muhammediyeyi tarif ediyor.  



Zebur'da, Yetmiş İkinci Bâbında şu âyet var: "Bahirden bahre mâlik ve nehirlerden, 

arzın makta' ve müntehâsına kadar mâlik ola... Ve kendisine Yemen ve Cezayir mülûkü 

hediyeler götüreler... Ve padişahlar ona secde ve inkıyad edeler... Ve her vakit ona salât 

ve hergün kendisine bereketle dua oluna... Ve envârı, Medine'den münevver ola... Ve 

zikri, ebedü'l-âbâd devam ede... Onun ismi, şemsin vücudundan evvel mevcuttur; onun 

adı güneş durdukça münteşir ola..." -3-  

-1- Kitab-ı Mukaddes, Eş'ıya, Bab 42, âyet 1-4, 9.  

2- Kitab-ı Mukaddes, Mîhâ, Bab 4, âyet 1-2.  

3- Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 91-104; Cisrî, Risale-i Hamidiye (Türkçe 

tercümesi), 1:410; Kitab-ı Mukaddes, Mezâmîr (Mezmurlar), Bab 72, âyet 8, 10, 11, 15-

17.  
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*159-Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş:  

  

buyurmuştur.  

-"Benim ismim Kur'ân'da Muhammed, İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ühîd'dir." Nebhânî, 

Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:353; el-Envârü'l-

Muhammediyye mine'l-Mevâhibü'l-Ledünniyye, s. 143 (İbn-i Abbas'dan r.a rivayet 

olunmuştur). 
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*160-Yemen padişahlarından Tübba' isminde bir melik, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın evsâfını eski kitaplarda görmüş, İmân etmiş. Şöyle bir şiirini ilân etmiş:  

 

Yani, "Ben Ahmed'in (a.s.m.) risaletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına 

yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. (Yani, Ali gibi olurdum.)" -1-  

İkincisi: Meşhur Kuss ibni Sâide ki, kavm-i Arabın en meşhur ve mühim hatibi ve 

muvahhid bir zât-ı rûşen-zamirdir. İşte şu zat da, bi'set-i Nebevîden evvel risalet-i 

Ahmediyeyi şu şiirle ilân ediyor:  

 

-2-  



-1- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:166; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:363; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:740; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:388; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 

138.  

2- "Gönderilenlerin ve peygamberlerin en hayırlısı olarak Ahmed'i (a.s.m.) bize 

gönderdi. Kafileler onun için yollara düştükçe ve bu teşvik edildikçe Allah ona rahmet 

eylesin." (Süyûtî, el-Fethu'l-Kebîr, 2:133; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:230; Kadı 

Iyâz, eş-Şifâ, 1:363; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:740; Taberanî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, 12: 

1254; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:101; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:105.)  
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*161-Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ecdadından olan Kâ'b ibni 

Lüeyy, nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ilham eseri olarak şöyle ilân etmiş:  

 

Yani, "Füc'eten, Muhammedü'n-Nebî gelecek, doğru haberleri verecek." -1- 

Dördüncüsü: Yemen padişahlarından Seyf ibni Zîyezen, kütüb-ü sabıkada Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın evsâfını görmüş, İmân etmiş, müştak olmuştu. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ceddi Abdülmuttalib Yemen'e kafile-i Kureyş ile gittiği 

zaman, Seyf ibni Zîyezen onları çağırmış, onlara demiş ki:  

 

Yani, "Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hâtem gibi bir nişan 

var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak." Sonra, gizli Abdülmuttalib'i çağırmış. 

"O çocuğun ceddi de sensin" diye kerametkârâne, bi'setten evvel haber vermiş. -2-  

Beşincisi: Varaka bin Nevfel (Hatice-i Kübrânın ammizadelerinden), bidâyet-i vahiyde, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm telâş etmiş. Hatice-i Kübrâ, o hadiseyi meşhur 

Varaka bin Nevfel'e hikâye etmiş. Varaka demiş: "Onu bana gönder." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm Varaka'nın yanına gitmiş, mebde-i vahiydeki vaziyeti hikâye 

etmiş. Varaka demiş:  

 

Yani, "Telâş etme, o hâlet vahiydir. Sana müjde! İntizar edilen Nebî sensin. İsâ seninle 

müjde vermiş." -3- 

Altıncısı: Askelâni'l-Himyerî nam ârif-i billâh, bi'setten evvel Kureyşîleri gördüğü vakit, 

"İçinizde dâvâ-yı nübüvvet eden var mı?" "Yok" derlerdi. Sonra, bi'set vaktinde yine 

sormuş. "Evet," demişler. "Biri dâvâ-yı nübüvvet ediyor." Demiş: "İşte, âlem onu 

bekliyor." -4-  



-1- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:244; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:740; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:89-90.  

2- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:328; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:343; Ali el-Kari, 

Şerhu'ş-Şifâ, 1:740; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:388; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 

1:95-96; Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:187.  

3- Buharî, Bedü'l-Vahy: 3; Enbiyâ: 21; Ta'bîr: 1; Müsned (tahkik: Ahmed Şâkir), 4:304, 

no. 2846; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:363; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:743; Acurrî, eş-Şerîa, 

443; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:217.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:363; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:742; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-

Âlemîn, 140.  
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*162-Yedincisi: Nasârâ ulema-yı benâmından İbnü'l-Alâ, bi'setten ve Peygamberi 

görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmı görmüş. Demiş:  

 

Yani, "Ben senin sıfatını İncil'de gördüm, İmân ettim. İbn-i Meryem, İncil'de senin 

geleceğini müjde etmiş." -1-  

Sekizincisi: Bahsi geçen Habeş Padişahı Necâşî demiş:  

 

Yani, "Keşke şu saltanata bedel, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın 

hizmetkârı olsaydım! O hizmetkârlık, saltanatın pek fevkindedir." -2- 

Şimdi, ilham-ı Rabbânî ile gaibden haber veren bu âriflerden sonra, gaibden ruh ve cin 

vasıtasıyla haber veren kâhinler, pek sarih bir surette, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâmın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur; biz, onlardan 

meşhurları ve mânevî tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş 

birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitaplarına havale 

edip, yalnız icmâlen bahsedeceğiz.  

Birincisi: Şıkk isminde meşhur bir kâhindir ki, bir gözü, bir eli, bir ayağı varmış-âdetâ 

yarım insan. İşte o kâhin, mânevî tevatür derecesinde kati bir surette tarihlere geçmiş 

ki, risalet-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmı haber verip mükerreren söylemiştir. -3- 

İkincisi: Meşhur Şam kâhini Satîh'tir ki, kemiksiz, âdetâ âzâsız bir vücut, yüzü göğsü 

içinde bir acûbe-i hilkat ve çok da yaşamış bir kâhindir. Gaibden verdiği doğru 

haberler, o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hattâ, Kisrâ, yani Fars Padişahı, gördüğü 

acip rüyayı ve velâdet-i Ahmediye (a.s.m.) zamanında sarayının on dört şerefesinin 

düşmesinin sırrını Satîh'ten sormak için, Mubezan denilen âlim bir elçisini göndermiş. 



Satîh demiş: "On dört zat, sizlerde hâkimiyet edecek, sonra saltanatınız mahvolacak. 

Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek. İşte, o sizin din ve devletinizi kaldıracak" 

meâlinde Kisrâ'ya haber göndermiş. İşte o Satîh, sarih bir surette, Âhirzaman 

Peygamberinin gelmesini haber vermiş. -4- 

Hem kâhinlerden Sevad ibni Karibi'd-Devsî ve Hunâfir ve Ef'a Necran ve Cizl ibni 

Cizli'l-Kindî ve İbni Halasati'd-Devsî ve Fatıma binti Numan-ı Necâriye gibi meşhur 

kâhinler, siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere, Âhirzaman 

Peygamberinin geleceğini, o Peygamber de Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm 

olduğunu haber vermişler. -5- 

-1- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:364; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:747; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-

Âlemîn, 168-172; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:123, 125.  

2- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:355-369; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:126,129; 

Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:125; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:365; Ali el-Kari, Şerhu'ş-

Şifâ, 1:747; Süyûti, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:128-130.  

3- İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:335; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 2:248; Ebû 

Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:125; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:365; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:747; Süyûti, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:128-130; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:248-249, 

51.  

4- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:744; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 121, 208.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:365; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 115; Beyhâkî, Delâilü'n-

Nübüvve: 2:285.  
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*163-Hem Hazret-i Osman'ın akrabasından Sa'dî Binti Küreyz, kâhinlik vasıtasıyla, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetini gaibden haber almış. Bidâyet-i 

İslâmiyette, Hazret-i Osman-ı Zinnureyn'e demiş ki: "Sen git, İmân et." Osman 

bidâyette gelmiş, İmân etmiş. İşte, o Sa'dî o vakıayı böyle bir şiirle söylüyor:  

-1-  

Hem kâhinler gibi, "hâtif" denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinnîler, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın geleceğini mükerreren haber vermişler.  

Ezcümle, Zeyyab ibnü'l-Hâris'e, hâtif-i cinnî böyle bağırmış, onun ve başkasının sebeb-i 

İslâmı olmuş:  

-2-  



Yine bir hâtif-i cinnî, Sâmia bin Karreti'l-Gatafânî'ye böyle bağırmış, bazılarını imana 

getirmiştir:  

-3-  

Bu hâtiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur.  

Hem nasıl kâhinler, hâtifler haber vermişler. Öyle de, sanemler dahi ve sanemlere 

kesilen kurbanlar dahi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletini haber 

vermişler.  

Ezcümle, kıssa-i meşhuredendir ki, Mâzen kabilesinin sanemi bağırıp demiş:  

-4-  

diyerek, risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) haber vermiş.  

-1- "Allah, Osman'a, ona söylediğim bir sözle hidâyet nasip etti. Hakka eriştiren ancak 

Allah'tır." Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:258.  

2- "Ey Zeyâb, ey Zeyâb! Acaibin en acibine kulak ver: Muhammed kitapla gönderildi; 

Mekke ahalisini çağırıyor, ama onu dinlemiyorlar." Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:335-

337; Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:358; Nebhânî, Hüccetüllah ale'l-Âlemîn, 181.  

3- "Hak geldi, nur saçtı. Bâtıl ise, mahvoldu, kökü kazındı." Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:748; Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:252.  

4- "Şu Peygamber, indirilmiş hak bir kitap getirdi." Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 

2:255; Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 1:325; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:337; el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:242; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:747; Süyûtî, el-Hasâisü'l-

Kübrâ, 1:252-271.  
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*164-Hem Abbas ibni Merdâs'ın sebeb-i İslâmiyeti olan meşhur vakıa şudur ki: Dımar 

namında bir sanemi varmış; o sanem birgün böyle bir ses vermiş: 

 

Yani, "Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı 

gelmiş; daha o dalâlet olamaz." -1-  

Hazret-i Ömer, İslâmiyetten evvel, saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş:  

-2-  



İşte bu numuneler gibi çok vakıalar var; mevsuk kitaplar kabul edip nakletmişler.  

Nasıl ki kâhinler, ârif-i billâhlar, hâtifler, hattâ sanemler ve kurbanlar risalet-i 

Ahmediyeyi (a.s.m.) haber vermişler, herbir hadise dahi bir kısım insanların imanına 

sebep olmuş. Öyle de, bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında, 

hatt-ı kadimle Muhammedün Muslihun Emînün -3- gibi ibareler bulunmuş, onunla bir 

kısım insanlar imana gelmişler. -4- 

Evet, hatt-ı kadimle bazı taşlarda bulunan Muhammedün Muslihun Emînün, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan ibarettir. Çünkü ondan evvel, zamanına pek yakın, 

yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle "Muslih-i 

Emin" tabirine liyakatleri yoktur.  

Üçüncü Kısım: İrhasattan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın velâdeti 

hengâmında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler, onun velâdetiyle 

alâkadar bir surette vücuda gelmiş.  

Hem bi'setten evvel bazı hadiseler var ki, doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar 

çoktur. numune olarak, meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatleri 

tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz.  

Birincisi: Velâdet-i Nebevî gecesinde, hem annesi, hem annesinin yanında bulunan 

Osman ibni Âs'ın annesi, hem Abdurrahman ibni Avf'ın annesinin gördükleri azîm bir 

nurdur ki, üçü de demişler: "Velâdeti ânında biz öyle bir nur gördük ki, o nur maşrık 

ve mağribi bize aydınlattırdı." -5-  

-1- eş-Şifâ (Tahkik: M. Emin Kara Ali ve ...), 1:598; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 

8:246; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:341-342; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 1:118.  

2- "Ey kurban kesenler! Mühim bir iş var, bir adam fasih bir lisanla 'Lâ ilâhe illâllah' 

diyor." Buharî, Menâkıbü'l-Ensâr: 35; es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:2030.  

3- Muhammed ıslah edici ve emindir.  

4- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:467; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:749; Halebî, es-Sîretü'l-Halebiye, 

1:354.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:466; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:750; Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:311; 

Ahmedü'l-Bennâ es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:2030.  
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*165-İkincisi: O gece Kâbedeki sanemlerin çoğu baş aşağı düşmüş. -1- 

Üçüncüsü: Meşhur Kisrânın eyvânı (yani saray-ı meşhuresi) o gece sallanıp inşikak 

etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir. -2-  

Dördüncüsü: Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması -3- ve 

İstahrâbâd'da bin senedir daima iş'âl edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusîlerin mâbud 

ittihaz ettikleri ateşin, velâdet gecesinde sönmesi...  



İşte şu üç dört hadise işarettir ki, o yeni dünyaya gelen zat, ateşperestliği kaldıracak, 

Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men 

edecektir.  

Beşincisi: Çendan velâdet gecesinde değil, fakat velâdete pek yakın olduğu cihetle, o 

hadiseler de irhasat-ı Ahmediyedir (a.s.m.) ki, Sûre-i -4- 'de nass-ı kati ile 

beyan edilen Vak'a-i Fildir ki, Kâbe'yi tahrip etmek için, Ebrehe namında Habeş meliki 

gelip, fil-i Mahmudî namında cesîm bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu 

vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebâbil kuşları onları mağlûp ve 

perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu 

hadise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın delâil-i nübüvvetindendir. Çünkü 

velâdete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâbe-i 

Mükerreme, gaybî ve harika bir surette, Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur.  

Altıncısı: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küçüklüğünde Halime-i Sa'diye'nin 

yanında iken, Halime ve Halime'nin zevcinin şehadetleriyle, güneşten rahatsız olmamak 

için, çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka 

söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. -5-  

Hem, Şam tarafına on iki yaşında iken gittiği vakit, Bahîra-yı Râhibin şehadetiyle, bir 

parça bulut Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın başına gölge ettiğini görmüş ve 

göstermiş. -6-  

Hem yine bi'setten evvel, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bir defa Hatice-i 

Kübrânın Meysere ismindeki hizmetkârıyla ticaretten geldiği zaman, Hatice-i Kübrâ, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın başında iki meleğin bulut tarzında gölge 

ettiklerini görmüş, kendi hizmetkârı olan Meysere'ye demiş. Meysere dahi Hatice-i 

Kübrâya demiş: "Bütün seferimizde ben öyle görüyordum." -7-  

-1- Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:119-131, 2:272; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 1:19.  

2- Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:750; Beyhâkî, Delâilü'n-Nübüvve: 1:126; Ebû Süyûtî, el-

Hasâisü'l-Kübrâ, 1:128, 2:272.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:366; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:751; Beyhakî, Delâilü'n-

Nübüvve: 1:127; Ebû Süyûtî, el-Hasâisü'l-Kübrâ, 1:128.  

4- Fil suresinin diğer adı.(Surenin ilk kelimeleri)  

5- Şifâ, 1:368.  

6- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:308; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 1:631; Tirmizî, Menâkıb: 3 

(Bed'i'n-Nübüvve); el-Mubâ-rekforî, Tuhfetü'l-Ahvezî, no: 3699; el-Hâkim, el-Müs-

tedrek, 2:615; İbni Hişâm, Siretü'n-Nebî, s. 115.  

7- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:318; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:753; Beyhakî, Delâi-lü'n-Nübüvve: 2:65.  
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*166-Yedincisi: Nakl-i sahihle sabittir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

bi'setten evvel bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi, birden yeşillendi. Ağacın 

dalları, onun başı üzerine eğilip kıvrılarak gölge yapmıştır. -1-  

Sekizincisi: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ufak iken Ebu Talib'in evinde 

kalıyordu. Ebu Talip, çoluk ve çocuğu ile, onunla beraber yerlerse karınları doyardı. Ne 

vakit o zat yemekte bulunmazsa, tok olmuyorlardı. -2- Şu hadise hem meşhurdur, hem 

katidir.  

Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden 

Ümmü Eymen demiş: "Hiçbir vakit Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm açlık ve 

susuzluktan şikâyet etmedi-ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde." -3-  

Dokuzuncusu: Murdiası olan Halime-i Sa'diye'nin malında ve keçilerinin sütünde, 

kabilesinin hilâfına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vakıa hem meşhurdur, 

hem katidir. -4- 

Hem sinek onu tâciz etmezdi, onun cesed-i mübarekine ve libasına konmazdı. -5- Nasıl 

ki, evlâdından Seyyid Abdülkadir-i Geylânî (k.s.) dahi, ceddinden o hali irsiyet almıştı; 

sinek ona da konmazdı.  

-1- Kadı İyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:318; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:753.  

2- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:367; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:315; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:751; Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:166.  

3- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:315; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:752; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 6:125.  

4- Es-Sâ'âtî, el-Fethü'r-Rabbânî, 20:192-193; el-Heyse-mî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:220-221; 

Ebû Naîm, Delâilü'n-Nübüvve, 1:111-113; İbni Kesîr, el-Bidâye ve'n-Nihâye, 2:273; 

Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:366; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şi-fâ, 1:750; Hafâci, Şerhu'ş-Şifâ, 3:313.  

5- Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:368; el-Hafâcî, Şerhu'ş-Şifâ, 3:319; Ali el-Kari, Şerhu'ş-Şifâ, 

1:753; Şa'rânî, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, 1:109.  
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*167-şecaat kahramanı Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: "Harbin dehşetlendiği vakit, 

biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk." 

-Kenzü'l-ummal, 12:347, 419. 
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169-Miraç gecesinin sabahında, miracını Kureyş'e haber verdi. Kureyş tekzip etti. 

Dediler: "Eğer Beytü'l-Makdise gitmişsen, Beytü'l-Makdisin kapılarını ve duvarlarını 

ve ahvâlini bize tarif et." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman ediyor ki:  



 

Yani, "Onların tekziplerinden ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hattâ öyle bir sıkıntı hiç 

çekmemiştim. Birden, Cenâb-ı Hak, Beytü'l-Makdisi bana gösterdi. Ben de Beytü'l-

Makdise bakıyorum, birer birer her şeyi tarif ediyordum."  İşte, o vakit Kureyş baktılar 

ki, Beytü'l-Makdisten doğru ve tam haber veriyor.  

-Buharî, Menâkıbu'l-Ensâr: 41; Tefsîru Sûre: 17; Müslim, İmân: 276, 278, Tefsîru Sûre: 

17; Müsned, 1:309, 3:377; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:191. 
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*168- 

 
-"Allah'tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki yoktur. 

Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de Odur, ölümü veren de Odur. O, 

kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir. Bütün hayır Onun elindedir. O 

herşeye hakkıyla kadirdir. Herşeyin ve herkesin dönüşü de Onadır." Buharî, Ezân: 155; 

Teheccüd: 21; Umre: 12; Cihad: 133; Bed'ü'l-Halk: 11; Mağâzî: 29; Daavât: 18, 52; 

Rikâk: 11; I'tisâm: 3; Müslim, Zikir: 28, 30, 74, 75, 76; Vitir: 24; Cihad: 158; Edeb: 101; 

Tirmizî, Mevâkıt: 108; Hac: 104; Daavât: 35, 36; Nesâî, Sehiv: 83-86; Menâsik: 163, 170; 

Îmân: 12; İbni Mâce, Ticârât: 40; Menâsik: 84; Edeb: 58; Dua: 10, 14, 16; Ebû Dâvud, 

Menâsik: 56; Dârîmî, Salât: 88, 90; Menâsik: 34; İsti'zân: 53, 57; Muvatta', Hac: 127, 

243; Kur'an: 20, 22; Müsned, 1:47; 2:5; 3:320; 4:4; 5:191; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

1:538. 

-Mektubat | Yirminci Mektup | 217 

*169 

 
-Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir. Allah bir olur; ortağı yoktur. Mülk 

Onundur. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet Ona mahsustur ve 

Ona layıktır. Hayatı veren ve devam ettiren yine Odur. Ölümü de yaratan ve baki aleme 

alan Odur. O ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Her hayır Onun elindedir yapılan her hayrı 

da kaydeder ve karşılığını verir. Onun her şeye gücü yeter ve hiçbir şey Ona ağır 

gelmez. Dönüş yalnız Onadır. (Hadis-i Şerif: Buhari, Ezan:155, Teheccüd: 21; Müslim, 

Zikir: 28, 30; Ebü Davud, Vitr: 24. ) 



-Şualar | On Beşinci Şuâ | 517. 

*170-nass-ı hadisle, "Üç günden fazla mü'min mü'mine küsüp kat-ı mükâleme 

etmeyecek." 

-Buharî, Edeb: 57, 62; İsti'zân: 9; Müslim, Birr: 23, 25, 26; Ebû Dâvud, Edeb: 47; 

Tirmizî, Birr: 21, 24; İbni Mâce, Mukaddime: 7; Müsned, 1:176, 183; 3:110, 165, 199, 

209, 225; 4:20, 327, 328; 5:416, 421, 422. 

-Mektubat | Yirmi İkinci Mektup | 254 

*171-  

-"Ümmetimin ihtilâfı rahmettir." el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:64; el-Münâvî, Feyzü'l-

Kadîr, 1:210-212. 

-Mektubat | Yirmi İkinci Mektup | 258 

*172-*Ehâdis-i şerifede gelmiş ki: "Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka 

başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından 

istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret 

altına alır." 

-Müstedrek-ül Hakim.4/529-530,iki kanalla;Müsned-ül Firdevs.5/510;Cem’ul 

Fevaid.1/595 ve 5/454;Ed-Dürr-ül Mensur.Tefsir-i Suyuti.2/242;Müsned-i 

Ahmed.3/367;El-Musannef San’ani.11/394;Sahih-i İbni Hibban.8/286;Mecma-uz 

Zevaid.8/349. 

-Mektubat | Yirmi İkinci Mektup | 260 

 

*173-  

-"Mü'minin mü'mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan binâ gibidir." Buharî, Salât: 88; 

Edeb: 36; Mezâlim: 5; Müslim, Birr: 65; Tirmizî, Birr: 18; Nesâî, Zekât: 67; Müsned, 

4:405, 409. 

-Mektubat | Yirmi İkinci Mektup | 261, Emirdağ Lâhikası | Bağdat´ta Çıkan Eddifa 

Gazetesinin Muharriri İsa Abdülkadir´in A | 395, Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : 

Isparta Hayatı | 536 

*174-Hadis-i sahihle, nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü, nevmde rüya-yı sadıka 

suretinde tezahür etmiş. 



-Buharî, Ta'bir: 2, 4, 10, 26; Müslim, Rüya: 6, 7, 8, 9; Ebû Dâvud, Edeb: 88; Tirmizî, 

Rüya: 1, 2, 6, 10; İbni Mâce, Rüyâ: 1, 3, 6, 9; Dârîmî, Rüya: 2; Muvatta', Rüya: 1, 3; 

Müsned, 2:18, 50, 219, 4:10, 11, 12, 13, 5:316, 319. 

-Mektubat | Yirmi Sekizinci Mektup | 332 

*175-"Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, Hazret-i Azrâil Aleyhisselâmın gözüne tokat 

vurmuş, ilh." -1- meâlindeki hadise dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve 

halletmek için yazılmıştır.  

Eğirdir'de bir münakaşa-i ilmiye işittim. O münakaşa, hususan şu zamanda yanlıştır. 

Hattâ münakaşayı bilmiyordum. Benden de sual edildi. Muteber bir kitapta, hadis-i 

Şeyheynin ittifakına alâmet olan işaretiyle bir hadis bana gösterildi; "Hadis midir, 

değil midir?" sual edildi.  

Ben dedim: Böyle muteber bir kitapta Şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zâta 

itimad etmek lâzım. Demek hadistir. Fakat hadisin, Kur'ân gibi bazı müteşabihâtı var; 

ancak havass onların mânâlarını bulabilir. Şu hadisin zâhiri dahi, müşkülât-ı hadisin 

müteşabihat kısmından olmak ihtimali var, dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa 

olmuş; öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim:  

Evvelâ: Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, 

inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi 

caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki:  

Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü 

bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki 

gurura düşmek ihtimali var.  

Saniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadis ise, hadisin merâtibini ve vahy-i zımnînin 

derecâtını ve tekellümât-ı Nebeviyenin aksâmını bilmek lâzım. Avam içinde müşkülât-ı 

hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru 

göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz 

değildir.  

1- Buharî, Cenâiz: 69, Enbiyâ: 31; Müslim, Fedâil: 157, 158; Nesâî, Cenâiz: 121; 

Müsned, 2:269, 315, 351. 

-Mektubat | Yirmi Sekizinci Mektup | 335 

*176-Hem hadiste ve Kur'ân'da gelen me'sur dualarla dua etmek; meselâ,  

 
-Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. en-

Nevevî, el-Ezkâr, 74; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:517. 

-Mektubat | Yirmi Üçüncü Mektup | 270 



*177-

 
hadis midir? Bundan murad nedir?  

Elcevap: Hadis olarak işitmişim. Murad da şudur ki: En hayırlı genç odur ki, ihtiyar 

gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette 

boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere 

benzemek ister, çocukçasına hevesât-ı nefsâniyeye tâbi olur.  

-"Gençlerinizin hayırlısı ihtiyarlarınıza benzemeye çalışanlar; ihtiyarlarınızın kötüsü de 

gençlerinize benzemeye çalışanlardır." Ali Mâverdî, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, s.27; 

İmam-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 1:142; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:487. 

-Mektubat | Yirmi Üçüncü Mektup | 272 

*178-*Hadîs-i sahîh ile sabih olan ziyâret-i kubûr ve makberistana hürmet-i şer'iye sû-i 

istimâl edildi, gayr-i meşru hâdiseler zuhura geldi. Husûsan evliyâların makberlerine 

karşı hürmet ise, mânâ-yı harfî cihetiyle kalmadı, mânâyı ismî derecesine çıktı. Yani, 

sırf Cenâb-ı Hak hesâbına makbul bir abdi olduğuna ve şefaatine ve mânevî duâsına 

mazhar olmak için olan meşrû hürmetten ziyâde; o kabir sahibini âdetâ sahib-i tasarruf 

ve kendi kendine medet verecek bir kudret sahibi tasavvur edip, âmiyâne, câhilâne 

takdîs edildi. Hattâ o dereceye varmış ki, namaz kılmayanlar, o mâruf ve meşhur 

türbelere kurban kesip, ona yalvarıyordu. İşte bu müfritâne hâl, kadere fetvâ verdi ki, o 

muharribi onlara musallat etsin. Fakat, o muharrib dahi, onları tâdil etmek ve 

ifratlarını kırmak lâzım gelirken, öyle yapmayıp, bilâkis o da tefrit edip köküyle 

kesmeye başladı. Elbette, 

 

kâidesine mazhar olur. Onlar da sonra cezasını bulurlar. 

-Keşf-ul Hafa.Acluni.2/49-50;Ed-Dürerül Münteşire.sh.110;El-Keşkül. M.Bahaeddin El-

Amili.2/30;El-Fevaid-ül Mecmua Şevkani.sh.61. 

-Mektubat | Yirmi Sekizinci Mektup | 355 

*179-ecdad-ı Nebîden, Kâ'b ibni Lüey'in meşhur ve sarih ve tansis tarzındaki bu şiiri ki, 

-1-  

demesi, mucizekârâne ve nübüvvettârâne bir söze benzer.  

-Ansızın Muhammed Peygamber gelecek, doğru haberler verecek. (Hadis: Şifâ, 1:344) 

-Mektubat | Yirmi Sekizinci Mektup | 375 



*180-Hadisin rivayetlerinde vardır ki: 1 Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, 

sen nesin?"  

Nefis demiş: "Ben benim, Sen sensin."  

Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: "Ene ene, ente ente." Hangi 

nevi azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş.  

Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: "Men ene? Ve mâ ente?"  

Nefis demiş: "Ente Rabbiye'r-Rahîm., Ve ene abdüke'l-âciz." Yani, "Sen benim Rabb-i 

Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.  

-Dürretü'l vaizin, Osman bin Hasan el-Havbevi, s. 25. 

-Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 393 

 

LEM’ALAR 

*181-Hem istikbalde Hazret-i Ali (r.a.) elîm hâdisâta ve dahilî fitnelere maruz 

kalacağını nazar-ı nübüvvetle görmüş, Hazret-i Ali'yi (r.a.) meyusiyetten ve ümmetini 

onun hakkında sû-i zandan kurtarmak için,  gibi mühim hadislerle 

Ali'yi (r.a.) teselli ve ümmetini irşad etmiştir. 

-"Ben kimin efendisiysem, Ali de onun efendisidir." Tirmizî, Menâkıb: 19; İbni Mâce, 

Mukaddime: 11; Müsned, 1:84, 118, 119, 152, 331, 4:281, 368, 370, 382, 5:347, 366, 419; 

el-Kettânî, Nazmu'l-Mütenâsir fi'l-Ehâdîsi'l-Mütevâtir, s. 24; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 

6:218; İbni Hibbân, Sahih, 9:42; Hâkim, el-Müstedrek, 2:130, 3:134. 

-Lemalar | Dördüncü Lem´a | 29 

*182-Ehl-i Sünnet ve Cemaate karşı Şîa-i Velâyetin hakkı yoktur ki, Ehl-i Sünneti tenkit 

etsin. Çünkü Ehl-i Sünnet, Hazret-i Ali'yi (r.a.) tenkis etmedikleri gibi, ciddî severler. 

Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazret-i 

Ali'nin (r.a.) şîası hakkındaki senâ-yı Nebevî, Ehl-i Sünnete aittir. Çünkü istikametli 

muhabbetle Hazret-i Ali'nin (r.a.) şîaları, ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaattir. 

Hazret-i İsâ Aleyhisselâm hakkındaki ifrat-ı muhabbet Nasârâ için tehlikeli olduğu gibi, 

Hazret-i Ali (r.a.) hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet, hadis-i sahihte, tehlikeli 

olduğu tasrih edilmiş. 

-Buharî, Tarihü'l-Kebîr, 2:1:257; Ahmed ibni Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, no: 1087, 1221, 

1222; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 9:133; İbnü'l-Cevzî, el-İleli'l-Mütenâhiye, 1:223. 

-Lemalar | Dördüncü Lem´a | 30 

*183-  



-"Hilâfet benden sonra otuz sene devam edecektir." Tirmizî, Fiten: 48; Müsned, 5:220, 

221; el-Elbânî, Sahîhu Câmiu's-Sağîr, no: 3336. 

-Lemalar | Yedinci Lem´a | 41 

*184-hadiste vardır ki,  

Bu hadis diğer hadisi takyid ediyor. (Mânâsı: Ümmetimden bir taife kıyamet gününe 

kadar galibâne hak üzerine olacaktır. Bu hadis-i şerif, hadis kaynaklarında bu lâfızlarla 

rivayet edildiği gibi, aynı mânâyı ifade eden farklı lâfızlarla da rivayet edilmiştir. 

Buharî, İ'tisam: 10; Müslim, İman: 247, İmâre: 170, 173, 174; Ebû Dâvud, Fiten: 1; 

Tirmizî, Fiten: 27, 51; İbni Mâce, Mukaddime: 1, Fiten: 9; Müsned, 5:34, 269, 278, 279; 

el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:449-450, 550.) 

- (Buhari, 9:125, 162; Müslim,1:137) 

-Lemalar | Sekizinci Lem´a | 66, Kastamonu Lâhikası | Âhirzamandan Haber Veren 

Mühim Bir Hadis | 26, Kastamonu Lâhikası -158, Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Yirmi Yedinci 

Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar | 49 

*185-hadis-i şerifte  

-"Dünya mü'minin zindanı, kâfirin Cennetidir." Müslim, Zühd: 1; Tirmizî, Zühd: 16; 

İbni Mâce, Zühd: 3; Müsned, 2:197, 323, 389, 485. 

-Lemalar | Onuncu Lem´a | 53, Barla Lâhikası | Onuncu Lem´a | 208 

*186-âlem-i bekanın-nass-ı hadisle-sinek kanadı kadar  bir nuru, ebedî olduğu için, bir 

insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde, bazı 

biçare insanlar, bir sinek kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki âlemin bu fâni 

dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. 

-"Dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı, kâfirler ondan bir 

yudum su bile içemezlerdi." Tirmizî, Zühd: 13; İbni Mâce, Zühd: 3; Müsned, 5:154, 

177. 

-Lemalar | On Üçüncü Lem´a | 81 

*187- Sevr ve hût'a dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere 

göre cevap, Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında "On İki Asıl" namıyla on iki kaide-

i mühimme beyan edilmiştir. O kaideler ehâdis-i Nebeviyeye dair muhtelif tevilâta dair 

birer mihenktirler ve ehâdise gelen evhâmı def edecek mühim esaslardır. Maatteessüf 

şimdilik sünuhattan başka ilmî mesâille iştigalime mâni bazı haller var. Onun için, 

sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünuhat-ı kalbiye olsa, bilmecburiye meşgul 

oluyorum. Bazı sualler sünuhata tevafuk ettiği için cevap verilir; gücenmeyiniz. Onun 

için, herbir sualinize lâyıkınca cevap veremiyorum. Haydi, bu defaki sualinize kısa bir 

cevap vereyim.  



Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki: "Hocalar diyorlar: Arz öküz ve balık üstünde 

duruyor. Halbuki arz, muallâkta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var, 

ne de balık!"  

Elcevap: İbni Abbas (r.a.) gibi zatlara isnad edilen sahih bir rivayet var ki, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sormuşlar:"Dünya ne üstündedir?" Ferman etmiş: 

-2-  

Bir rivayette, bir defa -3- demiş, diğer defada -4- demiştir. 

Muhaddislerin bir kısmı, İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevâri 

hikâyelere bu hadisi tatbik etmişler. Hususan Benî İsrail âlimlerinin Müslüman 

olanlarından bir kısmı, kütüb-ü sabıkada sevr ve hût hakkında gördükleri hikâyeleri 

hadise tatbik edip, hadisin mânâsını acip bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize 

dair gayet mücmel Üç Esas ve Üç Vecih söylenecek.  

1- Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih 

etmesin. Selâm, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.  

2- Dünya, öküz ve balığın üzerindedir.  

3- Öküz üzerindedir.  

4- Balık üzerindedir.  

BİRİNCİ ESAS: Benî İsrail ulemasının bir kısmı Müslüman olduktan sonra, eski 

malûmatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş, İslâmiyete mal olmuş. Halbuki o 

eski malûmatlarda yanlışlar var. O yanlışlar elbette onlara aittir, İslâmiyete ait değildir.  

İKİNCİ ESAS: Teşbih ve temsiller, havastan avâma geçtikçe, yani, ilmin elinden cehlin 

eline düştükçe, mürur-u zamanla hakikat telâkki edilir. Meselâ, küçüklüğümde kamer 

tutuldu. Ben valideme dedim:  

"Neden ay böyle oldu?"  

Dedi: "Yılan yutmuş."  

Dedim: "Daha görünüyor."  

Dedi: "Yukarıda yılanlar cam gibi olup içlerinde bulunan şeyi gösterirler."  

Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahattur ediyordum. Ve derdim ki: "Bu kadar 

hakikatsiz bir hurafe, validem gibi ciddî zatların lisanında nasıl geziyor?" diye 

düşünürdüm. Tâ, felekiyat fennini mütalâa ettiğim vakit gördüm ki, validem gibi öyle 

diyenler bir teşbihi hakikat telâkki etmişler. Çünkü, derecât-ı şemsiyenin medârı olan 

"mıntıkatü'l-burûc" tabir ettikleri daire-i azîme, menâzil-i kameriyenin medârı 

bulunan mâil-i kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle, o iki daire, herbiri iki kavis 

şeklini vermiş. O iki kavise felekiyun uleması, lâtif bir teşbihle, büyük iki yılan namı 

olan "tinnîneyn" namını vermişler. İşte, o iki dairenin tekatu' noktasına, "baş" 

mânâsına "re's," diğerine "kuyruk" mânâsına "zeneb" demişler. Kamer re'se ve şems 



zenebe geldiği vakit, felekiyun ıstılahınca "haylûlet-i arz" vuku bulur. Yani, küre-i arz, 

tam ikisinin ortasına düşer. O vakit kamer hasf olur. Sabık teşbihle, "Kamer tinnînin 

ağzına girdi" denilir. İşte bu ulvî ve ilmî teşbih, avâmın lisanına girdikçe, mürur-u 

zamanla, kameri yutacak koca bir yılan şeklini almış.  

İşte, Sevr ve Hût namıyla iki büyük melek, bir teşbih-i lâtif-i kudsî ile ve mânidar bir 

işaretle, Sevr ve Hût namıyla tesmiye edilmişler. Kudsî, ulvî lisan-ı Nübüvvetten 

umumun lisanına girdikçe, o teşbih hakikate inkılâp etmiş, adeta gayet büyük bir öküz 

ve dehşetli bir balık suretini almışlar.  

ÜÇÜNCÜ ESAS: Nasıl ki Kur'ân'ın müteşabihâtı var; gayet derin meseleleri temsilâtla 

ve teşbihatla avâma ders veriyor. Öyle de, hadisin müteşabihâtı var; gayet derin 

hakikatleri me'nûs teşbihatla ifade eder. Meselâ, bir iki risalede beyan ettiğimiz gibi, bir 

vakit huzur-u Nebevîde gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Yetmiş senedir 

yuvarlanıp bu dakikada Cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür." Birkaç 

dakika sonra birisi geldi, dedi: "Yetmiş yaşındaki meşhur münafık öldü." Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın gayet beliğ temsilinin hakikatini ilân etti.  

Senin sualin cevabına şimdilik Üç Vecih söylenecek.  

* BİRİNCİSİ: Hamele-i Arş ve Semâvat denilen melâikenin birinin ismi "Nesir" ve 

diğerinin ismi "Sevr" olarak dört melâikeyi Cenâb-ı Hak Arş ve semâvâta, 

saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi, semâvâtın bir küçük kardeşi 

ve seyyarelerin bir arkadaşı olan küre-i arza dahi iki melek, nâzır ve hamele olarak 

tayin etmiştir. O meleklerin birinin ismi "Sevr" ve diğerinin ismi "Hût"tur. Ve o namı 

vermesinin sırrı şudur ki:  

Arz iki kısımdır: biri su, biri toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını 

şenlendiren, insanların medar-ı hayatı olan ziraat, öküz iledir ve öküzün omuzundadır. 

Küre-i arza müekkel iki melek, hem kumandan, hem nâzır olduklarından, elbette balık 

taifesine ve öküz nevine bir cihet-i münasebetleri bulunmak lâzımdır. Belki, 

o iki meleğin âlem-i melekût ve âlem-i misalde sevr ve hût suretinde 

temessülleri var. 
Haşiye

 

İşte bu münasebete ve o nezarete işareten ve küre-i arzın o iki mühim nevi mahlûkatına 

imâen, lisan-ı mu'cizü'l-beyân-ı Nebevî,  

demiş, gayet derin ve geniş, bir sayfa kadar meseleleri hâvi olan bir hakikati gayet güzel 

ve kısa birtek cümleyle ifade etmiş.  

* İKİNCİ VECİH: Meselâ, nasıl ki denilse, "Bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde 

duruyor?" Cevabında denilir. Yani, "Asker kılıcının şecaatine, kuvvetine 

ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder." Öyle de, küre-i arz madem 

zîhayatın meskenidir ve zîhayatın kumandanları da insandır ve insanın ehl-i sevâhil 

kısmının kısm-ı âzamının medar-ı taayyüşleri balıktır ve ehl-i sevâhil olmayan kısmının 

medar-ı taayyüşleri, ziraatle, öküzün omuzundadır ve mühim bir medar-ı ticareti de 

balıktır. Elbette, devlet seyf ve kalem üstünde durduğu gibi, küre-i arz da öküz ve balık 

üstünde duruyor, denilir. Zira, ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı 



birden doğurmazsa, o vakit insan yaşayamaz, hayat sukut eder, Hâlık-ı Hakîm de arzı 

harap eder.  

İşte, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayet mucizâne ve gayet ulvî ve gayet 

hikmetli bir cevapla, demiş. Nev-i insanînin hayatı, ne kadar cins-i 

hayvânînin hayatıyla alâkadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelimeyle ders 

vermiş.  

Beyhakî, Şu'abu'l-Îmân, 433; Zehebî, Mîzânü'l-İ'tidâl, 4:352; Süyûtî, ed-Dürrü'l-

Mensûr, 1:329.  

Haşiye: Evet, küre-i arz, bahr-i muhit-i havaîde bir sefine-i Rabbâniye ve-nass-ı hadisle-

âhiretin bir mezraası, yani, fidanlık tarlası olduğundan, o câmid ve şuursuz büyük 

gemiyi o denizde emr-i İlâhî ile, intizamla, hikmetle yüzdüren, kaptanlık eden melâikeye 

"Hût" namı ve o tarlaya izn-i İlâhî ile nezaret eden melâikeye "Sevr" ismi ne kadar 

yakıştığı zâhirdir.  

* ÜÇÜNCÜ VECİH: Eski kozmoğrafya nazarında güneş gezer. Güneşin her otuz 

derecesini bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine 

raptedecek farazî hatlar çekilse, birtek vaziyet hâsıl olduğu vakit, bazı esed (yani arslan) 

suretini, bazı terazi mânâsına olarak mizan suretini, bazı öküz mânâsına sevr suretini, 

bazı balık mânâsına hût suretini göstermişler. O münasebete binaen o burçlara o isimler 

verilmiş. Şu asrın * kozmoğrafyası nazarında ise, güneş gezmiyor. O burçlar boş ve 

muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küre-i arz geziyor. Öyleyse, o boş, işsiz 

burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine, yerde arzın medar-ı senevîsinde, küçük 

mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde, burûc-u semâviye, arzın medar-ı 

senevîsinden temessül edecek. Ve o halde küre-i arz her ayda burûc-u semâviyenin 

birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya arzın medar-ı senevîsi bir ayna hükmünde 

olarak, semâvî burçlar onda temessül ediyor.  

İşte bu vecihle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, sabıkan zikrettiğimiz gibi, bir 

defa bir defa demiş. Evet, mu'cizü'l-beyan olan lisan-ı Nübüvvete 

yakışır bir tarzda, gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikate işareten, bir 

defa demiş. Çünkü küre-i arz, o sualin zamanında Sevr Burcunun misalindeydi. 

Bir ay sonra yine sorulmuş, demiş. Çünkü o vakit küre-i arz Hût Burcunun 

gölgesindeymiş.  

İşte, istikbalde anlaşılacak bu ulvî hakikate işareten ve küre-i arzın vazifesindeki 

hareketine ve seyahatine imâen ve semâvî burçlar, güneş itibarıyla muattal ve misafirsiz 

olduklarına ve hakikî işleyen burçlar ise küre-i arzın medar-ı senevîsinde bulunduğuna 

ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden küre-i arz olduğuna remzen,  

demiştir.  

Bazı kütüb-ü İslâmiyede sevr ve hûta dair acip ve haric-i akıl hikâyeler, ya İsrailiyyattır 

veya temsilâttır veya bazı muhaddislerin tevilâtıdır ki, bazı dikkatsizler tarafından 

hadis zannedilerek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma isnad edilmiş.  



- Lemalar | On Dördüncü Lem´a | 93-96, Muhakemat | İkinci Mesele | 52 

*188- Bir hadîs-i şerifte vârid olmuş ki: 

 (ev kemâ kâl).  

Bu hadîs-i şerîfi, bir kısım ehl-i tarîkat, akâid-i imâniyeye münâsip düşmeyen acîb bir 

tarzda tefsir etmişler. Hattâ onlardan bir kısım ehl-i aşk, insanın sîmâ-i mânevîsine bir 

sûret-i Rahmân nazarıyla bakmışlar. Ehl-i tarîkatin ekserinde sekir ve ehl-i aşkın 

çoğunda istiğrak ve iltibas olduğundan, hakikate muhâlif telâkkîlerinde belki 

mâzurdurlar. Fakat, aklı başında olanlar, fikren, onların esas-ı akâide münâfi olan 

mânâlarını kabul edemez. Etse, hatâ eder. 

- Muhakkak ki Allah, insanı Rahmân ismini tamamıyla gösterir bir sûrette yaratmıştır. 

(Buhârî, İstizân: 1. Bâb; Müslim, Birr: 115, Cennet: 28, Müsned, 2:244, 251, 315, 323, 

434, 463, 519. Kaynaklarda "Kendisini tamamıyla gösterir bir sûrette" şeklinde 

geçmektedir.) 

- Lemalar | On Dördüncü Lem´a | 103 

*189- Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, "Bazen belâ nâzil oluyor; gelirken karşısına 

sadaka çıkar, geri çevirir." 

- el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:492. 

- Lemalar | On Altıncı Lem´a | 154 

*190- "İktisat eden, maişetçe aile belâsını çekmez" meâlindeki hadis-i 

şerifi sırrıyla, iktisat eden, maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. 

- Müsned, 1:447; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 5:454, no: 7939; el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 

3:36, 6:49, 56, 57. 

- Lemalar | On Dokuzuncu Lem’a | 145 

*191-Hadiste vardır ki:  

 

- "İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler 

müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, 

onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar." 

(Keşfü'l-Hafa, 2:3:12) 

- Lemalar | On Yedinci Lem’a | 137, 152, Mesnevi-i Nuriye | Zühre | 145. 



*192-  hadisin sırrıyla, kanaat, izzeti intaç eder. 

- "Kanaat eden aziz olur; tamah eden zillete düşer." 

-Et-Terğib vet-Terhib.Menzeri1/586;İhya-u Ulum-id.3/242;Nehc-ül Belağa.İmam-ı 

Ali.sh.508. 

- Lemalar | On Dokuzuncu Lem’a | 150 

*193-Hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak 

edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi 

ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimî 

ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf 

noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. 

-.Bak.Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.sh.610.madde.726. 

-Lemalar | Yirminci Lem’a | 155 

*194-Hadiste  (ev kemâ kâl) yani, "Lezzetleri tahrip edip 

acılaştıran ölümü çok zikrediniz" 

-Tirmizî, Zühd: 4, Kıyâmet: 26; Nesâî, Cenâiz: 3; İbni Mâce, Zühd: 31; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 4:321. 

-Lemalar | Yirmi Birinci Lem’a | 167 

*195-  (ev kemâ kâl). Yani, "Mahşerde ulema-i hakikatin 

sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur." 

-Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 1:6; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 6:466; el-Aclûnî, Keşfü'l-

Hafâ, 2:400, hadis no:3281,2:561; Süyûtî, Câmiu's-Sağîr, no: 10026,  

-Lemalar | Yirmi Birinci Lem’a | 171, Emirdağ Lâhikası | Beş Türlü İbadet | 165 

*196-  (ev kemâ kâl). Yani, "Bid'aların ve 

dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur'âniyeye temessük 

edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir." 

-İbni Adiy, el-Kâmil fi'd-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, 1:41; 

Taberânî, el-Mecmeu'l-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü Kenzi'l-Ummâl, 

1:100; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 7:282. 

- Lemalar | Yirmi Birinci Lem’a | 171 



*197- Hastalıklar keffâretü'z-zünub olduğu hadis-i sahihle sabittir. Hem hadiste vardır 

ki, "Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de öyle 

günahları silker." 

- Buharî, Merdâ: 1, 2, 13, 16; Müslim, Birr: 45; Dârimî, Rikâk: 57; Müsned, 1:371, 441, 

2:303, 335, 3:4, 18, 38, 48, 61, 81. 

- Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a | 210 

*198- hadisçe sabittir ki, "Müttakî bir mü'min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimî 

virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır." 

- Buharî, Cihad: 134; Müsned, 4:410, 418. 

- Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a | 212 

*199- hadis-i sahihte vardır ki, (ev 

kemâ kâl). Yani, "En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, 

en kâmilleridir." 

- el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 1:519, no: 1056; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:343; Buharî, 

Merdâ: 3; Tirmizî, Zühd: 57; İbni Mâce, Fiten: 23; Dârimî, Rikâk: 67; Müsned, 1:172, 

174, 180, 185, 6:369. 

- Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a | 214,- Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu 

Hayatı | 286 

*200- hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, mânevî şehid hükmünde, 

şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir. 

- Hadisler'den iktibas: Buhari, 1:167, Müslim, 4:1521 

- Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a | 215 

*201- Evet, hastalara bakmak, ehl-i İmân için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini 

sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyyedir,
1
 

keffâretü'z-zünub olur
2
. Hadiste vardır ki, "Hastaların duasını alınız; onların duası 

makbuldür.
3 

1- Feyzü'l Kadir, 2:45 no:1285. 

2- Hadislerden iktibas: Riyazü's salihin, s.368-370; Feyzü'l Kadir, 6:177 

3- Feyzü'l Kadir, 1:1341,595; İbni Mace, Cenâiz:1;Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs, 1:1280 

- Lemalar | Yirmi Beşinci Lem´a | 215 

*202-Nass-ı hadisle, nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin 

enbiya… 



-Bak: Mektubat: 84/1. Müsned, 5:266; Veliyyüddin Tebrizî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, 3:122; 

İbnü'l-Kayyım el-Cevzî, Zâdü'l-Meâd, (tahkik: el-Arnavud), 1:43-44. 

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 227 

*203-  

-"Dünya sevgisi bütün hataların başıdır."  

el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1099; Süyûtî, ed-Dürerü'l-Müntesire, 97; İsfehânî, Hılyetü'l-

Evliyâ, 6:388; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:368, no: 3662. 

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 234 

*204-Hadis-i şerifin bir parçası olan yani, "Beli 

bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belâlar sel gibi üzerinize dökülecekti" 

-Hadisin tamamı ilâ âhir (ev kemâ kâl). [el-Aclûnî, 

Keşfü'l-Hafâ, 2:163; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 5:344, no: 7523; el-Beyhakî, es-Sünenü'l-

Kübrâ, 3:345.] 

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 236 

*205-Rivayet-i hadiste vardır ki, her sabah bir melâike çağırıyor: 

* Yani, "Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap 

olmak için binalar yapıyorsunuz" diyor. İşte bu hakikati kulağımla değil, gözümle 

işitiyordum.  

* el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2041; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadir, 5:483, no: 8053; el-Heysemî, 

Mecmeu'z-Zevâid, 1:94.  

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 248 

*206- (ev kemâ kâl) meâlindeki 

hadisi düşününüz. Yani, "Gençlerinizin en iyisi, temkinde ve sefahetlerden çekilmekte 

ihtiyarlara benzeyenleridir. Ve ihtiyarlarınızın en fenası, sefahette ve başını gaflete 

sokmakta gençlere benzeyenlerdir." 

-Ali Mâverdî, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, s. 27; İmam-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn, 

1:142; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:487. 

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 252 

*207-Hadis-i şerifte vardır ki, "Altmış yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü'min dergâh-ı 

İlâhiyeye elini kaldırıp dua ederken, rahmet-i İlâhiye onun elini boş döndürmeye hicap 

ediyor." 



-el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:244; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10:149. 

-Lemalar | Yirmi Altıncı Lem´a | 252 

*208-Refet, âyet-i celilesindeki kelimesinin mânâsını merak edip sorması 

münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen 

rehavet dolayısıyla, elmas gibi kalemini atâlete uğratmamak için yazılmıştır.  

Uyku üç nevidir.  

BİRİNCİSİ: Gaylûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu 

uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı 

sünnettir. Çünkü rızık için sa'y etmenin mukaddemâtını ihzar etmenin en münasip 

zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa'ye 

ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok 

tecrübelerle sabit olmuştur.  

İKİNCİSİ: Feylûledir ki, ikindi namazından sonra, mağribe kadardır. Bu uyku ömrün 

noksaniyetine, yani, uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevm-âlûd, yarı 

uyku kısacık bir şekil aldığından, maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi, mânevî cihetiyle 

de, o gün hayatının maddî ve mânevî neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür 

ettiğinden, o vakti uykuyla geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o 

günü yaşamamış gibi oluyor.  

ÜÇÜNCÜSÜ: Kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duhâ vaktinden, öğleden 

biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla 

beraber, Ceziretü'l-Arabda, vaktü'z-zuhr denilen şiddet-i hararet zamanında bir tatil-i 

eşgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade 

kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat 

kaylûle, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek, ömrüne hergün bir buçuk saat 

ilâve ediyor. Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, ölümün kardeşi olan 

uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilâve ediyor.  

Said Nursî  

"Yahut onlar gündüz uykusundayken." A'râf Sûresi: 7:4.  

İbni Mâce, Sıyâm: 22; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 4: 531; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 330; 

el-Elbânî, Sahîhu Camii's-Sağîr, no: 4307.  

-Lemalar | Yirmi Sekizinci Lem´a | 269 

*209- mânâ-yı Şerifi: "Senin en zararlı düşmanyn, 

nefsindir" 

-el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:143; Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn, 3:4. 

-Lemalar | Yirmi Sekizinci Lem´a | 274 

*210- -2- hadîs-i şerifi… 

-Bir müddet tefekkür, bir senelik nâfile ibâdetten daha hayırlıdır. (Keşfü'l-Hafâ,1:1004.) 



-Lemalar | Yirmi Dokuzuncu Lem’a | 283 

*211-*  hadisi, 

--.Bak.Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.sh.628.madde.773. 

-Lemalar | Otuzuncu Lem´a | 301 

 

ŞUALAR 

*212-"asâ en yeb'aseke rabbüke makamen mahmûdâ" -1- Cenab-ı Hak vaad ettiği 

halde, her ezan ve kametten sonra edilen mervî duada "Vebashu makamen 

Mahmudeni'lllezi veaddeh." -2- deniliyor. 

-1- Umulur ki Rabbin, seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına 

kavuşturur." (İsrâ Sûresi: 17:79.)  

2- Muhammed'i (a.s.m.) vaadettiğin övülmüş bir makam olan şefaat makamına 

kavuştur." Buhari, Ezân: 8, 17. Sûrenin tefsiri: 11; Tirmizî, Mevâkît: 43; Salât: 42; Ebû 

Dâvud, Salât: 37; Nesâî, Ezân: 38; İbn-i Mâce, Ezân: 4; İkâme: 25; Müsned, 3:354.  

-Şualar | Altıncı Şuâ | 89 

*213-  

-Ümmetimin alimleri İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir." Bu hadis, kaynaklarda 

haber-i meşhur olarak geçmektedir. Bkz. Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64; Tecrîd-i Sarîh 

Tercemesi: 1:107 (Diyânet İşleri yayınları). 

-Şualar | Altıncı Şuâ | 89, Şualar | On Beşinci Şuâ | 542 

*214-  

-Muhammed'in hayatı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki. Bu yeminin yalnız 

Buhari'de, on beş ayrı hadiste zikri geçmektedir. Bkz. Tecrîd-i Sarîh Tercemesi 

Kılavuzu: s.180. 

-Şualar | İkinci Şuâ | 12 

215- Beni isimlerinin tecellilerine geniş bir ayine yapan ve "Arz ve sema Beni içine 

alamazken, Ben mümin kulumun kalbine sığarım," yani, "insanın mahiyeti, bütün 

kainatta tecelli eden esma-i ilahiyenin tecellileri için geniş bir ayinedir" kudsi hadisinin 

sırrıyla kainata sığmayan bir nimeti bana ihsan eden Zat, bana kafidir. 



- Hadis-i kudsînin metni şöyledir:                  
                                                                      “Ben 

göklere ve yere sığmam, fakat mü’min kulumun kalbine sığarım.” El-Aclûnî, Keşfü’l-

Hafâ 2:165; İmam-ı Gazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, 3:14. 

-Şualar | Dördüncü Şuâ | 85 

*216- hadîs-i kudsî… 

-Azamet gömleğim, Kibriyâ ise kaftanımdır." Müslim, Birr: 136; Ebû Dâvud, Libâs: 25; 

İbn-i Mâce, Zühd: 16; Müsned: 2:248, 376, 414, 427, 442, 4:416; İbn-i Hibban, Sahih, 

1:272, 7:473; Alâuddin el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl: 3:534. 

-Şualar | Yedinci Şuâ | 97 

*217-  

-Göz değmesi, deveyi kazana, adamı mezara sokar. el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:76; el-

Mağribî, Câmiu'ş-Şeml: 2:49; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: Hadis no: 5748. 

-Şualar | On Üçüncü Şuâ | 286 

*218-Bir hadiste ferman etmiş ki: "bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahrâ dolusu 

kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır." 

-Buharî, Cihâd: 102; Ebu Dâvud, İlim: 10; Dârimî, İlim:10; el-Münâvî, Feyzü'l-

Kadîr:6:359, Hadis no: 9606. 

-Şualar | On Üçüncü Şuâ | 297 

*219-Hadîs-i sahihte vardır ki, "Bir adam kemâl-i imanı kazandığına, avâm-ı nâsın 

akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları, onun 

kemâl-i imanına ve tam itikadına delâlet eder" 

-Müsned, 3:86; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:499. 

-Şualar | On Üçüncü Şuâ | 304 

*220-*bir hadiste, "âhir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında 'Hâzâ 

kâfirün' yazılmış bulunur" diye hadis var deyip benden sordular. Dedim: "Bir acîp 

şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar, başına şapka giyer ve giydirir."  

Bu cevaptan sonra bunu sordular: "Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?" Dedim: 

"Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat, baştaki İmân o şapkayı da secdeye 

getirecek, inşaallah Müslüman edecek." 

Sonra dediler: "Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadise ile 'Süfyan' 

olduğu bilinecek." Ben de cevaben dedim: "Bir darb-ı mesel var. Çok israflı adama eli 

deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor, akıyor, zâyi oluyor deniliyor. İşte o dehşetli 

adam bir su olan rakıya müptelâ olup, onunla hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata 



girecek, başkalarını da alıştıracak."  

Sonra birisi sordu ki: "O öldüğü zaman İstanbul'da dikili taşta şeytan dünyaya 

bağıracak ki, filân öldü." O vakit ben dedim: "Telgrafla haber verilecek." Fakat bir 

zaman sonra, radyo çıkmış işittim. Eski cevabım tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra 

Dârü'l-Hikmette iken dedim: "Şeytan gibi radyoyla dünyaya işittirecek."  

Sonra sedd-i Zülkarneyn ve Ye'cüc ve Me'cüc ve dâbbetü'l-arz ve Deccal ve nüzûl-ü İsa 

(a.s.) hakkında sualler sormuşlardı. Ben de cevap vermiştim. Hattâ eski risalelerimde 

onlar kısmen yazılmışlar. 

-.Bak.Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.sh.637.madde.795. 

-Şualar | On Dördüncü Şuâ | 313-4 

*221-İslâm içinde birkaç deccal geleceğine dair rivayetlerden birisi bu hadîs-i şerif, 

sarih bir surette Cengiz ve Hülâgû fitnesinden haber verir:  

 
Yani, "Uzun zaman hilâfet-i Abbâsiye devam edecek, sonra o saltanat Deccal eline 

geçecek" 

-Alâuddîn el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl: 14:271, hadis no: 33436. 

-Şualar | On Dördüncü Şuâ | 348,434. 

*222-“Bütün ümmet bin seneden beri telâkki-i bilkabul ettiği ve âlem-i İslâm içinde az 

bir kısım ulemanın başka tevillerle bir derece zaafiyetine hükmettiklerine mukabil, 

cumhur-u muhaddisîn ve ümmet-i Muhammediye (a.s.m.) kabul ettiği, âhir zamanda 

gelen bazı hadiseler hakkındaki muhtelif rivayetleri tevil, yani mümkün bir ihtimal 

mânâsıyla bu zamanda vukua gelen ve gözle görülen hâdislere tam mutabık çıkmasını 

beyana, dünyada hiçbir ehl-i ilim yanlış diyemez. Faraza o hadîslerden birisi mevzu da 

olsa, mevzuun mânâsı, "hadîs değil" demektir. Yoksa mânâsı yanlıştır demek değildir 

ki, darb-ı mesel nev'inde ümmet o rivayeti kabul etmiş. Bu nevi tevilâta yanlış diyenler, 

kaç cihette yanlış olduğu gibi, ümmetin telâkkisine ihanet ve hadîsleri inkârdır. Ve 

"Süfyana dair hiçbir hadîs yoktur, varsa mevzudur" diyen müddeî hiç hadîs kitaplarını 

okumadığı, belki Kur'ân'ın sûrelerinin ne kadar olduğunu bilmediği halde, biri bir 

milyon, diğeri beş yüz bin hadîsi hıfzına alan İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel ve İmam-ı 

Buhârî gibi müçtehidle-rin, böyle küllî ve umumî bir tarzda cesaret edemedikleri halde, 

o müddeî, küllî bir surette ve umumî bir tarzda "Süfyan hakkında hiçbir hadîs yoktur, 

varsa mevzudur" demesiyle haddinden binler defa tecavüz edip büyük bir hatâyı irtikâp 

etmiş. Farz-ı muhal olarak hadîs de olmasa, ümmet-i İslâmiyede bir hakikat-i içtimaiye 

ve müteaddit defalar eseri görülmüş vâki ve hak bir hadise-i istikbaliyedir.” 

Şualar | On Dördüncü Şuâ | 360 

*223-  



-Alimler peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Buhari, İlim: 10; Ebû Dâvud, İlim: 1; İbn-i 

Mâce, Mukaddime: 17; Dârimî, Mukaddime: 32; Müsned: 5:196. 

-Şualar | On Dördüncü Şuâ | 362, Asa-yı Musa.246. 

*224-76: Bir kitapta Mehdîye dair hadîslerin kâffesi zayıftır denilmiş.  

Hangi mesele var ki, bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Hattâ İbn-i Cevzî gibi büyük bir 

muhaddis bazı sahih ehâdîsi mevzu dediğini, ulemalar taaccüple nakletmişler. Hem her 

zayıf veya mevzu hadîsin mânâsı yanlıştır demek değildir. Belki an'aneli sened ile 

hadîsiyeti kat'î değildir demektir. Yoksa mânâsı hak ve hakikat olabilir.  

77: Bunların zayıf ve muztarip olduğunda ittifak vardır. İmam-ı Şâfiî değil mevzuu, 

mürseli de kabul etmediği halde, Said Şâfiî iken bunları kavl etmesinin hikmeti 

anlaşılamamıştır.  

İttifak olmadığına bin seneden beri ehl-i hadîs ve ümmetçe bu hakikatın devamı kat'î 

bir delildir. Bu da hatâ içinde bir hatâdır. Hem İmam-ı Şâfiî mürsel ve zayıf hadîsleri 

ahkâm-ı şer'iyede hüküm çıkarmak için hüccet tutmuyor. Yoksa - hâşâ - ümmetçe kabul 

edilen hakikatli hadîsleri ahkâmda değil, fezâil-i a'mâlde ve hâdisât-ı İslâmiyede 

hüccetlerini ve delâletlerini kabul etmiştir.  

78: İlm-i gayb Allah'a mahsustur. Hiçbir velî tasarrufat yapamaz ve gaybı bilemez. 

Hattâ Peygamber de bilmez. Halbuki, bir risalede işârât-ı hadîsiye ile hilâfetin mebde ve 

müntehâsını göstermiş.  

Evet, herkes bizzat gaybı bilmez. Fakat i'lâm ve ilham-ı İlâhî ile bilinebilir ki, bütün 

mu'cizât ve keramat ona dayanır. Hazret-i İmam-ı Ali'nin işârât-ı gaybiyesinin Risale-i 

Nur'a işârâtına dair bir risalenin âhirinde hadîs-i şerifinin 

işârâtında birkaç lem'a-yı i'câziyeyi tam vâkıa mutabık güzel bir tarzda ve görenlerin 

takdirine mazhar olmuş bir beyanı çürük görmek ve itiraz etmek bir cehalet, bir hatâ 

eseridir. 

-Davud, Sünnet: 8; Tirmizi, Fiten: 48. 

-Şualar | On Dördüncü Şuâ | 364 

*225-hadîs-i şerifte, 

yani, Hulefâ-i Râşidînden sonra bir fesat olacak. İşte bu hadîs üç mucize-i gaybiyeyi 

gösterdiğini bir eski risalemde yazmıştım. Kararname benim bir suçum olarak, "Said 

bir risalede demiş: Hilâfetten sonra ceberut ve fesat olacak." 

-Benden sonra hilâfet otuz sene sürecek, ondan sonra da saltanat şeklini alacak; ceberût 

ve fesâd-ı ümmet meydan alacak. Müsned, 5:220, 221, 4:273; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:340. 

-Şualar | On Dördüncü Şuâ | 373 

*226-Deccal ve Süfyan… 



-Süfyan denilen İslâm deccalının varlığı hakkında bir çok hadis vardır. Bunlardan birisi 

için bk: el-Hâkim, el-Müstedrek: 4:520. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 498 

*227-bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: "Bu gürültü, yetmiş seneden 

beri Cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada Cehennemin dibine yetişip 

düşmesinin gürültüsüdür." Bu garip haberden beş altı dakika sonra birisi geldi, dedi: 

"Ya Resulallah, yetmiş yaşında bulunan filân münafık vefat etti, Cehenneme gitti." 

-Müslim: Cennet, 31, Hadis No: 2844; Müsned, 3:341, 346. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 499 

*228-rivayette vardır ki, "Bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak." Yani, 

"Zikirhaneler kapanacak ve Türkçe ezan ve kamet okunacak" demektir. 

-Tirmizi, Fiten: 35; el-Hâkim, el-Müstedrek: 4:494; İbn-i Hibban, Sahih: 8:299. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 499 

*229-Rivayette var ki, "âhirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında 'Hâzâ 

kâfir' yazılmış bulunur." 

-Buhari, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101, 102; Tirmizî, Fiten: 62; Müsned, 3:115, 211, 228, 

249, 250, 5:38, 404-405, 6:139-140. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 502 

*230-Rivâyette var ki, "âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccalın yalancı 

cennet ve cehennemleri bulunur." 

-Müslim, Fiten, 104, 109; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 5:397. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 502 

*231-  

-"Mesih Deccalın fitnesinden... Ahirzaman fitnesinden... (sana sığınıyoruz Allah'ım)." 

Buhari, Daavât: 37, 39, 44, 45, 46, Ezan: 149, Cenâiz: 88, Fiten: 26; Müslim, Mesâcid: 

127, 128, 130-134; Müsned, 6:139. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 504 

*232-Deccalın dehşetli fitnesi İslâmlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiâze 

etmiş.  

Bunun bir tevili şudur ki: İslâmların Deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım 



ehl-i tahkik, İmam-ı Ali'nin (r.a.) dediği gibi demişler ki: Onların Deccalı Süfyandır, 

İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccalı ayrıdır. 

-Süyûtî, el-Orfu'l-Verdî fî Ahbari'l-Mehdî (el-Hâvî li'l-Fetâva): 2:234; Ahmed Zeynî 

Dahlan, el-Fütûhâtü'l-İslâmiye: 294; el-Berzenci, el-İşâa' fî Eşrâti's-Sâa': 95-99; İbn-i 

Haceri'l-Heytemî, el-Fetâva'l-Hadîsiyye: 36; Muhtasar u Tezkireti'l-Kurtubî: 133-134. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 504 

*233-Rivayette var ki, "âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder."  

