
İKTİBASLAR-2- 

 

Üç dinin kitabı ''Gerçek Furkan''  

 
ABD'nin Texsas eyaletinde Evangelistlere ait bir yayınevi, Kur'an-ı Kerim'i tahrif 

ederek hazırladığı ve kutsal kitap olduğunu öne sürdüğü yeni bir kitap yayınladı. 

Omega 2001 ve Wine Press yayınevleri tarafından "Gerçek Furkan" adıyla piyasaya 

sürülen kitap, Arapça ve İngilizce olarak basıldı. Kitap, 366 sayfa ve 77 sureden 

oluşuyor. Kitapta geçen surelerden bazılarının adları şunlar; Fatiha suresi, Sevgi suresi, 

Mesih suresi, Barış suresi, Zina suresi, Kurban suresi, Evlilik suresi, Cennet suresi, 

Münafıklar suresi, Cizye suresi, İman suresi, Hak suresi, Kadın suresi, İncil suresi, 

Maide suresi, Peygamberler suresi.  

 

Kitaptaki surelerin hepsi şu tür bir besmele ile başlıyor: "Bismi'l Eb el-Kelimetu'r Ruh 

el-İlahu'l Vahidu'l Uhed". Kitabın Arapçası "www.alkalema.us/furqan/" ve 

"www.arabic-christian.de" siteleri başta olmak üzere birçok site de yayınlandı. 

Tefsirinin de yapılıp yayınlanması düşünülen kitabın, yakında 20 dile tercüme edileceği 

de belirtiliyor.  

 

'Üç dinin kitabı'  

 

"İbrahimi Dinler" vurgusunun yapıldığı kitapta, genel'de Kur'an-ı Kerim olmak üzere, 

İncil'den ve Tevrat'tan alıntılar bulunuyor. Surelerin çoğunun adı Kur'an-ı Kerim 

surelerinden alınmış. Ayetlerin de büyük çoğunluğu Kur'an'dan alınmış ancak tahrif 

edilerek, kelimelerin hepsinin yerine başka kelimeler konularak alıntılanmış. 21. 

yüzyılın kutsal kitabı olarak tanıtılan kitap, "Barış Kitabı" ve "Üç Dinin kitabı" olarak 

da isimlendiriliyor.  

 

Arap dünyasında dağıtılıyor  

 

Kuveyt'te yayımlanan haftalık "el-Furkan" ve Mısır'da yayımlanan haftalık "el-Usbu" 

gazeteleri konuyu manşetlerine taşıdılar. İki gazete tarafından "yeni şeytan ayetleri" 

olarak tanımlanan kitabın, Kuveyt başta olmak üzere, Körfez ülkelerindeki Hıristiyan 

misyonerler tarafından bedava dağıtıldığı kaydedildi. Kuveyt'te yayımlanan el-Furkan 

gazetesi, kitabın Körfez ülkelerinde özellikle Müslüman öğrencilerin okuduğu yabancı 

okullarda okutulduğunu açıkladı. El-Usbu gazetesi baş yazarı Dr. Mustafa Bekri, 

Kur'an Kerim'in tahrif edilmesi çalışmalarının birkaç yıldır sürdüğünü ve bunun da 

Amerikan yönetimindeki Yahudiler tarafından bizzat desteklendiğini yazdı. Bekri, 

ikinci kez ABD yönetiminin başına geçen Bush ve ekibinin, Ortadoğu'ya yönelik askeri 

savaşın yanısıra fikri savaşı da önceleyeceğini belirtti.  

 

Bekri: Kitabı CIA yazdı  

 

Kitabın CIA'deki uzmanlar tarafından hazırlandığını belirten Dr. Mustafa Bekri, 

kitabın yayımlanan bölümlerini incelediğini, kitapta "Terörizm" adı altında Hıristiyan 

ve Yahudi dünyasındaki sivillere yönelik savaş açan insanlara karşı savaştan başka bir 

çıkar yolunun olmadığının vurgulandığını belirtti. Avrupa'da ve Amerika'da bazı 

kişilerin Bush'un Irak işgalini anlamadığı belirtilen bölümlerde, Akdeniz ülkelerinden 



Pakistan'a tüm Arap ve İslam ülkelerine yönelik kuşatmanın istenilen hedefe 

ulaşılıncaya kadar süreceği vurgulanıyor. Bekri, kitaptan alıntıladığı bölümlerde, 

Üçüncü Dünya Savaşı'nın "İnsanlığa Hizmet için Dünyanın Birliği" adını taşıdığı 

bildiriliyor.  

 

Hristiyan-Yahudi mirası  

 

Yahudi ve Hıristiyan medeniyetinin Ortadoğu'daki mirasına vurguların çokca yapıldığı 

kitapta, Ortadoğu'nun Yahudi ve Hıristiyanların diyarı olduğu vurgulanıyor. Kitap'ta 

Afganistan Fas'a İslam ülkelerinin olduğu bölgelerin özellikle Yahudi-Hıristiyan 

medeniyetine ait olduğu vurgusu yapılıyor. Kitabtaki Yahudi-Hıristiyan vurgularının 

ABD Başkanı George Bush'un politikaları ile örtüştüğünü bildiren el-Usbu gazetesi, 

kitabın "Büyük Ortadoğu Projesi"nin bir ürünü olduğunu kaydetti.  

 

İslam dünyası Hristiyanlaşacak  

 

20 yıl içinde ABD'nin Ortadoğu'yu demokratikleştirme projesinin meyvesini vereceği 

belirtilen kitabın bölümlerinde, bunun sonucunda İslam dünyasının 

Hıristiyanlaştırılacağı bildirildi. Kuveyt'te yayımlanan haftalık "el-Muctema" dergisi 

ise bu uygulamanın sinyallerinin, Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) için çalışan 

Rand Corperation adlı düşünce kuruluşunca yayımlanan ve Smith Richardson 

Vakfı'nın finanse ettiği "Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler" 

başlıklı çalışmada verildiğine işaret etti. 

 

Özel Finans Kurumları ve Faiz Yasağı  

Sami Uslu 

 

  

Özel Finans Kurumları (ÖFK); banka sayılmayan, İslamî esaslara göre fon kabûl edip, 

kaynak kullandırabilen tasarrufları değerlendirme ve kredi verme yöntemleri olarak 

faiz yerine kâr-zarar ortaklığı esasın dayalı olarak çalışan kurumlardır. Dünyada 

“İslamî banka” olarak adlandırılan kuruluşlara ülkemizde Özel Finans Kurumu 

denmiştir.  

Faizi haram sayan Müslüman nüfusun giderek artması ve Batı dünyasında da geniş 

kitleler oluşturması, İslamî finans kuruluşlarının sayısını artırdığı gibi, diğer bankaların 

da kurdukları hizmet birimleriyle bu kesime hizmet vermesine neden olmaktadır.  

“İslamî bankacılık,” dünyanın en hızlı büyüyen finans sektörüdür. Halen dünyada 

faaliyet halindeki 200’den fazla İslamî finans kuruluşu, aktif yatırım büyüklüğü olarak 

200 milyar dolarlık bir fon yönetiyor.  

Ayrıca, bünyelerinde faizsiz bankacılık birimi kuran bankalardan bazıları da şunlardır:  

Citibank-ABD, Goldman Sachs-ABD, HSBC- İngiltere, Deutshce Bank-Almanya, Union 

Bank of Switzerland-İsviçre, Amro Bank-Hollanda, Kleinwort Benson, ANZ Grindlays 

Avusturalya, United Bank of Kuwait ve Arab Banking Corporation.  

http://www.zaferdergisi.com/author/?yazar=7437


Dünyanın en büyük bankaları olan bu kuruluşların hepsi, teşkilatlarında ‘faizsiz’ 

bankacılığa yer vermiş bulunuyorlar. İslamî bankacılığa başlayan bu tür bankaların 

listesi her geçen gün uzamaktadır.  

Türkiye’de yaygın bir inanç olarak faizsiz finans kurumlarının Arap ülkelerinden 

geldiği düşünülür, oysa ki, bu kurumlara ilişkin yasal alt yapı İngiltere’de faaliyet 

gösteren İslamî bir kurumun ana sözleşmesi model alınarak oluşturulmuştur.  

Ülkemizde 1984 yılından sonra 6 ÖFK kurulmuş, bunlardan İhlas Finans Kurumu 

faaliyetlerine son vermiştir. Halen 5 ÖFK faaliyet halindedir. Kuruluş tarihi sırasına 

göre:  

Al baraka Türk, Faisal Finans Kurumu, Kuveyt Türk Evkaf Finans, Anadolu Finans 

Kurumu, Asya Finans Kurumu.  

  

ÖFK’Ların Anahtar Özellikleri:  

  

1- Faizsizdir (interest-free):  

Bu bankaların en ayırt edici özelliği çalışmalarında faize yer vermemeleridir. Yani, 

sağladıkları kaynaklara faiz ödemezler; kullandırdıkları kaynak için müşterilerinden 

faiz tahsil etmezler.  

Zaten kuruluşlarının gerekçesi de, faizli muameleye dini görüşü gereği yer vermeyen 

insanlara ve bu tür insanların şirketlerine hizmet etmektir. İslamiyet sermayenin üretim 

faktörlerinden birini teşkil ettiğini ve bir maliyeti olduğunu kabûl eder. Ancak bu 

faktörün önceden belirlenmiş bir karşılık, yani faiz talep etmesini reddeder. Bir diğer 

ifadeyle, paraya para kazanmak yasaktır.  

  

2- Ticaretle Bağlantılıdır  

(Trade-related):  

İslam’da faizin haram, ticaretin ve kârın helâl olması bu kuruluşları müşterileriyle 

ticarî nitelikli iş yapmaya yöneltir. Para ticareti İslâm’da yasak olduğuna göre, kâr 

etmek için mal ticareti gerekli olur.  

  

3-Sermaye Bağlantılıdır  

(Equity Related):  



Saf İslamî bankacılığın kâr-zarar ortaklığı (mudaraba) veya sermaye iştiraki 

(muşaraka) içerdiği genellikle kabûl gören bir gerçektir.  

İslamiyet’te sermaye sahibi, girişimcinin uzmanlığı ve çalışması sayesinde meydana 

getirdiği karı onunla paylaşabilir. Sermayenin getirisi olan kâr unsurunun oranı, yani 

hangi nispetlerde bölüşüleceği önceden bellidir ancak tutarı belirsizdir.  

  

4- Yatırımlar ahlâka uygun konularda yapılmalıdır (Ethical investments):  

Yatırımlar; sadece İslam dininin yasaklamadığı konular çerçevesinde 

gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda İslamî yatırım: Çevre dostu, sadaka verici, toplum 

iştirakini sağlayıcı, insanî değerlere saygılı, porno, silahlanma, alkol ve kumarı dışlayan 

yatırımlar olmalıdır.  

  

ÖFK’nın başlıca  

ürün ve hizmetleri  

  

1- Mudaraba ve Muşaraka:  

Fon kullandırma bakımından İslamî bankacılığın özünü oluşturan yöntemlerdir. Ancak 

getiri sağlamada uzun vadeli olduğundan, bu muamelelere yeterli oranda yer 

verilemektedir. Mudaraba ve Muşarakanın şeriatı uygunluğu tartışılmaz bir hususdur.  

  

2- Leasing İşlemleri:  

Finansal kiralama kanununa uygun olarak yapılan leasing işlemleri makine ve 

teçhizatın kurumca satın alınarak müşteriye kiralanması ve bedelinin taksitler halinde 

geri alınması işlemidir. Bizce faiz yasağı kapsamı dışındadır.  

  

3- Murabaha:  

Bu yöntemde müşterinin ihtiyaç duyduğu hammadde, makine v.s. onun namına satın 

alınır ve üzerine bir kar koyarak müşteriye devredilir. Mal bedeli müşteri tarafından 

ÖFK’ya taksitler halinde geri ödenir.  

Murahabanın örtülü faizi içerdiği, normal ticarette bulunması gereken risk faktörünü 

içermediği, getirinin önceden belli olması nedeniyle ticarî kârdan ziyade faize benzediği 

ileri sürülmektedir. Bu tenkitleri haklı görmenin mümkün olmadığını düşünmekteyiz. 

Şöyle ki;  



  

• Murahaba şekil olarak sipariş üzerine yapılan bir ticarettir ve bu şekilde ticaret her 

piyasada yaygın bir uygulamadır.  

  

• Fiyatlamada kullanılan maliyet artı (cost plus) yöntemi normal ticarette sık kullanılan 

bir metottur. Ticarette satıcının maliyetin üzerine belirli bir yüzde kar payı koyması son 

derece olağandır. Yani kar marjı önceden bellidir.  

  

• Murahabanın normal ticaretteki riski içermediği iddiası da doğru değildir. Çünkü 

aynen normal ticarette olduğu gibi alıcının (müşterinin) ödememe riski vardır. Buna 

literatürde piyasa riski veya karşı taraf riski denir.  

Murahabadaki vade farkının diğer bankalardaki faiz oranı civarında seyretmesi 

nedeniyle aslında örtülü faiz olduğu çok tenkit edilen hususlardan biridir.  

