
  

                                                        VİRÜSLER     VE    GÜNAHLAR 

            Virüsler bilgisayarların anarşistleridir.En büyük olarak addedilir.Görünmez 

düşmandır.Bilgisayarları ağaç kurdu gibi kendi elleriyle bitittirirler. 

            Sürekli anti-virüsler üretilir,virüslere karşı.Çünki virüsler çeşitli 

zamanlarda,faydalı dosyalar olarak görünerek,dokunulmasıyla ceyran çarpar gibi 

ortaya çıkar. 

            Tıpkı bir filimde bir rahibin şeytanın saklandığı yerden çıkmaması için kilidi ele 

geçirmeye çalışırken,diğer yandan da şeytanın vekili olup her şekle giren,öldürdüğü 

kimselerin kimlik ve şekillerine sahib olarak hile ile ele geçirmeye çalışıp,şeytanı 

saklanıp,hapsedildiği yerden kurtarmaya çalışması senaryosuna benzemektedir. 

            Virüsler de şeytanın olmasa da şeytanca şeytanlıkların ortaya çıkması için 

menfice yapılan hilelerdir.Gündemi takib eder,aşina bir simaya bürünerek ortaya çıkıp 

dikkatleri üzerine çeker. 

            Virüslerin başarısında en önemli rol;kendi gücünden ziyade karşıdakinin 

güçsüzlüğüdür.Meydana gelebilecek bir boşluktan istifade ile dünyanın öbür ucundan 

gelip evinizin ve büronuzun içerisinde en mahrem yer olan kendi şahsi bilgisayarınıza 

girerek bilgilerinizi ibtal edebilmekte,bazen bunları ele geçirmektedir. 

            Nitekim Microsoft-un yıllardır proğramında bulunan boşluklardan istifade ile 

bazı şirketlerin hesablarına girilebilmekte,bugün ise onlar için –yama-proğramlar 

üretilmektedir. 

            Her bilgisayara girilebilmektedir.Bunun kolay ve zorluğu ise o bilgisayarın güç 

ve zayıflığı ile orantılı olmaktadır. 

            Günahlarda birer virüsdürler.Şeytanlar insan bilgisayarlarındaki ana kart olan 

hafızadaki bilgi arşivine girip rahatlıkla bilgileri değiştirip silebilmekte,yerine yanlış 

bilgiler yerleştirebilmektedir.Buda insanın günahdaki çokluğu iyilikteki azlığı ile 

orantılı olarak etkili olabilmektedir. 

            Şeytanın virüsüne karşı anti-vürüs ise iman ve inançtır.İmanın ve inancın 

kuvveti derecesinde virüsler yani günahlar etkisiz kalmakta,o virüsü imha etmektedir. 

            Şeytan her seferinde değişik virüslerle de gelse,kuvvetli iman,kuvvetli anti-virüs 

onu kontrol edebilmekte ve engel olmaktadır. 

            Kale muhafızlarının kuvveti düşmanın içeriye girmesini engeller. 

            Yapılan nice antivirüsler artık etkisizlikten dolayı işe yaramaz hal almıştır.Kendi 

zamanında bir değer ifade edip,önemli bir görev yaptığı halde,şmdi yapmamakta ve 

yapamamaktadır.Çünki silah farklıdır. 



            İslamın ilk dönemlerinden beri imanın ön plana çıkması,asrımızda daha da önem 

kazanması,virüslerin farklılığı ve etkililiği ile orantılı olmasındandır. 

            Her bir günah,kötülük virüs,her bir iyilik ve sevab anti-virüstür. 

            Anti-virüsler arttırılmalıdır.Bu bir garantidir. 

            Şeytan hariçten gelen en büyük virüs iken,nefis ona göre küçük olsa da içte 

yaptığı etki ve yardımdan dolayı dıştaki virüsten daha da etki alanı geniştir.Çünki kurt 

gövdenin içine girmiş,içten kemirmektedir.İkisi beraber insan bilgisayarının 

çökertilmesine çabalamaktadırlar. 

            Virüslere dikkat! 

            Virüslerden korununuz! 

            Virüs salgını var,tedbirinizi alınız. 

            Virüsler ölsün,kahrolsun!Ancak kahrolur,ölmez,çoğalma özelliğine 

sahiptir.Değişen taktiktir. 

            Virüs kontrolü yaptırdınız mı? 

            Virüslerle aranız nasıl? 

            Virüsün her çeşidinden sakınınız?Gerek aslından,gerek taklidlerinden... 

            Tek virüssüz hayat,cennet hayatıdır. 

            Hepinize virüssüz bir hayat dilerim... 

  

                                                                                                          Mehmet ÖZÇELİK    

                                                                                                                5-8-2003 

  

                                             

 

 

 

 

 



İLÂHİ     MAZHARİYET 

  

            Hayatta bazen bir noktanın bile hayatı güzel noktalaması açısından büyük önemi 

olmaktadır. 

            Şu anda biraz daha salim bir düşünce ile düşündüğümde;ya öyle 

olmasaydı,durum hangi merkezde olurdu?acaba demeden de edemiyorum... 

            Bir yaprak bile kaderin takdiri ile düştüğü içindir ki,bizim mukadderatımız 

kaderin haricinde elbette düşünülemez. 

            Başımdan geçen bu olay herkesinde hayatında buna benzer olayların geçebileceği 

ve düşündürmesi temennisiyle ibretli bulup,anlatmayı düşündüm. 

            İmam-Hatib-i yeni bitirmiştim.Niyetim İlahiyata devam etmekti.Ancak sadece 

üniversite imtihanı ile iş bitmiyor,ilahiyatlar da kendi bünyelerinde imtihan 

ediyorlardı.Kazanmak bir problem,okumak başlı başına ayrı bir problem idi. 

            O yıl diyanet memleketimize on üç kişilik imamlık kadrosu göndermiş,imtihanla 

imam alınacaktı.Ben de müracaat ettim. 

            Müracaat edenler hem çok,hem de yıllardır hafız olup da müezzinlik 

yapanlar,sesi güzel olan zaten diyanet mensublarından diğer kadroda bulunanlarda 

imtihana giriyorlardı.Sayı altmışın üzerinde idi. 

            Tevekkeltü alellah deyip,birazda kendime güvenerek imtihana girdim.Kur’an-ı 

Kerimim iyi idi.Biraz da –tahdisi nimet olarak- sesimde fena değildi. 

            Herkes gibi sonuçları bekliyor,müftülüğe giderek devamlı ilanın yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediyorduk. 

            Ve nihayet kazananların listesi müftülüğün kapısına asılmıştı.Listedeki 

kazananlar puan sırasına göre olmayıp,giriş sırasına göre sıralanmışlardı.Yukarıdan 

aşağıya doğru adeta dağa tırmanır gibi tırmanıyor,bir yandan da belirli belirsiz 

terliyordum.Ancak dağa vardığımın farkına varmış olacağım ki,birden sevinçle beraber 

heyecanla kendimi on birinci sırada buldum.Kazanmıştım.O da okulu bitirip ara 

vermeden hemen görev alarak. 

            Durumumuz iyi değildi.Babam yıllardır diz üzerinde çekiç vurarak ayakkabı 

yapıp satmaya çalışmış,oda yetmemiş büyük denizlere açılan küçük balık misali 

İstanbul gibi bir yerde bu işini sürdürmeye başlamış,bir yandan da kaderin de 

takdiriyle uzun süren hastalıktan dolayı işini sürdürememesi tekrar memlekete 

gelmesine,memlekette de geçici işçi statüsünde yılın yazları belli aylarında köylere 

giderek şantiyelerde işçi olarak çalışmaya başlamış.Çok şükürler olsun,düşe kalka bu 

vaziyet içerisinde bir geçim ile hayatımızı sürdürmeye çalışmışız. 



            Benim memuriyeti kazanmış olmam,önemli bir boşluğu doldurmama sebeb 

olacaktı.Böyle bir müjde bir an evvel haber verilmeliydi.Öyle de yaptım.Ailemde 

benimle beraber böyle bir sevinci kutladılar,hepsi memnundu. 

            Ancak memnuniyetimiz çok sürmedi,bir gün sürmüştü.Kulaktan duyduğum 

haberi doğrulamak üzere ertesi günü tekrar müftülüğün kapısına gittim.Şimdi ise bir 

önceki günün sevinci yok olmuş,yerini hüzün almıştı.Yerime birinci yedekte bulunan 

kişi gelmiş,ben de onun yerine geçmiştim.Aslın yerini yedek almıştı. 

            Bunda ise mutlaka bir iş vardı.Bu sefer eve hüzünlü haberi ulaştırmıştım.Bir 

günlük sevincin yerini,hepsinin üzerinde bir hüzün almıştı.Büyüyen bu hüzün dışarıya 

taştı. 

            Ben ise çaresiz birazda utangaç bir halden dolayı bu durumu ne müftüye,ne 

müftülükteki memura,nede müftünün kayınbabası olan sevdiğim büyüğüme bir türlü 

sorup öğrenemiyordum. 

            Eli öpülesi büyüğüm,babamında çok sevdiği yakınıydı.Babam hürmetle ona 

durumu arzetmiş,oda bize bir cümle ile öğrenip cevab vermişti; 

            Mehmet,Kur’an-ı okurken çok güzel okumuş,fakat bir yerde biraz boğazından 

ses gıcıklı!? çıkmış.. 

            Bu cevab tatmin edici değildi.Kırmak da olmazdı ama genede bir şeyler 

söylemeyi hissetti babam; 

            -Niye,Mehmet kendisine kaset mi dolduracak yoksa?İmamlıkta aranan doğru ve 

düzgün olarak Kur’an-ın okunması değimli? 

            Bir sessizlik ve ayrılış... 

            Biraz yapımız,biraz karekterimiz olsa gerekki,kolay kolay Talib olmadık,Matlub 

olmadıkça...Ancak böyle bir haksızlığa da göz yummak olamazdı.Su-i istimalin 

olduğuna simim gibi inanıyor,bunun sebebinin müftülükte bulunan birinci derecede bir 

memurun,ikinci derecede de müftüden kaynaklandığına inanıyordum. 

            Simalarda üzüntü,içimizde bir ah vardı.Bu ahımızı sadece ilahi dergaha 

sunmuştuk. 

            Birkaç gün sonra,babam arkadaşları ile oturmuş çay içerlerken,içlerinden birisi 

babama; 

            -Yahu Celâl!Senin bir problemin var herhalde?Bir kaç gündür 

üzüntülüsün.Nedir derdin,deyip sorunca,babamda durumu kendilerine 

anlatıyor.Ankara’da bir tanıdığın yok mu?diyor.Babamda var diyor.Arkadaşı ısrarını 

sürdürerek sen niye duruyorsun,onun yanına gidipde durumu onlara da anlatsana... 

            (Neyle gidilecek,nasıl gidilecek?) 



            Eğer paran yoksa al bu parayı sonra bana ödersin diyerek yol parasını da 

veriyor. 

            Ve biz babamla beraber Arkadaşının yanına gittik.O Adıyaman milletvekili,o 

Bakanla ve Diyanet İşleri Başkanı ile irtibat kurup randevu alındı. 

            Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç’ın huzuruna vardık.Hürmet ve saygıyla 

karşıladı.Olayı anlattık ve inceleteceğini söyledi. 

            Babam karne ve diplomamı Başkana uzattığında başkanın dikkatini çekmişti.Ya 

hu bunun Kur’an dersini müftü girmiş ve de dokuz vermiş,eğer bu çocuk iyi değilse 

neden dokuz vermiş? 

            Düşündürücü idi... 

            Babam son söz olarak,belki de sözün başı ve özünü oluşturan şu sözü söyledi: 

            -Sayın Başkanım!Biz buraya kadro almaya gelmedik.İnceletin eğer 

kazanmış,hak etmiş ise hakkı verilsin yoksa kazanmamışsa hak edene kadar çalışsın. 

            Başkan şaşırmıştı.Allah Allah,dedi.Yahu şu insanın dediğine bakın,hergün 

buraya yüzlerce insan kadro almak için el etek öpüyor,aracılar koyuyor,bu ise kadro 

istemediğini,kadro almak için gelmeyip,hak etmişse verilsin diyor.Bu insanın işiyle 

ilgilenilmez mi? 

            Sağ olsun ilgilendi de. 

            Biz memlekete gelmiş,birkaç gün sonra Diyanetten müfettişlerde 

gelmişlerdi.Amcam gilin dükkanında oturup kendileriyle konuşulmuştu.Çaylarını 

içtiler,öğle saati olduğu için yemeğe kalmaları teklif edildiğinde;Aslında bizim bu çayı 

içmemiz bile uygun değil di,ancak sizleri kırmamak için içtik diyerek yemek 

yememişlerdi.İşi adaletli yürütmek istiyorlardı,her şüpheden uzak olarak... 

            Şunu söylemişlerdi.Biz Mehmet’in birinci imtihan kağıdını bulduk,onda 

kazanmış görünüyor,ancak herkesin olduğu halde Mehmet’in ikinci imtihan kağıdını 

bulamadık,yoktu. 

            Okulada gitmişler,notlarımı incelemişlerdi.Kur’an-ı Kerim ve Arapça derslerine 

müftünün girip dokuz,on  puan verdiklerini tesbit etmişlerdi. 

            Bütün incelemeler ve mevcut durum neticesinde ortaya çıkan durum şu idi 

ki;ben imtihanda ikinci olmuşum.Fakat ikinci kağıt ortada bulunmadığından imtihan 

iptal edilmişti.Birinci ise,Ya Ulu caminin hafız,müezzini idi,ya da kıraat ve sesi güzel 

olan Ali hoca idi. 

            Benim ise tayinim direk Ankara’dan memleketimizin camisi olmayan,kadrosu 

bulunan bir köyüne yapılmıştı.Caminin temelinin atılmasına vesile olmuştuk,bir seneye 

yakın orada tek başıma imamlık görevini yürütmüş,daha sonra merkezin muhtelif 

yerlerinde toplam yirmi beş ay bu kutsal ve şerefli görevi yapmıştım. 



            İmtihan altı ay sonra bir daha açılmıştı. 

            Müftü ise sürgün edilmişti,oda bir daha memleketinde görev yapamaz 

ibaresiyle.Oysa bir partiden aday olup milletvekili olma durumu söz konusu idi.Ancak 

kendisinden sonra gelen kişi hem vaizlik yapmış,hemde milletvekili olmuştu. 

            Söylenenler arasında şuda vardı;Efendim o yedekdeki kişi müftünün evine bir 

teneke tereyağı götürmüş. 

            Veya o kişi bizim siyasi partimizden olup,bu ise tamamen bizim siyasi partimizin 

dışında bir kişi olduğundan kaynaklanmış gibi söylentiler söylenmekte idi. 

            Anlatmak istediğim olay başdaki idi.Belkide bu imtihan hayatımda bir nokta gibi 

yer işgal etmekte idi.Ancak hayatımın istediğim şekilde noktalanmasında önemli rol 

oynamıştır.Bu sayede iki yıl içerisinde maddi manevi toparlanmama sebeb oldu. 

            Beklide bu temel ve aşama ile üç yüz altmış kişinin içerisinde alınacak olan altmış 

kişinin arasına girmiştim. 

            Hayat ve hayatın işleri önemsenmeli,küçük ve önemsiz görülmemelidir.Azim ve 

gayret ile zorluklar aşılmaya çalışılmalıdır. 

            Gayret bizden,muvaffakiyet Allahdandır. 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                      19-08-2003  

  

                                               MAÇ    KAÇ    KAÇ 

  

         Genç ve dinamik bir insandı.Gençliğin ondaki hevesi ise daha dinamikti.Ancak bu 

durum ne imtihanın iptaline,ne de imtihandan hariç tutulmaya bir sebeb teşkil etmediği 

gibi,belki onu daha da ağırlaştırıyordu. 

            Ancak bu gencin ağır basan yönü spordu.Masumca başlayıp devam eden bir 

alan.Tam bir fanatik spor hayranı,daha doğrusu bir hastası idi. 

            Ancak davet ve davetiye umuma çıkarılmakta,kimse ondan hariç 

bırakılmamakta idi.Bu genç de,beklide milyardan fazla ihtiyarın içerisinde kendisine 

davetiye çıkarılanların içerisine dahil edilmişdi. 

            Ölüm döşeğinde yatmış,sekerat  ânını yani bekleme süresini doldurmaya 

çalışıyordu,davetiye gönderenin davetine icabet etmek üzere… 



            Âilesi başucunda durmuş,kelime-i şehadet getirerek,onunda kendisiyle beraber 

getirmesini sağlamaya çalışıyor,bir yandan da eve gelmiş olan irşad ekibi de Yasin-i 

okuyorlardı.Böylece hiç olmazsa ölüm ânı olan gidiş ânında imanla gitmesini sağlamak 

için her bir yandan çaba gösteriyorlardı. 

            Bütün bu çabalar ise pek o kadar etkili olmuyordu.O yine kendi aleminde 

bulunuyor ve geziyordu.Başkalarının alemi ve başka alem şimdilik onu pek 

ilgilendirmiyordu. 

            Sürekli sayıklayıp kendi kendine konuşuyor ve şöyle diyordu: 

            -Maç Kaç Kaç?.... 

            Son nefesini de sıfır sıfırla kapatıyordu. 

            Birisinin çıkıpta maçın sonucunu ona söylememesi işin çehresini 

değiştiriyordu.Belki galib olduğu tarafın galibiyeti hatırlatılıp söylenseydi,çenesini de 

farklı kapatabilirdi. 

            Biraz farklıda olsa,bunun durumuda duvar ustasının durumundan geri değil 

belki daha hazin idi… 

            Duvar ustası da hergün yanındaki işçisine taş getir,harç getir deyip,duvar 

örüyordu. 

            Oda son nefesinde hanımının telkin ve kelime-i şehadet getirmesine hiç aldırış 

etmeden; 

            -Taş getir,harç getir.Taş getir,harç getir…diyordu. 

            Son anda hanımı bir çare olarak bu durumu yanında çalıştırdığı işçiye 

anlattığında işçi;bunun kolay olduğunu söylemiş ve ustasının başucuna gelerek şöyle 

seslenmiş,daha doğrusu bağırmıştı: 

            -Usta,Paydooos!... 

            O zamana kadar hep aynı kelimeleri söyleyen Ustası,birdenbire kelime-i şehadeti 

getirmiş ve ruhunu teslim etmişti. 

            Sebeb olarak ise;Bu usta her gün iş bitip paydos verdikten sonra,kelime-i şehadet 

getirir,elini yüzünü yıkayarak evine giderdi. 

            Son nefesinde de aleminde bulunan ve yapageldiği durumu dışarıya 

yansıtmıştı…. 

            Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz,nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz,hakikatı 

böylece bir kez daha tesbit olmuş oluyordu. 

            Şeyy..acaba hayat maçı kaç kaç?.... 



  

                                                                                                          16-10-2003 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                             

                                                           

 

 

 

MEDYA      DÜNYASI 

            Her zaman fikir ve düşünce,fiil ve aksiyondan önce gelir. 

            Atasözünde de belirtildiği gibi;Kişinin fikri ne ise,zikride o olur. 

            Her şey önce fikirde makes bulup kabul gördükten sonra uygulamalara yansır. 

            Geçmişten günümüze baktığımızda medyanın toplum ve devlet üzerinde önemli 

çapta yapıcı ve bozucu etkilerinin olduğunu görmekteyiz. 

            Medyanın baskıları söz konusu olduğu gibi,medyaya olan baskılarda bir 

gerçektir.Bazen devlet ve yönetim medya kanalıyla millete baskı yaparken,bazen de 

millet medya kanalıyla devlete baskı ve yaptırıcı ve caydırıcı güçte bulunmuşlardır. 

            Medya gerçeklere objektif bakmalıdır. 

            Tarafsız medya düşünülemez.Tarafsız olmak,bertaraf olmaktır.Tarafsız 

olmak,muhalif tarafı kabul etmektir. 

            Ancak bu keyfi ve gerçek dışı hareket etmek demek değildir.Zira herkesin ve 

herkesimin kendisine ait bir düşünce,inanç ve meyli vardır.Herşey hakkaniyet 

çerçevesinde olmalıdır. 

            Yazarlar ve edibler üzerindeki baskılar veya düşünceler,yazılan yazılara da 

aksetmektedir. 

            Geçmişten günümüze Bedii Faik ve Hasan Cemalde bunları görürüz.Hasan 

Cemalin kendi ifadesi ve yazdığı kitabı olan –Kimse kızmasın kendimi yazdım- ve 

televizyonda kendisiyle yapılan konuşmada yaptığı ifadesinde;Uluç Gürkanın gençlerle 

ilgilendiğini,kendisininde şeriatçı basını inceleyerek haberleri çarpıttığını hatta bir 

defasında Deniz Gezmişin bankayı soyduğunu bildiğimiz halde kendi ağzından 

veriyormuşuz gibi,büyük manşet atarak bankayı soymadığını yazdık ve söyledik 

itirafında bulunmuştur. 



            İstanbulda bundan bir asır evvel rüşvet alamayan bir medya mensubu;”İçme 

suyu deposuna at düşmüş-diye manşet atarken,bir gün sonra,-Meğer at kaymış,içine 

düşerek şişip patlamamış-diyerek –herhalde rüşveti almış olacak ki- haberi değiştiriyor. 

            Bir Müftünün keçisi başkaları tarafından çalındığı halde,manşetlere –Müftü keçi 

çaldı-diye manşet atılmıştır. 

            Medyanın çarşafı kirli..temizlemeye vermesi lazım..ne kadar 

temizlenirse...Değişmesi gerek..ancak altdaki de kirli..oda değişmesi lazım..hangi birini 

değiştireceksin ki?Huysuz büyük çocuk..devamlı altını kirletmekte...yatağı temiz 

tutmamakta..Herhalde bunu temizlemekte devlete düşmektedir. 

            Eskiden yazarlara edib denirdi..şimdilerde yazar denmektedir.Kaybolan ne? 

            Edibler edebli olmalı,hem de edebi islamiye ile edeblenmiş olmalı... 

            Yazar..neyi yazar..kaça yazar..yazarmış!..ne yazar! 

            Medya nasıl olmalı? 

            Medya toplumun değerlerini düşünmeli..kültür ve eğitime hizmet 

etmeli..müstehcenlikten uzak olmalı..ortaya koyduğu eseri 

kalitesidir.Annesinin,bacısının,karısının çarşaflarını gazetede 

sergilememeli..ölçülü..adaletli..yalan haberden uzak..kişi ve kişilik haklarına riayetkâr 

olmalı..şirketine basamak ve alet yapmamalı..objektif..sürekli gelişimlere açık ve 

yakalayan..yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. 

            Bilgi kirlenmesinden uzak,temiz bilgiler sunmalıdır. 

            Milletin sesi..toplumun nefesi olmalıdır. 

            Medyacılık kolay bir meslek değildir.Kağıda yansıyıncaya kadar bir çok 

devrelerden geçmektedir.Ancak kanallar temiz olmalıdır. 

            Yazan kimse patronun mahkumu durumunda bırakılmamalı.. zorlanmamalı.. 

demokratik çerçeve içerisinde yazmalıdır.Devlet-ordu-hukuk ve adliyeden sonra 

dördüncü bir kuvvet olduğunu söyleyen medya,millete ve ihtiyaçlarına tercüman olması 

halinde birinci kuvvet de olurken,aksi durumda her şeyini de yitirebilir. 

            Yazar yazdığını titizlikle yazmalı,tekrar tekrar gözden geçirmelidir. 

            Bu konuda değerli yazarlardan Gürbüz Azak,31-12-1995-de gece 22-30 ve 23-30 

da -Telve- proğramında yazılarını nasıl yazdığını şöyle açıklamıştı:"Her bir yazımı 8 

kere okur ve her birinde şu 8 özelliği ararım:1)Musiki yönünün olup olmadığını.. 

2-İmla yönüne bakarım.. 

3-Yeni bir şey var mı.. 

4-Bilinen bir şeyi yeni bir üslupla yapmaYI.. 



5-Şiirlilik yönü varmı.. 

6-İnandırıcılığı varmı. 

7-3-5-7 sene önce söylediğimle bir uyum ve zıtlık varmı,ararım.. 

8-Yazıyı gazeteye çıkarırken,götürürken derim,bundan daha iyi yazabilir miyim. 

İçimden evet gelince,onu yırtar,daktilonun başına oturarak yeniden yazmaya 

başlarım.”der. 

            Yazarlar kendilerine sormalı;Biz bumuyduk?Biz buyduk..Biz 

neydik..neredeyiz..neyiz..kimin sesiyiz..neleri vermekteyiz?Diyerek kendilerini 

muhasebe etmeliler. 

            Gazete ve yazarlıkta en önemli noktalardan biri belki de birincisi,Yazarların 

kendilerini çok dağıtmalarıdır.Âdeta yazmak için yazmaktadırlar.Sanki bir şeyler 

verebilmek için kendilerini feda etmekte veya bir çok keçi boynuzu yemekte ve de 

yedirmektedirler. 

            “Eğer doğru söylüyorsanız, bana ilme dayalı bir biçimde haber verin!"[1] 

            Söylenilenler ilme dayanmalıdır. 

            “Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Artık ileride anlarsınız.”[2] 

            Her haber zamanlı ve zamanında verilmeli,bir münasebeti olmalıdır. 

            “Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz: Hakikaten bunlar, 

Rablerine iman eden birkaç genç yiğitti; Biz de hidayetlerini artırdık.”[3] 

            Haberler doğru olarak nakledilmelidir. 

            “Ey iman edenler, eğer size bir fasık bir haber getirirse onu iyice araştırın, sonra 

bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.”[4] 

            Gelen haberleri araştırmalı,sonradan pişmanlık duymamalıdır. 

  

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                                  29-07-2003 

          

 

  

 

[1] En’am.143. [2] En’am.67. [3] Kehf.13. 
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[4] Hucurat.6. 

  

 

KUR’AN-I KERİM-DE GECE VE KORKU 

Kur’an ve Hadislerde geçen Gece ve Korkuyla ilgili olarak özetle şunlar 

zikredilmektedir. 

1-Gece ile Gündüzün yaratılışı: 

“O Yüce Yaratıcı -Sabahı yarıp çıkarandır. Ve geceyi bir rahat zamanı, güneş ile ayı'da 

birer hesab vâsıtası kılmıştır. İşte bunlar aziz olan herşeyi bilen Allah'ın- o ezelî 

yaratıcının- takdiridir.”[1] 

”O, o zattır ki, sizin için geceyi kılmıştır ki, onda istirahat edesiniz. Gündüzü de gösterici 

-aydınlık- kılmıştır. Şüphe yok ki, bunda işiten bir kavim için elbette âyetler vardır.”[2] 

”Ve o -Yüce Yaratıcı-dır ki: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ay'ı yaratmıştır. Herbiri bir 

felekte yüzmektedir.”[3] 

”De ki: Haber veriniz, eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinize daimî kılacak 

olsa Allah'tan başka tanrı kimdir ki, size bir ışık getiriversin, hâlâ işitmeyecek 

misiniz?.”[4] 

”De ki: Söyleyiniz, eğer Allah sizin üzerinize gündüzü daimî kılacak olsa Allah'tan 

başka hangi mâbuttur ki, size kendisinde istirahat edecek olduğunuz bir geceyi 

getiriverir. Hâlâ görmüyor musunuz?”[5] 

”Ve onun rahmetindendir ki, sizin için geceyi ve gündüzü yarattı. Tâki dinlenesiniz ve 

onun fazlından dileyesiniz ve umulur ki şükredersiniz.”[6] 

2-Gece ile gündüzün ardarda gelmesi: 

”Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbirini takibinde. 

İnsanlara faydalı olan şeyler ile denizde akıp giden gemilerde ve Allah'ın semadan 

indirip onunla yer yüzüne ölümünden sonra hayat verdiği suda ve yeryüzünde her nevî 

hayat sahibi mahlukatı yaymasında, rüzgârların değiştirilmesinde ve gök ile yer 

arasında emre hazır olan bulutta düşünen bir kavm için elbette nice alâmetler 

vardır.”[7] 

”Şüphe yok ki göklerin ve yerin yaradılışında ve gece ile gündüzün ihtilâfında elbette 

tam aklı sahipleri için açıkça deliller vardır.”[8] 

”Muhakkak Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı gün içinde yarattı. Sonra arş 

üzerine istivâ buyurdu. Geceyi gündüze örtüverir, onu çabuk çabuk arar, takib eder. 

Güneşi de, ayı da, yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratmıştır. İyi bilmelidir ki, 

yaratmak da emir de ona mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ pek yücedir.”[9] 
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3-Gece ile gündüzün meydana gelmesinde ibretler vardır:”[10] 

            4-Gece ile gündüzün uzayıp kısalması: 

“Geceyi gündüz içine tıkarsın, gündüzü de gece içine tıkarsın, ve diriyi ölüden 

çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın ve dilediğine hesapsız olarak rızık verirsin.”[11] 

“Ve o, -yüce yaratıcı- diriltir ve öldürür ve gecenin ve gündüzün ihtilâfı da O'nun -

dilemesiyle- dir. Hâlâ akıllıca düşünmez misiniz?”[12] 

            5-Gece ile gündüzün uzayıp kısalması:[13] 

6-Gece uyumak için,gündüz çalışmak için/uyku bir çeşit ölmek gibi:”Ve o, o yüce zattır 

ki, sizleri geceleyin uykuya daldırır ve gündüzün ne kazandığınızı bilir. Sonra ondan 

gündüzün uyandırır. Tâki takdir edilen ecel nihâyete ersin. Sonra dönüşünüz ona'dır. 

Sonra size ne işler yaptığımızı haber verecektir.”[14] 

7-Gece uyumak,dinlenmek içindir:[15] 

8-Gece ile gündüz insanların hizmetine verilmiştir. 

”Ve sürekli seyreden güneşi ve ayı emrinize verdi ve geceyi ve gündüzü de istifadenize 

vermiştir.”[16] 

9-Gece bir Örtü: 

”(O, o) mukaddes zat (dır ki: Sizin için geceyi bir örtü ve uykuyu bir rahat, ve gündüzü 

de bir yayılma zamanı kıldı.”[17] 

10-Allah geceyi sürekli kılsa size kim ışık getirir.[18] 

11-Rabbini sabah akşam an. 

”Ve Rab'bini içinden yalvararak ve korkarak ve yüksek olmayan bir sesle sabahları ve 

akşamları zikret ve gâfillerden olma.”[19] 

12-Gece gündüz bir ayettir:[20] 

13-Gece gündüz Allahın birliğini gösteren işaretlerdir: 

”Ve O'nun âyetlerindendir gece gündüz ve güneş ve ay. Ne güneşe ve ne de ay'a secde 

etmeyin ve onları yaratmış olan Allah'a secde ediniz, eğer siz O'na ibadet etmek 

istiyorsanız.”[21] 

14-Gece okumak daha etkili: 

”Şüphe yok ki: Geceleyin kalkış, o daha uygundur ve kıraatca da daha sağlamdır.”[22] 
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Hadisde:Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in 

şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: 

Gecenin (üçte ikisi geçip de) son sülüsü kaldığında Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ 

(keyfiyyeti bizce meçhul bir halde) her gece dünyânın semâsına inerek buyurur ki: Hani 

bana kim duâ eder ki, onun duâsına icâbet edeyim! Benden kim hâcet ister ki, dileğini 

vereyim! Benden kim mağfiret diler ki, onu mağfiret edeyim! 

Teheccüd namazı: 

-(Abdu'llâh) b. Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan: 

Rivâyet olunuyor ki, bir gece Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in 

zevcât (-ı tâhirât) ından Meymûne radiya'llâhu anhâ'nın -ki teyzesidir- yanında kalmış. 

-İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, ben (başımı) yastığın enine (koyarak) 

uzandım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile ehli de yastığın boyuna (başlarını 

koyarak) uzandılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem uyudu. Gece yarıyı 

bulduğunda, yâhud biraz evvelce, yâhud biraz sonraca uyandı. Uykuyu (gidermek için) 

eliyle yüzünü silmeğe başladı. Ondan sonra Sûre-i Âl-i İmrân'ın son on âyetlerini okudu. 

Sonra kalkıp asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. Oradan güzelce bir abdest aldı. 

Sonra namaza durdu. -İbn-i Abbâs (radiya'llâhu anhümâ) der ki, (ben de) kalktım. 

Onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim, yanına (yâni sol tarafına durdum. Sağ elini 

başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı tutup büktü. Sonra iki rek'at, yine iki rek'at, 

yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at, yine iki rek'at kılıp ondan sonra tek 

(rek'atlı bir namaz) kıldı. Sonra müezzin (da'vete) gelinceye kadar yine uzandı. Ba'dehû 

yine kalktı, hafif iki rek'at kıldıktan sonra (Hucre-i Şerîfe'sinden) çıkıp Sabah namazını 

kıldırdı. Bu hadîs-i şerîf evvelce geçmişti. (Ancak şu var ki) her birinde diğerinde 

olmayan şeyler vardır. 

-Yine (Abdullâh) b. Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan: 

Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) minberde 

(hutbe îrâd eder) iken biri: "(Yâ Resûlâ'llâh,) gece(nin nâfile) namazı hakkında ne 

buyurursun?" diye sordu. "İkişer ikişerdir. (Musallî) Sabah vaktin(in girdiğin)den 

şüphe ettiği zaman bir tek (rek'at) kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını 

tekleştirir." 

İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ der ki: "Geceleyin son namazınız' Vitir (yâni 

tek rek'at) olsun. Çünkü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir." 

Teheccüdle ilgili olarak 20 kadar hadis zikredilmektedir. 

-Gece namazı duası: 

-Ubâde İbn-i Sâmit radiya'llâhu anh'ten Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in şöyle 

buyurduğu rivâyet edilmiştir: 

Her kim geceden (bir kısmında) bir taraftan öbür tarafa dönerek uyanır da 

müteâkıben: (lâ ilâhe illa'llâhu vahdehu lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamd, ve 

hüve alâ küllî şey'in kadîr. El-hamdü li'llâh ve sübhâne'llâh, ve lâ ilâhe illâ'llâhu 



va'llâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) deyip sonra: (Allâhümme'ğfir lî = 

Allâh'ım, beni yarlığa!) derse (mağfiret edilir). Yâhut duâ ederse, onun duâsına icâbet 

edilir. Abdest alıp namaz kılarsa, o da kabûl olunur. 

Korku ile ilgili olarak gelen Âyet ve Hadislerde de: 

Ayette inanıp hallerini düzeltenlere korku olmayacağı belirtilir: 

”Biz Peygamberleri göndermeyiz, ancak müjdeleyiciler ve uyancılar olmak üzere 

göndeririz. İmdi her kim imân eder ve -hâlini- düzeltirse artık onlar için bir korku 

yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.”[23] 

-"Ey Muhammed! Biz seni BÜTÜN İNSANLARA yalnızca müjdeci ve korkutucu 

olarak gönderdik."[24]  

-Kafirlerden korkulmayacağı ile ilgili olarak: 

“Sizlere ölü, kan, domuz eti, Allah Teâlâ'dan başkasının adına boğazlanan 

hayvan, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, veya canavar yemiş, daha 

ölmeden boğazladığınız müstesnâ, ve dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve 

zarlar ile kısmet istemeniz haram kılınmıştır. Bunlar birer fısıktır. Bugün kâfirler sizin 

dininizden ümitsizliğe düşmüşlerdir. Artık onlardan korkmayınız, benden korkunuz, 

bugün sizin için dininizi ikmâl ettim, ve sizin üzerinize nîmetimi tamamladım ve sizin 

için din olarak İslâmiyet'e razı oldum. İmdi her kim son derece açlık halinde çaresiz 

kalırsa günaha meyilli olmaksızın -o yasak etlerden hayatını kurtaracak miktar yiyebilir 

şüphe yok ki, Allah Teâlâ çok bağışlayandır, pek esirgeyendir.”[25] 

-Korku namazı: 

Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan: 

Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid tarafına 

müteveccihen gazâya gitmiştim. Düşmanın hizâsına geldik. Onlara karşı saflarımızı 

düzdük. (Namaz vakti gelince) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz bize, 

kıldırmak üzere namaza durdu. Bir kısım (Ashâb) da onunla berâber (namaza) 

durdular diğer kısım (ise) yönünü düşmana çevirdi. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem kendisiyle birlikte olanlarla berâber rükûa vardı ve iki (def'a) secde etti derken 

(berâber namaz kılanlar henüz) kılmamış olan tâifenin yerlerine gittiler. Ötekiler de 

gelip Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in arkasında durdular. Resûlullâh 

salla'llâhu aleyhi ve sellem onlarla berâber (de) rükûa varıp iki secde etti. Sonra selâm 

verdi. (Ondan sonra) o iki tâifenin her biri (nöbetleşe namaza) durup kendi hesaplarına 

birer kerre rükûa varıp ikişer secde ettiler. 

-Yine Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ, başka bir rivâyette, Nebiyy-i 

Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den naklen: "Düşman daha çok (olup da korku daha 

ziyâde) olursa yaya ve süvâri olarak (ayakta ve hayvan üstünde) namaz kılsınlar" 

demiştir. 
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-Câbir İbn-i Abdillâh radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyete göre, Nebî salla'llâhu 

aleyhi ve sellem, yedinci gazâsı olan Zâtü'r-Rikâ' gazâsında Ashâbına korku içinde 

namaz kıldırmıştı. 

Gece;Kur’an-ı Kerim’de 52,surede,toplam 94 ayette ve 106 defa geçmektedir. 

Korku ise;62 surede,245 âyette,toplam 267 kere geçmektedir. 

Korku konusunda Bediüzzaman Hazretleri ise: 

-KORKU-HAVF:” Evet tam münevver-ül kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup 

patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz.”(S.19) 

“Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde; 

Cehennem gibi bir haps-i ebedînin havfı, en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret 

vermiyor mu?”(S.271) 

“Malûmdur ki, bir vâlide, meselâ bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O 

korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünki şefkat sinesine celbediyor.”(S.358) 

“Bütün sergüzeşt-i hayatım şahiddir ki, hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı 

korku elimi tutup men' edememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak?”(M.48) 

“Onlardan korkup titreme.”(M.224) 

“Dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki; kâfir, değil hayattan lezzet 

alması, hiç yaşamaması lâzım geliyor. Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan ödü 

patlamalı idi.”(L.79) 

“Kuvve-i gazabiyenin tefrit mertebesi cebanettir ki, korkulmayan şeylerden bile 

korkar.”(İ.İ.23) 

“Korkunç bir şeyi gören adam, korku ve hayret içinde kalır; sonra firar etmeye 

meyleder.”(İ.İ.26) 

“Evet tehdidlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı âmmeyi başka bir mecraya 

çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüz'îdir, sathîdir, muvakkat olur.”(İ.İ.109) 

“Nefsi ve vicdanı, aklın hükümlerine itaatlerini devam ettiren tergib ve terhib, 

yani ümid ve korku hisleri lâzımdır. Bu hislerin vücud bulup devam etmeleri ancak 

tergib ve terhib yani ümidlendirmek ve korkutmakla olur.”(İ.İ.140) 

“Allah korkusunu ve sevgisini insanlara aşılayın.”(T.658) 

“Evet havfta lezzet vardır.”(S.32) 

“Kâmil insanlar, aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki; kendi havl ve 

kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve havfı, 

kendilerine şefaatçı yapmışlar.”(S.32) 



“Her vakit havf u reca ortasında bulunmak maslahatı iktiza eder...”(S.343) 

“Halktan havf ise, elîm bir beliyyedir.”(S.358) 

“Evet Hâlık-ı Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatına yol bulup 

iltica etmek demektir. Havf, bir kamçıdır; onun rahmetinin kucağına atar.”(S.358) 

“İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku 

damarından çok istifade etmektedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyorlar.”(M.415) 

“Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş, hayatı tahrib için değil! Ve 

hayatı ağır ve müşkil ve elîm ve azab yapmak için vermemiştir. Havf iki, üç, dört 

ihtimalden bir olsa.. hattâ beş-altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârane bir havf meşru 

olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı 

azaba çevirir."(M.415) 

“Havf ve za'f, tesirat-ı hariciyeyi teşci' eder.”(M.474) 

“İrşadın iktizasındandır ki, havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza 

edilsin ki, reca ile doğru yollara sülûk edilsin, havf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne 

Allah'ın rahmetinden me'yus, ne de azabından emin olunsun.”(İ.İ.64) 

“Havf u reca ortasında bulunmakla, takvayı reca ederek Rabbinize ibadet 

ediniz.”(İ.İ.99) 

“İhfa ve havf riyadandır.”(Hş.89) 

“Hem darb-ı mesel olmuş, keçi, kurttan havfı, (ızdırar) vaktinde mukavemete 

inkılab eder, boynuzuyla kurdun karnını deldiği vaki'dir. İşte hârika bir 

şecaat.”(Sti.54,10) 

            Âyet,Hadis ve Bediüzzamanın görüşleri doğrultusunda gece ve korkuyu 

özetleyecek olursak;Gece;insanın dinlenmesi ve ibreti için yaratılmıştır.Korku 

ise;Hayatın kötülüklerden sakınarak korunması için var edilmiştir.Korku bir kamçı 

olup,iyiye sevkeder.Kötülüğün simgesi olarak da kullanılır.Zira korku ile insanlara çok 

menfi şeylerin yatırılması tarihi örneklerle dopdoludur.Hayatı bitiren kara bulutlar gibi 

gelmişlerdir. 

            -Alemimize çöken kara bulutlar,siyah noktalar..bu bulutlar yağmur gibi rahmet 

değil,kasvet ve kasavet,karanlık ve zahmet bulutlarıdır.Tıpkı arı gibi;bal yapan arı 

değil,eşek arısı. 

            Bir yandan korku,gökten inen bir yağmur değil,çöktüğü insanların içinden 

rahmet olacak kahramanları,fedaileri,gerçek insanları çıkarmaktadır. 

Vurgun amacıyla vurulan sondajdan;içinde su,cevher olanların biriken rahmeti tezahür 

etmektedir.O baskı ve mengene bazı çiçek,tohum ve yumurtaların kabuğunu kırarak 

patlamasına neden olmuştur. 

Artık o insan korkutan insanın korkulu bir rüyası haline gelmiştir. 



Fir’avunda her tarafa korkular salmıştı.Tüm erkek çocukları öldürme 

korkusu.O korkudan en büyük ilâhi destekli rakibi Hz.Musa çıkmıştı.Korktuğu başına 

gelmişti.Her dönemde ve her devirde öyle olagelmiştir.Korkuyu doğuranlar 

korkuda,korktuklarının içinde boğulmuşlardır. 

Aşağı insanların kullandığı en güçlü yaptırıcı silahdır korku... 

Korkudan sakınmanın en müessir yolu;o korkununda sahibi olan Allah’a iltica 

ile olur. 

İki büyüğümüzden ibretli iki hatıra: 

-Devlet su işleri bir köyde kanal yapmaktadır.Ancak aşağı köy bundan istifade 

edememektedir,üstelik suda kendilerine âid olmasına rağmen.Köylü hesab sormak 

üzere müdürü beklemektedirler. 

Nihayet beklenilen gün gelmiş,müdürün geldiği köylülerce 

duyulmuştu.Kazma,kürek ne varsa ellerine alan köylüler çadırlara doğru yürüyüp, 

müdürü cezalandırmayı düşünürler. 

Köylünün hışımla geldiğini görüp durumun farkına varan müdür,bir ibadet olan 

Havf yani Korku namazını kılmak üzere çadıra girer. 

Çadıra varan köylüler müdürün çadırda olduğunu öğrenince hızla içeriye 

girerler,ancak girmeleriyle beraber çıkmaları bir olur.-Neyse namaz kılıyormuş,kılsında 

sonra.-derler ve beklerler.Arada bir çadıra bakmak üzere girdiklerinde müdürn namazı 

bitmemektedir,hala namazdadır.Namaz pekde biteceğe benzememektedir.Çünki 

epeydir beklemekte idiler. 

Müdür onlardan sabırlı çıkıp,korku namazını huşu! İle kılmaktadır.Belkide 

hayatında böyle bir namaz kılmamıştır. 

Köylüler gidince onunda korku namazı bitip,kötü bir sonuçdan kurtulmuş olur. 

-Yengemiz birkaç keredir anahtarı evde unutur,hocamızı üzer.Yine bir gün dış 

kapının kilidi evde unutulmuştur.Anahtarcı çağrılarak kapı açılır.Yalnız hocamızın 

hiçde niyeti iyi değildir.Vay yengemizin haline. 

Ancak yengemiz kocasından daha da yaman çıkar.İçeriye girer girmez korku 

namazına durması bir olur.Bununki de gayet uzun sürmüştür.Tabiiki bu arada bir sağa 

bir sola,bir aşağı bir yukarı giden hocamızında hiddeti inmiş ve dinmiştir.Namaz 

bittiğinde ise,geriye pek de kızacak bir şey kalmamıştır.  

Korku bir yönüyle O’na sığınmak ve hayatı korumak için verilmiştir. 

Annesinden korkan çocuk,yine annesinin kucağına kendisini atmaktadır.O halde 

korkuyu iki noktada ele almak gerekir:Biri,kendisinden ve herşeyden uzaklaştıran 

korku.Nitekim pespaye insanların menfi arzularını gerçekleştirmeye çalışmaları gibi. 



İkincisi,kendisine yakınlaştıran korku.Bu korku arttıkça lezzet verir,kendisine 

daha da yakınlaştırır.Allah’dan korkan bir kimse,ona daha çok yaklaşır.Anne ve 

babasından korkan bir çocuk,onlara daha çokbağlanır.Sınıfta kalma korkusu içerisinde 

olan bir talebe daha çok çalışır.Açlık korkusuyla çalışma ve gayret daha çok 

arttırılır.Kısaca,müsbetlerin doğmasında bu korku bir kamçı olur. 

Nitekim bir çok dua kitabında bu korkudan kurtulmak için me’sur dualar 

mevcuttur. 

Nitekim Kureyş suresinin üç kere okunması bu korkudan kişiyi emin kılar.”Kureyş'in -

seyahate- alıştırılmasından dolayı.Onların kış ve yaz seyahatine alıştırılmış 

olmalarından dolayı...Artık bu beytin -Kâbe-i Muzzama'nın- Rab'bine ibadette 

bulunsunlar ki:Onları açlıktan -kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emîn kıldı.”[26] 

İbni Abbas tefsirinde;Kur’an-da;Sarîm [27],Karanlık gece,demektir.Ğasagil 

leyl,[28]gecenin kararması,-Veleyli iza as’ase,[29] Karanlığa yöneldiği zaman olarak 

izah eder.[30] 

Özetle; Kur'an-da Gece ve gündüz ve onlarda olan olaylar ve özellikleri 

anlatılmaktadır.Gece,alemi misale geçiş anı..settarul uyub ismiyle her kusur ve ayıbı 

örtmesi..istirahat,uyku anı..kimileri için kötülük vesilesi,kimileri için sohbet anı,sohbet 

geceleri...vasıl olanların vüsul sebeblerine göre farklılık 

arzeder,tanışma,görüşme,buluşma an ve zamanları..korku salınması;iş 

yaptırmak,güçsüzlerin güç ve varlıklarını isbat etmek için kalbe salınan 

dağıtıcı,birleşmeyi engelleyen,varlığı kişilere göre şekillenen bir enerjidir.gücü kişilere 

göre farklı ve değişkendir,nisbidir. 

Şeytanın en çok istimal edip kullandığı bu oyuna gelmemeli,içteki korkuyu 

yenmelidir.Tarihte büyük zulmeden insanlar önce vehim damarını,sonra da korku 

damarını sürekli işleterek,insanlara en yapılması,düşünülmesi güç işleri yaptırmışlardır. 

Korkunun ilk kontrol altına aldığı yer,akıldır.Yani insanı kontrol mekanizmasından 

yakalamaktadır. 

Dinlerde ve ilahi yöntemde ise,önce sevgi,cennet,sorumluluk,emirler 

zikredilirken,yapılmaması halinde uyarı,ceza ve cehennem gibi tehditler devreye 

girmiştir.İman korkunun ilacı ve çaresidir.Dinde korkunun yerini haşyet almaktadır.Bu 

ise aklın değil kalbin titreyip kendine gelmesidir..aklı  beslemesidir. 

Bilgisizlik korkuyu besler..korku bilgisizlikde sürdürlebilir.Zira korku karanlık iken ve 

karanlığı temsil ederken,bilgi aydınlığı temsil etmekte,aydınlığın gelmesiyle karanlık 

gitmektedir.Cehalet gaflete,gaflette dalalete götürür.Oda korkunun ve korkulanın 

bizzat yeri olan cehenneme götürür. 

Kim korkar?Elbette sorumluluğunu yapmayan,imtihana hazırlanmayan,bilmeyen 

kısaca bir eksikliği olan insan korkar.O halde o eksikliklerin giderilmesi yönündeki çaba 

da o korkuyu izale eder. 
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Korku bide umut için vardır.Zira islamda korku diğer  adıyla havf,reca yani ümit ile 

beraber zikredilir..mü'minin sıfatı olarak vasfedilir.Bu da yaratılıştan gelen iki 

tamamlayıcı duygudur. 

Korku zulmü besler..zulümde cesaret kırar..adaleti kaldırır. 

Yukarıda örneklerini verdiğimiz korku namazı aslında Allah'a bir iltica ve 

sığınmadır..sünnet olarak bunu uygulamak gerekir. 

Nitekim,Abdullah İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: "Rasûlüllah (s.a.s) ile birlikte Necid 

tarafına doğru gazaya gitmiştim. Düşmanın hizâsına geldik. Onlara karşı saf düzenine 

geçtik. Namaz vakti gelince Rasûlüllah (s.a.s) Efendimiz bize, kıldırmak üzere namaza 

durdu. Bir kısım ashab da onunla beraber namaza durdular. Diğer kısım ise yönünü 

düşmana çevirdi. Rasûlüllah (s.a.s) kendisiyle birlikte olanlarla beraber rükûa vardı ve 

iki defa seede etti. Derken, beraber namaz kılanlar henüz kılmamış olan grubun 

yerlerine gittiler. Ötekiler de gelip Rasûlullah (s.a.s)'in arkasında durdular. Rasûlullah 

onlarla da beraber rukûa varıp iki secde etti. Sonra selâm verdi. Ondan sonra, o iki 

grubun her biri nöbetleşe namaza durup kendi kendilerine birer defa rükûa varıp ikişer 

secde ettiler" (Buhârî, Havf, 11; Nesaî, Havf, 11; Dârimî, Salât, 185; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, II, 150). 

Korku bizi çepe çevre sarar ve sarmalar..adeta vücudumuzu bağlayıp,hareketsiz kılar 

                                                           MEHMET      ÖZÇELİK 
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                                                           TAM   VAKTİDİR  

         Hayatlarını vaktine göre ayarlayanlar,vaktini hayatlandıranlardır. 

            Onun için tam yatma vaktidir,çünki sabah namazını vaktinde kılması 

gerekmektedir. 

            Sabah acele ile kalkar ta ki gün doğmasın çünki sabah namazı vakti 

girmiştir,çıkmadan kılmalı… 

            En faziletli namaz,vaktinde kılınan namazdır. 

            Saatine bakar;ezanın tam vaktidir.İşten gelir;namaz vakti olmuştur. 

            Kılınmayan namaz,vakti olmayan namazdır. 

            Vakitlerini ibadetlerle hayatlandırmakta,nurlandırmaktadır.Nitekim o 

vakitlerde onu nurlandırmakta ve de ileriye dönük nurlandıracakatır. 

            Onun için vakit nakittir. 

            Vakit onun için havadan cıvadan bir şey değildir.Hava atmak için 

geçirilemez.Gece hayatı ise ancak vaktin hayatıdır.Aksi halde hayatsız bir vakittir onun 

için… 
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            Gelme vakti,gitme vakti,kalma vakti…Onun dışındaki vakitler onun için namaz 

vaktidir vakit…Çünki kendisine sayılı ve nakit olarak verilmiştir. 

            Nice gelip geçen vakitler,tam bir akitti…Akitler vakitli olmadı…Onun için 

dünyadan gidişte vakitsiz oldu…Çünki yeni niyet etmişti vaktini değerlendirmeye,nakde 

çevirmeye…Ancak ondan önce kendinin hayatı çevrildi,devrildi. 

            Namaz kılmaya vakti olmadı çünki vakitsiz geldi. 

            Namaz kılacaktı çünki vakti geçti. 

            Kazalar vakti geçen vakitlerdir.Vakti getirmek değil,vakti geçirmektir. 

            Hiç boş vaktim olmuyor,boşalıp dolmayınca… 

            Hiç vaktim kalmıyor,alıp kaldırmayınca… 

            Hoşca vakit geçirmeye çalışıyor,boşca çabalarla… 

            Boş çabalar,boşa çabalardır… 

            Gününü gün eden,vaktini heder eder...kendini de berbad..çünki onun vakti 

değildir. 

            Namazın dışındaki şartlardan biri de,vakittir.Vakit namazı şart 

kılmaktadır.Namazın farziyeti vaktin girmesiyledir.Vaktin namazı namazdır,niyet 

onadır.Niyet ettim Allah rızası için öğle vaktinin farzını kılmaya…Sabah vakti 

çıkmadıkça,ikindi vakti girdikçe o vakitte –tabiri caizse rafa kaldırılıyor..ya dolu ya da 

boş olarak. 

            Hakiki ve gerçek olan vakit namaz vaktidir.Buluşma vakti.Uyuşma vakti.Allah 

ile kulun,ruhla cesedin buluşması ve uyuşması… 

            Vaktin nasıl geçiyor?Vakti nasıl geçiriyorsun hayret?Bu vakitte geçer 

mi?Vaktinde gelmedi!Vakti gelmedi! 

Bir Dakka vaktin var mı?Onunla olunan vaktin dışında her vakit var… 

Tüm vakitler hep o bir vakit içindir. 

Vakit,bedeli ödenmeyen büyük bir sermaye…Değil boş boşuna sürmeye! 

Geçeni getirilemiyen,dönüşü olmayan ân… 

Vakitler kimlik ve şahsiyetimizi oluştururlar.Boşa geçen vakitler,eksik 

organlar,eksik kişilikler olarak bizlere iade edilecektir.Ya lehinde veya aleyhinde 

olarak…Vakitler bizden davacı olacaklar.Neden beni tamamlamadın,beni tanımadın??? 

“Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde 

namaz kıl;bir de sabah namazını.Çünki sabah namazı şahidlidir.”[1] 
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“Haydi siz,akşama ulaştığınızda,sabaha kavuştuğunuzda,gündüzün sonunda ve 

öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı ki-göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur-tesbih 

edin.(namaz kılın)”[2] 

İyi vakitler… 

  

                                                                                                          17-10-2003 

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK  

 

  

 

[1] İsra.78. 

[2] Rum.17-18. 

  

                                                    

 

 

 

 

 

 

HZ.   İSA   VE   İSEVİLİK 

Hz.İsa babasız olarak doğmuş,[1]Allah’ın peygamberi ve kelimesi,[2]bir Ruh ve 

kul olarak ,[3]İmran ailesinden [4],Meryem’in oğlu olarak İsrailoğullarına 

gönderilmiş,[5]bir peygamberdir. 

Kendisine İncil verilmiş,[6]samimi olan havarileri ile dinini 

yaymıştır.[7]Bunlarında 12 kişi olduğu ifade edilir. 

Her ne kadar Yahudiler tarafından öldürmeye teşebbüs edildiği,öldürüldüğü 

veya çarmıha gerildiği ifade edilse de,[8]Hz.isa kesinlikle öldürülmemiş,göğe 

yükseltilmiş olup,[9] ahirzamanda tekrar yer yüzüne inecektir.[10] 
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Hz.isa maddi vücuduyla yer yüzüne ineceğini hatta en uzak yerde de olsa Cenâb-ı 

hakka onu getirmenin kolay olacağını Bediüzzaman ifade eder.Öyle ki İslam alimleri 

Hz.İsa’nın Hanefi mezhebine göre,İslam hukukuna göre amel edeceğini bildirmişlerdir. 

Ümmetini Allah’ın birliğine çağıran Hz.İsa’nın vefatından sonra,bugünkü 

hristiyanlıkta ise üç ilah inancı vardır.[11] 

Hz.İsa 30 yaşında peygamber olmuş,33 yaşında göğe çekilmiştir.Ümmetinin 

içerisinde peygamber olarak kaldığı süre üç yıldır.Ulül azim peygamberlerdendir. 

Ebu Hureyre’den (R.A.) Peygamber (A.S.M.) şöyle buyurdu: 

والذىنفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال، فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال 

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب : واقرؤوا ان شئتم  فيها ثم يقول ابو هريرةحتى ال يقبله احد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا و ما  َوإِن مِّ

 إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

“Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin ederim ki; Meryem’in oğlu İsa 

(A.S.)’ın adil bir hakim olarak aranıza inmesi yaklaşmıştır. İnecek ve haçı kıracak, 

domuzu öldürecek, cizyeyi kaldırıp İslam’dan başka bir şeyi kabul etmeyecektir. Mal 

kimsenin kabul etmeyeceği kadar bollaşacak, bir tek secde dünya ve dünyadaki bütün 

şeylerden daha hayırlı olacaktır. Bunu rivayet ettikten sonra Ebu Hureyre (R.A.) 

isterseniz; َوإِْن ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب إاِلَّ لَيُْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا 

ayetini okuyun dedi”.”Kendilerine kitap verilenlerden,ölümünden önce O’na iman 

etmeyecek tek bir kimse yoktur.Kıyamet gününde de o,onların aleyhine şahid 

olacaktır.”[12] 

Âyet-i Kerîmesi, bütün fitne ve fesadın menbaının haham ve papalar olduğuna 

işaret etmektedir. Hem, bu haham ve papalar zahiren siyasetsiz göründükleri halde 

dünyanın bütün siyasetlerini karıştıran yine onlardır. Çünkü Yahudilerin “Protokolat” 

adlı siyasi kitaplarında belirtildiği gibi, bütün dünyayı idare  eden 300 kişiden 

mürekkep gizli bir Yahudi hükûmeti vardır. Onların başında da devamlı bir haham 

vardır ki o  ölünce yerine diğer bir haham seçilir. Bütün dünyadaki ifsadatın menbaı bu 

gizli hükûmet ve bunun başındaki hahamdır. Hem Fransız ihtilal-i kebiri, hem 

Rusya’daki koministlik inkılabı, hem de 1. ve 2. cihan harbleri bütün dünyayı idare 

eden o gizli hükümet ve başındaki hahamdan kaynaklandığı gibi, zamanımızda vuku 

bulan bütün harbler de yine onlardan kaynaklanmaktadır. Şu andaki bütün hristiyan 

papaları da gizlice o hahama bağlıdır ve onun tasarrufu altındadırlar. O haham ise 

bütün bu hristiyan papalarının dizginini elinde tutmakla, onları yoldan çıkararak her 

türlü ifsadatında kullanmaktadır.”[13] 

“Denildi ki: Hz. İsa’nın göğe çekilmesinden seksen sene sonraya kadar 

hristiyanlar İslam dini üzerine idiler. Kıbleye (Kudüs) doğru namaz kılıyorlar, 

Ramazan orucunu tutuyarlardı. Bu, onlarla yahudiler arasındaki harbe kadar devam 

etti. Yahudilerin bir kumandanı vardı, çok cesur idi. Ona “BOLİS (Pavlos)” 

deniliyordu. İsa’nın ashabından çok kişi öldürdü. Bolis yahudilere dedi ki:  

“Eğer İsa hak ise, peygamber ise onunla beraber olanlar da haktır. Biz ise onları 

vurduk, öldürdük. Bizim yerimiz Cehennem’dir. Biz zarar ederiz. Onlar Cennet’e, biz 
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ise Cehennem’e gireceğiz. Onlara (İsevilere) hile yapıp saptıracağım ve onları da 

Cehennem’e sokacağım.” 

Bolis’in “İkab” adında bir atı vardı. Bolis hristiyanların yanına gitti, pişmanlığını 

dile getirdi, başına toprak saçtı, hristiyanlara dedi ki: 

“Ben Bolis’im (Pavlos). Sizin düşmanınızım. Gökten bana bir ses geldi. Bana, -

Senin tevben kabul olunmaz. Ancak hristiyan olursan kabul olunur- dedi.”  

Bunun üzerine hristiyanlar onu (Bolis’i) kilisenin bir odasına koydular. Bir sene gece-

gündüz orada kaldı ve hiç dışarı çıkmadı. İncil’i iyice öğrendi. Bir sene sonra kiliseden 

çıktı. Hristiyanlara dedi ki:“Bana gökten ses geldi, Allah bana tevben kabul oldu dedi.” 

Hristiyanlar onu tasdik etti ve onu sevdiler. (Bolis onların reisi oldu) Sonra Beyt-ul 

Makdis’e geçti. “NASTURA” denilen birini onlara halife yaptı. Nastura’ya sır verdi (bir 

şey öğretti), dedi ki “İsa ilahdır (Meryem oğlu İsa ilahdır).” Sonra Rumlara döndü, 

onlara “İsa’nın bir ilahlık, bir de insaniyet yönü vardır” diye bildirdi. Sonra “YAKUB” 

denilen bir adama sır verdi (öğretti) ki “İsa insan değildir ki insan olsun, cisim değildir 

ki cisim olsun. O Allah’ın oğludur.” dedi. Başka bir adam çağırdı, onun ismi de 

“MELİK” idi. Ona da “Allah ölmez ki İsa da ölsün” dedi. Bu üç adamı ayrı ayrı çağırıp 

görüştü ve bu sırları verdi. Onlara ayrı ayrı, “Siz benim sırdaşımsınız. Ben İsa ile 

görüştüm. Benden razı oldu” dedi. Sonra yine onlara ayrı ayrı “kendimi yarın 

keseceğim, kurban edeceğim” dedi. Sonra mezbeheye (kurban kesimi yapılan yer) girdi 

ve kendini kesti. Bolis’in kendini kesmesinin üçüncü gününde bu üç kişi halkı kendi 

fikirlerine çağırdı. Onlara (bu üç kişiye) ayrı ayrı taifeler tabi oldu. Bu taifeler bu güne 

kadar birbirlerini öldürdüler, ihtilaf ettiler. Bu şekilde hristiyanlar üç fırkaya ayrıldılar. 

Onların şirke girmesine bu BOLİS denen adam sebeb oldu. –Allahu A’lem-”[14]  

“Mısır Meliki Mukavkis dedi ki: Ey Nasara dininin salikleri! Müslümanların 

kitabı olan Kur’an’da ne varsa kitabınız olan İncil’de de aynısı vardır. “Bolis” adındaki 

kişi sizi dalalete götürdü, sizi İsa’nın dininden uzaklaştırdı ve şeriatınızı değiştirdi. Ve 

sizi, size layık olmayan isimle isimlendirdi (Yani İncil’de isminiz İslam iken, onu 

değiştirdi Nasara yaptı). Ve sizi hak yoldan saptırdı. Ve daha önce size haram olan 

herşeyi helal kıldı. Peygamberiniz İsa’nın size dediğini bırakıp Bolis’i (Pavlos’u) 

dinlemeniz safsatanın ta kendisi ve körlüğünüzün de delildir. Allah’ın Meryem oğlu 

İsa’ya vahyetmediği şeyleri, Meryem oğlu İsa, Allah’a iftira edip nasıl aksini söyler? 

Bolis (Pavlos), Hz. İsa’ya iftira ederek; “Allah, domuz eti yemeği ve her türlü günahları 

işlemeyi helal kılmıştır” diye Allah’a iftira ederek size söylemiştir. Siz de Bolis’in emrini 

dinlediniz ama İncil ile İsa’yı dinlemediniz. Haşa İsa, domuz eti yemeyi ve günahları 

işlemeyi helal kılmaz, kendi dininin adını İslam’dan başka bir adla adlandırmaz. Melik 

Mukavkis devamen dedi ki: Bütün peygamberler Hz. Muhammed’in (S.A.V.) getirdiği 

şeriat üzere gelmişlerdir. Yani ma’rufu emir ve münkeri nehyetmişlerdir.”[15] 

Kur’an-da ehli kitabla ilgili olarak umumi hükümde bulunulmamaktadır.Hep 

hususi olarak içlerinde beyinsiz,alaya alan ve inkar edenler diye tahsis edilmiş,bazılar 

diye zikredilmiştir.Hükümler mutlak değil mukayyed,umumi değil hususidir. 