Allahu a'lem bissavab, bunun iki tevili var:  

Birisi: O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına 

bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur.  

İkinci tevili: O fitne zamanında, harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından, hem bir 

hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisvan 

ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdi-ğinden fıtratça erkeğine 

galebe eder; veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden, emr-i İlâhî ile kızlar 

pek çok olur. 

-Buhari, Nikâh: 110. Ayrıca, bir erkeğin elli kadına nezâret edeceğine dair hadis için 

bak: Buhari, İlim: 21, Eşribe: 1; Müslim, İlim: 9; Tirmizi, Fiten: 34; İbn-i Mâce, Fiten: 

25; Müsned, 3:98, 176, 202, 213-214, 273, 289 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 505 

*234-Rivayette var ki, "Ümmetim istikametle gitse, ona bir gün var." 

-Ebû Dâvud, Melâhim: 18; Müsned, 1:170, 4:193. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 509 

*235-Bir zaman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ömer Radıyallahu 

Anh'a Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi, "İşte sureti" dedi. Hazret-i Ömer 

Radiyallahu Anh, "Öyleyse ben bunu öldüreceğim" dedi. Ferman etti: "Eğer bu Süfyan 

ve İslâm Deccalı olsa, sen öldüremezsin; eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez." 

 
Bu rivayet işaret eder ki, onun sureti, hâkimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği 

gibi, kendisi Yahudiler içinde tevellüt edecek. Gariptir ki, onun suretindeki bir çocuğu 

katledecek derecede ona hiddet ve adavet eden Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh), o 

Süfyan'ın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senâkârâne bahsedeceği 

bir memdûhu Hazret-i Ömer'le çıkmış. 

-Buhari, Cenâiz: 80, Cihad: 178; Müslim, Fiten: 85, 86, 95; Tirmizi, Fiten: 63. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 514 



*236-Bir rivayette, "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş.  

-1- bunun bir tevili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli 

kavmi ve İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında 

Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki 

meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.  

Gariptir, hem çok gariptir: Yedi yüz sene müddetinde İslâmiyetin ve Kur'ân'ın elinde 

şeref-şiar, bârika-âsâ bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten 

İslâmiyetin bir kısım şeâirine karşı istimal etmeye çalışır! Fakat muvaffak olmaz, geri 

çekilir. Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden 

anlaşılıyor. 

-Kenzü'l-Ummal, 11:261,301; Şerü's-Sünne, Begavi, 7:326. 

-Şualar | Beşinci Şuâ | 515 

*237-  

-Hûd Sûresi beni ihtiyarlattı. Tirmizî, Tefsîr-i Sûret-i 56; el-Hâkim, el-Müstedrek, 

2:343. 

-Şualar | Birinci Şuâ | 595 

 

MESNEVİ-İ NURİYE 

*238-  

-"Cennetin damı Rahman'ın Arşıdır." el-Münavi, Künuzü'l-Hakaik, s. 78. 

-Mesnevi-i Nuriye | Hubâb | 91 

*239- *  

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

--.Bak.Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı.sh.658.madde.842. 

-Mesnevi-i Nuriye | Habbe | 103 

*240-  

- “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, onun secde halidir.” El-Münavi, Feyzü’l-Kadir, 

2:68, hadis no:1348; el-Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, 2:110. 



- Mesnevi-i Nuriye | Şûle | 203 

 

İŞARAT-ÜL İ’CAZ 

*241-  

- Keşfül-Hafa, 2:13. 

- İşaratül-İcaz | Besmele ve Fatiha Sûresinin Tefsiri | 23 

*242-  

- Kendisini görüyormuşsun gibi Rabbine kullukta bulun. (Hadis-i Şerif: Sahihü'l-

Camiüs's-Sağir, 1049.) 

- İşaratül-İcaz | Besmele ve Fatiha Sûresinin Tefsiri | 26 

*243-  

- Zekat İslamın köprüsüdür. (Et-Teğrib ve't-Terhib, c.1, s. 517,) 

- İşaratül-İcaz | Hurûf-u Mukattat | 48 

*244- Cünüp iken tırnakların, saçların kesilmesi mekruh ve bedenden ayrılan herbir 

cüz'ün bir yere gömülmesi sünnet olduğu, ona işarettir. 

- ırnak ve saçların kesildikten sonra toprağa gömülmesi ile ilgili hadisin kaynaklarından 

biri: Kenzü'l-Ummal, hadis no:1745. 

- İşaratül-İcaz | Hurûf-u Mukattat | 59 

 

BARLA LAHİKASI 

*245-  

-Feyzü'l-Kadîr, VI, 108-109 

- Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayetid 

| 105 

246-  

- "Hikmetin başı Allah korkusudur." el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:574, hadis no: 4361. 



- Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayetid 

| 109 

*247- yani, "Her yüz 

senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor" 

- el-Hakim, el-Müstedrek, 4:522; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 2:281, hadis no: 1845. 

- Barla Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Kısmı ve Üçüncü Zeylinin Nihayetid 

| 117 

*248- Sahih-i Müslim'de Ümmü'l-Mü'minîn Âişe-i Sıddîka'dan (r.a.) mervîdir ki, demiş:  

 

- "Peygamber (a.s.m.), üzerinde siyah yünden yapılmış nakışlı bir örtüyle sabahleyin 

evden çıktı. O esnada Hasan bin Ali (r.a.) geldi. Hemen onu örtünün altına aldı. Sonra 

Hüseyin (r.a.) geldi. O da onunla beraber örtünün altına girdi. Sonra Fâtıma (r.a.) geldi. 

Onu da içeri aldı. Sonra Ali (r.a.) geldi. Onu da içeri aldı. Ve sonra şöyle dedi: 'Ey 

Peygamber âilesi, Allah günahlarınızı giderip sizi ter temiz yapmak istiyor." (Ahzâb 

Sûresi: 33:33.) Müslim, Fadâilü's-Sahâbe: 61, hadis no: 2424. 

- Barla Lâhikası | Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi | 186 

*249- Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki: "Oğlan çocuğunu 

seviniz." Demişler, "Kızları niçin istisna ettin?" Ferman etmiş ki: "Kızlar kendi kendini 

sevdirirler, onlar fıtraten sevimlidirler." 

- Süyûtî, el-Hâvî li'l-Fetâvâ, 2:308; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:54. (Muhaddislerce merfû 

bir senedinin bulunamadığı zikredilmekle birlikte, kaynaklarda hadis olarak 

kaydedilmiştir.) 

- Barla Lâhikası | Yirmi Sekizinci Mektubun Sekizinci Meselesinin Üçüncü Nüktesi | 188 

 

KASTAMONU LAHİKASI 

*250- *. yâni, "Âhirzamanda, kadınların samimi dinlerine ve 

kuvvetli itikadlarına tabi olunuz." 



- İmam-ı Gazâli, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 3:75, Keşfü'l-Hafâ, 2:70, Süyûti, Ed-Dürerü'l-

Müntesire, 115 

- Kastamonu Lâhikası | Kastamonu´daki Kardeşlerime Hitaben Yazılan Bir Hakikattir | 

89, Emirdağ Lâhikası | İhtiyar Kadınlara Ehemmiyetli Bir Müjde ve Bekar ve 

Mücerred Kal | 292, Emirdağ Lâhikası | Demokratlara Büyük Bir Hakikati İhtar | 427 

*251- Ferman etmiş ki: "Âhir zamanda, hâfızların göğsünden Kur'an nez'ediliyor, 

çıkıyor, unutuluyor." 

- Süyûtî, el-Havî Li'l-Fetevâ, 2:253; Ali el-Muttakî Kenzü'l-Ummâl, 14:233, 242. 

- Kastamonu Lâhikası | Dört-Beş Kardeşlerime Ait Birer Kısacık Konuşacağım | 96 

*252-  

- el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:464, hadis no: 1518. 

- Kastamonu Lâhikası | Tahlil | 192 

*253-  

- İnkarcılık ve sapıklık dışında her hâl üzere Allah'a hamd olsun. (Hadis: Feyzü'l-Kadir, 

1:3068, Hadis no: 662) 

- Kastamonu Lâhikası | Tahlil | 200, Tarihçe-i Hayat | İkinci Kısım : Barla Hayatı | 159, 

Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 371 

 

EMİRDAĞ LAHİKASI 

*254- Hadiste var ki: "Hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden 

şekva ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hatta bizim de nafakamız azalır" 

derler. 

- Et-Terib ve t-Terhib, 1:28; Hayatü l-Hayavanü l-Kübra, 1.381 

- Emirdağ Lâhikası | 32 

*255- hadiste vardır ki, "Bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı 

koyundan daha hayırlıdır." 

- Bkz. 1018, dip not: 1. Buhari, Cihat: 102; Ebu Davud, İlim: 10; Darimi, İlim:10; el-

Münavi, Feyzü l-Kadir: 6:359, hadis no: 9606. 

- Emirdağ Lâhikası | Dahiliye Vekili İle Bir Hasb-i Halden Bir Parçadır | 130, Asa-yı 

Musa | Îmanî ve Hakiki Güzel Mektuplar | 237 



*256- hadis-i şerifte  

- "Milletin efendisi, onlara hizmet edendir." el-Mağribî, Câmiu'ş-şeml, 1:450, Hadis no: 

1668; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, l:462, hadis no:1515, ,2:4623. 

- Emirdağ Lâhikası | Kalbe İhtar Edilen İçtimai Hayatımıza Bir Hakikat | 386, Tarihçe-i 

Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 56, Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı 

| 535 

*257- "Sadaka belâyı def eder" 

- Muhammed Atfîş el-Mağribî, Câmiu'ş-şeml, 1:464, hadis no: 1741. 

- Emirdağ Lâhikası | Umum Dostlarıma Ve Nur Kardeşlerime Bu Vasiyeti İlan 

Ediyorum | 451 

 

SİKKE-İ TASDİK-İ GAYBİ 

*258-  

- Muhakkak Allah bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid 

gönderir. (Ebu Davud, Melahim:1.) 

- Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel 

Mektuplar | 15,17, Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu Hayatı | 287 

 

TARİHÇE-İ HAYAT 

*259-  

- Keşfü'l-Hafa, 2:1745. 

- Tarihçe-i Hayat | Önsöz | 11 

*260-  

- Şüpheli olanı bırak, şüpheli olmayana bak. (Hadîs: Buharî, Büyu': 3; Tirmizi, Kıyame: 

60.) 

- Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 32 



*261- - 

- Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı terk edilmez. (Keşfü'l-Hafa, 2:196, hadis no: 

2258.) 

- Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 84 

*262-  

- Mü'minin ferasetinden korkun. Çünkü, o, Allah'ın nûruyla bakar. (Hadis Keşfü'l-

Hafa,1:42.) 

- Tarihçe-i Hayat | Birinci Kısım : İlk Hayatı | 131 

*263-  

- Said daha annesinin karnındayken saiddir. (Kenzü'l-Ummal,1:491.) 

- Tarihçe-i Hayat | Dördüncü Kısım : Kastamonu Hayatı | 289 

*264-  

- Bir saat tefekkür, bir sene nâfile ibadetten hayırlıdır. (Hadîs-i şerif: Keşfü'l-

Hafâ,1:1004.) 

- Tarihçe-i Hayat | Altıncı Kısım : Emirdağ Hayatı | 400, Tarihçe-i Hayat | Dördüncü 

Kısım : Kastamonu Hayatı | 249, - Kastamonu Lâhikası | Âhirzamandan Haber Veren 

Mühim Bir Hadis | 29 

 

MÜNAZARAT 

*265-  

-İnsanlar kendi idârecilerinin yolundadırlar. (Keşfü'l-Hafâ, 2:311.) (Hadîs-i şerif) 

-Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 33 

*266-  

- Gelmesi muhakkak olan herşey, uzakta olsa yakındır.Hadis-i şerif. (İbn-i Mace, 

Mukaddeme: 7/46) 



- Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 65 

*267-  

- "Kim zimmî olan birine eziyet ederse..." Hadis-i şerifin devamı "Ben onun hasmı 

olurum." şeklindedir. el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270. 

- Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 72 

*268-  

- "İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır." el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463; el-

Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:481, hadis no: 4044. 

- Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 78 

 

MUHAKEMAT 

*269- Hadis-i şerifte varid olduğu gibi, her âyetin birer zâhir ve bâtın ve her zâhir ve 

bâtının birer had ve muttalaı ve her had ve muttalaın çok şücun ve gusunu vardır. 

- Muhakemat | Mukaddeme | 41, 

-Hadiste vârit olduğu gibi, "Herbir âyetin mânâ mertebelerinde bir zâhiri, bir bâtını, 

bir haddi, bir muttalaı vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin [hadisçe 

tâbir edilen] fürûatı, işârâtı, dal ve budakları vardır" 

-Şualar | Birinci Şuâ | 612 

*270- hadiste denilmiş:  

 

Yani, "Ben ve kıyamet, bu iki parmak gibiyiz." Mabeynimizde tavassut edecek 

peygamber yoktur. Veya hadisin muradı ne ise haktır. 

- Buharî, Rikak, 39, Tefsir: 79. Sûre: 1; Müslim, Fiten: 132-135; Tirmizî, Fiten: 39; 

Müsned, 3:124, 130, 131, 193, 218, 222, 237, 275, 278, 283, 311, 319, 4:309, 5:92, 103, 108, 

330, 335, 338. 

- Muhakemat | Mukaddeme | 42 

*271-  



-Allah için sevmek, Allah için düşmanlık beslemek (Feyzü'l-Kadîr, 2:828, Hadis 

no:1241.) 

-Hizmet Rehberi | Altıncı Bölüm | 216 

*272--  

-Kadere îman elemi ve hüznü giderir. (Hadis-i şerif: Râmûzü'l-Ehâdis:1:193.) 

-Hizmet Rehberi | Yedinci Bölüm | 275 

*273-Hadîste,  

-Ümmetimin ihtilâfı rahmettir. (Keşfül-Hafâ,1:66-68) 

-Hizmet Rehberi | Yedinci Bölüm | 285. 

Not:Ayrıca “Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları.Abdulkadir Badıllı-nın bu konuda 

genişçe yapılan eserine bakılabilir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

19-05-2014 

 

HAPİSHANE MEKTUBLARI 

*Gençlik gidecek. Sefâhette gitmiş ise, hem dünyada, hem âhirette binler belâ ve 

elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle sû-i istimâl ile, israfât ile gelen 

evhamlı hastalıkla hastahânelere ve taşkınlıklarıyla hapishânelere veya sefâlethânelere 

ve mânevî elemlerden gelen sıkıntılarla meyhânelere düşeceklerini anlamak isterseniz, 

hastahânelerden ve hapishânelerden ve kabristanlardan sorunuz. Elbette hastahânelerin 

ekseriyetle lisân-ı halinden, gençlik sâikasıyla israfât ve sû-i istimâlden gelen hastalıktan 

enînler, eyvahlar işittiğiniz gibi, hapishânelerden dahi, ekseriyetle gençliğin taşkınlık 

sâikasıyla gayr-i meşrû dairedeki harekâtın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin 

teessüflerini işiteceksiniz. Ve kabristanda ve mütemâdiyen oraya girenler için kapıları 

açılıp kapanan o âlem-i berzahta, ehl-i keşfe'l-kuburun müşâhedâtıyla ve bütün ehl-i 

hakikatin tasdikiyle ve şehâdetiyle, ekser azablar gençlik sû-i istimâlâtının neticesi 

olduğunu bileceksiniz.”
1198

 

*Risale-i Nur'daki hakikî teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik 

darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar 

ihtiyaçları var.  

             Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, 
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âkıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder; bir 

dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat 

sefahet keyfiyle, bir namus meselesinde binler gün hem hapsin, hem düşmanının 

endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen, bîçare gençlerin 

çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve 

bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla 

sarsıyor. Çünkü âkıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere, ehl-i namusun 

güzel kızlarını ve karılarını ibâhe eder. Belki hamamlarında erkek-kadın beraber çıplak 

olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem, serseri ve 

fakir olanlara zenginlerin mallarını helâl eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor. 

İşte bu asırda, İslâm ve Türk gençleri, kahramanâne davranıp, iki cihetten 

hücum eden bu tehlikeye karşı, Risâle-i Nur'un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin 

kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa, o bîçare genç, hem dünya istikbâlini, 

hem mesud hayatını, hem âhiretteki saadetini ve hayat-ı bâkiyesini azablara, elemlere 

çevirip mahveder. Ve sû-i istimâl ve sefâhetle hastahânelere ve hayatın taşkınlıkları ile 

hapishânelere düşer. Eyvahlar, esefler ile, ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiye-i 

Kur'âniye ve Nurun hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese, tam bir kahraman genç ve 

mükemmel bir insan ve mesud bir Müslüman ve sâir zîhayatlara, hayvanlara bir nevi 

sultan olur.  

Evet, bir genç, hapiste, yirmi dört saat her günkü ömründen tek bir saatini beş 

farz namaza sarf etse ve ekser günahlardan hapis mâni olduğu gibi, o musîbete 

sebebiyet veren hatâdan dahi tevbe edip sâir zararlı, elemli günahlardan çekilse, hem 

hayatına, hem istikbâline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabâsına büyük bir 

faydası olması gibi; o on, on beş senelik fânî gençlikle, ebedî parlak bir gençliği 

kazanacağını, başta Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, bütün kütüb ve suhuf-u semâviye katî 

haber verip müjde ediyorlar.  

Evet, o şirin, güzel gençlik nimetine istikâmetle, tâatle şükretse, hem ziyâdeleşir, 

hem bâkîleşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belâlı olur, hem elemli, gamlı, kâbuslu olur 

gider; hem akrabâsına, hem vatanına, hem milletine muzır bir serseri hükmüne 

geçirmeye sebebiyet verir.  

Eğer mahpus, zulmen mahkûm olmuş ise, farz namazını kılmak şartıyla, herbir 

saati bir gün ibâdet olduğu gibi, o hapis, onun hakkında bir çilehâne-i uzlet olup, eski 

zamanda mağaralara girerek ibâdet eden münzevî sâlihlerden sayılabilirler.  

Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve İmân hakikatlerine müştak ise, farzını yapmak 

ve tevbe etmek şartıyla, herbir saatleri yirmişer saat ibâdet olup, hapis ona bir 

istirahathâne; ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir muhabbethâne, bir 

terbiyehâne, bir dershâne hükmüne geçer. O hapiste durmakla, hariçteki müşevveş, her 

taraftaki günahların hücumuna mâruz serbestiyetten daha ziyâde hoşlanabilir; hapisten 

tam terbiye alır. Çıktığı zaman, bir kâtil, bir müntakîm olarak değil, belki tevbekâr, 

tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Hattâ Denizli hapsindeki zâtların 

az zamanda Nurlardan fevkalâde hüsn-ü ahlâk dersini alanlarını gören bâzı alâkadar 

zâtlar demişler ki, "Terbiye için on beş sene hapse atmaktansa, on beş hafta Risâle-i Nur 

dersini alsalar, daha ziyâde onları ıslâh eder."  



Mâdem ölüm ölmüyor. Ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir. Ve mâdem kabir 

kapanmıyor; kafile kafile arkasında gelenler oraya girip kayboluyorlar. Ve mâdem 

ölüm, ehl-i İmân hakkında idâm-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrildiği, hakikat-i 

Kur'âniye ile gösterilmiş; ve ehl-i dalâlet ve sefâhet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir 

idâm-ı ebedîdir, bütün mahbubâtından ve mevcudâttan bir firâk-ı lâyezâlîdir. Elbette ve 

elbette, hiç şüphe kalmaz ki, en bahtiyar odur ki, sabır içinde şükretmek ve hapis 

müddetinden tam istifade ederek Nurların dersini alarak istikâmet dairesinde imânına 

ve Kur'ân'a hizmete çalışmaktır.  

Ey zevk ve lezzete mübtelâ insan! Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve 

hüccetlerle ve hâdiselerle aynelyakîn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz 

sevinç ve hayattaki saadet yalnız imândadır ve İmân hakikatleri dairesinde bulunur. 

Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur 

gibi, hayatın lezzetini kaçırır.  

Ey hapis musîbetine düşen bîçareler! Mâdem dünyanız ağlıyor ve hayatınız 

acılaştı. Çalışınız; âhiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bâkiyeniz gülsün, tatlılaşsın; 

hapisten istifade ediniz. Nasıl, bâzan ağır şerâit altında düşman karşısında bir saat 

nöbet, bir sene ibâdet hükmüne geçebilir; öyle de sizin, bu ağır şerâit altında, herbir 

saat ibâdet zahmeti, çok saatler olup, o zahmetleri rahmete çevirir. “
1199

 

*Azîz, sıddık kardeşlerim,  

Hapis musîbetine düşenlere ve onlara merhametkârâne sadâkatle hariçten gelen 

erzaklarına nezâret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselliyi Üç Noktada beyân 

edeceğim:  

�  Birinci Nokta: Hapiste geçen ömür günleri, herbir gün, on gün kadar bir ibâdet 

kazandırabilir. Ve fânî saatleri, meyveleri cihetiyle, mânen bâkî saatlere çevirebilir. Ve 

beş on sene ceza ile, milyonlar sene haps-i ebedîden kurtulmaya vesîle olabilir.  

İşte ehl-i İmân için bu pek büyük ve çok kıymettar kazanç şartı, farz namazını 

kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. 

Zâten hapis, çok günahlara mânidir, meydan vermiyor.  

�  İkinci Nokta: Zevâl-i lezzet elem olduğu gibi, zevâl-i elem dahi lezzettir. Evet, 

herkes geçmiş lezzetli, safâlı günlerini düşünse, teessüf ve tahassür elem-i mânevîsini 

hissedip "Eyvah" der. Ve geçmiş musîbetli, elemli günlerini tahattur etse, zevâlinden bir 

mânevî lezzet hisseder ki, "Elhamdülillâh, şükür, o belâ sevâbını bıraktı, gitti" der, 

ferahla teneffüs eder. Demek, bir saat muvakkat elem, ruhta bir mânevî lezzet bırakır 

ve lezzetli saat, bilakis, elem bırakır.  

Mâdem hakikat budur. Ve mâdem geçmiş musîbet saatleri, elemleriyle beraber 

mâdum ve yok olmuş; ve gelecek belâ günleri, şimdi mâdum ve yoktur. Ve yoktan elem 

yok; ve mâdumdan elem gelmez. Meselâ, birkaç gün sonra aç ve susuz olmak 

ihtimâlinden, bugün, o niyetle mütemâdiyen ekmek yese ve su içse, ne derece 

divâneliktir; aynen öyle de, geçmiş ve gelecek elemli saatleri-ki, hiç ve mâdum ve yok 
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olmuşlar-şimdi düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan 

şekvâ etmek gibi, "Of, of!" etmek divâneliktir. Eğer sağa, sola, yani, geçmiş ve 

geleceklere sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve güne karşı tutsa, tam kâfi gelir; 

sıkıntı, ondan bire iner. Hattâ, şekvâ olmasın, ben bu üçüncü medrese-i Yûsufiyede, 

birkaç gün zarfında, hiç ömrümde görmediğim maddî ve mânevî sıkıntılı, hastalıklı 

musîbetimde, hususan Nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen me'yusiyet ve kalbî 

ve ruhî sıkıntılar beni ezdiği sırada, inâyet-i İlâhiye, bu mezkûr hakikati gösterdi. Ben 

de sıkıntılı hastalığımdan ve hapsimden râzı oldum. Çünkü, "Benim gibi kabir 

kapısında bir bîçareye, gafletle geçebilir bir saatini, on adet ibâdet saatleri yapmak, 

büyük kârdır" diye şükreyledim.  

� Üçüncü Nokta: Mahpuslara şefkatkârâne hizmetle yardım etmek ve muhtaç 

oldukları rızıklarını ellerine vermek ve mânevî yaralarına tesellilerle merhem sürmekte, 

az bir amel ile büyük bir kazanç var. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek, 

aynı o yemek kadar, o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanların-

bir sadaka hükmünde-defter-i hasenâtına yazılır. Hususan musîbetzede, ihtiyar veya 

hasta veya fakir veya garip olsa, o sadaka-i mâneviyenin sevâbı çok ziyâdeleşir.  

İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmaktır; tâ ki, o hizmeti, lillâh 

için olsun. Hem, bir şartı da, sadâkat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzda 

yardımlarına koşmaktır. “
1200

 

*Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim,  

Size, hem dünya azabından, hem âhiret azabından kurtaracak bir hakikati beyân 

etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur:  

Meselâ birisi, birinin kardeşini veya bir akrabâsını öldürmüş. Bir dakika intikam 

lezzetiyle bir katl, milyonlar dakika hem kalbî sıkıntı, hem hapis azabını çektirir. Ve 

maktülün akrabâsı dahi, intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle, 

hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır; hem korku, hem hiddet azabını çekiyor. 

Bunun tek bir çaresi var: O da Kur'ân'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve 

insaniyet ve İslâmiyet iktizâ ve teşvik ettikleri olan, barışmak ve musâlâha etmektir.  

Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü, ecel birdir, değişmez. O maktül, 

herhalde, ecel geldiğinden daha ziyâde kalmayacaktı; o kâtil ise, o kazâ-i İlâhiyeye 

vâsıta olmuş. Eğer barışmak olmazsa, iki taraf da dâimâ korku ve intikam azabını 

çekerler. Onun içindir ki, "Üç günden fazla, bir mü'min diğer bir mü'mine küsmemek" 

İslâmiyet emrediyor. Eğer o katl, bir adâvetten ve bir kinli garazdan gelmemişse ve bir 

münâfık o fitneye vesîle olmuş ise, çabuk barışmak elzemdir. Yoksa, o cüz'î musîbet 

büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktüle her vakit duâ 

etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe 

bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır; kazâ ve kader-i İlâhîye teslim olup düşmanını 

affeder. Ve bilhassa, mâdem Risâle-i Nur dersini dinlemişler, elbette mâbeynlerinde 

bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, 

hem Nur dairesindeki uhuvvet iktizâ ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman 

bütün mahpuslar, Nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular. Ve bizim berâatimize bir 
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sebep olup, hattâ dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında "Mâşaallah, 

bârekâllah" dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler.  

Ben burada gördüm ki, birtek adamın yüzünden yüz adam sıkıntı çekip, beraber 

teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mü'min, küçük ve cüz'î 

bir hatâ veya menfaatle, yüzer zararı ehl-i imâna vermez. Eğer hatâ etse, verse, çabuk 

tevbe etmek lâzımdır. “
1201

 

*Azîz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar,  

Benim katî kanaatim gelmiş ki, buraya girmemizin inâyet-i İlâhiye cihetinde bir 

ehemmiyetli sebebi, sizsiniz. Yani, Nurlar, tesellileriyle ve imânın hakikatleriyle sizi bu 

hapis musîbetinin sıkıntılarından ve dünyevî çok zararlardan ve boşu boşuna gam ve 

hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan bâd-ı hevâ zâyi olmasından ve dünyanızın 

ağlaması gibi âhiretinizi ağlamaktan kurtarıp, tam bir teselli size vermektir.  

Mâdem hakikat budur; elbette siz dahi, Denizli mahpusları ve Nur Talebeleri 

gibi, birbirinize kardeş olmanız lâzımdır. Görüyorsunuz ki, bir bıçak içinize girmemek 

ve birbirinize tecavüz etmemek için, dışarıdan gelen bütün eşyanız ve yemek ve 

ekmeğinizi ve çorbanızı karıştırıyorlar. Size sadâkatle hizmet eden gardiyanlar, çok 

zahmet çekiyorlar. Hem siz, beraber teneffüse çıkmıyorsunuz; güyâ canavar ve vahşî 

gibi birbirinize saldıracaksınız.  

İşte şimdi, sizin gibi fıtrî kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar, bu 

zamanda, mânevî büyük bir kahramanlık ile heyete deyiniz ki:  

"Değil elimize bıçak, belki mavzer ve rovelver de verilse, hem emir de verilse, biz, 

bu bîçare ve bizim gibi musîbetzede arkadaşlarımıza dokunmayacağız. Eskiden yüz 

düşmanlık ve adâvetimiz dahi olsa da, onları helâl edip hatırlarını kırmamaya 

çalışacağımıza, Kur'ân'ın ve imânın ve uhuvvet-i İslâmiyenin ve maslahatımızın emriyle 

ve irşâdıyla karar verdik" diyerek, bu hapsi bir mübârek dershâneye çeviriniz. “
1202

 

* Bediüzzaman'ın bu hâli de, bütün İslâm mücâhidlerine ve umum 

Müslümanlara bir örnektir. Yani, cihad ile ubûdiyet ve takvâyı beraber yapıyor, birini 

yapıp, diğerini ihmâl etmiyor. Cebbâr ve zâlim din düşmanlarının plânıyla 

hapishânelere sevk edilip, tecrid-i mutlakta ve gayet soğuk bir odada bırakılması ve 

şiddetli soğukların ve hastalıkların ıztırapları ve titremeleri ve ihtiyarlığın tâkatsizlikleri 

içinde bulunması dahi telifâta noksanlık vermemiştir.”
1203

 

* Muhlis bir Nur Talebesi, hapishâneden çıkarıldığı vakit, güyâ o kırbaçlı, 

falakalı, türlü türlü işkenceli hapishâne, ona bir kuvvet, bir enerji kaynağı olmuş, 

sadâkat ve teyakkuzla Nur hizmetinde koşturmak için bir kırbaç tesiri yapmış gibi, 

Üstâdına daha ziyâde yakınlaşır ve eskisinden daha fazla Nurlara çalışır, neşriyat yapar.  
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Afyon hâdisesinde, Bediüzzaman hapiste iken, muallim bir Nur Talebesi, 

savcılıkta Risâle-i Nur ve Üstâdı hakkında kahramanca cevaplar verdiği için, savcı 

kızmış, "Şimdi seni hapse atarım" diye tehdit etmiş. O İslâm fedâisi muallim de 

cevaben, "Ben hazırım, derhal hapse gönderin" demiştir.  

Yine Afyon mahkemesinde, bir Nur Talebesi hakkında tevkif kararı veriliyor, 

fakat adliye bulamaz. O talebe bundan haberdar olur. Diğer Nur kardeşleri gibi, 

"Üstâdım ve kardeşlerim hapiste iken, nasıl hariçte kalabilirim?" diyerek, savcılığa 

teslim olup, hapse girer.  

Aynı bu hapishânede, bir Nur Talebesini sehven tahliye ederler. O da, "Üstâdım 

ve kardeşlerim henüz hapistedirler. Hem istinsâhını tamamlayacağım yeni telif edilen 

Nur Risâleleri var" diye düşünerek, hapishâne müdürüne, "Benim kırk gün sonra 

tahliye edilmem lâzım. Ceza müddetim daha bitmedi" der. Hesap ederler ki, hakikaten 

böyledir, tekrar hapse koyarlar. “ 
1204

 

* Barla'da, iki üç adamda bir vehhamlık vardı. O vehhamlık sebebiyle bana 

eziyet verildi. Hattâ o dostlarım, güya istirahatimi düşünüyorlar. Halbuki, o vehhamlık 

sebebiyle, hem kalbime, hem Kur'ân'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehl-i dünya bütün 

menfilere vesika verdiği ve cânileri hapisten çıkarıp affettikleri halde, bana zulüm 

olarak vermediler.”
1205

 

* Benim hakkımda, müstesna bir surette, pek ziyade ehl-i dünya tevehhüm edip 

âdetâ korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasî bir kusur teşkil etmeyen 

ve ittihama medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbâı 

çok, hemşehrileriyle görüşmek, dünya ahvâliyle alâkadar olmak, hattâ siyasete girmek, 

hattâ muhalif olmak gibi, bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek evhâma 

düşmüşler. Hattâ hapiste ve hariçteki, yani kendilerince kabil-i af olmayanların dahi 

aflarını müzakere ettikleri sırada, beni âdetâ herşeyden men ettiler.”
1206

 

* Hem hiçbir hükümet iki cezayı birden vermez. Bir katili ya hapse atar veyahut 

idam eder. Hem hapisle ceza, hem idamla ceza bir yerde vermek hiçbir usulde 

yoktur.”
1207

 

* Evet, kelimesiyle Yedinci Şua işareti, kuvvetli karîneler ile 

ispat edildiği gibi; aynı kelime, diğer bir mânâ ile, elhak Risâle-i Nur'un Âyet-i Kübrâsı 

hükmünde ve ekser risâlelerin ruhlarını cem' eden ve Arabî bulunan Yirmi Dokuzuncu 

Lem'aya, bu kelâm, "müstetbeâtü't-terâkib" kâidesiyle ona bakıyor, efrâdına dahil 

ediyor. Öyle ise, Hazret-i İmâm-ı Ali Radıyallâhü Anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret 

eder diyebiliriz. Hem sâir işârâtın karînesiyle, hem Mektubat'tan sonra Lem'alar'a 

başka bir tarz-ı ibâre ile îma ederek; Lem'alar'ın en parlağının telifi, dehşetli bir 

zamanda ve hapis ve îdamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bulmak için, mânâ-i 
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mecâzî ve mefhum-u işârî ile, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh, kendi lisânını büyük 

tehlikelerde bulunan müellifin hesâbına istimâl ederek,  

 yani, "Yâ Rab! Beni kurtar, emân ve emniyet 

ver" diye duâ etmesiyle, tam tamına Eskişehir Hapishânesinde îdam ve uzun hapis 

tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevâfuk 

karînesiyle, kelâm-ı zımnî ve işârî delâlet ettiğinden, diyebiliriz ki, Hazret-i İmâm-ı Ali 

Radıyallâhü Anh dahi, bundan ona işâret eder. “
1208

 

* SEKİZİNCİSİ  

Seyrânî'dir. Bu zat, Hüsrev gibi Nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı 

Kur'âniyenin bir anahtarı ve ilm-i cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair 

Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Ondan başkaları kemâl-i şevkle iştirak 

ettiler. O zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için, iştirak etmemekle 

beraber, beni de kat'î bildiğim hakikatten vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş 

bir mektup yazdı. "Eyvah!" dedim, "bu talebemi kaybettim." Çendan fikrini tenvir 

etmek istedim. Başka bir mânâ daha karıştı. Bir şefkat tokadını yedi. Bir seneye karib, 

bir halvethanede (yani hapiste) bekledi. “
1209

 

* YEDİNCİ İŞARET 

Sual: Mutezile imamları, şerrin icadını şer telâkki ettikleri için, küfür ve 

dalâletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar! "Beşer 

kendi ef'âlinin hâlıkıdır" diye dalâlete gidiyorlar. Hem derler: "Bir günah-ı kebireyi 

işleyen bir mü'minin imanı gider. Çünkü Cenâb-ı Hakka itikad ve Cehennemi tasdik 

etmek, öyle günahı işlemekle kabil-i tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'î bir hapis 

korkusuyla kendini hilâf-ı kanun herşeyden muhafaza eden adam, ebedî bir azâb-ı 

Cehennemi ve Hâlıkın gazabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük 

günahları işlerse, elbette imansızlığa delâlet eder."  

Elcevap: Birinci şıkkın cevabı şudur ki: Kader Risalesinde izah edildiği gibi, 

halk-ı şer, şer değil; belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü, halk ve icad umum neticelere bakar. 

Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı, neticeler 

itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer. Meselâ ateşin yüz hayırlı neticeleri var. 

Fakat bazı insanlar, sû-i ihtiyarlarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla, "Ateşin icadı 

şerdir" diyemezler. Öyle de, şeytanların icadı, terakkiyât-ı insaniye gibi çok hikmetli 

neticeleri olmakla beraber, sû-i ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlûp olmakla, 

"Şeytanın hilkati şerdir" diyemez. Belki o, kendi kesbiyle kendine şer yaptı.  

Evet, kesb ise, mübaşeret-i cüz'iye olduğu için, hususî bir netice-i şerriyenin 

mazharı olur; o kesb-i şer, şer olur. Fakat icad umum neticelere baktığı için, icad-ı şer, 

şer değil, belki hayırdır. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için, "Halk-ı şer, şerdir; ve 

çirkinin icadı çirkindir" diye, Cenâb-ı Hakkı takdis için, şerrin icadını ona vermemişler, 

dalâlete düşmüşler, ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî olan bir rükn-ü imaniyeyi tevil 

etmişler.  
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İkinci şık ki, "Günah-ı kebireyi işleyen nasıl mü'min kalabilir?" diye suallerine 

cevap ise:  

Evvelâ, sabık işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara 

hâcet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, 

müeccel, gaip bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan, ileride 

bir sene azaptan daha ziyade çekinir. “
1210

 

* Hayat, daima sıhhat ve âfiyette yeknesak gitse, nâkıs bir ayna olur. Belki bir 

cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir, hayatın kıymetini tenzil eder, 

ömrün lezzetini sıkıntıya kalb eder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye, sıkıntıdan ya 

sefahete, ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi, kıymettar ömrüne adâvet edip, çabuk 

öldürüp geçirmek istiyor.”
1211

 

*B ir zaman Emirdağı'nda ikamete memur ve tek başıma, menzilde adeta bir 

haps-i münferit ve bana çok ağır gelen tarassutlar ve tahakkümlerle bana işkence 

vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Ruh u canımla 

Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. ve "Hapis ve kabir bu tarz-ı hayata 

müreccahtır" diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inâyet-i İlâhiye imdada 

yetişti, kalemleri teksir makinesi olan Medresetü'z-Zehrâ şakirtlerinin ellerine yeni 

çıkan teksir makinesini verdi. Birden, Nurun kıymettar mecmualarından her tanesi, bir 

kalemle beş yüz nüsha meydana geldi. Fütuhata başlamaları, o sıkıntılı hayatı bana 

sevdirdi, "Hadsiz şükür olsun" dedirtti.”
1212

 

* "İnsanların sana ettikleri ayn-ı zulümlerinde, ayn-ı adalet olan kader-i İlâhînin 

büyük bir hissesi var.  

            "Ve bu hapiste yiyecek rızkın var; o rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve 

teslimle mukabele lâzım.  

           "Hikmet ve rahmet-i Rabbâniyenin dahi büyük bir hissesi var ki, bu hapistekileri 

nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı, sabır 

içinde binler şükretmek lâzımdır.  

           "Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı 

istiğfar ve tevbe ile, nefsine 'Bu tokada müstehak oldun' demelisin.  

          "Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı safdil ve vehham memurları iğfal ile o 

zulme sevk etmek cihetiyle, onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un o 

münafıklara vurduğu dehşetli mânevî tokatlar, senin intikamını tamamen onlardan 

almış. O, onlara yeter.  

           "En son hisse, bilfiil vasıta olan resmî memurlardır. Bu hisseye karşı, onların 

Nurlara tenkit niyetiyle bakmalarında, ister istemez, şüphesiz, İmân cihetinde 

istifadelerinin hatırı için, düsturuyla onları affetmek 

bir ulüvvücenaplıktır."  

               Ben de bu hakikatli ihtardan kemâl-i ferah ve şükürle, bu yeni medrese-i 

Yusufiyede durmaya, hattâ aleyhimde olanlara yardım etmek için, kendime mucib-i 
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ceza, zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi yetmiş beş yaşında ve 

alâkasız ve dünyada sevdiği dostlarından, yetmişten ancak hayatta beşi kalmış ve onun 

vazife-i Nuriyesini görecek yetmiş bin Nur nüshaları bâki kalıp serbest geziyorlar ve bir 

dile bedel binler dille hizmet-i imaniyeyi yapacak kardeşleri, vârisleri bulunan benim 

gibi bir adama, kabir bu hapisten yüz derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapis dahi, 

haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten yüz derece daha rahat, daha 

faydalıdır. Çünkü, haricinde, tek başıyla yüzer alâkadar memurların tahakkümlerini 

çekmeye mukabil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber, yalnız müdür ve başgardiyan gibi 

bir iki zâtın, maslahata binaen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona 

mukabil, hapiste çok dostlardan kardeşâne taltifler, teselliler görür. Hem İslâmiyet 

şefkati ve insaniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, hapis zahmetini 

rahmete çeviriyor diye, hapse razı oldum.  

             Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada, zaafiyet ve ihtiyarlık ve rahatsızlıktan 

ayakta durmaya sıkıldığımdan, mahkeme kapısının haricinde, bir iskemlede oturdum. 

Birden bir hâkim geldi, hiddet etti, "Neden ayakta beklemiyor?" ihanetkârâne dedi. 

Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktım, pek çok 

Müslümanlar, kemâl-i şefkat ve uhuvvetle, merhametkârâne bakıp etrafımızda 

toplanmışlar, dağıtılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtar edildi:  

              Birincisi: Benim ve Nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde 

hakkımdaki teveccüh-ü âmmeyi kırmakla Nurun fütuhatına sed çekilir diye, bazı safdil 

resmî memurları kandırıp, şahsımı millet nazarında çürütmek fikriyle, ihanetkârâne 

böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inâyet-i İlâhiye, Nurların İmân hizmetine 

mukabil, bir ikram olarak, o birtek adamın ihanetine bedel bu yüz adama bak, 

hizmetinizi takdirle şefkatkârâne, acıyarak, alâkadarâne sizi istikbal ve teşyî ediyorlar. 

Hattâ, ikinci gün, ben müstantık dairesinde müdde-i umumun suallerine cevap verirken, 

hükümet avlusunda, mahkeme pencerelerine karşı bin kadar ahali kemâl-i alâka ile 

toplanıp lisan-ı hal ile "Bunları sıkmayınız" dediklerini, vaziyetleriyle ifade ediyorlar 

gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbime ihtar edildi ki: Bu ahali, bu 

tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir İmân ve saadet-i 

bâkiyeye bir doğru müjde istiyorlar ve fıtraten arıyorlar ve Nur Risalelerinde aradıkları 

bulunuyor diye işitmişler ki, benim ehemmiyetsiz şahsıma, imana bir parça 

hizmetkârlığım için, haddimden çok ziyade iltifat gösteriyorlar.  

              İkinci hakikat: Emniyeti ihlâl vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüh-ü âmmeyi 

kırmak kastıyla tahkirkârâne, aldanmış mahdut adamların bed muamelelerine mukabil, 

hadsiz ehl-i hakikatin ve nesl-i âtinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar edildi.  

Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetli 

çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve şakirtleri, iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın her 

tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor, emniyeti ve âsâyişi temine çalışıyor ki, 

pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan Nur talebelerinden, bu yirmi 

senede alâkadar üç dört mahkeme ve on vilâyetin zabıtaları, emniyeti ihlâle dair bir 

vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve üç vilâyetin insaflı bir kısım zabıtaları 

demişler: "Nur talebeleri mânevî bir zabıtadır. Âsâyişi muhafazada bize yardım 

ediyorlar. İman-ı tahkikî ile, Nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı 

bırakıyorlar, emniyeti temine çalışıyorlar."  

               Bunun bir numunesi Denizli Hapishanesidir. Oraya Nurlar ve mahpuslar için 

yazılan Meyve Risalesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar 

öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-ı hal aldılar ki, üç dört adamı öldüren bir 

adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi 

bir uzuv olmaya başladı. Hattâ resmî memurlar bu hale hayretle ve takdirle 

bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler: "Nurcular hapiste 



kalsalar, biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız, tâ onlardan ders 

alıp onlar gibi olacağız, onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz."  

İşte bu mahiyette bulunan Nur talebelerini emniyeti ihlâl ile itham edenler, herhalde ve 

gayet fena bir surette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek anarşistlik 

hesabına hükümeti iğfal edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı 

deriz:  

                 "Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesinde 

yolcular gayet sürat ve telâşla, kafile kafile arkasında toprak arkasına girip 

kayboluyorlar; elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını 

dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehl-i İmân hakkında terhis 

tezkeresi olan ölümün, idam-ı ebedî darağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-ü 

ebediyetle aldığınız fâni zevkler bâki ve elîm elemlere dönecek."  

                 Maatteessüf gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon 

velî makamında olan şehidlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıcıyla kazanılan 

ve muhafaza edilen hakikat-i İslâmiyete bazan tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir 

şuâı olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip, hükümetin bazı dikkatsiz 

memurlarını aldatıp, hakikat-i Kur'âniyeye ve hakaik-i imaniyeye tesirli bir surette 

çalışan Nur talebelerine "tarikatçi" ve "siyasî cemiyetçi" namını vererek aleyhimize 

sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli 

mahkeme-i âdilesinde dediğimiz gibi deriz:  

                "Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikate başımız dahi feda 

olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-i Kur'âniyeye feda olan başlar, 

zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler 

inşaallah!"  

                İşte, ihtiyarlığımın sezgüzeştliğinden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan 

ve Kur'ân'dan imdada yetişen kudsî tesellilerle bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, 

gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Hususan hapiste farz namazını kılan ve 

tevbe edenin herbir saati on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve 

mazlumiyette dahi herbir fâni gün, sevap cihetinde on gün bâki bir ömrü 

kazandırmasıyla,  benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar 

medar-ı şükrandır, o mânevî ihtardan bildim, "Hadsiz şükür Rabbime" dedim, 

ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. 

Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevâli elem olmasından, hem teessüf, hem şükürsüzlükle, 

gafletle, bazı günahları yerinde bırakır, fâni olur, gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, 

zevâl-i elem bir mânevî lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir cihette 

bâki kalır ve hayırlı meyveleriyle bâki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse 

sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu nokta-i nazardan, 

mahpuslardan farzı kılanlar, sabır içinde şükretmelidirler.”
1213

 

* Ben, mahrem ve mühim mecmuaları, hususan Süfyân'a ve Nur'un 

kerametlerine dair risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım, tâ benim vefatımdan 

veya baştaki başlar hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilsinler 

diye müsterihâne dururken, birden taharrî memurları ve müdde-i umumun muavini, 

menzilimi bastılar. O gizli ve ehemmiyetli risaleleri odunların altından çıkardılar. Hem 

beni tevkif edip Isparta Hapishanesine, sıhhatim muhtel bir halde gönderdiler. Ben pek 

çok müteellim ve Nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessir iken, bir inâyet-i İlâhiye 

imdadımıza yetişti. O gizlenmiş ve ehl-i hükümet onları okumaya çok muhtaç olan o 

ehemmiyetli risaleleri kemâl-i merak ve dikkatle okumaya başlayıp, büyük resmî 
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daireler adeta bir dershane-i Nuriye hükmüne geçti. Tenkit fikriyle takdire başladılar. 

Hattâ Denizli'de, hiç haberimiz yokken, fevkalâde perde altında, matbu Âyetü'l-

Kübrâ'yı resmî ve gayr-ı resmî pek çok adamlar okudular, imanlarını kuvvetlendirdiler, 

bizim hapis musibetimizi hiçe indirdiler.  

               Sonra bizi Denizli hapsine aldılar. Beni tecrid-i mutlak içinde ufunetli, 

rutubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlık, hastalık ve benim yüzümden mâsum 

arkadaşlarımın zahmetlerinden bana gelen çok teellüm ve Nurların tatil ve 

müsaderesinden gelen çok teessüf ve sıkıntı içinde çırpınırken, birden inâyet-i 

Rabbâniye imdada yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir dershane-i Nuriyeye çevirip 

bir medrese-i Yusufiye (a.s.) olduğunu ispat ederek, Medresetü'z-Zehrâ 

kahramanlarının elmas kalemleriyle Nurlar intişara başladı. Hattâ o ağır şerâit içinde 

Nurun kahramanı, üç dört ay zarfında yirmiden ziyade Meyve ve Müdafaat 

Risalesinden yazdı. Hem hapiste, hem hariçte fütuhata başladılar. O musibetteki 

zararımızı büyük menfaatlere ve sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi.”
1214

 

* İşte, Nurun böyle bir mânevî kahramanının vefatı ve gizli münafıkların 

aleyhimizde desiselerle bizi cezalandırmaya çalışmaları ve benim zehirli hastalığımdan 

olayı beni de hastahaneye resmî emirle mecbur etmek endişesi bizi sıkarken, birden 

inâyet-i İlâhiye imdada geldi. Mübarek kardeşlerimin hâlis dualarıyla zehirin tehlikesi 

geçmiş ve o merhum şehidin, kuvvetli emârelerle, kabrinde Nurlarla meşgul olması ve 

sual meleklerine Nurlarla cevap vermesi; ve onun bedeline ve onun sisteminde Nurlara 

çalışacak Denizli kahramanı Hasan Feyzi (rahmetullahi aleyh) ve arkadaşları perde 

altında tesirli bir surette hizmetler; ve düşmanlarımızın dahi, mahpusların birden 

Nurlarla ıslah olmaları cihetinde, hapisten çıkmamıza taraftar olması; ve Ashab-ı Kehf 

misilli Nur şakirtleri o sıkıntılı çilehaneyi Ashab-ı Kehf ve eski zaman ehl-i riyâzâtının 

mağaralarına çevirmesi; ve istirahat-i kalble Nurların neşrine ve yazmasına sa'yleriyle, 

inâyet-i Rabbâniyenin imdadımıza yetiştiğini ispat etti.  

              Hem kalbime geldi ki, madem İmam-ı Âzam gibi eâzım-ı müçtehidîn hapis 

çekmiş ve İmam-ı Ahmed ibni Hanbel gibi bir mücahid-i ekber, Kur'ân'ın birtek 

meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şekvâ etmeyerek, kemâl-i sabırla sebat 

edip o meselelerde sükût etmemiş. Ve pek çok imamlar ve allâmeler, sizlerden pek çok 

ziyade azap verildiği halde, kemâl-i sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler, 

Kur'ân'ın müteaddit hakikatleri için pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az 

zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcunuzdur. Evet, zulm-ü beşer içinde bir 

cilve-i inâyet-i Rabbâniyeyi kısaca beyan edeceğim:  

            Ben yirmi yaşındayken tekrarla derdim: "Eski zamanda mağaralara çekilen 

târikü'd-dünyalar gibi, âhir ömrümde ben de bir mağaraya, bir dağa çekilip insanların 

hayat-ı içtimaiyesinden çıkacağım." Hem eski Harb-i Umumîde şark-ı şimalîdeki 

esaretimde karar vermiştim ki, "Bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. 

Hayat-ı siyasiyeden ve içtimaiyeden sıyrılacağım. Artık karışmak yeter" derken, inâyet-i 

Rabbâniye, hem adalet-i kaderiye tecellî ettiler. Kararımdan ve arzumdan çok ziyade 

hayırlı bir surette, ihtiyarlığıma merhameten, o mutasavver mağaralarımı 

hapishanelere ve inzivâlara ve yalnızlık içinde çilehanelere ve tecrid-i mutlak 

menzillerine çevirdi. Ehl-i riyazet ve münzevîlerin dağlardaki mağaralarının çok 

fevkinde Yusufiye medreseleri ve vaktimizi zayi etmemek için tecridhaneleri verdi. Hem 

mağara faide-i uhreviyesini, hem hakaik-i imaniye ve Kur'âniyenin mücahidâne 

hizmetini verdi. Hattâ ben azmetmiştim ki, arkadaşlarımın beraatlerinden sonra bir suç 
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gösterip hapiste kalacağım. Hüsrev ve Feyzi gibi mücerredler benim yanımda kalsın ve 

bir bahane ile, insanlarla görüşmemek ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve tasannu ve 

hodfuruşlukla geçirmemek için tecrid koğuşunda bulunacağım. Fakat kader-i İlâhî ve 

kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk ettiler. 

sırrıyla, ihtiyarlığıma merhameten ve hizmet-i imaniyede daha 

ziyade çalıştırmak için, ihtiyar ve kudretimizin haricinde bu üçüncü medrese-i 

Yusufiyede vazife verildi.  

                Evet, inâyet-i İlâhiye, ihtiyarlığıma merhameten, kuvvetli ve gizli düşmanı 

bulunmayan gençliğime mahsus olan mağaralarımı, hapishanenin tecrid-i münferit 

menzillerine çevirmesinde üç hikmet ve hizmet-i Nuriyeye üç ehemmiyetli faydası var:  

Birinci hikmet ve fayda: Nur talebelerinin bu zamanda toplanmaları, zararsız olarak, 

medrese-i Yusufiyede olur. Ve birbirini görüp sohbet etmek, hariçte masraflı ve şüpheli 

olur. Hattâ benimle görüşmek için bazıları kırk elli lirayı sarf ederek gelip, ya yirmi 

dakika veya hiç görüşmeden döner, giderdi. Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek 

için hapsin zahmetini severek kabul ederdim. Demek hapis bizim için bir nimettir, bir 

rahmettir.  

                İkinci hikmet ve fayda: Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta 

ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur. İşte, hapsimizle, 

Nurlara nazar-ı dikkat celb olunur, bir ilânat hükmüne geçer. En ziyade muannid veya 

muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve 

Nurun dershanesi genişlenir.  

               Üçüncü hikmet ve fayda: Hapse giren Nur talebeleri birbirinin hallerinden, 

seciyelerinden, ihlâs ve fedakârlıklarından ders almalarıyla beraber, Nurlar hizmetinde 

dünyevî menfaatleri daha aramazlar.  

               Evet, medrese-i Yusufiyede, çok emârelerle, her sıkıntı ve zahmetin on, belki 

yüz misli maddî ve mânevî faydalar ve güzel neticeler ve imana geniş ve hâlis hizmetler, 

gözleriyle gördüklerinden, tam ihlâsa muvaffak olurlar, daha cüz'î ve hususî 

menfaatlere tenezzül etmezler.  

             Bu çilehanelerin bana mahsus bir letâfeti ve hazîn, fakat tatlı bir vaziyeti var. 

Şöyle ki:  

             Ben gençlik zamanında bizim memlekette gördüğüm eski medresenin aynı 

vaziyetini görüyorum. Çünkü, vilâyât-ı şarkiyede eski âdet medrese talebelerinin bir 

kısmının tayınatları dışarıdan geliyordu. Ve bazı medreseler, içinde pişiriyorlardı. Ve 

daha kaç cihette bu çilehaneye benziyorlardı. Ben de lezzetli bir tahassür içinde buraya 

baktıkça, o eski gençlik ve şirin zamana hayalen gidiyorum ve ihtiyarlık vaziyetlerini 

unutuyorum.”
1215

 

* Refet,  
1216

âyet-i celilesindeki kelimesinin mânâsını merak edip 

sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından 

gelen rehavet dolayısıyla, elmas gibi kalemini atâlete uğratmamak için yazılmıştır.  

Uyku üç nevidir.  

            BİRİNCİSİ: Gaylûledir ki, fecirden sonra, tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. 

Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilâf-ı 

sünnettir. Çünkü rızık için sa'y etmenin mukaddemâtını ihzar etmenin en münasip 

zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet ârız olur. O günkü sa'ye 
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ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği, çok 

tecrübelerle sabit olmuştur.  

             İKİNCİSİ: Feylûledir ki, ikindi namazından sonra, mağribe kadardır. Bu uyku 

ömrün noksaniyetine, yani, uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevm-

âlûd, yarı uyku kısacık bir şekil aldığından, maddî bir noksaniyet gösterdiği gibi, 

mânevî cihetiyle de, o gün hayatının maddî ve mânevî neticesi ekseriya ikindiden sonra 

tezahür ettiğinden, o vakti uykuyla geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne 

geçtiğinden, güya o günü yaşamamış gibi oluyor.  

             ÜÇÜNCÜSÜ: Kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duhâ vaktinden, 

öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet 

olmakla beraber, Ceziretü'l-Arabda, vaktü'z-zuhr denilen şiddet-i hararet zamanında 

bir tatil-i eşgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade 

kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat 

kaylûle, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek, ömrüne hergün bir buçuk saat 

ilâve ediyor. Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, ölümün kardeşi olan 

uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilâve ediyor.  

Said Nursî “
1217

 

* Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe-i istikbal ve âkıbetbînlik adesesiyle, 

gayet şâşaalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazar-ı hayalime 

inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda 

yatanların vaziyet-i hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli 

olanların müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir 

tevahhuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum: "Bu hayal 

nedir?" Hakikat dedi ki:  

           Elli sene sonra, bu kemâl-i neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan elliden beşi, beli 

bükülmüş, yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi; kırk beşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar.O 

güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılâp etmiş olacaklar. 

kaidesiyle,  madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir; 

elbette gördüğün hayal değildir.  

           Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri, böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir 

ve muvakkat ve zevâle mâruzdur. Elbette biçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı 

bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve 

müteşekkirâne, huzurkârâne, gafletsiz, mâsumâne eğlencelerdir ve sevap cihetiyle bâki 

kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istilâ edip gayr-ı meşru daireye 

sapmamak için, rivayetlerde, zikrullaha ve şükre çok azîm tergibat vardır. Tâ ki, 

bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve 

ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır.”
1218

 

* - Meâli: 
Haşiye 

"Nefis daima kötü şeylere sevk eder"
1219

 

âyetinin, hem de mânâ-yı Şerifi: "Senin en zararlı 

düşmanyn, nefsindir" hadisinin bir nüktesidir.  

           Tezkiyesiz nefs-i emmâresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven 
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adam başkasını sevmez. Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini 

ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu 

nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. Mübalâğalarla, belki 

yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek, adeta takdis eder ve derecesine göre, 

-
1220

- âyetinin bir tokadını yer.  

           Temeddühü ve sevdirmesi ise, aksülâmelle istiskali celb eder, soğuk düşürtür. 

Hem amel-i uhrevîde ihlâsı kaybeder, riyâyı karıştırır. Âkıbeti görmeyen ve neticeleri 

düşünmeyen ve lezzet-i hazıraya müptelâ olan hisse ve hevâ-yı nefse mağlûp olup, 

yolunu şaşırmış hissin fetvâsıyla, bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika 

gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta, ders aldığı Amme cüz'ünü 

birtek şekerlemeye satan havâi bir çocuk gibi, elmas kıymetinde bulunan hasenâtını, 

hissini okşamak için ve hevâsını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için, 

ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, enâniyetlere vesile edip, kârlı 

işlerde hasâret eder.  

-
1221

-  

Haşiye  

Bu parçanın da herkese faydası var. “
1222

 

* Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennemde hapis 

nasıl adalet olur?  

            Elcevap: Sene 365 gün hesabıyla, bir dakikada katl, 7 milyon 884 bin dakika 

hapis iktizası kanun-u adalet iken, bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, 

yirmi sene ömrünü küfürle geçiren ve küfürle ölen bir adam, kanun-u adaletle, 57 

trilyon 201 milyar 200 milyon sene, beşerin kanun-u adaletiyle hapse müstehak olur.              

Elbette adalet-i İlâhî ile veçh-i muvafakati bundan anlaşılıyor.  

Birbirinden gayet uzak iki adedin sırr-ı münasebeti şudur ki:  

Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için, gayre tesirat yapar. Bir dakikada katl, 

lâakal, zâhirî âdete göre, on beş sene maktulün hayatını selb eder, onun yerine hapse 

girer. Bir dakika küfür, bin bir esmâ-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın 

hukukuna tecavüz ve kemâlâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdâniyeti tekzip ve 

şehadetlerini reddetmek olduğundan, kâfiri, bin seneden ziyade esfel-i sâfilîne atar, 

'de hapseder.”
1223

 

* Takvâ dairesinde bulunan talebe deli de olsa, acaba Risale-i Nur'un ve kıymetli 

Elmasın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki, Risale-i Nur'un, bu âciz 

talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini yiyen, tatlı meyvesinden koparan 

nâdirdir. Hem bu kadar âcizliğimle beraber, Risale-i Nur'a hizmet edemediğim halde 

göstermiş olduğunuz teveccühe medyûn-u şükranım. Binaenaleyh, Risale-i Nur'dan 

bendeniz değil, hiçbir talebeniz o mübarek Elmastan ve lezzetten ayrılamaz.  

Affınıza mağruren, Risale-i Nur'un bu defaki taharriyâtında iki kerameti meydana 
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aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama 

yaparken, o esnâda hiç kimse görmeden, yedi sekiz yaşında, hemşiremin mahdumu, 

mektep çantasının içerisine Risale-i Nur'un nüshalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama, 

bendenizin odasındaydı. Çocuk odaya geldi; odada telâş görünce, odanın bir tarafında 

ayrıca duran Risale-i Nur'ları çantasına koydu ve içerideki memurların hiçbirisi farkına 

varmadı, çocuğa da bir şey demediler.  

              Fedakâr çocuk doğruca validesine gidiyor, "Dayımın daima bize okuduğu 

Risale-i Nur'ları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan, onlar 

başka mektup, kitap karıştırırlarken aldım, çantama koydum. Bunları iyice bir yere 

koyunuz, muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunları 

okuyordu. O okurken ben başka bir hâlet kesb ediyordum" diye validesine söylüyor ve 

mektebine avdet ediyor. Bu sayede Elmas, Cevher, Nurlar ele geçmemiş oluyor.  

Bu keramet değil de nedir? Kur'ânî bir mucize değil de nedir? Acaba bu fazilet, acaba 

bu lezzet, acaba bu Elmas, Cevher hangi telifatta vardır ki, bu Elmas, Cevher, Nurlar 

şimdiye kadar hangi zâtın ağzından dökülmüştür? Ben de, hapis değil, bu Elmas, 

Cevher, Nurlar için, her an, her dakika, her fedakârlığı memnuniyetle kabul ederim.                    

Benden sonra bu Elmas, Cevher, Nurlar yoluna evlâdım Emin de bütün hayatını sarf 

etmeye hazırdır.”
1224

 

* Âhir-i ömür muayyen olmadığı için, bu hapisteki mahkûmiyetim ve vaziyetim 

ölümden daha beter bir şekil aldığından, âhir hayatı beklemeyerek, kardeşlerimin ısrarı 

ve ilhahlarıyla, tağyir etmeyerek, o silsile-i tefekkürât Yedi Bâb üstünde yazıldı.  

            (Bu Lem'anın diğer altı bâbı Teksir Lem'alar- mecmuasında neşredildiğinden 

burada derc edilmedi.) 
1225

 

* OTUZUNCU LEM'A  

Otuz Birinci Mektubun Otuzuncu Lem'ası ve Eskişehir Hapishanesinin bir 

meyvesi, Altı Nüktedir.  

Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir ders-i âzamı Meyve Risalesi olduğu ve Afyon 

Medrese-i Yusufiyesinin kıymettar bir ders-i ekmeli el-Hüccetü'z-Zehrâ olması gibi, 

Eskişehir Medrese-i Yusufiyesinin gayet kuvvetli bir ders-i âzamı da, İsm-i Âzamı 

taşıyan altı ismin altı nüktesini beyan eden bu Otuzuncu Lem'adır.  

İsm-i Âzamdan Hayy-ı Kayyûma dair parçada pek derin ve geniş meseleleri 

herkes birden bilemez ve zevk etmez, fakat hissesiz de kalmaz.  

Birinci Nükte: 

 

İsm-i Kuddûsün bir nüktesine dairdir.  

 

Bu Küddûs nüktesi, Otuzuncu Sözün Zeylinin Zeyli olması münasiptir.  

 

-
1226

-  
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ayetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Azamın altı nurundan bir nuru olan Kuddus isminin 

bir cilvesi, Şaban-ı Şerifin ahirinde, Eskişehir Hapishanesinde bana göründü. Hem 

mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla, hem vahdet-i Rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla 

gösterdi. Şöyle ki gördüm:  

             Bu kainat ve küre-i arz, daim işler ve büyük bir fabrika ve her vakit dolar 

boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve 

misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık 

oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyorlar. Eğer pekçok dikkatle 

bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse, içinde durulmaz; insan 

onda boğulur. “
1227

 

* Otuzuncu Lem'anın İkinci Nüktesi : 

- 

âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru 

olan Adl isminin bir cilvesi, Birinci Nükte gibi, Eskişehir Hapishanesinde uzaktan uzağa 

göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz:  

Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan 

bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. 

Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir âlem var. “
1228

 

* İsm-i Âzamın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden  

Üçüncü Nükte  

 - İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle çağır. (Nahl Sûresi: 

16:125) âyetinin bir nüktesi ve bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir 

nuru olan ism-i Hakemin bir cilvesi, Ramazan-ı Şerifte Eskişehir Hapishanesinde 

göründü. Ona yalnız bir işaret olarak, beş noktadan ibaret Üçüncü Nükte acele olarak 

yazıldı, müsvedde olarak kaldı. “
1229

 

 

* Otuzuncu Lem'anın Dördüncü Nüktesi : 

- -  âyetinin bir nüktesini ve Vâhid ve 

Ehad isimlerini tazammun eden bir İsm-i Âzam veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir 

nuru olan Ferd isminin bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte Eskişehir Hapishanesinde bana 

göründü. O cilve-i âzamın tafsilâtını Risale-i Nur'a havale edip, burada muhtasar yedi 
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işaretle, ism-i Ferdin tecellî-i âzamıyla gösterdiği tevhid-i hakikîyi gayet muhtasar beyan 

edeceğiz. “
1230

 

 

* Otuzuncu Lem'anın Beşinci Nüktesi: 

-
1231

-  

âyet-i azîmenin ve  -
1232

- âyet-i azîmin 

birer nüktesi ile, İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki ziyasından bir ziyası veya altı 

nurundan bir nuru olan ism-i Hayyın bir cilvesi, Şevvâl-i Şerifte, Eskişehir 

Hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o 

kudsî kuşu avlayamadık. Tebâud ettikten sonra, hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i 

ekberin ve nur-u âzamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. “
1233

 

* kayyûmiyet-i İlâhiyeye işaret eden âyetlerin bir nüktesi ve İsm-i Âzam veyahut 

İsm-i Âzamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut İsm-i Âzamın altı nurundan altıncı 

nuru olan Kayyûm isminin bir cilve-i âzamı, Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir 

Hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle, o nur-u âzamı elbette tamamıyla beyan 

edemeyeceğim. Fakat Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Kaside-i Ercûzesinde "Sekîne" nam-ı 

âlîsiyle beyan ettiği İsm-i Âzam ve Celcelûtiyesinde yine pek muhteşem isimlerle İsm-i 

Âzam içinde bulunan o altı ismi en âzam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi 

içinde kerametkârâne bize teselli verdiği için, bu ism-i Kayyûma dahi, evvelki beş esmâ 

gibi, hiç olmazsa muhtasar bir surette, Beş Şua ile o nûr-u âzama işaret edeceğiz.”
1234

 

* ON BEŞİNCİ RİCA  

            Bu ricâ Denizli hapsinden sonra, Nurların teksirle basılarak intişârı üzerine, 

fütûhat-ı Nûriyeyi çekemeyen gizli düşman münâfıklar, türlü desîse ve iftirâlarla 

hükûmeti aleyhe çevirerek Nur Risâlelerini müsâdere ettirip, tetkik edilmesi neticesinde, 

değil tenkit edip düşmanlık göstermek, belki tetkik eden memurların kalblerini de 

fethederek, tenkit yerine takdir ettirdiğini; ve bu hâdise Nur dershanelerinin 

genişlemesine sebep olduğunu; ve bir müddet sonra gizli din düşmanları, pek âdî 

bahânelerle, zemtıeririn en şiddetli günlerinde Üstâdımızı tevkif ettirerek, büyük, gâyet 

soğuk, sobasız bir koğuşta hapsettiklerini; ve bu hapiste inâyet-i İlâhiye ile bir hakîkat 

inkişaf ederek, Nurların hapishane dâhilinde ve hâricinde intişar ve fütûhâtından dolayı 

binlerce şükrettiğini; ve rûhuna, "Sen onların zulmü yüzünden hem sevap, hem fâni 

saatlerini bâkîleştirmeyi, hem mânevî lezzetleri, hem vazife-i ilmiye ve dîniyeyi ihlâs ile 
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yapmasını kazanıyorsun" diye ihtar edilmesi üzerine, bütün kuvvetiyle "El- 

hamdülillâh" diye duâ ettiğini gâyet güzel beyân etmektedir.”
1235

 

* ON ALTINCI RİCA  

             Mahrem ve mühim mecmualar, hususan Süfyâna ve Nurun kerâmetlerine dâir 

olan risâleler, zamanı gelince neşredilsin diye saklandığı halde, bir aramada o risâleler 

bulunduğu yerden çıkarılmış; ve Üstâdımız hasta bir halde tevkif edilerek hapishaneye 

götürüldüğünü; ve Üstadımız müteellim ve Nurlara gelen zarardan müteessir iken, 

birden inâyet-i İlâhiye imdâda yetişerek, mahrem risâleleri okuyan resmî dâirelerin bir 

dershane-i Nuriye hükmüne geçip, risâleleri takdirle karşıladıklarını; ve yine Denizli 

hapsinde, ihtiyarlık, hastalık ve mâsum arkadaşlara gelen zahmetlerden elem ve teessür 

içinde iken, birden inâyet-i Rabbâniye yetişerek, hapishaneyi bir dershane-i Nûriyeye 

çevirip, bir medrese-i Yûsufiye (a.s.) olduğunu ispat ederek, Medresetü'z-Zehrâ 

kahramanlarının elmas kalemleri ile Nurların intişâra başlamasını; ve gizli düşmanların 

Üstâdımızı nasıl zehirlediklerini; ve onun yerine merhum Hâfız Ali'nin şehid olarak 

berzah âlemine seyahat eylemesi üzerine, hepsi müteellim ve müteessir bir halde iken, 

yine birden inâyet-i İlâhiye imdâda yetişerek, Üstâdımızdan zehir tehlikesinin geçmesi 

ve merhum şehidin, kabirde Nurlarla meşgul olarak, suâl meleklerine Nurlarla cevap 

vermesi; ve onun bedeline Denizli kahramanı Hasan Feyzi (rahmetullahi aleyh) ve 

arkadaşlarının hizmete girmesi ve mahpusların Nurlarla ıslah olmaları gibi çok 

emârelerle, inâyet-i Rabbâniyenin yetiştiğini ifade ettikten sonra; gençliğinde ahir 

ömrünü mağarada geçirmek arzusuna mukâbil, bu mağaraların hapishanelere, 

inzivâlara, çilehânelere, mutlak tecrid hücrelerine çevrilip, Yûsufıye medreseleri olarak 

Kur'an ve îmânın hakîkatlerine mücâhidâne bir sûrette hizmet ettirdiğini; ve o çileli 

hapislerde üç hikmet ve hizmet-i Nûriyeye üç ehemmiyetli fayda bulunduğunu beyân 

eden ehemmiyetli bir ricâdır.”
1236

 

* İKİNCİ ŞUA: 

Eskişehir hapsinin son meyvesi : 

Otuz Birinci Lem'a'nın İkinci Şuâı :  

 

              On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi'nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle 

yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, 

rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, 

bugünlerde tashih ederken, İmân ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve 

ehemmiyetli gördüm. “
1237

 

 

* ON BİRİNCİ ŞUA: 

(Meyve Risalesi) 

 

Denizli Hapsinin Bir Meyvesi : 
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             Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdâfaanamesidir. Ve bu 

hapsimizde hakiki müdâfaanamemiz dahi budur. Çünkü, yalnız buna çalışıyoruz.  

            Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve hatırası ve iki Cuma Gününün 

mahsûlüdür. “
1238

 

* MEYVE RİSALESİ: 

 -
1239

-âyetinin ihbarı ve sırrıyla, Yusuf Aleyhisselâm 

mahpusların pîridir; ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i 

Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar; elbette Risale-i Nur'un 

hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülâsalarını, bu terbiye için 

açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lâzım geliyor. İşte o 

hülâsalardan, beş altı tanesini beyan ediyoruz.  

Birincisi: 

Dördüncü Sözde izahı bulunan, her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı, 

Hâlıkımız bize ihsan ediyor; tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz 

kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmi üç saati sarf edip, beş farz namaza kâfi gelen bir saati, 

pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarfetmezsek, ne kadar hilâf-ı akıl bir hata ve o 

hatanın cezası olarak hem kalbî, hem ruhî sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden 

ahlâkını bozmak ve meyusâne hayatını geçirmek sebebiyle, değil terbiye almak, belki 

terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasâret ederiz, kıyas edilsin.  

Eğer, bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin 

herbir saati, bazan bir gün ibadet; ve fâni bir saati, bâki saatler hükmüne geçebilmesi ve 

kalbî ve ruhî meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zevâl bulması ve hapse sebebiyet veren 

hatalara kefâreten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece kârlı 

bir imtihan, bir ders ve musibet arkadaşlarıyla tesellîdârâne bir hoş sohbet olduğu 

düşünülsün...  

Dördüncü Sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak 

etmiş bir piyango kumarına yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten 

birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen halbuki dünyevî piyangoda 

o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir; çünkü bin hissedar daha var, ve uhrevî 

mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü hâtimeye mazhar ehl-i İmân için kazanç 

ihtimali binden dokuz yüz doksan dokuz olduğuna yüz yirmi dört bin enbiyanın ona 

dair ihbarını keşifle tasdik eden evliyadan ve asfiyadan had ve hesaba gelmez sâdık 

muhbirler haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, ikincisinden kaçmak ne 

derece maslahata muhalif düşer, mukayese edilsin.  

Bu meselede hapishane müdürleri ve sergardiyanları ve belki memleketin idare 

müdebbirleri ve asayiş muhafızları, Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları 

gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve Cehennem hapsini her vakit tahattur eden 
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adamların idare ve inzibatı, on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevî hapsi düşünen ve 

haram-helâl bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok 

tecrübelerle görülmüş. “
1240

 

*İkinci Meselenin Hülâsası 

 

             Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberinin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat'î 

ve zâhirdir ki, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Bu 

hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve girenler için muvakkat bir misafirhanedir; 

öyle de, bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak 

ve göçmek için bir handır. Herbir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette 

hayattan ziyade bir istediği var.  

             İşte bu dehşetli hakikatın muammasını Risale-i Nur hall ve keşfetmiş. Bir 

kısacak hülâsası şudur:  

             Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel 

cellâdının elinden ve kabir haps-i münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en 

büyük ve herşeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur 

Kur'ân'ın sırrıyla o çareyi, iki kere iki dört eder derecesinde kat'î ispat etmiş. Kısacık 

hülâsası şudur ki:  

             Ölüm ya idam-ı ebedîdir; hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak 

bir darağacıdır. Veyahut başka bir bâki âleme gitmek ve İmân vesikasıyla saadet 

sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise, ya karanlıklı bir haps-i 

münferid ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindan-ı dünyadan bâki ve nuranî bir 

ziyafetgâh ve bağistana açılan bir kapıdır. Bu hakikati Gençlik Rehberi bir temsil ile 

ispat etmiş.  

             Meselâ, bu hapsin bahçesinde asmak için darağaçları konulmuş ve onların 

dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango 

dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki beş yüz kişi, herhalde, hiç müstesnası yok ve 

kurtulmak mümkün değil, bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya "Gel, idam 

ilânını al, darağacına çık" veya "Daimî haps-i münferid pusulasını tut, bu açık kapıya 

gir" veyahut "Sana müjde! Milyonlar altın bileti sana çıkmış. Gel al" diye her tarafta 

ilânatlar yapılıyor.  

            Biz de gözümüzle görüyoruz ki, birbiri arkasında o darağaçlarına çıkıyorlar. Bir 

kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da, darağaçlarını basamak yapıp o 

duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük ve ciddî memurların 

kat'î haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada, bu hapishanemize iki heyet girdi.  

           Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zâhirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. 

Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir, insî şeytanlar içine zehir atmışlar.  

           İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiyenameler ve helâl yemekler ve mübarek 

şerbetler var. Bize hediye veriyorlar ve bil'ittifak beraber, pek ciddî ve kat'î diyorlar ki:  
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           "Eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız, yeseniz, bu 

gözümüz önündeki şu darağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim 

bu memleket hâkiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip 

ve terbiyenamelerdeki duaları ve evradları okusanız, o asılmaktan kurtulacaksınız. O 

piyango dairesinde ihsan-ı şâhâne olarak herbiriniz milyon altın biletini alacağınızı, 

görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğe o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, 

asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi, bu fermanlar ve 

bizler müttefikan size kat'î haber veriyoruz" diyorlar.  

             İşte bu temsil gibi, her vakit gördüğümüz ecel darağacının arkasında, 

mukadderat-ı nev-i beşer piyangosundan ehl-i İmân ve tâat için hüsn-ü hâtime şartıyla 

ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimalle; sefahet ve haram 

ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedî (âhirete 

inanmayanlara) veya daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve 

sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz 

ihtimalle kat'î haber veren, başka ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mucizeler 

bulunan yüz yirmi dört bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve 

sinemada gibi gölgelerini, keşifle, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan yüz yirmi 

dört milyondan ziyade evliyalar (kaddesallahü esrârehüm) ve o iki kısım meşâhir-i 

insaniyenin haberlerini aklen kat'î bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle, fikren ve 

müttefiken yakînî bir sûrette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen 

muhakkikler, 
Haşiye

 müçtehidler ve sıddîkînler, bil'icmâ, mütevatiren nev-i insanın 

güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaat-i azîme ve bu üç taife-i ehl-i hakikat ve 

beşerin kudsî kumandanları olan bu üç büyük ve âlî heyetlerin fermanlarıyla verdikleri 

haberleri dinlemeyen, ve saadet-i ebediyeye giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı 

müstakimde gitmeyenler, yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara 

almayan ve birtek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun 

yolda hareket eden bir adam, elbette ve elbette vaziyeti şudur ki:  

 

Haşiye O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. Yirmi senedir en muannid 

filozofları ve mütemerrid zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir 

ve kimse itiraz etmez.  

            İki yolun, hadsiz muhbirlerin kat'î ihbarları ile en kısa ve kolayı ve yüzde yüz 

Cennet ve saadet-i ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dağdağalı ve uzun ve sıkıntılı ve 

yüzde doksan dokuz Cehennem hapsini ve şekavet-i daimeyi netice veren yolunu ihtiyar 

ettiği halde, dünyada iki yolun, birtek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde birtek 

ihtimal-i tehlike ve bir ay hapis imkânı bulunan kısa yolu bırakıp, menfaatsiz yalnız 

zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi, dehşetli ve 

uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle 

uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini 

kaybetmiş oluyor.  

           Madem hakikat-i hal budur. Biz mahpuslar, bu hapis musibetinden intikamımızı 

tam almak için, o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani, nasıl ki bir 

dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle, bu musibet 

bizi on beş ve beş ve on ve iki üç sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi; biz 

dahi bu musibetin rağmına ve inadına, bir iki saat müddet-i hapsi bir iki gün ibadete ve 



iki üç sene cezamızı, mübarek kafilenin hediyeleriyle yirmi otuz sene bâki bir ömre ve 

on ve yirmi sene hapiste cezamızı milyonlar sene Cehennem hapsinden affımıza vesile 

edip, fâni dünyamızın ağlamasına mukabil, bâki hayatımızı güldürerek bu musibetten 

tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip, vatanımıza ve milletimize 

birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları 

ve müdürleri ve müdebbirleri dahi, câni ve eşkiya ve serseri ve katil ve sefahetçi ve 

vatana muzır zannettikleri adamları, bir mübarek dershanede çalışan talebeler 

görsünler ve müftehirâne Allah'a şükretsinler. “
1241

 

* Üçüncü Mesele 

Gençlik Rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülâsası şudur:  

Bir zaman, Eskişehir Hapishanesinin penceresinde, bir Cumhuriyet Bayramında 

oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek 

raksediyorlardı. Birden, mânevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana 

göründü. Ve gördüm ki, o elli altmış kızlardan ve talebelerden kırk ellisi, kabirde toprak 

oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde 

iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar kat'î 

müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım 

arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim: "Şimdi beni kendi halime 

bırakınız, gidiniz."  

Evet, gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün âhiri kıştır; öyle 

de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 

elli sene evvelki hadisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli 

sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalâlet ve sefahetin 

elli altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayr-ı 

meşru keyiflerine nefretle ve teellümlerle ağlayacaklardı.  

Ben o Eskişehir Hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken, sefahet ve dalâleti 

terviç eden bir şahs-ı mânevî, insî bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi:  

"Biz hayatın herbir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz; 

bize karışma."  

Ben de cevaben dedim:  

Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalâlet ve sefahete 

atılıyorsun. Kat'iyen bil ki, senin dalâletin hükmüyle bütün geçmiş zaman-ı mazi ölmüş 

ve mâdumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet 

alâkadarlığıyla ve dalâlet yoluyla, senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine, o hadsiz 

firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki 

sarhoşça, pek kısa bir zamandaki cüz'î lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı 

dahi, itikatsızlığın cihetiyle yine mâdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. 

Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hazıra uğrayan biçarelerin başları 

ecel cellâdının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alâkadarlığıyla 
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senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihâne cüz'î lezzetini zîr ü 

zeber eder. “
1242

 

* İşte ey bu medrese-i Yusufiyede benim ders arkadaşlarım! Madem hakikat 

budur ve bu hakikati Risale-i Nur o derece kat'î ve güneş gibi ispat etmiş ki, yirmi 

senedir mütemerridlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem 

istikbalimize, hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay 

ve selâmetli olan İmân ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar 

yerinde Kur'ân'dan bildiğimiz sûreleri okumak ve mânâlarını bildiren arkadaşlardan 

öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel 

huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek 

bahçeye çevirmek gibi a'mâl-i saliha ile, hapishane müdür ve alâkadarları, câni ve 

katillerin başlarında zebâni gibi azap memurları değil, belki medrese-i Yusufiyede 

Cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer 

müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.”
1243

 

* Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler, benimle beraber gelen 

eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler 

şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki:  

O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama o 

dâvânın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren ve 

Kur'ân-ı Hakîmın mu'cize-i mâneviyesinden neş'et edip çıkan ve bu zamanın birinci bir 

dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu on sekiz senedir benim düşmanlarım ve 

zındıklar ve maddiyyunlar, aleyhimde gayet gaddarâne desiselerle hükümetin bazı 

erkânlarını iğfal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara 

soktukları halde, Risale-i Nur'un çelik kalesinde yüz otuz parça cihazatından ancak iki-

üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter.  

Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyenin 

mebusları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki, üçü müstesna olarak serbest 

geziyorlardı. İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar 

müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler. “
1244

 

* Beşinci Mesele: 

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze 

ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde, gençlik dahi 

ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.  

Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, 

onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.  

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar 

dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve 

lezzetleri, âhiret mes'uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden 
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ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade 

elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Meselâ, haram sevmekte, 

bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek elemi gibi çok ârızalarla o 

cüz'î lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Ve o gençliğin suiistimâliyle gelen hastalıkla 

hastahanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalb ve ruhun gıdasızlık ve 

vazifesizliğinden neş'et eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahethanelere veya mezaristana 

düşeceklerini bilmek istersen, git hastahanelerden ve hapishanelerden ve 

meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette, ekseriyetle gençlerin gençliğinin 

suiistimalinden ve taşkınlıklarından ve gayr-ı meşru keyiflerin cezası olarak gelen 

tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esefler işiteceksin.  

Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve 

tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice 

vereceğini, başta Kur'ân olarak çok kat'î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar 

haber verip müjde ediyorlar.  

Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram 

dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, 

gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lâzım ve 

elzemdir. “
1245

 

* Yedinci Mesele: 

Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir. 

 

1246
 

 

               Bir zaman Kastamonu'da "Hâlıkımızı bize tanıttır" diyen lise talebelerine 

sâbık Altıncı Meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi, Denizli 

Hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaat-i imaniye 

aldıklarından, âhirete bir iştiyak hissedip, "Bize âhiretimizi de tam bildir. Tâ ki, 

nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın" 

dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan Altıncı Meseleyi 

okuyanların arzularıyla, âhiret rüknünün dahi bir hülâsasının beyanı lâzım geldi. Ben 

de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülâsa ile derim:  
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               Nasıl ki, Altıncı Meselede biz Hâlıkımızı arzdan, semavattan sorduk; onlar 

fenlerin dilleriyle, güneş gibi Hâlıkımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de âhiretimizi başta 

o bildiğimiz Rabbimizden, sonra Peygamberimizden, sonra Kur'ân'ımızdan, sonra sair 

peygamberler ve mukaddes kitaplardan, sonra melâikelerden, sonra kâinattan 

soracağız. “
1247

 

* Ve Kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı 

insaniyesi şehadet eden, böyle yirmi küllî hakikatlerle Cenâb-ı Hakkın Hak ismine 

bağlanan, Ve en küçük zîhayatın en cüz'î ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen 

cevap veren Hafîz-i Zülcelâlin Hafîz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve 

kâinatı alâkadar edecek ef'âlleri o ismin kâtibîn-i kiramlarıyla yazılan ve herşeyden 

ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar, elbette ve elbette ve 

herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki, bu yirmi hakikatın hükmüyle, insanlar için bir 

haşir ve neşir olacak ve Hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükâfatını ve kusuratının 

mücazatını çekecek ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayd altına alınan her amelinden 

muhasebe ve sorguya çekilecek ve dâr-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgâhının ve 

şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu âlemde çok tâifelere 

kumandanlık yapan ve karışan ve bazan karıştıran bir zabit, toprağa girip her 

amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır.”
1248

 

* Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata 

mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını 

kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, ehl-i 

namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir 

dakika lezzeti için bir mes'ut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, hapiste dört beş 

sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman-ı âhiret onun imdadına 

gelse, çabuk aklını başına alır. "Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben 

onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindanı bulunan bir Padişah-ı 

Zülcelâlin melâikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş 

değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım" diye, 

birden, zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye 

başlar. Bu mânânın dahi Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa 

kesiyoruz.”
1249

 

* Hem nev-i beşerin ehemmiyetli bir kısmı, hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi 

musibetzedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar, eğer iman-ı âhiret onların 

imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtarıyla gözü önüne gelen ölüm ve intikamını 

alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zâlimin mağrurâne ihaneti ve büyük 

musibetlerde boşu boşuna malını, evlâdını kaybetmekle gelen elîm meyusiyeti ve bir-iki 

dakika veya bir iki saat keyif yüzünden beş on sene böyle bir hapis azabını çekmekten 

gelen kederli sıkıntı, elbette o biçarelere dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba 

çevirir. Eğer âhirete İmân imdatlarına yetişse, birden onlar nefes alırlar; sıkıntıları, 

meyusiyetleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri, derece-i imanına göre kısmen ve bazan 

tamamen zâil olur.”
1250
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* Evet, Cehennem ise, hayr-ı mahz olan daire-i vücudun Hâkim-i Zülcelâlinin 

hakîmâne ve âdilâne bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celâlli bir mevcut 

ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve 

pek çok hikmetleri ve âlem-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebâni gibi pek çok zîhayatın 

celâldarâne meskenleridir.”
1251

 

* Evet, nasıl bir serseri âsi ve raiyete tecavüz eden bir adam, oranın izzetli 

hâkimine dese, "Beni hapse atamazsın ve yapamazsın" diye izzetine dokunsa, elbette o 

şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak, onu içine atacak. Aynen öyle 

de, kâfir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celâline şiddetle dokunuyor. Ve azamet-i kudretine 

inkâr ile dokunduruyor. Ve kemâl-i rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette 

Cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbab-ı mucibesi ve vücudunun hikmetleri 

olmasa da, öyle kâfirler için bir Cehennemi halk etmek ve onları içine atmak, o izzet ve 

celâlin şe'nidir.  

Hem mahiyet-i küfür dahi Cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti 

eğer tecessüm etse, lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve Cennetten bu 

noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de, Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki 

meselelerde dahi işaret edilmiş ki, küfrün ve bilhassa küfr-ü mutlakın ve nifakın ve 

irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve mânevî azapları var, eğer tecessüm etse, 

o mürted adama bir hususî cehennem olur ve büyük Cehennemden bu cihette gizli 

haber verir. Ve bu fidanlık dünya mezraasındaki hakikatçikler âhirette sümbüller 

vermesi noktasında bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret eder, "Ben onun bir 

mayasıyım," der. "Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi 

nümunesi, benim meyvem olur."  

Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. 

Öyleyse hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl, on beş sene cezada 

(sekiz milyona yakın dakikada) hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip 

maslahata ve hukuk-u âmmeye muvafık görür. Elbette bir küfür bin katl kadar olması 

cihetiyle, bir dakika küfr-ü mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o 

kanun-u adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, 2 trilyon 880 

milyara yakın dakikada azaba müstehak ve sırrına mazhar olur. “
1252

 

* Ey bu medrese-i Yusufiyede benim ders arkadaşlarım!  

Bu dehşetli haps-i ebedîden kurtulmanın kolayı, çaresi, bu dünyevî hapsimizden 

istifade ederek, elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla 

beraber, eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı edâ ederek herbir saat bu hapisteki 

ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedî hapisten necatımız ve o nuranî 

cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak, dünyamız ağladığı gibi 

âhiretimiz dahi ağlayacak - O, Dünyada da, Ahirette de ziyana 

uğramıştır. (Hac Sûresi: 11.)3- tokadını yiyeceğiz. “
1253

 

                                                           
1251 Şualar | On Birinci Şuâ | 207 
1252 Şualar | On Birinci Şuâ | 208 
1253 Şualar | On Birinci Şuâ | 209 



* Cenâb-ı Hakka hadsiz şükürler olsun, iki aylık iftirak üzüntülerini ve 

muhaberesizlik ıztıraplarını hafifleştiren ve kalblerimize taze hayat bahşeden ve 

ruhlarımıza yeni, sâfî bir nesîm ihdâ eden Kur'ân'ın celâlli ve izzetli, rahmetli ve şefkatli 

âyetlerindeki tekraratın mehâsinini tâdâd eden, hikmet-i tekrarının lüzum ve 

ehemmiyetini izah eden ve Risale-i Nur'un bir harika müdafaası olan "Denizli 

Meyvesinin Onuncu Mes'elesi" namını alan Emirdağ Çiçeğini aldık. Elhak takdir ve 

tahsine çok lâyık olan bu çiçeği kokladıkça, ruhumuzdaki iştiyak yükseldi. Dokuz aylık 

hapis sıkıntısına mukabil, Meyvenin Dokuz Meselesi nasıl beraatimize büyük bir vesile 

olmakla güzelliğini göstermişse, Onuncu Meselesi olan çiçeği de Kur'ân'ın îcazlı 

i'câzındaki harikaları göstermekle o nisbette güzelliğini göstermektedir.  

Evet sevgili üstadım, gülün çiçeğindeki fevkalâde letafet ve güzellik, ağacındaki 

dikenleri nazara hiç göstermediği gibi, bu nuranî çiçek de bize dokuz aylık hapis 

sıkıntısını unutturacak bir şekilde o sıkıntılarımızı da hiçe indirmiştir.”
1254

 

* Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker 

ve Nekir'in: "Men Rabbüke" (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini 

medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, "Men mübtedâdır, Rabbüke onun 

haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır" diyerek, hem o 

melâikeleri, hem hazır ruhları, hem o vâkıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfü'l-

kubur velîsini güldürdü ve rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu 

gibi, Risale-i Nur'un bir şehid kahramanı olan merhum Hâfız Ali, hapiste Meyve 

Risalesini kemâl-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melâike-i suale 

mahkemedeki gibi Meyve hakikatleriyle cevap verdiği misilli, ben de ve Risale-i Nur 

şakirtleri de, o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde 

hakikaten ve şimdi mânen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk 

edecekler inşaallah.”
1255

 

* Ve yazdığı mühim eserlerinden âyetü'l-Kübrânın tab'ıyla kendi zâtına ve 

talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'ân'ın irşadıyla ve 

Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirtlerin iştiyakıyla bir medrese-i Yusufiyeye çeviren ve bir 

dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'ân'ı o dershanede 

hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'ân'ın kuvve-i kudsiyesiyle ve Risale-i Nur'un 

tesellîsiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle, ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün 

ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı Meyve ve Müdafaanâme 

risaleleriyle Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın i'câzıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli 

bürhanlarıyla ve şakirtlerin ihlâsı ile, izn-i İlâhî ile üzerinden kapılarını açtırıp beraat 

kazandıran ve o günde bize ve âlem-i İslâma bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i 

Nur'ları nûrun alâ nûr olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve 

yazılmasına hak kazandıran……”
1256

 

* Din yalnız İmân değil; belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katl, 

zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük 

günahları işleyenleri onlardan men etmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir 

hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi? O halde, her hanede, belki herkesin 

yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o 

pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur, amel-i salih noktasında, İmân cânibinden, 
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herkesin başında her vakit bir mânevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve 

gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır.”
1257

 

* Efendiler, Reis Bey, dikkat ediniz! Risale-i Nuru ve şakirtlerini mahkûm etmek, 

doğrudan doğruya küfr-ü mutlak hesabına, hakikat-i Kur'âniye ve hakaik-i imaniyeyi 

mahkûm etmek hükmüne geçmekle, bin üç yüz seneden beri her senede üç yüz milyon 

onda yürümüş ve üç yüz milyar Müslümanların hakikate ve saadet-i dâreyne giden 

cadde-i kübrâlarını kapatmaya çalışmaktır ve onların nefretlerini ve itirazlarını 

kendinize celb etmektir. Çünkü o caddede gelip gidenler, gelmiş geçmişlere dualar ve 

hasenatlarıyla yardım ediyorlar. Hem bu mübarek vatanın başına bir kıyamet kopmaya 

vesile olmaktır. Acaba mahkeme-i kübrada, bu üç yüz milyar dâvâcıların karşısında 

sizden sorulsa ki, "Doktor Duzi'nin, baştan nihayete kadar serâpâ İslâmiyetiniz ve 

vatanınız ve dininiz aleyhinde ve frenkçe Tarih-i İslam namındaki eseri ki, zındıkların 

kütüphanelerinizdeki eserlerine, kitaplarına ve serbest okumalarına ve o kitapların 

şakirtleri, kanununuzca cemiyet şeklini almalarıyla beraber, dinsizlik veya komünistlik 

veya anarşistlik veya pek eski ifsad komitecilik veya menfî Turancılık gibi siyasetinize 

muhalif cemiyetlerine ilişmiyordunuz? Neden hiçbir siyasetle alâkaları olmayan ve 

yalnız İmân ve Kur'ân cadde-i kübrâsında giden ve kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı 

ebedîden ve haps-i münferitten kurtarmak için Kur'ân'ın hakikî tefsiri olan Risale-i Nur 

gibi gayet hak ve hakikat bir eseri okuyanlara ve hiçbir siyasî cemiyetle münasebeti 

olmayan o hâlis dindarların birbiriyle uhrevî dostluk ve uhuvvetlerine cemiyet nâmı 

verip ilişmişsiniz? Onları pek acip bir kanunla mahkûm ettiniz ve etmek istediniz?" 

dedikleri zaman ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz.  

Ve sizi iğfal eden ve adliyeyi şaşırtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete 

zararlı bir surette meşgul eyleyen muarızlarımız olan zındıklar ve münafıklar, istibdad-ı 

mutlaka "cumhuriyet" nâmı vermekle, irtidad-ı mutlakı rejim altına almakla, sefahet-i 

mutlaka "medeniyet" ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye "kanun" ismini takmakla 

hem sizi iğfal, hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve 

millete ve vatana ecnebi hesabına darbeler vuruyorlar.  

Ey efendiler! Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa 

Risale-i Nur şakirtlerine şiddetli bir surette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve 

herbir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi; ve hücumun durmasıyla zelzelenin 

durması işaretiyle, şimdiki mahkûmiyetimizle gelen semâvî ve arzî belâlardan siz 

mes'ulsünüz!  

Denizli Hapishanesinde tecrid-i mutlak ve haps-i münferitte mevkuf  Said 

Nursî”
1258

  

* Yirmişer, otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma 

bedel, yüz binler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya 

vesile olan Risale-i Nur, o zâyiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben 

kabul etseydim, hiçbir şeye âlet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i 

Nur meydana gelmezdi. Hattâ ben, hapiste muhterem kardeşlerime demiştim: Eğer 

Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkûm eden 
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zâtlar, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idam-ı ebedîden necat bulsalar, siz şahit 

olunuz, ben onları da ruh u canımla helâl ederim.”
1259

 

* Evet, bu gizli inayetin bir lâtif zarafetidir ki, bütün buraya gelen Risale-i Nur 

talebelerine "hocalar" namı verilmiş. Herkes, lisanında "hocalar, hocalar" diye 

hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içinde lâtif bir işaret var ki, bu hapis medreseye 

döndüğü gibi, Risale-i Nur şakirtleri dahi birer müderris, muallim ve sair hapishaneler 

de bu hocaların sayesinde inşaallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir.”
1260

 

* Aziz, sıddık kardeşlerim,  

             Sair yerlere nisbeten en sıkıntılı ve en soğuk olan bu hapsin zahmet ve 

meşakkatini çeken, elbette bu hapsin sebebinde derecesine göre bir kaçınmak meyli 

olacak. Fakat onun zâhirî sebebi olan Risale-i Nur'un o zahmet çekenlere kazandırdığı 

iman-ı tahkikî ve iman-ı tahkikî ile hüsn-ü hâtime ve şirket-i mâneviye ile yüzer adam 

kadar a'mâl-i saliha o acı zahmeti tatlı bir rahmete çevirdiğinden, bu iki neticenin fiyatı, 

sarsılmaz bir sadakat ve sebatkârlıktır. Onun için, pişman olmak ve vazgeçmek, büyük 

bir hasârettir. Şakirtlerin dünya ile alâkası olmayan veya pek az bulunanları için bu 

hapis daha hayırlıdır, bir cihette hürriyet yeridir. Ve alâkası bulunan ve idaresi yerinde 

olanlara, sarf edilen paraları muzaaf sadakalara ve geçirilen ömür saatleri muzaaf 

ibadetlere çevirmesinden, şekvâ yerine şükür etmeleri iktiza ediyor. Ve fakir ve zayıf 

kısmı ise, zaten hapsin haricinde onlara faydasız sevaplar, mes'uliyetli meşakkat 

verdiğinden, bu hayırlı, çok sevaplı, mes'uliyetsiz ve arkadaşlarının mütekabil 

tesellileriyle hafifleşen meşakkat, onlar için medar-ı şükrandır.”
1261

 

* Sizin hapis meyveleriniz, benim nazarımda Firdevs meyveleri gibi hoştur, 

kıymetlidir. Benim sizler hakkında büyük ümitlerimi ve dâvâlarımı tasdik ve tahkik 

ettiği gibi, tesanüdün kuvvetini pek güzel gösterdi. O mübarek kalemler birleştikçe, üç 

dört eliflerin birleşmesi gibi üç-dört yüz kıymetini bu kadar ağır tazyikat altında izhar 

eyledi. Ve bu müşevveş şerait içinde vahdetinizi muhafaza eden hâlet-i ruhiye, dünkü 

dâvâmı ispat ediyor.”
1262

 

* Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste katî kanaatim gelmiş ki, 

Risale-i Nur ile kıraeten ve kitabeten iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. 

Meşgul olmadığım zaman o musibet tezâuf edip lüzumsuz şeylerle beni müteessir eder. 

Bazı esbaba binaen, ben en ziyade Hüsrev'i ve Hâfız Ali (r.h.), Tahirî'yi sıkıntıda tahmin 

ettiğim halde, en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalb, onlarda ve beraberlerinde 

bulunanlarda görüyordum. "Acaba neden?" derdim. Şimdi anladım ki, onlar hakikî 

vazifelerini yapıyorlar; mâlâyani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin 

vazifelerine karışmadıklarından ve enâniyetten gelen hodfuruşluk ve tenkit ve telâş 

etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itmi'nan-ı kalbleriyle Risale-i Nur 

şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler, zındıkaya karşı Risale-i Nur'un mânevî kuvvetini 

gösterdiler. Cenâb-ı Hak, onlardaki nihayet tevazu ve mahviyette tam izzet ve 

kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin. âmin.”
1263
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* Üçüncü Nokta: Zaten meseleyi uzatacak ehemmiyetli kitapları ve evrakları ve 

müdafaaları dahi Ankara'ya göndereceğini, mahkeme reisi o gün söyledi. Elbette şimdi 

yetişmiş. Şimdi benim muntazam ve izahlı iki müdafaanamem gitse, belki meseleyi 

çabuk halleder, mesele uzanmaz, tâcil eder; çabuk aile sahipleri kurtulurlar. Fakat ben 

ve benim gibi alâkasızlar kurtulmaya değil, belki hakaik-i imaniyeyi mülhidlere, 

mürtedlere karşı müdafaa etmek için, en müsait bir yer olan hapiste kalmak 

lâzımdır.”
1264

 

* Hastalığına merak etme. Cenâb-ı Hak şifa versin. âmin. Hapiste herbir saat 

ibadet on iki saat ibadet yerinde bulunmasından, çok kârlısın. İlâç istersen, bir kısım 

dermanlar bende var, sana göndereyim. Zaten ortalıkta bir hafif hastalık var. Ben 

mahkemeye gittiğim gün, herhalde hasta oluyorum. Belki sen bana yardım etmek için, 

eski zamanda birbirinin bedeline hasta olması ve ölmesi gibi harika fedakârlık gösteren 

zatlar gibi, benim bir parça rahatsızlığımı aldın.”
1265

 

* Ehl-i dünya, ben onlarla mübareze ediyorum diye asılsız tevehhüm ederek beni 

hapse attılar. Fakat kader-i İlâhî, ben onlarla konuşmadığım ve ıslah-ı hallerine 

çalışmadığımdan beni hapse attı. Ve hapiste yalnız birkaç arkadaşımla kalsam, Ankara 

makamatına karşı âlem-i İslâm'ı alâkadar edecek bir alenî muhakeme isteyeceğim ve 

dâvâ edeceğim ve Meyve Risalesini ve müdafaat parçalarını yeni harfle müteaddit 

nüshalar çıkarıp mühim makamata göndereceğiz inşaallah.”
1266

 

* Bu yakında, bizimle alâkadar bir hanım, üç kardeşimizin öldüğünü görmüştü. 

Tabiri: Bu iki Ali ve Risale-i Nur'a hapiste tâbi olmak isteyen aslen Mustafa, 

umumumuzun bedeline âhirete gittiler ve selâmetimizin hesabına feda oldular 

demektir.”
1267

 

* İki üç kardeşlerimiz şöyle kendilerine bir güzel teselli bulmuşlar. Diyorlar ki:  

"Bu hapiste bir kısım yeni kardeşlerimiz, bir iki saat gayr-ı meşru bir hareket 

yüzünden, bir iki, belki on sene bu musibet içinde sabır ve tahammül ediyorlar. Hattâ 

bir kısmı şükrederek başka günahlardan kurtulduk dedikleri halde, biz, Risale-i Nur 

vasıtasıyla en meşru bir hareket ve hizmet-i imaniye yüzünden altı yedi ay hayırlı bir 

sıkıntıdan neden şekvâ ediyoruz?" diyorlar. Ben de, "Bin Bârekâllah" onlara derim.  

Evet, beş on sene hem imanını, hem başkalarının imanlarını kurtarmak niyetiyle zevkli, 

tatlı, hayırlı, kudsî bir hizmet ve yüksek bir ubudiyet-i fikriye yüzünden beş on ay 

zahmet çekmek, medar-ı şükür ve iftihardır.  

Bir hadiste ferman etmiş ki: "bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahrâ dolusu kırmızı 

koyun, keçilerden daha hayırlıdır." İşte burada, mahkemede ve Ankara'da, sizlerin 

yazılarınız ve hizmetleriniz vasıtasıyla ne kadar insanlar imanlarını dehşetli 

şüphelerden kurtardığını ve kurtaracağını düşününüz, sabır içinde kemâl-i rıza ile 

şükrediniz.  

              Eğer Ankara'da hâkim olan Halk Partisi, oraya giden Risale-i Nur'un kuvvetli 

kitaplarına karşı inat etse ve musalâha niyetiyle himayesine çalışmazsa, bizim en rahat 

yerimiz hapistir ve mülhidler, bolşevizmi zındıka ile birleştirdiğine alâmettir ve 
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hükümet, onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risale-i Nur çekilir, tevakkuf eder, 

maddî ve mânevî musibetler hücuma başlarlar.”
1268

 

* İkinci cihet: Ben, bu hapisteki kardeşlerimin selâmetleri ve necatları ve 

zulmetten kurtulmaları için, değil yalnız bir divanelik isnadını, belki kemâl-i fahir ve 

ferahla tamam aklımı ve hayatımı feda etmesini kabul ediyorum. Hattâ siz münasip 

görürseniz, o üç zatlara benim tarafımdan bir teşekkürname yazılsın ve onları mânevî 

kazançlarımıza teşrik ettiğimiz bildirilsin.”
1269

 

* Benim hakkımda adalet eden o mahkemelerin haysiyetini muhafaza için 

mahkemenizden rica ederim. O aynı mesele olan "Risale-i Nur" ve "cemiyetçilik" ve 

"tarikatçılık" ve "ihlâl-i emniyet ve âsâyişi bozmak" ihtimalinden başka bir sebep, bir 

mesele bulunuz, beni onunla muaheze ediniz. Benim kusurlarım çoktur. Ben de size 

mesuliyetime dair yardım edeceğime dair karar verdim. Çünkü hapsin haricinde 

hapisten çok ziyade azap çektim. Şimdi benim için medar-ı rahat ya kabir, ya hapistir. 

Hakikaten hayattan usandım. Bu yirmi sene haps-i münferitteki tâzip ve işkenceli 

tarassutlar, ihanetler artık yeter. Sonra gayretullaha dokunur. Bu vatana yazık 

olur.”
1270

 

* Dördüncüsü: Eskişehir Mahkemesinde altı ay tetkikten sonra, sebebi de 

cemiyetçilik, tarikatçılık olduğu ve o evham bahanesiyle büyük reisin ona şahsî 

garazıyla onun aleyhinde bazı adliyecileri teşvik ettiği halde, cemiyetçilik ve tarikatçılık 

ve Risale-i Nur cihetinde beraat ettirip, yalnız Risale-i Nur'un bir küçük parçası olan 

Tesettür Risalesini bahane ederek, kanun ile değil de, yalnız kanaat-ı vicdaniye ile yüz 

şakirt içinde beş on şakirde altışar ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört 

buçuk ay mevkuf, yani bir buçuk ay hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli 

Mahkemesi yine dokuz ay cemiyetçilik ve tarikatçılık gibi birkaç bahane ile yirmi 

senelik bütün mektubat ve telifatlarını inceden inceye tetkikle beraber, Ankara'nın 

Ağırceza Mahkemesine beş sandık kitapları gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve 

mektuplar Ankara ve Denizli Mahkemelerinde tetkikten geçtikleri halde, o mahkemeler 

ittifakla cemiyetcilik, tarikatçılık 
Haşiye 

vesair bahaneler cihetinde beraat kararı verip o 

kitap ve mektupları aynen sahiplerine iade ve Said'i arkadaşlarıyla beraber beraat 

ettirdikleri halde, bir siyasî cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir adam tarzında onu 

itham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde tarikat noktasında sevk etmek ne 

kadar kanunsuz olduğunu, insaniyeti sukut etmeyen bilir. 

Haşiye : 

            Nurların esası ve hedefi, iman-ı tahkikî ve hakikat-i Kur'âniyedir. Onun için üç 

mahkeme tarikat noktasında beraat vermişler. Hem bu yirmi senede hiçbir adam 

dememiş: Said bana tarikat vermiş. Hem bin seneden beri, bu milletin ekser ecdadı 

bağlandığı bir meslek, sebeb-i mesuliyet olamaz. Hem gizli münafıklar hakikat-i 

İslâmiyet'e tarikat namını takıp, bu milletin dinine taarruz ettiklerine karşı galibane 

mukabele edenler, tarikatla itham edilmezler. Cemiyet ise, uhuvvet-i İslâmiye cihetinde 

bir uhrevî kardeşliktir. Yoksa siyasî cemiyet olmadığına, üç mahkeme hüküm vermişler, 

o cihette beraat ettirmişler.”
1271
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* Üçüncüsü: Ehl-i imandan bütün gelenler, mâziye gidenlere mağfiret dualarıyla 

ve hasenatlarını onların ruhlarına bağışlamalarıyla yardımlarına binaen Denizli 

Mahkemesinde demiştim:  

            "Mahkeme-i kübrâda, milyarlar ehl-i İmân olan dâvâcılar tarafından, Kur'ân 

hakikatlerine hizmet eden Nur talebelerini mahkûm ve perişan etmek isteyenlerden ve 

sizlerden sorulsa ki, 'Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, komünistlerin neşriyatlarına ve 

anarşiliğe yetiştiren cemiyetlerine müsamahakârâne bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve 

milleti anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlâksızlıktan ve vatandaşlarını ölümün idam-ı 

ebedîsinden kurtarmaya çalışan Risale-i Nur ve talebelerini hapisler ve tazyiklerle 

perişan etmek istediniz' diye sizlerden sorulsa ne cevap vereceksiniz? Biz de sizlerden 

soruyoruz." Onlara demiştim. O zaman o insaflı, adaletli zatlar bizi beraat ettirdiler, 

adliyenin adaletini gösterdiler.”
1272

 

* Müdüre, Müddeiumuma, Mahkeme Reisine bir istida yazdım. Bir kardeşime 

gönderdim, tâ bilmediğim yeni hurufla yazsın. Ve yazıldı, onlara verildi. Güya büyük 

bir suç işlemişim diye benim pencerelerimi mıhladılar. Ve duman beni sıkıyordu, bir 

pencereyi bırakmadım ki mıhlanmasın. Şimdi onu da mıhladılar. Hem hapis usulü tecrit 

on beş gün kadar olduğu halde, beni üç buçuk ay tecrid-i mutlakta hiçbir arkadaşımla 

temas ettirmediler. Hem üç aydan beri benim aleyhimde kırk sayfalık bir iddianame 

yazılıp bana gösterildi. Yeni hurufu bilmediğimden, hem rahatsız ve hattım çok noksan 

olmasından, çok rica ettim ki, "Bana biri iddianameyi okuyacak ve dilimi bilen 

talebelerimden benim itiraznamemi yazacak iki adama izin veriniz" dedim; izin 

vermediler. Dediler, "Avukat gelsin, okusun." Sonra onu da bırakmadılar. Yalnız bir 

kardeşe dediler ki: "Eski hurufa çevir, ona ver." Halbuki, o kırk sayfayı yazmak altı 

yedi günde ancak olur. Bir saatte bana okumak işini, altı yedi güne kadar uzatmak, tâ 

benimle kimse temas etmesin fikri ise, pek dehşetli bir istibdat ile benim bütün hukuk-u 

müdafaamı iskat etmektir. Dünyada, yüz cinayeti bulunan ve asılacak bir adam dahi 

böyle muamele göremez. Ben hakikaten bu emsalsiz işkencenin hiçbir sebebini 

bilmediğimden çok azap çekiyorum. Ben haber aldım ki, Mahkeme Reisi vicdanlı ve 

merhametlidir. Bu kanaate binaen, ilk ve son bir tecrübe olarak makamınıza bu 

istirhamname ve şekvâyı yazdım.”
1273

 

* Afyon Mahkemesine ve Ağırceza Reisine beyan ediyorum ki:  

 

             Eskiden beri fıtratımda tahakkümü kaldırama-dığım için dünyaya karşı 

alâkamı kesmiştim. Şimdi o kadar mânâsız, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana 

gayet ağır gelmiş, yaşayama-yacağım. Hapsin haricinde yüzler resmî adamla-rın 

tahakkümlerini çekmeye iktidarım yok. Bu tarz hayattan bıktım. Ben sizden bütün 

kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana 

lâzımdır. Makam-ı iddianın asılsız isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni 

cezalandırmaz. Fakat beni mânen cezalandıracak, vazife-i hakikiyeye karşı büyük 

kusurlarım var. Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim.”
1274
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* Bizi kanunsuz hapislere sokmak ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bizi 

perişan etmek sırasında o gizli düşmanlarımıza münafıklık, zındıklık, dinsizlik 

söylediğimizi, iğfallerine kapılmış memurlara atfetmesi hatadır.”
1275

 

* İddiacı demiş: Said'in gizli düşmanı yok. Ve onu zehirleyen yok. Ve zındık na-

mını verdiği ve kırk seneden beri Said onların ehl-i İmân hakkındaki ifsadatına karşı 

Kur'ân'ın hakikatleriyle mukabele ettiği bir komite yoktur. Belki onu tazyik eden bir 

kısım memurlara zındık ve münafık diyor.  

İddiacının bu ithamı, hem kaç vecihle hatâ ve yalan, hem bîçare ve aldanmış ve vazife 

itibarıyla Said'i hapis veya tâzip etmiş, bir kı-sım Müslüman ve ehl-i İmân memurlara o 

münafık ve zındık tabirini vermek büyük bir cinayettir. Ve bu dindar milleti bir tahkir 

ve ithamdır ki, Said mükerrer demiş: "O vazifeperver Müslümanlar Nurlara zarar 

vermeyen ve istifade eden adliye memurları beni idamla mahkûm etseler, hakkımı 

onlara helâl ederim" deyip, mümkün olduğu kadar musalâhakârâne onların vazifelerine 

dokunacak harekâttan çekinen bir münzevî ve garip adam hakkında bu itham büyük 

bir günah ve bir iftiradır.”
1276

 

*Bir zaman meşhur bir allâmeyi, harbin müteaddit cephesinde cihada gidenler 

görmüşler, ona demişler. O da demiş: "Bana sevap kazandırmak ve derslerimden ehl-i 

imana istifade ettirmek için benim şeklimde bazı evliyalar benim yerimde işler 

görmüşler." Aynen bunun gibi, Denizli'de camilerde beni gördükleri, hattâ resmen 

ihbar edilmiş ve müdür ve gardiyana aksetmiş. Bazıları telâş ederek, "Kim ona 

hapishane kapısını açıyor?" demişler. Hem burada dahi aynen öyle oluyor. Halbuki 

benim çok kusurlu, ehemmiyetsiz şahsiyetime pek cüz'î bir harika isnadına bedel, 

Risale-i Nur'un harikalarını ispat edip gösteren Sikke-i Gaybî Mecmuası yüz derece, 

belki bin derece ziyade Nurlara itimat kazandırır ve makbuliyetine imza basar. Hususan 

Nurun kahraman talebeleri, hakikaten hârika halleri ve kalemleriyle imza 

basıyorlar.”
1277

 

*Acaba bir nutukla, isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve kırk sene evvel bir 

makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkûr üç dehşetli kumandanlara 

karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde, "Başımdaki saçlarım 

adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalâlete teslim-i silâh 

edip vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem, hakikat-i Kur'âna feda olan bu başımı 

zâlimlere eğmem" diyen ve Emirdağı'nda beş on âhiret kardeşi ve üç dört 

hizmetçilerden başka kimse ile alâkadar olmayan bir adam hakkında, ithamnamede, 

"Bu Said Emirdağı'nda gizli çalışmış, âsâyişe zarar vermek fikriyle orada bir kısım 

halkları zehirlemiş. Yirmi adam da etrafta onu medhedip hususî mektuplar yazdıkları 

gösteriyor ki, o adam inkılâp ve hükûmet aleyhinde gizli bir siyaset çeviriyor" diyerek 

emsalsiz bir adavet ve ihanetlerle iki sene hapse sokmak ve hapiste tecrid-i mutlakla ve 

mahkemede konuşturmamakla tâzip edenler ne derece haktan ve adaletten ve insaftan 

uzak düştüklerini vicdanlarına havale ediyorum.”
1278

 

*Evet, herbir hükûmetin bir kanunu, bir usulü var; o kanuna göre ceza verilir. 

Hükûmet-i cumhuriyenin kanunlarında, beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstehak 

edecek esbâb bulunmazsa elbette takdir ve mükâfat ve tarziye ile beraber tam 
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hürriyetimizi vermek lazım gelir. Çünkü, meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i 

Kur'âniyem eğer hükûmetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza ve birkaç 

dostuma altışar ay mahkûmiyetle olamaz. Belki yüz bir sene ve idam gibi bana ceza ve 

en ağır cezaları da benimle ciddî hizmetime irtibat edenlere vermek lâzım gelir. Eğer 

hizmetimiz hükûmetin aleyhinde olmazsa, o vakit değil ceza, hapis, itham, belki takdir 

ve mükâfatla karşılanmak lâzım gelir. Çünkü, bir hizmet ki, yüz yirmi risale o hizmetin 

tercümanları olmuş ve o hizmetle koca Avrupa filozoflarına meydan okuyup esasları zîr 

ü zeber edilmiş. Elbette o tesirli hizmet, ya dahilde gayet müthiş bir netice verir, veyahut 

gayet nâfi ve yüksek ve ilmî bir semere verecek. Onun için göz boyamak nev'inde ve 

efkâr-ı âmmeyi aldatmak tarzında ve hakkımızda zâlimlerin entrikalarını, yalanlarını 

setretmek suretinde, çocuk oyuncağı gibi, bana bir sene ceza verilmez. Benim emsalim, 

ya idam olur, darağacına müftehirâne çıkarlar, veyahut lâyık olduğu makamda serbest 

kalırlar.”
1279

 

*Evet, fahr ve temeddüh niyetiyle değil, belki mecburiyet ve mahcubiyetle, 

hodfuruşâne eski bir kısım riyakârlığımı hatırlamakla beni ehemmiyetsiz, vücudundan 

istifade edilmez, âdi mertebeye sukut ettirmek isteyenlerin yanlışlarını göstermek için 

derim:  

            İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi namındaki matbu, eski müdafaatımı 

görenlerin tasdikiyle, 31 Mart hadisesinde, bir nutukla isyan etmiş sekiz taburu itaate 

getiren ve bir zaman gazetelerin yazdıkları gibi, İstiklâl Harbinde Hutuvât-ı Sitte 

namında bir makale ile İstanbul'daki efkâr-ı ulemayı İngiliz aleyhine çevirip Harekât-ı 

Milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden ve Ayasofya'da binler adama nutkunu 

dinlettiren ve Ankara'daki Meclis-i Mebusânın şiddetli alkışlamasıyla karşılanan ve 150 

bin banknot 163 mebusun imzasıyla medrese ve darülfünununa tahsisatı kabul ettiren 

ve Reisicumhurun hiddetine karşı divan-ı riyasette kemâl-i metanetle, fütur 

getirmeyerek mukabele edip namaza davet eden ve Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyede 

hükûmet-i İttihadiyenin ittifakıyla hikmet-i İslâmiyeyi Avrupa hükemasına tesirli bir 

surette kabul ettirmek vazifesine lâyık görünen ve cephe-i harpte yazdığı ve şimdi 

müsadere edilen İşârâtü'l-İ'câz, o zamanın başkumandanı olan Enver Paşaya o derece 

kıymettar görünmüş ki, kimseye yapmadığı bir hürmetle istikbaline koştuğu o yâdigâr-ı 

harbin hayrına, şerefine hissedar olmak fikriyle, İşârâtü'l-İ'câz'ın tab'ı için kâğıdını 

vererek, müellifinin harpteki mücahedatı takdirkârâne yad edilen bir adam, böyle âdi 

bir beygir hırsızı veyahut kız kaçırıcı ve bir yankesici gibi en aşağı bir cinayetle kendini 

bulaştırıp izzet-i ilmiyesini ve kudsiyet-i hizmetini ve kıymettar binler dostlarını rezil 

edip sukut edemez ki, siz onu bir senelik cezayla mahkûm edip âdi bir keçi, koyun 

hırsızı gibi muamele edesiniz... Ve sebepsiz on sene sıkıntılı bir tarassutla tazip ettikten 

sonra, şimdi de bir sene hapisle beraber bir senede nezaret altında tutmak suretiyle, 

Padişahın tahakkümünü kaldıramadığı halde garazkâr bir hafiyenin veya âdi bir polisin 

tahakkümü altında azap vermektense, idam edilmesini daha evlâ görür. Eğer böyle bir 

adam dünyaya karışsaydı ve karışmaya arzusu olsaydı ve hizmet-i kudsiyesi müsaade 

etseydi, Menemen hadisesinin ve Şeyh Said vakıasının onar misli olacak bir tarzda 

karışırdı. Dünyaya işittirecek bir top sadası, bir sinek sadasına inmeyecekti.”
1280

 

*İşte beni ve beş on dostlarımı bu âdi ve ehemmiyetsiz cezaya çarpmak, umum 

memlekette aleyhimize bir şiddetli propaganda ve milleti korkutup bizden nefret 

ettirmek ve Dahiliye Nazırı Şükrü Kaya, mühim bir kuvvetle, Isparta'da birtek neferin 
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göreceği işi görmek için, yani beni tevkif etmek için Isparta'ya celb edilmesi ve Hey'et-i 

Vekile Reisi İsmet, vilâyet-i şarkiyeye o münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste 

bütün bütün konuşmaktan men edilmem ve bu gurbette kimsesizlikte hiçbir kimsenin 

halimi sormak ve selâm göndermesine meydan verilmemesi gösteriyor ki, dağ gibi bir 

ağaçta nohut gibi birtek meyve bulundurup mânâsız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir 

ki, değil hükûmet-i cumhuriye gibi en ziyade kanunperest ve kanunî bir hükûmet, belki 

hikmetle iş görmek mânâsıyla hükûmet namı verilen dünyada hiçbir hükûmetin işi 

olamaz.”
1281

 

*Benim hakkımda, müstesna bir surette, pek ziyade ehl-i dünya tevehhüm edip 

âdetâ korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasî bir kusur teşkil etmeyen 

ve ittihama medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbâı 

çok, hemşehrileriyle görüşmek, dünya ahvâliyle alâkadar olmak, hattâ siyasete girmek, 

hattâ muhalif olmak gibi, bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek evhâma 

düşmüşler. Hattâ hapiste ve hariçteki, yani kendilerince kabil-i af olmayanların dahi 

aflarını müzakere ettikleri sırada, beni âdetâ herşeyden men ettiler.  

Fena ve fâni bir adamın, güzel ve bâki şöyle bir sözü var:  

 

Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa,  

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.  

 

Ben de derim:  

 

Ehl-i dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa,  

Kur'ân'ın feyziyle, hâdiminde de  

Şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır,  

Yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır.”
1282

 

*Aziz, sıddık kardeşlerim ve hapis arkadaşlarım,  

            Evvelâ: Sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler mânen her zaman 

görüşüyoruz. Benim ehemmiyetsiz şahsıma bedel, Nurdan elinize geçen hangi risaleyi 

okusanız veya dinleseniz benim âdi şahsım yerine, Kur'ân'ın bir hâdimi haysiyetiyle, 

beni o risale içerisinde görüp sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualarımda ve 

yazılarınızda ve alâkanızda hayalimde görüşüyorum ve bir dairede beraber 

bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibidir.  

            Saniyen: Bu yeni medrese-i Yusufiyedeki Risale-i Nur'un yeni talebelerine deriz: 

Kuvvetli hüccetlerle, hattâ ehl-i vukufu da teslime mecbur eden işârât-ı Kur'âniye ile 

"Nurun sadık şakirtleri imanla kabre girecekler. Hem şirket-i mâneviye-i Nuriyenin 

feyziyle, herbir şakirt derecesine göre umum kardeşlerinin mânevî kazançlarına ve 

dualarına hissedar olur. Güya âdetâ binler dille istiğfar eder, ibadet eder." Bu iki fayda 

ve netice, bu acîp zamanda bütün zahmetleri, sıkıntıları hiçe indirir, pekçok ucuz olarak 

o iki kıymettar kârları sadık müşterilerine verir.”
1283

 

*Aziz, sıddık kardeşlerim,  

Bu iki gün zarfında iki küçük patlak, zâhirî hiç bir sebep yokken acîp, mânidar 

bir tarzda olması tesadüfe benzemiyor.  
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Birincisi: Koğuşumda muhkem demirden olan soba birden kuvvetli tabanca gibi 

ses verip aşağısındaki kalın ve metin demiri bomba gibi patladı, iki parça oldu. Terzi 

Hamdi korktu; bizi hayret içinde bıraktı. Halbuki çok defa kışta taş kömürüyle kızgın 

kırmızılaştığı halde tahammül ediyordu.  

İkincisi: İkinci gün Feyzilerin koğuşunda, hiç bir sebep yokken, birden su destisi 

üstünde duran bardak acîp surette parça parça oldu. Hatıra geliyor ki, inşaallah bize 

zarar dokunmadan, aleyhimizdeki dehşetli bombalar Ankara'nın altı makamatına 

gönderilen müdafaat nüshaları patlattırdılar; bize zarar vermeden aleyhimize ateşlenen 

ve kızışan hiddet sobası iki parça oldu. Hem ihtimal var ki, mübarek soba, benim 

teessüratımı ve tazarruatımı dinleyen tek ve menfaatli arkadaşım bana haber veriyor ki: 

"Bu zindan ve hapishaneden gideceksin, bana ihtiyaç kalmadı." 
1284

 

*Aziz, sıddık kardeşlerim,  

             Evvelâ: Sizin Leyle-i Miracınızı bütün ruh u canımla tebrik ederim.  

             Saniyen: Yirmi seneden beri bir dâvâmız ki, âsâyişe mümkün olduğu kadar Nur 

şakirtleri dokunmuyorlar. Ve bize hücum edenlere, en başta emniyeti ve âsâyişi bozmak 

dâvâlarına bir emâre ve dâvâmızı cerh etmeye bahane olması kuvvetle muhtemel 

bulunan bu hapis hâdisesi, inâyet-i İlâhiye ile, harika bir tarzda, sizin sadakat ve 

ihlâsınızın bir kerameti olarak yüzde bire indi, kubbe habbe edildi. Yoksa, hakkımızda 

habbeyi kubbe yapanlar bundan istifade edip aleyhimizdeki iftiralarını çoklara 

inandıracaklardı.  

            Salisen: Beni merak etmeyiniz. Sizinle bir binada bulunmam, her zahmetimi ve 

sıkıntımı hiçe indirir. Zaten burada toplanmamızın çok cihetlerle ehemmiyeti var. Ve 

hizmet-i imaniyeye faydaları çoktur. Hattâ bu defa, tetimme-i itirazdaki ehemmiyetli 

bazı hakikatler o altı makamata gidip, tam dikkatlerini celb edip hükmünü bir derece 

onlarda icra etmesi, bütün sıkıntılarımızı hiçe indirdi.  

           Rabian: Mümkün olduğu kadar Nurlarla meşguliyet, hem sıkıntıları izale eder, 

hem beş nevi ibadet sayılabilir.  

           Hamisen: Nurun dersleri vasıtasıyla, geçen musibet yüzden bire indi. Yoksa, 

zemin ve zamanın nezaketi cihetiyle, baruta ateş atmak hükmünde, o tek habbe 

kubbeler olacaktı. Hattâ resmî bir kısım memurlar demişler ki: "Nur dersini 

dinleyenler karışmadılar." Eğer umum dersini dinleseydi, hiçbir şey olmazdı. Siz 

mümkün olduğu kadar ikiliğe meydan vermeyiniz. Hapis sıkıntısına başkası ilâve 

olmasın. Mahpuslar dahi Nurcular gibi kardeş olsunlar, birbirinden küsmesinler.”
1285

 

*Aziz, sıddık kardeşlerim,  

            Ehemmiyetli bir mânevî ihtara binaen, size şimdilik bir iki vazife-i Nuriye var ki, 

bütün kuvvetinizle bu üçüncü medrese-i Yusufiyede musibetzede bîçare mahpuslar 

içinde ikilik ve garazkârâne tarafgirlik düşmemek için Nur dersleriyle çalışmaktır. 

Çünkü, ihtilâftan ve garaz ve kin ve inattan istifadeye çalışan perde altında dehşetli 

müfsidler var. Madem bu hapis arkadaşlarımız, çoğu lüzum olsa vatanına ve milletine 

ve ahbabına fedakârâne ruhunu feda ettiren kahramanlık damarını taşıyorlar. Elbette o 

civanmertler, inadını ve garazını ve adavetini, milletin selâmeti ve bu hapis istirahatı ve 

perde altında anarşiliğe çabalayan bolşevizmi aşılayanların ifsadlarından kurtulmak 

için, hiç menfaati bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini ve 

inadını feda etmeleri lâzımdır. Yoksa bu zamanda, baruta ateş atmak gibi, hem yüz 
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bîçare mahpuslara, hem Nurun mâsum talebelerine, hem bu Afyon memleketine 

ehemmiyetli zahmetlere, sarsıntılara, belki memlekete giren ecnebî komitesi 

parmaklarının ilişmesine bir vesile olur. Madem bizler onların hatırları için kader-i 

İlâhî ile buraya girdik ve bir kısmımız onların saadeti ve mânevî rahatları için buradan 

çıkmak istemiyoruz ve istirahatimizi onlar için feda edip her sıkıntıya sabır ve 

tahammül ediyoruz. Elbette o yeni kardeşlerimiz dahi, Denizli mahpusları gibi, 

kardeşliğimiz hatırı için, Şaban ve Ramazan hürmetine birbirine küsmemek ve kardeş 

olup barışmak lâzım ve elzemdir. Zaten biz ve ben, onları Nur talebeleri dairesinde 

biliriz ve dualarımıza girmişler.”
1286

 

*Saniyen: Bu medrese-i Yusufiyenin nâzırına yazdım: Ben Rusya'da esirken, en 

evvel bolşevizmin fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız İhtilâl-i Kebîri dahi 

en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan 

çıkmasına binaen, biz Nur şakirtleri, hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün 

oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü. 

Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde Nurun dersleriyle 

geçen fırtınacık 
Haşiye 

yüzden bire indi. Yoksa ihtilâftan ve böyle hadiselerden istifade 

eden ve fırsat bekleyen haricî muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı. 

Haşiye  

Bu fırtına ise, Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir Nur talebesi karışmadı.”
1287

 

*Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp daire-i Nuriyeden 

çekinmeleri onlara pek büyük bir hasâret oldu ve Nurlara hiç zarar gelmedi. Onların 

yerine daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu 

imtihanları geçicidir, çabuk giderler; sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler. Biz de 

inâyet-i İlâhiyeye itimad edip sabır içinde şükretmeliyiz.”
1288

 

*Evvelâ: Hem sizin, hem hapisteki arkadaşlarınızın bayramınızı tebrik ederiz. 

Sizle bayramlaşanı, aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum. Ve umumuyla 

bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz, bildiriniz.  

Saniyen: Sebepsiz kalın demir sobamın parçalanmasıyla verdiği haber ve biz dahi o 

işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık, yüzden bire indi, barut ateş 

almadı. Şimdi yine, sebepsiz mataramın acîp bir tarzda küçücük parçalara inkısam 

etmesi, bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu 

haber veriyor. Aldığım mânevî bir ihtarla, gizli münafıklar, dindarlara karşı namazsız 

sefahetçileri ve mürted komünistleri istimal etmek istiyorlar; hattâ parmaklarını buraya 

da sokmuşlar.”
1289

 

*Aziz, sıddık kardeşlerim,  

             Ehl-i vukufun insafsızca ve hatâlı ve haksız tenkitleri, Vehhâbîlik damarıyla 

İmam-ı Ali'nin (radiyallahu anh) Nurlara ciddî alâkasını ve takdirini çekemeyerek ve 

geçen sene zemzem suyunu döktüren ve bu sene haccı men eden evhamın tesiri altında o 

yanlış ve hasûdâne itirazları Beşinci Şuaya etmişler. Bu sırada, böyle evhamlı ve telâşlı 

bir zamanda, bizim için en selâmetli yer hapistir. İnşaallah Nurlar hem kendimizin, hem 

kendilerinin serbestiyetini kazandıracaklar. Madem emsalsiz bir tarzda, çok ağır şerait 
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altında, pekçok muarızlar karşısında bu derece Nurlar kendilerini okutturuyorlar, 

talebelerini hapiste çeşit çeşit suretlerde çalıştırıyor, perişaniyetlerine inâyet-i İlâhiye ile 

meydan vermiyorlar; biz bu dereceye kanaat edip şekvâ yerinde şükretmekle 

mükellefiz. Benim bütün şiddetli sıkıntılara karşı tahammülüm bu kanaatten geliyor. 

Vazife-i İlâhiyeye karışmam.”
1290

 

*Mehmed Feyzi'nin müdafaasıdır  

           Afyon Ağırceza Mahkemesine,  

            İddianame beni Üstadım Said Nursî'nin hem sır kâtibi, hem kendisiyle, hem 

Risale-i Nur'la şiddetli alâkalı, hem çok hizmet ettiğimi bahisle, bu hareketimi medâr-ı 

mes'uliyet saymış. Ben de buna karşı bütün kuvvetimle bu ithamı kabul edip iftihar 

ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştiyak var. Bir delili şudur ki: 

Denizli hadisesinde menzilim taharri edildiği vakit 580 adet mütenevvi kütüb-ü ilmiye 

ve Arabiye evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakr-ı halimle ve 

gençliğimle ve lisan-ı Arabîde noksaniyetimle beraber bu zamanda binde bir şahısta 

bulunmayan bu mütenevvi 580 cilt kitabı bana toplattıran, fevkalâde bir talebelik şevki 

ve harika bir aşk-ı ilmîdir.  

            İşte bu fıtrî istidatla, daima hakiki bir üstad arıyordum. Cenâb-ı Hakka hadsiz 

şükrolsun ki, uzakta aradığımı pek yakında elime verdi. Evet, Üstadım olan Said 

Nursî'nin bütün hayatının gayesi, şevk-i ilimde ve ulûm-u İslâmiyeyi bilmek aşkında 

geçtiğini bütün hayatı şehadet ediyor. Hem ben müşahedatımla, hem Üstadımın matbu 

tarihçe-i hayatıyla, hem eski talebelerinden aldığım malûmatla kat'î bildim ki, bendeki 

fıtrî aşk-ı ilmî, Üstadımda harika bir surette bulunuyor ki, bu zamanda bütün medrese 

âlimlerinin hilâfına olarak, pek harika, tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip 

her belâya tahammül etmiş. Hattâ ehl-i siyaset, Üstadımın bu acip hallerini 

anlamadıkları için hiç alâkası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar. 

Hattâ hapislere sokmuşlar. Fakat sonra Cenâb-ı Hak, o aşk-ı ilmîyi Kur'ân'ın hakaikine 

bir anahtar yapmış. Bütün ehl-i ilmi ve filozofları hayrette bırakan Risale-i Nur 

meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi fıtratımda ve 

fakat pek yüksek bulunan bu Üstadı bir ihsan-ı İlâhî olarak Kastamonu'da yanımda 

buldum. âhir ömrüme kadar da buna teşekkür ediyorum.  