Bizce bu eleştiri de yersizdir. Çünkü piyasadaki her tüccar, peşin fiyatın üzerine vade 

farkını koyarken enflasyon oranını hesap etmek zorundadır. Bu oranın altındaki vade 

farkı satıcıyı zarar ettirir. Aynı şekilde ÖFK’lar da murahaba işleminde maliyet 

bedelinin üzerinde en az enflasyon oranı kadar vade farkı koymak durumundadır. 

Enflasyon oranı ise faiz oranını belirleyen başlıca unsurdur ve faizle az çok paralel 

seyreder. Dolayısıyla vade farkı ile faiz oranının birbirine yakın olması doğal, hatta 

ekonomik bir zarurettir.  

Bu nedenle, vade farkının faiz oranına yakın olması murahaba işlemine faizli işlem 

niteliğini kesinlikle kazandırmaz. Yukarıda belirttiğimiz gibi; özel finans kurumları 

faize dayalı bir ekonomide faaliyet göstermektedirler; fon kullandırmadaki 

fiyatlamaların mevcut faiz oranından etkilenmemesi mümkün değildir.  

Bu açıklamalarımız aynen leasing işlemleri için de geçerlidir.  

  

4- Mal Karşılığı Vesaikin  

Alım-Satımı  

Özel Finans Kurumlarına ait fon kullandırma şekilleri arasında “gri alan” oluşturan bir 

yöntemdir. Vadeli olarak gerçekleştirilmiş bir ihracat partisine ait belgeler, ihracatçıdan 

peşin para karşılığı satınalınır; sonra aynı ihracatçıya vade farkı eklenerek geri satılır, 

bedeli taksitlerle geri alınır. Örneğin, 50 bin dolarlık vesaiki, kurum müşteriden 45 bin 

dolara satın alır ve bu tutarı kendisine peşin olarak öder; aynı anda belgeleri ona vadeli 

olarak 50 bin dolara geri satar. 5 bin dolar kurumun kârı, müşterinin maliyetidir.  

Ne kadar iyi niyetle bakılırsa bakılsın, bu işlemin bir iskonto muamelesi olduğunu göz 

ardı etmek çok güçtür. Gerçi, söz konusu belgelerin malı temsil ettiği ve alınıp satılanın 



murabahada olduğu gibi, ticarî bir mal olduğu, kısaca yapılan işin ticaret olduğu iddia 

edilebilir. Ancak, böyle bir savunmasının geçerliliği çok tartışmalıdır. Çünkü bu 

muameleye konu olan ihracat, bitmiş bir ihracattır. Mal, Türkiye gümrüklerinden 

çıkmış, muhtemelen alıcının bulunduğu ülkeye vararak, gümrükten geçmiştir veya en 

azından Türkiye sınırları dışında bir yerde yoldadır. Her hâl ve kârda, söz konusu 

belgelerdeki malın mülkiyeti artık ihracatçıda değildir. Ancak, ihracatçı alacaklı 

durumdadır ve bu belgeler arasında bulunması gereken, lehine düzenlenmiş bir poliçe 

veya senet alacağının kanıtıdır. Kurumun satın aldığı ve geri sattığı belge, malın kendisi 

olmadığına göre, malla ilgili alacağın kanıtıdır. İhracatçının vadeli alacağı bugünden 

kendisine ödenmiş ve karşılığında bir bedel tahsil edilmiştir. Başka ifadeyle, müşteriye 

zaman satılmıştır. Bunun finanstaki ismi paranın zaman değeridir ve karşılığında 

alınan, verilen faizdir, ribadır.  

Yabancı ithalatçının ve bazen de ayrıca kefil olan bankanın imzasını taşıyan poliçe veya 

senet bir finans enstrümanıdır. Bu belge ithalatçı tarafından nakit ödemeye bir 

alternatif olarak düzenlenir. Yani, dışalımcı malın mülkiyetinin kendisine aktarılması 

karşılığında, böyle bir borç belgesi düzenlemiştir. Bu senet iki amaca hizmet eder:  

a- Sözkonusu dış ticaret işleminden doğan borç-alacak ilişkisini kanıtlar.  

b- İhracatçının, vadeyi beklemeden ihracat bedelini bir banka veya mali kurumda 

iskonto etmek suretiyle nakde kavuşmasını sağlar.  

Buradan çıkacak bir sonuç; ÖFK’nın bitmiş (sevk sonrası) ihracatı değil, hazırlık 

aşamasındaki (sevk öncesi) ihracatı desteklemeye uygun yapıda olduğudur. İhraç 

edilecek malın bünyesine girecek ham madde ve ara mallar ihracatçıya murabaha 

yoluyla kazandırılabilir. Veya hazır bir mamûl malın ihracatı söz konusu olduğu 

hallerde, bu mal yine murabaha yöntemiyle ihracatçıya satılabilir.  

Hizmet ve Ürünlerin  

Fiyatlaması  

  

ÖFK’lar tarafından sunulan hizmet ve ürün fiyatlarının pahalı olduğu, ticarî 

bankalardan daha yüksek fiyatların müşteriyi zaman zaman hoşnutsuzluğa hatta hayâl 

kırıklığına uğrattığına şahit oluyoruz. Bazı kimseler yüksek fiyatlamanın bu 

kuruluşların İslamî özelliğini zedelediğini ve dini bakımdan faizli bankalar mesabesine 

getirdiğini ileri sürer.  

Önce, şunu belirtelim ki; yüksek fiyatlama İslamî bakımdan sağlıklı bir muameleyi faizli 

muameleye dönüştürmez. Örneğin; ÖFK tarafından verilen bir teminat mektubu şer’en 

hiçbir mahsur taşımaz. Bu hizmet karşılığı alınan komisyon da doğal olarak helâldir. 

Komisyon oranının yüksek oluşu teminat mektubu işlemini haram bir muameleye haline 

getirmez.  

Ancak, yüksek komisyon veya ücretle ilgili olarak müşterinin istismar edildiği, güvenin 

kötüye kullanıldığı ve yapılan hizmete göre alınan karşılığın aşırı olduğu gibi tenkitler 

yöneltilebilir.  



Diğer taraftan, fiyatlamada aşırılık bir ÖFK’nın yüksek maliyetle çalıştığının veya 

yanlış bir pazarlama politikası yürüttüğünün kısaca bir yönetim zaafı içinde olduğunun 

göstergesi sayılabilir.  

Komisyon ve ücretlerin hangi düzeyde makûl sayılacağını belirleyecek olan piyasa 

koşulları ve rekabettir. Teorik olarak, rakiplerine göre fazlaca pahalı kalan ÖFK 

rekabette geri kalır, pazar payı azalır. Bu o kuruluşa piyasanın vereceği cezadır. Teori 

böyle olmakla beraber, ÖFK ile ticarî bankalar arasında müşteri nezdinde gerçek bir 

rekabet olduğunu söylemek zordur. Çünkü ÖFK müşterisinin tercihinde rol oynayan 

motivasyon dinidir. Bu kurumların müşterisi ÖFK’na aslında daha ucuz hizmet almak 

için gelmez, ihtiyacı olan bankacılık hizmetini alırken İslamiyet’e uymanın huzuru da 

tercihinde büyük rol oynar.  

Dolayısıyla, rekabet ancak ÖFK’nın kendi aralarında olabilir. Bu gerçek karşısında, 

ÖFK müşterilerine fiyat ve ücret tarifesi uygularken işin bu yönünü nazara alarak 

kendilerine normal kâr sağlayacak şekilde fiyatlama politikaları yürütmeleri gerekir. 

 

  

Hatıra koleksiyoncusu  

  

MİT mensubu dayısı ile İlhan Selçuk’un Nurculuktan uzaklaştırmaya çalıştığı, Cemil 

Meriç’in bir sözüyle şoke ettiği araştırmacı-yazar Necmeddin Şahiner, 

Bediüzzaman’ın el yazması risalelerini köy köy dolaşıp toplamış.  

Aksiyon, 'Son Şahitler' adlı kitabıyla tanınan Necmeddin Şahiner'le görüştü...  

 

 

‘Tabii çok genciz o zamanlar. Yakışıklıyız. 1963 senesinin bahar ayları. Babam 

marangoz olduğu için, şahane bir cep aynası yaptırmışım. Bir sabah saat 6’da babamın 

dükkânından alıp götürdüler beni Emniyet’e. Devamlı su döküp, vurup vurup suda 

yürüttüler. 8 saat boyunca falakaya yatırdılar. Kafam, ayaklarım, vurmadık yer 

koymadılar. Her tarafım mosmor oldu. O sopalardan dolayı cebimdeki ayna tuz-buz 

olmuştu. Bunları anlattım hâkime. O paramparça olmuş aynayı da götürüp masasına 

koyunca hâkimin gözleri doldu, ağlayacaktı. ‘Gel evladım’ dedi. Ben çıktım hâkimin 

masasının yanına. ‘Şimdi seni annene göndereceğim. Ama buradan çıkınca öyle 

arkadaşlarına gitmek yok. Doğru annenin yanına gideceksin’ dedi. Ben ‘Peki’ dedim.”  

 

Araştırmacı-yazar Necmeddin Şahiner’i bu sürece taşıyan olay, onun 1961’de Said 

Nursi ve Risale-i Nur’ları tanımasıyla gerçekleşir. 

 

8 Ekim 1943’te Gaziantep’te doğan Şahiner’in, Antep’te tahsilini yaptığı Cumhuriyet 

İlkokulu’nun ikinci sınıfından itibaren müthiş bir gazete okuma merakı vardır. 

Özellikle 1958’lerden itibaren cebinde ne kadar parası varsa hepsiyle gazete alır. O 

yıllarda her gün Said Nursi ve Nurculuk üzerine yayınlar sıklaşmıştır. 500 sene önceki 

Fatih Sultan Mehmet devrinin kıyafetiyle gazetelerde yer alan Said Nursi’nin 

fotoğrafları da Şahiner’in dikkatini çeker. 



 

1960 İhtilali’nden sonra da Nurcular ve Said Nursi konusu gazetelerin sayfalarından 

düşmez. Bediüzzaman, bu sefer kabri ile ilgili tartışmalarla gelmektedir gündeme. 

Şahiner de bu yazıları aksatmadan biriktirir: “Nurculuk, Türkiyemizin en büyük 

hadisesidir. 50 yıl boyunca Türkiye’de mahkeme, polis baskını, karakol, dayak, 

sürgün, hapis, say sayabildiğin kadar... Bilhassa 1935-1985 arasında hava raporu gibi, 

haftanın 4-5 günü ‘Nurculuk, Said Nursi, ayin yaparken...’ yazıları çıktı. O yıllar 

arasında en çok aleyhte yazan gazete Cumhuriyet. Fakat 1983’te Cumhuriyet gazetesi 

350 bin liraya Risale-i Nur’un reklamını yaptı. Bediüzzaman Said Nursi büyük bir 

İslam âlimidir. Risale-i Nur Kur’an tefsiridir diye. Bundan sonra sosyeteden yüzlercesi 

Risale-i Nur almak istedi, bu kitapları yasak zannediyorduk. Şimdi Cumhuriyet 

gazetesinde reklâmı çıkıyor diye.” 

 

UÇURUMUN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM 

 

Böylesine bir haber bombardımanı içerisinde Necmeddin Şahiner, Said Nursi’nin kim 

olduğunu merak ederek 1961’de ortaokul arkadaşı Nazım Gökçek’in evine gider. 

Bediüzzaman’ın hayatını anlatan bir kitap ister ondan. İlk baskı Tarihçe-i Hayat’taki 

Üstad’ın resimleri ile başlayan şaşkınlığı ve hayreti merhum Ali Ulvi Kurucu’nun 

şiirsel önsözü ile onu kalbinden yakalar. Hayatının dönüm noktası olur bu safha: 

“Çünkü 15-16 yaşlarında müthiş bir heyecan, heva, heves... Allah muhafaza içki, zina, 

kumar çok dehşetli büyük günahlar. Bunların eşiğinden döndüm. Risale-i Nur’u 

okumakla, hamdolsun bu fenalıklara bulaşmadık. Tam o yaşta bunlara başlamak 

üzere idim.” 

 

Bu dönemde biraz futbol oynayan ve sarı kırmızı renklere alaka duyan Şahiner, 

1960’ta ‘damarlarımı kesseniz sarı kırmızı renk fışkırır’ dahi demektedir. O yıllarda 

onun bildiği üç takım vardır, renkleri sarı kırmızı olan: “Antep’te Şehreküstü, 

İzmir’de Göztepe, İstanbul’da Galatasaray. Çok merak ediyorum sporu. Sarı kırmızı 

renkleri çok seviyorum. İşte Risale-i Nur sarı-kırmızı. Ben Risale-i Nur arıyormuşum, 

öyle bir çıkmaz sokağa girmişim. Futboldan soğuyan Şahiner, bir süre de okulda koşu 

yapar. Birinci gelir ancak bugünkünden çok daha kısa şortla koşması istendiğinden 

onu da bırakır.  