Bu konuda Bediüzzaman eserlerinde özetle şöyle bahsetmektedir: 

“Âhirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelecek, Şeriat-ı Muhammediye 

(A.S.M.) ile amel edecek mealindeki hadîsin sırrı şudur ki: Âhirzamanda felsefe-i 
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tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfrîye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevîlik dini tasaffi ederek 

ve hurafattan tecerrüd edip İslâmiyete inkılab edeceği bir sırada, nasılki İsevîlik şahs-ı 

manevîsi, vahy-i semavî kılıncıyla o müdhiş dinsizliğin şahs-ı manevîsini öldürür; öyle 

de Hazret-i İsa Aleyhisselâm, İsevîlik şahs-ı manevîsini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı 

manevîsini temsil eden Deccal'ı öldürür.. yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”[16] 

İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, 

yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hâl-i hazır Hristiyanlık dini o 

hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile 

birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida 

ederek, o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâmiyet metbu' makamında kalacak; din-i 

hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı 

ayrı iken mağlub olan İsevîlik ve İslâmiyet ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına 

galebe edip dağıtacak istidadında iken; âlem-i semavatta cism-i beşerîsiyle bulunan 

şahs-ı İsa Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, 

bir Kadir-i Külli Şey'in va'dine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, 

haktır; madem Kadir-i Külli Şey' va'detmiş, elbette yapacaktır. Evet her vakit 

semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz'eden (Hazret-i 

Cibril'in "Dıhye" suretine girmesi gibi) ve ruhanîleri âlem-i ervahtan gönderip beşer 

suretine temessül ettiren, hattâ ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesed-i misaliyle 

dünyaya gönderen bir Hakîm-i Zülcelal, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı, İsa dinine ait en 

mühim bir hüsn-ü hâtimesi için, değil sema-i dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan 

Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine 

şöyle bir netice-i azîme için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermek, o Hakîm'in 

hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va'detmiş ve va'dettiği 

için elbette gönderecek.”[17] 

“Hem Firengistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir.”[18] 

            “Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın bir mu'cizesine dair: 

  
“Allah’ın izni ile anadan 

doğma körü ve abrası iyileştireceğim,ölüleri dirilteceğim.”[19]Kur'an, Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın nasıl ahlâk-ı ulviyesine ittibaa beşeri sarihan teşvik eder.”  

            “İsa Aleyhisselâm, sair esma ile beraber Kadîr ismi onda daha galibdir.”[20] 

            “Ehl-i Teslis'in İsa Aleyhisselâm'a muhabbetleri faidesizdir.[21] 

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

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

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

nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semavatta bulunurlar.”[22] 

            “Hazret-i İsa Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî İsa olduğunu bilmek 

lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet 

derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”[23] 
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            “Hem pek çok Yahudi üleması ve Nasara üleması, ikrar ve itiraf etmişler ki: 

"Kitablarımızda Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın evsafı yazılıdır." Evet 

gayr-ı müslim olarak başta meşhur Rum Meliklerinden Hirakl itiraf etmiş, demiş ki: 

"Evet İsa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan haber veriyor."[24] 

            “İncil'in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: "Ben gideceğim; tâ dünyanın reisi 

gelsin."  

...Demek İsa Aleyhisselâm, çok defa Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan beşaret 

veriyor.”[25] 

“Din-i İsevî'de yalnız esasat-ı diniye Hazret-i İsa Aleyhisselâm'dan alındı. Hayat-ı 

içtimaiyeye ve füruat-ı şer'iyeye dair ekser ahkâmlar, Havariyyun ve sair rüesa-yı 

ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı a'zamı, kütüb-ü sâbıka-i mukaddeseden alındı. 

Hazret-i İsa Aleyhisselâm, dünyaca hâkim ve sultan olmadığından ve kavanin-i 

umumiye-i içtimaiyeye merci' olmadığından; esasat-ı diniyesi, hariçten bir libas 

giydirilmiş gibi, şeriat-ı Hristiyaniye namına örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, 

başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse, o libas değiştirilse, yine Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın esas dini bâki kalabilir. Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ı inkâr ve tekzib 

çıkmaz. “[26] 

            “Şimdiki Hristiyanlık dini ise; "Velediyet Akidesi"ni kabul ettiği için vesait ve 

esbaba tesir-i hakikî verir. Din namına enaniyeti kırmaz, belki Hazret-i İsa 

Aleyhisselâm'ın bir mukaddes vekili diye o enaniyete bir kudsiyet verir. Onun için, 

dünyaca en büyük makam işgal eden Hristiyan havasları, tam dindar olabilirler. Hattâ 

Amerika'nın esbak Reis-i Cumhuru Wilson ve İngiliz'in esbak Reis-i Vükelası Loid 

George gibi çoklar var ki, mutaassıb birer papaz hükmünde dindar oldular. 

Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler, nâdiren tam dindar ve salabetli kalırlar. 

Çünki gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle 

içtima edemiyor.”[27] 

            “Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı 

beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i 

hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî 

cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet, o Deccal 

komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, 

inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.”[28]           

“Rivayetlerde Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a "Mesih" namı verildiği gibi her iki 

Deccal'a dahi "Mesih" namı verilmiş ve bütün rivayetlerde 

 denilmiş. Bunun hikmeti 

ve tevili nedir? 

            Elcevab: Allahu a'lem bunun hikmeti şudur ki: Nasılki emr-i İlahî ile İsa 

Aleyhisselâm, şeriat-ı Museviyede bir kısım ağır tekâlifi kaldırıp şarab gibi bazı 

müştehiyatı helâl etmiş. Aynen öyle de; Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile 

şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden 

rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm 
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Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını 

nefis ve şeytanın desiseleri ile kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî 

rabıtalarını bozarak, serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve 

merhamet gibi nurani zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine 

saldırmak için cebrî bir serbestiyet ve ayn-ı istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir 

anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt 

altına alınamaz.”[29] 

            İsa aleyhisselam 33 yaşında iken göğe çekildi.[30] 

“Hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'an ile ittifak 

edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dahi 

ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimî 

ittifak etmek, belki Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf 

noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza' etmeyerek müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. “[31] 

            "Misyonerler ve Hristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri 

elzemdir. Çünki her halde şimal cereyanı; İslâm ve İsevî dininin hücumuna karşı 

kendini müdafaa etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak. 

Tabaka-i avama müsaadekâr ve vücub-u zekat ve hurmet-i riba ile, burjuvaları avamın 

yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde müslümanları aldatıp, onlara bir 

imtiyaz verip, bir kısmını kendi tarafına çekebilir."[32] 

            “Bir İsevî müslüman olsa, İsa Aleyhisselâm'ı daha ziyade sever.”[33]  

“O zâtın (Mehdinin)üçüncü vazifesi, Hilâfet-i İslâmiyeyi İttihad-ı İslâma bina 

ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip Dîn-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek 

büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir.”[34]  

  

01-06-2003 

                                                                                                          Mehmet    ÖZÇELİK 
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ÖLÜME   ÇOK YAKINDIM 

  

         Hiç bu kadar ölüme yakın olmamıştım.Hayatı hiç bu kadar saf ve berrak olarak 

tanımamıştım.Her şeyi bu hayattan ibaret görüyor,her şeye karşı da ilgisiz 

kalıyordum.Ancak ölüme olan bu yakınlığım hem dünyamı hem de insanların 

dünyalarına bakış açımı değiştirdi.Artık insanlar benim yanımda farklı bir duruma 

yükseldiler. 

            Gaziantepden bir araba almıştık.Adıyamandan oraya gidip almaya cesaret 

edememiştim.Ehliyetim vardı fakat ustalığım yoktu.Mecburen almamız gerekmekteydi. 

            Bir arkadaşla beraber gittik,arabayı alıp dönüş yapıyorduk. 

            Arabayı arkadaşım kullanıyordu.Nasıl olduğunu pek bilemedik.Hafif yağmurun 

yağması ve yolların biraz ıslak olmasından olsa gerek ki,yoldan çıktık,uçuruma doğru 

gidiyoruz.Ancak yapacak da bir şeyimiz kalmamıştı.Uçurumdan aşağıya doğru 

uçuyorduk.Tüm sebebler ve çareler tükenmiş,elde bir şey kalmamıştı.Aşağısı ise gayet 

mesafeli idi.Oradan kurtulmanın da hiçbir yolu ve imkanı yoktu. 

            Havada ikimiz böyle bir müddet uçuşu gerçekleştirdikten sonra Bodur bir ağacın 

üzerine bir kuşun konması gibi konduk. 

            Uçurum,aşağısı gayet uzak bir mesafe biz ise ikisinin arasında bulunan bodur bir 

ağacın üzerindeyiz. 

            İlk defa ölüme bu kadar yakın olmuştum.Kendim ile ölüm arasında adeta ince kıl 

kadar mesafe kalmıştı.Orada  adeta ölüm kalım mücadelesi verdik. 
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            Ağacın üzerine öyle sağlam oturmuştuk ki,az bir sapma olsa düşmemek mümkün 

değildi.Ölümün bir insanı bu kadar değiştirebileceğini hiç düşünmemiştim. 

            Şuna kanaat getirdim ki;hiçbir insanı ölümden başka bir şey uyaramaz ve 

uyandıramaz. 

            Not:Bunu anlatan arkadaşın gerçekten de insancıllık yönü açıkça belli 

oluyor,kendisini gösteriyordu.İnsanlarla da hangi fikirde olursa olsun diyalog içerisine 

giriyordu. 

  

                                                                                                                      19-10-2003 

                                                                                             Mehmet  ÖZÇELİK         

  

                                           

İMAM – HATİBLER  ÜZERİNE 

          Sapla samanın birbirine karıştırıldığı,buğdayla arpanın aynı harmanda 

harmanlandığı,oyunların oynanıp oyuncuların sürekli değiştirildiği bir dönemde 

yaşamaktayız. 

            İmam-Hatibler tarihçe olarak;Rasulullahın Erkamın evinde başlattığı,Suffe 

ehliyle devam eden,Nizamu’l Mülk zamanında Nizamiye medreseleriyle 

sistemleşen,Fatih Sultan Mehmet döneminde Sahn-ı Saman yani sekizli eğitim 

sistemleriyle küllileşerek bir statü kazanan,Selçuklu ve Osmanlı döneminde 

medreselerin deruhte ettikleri görevleri sınırlı da olsa İmam-Hatibler devam 

ettirmektedirler. 

            Bu yönüyle İmam-Hatiblere eskinin medresesi nazarıyla bakılabilir. 

            1913 yılında”Islah-ı medaris”yani medreselerin ıslah ve düzenlemesi adıyla 

İmam ve Hatib yetiştirilmeye başlanmıştır. 

            Ancak 1924 yılında eğitimin birleştirilmesi amacıyla “Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu”yla medreseler kapatılmış,430 sayılı kanunun 4.maddesi gereğince 29 

merkezde,ilkokula dayalı olarak İmam-Hatib mektebleri açılmıştır. 

            Burada okutulacak dersler ise şu şekilde belirtilmiştir: 

            Kur’an-ı Kerim,Tefsir,hadis,İlmi Tevhid,Din dersler,Musiki,Arabça,Hitabet ve 

irşad,Ahlak,malumat-ı vataniye,Türkçe,Türk 

Edebiyatı,Tarih,Coğrafya,Hesap,Hendese,Hayvanat,Nebatat(Botanik),Ruhiyat,Fizik,Ki

mya,Tabakat,Hıfzısıhha,Yazı,Terbiye-i Bedeniye… 



            1923-24 eğitim ve öğretim yılında medreselerin öğrencileri de 2258 öğrenciyle 

devam etmiştir. 

            Aradaki tüm bocalamalar,iniş ve çıkışlardan sonra ilk olarak,1950’deki bir nebze 

demokratik ve özgür bir ortamın oluşmasıyla ilk olarak ortaokul seviyesinde Türkiyenin 

7 ilinde 13-Ekim-1951 tarih,601 sayılı karar ve Tevhid-i Tedrisat kanununun 4.maddesi 

gereğince İmam-Hatibler açılmıştır. 

            İlk mezun verdiği 1954-55 yılından itibaren de 3 yıllık  lise bölümleri de 

açılmıştır. 

            İmam-Hatiblerde meslek ağırlığı % 40,kültür derslerinin ağırlığı ise % 60’dır. 

            1959 yılında İstanbul’da Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. 

            1982 yılında İlahiyata dönüştürülene kadar bu okullara sadece imam-hatib 

mezunları alınmıştır. 

            İmam-Hatib okullarını halk yapmış,yapılmasında halk öncü olmuştur. 

            1950 yılındaki bir araştırmaya göre 400 binanın 263’ünü dernek ve 

vakıflar,38’ini devlet-millet işbirliğiyle,22’si  ise,hazineden geçici olarak imam-hatiblere 

verilmiştir. 

            İlk olarak 27-Ekim-1965 yılında dönemin başbakanı olan Süleyman Demirel 

hükümetinde yüksek öğretimin yolu açık tutulmuştur. 

            1971 yılında orta kısımları kapatılmış,lise bölümü 4 yıl olmuştur. 

            Bu okulların siyasetin arenası olduğunu söyleyen yine siyasiler,kendileri bu 

okulları siyasetlerinin bir aracı olarak kullanmış,oyları uğruna bu okulların dolayısıyla 

milletin harcanmasına ön ayak olmuşlardır,yaptıkları ayak oyunlarıyla… 

            Bu durum 1976’dan 1997 yılına kadar istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 

            1985-86 yıllarında İstanbul Beykozda Anadolu İmam-Hatib lisesi açılmış,1989 

yılında ise İngilizce bölümüne de geçilmiştir. 

            28 Şubat 1997 ihtilali yani bir kısmı siyasilerin,Tüsiad-ın ve Milli Güvenlik 

Kurulunun ortak hareketiyle Kur’an kursları,inançlı kesimin harcanmasıyla beraber 

imam-hatibler hedef tahtası seçilmiş ve orta kısmı tekrar kapatılmıştır.Sadece İlahiyata 

girme ile sınırlandırılmıştır.Bu ise yüksek puanlarla aldığından dolayı girilip 

kazanılması imkansız hale getirilmiş,bazı ilahiyatların statüsü değiştirilmiştir. 

            1933-1949 yılları arası dini öğretimin yapılmadığı,adeta fetret döneminin 

yaşandığı bir boşluk dönemidir.Dinin her yönüyle yasaklandığı,camilerin kapatılıp 

Kur’an öğreniminin yasaklandığı jandarma korkusuyla sürdürülen karanlık bir 

dönemdir. 



            Fıtri olan din ihtiyacı verilmediğinden halk kendi imkanlarıyla bazen hurafelere 

saparak manevi açlığı yaşadığı tam bir vahşet dönemidir. 

            İmam-Hatibler milli birlik ve beraberlik,manevi ihtiyacın karşılandığı yerler 

olması hasebiyle halk tarafından büyük bir teveccühle karşılanmış hatta kız çocuklarını 

okutmayan büyük bir kesim dini tedrisat vermesi sebebiyle bu okullara aşırı derecede 

çocuklarını göndermek üzere yarışmışlar,okula kabul edilmeleri için bir çok 

tanıdıklarını devreye koymuşlardır. 

            Oysa okula kız çocuklarının dönüş kampanyalarının neticesiz ve sönük 

kalmasındaki sebeb halkın nabzının tutulmamasından ve bir makes bulamamasından 

kaynaklanmıştır. 

            1999 verilerine göre ise Diyanetin % 92’sini imam-hatib ve yüksek okul ve 

fakülte mezunları oluşturmaktadır. 

            2003 yılındaki verilere göre;920 bin civarındaki meslek okulu öğrencilerinin, 

İmam-Hatibler  % 8-ini kapsamaktadır.1999-2000 yılında 600 okulda 134.224 öğrenci 

öğrenim görmüşken,bu durum bir yıl öncesine kadar azalmış,şimdilerde ise bir artışa 

doğru gitmektedir. 

            Sürekli hücum etmek için gündeme getirilen bu okullarda eğer bir yanlışlık ve 

eksiklik varsa,tashih ve tekmil edilmelidir.Tahrib ve imha ise milletin rağmına bir 

harekettir.Milletin rağmına yapılan bir harekette yıkılmaya ve sönmeye mahkumdur. 

            Hayatın maddi sıkıntısını çeken fakir halk,fakir olan çocuklarını bu okullara 

göndermekle manevi hizmeti de omuzlamaktadırlar.Başarılı da olmaktadırlar,bunca 

engellemelere rağmen… 

            Yıllardır siyasiler tarafından söylenip bir türlü fiiliyata geçmeyen;küçük yaştan 

itibaren öğrencilerin belli bir alana yönlendirilmelerinde meslek liselerinin 

sürdürülmesi hem gerekli olmakta,hem de bir şablon teşkil etmektedir.Talebe 4 sınıftan 

itibaren ele alınmalı hangi alanda bir kabiliyete sahibse o yönde yönlendirilmeye 

gidilmelidir.Böylece kaliteli elemanların olmasıyla hem işsizlik ve hem de yeni istihdam 

alanları oluşmuş olacaktır. 

            Başta imam-hatibler bahanesiyle meslek okullarına bu derece yüklenmek ne 

insafla ne insanlık ve vicdanla bağdaşan bir davranış değildir. 

            Eğer mesele halkın dini ihtiyacını gidermek ise;bu okulların orta bölümleri de 

açılmalı veya tüm okulların 4.sınıflarından itibaren Kur’an-ı Kerim dersleri ve seçme 

Arapça dersleri konulmalıdır. 

            Bu okullar halkdan bu kadar destek alırken,siyasilerin buna soğuk bakmalarının 

sebebi nedir?Siyasete alet edilmesimidir?Eğer öyleyse neden hepsi 

cezalandırılmaktadır?Suçlu bulunup o cezalandırılmalıdır… 

            Eğer kabiliyetli ve başarılı bir öğrenci iseler,ilahiyatın dışına çıkmasının ne gibi 

bir sakıncası olabilir?Yeterki kendisini isbat etmiş,başarısını göstermiş olsun… 



            Tüm okullara bakıldığında;üniversiteyi kazanma,birinci gelme,yarışmalarda 

önde gitme,terbiye ve ahlak gibi özelliklerde imam-hatib okullarının ciddiyet ve 

seviyeliliğini görmekteyiz.Böyle bir seviyeyi düşürmek,seviyesiz bir hareket olmaz 

mı?Kişi yaptığı işin yanlışlılığında geçmişte nasıl yargılanacağını şimdiden 

düşünmeli,lanetle değil,rahmetle anılmaya çalışmalıdır.Bugün idam edilmesine rağmen 

halkın gönlünde taht kuran Adnan Menderes rahmetle anılırken,onu idam edenler 

lanetle ve de nefretle anılmaktadırlar.Acaba biz neredeyiz? 

            Bu okullarda hem liselerin tüm dersleri okutulurken,ayriyeten ve fazladan 

meslek dersleri okutulmaktadır.İki yönlü bir başarıdır.İki defa takdire layık 

olmaktadırlar. 

            Genel olarak liseler aspirine benzerler.Bir yandan her derde deva iken,diğer 

yandan hiçbir derdi gidermemektedir.Karnı ağrıyan,başı ağrıyan,her türlü 

hastalıklarda kullanırız.Ancak bu geçici tedavi olup,köklü tedavi etmemektedir. 

            Eğer devlet bu okulları taşıyamıyorsa,özelleştirmeli,halkın malı ve desteği olan 

bu okulları halka teslim etmelidir. 

            İmam-Hatiblerdeki başarının bir sırrı da;kız ve erkek öğrencilerinin karma 

olarak bir arada bulunmamasıdır.Eğitime bir ciddiyet katmaktadır.Vaktini kızlarla 

uğraşmaya değil,derslerle uğraşmaya yönlendirmektedir. 

            Laiklik adına her türlü yolsuzluğu ve usulsüzlüğü yapanlar sürekli toplumu 

germekte,menfi harekete sebeb olmaktadırlar. 

            Oysa problemler gerginlik,hırçınlık,halkı düşman ilan etmekle değil,müsbet ve 

yapıcı hareketlerle çözülebilir. 

            Eğitimde de amaç;müsbeti yakalamak,eğitim seviyesini yükseltmektir. 

Bu okulları problemli gösterenler,hem bu müsbet eğitimi baltalamaktalar,hem de 

problemi daha da çözümsüz hale getirmektedirler. 

Tek çözüm tahrible değil,tashihledir. 

Kendi kendimize kural koymasını bilmeyen bir toplum olduğumuzdan,kendimiz 

için başkaları tarafından kurallar konulmasını istiyor,zamanla da herkese ve her 

zamana uymayan o kurallardan haklı olarak feryad ediyoruz. 

Şimdiye kadar hep bu çözümsüz kuralların içerisinde bocalamış durmuşuz… 

  

                                                                                              13-10-2003 

                                                                                  Mehmet   ÖZÇELİK 

  



  

  

                                                        

 

 

 

SEÇMEK     SEÇİLMEKTİR 

            Evet,bir şeyi seçmek,kendini seçmektir.Kendi karakter ve kimliğine,zevk ve 

sevkine uygun tarzı almaktır. 

            Bir çok renk ve desen içerisinden birisi,belki de bazen başkasının itibar edip de 

yönelmediği bir şeye yönelmek,kendine yönelmektir. 

            Seçmek kişinin kendi kalıbını seçmesi ve oluşturmasıdır. 

            Kendim seçtiğim gibi,kendim de seçildim! 

            Acaba kendimi seçtim mi,seçildim mi?Her ikisi mi? Yoksa ixi-iksi- (X) mi? 

            Hayat boyu seçerek ve seçilerek ilerlemekteyim..herkes gibi... 

            Beni seçenler,benim ve ben-im seçtiklerim. 

            Seçtiklerimiz saçmaladıklarımızla beraberler. 

            Seçenler saçılanlarla beraberler. 

            Seçilmek var olmaktır. Var olmak seçmektir. 

            Seçeneklerinizi ortaya koyun.Her şeyden bir şeyleri seçmek,samandan buğdayı. 

            Bizleri seçen,seçmiş.Bir çek alternatifler içerisinden insan sıfatiyle,Müslim 

vaziyetiyle,bu modelle seçmeyi tercih etmiş. 

            Birde bunca seçilmişler içinden seçilmez bir lütufla beraber bir çok riskleri de 

beraberinde getirmektedir.Çünki seçilmiş olmak bir yükümlülüğü de beraberinde 

getirmektedir.Seçilip alınmak bazı şeyleri yüklenmektir. 

            Ben de ruhlar aleminde  sergilenen bir çok modeller içerisinde kendimi 

seçtim,kendime seçildim.Yine böyle bir sergi sergilense yine kendimi seçerim. 

            Beni seçen yaratıcım,beni bana seçmiş. 



            Neyi seçtim? Kendimi. 

            Niye seçtim? Kendim olayım diye. 

            Niçin seçtim? İçime girip kendimi göreyim,görüleyim diye. 

            Nereyi seçtim? Âkibetimi. 

            Nereden seçtim? Kendi eksenimden... 

            Seçilmişlerin içinde bulunmak farklı bir duygu,şükran derecesinde bir 

gurur!Seçen hesabına bir sürur. 

            Şu anda mevcut altı milyar insan,geçmişe ve geleceğe dönük milyarlarca 

insan,diğer maden,bitki,hayvan,mikroskobik ve var olan tüm canlılar içerisinden birini 

seçin,böyle bir tercih ve seçme ile karşı karşıya kaldığınızı düşünün... 

            İhata,kalite,seviye göz önünde bulundurulduğunda kendimizi seçeriz. 

            Bizleri seçen de bizi seçmiş.Biz olmuşuz.Bir isim almışız. 

            Kâinattaki denge,dünyadaki düzen,genel dizayn hep bu seçmelerle olmakta ve 

sağlanmaktadır. 

            Cüz-i irademizle yapılan seçimler,külli iradenin seçimini belirlemektedir. 

Milletvekillerini seçmenin seçmesi belirler. 

Hayat safha safha bu temyiz ve seçimi yaparak mükemmele yönelmektedir.Tıpkı 

başlangıçta milyarlarca sperm içerisinde birinin seçimi ve insan olarak seçimi,maddi ve 

manevi hayatta devam eden bu seçimler mahşerde belirginleşerek ve son şeklini alarak 

cenneti seçme ve cennete seçilme ile son bulacaktır. 

Orayı layık olanlar seçecek,oraya layık olanlar seçilecektir. 

Herkese kendi yavrusu güzeldir.Çünki onu evlat olarak seçmiştir.Dünya güzeli 

Yusuf peygamber gibi biri de olsa,kendi yavrusu daha güzeldir.Zira biri kendisi için 

seçilmiş,diğeri kendisine değil Yakub’a seçilmiş. 

Porsuğa yavrusu güzel,file ve mikroba kendinden olanı güzel.Elma ağacına 

elma,çam ağacına çam,kavağa yaprakları ve endam boyu güzel...Knedi seçmiş,kendine 

seçilmiş.Tam da boyuna göre biçilmiş.Biçilmiş kaftan. 

Seçilen ve kesilen kumaş mevcut varlıklara göre biçimlenmektedir. 

Biçimler seçimler iledir. 

Ondandır ki,başta söylediğimizi söylüyoruz:Seçmek seçilmektir. 

  



                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                          09-08-2003 

  

YILBAŞI ÇILGINLIĞI 

        Deliye her gün bayramdır,diye bir söz vardır.Yılbaşında yapılan çılgınlıklar da 

bu kabilden bir şeydir. 

Senenin belirli zamanlarında yapılan ferdi sorumsuzlukların,sene sonunda toplu 

olarak yapılmasından ibarettir. 

Bunu kutlayan insanlar kutladıkları şeyin ne anlama geldiğinin şuurunda 

olmadan kutlamaktadırlar.Körü körüne,kuru kuruya,bilgisizce kalabalığa uymadan 

ibarettir.Dostlar pazarda,alış verişte görsün. 

Herkes yapar da biz yapamayız mı yani?Biz neden yapmayalım,onlar yaparken? 

Kimliksizlerin kimlik açma çabasıdır yılbaşı... 

Kişiliğini ve şahsiyetini başka yerlerde açma sıkıntısının bir ifadesidir yılbaşı... 

Tıpkı Agop gibi ki;Bir gün yahudi Agop karısına,yahudilikten ayrılacağını 

söyler.Karısı da;Sen bilirsin,der.Ve Agop yahudilikten ayrılır.Ve bir papaza artık 

hristiyan olduğunu bildirir. 

Bir müddet hristiyan olarak kalan Agop,bu dinden de pek bir şey 

anlamadığından,kendisini tatmin edip,mesud edemeyeceğinden dolayı papaza 

ayrılacağını bildirir.Ve artık Agop hristiyan da değildir,oradan da ayrılmıştır. 

Müslümanların yanına gelen Agop müslüman olacağını ancak,müslüman 

olmadan önce araştırması gerektiğini söyleyip daha sonra kendilerine bildireceğini 

söyleyerek oradan ayrılır.Bir müddet araştırma içerisine giren Agop,müslüman 

olmadan ölür. 

Hanımı kocasını nede olsa eskiden kalma dinleri düşüncesiyle yahudi mezarlığına 

götürür.Ancak yahudilikten ayrılmış olduğu için kabul edilmez.Hristiyan mezarlığına 

götürdüğünde,onlarda hristiyan olduğunu ancak daha sonra ayrılmış olduğunu 

söyleyerek onlar da kabul etmezler.Neticede bir de müslümanların mezarlığı 

kalıp,kocası onu da araştırdığından dolayı  müslüman mezarlığına götürür.Onlar da 

Agopun müslümanlığı araştırdığını ancak daha sonra müslüman olmadan öldüğünü 

söyleyerek reddederler.Ve Agop kalmıştır ortada. 



Kocasının başında şaşkın bir şekilde bekleyen hanımı bir yandan ağlar bir 

yandan da şöyle söylenir:”Agop..Agop..Musa’yı kızdırdın,İsa’yı küstürdün,Muhammedi 

de bulamadın,kaldın ortada Agop,kaldın ortada... 

Aslında yılbaşı çılgınlığı bir Agop çılgınlığıdır. 

Hadisde buyurulur:”Kim kime benzerse,o ondandır.”Yani benzediği ve taklid 

etmiş olduğu kavimdendir.Kişinin o yapmış olduğu şey müslüman’ca,müslümana 

yakışan bir hal değildir.İslâmiyet teslimiyet dini olup,kendisine bağlılığı ister. 

Biz de tümüyle teslim olduk,bütününe de iman ettik... 

                                                                                                                                           

                                      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

ŞEHİD-ŞAHİD-MEŞHUD-RAKİB 

           Allah-u a’lem;İnsanların yaratılışına meleklerin taraftar olmayıp,Allah’ın ise 

yaratmadan taraf olarak meleklere;”Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben 

bilirim”[1]dediği bilinen sır ise;İnsanların Allah’ın isimlerine olan mazhariyetleri ve 

ma’kes olmaları cihetiyledir. 

            Özellikle külli manada birkaç veya bir çok isme mazhar olanlar,insanlar 

içerisinde imtiyaz etmiş kimselerdirler.Adeta belli bir ilim ve meslekte ihtisas ve 

maharet kesbetmiş kimseler gibidirler. 

           Her bir peygamber Allah’ın bir ismine mazhar olmuştur. 

           İlim-velayet ve tecdid vazifesinde de görevli olan şahsiyetler de bir isme,asrının 

muktezası olan bir isme mazhar olmuşlardır.Yani o zât bir başka asırda gelmiş 

olsaydı;geldiği asrın muktezası olan bir isme mazhar olacak veya o alanda bir istidadı 

yoksa kabiliyeti gelişmiyecekti. 

            Allah’ın isimleri içerisinde Şehid-Şâhid ve Meşhud isimleri;her şey nazarı 

şuhudunda olan,her şeyi görüp,her şeyde görülen ve bilinen,şiddeti zuhurundan dolayı 

nihayet derecede varlığı açıkta olandır... 

            Allah’ın bu ismine mazhariyet,imanın nihayet kemaline delalet eder. 

            İnsanın ve varlıkların yaratılış hikmeti ise;her bir şeyde yaratıcının 

ilim,kudret,takdir,halk gibi isimlerini teker teker görmek ve göstermektir.O âyetleri 

okumaktır. 
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            Okumasını bilenle bilmeyen arasındaki fark gibi,gören insanın görmeyenden 

farklı olarak o farkı göstererek okuyabilmesidir. 

            Bir batılının:”Allah beni yaratırken sanatkârın eserine koyduğu imza gibi,kendi 

varlığının fikrini zihnime koymuştur.”hakikatında ifade edildiği üzere;zihindeki perde 

ve zarları kaldırmak,ikincisinde de onu okumaktır.Tıpkı eşyaya vurulan damga ve 

mührü okumak gibi.Zira onu okuyamıyan kimse,eşyayı sebeblere veya zihninde 

uydurup icad edeceği başka ilahlara mal edecektir. 

            Dalalete düşmemek bir isabet olduğu gibi,doğruyu ve hidayeti bulmakta onun 

gibi bir kemal ve olgunluktur.Buda bu isme mazhar olmakla olur. 

            Rakîb ismide,şehid ve şâhid isminin bir cihetle müradifidir. Allah’ın murakabe 

ve gözetiminde olduğunu bilmektir. Onu görüp düşünmek ve onun tarafından sürekli 

bir kontrol altında olduğunu bilmektir. 

        Şehid ve rakîb olan Allah;insana vermiş olduğu önemden dolayı her amelini kayıd 

altına almakta,hiçbir işini hatta hayalini dahi yokluğa atmamakta,nazar edip kayıd 

altında bulundurmaktadır. 

            Bu isme mazhar olan kişi,her işinde Allah’ın rızasına uygun hareket eder,kontrol 

edildiğini düşünerek yanlış işlerden sakınır. 

            Her ânında ve işinde onunla olmak,onsuz bir zamanı geçmemek..zira onsuz geçen 

bir zaman;varlık değil,yokluktur.Varlığa değil,yokluğa akmakta ve gitmektedir. 

            Şehid ve Rakîb ismine mazhar olanlar ise;cehalet,gaflet,dalalet,küfür gibi ademî 

olan karanlıklardan âzadedir.Alemi devamlı güneşlidir.Gecesi yoktur.Arka yoktur,her 

taraf öndür.Gelecek geçmiş gibidir.Nazarına mani yoktur. 

  

                                                                                                          

                                                                                      MEHMET ÖZÇELİK  

  

 

  

 

[1] Bakara.30. 

  

SEVAB GÜNAH KAVRAMI 

Çocuğun masumluğu,sevimliliği ve öldüğünde günahsız oluşu,bu günah k,r,ne 

bulaşmamasındandır.Ancak yavaş yavaş güçlenip akıllandıkça yanlışlara,hata ve günah 
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işlemeye meyletmeye başlamasıyla eski sadelik ve berraklık kaybolur.Yerini sevimsizliğe 

ve soğukluğa terkeder.Günahların çehresi ebedi soğuktur.Kirdir ve lekedir. 

Peygamber Efendimiz istiğfarı emredip kendilerinin de hergün  yetmiş defa istiğfarda 

bulunduklarını ifade ederler.Ancak bu istiğfarları,yapılan bir günahın silinmesi için 

olmayıp,hergün o kadar mertebeyi katetmekte,demektir.Yani bir sonraki günkü 

mertebesi,bir önceki günkü mertebesinden yetmiş defa daha fazladır.İki günü eşit olan 

ziyandadır,hakikatı da bunu ifade eder. 

Bazılarının da bir mertebe katedip,o mertebenin cezbesine kapılarak,aynı mertebede 

sayması bir eksikliktir. 

İnsan fıtraten günaha meyyal olduğundandır ki,tevbe kapısı son saatte kıyamete kadar 

açık tutulmuş,tevbeye teşvik edilerek ümitsizliğe düşülmemesi emredilmiştir. 

Evet günah sıfatı insanın manen terakkisine,Allah’ın sıfat ve esmasının tecellisine 

mazhar olmasına engel teşkil etmektedir. 

Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi;İnsanlar madenler gibidirler.Madenlerin tefrik 

edilip ayrıştırılması büyük bir ameliyeyi gerektirmektedir. 

Ateşe sokulan madenler birbirlerinden ayrıştırılarak bakırı,kömürü,gümüşü,altını ve 

elması herbiri ayrı bir şekilde ayrılır. 

Dünya ve ahirette yakıcı özelliği olan günahlar da bazı insanların kömür ve bakırlığını 

ortaya koyarken,bazılarını da toplumda elmas ve altun gibi nurani bir çehre olarak 

parlamasını sağlamaktadır. 

Günahsız sevip düşünülemez.Dünyada herşey nisbî olup nisbetince bilinir.Karanlığın 

nisbetince aydınlık bilinir ve anlaşılır.Günah ve şer nisbetinde sevab ve hayır bilinir ve 

görülür. 

İnsanlar hürdürler ancak yinede Allah’ın kuludurlar.Hür olmaları kulluktan 

çıkmalarını gerektirmemektedir.Günahla kulluk bir arada bağdaşmaz.Onun için insan 

günah konusunda hürüm diyemez. 

Gerçek hür olan bir hayat hürriyetini kısıtlar,maddi ve manevi hayatını dar bir sahaya 

münhasır kılar.Sevablar ise insan hayatının inkişafına,hürriyet ve istifade alanının 

genişlemesine vesile olur. 

Zira üzümden yapılan bir sarhoş edici içeceği içmek mi gerçek hürriyettir,yoksa 

üzümden yapılan diğer yüzlerce çeşitten istifade etmek mi daha gerçek hürriyettir?Helal 

dairresi geniştir,keyfe kâfidir.Harama girmeye hiç gerek yoktur. 

Cennet ve hayatı haramsız bir hayattır.Cehennem de hayır ve sevabların olmadığı şer 

bir hayattır.Sevablar cennet çekirdeğini içerisinde taşırken,günahlarda cehennem 

tohumunu saklamaktadırlar.Sevab cennet suretinde,günahda cehennem suretinde tecelli 

eder. 

  



                                                                                                        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

NEFSİN SESİ-KALBİN DESİSESİ 

Hayatımızda olan tüm menfilikleri haklı olarak nefis ve şeytana veririz. Onu 

suçlarken âdeta gizli olarak kendimizi de tebrie ederiz. O nefis bizim nefsimiz 

değilmiş gibi veya o şeytana aldanan biz değilmişiz gibi... 

Evet şeytan bizatihi şerdir,şerrin mümessilidir. Tıpkı suda içse zehir akıtan yılan 

gibi,zehirlemekten zevk alan aldatıcı bir özelliğe sahibtir. 

Nefis ise;hem hayra hem şerre kabildir. Her iki netice ondan tahsil edilebilir. 

Kötü insanların ortaya koydukları menfilikler de elbette kader cihetinden bazı 

hayırlar melhuzdur,düşünülür.Zira;İnsan zulmeder,kader adalet eder. 

Ehli imanın ifrat ve tefritteki durumunu vasata getirmek amacıyladırki,Allah o 

zalimler eliyle terbiye etmektedir. 

Yıllardır müsbet ânada anlatılanlarla bir netice tam alınamazken,bir şer,bir 

inkilab,bir ihtilal,bir baskı o vasatı,birlik ve beraberliği,salim bir kafayla düşünüp kendi 

iç alemine dönmeyi insana dolaylı olarak kazandırmaktadır.Ancak bu itidalin 

sağlanması asla şerri      hayra tebdil etmez.Zira şer yine şerdir.Şerlik amacıyla 

yapmıştır. 

Kötülüklerin ve kötülerin muvaffakiyetinin bir sırrıda;içlerinde yüzde bir 

oranıjda dahi olsa bir samimiyet,bir fedakârlık,bir gayret çekirdeğinin 

bulunmasındandır.Böylece üstün gelende o sıfattır.O kötülük ve kötü üstün 

gelmeyip,onun içerisinde bulunan bir dane-i hakikatın galebesidir. 

Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayetin sonu:”Âkibet ve neticenin müttaki 

olup,Allah’dan sakınan insanların olacağı ifade edilir.Buda; 

-Kötülüklerin üstünlüğü zahiri ve geçici olup,sonuçsuzdur.  

-Üstün olan o kötü veya kötülük değil,onda bulunan güzel sıfatın üstünlüğüdür. 

-Hüküm neticelere göre verilir.Nitekim Uhud savaşında büyük bir 

farkla,başlangıçta müslümanlar üstün gelmişken,sonucun aleyhe dönmesi o savaşda 

hüküm,müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. 

Aslında bu mağlubiyette de bir galibiyet söz konusudur,şöyleki;Bu savaştan 

sonra müslüman olup İslâmiyete giren Halid bin Velid gibi bir kahraman 

kazanılmıştır.Mağlubiyeti islâmdan öncede tatmayan bu insan belkide mağlubiyetle 



gururu kırılacak,islamiyete girerek göstermiş olduğu bu başarılar 

kazanılmayacaktı.Kaderin cilvesi...İlerideki Halid bin Velid,geçmiştekine galib geldi. 

  

                                                                                   MEHMET   ÖZÇELİK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ŞUBATIN ÜRETTİKLERİ VE MOON TARİKATI-SATANİZM VE 

TÜREYENLER  VE FİLİSTİN MESELESİ.... 

  

1-28 ŞUBAT 

2-MOON..(sonda masonluk dinde reform var) 

3-SATANİZM 

4-FİLİSTİN 

28-ŞUBAT-1997 

Şer ve menfilikleri özel olarak bir yerden getirmeye gerek yoktur.Müsbetin 

önünü tıkamak,gidenlerin yolunu kapamak,şerlerin gelmesi için yeterli bir 

sebebtir.Ondandırki şerrrin def’i,hayrın celb ve getirilmesinden daha önemlidir. 

Bugün 28 şubatla yapılan,yaptırılan,ister bilerek,ister bilmeksizin yapılan hayrın 

önü tıkanmıştır.Buda otomatikman şerrin gelmesine zemin hazırlamıştır.28 Şubat bu 

yönüyle diğer ihtilallerden daha farklı ve ağırdır.Diğer ihtilallerde şerleri durdurmak 



için yapılmış,bunda ise müsbet gelişimin önü tıkanmış ve failleri ağır bir şekilde 

cezalandırılmıştır. 

Cami duvarına bevletmekle kalınmamış,caminin içinede bevledilmesine göz 

yumulmuştur. 

Bir yandan işin bilincinde olanlar bunu organize ederken,diğer yandanda onlara 

alet olunmuştur.Ancak bir türlü bilerek yüzülememiştir. 

Köylünün biri bir gün konuşma sırasında şöyle der; "Bizim eşek kırk türlü 

yüzme bilir; fakat suya girdi mi hepsini unutur." 

28-Şubat.1997-"Beşer zulmeder,kader adalet eder."Her şeyede bu iki nazarla 

bakılması halinde,ders ve ibretler alınacağı bir gerçektir. 

28-Şubat medeni olmayan usullerle yapılan bir balans ayarıdır.Ayarı kaçırılan, 

ayarsızlıklara neden olan bir ayardır.Kader cihetiyle belirli bir yaklaşımlara ve 

yeterli olmamakla beraber anlamaya çalışmalara çalışılma isteği tezahür etti.Ve şu 

anlaşıldıki; insanlar birbirlerini anlamamış,anlamıyor,bazılarıda anlamak 

istemiyor.Geçmişte yapılan yanlışları unutmayalım,ancak onlarıda 

kemikleştirmeyelim.Birbirimizin adına konuşmakta ve hüküm vermekteyiz.Ben böyle 

demek istiyorum derken,karşımızdaki ise,hayır sen öyle demek istemiyor ve 

düşünmüyorsun diyerek,birbirimizin adına istenilmediği halde avukatlık 

yapılmaktadır.Oda aleyhine,cezalandırmak amacıyla.28-Şubatta hukuk 

uygulanmamıştır.Hukukçular ve yorumları icra edilmiştir.Bir bakanın(Anap içişleri 

Rüştü Kazım Yücelen) ifadesiyle:Hukukun değil,hukukçunun üstünlüğü söz konusu 

olmuştur.Faraziye ve varsayımlar uygulanmıştır.28-Şubat diğer darbelerden daha 

acımasız olmuştur.Faturasını 70 milyon ve doğacak olanlara ödettirilmiş ve 

çıkarılmıştır.Bu post-modern olan darbe,Osmanlının yıkılışının düştüğü duyunu 

umumiyenin hatası yaşanmakta,tekrarlanmaktadır.Sonuç olarak,hatalar hataları 

doğurdu..bu noktaya getirdi.DSP-li Adalet bakanı Hikmet Çetin;Biz,163 kalktı,onun 

yerine 312-yi getirmek mecburiyetinde olduk."Peki ya 141-142 yerine ne 

geldi?Serbestlik... Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ve 28-Şubatla başlayan süre 

içinde dine ölçü koymaya,ifrattan vasata çekmeye çalışan kimse ve kurumların;dini 

konularda hem tefritte,hemde ilgisiz ve bilgisiz kimselerin eliyle oturtulmaya 

çalışılmıştır. 

 28-Şubatın başlaması Erbakan-Çiller ortaklığında,Erbakanın başbakanlığında 

yapılan bazı icraatlar bahane edilerek,bazı sözler delil tutularak koca bir yorgan,yılların 

birikimi yakılmış ve yıkılmıştır.Olayın ise iki yönü vardır;Biri ekonomik,diğeri 

ideolojiktir.Ekonumik yönünde bazılarının menfaatına dokunup,haksız kazançların 

önünün kesilmesi yoluna gidilmiş,diğer yönüyle laiklik bahane edilerek,her zamanki gibi 

gürültü kopararak herşeyin meşrulaştırılmasına gidilmiştir. 



  Fuat Miras iddiasına göre:”Eğer Prof. Erbakan başbakanlıktan istifa etmeseydi 

askerler müdahale edecekti. Askerlerin müdahalesine iki gün kalmıştı. Biz bütün 

Türkiye’de üretimi durduracaktık. Hayat felç olacak, elektrik, su kesilecekti.” 

-28 Şubat sürecindeki “Beşli çete”nin başı TOBB Başkanı Fuat Miras’ın, 

Refahyol’u iktidardan uzaklaştırmak için hazırladıkları darbe planını itiraf etmesi, 

Türkiye gündemine bomba gibi düştü.”1 

-Türkiyedeki sıkıntı;İslamın yani gerçeklerin tenkisi için tartışılmaya 

oturtulmaktadır,hakkı aramak için yapılmamaktadır.En büyük manevi boşluk;İslamı 

savunmanın bir suç olarak gösterilmeye çalışılmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Bu boşlukturki nazarların dışarıya çevrilmesine sebeb olmuştur. 

15 Mart tarihli Dünya gazetesinin manşeti Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlarla 

değil, Türkiye’den giden sermayeye ayrılmıştı. Aynen şöyle denilmektedir: “Uygun 

ortam sağlayan ülkelere giden Türk şirketleri 1 milyar dolarlık yatırım yaptı: 

Balkanlar’a yatırım göçü.”2 

Yani uzun ince bu yolun serüveni şöyledir;-Avrupa Birliği'nin "Ortak Pazar" 

olarak kuruluşu 1957.. Türkiye'nin üyelik başvurusu aynı yıllarda.. 1963'de Ankara 

Antlaşması ve 1973'te Katma Protokol var.. 1989'da üyelik başvurumuz, 1995'te 

Gümrük Birliği gelmiş.. 1999'da Helsinki Bildirisi'ni imzalamışız..  

Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uzanan ince ve uzun yolu, yarım yüzyıldır 

devam ediyor..  

Daha önce de 1949'da Avrupa Konseyi'ne, 1952'de NATO'ya girmişiz..3  

Bediüzzaman hazretleri;”İnkâr edip kâfir olanların dostları ise Tâğuttur.”4 

Âyetini ebced-cifir  hesabıyla hesabladığında 1417’ye tekabül ettirmektedir.Buda 

Rumice olup Miladi 2001 yılına mukabil gelmektedir.Hicri olarak hesablandığında 

Miladi olarak 1997 yılına ay farkı ile tekabül etmektedir.5 Buda ancak Tağutça bir 

hareket olduğuna remzen işaret etmektedir. 

                                                           
1 Akit gazetesi.5-6-2001. 

2 Yeni Asya gazt.M.Özcan.17-3-2002. 

3 Yeni Şafak.17-3-2002.M.Barlas. 

4 Bakara.257. 

5 Bak.Şualar.228. 



Bugün Türkiye kendisine dönmeli,kendisini görüp sorgulamalıdır.Bir asırdır 

bünyeye uymayan,devamlı nükseden dokuların yapısına ve işleyişine bakmalıdır. 

  

MOON TARİKATI: 

Karl Marks-ın maddi bakış ve görüşüne göre,dinlerin çıkışıyla din savaşları 

başlamıştır.Savaşların çıkışını dinlere mal etmektedir.Ona göre dinler olmasaydı,ne 

güzel,hayvanca bir hayat yaşayacaklardı.Din ise bu keyfiliğine son vermiş oldu. 

Dinlerin ortak amacı Sağlıklı,ilahi bir dinin insan fıtratına uygun olarak 

yerleştirilmesidir.Ancak bazen gerek tahrif edilmiş dinlerin mensublarının veya bu 

ihtiyacın gerekliliğinden dolayı hakiki dini elde edemeyenlerin yanlış mecraya gidip 

götürmeleri,burada problemlerin doğmasına neden olmuştur. 

İşte gerek Türkiyede,gerekse dünyada bazı din veya tarikat perdesi altında zuhur 

eden gerçek dışı inanışlar hep bu din ihtiyacının bir tecellisidir. 

Türkiyede dini yaşama bir asırdır getirilen engellemeler bazı sapık ideolojilerin 

çıkmasına ve misyonerlik gibi faaliyetlerin uzantılarıyla beraber yayılmasına zemin 

hazırlamış oldu. 

İslamiyeti yaşayıpda manevi ihtiyacını giderme durumu olmayan insanlar,değişik 

menbalardan sağlıksız sularını içmişler,sağlıksız toplum oluşturmuşlar ve sağlıksız 

fikirler yayılma imkanı bulmuştur.İşte son günlerde Moon tarikatıda böyle bir zeminde 

kendisine müşteri aradı,buldu ve malınıda pazarladı. 

Moon tarikatının tarihi serüvenine ve uzantılarına bakacak olursak;  

Son zamanların en dikkat çekici ve en karanlık misyoner örgütü Mooncular olsa 

gerek. Ancak Mooncular kitlelerden daha çok, aydınlara ve akademisyenlere –ne 

ilginçtir ki özellikle de ilahiyatçılara– yönelik propaganda faaliyetleri yürütmektedir.  

MOON, CIA ile bağlantısı olup,Kore asıllı,1920’de doğmuş,Myung Moon 

tarafından Güney Kore’de kurulmuş,tarikatının adını soy adından almaktadır.  

Başlangıçta Buddist olup,sonra Protestanlığın bir kolu olan Presbiteryen 

Kilisesine katılmıştır. Moon; 1936’da, Hz. İsa’nın kendisine görünerek, "Tanrı 

Krallığı"nı kurma görevini teklif ettiğini iddia etmiştir.Buna rağmen kilise tarafından 

kabul görmemiş,reddedilmiştir.  

“Hareket, Kore’de "Tong l", Batı’da ise "Birleşik Kilise", "Kutsal Ruh Birliği", 

"Birleşik Aile", "Moon Teşkilatı" gibi adlarla adlandırılmıştır.” 



16 yaşındayken kendisine vahiy geldiğini söylemiş,komünist çalışma kamplarında 

geçirdiği yaşamda Tanrı’nın ona duyduğu sevgiyle ayakta kaldığını söyleyerek,1954’te 

Seul’da Birleşik Kilise’yi kurmuştur.  

Telkinleri taraftarlarınca kaydedilmiş ve İngilizce "Divine Princeple" (Tanrısal 

Prensip) adı altında neşredilmiştir.  

1950’de Japonya’da1959’da, Amerika’da taraftar toplamayı 

başarmıştır.Kominizme karşı kullanılmaya çalışılırken,oda bu boşluğu doldurmasını 

bilmiştir.Medya alanında New York City Tribune,The Washington Times, Ortadoğu’da 

yayınlanan İngilizce gazete, Middle East Times gazetelerine sahib olmuşlardır.  

"Birleşik Kilise"anlayışıyla,melez bir dini anlayış kurma yoluna gidilmiştir.  

Moon, Kendisini Mesih Saymakta,Moon’un kendisini Mesih ilan ettiği toplantıda 

Fehmi Koru da bulunmuştu.F.Koru şöyle anlatmakta:”Rahip Moon... sahneye çıkıp 

Moon Kilisesi Tarihinde ’önemli’ kabul edilen bir konuşma yaptı. Dinleyicilerin çoğu, 

Rahip Moon’un kendisini ’Mesih’ olarak gördüğünü ilk kez orada duydular. Moon, 

"Ben gerçek ebeveynim, beklenen Mesih’im" dedi açıkça..."  

Bu yazılar üzerine kendi ile ilgili olana F.Koru:”Moon grubunun Kore'deki bir 

toplantısına 1992 yılı ekim ayında katıldım. Seul'den yazdığım yazılarda, Moon adlı 

Kore asıllı din adamının kim olduğunu, grubunun neyi amaçladığını, nerelerde faaliyet 

gösterdiğini uzun uzun anlattım. Toplantının tören ve şölen tarafları ilgimi çekmekle 

birlikte, konuşulanlardan fazla keyif aldığımı söyleyemem. Başka bir toplantısına 

katılma ihtiyacı da duymadım zaten.  

.......Moon Kilisesi Türkiye'yi Hıristiyanlaştırmaya çalışan bir misyoner örgütü 

mü? Olabilir. Herkesin kendi dinini yaymak arzusunu saygıyla karşılarım. Dikkat 

edilirse, başka dinlerin misyonerlik faaliyetlerine karşı çıkanlar, İslâm konusunda da 

millete göz açtırmak istemeyen çevreler... Halbuki, misyoner faaliyetlerine, ülkemiz 

insanının Hıristiyanlaştırılmak istenmesine karşı çıkanların, İslâmî gayretlerin önünü 

açması gerekmez mi? Ona da karşılar, buna da. Acaba ne hesabına?” 6 

Mooncuların Karanlık İlişkileri olduğuda anlatılmaktadır.Buraya kadar gelmiş 

olduklarıda esrarını göstermektedir.Diyaloglarını özellikle üst kademe ve güç 

oluşturacak organizasyonlarla irtibatlandırmakta ve tesisine çalışmaktadırlar. 

“Mooncular, ülkemize de son onyıl içinde, dört misyoner göndermiştir. 

Bunlardan biri kendisini müslüman olarak tanıtan gerçekte bir Mooncu olan 

Muhammed Yahya Thompson’dur. Doç Dr Süreyya Şahin’in verdiği bilgiye göre, 

Marmara İlahiyat Fakültesi’nde bir süre lisans üstü eğitim yapan Thompson buradaki 

                                                           
6 Yeni Şafak.1-nisan.2002) 



birçok akademisyen ile Moon Örgütü arasındaki ilişkiyi kurmuştur. Thompson ve iki 

arkadaşı, okul çevresinden epeyce tepki görmüştür. Dördüncü Mooncu görevli kalmış ve 

dünyanın çeşitli yerlerindeki toplantılara politikacıların, bürokratların, gazetecilerin, 

bilim ve din adamlarının davetini üstlenmiştir.” 

Lise diploması ve diploma denkliği şaibeli olan Mooncu ajan misyoner John H. 

Thompson 1989’da Milli Gazetedeki röportajında Moonculuğu ısrarla savunmuştur.7 

 “Cem Vakfı’nın kurucularından ve Diyalog mahfillerinin gediklilerinden Prof. Dr. 

Niyazi Öktem’in verdiği bilgiye göre, "jakoben – laik tutumuyla tanınan CHP 

Başkanı Sayın Deniz Baykal Moon’un davetiyle ABD’ye" gitmiş ve seminerlerine 

katılmıştır. Öktem, şu bilgiyi vermeyi de ihmal etmiyor: "Ama hemen belirtelim ki 

ülkemizden bazı ilahiyat profesörleri de Sun Myung Moon’un düzenlediği 2 – 3 aylık 

seminerlere katıldılar. Bunlardan birkaçının Moon’a biat ettiği çocuklarının 

Mooncular tarafından ABD’de okutulduğu dedikoduları var. Hatta bunlardan biri, 

bir ilahiyat fakültesine dekan bile oldu."8 

Yaşar Nuri önceden kendilerini davet ettiklerini,daha sonra aramamalarını izah 

hususunda şunları söylüyor:”Öztürk; Beni aramamaları, benden mutlu olmadıklarını 

gösteriyor. Onun dışında bir şey söyleyenler halt ederler. Ve baştan beri de kuşku 

içinde olduğumu söylüyorum. İnsanoğlu bazen hakikatı görüyor.9 

Böylece;Moon Mesih yerine konulmuş,tanrısal özelliğe sahib yetkili bir 

şahsiyettir.1893 kararları sonucunda batı dünyası mesela-moon tarikatı;"dinler arası 

diyaloğu"başlattı.ilk önce anti kominist bir faaliyet içerisinde ortaya çıktı.1917-Ekimde 

sovyet rusya kuruldu ve 1919 paris anlaşmasıyla Amerika kominizme karşı anti-

kominist cephe aldı.Diğer dinleri kabul ederken,hristiyanlığı en kuvvetli ve diğerlerini 

şekillendiren bir din esasını taşır.CIA-nın organizesidir.1946-da Türkiyede Enis Behiç 

Koryürek moon hatta isanın temsilcisi durumundadır.Moonlar rıza nurada çengel 

atmışlardır.Şu anda moon (2002 yılı)  82 yaşındadır. 

Türkiyedeki faaliyetleri 1982’den itibaren başlamış olsada,seslerini duyurmaları 

DTP kurucusu ve genel başkan yardımcısı olan Ayseli Göksoy,ANAP eski 

bakanlarından İmren Aykut ve Işılay Saygın ve Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın da davet 

ettikleri Ankara’daki toplantıda Beyza Mooncuları tasvib etmediğini;gerek ATV’de –

                                                           
7 M.Emin Gerger’in röportajı, 27 Mayıs 1989 tarihli Milli Gazete.) Moon tarikatı hakkında Yeni Mesaj 

gazetesinin internet bölümünde,Ali Rıza Bayzan’ın 28-3,7-4-2002 tarihleri arasında Dizi kısmında geniş 

bilgi vardır,bakılabilir.Moonların internet siteleride vardır. 

8 Milliyet, 4 Aralık 1997)   

9 25-31. 08.1995 tarihli Nokta Dergisi) “ 

  



Ceviz Kabuğu”proğramında, gerekse bir hafta sonra Kanal-7-deki –İskele Sancak-

proğramıyla Türkiye’nin gündemine girmiş oldu.Ve Kendisini davet eden 

A.Göksoy’uda tenkid etmekten geri kalmadı.Ancak onunda böyle bir şey olduğunu 

bilmediğini söylemesi üzerine tepkisini uzatmadı. 

Ayseli Göksoy milletvekili.Moon toplantısına Beyaz’ı davet eden,başkalarınıda ve 

ceviz kabuğu proğramında-mart-2002-de-bir hafta sonra kanal-7-iskele sancak 

proğramında bilmediğini ve batsınlar desede,severek yapmış olduğu izlenimini 

gösteriyordu. 

Türkiyede oynanan bu oyunların amacı nereye dayanmaktadır:”Hıristiyan 

Misyoner Örgütler’e göre Türkiye bir "İncil Ülkesi"dir (Bible Land). Osmanlı 

toprağına ilk ayak basan ABD’li misyonerler Pliny Fisk ve Levi Parsons (11) ABCFM, 

Pliny Fisk ve Levi Parsons’a 1 Aralık 1833 tarihli talimat mektubu ile şu görevi 

veriyordu: "Bu mukaddes ve vaad edilmiş topraklar silahsız bir haçlı seferi ile geri 

alınacaktır." 

Amerikalı protestan misyoner Everett P. Wheeler: "Biz Türkiye’de Hıristiyanlar ve 

Hıristiyanlık için okul, hastane açıyoruz, ilaç götürüyoruz, modern tıbbı ve eğitimi 

kuruyoruz. Türkler bizi istemeyebilir, ama oranın sahibi Türkler değil ki..." 

1984’te Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ile MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Fakültesi’ni kazanmış,16 Ağustos 1984’te verdiği dilekçeyle üniversite 

rektörlüğüne başvurur,dilekçesinde herhangi bir ilahiyatta değil yalnızca Marmara 

İlahiyat’ta okumak istediğini de buyurur. 

Marmara İlahiyat’ın yabancı öğrencileri için kontenjanı olmamasına rağmen Marmara 

Üniversitesi Rektörlüğü, Thompson’un bir dediğini iki etmez ve 22 Ekim 1984 tarihli 

kararıyla bu talepleri kabul eder. mezuniyet tarihi ise 11.7.1989’dur.  

Yaşar Nuri Öztürk kendi web sitesindeki biyografisinde yurtdışı çalışmaları 

hakkında şu bilgileri vermektedir: "A.B.D., Avrupa ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika, 

Japonya ve Kore’de alanıyla ilgili araştırmalar yaptı; konferans ve kongrelere katıldı. 

New York’ta misafir profesör olarak bir yıl İslam düşüncesi dersleri okuttu. Aynı süre 

içinde uluslararası bir yayın olan World Scripture’ın (Moon’un resmi web sitesi) İslam 

bölümünün hazırlanışında görev aldı.)  

Ve Y.Nuri Öztürk"Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar" adlı kitabının arka 

kapağında New York’taki "International Middle East Alliance"(Uluslararası Ortadoğu 

Birliği) Moonculara ait bir kurum) adlı kurumda danışma kurulu üyesi olduğu 

belirtilmektedir. 

“Ocak–Şubat 1992 yılında, Amerika’da, Türkiye’den çağırdıkları akademisyen, 

politikacı ve gazeteciye, masrafları Moon’a ait olmak üzere 40 günlük seminer 

düzenlemişlerdi. 

"Hoşgörü ve dinler arası diyalog" çerçevesinde ilahiyatçılar,gazeteciler ve üst 

kademeden kimseler, ikbal peşindeki entellektüeller çağrılırken,daha sonra bunlardan 



mühim kısmı –organizatörlük yapanlarda dahil-aldatıldıklarını,kimisi bilimsel amaç 

güttüklerini,kimiside kendi görüşünü benimsetmek veya kabul ettirip serdettirmek için 

uygun bir zemin olması hasebiyle,farklı hedefler içerisinde katıldıklarını söylemişlerdir. 

Sonuç olarak;;Bugün CIA değişik örgütlerle;"Dinde reform"tezini 

alevlendirme,islamı içten yıkma veya kendilerine uydurma sevdasındadır.Moon 

tarikatı,masonluk,kısaca siyasi,dini,askeri,ekonomik,medyatik,kültürel ve 

sindirme,korku gibi bir kuşatma içerisindedir.1980-den önce bu oyunlar;sağcı-

solcu,kominist-faşist şeklinde idi.80-den sonra laik-antilaik,alevi-sünni,devlet-vatandaş 

çatışmaları,başörtüsü meseleleriyle hem rahatsız edilirken,hemde gündem onlarla 

meşgul ettirildi.Mason,Moon,Satanist,hristiyan propagandaları ve en önemlisi milletin 

manevi değer ve bildilerden mahrum olmasıyla oluşacak boşluğun yerine herşeyin 

doldurulma imkanının doğmasını sağlamak olmuştur.Bu gizli örgütlerin sinsi,siyasi 

entrikaların devamı olup,tedavisine sed çekilmeye çalışılan urlardır. 

Dinlerin diyaloğundan ziyade monoloğu yani dinlerin birliği kabul olmakla 

beraber,doğruluğu kabul demek değildir.Yani şu andaki yahudi,hristiyan dinleri ne 

derece hak bir dindir?Çünki dinde esas olan Tevhid yani iman esaslarında birliğin 

olması esasdır. 

Cemil Çiçek’in internetteki dinde reform sözlerine karşı yaptığı 

beyanatında;”Sonuç olarak bugün Demirel'in ortaya attığı dinde reform yapma 

düşüncesi aslında Demirel'in kendi düşüncesi değil; ona bunu ortaya atmasını emreden 

derin devletin işidir. Derin devlet bu amaçla Milli İlahiyat Komitesi kurmuş, bunun 

başına da emekli Korgeneral Erdoğan Öznal'ı getirmiştir. Komitenin başına da diyanet 

işleri eski başkanı Sait Yazıcıoğlu görevlendirilmiştir. İşte Demirel'in akıl hocaları da 

Milli İlahiyat Komitesidir. Demirel'in bu açıklamalardan sonra birçok fikir adamı, 

gazeteci, yazar ve profesör ise bu konuda farklı söylemlerle yorumlar getirmişlerdir. 

Halbuki iki dinde reform girişimleri yeni değildir. Daha Cumhuriyetin ilk kurulduğu 

yıllarda o zamanın adalet bakanı şu açıklamaları yapmıştır: "Çağdaş uygarlık 

düzeyinde olan devletlerin ilk ilkesi dinle dünyayı ayrı görmesidir. Din devlet nazarında 

vicdanlarda kaldıkça saygındır ve dokunulmazdır. Bunu gerçekleştirmek içi de iki şeyin 

gerçekleşmesi gerekir. Birincisi bunu İslam'a kabul ettirme; ikincisi de bunu topluma 

kabul ettirmek." Demiş ve daha o yıllarda bu düşüncenin fitili ateşlenmiştir. Fakat 

toplum bu düşüncelere rağbet göstermemiş ve gündemden düşmüştür.” 

Sonuç olarak Moon;masonluğun yeni 

çehresi,perdesi,yüzü,oyunu,entrikası,hedefi,çıkışı,serüveni ve siyaseti olarak tecelli 

etmektedir. 

SATANİZM: “5-15 ile 22 yaş arasındaki sekiz gencin nasıl satanist oldukları, 

yaptıkları iğrençlikler, midenin kaldıracağı cinsten değil. Satanistlerin kendilerine mürit 

bulmak için kullandıkları en kolay yol internet. Chat yaparak bu tuzağa çekilen gençler, 

cinayet ve intihara varan sapıklıklara sürükleniyor. Emniyet’in raporuna göre, yaşları 



14 ile 25 arasında 3 bin 500 dolayında satanist var Türkiye’de. Üs olarak da cafe tarzı 

mekanları seçiyorlar.”10 

3-Temmuz-1907,Yapen-in yayınladığı broşürde,Satanistlerin 10 hedefi şöyle 

sıralanır:1-sır ve gizlilik.2- özel terminoloji kullanılacak.3-özel örgütlenmeye gidilecek.4-

özel işaretler kullanılacak.(içki gibi).5-özel işaretler ile doğa üstü güç edinileceği 

söylenecek.mesela.666,Muhammed-in adına tekabül etme gibi.6-yerleşik bir din 

kurulacak.7-gizli din olacak.8-Mutlaka kutsal yazı ve kitab olacak.9-Ölümsüzlük 

kazanacaksın,bunun içinde seks yapacaksın.10-Özel tören ve ibadetler olacak.Bu 

mealde tasnif edilen gençlere sunulan düsturları ile onları rahatça 

kullanmaktadırlar.Satanizmin asıl adı Diyagolizmdir. Bunu kullanan Lusifer kullanmış 

olup,ışık saçan anlamınadır. 