Hem Üstadım eskiden beri izzet-i ilmiyeyi muhafaza için sadaka ve hediye gibi şeyleri 

kabul etmediği gibi, talebelerini de men eder. Kimseye başını eğmez. Hattâ harika 

vaziyetlerinden, harp içinde avcı hattında oturmaya ve sipere girmeye tenezzül 

etmeyerek izzet-i ilmiyeyi muhafaza ettiği gibi, üç dehşetli kumandana karşı 

kahramancasına hocalık ve haysiyet-i ilmiyeyi muhafaza için onların hiddetine karşı 

ehemmiyet vermeyip onları susturdu. Onun için bu Üstadımı, bu millet ve vatanın ve 

Türk ulemasının pek büyük şerefini muhafaza etmek için herşeyini feda etmiş bir şahıs 

bildiğimden, ben de kendime hakikî üstad kabul ettim. Böyle vatan ve millete hakiki 

fedakâr bir Üstadın - farz-ı muhâl olarak - yüz kusuru da olsa nazar-ı müsamaha ile 

bakıp itiraz etmemek gerektir.”
1291

 

*Emirdağlı Mustafa'nın müdafaasıdır  

            Afyon Ağırceza Mahkemesine,  

            Makam-ı iddianın, Üstadım Bediüzzaman'ın mevhum suçuna beni iştirak 

ettirmesine karşı kısaca derim ki:  

               İntisabımdan zerre kadar pişman olmayarak Üstadıma ve Risale-i Nur'a 
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yaptığım hizmetim, ancak bir derya kadar lütuf ve ihsana karşı bir damla ile mukabele 

gibidir. Nasıl ki gayet kıymettar elmas hazinelerine sahip olmak yolunda küçük cam 

parçaları tereddütsüz feda edilirse, ebedî hayatımı kurtarmaya vesile olan Risale-i Nur 

uğrunda hayatımı feda etmeye her an hazırım. Uhrevî ve dünyevî hadsiz menfaatleri 

tahakkuk eden Risale-i Nur'dan, fâni ve ehemmiyetsiz hapislerin ve sıkıntıların hatırı 

için, kısa ve dağdağalı hayat-ı dünyeviyeye zarar gelmemek için o menfaat-ı azîmeyi 

terk etmek, Risale-i Nur'a ve Üstadıma karşı durgunluk göstermek, o mübarek Üstada, 

o kudsî allâme-i zamana ve onun birtek gayesi olan İmân ve Kur'ân'a büyük bir ihanet 

olduğunu biliyorum. Ve onun izin ve emrinden zerre kadar hilâf-ı hareket etmek 

istemiyorum.  

              Muhterem heyet-i hâkime,  

              Zehirli mikroplarını güzel vatanımıza dağıtmak isteyen bolşevizme karşı 

kuvvetli bir cephe alan büyük bir din âlimine fakirliğimle talebe olmaklığım neden çok 

görülüyor? Şüphesiz bu vaziyet ispat ediyor ki, Nurlardaki zenginlik, dünyevî 

zenginliğin pek fevkindedir. Benim gibi milyonları aşan Türk gençliğinin imanlarını 

kurtarıp vatana nâfi birer uzuv olmaları için, Üstadımı ve Risale-i Nur'u daima serbest 

bırakınız. Biz Türk gençliğinin Risale-i Nur'a ihtiyacımız, kapalı zindanda kalmış bir 

kimsenin havaya ve zifirî karanlıkta bulunan bir adamın ziyaya ve çöldeki aç ve susuz 

kalmış bir insanın suya ve gıdaya ve denizde boğulmak üzere bulunan herhangi bir 

kimsenin cankurtaran gemisine olan ihtiyacından binler derece daha ziyadedir. İşte 

yukarıda bir kısmını tâdât ettiğim mezkûr hakikatlerden dolayı fevkalâde hüsn-ü zan ve 

teveccühümüzü kazanan ve kopmaz bir bağla kendimizi ona bağladığımız 

Bediüzzaman'ı ve ona hüsn-ü niyetle talebe olan çok biçareleri böyle hapislerde 

çürütmek adaletin şerefiyle kabil-i telif olamaz.  

Afyon Cezaevinde mevkuf Emirdağlı Mustafa Acet”
1292

 

*Muhterem heyet-i hâkime,  

             Madem ki böyle dehşetli bir isnatla burada toplanmış bulunuyoruz. Öyleyse, şu 

ehemmiyetli hakikati beyan etmek, benim için memleket ve vicdan borcu olmuştur. 

Yalnız kendi muhitimde Risale-i Nur'un gösterdiği fevkalâde ıslahat ile bütün halkın 

gözü önünde şu on seneyi mütecaviz bir zamanda, başta kendim olmak üzere birçok 

kimseler var ki, evlerinin yollarını öğrenmişler. Süflî gidişatları aile saadetine dönmüş. 

Şimdi anaları babaları, sebep olanlara dua ediyorlar. Vilâyetimiz dahil ve civarlarında 

bu kabilden daha birçoklarının hallerini dinleyiniz. Bâhusus Denizli Hapishanesinde, 

Risale-i Nur oraya girmesiyle mahpuslar üzerinde öyle bir hüsn-ü tesir yapmıştı ki, 

halen bu tesir dillerde gezmektedir. Kezâ bu Afyon Hapishanesine dahil olduğum zaman 

kiminle konuşsam, eski halleriyle şimdiki hallerini zikredip minnet ve şükranla Nur 

talebelerine dua ediyorlar. Bu hakikatler meydandadır. Ben insan olayım da, bana ve 

hemcinsime bu derece ahlâkî ve içtimaî ve uhrevî ıslah edici ve bâhusus kitabımız 

Kur'ân'ın mühim bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve onun muhterem müellifine ve 

vatandaşlarına Müslümanca muhabbet ve teselli mektubu yazmak, bir siyaset mevzuu 

olacağına hayret ediyorum. İşte bu hayretle diyorum ki, böyle suç olmaz. Olsa olsa 

Kur'ân ve dolayısıyla Risale-i Nur'un gizli düşmanları adliye ve zabıtaya evham verip 

bizleri böyle hapislere doldurmaya sebep oluyorlar. Elbette yüksek hâkimler bu 

hakikatleri görecekler ve ellerini vicdanlarına koyup ebedî ve İlâhî çok müjdeleri 

bulunan adaletli kararlarını verecekler ve vatanın dört köşesinde alâka ile bekleyen 
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Müslüman Türk milletini kendilerine minnettar bırakacaklardır.  

Afyon Cezaevinde mevkuf İnebolulu İbrahim Fakazlı”
1293

 

*Rivâyette var ki, "âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccalın yalancı 

cennet ve cehennemleri bulunur." 
1294

 

- bunun bir tevili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı karşıya kurulan ve 

birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, "Biri hûri ve gılmanın 

çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek" diye bir işarettir.”
1295

 

*Fatiha-i Şerifenin Bir Muhtasar Hülasası 

Üçüncü medrese-i Yüsufiyede muvakkat pek az bir zamanda tecridden temasa 

naklimde verilen yalnız birtek dersin ikinci kısmı.  

Hapiste Nur Şakirtlerine kısacık bir ders nümunesidir. O da şudur:  

Fatiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki elvan-ı seb'a, yani ziyasındaki 

yedi renginden birtek lem'a beyan etmeyi, namazdaki Fatiha kalbe emretti. Gerçi Yirmi 

Dokuzuncu Mektubun bir kısmında, hususan "nabüdü" nunundaki seyahat-i hayaliye 

ve Rumuzat-ı Semaniyede ve İşaratü'l-İcaz tefsirinde ve sair Nur eczalarında bu kudsi 

hazinenin çok tatlı ve güzel nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin hülâsa-i 

Kur'aniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine işaretini, gayet kısa bir 

muhtasar hülasasını birinci kısımdaki tarz-ı ifade gibi, kendim namazdaki tefekkürümü 

yazmasına bir cihette mecbur oldum. “
1296

 

*Nasıl ki Cenab-ı Hak, Denizli hapsinin sıkıntılarını hiçe indirecek derecede 

şifabahş olan Meyve Risalesini orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin 

rayihası dikenin acısını hiçe bıraktığı gibi, fani sıkıntılarımızı izale etmişti. Aynen öyle 

de, yine kerim olan Rahim-i Zülcemal Hazretleri, Denizli hapsinin bir aylık sıkıntısına 

bir günlük maddi ıztırabı mukabil gelen bu Afyon hapishanesinde siz sevgili Üstadımız 

eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid, istiane ve risalet-i Muhammediyeyi 

(a.s.m.) tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okumak ve yazmayı 

Risale-i Nurun feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler, bu üç küçük risaleyi, 

çam çekirdeğinin koca çam ağacının fihristesini, programını içinde sakladığı misillü, 

hem Risale-i Nurun hakkaniyetinin kati bir hücceti, hem bir nevi hülâsatül-hülâsası 

olarak telakki ettik.”
1297

 

*Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kudsi bir teselliye çok 

muhtaç olduğumuz hengamda, manevi bir ihtarla, "Risale-i Nurun makbuliyetine eski 

evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki 
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 sırrıyla, en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'andır. 

Acaba Risale-i Nuru Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor?" denildi. O acib 

sual karşısında bulundum. Ben de Kur'andan istimdat eyledim. Birden otuz üç ayetin 

mana-i sarihinin teferruatı nevindeki tabakattan mana-i işari tabakasından ve o mana-i 

işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-ı 

imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim. Ve bir kısmı 

bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatime hiçbir şek ve şüphe ve 

vehim ve vesvese kalmadı. Ve ben de ehl-i imanın imanını Risale-i Nur ile takviye etmek 

niyetiyle o kati kanaatimi yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şartıyla 

verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki, ayatın mana-i sarihi budur. Ta hocalar desin. 

Hem dememişiz ki, mana-i işarinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, mana-i sarihinin 

tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da mana-i işar-i ve remzidir. Ve o mana-

i işari de bir küllidir. Her asırda cüz'iyatları var. Ve Risale-i Nur dahi bu asırda o mana-

i işari tabakasının külliyetinde bir ferddir ve o ferdin kasten bir medar-ı nazar olduğuna 

ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ulema beyninde bir düstur-u cifri ve 

riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur'anın ayetine veya sarahatine, 

değil incitmek, belki icaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işarat-ı gaybiyeye itiraz 

edilmez. Ehl-i hakikatin nihayetsiz işaratı Kur'aniyeden had ve hesaba gelmeyen 

istihraçlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. “
1298

 

*Eskişehir Hapishanesi'nin bir meyvesi olan Otuzuncu Lem'a namındaki altı 

esmâ-i İlâhiyeye dair altı nükte risalesine, hiç olmazsa o Lem'adan İsm-i Hayy ve 

Kayyûm'a dair Beşinci ve Altıncı Nüktelere dikkatle baksa, elbette tasdik eder.”
1299

 

*Hem sair işârâtın karinesiyle, hem Mektubat'tan sonra Lem'alara, başka bir 

tarz-ı ibare ile îma ederek Lem'aların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis 

ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selâmet bulmak için mânâyı mecazî ve mefhum-u 

işârî ile Hazret-i Ali (r.a.) kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına 

istimal ederek yani, "Yâ Rab, beni kurtar, emân ve emniyet 

ver" diye dua etmesiyle, tam tamına Eskişehir Hapishanesinde idam ve uzun hapis 

tehlikesi içinde telif edilen Yirmi Dokuzuncu Lem'anın ve sahibinin vaziyetine tevafuk 

karinesiyle kelâm-ı zimnî ve işârî delâlet ettiğinden diyebiliriz ki, Hazret-i İmam-ı Ali 

(r.a.) dahi bundan, ona işaret eder.”
1300

 

*İmân nazarıyla bakan bir mü'min, insanların o cihete gidişleri, seyahatleri adem 

âlemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fâni menzilden 

bâki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler 

memleketine göç etmek olup, adem âlemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle 

karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibarıyla 

saadetlerdir. Çünkü, nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler 

büyük ve acı felâketlerin neticesidir. Meselâ, Hazret-i Yusuf, Mısır azizliği gibi bir 
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saadete, ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine 

konulduğu hapis yoluyla nâil olmuştur.”
1301

 

*Saniyen: Madem bayramlaşmamız mahkemenin muvakkat hapis menzilinde 

oldu; ben de bayram tatlısı olarak, Konya kahramanı Zübeyir'in bana getirdiği 

zemzemle Nurs karyesinin bence çok mânidar balını gönderdim. Siz bal matarasına su 

koyun, karıştırınız. Sonra zemzemi içine bırakınız, kemâl-i âfiyetle içiniz.”
1302

 

*Rusya'da, Kosturma'da, doksan esir zabitlerimizle beraber bir koğuşta idik. 

Ben o zabitlerimize ara sıra ders veriyordum. Bir gün Rus kumandanı geldi, gördü, 

dedi: "Bu Kürt, gönüllü alay kumandanı olup çok askerimizi kesmiş. Şimdi de burada 

siyasî ders veriyor. Ben yasak ediyorum, ders vermesin." İki gün sonra geldi, dedi: 

"Madem dersiniz siyasî değil, belki dinîdir, ahlâkîdir; dersine devam eyle" izin verdi.  

İkinci esaretimde, bu hapiste iken yirmi sene derslerimi dinlemiş ve benden daha güzel 

ders veren bir has kardeşimin ve zarurî hizmetimi gören hizmetçilerimin benim yanıma 

gelmeleri adliye memuru tarafından yasak edildi, tâ benden ders almasınlar. Halbuki 

Nur Risaleleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor ve hiçbir dersimiz kalmamış ve hiç 

bir sırrımız gizli kalmamış. Her ne ise, bu uzun kıssayı kısa kesmeye bir hal sebep 

oldu.”
1303

 

*Evvelâ: Haccı men eden, zemzemi döktüren, hakkımızda eşedd-i zulme 

müsâadekâr davranan ve Zülfikar ve Siracü'n-Nur'un müsaderesine ehemmiyet 

vermeyen ve bizi garazkârâne, kanunsuz, tazip eden memurları terfi ettirip hanemizden 

çıkan mazlumâne lisan-ı hal ile yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir müstebit 

kabinenin zamanında en rahat yer hapistir. Yalnız mümkün olsa başka hapse naklolsak, 

tam selâmet olur.”
1304

 

*Sâlisen: Benim kendi kanaatim, tâ bahara kadar hapiste kalmak gerektir. Zaten 

kışta herşey tevakkuf eder. İnşaallah inâyet-i İlâhiye yine imdadımıza yetişir.”
1305

 

*Tahirî'nin müdafaasıdır  

            Afyon Ağırceza Mahkemesine,  

            Afyon C. Savcılığınca tarafıma tebliğ edilen, "dinî hissiyatı âlet ederek devletin 

emniyetini bozacak hareketlere halkı teşvik" maddesinden Üstadım Bediüzzaman Said 

Nursî ve diğer arkadaşlarıyla birlikte suçlu gösterilmekle mahkemeye veriliyorum.  

Ben, gerek Isparta Sulh Mahkemesinde ve gerekse Afyon Sorgu Dairesinde sorulan 

suallere doğru olarak cevap vermişim. Bizi beraat ettiren Denizli Mahkemesi bütün 

kitaplarımızı bize iade etmiş, Üstadım Bediüzzaman'ın risalelerini okuyup yazmakta ve 

kendisine talebe olan kardeşlerimle mektuplaşmakta bize ceza vermemişti. Halbuki, altı 

sene evvel Üstadımın müsaadeleri olmadığı halde, mârifetimle eski yazıyla İstanbul'da 

matbaada tab edilen beş yüz adet Bediüzzaman'ın Yedinci Şua kitabını, Denizli 

Mahkemesi tamamen sandığıyla, 20.7.1945 tarihli kararıyla yedime teslim etmiş, o 

zaman müştak olan Nur talebelerine tab bedeli mukabilinde tevzi edilmişti.  

İşte, bu âlî mahkemenin, Temyizin yüksek tasdikiyle kat'iyet kesb eden hükmüne 

istinaden, iki sene evvel İstanbul'dan teksir makinesi ve kâğıt alarak Isparta'ya 
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getirdim.  

                Elinizde olan üç mecmuadan ikisini kardeşim Hüsrev Altınbaşak yazdı, birisini 

de ben yazdım. Evvelâ Zülfikar: Mucizât-ı Kur'âniye ve Ahmediye mecmuasını bastık. 

Bunu kısmen sattık. Hâsıl olan parasından Asâ-yı Mûsâ mecmuasının kâğıdını da satın 

aldım, getirdim. Sonra Asâ-yı Mûsâ mecmuasını bastık, bunu da sattık. Sonra Siracü'n-

Nur mecmuasının kâğıdını alıp bastık. Bu müddet bir sene devam etti. Sonra, otuz 

kadar mecmua Eğirdir'e götürülürken yolda tutularak Eğirdir adliyesine teslim edilmiş, 

çok geçmeden Isparta adliyesi marifetiyle Hüsrev Altınbaşak'ın evi taharri olunup hem 

teksir makinesi, hem mecmualar müsadere edilerek bir sene evvel mahkemeye 

verilmiştik. Neticede, yasak olmayan dinî eserler olmasından, Hüsrev Altınbaşak'la 

bana ve diğer bir arkadaşımıza ruhsatsız kitap tab ettiğimizden bir ay ceza verildi. Biz 

de temyiz ettik. Henüz temyizden gelmeden Afyon hapishanesine getirildim.  

İşte, yüksek mahkemenizde dinime ve dindaşlarıma olan şu hasbî hizmetim, hususan 

mahkemenin iade ettiği ve meâli hadis-i şerif muhteviyatı olan Beşinci Şua meseleleriyle, 

Afyon C. Savcısı, "Hükûmetin emniyetini ihlâl ediyorlar" diye hem beni, hem risalenin 

müellifini, hem Hüsrev Altınbaşak'la kırk altı talebe kardeşlerimi, bu eserleri yazmışlar, 

okumuşlar diyerek cezalandırmak istiyor.”
1306

 

*Temyiz Mahkemesi lâhiyasından bir parçadır  

             Dinsiz, komitelerin neşriyatlarının vesvese ve şüpheleri neticesinde yıkılan 

imanları Risale-i Nur eserleri ispatçılıkla imar ediyor.  

              İşte gençliğimizin Risale-i Nur'a elektriklenmiş gibi sarılmalarının en ince sır ve 

hikmetlerinden bir tanesi de budur: Senelerden beri feragat-i nefisle ve eşsiz bir 

fedakârlıkla ihtiyar, hasta ve fevkalâde ihtimama muhtaç bir çağda gizli düşmanları 

olan komünist ve masonların ve bunlara aldananların çeşitli işkencelerine karşı, 

tahammülün fevkınde sabrı ile Bediüzzaman Said Nursî; din aleyhindeki birçok sinsi 

plânları hakikatbîn nazarıyla, realist görüşüyle fark etmiş, dehşetli dessasâne ve perdeli 

olan bu plânları akîm bırakacak imanî eserleri telif etmiştir.  

             Fakat, ne hazîn ve acıklı ve binler teessüflere şâyeste bir vaziyettir ki, bu 

İslâmiyet kahramanı ve harikulâde büyük zat, yirmi beş senedir hapislerde, 

zindanlarda, tecrid-i mutlaklarda imha edilmeye çalışılmaktadır.  

             Komünistlerin ihanetiyle meydana gelen evhamın icap ve neticesi olan 

garazkârlıklarla Risale-i Nur müellifi cezalandırılsa dahi, Risale-i Nur eserleri yine 

büyük bir iştiyak ve gittikçe artan bir alâka ile okunmakta devam edecektir.  

             Birinci ve en kuvvetli delili şudur ki: Yeni harfle teksir edilebilen Asâ-yı Mûsâ 

eserini okuyan gençler, Kur'ân harfleriyle yazılmış mütebâki eserleri de okuyabilmek 

için kısa bir zamanda o yazıyı da öğreniyorlar. Bu şekilde birçok ilimlerin öğrenilmesine 

engel olan ve dinden imandan çıkarmak için telif edilen eserleri okumaya mecbur eden 

Kur'ân hattını bilmemek gibi büyük bir seddi de yıkmış oluyorlar. Bir milletin gençliği 

ne zaman Kur'ân ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmişse, o vakit o 

millet terakkî ve teâlî etmeye başlamıştır. Gençlik, İmân ve İslâmiyet ihtiyacıyla yanan 

ruhlarını Kur'ân tefsiri Risale-i Nur'un füyuzat ve envârıyla doldurmaya başlamıştır. 

Böylelikle tahkikî bir imana sahip olacak gençliğimiz dinsizliğe, komünistliğe karşı 

mücadele edip vatanlarını İslâm düşmanlarına asla sattırmayacaklardır. Bunun için, 

eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi 

birçok gençler ve büyükler fedai olup, hakikat hazinesi olan Risale-i Nur'un neşri için, 

mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız.  
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             Evet, evet, evet. Binler defa evet!  

             Savcı iddianamesinde diyor ki: "Said Nursî eserleriyle üniversite gençlerini 

zehirlemiştir." Biz de buna mukabil deriz ki: "Eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu 

zehirlere tonlarla, binlerce kilo ihtiyacımız vardır. Eğer çoklukla olduğu yeri biliyorsa, 

bize tayyarelerle sevk etsin."  

            Biz Risale-i Nur talebeleri, İmân ve İslâmiyet hizmeti uğrunda zâlimlerin 

zulmüne mâruz kaldığımız vakit, hapishane köşelerinde veya darağaçlarında ölmeyi, 

istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati istibdad-ı mutlak 

olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'âniyemizden dolayı zulmen 

atıldığımız hapishanede şehid olmayı büyük bir lûtf-u İlâhî biliriz.  

Afyon hapsinde mevkuf Konyalı Zübeyir Gündüzalp  

           Not : Bu müdafaa ve temyiz lâyihası Temyiz Mahkemesine gönderildikten sonra, 

Temyiz Reisliği Zübeyir'in hapisten tahliyesi için telgrafla emir vermiştir.”
1307

 

*Ve keza, o habbe-i kalb için, pek çok hizmetçi vardır ki, o hâdimler kalbin 

hayatiyle hayat bulup inbisat ederlerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh 

olur. Hattâ kalbin hâdimlerinden bulunan hayal, meselâ en zayıf, en kıymetsiz iken, 

hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır. Ve 

şarkta namaz kılanın başını Hacerü'l-Esvedin altına koydurur. Ve şehadetlerini 

Hacerü'l-Esvede muhafaza için tevdi ettirir.”
1308

 

*Kur'an'ın ifham ettiği tarik, kainatı, mevcudatı hem idamdan, hem hapisten 

kurtarır. Esma-i Hüsnaya mazhariyetle aynadarlık etmek gibi vazifelerde istihdam 

ediyor. Fakat kainatı, istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor.”
1309

 

*gözün nuru, nur-u imanla ışıklanırsa ve kavileşirse, bütün kainat gül ve 

reyhanlarla müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, 

bütün kainat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından 

alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları 

yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa, dünya, genişliğiyle beraber bir hapishane 

şekline girer. Bütün hakaik-i kevniye, nazarından gizlenir. Kainat ondan tevahhuş eder. 

Kalbi ahzan ve ekdar ile dolar.”
1310

 

*Saniyen: Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak 

gibidir. Binaenaleyh, ruh, ceset kafesinden çıkarsa necat bulur.”
1311

 

*Emirdağ lâhika mektupları birinci kısmı:  

15 Haziran 1944'te Denizli hapsinden beraat ile tahliyeden sonra Heyet-i Vekile 

kararıyla Emirdağında ikamete memur edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî 

Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar 

Emirdağında ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve 
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üniversite talebeleriyle Anadolu'da Nurların neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine 

hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır. “
1312

 

*1953'ten sonra ikamet eylediği Isparta'da da ara sıra yazdığı mektuplar da 

vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek 

kıymettar hapishane mektupları ise, yine Müellif-i Muhterem Hazret-i Üstadın neşrini 

tensibiyle Şuâlar mecmuasında aynen neşredilmiştir. Bu lâhikalarda geçen talebelerin 

mektupları, Nurlardan aldıkları feyz-i iman, ihlâs ve sadâkatlerini, şehamet-i 

imaniyelerini ifade ile Üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmekle bu 

zamanda zuhur eden bu ders-i Kur'âniyenin muhatapları olduklarını izhar ediyor. Ve 

Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Hazret-i Üstadın dâvâsına birer şahit hükmünde 

bulunuyor.”
1313

 

*ÜÇÜNCÜ MESELE  

            Küfür, mânevi bir cehennemin çekirdeği olduğunu İkinci Sözde ve Sekizinci 

Sözde ve başka Sözlerde ispat edildiği gibi, maddî bir cehennem dahi onun meyvesidir. 

Cehenneme duhulüne sebep olduğu gibi, Cehennemin vücuduna dahi sebeptir. Zira 

küçük bir hâkim, küçük bir izzet, küçük bir gayret, küçük bir celâli bulunsa; bir edepsiz 

ona dese, "Beni tedip etmezsin ve edemezsin"; herhalde, o yerde hapishane yoksa da, 

onun için bir hapishane icad edecek, onu içine atacaktır. Halbuki, kâfir, Cehennemi 

inkârla, nihayetsiz gayret ve izzet ve celâl sahibi ve gayet büyük bir zatı tekzip ve tâciz 

ediyor, yalancılıkla ve aczle itham ediyor, izzetine şiddetle dokunuyor, celâline 

serkeşâne ilişiyor. Elbette, farz-ı muhal olarak, Cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu 

bulunmazsa, o derece tekzip ve tâcizi tazammun eden küfür için Cehennemi halk 

edecek, o kâfiri içine atacaktır.”
1314

 

*İKİNCİ MESELE  

             Kardeşlerim, Eskişehir hapishanesinde, ahirzamanın hâdisatı hakkında gelen 

rivayetlerin te'villeri mutabık ve doğru çıktıkları halde, ehl-i ilim ve ehl-i İmân onları 

bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. 

Bir iki sayfa yazdım; perde kapandı, geri kaldı.”
1315

 

*Bana teslim ettikleri Risale-i Nur'un bir kısmını, kardeşlerime cevap vereceğim, 

bütününü yazsınlar, onlara hediye edeceğim. Çünkü onlar, Risale-i Nur'un bundan 

sonraki hizmetine tam hissedardırlar. Bu meselede ben Denizli şehrini kendi karyeme 

arkadaş edip bütün emvatını ve ehl-i imanın hayatta olanlarını hem kendim, hem 

Risale-i Nur'un talebeleri, manevi kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Denizli 

Hapishanesini de, bir imtihan medresemiz telakki ediyoruz. Ve bizimle alakadar hem 

Denizli de, hem hapiste umumuna ve hususan tam adaletini gördüğümüz mahkeme 

heyetine çok selam ve dualar ederiz.”
1316

 

*Üçüncüsü olan o münafıklar, Rumî bin üç yüz elli dokuz senesinde, tekrar başta 

sevgili Üstadımız olduğu halde, bize ve Risalei'n-Nur'a hücum ettiler. bir kısmımızı 

Isparta'dan topladılar, bir kısmını Çivril'den Isparta'ya getirdiler, sevgili Üstadımızı da 

yalnız olarak Kastamonu'dan Isparta'ya sevk ettiler. Daha başka vilâyetlerden de 
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arkadaşlarımız Isparta'ya getirilmişti. Ehl-i garazın iğfaline kapılan Isparta adliyesiise: 

İçinde bulunduğumuz Denizli Hapishanesindeki musibetin başımıza gelmesine sebep, 

Risalei'n-Nur'un gayesi haricinde bulunan cephelerde, bizce mânâsı olmayan ithamlar 

altında bizi sıkıyordu. Bilhassa kıymettar Üstadımızı daha çok tazyik ettikleri vakit, 

Üstadımıza lüzumlu lüzumsuz bir çok sualler açan Isparta Müddeiumumîsinin "Bu 

belâlar dediğin nedir?" diye olan sualine cevaben: Evet, demiş, zındıklar eğer Risalei'n-

Nur'a ve şakirtlerine ilişseler, yakında bekleyen belâların hareket-i arz suretiyle 

geleceğini söylemişti.  

              Daha sonra bizi Denizli'ye sevk ettiler. Kastamonu, İstanbul, Ankara dahil 

olmak üzere on vilâyetten adliyelere sevk edilen yüzü mütecaviz Risale-i Nur 

talebelerinin bir kısmı bırakılmış, yetmiş kişiden ibaret olan bir diğer kısmı da 

Denizli'de "medrese-i Yusufiye" namını alan hapiste bulunuyordu. Bizim bütün 

müracaatlarımıza sudan cevap veriliyor, sevgili Üstadımız daha çok tazyik ve sıkıntı 

içerisinde yaşattırılıyor, ufûnetli, rutubetli, zulmetli, havasız bir yerde bütün bütün 

konuşmaktan ve temastan men edilmek suretiyle haps-i münferidde azap çektiriliyordu.  

İşte bu sıralarda Denizli zindanının bu dehşetli ıztıraplarını geçirmekte idik. Allah'tan 

başka hiçbir istinadgâhları bulunmayan bu biçarelerin bir kısmı Kastamonu'dan, diğer 

bir kısmı İnebolu'dan, diğer bir kısmı da İstanbul'dan henüz gelmemişlerdi. Şu vatanın 

her köşesinde hak ve hakikat için çırpınan ve saf kalbleriyle necatları için Rabb-i 

Rahimlerine iltica eden pek çok mâsumların semâvâtı delip geçen Arşu'r-Râhmân'a 

dayanan âhları boşa gitmedi. Allahü Zülcelâl Hazretleri, o mübarek Üstadımızın 

Isparta'da söylediği gibi, mâsumları Cennete götüren, zâlimleri Cehenneme yuvarlayan 

dehşetli bir diğer zelzeleyi gönderdi. Karşısında Risalei'n-Nur müdafaa vaziyetinde 

bulunmamasından çok haneler harap oldu, çok insanlar enkaz altında ezildi, çokları 

sokak ortalarında kaldı. Henüz memleketlerinin hapishanelerinde bulunan 

kardeşlerimizden Kastamonu'dan Mehmed Feyzi ve Sadık ve Emin ve Hilmi ve 

İnebolu'dan Ahmed Nazif, Denizli Hapishanesine sevk edildiklerinde şu mâlûmatı 

verdiler:  

              "Zelzele tam gece saat sekizde başladı. Bütün arkadaşlar, Lâ ilâhe illâllah 

zikrine devam ediyorduk. Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekte idi. O sırada 

hatırımıza geldi: Risalei'n-Nur'u aşkla ve bir sâikle üç-beş defa şefaatçı ederek Cenab-ı 

Hak'tan halâs istedik. Elhamdü lillâh, derhal sâkin oldu.”
1317

 

*"Hapishanede birtek ekmek, sekiz ve bazan on gün bana kafi geldiği gibi, 

burada da aynen o tarzda yaşıyordum. Hem ben, hem kardeşlerim, bunu benim az 

yemek ve iştihasızlığıma veriyorduk. Halbuki, çok emarelerle katiyen anladık ki; o acib 

hal, bereket neticeleri imiş. Birkaç defa sekiz günde bana kafi gelen bir ekmeği, aynı 

iştiha ile, çalışmadığımdan berekete mazhar olmadığım zaman iki günde, bazan bir 

buçuk günde bitiriyordum. Demek bu on altı ve on yedi seneden beri benim mükemmel 

tayınatım, Risaletün-Nurun hizmetinden gelen bir bereket idi."
1318

 

*"Alimler peygamberlerin varisleridirler" hadîs-i şerifleriyle, alim olmanın pek 

kolay birşey olmadığını, i'cazkar belagatları ile beyan buyuruyorlar. Zîra, madem ki bir 

alim, peygamberlerin varisidir; o halde, hak ve hakîkatin tebliğ ve neşri husûsunda, 

aynen onların tutmuş oldukları yolu takip etmesi lazımdır (her ne kadar bu yol, bütün 

dağ, taş, çamur, çakıl, uçurum; daha beteri takip, tevkif, muhakeme, hapis, zindan, 
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sürgün, tecrit, zehirlenme, îdam sehpaları ve daha akıl ve hayale gelmeyen nice bin 

zulüm ve işkencelerle dolu da olsa...)”
1319

 

*İşte, Bediüzzaman böyle harikalar harikası bir inayete mazhar olan mübarek 

bir şahsiyettir. Ve bunun içindir ki, zindanlar ona bir gülistan olmuş; oradan 

ebediyetlerin nurlu ufuklarını görür. İdam sehpaları, birer vaaz ve irşad kürsüsüdür; 

oradan insanlığa ulvî bir gâye uğrunda sabır ve sebat, metanet ve celadet dersleri verir. 

Hapishaneler birer Medrese-i Yûsufiyeye inkılap eder; oraya girerken, bir profesörün 

üniversiteye ders vermek için girdiği gibi girer. Zîra oradakiler, onun feyz ve irşadına 

muhtaç olan talebeleridir. Her gün birkaç vatandaşın îmanını kurtarmak ve canileri 

melek gibi bir insan haline getirmek, onun için dünyalara değişilmez bir saadettir.”
1320

 

*Bitlis'te iken birgün kendilerine vali ile bir kısım memurların içki içtikleri ihbar 

olununca, hiddetlenerek, "Bitlis gibi dindar bir memlekette hükûmeti temsil eden bir 

zatın irtikab ettiği bu muameleyi kabul edemem" diyerek, içki meclisine gider. Evvela 

içki hakkında bir hadîs-i şerif okuduktan sonra, pek acı sözler söyler. Valinin 

vurdurmak için işaret etmesi ihtimaline binaen de, bir elini rovelverinin bulunduğu 

yerde tutar. Fakat, vali fevkalade mütehammil ve hamiyetli bir zat olduğundan, katiyen 

ses çıkarmaz.  

              Oradan ayrılınca, valinin yaveri, genç Said'e, "Ne yaptınız? Söyledikleriniz 

îdamınızı mûcibdir," der.  

              Genç Said, "Îdam hayalime gelmedi, hapis ve nefiy zannederdim. Her ne ise, bir 

münkeri defetmek için ölürsem ne zararı var?" cevabında bulunur.  

              Oradan avdetinden bir iki saat sonra, iki polis vasıtasıyla vali kendisini istetir. 

Valinin odasına girerken, vali, hürmet ve tazimle genç Said'i karşılayarak elini öpmek 

ister. İltifatla yer göstererek, "Herkesin bir üstadı vardır; sen de benim üstadımsın" 

der. “
1321

 

*Katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. 

Evet, hayatta hiçbir maddî mülkiyeti olmayıp, fakir ve kimsesiz ve daimî nefiy ve 

hapislerle çok sıkıntılı ve dehşetli musîbetler içerisinde yaşadığı halde, kimseden para ve 

mukâbelesiz hediye almadığı bilmüşahede görülmüştür.”
1322

 

*Vaktaki hürriyet dîvanelikle yad olunurdu; zayıf istibdat, tımarhaneyi bana 

mektep eyledi. Vaktaki îtidal, istikamet irtica ile iltibas olundu; meşrûtiyette şiddetli 

istibdat, hapishaneyi mektep eyledi.  

             Ey şu şehadetnamemi temaşa eden zevat! Lütfen ruh ve hayalinizi misafireten, 

yeni medeniyete karışmış asabî bir bedevî talebenin hal-i ihtilalde olan cesed ve 

dimağına gönderiniz; ta tahtie ile hataya düşmeyiniz.  

             Otuz Bir Mart Hadisesinde Dîvan-ı Harb-i Örfîde dedim ki: Ben talebeyim; 

onun için herşeyi mîzan-ı Şeriatla muvazene ediyorum. Ben, millîyetimizi yalnız 

İslamiyet biliyorum; onun için herşeyi de İslamiyet nokta-i nazarından muhakeme 
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ediyorum.  

            Ben hapishane denilen alem-i berzahın kapısında dururken ve darağacı denilen 

istasyonda ahirete giden şimendiferi beklerken, cemiyet-i beşeriyenin gaddarane 

hallerini tenkit ederek, değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nev-i  

benîbeşere îrad ettiğim bir nutuktur.”
1323

 

*Mert olan cinayete tenezzül etmez. Şayet isnad olunsa, cezadan korkmaz. Hem 

de, haksız yere îdam olunsam, iki şehit sevabını kazanırım. Şayet hapiste kalsam, böyle 

hürriyeti lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükûmetin en rahat mevkii hapishane olsa 

gerektir. Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır.”
1324

 

*Ben ki bir hammalın oğluyum; bu kadar dünya bana müyesser iken kendi 

nefsimi hammal oğulluğundan ve fakr-ı halden çıkarmadım ve dünya ile 

kökleşemediğim ve en sevdiğim mevkî olan vilayat-ı şarkiyenin yüksek dağlarını terk 

etmekle millet için tımarhaneye ve tevkifhaneye ve meşrûtiyet zamanında işkenceli 

hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umûrlara teşebbüs etmekle büyük bir 

oinayet eyledim ki, bu dehşetli mahkemeye girdim.”
1325

 

*Sizin işkenceli hapishanenin hali: Zaman müthiş, mekan muvahhiş, mahpusin 

mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkar müşevveş, kalbler hazin, vicdanlar müteessir ve 

me'yus. Bidayet-i halde memurlar şematetli, nöbetçiler müz'iç olmakla beraber; 

vicdanım beni tazib etmediği için o hal bana eğlence gibi idi. Musîbetlerin tenevvüü, 

mûsıkînin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu.  

Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektepte itmam ettim. 

Musîbet zamanının uzunluğundan uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan 

hüzn-ü masumane ve mazlûmaneden, zayıfa şefkat ve gadre şiddet-i nefret dersini 

aldım.”
1326

 

*Bediüzzaman'ın parası, serveti yoktu; fakirdi, dünya metaıyla alakası yoktu. 

Risaleleri el ile yazarak çoğaltanlar da, ancak zarûri ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. 

Risale-i Nur'u yazanlar, karakollara götürülüyor, işkence ve eziyetler yapılıyor, 

hapislere atılıyordu.”
1327

 

*Risale-i Nur'u gaye-i hayat edinen bir Nur Talebesi, yüz adam kuvvetinde 

olduğu ve yüz nasih kadar îman ve İslamiyete hizmet ettiği, ehl-i hakîkatçe müsellem ve 

musaddaktır. Nur Talebeleri, dinsizliğin şaşaalı taarruzlarına, tantanalı yaygaralarına, 

zulümlerine, hapislerine, Üstadları gibi, kıymet vermeden, korkmadan, lüzûmunda 

canlarını, mallarını, evlat ve ıyallerini dahi çekinmeden Risale-i Nur'la îman ve 

İslamiyete hizmet uğrunda feda etmişlerdir.”
1328

 

*Basîretli Nur naşirleri, otuz beş sene evvel Risale-i Nur'daki yüksek hakîkatleri 

görmüş, o kudsî dersleri almış ve o zamandan beri ihlas ve sadakatle gizli din 

düşmanlarına göğüs germiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteaddit defalar 

arandığı ve kendileri defalarca hapislere atılarak orada şiddetli azaplar ve sıkıntılar 
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çektirildiği halde, elmas kalemleriyle Risale-i Nur'un bu kadar senedir naşirliğini 

yapmışlardır. İstedikleri takdirde dünya nîmetleri kendilerine yar olduğu halde, her 

türlü şahsî, dünyevî rütbelerden, varlıklardan feragatla, ömürlerini Risale-i Nur'un 

hizmetine vakfetmişlerdir.”
1329

 

*Rusya'da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir 

mağaraya çekileyim. Erhamürrahimîn, bana Barla'yı o mağara yaptı, mağara faidesini 

verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini, zaif vücuduma yüklemedi. Yalnız Barla'da, iki 

üç adamda bir vehhamlık vardı. O vehhamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o 

dostlarım, güya istirahatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehhamlık sebebiyle hem kalbime, 

hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehl-i dünya bütün menfîlere vesîka 

verdiği ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde, bana, zulüm olarak, 

vermediler.”
1330

 

*Yüz yirmi talebesiyle Eskişehir Hapishanesine getirilen Said Nursî, tam bir 

tecrid-i mutlak içerisine alınarak, kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine 

başlanıyor. Bediüzzaman Said Nursî, kendisine yapılan bu işkence ve azaplara rağmen, 

Otuzuncu Lem'a ve Birinci ve İkinci Şuaları telif ediyor. Hapisteki birçok kimseler 

Üstad Bediüzzaman hapse girdikten sonra ıslah-ı nefs ederek mütedeyyin bir hale 

geliyorlar.”
1331

 

*Bediüzzaman, yüz yirmi talebesiyle beraber 1934'te Eskişehir Ağır Ceza 

Mahkemesine sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve 

mektuplar meydanda olduğu halde, mahkûmiyetlerini intac edecek bir delile rast 

gelinememiş ve neticede kanaat-i vicdaniye ile keyfî bir sûrette Said Nursî'ye on bir ay; 

ve on beş arkadaşına da altışar ay ceza vererek, mütebakî kalan yüz beş kişiyi beraet 

ettirmiştir. Halbuki isnad edilen suç sabit olsaydı, Bediüzzaman Said Nursî'nin îdamına 

ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim, bu yersiz 

karara Bediüzzaman îtiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız 

kaçırıcısına layık olduğunu belirterek, kendisinin ya beraetine veya îdamına veyahut 

yüz bir sene hapse mahkûmiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir.  

Burada, harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki:  

Bediüzzaman hapiste iken, birgün o zamanın Eskişehir müdde-i umûmisi Üstadı çarşıda 

görür. Hayret ve taaccüble ve vazifesine son vereceği ihtarıyla, hapishane müdürüne:  

"Ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm." Müdür de:  

"Hayır, efendim. Bediüzzaman hapishanede, hatta tecriddedir; bakınız" diye cevap 

verir.”
1332

 

*Burada, harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki:  

Bediüzzaman hapiste iken, birgün o zamanın Eskişehir müdde-i umûmisi Üstadı çarşıda 

görür. Hayret ve taaccüble ve vazifesine son vereceği ihtarıyla, hapishane müdürüne:  

"Ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm." Müdür de:  

"Hayır, efendim. Bediüzzaman hapishanede, hatta tecriddedir; bakınız" diye cevap 

verir. 
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Bakarlar ki, Üstad yerindedir. Bu harika vakıa adliyede şayi olur. Hakimler, "Bu 

hale akıl erdiremiyoruz" diye birbirlerine naklederler. 
Haşiye 

Haşiye  

           Aynen bunun gibi bir vakıa da, Bediüzzaman Denizli hapsinde iken olmuştur. 

Üstadı, halk, iki-üç defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir; 

hapishane müdürüne pürhiddet, "Bediüzzaman'ı sabah namazında dışarıya, camie 

çıkarmışsınız" der. Tahkîkat yapar ki, Üstad hapishaneden dışarıya katiyen 

çıkarılmamış.  

            Eskişehir Hapishanesinde iken de, bir Cuma günü, hapishane müdürü, katip ile 

otururken bir ses duyuyor:  

           "Müdür Bey! Müdür Bey!"  

           Müdür bakıyor; Bediüzzaman yüksek bir sesle:  

         "Benim mutlaka bugün Ak Camide bulunmam lazım."  

          Müdür, "Peki Efendi Hazretleri" diye cevap veriyor. Kendi kendine, "Herhalde 

Hoca Efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor" diye 

söylenir ve odasına çekilir.  

           Öğle vakti, Bediüzzaman'ın gönlünü alayım, Ak Camie gidemeyeceğini izah 

edeyim düşüncesiyle Üstadın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki, 

Bediüzzaman içeride yok! Hemen jandarmaya sorar.  

"İçeride idi; hem, kapı kilitli" cevabını alır.  

             Derhal camie koşar. Bediüzzaman'ın ileride, birinci safta, sağ tarafta namaz 

kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzaman'ı yerinde göremeyip, hemen 

hapishaneye döner; Hazret-i Üstadın "Allahü Ekber" diyerek secdeye kapandığını 

hayretler içerisinde görür. (Bu hadîseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü 

anlatmıştır.)”
1333

 

*Diyorlar ki: "Sen, şapkayı başına koymuyorsun; mahkeme gibi çok resmî 

yerlerde başını açmıyorsun. Demek, o kanunları reddediyorsun. O kanunları 

reddetmenin cezası şiddetlidir."  

            Elcevap: Bir kanunu reddetmek başkadır ve o kanunla amel etmemek bütün 

bütün başkadır. Evvelkinin cezası idam ise; bunun cezası ya bir gün hapis ve bir lira 

ceza-i nakdî veya bir tekdir veya bir ihtardır. Ben o kanunlarla amel etmiyorum; hem, 

amel etmekle dahi mükellef olamıyorum. Çünkü münzevî yaşıyorum. Bu kanunlar 

husûsi menzillere girmez.  

              Bir ihtar: Bu iki aydır gayet dikkatle ve ince elekle elemek sûretiyle hem 

Isparta, hem Eskişehir mahkemeleri, hem Dahiliye Vekaleti on seneden beri teraküm 

eden mahrem kitaplarımı ve husûsi mektuplarımı müsadere edip teftiş ettikleri halde, 

gizli bir komite ve cemiyet gibi medar-ı itham hiçbir maddeyi tesbit etmediklerini 

îtirafla beraber, daha tetkike devam ediyorlar. Ben de derim:  

              Ey efendiler! Beyhûde yorulmayınız! Eğer aradığınız varsa, hiçbir ucunu bu 

kadar zaman bulamadığınızdan biliniz ki; onu idare eden öyle acîb bir deha vardır ki, 

mağlûp edilmez ve mukabele edilmez. Çare-i yegane, onunla musalahadır. Yoksa, bu 

kadar masumlara zarar vermek ve ezmek yeter! Belki Gayretullaha dokunur, gala 
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(kıtlık) ve veba gibi belalara vesîle olur. Halbuki benim gibi asabî ve en gizli olan sırrını 

yabanî adamlara çekinmeyerek söyleyen ve Divan-ı Harb-i Örfide meşhur ve pek 

merdane ve fedakarane müdafaatı yapan ve ihtiyarlık zamanında en ziyade akıbeti 

tehlikeli ve meçhûl sergüzeştlerden sakınmaya mecbur olan bir adama böyle hiç 

keşfedilmeyecek komiteciliği isnad etmek, belahet derecesinde bir safdilliktir veyahut 

bir entrikadır.  

                Heyet-i hakimeden bir hakkımı isterim: Benden müsadere edilen kitaplarımın 

bence bin liradan ziyade kıymetleri var. Ve onların mühim bir kısmı, on iki sene evvel 

Ankara Kütüphanesinde iftihar ve teşekkürler ile kabul edilmiş. Husûsan, sırf uhrevî ve 

îmanî olan On Dokuzuncu Mektup ile Yirmi Dokuzuncu Sözün benim için çok 

ehemmiyetleri var; benim manevî servetim ve netice-i hayatımdırlar ve i'caz-ı 

Kur'anînin on kısmından bir kısmının cilvesini göze gösterdikleri için fevkalade bence 

kıymetleri var. Hem onları, kendime mahsus olarak yazdırıp yaldızlatmışım. Hem, 

ihtiyarlığımın gayet hazin hatıratına dair olan İhtiyarlar Risalesinin üç-dört 

nüshalarından bir tanesini kendime mahsus yazdırmıştım. Madem muaheze edilecek 

hiçbir dünyevî madde içlerinde yoktur; onları ve Arabî risalelerimi bana iade etmenizi 

bütün rûhumla istiyorum. Hapiste ve kabirde dahi olsam, o kitaplarım bu garip 

dünyanın bana yüklediği beş elîm ve hazin gurbetlerde enîslerim ve arkadaşlarımdırlar. 

Onları benden ayırmakla, tahammülsüz bir altıncı gurbete düşeceğim ve bu çok ağır 

gurbetin tazyikinden çıkan "ah"lardan sakınmalısınız.”
1334

 

*Ve bir cürüm aleti olmak tevehhümüyle müsadere edilen risalelerimin 

tazammun ettiği hakaik, ehl-i fen ve felsefeye ve akademi muhakkiklerine karşı ispatıma 

medar olmak üzere elimde bulunması lazım geleceğinden; bu keşfiyat ve münazarat-ı 

ilmiye üzerinde hazırlığımı tesbit etmek için, tarafıma iadesini isterim. Beni mahkûm 

etseniz de, onlar mahkûm olamaz ve hapiste dahi benim arkadaşım olmalıdırlar.”
1335

 

*Benim hakkımda bu kadar tahkikatla beraber daha tesbit edilmeyen ve tesbit 

edilse de, adalet-i hakîkiye noktasında bir suç teşkil etmeyen ve bir suç teşkil etse de, 

yalnız beni mes'ul eden bir madde yüzünden, yirmi kadar masum ve bîgünah kimseleri 

çoluk çocuğundan, işinden alıkoyup hapiste perişan etmek, elbette adliyenin nazar-ı 

adaletine uygun gelmez. Benim ile edna bir teması bulunan çok bîçare masumlar, tevkif 

ile mühim zararlara dûçar oldular....”
1336

 

*Dahiliye Nazırını mühim bir kuvvetle, Isparta'da birtek neferin göreceği işi 

görmek için, Isparta'ya celb edilmesi ve Heyet-i Vekile Reisi İsmet, vilayat-ı Şarkiyeye o 

münasebetle gitmesi ve iki ay benim hapiste bütün bütün konuşmaktan menedilmem ve 

bu gurbette, kimsesizlikte, hiç kimse halimi sormak ve selam göndermeye meydan 

verilmemek gösteriyor ki; dağ gibi bir ağaçta, nohut gibi birtek meyve bulundurup, 

manasız, hikmetsiz, kanunsuz bir vaziyettir ki, değil hükûmet-i cumhuriye gibi en 

ziyade kanunperest ve kanunî bir hükûmet, belki hikmetle iş görmek manasıyla 

hükûmet namı verilen dünyada hiçbir hükûmetin işi olamaz. Ben hukûkumu kanun 
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dairesinde istiyorum. Kanun namına kanunsuzluk edenleri, cinayetle ittiham ediyorum. 

Böyle canilerin keyiflerini, elbette hükûmet-i cumhuriyenin kanunları reddeder ve 

hukûkumu iade eder ümidindeyim.”
1337

 

*"Bugün, okumak için Hizb-i Azam-ı Nûrîyi açmıştım, birden karşıma, 

-
1338

-ayeti çıktı; manen, 'Bana bak!' 

dedi.  

           "Ben de baktım; gördüm ki, manasının çok tabakalarından husûsan mana-i 

işarîsiyle ve cifrîsiyle hem hapis musîbetine, hem necatımıza işaret ve bize beşaret 

ediyor" buyurdular. “
1339

 

*Bediüzzaman Said Nursî ve talebelerinden bir kısmı, hapiste dokuz ay kaldıktan 

sonra beraet kararı üzerine tahliye ediliyor. Fakat, Said Nursî Hazretlerini hapishanede 

zehirliyorlar; ölüm tehlikesi geçiriyor. Cenab-ı Hakkın inayetiyle kurtuluyorsa da, 

tarihte hiçbir kimseye yapılmayan zulüm, işkence ve ihanetlere maruz bırakılıyor.  

Bediüzzaman, gizli dinsiz münafıkların tahrikatıyla girdiği bütün mahkemelerde olduğu 

gibi, bu îdam planıyla verildiği mahkemede de hak ve hakîkati pervasızca ve ölümü hiçe 

sayarak haykırıyor.  

             Üstad Bediüzzaman, Denizli hapsinde Meyve Risalesi'ni telif etmiştir. Bu risale, 

bilahere Asa-yı Mûsa mecmuasının başında neşredilmiştir. Meyve Risalesi'ni iki Cuma 

gününde telif etmiştir. Hapishanede bulunan bütün Nur Talebeleri ve diğer mahpuslar, 

Meyve Risalesi'ni yazmışlar, o risalenin hakîkatleriyle iştigal etmişlerdir. Hapishaneye 

kağıt sokulmuyordu. O eser, gizlice yazılmıştır. Hatta, kibrit kutusuna yazmışlar ve bu 

gibi şartlar altında çalışmışlardır.”
1340

 

*"Din yalnız îman değil, belki amel-i salih dahi dînin ikinci cüz'üdür. Acaba katl, 

zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pekçok büyük günahları 

işleyenleri onlardan menetmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin 

görmesi tevehhümü kafi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir 

polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki, serkeş nefısler kendilerini o pisliklerden 

çeksinler.”
1341

 

*Ey efendiler! Dört senede dört defa dehşetli zelzeleler, tam tamına dört defa 

Risale-i Nur şakirtlerine şiddetli bir sûrette taarruz ve zulüm zamanlarına tevafuku ve 

herbir zelzele dahi tam taarruz zamanında gelmesi ve hücumun durmasıyla zelzelenin 

durması işaretiyle, şimdiki mahkûmiyetimiz ile gelen semavî ve arzî belalardan siz 

mes'ulsünüz.  

Denizli hapishanesinde tecrid-i mutlak ve hapsi münferidde mevkuf Said Nursî”
1342
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*Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma 

bedel, yüz binler vatandaşa, herbirisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya 

vesîle olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben 

kabul etseydim, hiçbir şeye alet olamayan ve tabî olmayan ve sırr-ı ihlası taşıyan Risale-i 

Nur meydana gelmezdi. Hatta ben, hapiste muhterem kardeşlerime demiştim: "Eğer 

Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni îdama mahkûm eden 

zatlar, Risale-i Nur ile îmanlarını kurtarıp îdam-ı ebedîden necat bulsalar, siz şahit 

olunuz, ben onları da rûh u canımla helal ederim."
1343

 

*Bediüzzaman Said Nursî, Nur Talebelerinin menfi propagandalara 

aldanmamaları ve hem de Nur Talebelerinin, sevgili Üstadlarıyla görüşmek iştiyakı 

şiddetli olduğundan bu rûhî ihtiyacı tatmin için, sair zamanlarda olduğu gibi, Denizli 

hapsinde de yazdığı mektuplardan bir kısmını buraya derc ediyoruz. Hapishanelerde 

yazılan mektup ve eserleri Nur Talebeleri gizlice Üstadlarından getirmeyi temin ederler. 

Zîra Hazret-i Üstad her hapishanede tecrid-i mutlak içinde bırakılmış ve başkalarıyla 

görüşmesi yasak edilmiştir.”
1344

 

*Bediüzzaman Hazretleri Denizli hapsinde iken, gayet mühim dokuz meseleyi 

ihtiva eden Meyve Risalesi'ni iki Cuma gününde telif etmiştir. Bu eser, Risale-i Nur'un 

hakîkatlerini hülâsaten cem' eden kıymettar bir risaledir. Hapis müddetinde Nur 

Talebeleri bu Meyve Risalesi'ni müteaddit defalar yazmak ve okumak sûretiyle meşgul 

olmuşlar. Ve ilk önce gayet gizli olarak kibrit kutuları içine yazılıp koğuşlar arasında 

neşredilen Meyve Risalesi, bilahere gayet kıymetli ve menfaatli ve hapislere tiryak gibi 

faydalı olduğu anlaşılmasıyla, serbest yazılmış; Denizli Mahkemesine, Temyiz 

Mahkemesine ve Ankara makamlarına Risale-i Nur'un hakîki müdafaası olarak 

gönderilmiştir.”
1345

 

*Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin berâet kararı neticesi olarak, Risâle-i Nur, 

ekser vilâyet, kasaba ve köylerde yayılmış ve Nur Talebeleri kısa bir zamanda yüz 

binlerin fevkınde çoğalmıştır. Risâleler teksir ile neşre başlanmış ve kısa bir müddet 

içinde 947 senesi sonlarında, Üstad ve talebeleri üçüncü defa olarak tekrar hapse 

alınmıştır.  

              Evvelâ üç sene kadar Emirdağ'ında ikamet edebilen Said Nursî, hapisten sonra 

tekrar Emirdağ'ında üç-dört sene kadar kalmış ve sonra Isparta'ya yerleşmiştir.”
1346

 

*Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin Haziran 944 berâet kararı ile hapisten tahliye 

olunan Nur Talebeleri memleketlerine gitmişler; Üstad ise, Ankara'dan bir emir 

alıncaya kadar Denizli'de Şehir Otelinde kalmıştır. Risâle-i Nur talebelerinin hapsi ve 

muhâkemeleri münâsebetiyle, Denizli halkı Risâle-i Nur'la alâkadar olmuştur. Adliyede 

iki-üç zât, mahkeme safahâtı esnâsında Nurlara yakından alâkadarlık göstermişler ve 

Denizli'de neşrine çalışmışlardır. Bilâhere Nur dairesinde "hâkim-i âdil" ünvânıyle 

                                                           
1343 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 366 
1344 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 368 
1345 Tarihçe-i Hayat | Beşinci Kısım : Denizli Hayatı | 380 
1346 Tarihçe-i Hayat | Altıncı Kısım : Emirdağ Hayatı | 395 



anılan mahkeme reisi ve âzâları ve hizmetleri dokunan hamiyetperverler, âdilâne karar 

ve gayretleriyle bütün ehl-i îmânın sürûruna vesîle olmak gibi mânevî ve ebedî parlak 

bir makam kazanmışlardır.”
1347

 

*Evet, şimdiki vaziyetim hapisten çok ziyâde sıkıntılıdır. Bir günü, bir ay haps-i 

münferid kadar beni sıkıyor. Bu gurbet ve ihtiyarlık ve hastalık ve yoksulluk ve 

zaafiyetle, kışın şiddeti içinde herşeyden menedildim. Bir çocukla bir hastalıklı adamdan 

başka kimse ile görüşmem. Zâten ben, tam bir haps-i münferidde yirmi seneden beri 

azap çekiyorum. Bu halden fazla bana tecrid ve tarassudlarıyla sıkıntı vermek ise, 

gayretullaha dokunup, bir belâya vesîle olmasından korkulur. Mahkemede dediğim gibi, 

nasıl ki dört defa dehşetli zelzeleler, bize zulmen taarruzun aynı zamanında gelmesi gibi 

pekçok vukuât var. Hattâ tahmin ederim ki; benim hukûkumu muhâfaıa ve beni himâye 

etmek için çok güvendiğim Afyon Adliyesi, Denizli Mahkemesindeki Risâle-i Nur 

hakkında mürâcaatıma bilâkis ehemmiyet vermedi, beni me'yus etti; adliyenin 

yangınına bir vesîle oldu ihtimâli var.”
1348

 

*"Evet, eserler tesirlidir. Fakat, millet ve vatanın tam menfaatine ve hiçbir zarar 

dokundurmadan yüz bin adama kuvvetli îmân-ı tahkîkî dersi vermekle, saadet ve hayat-

ı ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishânesinde, kısmen ağır ceza ile 

mahkûm yüzler adam, yalnız Meyve Risâlesi'yle, gayet uslu ve mütedeyyin sûretine 

girmeleri, hattâ iki üç adamı öldürenler, onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten 

çekinmeleri ve o hapishâne müdürünün ikrârıryla, hapishânenin bir terbiye medresesi 

hükmünü alması, bu müddeâya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir.  

"Evet, beni herşeyden tecrid etmek, işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu 

millete gadirli bir hıyânettir. Çünkü otuz kırk sene, hayatımı bu millet içinde geçirdiğim 

halde, temasımdan hiç zarar görmediğine ve bu dindar millet çok muhtaç olduğu kuvve-

i mâneviye ve tesellî ve kuvvet-i îmâniye menfaatini gördüğüne katî bir delili; bu kadar 

aleyhimde olan şiddetli propagandalara bakmayarak her tarafta Risâle-i Nur'a 

fevkalâde teveccüh ve rağbet göstermeleri-hattâ itiraf ederim-yüz derece haddimden 

ziyâde lâyık olmadığım büyük iltifat etmesidir."  

           Ben işittim ki; benim iâşeme ve istirahatime buradaki hükûmet mürâcaat etmiş; 

kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insâniyetine teşekkürle beraber, derim:  

             "En ziyâde muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan, hürriyetimdir. 

Asılsız evham yüzünden, emsâlsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına 

alınması, beni hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zindanı, belki kabri bu hale 

tercih ederim. Fakat, hizmet-i îmâniyede ziyâde meşakkat ise, ziyâde sevâba sebep 

olması bana sabır ve tahammül verir. Mâdem bu insâniyetli zâtlar benim hakkımda 

zulmü istemiyorlar, en evvel benim meşrû dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar.            

Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.  

            Evet, on dokuz sene bu gurbette yalnız iki yüz banknot ile, şiddetli bir iktisat ve 

kuvvetli bir riyâzet içinde kendini idare ederek, hürriyetini ve izzet-i ilmiyesini 
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muhâfaza için kimseye izhâr-ı hâcet etmeyen ve minnet altına girmeyen ve sadaka ve 

zekât ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam, elbette iâşeden ziyâde adâlet içinde 

hürriyete muhtaçtır.  

            Evet, emsâlsiz bir tazyik altındayım. Bir iki cüz'î nümûnesini beyân ediyorum.  

Birisi: Mahkemece, Risâle-i Nur'un ilmî bir müdâfaanâmesi ve Ankara'nın yedi 

makamâtına ve Reis-i Cumhura müdâfaâtımla beraber gönderilen ve neticede Ankara 

ehl-i vukûfunun takdiriyle berâetimize bir sebep olan ve hapis arkadaşlarımın bana bir 

yâdigâr ve hâtıra olmak üzere güzel yazılarıyla birkaç nüshası yazılan ve elimde 

bulunan ve Denizli zâbıtası görüp ilişmeyen ve Afyon polishânesinde bir gece ve buranın 

zâbıtasında da açık olarak bir gece kalan Meyve Risâlesi ile Müdâfaanâme'yi, hergün 

endişeler içinde, bunları da elimden almasınlar diye saklıyordum. Belki beni taharrî 

edecekler telâşı ile, bu gurbette tanımadığım adamlara, bunları sakla diyemediğimden 

çok üzülüyordum.”
1349

 

*Ezcümle, hapisteki arkadaşlarımdan selâm-kelâmdan ibâret ve Arabî bir 

risâlemin fiatı olan on banknotu buradaki bir adama gönderip, tâ Isparta'da tâb' 

masrafını veren o nüshalar sahibine verilsin diyen mektubu yüzünden, hem adliye, hem 

hükümet bana sıkıntılar verip, hem vâsıta olan adamı taharri etti. Bu sinek kanadı 

kadar ehemmiyeti olmayan bir âdi mektubu, hem altı ay zarfından birtek âdi 

muhâbereyi bu kadar büyük bir mesele suretine getirmek, elbette adliyenin şerefine, 

haysiyetine yakışmaz.”
1350

 

*Beni hapislere sokan muârızlarımın bir bahaneleri de, o mahkemede ondan 

berâet kazandığım "tarîkatçilik"tir. Halbuki, Risâle-i Nur'da dâimâ dâvâ edip demişim: 

"Zaman tarîkat zamanı değil, belki îmânı kurtarmak zamanıdır. Tarîkatsiz Cennete 

gidenler çoktur; îmânsız Cennete giden yoktur" diye, bütün kuvvetimizle îmâna 

çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim. Dünyada bir hânem yok ki, nerede tekkem 

olacak?”
1351

 

*Şahsıma âit ehemmiyetsiz ve cüz'î bir maddeyi Haşiye olarak beyan ediyorum:  

Mâdem Recep Bey ve Kara Kâzım, seninle dost ve zannımca Eski Said'le de 

münâsebetleri var; onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı, selefleri gibi mânâsız, 

lüzûmsuz tazyik ve zulme meydan vermesinler. Hakîkaten buranın maddî ve mânevî 

havasıyla imtizaç edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. Ikametgâhımı, hem dışarıdan, 

hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yalnızım; ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir 

odada, hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bâzan bir günü, Denizli'de bir ay hapisten 

fazla beni sıkmış. Bu yirmi sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek 

artık yeter. Zâten iki sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münâfıkların 

plânları akîm kalmasıyla katiyen tebeyyün etmiş ki; şahsımda ve Nurlarda bu vatan ve 

millete zarar tevehhüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi 

hürriyetime sahip olsam, belki tebdil-i hava için mutedil havası bulunan bu kazanın bâzı 
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köylerine gitmeme müsaadekâr bir iş'âr olsa, münâsip olur.  

Size ve oradaki Nur dostlarıma çok selâm ve duâ ediyoruz.”
1352

 

*Hem, bütün tarih-i hayatımda hediyeleri kabul etmek ve minnet altına girip 

halkın sadaka ve ihsanlarını almaktan çekindiğimi, benimle akradaşlık edenler bilirler. 

Nurların ve hizmet-i îmâniye ve Kur'âniyenin şerefini ve selâmetini himâye etmek için, 

dünyanın maddî ve içtimâî ve siyasî bütün ezvâkını ve merâkını terk ettiğim ve îdam 

gibi ehl-i garazın bütün tehditlerine beş para ehemmiyet vermediğim, yirmi sene 

işkenceli esâretimdeki iki dehşetli hapislerimde ve mahkemelerimde katî göründü.”
1353

 

*Hem bilirsiniz ki, hapiste size yazdığım gibi, benim îdâmıma hükmeden 

adamlar, beni işkence ile tâzib edenler, Risâle-i Nur ile îmânlarını kurtarsalar, şâhit 

olunuz ki, ben, onları helâl ediyorum. Ve tarafgirlik damarıyla ihlâsa zarar gelmemek 

için, bu iki üç senede dahilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmedik 

ve kardeşlerimi de bir derece îkaz ettim.”
1354

 

*Dördüncüsü: Eskişehir Mahkemesinde altı ay tetkikten sonra ve sebebi de 

cemiyetçilik ve tarîkatçilik olduğu evham ve bahanesiyle büyük bir reisin ona şahsî 

garazıyla onun aleyhinde bâzı adliyecileri teşvik ettiği halde; cemiyetçilik, tarîkatçilik ve 

Risâle-i Nur cihetinde berâet ettirip yalnız Risâle-i Nur'un bir küçücük parçası olan 

Tesettür Risâlesi'ni bahane ederek kanunen değil de, yalnız kanaat-i vicdâniye ile yüz 

yirmi şâkirt içinde beş on şâkirde altı ay ceza verdiler ki, tetkik zamanına kadar dört ay 

mevkuf, bir buçuk ay da hapis kaldıkları ve on sene sonra Denizli Mahkemesi, yine 

dokuz ay cemiyetçilik ve tarîkatçilik gibi birkaç bahane ile, bütün yirmi senelik 

mektûbât ve telifâtlarını inceden inceye tetkik ile beraber Ankara' nın Ağır Ceza 

Mahkemesine beş sandık kitaplan gönderdikleri ve iki sene o kitaplar ve mektuplar, 

Ankara ve Denizli Mahkemesinde nazar-ı tetkikte kaldıkları halde, o mahkemeler 

ittifakla cemiyetçilik ve tarîkatçilik vesâir bahaneleri cihetinde berâet kararı verip, o 

kitap ve mektupları aynen sahiplerine iâde ve Said'i arkadaşlarıyla beraber berâet 

ettirdikleri halde; bir siyasî cemiyetçi nazarıyla ve entrikacı bir siyasî adam tarzında 

onu ittiham etmek ve adliye memurlarını onun aleyhinde cemiyetçilik noktasında sevk 

etmek ne kadar kanunsuz olduğunu, insâniyeti sukut etmeyen bilir.”
1355

 

*Bediüzzaman, her girdiği hapisteki hapisleri irşad eder; hapisteki bâzı câniler, 

koyun gibi bir hâl alır. Hapiste dahi tecrid-i mutlak içinde bırakıldığı halde, hapishâne 

bir Nur mektebi vaziyetine girer. Bunun için, girdiği hapishânelere "medrese-i 

Yûsufiye" der. Hattâ Denizli Hapishânesinde bir kısım gençler medrese-i Yûsufiyeden 

ayrılmak istemeyerek, "Bediüzzaman daha burada kalırsa, biz kendimizi suçlu gösterip 

ceza alacağız, ondan ayrılmayacağız; Risâle-i Nur'dan ders alacağız" demişlerdir.  