 

TÜRÜN PAŞA: SUÇ ALETİ TAKKE VE TESBİH 

 

Risalelerle tanıştıktan sonra Antep Lisesi’nden 21 arkadaşı ile Yenicami’de toplanıp 

kendi aralarında risale okuma programları yaparlar. Bu derslerden birinde polis 

tarafından baskına uğrarlar! Yaptıkları, sadece risale okumaktır. Necmeddin Şahiner, 

buna benzer bir olayı, 1971’de, Ankara’da tanışıp elini öptüğünü söylediği, 12 Mart 

döneminin önemli paşalarından Faik Türün’den dinlemiştir: “1971 yılında İstanbul 

Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün Paşa’nın Ankara’da, Kavaklıdere’deki evinde zorla 

elini öptüm. O anlatmıştı. ‘Selimiye’de’ diyor ‘bir gün 15-25 yaşlarında delikanlıları 

getirdiler. ‘Bunları nereden getirdiniz?’ diye sormuş. ‘İşte, ayin yaparken alıp getirdik’ 

demişler. Paşa bu sefer ısrarla ayin kelimesini sormuş. Bunlar da ‘ayin’ demiş başka 

bir şey diyememişler. Bu defa paşanın tepesi atmış. ‘Peki suç aletleri nerede?’ demiş. 

Onlar da suç aleti olarak poşetlerin içinde tespih ve takke getirmişler. İşte 50 yıldır 

‘Nurcular ayin yaparken yakalandı’ türünden yayınlar yapıldı. Halbuki, okumasını 

bilen birisi risaleleri, yani Kur’an’ın bir tefsirini, yorumunu okuyor, 5-10 kişi de 

dinliyor. O kadar. Türkiye’yi 50 yıl bununla uğraştırdılar.” 



 

Necmeddin Şahiner, 21 arkadaşıyla basıldıktan sonra, Antep Lisesi’nden “Bu çok 

tehlikeli bir gericidir. Nurcudur. Arkadaşlarını camiye götürüyor, Risale-i Nur 

okutuyor onlara. Antep ve civarında okuyamaz” diye bir tardname ile belki bin yıldan 

yana ailesinin yaşadığı Antep’ten, bizzat valilik kararı ile uzaklaştırılır: “Babam ‘Her 

talebenin takdirnamesi olur. Sen de tardname aldın oğlum’ dedi. Ben de ‘Baba ben bir 

pislik yapmadım. Namaz kılıyorum. Bir de Risale-i Nur gibi ‘Bismillah her hayrın 

başıdır. Biz dahi onunla başlarız’ diyen Kur’an-ı Kerim’in yorumunu okuyoruz’ 

dedim. O da oğlum sen namazını kıl, orucunu tut, Kur’an oku. Başka bir şeye karışma’ 

dedi. Çok kızdı babam. Küçükken beni hafızlığa gönderdi. Sonra, doktor, eczacı, 

mühendis olayım da istedi. Ben tabii edebiyatı, müziği, yazı yazmayı çok seviyordum.” 

 

Edebiyat, kompozisyon ve müzik derslerinde başarılı olan Şahiner, Lise 1’de bu 

derslerden sınıfta bırakılır. Tüm bu yaşadıklarından sonra, o sıralarda Paris’te, 

NATO’da görevli dayısı Kurmay Albay Mehmet Ali Tokatlı’ya bir mektup yazar. 

Albay Tokatlı, Japonya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde görev almış ve MİT 

adına çalışmış birisidir: “Dayım beni çok sever, o kadar yeğeni içinde beni yanında 

dolaştırırdı Antep’e geldiğinde. Benim kitap, gazete merakımı da bildiği için ‘Necmi 

ben seni Antep’te bırakamam, yanıma almam lazım’ derdi. Bu hadiseler olunca Paris’e 

mektup yazdım. Ben bir Allah diyorum bir de dayım... Çünkü eğer bir yerde dayın 

varsa işin iş...”  

 

İLHAN SELÇUK ŞAHİNER’LE İLGİLENİYOR 

 

Dayısının çağrısı üzerine Necmeddin Şahiner, hemen Fındıklı Toros Ekspresi’ne atlar, 

İstanbul’un yolunu tutar: “İstanbul Milli Eğitim Müdürü Halis Bey ve İlhan Selçuk 

Volkswagen arabası ile dayımın Kadıköy Mühürdar’da, Dr. Şakir Paşa Sokak Nur 

Apartmanı’na geliyor. Antep’ten Nurculuktan kovuluyoruz, İstanbul’da Nur 

Apartmanı’nda kalıyoruz. Dayım İlhan Selçuk’un çok yakın arkadaşı. Mesele biziz. 

Dayım ‘Bana yardım edin. Bu Necmi’yi Nurculuktan kurtaralım’ diyor.” 

 

Necmeddin Şahiner burada Pendik Lisesi’ne kayıt yapılır: “Pendik Lisesi’nde İlhan 

Selçuk’un ablası veya baldızı benim velim oldu. Antep Lisesi’nden Nurcudur diye 

kovuldum ama İstanbul’da işlerim yolunda gidiyordu. Kurmay Albay Mehmet Ali 

Tokatlı deyince Necip Fazıl Kısakürek rahmetliden tut Çetin Altan, İlhan Selçuk hepsi 

‘emret albayım’ diyor. Allah’ın böyle acayip işleri oluyor dünyada.” 

 

Necmeddin Şahiner, annesi Hacı Beşire Hanım tarafından aslen Tokatlı bir aileye 

mensuptur. Soyadları da buradan gelmektedir zaten. 129 Osmanlı şeyhülislamının 

altısının çıktığı Tokat’tan 500-600 sene kadar evvel gelip Antep’e yerleşmiş Abdülkadir 

isimli bir kadıefendinin soyundan gelen Tokatlı ailesinin Antep’te beş-altı tane de 

köyleri vardır.  

 

DAYISI MEHMET ALİ TOKATLI 

 

Şahiner’in baba tarafı aslen Orta Asyalı ve Oğuzların Afşar obasının Torunoğulları 

kolundandır. Dedelerinden biri, birkaç kuşak öncesinde Bedesten Şeyhi olarak bilinen 

Mehmet Efendi, Necmeddin Şahiner’in dedesinin dedesidir. Mehmet Efendi’nin oğlu 

Molla Mustafa, onun da oğlu yine Bedesten Şeyhi olan Osman Efendi’dir. Bunun oğlu 

ise Necmeddin Şahiner’in de babası olan ve marangozluk yapmış Mehmet Usta’dır. 



Ona da babası ve dedelerinin unvanından dolayı Şeyh Mehmet Usta, yani 

marangozların şeyhi derlermiş arkadaşları. 

 

Kimlikteki ismi sadece Necmi olan Şahiner, işte bu Mehmet Usta ile Beşire Hanım’ın 

üçü kız, altı çocuğundan biri olarak dünyaya geldiğinde yıl 1943’tür. Necmeddin ismini 

ise daha sonra Said Nursi’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp verecektir kendisine. 

 

Dayısı Mehmet Ali Tokatlı ve İlhan Selçuk’un, onu Risale-i Nur’lardan uzaklaştırma 

çabaları boşa çıkınca Necmeddin Şahiner bildiği yolda devam eder.  

 

Antep’te iken, dayısına yazdığı mektupların yanında Zübeyir Gündüzalp ile 

Erzurum’da yaşayan ve Hareket ile İttihat gazetelerini çıkaran Mustafa Polat’a da 

yaşadıkları ile ilgili mektuplar ulaştırır: “Zübeyir Ağabey, gazetede yayımlandığı için o 

yazılardan dolayı öyle bir bağrına bastı ki beni. Gittiğim zaman zaten masasında, 

gazetelerde çıkmış, çoğaltılmış mektuplarım vardı. Bir anda Zübeyir abi benim 

huyumu, mizacımı sanki A’dan Z’ye babam gibi biliyordu.” 

 

Zübeyir Gündüzalp, hemen, Şahiner’in önüne, içinde belgeler olan dosyalar koyar. 

Ondan bunları tanzim etmesini ister. Şahiner de zaten meraklı olduğu için bu işi seve 

seve yapar. Ve izin isteyerek o dosyalardan birini kendisine ayırır: “Zübeyir Ağabey 

bana ‘Kardeş bu dosyanın üzerine ‘bu dosya Ceylan Çalışkan’a aittir’ diye yaz’ dedi. 

Dosya polisin eline geçerse Ceylan Çalışkan’ı arayacak emniyet. Ceylan Çalışkan 

nerede? Emirdağ kabristanlığında. Zübeyir Ağabey’deki tedbir. Fakat Kur’an, iman 

nurumuzu çok kötü bir -haşa- silah kaçakçılığı gibi o şekle sokturdular mecburen.” 

 

Şahiner, Gündüzalp’in yanından ayrıldıktan sonra Antep’e döner. Okullar açılacağı 

zaman İstanbul’daki Vefa Lisesi’ne başlar. Çünkü o, Antep Lisesi’nden 

uzaklaştırıldıktan sonra geldiği Pendik Lisesi’nden mezun olmamıştır. Önce 

hizmetlerine devam etmek için Adıyaman Lisesi’nde, ardından Urfa’da ve nihayet 

İstanbul Vefa Lisesi’nde eğitim görür. Ve buradan mezun olur ancak. Ardından hemen 

üniversiteye adımını atar. 1967’de İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’ne girer. Zübeyir Gündüzalp, o zaman da cebindeki harçlıktan kahvaltısına 

kadar her şeyiyle alakadar olur. 

 

Görür görmez İstanbul’a âşık olduğundan, üniversiteyi de burada okumayı tercih eden 

Şahiner, Barla’ya da öyle vurulmuştur: “Barla da İstanbul’a benzer. Göl, çam dağları, 

cennet gibi. Üstad’ı güya zulüm için oraya göndermişler ama tam yazı yazacağı yermiş 

orası. Halıcılık demek Isparta demek. Dolayısıyla mühendislik işidir. Ve Ispartalılar da 

Urfalılar gibi kuvvetli yazı yazıyor. Üstad’ın da yazıcılara ihtiyacı var. Risale-i Nur’un 

dört ana kitabından üçünü, Sözler, Lemalar, Mektubat’ı Üstad Barla’da yazıyor.” 

 

Üniversiteye adımını attığı dönem, öğrenci eylemleri açısından şanssız bir dönemdir. 

Fakat o, yolunu tayin ettiği için bu hadiselerin içinde yer almaz ama gözlerinin önünde 

vurulan öğrencileri de asla unutamaz: “Türk Dili ve Edebiyatı’nın karşısında felsefe, 

sosyoloji bölümü var. İşte genç arkadaşlardan birini kafasından kurşunladılar. 

Kafasından musluktan fışkırır gibi kan aktı.”  

 

GÜNDÜZ HAYALİNDE GECE RÜYASINDA 

 

Necmeddin Şahiner, özellikle bölüm hocalarının, o dönemde, Türk dili ve edebiyatının 



zirvedeki şahsiyetleri olduğunu ifade etmektedir bugün. Bediüzzaman’ın 

talebelerinden Müküslü Hamza Efendi’nin eniştesi olan Ali Nihat Tarlan, yine Faruk 

Kadri Timurtaş, sonra Mehmet Kaplan: “Bunlarla Üstad mevzuunu çok konuşurduk. 

Mehmet Kaplan çok müspet şeyler anlattı. 1985’te, daha sonra kitap halinde 

yayımlanacak ‘Nurculuk Nedir?’ anketini yaparken ben ısrarla ‘Hocam bu 

söylediğiniz, ‘Bediüzzaman Said Nursi Büyük İslam âlimidir. Risale-i Nur Kur’an-ı 

Kerim tefsiridir.’ bunları yazın, altına da Prof. Dr. Mehmet Kaplan diye imzalayın 

bana verin’ dedim. O da ‘Ahh’ dedi ‘sen yok musun? Benim başımı derde sokacaksın.’ 

Ben de ‘12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden beş yıl geçti, bir şey olmaz’ dedim. Bunun 

üzerine o da ‘Kenan Evren’in danışma kurulu üyesiyim’ dedi. Karşımıza makam, 

mevki çıktı ve bütün ısrarıma rağmen o iki satır yazıyı bana vermedi. Üç gün sonra 

gazetelerde okuduk Mehmet Kaplan rahmetli oldu diye.” 

 

Said Nursi ile risalelere dair bilgi, belge, eline ne geçerse toplamaya merakı olan 

Şahiner, daha sonra kapsamlı bir çalışmaya dönüşecek Son Şahitler’le ilgili ilk adımı, 

Bediüzzaman’ın talebesi Yüzbaşı Refet Barutçu’nun hatıralarını dinleyerek atar. 

Yüzbaşı Refet Bey, Vefa Lisesi öğrencisi Şahiner’in de aralarında bulunduğu kişilere, 

Beşiktaş’taki Vişnezade Camii yanında bir dersaneye gelip Bediüzzaman’ı 

anlatmaktadır o yıllarda. 1964’te bu alanda başladığı çalışmalarına, aradan 40 yıl 

geçmesine rağmen hâlâ doyuma ulaşamamış bir vaziyette devam eden Necmeddin 

Şahiner, Son Şahitler için Türkiye’yi dağ dağ, köy köy, doğudan batıya dolaşır, hem de 

imkansızlıklara rağmen.  

 

Son Şahitler nevinden tespit ettiği isimlere ulaşabilmek maksadıyla kendine has 

yöntemler uygular: “Yani Milli İstihbarat, polis filan halt etmiş. Gündüz hayalime gece 

rüyalarıma giriyor. Böyle Üstad omuzlarımın üzerinde. Acayip oluyor. Heyecanla ter 

içinde kalıyorum. Antep’te rüyaya diş derler. ‘Sevdiği iş gece dişine girmesi lazım’ 

diye. Bu nur hizmeti de böyle. Samimiyet, muhabbet, sevgi olması lazım. Yoksa para 

ile makamla yapılamaz bu işler.” 