  

FİLİSTİN:26.350 km.2 alanın adı.MS.70 yılında yahudiler buradan 

sürülmüş,Hz.Ebubekir (633’de) ve Halid bin Velid (634’de) dönemlerinde Kudüs-e 

fetihler yapılmış olsada,tamamı 638’de Hz.Ömer döneminde fethedilmiştir.1097’ye 

kadar müslümanların elinde kalıp,iç ihtilallerden istifade ile 40 gün süren haçlı 

kuşatmasıyla hristiyan dünyasının eline geçti,70 bin müslüman katledildi. 

Ancak 2-Ekim-1187  yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından tekrar ele geçirildi. 

1516’da Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlının idaresine geçti.400 yıl 

Osmanlının tebaası olarak kaldı.1918’de ise İngilizin Arap dünyasına sinsice sızıp 

entrikalar neticesinde (özellikle ingiliz casusu Lawrwns) İngilizler Vahhabi 

mezhebininde kuruluşunun temelini oluşturacak olan Hicaz Emiri Şerif Hüseyini dünya 

imparatoru olma sevdasıyla kandırarak işbirliğine girişildi.Osmanlıya karşı İngilizlerle 

elbirliği yapan Şerif Hüseyin İngilizlere bölgenin kapısını açmış oldu. 

II.Abdulhamide yapılan Duyun-u Umumiyeyi deruhte etmelerinide taahhüd 

ederek Filistinden toprak isteyen yahudilere:”Şehid kanıyla alınan toprak,para ile 

satılmaz.”red cevabı vermiştir. 

-"Abdülhamid Han, Teodor Herzl'in isteğini red etmekle kalmamış, maiyetindeki 

vezir ve paşalara şu şekilde emirler vermiş, uyarılarda bulunmuştu: 

"-Bu isteği sakın önemsiz bir olay saymayınız. Filistin'de bir Yahudi devleti 

kurulması teşebbüsünü Batılı devletler destekliyor. Devletimizin zayıf düştüğü bir 

devrede er geç Filistin'de böyle bir devlet kurulacaktır.Bu kuruluş Filistin'de sürekli 

savaşlar ve ihtilaflar çıkmasına sebebiyet verecektir. Şimdiden tezi yoktur. O bölgeye 
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Anadolu'da mevcut gözü pek cesur aşiretlerden seçip iskan ediniz ki, çıkacak 

mücadelelerde geri adım atmasınlar, sonuna kadar savaşsınlar."11 

Abdulhamid Han bununlada kalmamış,yahudilerin önünü tıkamak amacıyla 

Filistine göç yasağını uygulamış ancak İttihad ve Terakki cemiyeti bunu kaldırmıştır. 

Bu red cevabını alan yahudiler,Fransa,İngiltere,Rusyanın ortadoğu ile ilgili 

anlaşmaları olan Sykos-Picot anlaşmasında;”Diğer ortakların ve Mekke Şerifinin 

muvafakatı alındıktan sonra bu bölgede uluslar arası bir yönetim kurulacaktır.”sözü 

İngiltere tarafından büyük destek gördü.”Haşmetli İngiliz kraliyet hükümeti,Filistinde 

yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır.”Tıpkı 

Kürt devleti kurdurma hayalleri gibi. 

Dünyanın her tarafından göçler başlar,o zamanda Selanikin yarısı yahudi 

idi.Yaramaz olarak değerlendirilen dağlık ve bataklık yerler yüksek meblağlarla satın 

alınarak,göçlerle yerleşim gerçekleşir. 

1920 yılından itibaren çete faaliyetleriyle de müslümanlar sindirilmeye başlanır. 

Nitekim Fransızlar Cezayirde 132 yıl zulüm ve katliam yaptı ancak 1962 yılında 

bağımsızlığına kavuşabildi.Cezayir devlet başkanı Budiyaf meçhul cinayetle 

öldürülmüş,bu müslümanların üzerine atılarak başta Fıs üyeleri olmak üzere zulüm ve 

iç savaşa zemin hazırlanmıştır. 

Afganlılar 1979-1990 yıllarında 18 milyon insan tehcire mecbur 

bırakılmış,şimdilerde bahaneler ile adeta işgal edilmiştir. 

Bütün İslâm devletlerinde müslümanlar Potansiyel suçlu ve potansiyel tehlike 

olarak gösterilmiştir. 

1928’de Hasan-el Benna tarafından kurulan İhvan-ı Müslimin,1940’da İngilizleri 

Mısır’dan çıkarıp,Filistini kurtarma çabasına girmişlerdir.12 

1947 yılında BM 1815 sayılı kararıyla:”Filistin topraklarının en verimli 

kesimlerini oluşturan % 55’i yahudilere,verimsiz ve çöl kesimlerinden oluşan % 45’ide 

Araplara bırakıldı.” 

Ve daha sonra işgal edilen % 15’ide eklenerek 15-Mayıs-1948’de İsrail devletinin 

kuruluşu ilan edilir.Ve peşinden Mısırın Sina yarımadası,Suriyenin Golen tepeleri ve 

Ürdünün Batı Şeria kısımlarıda ilhak edilir. 
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1948-56,67,73,82 yıllarında yapılan direnişler bir netice vermeyip,zulmedilip 

,1982’de Ariel Sharon-un teröristliğinde bin kadar Filistinli bir gecede katledilir. 

Çünki onlar için Filistinli”İki ayaklı hayvanlar”olarak 

nitelendirilmektedir.Kendinden olmayan herkese yapılan meşrudur.Uygulamada o 

merkezdedir.Nitekim Tevrata göre zina edenlerin her ikiside yahudi ise öldürülür ancak 

bu pek uygulanmaz,kız veya erkekten biri yahudi ise;yahudi olanı dövülüp,öbürü 

öldürülür.13 

1978’deki Camp David anlaşmasıyla Mısır İsraili devlet olarak tanır. 

Rus blokunun çökmesiyle ABD’nin ipleri eline alması,İspanyanın Madrid 

şehrinde 1993-94 yılında Ortadoğuda barış süreci başlamış olur. 

7-Aralık-1987’de başlayan İntifada ile bugüne kadar mevzii çatışmalar 

süregelir.14 

İsrail ise,faili meçhul cinayetlerle ileri gelenlerini sindirmeyle devam eder ve bu 

günde toplu olarak çocuk-yaşlı-kadın-erkek demeden toplu olarak öldürüp-toplu 

mezarlara gömer,üstünüde betonlar.Tam bir vahşet tablosu uygular.Adeta hitlere 

rahmet okuturlar.Nazilerin 6 milyon yahudiyi gaz odalarında öldürdüğü 

söylerler.Bununda yapılan araştırmalarda ayrı bir yalan olduğu görülmüştür.Zaten 

nüfusu ne kadar?Buda Ermenilerin Türklere isnad ettikleri yalanada gayet iyi benziyor! 

Olaya ilgisiz kaldığını anlayan ABD;devam ettirilen ve katliamlara dönüştürülen 

bu işgale karşı geçde olsa,Dışişleri bakanı Powel:”Şu anda uluslar arası topluluk önünde 

bir bedel ödeniyor.İsrailin dünyadaki konumu zarar görüyor.Bizde ayrıca bedel 

ödüyoruz.”15 Ancak aba altından sopa gösteren ABD ve hükümeti Bush,bu arada 

İsrailin yaptığını meşru görerek samimiyetsizliğinide göstermiş oldu. 

Zira bu saldırının altında;Filistine saldırıp Yaser Arafat’ı sürmek için İsrail 

Genel Kurmay Başkanlığı 12-Temmuz-2001’de karar almış,onu uygulamaktadırlar. 

2.bir haçlı seferi başlatan İsrail, desteğini ABD’den almaktadır.ABD’de”Ahlaki 

Çoğunluk”adlı kurumun yöneticisi Jerry Falwell der:”Sanmıyorumki Amerika İsraile 

sırtını dönsün ve sonrada ayakta kalmaya devam edebilsin.Diğer milletler İsrail 

milletine nasıl davranıyorsa Tanrıda onlara öyle davranır.”,”İsrail yanlısı olmayan 

hiçbir adayın Amerikan kongresine seçilemiyeceği günler çok yakındır.”,”Tanrı,kendisi 

                                                           
13 Bak.İsrail Kürt kartı.H.Yahya.36. 

14 Bak.Yürüyüş dergisi.sayı.2.Şubat-Mart-1999.M.Faruk.İnternet.www.enfal.de  

15 Bak.Milli Gazt.5-4-2002. 



için değerli olanı (yani İsraili)desteklediğimiz için,Amerikayı kutsamıştır.”16 Genel 

intibada aynı merkezdedir.Nitekim Amerika başkanı Bush ve dışişleri bakanı Powel 

İsraili savunmuş,âdeta meşru müdafaa olarak değerlendirmiştir. 

Amerika eski başkanı Reagen-ın Libyayı bombalama sebebinin altında 

yatan,Libyanın İsraile saldırma düşüncesinden dolayı olduğunu açıklamış ve bunu 

Tevratla da teyit ettirmiştir.17 

Bu durumda;Hadisde geçen her ağacın arkasında yahudinin olduğunu 

söylemesine karşı Ğarkad ağacının söylememesi –Allahu A’lem-bir tevili İsraile sahib 

çıkan Amerika olabilir. 

Ancak ilmi araştırma dergisi olan Zafer dergisinde;İsraillilerin bu ağaçdan çokça 

diktikleri  tesbitide yapılmıştır. 

1982’deki zulmü ve terörü az gören İsrail savunma bakanı olan 

Sharon,Nikaraguayı karıştırmış ve İran Şahının devrilişinde Şahı korumak için İsrail 

komandolarını devreye sokmuş,bu arada İran-Irak savaşındada İrana silah satmayıda 

ihmal etmemiş,on milyon dolarlık silahı kırk milyon dolara satarak,bu parayla İranın 

içindeki Radikal olmayanları destekleyerek Humeyniye cephe oluşturmuş,şimdi ise 

başbakan sıfatıyla,devlet terörünü tam zamanı diyerek,genel kurmay başkanına 

talimatla binlerce insanı kamplarda toplayıp katletmekmiştir. 

Bunu yaparken de tahrif edilmiş “Kitabı Mukaddes”e müracaat edip,derslerini 

oradan alarak;yakma,öldürme,tecavüz,gasb,sürgün,çapulculuk,kol kırıp herşeyi yok 

etmeyi Tevrattan ders almışlardır.Tevratta Yeşu bölümüki;buna Katliamlar Sıfrî’de 

denilir.Bütün İsraillilerin katillikleri buna dayanır.18 

Nitekim İsrail başbakanı İzak Rabin-in bir yahudi olan Yigal Amir tarafından 

öldürüldüğünde:”Bana vur emrini Tanrı verdi.”sözüde destek görmüş,Mesihin gelişi 

olarak değerlendirilmişti.Bizdeki Üzeyir Garih-inde böyle bir sonuç eseri 

olarak,müslümanlara yaklaşması ve ılımlı bir tavır izlemesi aynı akibeti 

doğurmuştur.Çünki Rabin 4-11-1995’de Filistin-İsrail barış anlaşmasına imza atmıştı. 

Tüm dünyada televizyonlarda seyredilen Filistinli bir vatandaşın kolunu kıran 

İsrailli bu emri yukarıdan almıştı.İsrail savunma bakanı Rabin orduya verdiği 

emirde:”Filistinlilerin kemiklerini kırın.”demişti.Buda emrini muharref tevrattan 

almıştıki oarada aynen kol kırma emri verilmektedir. 

                                                           
16 Yeni Masonik Düzen.H.Yahya.458-459. 

17 Age.462. 

18 Kitabı Mukaddes.34,168-169,197,216-(Yeşu bölümü),219,236,286-287,Ayrıca bak.Yeni Masonik 
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Yahudiyi çıldırtan,Mesihin ayak sesini duyma inancıdır. 

İsraillilerin slogan ve posterlerinde:”We want Moshıach now!”(Mesih 

istiyoruz,heme şimdi)Ve bu amaçla Mesihin gelişinin bir alameti olan Mescidi Aksanın 

altını oyarak,yıkılmasını sağlamaktadır. 

İslâmiyette Mehdi,Hristiyan ve Yahudilikte ise Mesih inancına göre,bir kurtarıcı 

beklemektedir.Yahudi Ansiklopedisi Judiaca-da:”Hahamların düşüncesine göre 

mesih,insanlık tarihinin en üst noktasında,İsraili kurtaracak ve yönetecek olan 

kraldır.Bu şekilde,Tanrının krallığı kurulmuş olacaktır.Mesih,İsrailin düşmanlarını 

yenecek,yahudi halkını yeni topraklarına kavuşturacak,onları Yahovayla 

yakınlaştıracaktır.Bir peygamber,bir savaşçı,hakim,kral ve Tevrat öğreticisi 

olacaktır.”19  

Buna dayanaraktan bir yahudi olan Sabatay Sevi:”Günahın kutsallığı”nı 

savunurBugünkü mum söndü yani eş değiştirme onun ürünüdür.Buna göre her evli-

bekâr olmayacak-hanımları süslenerek gelecek,eş değiştirerek birleşme neticesinde 

doğacak olan çocuğun Mesih olacağına inanmaktadırlar.20 

Oysa onların Mesihi,Hadisde de belirtildiği üzere,o yahudidir,Mesihid-Deccaldır 

yani aldatıp,saptırmayla iş görür. 

İsrail bununla Mehdiyet ve İsanın birleşmesine zemin hazırlamakta,kendi 

sonunun sonunu ve sonucunu hazırlamaktadır. 

“Ve Rab Musaya söyleyip dedi;israiloğullarına vermekte olduğum Kenan 

diyarına casusluk yapmaları için adam gönder.”21 

Mossad tipi bir ajanlık ki,bugün Mossad-ın 35 bin ajanı 

bulunmaktadır.Dünyadaki bir çok meçhul olayda parmağı bulunmaktadır.Kennedy su-i 

kasdında olduğu gibi.Hedefleri içerisinde;Plân yaptığı her yerde azınlıkları 

ayaklandırmak,huzursuzluk çıkararak ileriye dönük hesaplar yapmaktır.Karıştırıcı 

güçler oluşturup,istikrarsızlık oluşturarak,kaypak bir zeminin oluşmasını hedefler.Güç 

yetiremediğinide büyük abisine (ABD) söyleyerek ya kulağını çektirir veya terörist ilan 

ettirerek dünya ile bağlantısını koparmaya çalışır.(İran-Irak gibi.)Bir rüyasıda 

silah,uyuşturucu,petrol ve su kaynaklarını eline alıp,kontrol etmek.  

Bir politikasıda,devlet başkanlarına yanaşıp,onlara destek sözü vermesi,suyu 

başından tutarak istediğini yaptırmak idi.Bunu yapamadığı yerlerde İslâm dünyasını 
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zayıf düşürmek amacıyla kışkırtmak,bir tarafa gerekirse her iki tarafada silah gibi 

yardımda bulunmaktır.Nitekim Bosnayı yıkmak için,Sırplara yapmış olduğu yardımlar 

gibi.Sonuçda acı bir blanço; Sırp kasabı Miloseviç,1992-95 arasında Bosna-Hersekte 200 

bin kişiyi katletmiştir.1990-larda sırp sloganı:"Adriyatikten irana kadar müslüman 

kalmayacak."Buradan sonra Kosovaya geçilmiş,aynı zulüm devam ettirilmiştir.Sırplar 

Avrupanın kapı bekçileri olarak kabul edilmiştir.1.dünya savaşıda bir sırplının sıktığı 

kurşunla patlak vermişti.Ve bu zulümler Türkiyede olduğu gibi dünyadada taraftar 

bulmuştur.22 

En önemli hedeflerinden biride;”Mısır nehrinden Fırata uzanan tüm toprakların 

yahudilere ait olduğu....”23 

Uğur Mumcu’nun ustaca arabasına konulan bombanın patlaması neticesinde 

ölmesinde de Mossad parmağı vardır.Zira öldürülmeden önceki son yazısında(7-Ocak-

1993)-Mossad-Kürt lideri Mustafa Barzani görüşmesinden,bu olayı deşifre etmeye 

çalışıyordu.Adeta cezalandırıldı.Ve Mit bunu:”Hayfa limanından botla yola çıkan bir 

Mossad ekibi tarafından yapıldığını yazıyordu.24  

Ceyhan Mumcuda abisinin çıkacak olan kitabında:”PKK’nın içinde kaynayan 

ajanların listesini yayınlayacağım.”demişti.25 

Özellikle İsrail 1960’dan beri Kürt devleti kurma hevesindedir. 

Ve bu amaçla bugün yıllar önce Filistinde yapılan göç olayı Türkiyede de 

yapılmakta,dünyadaki yahudiler İstanbula değilde Şanlıurfaya göç 

etmektedirler.Oradan yer alarak,önemsiz ve uzak gibi görülen yerlerde yerleşmeye 

başlamaktadırlar. 

Uzun vadede bununda dayandığı nokta;Filistine yahudi göçü başlarken özellikle 

genç nüfus seçilmiştir.Alman yahudileri ise,hem yaşlı,İbranice bilmedikleri vede siyonist 

olmadıkları için seçilmemiştir.İlk hesap Filistin olsada,bununla yetinilmeyecek,ikinci 

aşamada Ürdün,Mısır ve Irak,üçüncü aşamada Türkiye,Suudi Arabistan,Sudan,Lübnan 

ve kuveyt olacak,dördüncü aşamada ise dünya devleti olacaktı. 

19.yüz yılda sömürgecilikle özellikle 1757’de Hindistanı kendi sömürgesi altına 

almasıyla hakim devlet İngiltere idi.20. asırda söz sahibi ve dünyanın jandarmalığına 

soyunan ABD idi.21. yüz yılda ise rakib iki oldu;İslâm alemi veya İsrail.Mücadele bu 
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minval üzere dönmektedir.İsrail planını uzun ve kesin vadede yapmaya 

çalışmaktadır.İslâm dünyasını sürekli kavga ve çatışmada tutmaktadır.Nitekim sünni 

olan Suriye ordusunun başında subayları alevi olanlar,şii olan Irak ordusunun başında 

sünni subaylar böylece devamlı kaşımaya ve patlayıp patlatmaya müsait bir zemin 

oluşturulmaktadır.Tüm dünyada özellikle İslâm dünyasında olan bu düzenleme 

Türkiyede de uygulanmaya çalışılmaktadır.Kavgalı ve problemli bir toplum 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Suriye patlayabilir.Çünki hakimiyet % 15-de,85 mahkum durumda.Baskı ve 

katliamlarla işi yürütmek.Nitekim hafız Esadın 1982’de yaptığı Hama ve humus 

katliamları gibi... 

Yeni dünya düzeninde Afganistan eski Afganistan olmayacağı gibi,kürt 

devleti,Filistinin imhası ve yeni ve Teokratik bir devlet olan israilin doğuşu yönünde 

uygulamalar sahneye konulacaktı. 

İngiliz başbakanı Gladstone,eline aldığı Kur’anla,İngiliz parlementosunda şöyle 

der:”Türkler bu kitapla yürüdükçe medeniyete muzırdır(zararlıdır)”26 

“2.Meşrutiyetin ilanı üzerine İngiliz Sir E. Grey’in,11-Ağustos-1908 tarihinde 

yazdığı mektupta:”Türkiyede olanlar öylesine harikadırki,anayasayı uzun müddette 

devam ettireceklerini sanmıyorum.Irklarının ve dinlerinin etkisiyle yeniden şiddete ve 

düzensizliğe kayacaklardır.”27 

Etkili rol oynayan özellikle İngiliz ve dünya yahudileri ve masonların ortak 

hedefi;yahudilerin kurtulması,bu amaçla bir birlik oluşturmak,israil devletini 

kurup,genişleterek,vadedilen topraklar olan arz-ı mev’udu gerçekleştirmektir.Böylece 

sürgünlerin toplanma kampı ve yönetim yeri belirlenmiş ve uygulanmaya koyulmuş 

oluyordu. 

Zira 1492 yılında ABD’nin keşfi,yahudilerin İspanyadan sürüldüğü ve 

Endülüsün son kalıntısı olan Granada devletinin yıkılışı,yeni bir hedefi 

belirliyordu.Yahudilerin ispanyadan sürülüşünün aslında bir toplanma ve dünya devleti 

olma amaçlı olduğu,bununda Tevratta belirtildiği üzere tüm dünyaya yayılmak idi. 

Kürt devleti;İngiliz planı,yahudi finansı,ABD desteği,kürtlerin kullanılması ve 

aldatılması ve ermeni tedhişi ile yürütülmektedir. 

Lozanda Türkiye-Irak meselesinde önemli yer tutan Musul meselesi ele alınmış 

ve”Türkiyenin Lozanın 16.maddesiyle sınırlarının ötesindeki topraklardan 

vazgeçtiği”kararını 16-Aralık-1925’te veriyordu.Sınırların ise bir kısmı çizilmişti. 
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Ve I:Dünya savaşında Irak İngilizler tarafından işgal edilmiş,bununlada 

yetinilmeyerek Bağdat,Musul,Kerkük ve civarında ahali ve aşiretleri Osmanlı devletine 

karşı ayaklandırma girişimlerini tertip etmiştir. 

Kürt devleti kurma planını yapanlardan biride,1980’de projeyi geliştiren Lübnan 

kasabı,Şimdinin başbakanı Ariel Şaron’dur.28  

Bunun içinde karıştırmak gerekiyordu.Nitekim eski MİT ajanı Mahir 

kaynak:”1970’ten sonra Türkiyedeki koministleri Amerika yönlendirdi.”Milliyet yazarı 

Ali Sirmen’de:”Türkiyede sosyalist hareketi başlatanlar yahudilerdir.”29 

İngiliz bunu bizzat lawrensle başlatmış,doğudaki aşiret reislerine vaadlerle 

devam ettirmiştir.Nitekim bu amaçla Adıyaman/Kahtalı Bedir Ağaya  gelerek,kendisini 

isyana teşvik etmek amacıyla,altın yüklü katırlarla gelen İngiliz temsilcisine:”Ben 

halifeye isyan etmem.”diyerek,İngiliz temsilcisini altınlarıyla birlikte kovmuştu.30 

Gerek Osmanlı döneminde,gerekse sonraki dönemlerde,ihtilallerin temelinde 

yahudi/mason parmağı olduğu görülmektedir. 

Akasya Türk mason dergisinde de:”Yahudisiz hiçbir mason yoktur.”denilir. 

Tıpkı Fir’avun taktiği;Fırkalara ayırma,güçsüzleştirip,erkeklerini öldürerek 

kadınları bırakıp,bozgunculuk yapmak..31 Ancak düzeni olmayan düzensizlikler fayda 

versede,netice vermez.32 

Kur’anda da yahudilerin çoğunun fasık olduğu bildirilmektedir.33 Elbetteki bu 

hepsi anlamına değildir.34 Onların yemeği bize,bizimki onlara helaldır.35 

İkinci olarak ABD’nin desteğini alarak gerçekleştirmek.Bu noktada Çekiç Güç 

iyi bir bahane olurdu.Çünki Irağın yaptığı zulümleri durduracaktı.Ortadada bir zulüm 

vardı,çekiç gücü haklı çıkaracak.Nitekim Saddam 1988 yılında Halepçe katliamında 
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kimyasal silah kullanarak 5 bin kişiyi öldürtmüştü.Ve dışarıyada zulmünü 

sızdırmamaya yaptığı baskılarla sızdırmamaktadır. 

Ve Çekiç Güç Kürtleri Saddamdan koruma adı altında kürt devletini kurma 

hesabını pekiştirmektedir.Yani Körfez savaşından sonra 12-Temmuz-1991 yılı.1862 kişi 

görevli.36.enlemi denetlemek.Oysa hem pkk-yı eğitmekte,malzeme yardımı yapıp,silah 

taşımakta ve bunlar Türk Silahlı kuvvetlerinin yakalamasıyla da tesbit edilmektedir.36 

Uçaklar kontrolsüz olarak istedikleri zaman,istedikleri yere gitmekte idiler,Türk 

gözlemci bulundurma mecburiyetleri olmasına rağmen...hemde Irak boru hattıda 

denetlenmiş oluyordu.Çünki Tevratta Babil-de (Bağdat) vardı.37 

Bu sebebledirki;Jandarma komutanı Orgeneral Eşref Bitlis,Emekli Jandarma 

Binbaşı Cem Ersever ,Yüzbaşı Mustafa Deniz,Tuğgeneral Bahtiyar Aydın faili meçhul 

cinayete kurban gittiler çünki Çekiç Güce muhalefet etmekteydiler.Ayrıca 

N.Erbakanında Adana/İncirlikte bulunan bu çekiç güç elemanlarının yahudi olmasını 

söylemesi üzerine onu;10 bin metreden uçakla atmakla tehdit ediyorlardı. 

PKK’nın tek hedefi vardı;diğerleri ise hep geçmişdede denendiği gibi,yahudilere 

uygun bir zemin hazırlamaktı.İsrail uzantısı Nil-Fırat yolu.. 

“Ve dediler ki:Yahudi veya Hırıstiyan olunuz ki hidayete ermiş olasınız. De ki: 

Biz hânif olarak İbrahim'in milletine tâbi bulunmaktayız. O müşriklerden değildir.”38 

“Ey Resûl!. Küfr içinde yarış edenler seni mahzun etmesin. O kimselerden ki, 

ağızlarıyla imân ettik dedikleri halde kalbleri imân etmemiştir. Ve Yahudi olan 

kimselerden ki, bunlar pek ziyâde yalan dinleyicilerdir. Ve sana gelmeyen diğer bir 

kavmi de ziyadesiyle dinleyicidirler. Kelimeleri yerlerine konulduktan sonra 

değiştirirler. Derler ki: Eğer size bu verilirse alıveriniz ve eğer size bu verilmezse 

sakınınız. Ve Allah Teâlâ her kimin fitnesini isterse elbette sen onun için Allah Teâlâ 

tarafından birşeye sâhip olamazsın. Onlar o kimselerdir ki Allah Teâlâ onların 

kalblerini temizlemek istemiştir. Onlar için dünyada zillet vardır ve onlar için âhiret de 

pek büyük bir azap vardır.”39 

Şifai şerîf şerhinde Aliyyülkarî Dülcîden naklen şöyle bir hadîs nakleder: « Allah, 

Ariş ile Furat mabeynini mubarek kılmış ve bilhassa Filistıni takdis eylemiştir.” 

                                                           
36 Bak.Türkiye için milli strateji.age.60-61. 

37 Bak.Eski Ahit.Yeremya.51;1-4. 

38 Bakara.135. 

39 Mâide.41. 



- Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm 

buyurdular ki: "Ümmetim beş tabakadır: İlk kırk yıl, hayır ve takva ehlidir. Bunu takip 

edenler yüzyirmi yılına kadardır. Bunlar merhamet sahibi, sıla-i rahme değer veren 

kimseler olacak. Sonra yüzaltmış yılına kadar olanlar birbirlerine sırt çevirirler, 

aralarındaki (kardeşlik bağlarını) koparırlar. Sonra da birbirlerini öldürme devri gelir. 

O devirde kurtuluş isteyin, kurtuluş!" 

“Mağribde (batıda) karışıklıklar,fitneler ve korku olacak.Açlık ve hayat 

pahalılığı alabildiğine yayılacak.Fitneler çoğalacak.”40 

Hz. Enes İbnu Mâlik radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Ümmetim beş tabakadır. Her tabaka kırk yıldır. Benim 

tabakam ve ashabımın tabakası ilim ve iman ehli insanların tabakasıdır. İkinci tabaka 

kırk ile seksen yılı arasındaki (insanların) tabakasıdır, bunlar hayır ve takva ehli 

insanlardır..." (Hz. Enes, sonra hadisi yukarıdaki şekilde tamamladı.)"41 

Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in 

şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Yakın bir istikbalde birtakım fitneler olacaktır. 

Fitne zamânında (ona karışmayıp) oturan kişi (karışmak üzere) ayakta durandan 

hayırlıdır. O hengâmete ayakta duran da (fitne esbâbını hazırlamağa) gidenden 

hayırlıdır. Her kim fitne vukuuna muttali' olup onu görmeğe çalışırsa, muhakkak onun 

kahrına uğrar. Her kim o fitne zamânı iltica edecek veyâ sığınacak bir yer bulursa 

hemen sığınsın (fesadcılara karışmasın!).”42 

 Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan rivâyet olunduğuna göre, 

Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:  

   (İleride) Müslümanlar Yehûd ile harb edecek (ve onları tamâmiyle kırıp 

mahvedecek). Hattâ onlardan bir Yehûdî taş arkasına saklansa (da sağ kaldığı farz 

edilse) taş parçası da (dile gelerek) ey Allâh'ın kulu, şu arkamdaki Yehûdî'dir, onu da 

öldür! diyecektir. 

   (Ebû Hüreyre'den gelen) bir rivâyette de: Müslümanlarla Yehûd arasında kanlı 

bir harb olmadıkça kıyâmet kopmaz, buyurulmuş ve hadîsin geri kalan kısmı zikr 

edilmiştir (ki, bu harbde müslümanların yehûdîleri tamâmiyle tenkîl etmesinden ve bir 

tânesinin taş arkasında saklı kaldığı farzedilse bile taş da izhâr-ı husûmet ederek: ey 

müslüman, arkamda saklanan yehûdîyi de öldür! demesinden ibârettir). 
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Zatın birine sorarlar;Sizin peygamberiniz müslümanların yahudileri teker teker 

bulup öldüreceğinden bahsetmektedir,oysa Yahudiler devlet bile oldular,bu durum nasıl 

olur?dediğinde o zat;Allah Allah!Bende buna şaşmıştım,teker teker bunların tüm 

dünyadan nasıl toplanabileceğini bir türlü kavramamıştım.Meğer kendileri ayaklarıyla 

geleceklermiş,arayıp toplamaya gerek kalmadan,zahmete girmeden.... 

“Mehdî, İsa (a.s.) ile beraber çıkacak, Filistin topraklarında Bab-ı Lüdd’e Deccalı 

öldürecek, Mehdî’nin Deccalı öldürmesine yardım edecektir.” (Lüd, Kudüs’e 68 km 

uzaklıkta on beş bin nüfuslu bir kasabadır.) 

“Zamanın inkitaa (kesikliğe) uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde Mehdi 

denen bir adam gelecek...”43 Böylece sistemlerin bozulması,onun gelişini ve ıslahını 

vacib kılmış olacaktır. 

“Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir.”,”Tüm olarak 

yeryüzünün meliki dört tanedir.Onların ikisi;Zülkarneyn ve Süleyman 

müslümanlardan,diğer ikisi Nemrud ve Buhtunnasır kâfirlerdendir.Yere beşinci 

olarak ehli beytimden biri sahib olacak.Yani mehdi.”44 

Hadiste,Mehdinin çıkış zamanı olarak:”(Mehdi)Dünyada ismi geçecek bir halife 

kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.”45 Ve İslâmı ve halifeliği hayata döndereceğine 

işaret edilmektedir. 

”İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler.Minaya geldiklerinde 

etrafları köpeklerin sarılışı gibi sarılıp,kabilelerin birbirine girmesi ile büyük 

savaşlar olur.Öyleki ayaklar kan gölü içinde kalır.”46 Bir tevil olarak;Hicri 1400-1-

Muharrem- yılında kâbedeki çatışmada buna benzer bir olay olmuştur.47 

Birde 20-Kasım-1979’da İranlı militanlarınhadisde geçen”Akabe cemresi”,30-dan 

fazla müslümanın ölmesiyle kana bulandı.48 

İkinci baskın ise H.1407(1987)de gerçekleşmiş,caddelerde 402 kişi katledilmişti. 

Mekkenin fethi günü dışında;öncesinde ve sonrasında haram belde olan Mekkede 

kan dökülmemiştir."Biz beyti şerifi insanlara sevab kazanmaları için toplantı ve 

güven yeri kıldık."49 
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Hadisde:”Horasanda siyah sancaklar çıkacak,hiçbir kuvvet onları önleyemeyecek ve 

neticede bayrakları İliya’ya (Kudüste) dikilecektir.” 

İbni Kesir’in belirttiğine göre Hz. İsa, hakkı temsil etmektedir. Gün gelecek, 

onun sayesinde hak kuvvet bulacak ve Deccalizmi mağlup edecektir. Hadiste Lüd 

kapısının özellikle zikredilmesi İslâmın Yahudîlere [Deccal da Yahudîdir] galebe 

çalacağını göstermektedir. Çünkü Yahudîler en geniş şekliyle Deccalizmi temsil 

etmektedirler ve Lüd onların hâkimiyeti altında bulunmaktadır.50    

Aleyhıssalâtü vesselâm buyurmuştur ki «Yehudîler yetmiş bir fırkaya ayrıldı, 

birinden başka hepsi Haviyededir. Nesarâ yetmiş iki fırkaya ayrıldı birinden başka 

hepsi Haviyededir. Ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Birinden başka hepsi 

Haviyededir.» «O bir dane fırkai naciye kimdir ya Resulâllah» suâline karşı da «onlar 

benim ve Eshabımın üzerinde gittiğimiz yolda gidenlerdir.»buyurmuştu.51  

 Zira Yahudiler Tecsim ve Teşbihe inanmakta,yani Allah’a cisim isnad 

edip,Allah’ı başka varlıklara benzetmektedir.Nasara ise;Hulul-e inanmakta yani 

Allah’ın İsa olarak veya onun cesedine girerek dünyaya gelmiş olduğuna 

inanmaktadırlar.Bu şekildeki bir iman ise,iman sayılmamaktadır. 

İbni Abbas dedi,Her yerki,yahudilerden oraya bir kavim girer."52 Girmedikleri 

yer olmaz. 

Hadisde:”Yahudileri Arap yarımadasından çıkarın,burada iki din beraber 

olamaz.”53 

İbni Ömer,rasulullahtan işittim,dedi:”Muhakkakki Yahudi ve Nasarayı Ceziretül 

Arabdan çıkaracağım ve orada ancak müslümanı bırakacağım(onlar kalacak)”(Müslim) 

Diğerlerinin ziyadesinde:”Müşrikleri ceziretül Arabdan(Arab 

yarımadasından)çıkarınız.” 

Malikin Muvattaında:İbni Şihabdan,Rasulullah dedi:”Ceziretül Arabda iki din 

birleşmez.” 

                                                           
50 İbni Kesir, Nihayetü’l-Bidaye, 1:158.., Kitabü’l-Bürhan, s. 105,Yeni Asya.Şaban Döğen.20-4-2002 

51 Mecmuatün minet Tefasir (Arapça).2/515 

52 Age.2/658)  

53 Kütüb-ü Sitte.Prof.İ.Canan.3/358. 



Cabirden,dedi,Rasulullahı işittim,diyordu:”Şeytan Ceziretül Arabdan,kendisine 

ibadet edilmekten ümitsiz oldu velâkin aralarında Tahriş (karıştırma) de ümitsiz 

değildir.”54  

Hasılı,yahudiler;İtikadı bozuk,55 peygamberlerini ve Hz.Muhammedi 

zehirleyerek ölümüne sebeb olan,56 Maymun ve domuz suretine çevrilen,57 la’netlenmiş 

bir millettir.58 

Âyette:”..Müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa,sizde onlara karşı 

topyekün savaşın...”59 

Kur'anda bir yandan kafirlere karşı sert tavırlar alınması söylenirken,diğer 

yandanda onlar ile olan münasebetlerdeki ahidlerin yerine getirilmesi sözündeki 

farklılıklar;asrın mücedidleri tarafından Tevcihatlarla izah edilmektedir. 

Buda davranışa göre davranışı belirlemektedir.60 

Filistin meselesi özellikle II.Abdulhamid döneminde köşeye sıkıştırılmanın 

verdiği bir cesaretle gündeme gelmiş,Filistinin verilmesi halinde tüm borçların ödenmesi 

sözü verilmişti. 

Bugün yapılan tüm zulümler ayyuka çıkmış durumdadır.Kader cihetiyle hitlerin 

kendilerine yapılanları haklı çıkarmaktadır. 

-"İsrail'in Mossad ve Şabak elemanlarının Filistin'li tutuklulara inanılmaz 

işkenceler uyguladığı resmi raporlarla doğrulandı. Filistin'li tutuklulara İsraillilerce 

uygulanan işkence yöntemleri arasında zehirli gaz solutmadan, hayalarına elektrik 

vermeye kadar inanılmaz işkenceler kullanılıyor. Uluslararası Af Örgütü Amnesty 

International'ın hazırlayıp yayınladığı bir rapora göre İsrail işgal ettiği Filistin 

topraklarında bugüne kadar 700 bin Filistinli'yi tutukladı. Bunların yüzde 90'ına 

işkence uyguladı."61 
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Bugün ise 4,5 milyon insan Filistine girememekte,girmesi İsrail tarafından 

yasaklanıp,engellenmektedir.100 bin kişide ölmüştür. 

Yok mu, alemdeki soysuzlara bir dur diyecek?  

Bu ilahî zaferlerin tacını kimler giyecek?..  

Düşünenler!... Bu feci salgına bir çare bulun!  

Sonu; korkunç uçurumdur bu felaketli yolun...  

Hak Teala, bunu anlatmak için kitlelere,  

Gökyüzünden, Yüce Fermanını indirdi yere...  

Bunu anlatmak için geldi ilahî dinler,  

Bunu andıkça coşar, vecde gelir mü’minler...  

Bütün eşyanın içinden ve dışından duyulan  

Bu karanlık gecelerden doğacaktır iman... Ali Ulvi KURUCU 

Birisi demiş ki, "Hocam bu uğurda o kadar çile çekiyosunuz ki, iltifata layık 

olmayan kimselere bile iltifat ediyorsunuz. Nedir bu genişliğin sebebi?" Demiş ki, 

"Evladım benim, Taif dağlarında taşlanırken bile kavmine beddua etmeyen peygambere 

imanım var, mürşidim, peşinden gittiğim şahsiyet odur. Ben bir talebenin yetişmesi 

uğrunda bin münafığın kahrını çekerim." 

Ali Ulvi Bey, bu sözü söylemenin çok kolay olduğunu ancak yaşatmanın hiç de 

öyle olmadığını söylüyor, "Ne garip biz dostun kahrını bile çekemiyoruz" diyor. 

Amcasının sürekli okuduğu beyti aktarıyor:  

"Yâr için ağyâre minnet ettiğim ayb eyleme 

Bağbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur" 

......Bahçıvanı görürsünüz eli kan içinde, dersiniz "Niye?" der ki, "Yavrum ben 

gül yetiştiriyorum!" 

"Şanlı genç! Saracaksın kanayan her yarayı 

Boğacaksın, seni iğfal edecek yaygarayı! 

Bir asil at gibi şahlan, vurulan gemleri kır, 



Nerde hakkım diye bir kerrecik olsun haykır!"A.U.Kurucu. 

Dua esasdır.Kabul olup olmaması değildir.Her halu kârda ibadettir.Duayı 

arttırmak, ibadeti arttırmaktır.Dua ibadet niyetiyle yapılmalıdır.Müslümanlar bugün 

her zamankinden daha fazla duaya muhtaçtırlar. 

Âdem oğlunun kalbinin bir kalb gibi Allahın yedi kudretinde olup,dilediği gibi 

çevireceği ve peygamberimizin duasında da:"Ey kalbleri çeviren Allahım!Kalblerimizi 

taatin üzere (Abdulah b.Amrb.Âs-dan rivayetle),Dinin üzere (Enes b.Malikden 

rivayette) çevir."62  

Geçmiş ümmetlerde bir Fir’avun,bir Nemrud vardıYa asrımızda?Lenin-Stalin-

Mao-Mussolini-Franco-Hitler-Sharon-İsrail-Sırp-Ermeni-Marks-Engels gibi ki çoğuda 

yahudi asıllıdırlar.O zamanlarda zulüm sadece Mısır gibi bir yerde idi,bugün ise tüm 

devletlerde ve devletler halinde sürdürülmektedir. 

Bir yönüylede ve bunlarla beraber asrımız;H.3.asra benzemektedir;hem 

karmaşıkhemde toplanıp gelişme,alt yapının temellerinin atıldığı dönem.. 

İddia ediyorum;bin sene de dünyanın ömrü kalmış olsa,yahudiler devlet 

olamıyacaklardır.Zira yemiş oldukları ilahi zillet ve meskenet ile,tıpkı şeytanın tardı 

gibi red ve tardedilmişlerdir,kâinatın sahibi tarafından.Devlet olmalarından 

korkmamalı,dünyayı karıştıracak bir entrikaya sahib olduklarını unutmamalıdır.Her 

taşın altından mutlaka çıkabilirler. 

"Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin. 

 Buna bir çare yok mudur Ya Rabbe'l Âlemin." 

Mahmut Toptaş Hoca Yahudiler ile ilgili yazdığı makalesindeki iktibaslarda:  

“İncil’de bakın neler söylenmiş:  

“Ey engerekler nesli, siz kötü olduğunuz halde, nasıl iyi şeyler söyleyebilirsiniz? 

Çünkü ağız yüreğin taşmasından söyler.” (Matta 12/34) 

“Siz ey yılanlar, siz ey engerek nesli! Cehennem hükmünden nasıl kaçacaksınız? 

Bunun için işte, size peygamberler, hikmetli adamlar ve yazıcılar gönderiyorum; siz 

onlardan bazılarını öldürecek ve haç’a gereceksiniz; ve bazılarını havralarda dövecek ve 

şehirden şehire kovacaksınız ki, salih olan Habilin kanından, ma’betle 

mezbah/kesimhane arasında öldürdüğünüz Barahiya oğlu Zekariyya’nın kanına kadar, 
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yeryüzünde dökülen her salih kan üzerinize gelsin. Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler 

bu neslin üzerine gelecektir.” 

Bu bölüm şu anda bütün dünya kiliselerinde; Katolik, Ortodoks ve Protestan 

ayırımı yapılmadan okunmaya devam eden Matta incilin 23/33-36’dan alınmıştır.  

“Elbette mü’minlere karşı düşmanlıkta insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri 

ve birde müşrikleri bulacaksın. Mü’minlere sevgi bakımından en yakın olarak” Biz 

Nasârayız (Hıristiyanız) diyenleri bulacaksın. Bu, onların arasında keşişler ve rahipler 

olmasındandır. Şüphesiz onlar kibirlenmezler. (Maide 82) 

Şeyh Sadi Şirazi de (1207-1292) Gülistan’ında, Şamda bir ev satın almak 

istediğini, evin bitişiğindeki komşu yahudinin de evi çok fazla övdüğünü ve evin hiçbir 

kusuru olmadığını anlattıktan sonra Yahudiye:” Bu evin senin komşuluğundan büyük 

kusuru olamazki” diyerek evi satın almaktan vazgeçtiğini anlatır.  

Yenişehirli Hüseyin Avni (1826-1883) bey de “Biz, içinde Yahudi olmayan 

Cehenneme de razıyız” anlamındaki: 

“Biz kaailiz cehenneme ey Rabb-i müsteğas Amma anın içinde Yahudi 

bulunmaya” şiiriyle Yahudi zulmunün cehennem azabından da beter olduğunu ifade 

eder.  

Bediuzzaman Said Nursi(1876/1960) de talebesini uyarır: Nur talebesi 

kardeşlerime söylüyorum:” Nerede olursa olsun siyonizme karşı mücadele etsinler.” 

Komünizmin icatçıları yalnız Yahudilerdir. Bugüne kadar bu komünistler, İdil-Ural, 

Kafkasya, Almanya, Kırım, Azerbeycan, Garbî Türkistan ve komşumuz Doğu 

Türkistan’ı istilâ ettiler. Altmış milyon kardeşimizin hukuku pâyimal oldu. (T:720)63 

Kur’an-da milletlerin anlatılması içerisinde vasıfları her yönüyle farklı ve uzun 

olarak anlatılan millet,yahudi milletidir.Âyetler ışığında kısa ve özet olarak şöyle tasnif 

edilmektedir: 

-Aralarında iman sahibleri çok azdır.(Âl-i İmran.110,Mâide.66) 

-Allah yerine din adamlarını Rab edinirler.(Tevbe.31) 

-İman etmek için mu’cize görmek isterler.(Nisa.153) 

-Mu’cize görseler bile iman etmezler.(Şuara.63-67) 

-Gerçekten iman etmiş değillerdir.(Mâide.43) 
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-Allahın âyetlerini tanımazlar.(Bakara.61,83-85) 

-Allahın kelâmının tahrif etmişlerdir.(Bakara.59,75,79,174,Mâide.13,A’raf.162) 

-Allahın kitabını menfaat karşılığında 

değiştirmişlerdir.(Bakara.59,79,174,Mâide.13) 

-Allaha oğul isnad ederler.(Bakara.116,Tevbe.30) 

-Allah hakkında yalan uydururlar.(Âl-i İmran.181,Mâide.64,En’am.91) 

-Allah yolunda savaşmak gerektiğinde savaşmazlar.(Bakara.246,Mâide.24) 

-Canlarını asla tehlikeye atmazlar.(Mâide.22,24) 

-Kur’an azgınlıklarını ve inkârlarını arttırır.(Mâide.64,68) 

-İslâma kin ve hınç beslerler.(Nisa.46) 

-Kitabı gereği gibi bilmezler.(Bakara.78) 

-Cinleri yüceltip,Allaha şirk koşarlar.(En’am.100) 

-Tevratın asıl hükmüne uymazlar.(Cum’a.5) 

-Menfaatlerine ve nefislerine uymayan emirleri 

uygulamazlar.(Mâide.70,Bakara.87) 

-Ahiretten umut kesmişlerdir.(Mümtehine.13) 

-Dünyayı ahirete tercih ederler.(Bakara.86) 

-Allahın gönderdiği peygamberleri kıskançlıktan ötürü 

reddederler.(Bakara.90,Nisa.54) 

-Peygamberleri,hak olduklarını bildikleri halde yalanlarlar.(Bakara.101) 

-Peygamberlere büyüklük taslarlar.(Bakara.87) 

-Peygamberlere karşı saygısızdırlar.(Bakara.67,108) 

-Hz.isayı öldürdüklerini zannetmektedirler.(Nisa.157) 

-Hz.Meryeme iftira etmişlerdir.(Nisa.156,Meryem.27-28) 

-Kur’anı getirdiği için Hz.cebraile düşman olmuşlardır.(Bakara.97) 



-Hz.isa ve Hz.davud tarafından lanetlenmişlerdir.(Mâide.78) 

-Gerçekte Hz.Muhammedin peygamber olduğunu bilmektedirler.(Bakara.146) 

-Kendi dinlerine uymadıkları için,mü’minlerden hoşnud 

olmazlar.(Mâide.59,Bakara.120) 

-Mü’minleri imandan döndürmek isterler.(Bakara.109) 

-Mü’minlere iyilik isabet ettiğinde üzülürler.(Bakara.105) 

-Mü’minlere tuzak kurarlar.(Âl-i İmran.54) 

-Mü’minlerialdatmaya çalışırlar.(Âl-i İmran.73) 

-Mü’minlerle alay ederler.(Mâide.57-58) 

-Mü’minlere zarar veremezler.(Mâide.42) 

-Mü’minlerle Allah hakkında tartışmaya kalkarlar.(Bakara.139) 

-Uzun yaşamak isterler.(Bakara.96) 

-Mü’minlerin yanlış yolda olduklarını sanırlar.(Nisa.51) 

-Mü’minlerin aralarında casusluk yapmaya çalışırlar.(Mâide.41) 

-Kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia ederler.(Bakara.135) 

-Mü’minlerden çok korkarlar.(Âl-i imran.111) 

-Ölümden korkuları çok fazladır.(Cuma.6-7) 

-Azgındırlar.(Mâide.32) 

-Nankördürler.(Bakara.61) 

-Güvenilmez ve itaatsizdirler.(Bakara.100) 

-Sürekli mü’minlere ihanet ederler.(Mâide.13) 

-Haram yiyicidirler.(Mâide.42) 

-İnsanları zenginliğe göre değerlendirirler.(Bakara.247) 

-Maddi menfaatlarından vazgeçmezler.(A’raf.169) 



-Aç gözlüdürler.(Bakara.61) 

-Faizle insanları sömürürler.(Nisa.161) 

-Zalimdirler.(Bakara.51-59) 

-Kendilerinden olmayanların haklarını yerler.(Âl-i İmran.75,Tevbe.34) 

-İki yüzlüdürler.(Bakara.76) 

-Bozguncudurlar.(Bakara.59-60,Mâide.64,İsra.4) 

-İnkârcıları dost edinirler.(Mâide.80-81) 

-Kendi aralarında da anlaşmazlık içindedirler.(Enbiya.93,Yunus.93,Şura.14) 

-Birbirlerini kötülükten sakındırmazlar.(Mâide.79) 

-Birbirlerine düşüp,kan akıtırlar.(Bakara.84-85) 

-Cennetin sadece kendileri için olduğunu zannederler.(Bakara.94,111) 

-Kendilerine Allahtan bir azab dokunsa bile bunun ancak kısa sürei olacağını 

düşünürler.(Âl-i İmran.23-24,Bakara.80,A’raf.169) 

-Allahın sadece kendilerini sevdiği iddiasındadırlar.(Cuma.6,Mâide.18) 

-Allah onlara azgınlıkları yüzünden ağır yasaklar 

koymuştur.(Nisa.160,En’am.146,A’raf.163) 

-Aşağılanma damgası vurulmuştur.(Âl-i imran.112-113) 

-İnkârlarından dolayı lanetlenmişlerdir.(Nisa.46,52,Bakara.88) 

-Aralarında iman edenlerde vardır.(Bakara.62)64[64] 

Böylece en fazla kötü özellikleriyle tarif edilen bir millet oldukları görülmektedir.

  

                               17-4-2002 

           Mehmet   ÖZÇELİK 
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SİYASİ PARTİLER VE SENARYOLAR 

Türkiye bu son bir-bir buçuk asırdır en fazla oyunlara sahne olan dönemdir.Olayların 

en uzun süre esrarını muhafaza ettiği bir dönem olmuştur.Doğru ve doğruların yanlış ve 

yanlışlar, yanlış ve yanlışların da doğru ve doğruların yerine geçtiği bulanık bir 

dönemde yaşamaktayız. 

            Bir türlü durulma olmamıştır belki de sürekli bulandırıldığından veya çok 

fazlaca bulandırıldığından... 

            İngiliz Ajan Hempher itiraflarında;Kendilerinin yaptıkları hesab ve planların 

300 sene öteye yönelik olduğunu,bu gün ise kendilerinin elde edip kazandıklarının ise 

300 sene önce planlanmış olduğunu,onu biçip hasad ettiklerini söylemektedir. 

            Bu son,sadece bizlerin içerisinde bulunduğumuz döneme baktığımız zaman 

içerisinde her ne kadar sınırlı olarak bilinenler olsa da,sisliğini ve meçhuliyetini koruyan 

bir çok olaylarla karşılaşmaktayız. 

            İşte bunlardan özetle bazıları; 

            -CHP ile başlayan tek partili siyasi hayat bazı hazımsızlıklarından dolayı 

rakiblerin varlığını gerekli kıldı.Bu amaçla Milli Şefin kurduğu Çin seddi ve Utanç 

Duvarı 1946 yılındaki el oyunları ile geciktirilerek 1950’deki girişim ve gayretlerle bazı 

gedikler açıldı,kapılar aralandı.Sancılı geçen ve adeta ağır faturalar ödettirilen 

Menderes Döneminden sonra Süleyman Demirel Dönemi başladı. 

            Süleyman Demirel’in gerek siyasetteki ustalığından,gerekse de milletin Halk 

Partisinden çekmiş olduğu mecburiyetten dolayı karşısındaki ne de olsa ona 

sarılacaktı.Çünki ölümü gören millet,sıtmaya dünden razı olmuştu.Hayat 

gitmektense,kol ve organlarının kesilmesine razı edilmişti.Çünki vücud kangren 

olmuştu. 

            Tam bir sultanlar gibi saltanat süren Süleyman Demireli bir kısmı sevdiğinden 

tasvib ederken,toplumun ağırlığını teşkil eden önemli bir kısım ve kesimde Halk 

partisinin gelmemesi için ona oy vermişti.İfrat ve yanlış bazı hareketler olduğunu kabul 

etmekle  beraber,isabetli olmuştu. 

Sancılı da olsa çok partili döneme geçilmiş,zorda olsa millet konuşmaya 

başlamıştı.Ancak tarihlere bir haçlı seferine denk olarak geçecek kara bir leke olan 163 

ve onun biraz hafifletilmişi olan 312.madde ve Tesettür zulümleri hiçbir bedelle ve 

silgiyle silinmeyecek bir leke olarak kalacaktır. 

Süleyman Demirel hakkında çok şeyler söylendi.Mason olduğu söylendiği 

gibi,kahramanlığı için mersiyeler düzüldü.Ozanlar dile geldi.İşte onlardan biri: 

-6 Ocak 1971 tarihli Büyük Doğu'nun kapağından "Ozan" imzalı şiirde:"Ozan" diyor 

ki: 



Sen gül diyarının yapma gülüsün! 

Aynı yapmacıkla Çoban Sülü'sün! 

Yoktur izlediğin bir dâvâ yolu; 

Bir bu yön, bir şu yön, büküntülüsün! 

Türk'e zıt sermaye merkezlerinden, 

Bir zikzaklı yolda hep, güdülüsün! 

Millî yekparelik gelmez işine; 

Bu yüzden parçalı, bölüntülüsün! 

Ve devlete mason biraderlerin 

Tam da maslahata denk ödülüsün! 

Bir sırdır sendeki bedava oluş! 

Problemler içinde en müşkülüsün. 

Fikir dağlar boyu kocaman kitap; 

Sen de kitabın bir virgülüsün! 

Böyleyken ustasın gözbağcılıkta; 

Cüceler sirkinin baş Herkülüsün! 

Gözyaşı ve çığlık vatanında sen, 

Hüzün bahçesinin şen bülbülüsün! 

Büzülmüş susarken mahzun hakikat,  

Davuldan ziyâde gümbürtülüsün! 

Teokratik rejim olmaz deyip de, 

Peşinden Müslüman görüntülüsün! 

Kolera, vergiler, zamlar, enflasyon; 

Bir felâketsin ki, binbir türlüsün! 

Okka okka vicdan satın alırsın; 



Topuzu altından oy baskülüsün! 

Bir gökdelen sanır seni gören göz; 

Bilmez ki, temelden çöküntülüsün! 

Büyük kongre dikiş tutturduğun yer; 

Meclise gelince söküntülüsün! 

Bağlısın hak bilmez yeminlilere; 

Hakkı bilenlerden çözüntülüsün. 

Üçbuçuk mebusa kaldı diye fark, 

Kimbilir, ne kadar üzüntülüsün! 

Millet gökten adam dilensin, dursun! 

Ümit fakirinin boş keşkülüsün! 

Kuzum senin neren Anadoluludur? 

Türk'e Amerikan püskürtülüsün! 

Farkın şu ki, eski başbakanlardan 

Sen o belâların son püskülüsün! 

-Süleyman Demirel dönemi hayrıyla-şerriyle beraber kapandı.Tarih ve zaman en 

büyük müfessirdir.Esrarlı olayları gün yüzüne çıkaracaktır. 

Kendisinden sonra Tansu Çiller geldi veya getirildi. 

Mason olan Feyyaz Toker’in ifadesine göre;Tansu Çilleri ve Murat karayalçını 

kendisinin iktidara getirdiğini söyler.[1] 

-MHP ise samimi gençliğin üzerinde bir gölge gibi duruyordu. 

Bu konuda 1970-lerde Yeni Asya gazetesinin bastırıp da neşrettiği –İslami 

Hareket ve MHP- broşürü biraz ifrat da olsa,bugün bunun haklılığı görülmektedir. 

Alparaslan Türkeş hakkında çok şeyler söylendi ve yazıldı.Ancak yine de net bir 

görüntü oluşmadı.Kendisinin Kıbrıs Ermenilerinden bir göçmen olduğu,İsmet İnönü 

tarafından tırnağının söküldüğü,Bediüzzaman Said Nursi’nin ŞanlıUrfa’daki mezarının 

naklini yapanlardan olduğu,sağı bölmek için kurdurulduğu,çatışmanın sürdürülmesi 

için sola rakib olarak çıkarıldığı gibi bir çok yorumlar yapıldı. 
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Alparslan Türkeş’in öldüğü günün ertesi günü Ülkücülerin ileri gelenlerinden 

olan bir samimi arkadaşa baş sağlığında bulunmuştum.Beni düşündüren şu sözle 

karşılık vermişti;Aslında iyi ki öldü,yoksa gençliği farklı bir mecraya sevkedecekti. 

Bugün ise MHP’den ayrılan Büyük Birlik Partisi manevi ağırlığı fazla olan bir 

parti olmakla bu fikri teyid etmektedir. 

MHP büyük bir fedakârlık göstermekle beraber,1980 öncesinde yanlış bir yol 

izlemiş,fikirle değil,kaba kuvvetle mukabelede bulunmuştur.Bu da menfi insanların 

ekmeğine yağ sürmüş,onların anarşilerini sürdürmelerine bir bahane olmuştur. 

Bir örneği kendi akrabalarımızın içerisinde yaşanmıştır.Şöyleki;Babam yiğeninin 

dövüldüğünü görünce ayırmaya çalışıyor.Kalabalık bunu iyice dövdükten sonra polis 

geliyor.Şahitler arasında babamda birinci şahit olarak dinleniyor.Suçluları tesbit ederek 

ifade verdikten sonra kendisine doğrulaması için döndüklerinde;Hayır efendim,onlar 

değil,beni vuranlar bunlar değil,deyip olayın kapanmasına sebeb oluyor. 

Olayı şaşkınlıkla ve yalancı pozisyona düşerek seyreden babam çıkışta sebebini 

sorduğunda şu karşılığı alıyor;Ya ileride bizimkilerde onlara bir şey yaparlarsa,ne 

olacak?Onlarda bizden bilmiş olacak! 

Hukuksuz sorgulama sistemi ve karşıdaki menfi insanlara açılan cebheler... 

Devamı olan bugün ise;büyük vaadlerle büyük oylar alan ve ikinci parti olan 

MHP,Başbakan olma teklifini reddedip,Bülent Ecevit’in yanında başbakan 

yardımcılığını,uyumlu oğlan sıfatıyla,adeta geçmişteki yaptıklarından dolayı kendisini 

affettirmeye çalışırcasına,vadettiklerinin rağmına hükümeti iki yıl kalada olsa 

sürdürmüştür.En birinci ve büyük idealleri Apo’nun ipini çekip,şehid kanlarının yerde 

kalmayacağı sloganı iken,Apo’ya Yorgan ve Döşek serildi.Tesettür meselesi çözülmediği 

gibi,daha da müzminleşip,binlerce öğrenci ve memur mağdur edildi.Çünki kararı veren 

Ecevit,imzalayan onlardı. 

Devlet Bahçeli pek tanınmaz iken,birden bire kongrede bunun seçilmesi bazı soru 

ve iddiaları da beraberinde getirmiş oldu.Bunlar; 

-Bahçeli ile MİT arasında yakın ilişkiler bulunduğu iddia edildi...[2] 

-Yakın tanıyanları tarafından Ermeni asıllı olduğu iddia edildi. 

-MHP-li bakan Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, İsrail firmasına 

verilen M-60 tanklarının modernizasyonunda maliyet hesaplarının dikkate alınmadığını 

açıklayarak, diğer firmaların tekliflerine göre daha pahalı olmasına rağmen işin bu 

ülkeye verildiğini itiraf etti. Çakmakoğlu, tüm tepkilere ve Ortadoğu’da yaşananlara 

rağmen İsrail’le imzalanan sözleşmenin iptal edilmeyeceğini bildirdi."[3] 

işte Ecevit-yılmaz-bahçeli döneminin bilançosu” Ankara Ticaret Odası, 

''Türkiye'nin son 3 yılda faize ödediği 100 milyar dolar (165 katrilyon lira) ile bin 

kamyon altın alınabileceğini, 111 baraj yapılabileceğini ve Türkiye'nin 18 yıllık ham 

petrol ihtiyacının karşılanabileceğini'' hesapladı.”(Yeni Şafak.20-10-2002) 
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Ve 30 yıldır anlatılanlar Refah ve MHP’nin iktidarları döneminde olanlar ve 

yaptıklarıyla kendilerini göstermişlerdi. 

Bir revizyona ihtiyaç vardı...Silkinip nerelerde yanlışların yapıldığına bakılması 

gerekiyordu.Çünki Refahın düşürüldüğü akibete MHP’de düşürülmüş,aynı yoldan oda 

geçirilmişti.Tarih ise hataları affetmiyordu.Milletin affetmeyeceği gibi... 

Milli Nizam ve MSP’de o zamanki Adalet Partisini bölmek için kurulan ve 

kurdurulan ve samimi ve inançlı insanların kurduğu bir parti olup,sağın tek başına ve 

bir bütün olarak gelmesine mani olmuş ve bu samimi insanlara müsbet icraatlar 

yaptırılmayacağı maddi-manevi en büyük ağır faturanın ödendiği 28-Şubat bu fikri 

teyid etmiştir. 

Samimiyetinden şüphe etmediğim bir arkadaşım iktidarda oldukları bu dönemde 

bana şöyle bir teklifte bulunmuştu;Üç tane ateşe atanacak;Riyad,Cidde,İngiltere.Ben 

kendimi yazdım,seni de yazayım mı?Biraz tebessüm ettikten sonra;bu işin 

olmayacağını,bu icraatların yapılmasına müsaade edilmeyeceğini ancak yazabileceğini 

söyledim.Ve yazdı. 

Zaman zaman tebessümle ne olduğunu sorduğumda;Cumhurbaşkanı Demirel-in 

önünde diğer kararnameler ile bekliyor. 

Ve birkaç ay sonra olmayacağına kendiside kanaat getirmiş ve gerçekten de bu iş 

böyle olmaz demişti. 

Ve Ali Bulaç fikir öncülüğünü yaptığı bu partiden ayrılmış,çizgisini değiştirmişti. 

Âdeta soldaki Hasan Cemal gibi;-Kimse kızmasın Kendimi yazdım-demişti. 

Öyle zannediyorum ki;artık herkesin kendisini yazması gereken dönem gelmiş ve 

herkes kendisini yazacaktır..iyilikleriyle ve de kötülükleriyle... 

1980 ihtilaliyle başlayan Turgut Özal dönemi ise;Ekonomi,Sefahet ve nisbeten de 

olsa Özgürlüklerin başladığı dönem olmuştu.Rahmetli Menderes’in araladığı kapı,biraz 

daha açılmıştı. 

Rahmetli Özal,hasenatı seyyiatına racih olan bir insandır.Kurduğu ANAP kendi 

döneminde bazı yolsuzluk ve olumsuzluklara kapı açmakla beraber,güzel icraatlar 

yapmıştır. 

Bundandırki;kendisi de yaşatılmamıştır.Konuşma anında kurşunlanmış ancak isabet 

etmemiştir. 

Ölümündeki sis perdesi ise kardeşi Korkut özal’ın ifadesiyle; kendilerinin 

bildiklerini,zehirlenip öldürüldüğünü,ifşası halinde toplumun karışacağını 

söylemişti.İşte bu görüşlerden bir kaçı; 

-Özalı vurması için teklif edilen ülkücü Veli Can oduncu daha sonra hapishanede 

öldürüldü.“Sabancı suikasti sanığı Mustafa Duyar da cezaevinde öldürülmedi mi?”tıpkı 

onun  gibi. 



-Özal-ın öldürüldüğü konusunda yapılan ankette % 94 öldürüldüğünü 

söylüyor.İşin ucu İsviçreye kadar dayanıyor.Uluslar arası bir zincir,kendisi ise 

Türkiyeyi karıştırmak istemediğinden söylememiştir. 

-Fehmi Koru Taha Kıvanç adıyla konuyla ilgili yazısında;Özal-ın gidici -

olduğunu,Emin Çölaşanın halası oğlu olan Hüsamettin Cindoruk-un Çölaşana  anlattığı 

sözünde:"Süleyman beye ABD'den haber geldi;Özal gidici."demiş dönemin TBMM 

başkanı.Bununda üç ay kadar önce (Ocak-1993) de kaldığı oteldeki dışkısının tahlili 

neticesinde bu kanaata vardıklarını aktarır.Aynı benzer olayın da Pakistan genel 

kurmay başkanı olan Perwez Müşerrefe de yapılıp,böyle bir komploya kurban gittiğini 

anlatır.[4] 

-Azerbaycan'da çok yaygın kabul görmüş olan tez: "Bölgede, Rusya'yı dışlayan, 

doğal zenginlikleri Türk-İslâm cumhuriyetlerinin kendi kullanımına sunan bir düzen 

arayışı içerisindeydi Özal; bazı mutabakatları gizlice sağlamıştı da... Bu yüzden, 

Bakü'da konakladığı sırada, Azeri yönetiminden Rus casusları tarafından 

zehirlendi."İlginç değil mi? Bu tezi bugüne kadar ısrarla savunan bir gazeteci 

arkadaşımız... Özal'ın Orta Asya gezisi sırasında ve sonrasında Bakü'de Zaman gazetesi 

muhabiri olarak çalışmış, Azeri yönetimi ve istihbarat kaynaklarından haber alabilen 

Faruk Arslan, bir süre Ankara'da da görev yaptı. Tezi, ilk kez, iki yıl önce yayımlanan 

'Petrol Kurdu' adlı kitabının "Petrol, darbe ve suikastlar" bölümünde dile getirmişti. 