Denizli hapsinde Meyve Risâlesi isimli eser telif edildikten sonra, hapishânede tesirli bir 

ıslahat müşâhede ediliyor. Bu vaziyet, düşmanları dahi takdire sevk ediyor.  
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             Risâle-i Nur'un mâhiyetini dikkat ve tefekkürle okuyarak anlayıp tahkîkî bir 

îmâna sahip olan hâlis Nur Talebeleri, ölümden, hapisten, zindandan ve hiçbir beşerî 

ezâ ve cefâdan korkmazlar; mukaddes Kur'ân ve îman hizmetiyle, vatan ve millet ve 

âlem-i İslâm ve beşeriyetin ebedî kurtuluşuna çalışırken, dinsizlerin dûçâr ettiği bir 

zulüm ve musîbetle karşılaşırlarsa, aslâ fütûr ve ümitsizliğe düşmezler; hapislere iftihar 

ve memnuniyetle girerler. Onların tek bir istinad noktaları vardır; o da sırf rızâ-i İlâhî 

için, ihlâsla, Kur'ân ve îmâna hizmetleridir. Mâsum ve mazlumların muhâfızı Cenâb-ı 

Haktır. Hiçbir mâniaya ehemmiyet vermeyerek, Risâle-i Nur'u okumaya ve neşretmeye, 

kahraman Üstadları misillü, ferâgatle çalışırlar. Bunun içindir ki, yirmi beş senelik 

müthiş bir istibdâd-ı mutlak içinde Nurlara çalışan Nur Talebeleri, îman ve İslâmiyet 

hizmetinde sarsılmamışlardır.  

                "Zâhirde zararlı gibi görünen şeyler, hakîkatte nîmettir. Zahmette rahmet 

vardır. Îman hizmeti uğrunda başımıza ne gelse hayırdır. Biz başımıza geleceği 

düşünmekle mükellef değiliz, hizmet-i Kur'âniye ile mükellefiz. Biz, Rabb-i 

Rahîmimizin dâimâ inâyeti altındayız. Ölsek şehidiz, kalırsak Kur'ân'ın hizmetkârıyız. 

İslâmiyet düşmanları bizi müebbed dünya hapsine de mahkûm etseler, bizler yine 

Risâle-i Nur'un hizmetindeyiz" diye îman etmişler ve fakat sâdece îmanla kalmamışlar, 

bilfiil de amel etmişlerdir; meydandadır. 

                Bu dindar ve vefâkâr millet, Bediüzzaman'ın doğruluk ve büyüklüğünü ve 

kahramanlığını bilerek ona o derece îtimad etmiştir ki, onun aleyhinde ne propaganda 

yapılırsa yapılsın, inanmıyorlar. Bediüzzaman'a yapılan zulüm ve işkenceleri işittikçe, 

ona karşı kalblerinde daha ziyâde bir sevgi ve bağlılık husûle gelmektedir. Ve diyorlar 

ki: "Bediüzzaman gibi bir din kahramanını ve öyle büyük ve mübârek bir zâtı hapislere 

koymak, onun eserlerinin serbest okunmasına mânî olmak, dîni Anadolu'dan 

kaldırmaya çalışmanın ve İslâmiyeti yıkmaya çabalamanın bir ifadesidir" diye, 

komünist ve dinsizlerin yaptırdıkları işkence ve zulümlerin düşmanı kesiliyorlar. Bunun 

için, hükûmet, her işten evvel hükûmet aleyhinde çevrilen bu plânı akîm bırakmak için, 

Bediüzzaman'ı tamamen serbest bırakması lâzımdır.”
1356

 

*Bediüzzaman ve talebeleri, hüküm katiyet kesb etmeden verilen ceza müddetini 

hapishânede geçirdikten sonra tahliye edilmişlerdir. Yukarıda anlatıldığı veçhîle, 

mahkeme, üç seneden beri uzatılmaktadır. 
Haşiye 

 

             Milyarlar defa yazıklar olsun ki; vatana, millete ve gençliğimize ve âlem-i İslâma 

en mukaddes îman hizmetini yapan, beşerin bütün mânevî ihtiyacını karşılayacak 

derecede hârikulâde ve muazzam eserler veren bu dâhî ve misilsiz zât, mahkemelerden 

mahkemelere sürüklenmede, hapishânelerde çürütülmeye çalışılmaktadır.  

              Bediüzzaman, yirmi senede olduğu gibi, şu üç dört senede de o kadar emsâlsiz 

bir işkenceye mâruz kalmıştır ki, tarihte hiçbir ilim adamına bu kadar câniyâne bir sû-i 

kast yapılmamıştır. Denizli hapsinde bir ayda çektiği sıkıntıyı, Afyon'da bir günde 

çekmiştir. Kendisine, bütün bütün kanunsuz muâmeleler yapılmıştır. Hapishânede, tam 

yirmi ay, kışın, çok soğuk olan gayr-i muntazam bir koğuş içinde yalnız bırakılarak, 

tecrid-i mutlak içinde imhâ olmasına intizar edilmiştir. Kışın en şiddetli günlerinde, 

hapishâne pencerelerinin iki milim buz tuttuğu zamanlarda zehir verilmiş; ihtiyar, çok 

                                                           
1356 Tarihçe-i Hayat | Yedinci Kısım : Afyon Hayatı | 470-1 
 



hasta haliyle, aylarca ıztırap çektirilmiştir. Mübârek yatağında, bir taraftan bir tarafa 

dönemeyecek bir hale geldiği zamanlarda bile, hizmetine, bir talebesi olsun müsaade 

edilmemiştir. O korkunç şerâit altında, kendi kendine ölüp gitmesi beklenmiştir. 

Hastalığı o kadar şiddetlenmiştir ki; günlerce, birşey yiyememiş ve gıdâsız kalmış ve çok 

zaif bir vaziyete gelmiştir. Böyle olduğu ve çok sıkı bir tarassud ve tazyikat altında 

bulundurulduğu halde, Risâle-i Nur'un telifinden geri kalmamış, her hapiste olduğu 

gibi, burada da gizli olarak eser telif etmiştir. Mahpuslar, gizli gizli Risâle-i Nur'u 

elleriyle yazıp çoğaltmışlar ve hapishâneden dışarı da çıkararak, neşrini temin 

etmişlerdir. Bediüzzaman, hapiste olduğu günler dahi Risâle-i Nur'un neşriyatı 

durmamış, perde altında yüz binlerce nüshaları eski yazı ile neşretmeye-Nur kahramanı 

Hüsrev gibi-Nur Talebeleri muvaffak olmuşlardır.  

              Hapishânede, zehirlenerek, ölüm döşeğinde iken, fırsat bulup ziyâretine 

varabilen bir talebesine şöyle demiştir: "Belki hayatta kalamayacağım, bütün 

mevcudiyetim vatan, millet, gençlik ve âlem-i İslâm ve beşerin ebedî refah ve saadeti 

uğrunda fedâ olsun. Ölürsem, dostlarım intikamımı almasınlar."  

             Bediüzzaman'ın hapishâneye gelmesiyle çok müstefid olan hapislerden birisi, 

pencereden selâm verdiği zaman "Sen Bediüzzaman'a neden selâm verdin? Neden onun 

penceresine bakıyorsun?" diyerek, dayak atılmıştır. Çok mübârek ve çok  

Haşiye  

Bu Afyon Mahkemesi sonra iki defa berâet vermiş ve nihayet 1956'da bütün Risâle-i 

Nur külliyatını ve umum mektupları bilâistisnâ Bediüzzaman'a iâde etmiştir  

sevgili  Üstadlarının hasta ve çok elîm vaziyetinde gizlice fırsat bulup görüşmeye çalışan 

talebeleri, yakalandıkları zaman falakalara yatırılarak dayaktan geçirilmiştir. Fakat 

onlar bu mezâlimden asla yılmamışlar, îmandan ve izzet-i İslâmiyeden gelen bir 

salâbetle, o zalimler vurdukça, onlar da her vuruluşlarında, "Vur! Vur!" diye 

bağırmışlardır. "Düşmanın çizmesi boğazımıza bastığı zaman onun yüzüne tükür; 

rûhun kurtulsun, cesedin ezilsin" hakîkatini matbuât lisânıyla da beyân eden Üstadları 

Bediüzzaman'a ittibâ etmişlerdir.  

              İşte, böyle türlü türlü işkence ve tazyikatlarla, gerek hapishâne dahilinde, gerek 

haricinde hizmetini dahi yaptırmamaya çalışmışlardır. Dünyada hiçbir kimseye 

yapılmayan zulüm ve ihânet Bediüzzaman'a yapılmıştır. Nihayet 20 Eylül 1949 günü 

ceza müddetini hapishânede tamamlayarak tahliye edilmiştir. Bütün hapishânelerde 

hapisler resmî mesâi saatlerinde tahliye edilirken Afyon Hapishânesinde de saat onda 

âdet iken, Bediüzzaman'ı fevkalâde bir tezâhürât ile karşılamaya hazırlanan halkın 

istikbâline mânî olmak için, şafak vakti ile sabah namazı arasında hapishâneden tahliye 

etmişlerdir.  

               Bediüzzaman Hazretleri Afyon'da bir müddet ikamet etmiştir. Bu esnâda 

cezasını çektiği ve Temyiz Mahkemesi mahkûmiyet kararını tamamen lehine bozduğu 

halde, üç polise, kapısı önünde geceli gündüzlü nöbet beklettirilmiştir. Hapisten 

çıktığına pişman etmişler ve zulüm ve tazyikat devam ettirilmiştir. Iki senelik ezici ve 

eritici bir hapisten çıktığı halde, hastalığını sormak için gelenler dahi yanına 

bırakılmamıştır.”
1357
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*Bir zaman Emirdağ'da ikamete memur ve tek başıma, menzilde âdetâ bir haps-i 

münferit ve bana çok ağır gelen tarassudlar ve tahakkümler ile bana işkence 

vermelerinden, hayattan usandım, hapisten çıktığıma teessüf ettim. Rûh u canımla 

Denizli hapsini arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve "Hapis ve kabir bu tarz-ı hayata 

müreccahtır" diye, ya hapse veya kabre girmeye karar verirken, inâyet-i İlahîye imdâda 

yetişti; kalemleri teksir makinesi olan Medresetü'z-Zehrâ şâkirtlerinin ellerine, yeni 

çıkan teksir makinesini verdi. Birden, Nûrun kıymettar mecmualarından her tânesi, bir 

kalem ile beş yüz nüsha meydana geldi. Fütûhâta başlamaları, o sıkıntılı hayatı bana 

sevdirdi, "Hadsiz şükür olsun" dedirtti.”
1358

 

*"İnsanların sana ettikleri ayn-ı zulümlerinde, ayn-ı adâlet olan kader-i İlâhînin 

büyük bir hissesi var. Ve bu hapiste, yiyecek rızkın var; o rızkın seni buraya çağırdı. 

Ona karşı rızâ ve teslim ile mukabele lâzım. Hikmet ve rahmet-i Rabbâniyenin dahi 

büyük bir hissesi var ki, bu, hapistekileri nurlandırmak ve tesellî vermek ve size sevap 

kazandırmaktır. Bu hisseye karşı, sabır içinde binler şükretmek lâzımdır. Hem senin 

nefsinin, bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tevbe 

ile, nefsine 'Bu tokata müstehak oldun' demelisin. Hem gizli düşmanların desîseleriyle 

bâzı safdil ve vehham memurları iğfal ile o zulme sevk etmek cihetiyle, onların da bir 

hissesi var. Ona karşı Risâle-i Nur'un o münâfıklara vurduğu dehşetli mânevî tokatlar, 

senin intikamını tamamen onlardan almış. O, onlara yeter. En son hisse, bilfiil vâsıta 

olan resmî memurlardır. Bu hisseye karşı, onların Nurlara tenkid niyetiyle 

bakmalarında, ister istemez, şüphesiz, îman cihetinde istifâdelerinin hatırı için 

-
1359

-düsturuyla, onları affetmek, bir 

ulüvvücenâplıktır."  

                Ben de bu hakîkatli ihtardan kemâl-i ferah ve şükür ile, bu yeni medrese-i 

Yûsufiyede durmaya, hattâ aleyhimde olanlara yardım etmek için, kendime mûcib-i 

ceza, zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi yetmiş beş yaşında ve 

alâkasız ve dünyada sevdiği dostlarından, yetmişten ancak hayatta beşi kalmış ve onun 

vazife-i nûriyesini görecek yetmiş bin Nur nüshaları bâkî kalıp serbest geziyorlar ve bir 

dile bedel, binler dil ile hizmet-i îmâniyeyi yapacak kardeşleri, vârisleri bulunan, benim 

gibi bir adama, kabir bu hapisten yüz derece ziyâde hayırlıdır. Ve bu hapis dahi, 

haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten yüz derece daha rahat, daha 

faidelidir. Çünkü, haricinde, tek başıyla yüzer alâkadar memurların tahakkümlerini 

çekmeye mukabil, hapiste yüzer mahpuslarla beraber, yalnız müdür ve başgardiyan gibi 

bir iki zâtın, maslahata binâen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona 

mukabil, hapiste çok dostlardan kardeşâne taltifler, tesellîler görür. Hem İslâmiyet 

şefkati ve insâniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, hapis zahmetini 

rahmete çeviriyor diye, hapse râzı oldum. “
1360

 

*IKINCI HAKÎKAT: Emniyeti ihlâl vehmiyle bize ihânet etmek ve teveccüh-ü 

âmmeyi kırmak kastıyla tahkirkârâne, aldanmış mahdut adamların bed muâmelelerine 

mukabil, hadsiz ehl-i hakîkatin ve nesl-i âtinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar 
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edildi.  

            Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umûmiyeyi bozmaya 

dehşetli çalışmasına karşı, Risâle-i Nur ve şâkirtleri, îmân-ı tahkîkî kuvvetiyle bu 

vatanın her tarafında o müthiş ifsâdı durduruyor ve kırıyor, emniyeti ve âsâyişi temine 

çalışıyor ki, pekçok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan Nur 

Talebelerinden,  bu yirmi senede alâkadar üç dört mahkeme ve on vilâyetin zâbıtaları, 

emniyeti ihlâle dâir bir vukuâtlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve üç vilâyetin insaflı 

bir kısım zâbıtaları demişler: "Nur Talebeleri mânevî bir zâbıtadır. Âsâyişi muhâfazada 

bize yardım ediyorlar. Îmân-ı tahkîkî ile, Nuru okuyan her adamın kafasında bir 

yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar."  

             Bunun bir nümûnesi Denizli Hapishânesidir. Oraya Nurlar ve o mahpuslar için 

yazılan Meyve Risâlesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyâde o mahpus lar 

öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-ı hâl aldılar ki, üç dört adamı öldüren bir 

adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi 

bir uzuv olmaya başladı. Hattâ resmî memurlar, bu hâle hayretle ve takdirle 

bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler: "Nurcular hapiste 

kalsalar, biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız; tâ onlardan ders 

alıp onlar gibi olacağız. Onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz."  

            İşte bu mâhiyette bulunan Nur Talebelerini emniyeti ihlâl ile ittiham edenler, 

herhalde ve gayet fena bir sûrette aldanmış veya aldatılmış veya bilerek veya bilmeyerek 

anarşistlik hesâbına hükûmeti iğfal edip bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz 

bunlara karşı deriz:  

            "Mâdem ölüm öldürüdmüyor ve kabir kapacımıyor ve dünya misâfirhânesinde 

yolcular gayet sürat ve telâşla, kafile kafile arkasında, toprak arkasına girip 

kayboluyorlar; elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını 

dehşetli bir sûrette göreceksiniz. Hiç olmazsa, mazlum ehl-i îman hakkında terhis 

tezkeresi olan ölümün îdâm-ı ebedî darağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhüm-ü 

ebediyetle aldığınız fânî zevkler bâkî ve elîm elemlere dönecek. "  

            Maatteessüf, gizli münâfık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon velî 

makamında olan şehidlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıncıyla kazanılan ve 

muhâfaza edilen hakîkat-i İslâmiyete bâzan "tarîkat" nâmını takıp ve o güneşin tek bir 

şuâı olan tarîkat meşrebini o güneşin aynı gösterip, hükûmetin bâzı dikkatsiz 

memurlarını aldatıp, hakîkat-i Kur'âniyeye ve hakaik-ı îmâniyeye tesirli bir sûrette 

çalışan Nur Talebelerine "tarîkatçı" ve "siyâsî cemiyetçi" nâmını vererek, aleyhimize 

sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli 

Mahkeme-i Âdilesinde dediğimiz gibi deriz:  

              "Yüzer milyon başların fedâ oldukları bir kudsî hakîkate başımız dahi fedâ 

olsun! Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakîkat-i Kur'âniyeye fedâ olan başlar, 

zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler 

inşaallah!"  

              İşte, ihtiyarlığımın sergüzeştliğinden gelen ağrılara ve me'yusiyetlere, îmandan 

ve Kur'ân'dan imdâda yetişen kudsî tesellîler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir 

senesini, gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem. Husûsan hapiste farz namazını 

kılan ve tevbe edenin herbir saati on saat ibâdet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve 



mazlumiyette dahi herbir fânî gün, sevap cihetinde on gün bâkî bir ömrü 

kazandırmasıyla, benim gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne kadar 

medâr-ı şükrandır, o mânevî ihtardan bildim, "Hadsiz şükür Rabbime" dedim, 

ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime râzı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. 

Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevâli elem olmasından, hem teessüf, hem şükürsüzlükle, 

gafletle, bâzı günahları yerinde bırakır, fânî olur, gider. Eğer hapis ve zahmetli gitse, 

zevâl-i elem bir mânevî lezzet olmasından, hem bir nevi ibâdet sayıldığından, bir cihette 

bâkî kalır ve hayırlı meyveleriyle bâkî bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse 

sebebiyet veren hatâlara keffâret olur, onları temizler. Bu nokta-i nazardan, 

mahpuslardan farzı kılanlar, sabır içinde şükretmelidirler.”
1361

 

*Üçüncüsü: Ehl-i îmandan bütün gelenler, mâziye gidenlere mağfiret duâlarıyla 

ve hasenâtlarını onların ruhlarına bağışlamalarıyla yardımlarına binâen Denizli 

Mahkemesinde demiştim: "Mahkeme-i kübrâda milyarlar ehl-i îman olan dâvâcılar 

tarafından, Kur'ân hakîkatlerine hizmet eden Nur Talebelerini mahkûm ve perişan 

etmek isteyenlerden ve sizlerden sorulsa ki, 'Serbestiyet kanunuyla dinsizlerin, 

komünistlerin neşriyatlarına ve anarşîliği yetiştiren cemiyetlerine müsâmahakârâne 

bakıp ilişmediğiniz halde, vatanı ve milleti anarşistlikten ve dinsizlik ve ahlâksızlıktan ve 

vatandaşlarını ölümün îdâm-ı ebedîsinden kurtarmaya çalışan Risâle-i Nur talebelerini 

hapisler ve tazyiklerle perişan etmek istediniz' diye sizlerden sorulsa, ne cevap 

vereceksiniz? Biz de sizlerden soruyoruz." Onlara demiştim. O zaman, o insaflı, adâletli 

zâtlar bizi berâet ettirdiler; adliyenin adâletini gösterdiler.”
1362

 

*BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ'NİN AFYON HAPİSHANESİNDE TECRİD-İ  

MUTLAKTA İKEN TALABELERİNE YAZDIĞI  

MEKTUPLARDAN BAZI KISIMLAR”
1363

 

*Sâniyen: Bu medrese-i Yûsufiyenin nâzırına yazdım. Ben Rusya'da esir iken, en 

evvel bolşevizmin fırtınası hapishânelerden başladığı gibi, Fransız Ihtilâl-i Kebîri dahi, 

en evvel hapishânelerden ve tarihlerde "serseri" nâmıyla yâd edilen mahpuslardan 

çıkmasına binâen, biz Nur Şâkirtleri, hem Eskişehir, hem Denizli, hem burada mümkün 

oldukça mahpusların ıslâhına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam fâidesi görüldü.”
1364

 

* Eski hapislerimizde birkaç zaif kardeşlerimizin usanıp daire-i Nuriyeden 

çekinmeleri, onlara pek büyük bir hasâret oldu ve Nurlara hiç zarar gelmedi. Onların 

yerine, daha metîn, daha muhlis şâkirtler meydana çıktılar. Mâdem dünyanın bu 

imtihanları geçicidir, çabuk giderler, sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler; biz de 

inâyet-i İlahîyeye îtimat edip, sabır içinde şükretmeliyiz.”
1365

 

* Rusya'da, Kosturma'da, doksan esir zâbitlerimizle beraber bir koğuşta idik. 

Ben, o zâbitlerimize ara sıra ders veriyordum. Birgün Rus kumandanı geldi, gördü; 
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dedi:  

           "Bu Kürd, gönüllü alay kumandanı olup, çok askerimizi kesmiş. Şimdi de burada 

siyasî ders veriyor. Ben yasak ediyorum; ders vermesin!"  

Iki gün sonra geldi, dedi:  

            "Mâdem dersiniz siyasî değil, belki dînîdir, ahlâkîdir; dersine devam eyle." Izin 

verdi.  

           İkinci esâretimde, bu hapiste iken, yirmi sene derslerimi dinlemiş ve benden daha 

güzel ders veren bir has kardeşimin ve zarûri hizmetimi gören hizmetçilerimin benim 

yanıma gelmeleri adliye memuru tarafından yasak edildi; tâ benden ders almasınlar. 

Halbuki, Nur Risâleleri başka derslere hiç ihtiyaç bırakmıyor ve hiçbir dersimiz 

kalmamış ve hiçbir sırrımız gizli kalmamış. Her ne ise... Bu uzun kıssayı kısa kesmeye 

bir hal sebep oldu.”
1366

 

* Üçüncü medrese-i Yüsufiye olan Afyon hapishanesinde Üstad Said Nursî, 

Elhüccetü z-Zehrâ adlı bir risale telif etti. Tevhid, Risaleti Ahmediye (a.s.m.) ve 

Fatiha'nın tefsiri hakkında olan bu çok kıymettar risale, hapiste bulunan Nur Talebeleri 

ve mahpuslar için ilmi ve îmânî dersleri hâvi olmasından, hapiste hayırlı ve nurlu bir 

meşgale oldu. Mahkeme kararından sonra, Üstadla beraber hapiste bulunan talebelerin 

yazdıkları bir takrizi, aynen aşağıya derc ediyoruz.”
1367

 

* Üstad Said Nursî, Afyon hapishânesinden 1949'da, bir Eylül sabahı tahliye 

edildi; iki komiser arasında, faytonla bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan talebeleri 

de vardı. 

         … Rahmet-i İlahîye, Afyon hapis musîbetini çok cihetlerle rahmete çevirmişti.”
1368

 

* Hapisten tahliyeden sonra, Üstadın evinin kapısı önünde bir-iki polis dâimî 

nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zâten hapis müddetince halka dehşet 

verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla, Bediüzzaman'ın imhâ edileceği gibi 

haberler etrafa yaydırılmıştı.”
1369

 

* Afyon hapsinden sonra hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti?  

Isparta'da, teksir makinesiyle Nur mecmualarının neşrine devam ediliyordu. Üstad, yine 

âdeti veçhîle, tashihât ile meşguldü. Yalnız, hapisten sonra, hizmet-i Nuriye birkaç 

kısma inkısam etmişti; yalnız teksir ile ve el yazısı ile neşre münhasır olmuyordu.”
1370

 

*A fyon hadisesi başlamadan evvel Diyânet Işleri Reisi Ahmed Hamdi, Said 

Nursî'den iki takım Risâle-i Nur eserlerini, bir takımını Diyanet Işleri Kütüphânesine 

koymak, bir takımını da şahsına alıkoymak için istemişti. Fakat hapis hadisesi çıktı, 

gönderilemedi. Üstad, hapisten sonra Emirdağ'a geldiği vakit, evvelce hazırlanan iki 
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takımı tashih ederek, Ahmed Hamdi'ye gönderdi ve aşağıdaki mektubu kendisine 

yazdı.”
1371

 

* "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim. Karşımda 

müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Içinde evlâdım yanıyor, îmânım 

tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmânımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri 

beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın 

karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!..  

"Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin 

îmânını kurtarmak yolunda dünyamı da fedâ ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik 

bütün hayatımda dünya zevki nâmına birşey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb 

meydanlarında, esâret zindanlarında, yâhut memleket hapishânelerinde, memleket 

mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefâ, görmediğim ezâ kalmadı. Dîvân-ı harblerde 

bir câni gibi muâmele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. 

Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü 

türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyâde, ölümü tercih 

ettim. Eğer dînim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında 

çürümüş gitmişti.”
1372

 

* Mahkemelerdeki müdâfaalarını okuduk. Bu müdâfaalar bir nefis müdâfaası 

değildir; büyük bir dâvânın müdâfaasıdır. Celâdet, cesâret, zekâ eseri, şâheseri...  

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakîr gördüğü için değil mi? 

Said Nur, en az bir Sokrat'tır; fakat İslâm düşmanları tarafından bir mürtecî, bir softa 

diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebî olmak gerek. O, 

mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkûmken bile hükmediyordu. O, 

hapishânelerden hapishânelere atıldı. Hapishâneler, zindanlar onun sâyesinde medrese-i 

Yûsufiye oldu. Said Nur, zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice 

nizam ve ırz düşmanları, bu îman âbidesinin karşısında eridiler; sanki yeniden 

yaratıldılar. Hepsi halîm-selîm mü'minler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. 

Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir?”
1373

 

* Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri, onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, 

nereye sürülse, etrafı saf, temiz mü'min.ler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, 

polisler, jandarmalar, kalın hapishâne duvarları, onu mü'min kardeşlerinden bir an bile 

ayıramadı. Büyük mürşidin, talebeleriyle arasına yığılan bu maddî kesâfetler; din, aşk, 

îman sâyesinde letâfetler haline geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve 

tehditleri, ruh âleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar, 

köy odalarından başlayarak, yer yer her tarafı sardı; üniversitelerin kapılarına kadar 

dayandı.  

            Yıllardır mukaddesâtları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, îmâna 

susayanlar; onun yoluna, onun nûruna koştular. Üstadın Nur Risâleleri elden ele, dilden 

dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genç- ihtiyar, câhil- münevver, sekizinden seksenine kadar 

herkes ondan birşey aldı, onun nûruyla nurlandı. Her talebe, bir makine, bir matbaa 
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oldu. Îman, tekniğe meydan okudu. Nur Risâleleri binlerce defa yazıldı, teksir edildi.  

Gözlerinin nûru sönmüş, iç âlemlerinin ışığı sönmüş, harâbeye dönmüş olan körler bu 

nurdan, bu ışıktan korktular. Bu azîz adamı, dillerden hiç eksik etmedikleri "Inkılâba, 

lâikliğe aykın hareket ediyor" diye, tekrar tekrar mahkemeye verdiler; tekrar tekrar 

hapishânelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu, 

zindanlar dershâne... Onun nûru, Kur'ân'ın nûru, Allah'ın nûru vatan sınırlarını da 

aştı. Bütün âlem-i İslâmı dolaştı. Şimdi Türkiye'de, her teşekkülün, vatanını seven 

herkesin önünde hürmetle durması lâzım gelen bir kuvvet vardır: Said Nur ve 

talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, 

patırdısı, nutku, alâyişi, nümâyişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük 

bir dâvâya vermişlerin şuurlu, îmanlı, inançlı kalabalığıdır.  

O. Yüksel “
1374

 

* Türkiye'de îman ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi, bu 

kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, 

mektupları en ufak teferruâtına varıncaya kadar müsâdere edilerek suçsuz yere 

hapishânelerde süründürülmüştür.  

Evet, suçsuz yere diyoruz. Çünkü, vâli ve kaymakamından tutunuz da, karakoldaki 

jandarmasına varıncaya kadar Üstada ezâ ve cefâ etmek, hapishânelerde süründürmek 

bir vesîle-i iftihar; şefin gözüne girebilmek, terfî-i makam edebilmek gibi süflî hırslarla 

yanıp kavrulanlar için ise, bulunmaz bir fırsat olmuştur.”
1375

 

* Millet haklarını çiğneyip, milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmeyi şiâr 

edinenler için korkulacak bir haldir bu. Tâkipler, baskılar senelerce devam etti. Onunla 

konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandı, kendileri Afyon 

hapishânesinde çürütülerek çoluk çocukları sokaklarda sürünmeye mahkûm edildi.”
1376

 

* "Muhterem hâkimler, yirmi sekiz sene emsâlsiz ihânetlere, işkencelere, 

tarassud ve hapislere mâruz kaldım. Bütün bu iftira ve isnadların esâsı birkaç noktaya 

dayanır:  

              "1. En birinci ithamları, beni rejim aleyhtarı olarak telâkkî etmeleridir. 

Malûmdur ki, her hükûmette muhâlifler bulunur. Âsâyişe, emniyete dokunmamak 

şartıyla, hiç kimse vicdânıyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metoddan dolayı 

mes'ul olmaz. Bu hukûkî bir müteârifedir.”
1377

 

* Rusun Başkumandani kasten önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan 

ve tenezzül etmeyen ve onun îdam tehdidine karşi izzet-i İslâmiyeyi muhâfaza için ona 

başini eğmeyen; İstanbul'u istilâ eden Ingiliz başkumandanina ve onun vâsitasiyla fetvâ 

verenlere karşi, İslâmiyet şerefi için, îdam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve 

"Tükürün zâlimlerin o hayâsiz yüzüne!" cümlesiyle ve matbuât lisâniyla karşilayan; ve 

Mustafa Kemal'in, elli mebus içinde, hiddetine ehemmiyet vermeyip, "Namaz kilmayan 

hâindir" diyen; ve Dîvân-i Harb-i Örfînin dehşetli suâllerine karşi, "Şeriatin tek bir 

meselesine rûhumu fedâ etmeye hazirim" deyip, dalkavukluk etmeyen; ve yirmi sekiz 
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sene, gâvurlara benzememek için, inzivâyi ihtiyâr eden bir İslâm fedâisi ve hakîkat-i 

Kur'âniyenin fedakâr hizmetkânna maslahatsiz, kanunsuz denilse ki: "Sen, Yahudî ve 

Hiristiyan papazlarina benzeyeceksin, onlar gibi başina şapka giyeceksin, bütün İslâm 

ulemâsinin icmâina muhâlefet edeceksin; yoksa ceza vereceğiz" denilse, elbette öyle 

herşeyini hakîkat-i Kur'âniyeye fedâ eden bir adam, değil dünyevî hapis veya ceza ve 

işkence, belki parça parça biçakla kesilse, Cehenneme de atilsa, katiyen, yüz rûhu da 

olsa-bütün tarihçe-i hayatinin şehâdetiyle-fedâ edecek!”
1378

 

* Bu îtibarla Barla, Risâle-i Nur dershânesinin ilk merkezi idi. Barla'daki hayatı, 

gerçi nefiy ve inzivâ içinde ve tarassud altında geçmekle acı idi; fakat, Risâle-i Nur 

hakîkatlerinin telif yeri olduğundan, Üstadın en tatlı ve şirin hayatı da yine Barla 

hayatıdır denilebilir.  

Bu defa Barla'ya nefiy ile değil, hapis ile değil, kendi rızâsı ile ve serbest olarak 

gidiyordu. Güzel bir bahar günü, Barla'ya geldi.”
1379

 

* Imtihan ve gazânız geçmiş olsun der, sizi tebrik ederiz. Risâle-i Nur'un tahkîkî 

îman dersleriyle îman mertebelerinde terakkî ve teâli edip kuvvetli îmânı elden eden 

Nur Talebeleri için öyle taarruzlar, bir cihetten, bir imtihandır ve kömürle elması tefrik 

eden bir mihenktir. Nur Talebeleri için, Allah'a îman, Peygambere ittibâ ve Kur'ân-ı 

Kerîm'le amelden dolayı hapisler, bir medrese-i Yûsufiyedir, zulüm ve işkenceler birer 

kamçı, birer perçindir. Kader-i İlâhî bize o hücumlarla işaret veriyor ki: "Haydi durma, 

çalış!" Kur'ân ve îman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, Nur Talebelerince, 

bir dostu ile sohbet etmektir; karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip 

gelmekten farksızdır; kelepçeler, dînî cihâd-ı ekberin birer altın bileziğidirler; beşerin 

zulmen mahkûm etmesi ise, hakîkatte Hakkın berâet vereceğine bir delildir. Bütün öyle 

işkence ve zulümler, Nur Talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne mutlu ki; otuz 

seneden beri, Nur Talebeleri ağabeylerimiz bu nîmetlere mazhar olmuşlar. Maalesef 

bizlere ki, bizler bu şereflere nâil olamadık ve olamayacağız da. Zîrâ, bunları 

kazandıran devir kapanmak üzeredir.”
1380

 

* Bediüzzaman Said Nursî'nin senelerden beri hapisten hapse, zindandan 

zindana atılması ve menfâdan menfâya sürülmesi ve kendisine dâimâ tazyikler ve 

şiddetli zulüm ve dehşetli işkenceler yapılması ve on yedi defa zehir verilmesi, bir günde 

bir aylık azaplar çektirilmesi, kendisinin ve Risâle-i Nur külliyatının hakkaniyet ve 

sıdkına birer canlı mühür ve birer parlak delildir.”
1381

 

* Üstadın kıymetli hayatı hapishânede geçmiştir. Halkçılar ona çok mezâlim revâ 

gördü. Elhamdülillâh, bunların devr-i istibdâdı gitmiş, Demokratlar gelmiştir. Biz 

Pâkistanlılar, bunun için Menderes hükûmetinin hâmîsiyiz. Eğer Demokratlar 

olmasaydı, ne Türk-Pâkistan dostluğu olurdu, ne de Bağdat Paktı ve sizlerle taallûkat-ı 

îmâniye.  
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             Kusura bakma, Üstadım Hazretlerine çok çok selâmlar ve hürmetlerimi söyle; 

Nur dostlarıma da selâm. Üstadın büyük ve iyi fotoğrafını gönder.  

             Yaşasın İslâm kardeşliği ve Türk-Pâkistan dostluğu!”
1382

 

* Bütün İslâm memleketlerinde Ittihâd-ı İslâm için çalışan İslâmî teşkilâtlar 

tâdâd edilip, Türkiye'de de Nur Talebeleri bu meyanda zikrediliyor ve en sonra, 

"Ittihâd-ı İslâm için çalışan ve Pâkistan'ın en iyi dostları olan Nur Talebelerini tanıdık; 

Nur Talebelerinin Üstadı seksen beş yaşında büyük bir âlim olan Üstad Said Nursî'dir. 

Hakîkat-i İslâmiye için yaptığı mücâdele, kendi ana vatanında-yani Türkiye'de-otuz 

sene işkenceli bir hayat ve sık sık hapiste yatmasına sebep oldu ve 1952'de serbest 

bırakıldı. Fakat bu ihtiyarın bakışları hâlâ ateşlidir. Otuz yıllık hapis ve işkenceler onu 

mağlûp edemedi. Bu mücâdelesiyle, birbirine çok sıkı bağlı olan Nur Talebeleri kütlesini 

meydana getirdi. Üstad Said Nursî, Risâle-i Nur eserleri vâsıtasıyla Türk gençliğini 

İslâm ideolojisinin en büyük düşmanları olan siyonist ve komünistlerin hilekâr 

tuzaklarına düşmekten kurtarmıştır. Türkiye Başvekili Adnan Menderes Risâle-i Nur 

külliyatının neşrine müsaade ettiği zaman, Türkiye'nin Pâkistan elçisi Sayın Selâhaddin 

Rifat Erbil vâsıtası ile bu büyük adama takdir ve tebriklerimizi bildirmiştik ve bu 

vesîleyle, Üstad Said Nursî ve Nur Talebelerini de selâmlamıştık ve bu mektubumuz 

Türkiye'de binlerle basılarak dağıtılmıştı. Bizim programımız Türkçeye çevrildi. Biz de, 

birkaç önemli risâleleri, Orducaya çevirdik.”
1383

 

* Hazret-i Said Nursî, yılmadan hakîkat-i İslâmiye için mücâdele etmektedir. 

Kendisi Türkiye'de en büyük cinayet telâkkî edilen Atatürk aleyhtarı olmakla itham ve 

aleyhinde neşriyat yapılmışsa da, bu zulümler, halkı onun etrafında toplamıştır.130 

parça eserin sahibi olan Üstad hapiste iken verilmiş olan zehirlerin tesiriyle ihtiyarlığını 

geçirmekte olup, bu hal-seksen yaşını geçtiği halde-hakîkat-i İslâmiye ve İslâmların 

saadeti için mücâdelesine mânî olamamıştır.”
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MEHMET ÖZÇELİK 

28-12-2011 
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RİSALE-İ NURUN HAKİKATI 

 Risale-i Nurun hakikatı,asırların hakikatıdır. 

 Böyle bir hakikatın anlaşılması,elbette basite irca edilmemelidir. 

 Tercümeler ile,sadeleştirme bahaneleri ile tahrif edilmemelidir. 

 Elbisesi yırtılıp değiştirilerek,başka ve başkasının kendisine aid elbisesi 

giydirilmemelidir. 

 *Risale-i Nurlar muhatabın seviyesine inmekten ziyade,muhatabını kendi 

seviyesine çıkarmaktadır. 

 Risaleleri anlamıyorum,seviyeme insin diyenler; 

 -Risaleleri günlük gazete olarak görmek istemektedirler. 

 -İlmi çalışma içerisine girmemektedirler. 

 -Kur’anın dilini öğrenmemektedirler. 

 -Risalelerin sadece dini değil,dili de muhafazaya çalıştığını bilmemektedirler. 

 -Risalelerin her bir kelimesi üzerinde çokça düşünülecek hatta eserler yazılacak 

kapsamda hakikatları barındırmaktadır. 

 -Risaleler seviyeme insin demek;oda benim gibi rütbesiz olsun,rütbelerini 

söksün,benim gibi er olup,mareşallık rütbesinden vaz geçsin demektir. 

 Oysa risaleler er mesabesindeki avama,rütbe takarak,cehdi,gayreti ve samimiyeti 

nisbetinde ona rütbe takmaktadır. 

 -Risale-i Nurdaki her bir mesele 200 ayetin hülasa ve izahıdır. 

 -Hadis ve özlü sözlerden süzülmüş hakikatlardır. 

 -Risale-i Nurlar kesbi değil tamamen vehbidirler. 

 -Risale-i nurun en büyük hususiyeti,kendisini okuyana istikamet ve teslimiyeti 

vermesidir. 

 -İslâmiyet ise istikamet ve teslimiyettir. 

 -Risale-i Nurlar kendisini okuyanlara;islâmiyetin bütününü oluşturan,sadakat, 

sebat,uhuvvet,muhabbet,tesanüd gibi bir çok ulvi kavramları kazandırmaktadır. 

 -Risale-i nurlar asrın idrakine söylenmiş hakikatlardır. 

 -Asırları özetleyen hakikatlar mecmuasıdır. 

 -Her insan kendi dünyasını açacak anahtarı onda bulmaktadır. 



 -Dünyasına giremeyeceği ve fethedemeyeceği insan yoktur. 

 -Risale-i nurlar anlatılmaktan önce,anlaşılmak için yazılmıştır. 

 -Risale-i nurlar küfrün tüm kalelerini herc-ü merc etmiştir. 

 -Umumül belva yani adeta çözülemeyen meselelere çözüm getirmiştir. 

 -Risale-i nurlar asırları aşan bir eserdir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2014 

 

 

RİSALE-İ NURLARDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

 Bir asırdır bu zihniyette ne değişti? 

 Sadece vitrin.İçerideki eşya aynı eşya. 

 Olanlar geçici vitrin değişiklikleridir. 

 Bediüzzamanın risale-i nurlarda en çok dikkat çektiği mektublarında, ya 

Cumhuriyet halk partisinin doğrudan iktidar yapılmaması veya dolaylı olarak 

muhalifindekileri destekleyerek onların iktidar olmamalarıdır. 

 Tıpkı Demirel gibi her şeyiyle bilinen bir insan dahi ehven-i şer denilerek, 

vücudun gitmemesi için kolun kopması kabul edilmiş,o zihniyetin gelmesi kırk yıldır 

engellenmiştir. 

 Bediüzzaman; bu milletin bu partiyi kendi iradesiyle başa geçirmeyeceğini ifade 

etmektedir. 

 Bu parti 1946-da olduğu gibi ya hilelerle başa gelmiş veya ehli imanın arasına 

tefrika tohumları saçarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır. 

 Türkiye-yi Mısır ve Suriye yapmanın yolu,bu partiyi iktidar yapmaktan geçer. 

 *Şeytan sağdan geldi.Ve bir kırılma noktası oluşturdu.Büyümeyi ve çöküşü 

hızlandırdı. 

 Şeytanın bu başarısına onun önünü açacak bir işte mi bulunuldu? 

 Bir anda kopmalar başlarken,diğer yandan sevgiler kaybolmaya başladı. 

 Bu durumda sürekli yapıla geldiği gibi,suçu başkalarında aramak yerine,bir öz 

eleştiri yapmak gerekmez mi? 



 İşi zamana bırakıp,-zaman bizi haklı çıkaracaktır-kuruntusu yerine dönüş 

yapıp,telafi ederek,geri adım atmak gerekmez  mi? 

 Hala inatla sürdürüleceğine!!! 

 Suyu tersine akıtmak,peygamberlere has bir mucizedir. 

 Fıtrata aykırı hareket eden,fıtrat kanunlarının çarkları arasında ezilmeye 

mahkumdur. 

 Fıtrat yalan söylemez. 

 *Batının,Abd-nin ve İsrailin A planı;toplumda kaos oluşturmak ve arkasından 

bunu bastırmak için orduyu darbeye davet etmek. 

 B planı;Ordunun devreden çıkarılması halinde Ergenekonu devreye koymak. 

 C planı;Cemaatları birbirine düşürmek. 

 D planı;Toplumun hassas karnı olan alevi-sünni,Türk-Kürt,Laik-Ant-laik 

çatışmalarını körüklemektir. 

 Senaristler bu planlarını uygulamak üzere beslediklerini sahneye sürmektedirler. 

 Gelin Bediüzzamanın tesbitlerine bir bakalım: 

 “Saniyen: Bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli hakikati şudur: Üstadımız 

mânen ve maddeten Demokrat Partiye yardım için talebelerini hafifçe teşvik etmişti. 

Bunu, Halk Partisinin muannid müstebidleri anladıkları için, mânâsız bahaneyle 

habbeyi kubbe yaparak bu muameleyi yaptılar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile 

alınıp veriliyor ve buraya da İstanbul'dan, başka yerlerden geliyor ve ilişilmiyordu. Bu 

vaziyet çok dessasâne ve ümit edilmeyen bir plândır.  

Salisen: Zülfikar'daki mevzuubahis iki âyetin tefsirinden bin misli bir muhalefetle, 

halen matbuatta eski hükûmete hücumlar yapılıyor ki, şimdi o âyetlerin tefsiri zerre 

miktar bir suç olamıyor. Bundan da anlaşılıyor ki, bu muameleler Halk Partisi hesabına 

yapılmakta devam edilen keyfî işlerdir. Ve Halk Partililerin "Saltanat Demokratlarda 

ise, hüküm ve icraat ve iktidar bizdedir" diye olan iddia ve vehimlerinin bir 

nümunesidir.”
1385

 

 “Muazzam ve harika Risale-i Nur Külliyatından iki büyük mecmuanın imha 

edileceği hakkında dehşetli bir haber işittik. Gayet hak ve hakikatli ve filozofları ilzam 

eden o mecmualar, Risale-i Nur'un diğer eczalarıyla beraber Denizli ve Ankara 

mahkemelerinde beraat verilip kaziye-i muhkeme haline gelerek iade edildiği ve iki defa 

Temyiz Mahkemesi beraat ettirdiği halde ve Mısır, Şam, Halep, Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvere gibi âlem-i İslâmın mühim merkezlerinde fevkalâde bir takdir ve 

tahsine mazhar olan ve makbuliyetine hürmeten Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmın kabr-i şerifi ve Hacerü'l-Esved üzerine konulan bu eserler hakkındaki bu 
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müthiş muamele, Halk Partisinin yaptığı diğer azîm cürümleri gibi tarihte emsali 

görülmemiş bir cinayettir.”
1386

 

 “Saniyen: Çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber aldığımıza 

göre, "Isparta adliyesinde zaptedilen yüz yetmiş cilt Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar 

mecmuaları-ki, o mecmuaları şimdiki Adliye Bakanı beraatini, iadesini tasdik edip daha 

evvelce Denizli'de de Üstadımıza verilen kitaplardır-bunların imhası için karar verilmiş. 

Zemin ve semâvâtı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak bu müthiş kararın 

Demokratlar aleyhinde Halk Partisinin müfrit adamları tarafından tertip edilen bir 

plân olduğundan kat'iyen şüphemiz yoktur. Zira Nur talebelerinin Demokratları 

muhafaza ettiğini ve Demokratların kuvvetli bir istinadgâhı olduğunu müfrit şeytanlar 

anlamışlar. Nur talebelerini Demokratlardan bu tarzda nefret ettirip hükûmeti yıkmaya 

çalışıyorlar. Bu plânın akîm kalması ve mecmualarımızın kurtulması ve Afyon'daki 

kitaplarımızın tamamen iade edilmesi için, pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle 

çalışılmasını Üstadımız sizlere havale ediyor.”
1387

 

 “Bu vatanda dinsizlikle ve istibdad-ı mutlak ve eşedd-i zulme karşı yirmi yedi 

yıldır perde altındaki hususî neşriyatla harikulâde bir feragat-i nefisle mücahede eden 

Bediüzzaman Said Nursî'nin vücuda getirdiği muazzam Nur talebeleri câmiasının 

Demokrat Partiyi muhafaza ettiğini Halk Partisinin müfrit dessasları anlamış, hattâ bir 

zamanlar gayet gizli olarak Nur talebelerinin kesretle bulunduğu mıntıkalara tetkik ve 

tecessüs için İsmet çıkarılmış idi.”
1388

 

 “Son Afyon Mahkemesinde de Halk Partisi hükûmetinin komünist vekilinin 

hususî emirleriyle verdiği garazkâr hükmü, kahraman Demokratların adliye vekili, eski 

Temyiz Mahkemesinin âdil reis-i muhteremi esasından nakzetmiştir. Nihayet af kanunu 

ile, gaddarâne giriştikleri ve içinden çıkamadıkları iftira ve ithamların üzerine perde 

çekmişler ve afla neticelendirmişlerdir.  

Hakikat bu merkezde iken ve şimdi eski hükûmete binler hakaretli neşriyatlar, bütün 

hürriyetle devam ederken ve dört yüz sayfalık gayet hak ve hakikatlı bir mecmuanın iki 

sayfasında bir âyetin tefsirini, garaz ve bahaneyle medâr-ı mes'uliyet yapıp o 

mecmuanın imha cihetine gidilmiş. Doğrudan doğruya eski zâlim parti hesabına şu 

maksada matuftur ki, yüz binlerle Nur talebelerini Demokratlar aleyhine çevirip, 

Demokrat Partisinin sessiz, sadasız, gösterişsiz, fakat dindarlıklarıyla gayet muhkem bir 

istinadgâhını yok etmek ve Demokrat hükûmetini yıkmaktır. Bu müthiş ve şeytanî 

plânın akîm kalması için zât-ı âlînize ehemmiyetle ihbar eder ve hürmetlerimizi arz 

ederiz.”
1389

 

 “Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat  

Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri 

İttihad-ı İslâmdır.  

               İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 
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şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet 

etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.  

              Halk Partisi ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar 

perdesinde bazı memurlara verdikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyatıyla 

başkaların cinâyâtı ve İttihatçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye 

yükletildiği halde, Demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin 

noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, 

memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir 

nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet 

olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin 

neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki, bir cihette mânen 

Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i 

şerifte  -"Milletin efendisi, onlara hizmet edendir." el-Mağribî, 

Câmiu'ş-şeml, 1:450, Hadis no: 1668; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463.  -yani, 

"Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır." Demokratlık, 

hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda 

olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.  

              Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâmdaki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, 

Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın mânâsındadır, dindar 

Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tâbir ettiğimiz ırkçılık, 

unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu frenk illetini 

aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve câzibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği 

için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu 

fikre iştiyak gösteriyorlar.  

              Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za'fiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle 

ekseriyet kazanarak başına geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu 

hakikî Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakikî Türklerin, 

hem hâkimiyet-i İslâmiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü, 

İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan bu âyet-i kerime, ' 
1390

dır. 

Yani, "Birisinin günahıyla başkası muahaze ve mes'ul olmaz."  

             Halbuki, ırkçılık damarıyla, bir adamın cinayetiyle mâsum bir kardeşini, belki 

de akrabasını, belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit 

hakikî adalet yapılmadığı gibi, şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü "Bir mâsumun 

hakkı, yüz câniye feda edilmez" diye İslâmiyetin bir kanun-u esasîsidir. Bu ise çok 

ehemmiyetli bir mesele-i vataniyedir. Ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir tehlikedir.  

Mâdem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar siz bu iki partinin 

gayet kuvvetli ve zevkli ve câzibedar nokta-i istinadlarına mukabil, daha ziyade maddî 

ve mânevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i İslâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya 

mecbursunuz. Yoksa, sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye 

yüklüyorlarsa, size de yükleyip, Halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlûp etmeye bir 

ihtimal-i kavî ile hissettim. Ve İslâmiyet namına telâş ediyorum.  

Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve su-i istimalleri neticesiyle, belki de 

tahrikleriyle zuhur eden Ticanî meselesini ve ağır cezalarını dindar Demokratlara 

yüklememek ve âlem-i İslâm nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi 
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kendimce böyle düşünüyorum:  

                  Nasıl ezan-ı Muhammediyenin (a.s.m.) neşriyle Demokratlar on derece 

kuvvet bulduğu gibi, öyle de, Ayasofya'yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i 

kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine 

âlem-i İslâmın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzır 

cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un 

resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem 

vurmalı. O vakit âlem-i İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zâlimane 

kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim.  

                Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, 

otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım.  

             Said Nursî”
1391

 

 “Sayın Adnan Menderes,  

           Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, 

şimdi Kur'ân ve İslâmiyet ve vatan hesabına, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, 

dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz 

Demokrat Parti mensupları ve Nur talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir.  

            Üstadımızdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çalıştığını sorduk.  

Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara 

gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem 

Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on 

beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil 

Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.  

              Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin 

altında bu vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, 

anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. İşte bunun 

için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 

gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya 

çalışıyorum" dedi.  

             "Milletçilere gelince: Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, 
Haşiye 

Demokrat 

Partiye yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz. 

Eğer bu parti, ırkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu 

vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da başka milletlerle 

karışmıştır. O zaman, Hürriyetin başında olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti 

aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler 

boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu 

vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebîye istinad ile masum Türk 

milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, 

Kur'ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin 

iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum" dedi.  

              Sayın Adnan Menderes,  

              Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çalışan ve ders veren Üstadımız 

Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zatın Demokrat Partiye yaptığı yardımı 

kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına 

çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstadımızı Demokrat Partiden soğutmak için var 

kuvvetleriyle çalıştıklarına kat'î kanaatimiz gelmiş.  
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              Sizin gibi "Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir 

tehlike teşkil etmez" diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize 

maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve 

kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı 

ve hürmetlerimizle rica ediyoruz.  

Demokratlar âzalarından Nur talebeleri  

Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman,  

Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk,  

Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed. 

Haşiye  

İslâmiyet milleti herşeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet 

birdir. “
1392

 

 “Demokratlara büyük bir hakikatı ihtar  

            Şimdi Kur'ân, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var:  

Birincisi : Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan, yüzde otuz, kırk adama zarar 

verebilir.  

            İkincisi : Eskiden beri müstemlekâtların Türklerle alâkalarını kesmek için, 

Türkiye dâiresinde dinsizliği neşretmek için, ifsad komitesi namında bir komite. Bu da 

yüzde on, yirmi adamı bozabilir.  

           Üçüncüsü : Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk 

mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım 

siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde, belki binde birisini Kur'ân ve İslâmiyet aleyhine 

çevirebilir.  

            Biz Kur'ân hizmetkârları ve Nurcular, evvelki iki cereyana karşı daima Kur'ân 

hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete 

bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum 

oldu. Gördük ki, Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karşı bize (Nurculara) 

yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima o iki dehşetli cereyana 

mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplılaşmak ve 

garplılara tam benzemek mesleğini takip edenler ise, üçüncü cereyana bir yardım 

ediyorlar. Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini Purutlar ve 

Hıristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü, İngiliz iki yüz sene zarfında tahakküm 

ettiği iki yüz milyon İslâmdan iki yüz adamı Purutluğa çevirememiş e çeviremez.  

Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hıristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete 

tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir kısım, dinin 

zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım etse de, madem o Demokrat Partisi, 

meslek itibarıyla öteki iki cereyan-ı azîmenin durmasında ve def etmesinde mecburî 

vazifeleri olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük bir faydası dokunabilir. Bu 

cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfaatine 

kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki 

cereyana siyasetlerince muarız oldukları için, onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, 

vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla 

pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin 

lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden îkaz 

edip "Aman, çabuk hakikat-i İslâmiyeye yapışınız!" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve 

onların hayatı ve saadeti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i İslâmı 
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arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i İslâmiye ile 400 milyon kardeşi bulmak 

ve Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost 

yapmak, İmân ve İslâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârları 

onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. 

Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi 

âlem-i İslâmda pek büyük faydası ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden 

kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler. Ve 

selâmeti bulsunlar.  

Said Nursî”
1393

 

 “Salisen: Hem eski partinin bana karşı zulümlerini helâl ettiğim, hem Kur'ân'ın 

bir kanun-u esasiyesi olan yani, "Birisinin hatâsı ile başkası, 

partisi, akrabası mes'ul olmaz, olamaz" diye, hem Anadolu, hem vilâyet-i şarkiyede 

Risale-i Nur'la neşredildiği sebebiyle, âsayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş. 

Demek bir mânevî zabıta hükmünde, herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor. Bu 

noktaya binaen, Risale-i Nur eski partinin dört beş hatâsını yüz derece ziyadeleştirmeye 

mânidir. Yüzde beş adamın hatâsını doksan beşe de verip yirmi otuz derece 

ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i 

Nur'a minnettar olmak lâzımdır. Çünkü, bu dersi, bu kanun-u esasiye-i Kur'âniyeyi 

Risale-i Nur ders vermeseydi, o beş adamın hatâsı binler adamı da hatâkâr yapardı.”
1394

 

 “Eğer Ankara'da hâkim olan Halk Partisi, oraya giden Risâle-i Nur'un kuvvetli 

kitaplarına karşı inat etse ve musalâha niyetiyle himayesine çalışmazsa, bizim en rahat 

yerimiz hapistir; ve mülhidler, bolşevizmi zındıka ile birleştirdiğine alâmettir; ve 

hükûmet, onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risâle-i Nur çekilir, tevakkuf eder, 

maddî ve manevî musîbetler hücuma başlarlar.”
1395

 

 Bu yazı özellikle cemaat da bulunan Basiretli ve Sorumlularına hatırlatılır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-03-2014 
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SAVAŞ VE SAVAŞANLAR 

EN SON SAVAŞÇI ERGENEKON 

CUMHURİYETİN BÜYÜTTÜĞÜ VE YÜRÜTTÜĞÜ ÇOCUK 

 

*Bir faraziye;Ergenekonla anlaşıldı.Ergenekon söz verdi.Bizi bırakın, 

desteklediğimiz, doğurduğumuz,büyüttüğümüz,sürdürdüğümüz pkk-yı şimdilik 

kapatacağız,pkk silah bırakacak.İçeride bulunan pkk-lıları dışarıya salacağız,size teslim 

edeceğiz. 

Bu bir sözleşme akdidir. 

İçerideki desteğini kaybeden pkk-nın dışarıdaki bitişinin çırpınışlarıdır. 

Dışarıdaki talimatın,içeridekilerce uygulanmasıdır. 

Pkk içten beslenip,desteklenmektedir. 

Ama ileri için bir garanti veremeyiz.Ancak pkk dükkanını kapatacağız.Hapisteki 

arkadaşlarımız salınması şartıyla. 

Bu içerideki pkk! –yı kuranlarla,dışarıdaki pkk-lılar yer değiştirecekler. Çünkü 

iş içerdekilerle sınırlı kalmayıp bir numaraya,üç-beş numaraya kadar uzanabilir! 

Bu sebeple diğer alınacaklarında alınması engellenmiş olur!  

-Terör olaylarından sonra bundan kim nemalanmakta,adres neresi gösterilmekte 

ise,bunun müsebbibi de onlardır. 

Tüm ihtilallerden önceki karışıklık,kaos,meçhul cinayetler sonu ,yapılan 

darbelerden anlaşılmaktadır ki,adres askerin içerisinde bulunan bir kesimdir. 

1960-dan beri Türkiye-yi maddi-manevi gelişimini engelleyip,darbeler kanalına 

sevkedenler,ordudaki adresi açık ve net olarak göstermektedir. 

Bu güruh hala mevcut ve aktiftir. 

Tıpkı Amerika-daki Kennedy suikastındaki teşhis şu hükmü verdirmektedir; 

“Akmakta olan bir nehrin akış yönü değiştirilmişse,bunun sorumlusunu bulmak 

için nehrin yeni suladığı tarlanın sahibine bakmak yeterli olacaktır.Kennedy su-i 

kastında ise sulanan tarla,tek bir adresi gösteriyor,İsraili...” 

Hakeza Türkiye’nin de içten Ergenekon ve dıştan –görünürde- Pkk-nın tehdidi 

altına alınması da elbette yine başta İsrail-e,İran-a,Fransa,Almanya gibi Avrupa 

ülkelerine yaramaktadır.  



-Ergenekonun yüzeyinin üzerindeki tozlar silkelendi bu kadar toz ve pislik etrafa 

yayıldı,varılmayan ve vardırılmayan derinliklerine gidilse her halde Türkiye pisliğe 

boğulur,dünya kokmaya başlar. 

 

*Çevik Bir , ABD dergisine yazdığı makalede, post-modern darbenin sadece 

‘irtica'ya karşı değil, İsrail 'le dostluğun sürmesi için de yapıldığını itiraf ediyor.
1396

 

 

*BÇG belgelerini Deniz Kuvvetleri'nden Emniyet İstihbarat'a sızdırdığı 

gerekçesiyle yargılanan Köstebek Davası'nın ünlü ismi Kadir Sarmusak'ı 15 yıl sonra 

konuştu. 

‘Ergenekon’un merkezi‘ 

‘Her şeyi iki albay planladı’ 

‘Aczmendilerin çoğu askerdi’ 

‘Paşalar borsadan çıktı’ 

‘Beni Demirel ihbar etti’
1397

 

 

*Tarihin başlangıcındaki Ergenekon ile,bitişindeki Ergenekon mukayesesi; 

*”MÖ 800, Ergenekon- MS 2000, Bolu civarı Orta Asya'daki eski Türklerin 

dilinde "sarp dağ yamacı" anlamına gelen Ergenekon'la ilgili destanı bilmeyen yoktur. 

Türklerin yeniden doğuşunu ve çoğalarak Orta Asya'ya egemen oluşlarını anlatan bu 

efsanenin adı aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde kurulan gizli 

anti-komünist örgütün, kontr-gerillanın Türkiye'deki kolunun adı olarak da gündeme 

gelmiştir.”1398 

 

Geçmişten günümüze yaşanmış olaylara bakıp gördüğümüzde,çok entrikaların 

döndüğünü ve çok cücelerin dev olarak gösterildiğini görürüz. 

*Namık Kemal-in şu dörtlüğünde olduğu gibi: "Suavi dedikleri o 

küçük adam/ Paris'te oturmuş yanında madam/ Biz anı adam sandık o da mı 
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cüdam/ Aman yalnız kaldı Mustafa Paşa." 

Dengesiz bir kişilik… 

-Büyüklerde küçük gösterilmiş; 

*Abdulhamid-in kütüphanesinde, 20 bin kitaptan oluşan özel bir kütüphanesi 

vardı.Fransızca bilir,eserlerine sahib olmuştu.600 adet polisiye kitabları 

vardı.marangozluk,çanak-çömlekçilik,fotoğraf albümü vardı. 

 

*”İngiltere’deki Foreign Office’te bulunan belgelere göre Vahdeddin, Mustafa 

Kemal’i Samsun’a Pontus devletine engel olmak ve milli mücadeleyi başlatmak için 40 

bin lirayla yolladı”1399 

 

*”Profesör Lowther (Eli Kidor) rapor bahsine şöyle giriyor:  

«Osmanlı aleyhtarı peşin hükümler 1880'lerden itibaren İngiliz politikasının 

temel unsurudur. (Lowther)in mektubu, yeni Osmanlı devlet adamlarının meş'um 

dalaveracı bir yönetim olduğu inancını desteklemekle bu peşin hükmü doğrulayarak 

ona yeni bir kuvvet vermiş oluyor... -Asırlık İngiliz politikasının, Türk'ü maddede ve 

ruhta imha etme gayesi, son merhalesine Lozan antlaşmasiyle ermiş olarak bu satırlarda 

plânını apaçık ortaya dökmüş bulunuyor. 

.."Bilindiği kadariyle, Türk Farmasonluğu şimdi uyuyor ve muhtemelen de öyle 

kalacaktır. Tâ ki, halen Türkiye'nin başında olan grup kuvvetten düşürülsün ve gelecek 

Türk rejimine veya yabancı bir muzaffer kuvvete karşı yeraltı faaliyetlerine yeniden 

başlansın..." 

..Bildiğin gibi, Paris'teki (Jön Türk) hareketi Selânik'lidir. Selanik'te 140.000 

nüfusun 80.000 kadarı İspanyol yahudisi, 20.000'i ise dışta müslüman görünen ve 

Sabetay Sevi tarikatına bağlı Farmason... Roma'nın yahudi belediye başkanı (Natham), 

Mason localarında yüksek bir mevkie ulaşmıştır ve yahudi Bakanlar (Luzzatti) ve 

(Sonnino) ve diğer senatör ve milletvekilleri de anlaşıldığına göre masondur. "Kadim 

İskoç"tan temellendikleri iddiasındalar. 

Birkaç yıl önce, Selânik'li yahudi mason (Emannuele Carasso) - ki, halen de 

Osmanlı Meclisinde Selanik temsilcisi- orada Makedonya (Risorta) isimli İtalyan 

Farmasonluğuna bağlı bir loca kurdu. Bu adam görünüşte Sultan Hamîd'in casuslarını 

aldatmak maksadiyle, fakat aslında Türkiye'de yahudi tesirini kuvvetlendirmek için 

(Jön Türk)leri Farmasonluğu kabule teşvik etmiştir... [6] Evinde onlara toplantı izni 

sağlamıştır. Abdülhamîd'in casusları bunu haber almış ve 1908 Temmuz ihtilalinden 

sonra esrarengiz bir şekilde öldürülen İsmail Mahir Paşa, durumu Yıldız Sarayı'na 

                                                           
1399

 haber7.com-20 Ocak 2008. 

mk:@MSITStore:D:/okunup%20silinecek/kitaplar/NFK_UluHakanIkinciAbdulhamidHan.chm::/14IkiVesika/6.htm


bildirmiştir. Evin dışına yerleştirilen casuslar, girip çıkanların isimlerini kaydetmekle 

vazifelendirilmiştir. Fakat Farmasonlar casusları "kardeş" ilân edip aralarına almıştır. 

Selanik'teki hareketin temeli yahudidir.....” 
1400

 

*Sultan Vahdeddin'in Vatanperverliği. 

            Osmanlı ordusunun silahlarının elinden alındığı , düşman filolarının Çanakkale 

Boğazı' nı aşıp İstanbul'a dayandığı felaketli bir dönemde halife sıfatıyla Osmanlı 

tahtına oturan Sultan Vahdeddin'in, Osmanlı askeri olarak, şahsını korumak için 

bırakılmış olan biricik taburu Ayasofya Camii' ne göndererek: 

           "Aziz İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'ya çan takmak isteyenlere ateş 

ediniz!... " emrini verdiğini... 

 

*Rahmetlik dedem derdi;evelden eşkıya dağda idi,şimdi şehre indi.Kalksın bir de 

şimdi baksın! 

1970-lerdeki sağ-sol kavgası,değişik versiyonlarıyla devam etmektedir. 

DTP lideri Demirtaş: Kurban kesmeyin-1401 

DTP'den, ölen terörist için taziye ziyareti- 1402 

 

*Şimdiki liderlerin pek çoğu pekte rahmetle anılacak kimseler değildir. 

Ne kaos ortamını kaldırdılar,ne de ciddi manada engel olup güvenli bir ortam 

bırakmadılar.Günü kurtarmak için,gündem yaptılar. 

 

Faili malumlar içerisinde,faili meçhuller hep meçhul kaldı. 

*Nevzat Tandoğan’ın intihar etmediği öldürüldüğü ile ilgili olarak eser kaleme 

alınmış.,1403 

Tıpkı  intihar ettiği söylenen komutanların,öldürülmüş çıkması gibi. 

 

*Yıllarca gereksiz kutlamalarla avutulduk.Avutulmakla kalmadık,yontulduk. 

19 mayıs ve 23 nisan kutlamalarının gereksizliği ve geçişteki uygulamaları 

unutulacak gibi değildir. 
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*Hristiyan dünyası hristiyanlığa pamuk ipiyle bağlıdır.Ha koptu ha kopacak. 

Dünyada ve de Ergenekon altındaki savaşların bir kısmı,bu son ince bağında 

kopmamasına yönelik operasyonlardır. 

Bir Barnabas incili bile meseleyi bitirmeye yeter. 

*”Fransada yayınlanan L’evenement Du Jeudi Dergisinin 93 Temmuz sayısında 

bugünkü incilin sahte olduğu aktarılır:”Gerçek İncili artık açıklama zamanı 

geldi…Ancak,bazı güçler,hristiyan ve Yahudi medeniyetlerini kökünden sarsacağı için 

gerçek İncil’i açıklamıyorlar.denilmektedir.Kitap British Musium ve Amerikan kongre 

kütüphanesinde mevcut olup,Pakistan Kur’an konseyi tarafından da 1973 yılında 

basılmıştır. 

 

*İçte de mezheb çatışmalarını körüklemek ve de islamı sulandırmaya yönelik 

faaliyet,sürekli sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Hiçbir şey yapılmasa bile,su sürekli bulandırılmaktadır.Zihinlerde... 

 

- « Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh İngiliz ve Fransız masonları 

tarafından çizilen daireye dahil kılınmış ve İslam modernistIeri geçinen bu adamların 

elde edilmesiyle Batı dünyası (politika-relijyöz; dini siyaset)lerinin teminini 

düşünmüştü.» 

Bu şartlar kelimesi kelimesine aslına uygun bir tercüme olarak şu kitabın 127. 

Sahifesinden...
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*”Muhammed Amâra da Efgânî ve Abduh'un masonluğa girip çıkmaları 

konusuna temas ettiği bölümde şu açıklamayı yapmıştır: "O tarihlerde masonluğun iyi 

bir şöhreti vardı; çünkü ortaçağ Avrupasında imparatorların istibdadına ve papaların 

otoritelerine karşı çıkmıştı, ilmi araştırma merkezleri üzerinden kilisenin gerici 

baskısını uzaklaştırma, bilim adamlarının akıllarını, muhafazakâr din adamlarının 

baskısından kurtarma, hürriyet ve demokrasi yolunda çaba göstermişti, Fransız 

ihtilalinin ' hürriyet, eşitlik ve kardeşlikten ibaret olan' ilkelerini bayrak gibi 

kullanıyordu. Doğuda Arapların kendi geleceklerini belirleme meselelerinde, 

masonluğun Yahudi yöneticilerinin olumsuz etkileri henüz gün ışığına çıkmamıştı; 

çünkü yeni siyonizm hareketi, henüz ortada yoktu ve Filistin konusunda dünya 

Yahudilerinin niyet ve amaçları da keşfedilmiş değildi. Bütün bunlara rağmen Abduh ve 
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Üstadı, masonların istibdad ile işbirliği yaptıklarını ve yabancıların, özellikle İngilizlerin 

Doğu'ya nüfuzları ile ilişki içinde olduklarını görünce, bu cemiyetten ümitlerini kestiler 

ve 'Mısır, Mısırlılarındır' sloganı etrafında toplanan Hür Vatan Partisi'ne (el-Hizbu'l-

Vataniyyu'l-Hurr) girdiler." 
1405

 

 

*” Bir konferans münasebetiyle Erzurum'da bulunduğum sırada Hamidullah da 

oradaydı. İçinde kendisinden de bahsettiğim konferansa gelmek cesaretini gösteremedi. 