 

Aradığı ismi bulduktan sonra gerisi kolaydır onun için. Telefon veya mektupla ilgili 

zata ulaşmaya çalışır. Bir seferinde, İstanbul Fatih’teki telefon kayıtlarını inceler ve 

aradığı isimde tam 73 kişi olduğunu tespit eder. Bıkmadan, usanmadan hedefine 

ulaşmaktır amacı. Listedeki ilk numarayı çevirir. Ve daha fazla uğraşmasına gerek 

kalmadan, aradığını bulmuştur. Necmeddin Şahiner’de bu neviden yaşanmış çok 

hatıra vardır: “Mesela Pendik’te, Emirdağ Çarşı Camii İmamı Hafız Nuri Güven 

Efendi’yi arıyorum, sokaklarda, çarşılarda. Bir otelin önünde bir ihtiyar oturuyor. 

Gittim sordum ‘Böyle böyle bir zatı arıyorum. Siz acaba böyle bir zatı tanır mısınız?’ 

dedim. Adam ‘O benim’ dedi.” 

 

İşte bir başkası daha: “Denizli’de Hasan Feyzi Ağabey’in oğlu Fikret Yüregil’i 

arıyorum. Dediler bir ayakkabı tamircisi o. Tamirhanesini buldum. Yanımda Denizlili 

bir genç var. Bana yardım ediyor. Ayakkabı tamirhanesine bir levha asmış. 

‘Dükkanda yoksam ya camide, ya parkta, ya da kahvehanedeyim’ diye. O levhayı 

görünce bu üç yere doğru daracık sokaklardan yürümeye başladık; ama ikimiz de 

adamı tanımadığımız için görsek de anlamayacağız. Tam o esnada 70 yaşlarında birisi, 

dar sokakta, sol koluma sürtünerek geçti. Bir anda kolumda bir cereyan oldu sanki. Ve 

ben gayriihtiyari, adama doğru dönerek ‘Fikret Ağabey’ dedim. Adam döndü, 

kucaklaştık. Allah’ın inayeti. Allah’a şükür. Yani meseleniz Kur’an, İslamiyet’in nuru 

olduğu için hep Allah, melekler yardım ediyor insana. Üstad’ın himmeti oluyor.” 



 

KURTALAN DAĞLARINDA BELGE PEŞİNDE 

 

Şahiner’in, ulaşmak için üzerinde çok uzun yıllar uğraştığı kişiler de olur: “Albay 

Hulusi (Yahyagil) Bey, nasıl sualleri ile Mektubat’ı yazdırmışsa Üstad’a, Yüzbaşı Refet 

Ağabey de öyle. Refet Ağabey de Üstad’a yönelttiği soruları ile meşhur. Üstad onun 

için ‘Meraklı kardeşim, sual sormakta çalışkan, yazı yazmakta tembel Refet Bey’ 

diyor. Refet Ağabey Üstad’a, bir mektupta ‘sana ilk defa Bediüzzaman kim dedi?’ diye 

soruyor. Üstad ‘Siirtli üstadlarımdan Molla Fethullah ders esnasında beni 

Bediüzzaman-ı Hemedani’ye benzetti’ diyor. ‘Sen de Bediüzzaman gibisin. Her 

meseleye cevap veriyorsun’ meal ve manasında Üstad’ın Refet Ağabey’e bir mektubu 

var. Yıllar evvel o mektubu Altunizade’de iken Fethullah Gülen Hocaefendi’ye verdim. 

Şimdi belki 15 yıl bu Siirtli Molla Fethullah’ı aradım. Kaç defa Batman’a, Siirt’e 

gittim, o Doğu’daki dehşetli günlerde. Maalesef ben orada yapılana kardeş harbi 

diyorum. Sene 1990’lar. O yıllar çok dehşetli idi. Hayatımda öyle silahlar 

görmemiştim. Batman’da halen hayatta, Mirza Ağabey’in arabası ile Kurtalan’ın 

dağda bir köyüne gidiyoruz, Molla Fethullah’ı sormak için.” 

 

-Tehlike oldu mu sizin için?  

 

“Önümüzden geçtiler. Beni götüren kardeş ve ağabeyler limon gibi oldu. Benim hiç 

aldırdığım yok. ‘Cahil cesur olur’ derler ya. Hatta Mirza Ağabey’e takılırım ‘Ya o gün 

ne haldi?’ diye. O da yemin eder ki bana ‘Rengimiz limon gibi olduysa sırf senin için.’ 

Ben de ‘Allah bizimle beraberdir. Biz Kurtalan’a, o dağlara niye gelmişiz, Allah 

biliyor’ derim. Hamdolsun, yani 40 yıldır durumumuz böyle.” 

 

Necmeddin Şahiner, Molla Fethullah’ın akrabalarından olan şeyhi bulur. Şeyhin 

çocukları jandarmaya haber vermek ister, fakat şeyh engeller. Ve bilgi de alamadan 

köyden ayrılırlar. 

 

Bir başka hadisede de, 1980’den önce, komünist olmuş bir imamda Bediüzzaman’ın, 12 

yaşında iken notlarını tuttuğu ders defteri olduğu haberini alır Şahiner. Said Nursi, o 

yaşta, notlarından anlaşıldığına göre, ömrü sanki hep öyle geçecekmiş gibi gurbetten, 

ayrılıklardan bahsetmektedir hep. 1977 başında, karlı bir günde İstanbul’dan yola 

çıkan Şahiner, 30-40 saatlik otobüs yolculuğundan sonra Bitlis’e varır: “Adamın 

evinde, duvarda asılı Üstad’ın kalpaklı, gelirken pasaportu için çektirdiği resmi var. 

Adam bize müthiş bir ziyafet çekti. Ve istediğim defteri de verdi. Döndüm İstanbul’a. 

Aradan birkaç ay geçti, baktım komünistlerin Müslümanlara, milliyetçilere hakaret 

kelimeleri ile yazılmış, ağza alınmayacak küfürlerle bezenmiş bir mektup... ‘Sen geldin 

benim evime de defterimi götürdün de filan’ diye. Defteri istiyor. O zaman daha 

fotokopi yoktu Türkiye’de. Ben de defterin sayfa sayfa fotoğrafını çektirdim ve 

postayla gönderdim. 5-10 sene evvel yine oralara gittiğimde sordum. 12 Eylül 1980 

arifesinde öldürmüşlerdi o zavallıyı.” 

 

KÜRSÜYE SIKIŞTIRILMIŞ RİSALE PARÇALARI 

 

Şahiner, ‘bu önemsiz deyip’ hiçbir belgeye ulaşmazlık etmez. Meseleyi dava gözüyle 

gördüğü için muhakkak netice elde edeceğini düşünerek, hiç üşenmeden çıkar bütün 

bu yollara. 36 saatte İstanbul’dan Van’a ulaşan Şahiner, Temmuz-Ağustos aylarında 

bile karlı olan Başit Dağı’nın eteklerine doğru yol alır. Sene 1977’nin kış günleridir. 



Başit Dağı’nın eteklerinde bir köyde, Bediüzzaman’ın ‘Ben bunu bir Cuma gecesinde 

ezberledim’ diye el yazısı ile iki satır not düştüğü Cemmü’l Cevami kitabına ulaşmak 

için bunca yolu kateder: “Jeep gidemiyor karda. Bir hocaefendide bulduk o kitabı. 

Bize sadece bir talebesi ile Van’a kadar kitabı müsaade etti. Orada kitabı 

fotoğrafladık.” 

 

Risale-i Nur’un orijinal nüshalarının üçte ikisinin çıktığı Barla’da bulunan ‘hazinenin’ 

hikâyesi de oldukça ilginçtir: “1970 yılıydı. Biz İstanbul Üniversitesi’nden öğrenciler, 

şimdi profesör olan Albay Nevzat Tarhan da dâhil Barla’da Risale-i Nur okuyoruz. 

Ankara’dan da 6-7 üniversite talebesi geldi. Onlardan yine Nevzat isminde bir kardeş, 

vaaz kürsüsünde küçük bir delik gördü ve o delikten bir kâğıt çekti. Kâğıdı getirdi 

bana. Yıllar var ki böyle olur. Üstad’a dair kim bir kâğıt bulsa bize ulaştırır. Bu, 

kitaplarımız çıkmadan önce de böyleydi. Baktım yazılara, Üstad’ın el yazısı. 

Mektubat’ta bir tavuğun iki yumurta yumurtlama hadisesi var. O bahis.” 

 

Necmeddin Şahiner, hazine bulmuşçasına hemen iki arkadaşının kulağına da olayı 

fısıldar ve ertesi gün herkes dağlara risale okumaya gittiğinde onlar mescidi, özellikle 

de kürsüyü didik dikik eder: “O kürsüde cam kırıkları, kireçler, çimentolar, çiviler ve 

mektuplar, küçük küçük risaleler, öğrencilerin el işi kağıtlarının arkalarına yazılmış 

Üstad’ın yazıları çıktı.” 

 

Yine o zamanlar, İkinci Lema’da adı geçen Muhacir Hafız Ahmet’in gelini, Necmeddin 

Şahiner’e gelerek, çocuklarının kötü alışkanlıklardan uzak durması için onlarla 

ilgilenmesini talep eder ondan: “Tamam deyince koynundan bir havlu çıkardı. Gelin 

olurken Üstad’a bazı hediyeler götürmüş. Üstad da kendisine abdest havlusunu hediye 

etmiş. O hanım akşam bizim gibi üniversite öğrencilerine yemek verdi. Yemek 

sırasında önüme bir bohça indirdi.” 

 

-Ne çıktı bohçanın içinden? 

 

“Risale-i Nur’dan Sözler, Lemalar, Mektubat. Topladığım ana malzeme onlardan çıktı. 

‘Bunlar senindir’ dedi o hanım.” 

 

NUR ÇOCUKLAR SERİSİ 

 

Şahiner, bu sefer hakikaten ‘hazinenin’ içine düşmüştür. Ertesi gün Çam Dağı’na 

risale okumaya gidilecektir. Fakat o, hazinesini bırakıp da gitmeye yanaşmaz. Bir an 

önce İstanbul’a gitmek ister. O sırada, Şemsettin Akbulut, ‘hazineyi’ Çam Dağı’na 

kadar 4 saat gidiş, 4 saat geliş kendisi kucağında taşıyacağını söyleyerek Şahiner’in 

ayrılmamasını ister. Akbulut dediğini yapar. Şahiner de bir süre sonra ‘hazinesini’ alıp 

İstanbul’un yolunu tutar ve onları Risale-i Nur deposu olarak kullanılan Balat 

taraflarındaki bir yere yerleştirir. Fakat deponun anahtarının bulunduğu zata 

güvenmediğinden çok tedirgindir. Daha fazla dayanamaz, emanetini alır depodan. 

Sonradan haklı da çıkar. Deponun anahtarının bulunduğu zat, bir gecede depoyu 

boşaltıp kayıplara karışmıştır.  

 

Üniversiteye başladığında öğretmen veya yazar olacağına dair düşünceler taşımayan 

Şahiner’in kafasında bir tek şey vardır: Bediüzzaman’a ve risalelere ait ne bulursa 

toplamak. Bulduklarını da İttihat Gazetesi’nde yayımlar. Bu çalışmalardan biri 

Kestanepazarı’nda Kur’an ve risale okuyan öğrencilerle yapılmış röportajlardır. Bu 



çalışma Nur Çocuklar adıyla anonim olarak, 1974 yılında yayımlanır: “Bir gün, 

Hekimoğlu İsmail Ağabey benim kaldığım yere gelmek istediğini söyledi. ‘Buyur gel 

ağabey’ dedim. Kütüphaneme baktı. Bir dosya vardı, Üstad’la ilgili belge, hatıra, 

resimlerin olduğu. Onu alıp inceledi ve ertesi gün buna bir önsöz yazayım müsaade 

edersen ve basalım bunu’ dedi. Ben de ‘Üstad için çok eksik ağabey’ dedim. O da ‘Yok, 

fevkalade bir çalışma’ dedi. Ve Bilinmeyen Tarafları ile Said Nursi kitabı öyle 

yayımlandı.” 1974’te 400 sayfa basılan ve bugün 49 baskı yapan kitap, ilavelerle 500 

sayfaya çıkartılır.  

 

1972’de üniversiteyi bitiren Şahiner, artık kendini bu işlere adamıştır. İlki, çeşitli 

vesilelerle bekletildikten sonra ancak 1977 yılında basılan Son Şahitler’in dört cildi 

satıştadır. Son cildi de hazırdır ancak yayımlanmayı beklemektedir henüz. 

 

Şahiner, bütün dolaştığı yerler ve görüştüğü kişilerden edindiği bilgiler ışığında 

tecrübe eder ki, risaleleri o yıllarda muhafaza etmek oldukça zordur. Bediüzzaman’ın 

talebelerinden, ailelerine intikal eden bir kısım emanetler toprağa gömülerek 

muhafaza edilmişken bir kısmı da yine o karanlık dönemlerde, yakılmak suretiyle gün 

ışığına çıkamadan zayi olur. 