.....Şimdi Kanada'da serbest gazetecilik yapan Faruk Arslan'ın vardığı sonuç şu: "Özal'ı 

Rus istihbaratı öldürdüğü kanısı Azerbaycan'da yaygın bir görüş olarak kaldı; Bakü-

Ceyhan ve Karabağ sorununa Özal'ın radikal yaklaşımı hayatına mal oldu." Faruk'un 

bir iddiası da, Türkiye'de askerlerin bu tezi araştırdığı, ama sonucu açıklamadığı... "[5]  

            Genel kanaate göre Özal iki büyük yanlış yapmıştı;Biri;Hanımı ve Kızını zabt-u 

rabt altına almamış,diğeri de;yerine Mesud Yılmazı geçirmişti.Her ne kadar bunlar 

icraatlarını yapmak için bir sübop görevini yapmış olsalarda,yanlış yanlışdı. 

Farklı bir ihtişam içerisinde oturma,bir çokları gibi onlarıda çığırından 

çıkarmıştı. 

Mesut Yılmaz ise hakkında bir çok şey söylenmişti.Bunlar ise; 

-“EN ŞAİBELİ POLİTİKACI [6]-Cumhuriyet tarihimizin en karışık, en şaibeli 

politikacısı Mesut Yılmaz, sonu gelen siyasi hayatını biraz daha uzatabilmek için, 

"Ulusal Güvenlik" kavramını ortaya atarak Türkiye'yi bir kez daha karıştırdı.  

Esasında Yılmaz'ın, "Ulusal Güvenlik Sendromu" tabiriyle ortaya koyduğu 

"Ulusal Güvenlik" kavramı, tartışılması gecikmiş bir konu.  

"Ulusal Güvenlik" veya daha doğru bir deyişle "Ulusal Güvenlik Politikası" 

kavramı, sadece "ulusal güvenliğimize karşı tehdit oluşturan iç ve dış unsurlarla" ilgili 

olmayıp, Türkiye Cumhuriyetinin "bütünlüğü, varlığı,  bağımsızlığı, Anayasal düzeni, 

milli gücü, ulusal çıkarları" gibi kavramları ve "gizli faaliyetleri" de kapsamaktadır. 

Artık, "Devletin üstün çıkarları nerededir? Gerçek tehdit nedir? Neler devlet 

sırrı sayılmalıdır?" gibi suallerin cevapları, kişisel değerlendirmelere göre 

saptanmamalı, kimse bu kavramların arkasına gizlenerek kanunsuz işler yapmamalıdır. 
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Bu bakımdan "Ulusal Güvenlik Politikası" ile ilgili kavramların ve bu stratejiyi 

tayin edici unsurların, Akademik bir biçimde ele alınarak yeniden düzenlenmesinde 

fayda vardır.  

Mesut Yılmaz'ın bu tartışmayı "politik düşüşünü" önleyecek bir taktik hareket olarak 

ortaya attığı muhakkaktır.  

Zira, "Ulusal Güvenlik" gerekçesi ile "Batı Çalışma Grubu" tarafından 

Cumhurbaşkanlığına kadar uzanan bir planlama ile "Başbakanlık" koltuğuna 

oturtulan Mesut Yılmaz'ın, tartışmayı açan değil, tartışılan kişi olması gerekir. 

Gelin ilk önce değerlendirme gücümüzü yok eden "unutma" hastalığımızı 

aşmaya çalışalım. Mesut Yılmaz kim? Nereden geldi, neler yaptı? Türkiye'ye ne getirdi, 

Türkiye'den neler götürdü? Bunları hatırlayalım ve unutmayalım.   

Unutmayalım ki onun gibi politikacılar, ülkenin bünyesinde bir virüs gibi gelişip 

"Ulusal Güvenliğimizi" sarsmasınlar.  

Özgeçmişi 

Ahmet Mesut Yılmaz, TBMM ve ANAP kayıtlarına göre; 1947 senesinde 

İstanbul'da Hasan ve Güzide'den dünyaya gelmiş. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten 

sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş ve 1971 yılında "Maliye 

ve İktisat Bölümü'nden" mezun olmuştur. [TBMM kayıtları, ANAP ve Forsnet - Kim 

kimdir] 

1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler 

Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yapmıştır. (Yüksek lisansı (Master) tamamlayıp, 

tamamlamadığı belli değildir.) 

Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini bilmektedir. (Sık sık "Söylediklerim yanlış 

anlaşıldı" dediği için Türkçe'sinin biraz zayıf olduğu tahmin edilmektedir. Mavi Akım 

projesi ile yoğunlaşan temasları nedeniyle Rusça öğrenmeye başladığı da söylentiler 

arasındadır.) 

Mesleği Ekonomist, Maliyeci, Özel Sektör Yöneticisi ve Sanayici'dir.  (Bu mesleklerinin 

dışında  "Kumar", "Enerji",  "Banka Satış",  "Çete", "İhale" gibi konularda da uzman 

olduğu bilinmektedir.  Yani 10 parmağında 10 marifet olan bir kimsedir.) 

1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel 

şirketlerde yönetici olarak görev almıştır. (Yılmaz'ın hangi özel şirketlerde, ne tip bir 

yöneticilik yaptığı belli değildir. Sekiz yıl içinde kimya, tekstil ve ulaştırma 

sektörlerindeki çeşitli özel şirketlerde çalıştığına göre en azından 3 iş değiştirdiği 

anlaşılmaktadır.  Buna karşın Yılmaz, Temmuz 1998'de TBMM Malvarlığı 

Komisyonu'na verdiği beyanda, "hayatının hiçbir döneminde hiçbir şirkette yönetici 

olarak çalışmadığını" belirtmiştir.  O zaman Yılmaz 1975-1983 yılları arasında ne 

yapmıştır? [Hürriyet - Gündem 17 Temmuz 1998] )  

ANAP kayıtlarına göre 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nin 

Kurucu Üyesi ve Genel Başkan yardımcısıdır. (TBMM Kütüphane Müdürlüğü 



kayıtlarına göre 20.5.1983'de Ankara'da kurulan Ana Vatan Partisi kurucuları; Hüsnü 

Doğan, Erol Aksoy, Yener Ulusoy, Veysel Atasoy, Adnan Kahveci, Vural Arıkan, Şadi 

Pehlivanoğlu, Abdullah Tenekeci, ve Mükerrem Taşçıoğlu'dur.  [TBMM Kütüphane 

Müdürlüğü ]) 

Mesut Yılmaz, 1983 Kasım ayında yapılan Genel Seçimde Rize Milletvekili seçildikten 

sonra 1.nci ÖZAL Hükümetinde enformasyondan sorumlu Devlet Bakanlığına atanmış 

ve Hükümet sözcülüğü yapmıştır. (Bu görevi sırasında kelimeleri uzun aralıklarla 

seçerek kullanması, onun düşünerek konuştuğu şeklinde yorumlanıyordu. Yılmaz, 

zaman içinde hiç düşünmeden konuşmayı da öğrendi…) 

1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı olan Yılmaz, bu dönemde Türkiye-Federal 

Almanya ve Türkiye-Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonları'nın Başkanlığını 

yürütmüş, 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçilerek 2.nci ÖZAL 

Hükümetinde Dışişleri Bakanlığına atanmıştır. 

Mesut Yılmaz, Akbulut Hükümeti sırasında da yürüttüğü Dışişleri Bakanlığı 

görevinden 20 Şubat 1990'da istifa etmiştir.  

Birinci Başbakanlığı  Dönemi (3 Ay) 

15 Haziran 1991'de toplanan ANAP Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa 

seçilen Yılmaz'ın kurduğu hükümet, 5 Temmuz 1991'de TBMM Genel Kurulu'ndan 

güvenoyu aldı.  

20 Ekim 1991 genel seçiminden sonra ana muhalefet lideri olan Yılmaz, 24 Aralık 

1995'deki seçimlerde de yine Rize'den Milletvekili seçildi. 

İkinci Başbakanlığı Dönemi (4 Ay) 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 3 Şubat 1996'da hükümeti 

kurmakla görevlendirilen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'ni ANAP-DYP koalisyonu olarak kurarak, ikinci kez 

Başbakan oldu. Yılmaz'ın bu görevi 28 Haziran 1996'ya kadar sürdü. 

Üçüncü Başbakanlığı Dönemi (17 Ay) 

20 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti 

kurmakla görevlendirilen Mesut Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 55. hükümetini 

kurdu ve üçüncü kez başbakan oldu.  

25 Kasım 1998'de Muhalefetin Türkbank'ın ihalesine fesat karıştırıldığı 

gerekçesiyle Başbakan Yılmaz için verdiği gensoru önergesi, TBMM'de 314 oyla kabul 

edilince, 55'inci hükümet düştü. 

Böylece Yılmaz, Cumhuriyet tarihinin yolsuzluk suçlamasıyla hükümetten düşen 

ilk Başbakanı ünvanını aldı. 



18 Nisan 1999 seçiminde yeniden Rize milletvekili olan Yılmaz, bu seçimin 

ardından kurulan 57. hükümete, hakkındaki soruşturma dosyalarının sonuçlanmaması 

nedeniyle girmedi.  

TBMM'de soruşturma komisyonları raporlarının görüşülmesinin 

tamamlanmasının ve Yılmaz'ın yolsuzluklarının elbirliği ile kapatılmasından sonra, 13 

Temmuz 2000 tarihinde 57. Hükümette Devlet bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak 

görev aldı.  

17, 18, 19, 20, 21'nci dönemlerde Rize Milletvekili olan Yılmaz 1983'den beri 

TBMM'nin üyesi olup evli ve iki çocuk babasıdır. 

Askerliğini "kısa dönem" yapmıştır. 

Baba Ocağı 

Yılmaz ailesi aslen Rize'nin şirin bir beldesi olan Çayeli ilçesinin, Kaptanpaşa 

Bucağı Çataldere Köyündendir. 

"-Çayeli'den öteye 30 kilometre daha gideceğusun... Yolları dağdan inen sular 

kesmiştur... Sarptur ha uşağım! Sakın asfalt sanmayasun. Arabanın tekeru, zaman 

zaman boşlukta dönecek. Korkma dereye duşen olmadı daha. Köye yaklaşınca yolun 

sonu çimentodur. Varınca kime sorsan gösterur sana Mesut'un baba ocağını...    - Mesut 

yeğenumdur. Ama hiç demem onu ki ben başbakanın yeğenuyum. Evet, bizim de yok 

televizyonumuz. Zaten gözum görmez, olsa da bakamam. Ondan bir şey istemem. 

İstersem Allah'tan isterim. Reis-i cumhur olsa kaç yazar? Millete yararlu olsun tek.  -

Aha babasının evi. Bu ocaktan ayrılmış Mesut Yılmaz denen adam. Ama adama 

asılamayruz. Yabancılar bizden daha kolay ulaşi. Kapımızda yol yok. Odunumuzu, 

çayımızı sırtımızda götüreyruz." [Sabah - Nuriye Akman 23 MAYIS 1998] 

Mesut Yılmaz'ın TBMM'deki biyografisinde İstanbul doğumlu olduğu 

belirtilmişse de bazı kaynaklar doğum yeri olarak Çataldere Köyü'nü göstermektedir. 

[Zaman Gazetesi - Politika 04.09.2000, Kanal 7 - 03.09.2000] 

Birader Turgut Yılmaz tarafından, Çayeli Eskipazar Mahallesine babaları Hasan 

Yılmaz hatırasına yaptırılan bir ilköğretim okulu vardır. Okul 1988 yılında hizmete 

girmiştir.  

Mesut Yılmaz'ın doğduğu köyün eski bir Ermeni yerleşimi olduğuna dair bazı 

söylentiler vardı. Hatta tanınmış bir köşe yazarının geçmiş yıllarda bu hususu 

yayınladığı belirtilmişti. Bahsi geçen yazarın bu yazısına ulaşma imkanımız olmadı.  

Mesut Yılmaz'la yolları ayrılan Mafya Şefi Alaattin Çakıcı da Mesut Yılmaz'ın 

babaannesinin Ermeni olduğunu iddia etmiş, bu iddia Mesut Yılmaz'ın kulağına kadar 

gitmiştir. [Yeni Binyıl - Hülya Karabağlı 2 Haziran 2000 ]  

Bu söylentilerin kaynağını bilmiyoruz. Ancak araştırma yaparken şu hususa 

rastladık.  



Osmanlı belgelerine göre, Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) Enver Paşa,  5 Ocak 

1916'da yayınladığı bir emirle "Osmanlı ülkesinde Rumca, Ermenice ve Bulgarca olan 

vilayet, sancak, kasaba, köy, mahalle, nahiye, dağ, nehir gibi" bütün isimlerin Türkçe'ye 

çevrilmesi için talimat verir. İslam olan ancak Türkçe olmayan isimler bunun dışında 

tutulacaktır. 

Bu emir neticesinde eski adıyla "Mapavri" Çayeli'ne, "Mesahor" 

Kaptanpaşa'ya, ve "Hohoneç" de  Çataldere'ye çevrilmiştir.  

Hasan Yılmaz İlkokulu'nun yapıldığı Eskipazar'ın eski adı ise "Holonte"dir. 

[Osmanlı Belgelerinde Çayeli](Devam edecek-www.atin.org.) 

Bülent Ecevit dönemi ise maddi manevi çöküşlerin dönemi olmuştur.Yaşlı ve 

hastalıklı olduğunu düşündüğü İsmet İnönüyü devirerek yerine geçen Ecevit,kaderin 

cilvesine bakınız ki aynı sebebten dolayı hem hükumetten oldu hem de partisinde 

depremler oluştu.Çalma kapısını,çalarlar kapını.Men dakka dukka. 

            Milletin inancıyla özellikle tesettürüyle daha fazla uğraşılarak,askerinde desteği 

alınmak suretiyle cumhuriyet tarihinde görülmeyen sivil devrim yapıldı. 

            28-Şubat-1997’nin hazırlanması için her meşru olmayan yol denendi. 

            -Fadime Şahin senaryoları,Ali Kalkan oyunları,Müslüm Gündüz tiplemeleri gibi 

takdimler;hep 28 şubatı getirmek ve yapılanları götürmek içindi. 

İşte maddi çöküntüler: Ağır fatura 

Ecevit Başbakanlığı’ndaki hükümet, 3 yıl içerisinde;Ülkede 50 milyon insanın 

açlık sınırına gelmesine,Tarım ve hayvancılığın mahvolmasına,100 bini aşkın işletmenin 

batmasına,140 milyar doların kaybolmasına,İşsiz sayısının 10 milyonun üzerine 

çıkmasına, n Ülkenin dünyadaki itibarının sıfırın altına düşmesine,Ülkenin IMF’ye el 

açar duruma gelmesine neden oldu.İnsan hakları ihlalleri, düşünce ve inanç üzerindeki 

baskılar ise Hükümetin bir başka icraatını oluşturdu."[7] 

”- Beş yılda faize 130 milyar $- Beş yılda millî gelir 191 milyardan 148 milyar 

dolara düşerken, borçlar 115 milyardan 200 milyar dolara çıktı. 

Faize 130, eğitime 7 milyar 

Ankara Ticaret Odasının, ekonominin son beş yılının değerlendirildiği raporunda, söz 

konusu süre zarfında Türkiye’nin iç ve dış borç faizlerine 130 milyar dolar ödediği, 

buna karşılık sağlığa 2,5 milyar, eğitime 7 milyar, yatırımlara ise 19 milyar dolar 

harcadığı bildirildi.  

Ekonomide büyüme durdu 

Raporda her yıl yüzde 4 büyüme ortalamasına sahip Türkiye’nin, son 5 yılda yerinde 

saydığı vurgulanarak, 1997 yılında 191 milyar dolar olan millî gelirin 43 milyar dolar 

düşerek 2001 yılında 148 milyar dolara gerilediği, buna karşılık borçların 115 milyar 

dolardan 200 milyar dolara yükseldiği belirtildi.  

128 milyar dolar fakirleştik 

Mİllî gelir kaybı ve borçlardaki artış sebebiyle Türkiye’nin toplam 128 milyar dolarlık 

bir fakirleşme ile yüz yüze geldiği ifade edilen raporda, fakirleşmeden vatandaşın da 
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nasibini aldığı, kişi başına borç miktarının 1046 dolar artış göstererek 2918 dolara 

yükseldiği kaydedildi.”[8] 

1996-daki iç borç 16.8 milyar dolar,Dış borç 43.1 milyar dolar ve Toplam;58.9 

milyar dolar olup,1997’de de 16.6 iç borç,42.7 dış borç ve 58.3 milyar dolar toplam borç 

birden bire Ecevit döneminde;1998’de 17.5 iç borç,45.4 dış borç,toplam 62.9 milyar borç 

yükü artmıştır.1999’da 22.2 iç borç,53.9 dış borç,toplam 76.1 milyar dolar,2000’de;27.1 

iç borç,59.7 dış borç,toplam 86.8 milyar dolar burç,2001’de 57.3 iç borç,77.6 dış borç ve 

toplam 134.9 toplam borç olmuştur.2002’de ise;86.9 iç borç,117.5 dış borç,toplam 204.4 

milyar dolar dış borç ile Türkiye tarihinde rekor borçlanmaya gidilmiştir. 

            Osmanlıyı yıkan Duyun-u umumiyede gelirlerin % 40-ı ödenirken,bu dönemde 

gelirlerin % 110-u ödenmektedir.Osmanlıyı yıkan Duyun-u Umumiyenin Üç katı bir 

duyunu umumiye ve İstikbaliye... 

            Boğazına kadar borçlandırılan Türkiyeye özellikle dış güçlerin yaptırımları daha 

kolay olmuş oldu. 

            Ve senaryolar üretilmeye başlandı.İşte dışarıya sızanlar; 

            - Haberimiz siyasi gündemi sarstı 

Suç üstü yakalandılar 

İstiklâl Savaşı’ndan önce de Amerikan mandacılığını isteyenler vardı 

            ABD’ye uşaklık tezgahını ortaya çıkaran dünkü haberimiz, Ankara'ya bomba 

gibi düştü. Toplantıya katılanların hiçbirinin yalanlayamadığı haberimiz kamuoyu 

tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Suç üstü yakalanan tezgahçıların çirkin 

yüzünü bugün de ifşa etmeye devam ediyoruz. 

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz’in başkanlığında yapılan toplantıda 

konuşulanlar “Burada kalmalı” tehditiyle yapıldığını toplantıya katılanlardan gazeteci 

Cengiz Çandar önceki günkü yazısında duyurdu. Çandar, kendisinin dışarıya bilgi 

vermesinin söz konusu olmayacağını, eğer bir sızma olursa bunun orada bulunan 

ABD’li ve Türk iştirakçilerden kaynaklanacağını yazdı. Gazeteci Çandar yazısında son 

bir haftadır basında yazılıp çizilenlerin içerde konuşulanları yansıtmadığını da özellikle 

belirtti. 

Aynı gün gazetemizin ulaştığı önemli “Bilgilendirme notu” ise içerde 

konuşulanların ana hatlarını ibret verici bir şekilde gözler önüne sermeye yetiyor. 

Okurlarımızın yoğun talebi üzerine büyük önem taşıyan bu bilgileri ana hatlarıyla bir 

kez daha yazıyoruz: 

İşte gizli toplantının sarsıcı gündemi 

- Türkiye ABD’nin Irak saldırısına aktif destek vererek 36 milyar dolar alacak.  

- Derviş’in etkin olduğu, ABD politikalarını harfiyyen uygulayacak bir oluşum 

sağlanacak. 
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- Partilerinden ayrılan milletvekilleri bir parti çatısı altında toplanacak. 

- Bu parti ABD yardımıyla seçimlerin galibi olacak. 

- Bu siyasi yapılanmanın finansmanını toplantıya katılanlarla, TÜSİAD 

karşılayacak. 

- Derviş, ABD’den gönderildikten sonra milletin aleyhine olan bir dizi kanunun 

çıkmasına öncülük etti. Kötü yönetimler eliyle muhtaç düşürülmüş bir ülkeyi dış 

sermaye desteğiyle tehdit ederek, “Bunları IMF istedi, mecburen çıkartacağız” diyerek 

her istediğini yaptırdı. 

- Ülkemizin hem ekonomik, hem de siyasi anlamda tam bir kıskaca alındığı böyle 

bir ortamda ABD Savunma ve Dışileri Bakan Yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerin 

bütün detaylarını kamuoyuna niçin açıklamıyor? Dış müdahale ve yönlendirmeler 

Derviş’i siyasetin ortasına iterken, O neden Türk milletine hiçbir şey söylemeden on 

günlük ABD ziyaretine gitti? Esas açıklamalarını oradan döndükten sonra mı yapacak? 

-Dün yayınladığımız şok habere benzer bir başka değerlendirme de 19 Temmuz 

2002 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde çıktı. Gazetenin Washington temsilcisi olduğu 1994 

yılına ait bir anısını yazan Serdar Turgut, Pentagon’a yaptığı bir ziyarette Harold 

Rhode’in odasına girdiğinde onu iki Kuzey Iraklı yetkiliyle birlikte bir harita üzerinde 

tartışır bulduğunu belirti. Turgut, odaya girmesine bozulup toplantıyı bitirdiğini 

söylediği Rhode’le iyi tanıştığını, O’nun Richard Perle’nin adamı olduğunu vurguladığı 

yazısında Alan Makovsy, Doug Feih ve Marc Grosman’a da genişçe yer vererek 

bunların İsrail’le gönül bağı olan yahudilerden oluştuğunu yazdı. Turgut, Rhode ve 

Makovsy’in istihbarat birimi Intelligence Community mensubu olduklarını, Doug 

Feih’in ise Özal’dan Türkiye’yi tanıtmak için 800 bin dolar aldığını hatırlattıktan sonra 

bugünkü gelişmelerle ilgili görüşünü şu cümleyle açıklıyor: “... Wolfowitz’in 

temaslarından sonra olası bir savaş ertesinde Türkiye’ye ekonomik yardım yapılacağını 

zannediyorsanız hayal kırıklığına da hazırlanın. Çünkü O’ndan Washington’a gelen 

mesaj -Ne verebiliriz ki, yapacak birşey yok- şeklinde oldu bile..” 

-Serdar Turgut yazısında ABD’nin Türkiye ilgisini şöyle açıklıyor: “... Yukarıda 

isimleri geçen arkadaşların da içinde bulunduğu Washington’daki bir grup insan 

bizdeki yeni oluşum denilen şeyden çok ümitliler. Ancak AKP ile bağlantılarının 

kopmasını istemiyorlar. Bunu da Türkiye’yi çok iyi tanıyan Marc Grosman’a havale 

etmiş durumdalar.” (Not: Grosman’la A.Gül’ün geçen hafta Washington’da 

görüştüklerini 19 Temmuz 2002 tarihli Zaman gazetesi yazdı.) 

-Ve Ecevit döneminin de kapanmasının kesinleşmesiyle birlikte,sonrası dönem 

için çeşitli senaryolar devreye konulmuş oluyor. 

Zaman ve kişilik farklılıklarıyla beraber Turgut Özal’ın misyonu kendisine 

yükletilmeye çalışılan Derviş devreye konuluyordu. 

            “Bilderberg toplantısında Türkiye ile ilgili sinsi oyunlar planlanıyor. 

Karanlık tezgahın Washington’da yapılan Bilderberg toplantısında, “Ecevit sonrası 

Türkiye” konuşuluyor. Derviş’in de katıldığı toplantıda, Türkiye’nin yakın geleceğinde 



Derviş’e önemli görevlerin verileceği belirtiliyor. Toplantıya Türkiye’den katılan üç 

kişiden birinin Koç Holding’in en üst düzey yöneticisi olması da dikkat çekiyor.  

Türkiye konuşulacak 

Siyonistlerin kurduğu gizli örgüt Bilderberg’in bu yılki toplantısı büyük bir 

gizlilik içinde Washington’da yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından kilit noktadaki 

siyasetçi, işadamı ve devlet adamının katıldığı toplantılarda çok önemli kararlar 

alınıyor. Ama bu kararlarla ilgili asla hiçbir açıklama yapılmıyor. Bu yılki toplantının 

gündem konularından birini de Türkiye oluşturuyor. Toplantıda Ecevit sonrası 

Türkiye’nin nasıl dizayn edileceğinin konuşulup karara bağlanacağı belirtiliyor. 

Derviş’e yeni rol 

Devlet Bakanı Kemal Derviş’in de bu gizli toplantıya katılması, Bilderberg 

örgütünün “Ecevit sonrası Türkiye” için Kemal Derviş’e yeni bir rol vereceği görüşünü 

kuvvetlendiriyor. Derviş’in finans çevreleriyle çok yakın ilişkiler içinde bulunması ve 

son aylarda dünyanın önemli merkezlerini ziyaret edip kilit noktadaki kişilerle 

görüşmeler yapması da, Bilderberg toplantısına hazırlık olarak değerlendiriliyor. 

Türkiye’den Derviş’in yanısıra Koç Holding’in üst düzey yöneticisi Bülent 

Özaydınlı’nın da bu gizli toplantıya katılması akla başka soruları da getiriyor.” [9] 

            Her türlü tertip ve düzene baş vuruldu.Nitekim Mitten ayrılan veya ayrılmak 

mecburiyetinde bırakılıp,-www.atin-org-sitesini açan Mehmet Eymür Doğu 

Perinçek’ten;”Tertip ve düzmece ustası”-diye bahsedip,çünki;”Perinçek'i öyle birkaç 

satırla anlatmak zor. O kadar çok marifeti var ki.”der.[10]  

            Özellikle eski Mit-ci Mehmet Eymür,kendisine de sıkça sorulan aşırı maocu 

Doğu Perinçeğin Mit-le olan ilgisi konusunda hayır dememekle beraber,elbette böyle 

bilgilerin onlar tarafından desteklendiğini ancak bunun aydınlık ve perinçek grubunu 

kullanmaya yönelik olarak yapılmakta olduğunu -www.atin.org-sitesinde genişçe yer 

vererek anlatmaktadır. 

            Bu arada her kurumda olan çözülme Mit-de de kendisini 

göstermektedir.Şöyleki:” 

“(devamı.Mehmet Eymür-ün ifadesi)Nuri Gündeş'in de dediği gibi, MİT'e alınacak 

personel uzun tahkikatlardan  ve bir takım imtahanlardan geçer. Buna rağmen 

alınanlar arasında, o teşkilata yakışmayan bir takım kişiler çıkar. Bunların bir kısmı 

Teşkilat'tan uzaklaştırılırlar, bir kısmı ise "kol kırılır yen içinde kalır" mantığı ile idare 

edilirler.  

-Nuri Gündeş gibi asker kökenli kişiler için doğru dürüst bir tahkikat yapıldığını 

söylemek mümkün değil. Zaten MİT'in yakın tarihine bakılacak olursa, MİT'te görevli 

olup casusluk, Mafya ilişkileri, yolsuzluk, yargısız infaz olaylarında adı geçen kişilerin 

büyük bir bölümünün, maalesef asker kökenli kişiler olduğu görülecektir. Bu ordunun 

elit ve vasıflı subaylarını kendine saklayıp MİT'e diğerlerini yollamasından 

kaynaklanmaktadır.   
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 MİT'te görev yaptığı dönem içinde kendi çıkarları dışında bir şey düşünmeyen, 

silah satışı, Mafya babalarından hediye alma, holdinglerden çıkar sağlama, gümrük 

kaçakçılığına yardım etmek gibi bir çok olayda adı geçen Nuri Gündeş,  yalan, dolan, 

hizipçilik ve entrika yöntemleri ile Teşkilat'a kötü tohumlar ekmiş, tamiri güç bir 

yozlaşmanın mimarı olmuştur. Gündeş, MİT tarihinde kara bir leke olarak 

anılacaktır.”[11] 

Suriye modelinin Türkiyede de uygulanması için bir çok defa girişimlerde 

bulunulduğu gibi,hala da sürdürülmektedir. 

% 8-lik Baas partisi ve mensubları %-90-lık sünni kesime hakim kılınmış,adeta 

kavga sürdürülmeye çalışılmıştı ve de öyle de oldu. 

" Batur ve Gürler saf değiştirdi Cuntacılar Devrim Anayasası ve Devrim Partisi 

Tüzüğü, Devrim Konseyi ve Bakanlar Kurulu listesi hazırladı. Amaç BAAS modelini 

esas alan sol bir rejimi Türkiye'de egemen kılmaktı. Plana göre Orgeneral Faruk Gürler 

devlet başkanı, Muhsin Batur başbakan, Tümgeneral Celil Gürkan başbakan 

yardımcısı, Bahri Savcı Adalet Bakanı, Osman Olcay Dışişleri Bakanı, Nusret Fişek 

Sağlık Bakanı, Altan Öymen Basın Yayın Bakanı, hatta Uğur Mumcu da Gençlik 

Bakanı olacaktı. Cuntanın en tepe noktasına sızmayı başaran MİT ajanı Mahir 

Kaynak'ın açıklamalarına göre, cunta 1966'dan itibaren faaliyetteydi ve attığı her adım 

izleniyordu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde radikal solcu olarak bilinen 

öğretim görevlisi Mahir Kaynak, Madanoğlu'nun en yakınında yer aldı. Ancak sol 

cuntanın varlığı ordunun genel eğilimini yansıtan ana gövdeden icazet alamadı.Cunta 

1971'in Mart ayında çatladı. 9 Mart'ta sol bir darbe planlanmışken, Kara Kuvvetleri 

Komutanı Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur saf değiştirdi. 

Komutanlar, 9 Mart'taki darbeyi engellediler. 12 Mart'ta da Hükümete muhtıra 

verildi."[12]  

Bir asırdır yapılmaya çalışılanlar ise Sevr muahedesinin uygulamasına yönelik 

idi.Sevr nedir?Nasıl imzalanıp kabul ettirilmiştir?Mustafa Müftüoğlu’nun kaleminden 

okuyalım: 

“Sevr nasıl imzalandı?!..Avrupa Birliği/AB ve "Uyum Yasaları"nın sık sık 

konuşulduğu, tartışıldığı son zamanlarda, 82 yıl evvelki (10 Ağustos 1920) o meş'um 

"Sevr Anlaşması" dillere dolanır oldu. Bu facianın yıldönümü münasebetiyle bugün 

bazı gerçekleri kaydetmeye çalışacağız. 

Birinci Dünya Savaşı galiplerinin (İ'tilâf-ı Müselles: İngiltere, Fransa, Rusya) 

mağluplara (İttifak-ı Müselles: Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı 

Devleti) zorla kabul ettirdikleri barış antlaşmalarında bizim hissemize düşen ve Paris'de 

imza edildiği mahallin adına izafeten "Sevr" diye anılan meş'um antlaşma Dâmâd Ferid 

Paşa'nın beş sadaretinden/hükümet başkanlığından sonuncusunda (31 Temmuz 1920'de 

2 ay, 17 gün) imzalanmıştır. 

"San Remo" konferansında tesbit edilen barış şartlarını tebliğ için (!) bizden bir 

heyet isteyen galip devletlerin bu talebi üzerine eski sadrazam Tevfik Paşa'nın 

başkanlığında Dahiliye Nazırı/İçişleri Bakanı Reşid (Ahmed Reşid Bey, edebiyat 

âleminde "H. Nazım" diye ünlü) Maarif Nazırı/Millî Eğitim Bakanı Fahreddin Beylerle 

Nafia Nazırı/Bayındırlık Bakanı Cemil Topuzlu Paşa'dan (Sultan Abdülhamid Hân 
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devrinin meşhur Şeyhülislâmı Cemaleddin Efendi'nin damadı. Operatör Dr. 1912'de 

Şehremini/Belediye Başkanı, İttihatçılara muhalif) kurulu heyetimiz trenle Paris'e 

hareket eder. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar güya yardımcı (!) olmak üzere bir grup 

subayı da heyetemiz arasına katarlar!.. Gerek bu yolculuk esnasında gerek toplantılarda 

heyetimize yapılan muamele, kısaca yürekler acısıdır!.. Bu yürekler acısı hali Cemil 

Topuzlu Paşa hatıratında şöyle anlatır: 

"- Göz hapsine alınmış bir halde ve yolda hiç kimse ile görüştürülmeden Paris'e 

vardık. Fakat Fransızlar heyetimizi Paris'deki büyük istasyonda indirmediler. Gerisin 

geri gittik. Diğer bir tren yolundan adeta mahfuzen Versay'a vardık. Orada "Hotel de 

Reservoires" denilen tarihî bir binaya indik. 

Fransızlar, Alman delegelerini de galiba bu otelde misafir etmişler. İçeriye biz 

girdikten sonra kapıya süngülü bir asker konuldu. Bu suretle Fransa, 

misafirperverliğini bizden esirgememiş oldu!.. Lâkin "misafirperverlik" sözü sizi 

yanıltmasın, otel masraflarını biz ödüyorduk! Ve sıkı bir kordon altına alınmıştık. Değil 

Paris'e gitmek, hattâ yanımızda bulunan Versay bahçesine bile çıkmamıza müsaade 

etmiyorlardı!.. Nerede kaldı ki, herhangi bir şahıs ile münasebette bulunalım ve 

görüşelim!.. Esaret hayatımız ertesi güne kadar devam etti. Fakat artık sabrımız 

kalmamıştı. Vaziyeti protesto ettik. İrtibat subaylarına: 

"- Dünya siyaset tarihinde, şimdiye kadar bir hey'et-i murahhasaya (delegeye) bu 

tarzda muamele yapıldığı görülmemiştir" dedik. "Biz buraya hapsolunmaya mı geldik, 

yoksa sulh konferansında bulunmaya mı?.." 

Nihayet, Klemanso'nun lütfen bezleylediği müsaade neticesinde serbest 

olduğumuzu bildirdiler. 

SANIK MUAMELESİ GÖRDÜK!.. 

Birkaç gün sonra İ'tilâf devletlerinin delegeleri Versay'ın tarihî salonunda bizi 

kabul ettiler. Loyd Corc, Klemanso ve o devrin hemen hemen bütün diplomatları hazır 

bulunuyorlardı. İçeri girdiğimiz zaman ayağa kalkmak nezaketini lütfen gösterdiler. 

Hepimizi hususî surette hazırlanmış ve salonun bir köşesine yerleştirilmiş bulunan 

kürsü gibi bir yere çıkardılar. Halbuki ben, sulh konferansı için ayrılmış olan salona 

girince yeşil çuha örtülmüş büyük bir masanın etrafına toplanacağımızı, İ'tilâf devletleri 

delegeleri ile karşı karşıya oturacağımızı ve antlaşmanın her maddesi için ayrı ayrı 

müzakere ve münakaşada bulunacağımızı zannediyordum!.. Meğer bu bir hayalden 

ibaretmiş ve hakikat, acı hakikat başımıza inen bir tokmak gibi bu hayali silip 

süpürecek imiş! 

Nitekim, hey'et-i hâkime huzuruna çıkan bir sanık gibi muamele görüyor ve 

antlaşmanın maddeleri etrafında münakaşa ve müzakere yerine, ültimatom alıyorduk!.. 

Bakınız, kısa bir vakfeden sonnra elinde bir tomar kağıt olduğu halde ayağa kalkan 

Klemanso ne diyordu: 

"- Efendiler! Siz harbe sebebsiz girdiniz. Çanakkale'yi yıllarca kapattınız. 

Savaşın dört sene uzamasına, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet verdiniz!.. Bundan 

dolayı bugün size teklif etmekte olduğumuz antlaşma şartları çok ağırdır. İçindeki 

maddeleri asla müzakere ve kat'iyyen münakaşa etmeyeceğiz! Onların bir kelimesini 



bile değiştirmeyeceğiz!.. Kül halinde ve aynen -birkaç gün içinde tetkik ettikten sonra- 

kabul eylemenizi istiyoruz!.." 

Klemanso'nun bu sözlerinden sonra antlaşma metnini daha doğrusu idam 

hükmümüzü havi dosyayı bize uzattılar. 

Tevfik Paşa ayağa kalktı, verilen bir deste kağıdı eline aldı. Fakat zavallının 

zaten titrek olan vücudu zangır zangır oynamaya başlamıştı. Reşid Bey ve benim 

yardımımızla iskemlesine oturabildi!.. 

Manzara hakikaten çok feci idi: Bir taraftan Klemanso'nun söylediği çok ağır 

sözlerin kâbusu karşısında idik. Bir taraftan da, İ'tilâf devletlerinin delegeleri arasında 

yer alan Venizelos ile Nobar Paşa'nın (Mısır Ermenilerindendir ve orada Bakanlık 

yapmıştır) keyif ve neşe ile bakarak gülmekte olduklarını görüyorduk! 

Bu vaziyetten o kadar müeessir olmuştum ki, ben de Tevfik Paşa gibi oturduğum 

yerde titremeye, ter dökmeye başlamıştım. Buraya geldiğime de, geleceğime de bin kerre 

pişman olmuştum. Utanmasam, bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlayacaktım! 

Tevfik Paşa heyecanını biraz teskin ettikten sonra, antlaşmayı tetkik ile cevap 

vereceğimizi ancak birkaç kelime ile söyleyebildi. Ve salonda sanki bir cenaze varmış 

gibi, derin bir sessizlik hâsıl oldu. Bu sessizliğin eziciliği, galip ile mağlubun ne demek 

olduğunu pek güzel isbat ediyordu. Nihayet delegeler hep birden ayağa kalktılar. Biz de 

bir reverans yapıp salondan çıktık. Artık idâm hükmümüzü tebellüğ etmiş 

bulunuyorduk." 

VE SONRASI... 

Cemil (Topuzlu) Paşa devamla diyor ki: "Paris'de bir buçuk ay kaldık. Bu 

esnada, bir taraftan da Fransız Meclisi üyelerinin ileri gelenlerini ikna etmeye çalıştık. 

Neticede, Fransız ve İtalyan gazeteleri bize yapılan antlaşma teklifinin haksızlığına ve 

adilâne olmadığına dair bazı makaleler yazmaya başladılar. 

1920 Haziranında Dahiliye Nazırı Reşid Bey'le birlikte, antlaşmaya karşı 

hazırladığımız cevabı, Vükelâ Meclisi'nde (Bakanlar Kurulu'nda) müzakere ve tasdik 

ettirmek üzere geçici olarak İstanbul'a döndük. Lâkin Dâmâd Ferid'i makamında 

bulamadık. Meğer bu megalamon ve dar görüşlü adam, Fransız ve İtalyan 

gazetelerinden bâzılarında çıkan makalelerden haberdar olmuş, antlaşmanın lehimize 

ta'dil olunacağını sanmış ve sırf hayalî olan bu başarıyı üstüne mal edinmek için Paris'e 

gitmiş!.. 

İstanbul'da çok durmak için vaktimiz yoktu. Dâmâd Ferid'in yokluğundan 

istifade ederek Reşid Bey'le birlikte bâzı icraatta bulunduk. Sonra, antlaşmaya karşı 

hazırlanan cevabı Vükelâ Meclisi'ne tasdik ettirdik. Tekrar Paris'e gitmeye hazırlandık. 

Dâmâd Ferid'le Versay'da yüzyüze geldik. Meğer Dâmâd cenapları, Reşid Bey'le 

İstanbul'daki icraatımızı duymuş. Bize öyle bir surat etti ki, sormayın!.. 

Böylece, İ'tilâf devletlerinin iki üç gün içinde istedikleri cevabı, iki ay sonra 

vermiş oluyorduk. Fakat, galipler, bizim üzerinde aylarca çalıştığımız geniş cevabı 



evvelce tahmin ettiğim gibi, zerrece nazar-ı itibara almadılar. Antlaşmanın bir 

maddesinin bile değiştirilmesini kabul etmemekte ısrar gösterdiler. Biz de, mecburen 

münasebatı kesmemek için Reşid Bey'i irtibat te'min maksadıyla orada bıraktık. Tevfik 

Paşa, Dâmâd Ferid ve delegasyonumuza dahil diğer kimselerle geri döndük." 

SEVR İMZALANIYOR!.. 

İşte olayların içinde bulunmuş bir zatın hâtıratına göre Sevr'den evvel durum 

budur. Reşid Bey'in Paris'de kalıp, diğer hey'et üyelerinin İstanbul'a dönmesinden 

sonra, Pâdişah'ın da tasvibiyle 22 Temmuz Perşembe günü Yıldız Sarayı'nda bir 

toplantı yapılmış, Meclis-i Mebûsan feshedilmiş olduğundan antlaşma ile alâkalı 

hususlar bu toplantıda ele alınmıştır. Askerî erkân ile ilmiyye ricalinin ve Veliahdın 

katıldığı bu toplantıda, Reşid Bey'den gelen iki telgraf okunmuş, antlaşmanın imzasını 

kabul edenlerin ayağa kalkmaları padişah tarafından emrolununca, A'yandan Topçu 

Feriki Rıza Paşa hariç, hazır bulunanların cümlesi ayağa kalkmıştır!.. 

Bu arada Dâmâd Ferid'le hükümet üyeleri arasındaki ihtilâf büyümüş, Dâmâd 

Ferid bu kerre A'yandan Hadi Paşa ve Şair Rıza Tevfik'le, Bern elçisi Reşad Halis 

Beyleri antlaşmanın imzasına me'mur etmiş ve Sevr, bu heyet tarafından 82 yıl evvel 10 

Ağustos 1920 Salı günü imzalanmıştır!.. Ancak, Sultan Vahideddin Sevr'i tasdik 

etmemiş ve Sevr böylece muallâkta kalmıştır!.. Reşid Bey hâtıratında bundan bahisle: 

"Zât-ı Şâhâne'nin (Sultan Vahideddin'in) bu antlaşmayı Sadrâzamın (Dâmâd Ferid'in) 

ibrâmına (fazla ısrarına) rağmen tasdikten suret-i kat'iyyede içtinab ettiği şüpheden 

berîdir" diyor."[13] 

            O Sevr ki;onunla millet ve memleketin bitirilmesi hedeflenmiştir.Yılların birikin 

hıncı ve kini ile... 

            “Sû'-i kasd niyetiyle Sevr Muahedesinde Kur'anın zararına gayet ağır şeraitle 

kâfirane fikirlerini yine icra etmek olan plânlarını akîm bırakmak...”[14]  

Yani onların o ağır şartlarını kabul etmemek,idam ipini çekmemek için her türlü 

hamiyet ve fedakârlığı yapmak gerektir. 

1324 yani 1908 de buna teşebbüs edildiğini söyleyen Bediüzzaman yüz sene sonra 

olan 1424’de (ki içerisinde bulunduğumuz sene 1423-dür.)  de yapılacak böyle bir 

teşebbüsün akim ve neticesiz kalacağını da bildirmiştir. 

            Sevrin hem âlemi islama ve dolayısıyla hilafete büyük zarar verdiğini belirten 

Bediüzzaman:” Avrupa zalim hükûmetleri zulümleriyle ve Sevr muahedesiyle Âlem-i 

İslâm'a ve merkez-i hilafete ettikleri ihanete mukabil öyle bir mağlubiyet tokadını 

yediler ki; dünyada dahi bir cehenneme girip çıkamıyorlar, azabda çırpınıyorlar.”[15] 

            Ve bunun getirilmesine sebeb olan parti hakkında; 

            "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. 

Halbuki Halk Partisi, İttihadçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem cumhuriyetin 

birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbarıyla, onbeş senede 

yaptığı icraatının kısm-ı a'zamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk 

milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyyen iktidara getirmeyecek. Çünki Halk Partisi iktidara 
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gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. 

Halbuki bir Müslüman kat'iyyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir 

zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza 

dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, 

Kur'an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum" dedi.”[16] 

            Bilinsin veya bilinmesin yapılmaya çalışılan budur. 

            Körfez savaşından önce başlayıp,körfez savaşı sonrasında,CIA için savaşan ve 

daha sonra da,kendilerinin Kürt yahudilerinden olduğu söylenilen bu kimseler yani 

Kuzey Iraklı peşmergeler ABD tarafından Guam’daki bir askeri üsse götürüldüler,daha 

doğrusu kaçırıldılar.Bununla amaçlanan ise;her ne zaman olursa olsun,yıkılması kafaya 

konulmuş olan Irak’ın yıkılmasından sonra oluşacak o boşluk,eğitilmiş olan bu 

insanlarca devletin her kademesinde görevlendirilmek üzere hazır bekletilmektedir.   

-Şu günlerde de gündem de olan AB’ne girme hırs ve hayranlığı ise;dışa 

açılma,teknolojik yönden gelişmeye vesile olması yönüyle gayet güzeldir.Ancak yıllardır 

hatta asırlardır yapıldığı gibi;Körü körüne batının sefahetini benimsemek amacıyla 

yönelmek,bir intihar ve bir kayıptır.Dünya uğruna,ahireti terketmektir.Bu konuda 

Bediüzzaman;  

“İslâmiyetten tecerrüd eden bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu firenk 

mukallidleri, avam-ı müslimîne tercih etmek, maslahat-ı İslâma münafî olduğundan, 

âlem-i İslâm nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecek...”[17] 

            Bu kayıp sadece bizim için değil,İslâm aleminin biz ile olan irtibatını koparıp,batı 

aleminin kucağına kendisini atmaya sebeb olacaktır. 

            “-“Küre-i Arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek 

kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan 

dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna 

mazhar olanlara müyesser olur.”[18] 

            Bu durumda ehli iman kendi hizmetini yapıp,müsbet seyri içerisinde 

yürümelidir. 

            “Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, 

çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor.”[19] 

            Bütün bunlarla beraber yıllardır korkutulan millet her alternatifi 

düşünüp,şaşkınlığını sürdürmektedir. 

Nitekim Çölde cezalandırılmak üzere boğazına kadar yatırılan birisinin yüzüne 

bal sürülür ve sinekler konar.Bir müddet sonra oradan geçmekte olan birisi iyilik olsun 

diye sinekleri kovalar..Bunu gören kişi ona;Ne yapıyorsun,kovma,onlar doyacağı kadar 

doymuş.Eğer onlar giderse,doymayanlar gelirki,o daha kötü olur.Gelenin gideni 

arattırması gibi.Ancak yenile yenile biten milletin daha yenilecek nesi kaldı ki,yenilsin? 

Veya önceki idarecinin cenazeleri pencereden çıkartmasına şikayet edenlerin 

başına getirilen diğer bir idareci bu sefer milleti bacadan çıkarmaya başlamasıyla 
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karşılaşılır.Ancak her delikten  geçirilen milletin daha geçirilecek neresi kaldı ki oradan 

da geçirilsin? 

         24-09-2002 

MEHMET   ÖZÇELİK  
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                                        TÜRKİYE'DEKİ  GÖÇLER  VE  GÖÇMENLER 

             

            Göç güçtür.Hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. 

            Göç yani hicret dini bir vazifedir.İnsanların dinlerini daha iyi 

yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. 

            İlk Müslümanların önce Habeşistana sonra da Medineye göç etmelerini göz 

önünde bulundurarak,nereye ve niçin göç etmeleri gerektiğini önceden tayin 

etmelidirler.Elbette göç daha kötü durumdan daha iyi duruma yapılır. 

            Göç gerek sosyal açıdan gerekse psikilojik olarak kişiye güç ve kuvvet kattığı 

hem Türkiyedeki durumları itibariyle hem de dünya açısından görebiliriz. 

            Nitekim üçüncü asırda gayrı Müslimlerin islama girmesiyle oluşan farklılıklar 

gibi,asrımızda da gerek savaş sebebi,iş sebebi gibi durumlardan dolayı dünyanın bir çok 
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yerinden gelme insanları memleketimizde bulabiliriz.Bir çok dönme adını değiştirerek 

eski yaşantılarını aynen,çoğu zaman daha özgürce devam ettirmektedirler. 

Bunlardan o zamanlarda oynanan aynı oyunlar oynanmakta,islamiyetin safiyeti 

bozulmaktadır.Bu işte de şüphesiz Yahudi-mason işbirliğiyle sürdürülmektedir.Çünki 

düne kadar devlet olmayan tek millet olan Yahudi milleti dünyanın her tarafında 

vardır.Özellikle İstanbul da tüm zengin işler onların elindedir. 

Buda göç neticesinde devletin onlara olan yardımları değerlendirmeleri,sıfırdan 

başlamanın verdiği hırsla bir anda zengin olmaları,yeri geldiğinde tüm karanlık işlerde 

bulunmaları,atak,girip çıkan,serbest hareket edip herkesle tanışmaları önemli noktalara 

sahib olmalarında bu cesaretleri rol oynamıştır. 

Göç kabuğunu kırmaktır. 

Kendi bulunduğu memlekette kişi bir çok noktada çekingenlik göstermektedir. 

Belkide öyle de gerekmektedir.Fakat bir göçmen kimsenin kendisini tanımamanın 

verdiği ve de manevi bir boşluğunda oynadığı rol ile rahatlıkla sanat alanında her türlü 

sanatsızlık ve ahlaksızlıklara adapte olabilmekte,yer altına dünyasına ısınabilmektedir. 

            İstanbul Emniyet müdürlüğüne kadar yükselen Şükrü balcı hakkında söylenip 

yazılanlar –www.atin.org-sitesinde mit-ten emekli Mehmet Eymür tarafından 

belgelenmektedir.Bu şahıs bir göçmendir. 

            Sanatçılar arasında da bir çok göçmene rastlanır. 

            Zenginler arasında isminden çokça bahsedilen Mehmet Çağlar bir göçmendir. 

            Şüphesiz memleketimiz bir çok göçlere maruz kalmıştır ve hala da 

kalmaktadır.Herkesin birkaç kuşak gerisinde özellikle bir asır öncesinden bu yana bir 

yerlerden göç ettiğine rastlarız. 

            Bugün dünyanın özellikle ABD’nin holiwood film şirketlerinde zencilerin ve Çin-

Japonların memleketlerinden göçme sonucu elde ettikleri maddi manevi imkanlar 

göçün bir sonucudur. 

            Dünyanın önemli şöhret-para yeri olan sporda da bir çok zenciyi görmek 

mümkündür.Oysa bunların kendi memleketlerindeki durumları malumdur.Göç ile bu 

imkana kavuşmaktadırlar. 

            Çünki göç bir güçtür. 

            Göç kendi kabuğunu kırıp çıkmaktır. 

            Bugün özellikle memleketimizden Almanya ya iş bulmak,ekmek parası 

kazanmak için giden göçmenler,oralarda fabrika sahibi olmuşlardır.Devletin 

yönetiminde önemli rol oynamaktadırlar. 

            Bugün devleti şekillendiren Atatürk bir Selanik göçmenidir.Bunun gibi devletin 

idare ve şekillenmesinde önemli rol oynayanlar göçmenlerdir. 



            Kendi oturduğunuz küçük yörenin insanlarına dahi baktığınızda kaçta kaçı 

yerlidir? 

            Bir zamanlar pkk belası ile doğudan göçenler Türkiyenin başta büyük şehirleri 

olmak üzere her yere dağılmışlardır. 

            Oralarda meydana gelen doku uyuşmazlığı sebebi ile problemler 

çıkmaktadır.Kültürleri,her türlü yaşayışları âdeta farklı dünyanın insanları olarak 

yaşamaktadırlar.Zamanla oranın yerlileri orayı terk etmek zorunda kalmaktadır. 

            Köylerden şehirlere olan göçlerde de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır.Âdeta köy 

hayatı şehirde yaşatılmak istendiğinden sıkıntılar büyümekte,yeni çareler alınması 

yoluna gidilmektedir.Buda zamanla bir çok boşlukları doğurmaya sebeb olmaktadır. 

            Göçmenlik bir aşağılık durum değildir.Belki güçlenmektir.Ancak doku 

uyumunun uygun ayarlanması gerektir. 

            Bir yandan kendi değerlerini kaybetmemekle beraber,başkalarına da değerlerini 

kaybettirmemek,değersizlikleri değer addetmemektir. 

            Bugün duyulan ve görülen gerçekler odur ki;büyük şehirlerin –başta İstanbul 

gibi- uyuşturucu,silah,mafya işleri,gazinoların işletilmesi gibi kirli işleri göç etmiş oranın 

yerlisi olmayan insanlar işletmektedirler. 

            Göç insanlık tarihi itibariyle başlamış,insanlığın sonuna kadar da devam 

edecektir.Engellenmesi mümkün olmayan bir vakıadır.Ancak bunun belli bir statüye 

bağlanıp,standartlarının belirgin olarak uygulanması gerekir. 

            Göçler ile ilgili olarak yaptığı araştırmada,Prof. Dr. Kemal Karpat Göç-le ilgili 

olarak;”1830’lardan sonra göçlerin hızla artması, 1850’lerden itibaren kapitalizmin 

Osmanlı topraklarına girmesi, ulaşım imkânlarının çoğalması ve diğer sosyo—

ekonomik faktörler, Anadolu ve Rumeli coğrafyasında yeni bir sosyal yapının ortaya 

çıkmasında önemli rol oynadı. Bu yeni toplumun kimliği, her ne kadar din birliğine 

dayanıyor olsa da, siyasî gücünü onun çok ötesinde tarihî tecrübe, siyasî kültür ve dilden 

alıyordu.” 

            “Türkiye’de, çok rahat bir kaynaşma olduğunu dile getiren Karpat, nüfus 

hareketleri sonucu Anadolu ve Rumeli’ye yerleşenlerin, içine girdikleri topluma kolayca 

uyum sağladığını ve o toplumu güçlendirdiğini söylüyor. Prof. Karpat’a göre, 

Türkiye’nin bu kadar toplumsal sorunla karşılaşmasına rağmen ayakta kalmasının sırrı 

burada yatıyor.” 

Yani bir kurda bağlanamıyacağı veya bağlayıcı ve bütünleştirici basit bir unsur 

değil,daha büyük olan inanca dayalı din ve kültür unsuru bütün bu unsurları ayakta 

tutmaktadır. 

“Türk toplumu, iç ve dış göçlerin mahsulü” 

“18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında Osmanlı devletinde Müslüman 

nüfusun sayısında bir azalma oldu. Bunun ana sebebi, uzun yıllar Rusya ve Avusturya 



ile devam eden savaşlar. 1830’a kadar yaklaşık 50 yıl süren savaşlar sırasında çok 

sayıda Müslüman erkek hayatını kaybetti. Ancak, bu tarihten sonra Müslüman nüfusta 

önemli bir artış göze çarpıyor. Sebebi de göçler. Osmanlı devleti toprak kaybedince 

orada yaşayan Müslüman nüfus göç etmeye başlıyor. Mesela, Kırım’da yaşayan 

Müslüman halk Anadolu ve Rumeli’ye geliyor. 1862—65 yılları arasında Kafkaslarda 

yaşayan Müslümanlar da tercihlerini Anadolu’ya göç etmekten yana kullanıyor. 

Balkanlardan, Orta Asya’dan, Kafkaslardan, Kırım’dan gelen bu göç dalgası zaman 

zaman çoğalarak zaman zaman da azalarak, ama hiç duraksamadan devam ediyor. 

1932—37 yılları arasında Balkanlardan 1 milyon insan, Anadolu’yu yurt edinmek için 

eski topraklarını terk ediyor.Neden Anadolu tercih ediliyor?Osmanlı coğrafyasının 

çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslüman ahalinin neden Anadolu’yu tercih ettiğini Prof. 

Karpat şöyle açıklıyor: “Gelenler, Türkiye’deki toplumla kendisi arasında tarih, kültür 

ve din birliği görüyordu. O devirde, Bulgaristan’da, Bulgarca konuşan Müslüman bir 

Pomak, vatanı olarak Türkiye’yi görüyordu. Balkanlardan gelen muhacirlerin, Pomak, 

Boşnak, Arnavutların hemen hepsi ‘Türk’ değildi. Ama bunlar kendilerini siyasî olarak 

‘Türk’ görüyordu. Oradaki Hıristiyan ahali de onları, Türklerin ve Osmanlının bir 

devamı şeklinde kabul ediyordu.” 

“Her yerde olduğu gibi Osmanlı devletinde de göçmenler fakirdir, geldiği 

toplumun yabancısıdır. Sosyal sınıf olarak da en alt tabakada yer alırlar. Halbuki 

Osmanlıda muhacirler iyi karşılanmıştır. Bunun temel sebebi İslam kültüründe yer alan 

muhacire iyi muamelede bulunma felsefesinin özümsenmesidir.” 

“Kaynaşma sürecinde muhacirin ana amacı alt tabaka yaşamından kurtulmak ve 

toplum içinde yükselmektir. Karpat’a göre bunun iki yolu vardı: Ya müteşebbis olarak 

zengin olacak ya da tahsil görerek makam ve mevki sahibi... “Bundan dolayı her 

muhacirde müteşebbislik ruhu vardır” diyor Prof. Karpat ve ekliyor: “Amerika’nın en 

büyük zenginlerinin muhacirler olduğu unutulmamalı. Yine Türkiye’de ilk endüstri 

kurucuları arasında muhacirlerin yer alması, fabrikalar kurması tesadüf değildir.”[1] 

Ayrıca muhacirlerin gittikleri bölgenin dilini öğrenmek mecburiyetinde 

bulunmaları da başarılarını arttıran sebebler arasında olmaktadır. 

Her devlet asimilasyon yani bir başka dinde ve ırkta bulunanı kendi arasında 

eritmek için orayı ya ilhak eder veya ilhak olunur.Yunanlar ve Bulgarlar gibi 

  

  

                                                                                                          Mehmet ÖZÇELİK 

                                                                                                                04-08-2003 

 

  

 

[1] Aksiyon.16-08-2003.. Mehmet Yılmaz 
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                                      DÜŞÜNDÜREN   SÖZLER  

“Güzel söz,kökü yerin derinliklerinde sabit,dalları ise göğe doğru yükselmiş birağaç 

gibidir ki,Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.”(İbrahim.24-25)  

**Bir yil sonrasini dusunuyorsan tohum ek,  

On yil sonrasi ise tasarladigin agac dik  

Ama, Yuz yil sonrasi ise dusundugun halki egit. 

  

    **1982 yılı Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda 2. sınıf öğrencileri Türkiye 

Ekonomisi dersinin hocasını bekliyor. Sınıf, öğrencilerin gürültü patırtısıyla sallanırken 

sert görünümlü hoca kapıda beliriyor, içeriye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor. 

Tebeşirle tahtaya kocaman bir (1) rakamı çiziyor.  

"Bakın" diyor.  

"Bu,kişiliktir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey. "  

Sonra (1)'in yanına bir (0) koyuyor:  

"Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik (1)'i (10) yapar".  

Bir (0) daha "Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz"  

Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor: Yetenek... disiplin... sevgi... Eklenen her  

yeni (0)'ın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor hoca... Sonra eline  

silgiyi alıp en bastaki (1)'i siliyor. Geriye bir sürü sıfır kalıyor. ve  

Hoca yorumu patlatıyor,  

"Kişiliğiniz yoksa, öbürleri hiçtir"... 

  

**“İmtisal-ı cahid-ü fillah oluptur niyyetüm/ Din-i İslâmın mücerred gayretidür 

gayretüm”Fatih 

  

**“Ey Allah’ın Rasulü hangi hicret iyidir?” diye sormuş, Rasulullah ta (s.a.v.): 

“Rabbinin istemediği şeyi terketmendir.” buyurmuştur. 

  

**Rasulullah (s.a.v.): 



“Mü’min ile imanın hali, at ile kazığın hali gibidir. At dolaşır, sağa-sola gider, fakat 

tekrar kazığına döner.” buyurmuştur. 

  

**Ekrem (s.a.v.) mü’minler hakkında şöyle buyuruyor: 

“Görüldüklerinde Allah hatıra gelir.” 

  

**Vitr namazının son rekatında okuduğumuz son duayı hatırlayınız: 

“Ey Rabbimiz senden yardım ve hidayet diler, günahlarımızın bağışlanmasını isteriz. 

Sana iman edip güveniriz. Bütün iyiliklerle sana hamd ederiz.Şükür eder inkar etmeyiz. 

Sana isyanı terkederiz. Ey Rabbimiz, ancak sana ibadet eder, sana namaz kılar ve secde 

ederiz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Mutlaka, gerçek azabın kafirlere 

yetiştirilecektir.” 

  

**Rasulullah (s.a.v.):“Cahiliye çağında insanların hayırlısı olan İslam’da da onların 

hayırlısıdır.” 

  

**Bir hadis-i şerifte açıklandığı gibi; Sa’d oğlu Selh’den rivayet olunan 

“Cennet o kula olsun ki iyinin anahtarı, kötünün kilididir. Azap o kula olsun ki, 

kötülüğün anahtarı, iyiliğin kilidi kılınmıştır.” 

  

**”Prens Bismark'a göre 100 gram aklın 90 gramı Abdülhamid Han'da, 5 gramı 

kendisinde,5 gramı da diğer siyasilerdedir. 

**”Zevk ve sefaya düşkün değildi. Abdestsiz olarak hiç bir devlet işine imza atmadığı 

meşhurdur. 

  

**Fatih:” Venedikliler tarafından tertiplenen tam ondört suikastten kurtuldu. Son 

suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir yahudi olan 

Maesto Jakopo isimli bir doktor vasıtasiyle zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. 

Tarihçi Babinger'e göre bu suikastçı doktor, Yakup Paşa ünvanı ile sarayın doktorları 

arasında bulunuyordu. 

  

**Kanuni: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. 



Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi. 

Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır. 

Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi. 

  

**V.Mehmed: Yokdurur zulme rızamız, adle biz mâilleriz. 

Gözleriz Hakkın rızasını emrine kaailleriz. 

Arifiz, âyine-i âlem - nümadır gönlümüz. 

Rüzgârın cünbüşünden sanmayın gaafilleriz. 

Püse-i aşk içre Adli kaal ezelden kalbimiz, 

Gıll-ü gışdan hâliyiz, âlemde sâfi dilleriz. 

  

**Sultan 1.Ahmed: Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimize (s.a.v.)bağlılığı o kadar 

ileri idi ki, Efendimiz Hazretlerinin mübarek ayak izlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve 

o şiiri kavuğunda ölünceye kadar taşımıştır. O şiir ise şudur : 

N'ola tâcım gibi başımda götürsem dâim 

Kadem-i resmini ol Hazreti şâhı Rusülün. 

Gül-i Gülzâri Nübüvvet, o kadem sahibidir. 

Ahmedâ durma yüzün sür kademine ol gülün 

  

**Sultan 3.Mustafa: Yıkılıpdur bu cihan sanmaki bizde düzele, 

Devlet-i çerh-i deni verdi kâmu müptezele. 

Şimdi ebvab-ı saadetle gezen hep hezele, 

Işimiz kaldı hemân merhamet-i Lem Yezel'e. 

  

**Sultan 3.Selim: Kalalım mı kılıç altında öyle 

Oturmak dinimizde var mi böyle 



Esir etmiş nice tatarı bir bir 

Kırım Rusya'da kalsın mı söyle 

OI Moskof'tan varıp öcüm alayım 

Ya düşman içre helâk olam şöyle. 

  

**” Fizikte Nobel ödülü alan Abdusselam Kur'an'da 835 defa kişisel düşünme çağrısı 

yapıldığını ya da düşünenler vs. dendiğini söylemiştir.” 

  

**” İncil şöyle der: "Eğer seni günaha sokan gözünse, onu çıkar at.", "günaha girmene 

sebeb olan sağ elinse onu kes at." Bunlar sinoptik 3 İncilde 3 defa tekrarlanır.Matta 

5/29-30,Markos 9/47,Lukas 18/8-9. 

  

**-Ciğerlerimizi tahrib etmeyelim. 

-Çiçekler kendileriyle konuşulmasından hoşlanırlar. 

-Sevildiğini hisseden çiçekler daha gür büyür ve açarlar. 

-Çevremiz çehremizdir. 

-Bozulan dengemiz,bozulan çevremizdir. 

-Bozulan çevremiz değil,dengemizdir. 

-Çevremizi bozalım! dengemiz bozuksa ? 

-Çevremiz hayat kaynaklarımızdır. 

-Çevre insanı düzenler. ya insan ? 

-Kirlenmemek için kirletmeyelim ! 

-Temizlikte çare,çevre temizliğidir. 

-Çaresizlik çevresizliktendir. 

-Çevre sorumluluğumuzdur. 

-Hastalığın kaynağı,çevre hastalığıdır. 

-Çevreni temiz tut. 