Ertesi gün bir toplantıda bağlılarının da bulunduğu bir mecliste hakkındaki tespitlerime 

cevap verebilen kimse çıkmadı. Yalnız, artık ne tarafı tuttuğu belli olan bir genç şöyle 

dedi: Ona hangi mezhepten olduğunu sordum: 

«Ben mezhepsizim!» cevabını verdi.”
1406

 

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

11-06-2012 

SELAMETİMİZ ERMENİLERLE  SULHTATIR  

 30 Yıldır pkk belası bilinmektedir ki dışarıda bizzat Ermenilerin 

katılımı,avrupanın kışkırtması ve içteki ergenekonun kullanmasıyla yaşatılmaya 

çalışılmaktadır. 

 Bunun da en büyük maddi olarak çöreklenip destek bulduğu,organize edilip 

planlanıp uygulanmaya konulduğu yer ise;az bir kesimde olsa ordunun içindeki bir 

kısım cunta ekibi ve İsrail destekli grubun işidir. 

 Ses kayıtlarıyla ortaya çıktı ki,bir Yargıtay üyesi;tam apo ve pkk-dan 

yararlanılacak zamandır demiş ve İsrailli ekip tarafından eğitildiği tesbit 

edilmiştir.Yakalananlar içerisinde sünnetsiz Ermeniler olduğu ortaya çıkmıştır. 

 Bu gün artık hiçbir şey gizli kalmamıştır. 

 Yapılacak iş ise;bunu kökünden kesmektir.Bu da; 

 -İçte Ergenekon ve bağlantılarının bitirilmesi ve de dışta Ermenilerle zillete 

düşmeden izzeti koruyarak barış yolunu seçmektir. 
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 Yoksa Ermeniler kullanılmaya,batı kullanmaya devam edecektir.Pkk illeti de 

bitmeyecektir. 

 Bu gün ermeni soykırımı yalanını gündeme getiren Fransa-nın arkasından diğer 

Avrupa ülkeleri devam edecek,Almanya-daki saldırılar sürdürülecektir. 

 Bu konuda Bediüzzamanın yüz sene önceki tesbitleri çok dikkat çekici ve çözümü 

hızlandırıcı sebeplerdir. 

 Hem hastalık gösterilmekte ve hem de tedavi reçetesi sunulmaktadır. 

“Suâl: "Ermeniler zimmîdirler. Ehl-i zimmet, zimmettarlarıyla nasıl müsâvi 

olur?"  

           Cevap: Kendimizi dev aynasında görmemeliyiz. Kabahat bizde. Tamamen 

zimmetimize alamadık, bihakkın adâlet-i şeriatı gösteremedik. Şeriat dairesinde, 

hukuklarını istibdâdın sünnet-i seyyiesiyle muhâfaza edemedik; sonra da istedik, 

kuvvetimiz kalmadı. Ben şimdi Ermenilere bir nevi zimmî-i muâhid nazarıyla 

bakıyorum.  

           Suâl: "Ermeniler bize düşmanlık edip, hile ve hıyânet ediyorlar. Nasıl dostluk 

üzerinde ittifak edeceğiz?"  

            Cevap: Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdâdın zevâliyle dostluk hayat 

bulacak. Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle 

ittifak ve dost olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i 

milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha elini uzatmaktır. 

          Birşey söyleyeceğim: Eğer mümkündür, Ermeniler birden sahîfe-i vücuttan 

silinsin. Olabilir. Yalnız, size husumetin bir faydası olsun. Yoksa, mutlaka husumet 

zarardır.”
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*"Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin."
1408

 

Âyetteki ifade umumi değil,mutlaktır.Mutlak ise kayıt altına alınabilir. 

Oysa bir Müslüman ehli kitaptan olan bir eşini islama zorlayamayacağı 

gibi,elbette onu karı kocalık cihetiyle sevecektir. 

Buradaki ifade,onları hristiyan veya Yahudilik dini üzerine sevmeyiniz 

demektir.Hristiyan ve Yahudilik cihetiyle sevmekten nehiydir. 

*Ermenilere Osmanlıda bazı hizmet görevlerinin verilmesi,aynı zamanda onların 

belalarını defetmek ve toplumun dışında bırakmayıp içine çekerek kontrol etmek 

içindir. 

Bu gün Ermeniler başkasının kontrolündedir. 
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“Hem acaba, eskiden beri bu vatan ve millete zarar niyetiyle, Avrupa'nın dinsiz 

komiteleri hesabına ve Rum, Ermeniler cemiyeti vasıtasıyla dinsizlik ve ihtilaf ve fesad 

tohumlarını saçan mülhidlere karşı müdafaat-ı ilmiyem, hangi sûretle hükûmet aleyhine 

alınıyor.”
1409

 

*”Kürt siyasetçi Kemal Burkay, terör örgütü PKK ve Kürt sorununun çözümüne 

ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. PKK'nın 1977 yılında derin devlet tarafından 

kurulduğunu, 1980'den sonra ise Suriye'nin kontrolüne girdiğini belirten Burkay, 

Abdullah Öcalan'ın, yakalandıktan sonra Ergenekon üyesi komutanlar tarafından 

yönlendirildiğini kaydetti. 

Burkay, PKK'nın 1977 yılında devlet tarafından diğer örgütleri etkisiz kılmak 

amacıyla kurulduğunu ve finanse edildiğini savundu. 

PKK'nın 1980 yılından 1999'a kadar Suriye'nin kontrolünde olduğunu belirten 

Burkay, Öcalan'ın kendisine Hafız Esed'ın kardeşine bağlı olduklarını söylediğini, bu 

kişiyle iki kez birlikte görüştüklerini anlattı. 1999'da yakalanan Öcalan'ı 12 yıl boyunca 

Ergenekon'a bağlı paşaların yönlendirildiğini kaydeden Burkay, teröristbaşının 

tutuklandıktan sonra PKK güçlerini sınırın güneyine çekmek istediğini ancak bir 

komutanın, "En azından 500'ü içeride kalsın, belki bize lazım olur." diyerek karşı 

çıktığını kaydetti. Burkay, 2004 yılına kadar neredeyse silah bırakma durumuna gelen 

örgütün, darbe planlarının yapıldığı bu dönemde yeniden eylemlerine başladığını 

kaydetti.”
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 *”Meclis İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan ve terörden 

kaynaklanan ihlalleri araştıran alt komisyon, Kemal Burkay'ın ardından bir başka 

Kürt aydın ve siyasetçi İbrahim Güçlü'yü ağırladı. Hayat hikâyesini ve Kürt sorununa 

bakışını anlatan Güçlü, "Sağımdakiler öldürüldü, solumdakiler öldürüldü. Bugüne 

kadar hayatta kaldığıma şaşırıyorum. Bir zamanlar Kürt sorununun çözümü için 

sosyalizme güveniyorduk. İnsanlığın geldiği son noktayı sosyalizm sandık. 'Allah razı 

olsun sosyalizmden' diyorduk." ifadelerini kullandı.”
1411

 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-01-2012 

Kefen: Rüyada kefen görmek, avret mahalini örtmeğe işarettir.bazen bu rüya işlerini 

gizli tutmaya veya bekar için emsali olmayan bir kimseyle evlenmeye işarettir.Rüyada 

kefen giydiğini gören kimse,zina yapmaya çağrılır.Ancak bunu kabul etmez. 
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 Rüyada ölülerin kefen sarıldığı gibi kefene sarıldığını gören kimsenin,öleceğine 

işarettir.Eğer kefen başını ve ayağını örtmemiş ise, o kimsenin dinindeki bozukluğa 

işarettir.Rüyada ölü üzerinde kefenin az görülmesi,rüya sahibinin tövbe etmeye 

yaklaşmasına ve ölü üzerinde kefenin çok görülmesi,rüya sahibinin tövbe etmekten çok 

uzak bulunmasına işarettir. 

 Rüyada verilen kefaret borçlarını ödemeğe işarettir.Bazen de kefaret suç ve 

cinayete işarettir. 

Kelif Olmak: Bir kimse rüyada bir adama kefil olsa, rızka ve Allah(cc) ‘ ın düşmanları 

üzerine galip gelmeğe işarettir. 

 Kefalet gerek kefil için ve gerekse kefil olunan kimse için bir işte sebat 

göstermeğe işarettir.Bazı tabirciler,rüyada bir insana kefil olduğunu gören kimse, iyi bir 

rızıkla rızıklanır.Rüyada küçük bir çocuğa kefil olduğunu gören kimse, bir düşmana 

öğüt verir. 

SEVGİ-ANNE ŞEFKATİ VE KÜRTAJ 

*Hz.Alinin:”Kur’an besmelede,besmele ba harfinde,ba harfi de altındaki 

noktadadır.”der. 

Sırrı ise; Kur’an-da Allah lafzı;ötre olarak;980,esre olarak 1125,üstün olarak 592 

ve toplam; 2697 defa en çok geçen kelimelerdendir. 

Allah-elihe kökünden;şefkat,sevgi manasınadır. 

Rahman ve Rahim aynı kökten,sevgi ve şefkat manasınadır. 

Rahman rızık veren manasıyla beraber,daha çok dünyada,rahim ise daha çok 

âhirette tecelli edecektir. 

*Ana rahmine bir damla su olarak düşmesi Alak olarak isimlendirilir. 

Alak iki manaya gelir;1-Ana cidarına,duvarına yapışma ve asılma. 

2-Alaka ve ilgi manasınadır. 

İnsan bir alaka ve ilgi,anne babanın sevgisiyle var olur. 

-Ana rahmi,rahmı mader.Rahim Allahın isimlerindendir.Anne karnına ana 

rahmi veya rahmi mader denilmiş zira Allahın rahmetinin en fazla tecelli ettiği,hayata 

mazhar olunduğu yerdir. 

*Güzel adetlerimizden olan sılayı rahim,akraba bağlılıklarının sürdürülmesi de 

rahmi sürdürmek olarak isimlendirilmiş.Yani aynı ana karnından dünyaya gelenlerin 

birbirleriyle olan iletişimlerini sürdürmeleri demektir. 

*Varlıkların yaratılışı sevgi üzerinedir. 



*Efendimiz buyurur;“Evvelu mâ halakallâhu nûri 

- Evvelu mâ halakallâhu cevhereten” 

-Allahın ilk yarattığı şey benim nurumdur veya bir cevherdir. 

O cevher ise maddenin aslıdır. 

Fizikteki Big-Bang- büyük patlama o ilk nurun açılımıyla gerçekleşmiştir. 

Zira o zat Habibullahtır.Allahın sevdiği zattır. 

“Sen olmasaydın,sen olmasaydın alemi yaratmazdım”hadisi kudsisi bu manayı 

açıklar. 

-Bütün İlâhî isimler ilk defa nur-u Muhammedî'de tecelli etmişler. Meselâ, onda 

Muhyi isminin tecellisi var ve o nur hayat sahibi. Sonraki safhalarda yaratılacak olan 

bütün hayatlar, ilk defa onda tecelli eden bu ismin ayrı tezahürleridir. O nurlu hayat, 

bütün hayatların başlangıç noktası ve çekirdeğidir. Ama, bütün hayat çeşitleriyle 

Resulûllah Efendimizin (asm) o pâk ve münezzeh ruhu arasında bir ilişki kurmaya 

kalkışmanın da yanlışlığı ortadadır. 

Muhabbetten Muhammed oldu hasıl 

Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl! 

*İbrahim peygamberin lakabı,Ebu Rahimdir yani şefkat ve sevgi babası.O 

halilullahtır,Allahın dostu ve sevdiği. 

*Habbe-hububat yani tohum,muhabbet ve sevgi kökünden türetilmiş 

olup,muhabbetin maddi şekle girmiş halidir.Sevgi ve muhabbet manasınadır. 

Bedenimizi devam ettiren şeye habbe yani muhabbet manasına bu ismi vermişiz. 

Habbe olan muhabbetle bedenimizi devam ettirmekteyiz. 

*Yaratılışın ilk tohumu muhabbettir.Kâinat muhabbet üzerine bina edilmiştir. 

*İnsan kelime anlamı yöneyle iki manaya gelir:1-Nisyan kökünden unutan 

anlamınadır.Yani Ruhlar aleminde Rabbisine vermiş olduğu sözü unutmuştur. 

2-Üns,enis ve ünsiyetten gelir.Kendisiyle alışılan,uyumlu,sevimli varlık 

manasınadır. 

*Sevgisi büyük olanın hazmı da büyük olur. 

Sevgisiz insanlar hazımsız insanlardır. 

Hazımsızlık ise yenilen şeylerden değil,yiyenden ve midesinden kaynaklanır. 



*Mevlana-nın;Bâza bâza her an ki çi hesti bâza-Gel gel her ne olursan ol yine 

gel,deyip tüm insanlığı kuşatması,onun Vedud ,sevgi ve aşk ismine olan 

mazhariyetindendir. 

*Anlatılır;Kayseri-de bir inek çalan şahıs pişman olup sahibini bulamayınca 

tavsiye üzerine Nevşehir-de bulunan Hacı Bektaş-ı Veliye çalıntı olduğunu söyleyerek 

kabul etmesini söyler. 

O kabul etmez ve Konya-da bulunan Mevlana-ya götürmesini söyler. 

Mevlana kabul edince o kişi bunun çalıntı olup neden Hacı Bektaş kabul 

etmemişken kabul ettiklerini sorunca Mevlana; 

-Bir yerde bir leş olunca oraya kargalar hemen üşüşür,işte biz öyleyiz.Şahin ise 

tenezzül etmez.Hacı Bektaş ise şahin gibidir,der. 

Merakını yenemeyip Hacı Bektaş-a vararak Mevlana-nın alıp kendilerinin neden 

almamalarının sebebini sorunca Hacı Bektaş cevaben; 

-Bir okyanusa bir leş düşse,okyanus onu eritir,bir zararda vermez.Mevlana da 

okyanus gibi olup,ona bir zarar vermez.Biz ise göl gibi olup en küçük bir şey düşse 

hemen bulanır.Ondan kabul etmedik. 

Büyükler kavga insanı değil,sevgi ve yücelik insanıdırlar. 

*Atomların bile arasındaki cazibe muhabbetten ileri gelir. 

 *Peygamberleri başarılı kılan sevgiyi takip etmeleri,firavun gibiler ise kin ve 

nefreti sürdürmeleridir. 

 Âyette:”Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer 

kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları 

affet.”
1412

 

*Toprak ana.Her şey o ananın kucağına sığınır.Orada hayat bulur,sıcaklık bulur. 

*İnsanlar niçin dünyayı çok sever?diye sorulduğunda şu cevap verilmiştir; 

-İnsanlar dünyanın çocuklarıdır.Çocukta ise yaratılış itibarı ile ana sevgisi 

vardır. 

Toprak ana..İlk yaratılış ondan,hayatı devam ettiren her şey ondan,öldükten 

sonra dönüştüğümüz şey yine odur. 

*Yumurta bile sıcaklıkla civciv oluyor,hayat buluyor. 

*Anne şefkati muhabbetle öne çıkar. 
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*Ailenin temeli muhabbet ve hürmet üzerinedir. 

*Kızlar zayıftır ancak anneler kuvvetlidir. 

*1989 yılında meşhur bir sanatçının her şeyi varken intihar etmeden bıraktığı 

son not düşündürücüdür; 

‘Eğer anne olsaydım intihar etmeyi düşünmezdim.’ 

Annelik insanı hayata bağlayan en kuvvetli bağdır. 

*Anne kendisi için değil,başkası için,yaratılışa annelik yapması için var 

edilmiştir. 

*Annenin rızası elde edilmelidir. 

Efendimizin israiloğulları zamanındaki anlattığı mağarada kalan üç kişinin 
1413

güzelliklerini vesile ederken,üçüncü kişinin annesine yaptığı iyilik hürmetine 

kurtarılmalarını istemeleri üzerine mağaranın kapısı açılmıştır. 

*Beyazıd-ı Bestami Hazretleri şöyle der: 

-Halk bulunduğum mertebeye beni erdiren hususla ilgili olarak değişik yorumlar 

yapıyorlar. Ne o, ne bu? Ben neye erdimse “annemin rızasını” kazandığım için erdim. 

 *Şefkat su-i istimal edilmemeli.Dünya hayatını kurtarmaya çalışırken,ebedi 

hayatının kurtarılmasında anne ihmal etmemelidir. 

*Sevgiyi temsil eden Güneşle,şiddeti ve nefreti ifade eden rüzgar mücadelesi 

sonucunda güneş adeta kişiyi mestetmiş,etkili olmuştur. 

*Mevlana;Hamdım-Piştim-Yandım der.Muhabbet insanı hamlıktan kurtarıp  

pişirir. 

*Kürtaj diyanetinde fetvasıyla cinayettir. 

Çocuk anne karnında 24-25 günde tamamen teşekkül etmektedir. 

Efendimizin hadisinde ise; insanın oluşumu üç kırkta tam teşekkül edip,120 

günden sonra ona ruh üflenir. 

-Kişi vücut benimdir,istediğimi yapabilirim,diyemez. 

Çünkü ne kendisine ne de çocuğa o organları kendi vermemiş,bir yerden de almış 

değildir. 

İstediğimi yaparım diyen kişi ne kendisine ne de karnındaki çocuğa gerçek sahip 

değildir.Zira o duyguları ona ve kendisine kendisi vermemiş ve takmamıştır.Kontrolü 

de elinde değildir. 
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Benim deyip kolunu kesemezsin.Zira hürriyet odur ki;Kişinin ne kendine ne de 

başkasına zarar vermesin. 

*Cehalet asrındakilerin kızlarını diri diri gömüşünü anlatan Kur’an;’Ve izel 

mev’udetü suilet,bi eyyi zenbin kutilet.’ 

-Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu 

zaman’
1414

 

-Yamyamların hep çirkin hareketlerinden bahsettik.Meğer medeni geçinen 

insanlar kendi çocuklarını dişleriyle parçalar gibi daha doğmadan öldürmekte ve de işin 

en acibi okumuş ve aydın geçinen doktorlarında bu cinayete ortak olmalarıdır. 

*-Japonyada ve Çinde 
1415

-40-50- dolar karşılığında kadınlar hamile kalıp 4-5 

aylıkken cenini lokantalara satarak,müşterilere sipariş etmektedirler. 

Tam bir vahşet örneği. 

-Anne karnındaki çocuğun feryadına kulak 
1416

 vermeli. 

-Akrep kadar da olsa 
1417

 şefkat göstermelidir. 

Bu durum çocuğu değil,annenin şefkatini öldürmektir. 

*Âyette:”Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz 

rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”
1418

 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-06-2012 

VAZİFEMİZ 

 Bir zamanlar emir ile susanlar,şimdilerde ise yine bir emir ile silahlandılar,hep 

birden hücuma geçtiler. 

Tetikçilerin hedefi toplumda kaos oluşturmaktır. 

Bu beni o kadar rahatsız etmemektedir. 

Zira herkes kendi tinetinin gereğini yapacaktır. 

Ancak bizi üzen durum;temiz görünen ve bilinen insanların bu kirli insanlarla iş 

birliği yapıp,çamura batmalarıdır. 
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Cemaatın –inşaallah gerçekte olmasa görüntüde de olsa- bir asırdır kavgalı 

olduğu chp ile bir araya gelip,ittifak edebiliyor. 

Nerede mi? 

İnançlı,güvenilir,şimdiye kadar benzeri ve hizmeti olmamış bir insanı al aşağı 

etmede…  

Hoca ta Pensilvanya-dan Taksim yürüyüşüne katılıp ölen bir genç için ballı bir 

taziye mektubunda bulunurken,ölen şehit polisler için,Suriye için,mısır için aynı 

hassasiyeti göstermiyor! 

Düşündürücü değil mi? 

Sen bir devlet adamı mısın?Seni niye ilgilendiriyor?O da çamura bulanmış, 

şaibeli  insanlarla el ele vermek suretiyle ve de hassas bir dönemde.Bu neyin nesi? 

Hassas ve dikkatli olması gereken hoca,maalesef ateşe odun taşımaktadır..!! 

*Vitrindeki cemaat ile,gerideki cemaatı birbirinden ayırmak gerekir. 

Vitrindeki cemaat hiç hoş görünmüyor.Ancak gerideki çok az bir kısmı temsil 

etmektedir. 

Gerideki ya suskunluğundan,ya hayretinden,ya da bocalayışından suskun 

kalıyor. 

Nifak tohumları hızla saçılıyor,maalesef diğer yandan da sulanıyor,bilerek veya 

bilmeyerek… 

*Milletin basireti büyük geçinenlerin basiretini geçti.Memnun edici ve darbeyi 

zorlaştırıcı bir durum. 

Hadiste:”Ümmetim sapıklık üzerine birleşmez.” 

Cemaat hiç olmazsa,toplumun nabzını göz ardı etmemelidir. 

*30 mart seçimleri için ,bir 31 mart vakası  tertiplenmektedir. 

Cemaat bunun neresindedir? 

Cemaat ve hoca kırk yıllık milletten kazandığı teveccühü zedelemiş,hiç olmazsa 

yanlışa destek olmamakla tarih nazarında nefretle anılmamalıdır. 

Şimdiye kadar menfilere karşı bile savunulan cemaat ve hoca,bundan sonra ne 

kadar rahat savunulabilecektir? 

Destek oldukları mı?Onlar aynı zihniyetlerine devam edeceklerdir.Yüzler yine 

milletten yana dönülecektir.!!! 



Başta hoca ve cemaat taraftırlar.Yakıp yıkan,darbe heveslileri ve dış güçlerin 

istekleri doğrultusunda taraf olunmuştur. 

At izi ile it izi birbirine karışmış,ortak sloganları ise;Erdoğan gitmelidir. 

Bir asır önce Abdulhamid aleyhine başlatılan saldırı,bugün cemaatın yayın 

organları tarafından da aynısı yapılmaktadır. 

Abdulhamide yapılan  istibdat isnadı aynen Erdoğana da yapılmaktadır. 

Bir çok konuda benzerlik arzetmektedir. 

Bir cemaatın tüm yayın organlarıyla birlikte 360 derece bu kadar çabuk 

değişeceği akıl ve havsalanın almayacağı bir durumdur. 

“Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş 

deprem yakalayınca Musa dedi ki: «Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce 

helâk ederdin. İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günah) yüzünden hepimizi 

helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini 

saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize 

acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”1419 

Asrın sahibi ve sözcüsü olan Bediüzzaman bu hastalıkları önceden teşhis ve tesbit 

etmiştir.Bir bakalım; 

“Dediler: "İttihada şedit bir muarızdın. Neden şimdi sükût ediyorsun?"  

            Dedim: "Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedef-i hücumu, 

onların hasenesi olan azim ve sebattır ve İslâmiyet düşmanına vasıta-i tesmim olmaktan 

feragatıdır.  

           "Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer.        

Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e 

vurmam. Nazarımda vuran da sefildir."  

Dediler: "Fırkacılık lâzım-ı Meşrutiyettir."  

Dedim: "Bizdekilerde hutut-u efkâr telâki için mütemayilen imtidada bedel, münharifen 

gittiğinden, nokta-i telâki vatanda, belki kürede görülmüyor. Vücut-adem gibi, birinin 

vücudu ötekinin ademini ister.  

"İnat, bazan müfrit fırka müteassıplarına, dalâl ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine 

yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir 

der, lânet eder. Su-i zan ve hüsn-ü zan nazarıyla, dürbünün iki tarafı gibi leh, aleyhtar... 

Vâhi emareyi bürhan, bürhanı vâhi emare görür.  

"İşte şu zulümdür   -"İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlimdir." 
1420

-sırrını 

gösterir. Zira, hayvanın aksine olarak, kuvâ ve meyilleri fıtraten tahdit edilmemiş; 

meyl-i zulüm hadsizdir. Lâsiyyemâ, ene'nin eşkâl-i habisesi olan hodgâmlık, hodfikirlik, 

hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inat o meyle inzimam etse, öyle ekberü'l-kebâiri icad 

eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi, cezası 

da yalnız Cehennem olabilir.  
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"Meselâ, birisinin bir sıfatından darılsa, mecma-ı evsaf-ı mâsume olan şahsına, hattâ 

ehibbâsına, hattâ meslektaşına zulmünü teşmil eder. 'ya -"Hiçbir 

günahkâr başkasının günahını yüklenmez." 
1421

 

-karşı temerrüd eder.  

"Meselâ, muhteris bir intikam veya müntakim bir hilâfla bir kere demiş: 'İslâm mağlûp 

olacak, kalbi parçalanacak.' Sırf o mürâi ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan meş'um 

sözünü doğru göstermek için, İslâm mağlûbiyetini, İslâm perişaniyetini arzu eder, 

alkışlar, hasmın darbesinden mütelezziz olur. İşte şu alkışı ve gaddar telezzüzüdür ki, 

mecruh İslâmı müşkül mevkide bırakmış. Zira hançerini İslâmın ciğerine saplamış olan 

hasım, 'Sükût et' demiyor. 'Alkışla, mütelezziz ol, beni sev' diyor, onları misal 

gösteriyor.  

"İşte size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdeki mizan tartabilir. " 

- Buna kıyas et. - 

Denildi: "Mağlûbiyet mâlûmdu, biz bilirdik. Bilerek bizi belâya attılar."  

Dedim: "Acaba Hindenburg gibi dehşetli insanlar nazarına nazarî kalmış olan gaye-i 

harp, sizin gibi acemîlere nasıl malûm ve bedihî olabilir? Acaba fikir dediğiniz şey 

(el'iyazü billâh) arzu olmasın? Bazan zâlimane intikam-ı şahsî, arzuya fikir suretini 

giydirir.  

"Yahu, pis bir çamura düşmüşsünüz, misk ü anber diye yüzünüze gözünüze 

bulaştırmaya ne mânâ var?"  

İşte misâlîlerin münevver gece meclisinde ve dünyevîlerin muzlim gündüz mahfelinde 

akıldan akma değil, kalbde çıkan beyanatım: İstersen kabul et, istersen etme; anlamak 

şartıyla.  

İster al gûş-i kabul-i câne, ister hiddet et.  

• • •  

Bir şey daha kaldı; en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize 

karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. 

Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette 

enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi, o ilmî 

enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı 

muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, 

nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, 

Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder-tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:  

Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 

vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 

veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 

vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı 

bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir 

taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-
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i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz 

bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. “
1422

 

           *Zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara 

taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek "Zaruret var"             -

Zaruretler mahzurlu şeyleri mübah kılar. -zannıyla hareket eden o biçarelere 

vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine 

girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha 

evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur 

getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar Nur 

talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, 

zulümlerine tahammül ediyorum.  

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 

Âsâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler 

itibarıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.”
1423

 

*”Aziz kardeşlerim, siz kat i biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları 

vazife, ru-yi zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevi 

merak aver meselelere bakıp, vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 

Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz kırılmasın.  

Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam meseleleri, fani hayatta zalimane olan düstur-u 

cidal dairesinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek 

cihetiyle, kader-i İlahi, onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevi cehennem veriyor. 

Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki 

hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel 

celladının, hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer 

vesile olduğunu, iki kere iki dört eder derecesinde kat i ispat etmektedir. Şimdiye kadar 

o hakikati göstermişiz.  

Elhasıl: Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı 

nur-u Kur'ân ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi-muvakkat olduğu için-bizim 

meselemizin en küçüğüne-bekaya baktığı için-mukabil gelmiyor. Madem onlar 

divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; biz, neden 

kudsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz?”
1424

 

*”Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini bırakmamak 

için, nifâkın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer 

tâyin edilseydi, maslahat-ı irşâd-ı umumi zâyi olurdu.”
1425

 

*”Risâle-i Nur, nifak ve şikâkı, tefrikayı, fitne ve fesâdı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i 

diniyeyi, tesânüd ve teâvünü yerleştirir. Risâle-i Nur mesleğinin bir esâsı da budur.”
1426

 

*"Ehl-i dünya ve ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet ve ehl-i nifak rekâbetsiz bir sûrette ittifak 

ettikleri halde, neden ehl-i hak ve ehl-i hidâyet rekâbetli ihtilâf ediyorlar?" 
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Mühim ve müthiş bir sual: Neden ehl-i dünya, ehl-i gaflet, hattâ ehl-i dalâlet ve ehl-i 

nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde, ehl-i hak ve ehl-i vifak olan ashab-ı diyanet ve 

ehl-i ilim ve ehl-i tarikat, neden rekabetli ihtilâf ediyorlar? İttifak ehl-i vifakın hakkı 

iken ve hilâf ehl-i nifakın lâzımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya 

geldi?  

Elcevap: Bu elîm ve fecî ve ehl-i hamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin pek çok 

esbabından, yedi sebebini beyan edeceğiz.  

BİRİNCİSİ: 

Ehl-i hakkın ihtilâfı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi 

hakikattarlıktan değildir. Belki ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin ve ehl-i mektep gibi 

hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile 

meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri taayyün edip ayrılmış. Ve o 

vezâif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddî ücret ve hubb-u cah ve şan 

ve şeref noktasında teveccüh-ü nâstan alacakları 
Haşiye1

 mânevî ücret taayyün etmiş, 

ayrılmış. Müzâhame ve münakaşayı ve rekabeti intaç edecek derecede bir iştirak yok. 

Onun için, bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler.  

Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise, bunların herbirisinin vazifesi 

umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri de taayyün ve ta-hassus etmediği ve herbirinin 

makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassus etmiyor. 

Bir makama çoklar namzet olur. Maddî ve mânevî herbir ücrete çok eller uzanabilir. O 

noktadan müzâhame ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilâfa tebdil eder.  

Haşiye 1:İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla 

hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü 

nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir 

mücazattır. Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ve 

şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür 

tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, 

belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. Şöhretperestlerin ve şan ve şeref peşinde 

koşanların kulakları çınlasın!  

İşte bu müthiş marazın merhemi, ilâcı, ihlâstır. Yani, hakperestliği nefisperestliğe 

tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enâniyetin hatırına galip gelmekle, 

-- "Benim mükâfâtımı vermek ancak Allah'a aittir."
1427

  

- sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve mânevî ücretten istiğnâ etmekle 
Haşiye1

 

-"Peygambere düşen, ancak tebliğ etmekten ibarettir." 
1428

- sırrına 

mazhar olup, hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının 

Cenâb-ı Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil 

olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa 

muvaffak olur. Yoksa ihlâsı kaçırır. 
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Haşiye 1: Sahabelerin senâ-i Kur'âniyeye mazhar olan îsâr hasletini kendine rehber 

etmek, yani, hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i 

diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, 

sırf bir ihsan-ı İlâhî bilerek, nâstan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin 

mukabilinde de almamaktır. Çünkü, hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada birşey 

istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın. Çendan hakları var ki, ümmet onların maişetlerini 

temin etsin. Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği 

vakit de "Hizmetimin ücretidir" denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârâne, başka 

ehil ve daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek, 

  "Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları 

kendi nefislerine tercih ederler." 
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sırrına mazhariyetle, bu müthiş tehlikeden 

kurtulup ihlâsı kazanabilir. “
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MEHMET ÖZÇELİK 

13-03-2014 

TÜRKİYE’DE SOLCULUK 

 Türkiye-de ve dünyada ancak müzmin olarak Türkiye-de;Sol düşünceli olanların 

inançlarında problem gözükmektedir. 

 Sanki inanç problemi  ve zafiyeti,adeta onları sol düşüncede bir araya 

getirmektedir. 

 Hala hala bitmeyen bir darbe sevdası yatmakta,bütün darbelerde mutlaka ve 

mutlaka tuzu,yağı,her türlü malzemesinde katkısı bulunmaktadır. 

 Fuhuş sektöründe yine çoğunlukla onları görmekteyiz,desteği,savunması,normal 

görmesi öne çıkan özelliklerindendir. 

 Belki içlerinde yüzde beş ateist,sefih ve insani,manevi değerlerden uzak kişiler 

mevcutken,yüzde doksan beşini kendi kontrolleri altında tutmaktadırlar. 

 Bizdeki solculuk,batıdaki solculuk olmayıp,Rusya-daki ateizm tarzı bir 

solculuktur. 

 Dine ve toplumun değerlerine olan karşı tavır her an ve her vesile ile kendisini 

göstermektedir. 

 Kur’an-ı Kerim-de kötü insanların amel defterlerinin soldan verileceği, 

Peygamberimizin;-Sol elle yemeyin,muhakkak ki şeytan sol elle yer. 

 Ve sol elin taharet gibi durumlarda kullanılması düşündürmelidir. 
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 Türkiye’deki solcular,1970 yıllarında okurlardı.Ancak ondan sonraki 

dönemlerde;bir kısmı islahı hal ederken,bir kısmı yer altına,uyuşturucu gibi 

menfiliklere bulaştı,bir kısmı Ergenekon çatısı altında önceki dönemlerdeki 

olumsuzluklarını sürdürdüler. 

 1980 yıllarındaki Türk solu,bu gün yerini kürt soluna bırakmıştır. 

 Türkiye-deki solcular kendilerini yenilememekte,kısır kalıp,toplumu da kısır 

bırakmaktadırlar. 

 Avrupa sosyalist enternasyonel bile bu solu içinden ihraç etmeyi düşünmektedir. 

 Solculuk kavramının içi doldurulmamaktadır.Boşluğa kurşun sıkılmaktadır. 

 Türkiye-de solculuk,sloganlarla yürütülmeye çalışılan solculuktur. 

 1980 öncesi sık sık yapılan fakirlik edebiyatı,bu gün tutarlı olmayışını ortaya 

koymuştur. 

 Türkiye-deki solcular kendilerini test etmelidirler. 

 Kavga ve hırçınlıklar ile,üretime değil tüketime yönelik hareketlerle solculuk 

yürümez. 

 68 kuşağı solculuğun kemikleşmesinde kötü örnek olmuştur.İyi ve faydalı bir 

kuşak değildir.Tıpkı İttihat ve terakki üyelerinin yıkıcı tavırları gibi. 

 Solculuk yapmaya değil,yıkmaya yönelik bir faaliyettir. 

 Devrim ve devirme hareketi olup,ıslah ve düzeltme faaliyeti değildir. 

 Solcular içerisinde 40 yaşını aşmış olanlar kabre biraz daha yaklaştıkları 

için,solculuğun bir dava olmadığını bizzat görüyorlar. 

 Solcu bir öğretmen 25 yıl sonra,emekli olduğunda arkadaşına şu sözü söylemişti; 

 -Biz bunca yıl kandırılmışız.Bizim sırtımızdan birileri saltanatını sürdürmüşler. 

 İnanmıştım,isimli kitabın yazarı olan bir subay,hayalinde kurduğu cennet olan 

Rusya-ya gittiğinde öyle olmadığını görmüş ve pişmanlığını –inanmıştım-kitabıyla itiraf 

etmişti. 

 Nazım Hikmet-te bundan farklı değildir. 

 Bugün kominizmin beşiği olan rusyanın kremlin sarayının bahçesinde papazlar 

dolaşmakta,on bin kişilik camiler yapılmakta,hacca binlerce insan gönderilmekte,İslâm 

birliğine girmek için çaba göstermektedir. 

 Rusya-daki sol zihniyet bir asır sonrada olsa yıkılmışken,bizdeki solculuk hala 

kısır bir döngü içerinde dönmektedir. 



 Türkiye-deki solcular üzerlerindeki olumsuz intibaları silecek,olumlu ve güzel 

davranışlar içerisinde bulunmalıdırlar. 

 Halktan ve değerlerinden kopuk yaşamamalıdırlar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-11-2012 

  

TOKAT 

*Aslında en sona eklemeyi düşündüğüm şu cümleyi,içimin yanan ateşini bir nebzecik 

olsun söndürmeye sebeb olur düşüncesiyle ilk cümle olarak başa koydum; 

Hükümeti ve Erdoğanı sandıkta değil de gayrı meşru bir şekilde devirmeye çalışan ve 

özellikle buna içte destek olup çaba gösterenler namerttir ve mel’undur. 

Dünya ve ahirette mahcup ve perişandır. 

*Bediüzaman bir beyanında şöyle der:"Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin 

hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile 

beraber Said Halim'e vurmam. Nazarımda vuran da sefildir." 

Türkiyenin on yıldan fazla büyümesine müsaade edilmiyor.Mutlaka büyük bir entrika 

öne sürülüyor,akamete uğratılıyor. 

*Cemaat dersane uğruna çok rahat Erdoğanı devre dışı bırakma senaryosuna sahip 

çıkacakların menfaatları doğrultusunda taraf olmuştur. 

*Bediüzzaman;” Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim 

Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükumet-i hazıraya müracaat maddesi ise:  

Evvela: Biz, imanı kurtarmak ve Kur'ân a hizmet için, Mekke de olsam da buraya 

gelmek lazımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler 

hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine 

hizmet için burada kalmaya Kur'ân dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.  

Saniyen: Bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan 

ediyorsunuz. "Mısır da, Amerika da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz" 

dersiniz.  

Aziz, dikkatli kardeşim,  

Biz, insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsn-ü zan ve ikram ve 

tahsinlerinden mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan 

şöhretperestlik ve cazibedar bir hodfuruşluk olan tarihlere şaşaalı geçmek ve insanlara 

iyi görünmek ise, Nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu 

arzulamak değil, bilakis şahsımız itibarıyla ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'ân ın 

feyzinden gelen ve i caz-ı manevisinin lemeatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve 

tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek 



yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve İmân 

noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, 

göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. 

*Pakistan Maarif Nazır Vekili Ali Ekber Şah, Üstad’ı Emirdağ’da ziyaret etmiş, 

kendisini Pakistan’a davet etmişti. Orada kendi emrine her türlü imkân, radyo 

istasyonu ve matbaa vereceklerdi. 

Üstad, “Kardaşım Ali Ekber Şah! Bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. 

Siperin arkasında hizmet olmaz. Esas hastalık burada başladı. Ben Mekke’de de olsam 

buraya gelirdim. Asıl hizmet buradadır, cephe buradadır.” cevabını verdi. 

*Bir talebesi Hicaz’a yerleşmek istiyordu: 

“Hicaz’a gitmek istediğimi söyleyince ‘Niye?’ diye sordu. ‘Efendim’ dedim, ‘memleketin 

hâlini görüyorsunuz. Gittikçe daha fenalaşacak. Orada olsam çocuklarım da kurtulur, 

ben de…’ dedim. 

“Kardeşim’ dedi, ‘ben orada olsam buraya gelirdim. Âlemi İslâm kapısının kilidi, 

Türkiye’dir. Bu kilit bu kapıyı âlem-i İslâm üzerine açar. Kat’iyen buradan gitmek için 

izin yok!’ dedi.” 

*Eğer bu memlekete hizmet edilecekse,uzaktan kumandayla değil,bizzat şaibe ve 

kanırılmalardan uzak bir ortamda hizmetler sürdürülür. 

Aksi takdirde çok başlı bir hizmette,çok gürültülü sesler çıkar. 

*Mısırda Mübarek-i devirenler,Sisi-nin gelmesini mi amaçladılar. 

Mısırdaki 2004 yılında kurulan Kifâya yani –yeter- , -hürriyet - adlı değişim faaliyeti 

bunun alt yapısını oluşturup,yolsuzluk ve yoksulluğu seslendirdi. 

Bu gün Türkiye-de de Ergenekonu devirenler,yerine yolsuzluk bahanesi altında bir Sisi-

yi mi getirmeyi amaçlamaktadırlar? 

*Reşit Haylamaz Peygamber Efendimizle ilgili eserinde; 

…Ancak O’nun hedefi, öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp, ümmeti 

arasında da, kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul 

etmese bile “La ilâhe illallah” diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü O, “Kim, Lâ 

ilâhe illallah derse, cennete girer.” buyuracaktı. Daha baştan O (sallallahu aleyhi ve 

sellem), bunun için yaratılmış ve onun için de, ilk yaratıldığı hâlde gelişi sona denk 

getirilmiş; peygamberlik güftesine kafiye koyacak Son Sultan olduğu için de, bedeniyle 

ruhunun buluşması risâlet açısından en sona bırakılmıştı. “
1431

 

Tashih ve tavzihe ihtiyacı olan bir ifadedir. 

Acaba cemaatın çok tenkid edilen gayrı Müslimlerin de cennetlik olduklarını mı 

seslendirmektedir? 
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*Şu anda bir-leş-meleri mümkün olmayan çevreler,tam bir kirli ilişkiler içerisinde 

hareket etmektedirler. 

Haberlerde aynı kirli ilişkileri ve taraflı haberleri ön plana çıkararak,tam bir haber 

kirliliği içerisine girilmiştir. 

*Bu operasyonlar devletin ve toplumun önemli gündemlerini değiştirme amaçlıdır. 

Mesela bu günlerde ayasofyanın açılması gündemde idi.Belki de ayasofyanın gündem 

oluşturulmasıyla açılması söz konusu idi.Şu anda o gündem kimsenin gündeminde 

bulunmamaktadır. 

*Dershanelerin gündeme gelmesi ise,eğitimdeki değişimin önünün tıkanması amaçlıdır. 

*Türkiye-deki eğitimin sürekli kaportası,vitrini,görüntüsü değiştirilmiştir.Bir asırlık 

çürük olan motoru indirilip de reflekte edilmemiştir. 

Eğitim çürük motorla yürütülmeye çalışılmaktadır. 

*Bazı soruları sorup cevap aramak,cemaatın ise buna açık ve net bir cevap vermesi 

gerektir; 

-Cemaat kabuk mu değiştiriyor? 

-Cemaat büyük mü oynuyor? 

-Cemaat oyuna mı geliyor? 

-Cemaat el mi değiştiriyor? 

-Cemaatın dönemi mi bitti? 

-Cemaat neden batıya açıldığı kadar doğuya açılmıyor? 

-Cemaatın abd,Avrupa,İsrail gibi devletlere bakışı nedir? 

-Cemaatın atatürke,inönüye,bir asırlık tarihimize,rejime,laikliğe,başörtüsüne, 

Müslüman olmayıp yani peygamberimize ve Kurana inanmayan ehli kitaba bakışı 

nedir? 

-Diyalogtan kasıt nedir?Dinlerin birleştirilmesi söz konusu mudur,nasıl olacaktır? 

-Türkiye-deki eğitime bakışı nedir? 

-Dünya kardeşliğine soyunurken,cemaatlere bakışı ve ittihadı İslam düşüncesi var 

mıdır? 

-Baş örtüsü bir füruat mıdır? 



-Cemaatın siyasetle ilgisi,ekonomik açıdan büyümenin sonraki safhaları,cemaatın 

kontrolü nasıldır?Bu doğrultuda cemaat hele hele bu kavgalardan sonra geleceğini nasıl 

görmektedir? 

-Ve Hocam bu beddua sana hiç mi hiç yakışmadı…Bedduanı dua ile tashih et,tadil et. 

-Sadeleştirmeye devam edecek misiniz?Bu tahrif işine müdahale etmeyecek misiniz? 

*Rejimi korumayı amaçlamanın dışında derde devadan gayrı her çözümü deneme 

tahtası gibi uygulayan eğitim sisteminin değişiminde en büyük engel sol kesim olması 

beklenirken,maalesef çözüme ve daha iyi ve köklü eğitime yönelmeyen cemaat kendisini 

geliştirme değil de,mevcudu koruma derdine düşmüştür. 

*1970-lerde sağa ve sola silah veren aynı eller,bugün ergenekonu vurup kuyruk acısını, 

kin ve nefreti oluştururken,şimdide sağı tahrik edip,sağı vurmakta,birbirine 

kırdırmakta ve sağdan vurmaktadır. 

*İnternete yansıyan Hoca efendinin konuşmaları,bir holdingin patronu gibi 

görünmektedir. 

Belli ki hoca efendi maddi ve siyasi bir platforma iyice çekilmiş.Görüşü alınmak üzere 

sürekli bağlantı kurulmaktadır. 

*Gerçekten Türkiye-deki oyunun tutmaması Mısırı vurdu. 

Türkiye mısır-laştırılmaya çalışılmaktadır.Burada da Erdoğan devrilerek belirlenen Sisi 

devreye konulacaktı. 

O Sisi belki de Sarıgül idi. 

*Eğer bir iç muhasebe yapmak gerekirse,cemaat millet nezdinde kaybettiği o olumlu 

kazancını acaba geri ne kadar zamanda kazanabilir hatta kazanabilir mi sorusunu 

sormak gerektir. 

*Durumlar hiç eskisi gibi olur mu? 

Veya eskisi gibi olması için ne ve neler yapılmalıdır? 

*Rüşvet ve yolsuzluk kaybı üzerinde yapılan yorumlarla beraber,cemaatın kaybı ondan 

çok daha büyük değil midir? 

Cemaat milletin kendileri hakkında konuşulan olumsuzluklarına olumlu ve net cevaplar 

vermelidir… 

*Cemaat ciddi ciddi düşünmelidir;aslında Erdoğana vurulan darbeden daha çok,bu 

yapılanlardan en çok kendilerine ve millete darbe vurmuş olmuyorlar mı? 

*Şu an bitirilmeye çalışılan pkk terörünün bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışanlar,hem 

içte ve hem dışta kumpaslarını kurup işletmektedirler. 



Hem de birkaç cepheden cemaat bu tozlu ve kirli ortamdan çıkmalı,geri durulmalıdır. 

Zira  fatura hep cemaate çıkarılmaktadır. 

Hissi davranışlar hisleri tahrik etmekte,aklı örtmektedir. 

*Hava durulup tozlar gittikçe;dershanelerin kapatılması,rüşvet ve yolsuzluk olaylarının 

bir bahane olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda da bunu ön plana çıkarıp savunanların da dürüstlüklerinden şüphe edilir 

olmaktadır. 

Geçmişten günümüze yapılan küçük veya göz ardı edilen hatalarda üst üste konulunca 

şüpheler ve şüphelenmeler daha da artıp yoğunluk kazanmaktadır. 

Haklı insan;milletin hak ve hukukunu kendine feda ettirmez,kendi hakkını millete feda 

eder. 

*Şimdiye kadar söylenenlere karşı millet olarak hep savunmaya geçiyorduk ancak şimdi 

savunma pozisyonu da çöktü.Sadece ihtiyat ve müsbet hareket tavsiyesinde 

bulunulmaktadır. 

*Sormak gerekmez mi;Çölaşana ve Çevik Bire yazılan o iltifatkâr yazıların amacı ne idi 

ve neticede bir makes buldu mu? 

Oysa verilen cevaplar olumsuz ve yapılan işler menfi olarak devam etmiştir. 

Bu bir ölçülü ve müsbet bir davranışa girer mi?  

Değer mi? 

O seviyeye düşmeye? 

*Aslında kendim bu yazının seçime çok yakın bir dönemde yazılabileceğini düşünürken, 

cevap çok erken geldi.O da hiç saklamadan… 

Hocaefendi,The Wall Street Journal'a verdiği röportajda; 

“Eğer bir ittifaktan bahsedilecekse bu demokrasi, insan hakları ve özgürlükler etrafında 

olur -siyasi partiler ya da adaylar için olmaz. 2010 yılındaki Anayasa referandumunda 

Avrupa Birliği'ne üyelik şartlarına paralel yapılan demokratik reformları daha önce 

CHP yapmış olsaydı, onları destekleyeceğimi söylemiştim.” 

Ve gittikçe netleşen bu taraftarlık,safını ve tarafını belli etme olayı vahametin 

boyutlarını arttırmaktadır. 

Aynı düşüncede olan bir insanın tarafını belirtip söylemesinde elbette bir beis 

yoktur.Parti kurup terbiye çerçevesinde reklamını yapabilir. 

Bu ifade bir asırlık bir zihniyeti tanımamak veya önemsememek anlamına gelmektedir. 

http://www.gazeteciler.com/gulen-colasana-mektubunda-ne-yazdi-0-32839p.html
http://yenisafak.com.tr/arsiv/2000/ekim/16/dizi.html
http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Hocaefendi-The-Wall-Street-Journala-konustu/1039465/


Chp-de ne değişti ki hoca efendinin fikrinde birden bire bir değişme oldu. 

Acaba bu durum bir değerler yıpranması,akıl kirlenmesi,basiret körlenmesi olmaz mı? 

Bir kimlik değişimi midir? 

Yoksa bir eksen kaymasımıdır? 

*Bediüzzaman bir tesbitinde;” Hem üç mesele var: biri hayat, biri şeriat, biri imandır. 

Hakikat noktasında en mühimmi ve en âzamı, İmân meselesidir.  

Fakat, şimdiki umumun nazarında ve hal-i âlem ilcaatında en mühim mesele hayat ve 

şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da, üç meseleyi birden umum rû-yi zeminde 

vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki câri olan âdetullaha muvafık gelmediğinden, 

herhalde en âzam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak; ta ki İmân 

hizmeti safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk iğfal olunabilen 

akıllarında, o hizmet başka maksatlara âlet olmadığı tahakkuk etsin.”buyurur. 

Şu an başta Türkiye ve İslam dünyasındaki bu sancı,üçüncü devre olan şeriat yani 

ittihad-ı İslam yani başta Türkiye olmak üzere zincirleri kırılan İslam dünyasının dünya 

siyasetinde rol alma zamanıdır. 

Bu da sancılı geçmekte,içte ve dıştaki entrikalarla engellenmeye çalışılmaktadır. 

*Menderese on yıl direnildi,Özala on bir yıl,Erdoğana ise,on iki yıl direnilerek al aşağı 

edilmeye çalışılmaktadır. 

Hükümet yıkılırsa başta tüm inançlı insanlar,içte de dışta da bunun altında kalır. 

En çok da cemaat bu yıkımın altında kalmış olur. 

Eskisi gibi olmayacağı bir hakikat iken,geleceği de olmayacak,içte ve dışta 

kaldırılamayacak ağır itham ve töhmetler altında kalacaktır. 

*Hoca efendi başta olmak üzere cemaat istikameti muhafaza edemiyor,zik-zaklar 

çiziyor. 

Ehli sünnetin görüşlerini tam yansıtmıyor.Bazı indi görüşler sırıtıyor. 

Şimdiye kadar bu olumsuzluklar hüsnü zandan dolayı tevil ediliyordu ancak bu gün 

tevil edilecek tarafı kalmamıştır. 

*Cemaatın son başbakan Erdoğana dokunmanın öncesine kadar hep müsbet manada 

değerlendirildiğini görürüz. 

Ancak Erdoğanı direk hedef almakla cemaat büyük bir hata yapmış,kendi ipini kendi 

çekmiş.İçindeki bir çok değerli insanı da hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Yanlış duvara toslamıştır. 



*Ne kadar manidar değil mi? Mısırda meşru hükümete karşı darbeci Sisi-yi 

destekleyenler ezher hocaları olmuştur. 

Türkiyede de hükümete karşı bu durumu üstlenen hoca efendi olmuştur. 

Gayrı meşru fiile,meşru kılıf.Zinaya mut’a nikahı. 

*1970-lerde yeni asya gazetesinin hizmet amacıyla kurulmasında bir çok insan 

yüzüğünü,bileziklerini verdiler. 

Maddi ortaklığa ve siyasete girildi.İhlas kaçtığından bir çok badireler,kopmalar yaşandı 

ve hâla da devam etmektedir. 

Ondan çok daha büyük olan cemaat ise zenginleşmenin verdiği güçle medyayı, siyaseti, 

devleti kontrol etmeye,dizayn etmeye çalışıyor. 

Çok badire ve kopmalar onu da beklemektedir.Çünkü cemaat içerisinde çok renkleri 

barındırmaktadır. 

*Cemaat bu renk cümbüşü içerisinde tüm birimleriyle gerçek rengini tanımlamalı, 

netleştirmelidir. 

Cemaat bu büyük birimin hangi cephesindedir? 

Samimi,fedakâr,himmet sahibi,vs duygularıyla hareket eden; 

-Cemaatın her bir ferdinin paralarıyla kurulan tv-sinde yayınlanan iki filimde safi 

zihinleri bulandıran tecavüz olayını ekrana taşıyan; 

-Siyasete müdahale eden; 

-Toplumdan ve inanç değerlerinde farklı çıkışlarda bulunan….??? 

-Yoksa cemaat büyüdükçe kontrolden mi çıkıyor? 

Cemaat imaj zedelenmesini hızla tamir etmelidir.İletişimde kopukluk yaşamaması 

gerekmektedir. 

Her konuşanın cemaatı temsil rolü belirlenmelidir.Saf ve samimi olanlar olmayanlardan 

ayrıştırılmalıdır.Oyuna gelinmemelidir. 

*Düşünüyorum da,cemaatın içerisinden sert çıkışlar görülmektedir.Bu durumda,acaba 

cemaatta mı kirlenme oluyor yoksa cemaat kirlerini mi atıyor? 

*Türkiye ye Mursi aranmaktadır.Cemaat buna alet olmaktadır. 

Erdoğan yıkılırsa cemaat lanetlenir,lanetlik olur. 

Tıpkı hocanın yaptığı lanetin yerini bulması gibi,zira o lanet aksine döndü.Havada 

kalamazdı.Milletin destek ve teveccühünü almış bir kişiye yapılan dualar bedduayı 

reddetti. 



*17 Aralık öncesi hoca efendi ile,sonrası hoca bir olmayacaktır. 

*Aman ha hoca!Bu saatten sonra –hazer et- Türkiye ye gelme!!!Geleceğini de 

zannetmiyorum.Eski teveccühü bulamazsın.Zira artık onlar tarihte kaldı.Ücretini 

aldın,geriye beddua kaldı. 

*Değerli arkadaşım Eylül ayının başında oğluna;-Oğlum aman ha,Mehmet hocanın 

yanında her şeyi konuşma,o yazardır,sonra bunları yazar.”demişti. 

Doğruymuş…Keşke  o konuda gösterilen bu basiret,şu an düşülen duruma düşülmeden 

önce de görülseydi. 

*Önce bu millet aç bırakıldı ve daha sonra da her önüne gelene araştırmadan 

atlamalarına neden oldu.Bu millet bir asırdır manevi kıtlık yaşadı.Yetersiz ve sağlıksız 

yaşantı ve inançlar artmaya başladı. 

-Aldatanın aldatmasına mı kahrolasın,aldananların aldanmasına mı yanasın? 

-Bahçesine su verilmeyen bu millet hem soldu ve hem de sağlıklı sular ile beslenmedi. 

Kayıp ve kaybeden,kaybettirilen nesiller oluştu. 

*İktidar savaşları tarih boyunca devam etmiştir. 

Az bir muktedir olup palazlananlar,devlete baş kaldırmış,iktidarı ele geçirme çabası 

içerisine girmiştir. 

Bunun için de her türlü entrikalar çevrilmeye başlamıştır. 

*Türkiye de silkelenmeyen en önemli kurum Mit-dir. 

O kadar darbe oldu,mit neredeydi? 

Hizbullah ve pkk türedi,mit neredeydi? 

Türkiye-de olumsuz gelişmeler olurken,mit bunun öncesinde hangi makamda olduğu 

bilinmemektedir? 

Şimdi ise mit-i kontrol edebilecek,başbakanın en güvendiği Hakan Fidan geldi,bu sefer 

mit değil,Hakan Fidan hedef oldu. 

Önceden neden mit hiç hedef alınmamıştı? 

Birileri mit-in iyi kullanamamasından mı rahatsız? 

Yoksa cemaat onun için mi devreye konuldu? 

Önceden ordu devreye giriyor,ordunun mit-e atadığı kişi devreye giriyor,darbe 

oluşuyordu. 

Ya şimdi? 



Özel sektöre işler verildi? 

Cemaat iyi senaryoydu!!! 

*Maalesef,tarih hep tekerrür ediyor. 

Senaryo hep aynı,oyuncular değişik… 

-Kılıçlar çok önceden çekilmişti.Dershane ve yolsuzluklar sonradan çıktı ve devirmeye 

bahane oluşturuldu.Başka bahaneler de her an zihniyeti gerçekleştirmek için devreye 

konulacaktır. 

Tarih yapanları da buna alet olanları da affetmeyecek,tel’in edecektir. 

Öyle hazin bir durumla karşı karşıyayız ki,bazılarının;-sanki hoca bugünler için 

hazırlandırılmış,bekletilmiş görüşünü seslendirmesine sebeb oluyor. 

*Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçık Akdoğan Yeni Şafak gazetesindeki 

yazısında yaptığı tesbitte cemaatın tavrını şöyle izah etmektedir:” Nasıl (PKK'nın 

Suriye kolu) PYD radikal örgütlerle savaşıyoruz diyerek kendisine uluslararası 

meşruiyet sağlamaya çalışıyorsa bu yapı da radikal/siyasal İslamcılıkla mücadele 

ediyoruz diye kendisini pazarlamaya çalışmaktadır. 

Klasik Nurculuk hareketinin böyle bir hedefi, amacı veya yöntemi söz konusu 

değildir.”1432 

*Cemaatta iktidar kavgaları erken başladı. 

*Farklı renkleri içinde barındıran cemaatın,renkler kavgası başladı. 

*İsraili otoriter gören cemaat,neden başbakanı otoriter olarak görmemektedir? 

*Cemaatın yaptığı;Osmanlıdaki kardeş kavgasını hatırlatmaktadır. 

*Hoca efendi Türkiyenin iç işlerine yaptığı bu müdahalenin onda birini,İslam dünyasına 

zulmü reva görenlere neden yapmamaktadır? 

*Askeri Darbe yolları kapanınca cemaat bacasından hatta kapısından girme yolu 

denenmektedir. 

*Cemaat nisbeten siyasete müdahil olmakla ölümcül yara alırken,siyasete girmesi 

halinde de kapanmaz yara ile kendi ipini çekmiş olur. 

Cemaatın intiharı olur. 

Elmas gibi hakikatları,cam parçalarıyla değişmiş olur. 
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*Paralel yapı,yumuşak geçişlerle yaptığı büyümesini,ani bir değişim ve düşünceyle sert 

geçişe döndürmesi kırılma noktasını oluşturdu. 

Beddua da onun kopmasına sebeb oldu. 

Oysa Bediüzzamanın dediği gibi;” O vâiz ve âlim zâta benim tarafımdan selam 

söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını, başım üstüne kabul ediyorum. Sizler 

de, o zâtı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse 

de bedduayla da mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada 

kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü, daha 

müthiş düşman ve yılanlar var.  

Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i 

ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün 

olduğu kadar,- ve izâ merrû bil lağvi merrû kirâmâ- . 

düsturunu rehber edininiz.  

"Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhâfaza 

ederek oradan geçip giderler."1433  

*Bugünlerde gündemde olduğu üzere; Şeyzade Mustafa-nın öldürülmesi meselesinde 

olduğu gibi;Osmanlıyı dışarıdan yıkamayanlar,Şeyzade Mustafa-yı kandırarak, 

babasının yerine göz dikmesini sağlayarak bunu yapmaya çalıştılar. 

Şehzade Mustafa bunu canıyla ödedi. 

Şimdiki hükümeti dışarıdan yıkamayanlar,onu cemaatla yıkmaya çalışmaktadırlar. 

Cemaat ise bunu telafisi mümkün olmayan bir kayıpla ödediler. 

*Türkiyede ergenekonun yeri boşaltıldı.Yeri doldurulmaya çalışılıyor.Bu konuda 

cemaat öne sürülüyor. 

Cemaat sayesi altında yine hükümet hedef alınıyor.Önce onu devirip,sonra farklı bir 

kaos planı uygulamak. 

Seyyid Kutup ve ihvanın Kral Faruk-u devirmek üzere Abdun Nasır-la ortaklık kurup 

darbenin gerçekleşmesinden sonra ilk icraat olarak Seyyid Kutup ve kırk bin ihvan 

üyesi idam edilmiştir. 

Oyunlar hep aynı oyun,oyuncular değişik,basiretler bağlı. 

*Kirli insanlarla ittifak kuruluyor. 

Solun yapamadığı yapılıyor.Sol kesim bu durumdan çok memnun hatta cemaatın 

avukatlığını bile yapıyor. 
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*Dilim pek varmıyor,teşbih biraz ağır da gelse anlaşılması için şu bir gerçektir ki;dün 

Osmanlıya karşı Şerif Hüseyin-i kullanan İngiliz ve Fransızlar,bugün İsrail ve bir çok 

Avrupa ülkesi  hükümete karşı Hoca efendiyi kullanmaktadırlar. 

Korkarım ki akibette ondan daha ağır olabilir. 

*Korkarım ki şeytanın avukatlığı yapılıyor!!! 

Hak yola batıl araçla gidiliyor. 

Yıkıma ortak olunuyor.Kirli insanlara alet olunuyor.Hakim ve savcıların işini yapmaya 

koyulunuyor. 

1980 ihtilali için kullanılan Mhp ne ise,bu gün cemaat aynı ve daha korkunç bir 

pozisyondadır. 

Dünya ergenekonunun değirmenine su taşınıyor. 

* Askeriye de ,adliyede,dış işleri gibi bir çok kurumda tasfiye yapılmış,mit de ise pek 

duyulmamıştı. 

Oysa olan tüm darbelerde,darbeleri haber vermeyen veya kamu oyuyla paylaşmayan 

mit nerede idi? 

Mit-in de darbelerde payının olmaması elbette mümkün değildir.. 

Sadece Kozanoğlu deşifre olmuş,oda hapis süresinde mahkemeye çıkmadan öldürül-müş 

idi. 

O halde içinde tasfiye olmayan mit-in şimdiki durumu nedir? 

Mit nerede durmaktadır? 

Bir çiçekle bahar gelir mi? 

Bir Hakan Fidan-la bu iş rayına girer mi? 

Buna bile tahammül edilmemektedir? 

Mit darbelerin,rejimin kara kutusudur. 

Yaptığı hizmetlerle askerin önüne çıkan,önde giden emniyetin yerini,şimdi de mit mi 

alacak? 

Kirli işleri çözen emniyette,kirli işlere rastlanması düşündürücüdür? 

Şimdi ise bu kirli işleri mit-in çıkarması ise ibretlidir. 

*Şimdilerde başta emniyet içinde yapılan cemaata aid kişilerin menfilikleri elbette 

cemaata mal edilemez. 



Ancak cemaat burada bunu bazen yarım ağızla bazen susarak tekzib etme yoluna 

gitmemektedir. 

Çoğu zaman suskunluğunu tercih etmekte,bazende savunma pozisyonunda 

bulunmaktadır. 

Cemaatın yayın organları bunun peşine düşmeyi bırakmış,düşenlerin peşine düşmeye 

başlamıştır. 

Her ne kadar ok yaydan çıksa da,yol yakınken dönülmeli,telafi yoluna gidilmelidir. 

Yoksa bu iş daha da kirlenecek ve tehlike boyutları daha da büyüyecektir. 

-Hakkın hatırı âlidir,hiçbir hatıra feda edilmez. 

MEHMET ÖZÇELİK 

26-02-2014 

 

 

 

TIKAÇ 

*’Yeter, Atatürk’ü korumayın artık’ 

(AB İlerleme Raporu’nda, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun düşünce ve ifade 

özgürlüğünü kısıtlamada sıkça kullanıldığı uyarısı yer aldı ) 

Yukarıdaki ifade,Avrupa İlerleme 2011 raporundan. 

 Dünyada hiçbir devlet adamı ve özellikle hayatından sonra bizdeki gibi ve de 

firavun ve nemrutlar da dahil olmak üzere kanunla korunan bir kişi yoktur. 

 Kanuna konulan Atatürkü koruma kanunu,aslında onu korumak değil, 

korumaya muhtaç ve aciz bir kimse olduğunu ima etmektir. 

 Toplum ve tarih tarafından kabul edilen ve kabul gören bir kimse,asla ve asla 

kanunla korunmaz ve de korunmaya da ihtiyacı yoktur. 

 Bizdeki bir asırlık tezatlar hariç olmak üzere. 

 *Atatürke bağlı ve bağımlı kalınarak tanınamaz ve gelişilemez.. 

 *Atatürkün devleti,az olsun benim olsun,demiştir.Kaybedilenleri kazanma 

yoluna gitmemiştir. 

http://www.taraf.com.tr/haber/yeter-ataturk-u-korumayin-artik.htm


*Bundan olsa gerek ki;Afet İnan başkanlığındaki bir heyet 1935-38 yılları 

arasında Anadolunun bir çok yerlerinden ve türbelerinden getirilen 64 bin kafatası 

tarihe karıştı.Irkçılık zihniyetiyle kafatası avcıları,içinde Mimar Sinan-ın da bulunduğu 

kafataslarını müzeye koyacağız bahanesiyle tarihe ve o insanlara saygısızlık yapmakla 

kalmamış,denaetlerini göstermişlerdir.”
1434

 

Kafatası avcılığı yapılmıştır. 

 *Atatürk Avrupacı,İnönü Atlantikçidir. 

 Bundan dolayı Atatürkle milletin karşı karşıya getirilmesinden ve de 

gelmesinden önce,Atatürkle İnönü karşı karşıya gelmişlerdir. 

 Paraların üzerinden Atatürk resminin kaldırılarak,yerine İnönü-nün resmi 

konularak başlanmıştır bu kavga. 

*Türkiye-de kurulan laiklik ılımlı bir islamın doğması için değil,ölmesi için 

planlanmıştır.Ancak içten yükselen manevi dinamikler,İslam ülkelerindeki yerinin 

farklı olmasında önemli rol oynamıştır. 

 Hesap tutmadı ve tersine tepti. 

 Bunun delili lozan-da yapılan anlaşmada ve Türklere verilen tavizin bedelidir. 

 Elimize kelepçe vurmayanlar,akıl ve kalbimize prangalar vurdular. 

*Vatanın kurtulmasında adeta yediden yetmişe,kadın erkek,yaşlı genç herkesin 

başarısını görmeyerek,bütün başarıyı bir şahsa vererek zulmedilmekte,milletin 

kahramanlığı gölgelenmektedir.Veya Atatürke insan üstü bir özellik verme çabalarıdır. 

 

” MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK PAŞA'NIN SIRRI: 

Fevzi Pasa... bu ifşayı, refikası Fitnat hanıma söyle açıklamıştır: 

«Fitnat. Öyle birşey biliyorum ki ortaya çıkıp söylememe bugüne kadarki 

tutumumuz ve davranışlarımız müsait değil. Mecburum, bu sırrı kendimle beraber 

mezara götürmeye» 

Ve iste Mareşalin senelerce sakladığı büyük sır ki, Sultan Vahdettin'in 

vatansever bir insan olduğunu ve kurtuluşu (İstiklal savasın kazanılması) Anadolu'da 

gördüğünü apaçık göstermektedir. 

Dinleyelim Fevzi Paşayı:  
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«Mütareke senesinde, bir Cuma selamlığından sonra Sultan Vahdettin beni 

huzuruna kabul etti.  

"Pasa, dedi. Durumu görüyorsunuz. Bu işler anca Anadolu'da teşkilatlanarak 

kurtarılabilir. Bana Anadolu'da teşkilat kuracak, memleketi şu karanlık durumdan 

kurtarabilecek Paşaların bir listesini yapıp getirin" 

            Ertesi Cuma, yine selamlıktan sonra huzuruna girip hazırladığım listeyi verdim. 