 

BEKAR MEŞHURLARI KİTAPLAŞTIRDI 

 

Uzun yıllar evlenmeyi düşünmeyen, hatta bu uğurda Hz. İsa’dan Bediüzzaman’a 

kadar bekâr meşhurları kitap konusu yapan Şahiner, 33 yaşına geldiğinde evlenir. 4. 

Murat zamanında Antep’te yaşamış, burada cami ve türbesi olan, yazılı eserler geride 

bırakmış Şah Veli Hazretleri’nin torunlarından Emel Hanım’la hayatını birleştiren ve 

Said ile Enes adında iki çocuğu bulunan Şahiner, askerliğini de 1976’da, toplamı dört 

ayı bulmayan kısa dönem olarak yapar. 

 

Necmeddin Şahiner’i hayatı boyunca en çok etkileyen hadiselerden biri 1975 yılında 

gerçekleşir. Hatta Şahiner, kendi ifadesine göre çarpılır: “1975’te, Üstad hakkında ileri 

geri yazanlar dâhil aydınlara gittim. ‘Said Nursi’yi tanıyor musunuz? Onun gaye-i 

amaçları ne idi? Said Nursi ile talebeleri ile konuştunuz mu? Risale-i Nur neden bu 

kadar çok yayılıyor?’ gibi sorular soruyorum. Ama sonuç maalesef sıfır. Sadece Cemil 

Meriç... Nur içinde yatsın. Çarptı beni. Şaştım kaldım. İki gözü de görmüyor ve ‘Ah 

evladım’ dedi ‘senin bu sorduğun soruları ben bilmiyorum ki. Ama sen bana gelirsen, 

perşembe günlerini sana ayırırım. Okursan biz de dinleriz. Sayenizde hazret ne demiş 

onu öğreniriz’ dedi. 13 yıl Cemil Meriç’in Göztepe’deki evine devam ettik.” 

 

Şimdi biraz geriye gidelim ve Şahiner’in 150 aydına sorduğu sorulara aldığı 

cevaplardan oluşan Aydınlar Konuşuyor çalışmasının ortaya çıkış sürecine bir 

bakalım. 

 

1966’da, İsmet İnönü, başvekilliği kaybetmesinin faturasını Süleyman Demirel’li 

Adalet Partisi’ni desteklediğini öne sürdüğü Nurculara keser. İnönü, o konuşmasında, 

‘Nursi okuma yazma bilmeyen bir cahildi’ der. Yine aynı konuşmasında, ‘Nursi, 

Volkan Gazetesi’nde yazdığı yazılarla 31 Mart’ı körüklemiştir’ diye de ilave yapar. 

Bunun üzerine gazetelerde yine bir Nurculuk fırtınası eser. Vehip Sinan da İnönü’nün 

bu basit çelişkisini karikatürize ederek iki kişiyi konuşturur. Biri İnönü’nün söylediği 

bu sözleri ifade eder ve ‘Allah Allah hem cahil hem de yazdığı yazılarla 31 Mart’ı 

körüklemiştir. Bu nasıl oluyor?’ der. İkinci kişi de ‘Bediüzzaman’ın kerametidir’ diye 



cevap verir. İnönü, aynı konuşmasında bu defa AP Başkanı’nı hedef seçerek ‘Demirel 

Said Nursi’nin halifesidir. Değilse ‘Ben halife değilim desin’ der. Süleyman Demirel de 

İnönü’nün ihtiyarlığını gündeme getirir. Bütün bunların üzerine tarihçi Cemal Kutay, 

yayımladığı Tarih Sohbetleri’nin 5. ve 6. ciltlerinde ‘Vur fakat dinle’ başlığıyla Said 

Nursi kimdir diyerek şu bilgilere yer verir: “Said Nursi, elinde bir bohça, diyar diyar 

sürgüne gönderilen, sürgünlerden memleket hapishanelerine atılan bir ihtiyar Kur’an 

hocası. İsmet İnönü, paşalık, generallik, başvekillik, cumhurbaşkanlığı yapmış bir 

kimse. Şimdi bu İnönü kalkıp, elinde bir bohçası ile bir sepeti olan kimseden şikâyet 

ediyor. Bunun talebeleri beni mağlup etti diyor. Ya Rabb, ne anlaşılmaz bir muamma 

içindeyiz. Bu problemi nasıl çözeceğiz?” Kutay, Yunus’un şiirleri ile konuyu bağlar ve 

‘Bir övez bir kartalı vurdu, savurdu yere. Yalan değil, gerçektir, ben de gördüm 

tozunu’ der.  

 

Antep’ten kovulan ve eğitimini İstanbul’da sürdüren lise öğrencisi Şahiner de, 

Nuruosmaniye Camii’nin yanında yapılan Tarih Sohbetleri’ne katılır. Kutay, altı ay 

boyunca ‘Bediüzzaman’ın hürriyet, meşrutiyet, demokrasi taraftarı oluşunu, istibdada 

ve tek adam idaresine, krallığa karşı yaptığı mücadeleyi anlatır. Şahiner’in Cemal 

Kutay’la tanışıklığı burada başlar. Bu tanışıklık 2000’li yılların başında, Şahiner’in 

Gaziantep’e geri dönmesine kadar devam eder: “Çok yazılar yazdırdım ben Kutay’a. 

Bir gün konuşurken dedi ki, ‘Şimdi merhum Said Nursi’ye bir kartvizit yaptırmak 

gerekse onun için en güzel kartvizit şöyle olur: Çağımızda bir asr-ı saadet Müslümanı 

Bediüzzaman Said Nursi. Risalelerde Eşref Edip ve Osman Yüksel Serdengeçti de 

Üstad için böyle der. Ben bir anda heyecanlandım. Ve Kutay, ‘Böyle bir kitap yazmak 

lazım’ diye de ekledi.” 

 

KUTAY: MAHŞERDE BU İKİ KİTAP BENİ KURTARIR 

 

Aradan zaman geçer, ikili, kitabı yazması için birbirine pas atar. Fakat nihayetinde 

Cemal Kutay bin sayfalık bir çalışma çıkarır ortaya. Kitap, 12 Eylül 1980 İhtilali’nden 

az bir süre önce Yeni Asya Yayınları’ndan 500 sayfa olarak piyasaya sürülür. Şahiner, 

burada Kutay’ın kendisine ifade ettiği bir durumu şöyle aktarmaktadır: “Kutay, bana, 

‘Benim 200’e yakın kitabım var. Mahkeme-i kübraya elimde bu iki kitapla çıkacağım, 

‘Ya Rab. Benim amelim budur’ diye. Biri İstiklal Harbi’nde çalışan hocalarla ilgili 

Cumhuriyetin Manevi Mimarları, diğeri de Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı 

Said Nursi’ diye söylemişti.” 

 

Faik Türün Paşa da Cemal Kutay’ın eserleri sayesinde Bediüzzaman’ı tanıdığını 

anlatmıştır Necmeddin Şahiner’e: “Türün Paşa, ‘Benim Üstad’a dostluğum, Risale-i 

Nur’a muhabbetim, size sevgim Cemal Kutay’ın kitaplarından başladı’ demişti.”  

 

Şahiner’in Türün’le tanışıklığı, 1971 muhtırasından sonraki dönemde, bayramlarda 

ona çiçek göndererek ve ziyaretine giderek başlamıştır.  

 

Biz yine Cemal Kutay ve Necmeddin Şahiner tanışıklığına dönelim. İşte Cemal 

Kutay’la bu tanışıklığı sonucu, Kutay, Şahiner’e beş soru hazırlar ve Türkiye’nin 

aydınlarına bu soruları sormasını ister ondan. Şahiner’i ‘çarpan’ Cemil Meriç’le 

karşılaşması da bu vesile ile gerçekleşir.  

 

-Cemal Kutay meselesi biraz tartışma konusu olmuştu. Yazılarında kaynak 

göstermediği de eleştirilmişti. 



 

“Bir defa eşsiz bir İstanbul beyefendisi. Adam tek başına bir enstitü. Bazı arkadaşlar 

25 sene evvel gitmiş, ‘Bu yazdıklarınızın belgesi nedir?’ diye sormuştu kendisine. O da 

‘Belge benim vücudum’ demişti.”  

 

Cemal Kutay, hafızalarda, yaptığı en son ‘Şamanım’ çıkışıyla da yer etmiş birisiydi: 

“Kutay’la vefatından 2-3 sene kadar önce görüştük. Hatta sitem etti bana ‘Antep’e 

yerleşerek terk ettin beni’ diye.”  

 

Bediüzzaman’ı Necmeddin Şahiner’den tanıyan Cemil Meriç, bu kez kendisini ziyarete 

gelen ünlü sosyolog Şerif Mardin’e nakleder öğrendiklerini: “Cemil Meriç, ‘Ah 

evladım, keşke dün burada olsaydın. Şerif Mardin buradaydı. Senin bana yıllar evvel 

sorduğun soruları ben Şerif Mardin’e sordum. O da bilmiyormuş. Ama bana söz verdi. 

Risale-i Nur’un ne olduğunu, neden bahsettiğini araştıracak.” dedi.” 

 

BEDİÜZZAMAN’DAN KAÇAN AYDINLAR 

 

Şahiner, bu defa 10 küsur yıl da ‘güneşler gibi bir ilim adamı’ dediği Şerif Mardin 

Hoca ile risaleler üzerinde çalışır: “Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi’nde, çeşitli yerlerde, 

böyle sohbetlerde, derslerde, yemeklerde, kahvaltılarda Mardin Hoca ile beraber 

bulunduk. Ve nihayet New York’ta Bediüzzaman Said Nursi Olayı isimli eseri çıktı 

ortaya.” 

 

Aydınlar Konuşuyor kitabını hazırlarken ‘Bu Said Nursi, Nurculuk Türkiye’nin 

meselesidir. Türk aydınları beni aydınlatırlar düşüncesiyle, aydın olarak size geldim’ 

diyerek Türkiye’nin önde gelenleri ile temaslarında unutulmaz hatıraları olur 

Şahiner’in: “Sulhi Dönmezer gibi ‘Ne istiyorsun benden? İşte sana ne diyeceğim? 

Anlattım, tamam, bitti, git artık, gelme’ diyenler oldu. Tarık Zafer Tunaya da 

sorularla gidince köşe bucak kaçardı 1971’de. Sonra eski Genelkurmay 

başkanlarından Cemal Tural tir tir titriyordu. ‘Beni aramayacaksın, Said Nursi’den 

bahsetmeyeceksin bana. Kitap filan göndermeyeceksin’ diyordu. Menderes’e karşı 

Yassıada’da yalancı şahitlik yapan İstanbul Üniversitesi rektörlerinden Hüseyin Nail 

Kubalı; ‘Bana telefon eden sen gibi bir çocuk mu? Ben 40-50 yaşında, sakallı, sarıklı 

bir derviş beklerken senin gibi bir çocuk mu geldi? Bana mektubu gönderen sen misin? 

Bilinmeyen Tarafları ile Said Nursi kitabını sen mi yazdın? Arkanda kim var?’ 

diyordu. Sonra sekte-i kalpten öldü. Alparslan Türkeş, hem 1975’te, hem de 1985’te iki 

kez söz vermesine rağmen sorularıma cevap vermedi.” Şahiner, bu uğurda İzzet 

Altınmeşe’den Süleyman Demirel’e, Cenk Koray’dan Celal Bayar’a, Çetin Özek’ten 

İlhami Soysal’a kadar daha pek çok kişiyle irtibata geçer.  

 

Şahiner, Aydınlar Konuşuyor’dan 10 yıl sonra 1985’te, bu defa da içlerinde yabancı 

uyrukluların da bulunduğu 100 kişiye mektup göndererek aldığı cevaplardan Türk ve 

Dünya Aydınlarının Gözüyle Nurculuk Nedir’i, 1990’lı yıllarda da bu sefer 70 kişiden 

edindiği verilerle Said Nursi’yi Nasıl Bilirsiniz? kitaplarını yazar. 30’a yakını 

Bediüzzaman ve Nurculuk, kalanı da Gaziantep hususunda olmak üzere 50’ye yakın 

kitabı bulunan Şahiner’in kitapları birçok dünya diline çevrilir. Japonca ve 

Moğolca’ya, hatta Hindistan’da 50 milyon insanın kullandığı Bujetari diline dahi 

çevirisi yapılır. 

 

Necmeddin Hoca, ‘Bilinmeyen Tarafları ile Said Nursi’ adlı kitabını, 12 Eylül’den 



sonra Zincirbozan’da kaldığı zamanlarda Süleyman Demirel’e imzalayıp gönderir: 

“Hatta o zaman bazı arkadaşlar bana takıldı. İhtilal zamanı Zincirbozan’a böyle 

imzalı, Said Nursi kitabı göndermek biraz kahramanlık işiymiş. Ben zaten cesaret 

falan bakmam. Allah diye yürür giderim. Başka birşeye zaten o kadar kafam 

çalışmaz.” 

 

DEMİREL’DEN MEKTUP 

 

-Demirel’den cevap geldi mi size? 

 

“Geldi. Nasıl sanki bir Nur talebesi başka bir Nur talebesine mektup yazıyor, öyle. 

‘Sen’ diyor ‘tarihî bir çalışmadan öte Bediüzzaman gibi unutulmaz bir büyüğü 

unutturmamaya çalışıyorsun. Allah senden razı olsun’ duaları ile bitiyor mektup.”  