-Sen çevrensin,çevrende sen. 

-Aslan yattığı yerden belli olur.sen de çevrenden... 

-Çevren sofrandır,kirletme ! 

-Yemeğini yediğin sofrana,bıçak saplama. 

-Yararın olmasa da zararın olmasın. 

-Zarar vermemen,yarar vermendir. 

-Çevre aynandır.kendine bak ! 

-Botanik olmak,betonik olmaktan iyidir. 

-Çevren elbisendir,elbiseni temiz tut. 

-Çevre temizliği sadakadır. 

-Çevremiz geleceğimizdir. 

  

**Kendinizi Türklere Emanet Edin 

 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gelişme yolu üzerinde direnmiş ve Türk orduları ile 

savaşa tutuşmuş olmasından dolay Katolik Avrupa tarafından kendisine 

"Hıristiyanlığın şövalyesi" ünvanı verilen Boğdan Beyi Büyük Stefan'ın ölüm döşeğin 

de, evlatlarına gayet ibretli bir şekilde: 

"Belki de yakında himayeye muhtaç olacaksınız Asla Rus'a yanaşmayın. Haindir, sizi 

yok eder. Fakat kendinizi Türklere emanet edin. Adil ve merhametlidirler" diyerek 

nasihat ettiğini. 

  

** Ağaca Asılan Zekat Parası 

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde bir Müslümanın. günlerce dolaşıp yıllık zekatını 

verebileceği fakir birini arayıp bulamadığını 

Bunun üzerine zekatının tutarı olan parayı bir keseye koyarak Cağaloğlu'ndaki bir 

ağaca asıp, üzerine de: 

"Müslüman kardeşim, bütün aramalarıma rağmen memleketimizde zekatımı verecek 

kimse bulamadım. Eğer muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al" diye yazdığını.. 

Ve bu kesenin üç ay kadar o ağaçta asılı kaldığını.. 



  

** Bediüzzaman,ın Rızık Hususundaki Hassasiyeti 

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1924 yılı yazında Van'daki Erek dağına 

çıkarak bütün vaktini tesbihat ve münacat ile geçirdiği günlerde, yanında bulunan 

talebelerinin dağlardaki yaban elmalarını koparıp yemek istemeleri üzerine Üstad'ın 

onlara izin vermeyip 

"Bizim hissemiz bağlar ve bahçedekilerdir Bizim rızkımızı Cenab-ı Hakk oralarda tayin 

etmiştir. Bu yabani meyveler yabani hayvanların rızkıdır. Onların kısmetine 

dokunmamamız gerekir" dediğini… 

  

** Milletlere Göre Fiyat Farkı 

Osmanlı'nın son döneminde (1850) İstanbul'da uzun yıllar kalmış bir batılı tarihçi olan 

M A Ubicini'nin şehirde yaşayan değişik milletlerin karakter yapılarını öğrendikten 

sonra, hatıralarında: 

"Bir kaide olarak, Ermeni ye istediği paranın yarısını, Ruma üçte birini, Yahudi ye 

dörtte birini veriniz. Fakat bir Müslümanla alışveriş ettiğiniz zaman istediği fiyattan 

emin olunuz ve istediğini veriniz"diye yazdığını…  

  

**Risale-i Nur' un Dili 

Merhum Albay Hulusi Yahyagil'in, Barla'da Bediüzzamar Üstadımıza, Risale-i Nur'un 

dilinin orijinalliği ile alakalı olarak: 

""Üstadım, sen Türkçe'yi dahi zor konuşuyorsun, bu Risale-i Nur'daki Türkçe nasıl 

oluyor.?" diye hayretini ifade ettikten sonra Bediüzzaman ' 

"Kardeşim, bir hakaiki imaniye kalbe ihtar edildiği vakit ikiyüz ayat-ı Kuraniye 

imdadıma koşmak için birbirleriyle yarış ediyorlar. Önce bana lisanı maderzadım(anne 

lisanım) Kürtçe geliyor. Arapçaya çeviriyorum ve Türkçe yazdırıyorum" cevabını 

verdiğini... 

  

**İttihatçıların Akılsızlığı 

Sultan II. Abdülhamid'in dahice bir politika güderek, her hangi bir isyan çıkartmalarını 

önlemek için Arabistan'ın Hicaz ileri gelenlerini, Şura-yı Devlet üyesi olarak İstanbul'da 

tuttuğunu. . . 

Bunlardan Şerif Hüseyin'in, Mekke'ye emir olmak isteğini defaatla reddetmesine 

karşılık Ulu Hakan'ın tahttan indirilmesiyle birlikte İttihat ve Terakki yönetiminin, 



Şerif Hüseyin'in bu isteğini yerine getirerek onu emir olarak tayin ettiğini ve hemen 

ardından da Şerif'in Osmanlı'ya karsı isyan bayrağını açtığını... Çok sonraları İngiliz 

Başvekil Lloyd George'un Avam Kamarası'nda: ""Şerif Hüseyin Mekke emiri olduktan 

sonra kendisi ile Arap milliyetçiliği ve isyan konusunda anlaştık. 

Bu isyana karşı ayda 40 bin altın vermiştik" dediğini ...  

  

**Lavrens'in İtirafı 

Arapları aldatarak Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıp isyana sevkeden İngiliz casusu 

Lavrence'in, yardımcıları Nuri Said, Faysal ve Şerif Hüseyin ile birlikte Şam'da 

Türkleri katlettikten sonra: "'Evet onları isyana ben kışkırtmıştım. Ama böylesine 

vahşice kan dökeceklerini hiç tahmin etmemiştim. Bazı mahalleleri gezerken silahsız 

Türk askerlerinin nasıl öldürüldüklerine bakamadım;tiksindim bu vahşetten..." diyerek 

itirafta bulunduğunu . . 

  

**Vicdan Azabı 

Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in İngilizlerle anlaşarak Osmanlı'yı arkadan vurduğunu ve 

mükafat olarak da İngilizler tarafından Hicaz Krallığı'na getirildiğini.. 

Daha sonra Vehhabiler tarafından alaşağı edilerek İngilizlerin himayesinde Kıbrıs'a 

yerleştirildiğini ve hastalandığında da oğlu tarafından Amman'a getirildiğini... 

Ve günün birinde adet vechile saray bandosunun bahçede konser verirken "İzmir 

Marşı"nı çalması üzerine, oğlunun babasının üzülmemesi için pencereleri kapattırmak 

isterken baba oldukça ibretli bir şekilde: 

"Evlat, neden o pencereyi kapıyorsun? Ben velinimetine ihanet etmiş asi bir kulum, 

günahım büyüktür. Kral olacağımı düşündüm. Allah beni sürgünlüğe düşürdü. 

Hastayım diye kapatıyorsun. Bırak pencereyi aç, şu marşı dinleyeyim. 

Duyduğum vicdan azabının şiddeti, o eski hatıraların canlanması ile büsbütün artsın; bu 

dünyada çektiğim ızdıraptan vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın, ta ki Cenab-ı 

Hakk. bu günahkar kulunu dünyada affederek, ahirette hesap gününde cezadan 

korusun"dediğini.. . 

  

**Halkın Sağduyusuna Güven(!) 

27 Mayıs ihtilalinden sonra Cemal Gürsel Paşa'nın, Anayasa komisyonu başkanı 

0rd.Prof Sıddık Sami 0nar'a: "Cumhurbaşkanı 'nın tek dereceli ve halk tarafından 

seçilmesini temin edecek bir anayasa yapılsın" diye mesaj göndermesi üzerine Sıddık 

Sami Onar'ın: 



"Laikliği pekiştirecek tadilatı. yapalım, ama bu seçim usulünü getirecek olursak halk ya 

Said Nursi'yi seçer, yahut da onu destekleyen profesörü..." diye cevap vererek halka ne 

kadar güvendiklerini(!) gösterdiklerini... 

  

**Nurdan Zülmete 

Batılı sömürgeci ülkeler tarafından vatanımızın dört bir yandan kuşatılarak Türk 

milletinin kaderinin tayininin söz konusu olduğu İstiklal Savaşı'nın o kan kokulu 

günlerinde : 

Her çehre bize yabancı  

Bari Sen bir parça acı  

Süründürme altın tacı  

Bize yardım et Ya Rabbi!..." diyerek Kabe'ye yönelip Rabbine yalvaran şair 

Kemaleddin Kamu'nun, savaş sonrası Cumhuriyet döneminde ise: 

"Ne örümcek ne yosun  

Ne mucize ne füsun  

Kabe Arab'ın olsun  

Bize Çankaya yeter..." diyebilecek kadar özünden uzaklaşıp değerlerimizi yitirerek 

tefessüh ettiğini. . . 

  

**Neuzü Billah 

Timur'un, Nasreddin Hoca'yı huzuruna çağırıp onunla sohbet ederken bir ara: 

"Abbasi halifelerinin isimlerinin sonunda 'Allah' lafzı da var. Kimine el-Mu'tasım 

Billah, kimine, el-Mütevekkil Alellah ve kimine de el-Kaim Biemrillah deniliyor. Bu 

lakaplar bizim için de adet olsa acaba bana ne isim yaraşırdı diye sorması üzerine 

Nasreddin Hoca'nın büyük bir pervasızlık ve hazırcevaplılıkla: 

Neuzü-Billah!(Allah 'a sığınırız) lakabı yakışır."diye cevap verdiğini... 

  

**Bediüzzaman ve Resim Yasağının Hikmeti 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir akşam üzeri İstanbul'un Sirkeci mevkiinde 

dolaşırken birdenbire bir gayr-i müslimin ona yaklaşıp elini tutarak: 



Dininizde resim niçin haramdır?" diye sorması üzerine Üstad Bediüzzaman,ın : 

İnsan, Allah'ın sikkesidir. Padişah ve kralların sikkelerinin taklidine kanuni yasak 

olduğu gibi, Allah'ın da sikkesini taklide şeri cevaz yoktur" diye veciz bir cevap 

verdiğini ve gayr-i müslimin de cevaptan çok memnun kalarak "bravo ! " deyip 

Bediüzzaman Hazretleri'nin elini sıktığını... 

  

**Tito' dan Müthiş İtiraflar 

Ömrünün elli yılını komünist ideoloji yolunda harcayarak bu davasında şöhreti yurt 

dışına taşmış bir insan olan Salih Gökkaya'nın, daha sonra İslam'la müşerref olarak 

Hakk'a rücü ettiğini . 

Komünizm fırtınalarının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerin birinde Salih 

Gökkaya'nın "Türkiye Komünist Talebe Teşkilatı Başkanı" sıfatıyla Yugoslavya Devlet 

Başkanı Mareşal Tito'nun şeref misafiri olarak Belgrad'a gittiğini... 

Ömrünün son günlerini geçirmekte olan Tito'yu ziyaret ettiklerinde , hayatını 

komünizme adayan bu ihtiyar liderin büyük bir pişmanlık içinde: 

"Yoldaş, ben ölüyorum artık... Ölümün ne derece korkunç birşey olduğunu size 

anlatamam. Anlatsam bile sıhatli ve genç olan sizler, bu yaşta bunu anlayamazsınız. 

Düşünün ölmek, yok olmak... Toprağa karışmak ve dönmemek üzere gidiş... İşte bu 

çıldırtıyor beni... Dostlarımızda sevdiklerimizden, ünvan ve makamlardan ayrılmak... 

Dünyanın güzelliklerini bir daha görememek.. Ne korkunç birşey anlamıyor musunuz? 

Yoldaşlarım, sizlere açık bir kalple itirafta bulunmak istiyorum: Ben öldükten sonra, 

toprak olacaksam, diriliş, ceza veya mükafat yoksa, benim yaptığım mücadelenin değeri 

nedir? Söyleyin bana? Ha yoldaşlarımın kalbine gömülecekmişim veya 

unutulmayacakmışım veya alkışlanacakmışım neye yarar? 

Ben mahvolduktan sonra, beni alkışlayanların takdir sesleri, kabirde vücudumu 

parçalayan yılan ve çıyanları insafa getirir mi? Söyleyin bu gidiş nereye? Bunun izahını 

Marks, Engels, Lenin yapamıyor. 

İtiraf etmek zorundayım 

Ben Allah'a, peygambere ve ahirete inanıyorum artık. Dinsizlik bir çare değil. Düşünün, 

şu kainatın bir Yaratıcısı şu muhteşem sistemin bir kanun koyucusu olmalıdır... Bence 

ölüm de son olmamalıdır,mazlumca gidenlerle, zalimce ölenlerin bir hesaplaşma yeri 

olmalıdır. Hakkını almadan, cezasını görmeden gidiyorlar. Böyle keşmekeş olamaz Ben 

bunu vicdanen hissediyorum Öyle ki, milyonlarca suçsuz insanlara yaptığımız eza ve 

zulümler, şu anda boğazıma düğümlenmiş bir vaziyette Onların ahlarına kulak verecek 

bir merci olmalı... Yoksa insan teselliyi nereden bulacak? Bunların bir açıklaması olmalı 

Marks bu mevzuda halt işlemiş. Uyuşturmuş beynimizi 



Nedense ölüm kapıya dayanmadan bunu idrak edemiyoruz Belki de göz kamaştırıcı 

makamlar buna engel oluyor. Ben bu inançtayım yoldaşlarım, sizler de ne derseniz 

deyin!" diyerek müthiş bir itirafta bulunduğunu... 

  

**"Asrın Müceddidinin Büyük Bir Talebesi Geçiyor" 

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Albay Hulusi Bey'in tayininin Kars'a 

çıkması üzerine, bindiği tren Erzurum Alvar köyünün yakınlarından geçerken Şeyh 

Muhammed Lütfi Efendi'nin kerametkarane ayağa kalkıp:Asrın müceddidinin büyük 

bir talebesi geçiyor" deyip takdir ve ta'zimde bulunduğunu. . 

  

**Şapkanın Serencamı 

Falih Rıfkı Atay'ın ifadeleri içinde: "Müslümanlar, Hristiyanların iyisine 'makul 

kefere', kötüsüne 'gavur', beterine şapkalı gavur' "denildiği bir dönemde, 25 Kasım 

1925 tarihinde şapka inkilabının yapıldığını ve bu inkılaba karşı geldikleri için 57 

kişinin idam edildiğini,..  

.İngiliz araştırmacı yazar Paneth'in, "Turkey at the Gross roads "ın (Türkiye Yol 

Ayrımında) , , isimli kitabında o günler ile alakalı olarak: 

"Avrupa şapka imalatçıları altın günler yaşadılar. Gemiler dolusu fötr panama, 

kasket,ne varsa İstanbul'a gönderildi. İtalyan Borsalino kardeşlerin şapka yüklü gemisi 

İstanbul limanında idi zaten. Şapkanın gündeme gelmesi ile birlikte, geminin yükü 

alelacele gümrükten geçirildi. Borsalino kardeşler bu işten büyük kar elde ettiler... 

İstanbul'da erkeklerin kafalarında kağıt şapkalar hatta kadın .. şapkaları bile vardı,.," 

diye yazdığını... 

Şapka almakta zorluk çeken memurlara hükümetin taksitle borç para verdiğini ve bu 

ilk devrim hareketini, yine devrimlerin savunucularından biri olan Halide Edip 

Adıvar'ın: 

"Şapka kanunu, devrimlerin en beyhude ve en sathisidir, Bu kanuna sokaktaki adamın 

karşı çıkması, onu yapanlardan daha batılı bir davranıştır" diye tepki gösterdiğini, , , 

  

**Necip Fazıl ve Adnan Menderes 

Büyük şair Necip Fazıl Kısakürek'in mecmua çıkarmak gayesi ile Ankara'da Adnan 

Menderes ile görüşmek istediğini ve uzun bürokratik engelleri aştıktan sonra sabaha 

karşı Başvekil Adnan Menderes ile görüştüğünde ona: 

"Sizin başvekil olduğunuz bir ülkede, ben şu kadar eserin sahibi olarak, omuzuma bir 

boyacı sandığı atarak Eminönü meydanında karnımı doyurmak için boyacılık yapsam 



bu sizin için bir şeref midir?! , diye oldukça sitemli konuşması üzerine, merhum 

Menderes'in büyük bir inkisar içinde: 

"Necip Fazıl Bey, ben herşeyi biliyorum....Fakat bilsen ne haldeyim Üstümde Celal 

Bayar altımda Medeni Berk:iki mason arasında, iki değirmentaşı arasındaki tane 

gibiyim Al şu parayı da git mecmuanı çıkart! Arada bir de bana çat ki onu Menderes 

besliyor demesinler! " dediğini .. 

  

**Geleceğin Bediüzzaman'ı Nasıl Yetişir? 

Seyyid Hüseyin Arvasi'nin, müridelerinden olan geleceğin " Bediüzzaman"ı küçük 

Saidin annesi Nuriye Hanım'a: Senin bütün çocuklarının bu kadar zeki olmalarında, 

senin onları 

terbiye sistemindeki metodun nedir?" diye sorması üzerine bu mübarek ananın: 

'Hayatımda, kadınlığa mahsus şer'i mazeretler dışında, hiçbir vakit teheccüd 

kaçırmadım ve çocuklarımı abdestsiz emzirmedim" cevabını verdiğini... 

  

**Haya Abidesi 

21 Eylül 1520 cuma akşamı Hakk'ın rahmetine kavuşan Yavuz Sultan Selim Han'ın 

naşının yıkanması hadisesini, Reisü'l Küttab Hüseyin Bedayiul-Vakayi " adlı eserinde: 

"Naşı yıkarken sağ eli ile iki kere setr-i avret ettiğini müşahede ederek her biri hayret 

edip tekbir ve salavat getirdiler." diye yazdığını... 

  

**"Anneni Çöpe Attık" 

Şimdilerde milletvekilliği yapmakta olan Mümtaz Soysal' ın karısı vefat ettiğinde, 

çocuğunun: Babacığım. anneme ne oldu, ona ne yaptılar?" diye sorması üzerine, 

Soysal'ın: 'Yavrum' annen bir çorap gibi eskidi ve onu çöpe attık..." diyerek o şefkate 

muhtaç çocuğunun kalbinde derin yaralar açtığını. . . 

  

**Enteresan Belgeler 

1938 yılında Ankara'da İngiltere büyükelçisi olarak vazife yapan Percy Lorainenin 

İngiliz Dışişleri'ne yolladığı Notes on Lea Turkish personalities". (Önde Gelen Türk 

Şahsiyetiyle ilgili Notlar) ismini taşıyan ve üzerine "Gizli , kaydı düşürülmüş raporunda 

dönemin Türk büyükleri için: 

İsmet İnönü: Kendini Gazinin altında görüyor ve herkesi asmak istiyordu..." 



Celal Bayar: şimdiye kadarki karakteri lider olma özelliği göstermiyor ama Sadık bir 

ikinci kişilik olma özelliği var. " Abdülhalik Renda: Kabinenin Ramazan ayında oruç 

tutan tek üyesi. Anlaşma peşinde koşan yabancı firma temsilcileri tarafından çok 

sevilir..." 

Ahmet Ağaoğlu: Kafkas kökenli bir Yahudi'nin oğludur. Rus gizli servisinde çalıştı. 

1914'de Ruslar adına Bakü 'de Ermeni katliamını organize etti... "- Ali Fuat Paşa: 

Berlin kongresinde Türk delegeliği yapmış. Alman bir dönmenin torunu... " 

- Edip Tör. Gümüşhane milletvekili, Ankara'daki masonların lideri, Açıkgöz ve sivri 

biri. 1926'da Mekke'deki İslam kongresinde Türkiye'yi başına şapka takarak temsil etti 

. 

- Celal Nuri Kemalist bir yayın organı olan İleri' gazetesinin sahibi. Saman altından su 

yürüten biri. Kominist eğilimli olduğu düşünülüyor." Falih Rıfkı Atay: Atatürk'ün 

gözde yazarlarından ateşli bir batı taraftarı. Çok içki içer, iyi briç oynar." - Hasan 

Saka: 1921 1922 arasında Maliye Bakanlığı görevini yürüttü. O zamanlar bolşevik 

sempatizanıydı. Büyük konuşan bir külhanbeyi gibiydi. " Kazım Özalp: General, 

1922'de Savunma Bakanı poker hastası. . . " - Saffet Arıkan: İnönü ve Bayar 

hükümetinde eğitim bakanı. Büyük ihtimalle Yahudi kökenli." - Reşit Saffet: Lozan 

görüşmelerine katılan Türk barış delegasyonunun genel sekreterliğini yaptı. 

Panislamlıktan panturancılığa döndü. Karaktersiz bir adam olarak tarif edilebilir. 

İçtiğinde seçkin bayanlara sarkıntılık eder... " vs. 

diye yazdığını. . . 

  

**Hilal, Lale ve Allah 

Lale, hilal ve Allah(cc) lafızlarının ebced değerinin aynı olduğunu ve bundan dolayı 

kültürümüzde laleye apayrı bir değer verilip sevgi beslenildiğini...  

Özellikle Osmanlı kültüründe, lalenin oldukça yoğun bir alaka görüp bir lale soğanının 

bin altına kadar müşteri bulabildiğini ve zamanın padişahı III. Ahmed'in bir ferman 

yayınlayarak bu fiyatlara bir sınırlama getirmek zorunda kaldığını. . . 

Bir devre adını veren bu tefekkür simgesi çiçeğin o dönemde 1108 çeşit renkte 

üretildiğini... 

  

**Boğazdan Geçmeyen İlaç 

Bediüzzaman Hazretleri'nin hasta olduğu zamanlar kulandığı Optalidon ilacı bitince 

yanındakilerden birine yüz kuruş verip eczahaneye gönderdiğini... 

İlacın fiyatı yüz on kuruşa çıktığı için o kardeşin cebinden on kuruş ilave edip ilacı 

alarak Üstad'a getirdiğini... 



Bediüzzaman Hazretleri'nin ilacı içmek için ağzına aldığı halde bir türlü yutamadığını 

ve bu işe birkaç defa daha teşebbüs edip bir türlü ilacı yutmaya muvaffak olamayınca 

ilacı alan  

kardeşi çağırarak ilacı kaça aldığını sorup da on kuruşu onun ödediğini öğrenince, 

üstad'ın on kuruş daha verdikten sonra ilacı rahatça yutabildiğini ve ardında da 

oldukça ibretli bir şekilde: 

Kardeşim, işte görüyorsun.. başkasının malını yiyemiyorum. Boğazımdan geçmiyor" 

dediğini.. 

  

**Nazım Hikmet'in Pişmanlık ve Arayışları 

Tanınmış komünist Türk şairi Nazım Hikmet Ran'ın (1902/1963), hayatı boyunca 

komünist ideoloji peşinde koşturarak zikzaklar içinde geçen bir ömür sürdüğünü... 

ömrünün son yıllarına doğru, arkadaşı Mustafa Mehmed'e, arayış içinde ve pişmanlık 

dolu olduğunu ifade ettiğini...Mustafa Mehmedin onunla Romanyadaki beraberlikleri 

ile alakalı olarak:  

1960'lardan önceydi. Nazım Hikmet Romanya'nın davetlisi olarak Bükreş e gelmişti. 

İsteği üzerine Bilimler Akademisinden beni buldular. Nazım Hikmet'in kaldığı otele 

gittim. Açık olan radyosundan Türkiye'yi dinliyordu. Sohbet sırasında saatine bakarak 

bana Bu gece Kadir Gecesi' dedi ve benden kendisini Türklerin bir araya geldikleri 

camiye götürmemi istedi. Ben o gecenin Kadir Gecesi olduğunun bile farkında değildim. 

Bir an tereddüt ettim ama Nazım'ın ricası Romanya'da bir emirdi. Rus eşi Vera, ben ve 

Nazım taksiyle caminin bulunduğu semte yöneldik. Arabayı rica ve minnetle caminin 

bulunduğu parka sokabildik. 

Biz camiye girdiğimizde Türkler mevlid okuyorlardı. Nazım mevlidi dinlerken coştu ve 

cemaate hitaben bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında: Ben komünistim ama sizin burada bir araya gelmeniz beni çok 

duygulandırdı' dedi. O sıralarda kalp yetmezliğinden muzdarip olduğundan ben 

heyecanlanmasından dolayı bayağı endişelendim. Gerçekten de endişelerim yerindeydi. 

Konuşmasından sonra kendisini kriz yokladı. Eşi Vera ile ben Nazım'ı dışarıdaki 

banklardan birinin üzerine yatırdık. Vera yanında bulundurduğu ilaçlardan verdi ve 

daha sonra koluna girerek güç bela taksiye bindirdik 

Ben Nazımın Romanya'da camiye gittiğini şimdiye kadar saklı tuttum. İşte ilk kez 

anlatıyorum..." diyerek Nazım'ın pişmanlık dolu hikayesini gözler önüne serdiğini. . . 

  

**Siyaset Şekerlemesi 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne, Sünuhat, Rumuz ve Tuluat gibi "Eski Said"lik 

dönemi eserlerindeki mevzularla alakalı olarak "Neden ulvi hakaik-i diniye ile beraber, 



bazı mesail-i siyasiyeyi kitaplarında dercediyorsun?" diye sormaları üzerine 

Bediüzzaman,ın : 

"Çocuğa ilacı içirmek için bir şekerleme gösterilir. Ta ki ağzını açsın, ilaç öylece , 

içirilsin. Efkar -ı amme dahi siyaset için ağzını açmış bekliyor. Ben de tiryakı(ilacı) 

içirmek için bazen siyaseti de zikrediyorum. diye cevap verdiğini...  

  

**"Çocuğunuza Kur'an Telkin Ettiniz mi?" 

İşadamı Sakıp Sabancı' nın, kızını batı standartlarında tahsil yapması için İngiltere'deki 

Harward kolejine kaydettirdiğini. . . 

Okul idaresinin, kolejin çeşitli bölümlerini Sabancı'ya gezdirdikten sonra kiliseyi 

göstererek:" Burası da dini ibadet yeri " deyip "Senin kızın Müslüman olduğu için dini 

ibadet günlerinde Kur'anı Kerim getirsin, istediği günlerde okusun. Siz Kur'an 

okumasını kızınıza telkin ettinizmi?" diye sorduklarını . . . Sakıp Sahancı' nın daha 

sonra bu hadisenin değerlendirmesini yaparken : 

"Allah var, doğrusu ben kızımla beraber Kur'an-ı Kerim getirmemiştim. Kızıma da 

telkinde bulunmamıştım çok utandım. Sırtım terledi. O 'gavur' dediğimiz bana verdiği 

dersten çok mahçup oldum. Adeta yüzüme bir şamar patlamıştı. Ve Türkiye'ye 

geldiğimde kızıma hemen bir açıklamalı Kur'an-ı Kerim gönderdim." diyerek kızına 

dini bilgiler öğretmediğinden dolayı mahcubiyetini itiraf ettiğini.  

  

**Tokat 

Bursa'yı Yunanlılar işgal ettiğinde Pir Emir türbesine bakan türbedarın, mezarı 

bastonla dürtüp. 

"Ya pir Bursa'yı Yunanlılar işgal etti, kalk kurtar dediğini ve türbedarın gece 

rüyasında Pir Emir Hazretlerini görüp, Emir in kendisine : 

"Behey ahmak, vatanı düşmandan kurtarmak ölülerin değil dirilerin hakkıdır!" diyerek 

hışımla bir tokat aşkettiğini , . 

ve türbedarın korku içinde uyandığında çenesinin yamulmuş olduğunu gördüğünü 

ölünceye kadar çenesinin düzelmediğini. . . 

  

**27 Mayıs Darbesinde Amerikan Parmağı 

27 Mayıs hareketinin gerçekleştirilerek Adnan Menderes ve Fatin Rüşdü Zorlu'nun 

işbaşından uzaklaştırılmasını herkesten fazla Amerikalıların istediklerini... 



NATO'ya girerek Türkiye'de Amerika Birleşik Devletlerine üs açan Menderes 

hükümetinin, bunun karşılığı olarak Amerika'nın teknik imkanlarından faydalanarak 

ülkemizi kalkındırmayı düşündüklerini, fakat Amerikalıların mükellefiyetlerini yerine 

getirmeyip savsaklayarak Türkiye'den azla idare etmesini istediklerini . . . 

Bunun ilk örneği olarak, Türkiye için zirai alanda büyük bir atılıma sebep olacak olan 

traktör alımı meselesini Amerikanın kabul ettiğini, fakat bunları verirken, yapılan 

anlaşmada, bu traktörlerin pamuk ekimine tahsis edilen tarlalarda kullanılamayacağı 

yolunda bir hüküm koymak istediğini... 

Oysa, o yıllarda Türkiye'nin ihracatında en büyük iki kaleminden birini pamuğun teşkil 

ettiğini... 

Dünya pamuk piyasasının bir numaralı üreticisi olan ABD'nin, pazardaki payının yüzde 

1-2 nisbetinde bile düşmesine tahammül edemediğini Menderes ve Zorlu'nun, ABD'nin 

bu sinsi politikasının farkına vararak ilişkilerde daha dikkatli bir tavır aldıklarını ve 

dolayısı ile menfaati zedelenen Amerikalıların DP iktidarını gözden çıkardıklarını . . . 

  

**Evren Paşa ve Osmanlıca 

12 Eylül ihtilalinin baş mimarı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, bir mevzu 

münasebetiyle Osmanlıca'nın mükemmelliğinden : 

"Ben Osmanlıca yazıyı rahat okurum ve bütün notlarımı eski yazıyla tutarım. Bunun 

Atatürkçülüğe aykırı bir tarafı yok. Bir kere ortalıkta kaldığı zaman herkes 

okuyamıyor. İkincisi bir çeşit steno olmuş oluyor. diye bahsettiğini... 

  

**Fatih İle Napolyon Arasındaki Fark 

Adı dünya tarihindeki büyük kumandanlar arasında anılan Napolyon Bonapart'a, Saint 

Helena adasında hapis bulunduğu sırada "Kimler büyük adamdır?" diye sormaları 

üzerine Bonapart'ın Fatih Sultan Mehmed'den bahsederek: 

"Büyüklükte ben onun çırağı bile olamam. 'Niçin?' derseniz, bana pek acı gelen bir 

gerçeği açıklamam icap eder ki o da şudur.. 

Ben kılıçla fethettiğim yerleri, hayatta iken geri vermiş bir bedbahtım. O ise, fethettiği 

yerleri nesilden nesile intikal ettirmenin sırrına ermiş bir bahtiyardır" diyerek bir 

hakikati ortaya koyduğunu...Biliyor muydunuz? 

  

**CHP' nin İhtilal Metotları 



27 Mayıs 1960 darbesinden önceki dönemde CHP ve iktidardaki DP arasında "ilan 

edilmemiş bir savaş"ın olduğunu ve DP yönetimine karşı muhalefetini sertleştiren 

İnönü' nün iktidara darbe tehditlerinde bulunduğunu... 

İsmet İnönü'nün o zamanki demeçleri arasında: 

Seçim güvenliği üzerinde ısrar edeceğiz. Vermezsen gideceksin hem de çok fena 

gideceksin. (17 Ekim 1958), 

"Biz ihtilal ve inkılap rejiminden geldik." (18 Ekim 1958), 

"Sabık Başbakan olmaktan korkan zatın korktuğu en kısa zamanda başına gelecektir. " 

(17 Ocak 1960)gibi yakışıksız ifadelerin bulunduğunu . . . 

Mayıs 1960'a yaklaştıkça demeçlerin daha da sertleşerek: 

"Biz ihtilal metodlarını izleriz.", 

"Biz ihtilalden yetişmiş insanlarız.", "Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları 

zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa, ihtilal mutlaka olur". , 

"şartlar tamam olduğu zaman, milletler için ihtilal meşru haktır. ", 

Eğer ihtilal ,Vatandaş için başka çıkar yol yoktur' kanaati zihinlere yerleşirse, meşru bir 

hak olarak kullanılacaktır. Bundan kaçınmak mümkün değildir." şekline 

dönüştüğünü... 

27 Mayıs darbesinin liderlerinden Orhan Erkanlı'nın da, yıllar sonra hatıralarında bu 

sözlerin kendilerini nasıl etkilediğini: 

'İsmet Paşa'nın Meclis'te 'Şartlar tamam olduğu zaman ihtilal meşru olur' dediği günün 

gecesi, İstanbul'da bulunan arkadaşlarla toplanarak bu sözün manasını 

değerlendirdiğimizi hatırlarım. Bizim için en önemli problemlerden biri, İsmet Paşa 

faktörü idi. O gece anlaşıldı ki, paşa bizimle olmasa dahi, ihtilalin karşısında vaziyet 

almayacaktır. Bu sonuç bize güç ve hız verdi. 

Paşanın bizim örgütümüzle direkt bir irtibatı hiçbir zaman olmamıştır. Eminim ki 

haberi olsaydı bizi resmi makamlara bildirirdi. Fakat bizim için bu sözler birer yeşil 

ışıktı. Paşanın da durumu bizim gibi görmesi, maneviyatımızı yükseltiyordu" diyerek 

itiraf ettiğini... 

  

**Rumeli Hisarının Planı 

Planları başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere Mimar Muslihiddin tarafından çizilen 

ve inşaatında Koca Sultan ın , bile taştaşıdığı Rumeli Hisarı'nın, altı bin işçinin geceli 

gündüzlü vecd ve iman havasının lezzeti ve heyecanı içinde çalışması sayesinde 

yüzotuziki gün gibi akıl almaz bir zamanda bitirildiğini... 



Hisarın planına kuş bakışı nazar edildiği zaman, Arapça 'Muhammed" yazısı okunacak 

şekilde olduğunu. . . 

Bu muazzam abidenin "Mim" harflerinin olduğu yerde kulelerin , "Ha " ve "Dal" 

harflerinin olduğu yerde ise istihkamların yer aldığını... Biliyor muydunuz.?(Tarihten 

alacağımız dersler vardır.Bunları biliyormusunuz-adlı çalışmadan alınmıştır.) 

  

**Neye bakıyorsun ihtiyar?diye sordum.Gözlerini akan sudan ayırmadan cevap verdi: 

-Hayatıma oğlum,akıp giden hayatıma. 

  

**Üniversite de hayat dersinde öğrenci sorar: 

Hocam bazen mı denir,bazen mi denir? 

Hocadan önce bir talebe atılarak: 

Bazen bazen,bazen bazen. 

  

**İdam olmak üzere olan bir mahkuma:Diyeceğin bir şey var mı?diye sorduklarında: 

-Tecrübe kazandım,cevabını vermiş.Bu bana iyi bir ders oldu. 

  

**Öğretmen Biyoloji dersinde,öğrencisine:Söyle bakalım demiş.En son hangi dişler 

çıkar? 

Çocuk düşünmeden cevab vermiş:Takma dişler öğretmenim. 

  

**Şimdiki aklım olsa ilkokulu birincilikle bitirirdim. 

  

**Her yere gece kondu yapılıyor.Nerde hareket,orada bereket. 

  

**Hayat pahalılığı var deniyor.Oysa bizde hayat ucuz. 

  



**Yağmurlu havada her şimşek çakışında Karadenizli neden kıravatını düzeltiyormuş? 

-Çünki,fotoğrafının çekildiğini zannediyormuş. 

  

**Biraz sessiz uyu hatun!Hoorr görme garibi! 

  

**Ziraat fakültesinden mezun,şimdi işsiz,kahvede oturuyor..Kıraat mühendisi... 

  

**Terzilikte de dikiş tutturamadık yaaa! 

  

**Kırmızı ışıkta geçen adama,trafik polisi yaklaşarak sordu: 

-Beyefendi ışığı görmediniz mi?Adam boynunu büktü. 

-Şey,ışığı gördüm de,sizi görmedim memur bey... 

  

**Ormanın güzelliğine bak,dedi Dursun. 

Ağaçlardan göremiyorum ki,dedi Temel. 

  

**Ölürsem kabrime gelme...Çok sıkışırız... 

  

**Hava korsanı uçağı kaçıracaktı... 

Yapamadı...Çünki uçağı kaçırdı... 

  

**Organ bankası kuruyoruz,gözünüz bizde olsun! 

  

**Lokman Hekime: 

Hastamıza ne yedirelim,diye sorduklarında şu cevabı vermiş: 



-Acı söz yedirmeyin de,ne yese olur. 

  

**Hz.Ali’ye niye mezarlığa çokca gittiğini sorduklarında; 

-Bir defa anlattıklarıma hiç itiraz etmiyorlar,ikincisi ise,gıybetimi yapmıyorlar,cevabını 

vermiş. 

  

**Hanımından çok korkan mahkum adama sordular: 

-Son arzunuz nedir? 

Adamcağız boynunu büküp celladın kulağına fısıldadı: 

-Eğer izin verirseniz hanımıma bir sorayım. 

  

**Temel okula yeni başlayan oğlu İdris’e sordu: 

Kerrat cetvelini öğrendin mi? 

-Öğrendik,dedi İdris. 

-Söyle bakalım öyleyse,6 kere altı... 

-36 dedi İdris. 

Temel sakalını sıvazladı:”Allah Allah...Bizim zamanımızda da 36  ederdi.Bu ilim hiç 

ilerlemiyor demek... 

  

**Elektiriği Edison buldu,Faturasını biz ödüyoruz. 

  

**NE OL,NE OLMA... 

Paranı ve gönlünü ver,selam ver,canın ver ama 

SIRRINI VERME....! 

Günlerini say,servetini say,büyüklerini say ama 

YERİNDE SAYMA....! 



Emek ver,kulak ver,bilgi ver ama hiçbir zaman 

BOŞ VERME....! 

Eşini beğen,işini beğen,aşını beğen ama 

KENDİNİ BEĞENME....! 

Fidan büyüt,garib doyur,çocuk besle ama 

KİN BESLEME....! 

Davet et,hayret et,affet,tevbe et ama 

İHANET ETME....! 

Rakibini geç,sınıfını geç ama 

GÜLÜP GEÇME.....! 

Ev al,araba al,abdest al ama 

BEDDUA ALMA....! 

Okumaktan zarar gelmez,oku ama 

LANET OKUMA....! 

İtil,atıl ama 

SATILMA...! 

  

**EĞRİLERE DOĞRU SÖZLER: 

-Anlat anlat anlamaz,kaynat kaynat kaynamaz. 

-Saldım çayıra,Mevlam kayıra. 

-Bizim oğlan kitab okur,döner döner yine okur. 

-Eşeğe altın semer vursan,eşek yine eşektir. 

-Ayar-sız,ayarı düşük. 

-Komutan askere –dur-der,Kandıralı durmaz.Askere –yürü-der,Kandıralı 

yürümez.Mecbur kalır;-Asker dur,kandıralı sen de dur.Ordu yürü,kandıralı sen de 

yürü-demeye... 



-Kayseri’de münasebetsiz bir veli efendi vardır.Her yerde onun münasebetsizliğinden 

bahsedilir.Oranın idarecisi bunu huzuruna çağırır ve konuşurlar.Ancak adam da hiçbir 

münasebetsizlik görülmez. 

İftiradır diyerek adamı gönderir.Neden buna bu iftirayı atmış olmalarının sebebini 

düşünürken,birden hızla kapı açılır ve kafasını içeriye uzatan Veli efendi sorar: 

“Efendim,babanız kaval çalarmıydı?” 

“Evet”deyip,sorma sebebini sorduğunda aldığı cevab ise; 

“Hiiç,benim babam da çalardı da,onun için sordum”diyerek çıkar. 

Böylece düşündüren münasebetsizliğin sebebi anlaşılmış olur. 

  

**Hiçbir zaman gökten gül yağmaz;daha çok gül istersek,daha çok fidan dikmemiz 

gerekir. 

  

**Ailemiz,bize tutulan boy aynalarıdır;kim olduğumuzu ve kim olabileceğimizi onlara 

bakıp anlarız. 

  

**Dört şey geri gelmez;Söylenen söz,atılan ok,geçen zaman,kaçırılan fırsat. 

  

**Acı çekmeyenler,başkalarının acı çekebileceğini akıllarına getirmezler. 

  

**Eğer bir yerde,küçük insanların gölgeleri büyük görünüyorsa,orada güneş batıyor 

demektir. 

  

**Kötülüğün hakim olmaması için tek şart,iyilerin gayret göstermesidir. 

  

**Milyonların girip çıktığı tuvaletleri kimse kutsal saymaz. 

  

**Gençliğinde bilgi ağacı dikmeyen,yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. 



  

**Bize değer kazandıran şey,yaptığımız işlerdir. 

  

**Aslan mağarada can verse dahi,köpeğin artığını yemez. 

  

**İnsan hayatının dörtte üçü yapamayacağı şeyleri istemekle geçer. 

  

**Cahiller içinde bir alim,ölüler içinde diri gibidir. 

  

**Hane tamiriyle kendimi viran ettim. 

  

**Kadın bir hanenin kanı gibidir. 

  

**Milletler parasızlıktan değil,ahlaksızlıktan çekerler. 

  

**İki şeyi asla unutma;Allah’ı ve Ölümü.İki şeyi de asla hatırlama;Yaptığın iyiliği ve 

gördüğün kötülüğü.(L.Hekim) 

  

**Ölüm,ajandanızda kayıtlı olmayan tek randevu. 

  

**Fikir ve idealler,yaş keçe gibidir.Dövüldükçe kuvvetlenirler. 

  

**Kadın evlenmeden önce,erkek evlendikten sonra ağlar. 

  

**Büyük kafalar fikirleri,orta kafalar olayları,küçük kafalar ise olayları konuşur. 

  



**Doğruyu söyleyip zincire vurulmak,yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir. 

  

**Hiçbir kalbe kapısı kırılarak girilmez.Sevgi bütün gönül gümrüklerinde geçerli tek 

pasaporttur. 

  

**Fil olduğundan küçük,bit ise olduğundan büyük çizilir hep. 

  

**Hayata yeniden başlasaydım,saniyelerin nabzını tutardım. 

  

**Ne kadar yaşadığınız değil,nasıl yaşadığınız önemlidir. 

  

**Sakladığın sır senin esirindir.Ama sen onu açığa vurursan sen onun esiri olursun. 

  

**Bir sırrın ucunu verenler,tamamını elde tutamaz. 

  

**Bir insanı doyurmak istiyorsan ona her zaman balık verme,balık tutmasını öğret. 

  

**Hayat hareket,bereketsizlik ölümdür. 

  

**İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar. 

  

**Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen,başkasına hizmetçi olur. 

  

**Yapılmış küçük işler,planlanmamış büyük işlerden çok daha iyidir. 

  



**Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak ederse,yi olup olmadığını kimse 

araştırmaz. 

  

**Sanat tabiatı,taklidden başka bir şey değildir. 

  

**Cepheden kaçanlar,savaşa gidenlerden daha çok yara alırlar. 

  

**En tehlikeli insanlar;yarı deliler,yarım akıllılar,yarım aydınlardır. 

  

**Her aptal,kendini beğenen bir başka aptal bulur. 

  

**Üç şey kalbi öldürür:Çok yemek,çok konuşmak,çok uyumak. 

  

**Yerinde söz söylemesini bilen,özür dilemek zorunda kalmaz. 

  

**Ne yumrukların,ne kırbaçların izi kalır.İnsan ölür,arkasında söz kalır. 

  

**İçki,bütün kötülüklerin anasıdır. 

  

**Budur alemde benim en beğendiğim meslek.Sözüm adam gibi olsun tek. 

  

**Deniz Yıldızı. 

-Günaydın,ne yapıyorsun öyle? 

-Okyanusa deniz yıldızı atıyorum. 

-Neden? 

-Güneş yükseldi,sular çekiliyor.Eğer onları suya atmazsam ölecekler. 



-Fakat...Kilometrelerce sahil var ve baştan başa deniz yıldızı...Sen atsan atsan kaç 

tanesini atabilirsin ki.Bu da devede kulak kalır,hiçbir şey fark etmez. 

Genç adam eğilerek yerden bir deniz yıldızı daha aldı ve dalgalanan denize attı. 

-Bak,bunun için fark etti işte! 

-Hepimiz kendi yıldızımızı bulmalıyız ve akıllıca tüm gücümüzle uzağa fırlatmalıyız. 

  

**Dağ tepesinde bir çam olamazsan, 

Vadide bir çalı ol. 

Fakat oradaki en iyi,küçük çalı sen olmalısın. 

  

Bir misk çiçeği olamazsan,bir nülifer ol, 

Fakat gölün içindeki en canlı çiçek sen olmalısın. 

  

Hepimiz kaptan olamayız,tayfa olmaya da mecburuz, 

Dünyada herkes için mutlaka bir şeyler var. 

  

Cadde olamazsan,patika ol, 

Güneş olamasan da,yıldız ol. 

  

Kazanmak yahut kaybetmek önemli değildir, 

Sen her neysen onun en iyisi olmalısın. 

  

**Eğer bir çocuk 

Eleştiri ortamında yaşarsa, 

Suçlamayı öğrenir. 

  



Düşmanlık ortamında yaşarsa, 

Dövüşmeyi öğrenir. 

  

Alaya alınırsa, 

Utangaç olmayı öğrenir. 

  

Utandırılırsa, 

Suçluluk duygusunu öğrenir. 

  

Hoşgörü ortamında yaşarsa, 

Sabırlı olmayı öğrenir. 

  

Teşvik edilirse, 

Kendine güvenmeyi öğrenir. 

  

Övgü ortamında yaşarsa, 

Takdir etmeyi öğrenir. 

  

Adil bir ortamda yaşarsa, 

Adaleti öğrenir. 

  

Emniyet içinde yaşarsa, 

İnsanlara güvenmeyi öğrenir. 

  

Tasvib görürse, 



Kendisini sevmeyi öğrenir. 

  

Dostluk ve benimseme ortamında yaşarsa, 

Dünyada sevgiyi bulmayı öğrenir.(Dorty Nolte) 

  

**Yarasızlar yarasızlar 

Kader vurur yara sızlar 

Yarayı bilmeyen  

Gamsız yarasızlar 

  

Yaram yârimdir 

Yarim yaramdır 

Azığım zehir 

Bineğim gamdır. 

  

Yaraydın gönül yaraydın 

Sırrımı deşip yaraydın... 

  

**Dünya üç gündür:Dün,bugün ve yarın 

Dün geçti.Yarının geleceği belli değil.Öyleyse,bugünün değerini bil. 

  

**Edeb bir tac imiş nûr-i Hudâdan 

Giy ol tâcı,emin ol her beladan. 

  

**” Vazifen dikenler arasında güller toplayacaksın.Ayağın çıplaktır,batacak.Elin 

açıktır,ısıracaklar,buna sevineceksin...Fir'avunlar kucağında büyüyen çocuk Musaları 



safına alacaksın.Aldığın için dövecekler,konuştuğun için zindana 

koyacaklar,sevineceksin...Çöllere sürülürsen,kanınla ağaç yetiştireceksin,kutuplara 

sürülürsen ısınla sebze...Yeşilliği sevmeyenler olacak,yakacaklar,yıkacaklar,sen bunu 

sabırla seyredeceksin...Karanlık zindanlara salarlarsa ışık,paslı vicdanlar görürsen 

İman,imansız kalblere rastlarsan NUR vereceksin.Sen verdiğin için suç,sen getirdiğin 

için ceza,sen getirdiğin,konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna 

şükredeceksin....Anadan,yardan,serden ayrılacaksın.Candan,gönülden KUR'AN-a 

sarılacaksın.Damla iken deniz,nefes iken tayfun olacaksın.Sana deli divane 

diyecekler,aldırmayacaksın...Derdini yazmak için derini kağıt,kanını mürekkeb 

edeceksin.Kimse ile görüştürmezlerse,mecnun olup çöllere düşeceksin.Leyla arar gibi 

NUR arayanları,NUR soranları bulacaksın,bulamazsan 

üzülmeyeceksin...Makamlar,servetler verirlerse,nefsini unutacaksın.Yalan,iftira 

çamuruna tutulursan,hissiyatını terkedeceksin.Önüne demirden set yaparlarsa dişinle 

deleceksin.Dağlara tünel oymak gerekirse,iğne ile oyacaksın.Unutma nerede olursan 

ol,küfrün ve cehlin tâ temellerini çürüteceksin...Birgün KUR'AN etrafındaki surların 

yıkıldığını görürsen,hemen kemiklerini taş,etlerini harç,kanını su edeceksin.Etrafına 

ilimden,irfandan,faziletten,ahlaktan kaleler dikeceksin...Kaleler fedailer ister.Nasıl 

sende içinde feda-i olacakmısın...?” 

  

** Allah’ım! Üzerimizden feyiz ve bereketini, rahmet ve mağfiretini, af ve merhametini 

eksik etme! Bizi hayırlı amellerde ve ibâdetlerde muvaffak kıl! Bizi sırat-ı müstakîme 

ulaştır! Bizi rızâna ulaştır! Bizi rahmetine ulaştır! Bizi cemâline ulaştır! Bizi Cennetine 

ulaştır! Bizi kahrından, gazabından, azabından, nârından ve Cehenneminden uzak tut!  

Âmin... Âmîn... Âmîn...  

  

** Ayet-el Kürsi:”Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh 

yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy 

ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi 

O'nundur.  

Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının 

işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun 

bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun 

kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları 

görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir...  

  

**“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fâni dünyada bıraktığın 

eserlere de kıymet verme.” 

  

“İnsanın yaratılıp bu dünyaya gönderilmesindeki hikmet ve gaye;Halık-ı kâinatı 

tanımak ve O’na iman edip,ibadet etmektir.” 



  

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz,hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle 

zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”            

  

** Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder. 

  

** Hak, haktır; küçüğe büyüğe, aza çoğa bakılmaz. 

  

**Fâniyim, fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim 

eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim. Zerreyim, fakat bir Şems-i 

Sermed isterim. Hiç-ender-hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. 

  

**Ey alemi İslâm gelin ağlaşalım.Hayır hayır ağlamakla devası mümkün değil bu 

derdin.Allah için uğraşalım... 

  

**Bismillah her hayrın başıdır. 

  

** Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu 

memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. 

  

** Madem Allah var, elbette âhiret vardır. 

  

** Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim 

Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. 

  

** Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf kâtibsiz 

olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz 

olur? 

  



**"Kimin için Allah var, ona herşey var ve kimin için yoksa, herşey ona yoktur, hiçtir. 

  

**“Dost istersen Allah yeter.  

Yârân istersen Kur'an yeter. 

Mal istersen kanaat yeter. 

Düşman istersen nefis yeter.  

Nasihat istersen ölüm yeter. 

  

** Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız.  

  

** O nuru gönder İlâhî asırlar oldu yeter! 

Bunaldı milletin âfakı bir sabah ister. 

  

** Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır. 

  

** Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san'at, marifet, 

ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. 

  

** Zaman  gösterdi ki;Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. 

  

**İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmış bir varlık 

değildir. 

  

** Din bir imtihandır. Teklif-i İlahî bir tecrübedir. Tâ,ervah-ı âliye ile ervah-ı safile, 

müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. 

  

** Dinim İslâm, kitabım Kur'an, imanım hakdır. 



Bu uğurda ölmek ebedi yaşamaktır. 

  

** Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek 

zamanına kadar bizi emanette emin kıl. 

  

** Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve 

gölgelerin asıllarını, menba'larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu 

çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz 

nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir 

şu muti raiyetini başı boş bırakıp i'dam etme. 

  

** Yâ Rab! Şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bereketi hürmetine, bize ihsan 

ettiğin maddî ve manevî rızkımıza bereket ihsan et!.. 

  

** Neden dünya herkese terakki dünyası olsun da, yalnız bizim için tedenni dünyası 

olsun! 

  

** Düşman istersen nefis yeter. 

  

** Ecel birdir, değişmez. 

  

** Edibler edebli olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddib olmalı. 

  

** Bu fâniden sonra bir bâki var... 

  

** Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan 

bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman 

esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben 

bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları imana davet 

ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşâallah 

Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden 

alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! Bu iman 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. 

  

**Gâh eserim yeller gibi, 

Gâh tozarım yollar gibi, 

Gâh akarım seller gibi... 

  

**Ey kudret-i külliyeyi inkâr eden ahmak, 

Bâzu-yi metinin mi eder âlemi tedvir? 

  

**Hakkı bilen Hak olur 

O’nun kalbi pâk olur 

Kalbi pâk olmayanlar, 

Sonunda helâk olur. 

  

**Geçti mazi,çekme istikbale gam 

Gün bugün,saat bu saat,dem bu dem.. 

  

**Oldu olacak olmayacak olmadı asla 

Alemde niçin boş yere sa’y-ü heder ettim. 

  

**Dem bu demdir,bu demin kadrini bil âgah ol 

Bin demin kıymet-ü mahiyeti bir demde yatır. 

  

**Canlar cânını buldum bu canım yağma olsun 



Assı ziyandan geçtim,dükkanım yağma olsun 

  

Ben benliğimden geçtim,gözüm hicabın açtım 

Dost valsına eriştim,gümanım yağma olsun. 

  

İyilikten usandım,birlik hanıma kandım, 

Derd-i şarabın içtim,dermanım yağma olsun. 

  

Varlık çün sefer kıldı.Dost andan bize geldi 

Viran gönül nur doğdu,cihanım yağma olsun. 

  

Geçtim bitmez sığınçtan usandım yaz-ü kıştan, 

Bostanlar başın buldum,bostanım yağma olsun. 

  

Yunus ne hoş demişsin bâl-ü şeker yemişsin, 

Ballar balını buldum,kovanım yağma olsun. 

  

**Sen sende iken menzil alınmaz 

Bahri olmadan gevher bulunmaz. 

  

Yunus canını Hakkın yoluna 

Can vermeyince cânan bulunmaz. 

  

**Beni ben de demen,bende değilim 

Bir ben vardır ben de benden içeru.. 



  

**Görenedir görene 

Köre nedir köre ne? 

  

**Ete kemiğe büründüm 

Yunus diye göründüm. 

  

**”Yola atılmış bir taş gördüm.Üzerine: 

-Çevir ve altını oku.diye yazmışlardı. 

Çevirdim ve gördüm ki; 

Eğer bildiğinle amel etmiyorsan,ne diye bilmediğini bellemek istiyorsun,diye 

yazılmış.(İbrahim b.Ethem) 

  

**Çerağıma kastedenin 

Hak yandırsın çerağını.(Yunus) 

  

**”İmam Birgivi Hazretleri bir gün vaaza gelememiş,bir yakınını vaaz için 

göndermiş,çok hazırlıklı ve âlayışlı konuşan bu zattan kimse bir zevk alamamış.Ertesi 

gün Birgivi hazretleri kürsüye çıkıp,”Cemaat dün inekleri otlatmaya 

götürmüştüm.Mübareklerin başından ayrılıp gelemedim.”derken,cemaat vaaz tadını 

almaya başlamış ve hatta ağlayanlar olmuş.Hocanın,cemaatı ile böyle bir ruhi irtibata 

ulaşması cidden imrenilecek bir saadettir.”(Sohbetler-Hatıralar) 

  

**”Biz kâinatta meydana gelen hadisleri idrak üstü mutlak bir kudretin tezahürüne 

bağlamak mecburiyetinde olduğumuzu itiraf etmek zorundayız.”Spencer 

  

**Hayvanlarda olupta bizde olmayan her imkân bizim dehamıza karşı meydan 

okuyuştur.Biz bu meydan okuyuşa cevab verecek bir bilgiye henüz sahib 

değiliz.”Morrison 

  



**”Hayret etmesini bilmeyen kimse,ardında göz olmayan bir gözlük gibidir.Carlyle 

  

**”Düşünce kabiliyetini öldüren en büyük düşman alışkanlıklardır.”Maugham 

  

**”Artık hiçbir şeyden dolayı hayret etmeyecek bir dereceye gelmiş olan bir insan 

sadece esaslı olarak düşünmeyi unutmuş olduğunu gösterir.”Planck 

  

**”Çevrenize alıştığınız anda ihtiyarlamışsınızdır.Çünki;artık düşünmeye ihtiyacınız 

kalmamıştır.”Bourget 

  

**”İçgüdü kelimesini kullanmayı sevmem.Bu kelime daha çok insan bir gurur ifade 

etmekte,hayrete düşmemizi engellemektedir.”Bechtle. 

  

**Hadisde:”Herşeyin bir zekatı vardır,evlerin zekatı ise misafir odasıdır.” 

  

**Kayserili Ahmet leblebici hocadan;Nereye;kimin iş yerine varsa,buyurun buyurun 

hocam,ne içersiniz,derlermiş.”Ulan oğlum,nereye gitsem ne içersiniz diyorlar,benim 

midem çamaşır leğeni mi?Akşama kadar çay içip duracağım.Birisi de demez ki,hocam 

ne yersin?Herkes işin kolayına bakıyor.Bir çayla başından savmak istiyor.”(Sohbetler-

Hatıralar) 

  

**Neylersin ölüm herkesin başında 

Uyudun uyanamadın olacak 

Kim bilir nerede,nasıl kaç yaşında 

Bir namazlık saltanatın olacak 

Taht misali o musalla taşında. 

  

**Şimdi filiz,sonra çiçek 

Bugün çocuk,yarın gerçek 



  

** 

 

**Sıza sıza göl olur 

Akar akar yol olur 

Yaradan dileyince 

Az,çoklardan çok olur. 

  

**Tabarani,Ümmü Seleme-radıyallahu anh-ın şöyle dediğini rivayet eder: 

Ben rasulullaha: 

-Ya rasulallah,dünya kadınları mı üstün,yoksa cennet hurileri mi?dedim. 

Cevab verdi: 

-“Elbisenin yüzü nasıl astarından üstünse,dünya kadınları da,cennet hurilerinden 

üstündür.” 

-“Bu faziletleri hangi yüzdendir ya rasulallah”diye soruncada: 

-“Namazları,oruçları ve Allah’a ibadetleri yüzünden”buyurdular.(Aliyyül Kari) 

  

**Hz.Ali dedi ki:”Size beş şey öğreteceğim,dikkat edin,ezberleyip aklınızdan 

çıkarmayın. 

1)Kimse Allah’dan başkasından bir şey ümid etmesin. 

2)Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın. 

3)Alim bilmediği şeyi öğrenmekten omuz silkmesin,kaçmasın. 

4)Sizden birisine bilmediği şeyden sorulursa bilmem desin. 

5)Cesed için baş ne ise,iman için de sabır odur.”(Edeb-üd din ved-dünya) 

  

**“Üslubu beyan aynıyla insan”. 

  



**”15 -  Yalnız ilim kâfî olup, ibâdete lüzûm olmasaydı, her gece sabaha karşı, (Duâ 

eden, istiyen yok mu? Vereyim. Tevbe eden yok mu? Affedeyim) buyurulmaz idi. 

Birgün Peygamberimizin huzurunda sahâbeden Abdüllah ibni Ömeri medh ettiler. (İyi 

insandır, teheccüd namazı, [yâni gece namazı] kılsaydı, daha iyi olurdu) buyurdu. Yine 

birgün Eshâbdan birine: (Ey... Çok uyuma!.. Geceleri çok uyumak, insanı kıyâmette 

muhtaç eder) buyurdu.  

*****” Resûlullah, Eshâb-ı kirâmına karşı buyurdu ki, (Siz öyle bir zamanda geldiniz 

ki, Allahü teâlânın emirlerinden ve yasaklarından onda dokuzuna uyup, onda birine 

uymazsanız, helâk olursunuz. Azâb görürsünüz! Sizden sonra, öyle bir zaman gelecek 

ki, o zaman, emirlerin ve yasakların yalnız onda birine uyan kurtulacaktır). [(Mişkât-ül-

mesâbih) C. 1- 179.  sırada ve Tirmizî,Kitap-ül-fiten 79.  sırada mevcuttur.] 

  

**"Firavûn ve adamları sabah akşam ateşe arzedilirler. Kıyametin kopacağı (koptuğu) 

gün de denilir ki, Firavûn hanedanını ateşin en şiddetlisine sokun" (El-Mü'min Sûresi: 

46)  

  

**Ölüm güzel şey, 

Budur perde ardından haber 

Hiç güzel olmasaydı, 

Ölür müydü peygamber…N.F.Kısakürek 

  

**KARACAAHMET 

  

Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet! 

Al sana,derya gibi sonsuz Karacaahmet! 

Göbeğinde yalancı şehrin,sahici belde; 

Ona sor,gidenlerden kalan şey neymiş elde? 

Mezar,mezar zıtların kenetlendiği nokta; 

Mezar,mezar varlığa yol veren geçit,yokta… 

Onda sırların sırrı:Bulmak için kaybetmek. 

Parmakların saydığı ne varsa hep tükenmek. 



Varmak o iklime ki,uğramaz ihtiyarlık; 

Ebedi gençliğin taht kurduğu yer,mezarlık. 

Ebedi gençlik ölüm,desem kimse inanmaz; 

Taş ihtiyarlar,servi çürür,ölüm yıpranmaz. 

Karacaahmet bana neler söylüyor neler! 

Diyor ki,viran olmaz tek bucak,viraneler, 

Zaman deli gömleği,onu yortan da ölüm; 

Ölümde yek pâre ân,ne kesiklik,ne bölüm… 

Hep olmadan hiç olmaz,hiçin ötesinde hep; 

Bu mu dersin,taşlarda donmuş sükuta sebep? 

Kavuklu,başörtülü,fesli,başaçık taşlar; 

Taşlara yaslanmış da küflü kemikten başlar. 

Kum dolu gözleriyle süzüyor insanları; 

Süzüyor;sahi diye toprağa basanları. 

Onlar ki,her nefes habersiz öldüğünden. 

Gülüp oynamaktalar,gelir gibi düğünden. 

Onlar ki,sıfırda rakamları bulmuşlar; 

Fikirden kurtularak,ölümden kurtulmuşlar. 

Söyle Karacaahmet,bu ne acıklı talih! 

Taşlarına kapanmış,ağlıyor koca tarih!(N.F.Kısakürek) 

  

**Emr-i bülendsin ey ezan-ı Muhammed  

Kâfi değil sadâna cihan-ı Muhammedi 

  

Sultan Selim-i Evveli râm etmeyüb ecel 



Fethetmeliydi alem-i şân-ı Muhammedi 

  

Gök nura garkolur nice yüz bin minareden 

Şehbâl açınca ruh-ı revan-ı Muhammedi 

  

Ervah cümleten görür Allahu Ekber’i 

Akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi 

  

Üsküp’te kabr-i mâdere olsun bu nev-güzel 

Bir tuhfe-i bedi’ü beyan-ı Muhammedi… 

**”Sincariye mescidinde  biri kendi isteğiyle ezan okuyordu.Öyle bir sesi vardı 

ki,işitenler ondan vahşet duyuyorlardı.Mescidin sahibi iyi huylu,doğru bir 

emirdi,adamın gönlünü incitmek istemedi:”Ey yiğit gönüllü zat,dedi,bu mescidin eski 

müezzinleri vardır,her biri beş bin dinar aylık alır.Ben sana on dinar vereyim de başka 

yere git!” 

Çirkin sesli müezzin bu teklifi kabul edip gitti.Bir süre sonra yeniden emirin huzuruna 

geldi:”Efendim,dedi,beni on dinarla buradan savdın,gittiğim yerde,başka yere gitmem 

için yirmi dinar veriyorlar,kabul etmiyorum.” 

Emir güldü:”Sakın kabul etme,dedi,elli de verirler!” 

  

**Adaletiyle meşhur Nuşirevan-ı Adil için bir hayvan kebab ediliyordu.Yanlarında tuz 

yoktu,getirsin diye köye bir köle gönderdiler.Nuşirevan:”Tuzu para ile al ki,bedava 

alma adeti çıkmasın,köy harab olmasın!”dedi.”Bu kadarcık şeyden ne zarar gelir?”diye 

soranlara şu cevabı verdi Nuşirevan:”Cihanda zulmün temeli ufacık bir şeydi.Ama her 

gelen onu büyülttü,nihayet şimdiki duruma ulaştı.” 

  

**Cimri bir zenginin hasta bir oğlu vardı.Dostları dediler ki:”Bunun için ya hatim 

indirmelisin,ya kurban kesmelisin,belki yüce Allah şifa verir.” 

Zengin,bir müddet düşünceye daldı,sonra dedi ki:”Kur’an burada olduğu için hatim 

indireyim daha iyi,çünkü sürü uzakta!” 

  



**Salihlerden birisi rüyasında bir padişahı cennete gitmiş,bir abidide cehenneme gitmiş 

gördü.Bunun hikmetini sorduklarında şu cevabı aldı:”O padişah,ağabeydleri sevdiği 

için cennete,bu abide padişahlara yakın olduğu için cehenneme gitti.” 

  

**Azizim derde merdim, 

Düşmesin derde merdim, 

Bana derman neylesin? 

Tıfılken derd emerdim. 