Dikkatle okuduktan sonra, bir müddet sustu. sonra yarı kapalı gözleriyle ağır ağır, tane 

tane konuşmaya başladı: "Paşa, Mustafa Kemal Paşa hırsız mıdır" "Haşa Padişahım" 

"Bir namuzsuzluğu, ahlaksızlığı var mıdır ?" "Haşa Padişahım" "Beceriksiz ve 

kabiliyetsiz midir?" "Hayır efendim. O hepimizden bilgili, kabiliyetli ve dinamiktir" "O 

halde bu listeye niçin onun adını yazmadınız?.." "Hiç düşünmeden cevap verdim: 

"Padişahım, Mustafa Kemal Pasa yenilik, bilhassa öteden beri Cumhuriyet 

taraftarıdır" Padişah elindeki kağıdı atar gibi masanın üzerine bıraktı...Ayağa kalkıp 

pencereye döndü. Limanda demirli İtilaf devletleri (İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan) 

gemilerini göstererek:  

                "Paşa, Paşa...Bu gemileri görmek kanıma dokunuyor. Bu memleket kurtulsun 

da isterse Cumhuriyet olsun...Kendine selamla birlikte tebliğ ediniz, haftaya Cuma günü 

Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğim »
1435

 

 Vatanın kurtarılmasında tüm Anadolu ayaktaydı. 

*1918-de Vahdettin başa geçince ordu komutanı olan M.Kemal,büyük övgülerle 

onu tebrik eder. 

*Şakir Paşa Vahdettine iki defa;M.Kemali anadoluya göndermemesini zira onun 

saltanat ve hilafet düşmanı olduğunu söylemesine rağmen Vahdettin;memleketin 

selametinin önemli olduğunu,kendi saltanatının gitmesinin önemli olmadığını 

söyleyerek, her türlü yetkiyle donatarak anadoluya gönderiyor. 

*Atatürk samsuna çıktığında kendisine verilen yetki kimseye verilmemiştir. 

*Savaşa girip bir çok silah atmadan sahip olduğumuz yerleri terk etmemizin 

müsebbibi ittihat ve terakkidir.Vahdettin bunu gazete ile duyurmuş ve sadrazamlıktaki 

bu ekibi tehditlere rağmen devre dışı bırakmıştır. 

*Özellikle Cemal-Talat-Enver üçlüsünün ihmali büyüktür. 

Felaketin sorumlusu olan bu kişiler,bir sabah deniz yoluyla Almanyaya 

kaçarken,memleketi de düşmanın kucağına atmışlardır. 
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 Suriye-de bulunan İsmet İnönü de burayı  bırakarak merkeze geçer. 

*Türkiye nasıl bir Türkiye?Kimin hakim olup hükmettiği bir Türkiye? 

Atatürk mahkumu Türkiye mi,Atatürk hakimiyeti Türkiye mi,Atatürkün 

hükmettiği Türkiye mi,Olmayan bir Atatürk sultası mı hakim,Korkutulan Atatürkle mi 

karşı karşıyayız,Hayali Atatürk korkusu mu üretilmekte,Korku devletinin başı mı 

Atatürk,Büyütülen dev mi Atatürk,Zamanımıza değil,zamanın kendisine taşındığı bir 

Atatürk mü,Ismarlama Atatürkçülük mü,Kahramanları setreden hayali kahraman 

mı?Resmiyeti aşamayan bir Atatürk mü?Bunların hangisi? 

Ölmüş gitmiş,dünyadan bağlantısı kesilmiş,günah ve sevabıyla huzuru ilahiyeye 

varmış bir kişiye bu milleti adeta mahkum etmek,olsa olsa bir azınlığın çoğunluğa 

hakimiyet kurma çabasından başka bir şey değildir. 

*Cumhuriyet devleti miras yedi bir devlettir. 

Geçmişine sahip olmadı,olmamakla kalmadı,ona aid ne kadar değerler ve 

birikim varsa,hoyratça,şuursuzca,kin ve nefret içinde ortadan kaldırdı. 

17-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

TERÖR-FİTNE-ANARŞİ 

 

 Bu kazanlar sürekli kaynatılmaktadır. 

 Birilerinin menfaatı burada ve bunlardadır. 

 Küfrün,günahın,tüm kötülüklerin ortaya çıkışı bunlar iledir. 

Tüm güzelliklerin ortaya çıkışı,bunların yokluğu iledir. 

İslamın zuhuru,dünyanın sulhu ile olacaktır. 

İslâm sulh ve barıştır. 

Kötülüğün kökünü daha bil kuvve halinde iken kazıyıp atmalıdır.Tâ ki 

yeşermesin,yeşertilmesin. 

 

Tarih boyunca bir türlü kavga bitmemiş,gelenler ise hep gitmiş. 



Gelenler kavgayı bitirmemiş,gidenlerden devralmış. 

 

Ortadoğu uzmanı gazeteci Robert Fisk, baskının hemen ertesinde olay yerinde 

gördüğü dehşet verici manzarayı,Lübnan Kasabı Ariel Şaron'un İsrail Başbakanı 

seçilmesinin ardından yazdığı makalesinde şöyle aktarmaktadır: 

“18 Eylül 1982'de Sabra ve Şatilla kampında bulunanlar için Şaron, ardında 

şişmiş cesetler,tecavüz edilmiş, işkenceye uğramış ve sonra da katledilmiş kadınlar ve 

bebekler bırakan bir kasaptır. Olaydan 18 yıl sonra bugün bu caddelerde dolaşırken 

katliam manzaraları hala gözlerimin önünden gitmiş değil. Biraz ötede Sabra Camisi'ne 

giden yolda 90 yaşında, beyaz sakalı ve pijamaları ile Bay Nouri'yi görüyorum. Ölü 

bedeninin yanı başında yün başlığı ve bastonu duruyor. İlerideki dar sokakta yemek 

tencerelerinin yanında  yatan iki kadın ceseti var, beyinleri dışarı akmış. Kadınlardan 

birinin karnı yarılmış. Cesetin birkaç metre ötesinde çürüdüğü için bedenleri morarmış, 

adeta bir çöp gibi oraya fırlatılmış bebekleri gördüm... Cesetlerin kuruyan kanları 

üzerinde sinekler uçuşuyor, ölü bedenlerin bileklerindeki saatler ise hala çalışıyordu. 

Tırmandığım küçük rampayı aşabilmek için etrafa dağılmış  ceset parçalarını bir 

kenara itmem gerekiyordu. 

Biraz ötede ise sırtından hala kan süzülen sevimli bir genç kız yatıyordu.”
1436

 

 

 Bizdeki pkk terörü ise,farklı hesaplardakilerin ortak birlikleridir. 

 Pkk 1970-lerin farklı olan sol zihniyetin kalıntılarını temsil etmektedir. 

 Dün fikri kanlı olanların bugün eli ve dili da kanlanmıştır. 

 Silinmez lekeli bir hal almıştır. 

Pkk farklı zihniyetteki kimselerin ortak taşeronudur. 

Özellikle uyuşturucu ticaretini kontrol amaçlıdır. 

1970-lerdeki gibi,halkı sokağa döküp,karşı karşıya getirmek,kaos oluşturarak 

darbelere zemin hazırlamak,hiç olmazsa devletin büyümesini geciktirmektir. 

 

Dışarıdan İran tarafından vurulduk,içeriden İran-a benzeme,İranlaşma 

bahanesiyle vurulduk yıllardır,hep aynı senaryo uygulandı. 

Belli gazeteler hep bunu yaptı. 
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İçerde olan senaryo kurucularının dillerinin bağlanmasıyla,dışarıdakilerinin 

silahı konuşmaktadır. 

 

Türkiye kültür bakımından batıda Fransa tarafından etkilenmiş,içte İran rüzgarı 

estirilmiş,İngiliz siyaseti şekillendirmiş,İsrail entrikaları yönlendirmiş,Amerika 

kuruntusu teskin etmiştir. 

 

Bu gün ortaya çıkmıştır ki;İran ve Suriye,İsrail ve Ermenistan,Rusya ve Irak 

Pkk-ya destek olmaktadırlar. 

Özellikle İran ve Suriye pkk-ya destek olmakla belasını aramaktadır. 

Zira Abd oraya saldırmak için bahane aramaktadır.Durumu biz frenlemekle 

geciktirmekteyiz. 

Eğer bizimde frenimiz patlarsa,onlar zarar ederler. 

Bitmeye doğru giden pkk,gözden çıkarılmış gibi. 

Yerine kurulması ve doldurması düşünülen hesaplar devrede. 

 

Ortadoğu da birbirlerini hazmedemeyip her an istifrağ etmeye ve ettirilmeye  

hazır hassas nokta olan alevi-sünni ateşi geniş çaplı olarak alevlendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Basiretli olunmalı,oyuna gelinmemeli,üzeri muhabbet,kardeşlik,anlayış,birbirini 

hazmetme,konuşma ve yaşamalarını sağlayacak serbestlikler ile sarmalanmalıdır. 

Bunun dışındakiler uyutmaya ve unutturmaya yönelik hareketlerdir. 

Birde bunun içerisinde İran olduktan sonra,sürekli kaşınmaya,kaşındırmaya 

müsait zeminlerdir. 

 

Terör ve anarşi,Ye’cüc-Me’cücün zuhurudur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-08-2012 

 

 

 



SURİYE DUYGUSUZLUĞUN BİR  BEDELİDİR 

 Suriye-de akan kan,İslam dünyasının,Müslümanların  duygusuz,hissiz ve 

şuursuzluğunun ağır bedelidir. 

 İslam dünyası bedel ödüyor. 

 İstiklal savaşında verdiğimiz bedel kadar bir bedel verilmektedir.Ve hala da 

verilmeye devam etmektedir. 

 Bedeli hem İslam dünyası ve hem de bil-fiil Suriye yaşayarak ödemektedir. 

 Suriye-de insanlığın en büyük vahşeti yaşanmaktadır. 

 Duygularımız adeta yok olmuş..depreşmiyor..Hislerimiz kabarmıyor..aklımız 

durmuş..vicdanlara kilit vurulmuş. 

 Meğer ölüymüşüz..kan kaybetmişiz. 

 Kan-sız-mıyız? 

 Kan siz-siniz… 

 İnsanlığın kaldıramayacağı,dünyanın taşıyamayacağı ağır bir yük. 

 Dünyanın kapanmasına sebeb olacak faktörlerden. 

 Çocuk-kadın-yaşlı-hasta demeden..55 bin resimle belgeli zulüm örnekleri.. 

hayvanlar dünyasına rahmet okutacak bir hal var… 

 Hal-siz-lik…bit-miş-lik…Çürümüş-lük hüküm sürmekte… 

 Ancak cehennemin temizleyebileceği bir kirlilik… 

 -İslam dünyası iyi bir imtihan veremezken,batı çok mu temiz? 

Bir köpeği için dünyayı ayağa kaldıran batı,bu duruma sessiz,hissiz,sahipsiz… 

İnsanın değeri hayvandan çok aşağı düşmüş. 

Batı yine medeni değil,deni… 

İnsan hakları savunucuları ile,hayvan hakları savunucuları yer değiştirmeli… 

-İnsan suriyedeki vahşeti duyup gördükçe söyleyecek kelime bulamıyor. 

İnsanlık ve bizler her şeyin bittiği yerdeyiz. 

Belanın gelmemesi için hiçbir sebeb kalmamış!!! 

Gerçi insanlık daha nasıl belasını bulsun ki?! 

Vuranlar ve susanlar… 



İslam coğrafyası yanıyor..yangın büyük..efendimizin buyurup haber verdikleri 

gibi;ahirzamanın en âhirindeyiz. 

Belalar hak ettiğimiz için mi geliyor yoksa çöken duygularımızı ayağa kaldırmak 

için mi? 

Göz yaşları denizi yükseltip gemileri götürmek için mi? 

Akan kanlar bir kefaret ve bir diyet mi? 

Masum ve mazlumu anladım da,ya zalim,ya suskun,ya bir karınca misal 

olamayan için? 

Bütün kapılar kapanmış,sadece sema kapılarının açık olduğu bir zamandayız… 

Allahım!rahmetini indir,merhametimizi kabart,basiretimizi aç,kardeşliğimizi 

pekiştir,ittihad ve ittifakımızı tesis et. 

Bizi ayağa kaldır…Amin… 

Mehmet Özçelik 

16-04-2014 

  

SÜLEYMAN EFENDİ 

*Devlet gittikçe belli ki olgunlaşıyor.Dersimle başlayan özürler inşallah devam 

eder. 

Ancak kendilerinden özür dilenecek epey yıldız insanlar vardır.bunlar 

Bediüzzaman Said Nursi,Süleyman Efendi,Nakşisi,Kadirisi gibiler. 

Ancak millet devletten çok daha önce olgunlaştı. 

*İrinler deşilmeli,tarihle yüzleşilmelidir.Yoksa hastalık ve koku gittikçe artarak 

yayılır,gelecek nesilleri de hasta eder. 

*Kim istemiyor? 

Yarası olan. 

Suya sabuna dokunmayın,kirli kalsın,diyenler.Yarasa gibi karanlıktan ve 

kirlilikten medet umanlar. 

Veya aşağıya tükürse sakal,yukarı tükürse bıyık,pozisyonunda olanlar. 

*Bu gibi zatlardan özür dilenmeli.Hayatlarında iken rahat vermediğimiz bu 

insanları kabirlerinde dahi rahat bırakmamışız. 



Nitekim;O’nun hayatından korkanlar,ölümünden dahi korktular.Fatih camii 

haziresine gömülecekken bırakmadılar,zorla Karacaahmed-e gömdüler. 

*Devletten darbe yiyen bu insanlar devlete kurşun sıkmamış,darbe 

yapmamışlardır. 

*Cemaatları birbirine kırdırmaya çalışanlar bu gün bunun kirli bir örgüt 

işi,psikolojik hareketlerin bir sonucu olduğu ortaya çıkmıştır. 

*Süleyman Efendinin hedefi Kur’an-ı Kerim-i öğretmekti. 

*Resmi olanlar devlet adına o ve o gibilerden özür dilesinler,ben de buradan 

millet adına onu tanıtmam özür yerine geçsin. 

*Bu yazı onun ve onun gibilerin ruhaniyetinden istimdad ve bir özür 

manasınadır. 

*Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri 1888-1959 (16 Eylül) 

yılları arasında yaşamıştır. 

*Osmanlı medreselerinde yetişmiş alim bir zattır. 

*Zahiri ilimler gibi,batini ilimlere de vukûfiyeti tâmdı. 

*Cami gibi abide bir şahsiyettir. 

*Cami duvarına bevledenlerin hedefi olmuştur. 

*Manevi kıtlık döneminde insanları Kur’an etrafında toplamıştır. 

*Kendileri Süleyman-cı adını kendilerine vermemiş ve o düşünceyle bir hesaplı 

cemaat değil,millet tarafından verilen bir addır. 

*Bunlara isnad edilen,peygamberlik iddiasında bulunması gibi isnadlar tamamen 

bir iftira ve cehaletten kaynaklanmaktadır. 

*Kendisi Dâr-ul Hilafet-il Âliye-nin Tefsir ve Hadis bölümünü birincilikle bitirir 

ve Medreset-ül Mütehassisin-den doktorasını tamamlar. 

*Cumhuriyetin kuruluşunda geçmişe aid değerler yıkılmaya çalışıldığı 

gibi,değerliler de değersizlendirilmeye çalışılmıştır. 

*Babası oğlunu doğmadan önce gördüğü rüya ile daha da sevmeye ve saymaya 

başlar. 

Rüyasında vücudundan ayrılan bir parçanın göğe yükselerek etrafı 

aydınlatması,dünyaya gelecek çocuğunun münevver ve münevvir olacağına yorar.Öyle 

de olur. 

*Şehadetname ve icazetnameye sahiptir. 



*O şöyle diyordu:”Bizim hiç duracak zamanımız yok.Ümmeti Muhammedin 

evlatları cehenneme bir sel gibi akıp giderken,biz onlara seyirci kalamayız.Bu selden ne 

kütük kurtarırsak kârdır.”diyordu. 

*Hz.Ebubekir-in;”Ya rab vücudumu öyle büyüt ki,ehli imana yer kalmasın.” 

*Bediüzzamanın,” Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri 

içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”sözleri 

gibi… 

*Ehli sünnet çizgisindedirler. 

*Nakşi tarikatına mensubiyetleri vardır. 

*Kendileri 33.soy ağacı zincirinde Hz.Ebubekir-e dayanır. 

*15.soyda Muhammed Bahaeddin Nakşibendiye bağlanır. 

*23.soyda İmamı Rabbaniye dayanır. 

*Eser yazmamış,canlı eserler yetiştirmiştir. 

*Yurtlardaki öğrencilerine İbtida-i ve Tekamül dersi verirler. 

*1936 yılı onun çile yılıdır. 

*Oda Bediüzzaman gibi hapse girdi. 

*Vaazlık belgesi elinden alındı. 

*Süleyman Efendi;Kur’anın lafzının muhafazasına,Bediüzzaman ise mânanın  

muhafazasına çalışmıştır.Kuranın etrafındaki surlar yıkılınca bunlar sahip 

çıkmışlardır. 

*1951 yılından itibaren kurslar açılmaya başlanır.İlk Konya ve Üsküdar-da 

faaliyet gösterir. 

*İstanbul-dan Ankara-ya iki bilet alır,gidiş-dönüş bileti ve yolda öğrencilerine 

Kur’an öğretir. 

*Amele pazarından getirttiği işçilere ücretlerini öder,iş yerine onlara Kur’an-ı 

Kerim-i öğretirdi. 

*Bu dönemler Kur’an-ı Kerim-in yasak edildiği,okuyanların ise cürm-ü meşhud 

gibi yakalanarak hapse atıldığı dönemlerdir. 

*Kayserili bir büyüğümüz olan Ali Mutlu abimiz bununla ilgili bir hatırasını 

şöyle anlatmıştı; 

-Babam bize Kur’an-ı öğreteceği zaman ben kapıda durur, gelip gidenin olup 

olmadığına bakar, babam abime Kur’an öğretirdi. 



Sonra abim kapıyı gözler babam bana Kur’an-ı öğretirdi.İşte Kur’an-ı böyle 

öğrendim.” 

Bunlar binlerce örnekten biridir. 

*Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İsmet İnönü döneminde, CHP döneminde 

yaklaşık 900 caminin yıkıldığının bilindiğini belirterek, ''Mihrişah Sultan tarafından 

yaptırılan mescit, 1941'de çıkarılan bir kanundan faydalanılarak CHP ocağına dönüştü 

ve caminin giriş kısmına CHP'nin simgesi 6 ok konuldu'' dedi.   

*1959-da Süleyman Efendinin,1960-da da Bediüzzaman Hazretlerinin vefatıyla 

bu memleket iki büyük değerini kaybetti ve bu boşluktan yararlanan yarasa tabiatlı 

kimseler ilk darbeyi yaptılar. 

*16 Eylül 1959 tarihiydi. Bediüzzaman Hazretleri aniden şiddetle rahatsız oldu. 

Bu rahatsızlığı üç gün devam etti. Gazete okumadığından ve radyo dinlemediğinden hâl-

i âlemden haberi yoktu. Üç gün sonra İstanbul�dan Rüşdü Bey isimli talebesi geldi. 

Onu görünce hemen ahvâl-i âlemden ve İstanbul�da ne olup bittiğinden sordu. O da 

�Üstadım, Süleyman Efendi vefat etti� deyince, üstad birden kalkarak �Kardeşim, 

Şeyh Süleyman mı? Şeyh Süleyman mı?� diyerek dikkatle sordu. �Evet üstadım, Şeyh 

Süleyman� deyince Bediüzzaman şöyle dedi: �Kardeşim ne zaman vefat etti?� Bu 

soruya verilen cevap bizi daha da hayrete düşürmüştü. Zira tam vefat ettiği saat 

Bediüzzaman hastalanmış ve bu manevi elemi hissetmişti. Bediüzzaman, devamla 

�Kardeşim, Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, mübarek veli bir zattı, mühim 

hizmetler ifa etti. Allah rahmet eylesin.”1437 

Süleyman Efendinin bendelerinden Arif Hikmet Köklü beyefendi 14.09.2001'de 

şu enteresan hatırayı anlatmışlardır; "Bazı kimseler Bediüzzaman Said Nursi aleyhinde 

neşriyatta bulunuyorlardı. Onların tesirinde kalarak Şeyh Süleyman Efendi 

hazretlerine "Biz Said Nursi'yi nasıl bileceğiz?" diye sordum. "Bu Bediüzzaman 

hazretleri Türkiye'de en sevdiğim zattır" dediler. Yanından bir zat çıkıyordu, onu kast 

ederek "Siz gelmeden önce bir zat gelmişti. Said Nursi hazretlerinin yanından gelmiş ve 

sohbetinde bulunmuş. Sohbette bizim bahsimiz olmuş. Ayağa kalkarak: "Ne kadar 

sevap kazanmışsam yarısını Şeyh Süleyman efendiye veriyorum" dediğini bize nakletti. 

Biz de o zata dedik:"Biz de bu güne kadar sevap ve hayır namına ne kazandı isek 

hepsini Said Nursi hazretlerine hediye ediyoruz. Bunu kendisine bildirirsiniz." ...Yine 

Arif beyin nakline göre Süleyman Efendi şöyle buyurmuş: "Said Nursi'ye makamını 

bizzat Resulullah vermiştir. En yüksek dereceye çıkmıştır. Hz.Allah'ın ilham ettiği 

şekilde yazacak, onun hizmeti de öyle..."  

Değerli âlimlerimizden Abdullah Tekin Hocaefendi, Konyalı bir büyüğümüz. 

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi�den ders görmüş, Konya�nın medar-ı iftiharı Hacı 

Veyiszade Efendi�nin de yakınında bulunmuş çok tatlı bir insan. Merhum Şahin 

Yılmaz Hocaefendinin cenazesinde görüştüğümüzde çok güzel şeyler anlattı. Sizlerle 
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paylaşırken, Cenab-ı Hak�dan kalplerimizin birbirine daha sıkı perçinlemesini niyaz 

ederiz;Süleyman Efendi-de 56-59 arası okudum. Çamlıca-da, Bediüzzaman 

Hazretlerinden zaman zaman bahsedilirdi. �Eğer Bediüzzaman Hazretlerinin talebeleri 

ile aranızda bir ihtilaf çıkarırsanız huzur-u ilahide iki elim iki yakanızdadır derdi. “ 

“Mehmed Kırkıncı Hoca, dersiamlardan Dursun Efendi�nin Süleyman Efendi 

hakkındaki bir sözünü de şöyle anlatmaktadır: �1970-li yıllarda dersiamlardan ve 

Mahmud Efendi�nin hocası olan Of-lu Hacı Dursun Efendi, Erzurum-daki Kümbet 

Medresemizi ziyaret etmişti. Her yönüyle büyük bir alim olan Dursun Efendi-ye herkesi 

sordum ve o da anlattı. Mesele Silistreli Süleyman Efendiye gelince, aynen şu cümleleri 

söyledi:Süleyman Efendi de dersiamdır; ancak o Allah-ın hususi bir inayet ve ihsanına 

mazhardır ve akranlarından farklı bir simadır. Başından beri onun böyle olduğunu 

hissediyorduk.”1438 

11-12-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

ŞEYTAN SAĞDAN GELDİ 

*Cemaatın hasenatı seyyiatından gayet çoktur.Hükümde ekseriyete göredir. 

*Milli eğitimin devletin değil,cemaatın olmasını bütün gönlümle istemekteyim. 

*Cemaatın sayılamayacak kadar başarıları vardır. 

*Pandoranın kapağı açıldı. 

*Kanalizasyon kapağı aralandı.Kokular ve sızmalar başladı. 

*Düşmana gerek yok.Dostun düşmanlığı düşmana ihtiyaç bırakmıyor. 

*Şimdi ve bundan sonra da devletin her yaptığı,alıp yerine getirdiği kadroların cemaatle 

ilişkilendirilmesi yoluna gidilecektir. 

*Cemaat üzerlerine oynanan oyundan tam çekilmiş değil,çekileceğe de benzemiyor. 

Birileri sürekli ateşe odun taşıyor,üflüyor. 

Sıkıntı oynayanda. 
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*Oyuna gelindi. 

Ben takdim ettiğim bu cemaata bu tevakkuf halinden kurtulmaları,durumlarını bir 

daha düşünmeleri için bir tavsiye niteliğindedir. 

Cemaatın şimdi masumca!;”Değerleri hakkıyla temsil eden bütün siyasi partiler tercih 

sebebidir.” Açıklaması kaçışın bir göstergesi, seviye dışı bir tavırdır. 

Bu bir Cibali baba tavrıdır. 

Allah elbet bir Akşemseddin gönderir.Biz de amin deriz. 

Fethullah Gülen yaptığı bir açıklamada şöyle diyor; "Ahirette eğer Allah imkan verirse 

Sefaatçı olacağım ilk kişi Ecevit olacak".  

1997 yılında hizmet içi amacıyla Denizliye gittiğimizde hoca efendinin yurtlarını da 

ziyaret ettik.Bizi bilmelerine rağmen,birbiriyle bağdaşmayan önce Atatürkün sonra da 

Bediüzzamanın slaytını gösterdiler. 

Takiyye mi yaptılar yoksa öyle mi inanıyorlardı. 

Dürüst olmak gerekmez mi? 

Cemaatın rengi nedir?Yoksa çok renklerden oluşup,şimdi bu renklerin karışıklığı ve 

renksiz! leşme mi oluyor.!!!? 

*Hoca efendi kendisini açık hedef haline getirdi.Ağırlığını korumalı,işi alt seviyeye 

indirerek hissi ve etrafının dolduruşuna gelerek değerlendirmemeli idi. 

*Şimdi ise olur olmaz,doğru yanlış şeyler gündeme getirilerek,kendisi hakkında hüsnü 

zanlar su-i zanna dönmektedir. 

*Önceden hüsnü zannı olanların şimdi söylediklerini buraya taşımak ağır gelir.Yine de 

yumuşatmaya ve bazı noktalarda müdafaaya mecbur kalıyoruz. 

*Kirli işe alet olunuyor.Kirli işin eli ve dili olunuyor. 

Bunun vebalini dünya taşımaz. 

Sağ kesimi kendisinden koparan cemaat,neredeyse sol kesim tarafından savunulur 

duruma gelmiştir. 

Düşünmek gerekmez mi? 

*Operasyon büyük.Amaç devletle cemaatın ötesinde bir durum. 

Cemaatle cemaatları karşı karşıya getirmek.Birikmiş hesapları nüksettirmektir. 

*Bu iş zaman-sız olmadı.Zaman çok öncesinden hazırlanmıştı.İçtekiler dışa akıtıldı,kan 

kaybedilmeye başlandı. 



*Oradan ayrılacak olan öğretmenlerin durumu ne olacak? 

Peki ya,öküzünü satarak birkaç sene üst üste dershaneye göndererek yinede 

kazanamayan, ekonomik kayıp yaşayan milletin durumu ne olacak? 

O halde bırakın eğitime dokunulsun,kapalı yollar açılsın. 

Kapalı tutularak birilerine rant sağlanmasın… 

Tamda özelleşme,okullaşma,sağlık bakanlığındaki gibi özel cemaatlara aid okulların 

açılması zamanıdır. 

Nimet ve imkân tepiliyor. 

*Yine Denizlide Süleyman efendi gilinde yurtlarını ziyaret ettik.Muhteşemdi. 

Kendilerine;neden burayı üniversite yapmıyorsunuz,dediğimde; 

-Üniversiteye bugün izin çıksın,buraları hemen okula çevireceğiz.Yurtlarımızı ona göre 

yapıyoruz,dediler. 

Bu durumu dayıma anlattığımda dayım;sen birde Ankaradakini bir gör, dedi. 

Sevinmiştim. 

İşte imkan ve tam da sırası. 

Solcuların itiraz edeceği noktaya cemaat oturdu,Onlara ihtiyaç kalmadı. 

şeytan sağdan geldi. 

*Mesele dershaneler meselesi olmaktan çıkmıştır. 

*Cemaat akp-yi ne kadar etkiler sorusundan daha önemlisi,bu durum cemaatı çok ama 

çok etkiler. 

Akp-nin oyunun her düşmesi,cemaata eksi büyük bir puan olarak yansıyacaktır. 

Arkasına birde beddua eklenerek. 

Kaybeden cemaat olur. 

*Sahabeler bile sıffin ve cemel vakasında hata yapmışlar.Binlerce insan şehid olmuş.Bir 

çok evliya ve alimlerin hak yolda iken saptıklarını ve sapıttıklarını görmekteyiz.Hak 

namına haksızlığa taraftar olan insanlar az değildir.Her insan hata yapabilir. 

Meczub olan cibali babalar –gavurcuklarım-diyerek,dostlarına muhalefet etmiştir. 

*Hoca efendi hayattayken yapılan bu kontrolsüz hata,acaba ya gidince nasıl bir hal alır? 

Onda külli miras ve onları yönetme kavgaları.İnşaallah olmaz. 

Ancak her olmaz olmaz değil. 



*Tayyib İsraillilere dokunmakla yanlış yaptı-diyerek buradan vurmaya çalışanlara 

sormak lazım,kimden yanasınız?Ayıdan mı,dayından mı? 

*Şimdiye kadar fitne tohumları ekildi,şimdiden sonra ise sulanacaktır.Bir müddet sonra 

da dermek için. 

Yaralanmalar oldu,bu yaralar gittikçe hemen kapanmazsa daha da açılacaktır. 

Bu durum başta cemaatın bölünmesine sebeb olacak,hizmet ehli ile,medya ve ekonomik 

yönetimdekilerin ayrıştırılması başlayacaktır. 

Maddeye çok dalındı. 

1970-lerde Süleyman efendigil tenkid edilir,köylerden yiyecek toplamaları kınanırdı. 

Bu cemaat onları çoook geride bıraktı.Holdingleşti.Siyasallaştı. 

Allah daha ziyade versin,istikamet çerçevesinde… 

Basiretli olana düşen ise;ekmemek,ekilmemek,biçilmemek,biçimlenmemek. 

*Cemaatten bir dosta şunu söyledim.Erdoğan chp ve mhp-den yüzde bir almak için çok 

ince noktalara dikkat ediyor.Siz ise oyunuzun yüzde sekiz olduğunu söylüyorsunuz. 

Erdoğan bunu nasıl göz ardı edebilir? 

Erdoğana doğrudan varamayanlar,onun çevresini boşaltmaya çalışıyorlar. 

Yandan ateşe başlanmaktadır. 

*İstemeyerekte olsa iki yazı kaleme aldım,sırf ateşe odun taşımamak için.Ancak ateşin 

devam ettiğini görünce karınca misal su taşıyayım dedim.Bu tehlikeler olmayacak 

değil,izmirde söylentide olsa yapıldı.Ecevite verildiği söylendi 

*Cemaatın belki de çok az bir kısmı,biz akp-ye mahkummuyuz, diye diğer partilere 

işaret etmektedir.Hele hele İstanbul! belediye seçimleri. 

Bazı sözlerimi şimdilik mahfuz tutuyorum.Sonraya bırakıyorum. 

Eğer gerçekten böyle bir durum olursa,zaten kan kaybetmeye başlayan cemaat bu 

durumda söner.Chp-ye oy vermesi halinde kendisiyle ters düşmekle kalmaz,şimdiye 

kadarki gösterdiği kişiliğini,kaybetmiş olur. 

Şimdi erken de görünse parti kurma düşünceleri hizmeti hezimete götürür. 

Sol partilere vermemeye mahkumsunuz.Düşmanla bir olup mevcut partiyi yıkmamaya 

mecbur ve de mahkumsunuz. 

Bu işin şakası bile insanı ürpertmektedir. 

*Cemaatın güç denemesi ve nabız yoklaması mı?Yoksa onun da mı üzerinde bir durum? 



*İfrat hareket kimde olursa olsun vasatı bulamaz.Tefrite gider. 

*Benim Erdoğana bir oy yakınlığım var.Bir duam var.Biri tesbit ikisi tenkidden oluşan 

üç  tanede yazım var. 

*Bu kavgada bir basiret körelmesi görülmekte,basiret bağlanması yaşanmaktadır. 

*Cemaatın bir imtihanıdır bu olaylar.Bir silkelenmedir.İçteki arınma ve alınma 

faaliyetidir. 

*Bölünmelere yol açabilir. 

Müsbet bir değerlendirme ile bu durum bir görev taksim-idir. 

*Münafıklar her boşluğu değerlendirip alevlendirmeye,masumca görünüm altında 

üfleyerek şişirmeye çalışmaktadırlar. 

*Bu kavgadan her iki tarafta zararlı çıkar.Ancak en çok zararı cemaat görür ve de 

gösterir. 

Hükümet yıkılırsa,cemaat onun altında kalır. 

Abdulhamidi yıkanlar,bir asırdır onun altında inlemektedirler. 

Ne hazin değil mi?Tarih tekerrür ediyor… 

At iziyle it  izi birbirine karıştı. 

Basiretli olmak gerek… 

*Bu yazı yazmasını istemediğim.zamana bırakmayı düşündüğüm halde,dostça yazılmış 

bir yazıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

21-12-2013 

ŞÖHRET 

 

Zirvelerde olma sevdası.Fırtınadan,boyrazdan,kar ve tipiden habersiz olarak... 

Ancak zirveyle kişi arasında bir tenasübün olmaması,düşüşleri de 

hızlandırmaktadır. 

Bu günlerde şöhretli,3 günde meşhur olmuş sanatçıların emniyetin uyuşturucu  

operasyonuyla, uyuşturucu kullanan insanların bir arada yakalanması,nazarları 

meşhurlara !!! çevirdi. 

Şöhretle yapılan sanat birbirleriyle bağdaştırılmadı. 



Oysa yıllardır görülmektedir ki;insanlar ya meşhur olmak için 

kaybetmektedirler veya şöhret olduktan sonra kaybetmektedirler. 

Kişiye bir alkış uğruna elli takla attırmaktadır şöhret. 

Desinler ve alkışlasınlar diye yapılan işler,köksüz ve ağırlığı,kıymeti devam 

etmeyen ve de kıymet kazandırmayan işlerdir. 

Şöhret çok şeyi vermeden ve de bazı şeyleri kaybettirmeden elde edilecek bir 

meret değildir. 

 

*Şöhret gdo-lu ürün gibidir.Olduğundan veya olması gerekeninden daha fazla 

şişirmek veya göstermektir.Altı ayda olacak bir ürünü  hormon yoluyla altı haftaya  

belki de altı güne indirerek gerçeği gizlemektir. 

Bu bir hızlandırılmış eğitim gibi olmayıp,gizlenmiş bir büyümedir.Gelişmemiş 

bir insanın aksine fazla gelişmişliği demektir ki;bu da obezite gibi hastalıklara 

davetiyedir. 

Anne karnında dokuz ay on gün de olacak bir çocuğu altı aya indirmek için 

hariçten yapılan bir müdahaledir.Bu da yumurtanın içten gelişip oluşarak kırılması 

değil, dışarıdan müdahale ve kırmayla ölümüne sebep olmadır. 

Gelişimi kısa olanın,hayatı da kısa olur.Çabuk büyüyen,çabuk ölür.İnsanın da 

gdo-lusu hastalıklara davetiye çıkarır. 

Kısa sürede merdivenleri çıkarak şöhret olanın inişi de kısa sürede olur. 

 

 *Şöhret aynı riyadır,riya ve gösterişin ta kendisidir. 

Şöhret,makam,mevki,mal;kişinin kendisi olmasına mani ve kendisini 

kaybetmesine önemli sebeblerdendir. 

Kişiyi başkası ve başkaları olmaya sevkeder. 

Bir türlü kendisi olamaz. 

Hayat boyu başkası olmaya ve başkaları gibi yaşamaya,başkalarının beğenisini 

kazanmaya çaba sarfeder. 

Esas olan ise,kişinin kendisi olması ve kendisi olarak kalmasıdır. 

-Şöhret kişiye aid olmayanı kişiye mal eder.Bunu hazmedemeyip taşıyamayan  bu 

kişi,bu yükün altında ezilir. 

 



*Gerçek alim ve sanatçılar –hafâ turabı- altında kendilerini gizlemişler,olmuş ve 

olgunlaşmışlardır. 

Şöhret olgunlaşmaya engeldir. 

Riskli ve kaygan bir zemindir. 

Şöhret şeytani bir sıfattır. 

Gerçek şöhret,gözlere değil,gönüllere taht kurmaktır. 

 

*Aldanma insanların samimiyetine ,  

  Menfaatleri için gelirler vecde , 

 Vaad etmeseydi Allah cenneti ,  

 O ' na bile etmezlerdi secde .. 

MEHMET ÖZÇELİK 

31-01-2013 

 

ŞÜPHE Mİ EDİYORSUNUZ? 

“Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir 

de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe 

ediyorsunuz.”
1439

 

 Allah’ın varlığından şüphe duyanların,ahiret konusunda şüphe duymaları 

normaldir. 

 Çünkü,sahibini kabul etmiyor. 

 “Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu 

yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. 

 Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek 

yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını 

kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir.”
1440

 

 O inanmayan insanlar Allah hakkında yalan söylemektedirler.Bunun karşılığı 

için bile olsa Allah; 

                                                           
1439 En’am-2- 

1440 yunus suresi 106-7.  



 “Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kâfir olanların da 

kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için (Allah onları diriltecek).”1441 

Âhireti var edecektir. 

 *Kuranda kuşku ile alakali tahmini 20 ayet geçiyor. 

2:147 -  O hak, Rabbindendir. Artık şüpheye düşenlerden olma sakın! 

 

 
3:60 -  Bu hak (gerçek) senin rabbindendir, o halde şüphecilerden olma. 

 

 
6:2 -  Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O'dur. Tayin edilen bir 

ecel de (kıyamet zamanı) O'nun katındadır. Sonra bir de şüphe ediyorsunuz. 

 

 
6:114 -  Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka 

bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, 

gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde 

sakın şüphe edenlerden olma. 

 

 
9:45 -  Senden izin isteyenler, olsa olsa Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar 

olabilir. Onların kalbleri hep işkillidir. Bundan dolayı şüphe içinde bocalayıp 

dururlar. 

 

 
10:94 -  Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen, senden önce kitap 

okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe 

edenlerden olma! 

 

 
10:104 -  De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa, şunu bilin ki, 

Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Lâkin sizin de canınızı alacak 

olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir". 

 

 
15:63 -  Elçiler dediler ki: "Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik." 

 

 
24:50 -  Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüd içinde midirler? 

Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi 

korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir! 

 

 

                                                           
1441 Nahl suresi 39. 

 



29:48 -  Sen bundan önce, ne bir yazı okur, ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, 

batıla uyanlar kuşku duyarlardı. 

 

 
34:51 -  Onları telaşa düştükleri zaman görsen: Artık kaçamak yoktur. Yakın yerden 

yakalanmışlardır. 

 

 
34:52 -  Ve: "O'na iman ettik" demektedirler. Fakat onlar için (âhiret gibi) uzak bir 

yerden (imana) el sunmak (ulaşabilmek) nerede? 

 

 
34:53 -  Halbuki daha önce (dünyada) O'nu inkâr etmişlerdi. Uzak yerden gayba taş 

atıyorlardı. 

 

 
34:54 -  Artık kendileriyle arzularının arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce 

benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi işkilli bir şüphe içinde 

bulunuyorlardı. 

 

 
40:34 -  Bundan önce size delillerle Yusuf gelmişti. O zaman da onun size 

getirdiğihakikatte şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat ettiğinde de 

"Bundan sonra Allah asla peygamber göndermez" dediniz. İşte aşırı şüpheci 

olanları Allah böyle şaşırtır. 

 

 
43:61 -  Gerçekten o, (İsâ'nın yere inişi) kıyâmetin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. 

Sakın kıyâmet hakkında şüpheye düşmeyip, bana uyun, bu doğru yoldur. 

 

 
44:50 -  İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur." 

 

 
49:15 -  Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla 

şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte 

doğrular ancak onlardır. 

 

 
57:14 -  (Münafıklar) onlara: "Biz sizinle beraber değil miydik?" diye seslenirler. 

(Müminler) de derler ki: "Evet ama, siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, 

gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan (şeytan) 

sizi, Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. 

 

 
74:31 -  

 

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak 

kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi 

edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve 

müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler 



 de: "Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. İşte böyle, Allah dilediğini 

şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, 

insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. 

 Bir şey ki eğer o Allah-dan ise şek ve şüpheyi ortadan kaldırır.O’nunla şüphe bir 

arada bulunmaz. 

 Şüphe şeytana ve nefse aid bir aldatmacadır.Aklın,kalbin ve duyguların 

bulandırılmasıdır. 

 İman ve yakîn şüpheyi tardeder. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-02-2014 

TAKSİM-AT/BÖLME İŞLEMİ 

*Nemrudun ateşini söndürmeye giden karıncaya nereye gittiği sorulduğunda cevaben; 

Nemrudun ateşini söndürüp,İbrahimi kurtarmaya,demiş. 

Bu ağzındaki bir damla su ile mi? dediklerinde; 

En azından tarafımı ve safımı belli edip,Nemruttan yana olmadığımı 

gösteririm,demiştir. 

-Taksim yürüyüş parkı olayları da safları belli etti. 

Kaynak yapanlar hep deşifre oldu. 

On yıldır içindeki kirliliklerini biriktirenler,bir defa da kusmuş oldu. 

Faiz lobisi,uyuşturucu,pkk,dış sermayedarları,içki sektörü hep aynı noktada birleştiler. 

*Dağı terk eden pkk,eğer taksime gitseydi,Kızılay-a girseydi,şimdikinden farklı ne 

olurdu.Bundan daha korkunç olmazdı. 

*Bunlar kendilerini afişle çapulcu tanımlamaktadırlar. 

*1960-70 yıllarında kaldığım,1980 ve 2007-de gittiğim İstanbul-da gezilecek gayet çok 

yer var.Gezi bahane,sessiz darbe şahane!!! 

*Maksad Tayyib Erdoğan ve hükümetinin devrilmesi amacıyla kirli ellerin işi 

karıştırmasıdır. 

*On yılda bir darbe yapmaya alışmış olanların,tahammül edememeleriyle, 

kudurmalarıdır. 

*İşin planlı bir senaryo içerisinde yürütüldüğü açıkça görülmektedir. 



*Cnn-in 7-9 saat süren tahrik edici haber yapması.Yalan haber sunması,Cıa ajanlarının 

cirit atıp,işi 4 ay öncesinde planlanması her şeyi gün yüzüne çıkarmaktadır. 

*İranda bulunan bir spiker,televizyonda yaptığı konuşmada,Çalıştığı televizyon 

yöneticisinin,Türkiye-deki olaylar için,-Türkiye Baharı-demesini isteyip,zorlaması 

üzerine,görevini bırakmak zorunda kalmıştır. 

*Taksim olaylarında ilk sevinen,İsrail olmuştur. 

*Kuyruğu yakalanan Ergenekon terör örgütünün,baş ve gövdesinin kıpırdanmasıdır. 

Taksim talebi,seviyeli bir taleb değil,tam bir oyun ve senaryodur. 

Biz bu filimleri bir asırdan fazladır hep seyrediyoruz.Abdulhamid-den beri 

sahnelenmektedir. 

*Özellikle 1950-den beri onar yıllık darbeler,on yıllık gelişmeler hep kesintiye 

uğramakta,yapılanlar da ortadan kalkmaktadır. 

*Orduyla darbe yapamayanlar,sivil darbeye soyundular. 

*Dünyaca darbeleriyle meşhur Soros-a,başarısız olan azerbeycan  darbe teşebbüsünden 

sonra,-Kendisinin mi yaptığı sorulduğunda cevaben; 

-Ben sadece para veriyorum.-demiştir. 

Taksim olaylarında da Soros vardır.Ekibi bulunmaktadır. 

*İçki sınırlaması,Bazı kararların alınması,Suriye zulmünün unutturulması,ört bas 

edilmesine yöneliktir. 

*Eğer yüz bin insanı öldürüp,milyonları yerinden eden Esed ,trilyonları ödeseydi bu 

kadar başarılı olamaz,kendini unutturamazdı. 

*Özgürlük hava,su,gıda gibidir. 

*Haklar haksızlık yapılarak aranmaz. 

*Trilyonlarca maddi zarar verilmiştir. 

*Eğer başörtüsü,imam hatiplerin haksızlığa uğramasından dolayı,haksızlığa düşülmüş 

olsaydı,Taksim olayları gibi olmazdı,daha dehşetli olurdu. 

Hak ihlal edilerek, hak aranmaz. 

*Maalesef cennette ağaçla başlayan –ağaca yaklaşmama günahı,şeytanın fısıldamasıyla 

başlamış,yine şeytanın birilerinin kulağına fısıldamasıyla ,dünyanın sonuna doğru yine 

ağaç bahane yapılmıştır.Her halde kıyamette ağaçtan kopacaktır. 

Oysa 2.711.637 ağaç dikilmiştir,on yılda. milyarca ekilen ağaçlar görülmemektedir. 



 *Bu durumda Başbakan Erdoğan-a yüklenenlerin misali şuna benzer; 

Bir mahalle bekçisi her ne kadar tembel ve suçlu da olsa,görevini yapmasa dahi, dağdan 

saldıran ayı sürülerine karşı tedbir almayıp bekçinin sorgulanması yoluna 

gitmek,ayılara yardım etmektir. 

Şu anda saldıranların unutulması,hırsızın değil,ev sahibinin sorgulanması,tam bir 

insafsızlık,cehalet ve seviyesizliktir. 

Bu olaylardan bir ay önce veya bir ay sonra bazı hatalarının tenkid edilmesi gayet 

normaldir. 

Ancak yapılanları sezmeden,yapanlara manen destek olmak,tam bir basiretsizlik 

örneğidir. 

*Bediüzzamanın dediği gibi;” Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz-fakat 

kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda 

bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat 

ettiler ve zındıkları yetiştirdiler.”1442 

*Muhalefetin seviyeli bir muhalefet yaparak teklifler vermemesi,hükümetin gazını 

almaması,taraftarlarının ve muhaliflerinin gazı almaya çalışırken,her tarafı 

kokutmalarına sebep olmuştur. 

Hala da burnumuza pis kokular gelmeye devam etmektedir!!! 

Zira muhalefetin iktidar olmasının tek yolu darbelerdi.O da elinden gidince gayrı meşru 

her yolu,kendince meşru görmektedir. 

Pembe devrim.Devrim ve darbe el değiştirdi. 

*”Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. 

Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten 

vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara 

uğrayanlardır.”1443 

*”Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü'min hiçbir zaman anarşîye 

ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, 

anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar 

hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda 'Ye'cüc' ve 'Me'cüc' komitesi 

olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır. “1444 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-06-2013 
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TARİH BOYU ARANAN İLÂH 

 

 Allah insanlık tarihi boyunca hep aranır olmuştur. 

 O’nu kaybetmekten korkulmuş,korkmakta da haklı olduğu anlaşılmıştır.Zira 

kaybedenlerin akibetlerinin korkunç olarak sonlandığını görmüşlerdir. 

 Allah-da bu hikmet ve ihtiyaca binaen sürekli kendisiyle irtibatın sağlanması için 

din bağlantısı,peygamber elçisi ile o irtibat sağlanmıştır. 

 Zaman içerisinde O’nu gerçek mânada bulamayanlar bu ihtiyacını gidermek için 

farklı yollara baş vurmuşlardır. 

Tevfik Fikret’in “Beşerin böyle dalâletleri var/Putunu kendi yapar, kendi 

tapar”der. 

İlk put perestlikte öyle olmuştur. 

Bu da iki sebebten ağırlıklı olarak gerçekleşmiştir; 

Korkudan veya aşırı  sevgi ve menfaattan dolayı....  

 

*Kimisi de inanmayışını idrak edemeyip anlayamayışına bağlamıştır. 

Nihal Atsız;Allaha inanmadığını şöyle dile getirir;İnanamıyorum. 

Bir sebebi ise,Kafatascıdır. 

 

*Kimileride aradaki bağlantıların yetersizliğinden hedefe yanlış yoldan gitmeye 

başlamışlardır.Nitekim; 

*Baba İlyas-ın müridi Baba İshak müridleri tarafından son peygamber olarak 

kabul edilmeye kadar varmıştır. 

Baba ishak ise;Şamlı kabul edilip,Adıyaman yöresinde yaşamış ve 

propağandalarını yürütmüştür. 

*Bedreddin,kominizmdeki ortaklığı savunmuştur. 

-Akıl ve iradeyi yanılmaz kabul eder. 

-İnsanın tanrıyla birliği,vahdeti vücudu kabul eder. 

-İnsan tanrıdan parçadır,der. 

-İbadette kural kabul etmez. 



 

*O’nu bulma ve buldurma uğruna bazı yanlışlara da tevessül edilmiştir. 

* …Ancak O’nun hedefi, öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp, 

ümmeti arasında da, kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini 

kabul etmese bile “La ilâhe illallah” diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü O, “Kim, 

Lâ ilâhe illallah derse, cennete girer.” buyuracaktı. Daha baştan O (Sallallahu aleyhi ve 

Sellem), bunun için yaratılmış ve onun için de, ilk yaratıldığı hâlde gelişi sona denk 

getirilmiş; peygamberlik güftesine kafiye koyacak Son Sultan olduğu için de, bedeniyle 

ruhunun buluşması risâlet açısından en sona bırakılmıştı.” 
1445

  

 

Bazen de inanmamak için veya şeytani bir vesveseden dolayı olmayacak bir hedef 

gösterilmiştir. 

Bu inanmak için ve tatmin olma amacıyla sorulmuşsa,faydalı neticeler alınabilir. 

İnanmamaya bir mesned oluşturmak amacıyla sorulmuşsa,cevabı imkânsız değildir. 

-Birisi soruyor,Allah kendinden daha büyük bir taş yaratabilir mi? 

Buna evvela şöyle cevap vermeli.Böyle bir taş niçin yaratılsın ? Buradaki 

büyükten kasıt nedir? 

Mesela,iki sonsuz düşünülemez.Eğer bir sonsuz,bir diğer sonsuz tarafından 

sonlandırılıyorsa,o takdirde öncekine sonsuz denilemez. 

Madem Allah zatında ve sıfatlarında sonsuzdur,elbette kendisini sonlandıracak 

ikinci bir varlık düşünülemez,düşünüldüğü takdirde O’nu sonlandırmak demek olur 

ki,bu durumda O’nun sonsuzluğundan bahsedilemez. 

Hem sonsuz olan O zatı,sonlandırmaktaki amaç,O’ndan daha büyük birini 

devreye koymanın sebebi nedir? 

Bir rakib mi aranmaktadır? 

 

*Kendimize kimi daha yakın hissediyoruz;Allah-ı mı,Rasulullahı mı,her ikisini 

mi? 
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Yoksa bunların ötesinde tabiatta korktuğumuz veya sevip fayda gördüğümüz bir 

şeyi mi? 

Allah rasulüne olan sevgi,Allah-a olan sevgiyi azaltmamakta,tam tersine 

arttırmaktadır. 

Her şeyin ifratı zararlı iken,Rasulullaha olan aşırı sevgi,Allah-a olan sevgiyi de 

arttırmaktadır. 

 

*Allah Teala ef’alini bil-esbab değil,indel esbab halk buyurur.” Mehmet Feyzi 

Efendi. 

Sebeblere kendi yerine geçecek büyük bir rol biçmez,belki sebeblerin 

oluşumunun yanında olarak var eder. 

İnanmayan kişi ise esbabı görüp,onun arkasındaki kudreti görmemekte ve de 

görememektedir. 

 

*Sofestailer her şeyi Hâlıkı bulamadıklarından dolayı inkâr etmekle kalmaz, 

kendi varlıklarından daha kesin olan Allah-ın varlığını inkâr etmeye mecal 

bulamadıklarından dolayı,O’nun karşısında kendilerini inkâr ederler. 

Bir Osmanlı paşasının oğlu sürekli hiçbir şeyin var olmadığını ve de kendisinin 

de olmadığını söyleyince,sofrada yemek yerken bu duruma dayanamayan baba,tabağı 

alarak oğlunun kafasına vurur. 

Büyük bir bağırtıyla acısından feryad eden oğluna; 

Madem yoksun,tabakta yok,olmayan şeyden neden elem ve acı duymaktasın? 

 

*Eğer siz ve eşya yok iseniz,ben size ve değer verdiğiniz eşyalarınıza,söylemiş 

olduğunuz;”Hiçbir şey yoktur,ben de yokum’gibi olumsuz sözünüze neden itibar 

edeyim. 

 Bu durumda,siz,sözünüz ve eşyalarınız muteber değilsiniz!demektir. 

 

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

farklı oluşlarıyla izah eder. 

 



*Batıl dinlerin çoğunda sapkın bir inanış olarak bedene zarar vermek 

makbuldür.Bazen bu kızların kurban edilmesi,bazen kurbanların putlara adanması 

şeklinde olur. 

 

*Bilimin  sahibinden ve proğramlayıp yaratanından uzaklaşması ve sonuçları 

neticesiz kalmaktadır. 

Her şey yaratanla değerlendirilirse bir kıymet,değer alır ve ilim adı verilebilir. 

 

*Öyle bir yâr ile yâr ol yâr ola her dü serâ 

  Hurşid-âsâ her zamanda eyleye irşâd seni** 

 

*Geminin Tek Kaptani Olur, 

Gerisi Murettebatir... 

Yüreğin Tek Sahibi Olur, 

Diğerleri Teferruattir...! 

MEHMET ÖZÇELİK 

12-12-2012 

TARİKAT 

 Tarikat gidilecek yollar demektir.Tarikat bir yoldur. 

 ‘Etturuku ilallâhi bi adedil enfâsil halâik.’  

‘Allah’a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır.” 

 Tarîkatlar da,bütün bu yollar içerisinde hakikatlerin yollarıdır. 

*’İmam-ı Rabbânî ve Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed-i Farukî (r.a.) demiş: 

"Hakaik-i imaniyeden birtek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak 

ve kerâmâta müreccahtır. Hem bütün tarikatlerin gayesi ve neticesi, hakaik-i 

imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. 

*Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması, hicri III. asra dayanır. Cüneyd-i 

Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki 

dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, 

İmam-ı Rabbani gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar. 



*Keramet,süluk-nefsi emmare-nefsi levvame-nefsi mutmaiNne,radiye-mardiyye 

gibi ifadeler tarikattaki ritüellerdir. 

Mürid manevi yolculuğunda süluk edip giderken bazı mertebeleri aşarak, 

hakikata  ulaşmayı esas alır. 

‘Şeriat,tarikat yoldur varana 

Hakikat marifet andan içeru.’ 

Tarikatta esas olan;Takva,ihlas ve marifettir. 

*Tarikat son makam değildir.Bir vesile ve ilk adımdır. 

*Nakşi-Kadiri-Rufai-Şazeli-Mevlevi-Yesevi gib bilinen tarikatlar vardır. 

*Bin yıllık tarihimize baktığımız zaman islâmiyetin yayılışı tarikatlar,dergâh, 

zaviye ve medreseler eliyle olmuştur. 

Bunların kaldırılması iyi niyetinde ötesinde büyük bir hata ve cürüm olmuştur. 

*Ortada bir yanlış durum var idiyse,bu onun tamamen kaldırılmasını değil,ıslah 

edilmesini ve tekmil edilmesini gerektirirdi.. 

*Tarikatta nefis bütün kötülüklerin başı olup,onları emrettiği için öldürülmesi 

cihetine gidilir.Bu ise isabetli ve doğru bir durum değildir. 

Zira çölde devesiyle giden bir insanın devesinin yapabileceği her türlü hırçınlık 

ve hayvanlığa karşı onu öldürmek demek,yolda aç,susuz ve yayan kalmak demektir. 

Nefsin öldürülmesinden çok,terbiyesi önemlidir.Zira insanı esfel-i safiline, 

aşağıların en aşağısına atan nefsi olduğu gibi,ala-yı illiyyin olan en üstün mertebeye 

çıkaran da yine nefsidir. 

* "Bilin ki, Allah'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun 

olurlar."
1446

  

Tarikatta Allah’ın emirleri doğrultusunda hareket edilerek,Allah’ın dostluğu 

aranır. 

 Hadiste;’Ceddidu imaneküm bi lâ ilahe illallah’yani-İmanınızı Lâ ilahe illallah-

ile yenileyiniz.”buyurulur. 

 Tarikatta zikir ve fikir esastır. 

 Tarikatlarla ilgili Mektubat adlı eserinde ‘Telvihat-ı Tis’a –namıyla bir eser 

yazan Bediüzzaman en sağlıklı bilgiyi vermektedir. 
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 ‘Bu seyr ü sülûk-i kalbînin ve hareket-i ruhaniyenin miftahları ve vesileleri, zikr-i 

İlâhî ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mehâsini tâdâd ile bitmez.  

Velâyet bir hüccet-i risalettir; tarikat bir bürhan-ı şeriattır. Çünkü risaletin 

tebliğ ettiği hakaik-i imaniyeyi, velâyet bir nevi şuhud-u kalbî ve zevk-i ruhanî ile 

aynelyakin derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki, risaletin hakkaniyetine katî bir 

hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkâmın hakaikini, tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan 

istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkâm-ı şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir 

bürhan-ı bâhirdir. Evet, nasıl ki velâyet ve tarikat, risalet ve şeriatın hücceti ve delilidir; 

öyle de, İslâmiyetin bir sırr-ı kemâli ve medar-ı envârı ve insaniyetin, İslâmiyet sırrıyla 

bir maden-i terakkiyâtı ve bir menba-ı tefeyyüzâtıdır.”  

Daire-i takvâdan hariç, belki daire-i İslâmiyetten hariç bir suret almış bazı 

meşreplerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların seyyiâtıyla tarikat 

mahkûm olmaz. Tarikatin dinî ve uhrevî ve ruhanî çok mühim ve ulvî neticelerinden 

sarf-ı nazar, yalnız Âlem-i İslâm içindeki kudsî bir rabıta olan uhuvvetin inkişafına ve 

inbisatına en birinci, tesirli ve hararetli vasıta tarikatler olduğu gibi, Âlem-i küfrün ve 

siyaset-i Hıristiyaniyenin, nur-u İslâmiyeti söndürmek için müthiş hücumlarına karşı 

dahi, üç mühim ve sarsılmaz kale-i İslâmiyeden bir kalesidir. Merkez-i hilâfet olan 

İstanbul'u beş yüz elli sene bütün Âlem-i Hıristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, 

İstanbul'da beş yüz yerde fışkıran envâr-ı tevhid ve o merkez-i İslâmiyedeki ehl-i imanın 

mühim bir nokta-i istinadı, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah 

diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri ve marifet-i İlâhiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniye ile 

cûş u huruşlarıdır.”  

İşte, ey akılsız hamiyetfuruşlar ve sahtekâr milliyetperverler! Tarikatin, hayat-ı 

içtimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyiatlardır, söyleyiniz.  

..Tarikatte "seyr-i enfüsî" ve "seyr-i âfâkî" tabirleri altında iki meşrep var.  

Enfüsî meşrebi, nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enâniyeti 

deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Sonra âfâka girer. O vakit âfâkı nuranî 

görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfüsî dairesinde gördüğü hakikati, büyük bir mikyasta 

onda da görür. Turuk-u hafiyenin çoğu bu yolla gidiyor. Bunun da en mühim esası 

enâniyeti kırmak, hevâyı terk etmek, nefsi öldürmektir.  

İkinci meşrep âfâktan başlar, o daire-i kübrânın mezâhirinde cilve-i esmâ ve 

sıfâtı seyredip sonra daire-i enfüsiyeye girer. Küçük bir mikyasta, daire-i kalbinde o 

envârı müşahede edip, onda en yakın yolu açar. kalp âyine-i Samed olduğunu görür, 

aradığı maksada vâsıl olur.  

…Velâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, Sünnet-i 

Seniyyeye ittibâdır. Yani, a'mâl ve harekâtında Sünnet-i Seniyyeyi düşünüp ona tâbi 

olmak ve taklit etmek ve muamelât ve ef'Âlinde ahkâm-ı şer'iyeyi düşünüp rehber 

ittihaz etmektir.  

…İşte bu cadde-i kübrâ, velâyet-i kübrâ olan ehl-i veraset-i nübüvvet olan 

Sahabe ve Selef-i SÂlihînin caddesidir.” 



 Sünnet-i Seniyye ve Kur’anın açtığı yol ana yol ise,tarikatlar ona çıkan tali 

yollardır. 

“Tarikat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksud-u bizzat 

hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkemâtı ve ameliyâtı ve Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, 

resmî hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani, namazdan ziyade halka-

i zikri düşünür; ferâizden ziyade evrâdına müncezip olur; kebâirden kaçmaktan ziyade, 

âdâb-ı tarikatin muhâlefetinden kaçar. Halbuki, muhkemât-ı şeriat olan farzların bir 

tanesine, evrâd-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Âdâb-ı tarikat ve evrâd-ı 

tasavvuf, o ferâizin içindeki hakikî zevke medar-ı teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani, 

tekkesi, camideki namazın zevkine ve tâdil-i erkânına vesile olmalı; yoksa, camideki 

namazı çabuk, resmî kılıp, hakikî zevkini ve kemâlini tekkede bulmayı düşünen, 

hakikatten uzaklaşıyor. “ 

NAKŞİLİK 

Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-

ı   Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslam dini tarikatı. 

*Hz.Ebubekire dayanır. 

"Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend; Nakşibendi mürşitlerinin, kalbi 

dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır. 

Nakşibendi tarikatında sessiz zikir uygulanır. 

"Der tarîk-ı Nakşibendî lâzım âmed çâr-ı terk:  

Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hesti, terk-i terk. "  

Nakşi tarikatında dört şey terk edilir:Dünya,Allah namına ahiret yani ne cennet 

sevdası,ne de cehennem korkusu olmaksızın onu ve onu düşünmeyi dahi terk 

etmek,varlıkları ve mevcudatı ve hatta o terk etme işinin kendisini dahi düşünmeksizin 

her şeyi terk etmek. 

Kalbi direk olarak Allah’a müteveccih kılmaktır. 

ABDULKADİRİ GEYLANİ 

*Onun dergahında gayri Müslimlerde bulunurdu. 

*Onun için;aşk ile doğdu,kemal ile ömür sürdü,kemali aşk ile Rabbine vasıl oldu. 

*Tasarrufu hala devam etmektedir. 

*’Üstadımız kendisi söylüyor ki: "Ben sekiz-dokuz yaşında iken, bütün 

nahiyemizde ve etrafında ahali Nakşî tarikatında, ve oraca meşhur Gavs-ı Hizan 

namıyla bir zattan istimdat ederken, ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak 

"Yâ Gavs-ı Geylânî" derdim. Çocukluk itibarıyla elimden bir ceviz gibi ehemmiyetsiz 

birşey kaybolsa, "Yâ Şeyh! Sana bir Fatiha, sen benim bu şeyimi buldur." Acaiptir ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abdulhalik-%C4%B1l_G%C3%BCjdevani
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eah-%C4%B1_Nak%C5%9Fibendi
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yemin ediyorum ki, bin defa böyle Hazret-i Şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma 

yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fâtiha ve ezkâr ne kadar okumuşsam, 

zât-ı Risaletten (a.s.m.) sonra Şeyh-i Geylânî'ye hediye ediliyordu. Ben üç-dört cihetle 

Nakşî iken, Kadirî meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat 

tarikatla iştigale ilmin meşguliyeti mâni oluyordu.’ 

*’Bir zaman, Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s.) Şeyh Geylânî'nin terbiyesinde, nazdar 

ve ihtiyare bir hanımın birtek evlâdı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare, gitmiş 

oğlunun hücresine, bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan 

zaafiyetiyle, validesinin şefkatini celb etmiş. Ona acımış. Sonra Hazret-i Gavs'ın yanına 

şekvâ için gitmiş. Bakmış ki, Hazret-i Gavs, kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından 

demiş:  

"Yâ Üstad! Benim oğlum açlıktan ölüyor; sen tavuk yersin!"  

Hazret-i Gavs tavuğa demiş: "Kum biiznillâh!" O pişmiş tavuğun kemikleri 

toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını, mutemet ve mevsuk çok 

zatlardan, Hazret-i Gavs gibi kerâmât-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zâtın 

bir kerameti olarak, mânevî tevatürle nakledilmiş. Hazret-i Gavs demiş: "Ne vakit senin 

oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin."  

İşte, Hazret-i Gavs'ın bu emrinin mânâsı şudur ki: Ne vakit senin oğlun da ruhu 

cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hâkim olsa ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz 

şeyleri yiyebilir.”  

*’Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o derece harika bir 

keramete mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı demiş: "Biz İslâmiyeti kabul edemiyoruz; 

fakat Abdülkadir-i Geylânî'yi de inkâr edemiyoruz." Hem evliyayı inkâr eden 

Vahhâbînin müfrit kısmı dahi Hazret-i Şeyhi inkâr edemiyorlar. Evliya, onun derece-i 

celâletine yetişmediği bütün ehl-i tarikatça teslim edilmiştir.’ 

*Kadiri-de sesli zikir uygulanır.  

17-12-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

TARİKAT-HAKİKAT-MARİFET 

 Tarikat hakikata giden,marifeti bulmaya çalışan yol. 

 Hakikata giden yollar,mahlukatın nefesleri sayısıncadır. 

 Her tarz ve usule göre bir yol. 

 En kısa ve keskin yol,Kur’an-dan çıkan yol. 



 Tarikat açık yol,hakikat geniş yol,marifet varış yolu. 

 Tek başına gidilmeyen yollar.Hakikata toplu gidiş,marifete sınırlı varış. 

 Tarikat her kişinin yolu,hakikat  er kişinin yolu,marifet  az kişinin yolu. 

İnsanlar irade,kapasite,niyet ve teveccühüne göre;Bu yolda ve davada tamamen 

istihdam edilmiş.Herkesin nerede istihdam edileceği takdir ve tensib edilmiş. 

İnsan ölümsüz olarak bu dünyada kalsaydı,yine o kendi ben-i içerisinde gelişirdi. 

Ancak yolcu olan bu insan,tarikat-hakikat ve marifet yolunca gelişmekte ve 

genişlemektedir. 

Tarikat hamlık,hakikat pişmek,marifet yanmaktır. 

Hayat pişmek ve yanmaktır. 

Tarikat kaynamak,hakikat demlenmek,marifet demini bulmaktır. 

Marifet,bilmek değil tanımaktır. 

Tanımakla başlayan sevmektir. 

Küfür-kâfir-şeytan Allah’ın bilinmesine şuursuzca sebeb oldu. 

Zira her şey zıddıyla bilinir. 

Allah’ın varlığının zıddı olmadığından,eserleriyle tanınır. 

Kâfir küfrüyle Allah’ın varlığının zıddı olan yokluk ve yokluğu olmadığı halde 

,hayali bir yokluk üretti. 

Aslında o yoklukta da varlığını göstermiş oldu. 

Nitekim karanlığın varlığı ve artması,nurun parlaklığını arttırması gibi,küfür 

karanlığı da arttıkça,O’nun varlığı daha da zahir oldu. 

Allah’ın varlığı zatidir.Zıddına ihtiyacı yoktur.Bizler açısından zıtların ortaya 

çıkması,O’nun varlığını tanımamızda ve bilmemizde bir faktör oluşturdu. 

“Gördüm ki Hakkın vechini Aynel yakin Ya Hu derim. 

Ki,sufi La’dan dem vurur ben her dem İlla Hu derim.(Akşemseddin) 

Hakikat her şeyde O’nu görmek,O’nun vechini görmektir. 