 

Şahiner, lise öğrencisi iken kendisini Nurculuktan koparmaya çalışan İlhan Selçuk’a 

da, 2005 yılının sonlarına doğru bir-iki mektup ile risaleleri gönderir. 

 

Bediüzzaman’ın özel eşyaları, el yazıları ve daha pek çok orijinal malzemesini elinde 

bulunduran Necmeddin Şahiner, ünlü ressam İbrahim Çallı’nın torunu Yaşar Çallı’ya, 

Bediüzzaman’ın Fatih Camii avlusunda bir çocukla konuşurken çekilmiş fotoğrafını 

resmettirmek ister. Ve bunun için, 1970 yılının parası ile 750 lira da kapora verir. Çallı 

resmi yapar fakat Bediüzzaman’ı benzetemez. Tekrar yapmaya söz verse de beklenen 

resim bir türlü gelmez.  

 

Şahiner, Fethullah Gülen Hocaefendi ile 1960’ların sonundan bu yana tanışmaktadır: 

“Biz İstanbul Üniversitesi talebeleri, İzmir’den Karşıyaka’ya Risale-i Nur derslerine 

giderken gemide mehter marşları söylüyorduk. Fethullah Gülen Hocaefendi de 

beraberdi. Gemide biz mehter marşı söylerken Hocaefendi’nin, başını geminin 

kenarına sanki yaslanırcasına eğerekten o şehla gözlerle bizlere mahzun bakışı vardı. 

Bize katılmadı ama muhabbetle, kalben iştirak ederek bizi seyretti. Hocaefendi’nin bizi 

seyretmesi gözümün önünden gitmiyor. Sonra 1970 Ağustos’unda trafik kazasında 

vefat eden Mustafa Polat Ağabey’in Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının 

ardından Eyüp Sultan’a kadar onunla beraber yürüyüşümüzü de unutamıyorum.” 

 

Şahiner anlatmaya devam ediyor: “Zübeyir Gündüzalp Ağabey’e ‘Dönmeyeceğiz’ 

başlıklı bir mektup yazmıştım. ‘Yolumuz Kur’an yolu, rehberimiz Risale-i Nur, söz 

verdik Allah’a, dönmeyeceğiz. Bu yol aşk, çile, cefa doludur. En karlı dağlar, en 

uçurumlu yollar da olsa dönmeyeceğiz. Bu Kur’an yolunda ilerleyeceğiz’ diye. Eflatun 

akademisinin kapısında geometri bilmeyenler buradan içeri giremez levhası vardı. Bu 

iman, Kur’an ve nur yolunun başlangıç noktasında ise ‘anadan, yardan, serden 

geçenlerin yoludur. Başkası geçemez levhasını biz asacağız.’ Bu mektubu, bir gün evvel 

Hocaefendi Altunizade’de cemaate okumuş veya anlatmış. Ben hayret ettim, 1963-

64’teki o mektubu demek ki Hocaefendi biliyormuş veya onda varmış diye. Hocaefendi 

‘Onu nasıl yazdın?’ dedi bana. Ben de ‘İşte karakolda 8 saat sopa yiyince Zübeyir 

Ağabey’e yazmıştım’ dedim. Oradan cemaate çok güzel konuşmalar yaptı. Ve ben bu 

arada işte Beyrut, Selanik, Varşova, Viyana gibi, Üstad’ın gittiği yerlere gitmek 

istiyorum Hocam’ dedim orada. Hocaefendi, bunun üzerine ‘Bakın bakın. 40 yıldır 

gezmedik yer bırakmadı. Hâlâ gideceği yerleri söylüyor bana’ dedi.” 

 

NURCULARI ŞİKAYETE GİDİYORUM 



 

Şahiner, bir yanı ile eşine söz verdiği, diğer yanı ile kitleler arasında yaşanan 

sıkıntılardan dolayı, 30 yıldan fazla bir zamanını geçirdiği İstanbul’dan ayrılıp ‘Antep 

Köyü’ dediği, doğduğu yere yerleşir. Şimdi burada öğretmenlik yapmakta ve nurlara 

yönelik çalışmalarını sürdürmektedir: “Rüyamda Üstad’ın harita başında Karadeniz’i, 

Doğu’yu çubukla göstererek hizmeti anlattığını gördüm. O esnada da böyle çay 

getirenler, kapıyı açıp kapatanlar vardı orada. Neden Üstad’ı nefes almadan 

dinlemeyip başka şeylerle meşgul oluyorlar diye ben rahatsız oluyordum bundan. 

Üstad da ‘Bana bak bana. Dünyanın en güzeli benim. Gözlerini benden 

ayırmayacaksın’ dedi.” Şahiner’in Üstad’la alakalı çokça rüyası vardır: “Son 

görüşümde de Nurcuları şikâyete gittim. Bu tartışmalar, parçalanmalar... ‘Niye böyle? 

Benim bir noktada darılıp da Antep’e geliş sebebim. Ama Isparta’da caddelerde 

binlerce insan dolu. ‘Bu kalabalıkta mümkün değil Üstad’a gitmek’ diye düşünüyorken 

bir baktım Üstad’ın Isparta’da kaldığı evindeyim. Yine çok kalabalık. Bir baktım 

içeriye Üstad divanda hafifçe yatmış. İhtiyarlık hali. Elini öptüm. Bu üzücü hali 

anlatacağım Üstad’a.” 

 

-Anlatabildiniz mi? 

 

“Üstadım diye giriyorum ağlamaktan anlatamıyorum. Yine ‘Üstadım’ diye başlıyorum 

yine hüngür hüngür ağlıyorum ve anlatamıyorum.” 

 

Şahiner, Bediüzzaman’ın Fatih Camii avlusunda bir çocukla konuşurken çekilmiş bu 

fotoğrafını İbrahim Çallı’nın torunu Yaşar Çallı’ya 750 liraya resmettirir. Ancak 

Çallı, Said Nursi’yi benzetemez, tekrar yapmak üzere gider ve bir daha gelmez. 

Bediüzzaman’ın, üzerinde düzeltmeler yaptığı 26. Söz’ün orijinal metni (solda). 

Tamamen el yazısından müteşekkil cevşen (sağda).Yanda Said Nursi’nin kullandığı 

imzasının büyütülmüş hali. Yıl 1959. Gazeteci Şeref Köylübay, Piyer Loti Oteli’nde 

kalan Said Nursi’yi, üst balkondan aşağıya sarkarak görüntüler. Köylübay’ı, onu 

balkondan atmak isteyen Özer Şenler’in elinden Zübeyir Gündüzalp kurtarır. 

  

  

Mustafa Sungur: Üstad mânen yaşıyor 

  

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat ettiği 23 Mart 1960 tarihinden 

bugüne baktığımızda, Türkiye’de ve dünyada hizmetlerimiz nereye 

gelmiştir. Kısaca değerlendirir misiniz?  

 Üstad mânen yaşıyor. Her tarafta, dahilde ve hariçte eserleri 

okunuyor. Gittikçe genişliyor. Talebeleri her tarafta, her yerde git gide 

çoğalıyor. Şimdi göz kamaştırıcı hizmetler var. Müsbet bir hizmet. 

İman hizmeti yani. Çokluk, kalabalık için demiyorum bunları. Öyle gençler var ki takva 

sahibi, marifetullahta ilerlemiş gençler. İmanlı, istikametli, vatana ve millete faydalı 

gençler...  

Bu vatanın mânevî halaskârı olan Risâle-i Nur şimalden gelen dehşetli cereyana 



mukabele etmiş. Bunun gibi bir çok beyanlar var Risâle-i Nur’da. Şimdi bunlar kendini 

göstermeye başlıyor. Zaten talebeler itibariyle bunlar tahakkuk etmiş, bir de küllî 

olarak, bir cereyan halinde, insanlık ve İslâm âleminde elhamdülillah çok hayırlı 

neticeler vermiştir.  

Türkiye’nin her vilayet, kaza ve köylerinde can-ı gönülden Risâle-i Nur okunuyor 

elhamdülillah. Risâle-i Nur’un bu milletin manevî halaskârı olduğu mânâsı meydana 

çıkıyor. Hem de ilim ve fenlerle beraber... İlim ve fenlerle beraber derken de muradım 

şudur: Biliyorsunuz bu kâinat Esmâ-i İlâhiyenin aynasıdır. İnsanlar ve her şey Cenâb-ı 

Hakkın isimlerinin aynalarıdır. İlimler de öyledir. Meselâ Tıp ilmi Şafî isminin tecellîsi 

ve mazharıdır. Üstad kâinatı öyle okuyarak ve okutarak dile getirmiş ki, Risâle-i Nur 

eserlerinde mevcudatı konuşturmuş sanki. Buradan ben milletimize demek isterim ki, 

Risâle-i Nur’a sahip olsunlar, bilhassa gençler Risâle-i Nur’a sarılsınlar. Üstad bunu çok 

söylüyor.  

Risâle-i Nur felsefeden, tabiattan, ilim ve fenden gelen dalâleti izale ediyor. Yani ne 

diyor? Cenâb-ı Hak Alîm’dir, Hakîm’dir, yoktan yaratıcıdır. Materyalist felsefe 

‘sebeplerin biraraya gelmesinden terkip sûretiyle madde vücuda gelmiştir’ diyorlar, 

icadı inkâr ediyorlar. Allah’ın yaratmasını akıllarına sığdıramadıklarından inkâr 

ediyorlar. Şimdi şu cümleye bakın: “Eşyanın icadı ya âdemden olur, ya terkip suretinde 

sair anâsırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer birtek zâta verilse, o vakit herhalde o 

zâtın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak. Ve bu surette, 

onun ilminde suretleri ve vücud-u ilmîleri bulunan eşyaya vücud-u haricî vermek ve 

zahir bir âdemden çıkarmak ise, bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazıyla 

yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek 

gibi veya fotoğrafın aynasındaki sureti kâğıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet 

kolay bir sûrette, Sâniin ilminde planları ve programları ve mânevî miktarları bulunan 

eşyayı, emr-i Künfeyekûn ile âdem-i zahirîden vücud-u haricîye çıkarır...” (Şuâlar, s. 27) 

Risâle-i Nur bu gibi izahlarla felsefeden gelen şüpheleri izale ediyor. Risâle-i Nur’un 

küfrün, inkârın karşısında manevî atom bombası gibi bir tesir taşımasının en birinci 

sebebi bu ilmî izahlarıdır. Üstad Cenâb-ı Hakkın isimlerinin nurlarını kâinat aynasında 

aynen müşahede etmiş. Cenâb-ı Hak hâzır ve nâzır. Biri “Nasıl?” diyor. Üstad diyor ki: 

“Cenâb-ı Hakkın bir ismi de Nur. Cenâb-ı Hakkın Nur isminin yanında Güneş toprak 

gibi kesif kalıyor...”Böyle vermiş misalleri. Sonra sıfatları ve isimleri de var. Kudret ve 

İlim nuru her tarafı kaplamış. Güzel isimlerinin ve sıfatların nurları... Eşya sanatlı. 

Herbir ağacın yaprağı sanatlı. Meyveler sanatlı. Çiçekler sanatlı. Şimdi bunun tesadüfe 

havalesi mümkün değil. Bu gibi Risâle-i Nur’da her hususta izahlar, ispatlar ve beyanlar 

var. İşte mekteplilerin çoklukla Risâle-i Nur’u okuması ve onların dertlerine deva 

olması, Risâle-i Nur’un şüpheleri izale etmesi, güneş gibi iman hakikatlerini ruhlara 

şırınga etmesi bu dâvâya büyük bir kuvvet oluşturuyor.  

  

Yurtdışındaki Risâle-i Nur hizmetlerinden biraz bahseder misiniz?  

  

Risâle-i Nur şimdi her dile tercüme ediliyor. Şu ana kadar 35 dile çevrilmiştir. Rusça’ya 

15 kitap tercüme edildi. Endonezya’daki 230 milyon Müslüman’a Mektubat, Lem’alar, 

Mesnevî-i Nuriye ve Tarihçe-i Hayat binlerce basılmış. İşte orada herbirinde Üstad var. 



Şimdi Çince’ye de tercüme ediliyor. Talebeler hep gayret gösteriyorlar.  

  

Yurtdışında hizmetin en yaygın olduğu ülkeler hangisi?  

  

Bir defa Almanya. Eskiden beri orada devam ediyor. Ondan sonra Mısır ve Kahire’de 

Arapça külliyat yayılıyor. Uzakdoğuda ise Malezya’da, Endonezya’da, Filipinler’de, 

Japonya’da, Güney Kore’de, Kuzey Kore’de. Güney Afrika’da, bilhassa Fas ve 

Cezayir’de elhamdülillah. Amerika’da, hemen hemen her tarafta var elhamdüllilah. 

Gayretler oluyor.  

  

Nur Talebeleri arasındaki gruplaşmalara nasıl bakıyorsunuz?  