  

Azizim su dayandı; 

Sel geldi,su dayandı 

Özümü suya attım, 

Alıştı su da yandı.(B.Vahabzade) 

  

**Ne söylediğini,kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma!(Hz.Ebubekir.) 

  

**Kararında sabit olmayanın,işlerinde sebat etmesine imkan yoktur!(Solon) 

  

**Çok düşünmeye çalışmalı,çok bilmeye değil!(Demokrit) 

  

**Tuzağa saçılan taneler,cömertlik sayılmaz.(Mevlana) 

  

**En iyi nasihat,en iyi örnek olmaktır.(Malcolm X) 

  

**Her istediğini söyleyen,istemediğini işitir! 

  



**Işığı önüne al,yürü!Gölgen arkadan ister gelsin,ister gelmesin…(A.N.Asya) 

  

**Sözüm odun gibi olsun,hakikat olsun tek.(M.A.Ersoy) 

  

**Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi,konuları hep ot ve yem üzerine olurdu.Mideleri 

için yaşayan insanlar da onlardan farksızdır.(Epictetos) 

  

**Dünyasına,dünyasına.. 

Aldırma dünyasına! 

Dünya benim diyenin, 

Dün gittim dün,yasına! 

  

**Ölüm güzel şey,budur perde ardından haber; 

Hiç güzel olmasaydı,ölür müydü peygamber? 

  

Güzel Allahım,senden ne gelecekse gelsin; 

Sen ki,rahmetinle de kahrınla da güzelsin! 

  

**Çeşm-i insaf kadar kâmile mizan olmaz 

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz.(Talib) 

  

**Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir 

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.(Ziya Paşa9 

  

**İbrük-ü leğen maden-i vahiden iken 

Birinde su pâk birisinde nâ-pâk.(Nabi) 



  

**İş bu söze hak tanıktır. 

Bu can gövdeye konuktur. 

Bir gün ola çıka gide, 

Kafesten kuş uçmuş gibi.(Yunus) 

  

**”Hayatının son dakikalarını yaşadığını bilen bir kimseye:”Bütün servetini verdiği 

takdirde ömrünün bir ay daha uzayabileceği”söylense,elbetteki hiç tereddüt etmeden 

bütün servetini verecektir. 

Demek ki bir ömür boyu kazanılan servet,bir ay ömre mukabil gelemiyor.İşte 

hayatımızın kıymetini bu misale göre ölçmeli ve ona göre 

değerlendirmeliyiz.”(M.Kırkıncı) 

  

**İmam-ı Şafii Hazretlerine: 

-Allah’ın varlığına delilin nedir?diye sorduklarında: 

-Dut yaprağıdır,cevabını vermiş ve şöyle devam etmiştir  

Çünki aynı yaprakları koyun yer süt yapar,arı yer bal yapar,geyik yer misk yapar,tırtıl 

yer ipek yapar.Tadı,rengi,kokusu ve maddesi bir olan şeyden bu kadar farklı 

güzellikleri yaratmak,ancak Allah’a mahsustur. 

  

**”Devrin en büyük alimlerinden olan Zemahşeri’nin bir ayağı kesikti.Sebebini 

sorduklarında,bu büyük insan şu cevabı verdi: 

-Çocukken oyun için yakaladığım kuşların ayaklarına ip bağlar ve onları sağa-sola 

çekiştirerek eğlenirdim.Anacığım her seferinde beni ikaz eder ve bu adetimden 

vazgeçmemi isterdi.Bir gün yine böyle bir kuşla oynarken,ipi fazla çekmem sonucunda 

hayvancağızın ayağı kırıldı.Annem,belki de kuştan fazla acı duyup ağlarken: 

-Bu kuşun ayağını kırdığın gibi Allah da seninkini kırıversin deyiverdi.Birkaç gün sonra 

attan düşerek ayağımı kırdım ve kangren olunca da bu hale düştüm.”(Z.Güzndüzalp) 

  

**”Mahallemizdeki ermeni bakkala her uğrayışımda rafta ambalajı açılmamış bir dergi 

görürdüm.Birgün dayanamayıp bunun sebebini sorduğumda,ermeni bakkal: 



-Ben okuma-yazma bilmem dedi.Ama bu dergiyi almazsam,ermeni davası 

yaşamayacaktır.Ben almalıyım ki davam da müdafaa imkanı bulsun.”(Eşref Edib) 

  

                                                                                              Mehmet   ÖZÇELİK 

                                                                                                    25-10-2003 

  

BİR ASRIN ANOTOMİSİ-HAYAT SERÜVENİ 

  

 18.ve 19.yüzyıllarda esen ırkçılık-milliyetçilik faaliyetleri yeni bir şekillenmeye 

yol açtı.Büyük bir potansiyelin varlığına vakıf olunmuştu.Bu gücün kullanılmasına 

gidildi.Tahrikler,teklifler,tehcirler,teşvikler birbirini takib etti. 

Ringe idealler ve sahibleri çıkarıldı,onlara rakib arandı,bulunmayan veya olmayan 

rakibler üretilmeye,yıllarca türetilmeye çalışıldı. 

20.yüzyılın başında inanç ve kültürde büyük değişim rüzgarları estirildi.İnsanlığı 

tehdit eden kominizm katili çeşitli izm-leride doğurarak,Darwinizm-Materyalizm gibi 

görüşlerle beslendi,büyütüldü.Bir asra yakın bu uğurda milyonlarca kurbanlar verildi. 

20.yüzyıl kominizmin yılı,zaferi ve başarısı çünki 120 milyon insanı 

katletti,tarihte görülmemiş.Sadece Stalin 40 milyon insanı katletmiştir.Stalin takma 

adıdır.Demir adam anlamınadır.Asıl adı;Losif Vissarionovich Dju gashvili'dir.Stalin 

zulmüne 13 bin din adamını imha ederek başlamıştı.İkinci işi ise,Gulag yani çalışma 

kampları oluşturmak,sürgünler yolu ile.65 Bu durum,Fen_edebiyat bölümünde 

okuyan,Matematikçi Alexander İsoyeviç Soljenitsin(1918) 1973 yılında yazmış olduğu 

Gulag Takım adaları adlı eseriyle Kremline meydan okumuştur.Kominizmin yaşamı alt 

üst ettiğini söyleyerek,anti-kominist faaliyetteki yazıları ve sözleriyle mücadele 

etmiştir.Kominizm karşıtı düşüncesi sebebiyle sürgün hayatı yaşamıştır.Fransa ve 

Türkiyede olduğu gibi oradaki hukuksuzluk ve dengesizliklerde mafyanın hakimiyetini 

ön plana çıkarmıştır.Yazdığı mektublarıyla Stalin ve yönetimiyle dalga geçtiğinden 

dolayı 8 yıl mahkum olmuştur.Kominizmin mahkum kamplarını yazdığı -İvan 

Denisoviç'in bir günü-eseri de nobel ödülü kazanmıştır.Stalin 1953'de ölmüştür.Proje 

leninin,uygulama ise Stalinindir.Kaderin bir cilvesidirki;ailesi tarafından dindar 

yetiştirilmesi için rahib okuluna gönderilmiş ancak  okuduğu eserlerle ateist olup 

çıkmıştır.Gündüz gidince gece,aslanlar kocayıp çekilince veya kolları bağlanınca 

çakal,yarasa ve sırtlanlar üşüşürler.Kominizmin düşmanlığı dine,dolayısıyla 

düşünceyedir çünki düşünce dine götürür. 

                                                           
65 Kominizm pusuda.H.Yahya.Sh.50. 



Türkiyede 1950-de değişen Tek Şef döneminin değişimine tahammül 

edemeyenler,yapmış oldukları 1960 ihtilaliyle hazımsızlıklarından hazmedemedikleri 

insanları ezmeye başladılar.Yapılanları meşru göstermek amacıyla çarklar 

kuruldu.Sağcısı hazırdı çünki geçmişden gelen bir birikim vardı ve solcuda 

üretildi.Kominist ve Darwinist eserler neşredildi.Her iki tarafın müşterisi hazırlandı.Bir 

ideoloji uğruna,bir çok sapık idealler bu uğurda kabul edildi.Her iki taraftada nisbi 

kalite oluştu.Seviye ise yoktu.Fikirler beslenmek,fikirlerin mücadelesi sürdürülmek 

istendi. 

Bunada tahammül edilmedi.Erkeklerin eline silah tutuşturuldu.Ağızların 

konuştukları duyulmuyor ve anlaşılmıyordu.Tamda uygun zemindi,silahlar 

konuşabilirdi.Artık konuşan silahlar,yumruklar,kabalıklar oldu.İncelikler 

incelmiş,inceltilmiş,incitilmişti.Kopma derecesi ne  getirilmişti.Bu devrede iken kurulan 

çark çalıştırıldı.Her iki tarafıda suçlu bularak,önde gelenlerini içeriye tıkarken,diğerleri 

köşesine çoktan sinmişti yani sindirilmişti. 

Hayret edilecek bir şey vardı;on yıl süren bu kavga nasıl olmuştuda bir gecede 

bıçakla kesilir gibi kesilip atılmıştı?Birileri fişimi çekmişti?Belkide önceden nereye 

takıldığı biliniyordu?Artık fişin yenilenmesi gerekiyordu.Geriye bir çok kayıb insan ve 

kayıb yıllar bırakmıştı.Kazanç ise,az bir seviyesiz kalite idi.Tıpkı çöken rusyanın 

kalıntıları altında kalan iki şey gibi;İçki ve Kitab okuma sevda ve alışkanlıkları... 

1980-le başlayan Kalitesiz bir Seviye ve yükseliş trendine girilmişti.Yeni 

nesil,Eski lider.Ancak eskilerden olmayan,eskimemiş bir lider.Yükseliş maddi idi.Veya 

vitrinde o bulunduruluyordu.Seviye ise vitrinde görünen ve vitrine konulan seviyesiz ve 

kalitesiz idi.Ancak aranan ve hasret duyulan bir farklılık isteniyor,bu mecraya doğru 

insanlar sevkediliyordu. 

Artık yumruklar konuşmuyor,fikirler çarpışmıyordu.Göbek ve göbek altı 

kanunlar işletilmek üzere devreye konulmuş,gençlik bunula avutuluyordu.Yükseliş 

hatırına,kalitesizliğe göz yumuldu. 

1980 öncesinin Kominist ve Faşist sloganlarının yerine,yeni sloganlar 

üretilmeliydi.Geç kalınmadı da...Alevi-Sünni,Türk-Kürt.Kürt ırkı şark meselesi olarak 

bir asır öncede yara açmış,Şeyh Said İsyanı adıyla bu yara kapatılmayıp,açık 

tutulmuştu,kaşınabilirdi ve kaşındı da.Akan irinler tüm Türkiyeye yayıldı.Kokusu her 

tarafı sararken PKK korkusu etrafa salındı. 

Daha sonra avukatlığını terkeden Zeki Okçuoğlu anlatıyor:”Üçüncü 

görüşmemizde (Abdullah Öcalan-la) kendisine Şeyh Said’in hazin öyküsünü 

anlattım:”Şark istiklal mahkemesi hakimlerinden Ali Saib,Şeyh Said’i hücresinde 

ziyaret eder.Amacı Şeyh’i mahkemedeki savunmasında Kürtlerin inkâr edilen hakları 

için değil,İslâmi nedenlerle ayaklandıklarını söylemeye ikna etmektir.Eğer şeyh bu 

doğrultuda savunma yaparsa,kendisine verilecek idam cezası müebbed hapis cezasına 



çevrilecek,daha sonra Edirne’ye sürgün edilecek,2 yıl sonra çıkarışacak aff-ı umumi ile 

serbest bırakılacaktı.Ali Saib bununlada kalmaz,serbest bırakıldıktan sonra birlikte 

kuzu çevirip yemek üzere Şeyhi Hınıs’daki evinde ziyaret edeceğini de vaat eder. 

“Şeyh mahkemede,Ali Saible anlaştıkları gibi,hareketin kürtlükle bir ilişkisinin 

bulunmadığını,isyanı İslâmi nedenlerle gerçekleştirdiklerini söyler.Ancak buna rağmen 

mahkeme idam cezasını müebbede çevirmez. 

“30 Haziran-1925 tarihli Cumhuriyet gazetesine göre İnfaz günü şeyh Said 

siyasetgaha götürülürken Saib beyi sesinden tanır ve;-Hani ya doğruyu söylersem 

kurtaracaktın’der.Saib bey;-Ne yapalım Said efendi,seninle Hınıs’ta kuzu 

yemedik’der.’Bu kadar Türk kanının dökülmesine ve ocakların sönmesine sebeb 

oldun,cezanı çekeceksin.’ 

Öcalan’ın yüzündeki ifadeden,bu öyküden hoşlanmadığını anladım. 

-Ne ilişkisi var,dedi. 

-Olsun,yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun,dedim. 

Bir sonraki gidişimde kızgınlıkla bana şunları söyledi:”Şeyh Saidle ilgili 

anlattıkların yukarıdakilerin hoşuna gitmemiş.Seni uyarıyorum.Bundan sonra 

konuşmalarına dikkat et.’ 

(Apo-nun değişen tavrı konusunda ise,şöyle dediğini nakleder;)”Ben,devletin ve 

Başbakanlık Eşgüdüm Merkezi’nin çizdiği çerçeve içinde savunma yapacağım.Kimse 

benden başka bir savunma yapmamı beklemesin.Sizlerden bu çerçevede savunma 

yapmanızı istiyorum.”Yapacak bir şey kalmamıştı.Okçuoğlu davadan çekildi.Apo’da 

savunmasını “o çerçevede”yaptı.”66 

Bu durumlar yükselmekte olan seviyeyi bir anda yavaşlattı,yatırımların hızı 

durdu.PKK-nın rakibine yatırıldı.Görünürde;müsbete yatırım yapılmıyor,menfinin 

defedilmesine yani oraya harcanıyordu.Hem bir çok insan (30 bin) harcanıyor hemde 

ekonomi harcanıyordu. 

MSB kayıtlarına göre,terörle mücadelede 1980-den bu yana 6337 güvenlik 

görevlisi,5362 sivil şehit verildi.252 şehit ile Ankara ilk sırada.67  

Farklı insanın farklı çıkışı ve seviyesi,farklı kimselerce farkedilmiş ancak bu 

tefrik yapılamamış,yeni tefrikalara kapı açılmaya başlanmıştı.Bu amaçlada 

                                                           
66 Can Dündar.Aktüel.(8-7-1999) 

67 Bak.Zaman gazt.12-ağustos.1999) 



Kurşunlatılmış68[4],netice alınamayınca da zehirlenerek,meçhul bir ölümle,sürekli 

uygulanan uygulama bir daha devreye konulmuş oldu. 

Kominist-sağcı,Kürtçü-Türkçü devresinin eskiyen ve alışılan sloganlarının yerine 

yenileri bulunmalıydı.Çünki,insanlar artık tecrübe kazanmış ve yaptıklarının 

yanlışlığına vararak,kullanıldıklarını anlamışlardı.Hatta bunun bir tezahürü olarak bir 

yakınlaşma,konuşma,bazı ortak meselelerde beraber protesto bile yapılmıştı.Ve nihayet 

devlet  idaresinde üç farklı eğilimin ittifakına büyüklerimiz karar vermişti.(Anap-Mhp-

Dsp) 

Ancak bir suçlu bulunmalıydı!Bu üç müttefike doğrudan dokunmayacak ancak 

bitişlerini sağlayacak bir yöntem;Dinci-Türbancı-Şeriatçı-Hizbullahçı,tıpkı;leblebici-

muhallebici-manifaturacı gibi bi şi işte... 

Yıllarca süren ithamlar bir çok insanı mağdur etmiş,potansiyel suçlular 

üretilmişti,tüketilmek amacıyla... 

Tarihe ‘Kansız İhtilal’diye geçecek olan 28-Şubat-1997 yılı;yarım asırdır 

yapılagelen müsbet gelişmelerin üzerini betonlamıştır. 

Bunun için Dinci parti (Mnp-Msp-Rp-Fp-Sp) bahane gösterilmiş ve Milliyetçi 

(Mhp),Muhafazakar(Anap)partileri,Solcu(Dsp) partisiyle hükümet olması 

sürdürülmüştür. 

Anap;Turgut özal’ın gidişiyle,bir daha dört eğilimi birleştirip,sahib 

çıkmamış,çıkamamıştır. 

Erkek mi?Ürkek mi? 

Erkeklik,tarihten ve ecdattan mı gelmekte,yoksa fıtri mi,meçhul? 

Erkeklik amacıyla erkeklik yapanlarda gitmiş,yerini ürkeklik almıştı.Erkek-in 

er-i gitmiş,kek-i kalmıştı güvercinlere... 

İfrat tefriti doğurur,değişmez bir kuraldır.Tefritle bir çok kayba imza 

atılmış,hükümet uğruna seçmenler ve yarım asırlık idealleri feda edilmişti. 

30 yıldır Dincisine!Milliyetçisine! anlatılamayan,anlaşılamayan,anlanılamayan 

bir tarz,yöntem ve usul geçte olsa,pahalıda olsa anlaşılmıştı,büyük bedel verilerek... 

Beşer zulmetmiş,kader adalet etmişti. 

                                                           
68 Bak.Zaman gazt.F.Mercan.11-13-Mayıs-2001. 



Şimdiye kadar ehli iman siyasetle değilde,himmetini ve gayretini 

neşriyat,internet,islami hizmetler,vakıf,okul,üniversite,edebiyat,ilahiyat,sanat,teknoloji 

ve iletişim alanlarında teksif etmiş olsaydı;hem yirmi katı mesafe alınmış ve hemde bu 

kadar tantana yapılmamış olurdu.Nazarlar siyasetin gündelik meselelerine 

değilde,kalıcı kültür birikimlerine,alt yapının tesisine harcanmış olurdu.Bu boşta kalan 

alanlar nisbi olarak doldurulmaya ve belli kesimlere bırakıldı.Bazı şeyler şimdiden 

öğrenildi ancak 30-40,belkide asır ve asırlara mal olduktan sonra...  

Derin devlet diğer adıyla çukur devlet bir çoklarını içinde eritmişti.Tıpkı Yeni 

Dünya Düzeninde,düzensizlerin kurduğu düzensiz düzenin şekillendirmeye çalışılması 

gibi... 

Bu asır çok şeyi kaybettirmiştir,kazandırdığından çok...Her yol denenmiş,her 

kurtarıcı olarak çıkanlar tecrübe edilmişti.Netice ise,neticesiz çıkmıştı. 

Dünya yeni şeylere ve yeniliklere gebedir.İnsanlık yeni soluklara hasret ve 

beklemektedir.... 

  

  

       MEHMET  ÖZÇELİK  

 

 

 

 

ZAMAN MAKİNASI 

 

Şimdilerde filimlerde kalıp,gündeme getirilen bir konuda Zaman Makinasıdır.Zaman 

makinasına giren bir kişi,geçmiş zamana giderek o zamanda yapmış olduğu bir yanlışı 

düzeltmeye çalışmaktadır.Bu durum filmin senaryosuna göre şekillenmektedir. 

Bu kişi zaman makinasına bindirilip geçmişe gönderildiği gibi geleceğe de transfer 

edilebilmekte,o zamanda başına gelebilecek olayları seyredebilmektedir. 

İslamiyette ise,az zamanda çok şeyler yapmak olan Bastı zaman veya zamanı ve mekanı 

ortadan kaldırarak Ashab-ı Kehf gibi 309 senelik bir zamanı kısa bir zamana 

sıkıştırmaktır.[1]  
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Bizim burada anlatmak istediğimiz zamanın mahiyetinden ziyade,ahiretin 

varlığıdır.Zira zaman sürekli akan büyük bir nehir gibidir.Varlıklarda o suyun yüzünde 

seyretmektedirler. 

Ancak bu bize şunu hatırlatmaktadır ki;Ölerek geçmişe giden insan ve hayvan gibi tüm 

canlı varlıklar yok olmamış,vardırlar.Onlar ile görüşebilmekte ve adeta oynanan oyunu 

tekrarlatmaktadırlar.İslamiyette de bu durum velilerin velayetiyle vuku bulmaktadır. 

Geleceğe gidişte yine bir sonraki hayat olan ahiret hayatına geçiş ve de geçmiş ile 

gelecekteki varlıkların özellikle insanın buluşma çizgisinde buluşacaklarının bir 

delilidir. 

Bu durumda bize bildirmektedir ki;Her hâl-u kârda ilmin gelişmesi,zamanın açılması 

ahiretin varlığını göstermekte ve teyid etmektedir. 

Bütün zaman ve mekanlar bir anda Allahın nazarındadır.Allah için mazi-hal-istikbal 

yoktur,hepsi bidir.O halde zamanlarda olanların durumu nedir ve nasıl 

olmaktadır?Elbette düşünülmeli,zamana binip hayalen dahi olsa gezinmelidir. 

Bütün zamanlar bir anda Allahın nazarındadır.Milyarlarca yıllarda olan ve geçen 

şeyler,onun nazarında bir anda mevcud olurlar.Zira sonsuzun içerisinde her akan,her 

an var ve mevcuttur.Sonsuzun zamana ihtiyacı yoktur.Bizim şu anki 

zamanımız,sonsuzluktan bir boyut ve bir bölümdür,bir noktadır.İşte tüm varlıklar o 

noktada gezmekte ve odamlada yüzmektedirler. 

  

                                                                                     MEHMET   ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Zaman-la ilgili.Bak.İsra.52,Yunus.45,Mü'minun.112-114,Hac.47,Mearic.4,Secde.5,Kehf.11-

12,19,82,Bakara.259. 

 

 

 

GERÇEK İRTİCA TMKT 

 

Türkiye hala kendinde değil.Kendine gelmedi,gelemedi,getirilmedi.Geçirdiği ilk şokun 

etkisi hala devam etmektedir.Suçluluk kompleksini devam ettirmektedir.Sürekli 

sınırlama, hürriyetleri kısıtlama,engellemelerle varlığını sürdürüp hissettirme ve 

çözümün burada olduğunu düşünmektedir.Bu ise çözümü çözümsüzleştirmektedir. 
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Kanunlar insanların huzuru içindir.Hürriyetlerini sağlamak için olup,kısıtlamak 

amacıyla yapılmaz.Kanunlar insanlara göre düzenlenir,yoksa insanlar kanunlara göre 

düzenlenmez.Tıpkı insanı elbiseye göre biçimlendirmek demek olur ki;bu da kumaştan 

kesip biçmek değil,belli zihniyetlere göre insanları kesip biçimlendirmektir.  

İşte bunlardan birisi de T.M.K.T. yani terörle mücadele kanun tasarısı. 

Suçlu arayayım derken,suçsuzuda suçlandırarak,cezalandırmak. 

Acaba sizler T.M.K.T. lılaştırılmaya çalışılanlardan mısınız? 

Aman Allahım!Töbe de yahu!..Tevbe..tevbe...Ağzından yeller alsın.Şakası dahi 

soğuk...Hapishanenin soğuk duvarlarından daha da soğuk. 

T.M.K.T. ile cehalet asrına değil,tâ fir’avunların asrına doğru gitmenin diğer adıdır. 

T.M.K.T. kazıklı Voyvodalara rahmet okutturacak bir kanunsuzluk maddesidir. 

T.M.K.T. daha önce uygulanan,din ve inanca yani ruha vurulan 163. madde 

prangasından daha dehşetli keyfi bir harekettir.Daha doğrusu anarşiyi ve anarşizmi 

kanun kuvveti altına alarak,resmileştirmektir. 

T.M.K.T. maneviyatı tecrid,aklı ve düşünceyi susturma,düşünülmesi ve yaşanması 

gerektiği gibi düşünüp yaşamamak,belki istenildiği şekilde düşünmeye mecbur olma 

halidir. 

Böylece zengin düşünme zeminini oluşturacak milyonca düşünmeye bedel;dar,kısır ve 

eksik birkaç kişinin düşünemedikleri düşünceye tabi kılınmaktır. 

T.M.K.T. silkinip,kendisini bilmeye,bulmaya çalışan fert ve toplumun önüne aşılması 

güç ve geç olacak bir baraj dikmedir.Verimsiz bir baraj... 

Aldanılmaktadır.Zira fikirler;değil değil barajları,dağları bile eritir ve de bitirir. 

Fikirler o baraj ve engelleri,dondurmayı yalayıp erittiği gibi,enerjisi ve sıcaklığı ile o 

sertlikleri ve barajları eritir. 

Her asır şahittir ki;fikirliler fikirsizlere her zaman için hâkim ve galib 

gelmiştir.T.M.K.T. ile fikre üstün gelmeye çalışmanın diğer bir adıdır. 

T.M.K.T. bir defa daha yapılmaya çalışılan ihitlali,n,askerin elinden sivilin eline geçerek 

meclis eliyle yaptırılmaya çalışılırken,millet tarafından akîm bırakılan –ve inşaallah 

diyoruz- ihtilal dönemlerinin kapatılmasının bir göstergesidir. 

T.M.K.T. daha önce de olduğu gibi –dışarıdan kumanda edenlerin içteki 

uzantılarının,kendilerinin yapmadıkları bir kanunu savunma mecburiyeti içine 

girerek,bünyeye zıd olan,bünyenin kabul etmeyeceği bir ilacı –oda öldürücü bir ilacı- 

bünyeye yedirmeye ve zerketmeye çalışmanın diğer adıdır.Ancak bünye yani 

fıtrat,fıtratının gereği olarak dışarıya atmış,tükürmüştür. 



Bu karanlık bulutla sürekli milletin önüne sürülmektedir.Şimdilerdeki 312 gibi.Ancak 

ne gariptirki tüm bu tükürülenler nedense tekrar yalanmaktadır.Neden tükürme,neden 

yalama? 

Evet,insan hür doğar,hür yaşar ve hür olarak ölür,meşru daireler içinde... 

  

                                                                                   17-12-1994 

                                                                                                                                    

MEHMET     ÖZÇELİK 

  

  

RASUL KAVRAMI 

 

Aziz ve Muhterem Müslümanlar! 

Âyette:”Bütün dinlerden üstün kılmak üzere,Peygamberini hidayet ve hak din ile 

gönderen odur.Şahid olarak Allah yeter.”[1] 

Peygamberin gönderilmesi ile imtihan gereği olarak bazı insanların cehenneme 

girmesi bir azab değildir.Bir rahmet olup,peygamberin gönderilmemesi bir azabtır. 

Âyette:”Eğer biz,bundan önce onları helak etseydik,muhakkak ki şöyle 

diyeceklerdi:Ya Rabbi! Bize bir elçi gönderseydin de,şu aşağılığa ve rüsvaylığa 

düşmeden önce âyetlerine uysaydık.”[2] Çünki onlar helâketi gerektirecek hareketlerde 

bulunmuşlardı. 

Peygamberler insanlığa rahmet olarak gönderilmiş olup;hem dünya 

saadetini,hem de âhiret saadetini temin etmenin esaslarını göstermektedirler. 

Peygamberler insanlığı arındırmak üzere gönderilmişlerdir.Âyette:”Nitekim 

kendi içinizden,size âyetlerimizi okuyan,sizi temizleyen,size kitab-ı ve hikmeti getirip 

size bilmediklerinizi öğreten bir resul gönderdik.”[3]  

Öğretmekle kalmayıp problemlerin çözüm kaynağını 

oluşturmaktadır.Âyette:”Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve âhirete 

gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve rasule götürün;bu hem hayırlı,hem de netice 

bakımından daha iyidir.”[4] 

Gerçek yol Peygamberlerin,Sıddıkların,Şehid ve Salihlerin yoludur.[5] 

“Sen onların içinde olduğun halde Allah,onlara azab edecek değildi.”[6] 
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Rasulullahın sünnetine uyulmaması,bilinip yaşanmaması helâketi gerektiren 

sebeblerdendir.Onsuz bir hayat,azab içinde azabdır. 

Bütün insanlığın dili ve kabiliyetiyle konuşan o zât (ASM),[7]hiçbir değişikliğe de 

uğramamıştır.[8] 

Ve bunlar insanlara gerçek gaye olan İman ve İbadet görevini 

hatırlatmışlardır.[9] 

Peygamberler bütün insanlığa Müjdeleyici ve korkutucu olarak 

gönderilmişlerdir.[10] 

Alemlere rahmet olarak gönderilmişlerdir.[11] 

Bundandır ki peygamberlerin gönderilmesi elbette sorgulanmayı gerekli 

kılmıştır.[12] 

Allah rasulünü ve yolunu terketmemek ilâhi rahmete mazhariyetle 

beraber,[13]şükrün bir ifadesidir.Yüz çevrilmesi ve terkedilmesi halinde Allah’a bir 

zarar verilmiş olmaz.[14] 

Peygamberin yolundan gitmek cennete girmeyi ve kurtuluşa ermeyi gerekli 

kıldığı gibi,[15]ona isyan ve hududunu aşmakta cehennemi ve azabı lüzumlu 

kılmaktadır.[16] 

Tarihçilerin tesbitine göre;İffet sahibi o zât (ASM)’ın yirminci dedesi 

Adnan,kırkıncı dedesi ve Hz. Âdeme kadarki soyunda da bir zina olayına 

rastlanmamıştır. 

Peygamberimizin babası Hz.Abdullah,kendisi yerine 100 deve kurban edildikten 

sonra dönüşünde,yolda giderken bir genç kadının Hz.Abdullaha yanında kalmasını 

teklif etmesi üzerine şöyle der:Harama gelince;Ölüm onun biraz aşağısındadır.Yani 

harama düşmektense ölmek evlâdır.O halde şu meydana çıkmıştır ki;benim helal olarak 

gördüğüm mutlaka helaldır.Sen git,dengini ara.Senin istediğin iş nasıl olabilir?Kerim 

kişi ırzını ve dinini korur,der. 

Bundan sonra Zühre oğullarının reisi Veheb bin Abdi Menafın kızı Fatımayla 

evlenip gerdeğe girdikten sonra,tekrar eski kadınla karşılaştıklarında o kadın 

Hz.Abdullaha iltifat etmez.Sebebini sorduğunda da;Daha önce alnında bulunan nurun 

gitmiş olduğunu,söyler. 

  

                                                                                              MEHMET   ÖZÇELİK 

 

  

 

[1] Fetih.28. [2] Tâha.134. [3] Bakara.151. 
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[4] Nisa.59. 

[5] Nisa.69. 

[6] Enfal.33. 

[7] İbrahim.4. 

[8] İsra.77. 

[9] Enbiya.25,Mü’minun.32. 

[10] 

Bakara.119,Furkan.56,Fetih.

8,Fatır.24,Sebe’.28,İsra.105. 

[11] Enbiya.107. 

[12] A’raf.6. 

[13] Âl-i İmran.132. 

[14] Âl-i İmran.144. 

[15] 

Nisa.13,Fetih.17,Ahzab.71. 

[16] Cin.23,Ahzab.36,Nisa.14 

 

 

 

ALLAHA VE RASULÜNE İTTİBA 

                              

“Ey iman edenler!Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine 

de itaat edin.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve âhirete gerçekten 

inanıyorsanız- onu Allah’a ve rasule götürün;bu hem hayırlı,hem de netice bakımından 

daha iyidir.”[1] 

            Aziz ve Muhterem müslümanlar!..Kur’anı Kerim’de bir çok âyette “Allah’a ve 

Rasulüne itaatı- emretmektedir.Zira Allah’a giden sayısız yollar içerisinde en kısası,en 

istikametlisi,en emniyetlisi,en selametlisi elbetteki Habibullahın gösterdiği ve gittiği 

yoldur. 

            O zât (ASM) Yüksek bir ahlak üzeredir.[2] 

            Kendisinin ifadesiyle:”Rabbim bana edebi en güzel bir surette 

öğretti,edeblendirdi.” 

            Edeb timsali olan o zât (ASM) hayatı boyunca istikametten ayrılmadı.Bütün 

zorluklarına rağmen bu çizgiden ayrılmaksızın muhafazasına çalıştı. 

            Bir hadiste;Hud sûresindeki şu âyetin kendisini ihtiyarlattığını ifade 

etmiştir:”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”[3]  

            Hz.Âişeden peygamberimizin ahlakı sorulduğunda şöyle demiştir:”Onun ahlakı 

Kur’an ahlakı idi.” 

            Ve Allah rasulü;Kur’an ahlakı ile ahlaklanılmasını da emretmekteydi. 

            Gerçek kemâlin sahibi olan Allahın,Kemâl sıfatına mazhar olmuş olan 

peygamberimizin sünnetine uymakla beşeriyet yükselir.Onun sünnetinden kaçmakla 

alçalır. 
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            Allah rasulü buyurur:”Ümmetimin hepsi cennete girer,fakat kaçaklar 

girmez!”buyurduklarında,sorarlar:Onlar Kimdir? 

            Buyururlarki;Bana itaat eden cennete girer,isyan edenler ise kaçaktır.Benim 

sünnetime,benim ahlakıma uymayan her hareket günahtır.”buyururlar. 

            Bu gün kendi şirazesinden çıkan beşeriyyet için Allahın rasulünün söz-hareket ve 

hallerinde bizler için güzel örnekler vardır.[4] 

            Hadiste:”Ümmetimin fesada gittiği bir zamanda kim benim sünnetime yapışır ve 

devam ettirirse onun için yüz şehidin ecir ve sevabı vardır.”buyurulur. 

            Bid’a ve sapıklıkların zuhur edip,alenen işlendiği bir zamanda sünnetin en küçük 

bir meselesine uymak dahi,büyük bir kurtuluşa vesile olduğu gibi,doğrudan doğruya o 

sünnet sahibi olan peygamberimizi hatıra getiriyor.Buda ehemmiyetli bir takvayı ve 

kuvvetli bir imanı oluşturmuş oluyor. 

            O’nu sevmek ve ona uymak Allahın sevgisinin kazanılmasına bir 

vesiledir.Âyette:”(Resulüm!) De ki:Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki,Allah’da 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”[5] 

            Bu kâinatı böyle mükemmel bir surette yaratan Rabbimiz,elbette insanlar 

içerisinde mümtaz birini kendisine muhatab ve tercüman,tebliğ edici ve imam  

yapacaktır ve yapmıştır.O da hiç şüphesiz Muhammed (ASM)dır. 

            Bir hadiste:”Bana itaat eden,Allah’a itaat etmiş olur.Bana isyan eden Allah’a 

isyan etmiş olur.”buyurarak sünnete uymanın ne derece gerekli olduğuna işaret 

edilmiştir. 

            İnsanların Allah’a ve kendisine uymaları için tebliğde bulunan Allah rasulü, 

uyulmaması halinde de sorumlu tutulmamıştır.Âyette:”Kim rasule itaat ederse,Allah’a 

itaat etmiş olur.Kim de yüz çevirirse,üzerlerine seni gözcüde göndermedik.”[6] 

            Yüz çevirme ise sünnetine uymamak ve hafife almaktır.        

            Aziz Müslümanlar! 

            Lutfa erişmek isteyen onun sünnetine uymalı! 

            Şefaata kavuşmak isteyen  sünnetini yaşamalı! 

            Sevmek ve sevilmek isteyen onun gibi yapmalı. 

            Allah rasulü son sözü olan veda hutbesinin sonunda şöyle buyurmuştur:”Size iki 

şey bırakıyorum.Ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız;Allah’ın kitabı Kur’an ve benim 

sünnetim.” 

            Kur’an kıblemiz,sünnet pusulamız olsun! 

                                                                                                          Mehmet   ÖZÇELİK 
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[1] Nisa.59. 

[2] Kalem.4. 

[3] Hud.112. 

[4] Ahzab,21,Mümtahine.4,6. 

[5] Âl-i İmran.31. 

[6] Nisa.80,Tevbe.129. 

 

 

 

 

KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ 

 

          Zulüm zulümdür.Herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.Allah zulmü 

imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.Kolay kolay neticesini âhirete 

bırakmaz.Bu O’nun adaletinin bir neticesidir. 

           Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması 

hasebiyle dile getiriyorum. 

           Bu vatan evladı ecdadından kalan –her ne kadar dumura uğramış da olsa- 

cengaverlik ve kahramanlığının bir yadigârı olarak sürdürmek istemektedir. 

           Ölürsem şehid,kalırsam gaziyim,parolası onun askeri bir kıblesi olmuştur. 

           Ey şehid oğlu şehid,isteme benden makber/Sana ağuşunu açmış duruyor 

peygamber. 

Şiirinde de şair M.Âkif’in ifade ettiği gibi;o asker bilmektedir ki,kendisinin yeri toprak 

değil,ehli imanın gönlü,peygamberinin ağuşu,Rabbisinin cennetleridir. 

           Aman Allahım!Ne büyük şerefdir ki,hiçbir kimse öldükten sonra tekrar dirilip 

hemen ölmeyi kabul etmezken,şehid olan bir kimse bunu on kereye varıncaya kadar 

dirilip tekrar öldürülmeyi kabul etmektedir.Ne büyük lezzet,ne ulvi makam... 

           Bu inançla askere gittik.Her türlü zorluğuna,peygamber ocağı olması hasebiyle 

göğüs verdik.Ancak hala temcid pilavı gibi aynı şeyler tekrar ediliyor,kalbler 

yaralanıyor,askeriyeye bakış açıları sisleniyor.Bu sislilik hala devam mı edecek,izale 

olmayacak mı? 
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           Dün olduğu gibi bugün de dinine bağlı ve yaşamaya çalışan insanların ordudan 

atılması ve bunada disiplin suçu adı verilmesi,bu milleti derinden üzmekte ve 

yaralamaktadır.Elbette dini suç olarak ithamda bulunulmayacak,disiplin suçu 

denilecek.Ancak ne zamandanbri dini yaşama,disiplin suçu olarak kabul edilmektedir? 

           Bin yıldır ecdadının böyle bir uygulamasına tarih kitaplarında şahid 

olmadık!Yoksa tarih kitapları mı yanlış yazıyor,tarih yalan mı söylüyor.Yoksa tarihçiler 

mi yalan söylüyor? 

           Yalan söyleyen tarih utansın!... 

           Bin yıldır bu millet orduyla mezcolmuş,iç içe yaşamıştır.Şimdide onu 

arzulamaktadır. 

           Dünyada duvarlar yıkılıyor,hristiyan-yahudi alemi bir birlik içerisine 

girerken,islâm aleminde ve içde duvarların teşkil edilmesi,ayrımların yapılması,kalbleri 

dağdar etmekte,güçleri zaafa uğratmaktadır. 

           İşte şahid olduğumuz hazin bir tablo...Bundan altı sene kadar evvel,askeriyede 

son sınıf öğrencisi,hemde değil sınıfının,okulunun başarılı öğrencisi,askeriyeden 

atılmış.Ancak hiçbir şey olmamış gibi bir hal içerisindeydi.Tam bir tevekkül 

içerisinde.Sanki çölde baharı yaşıyor,gönlünden bahar esintileri esiyordu.Sonbaharda 

baharın müjdelerini söylüyordu.Kısaca o sıcak bir insandı.Siması hala gözümden 

gitmez.Sîretiyle hemde suretiyle bende bambaşka bir etki yapmıştı. 

           Ya rabbim!Ben de onun gibi teslimiyet gösterebilir miyim?İslâmiyetin 

teslimiyetini yaşıyor ve de gösteriyordu.Fazla söylemeye ihtiyaç bırakmayacak kadar 

değerli bir insan. 

           Evet böyle bir insan ordudan atılmıştı.Başkaları tarafından kurbanlık koyun gibi 

boğazlarsa boğazlayabilir yani rahatsız etmeyecek derecede sakin bir insan.Ve ordudan 

atılacak kadar suçlu bulunmuştu. 

           Evet,onların yapmış oldukları bazı şeyleri yapmıyordu,çünki öyle terbiye 

almış,akıl ve ruhu öyle emrediyordu,çünki o müslümandı ve müslüman gibi yaşamak 

istiyordu. 

           Elinde atıldığına dair bir belge.Orada oturmuyor,ancak oralı olduğundan 

dolayı,Askerlik şubesinden yazıyı alacak.Biz orayı bildiğimizden dolayı kendisiyle 

beraber gidip yardımcı olmamız gerekti.Ve şubeye vardık.Tanıdık bir dostla 

karşılaştık.Durumu kendilerine arzettik.Baktı ve Ankara’dan gelen kağıdı bize gösterdi. 

           Arkadaşa verilen kağıtta sadece ordudan atılmış ibaresi varken,şubeye gelen 

kağıtta ise,askeriyeden atılmıştır ve hiçbir kamu kuruluşunda görev 

yapamaz,deniyordu. 



           Dayanamadım.İliklerim dondu.Vücudum diken diken oldu. 

           Bu nasıl iştir?Böyle şey olur mu?Ona verilen kağıt ayrı,buradaki ayrı.Bu ne 

tezad?Demekki kendilerine eline sıkıştırdıklarıyla gönderdiklerini aynı şekilde 

yapmamakla,doğru bir iş yapmadıklarını göstermiş olmuyorlar mı?   

           Memur haklı olarak;Ben ne yapayım?dedi.Haklıydı elbet... 

           Arkadaşa baktım,hala sakin idi.Bu fırtınada dalgası yoktu.Derin denizler 

gibiydi.Benim içimdeki dalgalar beni bir yandan bir yana savuruyor,dalgalarla 

bocalama içerisine giriyordum. 

           Evet,o hala durgundu.Büyük denizlerin,okyanusların dalgaları zaten pek 

olmazdı.Çünki onlar ağırdı.Dalgalandıkları zaman çör-çöple değil,dağlarla,dağlar gibi 

gemilerle uğraşırlardı. 

           Onun büyüklüğü karşısında küçüklüğümü bir kere daha anlamıştım. 

           İşte o askeriyeden,severek girdiği meslekten atılmıştı. 

           İma ile namaz kılanlar tesbit ediliyor,dizlerin nasırlaşıp-nasırlaşmadığına 

bakılıyor,ihbarlar yapılıyor,babası imam veya müezzin,İmam-Hatibli gibi ifadelerin 

alınmamaya ve atılmaya sebeb teşkil ettiği haberleri de gazetelerde yayınlanıyor ve 

halkın dilinde de dolaşıyordu. 

           Son olarak şunu ifade edelim ki;Hata,günah ve yanlışları ancak sevablar siler ve 

izale eder. 

           Bu belge bizleri düşündürmeli... 

           Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef,hatıralarında 

Sultan II.Mahmut Han zamanında,Fener patrikhanesinin kapısında,1821 tarihinde 

asılan Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregoryus’un Rus çarı Aleksandır’a 

yazdığı mektubu açıklamaktadır. 

           Mektub ibret vericidir:”Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak mümkün 

değildir.Türkler,müslüman oldukları için çok sabırlı ve dayanıklıdır.Gayet mağrur ve 

izzeti iman sahibidirler.Bu hasletleri,dinlerine bağlılıklarından,kadere rıza 

göstermelerinden, an’anelerinin  kuvvetinden,padişahlarına,devlet 

adamlarına,kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından 

gelmektedir.Türkler zekidir ve kendilerini müsbet yolda sevkedecek liderlere sahib 

oldukları müddetçe de çalışkandırlar.Gayet kanaatkârdırlar.Onların bütün 

meziyetleri,hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da an’anelerine olan 

bağlılıklarından,ahlaklarının sağlamlığından gelmektedir.” 



           Patrik Osmanlı devletini yıkmak için,mektubunun sonunda,yapılacak işleri şöyle 

özetliyor:”Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve mânevi bağlarını 

parçalamak,dini metanetlerinin sağlamlığını zayıflatmak icab eder.Bununda en kısa 

yolu,milli geleneklerine ve mâneviyatlarına uymayan dış fikir ve hareketlere 

alıştırmaktır.Bu sebeble Osmanlı devletini tasfiye için harb meydanlarındaki zaferler 

kâfi değildir.Yapılacak olan,Türklere bir şey hissettirmeden,bünyelerindeki tahribi 

tamamlamaktır.”[1] 

           Bu yapılanlar yeteri kadar hissedilmiyor mu?Onlara alet olunmuyor mu? 

MEHMET   ÖZÇELİK 

            

 

  

 

[1] Bkn.Türkiye gazt.M.N.Bursalı.12-05-1994.) 

 

 

KABZ VE BAST HALİ 

 

Bu ruh bu bedeni taşıyamıyor,uçuramıyor.Bedenime ruh olacak bir ruh aradım,bir çok 

ruhsuz bedenler gibi.Maalesef kimininde ruhu var,beden onu ifadeden aciz,adeta 

boğuyor,inkişaf ettiremiyor.Kabız halinde kabzoluyor.İki zıddın bir aradaki içtima-

ı.Biri Anya-ya giderken,diğeri Konya-ya gitmekte.Biri seralarda gezmek için her şeyini 

verir,öbürü ise süreyyaların malıdır..oralar onu işba edip doyurabilir.Allah Rab ismiyle 

âdinin elinde âliyi terbiye ediyor.Her bedene münasib bir ruh verilmiş,tıpkı her ruha 

münasib bir bedenin verilişi gibi.İnsan ve insanların ayrı ayrı ruhları,hayvan ve her bir 

hayvanın ayrı birer ruhunun tenasübü bir münasebeti gösterir.Kedinin ruhu arslan da 

değil,koyununki kurtta değil. 

Erkeğinki kadında,kadınınki erkekte değil.Ya şaşırma olsaydı,ruhlar farklı bedenlere 

girmiş olsalardı,kim bilir ne tezadlar vuku bulurdu?Ruhum mu bedenimi terbiye ediyor 

yoksa bedenim mi?Kur'an her ikisini de terbiye etmekte,ebediyete münasib bir hale 

getirmektedir. Gübreye kabil olan bedenden,cennete ve rü'yete layık, ruha kılıf ve ğılaf 

olmak!Beden latifleşip ruhlaşmaya ehil olarak yaratılmış tıpkı latif olan ruhun 

pörsümeye ve odunlaşıp,külleşmeye kabil olduğu gibi... 

Allah Kâbıd ismiyle daraltıp sıkmakta,Celâl ismi tecelli ederken,cehenneme ehil 

olacaklar da ayrışmakta ve ayrıştırılmaktadır. 
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Bâsıd ismiyle de açıp genişletmekte,Cemâl ismi tecelli ederken,cennete ehil olacak 

insanlar, cehenneme ehil olanlardan tefrik edilmektedir. 

Yani:” İsm-i Celal, alel-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsm-i Cemal ise 

mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki cûd-u mutlak, celalin 

tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır. 

Ve keza celal, vâhidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. 

Bazan da cemal, celalden tecelli eder. Evet cemalin gözünde celal ne kadar cemildir, 

celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir.”[1] 

Adeta Celal ismi güneş gibi doğmasıyla taaffün edip kokuşan maddeler 

kokuşmaya,güller kokmaya başlar.Her ne kadar güneşin doğmasıyla bu iki zıd 

kokuşmuşluk ve güzel koku ortaya çıkmışsa da,bu o maddelerin kendi özelliklerinin bir 

gereğidir.Tıpkı sorulan sorular,başarılı ile başarısızı birbirinden ayırdığı gibi... 

Cemâl ismiyle de tüm varlıklar içerisinden kabiliyetli olanlar bir yana 

ayrılmaktadır.Cemâl isminin güzellikleri onlarda tezahür etmektedir.Tezahür kabiliyeti 

olmayanlar da sönmektedir. 

Her insan hayatında bir daralma ve genişlemeye şahit olmuştur.Daralma 

olmadan,genişleme olmamaktadır.Bu aynı zamanda bir fizik kuralıdır.Ve aynı zamanda 

eşyanın tabiatında olan bir özelliktir. 

Kışta daralan,sıkılıp patlayan tohum ve çekirdekler,baharda büyük bir genişleme ile 

etrafa yayılırlar.O genişlemeye sebeb,o daralmadır. 

Kul sıkışmazsa,Hızır yetişmez,sözü bir hakikattır.   

”Teellümat-ı ruhaniye ise; sabra, mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır. 

Çünki emn ü ye'sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf u reca müvazenesinde, sabır ve 

şükürde bulunmak için kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden intibah ehline 

gelmesi; ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.”[2] 

Daralma ve sıkışma,hayatta bir kamçı görevini görüp,atılımlara ve terakkiye vesile 

olmaktadır.  

Kabz ve Bast haliyle kişi vasat bir durum olan havf ve reca yani ümid ve korku 

muvazenesinde tutulmaktadır.Böylece monotom bir vaziyet izlemeyen bu insan;bir 

yandan inişlere sahne olsa da,bir yandan da yükselişlere adım ve atılım içerisinde 

bulunmaktadır. 

Kabz ile sabra alışır ve alıştırılırken,bast haliyle de şükre sevkedilmektedir. 

Sonuç olarak her an intibaha gelmesine vesile olup,her an içinde terakki ve yükselişe 

sebeb olmaktadır. 

Meleklerde kabz hali olmadığından,bast ve genişleme halide bulunmamaktadır. 

Hayvanlarda ise;ne kabz hali,ne de bast hali olmadığından hem yükseliş,hem de düşüş 

söz konusu değildir. 
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Allah kabz haliyle terbiye ederken,bast haliyle de tesviye,takdir ve tayin etmektedir.  

Bu mâna ferdi anlamda söz konusu olurken,toplum ve dünya içinde aynı durum söz 

konusu olmaktadır.Dünya da daralmadıkça,genişlemeyip,rahatlamamaktadır. 

Tüm peygamberler,mürşid ve kahramanlar,tarihte önemli misyon üstlenmiş olan 

yüksek şahsiyetler hep bu daralma dönemlerinde çıkmışlardır. 

Her insan tünelden,tünellerden geçme sorumluluğunu üstlenmiş olarak dünyaya 

gelmektedir. Doğum bir tünel,yaşayış bir tünel,ölüm ve sonrası yolculuk tüneller 

zinciridir.En önemlisi de insan olmak başlı başına bir tüneldir.Aydınlıklara tünelleri 

aşmakla çıkılabilmektedir. Kabiliyetsizler geride kalmakta,dökülmektedirler. 

Affınızı rica ederek,bir ibretli olayı anlatacağım;İstanbul’da büyük bir veli..nâmı 

zamanın yetkilisince duyulmuş.Duasını almak için yanına çağırıp,duasını istediği bu zat 

kendisine;-Allah çıkışını kolay etsin.-der. 

Bu duaya içinden öfkelenip,gönderdiği bu zata karşı su-i zanda bulunarak;böylede dua 

mı olur? diyerek hafife alır. 

O gece sabaha kadar yatamaz.Çünki bir türlü dışarıya çıkamamış,patlayacak duruma 

gelmiştir.Yanlışını anlamış,dersini almıştır.Sabahı zor ederek o zatın huzuruna 

varıp,kendisini affetmesini ister.O zat da kendisinin adına bir cami yapılması şartıyla 

helal edeceğini söyler.Kabul edilir ve o zor durumdan kurtulur. 

Kabz ve kabız hali olmadıkça,bast ve genişlik hali olmamaktadır. 

Veli zatlar bast ve genişlik halini elde etmek için gerek riyazetlerle yani gerek 

ibadetlerle, gerekse mağaralara çekilip,her şeyden el etek çekerek nefislerine acı 

çektirerek bu kabz halini kendilerine yaşatmışlardır.Sabır neticesinde arzu ettikleri 

mertebeye ulaşmışlar,bir çok kerametlere mazhar olmuşlardır. 

Aynı benzer durum ve harikalar göstermeler,nefsine ve ruhuna kabz halini yaşatan 

insanlarda da görülmektedir. 

Kanunlar,proğramlar,teknik ve teknolojik buluşlar;hep bu daralma ve sıkılmanın 

sonucunda ortaya konulmuş ve elde edilmiştir. 

Bugün uzayın derinliklerine doğru uçuş ve gidişler,hep daralan dünya atmosferini 

yarma,ötesine ulaşma düşüncesinden genişleme tasarıları gündeme gelmiştir. 

Kabuğunu yırtamayan insanlar;daralma yaşamamış,gelişme ve genişleme düşünmemiş 

insanlardır.  

Bu daralma bazen Allah’ın eliyle olurken,bazen de insanların vesilesiyle 

olmaktadır.Başa gelen tüm musibet,bela ve zulümler bunun göstergesidir.Adeta 

fir’avunun daraltması,Musa’yı çıkarmak içindi.Ebu Cehlin karanlık cehaleti,asırları ve 

insanları aydınlatacak Kur’an ve Hz.Muhammedi çıkarmak içindi. 

Zira kararan gecelerin,daralan insanların sabahı yakındır. 



Hayatın tüm kolaylıkları,zorluklarından sonra başlamıştır.  

İnsanlara yaratılıştan verilen istidat ve kabiliyet tohumları da,kabz ve bast haliyle 

inkişaf etmektedirler. 

  

                                                                                  MEHMET      ÖZÇELİK 

  

 

  

 

[1] Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.210. [2] Kastamonu Lahikası.B.Said Nursi.8. 

  

 

KALİTE KONTROL 

Pazara gelen,tezgaha konulan her mal belli bir kalite kontrolden geçmiştir.Emsallerine 

göre farklı da olsa belli bir kalitesi vardır.Pazara geliş esnasında veya pazarda veya 

sahibinin elinde iken almış olduğu yara ve darbeler onun değerini düşürmektedir. 

Yani pazarlamada ve muhafazada yapılan eksiklikler,malı farklı kılmaktadır. 

Doğrudan doğruya malda her ne kadar kusurda olsa,yüzde yüz o maldan kaynaklanmış 

olmaz.Nisbet oranında;ya geldiği yerden,ya kişiden,ya takdirde yapılan taksimler de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

İnsanda ilahi bir maldır.Dünya pazarına gönderilmiştir.İnsan olarak dünyaya 

gelmişse,belli bir kaliteye sahib demektir. Burada anlatmaya çalıştığımız insanın 

yaratılışının başlangıcından nihayetine kadar geçen sürede insan kalitesini 

değerlendirmektir. 

Bazen İnsanın bu kalite kontrolü yapıldıktan sonra;geliş anında herhangi bir istasyonda 

indirilmekte,belirli noktalarda yetersizliğinden dolayı diskalifiye edilmektedir. 

Bazen de kendisine rahmet edilmesi veya yeterliliği anlaşılmış ve kendisini göstermiş 

olduğundan dolayı,kısa zamanda ödüllendirilerek,uzun süreye ihtiyaç görülmemiştir. 

Zina yoluyla dünya pazarına gelenler ise;standartlara uymayıp,kalite kontrol yapılıp da 

onaylanmadan,kural ve sıra dışı olarak gelişi ifade etmektedir.Tıpkı yurda sokulan 

kaçak mal gibi...Sistemi ve sistematiği bozan bu kuralsızlık kaliteyi de düşürmektedir. 

Zina sıra dışı bir olay ve geliştir.Takdir,Tahsis,Tayini alt üst etmektedir. 
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İnsanın kalite kontrol seri numarasına uymamaktadır. 

İnsanın gerçek seri numarası;Adam olmaktır. 

İnsan olup kalite kontrolden geçmek ise,adam olmak o kaliteyi sürdürmektir. 

Kalite kontrolünüzü yaptırdınız mı? 

Cennet;kalite kontrolden geçmiş,bunu sürdürerek kalite ödülü almış olanların kurduğu 

bir kurumdur. 

Cehennem ise;kalite kontrolden geçmiş ancak sonradan olan arıza ve defolu oluşundan 

dolayı ayrıştırılmış ucuz ve sakat malların depolandığı bir anbardır. 

Acaba bunlar içerisinde kalite kontrole uymayan.. şeyy afedersiniz,uyan var mı? 

Bu standardların belirlenmesinde ilahi kaynaklar esas alınıp,peygamberler tarafından 

belirlenmektedir. 

Defosuz mal görürseniz lütfen kurumumuza haber verip bildiriniz. 

Adres;İnsanlar Bahçesi..Adamlar sokak..dürüstlük caddesi..akıllılar mahallesi..iman 

apartmanı..salihler blok..5.cennet katı..39 milyar 713 milyon 640 bin 174.daire.. 

-Nüfusa kayıdlı olduğu yer;Dünya. 

-Dini;İslam.(Belirsiz ve geçersiz değil) 

-Veriliş nedeni;Akıl ve baliğ olma. 

-Anne ve babasının adı;Havva ve Âdem. 

-Soyu ve Kabilesi;Soylu,(soy-suz değil,soy kütüğüne 

kayıdlı)yürüyenler,konuşup,düşünenler. 

-Mesleği;İnsan duygu ve organlarını tetkik ve teşhis kurulu başkanı. 

-Irkı;Kök.(kopuk ve köksüz değil) 

-Kan grubu;Hayat.(A-B-C-D- gibi her gruptan değil) 

-Rengi;melez değil,öz. 

-Boyu ;Huyu. 

-Aile kütüğünün bulunduğu yer ve arşiv;Kabir/Berzah/Haşir/Sırat/Cennet ve Cehennem 

yol ayrımı/Âhiret... 

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan 

olmak ihtimali var!”[1] 
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“Onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu "Dikkat!" kelimesi, en hassas bir 

kontrol vazifesi görmektedir.”[2] 

  

  

                                                                                              MEHMET    ÖZÇELİK 

                                                                                                      29-08-2002 

 

  

 

[1] Sözler.B.Said Nursi.637. [2] Tarihçe-i Hayat.B.Said Nursi.15. 

 

İSLÂMIN GELECEĞİ 

“Sûre-i Tevbe'de: 

«“Allah’ın nurunu ağızlarıyla (üfleyip) söndürmek istiyorlar.Halbuki kâfirler 

hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan asla vaz geçmez.”[1] âyetindeki 

cümlesi, kuvvetli ve letafetli münasebet-i maneviyesiyle beraber şeddeli "lâmlar" birer 

"lâm" ve şeddeli "mim" asıl kelimeden olduğundan iki "mim" sayılmak cihetiyle bin 

üçyüz yirmidört (1324+584=1908-Osmanlının yıkılışı) ederek, Avrupa zalimleri devlet-i 

İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle müdhiş bir sû'-i kasd plânı yaptıkları ve ona 

karşı Türkiye hamiyetperverleri, hürriyeti yirmidörtte ilânıyla o plânı akîm bırakmağa 

çalıştıkları halde, maatteessüf altı-yedi sene sonra,(1914-Birinci dünya savaşı)  harb-i 

umumî neticesinde yine o sû'-i kasd niyetiyle Sevr Muahedesinde (10-Ağustos-1920-Salı) 

Kur'anın zararına gayet ağır şeraitle kâfirane fikirlerini yine icra etmek olan plânlarını 

akîm bırakmak için Türk milliyetperverleri cumhuriyeti ilânla mukabeleye çalıştıkları 

tarihi olan bin üçyüz yirmidörde,(1908) tâ otuz dörde,(1918) tâ ellidörde (1938) tam 

tamına tevafukla, o herc ü merc içinde Kur'anın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde 

Resail-in Nur müellifi yirmidörtte (1324) ve Resail-in Nur'un mukaddematı otuzdörtte 

(1334+584=1918) ve Resail-in Nur'un nuranî cüzleri ve fedakâr şakirdleri ellidörtte 

(1354+584=1938) mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hattâ hakikat-ı hali bilmeyen 

bir kısım ehl-i siyaseti telaşa sevkettiler ve bu itfa sû'-i kasdına karşı tenvir vazifesini 

tam îfa ettiklerinden bu âyetin mana-yı işarîsi cihetinde bir medar-ı nazarı olduklarına 

kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslâmlar içinde Nur-u Kur'ana muhalif haletlerin ekserisi, 

o sû'-i kasdların ve Sevr Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahîm neticeleridir. 

Eğer şeddeli "mim" dahi şeddeli "lâmlar" gibi bir sayılsa, o vakit bin ikiyüz seksendört 

(1284+584=1868) eder. O tarihte Avrupa kâfirleri devlet-i İslâmiyenin nurunu 

söndürmeğe niyet ederek on sene sonra (1877-8)Rusları tahrik edip Rus'un doksanüç 

(1293+584=1877) muharebe-i meş'umesiyle âlem-i İslâmın parlak nuruna muvakkat bir 

bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in Nur şakirdleri yerinde Mevlâna Hâlid'in 

(K.S.) şakirdleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu âyet bu cihette onların başlarına 

remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki; eğer şeddeli "lâmlar" ve "mim" ikişer 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/kalite_kontrol.htm%23_ftn2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/kalite_kontrol.htm%23_ftnref1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/kalite_kontrol.htm%23_ftnref2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/islamin_gelecegi.htm%23_ftn1


sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdi'nin 

şakirdleri olabilir. Her ne ise... Bu nurlu âyetin çok nuranî nükteleri var. ”Bir damla 

denize delildir.”sırrıyla kısa kestik.”[2] 

“Şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya Kur'anı mekteblerinde en büyük halaskâr bir kitab 

olarak kabul ettikleri gibi, şimdi erkân-ı İslâmiyenin birincisi olan Ramazan sıyamını 

tutmak niyetiyle Câmi-ül Ezher'e "Şimalin pek uzun günlerinde bir çare-i tahfifi ve 

te'hiri yok mu?" diye sormuşlar. Demek Avrupa'nın yalnız o küçük hükûmetleri değil, 

belki siyaset manası verilmemek için kendini izhar etmeyen eskide büyük ve dünyanın 

yüksek mevkiini tutmakla beraber, gayet dehşetli bir tarzda dünyanın fena ve fâniliğini 

dehşetli tokatla o yüksek mertebelerin hiçe indiğini görmekle hakikî teselli, yalnız ve 

ancak hakaik-i Kur'aniyede bulmasıyla, o küçüklerle manen beraber tahmin edilebilir. 

Evet dünyanın mahiyeti anlaşıldıktan sonra, elbette hayat-ı ebediyeden başka 

beşeriyetin o inkisar-ı hayal yarasını tedavi edecek, Kur'andan başka yoktur.”[3] 

Dünyanın her türlü sefahet ve yolu denendikten sonra,gerçek kurtuluş islamiyette 

olduğu hakkal yakin derecesinde anlaşılacaktır. 

Hadisde:” Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî  Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem buyurdu ki: Çok sürmez (öyle fenâlıklar tahaddüs edecek ki) bir Müslümanın en 

hayırlı malı -kendi dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için- dağ başlarında gezdirip 

(birikmiş) yağmur suyu başlarında güttüğü davarlar (dan ibâret) olacaktır. " 

Ebu hureyreden rivayet edilen bir hadiste:"İnsanlar üzerine öyle bir zaman 

gelecekki;insanlar aldıkları (elde ettikleri) şeylerin helalmı yoksa harammı olduğunu 

önemsemiyecekler." [4] 

“Elbette nev-i beşer, bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddî ve manevî bir kıyamet 

başlarında kopmazsa; İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'anın kabulüne 

çalışan meşhur hatibleri ve din-i hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli dinî 

cem'iyeti gibi rûy-i zeminin kıt'aları ve hükûmetleri Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ı 

arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. 

Çünki bu hakikat noktasında kat'iyyen Kur'anın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey 

bu mu'cize-i ekberin yerini tutamaz.”[5] 

“İki dehşetli harb-i umumînin ve şiddetli bir istibdad-ı mutlakın zuhuruyla beraber, bu 

davaya kırkbeş sene sonra şimalin İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri 

Kur'anı mekteblerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı sed 

olmak için kabul etmeleri ve İngiliz'in mühim hatiblerinin bir kısmı Kur'an'ı İngiliz'e 

kabul ettirmeye taraftar çıkmaları ve Küre-i Arz'ın şimdiki en büyük devleti 

Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması ve İslâmiyetle Asya ve 

Afrika'nın saadet ve sükûnet ve musalaha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslâm 

devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırkbeş sene evvel 

olan bu müddeayı isbat ediyor, kuvvetli bir şahid olur.”[6] 

Kıyametin alametlerinden olan; Hz. Talha ibn-i Mâlik RA’dan rivayet edilen;Arabın 

helâk olması,Rum’un fethi,[7] ki; Bizanslıların putperest Perslere galib geleceğini 

bildiren rum suresinin ilk ayetleri(1-4),bunun 3 ile 9 yıl arasında gerçekleşeceğini 

söylemiştir.620 yılında bildirmiş ve 627-de Aralık ayında,Ninova harabelerinin olduğu 
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yerde yenilgiye uğratmışlardır.Ve hz.Ebubekirin müşriklerle girdiği iddiada 

peygamberimiz hem yılı,hemde payı arttırmasını söylemiş ve kazanmıştır.Ve bu yer 

yeryüzünün en edna,aşağı noktası olan"Suriye,Filistin ve şimdiki ürdün topraklarının 

kesiştiği bölgede yer alan Lut gölü havzasıdır.....deniz seviyesinden 395 m.aşağıdadır"[8] 

Hz. Enes’den rivayetle: "İstanbul'un fethi Kıyamet anında olacaktır."[9] 

Ve Kıyametin 10 büyük alameti,[10] onlardan birisi de Hz.İsanın inişidir. İsanın inişi ve 

ehli kitabın durumu konusu olup buda,onların içerisinde elbette inananların olduğu 

ifade edilmektedir.[11] 

İsanın kırmızı-beyaz ve murabba,dörtgen tipli olduğu ifade edilir. 