O’nun zıddı olan gayrını değil,O’nun hakikatı olan marifetini bilmektir. 

Marifet,hakikat okyanusunda kulaç atmaktır. 

Tarikat,su yolunu takip ederek,hakikat okyanusuna varmaktır. 



Allah’ı akıllarından silmeye çalışanlar,ya Allah tarafından silinirlerse,halleri nice 

olur? 

Hayattan silinirlerse,onları hayata döndürecek kimdir? 

Tarikat-Hakikat ve Marifet;Allah’ı zihinlere kazımaktır. 

İnsan Allahın yaptığı bir şeye karşı çıkarken,kendi ilmi nedir,boyu ne 

kadardır,ona bir baksın! 

Oysa en basit ifadeyle,Allah bu işleri öncesine gitmeden 15 milyar yıldır yapıyor 

ve sürdürüyor. 

Burada insan boynundan ve ilminden büyük konuşmuş oluyor. 

O’na teslim olmadan yola çıkmayan,yolsuz kalır,yolda kalır,azıksız kalır. 

Şimdiye kadar hep makro alemde gezildi,şimdi ise mikro aleme geçiş 

yapılmaktadır,oda hızla.Tıpkı âfaktan enfüse geçiş gibi. 

 Mikro alem,makro alemden geri değil belki daha da zengin ve esrarengiz. 

 “Nefsini bilen,Rabbisini bilir.” 

 Allah’ın isimlerinin farklı yer, zaman ve eşyada değişik tecellileri vardır.Mesela 

eğer dünyada kudretin ismi tam manasıyla tecelli etseydi,hiçbir insan Allahın rızası zıt 

bir işte bulunamazdı.Burada hemen Hakim ismi devreye girerek veya öne geçerek onun 

adeta gücünü dengelemektedir. 

 Böylece bütün isimler muktezaları gereği iktiza etmekte ve farklı farklı 

durumlara göre tecelli etmektedir. 

 Tarikat kapısından girip hakikata yol alanlar,marifetle esmaya mazhar olurlar. 

 ”Beşerin havassü'l-hums-u zahire ve batınadan başka, alem-i gayba karşı açılan 

pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş'ur pek çok hisleri var. Hiss-i samia, basıra, zaika 

olduğu gibi, bir hiss-i sadise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hiss-i sabia-i barika 

olan şaika var. O şevk ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez.” Mesnevi-i Nuriye | 

Nokta | 215 

 İnsan bu uzun yolculuğunda,duygu pencerelerini açarak,alemleri 

seyretmelidir.Yolculuğun silahı,azığı,devamı tefekkür iledir. 

Tarikatta tefekkür en son mertebedir.Oysa Risale-i Nura giriş tefekkürle başlar. 

Birinde niha-i olan nokta,öbüründe başlangıçtır. 

Marifete tefekkür ayağıyla ve vasıtasıyla daha kolay ve daha hızlı varılır. 

Biz evliyayıyız..hepimiz evliya ve veliyiz. 



O’nun yoluna giden O’nun dostudur. 

O’nun dostları birbirlerinin dostlarıdırlar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-08-2012 

 

 

TASAVVUF 

 Tasavvuf;saflık,berraklık,şeffaflık,safiyet,samimiyet,amel,yaşantı,terbiye 

anlamlarına gelir. 

 Mutasavvıflar  yünden elbise giydikleri için bu adı almış olsalar da,giysileri gibi 

yaşantılarının dahi  farklılığını gösterir. 

 Tasavvuf erbabı Peygamber Efendimizin yaşayışını örnek alırlarken, alimler, 

onun ilmine varis olmuşlar,pedagoglar O’nun ahlakını ve güvenilirliğini esas 

almışlardır. 

 Her bir ilim ve yaşayış erbabının O’ndan alacağı bir çok örnek ve temel esaslar 

vardır. 

 Tasavvuf arınmaktır.Kişinin  nefsinin bulandırdığı her türlü bulanıklıktan 

arınması,duru bir hale gelmesidir. 

 Tasavvuf yaşamaktır.Yaşayışını hayata yansıtmaktır.Nefsiyle beraber hayatı 

arıtmak ve arındırmaktır. 

 Şeytanla mücadelede onun hilelerini bilmek,zikir,tesbih,ibadetlerle,farz,nafile ve 

teheccüdlerle kalkan oluşturmak,korumak ve korunmaktır. 

 Tasavvufta söz değil,öz vardır.Göz değil gönül vardır.Kulak değil basiret 

hükmeder.Kalıp değil kalb hakimdir. 

 Tasavvuf fasıllarla değil,asıllarla meşğul olmaktır.Asla talib olmaktır. 

 Tasavvuf doğuştan getirilen günahsızlığın hayat boyu sürdürülmesidir. 

 Tasavvuf hayattır.Hayat onunla saflaşır,safileşir. 

 Tasavvuf netice değil,başlangıçtır,bir şeylere başlamaktır. 

 Tasavvuf O’ndan gelip,O’na gitmektir.O’nunla olmak,O’nda olmaktır. 

 Tasavvuf bir yol,bir yordamdır.Yordamı olmayanların yolu da olmaz.Yola 

girmeyenler yol yordam bilemez ve bulamazlar. 



 Tasavvuf O’nda fani olmak,fena bulmak,toprak olup,benliğinden tecerrüd 

etmektir. 

 Tasavvuf olmak için ölmektir.Nefsini öldürmektir.Onunla olmamak ve o nefisle 

yola çıkmamaktır. 

 Tasavvuf sormak değil sorgulanmayı seçmektir. 

 Ölmeden önce ölmek,ölüme hazırlanmak,kefeni giyip kabre girmek,kabir hayatı 

yaşamaktır. 

 *Tasavvuf,hakikat değil,tahkikattır. 

Kaib hastalıkları tedavi etme merkezidir. 

Berzah yolunda ilerlemektir. 

Murakabe mesleğidir. 

Tasavvuf cennet meyvesidir.Marifet onun gıdasıdır. 

 Tasavvuf bir Nakşibend,Kadiri ve Mevlevi mesleğidir.Asırlardır insanlar bu 

yolla irşad edilmişlerdir.Toplum bununla kontrol altına alınmıştır.Zor,uzun ve yorucu 

bir yoldur. 

 Tasavvuf kalbi işlettirmek ve çalıştırmaktır. 

 Safiyet mahiyettir.Tasavvuf mahiyetini bilmek ve bulmaktır. 

 * “Beşerin havassü'l-hums-u zahire ve batınadan başka, alem-i gayba karşı 

açılan pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş'ur pek çok hisleri var. Hiss-i samia, basıra, 

zaika olduğu gibi, bir hiss-i sadise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hiss-i sabia-i 

barika olan şaika var. O şevk ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez.”
1447

 

 Tasavvuf batini duyguları beslemektir.O duyguları ahirete tevcih etmektir. 

 *Tasavvuf  Allah’a dost olmak ve bu dostluğu sürdürmektir. 

 Tasavvuf bir tefekkür mesleğidir.Murakabeye dalmak,itikafa çekilmektir. 

 Tasavvuf;-Men arefe nefsehu  fe gad arefe Rabbehu-yani –Nefsini bilen Rabbini 

bilir-hakikatınca,nefsini bilmek,dış alemden soyutlanarak iç dünyasında seyahat 

etmektir.  

 Tasavvuf zahiri ilimlerden ziyade,ledünniyat ilminde ilerlemektir. 

 Tasavvuf cennet adamı olmayı amaçlar. 
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VUR DE VURALIM!!! 

 Mhp hortladı mı? Hortlatılmaya mı çalışılıyor? 

 Yoksa bu durum onun zaten kanında mı var? 

 Yoksa önemsiz deyip,bu onların az bir kısmı mıdır? 

 1970 yıllarında zaten vurmuş,milletin darbelerle vurulmasına sebep olmuşlardı... 

 Oysa Mhp-nin 1980-den bu yana en önemli başarısı, oyuna gelmemiş olmasıdır. 

 Chp-de nasıl ki yüzde beş oranında yüzde doksan beşi dengeleyen ve kontrol eden 

menfi insanlar var ise,aynı olay Mhp-de de bulunmaktadır. Bunlar diğer yüzde doksan 

beşi kontrol edip sevketmektedir. 

 Vur de vuralım,kafası,işte bu yüzde beşin kısır kafasıdır. 

 Cahiliyet döneminin,güdülme zihniyetinin bir ürünüdür. 

 Kimi vuruyorsun,kime vuruyorsun!!! 

 Haddini bil... 

 Artık 1970-lerde değiliz.Millet uyandı.Komplocuları çok iyi tanıyor.Aynı silahın 

hem sağ ve hem de sol için kullanıldığı çok açık ve net olarak bilinmektedir. 

 Ergenekon terör örgütünün sağdaki kolu,Vur de vuralım,zihniyetidir. 

 “Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlûp olduğunuz zaman kuvvete 

müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı...” 

 *Vur de vuralım... 

 Dağa çıkalım! 

 Eşkıya olalım! 

 Eşkiyaya inat,eşkıya kalalım! 

 İnenlere inat,dağa kaçalım! 

 Silah alalım! 

Dağdan vuralım! 



 Herkesi dağ-layalım! 

 Menfi milliyetçilik yani ırkçılıkta nefsani bir zevk bulunmaktadır. 

 Irkçılık bir kanser hastalığıdır.Tedavisi mümkün değildir. 

 Esas olan milliyetçilik midir yoksa mukaddesat mıdır? 

 Hangisi önceliklidir?Hangisi hangisine basamaktır? 

 Yoksa mukaddes midir milliyetçiliğe feda edilecek olan? 

 “Gençlik uykusu içinde öyle bir şarap içiriyorsunuz ki, o şarabın humârı pek 

elîm, pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i milliye 

uğrunda çok mukaddesâtı feda ediyorsunuz? O Türkçülük menfaati, Türklere bu 

suretle midir? Yüz bin defa el'iyâzü billâh!”
1448

 

 Gençlik sarhoşluğu içinde olanları besleyen bir uyuşturucudur ırkçılık. 

 “Altıncı kısım ki gençlerdir; onların iyilerine karşı ciddî uhuvvetimiz var, senin 

gibi mülhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok. Çünkü ilhâda giren ve Türkün 

hakikî bütün mefâhir-i milliyesini taşıyan İslâmiyet milliyetinden çıkmak isteyen 

adamları Türk bilmiyoruz, Türk perdesi altına girmiş frenk telâkki ediyoruz. Çünkü, 

yüz bin defa Türkçüyüz deyip dâvâ etseler, ehl-i hakikati kandıramazlar. Zira fiilleri, 

harekâtları, onların dâvâlarını tekzip ediyor.” 

 “Bu gençlerin gençlikleri eğer daimî olsaydı, menfi milliyetle onlara içirdiğiniz 

şarabın muvakkat bir menfaati, bir faydası olurdu. Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu, 

ihtiyarlıkla elemle ayılması ve o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla, o 

şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak ve o lezzetli rüyanın zevÂlindeki elem 

ona çok hazin teessüf ettirecek. "Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti. Hem müflis 

olarak kabre gidiyorum. Keşke aklımı başıma alsaydım!" dedirecek. Acaba bu taifenin 

hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyif görmek için, pek uzun 

bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-

i hayatiyeleri, o güzel, şirin gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nimeti 

sefahet yolunda değil, belki istikamet yolunda sarf etmekle, o fâni gençliği ibadetle 

mânen ibka etmek ve o gençliğin istikametiyle dâr-i saadette ebedî bir gençlik 

kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle!” 

*İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir.Hepsi saçın düzeltilmesine hizmet 

ederler.Tarağın tüm dişleri aynı değildir. 

 Ve de çarkın dişleri gibidir.Aynı hedefe yönelirler. 

 Osmanlıyı başarılı kılan Türk milliyetçiliğinin öne çıkması değil,İ’la-yı 

kelimetullah idi.Allah’ın yüce ismi öne çıkartılmaktaydı. 

                                                           
1448

 Bediüzzaman/Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 411. 



 Osmanlılık çatısı altında 73 millet çok iyi yaşıyordu. 

 Bugün ateşe benzinle gidilmektedir. 

 Bunun da zamanı varmış,zamanı gelecekmiş. 

 1970-ler gibi mi? 

 Millet düzlüğe çıkınca veya bir çok şey tam deşifre olunca olsa gerek!!! 

 “Bir mü’min bir delikten iki sefer ısırılmaz.” 

Türkiye’nin içte iki ve dıştaki prangaları çatlamaya başladı. 

 Darbeci zihniyet ve ona çanak tutanlar... 

 Türkiye;-Vur de vuralım-,-öl de ölelim-lerin değil,-adam olan ve olacakların 

beldesidir. 

 *Bu milliyetçilik nasıl bir milliyetçiliktir? 

 Rahmetlik Muhsin Yazıoğlu’nun temsil ettiği milliyetçilik mi, Alparslan 

Türkeş’in temsil ettiği mi?Yoksa nasıl bir milliyetçilik??? 

 Türkeş vefat ettiğinde ilk işim hafta başında okula giderek,ülkü ocaklarının 

ikinci temsilcisi olan arkadaşı ziyaret edip,baş sağlığı dilemekti. 

 Öyle de yaptım.Ancak çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştım.Zira arkadaş; 

-‘Boş ver hocam,iyi ki öldü.Yoksa tüm ülkücüleri Atatürkçü yapacaktı.’ 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-03-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAHUDİLERİN FESADI 

*“Allah'ın yaratmasında değişme olmaz.”1449- Rum Suresi-30. 

*“Ve insanlardan, dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve 

kalbinde olana, Allah'ı şahit tutar, (oysa) O, hasımların (düşmanların) en azılısıdır.  

Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek 

(yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.”1450- Bakara-204-5. 

*“Allah, o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarından elbette 

belirli bir pay alacağım” dedi. 

“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara 

emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara 

emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı 

dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.”1451 

*İnsanın soyu birdir / Yaratılırken atılan ortak temeldir / Birimizin acıyı 

hissetmesi yeterlidir / O acı hepimizindir --Sadi Şirazi 

 “Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız 

ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik.”1452 

“Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı 

gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir 

vaad idi.”1453 

“Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla 

gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.”1454 

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş 

olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce 

girdikleri gibi yine Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her 

şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık).”1455 

İsrailoğullannın ilk bozgunculuklarının, Zekeriyya aleyhisselamı öldürmeleri, ilk 

mağlup oluşlarının ise Buhtunnasr'ın onları öldürmesi ve Kudüsü tahrip etmesi olduğu 

rivayet edilmektedir. 

            İkinci bozgunculuklarının ise, Zekeriyya aleyhisselamın oğlu Yahya 

aleyhisselamı öldürmeleri, mağlubiyetleri de, Allah tealanın, bir kısım insanları 

kendilerine musallat etmesi, böylece onların bir kısmını öldürüp diğerlerini 
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memleketlerinden kovmaları, yetmiş bin'den fazla Yahudiyi de esir etmeleri hadisesi 

olduğu zikredilmektedir. 

            Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor: 

           "Müslümanlar Yahudileflerle savaşıp onları ö1dürmedikçe kıyamet 

kopmayacaktır. Öyleki, Yahudiler, taşların ve ağaçların arkalarına saklanacaklar, taş 

veya ağaçlar "Ey Müslüman, ey Allanın kulu, işte Yahudi benim arkamdadır. Gel onu 

öldür." diyecektir. Ancak "Ğarkat" ağacı hariç. Zira o, Yahudi ağaçlarındandır.” 

“Belki rabbiniz size merhamet eder. Eğer bozgunculuğa dönerseniz biz de 

cezalandırmaya döneriz. Biz, cehennemi, inkarcılar için bir zindan kıldık.”1456 

 Cenab-ı Hak Yahudilere başka milletlere vermediği kadar fırsat vermiş,fitne ve 

fesattan vaz geçmeleri konusunda sürekli uyarıda bulunmuşlardır. 

Dokuz defa başlarına bela geldiği halde,her seferinde Hz.Musa-ya 

gelerek,Allahın bunu kendilerinden kaldırmasını istemişlerdir. 

Hz.Musa- da Allaha yalvarmış ve bela üzerlerinden kalkmıştır. 

*Tarihin sayfalarına baktığımız zaman bir çok kirli işin altında onları 

görürken,diğer yandan da yine kendilerinin hep hedefte olduklarını da görmekteyiz. 

1948 yılında filistine haksız olarak yerleştiği andan itibaren durmaksızın sürekli 

kan akmış ve bu kan orada kalmamış tüm orta doğuya yayılmıştır. 

*Fitne ve fesat yani yer yüzünün denge ve düzenini bozmakla kalınmamış,ondan 

daha tehlikeli olarak gıda terörü denilecek tehlikeli bir yol olan gıdaların genleriyle 

oynanmıştır. 

Gıdadaki bozulmalar insan genini de bozmaktadır. 

Asrımızda bir çok alanda gelişme olmasına rağmen,hastalıkların sayısında ve 

çeşitliliğinde de çok farklı hastalıklar ortaya çıkmıştır. 

Bu da dünyayı tehlikeli bir sona doğru götürmektedir. 

Sanal alemde gezen insanlar,kendileri de hakiki insandan çıkıp sanal hale 

gelmektedir. 

Dünya genelde her alanda bir bozulma içerisine sevkedilmektedir. 

Dünyanın bir çok etkili kurumlarının başında da güçlü olarak yahudi milletini 

görmekteyiz. 

 Terör-fuhuş-savaş-faiz-ilaç sektörü-silah sektörü-uyuşturucu sektörü… 

" Bu yeryüzünde bir büyüklük taslamak ve suikast düzenlemek  

istediklerindendir. Oysa kötü tuzak , yanlızca sahibinin başına geçer..."1457 
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 İsra.8. 

1457 Fatır.43. 



"Ya yeryüzünde gezip , bir bakmadılar mı ? Kendilerinden öncekilerin  

sonu nasıl olmuş ?..."1458 

" Onun için , o kafirlere mühlet ver, biraz daha süre tanı onlara..."1459 

Yahudiler adeta meleklerin;-Yer yüzünde fesat çıkarıp kan dökecek varlıklar mı 

yaratacaksın?-diye Allaha cevap verdikleri kimseler olduklarını göstermektedirler. 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-02-2014 

 

 

YANLIŞ EMSAL OLMAZ 

“Su-i misal emsal olmaz” (Mecelle) 

“Kötü emsal olmaz.” 

Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. 

İslâmiyet “ Ve lâ teziru vâziretün vizre uhrâ”
1460

 sırrıyla,bir kişinin hatasıyla bir 

başkasının,yakınının günahkâr olamayacağı gerçeği,bir kişinin hayatının dahi ne derece 

kutsal olduğunu ifade eder. 

 

Nitekim bir gemide dokuz masum bir caninin bulunması durumunda o gemi hiçbir 

suretle batırılamayacağı gibi,,dokuz cani bir masum dahi olsa ,o bir kişinin rızası 

olmadıkça adalet gereği o gemi batırılamaz.   

 

Evet,hak haktır. Küçüğüne,büyüğüne bakılmaz. Kimin için olursa olsun. Ve her insan 

suçu sabit olmadıkça masumdur. 

*Apartman olarak Adıyaman-da doğal gaz almak için müracaat ettiğimizde çıkan 

zorlukları görünce müracaat etmekten vazgeçtik. 

-Hemen benim ön blokumda oturan annem-gilin apartman olarak  müracaata hak 

kazanması üzerine,rahatsız olup evde bile zor yürüyen  annemin yerine çekine çekine 

ben müracaat ettim. 

Bunu da kendilerine dile getirdim.Ancak ilk müracaatta bu esnekliği gösterdiklerini 

söylediler. 
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Doğalgaz saatini almaya gittiğimde ise aynı tedirginlik gene bende sürmekteydi.Hatta 

bunu anlayan annem; 

-Oğlum rahatsız mısın,yemek yemediysen sana yiyecek hazırlayayım,dedi. 

Hayır deyip ayrıldım. 

Korktuğum başıma geldi. Görevli şefe gönderdi. 

Annemin ve benim nüfus cüzdanım mevcut ve de aboneliği ben yapmış olduğum halde 

muhtardan aynı kağıt içerisinde ben ve annemin aynı apartmanda oturduğumuza dair 

bir belge istendi.  

Durumu arzetmiş olmama rağmen illa böyle bir belgenin gelmesi gerektiği ve bir 

sahtekârlıkla karşılaştıklarından bunu istediklerini söylediler. 

Yani bir sahtekârlık emsal alınarak,bilinmeden tüm müşteriler aynı durumda 

değerlendirilmiş oldu. 

Aslında suyu yokuşa sürüp böyle yapılacağına,o sahtekâr veya sahtekârlıkla 

uğraşıp,herkes mağdur edilmeseydi,daha mantıklı bir iş yapılmış olurdu. 

Acaba soruyorum;Bu durumda her gelen sahtekâr olarak yani bu da sahtekârlık yapar 

diye düşünülmüş olmuyor mu? 

Düşünülüyor olacak ki bu zorluklar çıkarılıyor. 

-Neyse muhtardan annemin ve kendimin ikametgâh belgesini aldım ve getirdim. 

Bu seferde ikisinin aynı kağıt üzerinde işlenmemiş olmasından dolayı bir daha muhtara 

gönderildim. 

Muhtar bilgisayarda ikisinin aynı kağıtta olamadığını söyledi.Ben de baktım,aynı 

kağıda ikisinin yazılması mümkün olmuyordu. 

Tekrar doğalgaz firmasını aradık.Elle yazma teklifimizi kabul edeceklerini söylediler. 

İşin bir garip noktası da elle yazmada başladı. 

Kendi ismimin yanına annemin bilgilerini girerken muhtar kapı numaralarını ve bazı 

şeyleri girmememi söyledi.Yoksa kabul edilmeyebilirdi! 

Yani sahtekârlık mı yapayım,dedim. 

Oda beni düşünerek,kabul etmeleri ve aynı apartmanda kaldığımız intibasını vermek 

için bazı numaraları yazmamamı istedi. 

Numara yapmam ve sahtekârlık da bulunmam işten değildi.İşler böyle işliyormuş!. 

Ben sahtekârlığa itildim,dürüst davranmamak için zorlandım. 



Oysa kolay halledilmesi gereken bir mesele de hatta geri kalmışlığın bir uygulamasına 

sebeb olarak kurban edilmiyor muyduk?.Bu durum internetten bile çözülemez mi? 

Neyse ki daha sonra anlaşıldığı üzere doğalgazı çekenlerinde eksikliklerinden dolayı 

aboneliği yapıp ödemeyi işaretlememeleri üzere sonraya kaldı. 

Hantal bürokrasi yürümediği gibi,başkasını da yürütmedi. 

Bu gün git,birkaç gün sonra gel… 

Kendini aşamayanlar,başkalarını aşağılamaya başlıyorlar. 

Peki beni bu sahtekârlığa zorlayanlar sahtekâr olmuyor mu? 

Kendilerine şunu dedim; 

Hadiste;”Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız,Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” 

Kurumlarda ve bürokraside sadece bu hakikat uygulansa çözülmeyecek bir mesele 

yoktur. 

*Muhtarda dertliymiş.O da bir olayı anlattı. 

Vatandaşın birisi ev alıyor.Tapu,elektirik her şey tamam.Sadece su abonesi alacak. 

Belediyeye gidiyor.Su işlerinden kendisine,evi aldığı kişinin ölmesinden 

dolayı,vereselerinin tümünden imza getirmesini söylüyorlar. 

Muhtar bu durumu reise bildiriyor,reis müdürü arıyor;-Neden böyle oluyor,diye. 

Ve vatandaş tekrar müdüre gidiyor,böyle bir konuşmanın olmadığını söyleyerek işini 

yapamıyor. 

Bir su abonesi için her tarafa dağılmış olan,tapusu bulunan,elektirik abonesi olan kişi şu 

an almaktan vaz geçerek suça itiliyor. 

*Dahasını anlatmaya gerek yok, sizlerde bilirsiniz. 

Deveye demişler;Neden boynun eğri? 

Nerem doğru ki!demiş. 

Herhalde bir iki neslin daha gitmesi gerekecek… 

Devlet ve bürokrasi,zillet içine düşmek istemiyorsa,milleti bağlayan bağları çözmelidir. 

Milletin nabzını tutmalıdır. 

Devlet alt kademesinden üst kademesine kadar millet bürokrasiye kurban ediliyor ve 

sahtekârlığa göz göre göre yönlendiriyor. 



Başbakanın bile sık sık şikayet ettiği bu bürokrasi samimiyetten uzak,kör bir 

resmiyetle,kör topal olarak götürülmektedir. 

Bu durumlarla karşılaştıkça insanlarla ilişkilerde soğukluk hissediyorum. 

Bana güvenmeyene ben de güvenmekte zorluk çekiyorum. 

İnsanlara selam vermeme,şüpheli değerlendirmede kendimi mecbur davranmak 

zorunda kalıyor gibi hissediyorum. 

Biriken bu durumlar insanı hayattan soğutuyor… 

Devlet bürokraside sahtekâr davranmak ve vatandaşı sahtekâr görmek istemiyorsa 

buna bir çözüm bulmalıdır. 

Resmiyeti değil,samimiyeti ön plana çıkarmalıdır. 

Eskisi kadar olmasa da,devlet hala samimi ve dürüst değildir. 

Bürokratik bağlar hala bu milletin ayağında bir prangadır. 

Bir yandan bu olumsuzluğu görmüş olmam,genel bir problemi değerlendirmeme sebeb 

oluşturdu. 

Bu durum şahsi bir mesele olarak değil,kamunun genel bir problemi olarak kaleme 

alınmıştır. 

İlk ve son sözüm; 

-Birisinin yanlışı başkalarına emsal olmaz. 

-Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız.Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz. 

05-10-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 



YASAK MEYVE 

-“Ey Âdem, sen ve eşin, cennete yerleşin, ikiniz de dilediğiniz şeyleri yiyin, yalnız şu 

ağaca yaklaşmayın, çünkü zâlimlerden olursunuz.”
1461

 

-“Doğrusu bundan önce Âdem'e (bu ağaçtan yeme diye) emrettik, fakat unuttu ve biz 

onda bir azim (bir kararlılık) bulmadık.”
1462

 

-İnsan nisyan ile maluldur.Unutkanlık onun yapısında,hamurunda,çamurunda ve 

genlerinde vardır. 

Zaten insan kelimesi,nisyandan müştak ve alınmadır. 

İnsan unutan demektir. 

Kur’an zina gibi bazı yasakladıkları yapmayın değil,yaklaşmayın 
1463

 diyerek 

sakındırmaktadır. 

Yani harama ve günaha gidecek yolları kapayarak;önce yaklaşmamayı ve dolayısıyla 

yapmamayı emretmektedir. 

Buradaki yasak ağaçla ilgili olarak çok rivayetler zikredilmektedir; 

-“İlim ağacı,hayrı ve şerri bilme ağacı,ebedilik ağacı,buğday ağacı,incir,üzüm, hurma, 

sünbül,zeytin,kâfur ağacı demişlerdir. 

Bazıları şarap ağacı,mihne ve zorluk ağacı,bazıları da bir ağaç cinsi,bazıları 

meyvesinden yenildiği takdirde büyük abdest ihtiyacı hissettiren bir ağaç,şii müfessirler 

ise Batıni olarak –Şecere-i ilmi Muhammed,Şecere-i Âl-i Muhammed- demişlerdir. 

Elma ağacı olarak da nitelendirilmiştir. 

-Kısaca yoruma açık bir ifadedir.. 

O halde günahı netice verecek her şey bu yasak ağaç kapsamı içerisine girer. 

-Gezi olaylarına yaklaşmayın,Taksimdeki çapulculara yaklaşmayın,Hz.Ademi cennetten 

çıkaran ağaç kesme ayaklanması olaylarına katılmayın. 

Onlar şeytanın telkinleridir.Seni zalimlerden yapar.Zalimlerden olursun.Mahrumiyete 

sebebtir. 

Şeytan ve şeytan yapılılara kulak vermeyin. 

-Şeytan Hz.Âdem ve Havvayı yemeleri halinde ebedi kalacaklarını söylemiş,şeytan iyiliği 

ve faydayı telkin edip,sağdan gelmişti. 
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Taksim olaylarında da –maalesef- şeytan sağdan geldi.Güya iyiliği telkin etti.Ağaçları 

korumaları tavsiye etti.Milyonlarca ağacın ekildiğini görmeksizin… 

Şeytan bütün sol tuzaklarını kullanıp artık yalama olduğundan ve bilindiğinden dolayı 

artık sağdan gelerek iyilik tuzaklarını kullanma yolunu tercih etmektedir. 

Rüşvet bahaneleri de bu kabilden şeytani bir oyundur. 

Zararı sadece sana değil,senden sonraki nesillere de sirayet eder. 

-Daha geniş açıdan;Işid olayları 
1464

 da bu manadadır. 

*-Allah Hz.Âdemi önceden uyarmış,şeytanın kendisini cennetten çıkarabileceğini 

hatırlatmıştı.1465 

Cennette acıkmayıp çıplak kalmayacağı,susuz kalmayıp,güneşten de etkilenmeyeceğini 

hatırlatmıştı.1466 

Yaptığı takdirde bunlardan mahrum olacağını hatırlatmıştı. 

Nitekim ağaca yaklaşınca;ilk iş olarak avret  yerleri açıldı. 1467 

Ve cennette sayılan nimetlerden  mahrum kaldıklarını dile getirdiler.Kendi kendilerini 

bu günah sebebiyle mahrumiyete atmış oldular. 

-“O ikisi şöyle dediler: Ey Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz 

ve bize merhamet etmezsen muhakkak hüsrana düşenlerden oluruz!” 1468 

Tıpkı Yunus peygamberde öyle demişti.1469 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-07-2014 
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YORGUN EĞİTİM 

 Bir asırlık formatlanmayan,resetlenmeyen,kimsenin rest çekemediği,yorgun bir 

eğitimle geleceğe yürümeye çalışmaktayız. 

 *Öğrencinin öğretmene olan ihtiyacını hissetmediği,günü ve işi kurtarma amaçlı 

bir eğitim sistemi. 

Öğretmenin de yeterli derecede idealist olmayıp,geçim derdiyle adam yetiştirme 

gayretine giremediği bir eğitim sistemi. 

*Şu andaki eğitimin gidişatının düzeltilmesi için eğitime çokça bütçe ayıran on 

tane Erdoğan da gelse,Tevhid-i Tedrisat kalkmadığı yani insanların aynı tornadan çıkar 

gibi,rejimi ve Atatürk-ü koruma zihniyeti içerisinde devam eden bir eğitimden hayır 

gelmez,netice de alınamaz. 

Temel üretim şablonunda bozukluk olan,sürekli defolu ürün üreten eğitim; 

pansuman tedbirlerle,gündelik heveslerle,göz boyamalarla düzeltilemez. 

Medrese sistemini ıslah etmeksizin geçmişe dair ne varsa söküp atan yeni sistem, 

sürekli rejimi koruma uğruna insanları öğütmeye gitmektedir. 

Tevhid-i Tedrisatla;tek tip insan modeli üretip,insanları kısırlaştırmaktadır. 

Herkes rejimin istediği tipte çıkacak! 

Böyle bir eğitimden kötü değil,iyi bir insanın çıkması mucize ve anormaldir. 

Eğitimin paletleri altında ezilmeden,ufak tefek de değil,ciddi yaralarla çıkıp 

hayatını devam ettirebilen insan,harika belki de anormal insandır. 

En iyi yatırımın yapıldığı bu 12 yılda bile köklü değişim olmamış,rütuşlarla 

görünüm değiştirilmiş,vitrinde farklı çehreler yer almaya başlamıştır. 

Milli eğitim vitrin eğitimidir. 

Milli eğitim toplumun değerlerine göre biçimlenen değil,toplumu kendine göre 

biçimlendiren bir sistemdir. 

Atatürk üzerine endekslenmiş bir eğitimdir. 

Milli eğitim birleştirici değil,ayrıştırıcı bir yöntem uygulamaktadır. 

Deneme yanılma sistemidir.Deneme tahtası… 

Sistemi köklü değil yüzeyseldir. 

Öğrencileri sınıf ortamında kontrol etme adına,kontroldekileri kontrolden 

çıkarma yöntemiyle feda etmektedir. 

Milli eğitim çoğunluğun azınlığa feda edildiği bir sistemdir. 



Milli eğitim Atatürkü aşamayan,aştırılmayan,aşmak istemeyen bir ideoloji 

sistemidir. 

Aslında milli eğitim sistem değil,sistemsizliktir. 

Atatürkün dışındaki düşünceye yer verilmeyip mesafeli duran donuk, bulanık, 

monoton bir yöntemdir. 

Milli eğitim memnuniyetsiz gruplar oluşturur. 

Yeni hamama eski tasla devam edilir. 

Antika! Eğitim sistemi… 

*Dini eğitim bir terbiye yöntemi değil,bir kültür olarak verilmektedir. 

Yaşanmak ve uygulanmak için değil,bilgi kabilinden verilmektedir. 

Bil ama yapma! 

-“Tanrıyı ! göğe hapsetme! “ Yere indirmeme sistemi. 

Öyle ki,insanların hayatlarıyla ilgilenmeyen bir tanrı!!! 

Biraz ateist,biraz sosyalist,biraz materyalist,biraz feminist,biraz terörist,biraz 

eyyamcı,biraz da iyi çocuk!!! 

Yavaş değişen,toplumu hızla olumsuzlukta değiştiren… 

Verir gibi görünüp vermeyen,aslında verileni de alan. 

Dünyayı aşamayan,ahirete de ulaşamayan bir sistem. 

İki arada bir derede… 

*Bizdeki din dersi sosyal bilgilerin yumuşatılmış,din yüzlü eğitimi. 

Örnekler dini değil,batılı örneklerdir. 

Örneklendirici değil,yönlendiricidir. 

Milli eğitim hala prangalarla doludur. 

Şu an da bile müsbet olarak yapılanlar prangaların kaldırılması değil, 

gevşetilmesidir. 

Çözülmesi değil,ümitlendirilmesi,ümit uyandırılması faaliyetleridir. 

Eğitim sistemi yağmursuz bulutlar üretmek,yağmadan gürlemekten ibarettir. 

Özetle;Yangından ve selden neyi,ne kadar kurtarabilirsek koşturmacasıdır. 



“Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya gelip okul açmaya karar verirler. 

            Bir tavşan, bir kuş, bir sincap, bir balık ve yılan balığı yönetim kurulunu 

oluşturdu.  

           Tavşan, müfredatta koşmanın bulunmasını istemektedir. 

 Kuş, uçmanın dahil olmasını, balık yüzmenin dahil olmasını ve sincap, ağaca 

tırmanmanın mutlaka  zorunlu dersler arasında olması gerektiğini söylemektedir. 

Bütün bunları bir araya getirip,bir müfredat programı yaptılar ve bütün hayvanların 

bu dersleri görmesini istediler.  

Tavşan koşu dersinden A alıyor olmasına rağmen, ağaca tırmanmak onun için çok ciddi 

bir sorundu. Sürekli kafa üstü düşüyordu.  

            Bir süre sonra beyni hasar gördü ve eskisi gibi koşamadı.  

           Artık koşuda A almak yerine, C alıyordu. Ve tabii, ağaç tırmanmada ise her 

zaman zayıf alıyordu. Kuş, uçmada çok başarılıydı,ama sıra toprak kazmaya geldiği 

zaman, o kadar başarılı değildi. 

           Sürekli gagasını ve kanatlarını kırıyordu. Bir süre sonra toprak kazma notu hala 

F olmasına rağmen, uçma notu C' ye düşmüştü. O' da ağaca tırmanmada çok 

zorlanıyordu. 

           Sonuçta sınıf birincisi olan hayvan her şeyi yarım yapabilen, geri zekalı yılan 

balığı oldu. Ancak eğitimciler çok mutluydu, çünkü herkes bütün dersleri görüyordu.  

           Ve buna "Geniş Tabanlı Eğitim Sistemi" dediler.” 

MEHMET ÖZÇELİK 

06-05-2014 

 



 

YÜZDE ALTMIŞ-YETMİŞ OLMADIKÇA... 

 “Mısır’da halkın yüzde 63,8’inin desteğini alan ülke tarihinin ilk demokratik 

anayasası Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 

Anayasanın yürürlüğe girmesiyle Mursi, daha önce bir kararname ile üzerine aldığı 

yasama yetkisini Şura Meclisi’ne devretti. Şura Meclisi, kanun çıkarmakla görevli olan 

alt kanat Halk Meclisi seçimleri yapılıncaya kadar bu görevi üstlenecek. Mursi’nin kısa 

süre içinde Halk Meclisi seçimleri için de bir tarih açıklaması bekleniyor. Dün toplanan 

Şura Meclisi’nde Mursi’nin atadığı 90 milletvekili yemin ederek görevine başladı. Daha 

önceki yasalara göre 270 sandalyeli Şura Meclisi üyelerinin üçte biri cumhurbaşkanı 

tarafından atanıyor. 

İki ayak olarak gerçekleştirilen anayasa referandumunda halkın yüzde 63,8’i 

‘evet’ oyu kullanırken, ‘hayır’ oyları yüzde 36,2’de kaldı. Ancak katılım oranının yüzde 

32 civarında olması muhalifler tarafından anayasanın halkın genel teveccühünü 

kazanmadığı şeklinde yorumlanıyor. Muhalifler yeni anayasanın İslamcı ve 

antidemokratik olduğunu, anayasayı hazırlayan Anayasa Komisyonu üyelerinin tüm 

toplum kesimlerini temsil etmediğini öne sürüyor.”
1470

 

 İslâmın zeki bir evladı olan Mısır,İngiliz siyasetine denk bir siyaset 

sürdürmektedir. Çünkü siyaseti,dünya siyasetini elinde tutan İngilizden öğrenmektedir. 

 Türkiye ise,aynı manadaki bir başarıyı elde edebilmesi için,mevcut  %  51-

lerdeki oyunu, % 60-70-lere çıkarması gerekmektedir. 

 Bunu başarırsa,islâm alemi çapındaki bir İttihad-ı  İslâmın tesisinde de başarılı 

olabilir. 

 Buda halkın üçte ikisine yakını demektir. 

 Olumsuz bir görüşte olan bir insan dahi,başındakinin dürüst ve iş yapan,kendi 

rahatını temin eden bir kişi olmasını ister,onu destekler. 

Bu konu ile ilgili tesbitinde Bediüzzaman şöyle der: 

“İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 

şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet 

etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.”
1471

 

 Bediüzzamanın da belirttiği gibi; Yüzde altmış yetmiş tam mütedeyyin ve dindar 

olmadıkça İslâm namına bir parti kurulamayacağı gibi, zarar da verecektir. Yıllardır 
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şahit olunan uygulamalar da bunu te’yid etmektedir. Bu bir övmek veya diğerini 

yermek değildir. Bir gerçeği söylemek gerekirse; Kur’an Kursları ve İmam-Hatipler 

Rahmetli N. Erbakan’ın döneminden ziyade, diğer dönemlerde açılmış, aksine onun 

döneminde kapattırılıp, zarar görülmüştür. 

Şimdiki ifadeyle; Demokrasi denilen normal aletin işleyişi Menderes ve Demirel 

dönemlerinde uygulamaya konulmuş, Turgut Özal’ın dönemindeki ANAP’ıyla da 

Menderes döneminde aralanan kapı açılmıştır.
1472

 

 Erdoğan dönemi ise bu demokrasinin maddi ve manevi her iki dönemdekini de 

katlayarak sürmesidir. 

 *Türkiye’deki zincirler çözülünce,İslâm dünyasında özellikle arap dünyasındaki 

zincirlerde çözülmeye başladı. 

-1920-23 arasında yüzde 2,5 katılımla mecliste kabul söz konusu iken,öncesi ve 

özellikle sonrasında büyük artışlar olmaktadır.Yüzde yüzlere kadar. 

1931-de ’20 milletvekili köylü ve ameleden seçiliyor,sırf halka sempatik 

görünüp,mesaj vermek için,amaçlı olarak. 

Atatürkü benimsemeyen bir kısım ittihatçıların seçimlere girmesinin önü 

kesiliyor.Böylece 1923-te istenilen sonuç elde edilmiş oluyor. 

Tam bir çalkantılı ve entrikalı dönem. 

Grup toplantıları gizli yapılarak,sesin dışarıya sızması engelleniyor.Ve seslerin 

kısılması sağlanıyor.İtiraz yok. 

Tam bir senaryo.İstenilen seçiliyor,mecliste muhalefet olmuyor. 

Mecliste balkan doğumlu çok sayıda insanın olması düşündürücü. Selanik, 

Manastır gibi. 

Meslekleri;Hakim,Savcı,asker,avukat,üniversite hocası. 

Meclis gibi bir çok arşivin açılmamasına rağmen,sızan sızıntılar neticesinde 

(bak.Tek partinin iktidarı.Ahmet Demirel) görülmektedir ki; 

“Doğu ve güneydoğunun tek parti döneminde tamamen meclis dışına itildiğini 

görüyoruz.DP’yle birlikte yeniden kuruluyor bu bağ” 

Dp-nin başarısının sırrı da burada yani millete ve doğuya dönmesindedir. 

Süleyman Demirel de bunu çok iyi kullandı. 

Bugünkü Chp,hala tek partinin chp’sidir. 
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“Cumhuriyet rejimi kurulurken,dindarlar ve Kürtler siyaset dışında kaldı.” 

Daha doğrusu zorla ve cebirle bırakıldı. 

 

*Üstadımızdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çalıştığını sorduk.  

Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara 

gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem 

Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on 

beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil 

Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.  

Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu 

vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist 

olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. İşte bunun için, 

hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 

gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya 

çalışıyorum" dedi.  

"Milletçilere gelince: Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, Haşiye Demokrat Partiye 

yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz. Eğer bu 

parti, ırkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki 

ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O 

zaman, Hürriyetin başında olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti aleyhine bir 

milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler 

boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu 

vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebîye istinad ile masum Türk 

milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, 

Kur'ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin 

iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum" dedi. “ 
1473

   

* Dediler: "Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana 

çıkmak lâzım."  

Dedim: "Evet, lâzımdır. Fakat kat'î bir şartla ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hâmiyet-i 

diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. 

Birincisi hatâ da etse, belki ma'fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes'uldür."  

Denildi: "Nasıl anlarız?"  

Dedim: "Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih 

etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar 

zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine 

aleyhdarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.  

"Meselâ, iki adam dövüşürler. Biri, zayıf düşeceğini hissederken, elindeki Kur'ân'ı 

kavîye uzatmakla himayesini davet edip, kavî bir ele vermek lâzımdır. Tâ beraber 

çamura düşmesin, Kur'ân'a muhabbetini, hürmetini göstersin, Kur'ân'ı, Kur'ân olduğu 
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için sevsin. Eğer kavînin karşısına siper etse, himayet damarını tahrik etmeye bedel, 

hiddetini celb eder. Kur'ân'ı kavî bir hâdimden mahrum bırakmakla, zayıf bir elde 

beraber yere düşerse, o Kur'ân'ı kendi nefsi için sever demektir.  

"Evet, dine imale etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle 

dine hizmet olur. Yoksa "Dinsizsiniz" dese, onları tecavüze sevk etmektir. Din dahilde 

menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset namına istifade 

edildi zannıyla şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfi siyasetçilerin 

fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslâmın en şedit hasmıdır ki, 

hançerini İslâmın ciğerine saplamıştır." 
1474

 

* “Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir 

dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, 

nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla 

hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden 

daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe 

girer, saklanır: nifaka inkılap eder. Hem nur, hem topuz.. ikisini, bu zamanda benim 

gibi bir âciz yapamaz. Onun için bütün kuvvetimle nura sarılmağa mecbur 

olduğumdan, siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor. Amma 

maddî cihadın muktezası ise: o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ehline göre kâfirin 

veya mürtedin tecavüzatına set çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer 

yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok!”
1475

 

*Şeriatta devlete isyan edilmez. İsyan edenlere bâği denilir. Kendileri ikaz edilir, 

dinlemezlerse öldürülürler.  

*Bu gün islâm dünyası tam bir parçalanmışlık içerisinde baharı beklerken adeta 

kışa döner gibi bir görünüm vermektedir. 

*”Alem-i insaniyette ve İslamiyette, üç muazzam mesele olan, îman ve şeriat ve 

hayat'tır. İçlerinde en muazzamı îman hakîkatleri olduğundan, bu hakaik-ı îmaniye-i 

Kur'aniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabî ve alet edilmemek ve elmas gibi o 

Kur'an'ın hakîkatlerini, dîni dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında, cam 

parçalarına indirmemek ve en kudsî ve en büyük vazife olan îmanı kurtarmak hizmetini 

tam yerine getirmek için, Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayetşiddet ve nefretle 

siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu on sekiz senedir, o 

kadar muhtaç olduğum halde, siyasete, hayat-ı içtimaiyeye temas etmemek için 

hükûmete karşı birtek müracaatım olmadığı gibi, bu sekiz-dokuz aydır, küre-i arzın bu 

herc ü mercini birtek defa ne sual ve ne de merak ettim.”
1476

 

İnşaallah bu sancı yeni bir doğumun ve doğuşun sancısı olacaktır. 
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Türkiyedeki hükümet-cemaat kavgaları da,üç mesele olan iman-hayat-şeriattan 

üçüncüsü olan şeriata yani İslam dünyasının yönetimde etkin olmasına geçişteki bir 

sancıdır. 

Genelde de İslam dünyasının ittihadına doğru bir gidiştir. 

Ancak -maalesef- bunun gerçekleşmesini engellemek için içte ve dışta öncesinde 

yapılan entrikaların daha kapsamlı olarak yapıldığı görülmektedir. 

Hükümet sağdan vurulmaktadır. 

Şu durumda siyasetçilerin yani hükümetin yapması gereken ayak bağı olacak 

durumları göz ardı etmeden % 60-70 – i yakalamasıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-01-2014 

ZAMANDA BEDİÜZZAMAN 

 İnsanlık tarihine bakınız;Hz.Âdem insanlığın ilk noktası,Bediüzzaman son 

noktası,Efendimiz kâinatın veciz ve Mu’ciz bir cümlesidir. 

 Hz.Âdem kâinat kitabının önsözü,Bediüzzaman son sözü,Rasulullah O’nun 

sözü,tüm sözü,hep sözü,en sözü,sonsuz sözü... 

 Hz.Âdem insanlığın fihristesi,Bediüzzaman hatimesi,Peygamberimiz kitabın 

tafsilatı,manası,sonun habercisidir. 

*İmandan bahsetmesiyle,İslâm sarayının içine insanları dahil edip,hayreti temaşa 

ile taçlandırmıştır. 

İmanın odalarında bulunan esmaları tanımlaması ile,kâinattan Halıkını soran 

seyyahın elinden tutarak,esmanın tezahür ve tecelli odalarını seyrettirmektedir. 

*Evrensel olmasıyla,sadece Müslümanların ihtiyaç duyacağı problemlere çözüm 

üretmemiş,aynı zamanda anarşi,sefahet,ateizm,materyalizm gibi ideolojilerin 

çıkmazlığını göstererek,çıkar yolu göstermiştir. 

*Aklı ve kalbi barıştırmış,taraflar tarafından devre dışı bırakılan bu duyguları 

devreye koymuştur. 

*Hayatın ve yaratılışın şifrelerini çözmeye çalışmasıyla,hayata anlam katacak 

hakikatların şifresini vermiştir. 

*Nübüvvet zincirinin son halkasını oluşturan peygamberimizden sonra,Velayet 

zincirinin son halkasını oluşturmuş olmasıyla,fıkıh ve tefsir gibi,İslam alimlerinin ihtilaf 

ettikleri noktalara açıklık getirmiş,yapılması gerekenlerin ölçüsünü vermiştir. 



“Üstad’ın duvarda asılı duran uzun bir şecere listesi vardı.Üstad her gece onların 

ismini zikrederek dua ederdi.Akşam bize tembih ederdi:’Hazırlanın,yarın falan yere 

gideceğiz’Biz arabayı hazırlar,sabahı beklerdik.Sabah olunca şecereye işaret 

ederek,’Bunlar izin vermedi’derdi.Şecerede ben bir kadın ismi gördüm.O da Rabiat-ül 

Adeviye idi”dedi.”
1477

 

SADELEŞTİRME ÜZERİNE 

 Sadeleştirme konusunda aslında az şey söylenmedi. 

 Tümüyle tasvib görmeyip,bunun nur hizmetine bir darbe olduğu kanaatı oluştu. 

 Şu gerçeğin bilincinde olunmadı; 

 Risale-i Nur sadece dinin değil aynı zamanda dilin de muhafazasına çalışmıştır. 

 Dinin muhafazası ve de zenginleşmesinin dil ile mümkün olacağını,bunun sadece 

Türkiye için değil,tüm İslam dünyasının ortak bir dili olduğu gerçeğini,gerçekleştirmeye 

çalışmaktadır. 

 Ortak dil kavgaları da ortadan kaldırır.Bugün içte ve dışta Müslümanların 

kavgası,birbirlerini anlamama ve kendilerini anlatamamadan kaynaklanmaktadır. 

 Sadeleştirme tamamen hissi olup,Bediüzzaman yerine kişinin kendisini,kendi 

kapasite ve kısır seviyesiyle olaylara bakmasını getirir. 

 Bir defa okunur,ikincisi okunmaz. 

 Ben üç Mesnevi-i Nuriye-yi de okudum. 

 Arapçası,gayet zengin. 

 Abdulmecid Nurs’nin tercümesi,üstadın onayından geçmiş,bazı yerler tercüme 

edilmemiş ancak onlarca defa okuduğum,yüzlerce defa dinlediğim halde,binlerce defa 

daha tekrar edilse,yine yeni okuyor gibi tazeliğini görürüm. 

 Yazar adını vermeyeceğim,tercüme edilmeyenlerde dahil olan Mesnevi-yi aynı 

iştahla okumadım ve bir daha okuma ihtiyacını kendimde görmemekteyim. 

 Sadeleştirme bir şeyin asliyetini bozmadır. 

 Süte su katma faaliyetidir. 

 Ancak eserin aslı ve cümle cümle alınarak şerh ve izah yoluna gidilseydi,daha 

fazla yararlı ve ilgi çekici olurdu. 

 Risale-i Nur Kur’an dilini kullanmaktadır. 

 Risale-i Nurun her bir kelimesi bir kitap yazılacak derinlik  ve zenginliktedir. 

 Sadeleştirme ise bunu kısırlaştırma,bulandırma,cemaat oluşumunu,ilmi 

araştırmayı ve de ibadet manasını ortadan kaldırmaktır. 

  

*YILDIZLARI KONUŞTURAN BİR YILDIZNÂME  

Allahın sadık kulu adlı üstad ile ilgili çizgi filimde tercüme edilen yıldızname çok 

basit düşmüş. 

Ne bir ağırlığı ve ne de bir ciddiyeti söz konusu olmaktadır. 

 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-03-2013 
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ZULMÜN LEŞ-KERLERİ-LİDERLERİ 

 Pkk-yı kimler besledi. 

 İrticayı pkk-dan daha tehlikeli gören zihniyet ve mensupları. 

 Beşli çetenin mahsulü. 

 Bin yıllık islamın bayraktarlığını yapmış olan ordu,camiler kurarken,birden 

camisini bombalayan,i’layı kelimetullahta bulunurken,birden içinde bulunan namaz 

kılanları,eşleri örtülü olanları,dine bulaşmış! olanları içinden attı.Bununla da 

kalmadı,hiçbir hayat hakkı tanımaksızın,başka kurumlarda çalışmasına müsaade 

etmedi,atıldığında eşi hastanede yatarken,hastaneden çıkarıldı ve on beş gün içinde 

ölmesine sebeb olundu. 

*Tarihte eşkiyaları ortaya çıkaran en büyük âmil,adaletsiz yönetim,halktan 

kopuk bir idare ve dıştan desteklenerek içi zayıflatmak amacıyla sürekli olmuştur. 

 Devlete karşı açılan bir bayrak! tır. 

 16.ve 17.yüzyıllar bunun yaygın dönemidir. 

 Kuralsız da olsa, devlet gibi büyük bir güce sahip olmanın gururu insanları 

baştan çıkarmış,keyfi hareketlere sevketmiştir. 

 Tarihteki "Celali İsyanları" devleti 14 yıl kadar uğraştırmıştır. 

 Geçmişten günümüze bu milletin en hassas ve yumuşak karnı;Şia ve ermeni 

olmuştur.Birini İran beslemiş,diğerini Ermenistan... 

 Eşkiyalığın en büyük zararı;devletin gücünü dağıtıp,toplamasını ve 

toparlamasını engellemektir.Onun için çoğu zamanda dış destek bulmuştur. 

 Her dönemde çıkmış,devleti dışarıdan ve içerden zayıf düşürerek darbeye ve 

yıkmaya hazır hale getirmiştir. 

 Tıpkı bizdeki pkk-nın içte Ergenekon,dışta ise Ermenistan,Avrupa ülkeleri, 

Suriye,iran, Almanya,Abd  gibi devlet destekli olması gibi... 

 Kandırılan gençler,para vaat edilen ve Hasan Sabbah gibi cennet vadedilen 

insanların kandırılmasıyla oluşturulmuş bir çapulcu güruhudur. 

 Bütün bunların özeti;cehalet,fakirlik ve toplum ve kabile ihtilaflarıdır. 

 Bu üçünün olduğu yer olan doğu bölgeleri ise,tam da buna müsait 

bırakılmış,tetiklemeye hazır yerlerdir. 

 Ordunun içinde bulunan Ergenekon terör örgütü mensupları,sırf darbe yapma 

uğruna teröristleri beslediler. 



 1970-lerin sol zihniyeti buna eleman sağladı.Boşluğunu bunlarla doldurdu. 

 *Her dönemde kaosla oluşturulan darbe ortamları,28 şubatta da geniş bir 

katılımla yani en üstteki Demirel-den en alttaki işçiye kadar destek oluşturuldu. 

 28 Şubatı kurgulayanlar,yapanlar ve alkışlayarak maddi ve manevi destekte 

bulunanlar;bu milletin kiri ve döküntüsü olan bir asırlık çöplükleridirler. 

 Bunlar toplumu da kendi çöplüklerine çekmektedirler. 

 Rahmetle değil,lanetle anılacak kimselerdir. 

 İsrailin ortamı hazırlama planıyla beraber,Abd-nin kriptolu emriyle içteki 

maşaların devreye konulmasıyla oluşturulmuştur. 

 Menfi insanların ortak noktada buluştukları bir zemin olmuştur. 

 *Kader cihetiyle ise;Kader her şeyin güzel cihetine bakar.Bu da olumlu olan 

yönleridir. 

 Kimlerin ne olduğu,ne kadar samimi olup olmadığı bu ateş ve ateşleme ile ortaya 

çıkmıştır. 

 Samimi Müslümanlar için bunlar ve yaptıkları birer gübre ve gbrelemelerin 

yapıldığı gübrelik oldu. (Epey yaksa da...) 

 İnançları insanları bu ateş pişirdi ve biledi.Bir kısmını yaktı kül etti. 

 Hz.Âdem-den beri devam eden iman ve küfür mücadelesinin şiddetli bir safhası 

oldu. 

 Dün 28 şubatı yapıp sürdürenler,bugün zillet içerisinde hesap vermekte,içeride 

yatmaktadırlar. 

 Burada kendi illet,zillet ve mahcubiyetleri içerisinde yanmaktadırlar. 

 Geçmişten beri unutulmadan süre gelen Dakyanuslar,Firavunlar,Nemrudlar ve 

Hülâgular kafilesine,28 şubatçılarda eklenmiş oldu. 

 Bu lekeli tabloya zulmün lider kadrosu denilmesi layık ve yerinde oldu. 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-Şubat-2013 

  

 

 

 



ZULÜMLE BERBAD OLAN İSRAİL 

*Zulüm bir yandan kendisini boğacak kanını elde ederken,diğer yandan sönmüş ve 

sönük.küllenmiş ve donuk duyguları harekete geçiriyor. 

Hadiste:-Ez zâlimu seyfullah yentekimu bihi sümme yuntekemu minhu.- 

-Zalim Allahın kılıncıdır,onunla intikam alır,sonra dönülür ondan intikam alınır.- 

*İşte İsrail ve Işid,filistine vuruyor.Işid kimin işi? 

*Hitler Yahudilere zulmetti,Kader ise adalet etti. 

-"Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde mutlaka bir halife yaratacağım demişti. 

Demişlerdi ki: Orada bozgunculuk edecek ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz, 

sana hamd ederek noksan sıfatlardan arılığını söylemede, seni kutlamadayız ya; ben, 

sizin bilmediğinizi bilirim demişti."
1478

 

 

Meleklerin bu dediği,fesad çıkaracak,kan dökecek varlıklar’ 

Yeminle ifade edebilirim ve de kefaret gerekmeksizin söyleyebilirim ki; BUNLAR 

YAHUDİLERDİR. 

MELEKLER BİLE ONLARIN ALEYHİNDE,ONLARA LANETTE... 

-“ Haziran ayından bu yana Irak'ın önemli şehirlerinin kontrolünü ele geçiren IŞİD, 

Filistin bayrağı yaktı. Suriye'nin Halep kentinde oldukları anlaşılan IŞİD militanlarının 

Filistin bayrağını tekbirler eşliğinde yakmaları dikkat çekti.” 
1479

 

Işid- de israilin sağ koludur. 

Orta doğudaki Işid çıkışı İse,tıpkı hariciler gibi. 

-“ABD Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden, IŞİD adlı terörist grubu 

kuran üç istihbarat örgütünü açıkladı. 

FarsNews'te yer alan bir habere göre; ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve ABD Ulusal 

Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden, Amerika, İngiltere ve İsrail 

istihbaratlarının, terörist Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) kurmak için beraber 

çalıştıklarını iddia etti. 

Snowden; ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratlarının dünyadaki bütün terör aşırılıklarını 

"The Hornet's Nest" yani "Eşekarısı Yuvası" adlı bir strateji ile bir araya getirmeye 

çalıştıklarını ifade etti. 

Eski ajan; İsrail'i korumak için tek yöntemin, Ortadoğu'da İsrail'le fikirleri ters olan 

grupları kendi kontrollerinde tutarak ,İslam'a karşı yeni düşmanlar yaratmaktan 

geçtiğini belirtti. 
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Ayrıca söz konusu haberde, ABD istihbaratına dayandırılan bilgiyle beraber şu ifadeler 

yer aldı: "IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi bir yıl boyunca MOSSAD tarafından yoğun 

bir askeri eğitim , Din'i kurslar ve konuşma becerisi kursları aldığı meydana çıktı"
1480

 

*İçten Türkiye-yi kuşatamıyanlar,dışarıdan ve çevreden yıpratmaya çalışmaktadırlar. 

* DUYGUSUZLAŞTIRILMIŞLARDANMIYIZ? 

-Arap dünyası,İslam dünyası büyük bir sınav vermektedir. 

İslam dünyası israilin yaptıklarına sessiz hatta alkışlamakta ve destek olmaktadır. 

*İsrailin yaptığı bu zulümler içte ve dışta ve de dünyada bir yandan kirli çamaşırların 

ortaya çıkmasına sebeb olmakta,bir yandan da ehli imanın ittifakına ve ittihad-ı islâmın 

ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. 

*’2023′te İsrail olmayacak!’/Kissinger: 10 yıl içinde İsrail olmayacak. 

-“ABD’nin 17 istihbarat örgütünün yaptığı açıklamalarda 2020′den sonra İsrail’in 

olmayacağını söylemektedir. 

-Şeyh Ahmet Yasin-de aynı tesbitte bulunmakta.2021-25 yılları arasında israilin 

olmayacağını bildirmektedirler.
1481

 

*”İsrailli milletvekili Ayelet Şaked’in Facebook’ta Filistin halkını düşman ilan edip 

“Filistinli anneler de oğulları gibi ölmeliler” sözlerini paylaşması büyük tepki çekti. 

 İsrail Parlamentosu’nun aşırı dinci Evimiz Yahudi Partisi üyesi Ayelet Şaked (38), 

Filistin halkına savaş ilan ettiği sözleriyle büyük tepki çekti. Şaked, önce Facebook’taki 

kişisel sayfasına şöyle yazdı: “Bu bir savaş, teröre, aşırılığa ve hatta Filistin yönetimine 

karşı verilen bir savaş değil. Aslında bu iki kişi arasında gerçekleşen bir savaş. Düşman 

kim? Filistin halkı. Neden? Bu savaşı çıkarttıkları için onlara sorun”. 

 Bu sözlerden bir hafta sonra İsrailli üç gencin ölümüne “misilleme” olarak Filistinli 17 

yaşındaki bir genç Doğu Kudüs’te kaçırılıp diri diri yakıldı. Şaked, geçen pazartesi ise 

Facebook’tan İsrailli gazeteci Uri Elitzur’ın şu sözlerini paylaştı: “Bütün teröristlerin 

arkasında onları destekleyen onlarca kadın ve erkek var. Hepsi bizim düşmanımız ve 

onların kanı elimizde olmalı. Bu oğullarını çiçeklerle cehenneme yollayan anneler için de 

geçerli. Onlar da oğullarının izinden gitmeli. Yılanların yetiştikleri evler de yıkılmalı ki, 

daha fazla yılan yetişmesin.”
1482
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*Bununla kalmamışlar ve;”Müslüman kadının karnına ateş et, bir kurşun ile iki can” 

diye tişört yaptırmışlar.
1483

 

*”Haham Dov Lior, İsrail ordusuna verdiği mesajında 'Keşke tüm Filistinlileri 

öldürseler. Gazze'yi tamamıyla yok etseler.' İfadelerini kullandı. Acımasız İsrail 

ordusunun yaptığı katliamlara ve akıttığı kana doymayan Lior, Tevrat'taki 'savaş' 

kavramına dikkat çekerek, 'Tevrat bize, savaşlarda nasıl muamele edeceğimizi 

öğretiyor' diyerek yaptığı ırkçı açıklamaları tevrata isnad etti. 

Lior, İsrail haber portallarına verdiği röportajda, Kassam Tugayları'nın Gazze halkı 

içinden çıktığını hatırlatarak, 'Bu askerler Gazze halkının içinden çıkmışsa bütün Gazze 

bizim için düşmandır. Her birisini öldürmeliyiz, Kassam ile savaş halinde olduğumuz 

için Gazze halkının elektriğini kesmek, onlara her türlü zulüm ve baskı uygulamak 

mübahtır, onlar bunu hakediyor' şeklinde konuştu.”
1484

 

-Başbakan Erdoğan, “terör devleti” diye nitelediği İsrail’in Ramazan ayında Gazze’ye 

saldırdığını ve masum insanları katlettiğini söyledi. Bir İsrailli kadın milletvekilinin de 

çıkıp “Bütün Filistinli anneler ölmeli” dediğini hatırlatan Erdoğan, Hitler’den dem 

vuran İsrail’in barbarlıkta onu geçtiğini söyledi.”
1485

 

*”Gazze'deki soykırıma karşı vicdanını ilikleyen Batı dünyası, İsrail terörünün protesto 

edilmesine bile izin vermiyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 'medeni' ülkeler 

iki haftadır bebek, çocuk ve kadın ayırımı yapmadan Filistinlileri katleden barbarlara 

toz kondurmuyor. Bundan cesaret alan Netanyahu, Erdoğan'ı yine ABD'ye şikayet etti. 

BM'nin harekete geçmesini bloke eden Amerikan yönetimi, bütün kurumlarıyla İsrail'i 

korumaya aldı. Medyada eleştirel tek satıra bile izin verilmiyor. Fransa'da Gazze 

protestolarına katılan 38 kişi tutuklanırken İngiltere Başbakanı, ölen İsrailli askerler 

için başsağlığı diledi. Kızılhaç ise Filistinliler yerine Yahudilere yardım ediyor.”
1486

 

*İsrailli akademisyen Dr. Mordechai Kedar, İsrailli üç gencin cesetlerinin bulunduğu 1 

Temmuz’da bir radyo programında “Teröristleri caydıracak tek şey, mesela gençleri 

kaçırıp öldürenleri, onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek” dedi.  

Arllan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Kedar’ın, katıldığı “Hakol Diburim” adlı 

programda, “Hamas liderlerini caydıracak tek şey kafaları ve omuzları arasındaki 

bağlantıyı tehdit etmek” sözleri üzerine sunucu Yossi Hadar, “Peki sizce bu Hamas’ın 

rütbelerinde elenmeye yardımcı olur mu?” sorusunu sordu.  

 Kedar ise soruyu şu şekilde yayınladı: “Hayır, çünkü aşağılara indikçe anlayış 

tamamen farklı. “Teröristleri caydıracak tek şey, mesela gençleri kaçırıp öldürenleri, 

onların annelerine veya kız kardeşlerine tecavüz etmek. Ne yapacaksınız, bu içinde 

yaşadığımız kültür.”  

 Programın sunucusu Yossi Hadar, Kedar’ın sözlerinin ardından şaşkınlığını 
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gizleyemedi ve “Biz böyle önlemler alamayız tabii ki” dedi. Kedar ise düşüncesini, “Ben 

ne yapmamız veya yapmamamız gerektiği hakkında konuşmuyorum. Ben gerçekler 

hakkında konuşuyorum. Bir intihar bombacısını caydıracak tek şey, eğer bu eylemi 

gerçekleştirirse kız kardeşinin tecavüz edileceğini bilmek. Yalnızca bu şekilde o terörist 

evine döner ve kız kardeşinin onurunu korumak” sözleriyle savunmaya devam etti. 

İfadeleriyle İsraillilerin de tepkisini çeken Kedar, konu hakkında yorum yapmayı 

reddetti. (Haaretz)
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-*”Başbakan Erdoğan, Şaron'un İsrail'in başında bulunduğu dönemde bir İsrail ziyareti 

yaptığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Bu İsrail ziyaretinde konuşuyoruz, hiç unutamıyorum o zaman Ariel Şaron'un şu 

ifadesi çok manidardı. 'Hayatımda en mutlu olduğum an, Filistin topraklarında 

tankların üzerinde Filistinlileri öldürmekti' dedi. Şok oldum, dedim 'Ne diyorsun sen 

ya?' Bununla mutlu olunur mu? Bununla şeref duyulur mu? Ama bak 6-7-8 yıl 

biliyorsunuz nasıl yaşadı. Çünkü o mazlumların ahı yerde kalmayacaktı."  

Aynı şeyi yine bir başka İsrailli'den dinlediğini vurgulayan Erdoğan, "İsmini onun da 

ayrıca veremeyeceğim. O da 'tanklarla gireceğiz' dedi. Bunlar aynı kafada çünkü genler 

aynı, bunların genlerinde ne yazık ki ciddi manada Müslüman düşmanlığı var. Onlar 

ahlaklarının meşreplerinin gereğini yapıyorlar" diye konuştu.” 
1488

 

-İslâm dünyası tükürse,tükürüğünde boğacağı israilin başarısının ve varlığının sırerı 

nedir denilirse? 

-” Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve 

meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin mes'elesinde, hubb-u 

hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî İsrailiyenin mezaristanı olan 

Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir 

ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca 

Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.” 
1489

 

MEHMET ÖZÇELİK 

26-07-2014 

 

WWW.TESBİTLER.COM 

WWW.MEHMETÖZÇELİK.COM 

                                                           
1487 http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1183203-israilli-akademisyenden-asagilik-oneri  
1488 http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1184723-erdogan-sok-oldum-ne-diyorsun-sen-ya  
1489 Bediüzzaman.Şualar.507. 

http://www.tesbi̇tler.com/
http://www.mehmetözçeli̇k.com/
http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1183203-israilli-akademisyenden-asagilik-oneri
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1184723-erdogan-sok-oldum-ne-diyorsun-sen-ya