  

Risâle-i Nur câmîdir. Yani bütün tasarrufat-ı İlâhiyeye ve Esma-i İlâhiyeye aynadır. Bir 

başka tabirle külliyete mazhardır. İşte herkes, her bir tarzda külliyete mazhar 

olamadığından, ayrı ayrı mazharlar, ayineler ve tarzlar var. En mühimmi, tesellî 

bahşeden ve insanı sürura sevk eden şu ki; herkes Risâle-i Nur’u basıyor. Yani Risâle-i 

Nur okuyor. Risâle-i Nur’u mercî yapmış. Herbir Nur Talebesi birer Said gibi kemal-i 

ferah ve neşe ile Risâle-i Nur’u neşrediyor. Arada bir sızlanma oluyor tabi. Bu arı oğul 

vermek gibidir. Öyle telâkki ediyoruz. Sonra muvaffakiyet oluyor herbirisinde.  

Muhataplar çoğalıyor. Dersaneler doluyor. İhlâs ve Uhuvvet Risâleleri herbirinde 

mevcut. Neşrediyorlar ve okuyorlar da. Bunun için birbirlerine karşı kalben ayrılık 

kalkıyor, uhuvvet ve sohbet başlıyor. Ayrılık bir nevî birliğe, dirliğe dönüşüyor.  

Risâle-i Nur’da tarikat tarzı olmadığı için herbirisi bir genç Said. Risâle-i Nur neşriyatı 

mühimdir. Dersler var, Risâle-i Nurlar okunuyor. Keşke daha yakın olunsa da birbirini 

ziyaret ve görüşmek olsa. İnsan daha çok beslenir. Çünkü bizim dairemizde muhabbet 

esastır. İttihad ve ittifak esastır. O hisle birbirinden istifade ederler. Birbirinde fani 

olmak yani. İhlâs Lem’asında bunun esasları var. Hepsinden hisse alır, hepsini kendine 

de mal eder, bütün o hizmet kendininmiş gibi ruhu ve kalbi huzur bulur. Hakikaten de 

dâr-ı ahirette ondan fayda görür.  

  

23 Mart vesilesiyle Nur Talebelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?  

  

Estağfirullah, ben ne vereyim? Nur talebeleri kendileri Risâle-i Nur’dan mesaj alıyorlar. 

Risâle-i Nur’da iki cihet var. Biri delil ve hüccetle dolu. Her şeyi aklen makul bir şekilde 

izah ve ispat ediyor. Biri de; manevî feyzi var. Yani Üstad “Risâle-i Nur’un okunduğu 

yerde hazırım” diyor. Ne demek yani? Demek ki Üstad ruhen çok yüksek bir zattır. 



Bütün hayatı istikamet ve takva ile gitmiş. Hep ilimle meşgul olmuş. Böyle olunca onun 

ruh, kalp, akıl ve lâtifeleri çok inkişaf etmiş. Âlemi bir saray gibi temaşa etmiş. Onun 

talebelerinde bile öyle olanlar var elhamdülillah.  

M. İsmail TEZER  

23.03.2005 

Abdülkadir Badıllı: Bediüzzaman tevhidi anlattı 

  

TAKDİM  

  

Abdülkadir Badıllı Ağabey ile çalışma odasında, kitapların sıcaklığı 

arasında ve Bediüzzaman’dan bol bol hatıraların yer aldığı bir 

mekânda geçen sohbetimizi sizlerle de paylaşmak istedik. Mülakattan 

sonra kendisinden ricada bulunarak Üstadın muhtelif eşyalarının bulunduğu odayı 

ziyaret etme şerefine de nail olduk. Üstad Hazretlerinin son günlerine dek kullandığı 

tüm eşya, araç ve gereçleri mevcut… Hâlâ bozulmamış, tap taze görünümlü 

kurabiyeleri dahil.  

  

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?  

  

1936’da Urfa merkeze bağlı Akziyaret nahiyesi Şeyh Zeliha Köyünde doğdum. O 

zamanda köyümüzde okul yoktu. Sadece Şanlıurfa merkezinde vardı. Bizim 

imkânlarımız olmadığı için kendi kendime okuma yazma öğrenerek Osmanlıca kitaplar 

okuyordum. Köy hocalarından Kur’ân, ilmihal ve tecvid gibi dinî konuları da 

öğrenmiştim.  

Daha sonra Üstadın Urfa’ya gönderdiği talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey ve 

Hüsnü Bayram Ağabeyle görüştüm. 1953 yılında Üstadın ziyaretine gittim ve duâsını 

alarak Abdullah Yeğin Ağabeylerin yanında Rıdvaniye Camii medresesinde 7 yıl 

beraber kaldım.  

  

Risâle-i Nurla ilgili çalışmalarınızdan söz eder misiniz?  

  

Çalışmalarım çok oldu. Meselâ, Risâle-i Nur’un kudsî kaynaklarını, Risâle-i Nur’da 

geçen hadis ve âyetleri, kelâm-ı kibar tabir edilen meşhur sözleri, Üstadın 3 ciltlik 

hayatını yazdım. Bunları yazarken Üstad’la ilgili yayınlanan belge ve vesikalardan 

istifade ettim. Üstadın Arapça Mesnevî’sini ve İşârâtü’l-İ’câz’ını tercüme ettim. Bunlara 

benzer büyüklü küçüklü kitaplar oldu. Yeni Asya baskılı İslâm Kardeşliği İçinde Türk-

Kürt İlişkisi kitabı üzerinde çalışmalarım oldu…  



Şu anda “Risâle-i Nur’da Cuma Hutbeleri” adı altında bir çalışmam var.  

  

Üstad gençlere en çok neyi tavsiye ederdi?  

  

Üstad gençlere yönelik “Gençlik Rehberi”ni neşretti. Gençlere, Allah’ın varlığını, 

birliğini ve âhirete inanma konularını anlatırdı. Vatana-millete faydalı olması, anasına 

babasına ve akrabasına itaat etmesi için sürekli gençlerle alâkadar olurdu.  

  

Günümüz gençliği ile sizin gençliğinizi kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?  

  

Her genç biraz heyecanlıdır. Hissiyatına mağluptur. Her şeyde aklıyla hareket eden bir 

durumda değildir. Tabiî benim gençliğim de diğer gençlik gibidir. Evvela taşkın 

vaziyetler olmuştur. Nurları okumaya başlayınca hisler yerini akla danışmaya 

bırakıyor. Allah’ıma binlerce şükür olsun, bize Üstadı ve Risâle-i Nurları gönderdi ki 

bizi büyük günahlardan, kötü işlerden, zararlı işlerden muhafaza etti…  

  

Üstadın Avrupa’ya bakış açısı nasıldı?  

  

Üstad Avrupa ile aramızdaki münakaşaları ortadan kaldırmayı her zaman arzu 

etmiştir. Kendisi o zaman Papa’ya kitap göndermiş, daha sonra İstanbul’da Fener 

Patriği ile görüşmüş, tevhidi etraflıca anlatmış.  

Avrupa Birliği evvelâ dinî bir buluşma, birleşme değildir. Gümrük Birliği, Ticaret 

Birliği meseleleridir.  

Avrupa ile iç içe olunursa bilgili, akıllı Müslümanlar dini Risâle-i Nur ışığında iyi 

anlatırlarsa, o zaman Avrupa zaten kendisi teslim olacaktır.  

Avrupa’nın demokrasi noktasında bizlere büyük faydası olacaktır. Zira 1946’dan bu 

zamana kadar Türkiye’de demokrasi anlayışı sadece lâfta kalmıştır. Hakikî mânâda 

demokrasiden söz edilemez. İnşallah Avrupa’ya girdiğimizde gerçek manada demokrasi 

ruhunu yaşarız.  

  

Dinlerarası diyalog ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?  

  



Hıristiyanlığı ve Yahudiliği İslâmiyet’le aynı kefeye koymak doğru değildir. Ama niyet 

tebliğ ise meşrudur. Meselâ Üstad Papa’ya Peygamberimizi (asm) anlatan ve Kur’ân-ı 

Kerim’in mucize olduğunu ispat eden bir kitap göndermiştir. Buna karşılık Papa cevap 

vererek teşekkürlerini sunuyor. Üstad 1953 yılında Fener Patriğiyle görüşürken 

kendisine “Peygambere inanıyor musun, Allah’ı bir biliyor musun?” dediğinde, Patrik 

bildiğini ancak diğer papazların hepsinin farklı görüşte olduğunu açıklamıştır. Diyalog 

bu anlamda olmalıdır.  

  

Risale-i Nurları daha açık anlamak için sadeleşmesi hususunda muhtelif yorumlar 

yapıldı. Bu konuda sizin fikriniz ne?  

  

Risale-i Nur’un yazıldığı dil İslâm dilidir. “Daha kolay ve anlaşılır bir şekilde yazılsaydı 

daha iyi olurdu…” şeklinde beyanda bulunanlar aslında Risale-i Nurları gerçek mânâda 

okumuyorlar. Okumuş olsalardı Risâle-i Nurların her okunuşunda ayrı bir mânâ, ayrı 

bir his uyandırdığını göreceklerdi. Ama eğer sadeleştirilip herhangi bir kitap seviyesine 

getirilseydi bir kere okunup tozlu rafların arasına atılacaktı. Milyonlarca genç kendi 

üslûbuyla okuyarak anlıyor. Risale-i Nurları bir kere okudu mu ondaki iman 

lezzetinden ayrılamıyor ve sürekli okuma hissinde oluyor. Risale-i Nur gölgesi altında 

kendini daha güvende hissediyor. Milyonlarca gencimiz dünyanın her yerinde okunan 

risaleler sayesinde kendilerini muhafaza ediyorlar.  

Ali Osman KAYA - Ramazan TURGU  

23.03.2005  

Mehmet Fırıncı: Ayrılık yok, vazife taksimi var 

  

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat ettiği 23 Mart 1960 tarihinden bugüne 

baktığımızda, Türkiye’de ve dünyada hizmetlerimiz nereye gelmiştir? 

Kısaca değerlendirir misiniz?  

  

Bizim noktamızdan bakınca çok mükemmel vasata ulaştığını görüyoruz. Ama beşerin 

Risâle-i Nur’a ihtiyacı noktasında ise henüz çok dar bir sahadayız diyebilirim. Ama 

tabii bizim gibi imkânsızlıklar içinde, şartların daima aleyhimizde olduğu dönemlerde, 

hatta bazı cemaatlerin dahi Risale-i Nur’u tarikat zannettiği bir vasatta bu gelişmeler 

iyi.  

Buna rağmen elhamdülillah en çok arzu ettiğimiz âlem-i İslâmdaki neşriyat hususunda 

Kahire’de bir neşir merkezi kuruldu. İslâm dünyasının neresinde bir fuar varsa oraya 

Risâle-i Nurlar, bütün külliyat, Arapça ve diğer dillerden de bir miktar bulunaraktan 

katılıyor. Bu şâyân-ı şükran birşey elhamdülillah. Dünyanın çeşitli yerlerinde, başta 

İngilizce ve Arapça olmak üzere aşağı yukarı 30 dile tercümeler kısmen yapılmış. 

Bunlar memnuniyet verici şeyler.  

Ama bunlar dünyaya açılma bakımından az gibi görünüyor. Çünkü bu asrın idrakine 



sunulan Kur’ân hakikatleriyle kim karşılaşırsa “Şimdiye kadar neredeydiniz?” diyor. 

Bunu pekçok yerde pek çok defa gördük. İnsan bu bakımdan bakınca biraz üzülüyor 

tabiî. Ama bu imkânsızlıklar içerisinde bu kadar gelişmiş olması da harika.  

Zaman çok farklı. Yani insanlar birbiri içinde. Hıristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da... 

Aynı evde diyelim beş kişi var. Üç tanesi ateist, iki tanesi Hıristiyan. Hıristiyan ama o da 

haftada bir defa kiliseye gidiyor. Bir kısmı “Ben ateistim” diyor, ama hakikatte Allah’a 

inanıyor, kiliseden istifa etmiş. Risale-i Nur’un meselelerini duyunca Allah Allah 

diyorlar. Hakikaten böyle pekçok insanla karşılaştık. Bu gibi şeyler Risale-i Nur’un 

mübrem, zarurî bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yoksa Risale-i Nurları dünyaya 

neşretmek için, insanları Risale-i Nur’a kazanıp da ondan birşey elde etmek istediğimiz 

falan yok. Zaten kitaplardan birşeyler kazanıp da onu kendine mal etmeye kimsenin 

yetkisi yok, çünkü Üstad o hususta izin vermiyor. Yani “Bu Kur’ân’ın. Ne benim, ne 

sizin, ne başkasının malıdır. Risâle-i Nur’un malı Risale-i Nur’a aittir” diyor.  

Nasıl Peygamberimiz (asm) tüm menfî şartlara rağmen Kur’ân’ın hakkaniyetini ispat 

etmiş ve bütün beşere rahmeten lil âlemin olarak kendini ve Kur’ân’ı göstermiş. 

Kur’ân’ın bu asırdaki tam bir tefsiri olan Risale-i Nur da onun gibi. Almanya’da bir 

profesör 26-27 Şubat’ta sempozyumda onu söyledi. Daha evvelden bir Amerikalı 

profesör de söylemişti. Yani bunun bence en mühim noktası herkes bir tarafından 

bakıyor. Kastamonu’da lise talebeleri “Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar. Bize 

Hâlıkımızı tanıttır” diyorlar. Üstad da “Muallimleri değil fenleri dinleyin” diyor. 