Kıyametin alametlerinden olan,güneşin batıdan doğması;-Allah-u a’lem bir 

manası;İslamın batı dünyasında bir güneş gibi doğarak,tüm dünyaya 

yayılarak,insanların İslâmiyeti oradan alıp,oradan öğreneceğinin sırlı bir remzidir. 

Bugün bunun örneklerini çeşitli demeç ve uygulamalarla görmekteyiz 

Bu durumu sezen hasud yahudi dünyasının tıpkı peygamberimizin amcası Ebu 

talible,Rahib Buheyra’nın tavsiyesi üzerine Şam’a yahudilerin orada bulunup öldürme 

tehlikesine karşı geri dönmesi gibi,bunu engellemeye çalışmak üzere Kennedy-yi 

öldürmeleridir.Şöyleki; 

ABD Başkanı KENNEDY.İsrail yani yahudiler her türlü maddi imkânı sağlayarak 

kendilerine yardımda bulunma tepkilerine red cevabı almaları üzerine,kazanması kesin 

olan Kennedy-nin yardımcısı olan ve daha sonra araları açılan İsrail taraftarı Lyndon 

B. Johnson ele geçirilir.Ancak bunun Kennedy-nin yerine geçmesi için onun öldürülmesi 

gereklidir.Çünki;Kennedy hem İsraile,hem onun nükleer proğramına taraftar 

değildir,hemde Arap dünyası yani İslâm alemiyle irtibat kurmuştur.Öyleki Fransızın 

boyunduruğu altında olan Cezayirlilere destekde bulunmuştur.Amerikalı yazar,-Son 

Hüküm- adlı 335 sayfalı,600 dipnotlu eserinde şu hükmü koyar:"Sui kasd bir MOSSAD 

ürünüdür."[12] 

Bugün bile gerek korkudan,gerek siyasetten gerekse de inanıldığından dolayı ABD’nin 

İsrail taraflı politikaları izlediği de görülmektedir.Nitekim Bush, “İsrail’in ezilmesine 

izin vermeyiz” dedi.[13] 

Bugünkü Filistinde yapılanlara karşı sessiz kalınması ise;Yahudi politikası ve yılların 

hesabıdır. 

İngiliz ajanı hempher itiraflarında kendilerinin planladıkları şeyin üç yüz sene sonraya 

göre olup,bugün ise elde ettiklerinin 300 sene önce planlananlar olduğunu söylemekle 

şuna ışık tutar: 

Filistinde yahudilerin yerleşme fikrini ilk olarak 1616-da İngilterede Henry Fınch-in 

yazdığı kitapla gelişmiştir.Daha sonra 1824 ve 48-de himaye edilmişlerdir.Zamanla bu 

düşünce genişletilerek; "Süveyşden İzmir körfezi"ne kadar uzanan alanı 

kapsamıştır.Nihayet 1896'da Avusturyalı bir yahudi gazeteci Theodor Hertzel 

tarafından yazılan;"Yahudi devleti" adlı kitapla mevcud potansiyelin hareketine 
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başlandı.Ve bir yıl sonra 1897'de 200 delegenin iştirakiyle fikrin alt yapısı atılmış 

oldu.Her yıl bir yıl arayla 1913 yılına kadar yapılan 11 kongreyle icra alanı 

genişletildi.Ancak burada Osmanlının müsaadesini almak gerekti.Bu amaçla Sultan 

II.Abdulhamide yaptıkları cazib tekliflerin neticesiz kalmasıyla,özellikle 1908 

meşrutiyetin ilanından sonra İttihad ve Terakki partisinin vesayetinde,I.Dünya savaşı ve 

daha sonra II:Dünya savaşının açmış olduğu boşluktan istifadeyle yerleşime 

başladılar.Hemde İngiliz desteği ve askeri gücü sayesinde...[14] 

-“Amerika’nın önde gelen eğitim kurumlarından Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesinin 

yeni öğretim yılı öncesi aldığı bir karar, ABD medyasında ‘Günün Haberi’ diye sunuldu. 

İslâmiyetin ABD halkına tanıtılmasını isteyen üniversite yönetimi, bu yıl kayıt yaptıran 

3 bin 500 öğrenciye ‘Kur’ân’ı tanıma’ adlı bir kitap dağıtma kararı aldı. Kur’ân’daki 

ilk 35 sûrenin çevirisi, anlamı ve İslâmiyetin nasıl doğduğunu anlatan kitap, Ağustos 

ayında yapılacak oryantasyon (okula alışma) döneminde öğrencilere dağıtılacak.”[15] 

-ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın 11 Eylül sonrası değerlendirmesine de bakalım: 

“...Şunu söylememe izin verin, bence dünyanın İslâmdan öğreneceği çok fazla şey var. 

(...) Amerikalılar üniversiterde ve liselerde İslâmı öğreniyorlar. Benim de kızım lise 

öğrencisi iken İslâm tarihi dersi almış ve Kur’ân’ın büyük bölümünü okumuştu...”[16] 

-Vatikan elçiliğine bağlı,Türkiyedeki Katoliklerin temsilcisi.Dinler arası diyalog,hoş 

görü,ekümenizm,ibrahimi dinler,4 temel uygulama içerisinde bulunan,Hergün Cevşeni 

okuduğunu söyleyen  Maroviç gibilerin bu durumu bir gelişmedir. 

Ancak bu arada yayılmaya çalışılan bir görüşte;Tüm din 

mensublarının,Hz.Muhammede inanmasada,inanmış ve cennetlik olduğu söylenmeye 

çalışılıp kabul ettirilmeye çalışılarak mevcudu muhafaza yoluna gidilmektedir. 

Adı bile besmele ile anılan Osmanlının yaptığı savaşlar,savaşları engellemek için yapılan 

savaşlardır.Osmanlının 624 yıllık süresi içerisinde yaptığı savaşların toplamı;bir haçlı 

sferinden,bir 1.dünya ve 2.dünya savaşlarından,Hiroşimaya ve islam ülkelerine yani 11-

Eylül bahanesiyle Afganistan,Bosna,Kosova,Cezayir gibi facialar.Hiçbiriyle 

kıyaslanamaz.O gitti,bunlar geldi.Oda kasıp kavurarak.Bugün yine Osmanlı ve Osmanlı 

modeli aranmaktadır. 

Değerli Prof.Şener Dilek-in ifadesiyle:”Noktayla başlayan hayat kitabı,noktayla 

noktalanır. Beşerin hayatı bir Kur'andan çıkıp,dallandı,budaklandı,yine çekirdek olan 

Kur'ana dönecektir. Çekirdek ağaç olur,meyve verir ve yine toprağa çekirdek olarak 

düştüğü gibi...Güneş çıktığı yere ,sonunda tekrar dönüp girer..Kaynaktan çıkan su 

tekrar kaynağa döner..Evveli ömürde Kur'andan çıkan beşerin hayatı,ahiri ömürde 

tekrar Kur'ana dönecektir.Evvelde besmele,ahirde hamdele dedirtecek..Mesela büyük 

alimlerden ders görüp,yüksek ilimleri okuyan bir hoca,döner dolaşır bir köye imam 

olur.Cemaat çocuklarına Kur'an öğretmesini hocaya söylediklerinde hoca;O kadar 

yüksek ilimleri öğrendik,döndük yine başa,Kur'an öğretiyoruz.Bunun gibi de,Risale-i 

nrun son hizmeti,tekrar baştaki ilk hizmet tarzına dönecektir.” 

Tesbihin başlangıcı ilk asırla başlar,asrı nur ile kapanır,bağlanır,hitama erer. 

Peygamberlik zincirini hatmedip mühürleyen Hatemul Enbiya,kendisinden sonra 

peygamber gelmeyerek,devamını ulema ile devam ettirmiştir. 
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Ahirzamanda gelecek olan,beklenilen şahısda şimdiye kadar yapılanları hatmedip 

mühürleyecektir. Her türlü menfiliklere karşı savunulan toplu savunma sistemleri ve 

uygulamaları ile karşılıkta bulunacaktır. 

Tıp kı Dümdarlar gibi ki;”Askerlikte arttaki emniyeti te'minle vazifeli, geriden gelen ve 

askeri tâkib eden birlik. Ordunun geriden emniyet kuvveti.Mc: Son zamanlarda gelen 

büyük evliyâullah.”[17] 

Bu Dümdarlar askerin geride bıraktığı tüm değerli şeyleri toplaya toplaya gelirler. 

Böylece ahirzamanda gelecek olan şahısda,o zamana kadar ulemanın,sülehanın geride 

bıraktıklarını,değerlerini topyekun kendilerinde ve hizmetlerinde toplarlar. 

“Senin şu âciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde 

olarak kendimi o gelecek adam olduğumu iddia edemem, hiçbir cihette liyakatim 

yoktur. Fakat o ileride gelecek acib şahsın bir hizmetkârı ve ona yer hazır edecek bir 

dümdarı ve o büyük kumandanın pişdar bir neferi olduğumu zannediyorum. Ve 

ondandır ki, sen de yazılan şeylerden o acib kokusunu aldın.”[18] 

“Evet «“Ümmetimin alimleri,benî İsrailin peygamberleri gibidirler.”ferman etmiş. 

Gavs-ı A'zam Şah-ı Geylanî, İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi hem şahsen, hem 

vazifeten büyük ve hârika zâtlar bu hadîsi, kıymetdar irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen 

tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan hikmet-i Rabbaniye 

onlar gibi ferîdleri ve kudsî dâhîleri ümmetin imdadına göndermiş. Şimdi ise aynı 

vazifeye, fakat müşkilâtlı ve dehşetli şerait içinde, bir şahs-ı manevî hükmünde bulunan 

Risalet-in Nur'u ve sırr-ı tesanüd ile bir ferd-i ferîd manasında olan şakirdlerini bu 

cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen, benim gibi bir 

neferin, ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var.”[19] 

O Allah ki;Âzer gibi bir putperest ve ölüden,İbrahim peygamber gibi hem kendi 

diri,hem toplumları dirilten ve hala da diri ve dipdiri varlığını devam ettiren bir 

peygamberi çıkarmıştır. 

Öyle de;Ölmüş bir dünyadan,bitmiş bir batıdan yepyeni bir dünya çıkarmaya kadirdir. 

“Ölüden diriyi,diriden de ölüyü O çıkarıyor...”[20] 

  

MEHMET  ÖZÇELİK 

27-08-2002 
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YARATILIŞ MAYASI 

Zaman sonsuza giderken,neden sonsuzdan gelmemiştir? Belli bir zaman dilimi 

içerisinde varlığa çıkmış ve var olmuştur. 

Allah ezelidir,hem de ebedi... 

Bizim varlığımız ise; o ezel boyutunda bir nokta bile değil...Varlığımızın ebed 

kapısı açık,o yolda seyretmekteyiz,her ne kadar sonuna varmasak,varamasak da...Hiç 

olmazsa o yolda ölür,O’nun yolunda dirilir,O’na doğru seyrederiz ya... 

Ama...Ezel kapısı bize kapalı.Çünki ezeli değiliz.Ebede namzediz..o yolda 

gitmekteyiz. 

Neden bir milyon,bir milyar,bir trilyon sene önce değilde,şu zaman diliminde 

yaratılmışız? 

Ezel zaman boyutunun sınırı yok,yaratılışımız ise –tabiri caizse- gayet 

gecikmeli... 

Neden mi? Yaratılış unu var,suyu mevcud,madde teknesinde yoğurulan bir 

hamur ise yoğrulmuş olmasına rağmen,varlık teknesinde her şey var,bir şey yok...O bir 

şey,herşeyin de herşeyi...İşte o bir şey de... 

Mayası eksik...Mayası yok...Olanların ise mayası bozuk... 
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Tüm varlıklar olması için mayasını aramakta...Mayasını beklemekte...Asırlardır 

onu gözlemekte... 

Hele hele mayası bozuk insanların varlık alemine çıkışına melekler bile taraftar 

değil...Denizin dibindeki balıklar bile ondan feryad etmede...Yeryüzündeki sinekler bile 

şikâyet etmede ki;”Ya Rab!Şu koca kafalı,kafasız insanın kafasından bizler gibi 

milyonlarca sinek yaratsan,seni daha fazla tesbih eder,tekbir eder,tahmid ederdik...” 

Mayasız insandan ne melek,ne semek,ne de sinek memnun!... 

İşte tam böyle bir hal içerisinde iken;mahlukata,mevcudata maya 

bulundu...Hazırlandı...Varlığa çıkmaya hak kazandı... 

Hadis-i Kudside.”Ey habibim!...Sen olmasaydın,sen olmasaydın 

felekleri,varlıkları yaratmazdım.”buyuruldu. 

Varlıkların efendisi olan Efendimiz,,sebebi hilkatimiz... 

O varlığa çıktı.Mevcudatın mayası oldu.Herşey O’nunla kıymet 

buldu..kıymetlendi... 

Allah’ın kelâmı Kur’an-ı Kerim,kâinatın aklı onunla bilinir,anlaşılır. 

Efendimiz (ASM) ise;Mevcudatın ruhu,O’nunla ayakta durmakta..var 

olup,varlığını devam ettirmektedir. 

Kâinat mayasını buldu..var oldu... 

Saadet asrındakiler dahi o maya ile mayalandılar,asırlarını asrı saadet yaptılar. 

Peşinden gelen asırlar o güneşten ışığını alıp,nurlandılar,nurlandırdılar. 

Ya asrımız?..O nura gözünü yumdu 

Karanlıklara gömüldü... 

O’ndan koptu,mayası bozuldu... 

Asır mayasını bulmak istiyorsa;O zâtı bulmalı.Zira herşey O’nda ve O’nun 

iledir.Kaybettiğimiz kendimiz O’nda...Bulamadığımız âhietimiz O’nda...Bilemediğimiz 

dünyamız O’nda...Yitirdiğimiz insanlığımız O’nda...Tüm hakikatlar hep O’nda...Hep 

O’nda...Yine O’nda...Yine O’nda... 

  

                                                                                  MEHMET   ÖZÇELİK 



 

ARZULANAN MUTLU AİLE 

Böyle bir hanımı herkes arzular ve arzulamaktadır;herkes için de böyle bir âileyi 

arzularız çünki ancak böyle bir âile ile ve böyleleriyle âileler ve dolayısıyla toplum 

kurtulur. 

Bir gün bir dostumun dükkanındaydım.Almanyada çalışanların memleketlerine tatile 

geldikleri döneme rast gelmişti.Genel tabirle iki Almancı karı koca,kısa boylu,kırk-

kırkbeş yaşları civarında idiler. 

Seçim zamanı arefesi olması hasebiyle dükkan sahibi dostumuz biraz takılmak,biraz 

samimiliklerinden dolayı bayana;Bacı bu seferde alan partiye ver,bak o partinin pek 

yaptığı maddi-manevi bir şey yok,ondan bir hayır gelmez,demişti. 

Bayan ise zihnimize kazılacak,silinmeyen şu tarihi sözü söylemişti;Kocam cehenneme de 

gitse,ben de onunla beraber giderim.O hangisine verirse,ben de ona veririm. 

Bu sözü pervasızca ve samimi olarak söylemişti.Bu söz yabana atılmaksızın 

yoruma,tahlile,düşünmeye deyer. 

Yanlışda ısrar yanlıştır,körü körüne bir bağlılıktır,cahillikten kaynaklanmıştır gibi 

kusurlar görülebilir.Ancak bizim müsbet olarak ve de kadının kocasına olan 

sadakati,fedakârlığı,teslimiyeti,anlayışı,bağlılığı,kalbine mukabil bir kalb olarak buluşu 

gibi müsbet anlamda bu üstünlük neden gösterilemesin? 

Yani;Kocam cennete de gitse,Kâbeye de gitse,mezara da,savaşa da,âhirete de gitse 

bende onunla beraberim..o cennetin hangi tabakasında olursa bende orada olurum..her 

ne kadar ben cennetin dördüncü tabakasına uygun bir insan olsam da,o madem birinci 

ve ikinci tabakasına gidecek,ben de onunla beraber giderim... 

Bu beyler için arandığı gibi,hanımlar içinde söz konusudur.Beylerde aynı samimiyet, 

fedakârlık ve bağlılıklarını hanımlarına göstermelidirler. 

Oysa bugün görmekteyiz ki;İnsanlar kendi âilevî problemlerini çözmek için böyle bir 

orta,anlayış,konuşma yoluna giderek çözmek yerine yatefrit edip içlerine atmaktadırlar 

veya ifrat edip boşanma yolunu seçmektedirler. 

Âile ile ilgili olarak hoşumuza giden,baskı rekorları kıran kitablar;içden yazılmış,dışa 

vurmaya çekindiğimiz,cevablarını aramaktan korktuğumuz problemlerdir.En önemlisi 

yaşanmış hayattan yansımalardır.Topluma bir dil ve bir tercüman olmaktadır. 

-Kadın kiminle evlendiğini bilmelidir!Kocasıyla mı?Yoksa memleketi,komşusu,anne-

babası ve de akrabalarıyla mı?Bu onlardan soğuması ve terketmesi anlamına elbette 

düşünülemez.Ancak kocası ile evlenmişse,evine ve çocuklarına bağlanarak,kendisinin de 

bazı sorumluluklarının olduğunu bilmelidir. 



Bütün bunlar dediğimiz gibi erkekler için böyle de,kadınlar için değil mi?Hep onlar mı 

haksız?Yersiz?Yetersiz?Densiz?Frensiz?Dümensiz?Hedefsiz?Onlarda her yönüyle böyle 

fedakâr erkeğe muhtaç değiller mi? 

Elbette öyledir.Eksiklik ve kusurda iyi örnek olamama ile beraber,yeterli ilginin 

gösterilmemesi önemli rol oynar. 

Ancak kadının rolü ve önemi erkeğinkinden daha önemli ve önce gelir.Âilenin varlığıda, 

yokluğuda,kadının varlığını bulması ve kaybetmesi ile orantılıdır.Erkek kendisini ve 

hanımını kurtarırken,kadın âile ve toplumu –ister bilsin ister bilmesin- kurtarmaktadır. 

-Kadın hangi vaziyette bulunursa bulunsun anneliğiyle güzeldir.Cennet bile kızların 

değil,annelerin ayakları altındadır.Bütün övgüler hep annelere ve anneliğedir. 

Hadisde anlatılan;- Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Üç kişi dışında hiç kimse beşikte iken 

konuşmamıştır. Bunlar: Hz. İsa İbnu Meryem aleyhima's-selam, Cüreyc'in arkadaşı.     

Cüreyc, kendini ibâdete vermiş âbid bir kuldu. Bir manastıra çekilmiş orada ibadetle 

meşguldü. Derken bir gün annesi yanına geldi, o namaz kılıyordu."Ey Cüreyc! (Yanıma 

gel, seninle konuşacağım! Ben annenim)" diye seslendi. Cüreyc:"Allahım! Annem ve 

namazım (hangisini tercih edeyim?" diye düşündü). Namazına devama karar verdi.     

Annesi çağırmasını (her defasında üç kere olmak üzere) üç gün tekrarladı. (Cevap 

alamayınca) üçüncü çağırmanın sonunda:"Allahım, kötü kadınların yüzünü 

göstermedikçe canını alma!" diye bedduada bulundu. Beni İsrail, aralarında Cüreyc ve 

onun ibadetini konuşuyorlardı. O diyarda güzelliğiyle herkesin dilinde olan zâniye bir 

kadın vardı."Dilerseniz ben onu fitneye atarım" dedi. Gidip Cüreyc'e sataştı. Ancak 

Cüreyc ona iltifat etmedi.Kadın bir çobana gitti. Bu çoban Cüreyc'in manastırı(nın 

dibi)nde barınak bulmuş birisiydi. Kadın onunla zina yaptı ve hâmile kaldı. Çocuğu 

doğurunca:"Bu çocuk Cüreyc'ten!" dedi. Halk (öfkeyle) gelip Cüreyc'i manastırından 

çıkarıp manastırı yıktılar, (hakaretler ettiler), kendisini de dövmeye başladılar, (linç 

edeceklerdi). Cüreyc onlara:"Derdiniz ne?" diye sordu."Şu fahişe ile zina yaptın ve 

senden bir çocuk doğurdu!" dediler. Cüreyc:"Çocuk nerede, (getirin bana?)" dedi. 

Halk çocuğu ona getirdi. Cüreyc:"Bırakın beni, namazımı kılayım!" dedi. Bıraktılar ve 

namazını kıldı. Namazı bitince çocuğun yanına gitti, karnına dürttü ve:"Ey çocuk! 

Baban kim?" diye sordu. Çocuk: "Falanca çoban!" dedi. Bunun üzerine halk Cüreyc'e 

gelip onu öpüp okşadı ve: "Senin manastırını altından yapacağız!"dedi.Cüreyc 

ise:"Hayır! Eskiden olduğu gibi kerpiçten yapın!" dedi. Onlar da yaptılar. 

(Üçüncüsü): Bir zamanlar bir çocuk annesini emiyordu. Oradan şahlanmış bir at 

üzerinde kılık kıyafeti güzel bir adam geçti. Onu gören kadın:"Allah'ım şu oğlumu 

bunun gibi yap!" diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak adama doğru yönelip baktı 

ve:"Allahım beni bunun gibi yapma!" diye dua etti. Sonra tekrar memesine dönüp 

emmeye başladı."Ebu Hureyre der ki: "Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ı, şehadet 

parmağını ağzına koyup emmeye başlayarak, çocuğun emişini taklid ederken görür 

gibiyim."(Resulullah anlatmaya devam etti:)"(Sonra annenin yanından) bir kalabalık 

geçti. Ellerinde bir câriye vardı. Onu dövüyorlar ve:"(Seni zâni seni!) Zina yaparsın, 

hırsızlık yaparsın ha!" diyorlardı. Câriye ise:"Allah bana yeter, o ne iyi vekildir!" 

diyordu. Çocuğun annesi:"Allahım çocuğumu bunun gibi yapma!" dedi. Çocuk yine 

emmeyi bıraktı, câriyeye baktı ve:"Allahım  beni bunun gibi yap!" dedi. İşte burada 

anne-evlat karşılıklı konuşmaya başladılar: (Anne dedi ki:"Boğazı tıkanasıca! Kıyafeti 



güzel bir adam geçti. Ben: "Allahım, oğlumu bunun gibi yap" dedim. sen: "Allahım! 

Beni bunun gibi yapma!" dedin. Yanımızdan cariyeyi döverek, zina ve hırsızlık 

yaptığını söyleyerek geçenler oldu. Ben: "Allahım, oğlumu bunun gibi yapma" dedim. 

sen ise: "Allahım, beni bunun gibi yap!" dedin).Oğlu şu cevabı verdi:"Güzel kıyafetli 

bir adam geçti. Sen: "Allahım, oğlumu bunun gibi yap!" dedin, ben ise: "Allahım beni 

bunun gibi yapma!" dedim. Yanımızdan bu câriyeyi geçirdiler. Onu hem dövüp hem de: 

"Zina ettin, hırsızlık ettin!" diyorlardı. Sen: "Allahım, oğlumu bunun gibi yapma!" 

dedin. Ben ise: "Allahım, beni bunun gibi yap!" dedim. (Sebebini açıklayayım:) O atlı 

adam cebbâr zalimin biriydi. Ben de: "Allahım beni böyle yapma!" dedim. "Zina ettin, 

hırsızlık ettin!" dedikleri şu zavallı cariye ise ne zina yapmıştı, ne de çalmıştı! Ben de 

"Allahım beni bunun gibi yap!" dedim.”[1] 

- Übey İbnu Ka'b radıyallahu anh'ın anlattığına göre: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm Mi'rac gecesinde çok hoş bir koku hissetti."Ey Cibril bu güzel koku nedir?" 

diye sordu. O da anlattı:"Bu mâşıta (berber) kadının, iki oğlunun ve kocasının 

kabirlerinin kokusudur. Bunların hikâyesi şöyledir: Hızır aleyhisselâm, Benî İsrail'in 

ileri gelenlerinden biriydi. Onun yol güzergahında manastırda oturan bir rahib vardı. 

Hızır oradan geçtikçe rahib önüne çıkar, İslâmı öğretirdi. Hızır büluğa erince babası 

onu bir kadınla evlendirdi. Hızır İslâmı hanımına öğretti ve bunu kimseye haber 

vermemesi hususunda söz aldı. Kendisi kadınlara yaklaşmazdı. Bu sebeple bir müddet 

sonra kadını boşadı. Aradan zaman geçince babası, Hızır'ı bir başka kadınla evlendirdi. 

Hızır ona da İslam'ı öğretti ve kimseye söylememesi için söz aldı. Bu sırrı o iki kadından 

biri tuttu, diğeri ifşa etti. (Böylece onun İslâm'ı yaydığı ortaya çıktı.) Bunun üzerine 

Hızır oradan kaçtı. Deniz ortasında bir adaya geldi. Odun kesmek için iki kişi oraya 

geldi ve onu gördüler. Bunlardan biri Hızır'ı gördüğünü gizledi, diğeri ifşa etti ve: "Ben 

Hızır'ı gördüm!" dedi. Ona: "Seninle beraber onu başka kim gördü?" denildi. O: 

"Falan kimse!" dedi. Ona soruldu ise de gördüğünü söylemedi. Onların dininde yalan 

söyleyen öldürülürdü. Zamanla bu sır tutan adam öbür sır tutan kadınla evlendi. Bu 

kadın, Firavun'un kızının başını tararken tarak elinden düştü. Kadıncağız: "Firavun 

helak olsun!" dedi. Kız bunu babasına haber verdi. Kadının kocasından başka iki de 

oğlu vardı. Firavun, onları da çağırttı. Bunları dinlerinden çevirmek için Firavun ısrar 

etti. Onlar direndiler. O zaman Firavun: "Öyleyse sizi öldüreceğim!"dedi. Karı-koca: 

"Bu, tarafınızdan bize bir ihsan olur!" diye merdane cevap verdiler ve: "Madem 

öldüreceksin hiç olmazsa bizi bir kabre koy!" dediler. O da öyle yaptı. Resülullah 

aleyhissatâtu vesselâm, Mirac'ta iken güzel bir koku duydu, Cibril aleyhisselâm'a bunu 

sordu. O da bu hâdiseyi anlattı.”[2] 

-Peygamberimizin üç üstün ve tüm kadınlardan farklı olan Fir’avunun hanımı 

Âsiye,Kendi hanımı Hz.Hative ve Hz.İsa’nın annesi Meryem ki o;”-Zekeriya peygamber 

her ne vakit Meryemin huzuruna girdiğinde yazda kış meyvesi,kışda yaz meyvesini 

bulurdu.[3] 

Ebu Hureyreden rivayette;şeytan her doğana dokunup musallat olur,onu 

ağlatır,Meryem ve oğlu İsa müstesna.Ve sonra Ebu Hureyre şu ayeti isterseniz 

okuyunuz dedi;"Onuda (meryemi),onun neslinden gelecekleride o melun şeytanın 

şerrinden korumanı niyaz ediyorum."[4] 

-Kadın erkeğin mütemmimidir,onunla erkek tam olur ve tamlanır. 
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-Hz.Havvanın yaratılışı konusunda;Ka'b-ul Ahbar,Vehb,İbni İshak onun cennete 

girmeden önce yaratıldığını,İbn-i Mesud ve İbni Abbas ise;cennete girdikten sonra ve 

orada (sol eğe kemiğinden)yaratıldığını söylerler.[5] 

-Havva denilmesindeki sebeb,hayatlıdan yaratıldığı içindir. 

-Kadını kadın yapan en büyük özelliği ve süsü onun edeb ve terbiyesidir. 

-Edep bir tac imiş Nur-u Hüda’dan 

Giy ol tacı, emin ol her beladan... 

-Kadınların himaye altına alınarak korunması gerekir. 

İşte kıssanın verdiği hisse; 

-“Devlet-İ Aliyye-i Osmaniye hükümdarlarından Sultan Murad Hân bir gün çok telâşlı 

görünür. Bu hâli sezen Vezir-i Azam Siyavuş Paşa Sultan Murad Hân'a sorar: 

-Hayrola Efendim canınızı sıkan bir şey mi var? 

Bu soruya verilen cevap ve müteakiben devam eden konuşma şöyle cereyan eder: 

-Akşam garip bir rüya gördüm. 

-Hayırdır, inşaallah... 

-Hayır mı şer mi öğreneceğiz. 

-Nasıl yani? 

-Hazırlan, dışarı çıkıyoruz. 

İkisi molla kıyafeti giyerek dışarıya (yola) çıkarlar. Hızlı adımlarla Bayezıd'a varırlar. 

Vefa'ya yönelip Zeyrek'ten Unkapanı'na inerler.Yerde yatan bir cesetle karşılaşırlar. 

Cesedin etrafına toplanmış ahaliye sorarlar: 

-Kimdir bu? Ahali: 

-Aman hocam hiç sormayın. Bu adam ayyaşın tekidir. 

-Nereden biliyorsunuz? 

-Kırk yıldır komşumuzdur. 

İçlerinden birinin cevabı da şöyledir: 

-Bu adam iyi bir sanatkârdı. Azaplar Çarşısı'nda çalışırdı. Nalının hasını yapardı. 

Kazandıklarını da içkiye, fuhşa harcardı. 
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Mahalleli cesedi orada bırakıp herkes işine ve evine döner.  

Padişah ve vezir cesedin başında kalakalır. Vezir de oradan geçip gitmek ister. Ancak, 

padişah buna razı olmaz. Vezire der ki: 

-Millet bu, çekip gider. Kimseye bir şey diyemem. Lâkin biz gidemeyiz. Ne olursa olsun 

bu bizim bir tebamız (vatandaşımız)'dır. Defnini yapmamız gerekir. 

-Sultanım, saraydan bir kaç hoca gönderelim. Böylece vebalden de kurtulmuş oluruz. 

-Olmaz, rüyadaki hikmeti daha çözemedik. 

-Peki ne yapmamı buyurursunuz? 

-Mollalığa devam. Cesedi defnetmeliyiz. 

-Sultanım nasıl kaldırırız? Bunun yıkanması var, kefenlemesi var, tezkiyesi var. 

-Merak etme ben hepsini beceririm. 

-Gaslini ve defnini nerede yapacağız? 

-Fatih Camii'nde. 

Fatih Camii'ne gelirler. Padişah cenazeyi bizzat (molla kılığında) yıkar, kefenler. 

Musalla taşına yatırırlar. Namaz vaktine daha bir hayli zaman vardır. Vezir, Sultan'a 

fısıldar: 

- Sultanım eksik yaptığımız bir şey var galiba. 

-Nedir eksik olan? 

-Bu cenazenin hanımı, yetimleri var olamaz mı? 

-Doğru, elbette var olabilir. Şimdi sen cenazenin başında bekle. Ben mahalleyi şöyle bir 

kolaçan edeyim de geleyim. 

Padişah garip mâceranın başladığı yere koşar gider. Sorar soruşturur. Nalıncının evini 

bulur. Kapıyı takırdattığında, kapıyı yaşlı bir kadın açar. Padişah hadiseyi bu kadına 

anlatır.  

Anlatılanları metanetle dinleyen bu hanım, ölümü bekler bir tavır ile söze başlar: 

-Evlâdım, hakkını helâl et. Belli ki çok yorulmuşsun, der. Kadın olduğu yere yığılır gibi 

oturur. 

-Biliyor musun evlâdım; bizim efendi bir âlimdi. Akşama kadar nalın yapardı. Birinin 

elinde şarap şişesi gördüğünde parasını verir alır, eve getirip onu helâya dökerdi. 

-Niye dökerdi? 



-Ümmet-i Muhammed içmesin diye evlâdım. 

-Hayret! 

-Dahası var evlâdım. Malum kadınların ücretlerini öder, eve getirirdi. Ben sizin 

zamanınızı satın aldım. Şimdi burada oturmanız gerekir. Oturup dinlenin, derdi. 

Kendisi de çekip giderdi. Ben o kadınlara menkıbeler anlatır, mızraklı ilmihal, 

Hüccetü'l-İslâm gibi kitapları okurdum. 

-Bak sen! Millet bunu ne sanıyor, bu neler yapıyor? 

-O hep uzak mescidlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında namaz kılmalıyım ki, imam 

tekbir alınca Kâbe'yi görmeli derdi. 

Kimseye yüküm olmasın diye mezarını bahçeye kendisi kazdı. Kendisine: -İş mezar ile 

bitiyor mu, dedim. Seni kim yıkar, kim kaldırır? 

-Peki, o ne derdi? 

-Önce uzun uzun güldü, sonra: 

-Hatun, Allah büyüktür...Devrin padişahının işi ne? O yıkar ve kaldırır, derdi.”[6] 

-Örtü ise onların kalkanı ve koruyucusudur. 

Muhammed İkbal’in ifadesiyle:""Senin örtün bizim namusumuzun fanusudur." 

İnsanların yükselişi kadın eliyle olduğu gibi,alçalışları ve cezalandırılmaları da hep 

onlar eliyle olmuştur.İşte bir örneği; 

-Azerbeycandaki Şeyh San'an tepesiki o zattan ismini almaktadır.Bu zatın yüzlerce 

müridi vardır.Bir gün Abdulkadiri Geylanî cezbeye gelerek;Benim ayağım tüm 

evliyanın omuzlarındadır,der.O sırada uzak bir yerde bulunan kutublardan,Ahmed-er 

Rüfaî sırtını uzatıp,başını eğerek;işte omuzum,der.Hatta yanında bulunan talebeleri 

bundan bir şey anlamaz.Ancak sırtındaki ayağı görürler.Ancak bir tek Şeyh San'an 

itiraz eder.Abdulkadiri Geylanî de ona beddua eder."Domuzlara çoban olasın."der.Oda 

bir gayrı müslim kızına aşık olur,talebeleri dağılır.Kız kendini vermez.Ancak benim 

çiftliğimde domuzlarım var,onlara çobanlık yaparsan,kabul ederim,deyince kabul eder 

ve domuzlara çobanlık yapar.Diğer veli zatlar,Abdulkadiri Geylanî'den rica ederler.O 

zatda bunun üzerine şefkat eder ve der:"Elinize bir def alın ve:"Dağları da birer kazık 

yapmadık mı?"[7] âyetini okuyun,der.Onlarda o zatı bulurlar,sırtında bir domuz 

yavrusuyla gelmektedir.Onlar denileni yapınca,o zatda kendine gelir,toparlanır ve 

kurtulur. 

-Kadının ğayrı meşru yolla zinada bulunması affa kabil olmayan suçlardandır. 

-İbni Mesuddan;Rasulullah:"Kelime-i şehadet getirdiği halde ancak üç müslümanın 

kanı helal olur;Zina eden dul kadın,katilin ve mürtedin.."[8] 
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-Kurulan âile hayatı,kişinin cennet hayatını oluşturmak içindir.Nitekim Mehmet 

Kırkıncı hoca;Evlenmede yapılan şenliğin aslında evlenenler için olmayıp,dünyaya 

gelecek olan çocuk için bir karşılama merasimi olduğunu söyler.Bizde derizki;Velime 

yani düğün yemeğide sevinci ikramla kutlamak,nikahla bunu ilan etmek,gelişin 

meşruluğunu göstermek,şahitlerlede bunu tesbit etmektir. 

Bunun da temelinin sağlam bir yapı üzerine oturtulması gerekir ki;Dini ifadeyle buna 

Dinde denklik ve kefâet denmektedir. 

Aksi takdirde bu durum menfi olarak âienin devamında da görülecektir.Nitekim 

anlatılır; Kâmil birisinin 10-12 yaşındaki oğlu çarşıda tuluk içerisinde şerbet satan 

birinin tuluğuna çuvaldızı batırır,adam bir kaç kere devam eden bu olay üzerine 

babasına söyler.Oda hanımına ısrarla sorar,çocuğunun bu durumunu neden 

yaptığını,nedenini öğrenmeye çalışır.Kadın ise;Çocuğu doğmadan önce,Komşunun nar 

ağacının kendi bahçelerine sarktığını böylece o nara iğne batırarak emdiğini 

söyler.Sonunda komşuyla helalleşirler de o çocuk bundan sonra iğne batırmaktan vaz 

geçer. 

-Bundan dolayı çocuğun eğitimi,seçilecek eşle başlar. 

-Âyette:”İman edinceye kadar putperest kadınlarla evlenmeyin.İman etmiş bir 

cariye,beğenseniz bile putperest bir kadından kesinlikle daha iyidir.İman edinceye 

kadar putperest erkekleri de evlendirmeyin.İnanmış bir köle,beğenseniz bile putperest 

bir kişiden kesinlikle daha iyidir.Onlar ateşe çağırır.Allah ise izni ve inayeti ile cennete 

ve mağfirete çağırır,âyetlerini insanlara açıklar.Umulur ki düşünüp anlarsınız.”[9] 

-“(Ey Allah’a eş koşanlar)Siz de O’ndan başka dilediğinize tapın!De ki;Gerçekten 

husrana uğrayanlar,kıyamet günü hem kendilerini,hem de ailelerini ziyana 

sokanlardır.Dikkat edin,işte bu,apaçık hüsrandır.”[10] 

- İmamı Azama biri gelir ve çocuğunun 3,5 yaşında olup nereye yazdırması gerektiğini 

sorunca imam;sen 3,5 yıl geç kalmışsın,der.Artık bundan sonra onu nereye kaydedersen 

kaydet,der.Çünki gecikme olmuştur.Yani doğumla bunun başlaması gerektiğini ima 

eder.Ancak bu eğitim doğumdan önce başlamış olup oda evlenecek ahlaklı hanımın 

seçimi,helal yeyip,haramdan kaçınmakla çocuğun selahatinin sağlanması gerekir 

ki,buda her iki tarafın böyle birisini tercihdeki kararıdır. 

-Kız çocuğu şefkate ve zafiyetinden dolayı korunmaya muhtaçtır.Elbette sorumsuzca bir 

şekilde;Saldım çayıra,Mevlâm kayıra..olmamalıdır. 

-Bir veli üniversiteyi kazanan kızını Mehmet Kırkıncı hocanın yanına yardımcı olması 

için götürür.Hocada orada bulunan erkek çocukları göstererek,bunlarla beraber 

kalsın,der.Adam şaşkınca,olur mu hocam,deyince;Yahu sen canavarların içine getirmiş 

bırakıyorsun,hiç olmazsa bu çocuklar melek gibiler,der.Elbette düşünülmesi ve takib 

edilmesi gerekmektedir. 

İbret alınması gereken bir husus şudur ki;Çocukların dünya hayatlarını koruma ve 

kurtarma uğruna,ebedi hayatları ve kendileri kaybedilmemelidir. 

Herkese farzı ayın olan dinleri onlara öğretilmeli,tanıtılmalıdır. 
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- Rivayete göre Ka'b-ul Ahbar-ın babası,oğluna sadece Tevrat okumasını,diğer kitapları 

dolaba kilitleyerek okumamasını tavsiye eder ve oğlundan söz alır.Oda babasının 

ölümünden sonra kitapları okuyunca orada Peygamberimizin ve ümmetinin özelliklerini 

görerek müslüman ve tabiinden olur.[11]Kendisi kıssa anlatmakla şöhret 

bulmuştur.Samimi olmakla beraber dikkatle yaklaşıp süzmek,anlattıklarının 

israiliyatlarla ilgili olanların olabileceğini düşünmek gerektir. 

Burada anlatılmak istenen çocuğun neyi okuyup okumaması gerektiğini ona doğru 

olarak gösterip,okuması gerektiğini ondan gizlemeyerek,şimdi kalsın,ileride kendisi 

bulup okusun diyerek ihmalde bulunulmamalıdır. 

-Kişinin aile hayatı cennet hayatı olduğu gibi,cehennem hayatı da olmaktadır.Nitekim 

Bediüzzamanın talebelerinden imanlı doktor Sadullah Nutku’ya,doktorluk hayatında 

ibretli bulmuş olduğu bir olay olup olmadığı sorulduğunda şöyle anlatır; 

-Bir gün muayenehaneme bir karı-koca geldi.Kadın hasta idi.Yatırıp muayene edeceğim 

sırada bir de baktım ki kadın ölmüş.Bir kaç dakika ben ve kocası böylece şaşkınca 

bakıştık.Bunun üzerine kocası başladı şikayet etmeye;Zaten ben bu kadının çenesinden 

neler çekmiştim,şöyleydi,böyleydi,diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi. 

Tam bu sırada ölmüş olan kadın kalkarak;Doktor bey inanmayın,ben onun elinden 

neler çektim,bana ne zulümler etti,diyerek hem zulme uğradığını hemde kocasının yalan 

söylediğini söyledi ve tekrar sedyeye düşerek öldü... 

Olayın dünyevi boyutu olduğu gibi,uhrevi boyutu da unutulmamalıdır. 

-Ebu Hureyre ve Ebu Davudtan rivayetteki hadisde:"Hanımı olupta,aralarında adalet 

yapmayan kimse,kıyamet günü bir tarafı düşmüş veya bir tarafı meyilli olarak 

gelir."buyurulur.[12]  

  

                                                                                              MEHMET   ÖZÇELİK 

 

  

 

[1](Buhari, Enbuya 50, Amil 

fi's-Salât 7; Müslim, Birr 7, 8, 

(2550). (Metin Müslim'den 

alınmadır.)(Mürşid.) 

[2] Mürşid.2.0. 

[3] Mecmuatün minet-

Tefasir.Kâdı 

Beyzavî.1/489,Âl-i İmran.37. 

[4] Al-i 
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2002. 
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DUA, 41 YASİN VE FAZİLETİ 

  

Duanın tesiri azimdir.Her duaya cevab verilir.Ancak kabulü şartlara bağlıdır.Şartların 

oluşumu duanın kabulünde müessir bir rol oynar. 

Teyzem bir maksadının kabulü için bin bir İhlas okur.Ancak isteği yerine gelmediği gibi 

bir uyarıyla hatırlatmada bulunulmuştur. 

Teyzem rüyasında başsız olarak dolaşmakta olan tavukları görür.İlk etapta buna bir 

mana veremez.Ancak sebebini sorup tabirini araştırdığında sebebini şöyle 

bulur;İhlasları okurken başında sadece bir kere besmele çekmiş,ondan sonrakilerde ise 

çekmemiştir.Böylece rüyada önceden besmelesiz okumuş olduğu 1001 ihlaslardan dolayı 

gece rüyasında,başsız dolaşan tavukları görür. 

-Hasan amca,çok kötülükte bulunan birisi idi.Akibetide kötü bir şekilde sonuçlanmıştı. 

Ölmeden önce çocuklarına ölümü durumunda orada bulunan ziyaretteki zatın 

bulunduğu kabristana gömmelerini vasiyet eder. 

Ölümünden birkaç gün öncede o zatın kabristanını ziyaret etmek amacıyla kendisini 

oraya götürmelerini çocuklarından ister.Çocuklarıda bu isteğini karşılamak amacıyla 

babalarının temizliğine bakar,hazırlar ve o ziyarete götürürler. 

Ziyarete varan baba bir ara çocuklarına bastonunu vermelerini söyler.Onlarda 

türbenin içerisinde bir mana veremedikleri,dışarı çıkmaya yorumladıkları bu duruma 

karşı babalarının bastonla o zatın türbesine bir yandan vururken bir yandan da;Sen 

nasıl beni kabul etmezsin,sen nasıl olurda bana gelme dersin,diyerek vurduklarına şahit 

olurlar. 

Babalarından bu durumun sebebini sorduklarında şöyle anlatır;Ben size ölürsem bu 

zatın bulunduğu türbenin yanındaki kabre beni gömmenizi istemiştim.Dün gece ise 

rüyamda bu zatı gördüğümde bana;Buraya gelme,bizim yanımıza gelme diyerek,benim 

buraya gömülmeme razı olmadı ve istemedi. 

Ve sonuç aynen de öyle olur.Salihler meclisince kabul edilmemiştir.Kötü bir durumda 

iken 10 gün sonra ölerek başka yere gömülmüştür. 

-41 Yasin’inde bir çok keramet ve ikramları bir çok insan tarafından 

görülmüştür.Hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım bir hatıraya şöyle şahid oldum: 

Kayseri’de bir dostumuz iki gündür azab içerisinde kıvranıp ancak ölmeyen ölüm 

döşeğindeki akrabasına 41 yasin okumamız için beş arkadaşı davet etti. 



Gittiğimizde şahid olduğumuz manzara hiçbir zaman silinmeyecek silinmeyen 

cinsdendi. 

Manzara şuydu;26 yaşlarındaki bu genç gözleri kapalı,boğazından arabanın eksozu gibi 

hırıltı çıkmakta,karın bir metre havaya kalkıp inmekte,sanki karnında bulunan bir 

dikenli telin boğazından çekilmesiyle vermiş olduğu bir acı yüzünden okunmakta 

idi.Bakılması güç tam korkunç bir manzara ile karşı karşıya idik.Ve bu insan iki 

gündür bu hal üzere idi. 

Biz beş arkadaş yasin’e başladık.Beş dedik,bir azalma oldu.On dedik,ses kesildi ve karın 

inip kalkması azaldı,sima değişti.Onbeş-yirmi dedik,kulak vermeye başladılar,acaba 

öldü mü diyerek.Yirmibeş-otuz dedik,nabzını yoklamaya başladılar.Ve nihayet otuz 

sekize geldiğimizde öldü dediler. 

Bu durumu anlattığım bir kişi –herne kadar ölçü olmasada- şunu hatırlatmıştı;Hocam 

otuzsekiz Kayseri’nin plakası..işte tevafuk... 

Yasin o insan için büyük bir rahmet olmuştu. 

Çünki ya öldürüp ya da dirilten Yasin;ölmekte olan bu insanı öldürmüştü. 

Bütün hayırlı işlerde 41 Yasinin faydası müşahede edilmektedir.41 kere oluşu bir 

şifredir.Hadisde Peygamberimiz;Yasin Kur’an-ın kalbidir,buyurmuştur.Ve bu surede 

anlatılanlar ise;kalbi ihtizaza getiren ibretli olaylardır. 

Rasulullah Hicrete çıkacağında evinin etrafını saran,öldürmek üzere gelen müşriklerin 

üzerine 9 âyetini okumuş ve üfleyerek aralarından rahat bir şekilde geçmiştir. 

Yasin’in bir adıda kazalardan koruyucu anlamına –Müdafi-i kazadır. 

-Yasin hakkında hadis ve tefsirlerde şöyle buyrulur: 

-Yâsîn Sûresi Mekkîdir.Âyetleri - Kûfîde seksen üç, maadasında seksen 

ikidir.Kelimeleri - Yedi yüz yirmi yedidir.Harfleri - Üç bindir. 

- Bu Sûreye;Azîme,Muimme,Müdafaa-i Kâdiye,Kalb-i Kur’an» dahi denilmiştir. Âlûsî 

nakleder: «Ebû Nasrı Sezcî İbânede «Hasen» diyerek Hazreti Aişeden şöyle tahric 

eylemiştir: Müşarün'ileyha demiştir: Resulullah şöyle buyurdu «Kur'anda bir Sûre 

vardır ındallah Azîme yad olunur, sahibi de ındallah şerîf yad olunur, sahibi Kıyamet 

günü Rebîa ve Mudardan daha çokları hakkında şefaat eder. O, « Yasin » Sûresidir». 

Said ibni Mansur ile Beyhekî dahi Hassan ibni Atıyyeden tahric eylemişlerdir ki 

Resulullah şöyle buyurmuş «Yasin » Sûresine Tevratta Muımme denilir: Sahibine 

Dünya ve Âhıret hayrına ta'min eyler ve ondan Dünya ve Âhıret mihnetlerine karşı kor, 

ve Dünya ve Âhıret korkularını def'eder, buna müdafiai kadıye dahi denilir, sahibinden 

her fenalığı defeder ve her hayırlı haceti kaza eyler.Maamafih Beyhekî demiştir ki 

bunda Süleyman ibni defâ'dan Muhammed ibni Abdurrahman ibni Ebi Bekri ced'anî 

teferrüd eylemiştir. O ise münkerdir.Mamafih.Bununla beraber Hatîb dahi Enesten 

mislini tahric eylemiştir.Tirmizi, Kuteybe ve Süfyan ibni Veki' tariklarından Katade 

hadîsiyle Enesten Hazreti Peygamber sallallahü aleyhi vesellem buyurdu ki: «her şey'in 

bir kalbi vardır, Kur'anın kalbi de « Yasin» dir. Her kim «Yasin» okursa Allah onun 



kıraetine on kerre Kur'an okumak sevâbı yazar» diye tahric eylemiş ve buna bir hadîsi 

garîbdir demiş, senedinde Harun ibni Muhammedin mechul bir şahs olduğunu ve bu 

babda Hazreti Ebû Bekrisıddıktan da bir rivayet varsa da isnadında za'f bulunduğunu 

söylemiştir. Fakat alûsî şunu da kaybeder: İmam Ahmed ve daha gayrileri hadisiyle 

Ma'kıl ibni Yesardan sahih olarak merviydir ki Resulullah sallallahü aleyhi vesellem: 

«Yasin» Kur'anın kalbidir» buyurmuş ve bu, onun isimlerinden biri addolunmuştur. 

-Huccetül'islâm İmamı Gazalî buna bir vecih olmak üzere bu Sûrede haşr-ü neşrin 

çokca zikredildiğini,bir çok defa takrir edilmiş olduğunu haşr-ü neşri i'tiraf da iymanın 

kalbi mesabesinde bulunduğunu söylemiştir. İmamı Razî de bunu beğenmiştir, Keşifte 

şöyle denilmiştir: bir şey'in kalbi onun lübbü ve aslıdır ki maadası onun 

mukaddimatından veya mütemmimatından sayılır. Bu Sûreye kalb tesmiyesinde de 

işareti nebeviyye Fatihaya Ümmülkitab tesmiyesinde söylediğimiz vecih olsa gerektir. 

Ya'ni Peygamberler göndermek ve kitablar indirmekten maksud kulları meadda 

(öldükten sonra tekrar dirilme) gayei kemallerine irşaddır. O kemal ise burada zikr 

olunan tahakkuk ve tahallûk ile olur ki sıratı müstekıme sülûk ta'bir olunur. Bu sûre de 

işte onu beyana dairdir.Bundan Gazalînin haşri tahsıs etmesinin vechi de anlaşılmış 

oluyor. Biz de bunu şöyle ifâde etmek isteriz: Kalb hayatî heyecanın bir menşei olduğu 

gibi bu Sûre de sırrı ba’s (tekrar dirilmenin sırrı) ile bir heyecanı dinî ifâde ettiği için 

Kalbi Kur'an tesmiye edilmiştir demek olur. 

-Yine bu hikmete mebni olsa gerektir ki sahih haberlerde bu Sûrenin mevtaya okunması 

hakkında emir dahi varid olmuştur. Ezcümle İbni mâce, Ma'kıl ibni Yesardan şöyle 

tahric eder: Resuli ekrem sallallahü aleyhi vesellem buyurdu ki;onu mevtanızın yanında 

okuyun: ya'ni yasîni» burada mevtadan murad, hali ihtizarda (sekerat yani ölüm 

anında) ölmek üzere bulunanlardır deniliyor, Taybî demiştir ki: el'ılmü ındallah bunun 

sirri şu olsa gerektir: bu Sûrei kerîme usuli iyman ılminin ümmehatını, nübüvvet, 

keyfiyyeti da'vet, ahvali ümem, ef'ali ıbadın Allah tealâya istinadı, isbati tevhid, nefyi 

zıdd, emaratı sâa, haşr-ü ıâde gibi mesaili mu'teberenin hepsini takrir ve beyan ile 

meşhundur(doludur), İbni Hıbban, mevtâ ile murad, muhtadar «Ölüm anıdır»der. İbni 

Ebiddünya ile İbni Merduyenin tahric eyledikleri şu hadîs de bunu te'yid eyler: « Her 

hangi bir meyyitin baş ucunda –Yasin- okunursa her halde Allah ona kolaylık verir.» 

Bununla beraber müteahhırînden ba'zıları hadîsi zâhiri ile ahzeylemiş, hayır öldükten 

sonra okunur demiştir. Ba'zısı da kabrinin başında okunmasına zâhib olmuştur. İbni 

adiyy ve sairenin rivayet ettiği şu haber de bunu te'yid eyler: her kim anasının babasının 

ve yâhud bunlardan birinin kabrini her Cuma ziyaret eder de yanlarında  -Yasin- 

okursa her harfinin adedince ona mağrifet edilir. Bu babda daha diğer eserler de 

nakledilmiştir.[1] 

-Yâsin ve fazileti konusunda Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde şöyle buyururlar: 

“Sure-i Yâsin, lafz-ı Yâsin'de yazıldığı...”[2] 

“"Sure-i Yâsin on defa Kur'an kadar" olduğuna rivayet vardır.”[3] 

“Sure-i Yâsin'in hurufatı hesab edilse, Kur'an-ı Hakîm'in mecmu-u hurufatına nisbet 

edilse ve on defa muzaaf olması nazara alınsa şöyle bir netice çıkar ki: Yâsin-i Şerif'in 

herbir harfi takriben beşyüze yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasene sayılabilir.”[4] 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftn1
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftn2
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftn3
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftn4


“Birinci Sual: Denildi ki: "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'anî gibi okunan virdler, kudsî 

şeyler, bazan hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'î birtek 

hediye ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek, tavr-ı 

aklın haricindedir." 

Elcevab: Fâtır-ı Hakîm nasılki unsur-u havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve 

tekessürlerine bir mezraa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan 

ezan-ı Muhammedî (A.S.M.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek 

gibi, öyle de; okunan bir Fatiha dahi, (meselâ) umum ehl-i iman emvatına aynı anda 

yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, manevî havada 

çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtrî telsiz telefonlarda 

istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasılki bir lâmba yansa, mukabilindeki binler âyineye 

(herbirine) tam bir lâmba girer. Aynen öyle de, bir Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar 

ruhlara hediye edilse, herbirine tam bir Yâsin-i Şerif düşer.”[5] 

“Birinci Suret: Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii, Barla'da 

seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men' edildiği 

hengâmda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her 

tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla 

mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. 

Sonra dedi ki: "Kur'an'ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda 

bir eser-i itab var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur'an'ın itabı var. Yâsin 

Suresini şefaatçı yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız, Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye dedi ki: "Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed 

Efendi bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, 

ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek." 

İşte bu hâdise, kat'iyyen delalet ediyor ki; o yağmur, Hizmet-i Kur'an'la 

münasebetdardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki; Sure-i Yâsin anahtar ve 

şefaatçı oldu ve yağmur kâfi mikdarda yağdı.”[6] 

  

                                                                                                          MEHMET     ÖZÇELİK 

  

  

  

  

 

  

 

[1] Bak.Mürşid. [2] Sözler.299,Mesnevi-i 

Nuriye.196,248 

[3] S.346. 

[4] S.347. 
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[5] Şualar..685,Sikke-i 

Tasdik-i Gaybi..69. 

[6] Barla Lahikası.168-

169,St.19-20,Tarihçe-i 

Hayat.328. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

EVİMİZE AKAN KANALİZASYON 

 

Herkesin var da neden bizim de olmasın? Hem yeni bir şey bizde niye bulunmasın? 

Bizim herkesden neyimiz eksik ki? Hem zaten çocuklarda durmayıp,ya 

akrabalarına,genelde de komşulara kaçıyorlar,böylece onları da durdurmuş olmaz 

mıyız? Hem olacak olan yeniliklerden haberdar olmuş,dünyada neler dönüyor bilmiş 

oluruz…Tüm fetvalar olması yönünde olunca geriye ya susmak veya çar-ı naçar evet 

demek kalıyordu… 

            Kendisi hoca idi.Örnek bir aile idi ve en azından öyle olması gerektiğinin 

şuurunda idiler.Ancak durum mümkün olmasa da alma yönünde ağır basıyordu. 

            Nitekim aldılarda.Canım kötülerden bize ne! Biz faydalı olana bakarız,günah 

onların boynuna… 

            İyi olmuş görünüyordu.Artık çocukları komşuya kaçmıyor,uslu uslu karşısına 

geçip çizgi film seyrediyorlardı.Zaten çizgi filimen de bir şey olmaz ki…Adı üstünde 

çizgilerle yapılan,karton üzerine çizilen resimlerden ibaret..zaten İngilizlerde bu çizgi 

filmine Karon diyorlar.Essahlı bir şey değilki…Savunmalar mantıklı 

görünüyordu.Susmak en iyi yoldu.Şimdi açık ve net olmayan bir şey için kalkıp hanımla 

hır-gür mü edelim şimdi,elbette olmazdı!Hem alırken de konuşarak,bazı dostlara 

danışarak almıştık.Varsa bir günah biraz da onlara taksim ettik mi bize pek de bir şey 

kalmıyor zaten… 

            Günler günleri kovalıyordu.Çocuklar sadece çizgi filimlerle kalmıyor,yanınmda 

masum görünen filimlerde seyrediyorlardı.Gavur filmiydi ama dövüşlüydü.Aslında 

benimde hoşuma gitmiyor da değildi haa..Hele bir Japon mu,Çin mi filimleri 

çıkıyorduki,gerçekten neydi bee..ööf,adam bi takla atıyorki,görmeye değer..  

            Bazen hanımla karşısına geçip,o acıklı filimleride seyrediyordukki,göz 

yaşlarımızı tutamıyorduk,dünyada ne insanlar varmış ki,haberimiz yok.Haa hep 

bunları seyrettiğimizi sanmayın haa,onun adı neydi,şeyy,tamam hatırladım,Cuma 

geceleri çıkıyordu,İnanç dünyası…Haftada bir… 

file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftnref5
file:///D:/islam%20bilgi%20arsivi-DOSYA%20PDF%20YAP/GÃ¼ndem%20ve%20harman/dua_41_yasin.htm%23_ftnref6


            Artık misafirlere gidemediğimiz gibi,misafirlerde gelmez oldular.Çünki başka 

türlü tatmin olma yolları bulmuştuk.Adeta uyuşmuş,uyuşturulmuştuk.Bundan 

kurtulunması imkansız gibi idi. 

            Aile fertlerinin çehrelerinde gün be gün değişiklikler,konuşmalarda farklılıklar 

sezilmekte idi.Bizlere bir şeyler oluyordu.Ancak bir türlü neden ve nereden 

kaynaklandığının farkını pek fark edememiştik. 

            Bu sıkıntı ve bocalama içerisinde iken,bir gün hanım bir rüya görmüştü.Pek tevil 

ve yorumada ihtiyaç bırakmıyacak cinsden idi. 

            Rüyada; oturmuş olduğumuz evin eşyaları gayet güzel ve temizdi.Herşey yerli 

yerinde ve düzenli idi.Ancak bir taraftan sürekli akmakta olan kanalizasyon evin 

içerisinde bulunan eşyaları kirletiyor,hanımda telaş içerisinde onları kurtarmaya 

çalışıyordu.Ancak ne derece kurtarabilecekti.Çünki kanalizasyon sürekli 

akıp,kirletmeye devam ediyordu. 

            Bu rüyadan anladıkki;bu güzel bir nimet olan Televizyon ve Kanallar,kullananın 

kirletmesiyle,seyredenler de kirleniyorlardı.Keçi boynuzu gibi,bir parça gıda 

verirken,çoğunluğu fuzuli şeylerle meşgul ediliyordu. 

            Alan arkadaşlarımızda aldıklarında,bir alternatif olarak müsbet kanalların 

olmasından dolayı almışlar ancak zamanla onlarda başka ellere veya başkalaşan ellere 

geçince çığırdan çıkmış ve çığırdan çıkarmıştı. 

            Böyle olan arkadaşlardan birinin hanımı feryad ediyordu.Çünki televizyonu 

almak için elindeki bilezikleri vermişti.Ya o bilezikler ahirette bileklerine ateş olarak 

dolandırılırsa,ya yılan olarak boynuna dolanırsa ne yapacaktı?Hatta bu sıkıntının 

sevkiyle o kanal sahibine mktub yazmış,bu sıkıntısını dile getirmişti.Ancak bir türlü 

tatmin olmuyor,sorumluluktan kurtulamıyordu. 

            Sonunda başka yollara baş vurmuştu.Gece vakti herkesin yattığı bir sırada 

Televizyonu yerinden kaldırmış,sandığa sığdıramadığı bu mereti,sonunda elbise 

dolabına zorda olsa saklamıştı.Sabah uyanan beyi tedirgin bir vaziyette hanımını 

uyarıp,hanım kalk televizyon yok,yoksa gece vakti birinci kat olan eve girip aldılar 

mı,diye sormaya başlamıştı.Hanımı sıkıntısını anlatmışda,oda anlayışla karşılayıp biraz 

rahatlamıştı.Çocuklara ne diyeceklerini de konuşarak bulmuşlardı. 

            Akşamdan bozulan televizyon tamirciye verilmiş,yapılmakta idi.Fakat arıza yarı 

televizyon fiyatında olup şimdilik parçayı alamıyacaklarından 

bekliyecekler,televizyonda tamircide bekleyecekti.Çocuklarda şimdilik inanmış 

gibilerdi.Ancak buda nereye kadar devam edecekti? 

            Bu durumda en önemlisi çocuklara o kontrol mekanizmasını aşılamak,kendi 

kendilerini kontrol etmelerini sağlamak idi.Geçici tedbirler,köklü tedbirler değildi. 

            Bir öğretmen arkadaş evinde şahit olmuş olduğu bir hadiseyi şöyle anlatmıştı; 



            Birgün okuldan gelmiş hemen televizyonu açmıştım.8 ve 10 yaşlarındaki iki 

oğlum hemen gelerek televizyonu kapattı.Biraz kızarak neden yaptığını oysa şu anda 

haberlere falan baktığımı söyledim.Onlar ise bana beni düşündüren şu sözü söylediler; 

            Baba,sen zaten gündüz okuldasın,şimdide televizyonla ilgileniyorsun,bizimle 

ilgilenmiyorsun.Bizimle ilgilenesin diye kapattık. 

            Bediüzzaman;kadınlar yuvalarına dönmeli demekte.Aslında dışarıyla uğraşan 

erkeklerinde yuvalarına dönmeleri,yuvalarındakilerle ilgilenmeleri gerektir.Yuvadaki 

yavrulara,dışarıdakilere gösterdiğimiz ilgi ve alakayı göstermemekteyiz. 

            İçimize,iç alemimize dönüp muhasebe yapmalıyız.İçimizi dışa açılma uğruna 

ihmal edip,bir çok değerleri dışladık,dışarıda bıraktık ve dışlandık. 

            Masumane bir istek olarak;dışa açılmalıyız,dedik,içi ve içimizi unutup ihmal 

ettik.Bugün sadece bizim değil,tüm dünyanın ortak derdi;kendi iç dünyasından 

uzaklaşmasıdır.İnsanlar iç dünyalarını,dışarıyı gezdikleri kadar 

gezmeli,görmeli,anlamalı,anlatmalı,orada da kalmalıdır. 

            Zengin bir hemşehrimize de,neden televizyon almadıklarını sorduklarında şöyle 

diyordu;Ben aldığım zaman iki tane almam lazım,biri hanımlara,biri de erkeklere,ona 

da şimdilik almaya gücüm yetmez diyordu.sebebini ise şöyle izah ediyordu; 

            Bir gün bir akrabada birkaç ev oturmuştuk.Çocuklar televizyonun önüne geçmiş 

seyrediyorlardı.Büyüklerde sohbete dalmış bazen gözlerini kaçırıp bakıyorlardı.O 

arada çıkan bir sahneden dolayı onbeş yaşındaki bir erkek,bağırarak yanında bulunan 

kendi yaşlarındaki akrabasının kızına sarılmaya başladı.Oda,herkesde utanmıştı.Ancak 

olan olmuştu. 

            Durum göz ardı edilemiyecek kadar vahimdi.Bunun bir muhasebesi 

yapılmalı,aile ferdleri ortak karara vararak,kendilerini buna mahkum 

etmemeliler,çocuklarınıda aşırı derecede meşgul olup bağlanmaktan korumalıdırlar. 

            Mahkum olan hakim olamaz.Mahkum değil,irademizle ve irademize hakim 

olalım… 

                                                                                              20-09-2002 

                                                                                      Mehmet    ÖZÇELİK                 

 

 

ABUZER HOCA 

 

Şakacı bir insan,kendisine hoca denilmesi ise bir camide ve Diyanete mensub bir 

görevli olduğundan değildir,cenaze yıkamasından dolayı kendisine bu ad verilmiştir. 



Hayatını devam ettirebilmesi için,bazılarının hayatının devam etmeyip son bulması 

gerekmektedir.Ölümler bile hayat kurtarmaktadır.Dünyada tam bir denge unsuru süre 

gelmektedir. 

Abuzer Hoca yanında taşıdığı forslu saatiyle bazen iç cebinden çıkararak fors 

atmaktaydı.Böyle pahalı bir saati alacak pek de durumu müsaid değildi.Zaten olmuş 

olsaydı herkesin korktuğu bir işi yapmazdı!Nereden aldığı konusunda ise şunları 

anlatmaktaydı;Köyün ağası ölmeden önce kendisini Abuzer Hocanın yıkamasını,parayla 

birlikte bu saatin de kendisine verilmesini vasiyet etmiş.Abuzer Hoca bazen böyle 

hediyelerle de sevindiriliyordu. 

Bu sebebledir ki;Abuzer Hoca da kendisine böyle yağlı bir cenaze bulan olursa,onu 

mükâfatlandırıyordu.Genellikle hediyesi de bir buçuk kişilik kebab yediriyordu.Eğer 

normal bir kişinin cenazesi olursa,bu durumda da bir kişilik kebab yediriyordu.Bu 

şekilde de bir çok kişiye kebab yedirmişti. 

Bunlar içerisinde en fazla yiyen Celâl Bey’di.Kayın babası öldüğünde de hocayı 

çağırmış,o zaman da kebabını yemişti.Hatta sevib itimad ettiğinden dolayı kendisine 

evinin telefonunu bile vermiş,gece gündüz demeden,24 saat kendisini arayabileceğini de 

tenbih edip söylemişti. 

Yine günlerden bir gün;Celâl bey çalıştığı otelde gece görev yaptığından dolayı gece 

vakti ve yalnız,canı ise sıkılmakta,âdeta kendisine işin olmadığı bu ortamda bir iş 

aramaktaydı. 

Aklına ilk gelende o gün görmeyipde özlemini çektiği Abuzer hoca oldu.Zaten onu 

hatırlayıp düşünmekle de biraz olsun rahatlamıştı. 

Gece vakti,saat iki.Abuzer hocanın evinin telefonu hüzünlü hüzünlü çalmaya 

başladı.Telefona çıkan Hocanın hanımı idi.Uyku sersemliğiyle biraz da şaşkın olan 

hocanın hanımı;Kimi ve ne için aradığını sorduğunda,telefonun öbür ucundaki üzüntülü 

şahıs Hastahaneden aradığını,iki tane cenazelerinin olup hemen yıkayarak köye 

götüreceklerini söylemişti. 

Kadın bu vakitte de olur mu dediyse de, karşıdaki adamın hiç de anlayacağı yok gibiydi. 

Neredeyse  telefonu kapatacaktı.Dur kardeşim dur,hocaya bir söyliyeyim, demişti ki 

zaten hocada sese uyanmış ve ne olduğunu soruyordu.Hanımı iki tane cenazenin 

olduğunu, hemen yıkayıp köye götüreceklerini söyleyen bir cenaze sahibinin olduğunu 

söylemişti. 

Durumu anlatan hanımına hoca;beklesinler,sabah gelir yıkarım,demişti.Telefondaki 

şahıs ise sabırsızdı,bekleyecek durumu yoktu.Aslında pek minneti de yoktu,başka hoca 

mı yoktu sanki,onu çağırırdı.Ve hocanın hanımına bu ihtarıda yapmıştı;Bacım iki 

cenazemiz var,eğer hoca gelmeyecekse,biz başkasına telefon edeceğiz... 

Kadın telaşlı telaşlı;hoca hoca,kalk kalk,bak başkasını tutacaklarmış,gelmiyorsa bize 

söylesinler diyorlar... 

Hoca işin bu kadar da ciddi olacağını hiç mi hiç tahmin etmemişti. Belli ki bunlar sabahı 

beklemeyeceklerdi. İki tane de cenaze,uyku feda edilmez mi? 



Bu düşüncelerle cevabı geciktirmeden veren hoca,hemen geleceğini tekrar tekrar 

söylemişti. 

Belli ki hoca eğitimliydi.Bir an evvel hazırlanmış ve gecenin o vaktinde hastanenin 

yolunu tutmuştu.İşin garip tarafı Hastane şehrin üst tarafında,evi ise şehrin tam alt 

tarafında idi.Buna rağmen bir saate yakın bir zaman içerisinde hastaneye varmış ve 

oradaki görevlilere cenaze yıkamak için geldiğini haber vermişti. 

Ancak etrafta kimseleri görmeyince içerisine bir korku düşmüştü;Acaba gecikmiş 

miydi? Başka birisine mi yıkatmışlardı? düşünceleri içerisinde bocalarken,orada 

bulunan görevliler hocayı daha önceden de tanımakta idiler.Bir şeylerin olduğunu 

sezmişlerdi.Bu amaçla biraz da onlar hocayı konuşturmak amacıyla;Hele hoca gel,çay 

yapmıştık içelim,dediler. 

Hocanın hiç de çay içecek hali yoktu.Durumu anlamak için dahi olsa,istemeyerekten 

kabul etti. 

Hayrola hoca,ne cenazesi,anlat hele şunu! 

Hoca baştan sona serüvenini anlatmıştı.Yine de inanamamış;Gerçekten siz beni 

çağırmadınız mı?diye bir daha teyit ettirmişti. 

Belli ki uygunsuz birisi kendisiyle dalga geçmiş,kendisini oynatmıştı...Ama bu şahıs 

kimdi? 

Hoca biraz düşünceli,biraz kızgın olduğu halde çaresizce evinin yolunu tuttu.Bu meçhul 

şahıs zihninde şerit halinde geçenler içerisindeki isim ve simalardan hangisi 

olabilirdi?Yine de hoca insaflı birisi idi ki kesin olarak şu diyemiyordu!Ancak birisinin 

üzerindeki şüpheleri yoğunlaşıyordu fakat ondan da ummuyordu.Yine de??? 

Artık sabah namazı vakti olmuş,kendisi gibi hanımı da bu meçhul şahsa kızgın oldukları 

halde namazı kılıp zorla uyuyabilmişlerdi. 

Öğle sonu arkadaşlarıyla çay içmekte olan hoca gözleri kızarmış,kızgın bir vaziyette 

oturmakta idi. 

Yanlarına yaklaşan Celâl bey özellikle hocanın sinirli halini görüp,habersizce sebebini 

sormuştu.Arkadaşları ise konuşmayan hocanın sinir sebebini;Gece birisinin evini 

arayarak, hastanede iki cenazenin olduğunu söyleyip,dalga geçmiş olduklarından dolayı 

olduğunu anlatmışlardı. 

Celâl bey ise;Allah Allah! Cenaze yok muymuş? alaycı ifadesini söylemesiyle yerinden 

fırlayan hoca şüphelerinin üzerinde yoğunlaştığı kişiyi bulmuştu. 

-Ulan,o sensin!Bir daha benimle konuşma!Ver bakalım benim o telefon numaramı,bir 

daha beni arama,artık bundan sonra kebab-mebab yok sana... 

-Hocaya ısmarlanan kahveler,iltifatlar,özürler,arkadaşların araya girerek sevdiğinden 

dolayı bunları yapmış olduğu telkinleri hocayı bir türlü teskin etmiyordu.Artık yedirilen 

kebablar bu hareket ile son bulmuştu. 



Ancak son bulmayan bir şey vardı;bu durum da hocanın içerisinde bir ur gibi kalmış ve 

şu tehdid de bulunmuştu; 

-Bana bak Celâl!Eğer sen ölürsen,söz olsun,senin cenazeni ben yıkayacağım,para da 

almayacağım ama yapacağımı da biliyorum.Seni iyice evire çevire,acı çektirerekten 

yıkayacağım. 

Durum mu ne oldu?Hoca yoksa dediğini yaptı mı?Acaba nasıl ve neler yaptı, kim bilir? 

Ancak hoca yıkayamadan kendisi yıkanmıştı... 

Ava giden avlanmıştı... 

-Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hükümleri şu idi: “Hayat bir gündür; o da 

bugündür...” 

Bediüzzaman da öyle diyordu:”Hayatı bulunduğun gün bil.” 

“Kimler geldi kimler geçti bu felekten, 

 Kalbur ile un elerken,deve geçti bu elekten...” 

“Gel nazar kıl mezarımın taşına. 

 Âkil isen aklını al başına. 

 Bir dem ben de sefa sürdüm cihanda. 

 Âkibet bak taş diktiler başıma...” 

  

19-08-2002 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

 

ENANİYET – BENLİK 

Âyette inanmayanlar için:”İşte onlar hayvanlar gibidir;hatta daha da sapıktırlar.”[1]. 

            Bazı insanlar kendi görünen bu hakikatlarını bize de uydurmak için evrim 

dediler.İnsanın aslını inkâr ettiler.Asılsız bir gurura kapıldılar. 
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            İnsanı bir et yığını,sadece maddeden müteşekkil bir varlık olduğunu;ruh,akıl ve 

kalbi susturmak üzere insanı maddeyle yoğurup,maddeyi ona kıble yaptılar.Maddeyi 

ilahlaştırıp,bir kararda kalmayıp,değişken olan maddeyi esas kabul ettiler.Allah’ın 

kıblesinden yüz çevirip,gururlarının ilahlaştırdığı maddeyi kıble edindiler.Bunada 

Materyalizm adını verdiler. 

            Evet yetmedi...Bu manevi duygular,Allah diye haykırdı.Bazen 

sızladı,sızlandı.Düşünmek ve o duyguları tatmin etmek istedi.Doyum kanalı olan 

uluhiyeti,maneviyatı ve dini ortadan kaldırmak üzere,insanlık ve hayvanlık aleminde eşi 

görülmez bir vahşet ile zulmetmeye başladı.Buna da Kominizm dedi. 

            Ara ara bu gurur ilahı tepki gördü.Benliğini başka bir surette göstermek üzere 

münafıkane cılkı çıkmış bir insancıllığın,Hümanizmin arkasına gizlenerek,insanlıktan 

dem vurmaya çalıştı.Ve iddia ettiki;İnsan bu dünyaya mutlu olmak için 

gelmiştir,mutluluğu temin etme uğruna az ve azınlığın refahını sağlarken,onun uğruna 

çoğunluğu feda eder.Sınırlı bir kesinme narkozlu huzur verir.Umuma hastalık,ızdırap 

ve ölümü tattırır. 

            Menfaatı uğruna herşeyini verir.Olmayan namusunu,şerefini ve de 

değerlerini...Gerçek rabbisine ise,ilgisiz ve bîganedir.Bir fincan kahve uğruna yüz takla 

atarken,gurur elini tutar,rüku ve secdeye eğdirtmez. 

            İnanın bu dünya imtihanına gelişi,gurur ve kibirle başladı.Bitiş ve gidişi de 

gururla sonlanacaktır.Gurur tüm çehresini gösterecektir. 

            Yeni yeni dünyanın yeni düzenbaz düzeni;Hümanizm ve Fir’avinizmdir. 

            Ene ve benlik,bir şeftali veya kayısı kabuğu gibi olup,içindeki çekirdeğin dışa 

çıkarak,neşvü nema bulup gelişmesini ve büyümsini engeller.O kabuğun kırılması 

gerektir.Aksi takdirde çekirdek çürür,ölür ve biter. 

            Tıpkı alemi içerisinde barındıran bir çekirdeğin kabuğunu kırarak,neslini devam 

ettirerek aleme yayılması gibi,insanda kendisine verilen benlik kabuğunu 

kırmazsa,özü,tüm kabiliyet ve değerleri söner,bir hiç olur. 

            Kabuk mesabesinde olan benlik,bir cihette koruyup,muhafaza ederek ağaç olup 

varlığını devam ettirmesine sebeb olurken,diğer cihetle de,özünü bırakıp kabukla 

meşgul oması halinde şeytana eş ve arkadaş olur. 

            Şairin ifadesiyle;Oluklar çift,birinden nur akar,birinden kir... 

            O halde benlik,gurur ve kibir aracı değil,Allah’ı bilme ve tanıma aracı olmalıdır 

ki,insan insan olsun... 

  

                                                                                              MEHMET   ÖZÇELİK  

 

  



 

[1] A’raf.179. 

 

 

 

 

CENNETTE AİLE 

 

Kur’an-ı Kerim-de cennette kadınlar eşler tanımlanırken,aile ortamı şu ifadelerle dile 

getirilir: 

”Orada çok temiz zevceler de onların.”[1] 

“Adn cennetine girecekler atalarından,eşlerinden ve zürriyetlerinden Salih olanlarla 

birlikte olacaklar.Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler;Sabrettiğiniz 

için size selam olsun.Ahiret yurdu ne güzeldir.”[2]  

“Siz ve eşleriniz cennete girin.Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.”[3]  

Cennet ne kadar erkek içinse,o kadar da kadın içindir.[4] 

Yani denilecek olursa ki;Ahirette farklı kabiliyetler olacak mı? 

Elbette.Zira dünya hayatındaki tüm imtihanlar bu farklı neticeyi vermek içindir.Ve 

insanlar kadın olsun erkek olsun bu kabiliyeti nisbetince cennetten ayrı ayrı zevk 

alacaklardır.Bir örnek verecek olursak;Peygamberimizin cennettin tüm tabakasında 

bulunan insanları kendi seviyesinde bulunan ve hazırlanan bir sofraya davet etse,her bir 

insan tıpkı dünyada da örnekleri olduğu gibi,farklı farklı lezzet alacaklardır.Sofra ve 

iyecekler bir olduğu halde,lezzetler farklıdır.Buda iman ve Salih amel mihengiyle olur. 

“Ayrıca biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirdik.”[5] 

“Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler vardır ki,bunlardan önce onlara 

ne insan,ne de cin dokunmuştur.”[6] 

Cennet kadınları sıfat olarak tavsif edilirken en önemli özellik olarak şöyle 

tanımlanırlar: 

“İçlerinde güzel huylu,güzel yüzlü kadınlar vardır.”[7] 

“Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır.”[8] 
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“Bunlardan önce onlara ne insan,ne de cin dokunmuştur.”[9] 

En önemli özelliği orada usanç yoktur.[10] 

Orada tükenme de yoktur.[11] 

Âyetlerde kesin olarak anlaşılan odur ki;Cennette aile ve aile hayatı vardır.Kadın için 

erkek,erkek için de kadın vardır.Tabaka tabaka olan cennet,her biri için uygun tabaka 

da eşlerle aile hayatını sürdürürler.Yani;elbetteki cehennemde olan veya cennetin en 

aşağı tabakasında bulunan bir erkekle,cennette ve en üst derece bulunan hanımı aynı 

durumda bir araya gelecek değillerdir.Denklik esasdır.Fıkhen de dünyadaki ölümle 

nikah bozulmaktadır. 

“Ekl ve şürb ve muamele-i zevciye gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye 

gider. Fakat o vazifeye bir ücret-i muaccele olarak öyle mütenevvi leziz lezzet içlerine 

bırakılmıştır ki, sair lezaize tereccuh ediyor. Madem bu dâr-ı elemde, bu kadar acib ve 

ayrı ayrı lezzetlere medar; ekl ve nikâhtır. Elbette dâr-ı lezzet ve saadet olan Cennet'te o 

lezzetler; o kadar ulvî bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevî ücretini de lezzet 

olarak ona katarak ve dünyevî ihtiyacı dahi uhrevî bir hoş iştiha suretinde ilâve ederek, 

Cennet'e lâyık ve ebediyete münasib, en câmi' hayatdar bir maden-i lezzet olur.”[12] 

  

“Vâlideyn ve evlâda muhabbet-i meşruanın neticesi: (Nass-ı Kur'an ile) Cenab-ı 

Erhamürrâhimîn, onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mes'ud aileye safi olarak 

lezzet-i sohbeti, Cennet'e lâyık bir hüsn-ü muaşeret suretinde, dâr-ı bekada ebedî 

mülâkat ile ihsan eder. Ve onbeş yaşına girmeden, yani hadd-i büluğa vâsıl olmadan 

vefat eden çocuklar,-Vildanun Muhalledun-  ile tabir edilen Cennet çocukları şeklinde 

ve Cennet'e lâyık bir tarzda gayet süslü, sevimli bir surette, onları Cennet'te dahi peder 

ve vâlidelerinin kucaklarına verir. Veledperverlik hislerini memnun eder. Ebedî o zevki 

ve o lezzeti onlara verir. Zira çocuklar sinn-i teklife girmediklerinden; ebedî, sevimli, 

şirin çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli şeyin en a'lâsı Cennet'te bulunur. 

Yalnız çok şirin olan veledperverlik, yani çocuklarını sevip okşamak zevki -Cennet 

tenasül yeri olmadığından- Cennet'te yoktur zannedilirdi. İşte bu surette o dahi vardır. 

Hem en zevkli ve en şirin bir tarzda vardır. İşte kabl-el büluğ evlâdı vefat edenlere 

müjde...”[13] 

“Mü'minlerin kabl-el büluğ vefat eden evlâdları, Cennet'te ebedî, sevimli, Cennet'e lâyık 

bir surette daimî çocuk kalacaklarını.. ve Cennet'e giden peder ve vâlidelerinin 

kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak 

gibi en latif bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklarını.. ve herbir lezzetli şey'in 

Cennet'te bulunduğunu.. "Cennet tenasül yeri olmadığından, evlâd muhabbeti ve 

okşaması olmadığı"nı diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını.. hem dünyada on 

senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel safi, 

elemsiz milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasını kazanmak, ehl-i imanın en 

büyük bir medar-ı saadeti olduğunu şu âyet-i kerime –Vildanun muhalledun- cümlesiyle 

işaret ediyor ve müjde veriyor.”[14] 

Cennetteki cimada evlad olmaz.[15] 
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Dünya hayatındaki tenasülde ise;”Hayvanattan olsun nebatattan olsun tevellüd ile 

tenasül şümulüne dâhil olan her ferd vech-i arzı istilâ ve tasallut etmek niyetindedir ki, 

arzı kendisine ve zürriyetine has ve hâlis bir mescid yapmakla Fâtır-ı Hakîm'in esma-i 

hüsnasını izhar ile Hâlıkına gayr-ı mütenahî bir ibadette bulunsun.”[16] 

“Tenasül, teselsülde şerait-i âdiye-i itibariyedendir.”[17] 

”O Hâlık-ı Kerim, tenasül kanun-u azîminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak 

birer maaş gibi birer lezzet-i cüz'iye veriyor.”[18] 

“Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve 

tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, 

Cennet ve Cehennem'in vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise; kanun-u 

tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumî kanunlar misillü, 

kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler... Kalb etrafındaki ilhamat ve 

vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ sema âfâkında melaike ve şeytanların 

mübarezesine kadar o kanunun şümulünü iktiza eder.”[19] 

”Bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikiyle sabittir ki; izdivacın 

hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için 

rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz'iyedir. Madem hikmeten, hakikaten, izdivac 

nesil içindir, nev'in bekası içindir.”[20] 

Beşeri bu şekilde çoğaltan Allah;” Acib istinsah eder o kudretin kalemi.. şu sırr-ı 

tenasülât...”[21] Elbette kendisi bundan münezzehtir.Çünki” tegayyür, ya tenasül, ya 

tecezzi eden elbet; ne Hâlık'tır, ne Kayyum'dur, ne İlah...”[22] 

“Âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu perde-i hacalet, 

insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, san'ata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle 

perdelerdir ki, hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edebdir, hacalet ona hiç temas etmez.”[23] 

Hırakl peygamberimize gönderdiği mektubunda;Yazmışsınki;beni eni yerler ve gökler 

kadar olan cennete-[24] davet ediyorsun,cehennem nerede? 

Rasulullah dedi;Sübhanallah,gündüz geldiğinde,gece nerede?[25]yani,onun arka 

yüzünde,cennet yukarıda,cehennem aşağıda. 

-Hadisler de ise:Ebu Hureyreden rivayet edilen hadisde:”Ehl-i Cennet'ten her birinin 

iki kadını vardır ki, vücûdünün letâfetinden iki baldırı (kemiği) nin iliği etinin üstünden 

görünür.” 

-Enes İbn-i Mâlik radiya'llâhu anh'den Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in şöyle 

buyurduğu rivâyet olunmuştur:Cennet hûrilerinden bir kadın yer halkına baksa hiç 

şüphesiz o, Cennet'le yer arasındaki fezâyı aydınlatır. Ve orayı bir güzel koku doldurur. 

Yine muhakkaktır ki, o kadının baş örtüsü, dünyâdan ve dünyâdaki her şeyden 

değerlidir.  

--Ebu Hureyrden rivayette:"Tüm ümmetim cennete girecek Ebâ yani yüz çevirip 

itaatsizlikte direnerek ısrar eden müstesna.Eba kimdir?diye sorulduğunda 

peygamberimiz;Bana isyan eden ebädır,dedi.”[26] 
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                                                                                      Mehmet  ÖZÇELİK    
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İmran.15,Nisa.57. 

[2] Ra’d.23-24.,Nahl.32. 

[3] Zuhruf.70. 

[4] Fetih.5. 

[5] Tur.20. 

[6] Rahman.56. 

[7] Rahman.70. 

[8] Rahmanç72. 

[9] Rahman.74. 

[10] Fatır.35. 

[11] Sad.54. 

[12] Sözler.B.Said Nursi.499. 

[13] Sözler.648. 

[14] Mektubat.B.Said 

Nursi.78. 

[15] Mecmuatün minet-

Tefasir.Kadı 

Beyzavi.(Arapça)1/86. 

[16] Mesnevi-i Nuriye.B.Said 

Nursi.217. 

[17] Muhakemat.B.Said 

Nursi.125,123. 

[18] Sözler.B.Said Nursi.555. 

[19] Age.179. 

[20] Age.409,388.İşarat-ül 

İ’caz.B.Said Nursi.145. 

[21] Age.704. 

[22] Sözler.age.697. 

[23] Age.232. 

[24] Al-i İmran.133,Hadid.21. 

[25] Mecmuatün minet-

Tefasir.(Arapça)1/587. 

[26] Age.1/483. 

 

 

 

EHVEN-ÜŞ ŞER – ADALET-İ İZAFİYE 

 

Şeriatın bir kaidesidir ki:”Umumi bir zararın gelmemesi için,hususi bir zarar 

yüklenilir(kabul edilir) ve iki mefsedet,yani fesadlık beraber gelip çatarsa,onun hafifi 

kabul edilir ki,büyüğü gelmesin.” 

“Eğer iki şer beraber gelse,onun ehveni hangisi ise,o kabul edilir ki,büyüğü 

irtikab edilmiş olmasın.”[1] 

“Hazret-i Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi o esas 

üzerine gitmek için içtihad etmiş. Muarızları ise: Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye 

adalet-i mahzaya müsaid idi, fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zaîf muhtelif akvam 

hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzanın tatbikatı çok müşkil 
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olduğundan, "ehvenüşşerri ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. 

Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için, muharebeyi intaç etmiştir. Madem sırf lillah 

için ve İslâmiyetin menafi'i için içtihad edilmiş ve içtihaddan muharebe tevellüd etmiş; 

elbette hem katil, hem maktul ikisi de ehl-i Cennet'tir, ikisi de ehl-i sevabdır diyebiliriz. 

Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb ve mukabilindekilerin hata ise de, yine 

azaba müstehak değiller. Çünki içtihad eden hakkı bulsa, iki sevab var. Bulmazsa, bir 

nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevab alır. Hatasından mazurdur. Bizde gayet 

meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik Kürdçe demiş ki: 

Yani: Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kâl etme. Çünki hem katil ve hem maktul ikisi 

de ehl-i Cennet'tirler.”[2] 

“Adalet-i izafiye ise: Küllün selâmeti için, cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin 

hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmağa çalışır. Fakat 

adalet-i mahza kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez, gidilse zulümdür.”[3] 

“Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan "cemaat için ferd feda edilir" diye 

çok zalimane pek çok vukuatı, ehven-üş şer diye bir nevi adalet-i izafiye namında 

hâkimiyetine bir maslahat göstermişler. Hattâ bu asırda, o gaddar düsturun hükmüyle, 

bir adamın hatasıyla bir köyü mahveder. Beş-on adamın, onların siyasetine zarar 

vermek tevehhümüyle, binler adamı perişan eder.”[4] 

“Çok zaman evvel zâtınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen 

ruhsata tâbi' ve azimet-i şer'iyeyi bırakan fikirler, benim fikrime muvafık gelmiyordu. 

Ben hem onlara, hem sana hiddet ederdim. "Neden azimeti terkedip ruhsata tâbi' 

oluyorlar?" diye Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. Fakat üç-dört 

sene evvel yine şiddetli, kalbime sizi tenkidkârane bir teessüf geldi. Birden ihtar edildi 

ki: 

"Bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmed Hamdi gibi zâtlar, 

dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı "ehven-üş şer" düsturuyla mümkün olduğu kadar 

bir derece bir kısım vazife-i ilmiyeyi, mukaddesatın muhafazasına sarfedip, tehlikeyi 

dörtten bire indirmeleri, onların mecburiyetle bazı noksanlarına ve kusurlarına 

inşâallah keffaret olur" diye kalbime şiddetli ihtar edildi.”[5] 

            “Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim veyahut 

bütün bütün konuşmaktan -bazan men'olduğum gibi- men' edileceğim. Onun için benim 

Nur âhiret kardeşlerim, ehven-üş şerr deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum 

etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil. Çünki 

dâhilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar 

vermiyor, az müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak bakınız. Daha a'zam-üş şerden 

kurtulmak için; onlara zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun.”[6] 

            “Usûl-i müsellemedendir ki: Şerr-i cüz'î için hayr-ı kesîri tazammun eden emri 

terk etmek, şerr-i kesîri işlemek demektir. Ehvenüşşerri ihtiyar elzemdir.”[7]  

            “Şeriat muaddildir. Yani, gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp, ehven-üş 

şer ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen hüsn-ü hakikiyeye 

geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifrağ etmiştir. Çünki birden 
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tabiat-ı beşerde umumen hükümferma olan bir emri birden ref'etmek, tabiat-ı beşeri 

birden kalbetmek iktiza eder.”[8] 

            Hem de dörde  kadar taaddüd-ü zevcat, tabiata, akla, hikmete muvafakatıyla 

beraber şeriat bir taneden dörde çıkarmamış, belki sekizden, dokuzdan dörde 

indirmiştir. Bahusus taaddüde öyle şerait koymuştur ki, ona müraat etmekle, hiçbir 

mazarrata müeddi olmaz. Bazı noktada şer olsa da, ehven-üş şerdir. Ehven-üş şer ise, 

bir adalet-i izafiyedir.”[9] 

  

Adalet-i izafiye 

  

            “Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve 

Âişe-i Sıddıka (Radıyallahü Teâlâ anhüm ecmaîn) arasında olan muharebe; adalet-i 

mahza ile, adalet-i izafiyenin mücadelesidir.” [10] 

            “Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki: “Kim,bir cana karşılık veya 

yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana 

kıyarsa,bütün insanları öldürmüş gibi olur.”[11]âyetin mana-yı işarîsiyle: Bir masumun 

hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir ferd dahi, umumun selâmeti için feda 

edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne 

bakılmaz. Küçük, büyük için ibtal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası 

bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa, o başka 

mes'eledir.”[12] 

            “İmam-ı Ali Radıyallahü Anhü, adalet-i mahzayı Şeyheyn zamanındaki gibi 

kabil-i tatbiktir deyip, hilafet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve 

muarızları ise, "Kabil-i tatbik değil, çok müşkilâtı var." diye adalet-i izafiye üzerine 

içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebeb değiller, 

bahanelerdir.”[13] 

            “Sahabelerin bir kısmı, o harblerde adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer'iyeyi 

düşünüp tâbi' olarak, Hazret-i Ali'nin (R.A.) takib ettiği adalet-i hakikiye ve azimet-i 

şer'iye ile beraber zâhidane, müstağniyane, muktesidane mesleğini terkedip muhalif 

tarafa bu içtihad neticesinde girdiklerini, hattâ İmam-ı Ali'nin (R.A.) kardeşi Ukayl ve 

"Habr-ül Ümme" ünvanını alan Abdullah İbn-i Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında 

bulunduklarından, hakikî Ehl-i Sünnet Velcemaat, “Şeriatın güzelliğindendir ki,fitne 

kapılarını kapamıştır.”bir düstur-u esasiye-i şer'iyeye binaen;”Ömer bin Abdulazize 

atfedilen bu sözde,kendisine;-Sıffin harbi hakkında ne diyorsun?-denildiğinde 

cevaben:”O akan kanlardan Cenab-ı Hak kılınçlarımızı tahir tuttu.O halde,biz şimdi 

lisanlarımızı onunla bulandırmak istemiyoruz.”[14] diyerek o fitnelerin kapısını açmak, 

bahsetmek caiz görmüyorlar. Çünki itiraza müstehak birkaç tane varsa, tarafgirlik 

damarıyla büyük sahabelere, hattâ muhalif tarafında bulunan Âl-i Beyt'in bir kısmına 

ve Talha ve Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i Mübeşşere'den büyük zâtlara itiraza başlar, 

zemm ve adavet meyli uyanır diye, Ehl-i Sünnet o kapıyı kapamak tarafdarıdır. Hattâ 

Ehl-i Sünnet'in ve İlm-i Kelâm'ın azîm imamlarından meşhur Sa'deddin-i Taftazanî, 

Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil, Seyyid Şerif-i 
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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.”[15] 

            “Adalet-i izafiye cüz'ü külle feda eder. Fakat muhtar cüz'ün sarihan veya zımnen 

ihtiyar ve rıza vermek şartıyla... (Ene)ler (nahnü)ye inkılab edip, mezcî cemaat ruhu 

tevellüd ederek, külle feda olmak için ferd zımnen rızadade olabilir.”[16]  

            Özetle;Ehveni şer,Şerrin ehveni olup,azamından sakınmak ve kaçınmak 

içindir.Eğer bu içtihada girse,içtihad neticesinde kabul görse;neticesi yanlış da olsa bir 

sevab alır.İsabeti halinde iki sevab almış olur. 

            -Burada hakkın çiğnenmesi söz konusu olmayıp,hakkın kurtarılması esas 

alınmıştır.Tıpkı kangren olmuş bir organın kesilmesiyle vücudun kurtarılmasına 

çalışılmıştır.Evet bir organın kesilmesi şer olmakla beraber,daha büyük bir şer olan 

vücudun kurtarılması hayırdır,şer değildir. 

        Bediüzzaman Hazretlerinin içtihad kapısı kapalıdır demesinin bir 

manası,reformistlerin önünü tıkamak ve onların vereceği gerek keyfi,hevesi,bazende 

mülhidine saptırmalarına sed çekmek içindir.Burada amaçlanan;Dine bir şeylerin 

eklenip izah edilmesinden evla ve efdal olan,dinden bir şeylerin çıkarılıp atılmasını 

engellemektir.Bu zamanda hücum dinin temellerinedir,izahına değildir ki,içtihadla bu 

heriflerin görüşlerine mesned hazırlanmış olsun!Onların ısrarla içtihad kapısını açık 

tutmalarındaki sebeb,kendi kof ve kokuşmuş görüşlerine dinde mesned bulmak 

amaçlanmaktadır. 

        -Elbette ki hakkın küçüğüne büyüğüne,azına çoğuna  bakılmaksızın hak 

haktır.Burada yapılan zayıf bir adalet,adaletsizlik ve zulmün gelmesi engellenmiş 

olmaktadır.Elbette bu zayıf adalet adaletsizlik ve zulümden iyidir.Aksi durumda yerine 

zulüm gelecektir. 

            Burada kişinin ferağat ve fedakârlığı esas olup,rızası olmadan feda edilemez,tüm 

milleti için dahi olsa...Ancak kendi rızasıyla milletinin kurtulması için kendisini feda 

etmesi ehven-i şer ve adalet-i izafiyedir.Tıpkı azimetin olmadığı ve de olamadığı bir 

yerde amelleri terk etmektense,ruhsat ile amel edip devam etmek ve ettirmek daha 

evladır.Ancak azimetin tatbiki söz konusu ise  ruhsata gidilmez. 

Âzamı şerrin gelmemesi için şerri kesiri durdurmak amacıyla şerri kalili kabul 

etmek,en azından hayrı kesirden mahrum olunsa da,şerden mahfuz olunmuş 

olunur.Burada bünyeye girmiş olan o şerre uyub benimsemek anlamına olmayıp,onun 

bünyede durduğu sürede zarar vermemesini veya az zararla kurtulmasını sağlamaktır. 

Esasında ehven-i şer de,şerre mukabil islâmın bir siyaseti ve taktiğidir. 

Toprağa ekilen 100 tane tohum,çekirdek ve yumurtanın 10 tanesinin meyve verip 

ağaç olması,civciv çıkıp büyümesi şer,zarar ve kayıp değil belki hayırdır.Kıymet 

bakımından daha değerlidir. 
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Kışın şerri baharın hayrına vesiledir. 

Burada önemli olan,özellikle kazanılan keyfiyet önem arzetmektedir. 

Âyette:”Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur.Olur ki sevip arzu 

ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur.Doğrusu Allah bilir siz bilmezsiniz.”[17] 

  

  

                                                                 21-9-2002 

                                                                                                Mehmet   ÖZÇELİK             
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KUR’ANDA   LANET 

  

         “(Yahudiler, peygamberimize karşı alaylı bir ifade ile): "Bizim kalblerimiz 

kılıflıdır." dediler. Bilakis Allah, onları kâfirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı 

çok az imana gelirler.”[1] 

         *”Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha 

önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları 

kendilerine gelince, bu sefer kendileri onu inkâr ettiler. İşte bundan dolayı Allah'ın 

laneti kâfirleredir.”[2] 
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         *”İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz 

kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet 

edebilecek olanlar da lanet ederler.”[3] 

         *”Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte 

Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun.”[4] 

         *”Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak 

olursa, de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, 

kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah'ın lanetinin yalancılara 

olmasını dileyelim".”[5] 

         *”İşte onların cezaları, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onların 

üzerlerindedir.”[6] 

         *”Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından 

kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, "Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, 

dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)" diyorlar. Halbuki onlar, "İşittik ve itaat ettik; 

dinle ve bize de bak" deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. 

Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı 

müstesna, iman etmezler.”[7] 

         *”Ey kendilerine kitap verilenler! Gelin yanınızda bulunan (Tevrat)ı tasdik etmek 

üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri silip de enselerine 

çevirmeden yahut cumartesi halkını (yahudileri) lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden 

önce iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.”[8] 

         *”Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla 

bir yardımcı bulamazsın.”[9] 

         *”Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî olarak kalacağı 

cehennemdir. Allah ona gazab ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azab 

hazırlamıştır.”[10] 

         *”Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: "Elbette senin kullarından belirli bir pay 

alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara 

emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın 

yaratışını değiştirecekler" dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, 

apaçık bir ziyana uğramış olur.”[11] 

         *”Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, haksız yere 

peygamberlerini öldürmeleri ve "kalblerimiz kılıflıdır" demelerinden dolayı (başlarına 

türlü belalar verdik). Doğrusu Allah, inkârları sebebiyle onların kalplerini 

mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar.”[12] 

         *”Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri 

yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek 

azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah 

güzel davrananları sever.”[13] 
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         *”De ki: "Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü 

size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden 

maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha 

kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır"[14] 

         *”Yahudiler, "Allah'ın eli çok sıkıdır" dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların 

elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. 

Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. 

Biz, onların aralarına tâ kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş 

için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozğunculuğa 

koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”[15] 

         *”İsrailoğulları'ndan küfredenler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa diliyle 

lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi.”[16] 

         *”Allah onlara: "Sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber 

cehennem ateşine girin!" der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet 

eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: 

"Rabbimiz ! İşte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı. Onlara cehennem ateşinden kat kat 

azab ver". Allah der ki: "Herkesin azabı kat kattır, fakat siz bilemezsiniz"[17] 

         *”Cennet ehli, cehennem ehline: "Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz 

de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "evet" 

derler. Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı şöyle seslenir: "Allah'ın laneti zalimler 

üzerine olsun!”[18] 

         *”Allah, erkek kadın bütün münafıklara ve bütün kâfirlere cehennem ateşini ebedî 

olarak vaad buyurdu. O ateş onlara yeter. Allah onlara lânet etmiştir. Onlara bitmez 

tükenmez bir azap vardır.”[19] 

         *”Üstelik bir yalanı Allah'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bunlar 

Rablerinin huzuruna arzolunacaklar, şahitler de şöyle diyecekler: "İşte bunlar 

Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir". İyi bilin ki: Allah'ın laneti zalimlerin 

üzerinedir.”[20] 

         *”Hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde bir lânetle izlendiler. Bilin ki, Âd 

kavmi, gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilin ki, Hud'un kavmi olan Âd, defolup 

gittiler.”[21] 

         *”Hem burada, hem de kıyamet gününde lanetle izlendiler. Onlara verilen bu karşı 

destek ne fena bir destektir!”[22] 

         *”Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın 

birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler 

varya, işte lanet olsun onlara! Ve yurdun kötüsü de onlaradır.”[23] 

         *"Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."[24] 

         *”Vaktiyle sana şöyle vahyettiğimizi hatırla: "Şüphesiz Rabbin insanları 

kuşatmıştır." (İsrâ gecesi) sana açıkça gösterdiğimiz o temâşâyı ve Kur'ân'da lanet 
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edilen ağacı da, yalnız insanlara bir imtihan için yapmışızdır. Biz onları, korkutuyoruz, 

fakat bu onlara ancak büyük bir taşkınlıktan başka bir sonuç vermiyor.”[25] 

         *”Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine 

olmasını dilemesidir.”[26] 

         *"Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, 

dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır.”[27] 

         *”Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar, kıyamet gününde de kötülenmişler 

arasındadır.”[28] 

         *”(İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet 

uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, 

kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer 

cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur."[29] 

         *”Şüphesiz ki Allah'a ve Resulü'ne eziyet verenlere Allah hem dünyada, hem 

ahirette lânet etmiştir. Onlara aşağılayıcı bir azab hazırlamıştır.”[30] 

         *”Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.”[31] 

         *”Şu muhakkak ki, Allah kâfirleri lânetlemiş ve onlara çılgın bir ateş 

hazırlamıştır.”[32] 

         *”Ey Rabbimiz! Onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lânet ile 

lânetle."[33] 

         *"Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.”[34] 

         *”O gün zalimlere özür dilemeleri fayda vermez. Onlara lanet vardır, onlara 

yurdun kötüsü (cehennem) vardır.”[35] 

         *”İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği 

kimselerdir.”[36] 

         *”Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münâfık erkeklere ve münâfık 

kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. 

Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lânetlemiş ve cehennemi 

kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir!”[37] 

  

            HADİSLERDE   LANET 

  

LANETLEME VE SÖVME 
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5308 - İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Mü'min ne ta'n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de 

hayasızdır."[38] 

5309 - Ebu'd-Derda radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Lâneti çok yapanlar Kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar."[39] 

5310 - Semüre İbnu Cündüb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Birbirinize, Allah'ın laneti, Allah'ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada 

bulunmayın."[40] 

5311 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm: "Ey Allah'ın Resülü! Müşriklere beddua et, onları lânetle!" denilmişti. Şu 

cevabı verdi:  

"Ben rahmet olarak gönderiIdim, lanetleyici olarak değil!"[41] 

5312 - Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi taktirde, 

itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir."[42] 

5313 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde 

bulunmadıkça başlayana aittir."[43] 

5314 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor; "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Allah Teâla hazretleri şöyle dedi: "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. 

Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm."[44] 

5315 - İbnu Abbâs radıyallahu anhüm  anlatıyor: "Bir kişinin ridasını rüzgâr 

savurmuştu, tutup rüzgâra lanet etti. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm müdahale 

buyurdu:  

"Sakın rüzgâra lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah'ın emriyle) iş 

görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine 

döner."[45] 
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5316 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Bu rüzgâr, Allah'ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, 

sakın ona sövmeyin. Allah'tan rüzgârın hayr (getirmes)ini dileyin, şerr (getirmes)inden 

Allah'a sığının."[46] 

5317 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:  

"Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine 

kavuştular."[47] 

5318 - Muğîre İbnu Ş'u'be radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz."[48] 

5319 - Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resülullah 

aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:  

"Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin."[49] 

5320 - İmrân İbnu Husayn radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm bir seferdeydi. Ensârdan bir kadın devesinin üzerinde giderken 

yüksek sesle devesine lânet okudu. Bunu işiten Aleyhissalâtu vesselâm: "Devenin 

üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira artık o lânetlenmiştir" buyurdular."  

İmrân radıyallahu anh der ki: "Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken 

görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu."[50] 

5321 - Zeyd İbnu Hâlid radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Horoza sövmeyin! Zira o, namaz için uyandırıyor."[51] 

RESÜLULLAH ALEYHİSSALÂTU VESSELÂM'IN LANET ETTİKLERİ 

5322 - Ebu't-Tufeyl radıyallahu anh anlatıyor: "Ali İbnu Ebi Tâlib radıyallahu 

anh'a bir adam gelerek:  

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın sana tevdi ettiği sır nedir?" diye sormuştu. 

Hz. Ali buna öfkelendi ve:  

"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak 

vermedi. Şu kudar var ki, bana dört kelime söyledi!" dedi. Adam:  

"Nedir onlar, söyler misin?" deyince, Hz. Ali:  
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"Allah'tan başkasının adına kesene Allah lânet etsin. Ebeveynine lânet edene 

lânet etsin. Bid'atçıyı himaye edene Allah lânet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene 

Allah lânet etsin!"[52] 

Rezin, İbnu Abbâs'tan şu ziyadede bulundu: "A'mayı yoldan men eden 

mel'undur. Bir hayvana temasta bulunan mel'undur. Lüt kavminin pis işini yapan 

mel'undur." 

5323 - Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 

ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, sadakaya (zekata) mâni olanı, dövme yapanı, 

dövme yaptıranı -hastalık sebebiyle olan hâriç- hulle yapanı, hulle yaptıranı 

lanetledi."[53] 

5324 - Muhammed İbnu Abdirrahmân, annesi Amra Bintu Abdirrahmân'dan 

naklen anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm nebbâş (mezar soyan) erkek ve 

kadınlara lânet etti."[54] 

5325 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Allahım, ben senden hulf etmeyeceğin bir ahd talep ediyorum. (Biliyorsun) ben 

bir beşerim. Hangi mü'mine (hatâen) eziyet verir, kırıcı söz sarfeder, lânette bulunur, 

değnek vurup (canını yakar)sam bu haksızlığı onun hakkında, Kıyamet günü bir 

rahmet, (sevabında) bir artış, sana bir yaklaşma vesilesi kıl."[55] 

5326 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın 

yanına iki kişi girdi. Resûlullah'a bir şeyler söylediler. Fakat ne söylediklerini 

bilmiyorum. Söyledikleriyle Aleyhissalâtu vesselam'ı kızdırmışlardı. Onlara lânet etti, 

sebbetti (kırıcı konuştu). Adamlar çıkınca:  

"Vallahi! Ey Allah'ın Resulü! Bunların kazandığı hayrı kim kazanabilir?" 

dedim.  

"Bu da ne?" buyurdular.  

"Onlara lanet ettin, sebbettin" dedim.  

"Benim Rabbime ne şart koştuğumu bilmiyor musun? Dedim ki: "Allahım, ben 

bir beşerim. (Beşerin razı olduğu gibi razı olur, beşerin kızdığı gibi kızarım.) Öyleyse 

mü'minlerden hangisine (hak etmediği halde) lanet edersem, sebbedersem bunu onun 

hakkında (tahür (günahlarından temizlik vesilesi)), (sevabında) bir artış ve ücret kıl!" 

buyurdular."[56] 

  

 LİAN'IN AHKAMI 

5278 - İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Allah Teala hazretlerinin 

(Tebük seferinden geri kalmaları sebebiyle) tevbelerini kabul edip affettiği üç kişiden 

biri olan Hilâl İbnu Ümeyye radıyallahu anh geldi. (Anlattığına göre) tarlasından evine 
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yatsı vaktinde dönmüştü. Hanımının yanında bir adam buldu. Manzarayı gözleriyle 

görmüş, kulaklarıyla işitmişti. Sabah oluncaya kadar adamı ürkütüp telaşlandırmadı. 

Sabah olunca doğru Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanına gitti.  

"Ey Allah'ın Resûlü dedi, ben aileme geceleyin dönmüştüm, yanlarında bir adam 

buldum. Üstelik gözlerimle gördüm, kulaklarımla işittim."  

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm getirdiği bu haberden hoşlanmadı, adama 

karşı sert davrandı. Bunun üzerine:  

"Kendi hanımlarına zina isnad eden, ancak, kendisinden başka şahidi 

bulunmayan kimse ise, doğru söylediğine dair Allah adına yemin ederek dört defa 

şahitlik eder. Beşinci şahitliğinde ise, eğer yalan söylüyorsa Allah'ın lanetinin kendi 

üzerine olmasını ister. Kadının Allah adına yemin ederek kocasının yalan söylediğine 

dâir dört def'a şahidlik etmesi ve beşinci şahitliğinde, eğer kocası doğru söylüyorsa 

Allah'ın lânetinin kendi üzerine olmasını istemesi, onun hakkındaki cezayı kaldırır" 

(Nur 6-9) meâlindeki  ayet nazil oldu. Vahiy hali Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın 

üzerinden kalkınca:  

"Ey Hilâl, müjde! Allah senin için bir kurtuluş ve kurtuluş yolu gösterdi" 

buyurdular. Hilâl:  

"Ben Rabbim Teâla hazretlerinden bunu ümid ediyordum!" dedi. Resûlullah 

aleyhissalatu vesselâm:  

"Kadına adam gönderin gelsin!" emretti. Kadın geldi. Ayet-i kerimeyi Resûlullah 

ona okudu. İkisine de meselenin ciddiyetini hatırlattı ve ahiret azabının dünyadaki 

azabtan daha şiddetli olacağını haber verdi. Bunun üzerine Hilâl:  

"Vallahi kadın hakkında doğruyu söyledim!" dedi. Kadın da:  

"Hayır yalan söyledin!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm:  

"Aranızda lânetleşin" emretti. Hilâl'e: "Şehadet getir!" dendi. O da doğru 

söylediğine dair dört kere Allah'a şehadet etti. Beşinci sefer olunca kendisine:  

"Ey Hilâl, Allah'tan kork, zira dünya azabı âhiret azabından pek hafiftir, senin 

bu yaptığın, üzerine azâbı vacib kılmaktadır!" dendi. O yine:  

"Allah'a yemin olsun, ona iftira ediyorum diye bana celde yapılmadığı gibi, Allah 

da onun sebebiyle bana azab vermeyecektir!" dedi ve "Eğer yalancı ise, Allah'ın lâneti 

üzerine olsun!" diye beşinci kere şehadette bulundu.  

Sonra kadına: "Şehadet getir!" dendi. Kadın da: "Hilâl yalancıdır diye dört kere 

Allah'a şehadette bulundu. Beşinci şehadete sıra gelince, kadına:  

"Allah'tan kork, zira dünyadaki azab ahiret azabından hafiftir. Bu yaptığın, 

üzerine azabı vacib kılmaktır!" dendi. Kadıncağız bir müddet durakladı. Sonra:  



"Kavmimi, geri kalan zamanlarda rezil rüsvay edemem!" dedi ve beşinci defa: 

"Hilâl doğru söyledi ise Allah'ın gadabı üzerime olsun!" diye şehadette bulundu.  

Bunun üzerine Aleyhissalâtu vesselâm aralarını ayırdı. Kadının çocuğuna 

babasının adıyla çağrılmamasına, kadına zina isnad edilmemesine, çocuğa da veled-i 

zina denmemesine, kim kadına veya çocuğa böyle bir isnadda bulunacak olursa, hadd-i 

kazfe maruz kalacağına hükmetti. Keza bunlar ne boşanma ne de ölüm sebebiyle 

ayrılmadıkları için Hilâl üzerinde, ne kadın için mesken ne de çocuk için nafaka 

mesuliyeti olmadığına hükmetti. Aleyhissalâtu vesselâm:  

"Eğer kadın kızılımsı, kabaları etsiz, sivri omuzlu, iki kabası sivri, bacakları ince 

bir çocuk dünyaya getirirse, bu çocuk Hilâl'dendir. Eğer esmer, kısa saçlı, iri yapılı, iri 

bacaklı, iri kabalı bir çocuk dünyaya getirirse bu çocuk, zina nisbet edilen şahsa aittir" 

buyurdular. Gerçekten kadın esmer renkli, kısa saçlı, iri yapılı, iri bacaklı, iri kabalı bir 

çocuk doğurdu. Aleyhissalâtu vesselâm:  

"Eğer (şehadetlerle yapılan) yeminler olmasaydı benimle o kadın arasında mesele 

olacaktı" buyurdular. İkrime der ki: "Kadının çocuğu bundan sonra Mudar üzerine 

emir oldu, Tesmiye'de babasına nisbet edilmezdi."  

Hadisi Ebu Dâvud bu metnin aynısıyla rivayet etti. Kütüb-i Sitte, İbnu Ömer'den 

bu mânada rivayette bulundular.”[57] 

5279 - Yine İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm Üveymir el-Aclânî ile hanımı arasında lian uyguladı. Hanımı bu sırada hâmile 

idi."[58] 

5280 - Yine ona ait bir rivayette: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, birbirine 

lianda bulunan iki eşe lianlaşmayı teklif ettiği zaman, beşinci yeminde, erkeğe elini 

ağzının üzerine koymasını emretti ve: "Bu (Allah'ın azabını) gerektiricidir!" 

buyurdu.”[59] 

  

ÇOCUĞUN İLHAKI VE NESEB İDDİASI 

5281 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Çocuk yatağa aittir. Zâniye de mahrumiyet vardır."[60] 

5282 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Utbe İbnu Ebî Vakkâs, kardeşi 

Sa'd'a: "Zemâ'a'nın cariyesinden doğan oğlan bendendir, onu sahiplen"  diye vasiyet 

etmişti. Fetih yılında, onu Sa'd yakalayıp: "Bu, kardeşimin oğludur, kardeşim onu bana 

vasiyet etmişti!" dedi. Abd İbnu Zemâ'a da:  

"O, benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur, onun yatağında 

doğmuştur!" dedi. Problemin halli için Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a koştular. 

Sa'd radıyallahu anh:  
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"Ey Allah'ın Resülü! Bu kardeşimin oğludur. Kardeşim onun hakkında bana 

vasiyette bulundu. Hele onun benzerliğine de bakın!" dedi. Abd:  

"O benim kardeşimdir ve babamın cariyesinin oğludur. Babamın yatağında 

doğdu!" dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, ondaki benzerliğe baktı. Utbe'ye açık 

bir benzerlik gördü. Sonra:  

"Bu sana aittir ey Abd İbnu Zemâ'a. Çocuk yataga aittir, zâni için de 

mahrumiyet vardır" buyurdu. Sonra da Sevde Bintu Zem'a'ya:  

"Bun(u kardeşin bilme, ihtiyat et, ona karşı) tesettür et!" emretti. Bu emri, onun 

Utbe'ye olan benzerliği sebebiyle vermişti.  

O, kadını, Allah'a kavuşuncaya kadar göremedi. Sevde, Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm'ın zevcesi idi."[61] 

5283 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Bir adam Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek:  

"Ey Allah'ın Resûlü! Benim siyah bir çocuğum dünyaya geldi" dedi. Adam, ta'rîz 

yoluyla çocuğu nefyetmeyi teklif ediyordu. Aleyhissalâtu vesselâm, onun nefyedilmesine 

ruhsat vermedi.  

"Senin bir deven var mı?" dedi. Adam: "Evet" deyince:  

"Bunların renkleri nasıldır?" diye sordu. Adam: "Kırmızı!" dedi.Resûlullah 

tekrar sordu:  

"Bunlar arasında boz renkli var mı"  

"Evet!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm:  

"Peki bu nereden (geldi)?" dedi. Adam:  

"Belki de bir damar çekmiştir" deyince, Aleyhissalâtu vesselâm da:  

"Senin oğlun da bir damara çekmiştir!" buyurdular."[62] 

5284 - Amr İbnu Şu'ayb an ebîhi an ceddîhi radıyallahu anh anlatıyor: "Bir 

adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü! Falan benim çocuğumdur. Cahiliye devrinde ben 

annesiyle zina yapmıştım!" dedi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm şu cevapta bulundu:  

"İslâm'da (neseb) iddiası yok. Cahiliye işi bitti artık. Çocuk yatağa aittir, zaniye 

de mahrumiyet vardır!"[63] 

  

KÂFE 
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5285 - Hz. Aişe radıyallahu anh anlatıyor: "Reslullah aleyhissalâtu vesselâm (bir 

gün) yanıma mesrur olarak girdi, yüzünün çizgileri parlıyordu.  

"Hani, Mücezziz el-Müdlicî var ya, az önce, Zeyd İbnu Hârise ve Üsame İbnu 

Zeyd'e baktı da: "Şu ayaklar var ya (aralarında öyle benziyorlar ki) sanki 

birbirlerinden hâsıllar" dedi" buyurdular."[64] 

5286 - Süleyman İbnu Yesâr anlatıyor: "Hz. Ömer radıyallahu anh, İslâm 

döneminde neseb iddiasında bulunanları cahiliye doğumlulara ilhak ediyordu. (Bir gün) 

iki kişi geldi. Her ikisi de, bir kadının çocuğunun kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. 

Hz. Ömer, bir kâif çağırdı. Kâif adamlara baktı. Sonra:  

"Her ikisinin de çocukta iştirakleri var!" dedi. Hz. Ömer bu söz üzerine elindeki 

değneği kâife indirdi ve:  

"Nereden biliyorsun?" dedi. Sonra kadını çağırıp:  

"Bana haberini söyle!" emretti. Kadın, iki adamdan birini kastederek:  

"Şu var ya, dedi ben ailemin devesini güderken bana gelirdi ve benden 

ayrılmazdı. O da ben de hamilelik başladı zannettik. Sonra o benden ayrıldı. Arkadan 

kan aktı (âdet gördüm). Sonra da onun yerini diğeri aldı (bana temasta bulundu). 

Çocuğun hangisinden olduğunu bilmiyorum!" dedi. Kâif bu cevabı işitince tekbir 

getirdi. Hz: Ömer çocuğa dönerek:  

"Hangisini dilersen onu veli kıl!" dedi."[65] 

5287 - Ebu Osmân en-Nehdî anlatıyor: "Sa'd İbnu Ebî Vakkâs radıyallahu anh'ı 

dinledim. Demişti ki : " "Resülullah aleyhissalâtu selâm buyurdular ki:  

"İslâm'da bir kimse asıl babası varken bir başkasının babası olduğunu söylerse 

ve bu iddiasını da o kimsenin babası olmadığını bilerek yaparsa, cennet ona 

haramdır."[66] 

5288 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm mülâ'ane (lânetleşerek boşanma) âyeti indiği zaman şöyle buyurdular:  

"Hangi kadın, bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olursa, hiç bir hususta 

Allah'la irtibatı kalmamıştır. Artık Allah onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek 

de göre göre evladını inkâr ederse, Allah Kıyamet günü onunla kendi arasına perde 

koyar ve herifi öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil rüsvay eder."[67] 

5289 - Amr İbnu, Şuayb an ebîhi an ceddihi radıyallahu anh anlatıyor: 

"Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, varisler tarafından babaya nisbeti talep edilip de, 

(hayatında inkâr etmediği için) babanın ölümünden sonra nesebe dahil edilen bu 

çocuğun o babanın cima yaptığı gün mülkünde bulunan cariyeden doğmuş olması 

halinde, varislere ilhak edilmesine; ancak çocuğa, bu ilhaktan önce taksim edilen 

mirastan herhangi bir payın geçmeyeceğine; fakat taksim edilmeyen mirastan pay 

alacağına; çocuğun kendisine nisbet edildiği baba, şayet ölmezden önce çocuğun 

kendisinden olduğunu inkâr etmişse, bu çocuğun o babaya ilhak edilemeyeceğine; eğer 
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çocuk mülkünde olmayan bir cariyeden veya kendisiyle zina yaptığı bir hür kadından 

ise, bu çocuğun da o babaya ilhak edilmeyeceğine ve o babaya varis olamayacağına, -

hatta çocuk kendisine nisbet edilen şahsın bizzat kendisi, onun hür veya köle kadından 

edindiği veled-i zinası olduğunu itiraf etse bile- o çocuğun varis olamayacağına 

hükmetti."[68] 

5290 - İbnu Abbâs radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"İslâm'da cariye ile zina yoktur. Kim câhiliyede câriye ile zina yapmış ise, 

(bundan hasıl olan çocuk) asabesine (efendisine = cariyenin efendisine) dahil olur. Kim, 

meşru nikahdan olmayan bir çocuğun kendine ait olduğunu iddia ederse, ona vâris 

olamaz, kendisine de varis olunamaz."[69] 

5291 - Zeyd İbnu Erkâm radıyallahu anh anlatıyor: "Yemen'den bir zât 

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a gelip:  

"Üç kişi Hz. Ali'ye gelip, tek bir tuhur zamanı içerisinde cimada bulundukları bir 

kadından doğan bir çocuk hakkındaki ihtilaflarını arzettiler. Hz. Ali ikisine:  

"Çocuk şu üçüncüye mübarek olsun!" dedi. Bunun üzerine diğer ikisi feverân 

ettiler (olmaz böyle hüküm diye çıkıştılar). Hz. Ali bunun üzerine:  

"Siz, ihtilaflı ortaklarsınız. Ben aranızda kur'a çekeceğim. Kime çıkarsa çocuk 

onundur. Diğer iki arkadaşına da bir diyetin üçte ikisini ödeyecektir!" dedi ve 

aralarında kur'a çekti ve çocuk kime çıktı ise ona verdi.  

(Adamın bu anlattıklarına) Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, azı dişleri -veya 

kesici dişleri- görülünceye kadar güldü."[70] 

5292 - Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:  

"Bir kimse kendini azad edenlerin izni olmadan bir kavmi velî ittihaz ederse, 

Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların) laneti üzerine olsun. Allah ondan ne bir farz ne 

de bir nafile kabul eder."[71] 

5293 - Abdulhamid İbnu Cafer anlatıyor: "Babamın dedem Rafi' İbnu Sinân 

radıyallahu anh'tan anlattığına göre dedem Râfi' müslüman olmuş, fakat hanımı 

müslüman olmamakta direnmiş ve (iş ayrılma noktasına gelince) kadın, Aleyhissalâtu 

vesselâm'a gelerek:) "Kızım benimdir, sütten de kesilmiştir" demiştir. Râfi'de: "Kızım 

benimdir" demiştir. (Resülullah, Râfi'e: "Sen bir köşeye otur!)" kadına da: "Sen de bir 

köşeye otur!" der. Çocuğu da ikisinin arasına oturtur. Sonra kadına ve erkeğe: "Çocuğu 

kendinize çağırın!" buyurur. Çağırırlar. Çocuk annesine meyleder. Aleyhissalatu 

vesselam: "Allahım ona doğruyu göster!" diye dua eder. Bunun üzerine kız babasına 

yönelir. Baba böylece çocuğu alır."[72] 

Lİ'AN 
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6601 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Ensardan bir erkek, 

Beliclan'dan bir kadınlaevlendi ve zifaf yapıp, kadının yanında geceyi geçirdi. Sabah 

olunca: "Ben bu kadını bakire bulmadım!" dedi. Durum Resulullah aleyhissalatu 

vesselam'a intikal ettirildi. Resulullah, kızı çağırtıp meseleyi sordu. Kadın: "Hayır! Ben 

bakire idim!" dedi. Aleyhissalatu vesselam'ın emri üzerine müla'ane yaptılar. (Koca) 

kadına mehrini verdi." 

6602 - Amr İbnu Şu'ayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor: 

"Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Dört sınıf kadın vardır ki, onlarla 

kocaları arasında müla'ane yapılmaz: Müslümanın nikahı altındaki hıristiyan kadın, 

müslümanın nikahı altındaki yahudi kadın, kölenin nikahı altındaki hür kadın, hür 

kişinin nikahı altındaki köle kadın." 

  

                         

 

RİSALE-İ NUR’DA LANET KONUSU 

  

“Muhalif tarafında eğer meleği görse; libasını değişmiş, onu şeytan zanneder, 

adavet lanet eder.”[73] 

“âyetlerle, onlara meydan okuyor. "Tevratınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz; biz 

çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergâhına el açıp, yalancılar aleyhinde 

lanetle dua edeceğiz!" diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde, hiç Yahudi bir 

âlim veya Nasrani bir kıssîs, onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi, pek çok 

kesrette bulunan ve pek çok inadlı ve hasedli olan kâfirler ve münafık Yahudiler ve 

bütün âlem-i küfür, her tarafta ilân edeceklerdi. Hem demiş: "Ya yanlışımı bulunuz 

veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihad edeceğim!" Halbuki bunlar, harbi ve 

perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış 

bulunsaydı, onlar kurtulurlardı.”[74] 

“şöhret divanelerinden birisi, namazgâhı telvis etmiş, tâ herkes ondan bahsetsin. 

Hattâ ondan lanetle de bahsedilmiş de, şöhretperestlik damarı kendisine bu lanetli 

şöhreti hoş göstermiş diye darb-ı mesel olmuş.”[75] 

“Muhtelif nam ve vesilelerle, dinsizlik gayesiyle bid'alar çıkaranlara, kahir bir 

darbe-i kudret ve tavk-ı lanet.”[76] 

“gizli zındıka komitesi, elinden geldiği kadar nazar-ı millette kendilerini lanetten, 

nefretten bir derece kurtarmak için, kusurlarımızı arıyorlar ve hükûmeti iğfal etmeğe 

çalışıyorlar. Onun için biz; eskisi gibi ihtiyatımızı elden bırakmamalıyız.”[77] 

“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. Çünki hem Kur'anı, hem peygamberi, hem bütün 
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sahabelerin kudsî sohbetlerini inkâr eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler 

çoktur. Şer'an bir adam, hiç mel'unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı 

yok. Çünki zemm ve lanet ise, medih ve muhabbet gibi değil; onlar amel-i sâlihte dâhil 

olamaz. Eğer zararı varsa daha fena... 

         Hem o harblerde, çok ehemmiyetli sahabeler, nasılsa iki tarafta bulunmuşlar. O 

fitneleri bahsetmekte o hakikî sahabelere, Talha ve Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i 

Mübeşşere'ye dahi tarafgirane bir inkâr, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tövbe 

ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz, zararlı, şeriat emretmeden o 

ahvalleri tedkik etmekten ise; şimdi bu zamanda bilfiil İslâmiyet'e dehşetli darbeleri 

vuran, binler lanete, nefrete müstehak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet, 

mü'min ve müdakkik bir zâtın vazife-i kudsiyesine muvafık gelemez...  

         Sahabelerin bir kısmı, o harblerde adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat-ı şer'iyeyi 

düşünüp tâbi' olarak, Hazret-i Ali'nin (R.A.) takib ettiği adalet-i hakikiye ve azimet-i 

şer'iye ile beraber zâhidane, müstağniyane, muktesidane mesleğini terkedip muhalif 

tarafa bu içtihad neticesinde girdiklerini, hattâ İmam-ı Ali'nin (R.A.) kardeşi Ukayl ve 

"Habr-ül Ümme" ünvanını alan Abdullah İbn-i Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında 

bulunduklarından, hakikî Ehl-i Sünnet Velcemaat,
 

 bir düstur-u esasiye-i şer'iyeye binaen  

 ""Fitne kapılarını kapatmak şeriatın 

güzelliklerindendir.",”Alllah ellerimizi –kana bulaşmaktan- temiz kıldı.Bizlerde 

dillerimizi temiz tutalım.”diyerek o fitnelerin kapısını açmak, bahsetmek caiz 

görmüyorlar. Çünki itiraza müstehak birkaç tane varsa, tarafgirlik damarıyla büyük 

sahabelere, hattâ muhalif tarafında bulunan Âl-i Beyt'in bir kısmına ve Talha ve 

Zübeyr (R.A.) gibi Aşere-i Mübeşşere'den büyük zâtlara itiraza başlar, zemm ve adavet 

meyli uyanır diye, Ehl-i Sünnet o kapıyı kapamak tarafdarıdır. Hattâ Ehl-i Sünnet'in ve 

İlm-i Kelâm'ın azîm imamlarından meşhur Sa'deddin-i Taftazanî, Yezid ve Velid 

hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil, 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. Belki  

  "Cenab-ı Hak ellerimizi o kanlı hadiselere bulaştırmadı; o 

halde biz de o hadiselerden bahsedip dilimizi bulaştırmayalım." Ömer bin Abdülaziz'e 

ait bir söz. Şa'ranî, El-Yevâkit ve'l-Cevahir, 2:69; Bâcurî, Şerhü Cevheretü't-Tevhid, 

334."Allah'ın lâneti zalimlerin ve münafıkların üzerine olsun."gibi umumî bir ünvan ile 

lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur." diye Sa'deddin-i Taftazanî'ye mukabele 

etmişler. Senin müdakkikane ve âlimane mektubuna karşı uzun cevab yazmadığımın 

sebebi; hem ehemmiyetli hastalığım ve ehemmiyetli meşgalelerim içinde acele bu kadar 

yazabildim.”[78] 
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