“Fenler mütemadiyen Allah’ı anlatıyor size.” Bu zamanın düşüncesi bu işte. Fenlerle 

Allah’ı bulmak. Bu noktada Bediüzzaman muvaffak olmuştur. Son İstanbul’a 

geldiğinde bize “Küfrün belini kırdım, merak etmeyin, hiçbir halt edemeyecekler” 

demişti. İngiltere’de 20 yaşından beri ateist olan 81 yaşındaki Prof. Antony Flew, “Allah 

var” demekten başka bir çare bulamadı. Üstad da zaten onu anlatıyor. İlmen onu ispat 

etmiş, onların dâvâlarının hakikat olmadığını, Kur’ân’ın dâvâsının hakikat olduğunu 

ifade etmiş. En güzel tarafı da insanları aynı zamanda Kur’ân’a bağlıyor. Yani “Risale-i 

Nur Kur’ân’ın malıdır, benim malım değildir” diyor. Onu okuyunca Kur’ân’ın 

mânâlarını anlamış oluyorsunuz. Başka bir şey değil.  

  

Bundan sonrası için hizmetlerle ilgili şunu da yapmak gerekir dediğiniz birşey var mı?  

  

Eskiden beri düşündüğüm şu: İlmiye kademelerine girebilmek için Risâle-i Nur’u bilen 

gençlere Avrupa ve Amerika’da doktora tezleri yaptırmamız gerekiyor. Çünkü İslâm 

memleketlerinde halka hitap edebiliyoruz. Ama diğer memleketlerde ilmiye sınıfına 

anlatmak gerekiyor, onlardan aşağı doğru inmesi lâzım. Meselâ Yunus Çengel burada 

bizim bünyemizde yetişmiş kardeşlerden birisi. Gitmiş, çalışmış, Amerika’da Nevada 

Üniversitesinde profesör, ilim adamı olmuş. Oralarda ne varsa, sempozyumlarda 

gündeme getiriyor. Bu yavaş yavaş, dalga dalga halka açılmış oluyor. İşte böyle çok 

kimseleri gönderebilseydik, yapabilseydik iyi olacaktı. Ama olacak inşallah, yol açıldı. 

Yani biz istiyoruz ki insanlar hakikî gayesini, yani yaratılmanın gayesini anlasınlar ve 

Yaratanı bulsunlar, başka birşey istemiyoruz.  

  



ORTAK ORGANİZASYONLAR YAPILABİLİR  

  

Nur Talebeleri arasındaki gruplaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Birleşme 

olmayacak mı?  

  

Zaman ve zeminin şartlarında bazı süratli anaforlar oluyor. Onların içinde bazı 

değerlendirme farklılıkları oluyor. O değerlendirmeyi yaparken farklı fikirler çıkıyor, 

yoksa Risâle-i Nur’un anlaşılmasında değil. Hariçteki hadiselerden dolayı böyle oluyor. 

Ama bakıyoruz ki bütün gruplarımız hepsi Risale-i Nur’u okuyor. Üstad ne demişse onu 

anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Hatta en mühim husus menfî hareketlere 

karışmamak. Bakın, anarşi, terörizm vs. bunlarda katiyen Nur Talebesi yoktur. Bu 

korkaklıktan değil, onlar cesur ve kahraman insanlar. Ama Üstad madem böyle emir 

vermiş, Kur’ân bu zamanda böyle emrediyor diye bütün gruplar bunda teslim olmuş. 

Bu, farklılık yok demektir. Yani ayrı grup olması bir farktan gelmiyor. Gruplaşmalar 

Risale-i Nur’un ana temasındaki bir farklı anlayıştan değil, haricî sebeplerden 

kaynaklanıyor. Ama hepsi aynı düşünce içinde, aynı maksada hizmet etmiş oluyorlar. 

Bazıları gazete ve neşriyatla, bir kısmı radyo ve yayınlarla, bir kısmı daha ziyade 

Bediüzzaman Hazretlerinin öncelik verdiği medrese-i nuriye denilen o mekânlarda 

devamlı Risale-i Nur’u okuyarak insanlara anlatmakla hizmet ediyor. Benim gibi 

bazıları da daha ziyade dışarıyla ve dış ülke hizmetleriyle meşgul oluyor. Sanki vazife 

taksimi gibi. Mezheplerle ilgili bölümde Üstad izah ediyor ya, hikmet-i İlâhiyenin 

tensibiyle Şafiiler daha ziyade dağlık yerlerde, Hanefîler ise şehirlerde bulunuyor. Onun 

gibi bizimki de hikmet-i Rabbanî.  

Birleşmeden kasıt da bir kısım hizmetlerle ilgili olmalıdır. Diyelim ki sempozyumlar, 

konferanslar oluyor. Bunlarda hep bir arada bulunmalı, dinlemeli, maddeten ve mânen 

sahip çıkmalı. Ortak organizasyonlar yapılabilir. Bunlar birleşmedir. Böyle gelişmelerin 

artmasını diliyorum. Böylece maksat hasıl olmuş olur.  

  

Üstadla yaşadığınız, hiç unutamadığınız bir hatıranızı bizimle paylaşır mısınız?  

  

Bir gün Emirdağ’da Üstad bana “Kardeşim Muhammed, ben bir adamın imanının 

kurtulması için Cehenneme girmeye razı olmuşum” dedi. Bunu bana sene içerisinde kaç 

defa daha söylemişti. Son söylediğinde ben çok müteessir oldum. Dünyada işkencelere 

maruz kalmış, bu kadar insanın imanının kurtulmasına vesile olmuş bir zat, ebediyen 

nasıl cehenneme girecek! Hem dünyada çekti, hem ahirette!.. O anda çok acayip bir 

ıztırap çöktü bana. Baktım Üstad hemen doğruldu, “Ebediyen değil” dedi. Yani 

günahların cezasını çektikten sonra Cennete girmek tarzında. Kalbimi okudu yani. Öyle 

deyince birden rahatladım.  

M. İsmail TEZER  

23.03.2005 



Mehmet Birinci: Maksatta birlik asıldır 

  

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat ettiği 23 Mart 1960 tarihinden 

bugüne baktığımızda, Türkiye’de ve dünyada hizmetlerimiz nereye 

gelmiştir? Kısaca değerlendirir misiniz?  

  

Kirazlımescit’te 3-5 kişi kalıyorduk. Bazen lâhika mektuplarını 

okurken “Bir gün gelecek dünya bu kitapları okuyacak” diyordu Üstad. Biz hayal bile 

edemiyorduk bunu. Anlamıyorduk. Bütün dünyanın bu kitapları okuyacağına bir türlü 

ihtimal veremiyorduk. Koca İstanbul’da üç kişiyiz o zaman. Zaman geçtikçe işler değişti 

tabiî...  

Birkaç hatıra anlatayım. 1960 ihtilâlinden sonra hiçbir matbaada kitap basamaz 

olmuştuk... Fırıncı Ağabeyle “Risale-i Nur Sönmez” diye dikkatle yazdık. Risalelerin 

kapağını lastik mühürle bastıralım dedik ki düzgün çıksın. Cağaloğlu’nda bir lastik 

mühürcüye gittik. Adam Bediüzzaman ismini görünce korkusundan bizi dışarıya attı. 

“Risale-i Nur Sönmez, Bediüzzaman Said Nursî” yazıyor. İmkânı yok, adamlar kapağa 

bir türlü lastik mührü yapmıyorlar. Bu sefer biz “Bediüzzaman Said Nursî” demedik de 

bir çok isimler sıraladık. Uzun bir lastik mühür. Okunmaz, harflerden ibaret. Harfleri 

kestik, uhuyla yapıştırdık, yine “Risale-i Nur Sönmez” yazdık. Hiçbir matbaa Risale-i 

Nurları basmıyor. Fırıncı Ağabeyle karar verdik. “Harf alalım. Sayfa sayfa risâle 

basalım” dedik. Harfleri aldık ama o öyle kaldı. Sonra Sinan Matbaasına gittik. 

İhtilâlde 27 günde Tarihçe-i Hayat’ı 1. hamur kâğıda orada bastık. Allah razı olsun, 

erkekmiş, “Ben basacağım” dedi ve bastı. Fakat Talat Aydemir hava kuvvetlerini 

havalandırmıştı. Ondan sonra Sinan Bey evinden telefon ediyor: “Sakın çıkmayın, 

ihtilâl oldu, orada kalın.” Böyle anılar var.  

Elhamdülillah o ağır şartlar içerisinden bugünlere geldik. Polisler hergün kontrol için 

Kirazlımescit’e sabah kahvaltısına gelirlerdi. Bazan kahve, bazan çay içerlerdi. Sohbet 

ediyorduk, adamlarla ahbap olmuştuk. Birgün yine bir risâle teksir ettik. Kapak bu 

sefer daha güzel olsun diye bir matbaayla anlaştık. Meğer Halk Partili imiş. 

Bediüzzaman ismini görünce hemen polise haber vermiş. Ondan sonra kapak bitmiş. 

Ben alacağım tabiî. Polise demiş ki: “Bize gelecek.” Neyse gittik, polisler “Kapakların içi 

nerede?” diye soruyor. “Evvela kapakları basacaktık” dedik. Neyse, başkomiser beni 

çağırdı: “Oğlum seni mahkemeye vereceğim. Fakat beraat edeceğini de yüzde yüz 

biliyorum. Merak ettiğim bir husus var—zapta geçirmek için değil—bir vatandaş 

olarak soruyorum. Bediüzzaman ne yapmak istiyor, fikri gayesi nedir?” Ben de “Allah 

rızası için iman, Kur’ân vs.” anlattım. İmkânı yok, ben ne dersem inanmıyor. O zaman 

1. Şube en üst katta bir yerdeydi. Köprü görünüyor. Gayemizi ifade etmek için “Şuraya 

bak, şu insanları görüyor musun? İşte o insanların hepsi kabre girdikleri zaman imanla 

girsinler” dedim. “Olmaz, olmaz, benim aldığım maaş 15 günde bitiyor. Senin maaşın 

ne? Nasıl geçiniyorsun?” dedi. İktisat, şu, bu... İnanmıyor adam. Bilmiyor ki bir zeytini 

dört lokmayla yiyoruz. “Anlaşıldı, sen söylemiyorsun, ben söyleyeceğim” dedi. Aynen 

böyle: “Said Nursî çok zekî ve kurnaz bir insan. Bugün ülke çapında beş yüz bin-bir 

milyon talebesi var. Bu durmaksızın büyüyor. Üç sene sonra al sana bir yekûn. Ya bir 

inkılap, ihtilâl ya da bir seçim. Hemen başa geçeceksiniz. Sen geleceksin, benim başımı 

keseceksin. Bunun için hükümet sizin peşinizi bırakmıyor.” “Risale-i Nur’da böyle bir 



şey yok” diyorum, inanmıyor. Bu derece korkuyorlar. Cehaletten geliyor bu tabiî.  

İşte hizmet buralardan bugün bu seviyeye geldi. Şimdi Risale-i Nurların dünyaya 

yayıldığını görüyoruz. Düşünün bir kere Filipinler tâ nere? Filipinli öğretmen 8. Söz’le 

Müslüman oluyor. Thomas Michel lâhikalardan hangisini açarsan hepsini biliyor. 

Çünkü “Sempozyumda konuşurken biri sual sorar da cevap veremezsem ayıp olur diye 

hepsini okudum” diyor. Kadının biri rüya görmüş. Rüyasında Üstad “Thomas Michel 

Hıristiyan Nur Talebelerinin birincilerindendir” demiş. Evet tek Allah’a iman etti mi, 

Hz. Muhammed’e peygamber dedi mi, işte Lailaheillallah Muhammedün Resûlullah 

demektir bu. İlle Arapça söylemesi gerekmez.  

Üstad ne demişse mutlaka zamanı gelince çıkmıştır, çıkacaktır. Bunun misalleri çoktur. 

Bir zaman Şeyh Sanan Tepesi’nde ufka doğru bakarken Rus polisi yanına gelmiş, 

“Nereye bakıyorsun?” diye sormuştu. “Medresemin planını çiziyorum” demişti Üstad. 

Rus Polisi “Nerelisin sen?” deyince, “Bitlisli’yim” demiş. “Burası Tiflis” deyince “Bitlis 

Tiflis kardeştir” demişti Üstad. Bundan 10-15 sene evvel belediyeler birbirini kardeş 

şehir ilân ettiler. Orada medrese de açılmıştır.  

Biz tarihini bilmiyoruz, acele ediyoruz. Üstad ne demişse olmuştur. Hiç zerre kadar 

şüphemiz olmasın. Muhakemat’taki bölümü biliyorsunuz: “Hem de bilâperva olarak 

ilân ederim: Beni geçmiş asırların efkârına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren 

ve yüzer senelerden beri sevkü’l-ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve evhamın müdafaasına 

beni gayrete getiren itikadım ve yakînimdir ki, hak neşv ü nemâ bulacaktır—eğer 

çendan toprakta gizlense... Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır—eğer 

çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden, az ve zayıf olsalar... Hem de itikadımdır 

ki: İstikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakim-i mutlak olacak, yalnız hakikat-i 

İslâmiyettir.”  

Üstad bir bahar gelecek diyor. Her kışın bir baharı olduğu gibi insanlığın da olacak 

inşallah.  

Bir şeyde maniler, engeller olduğu zaman Üstad Hazretleri “Gidilmez, bundan 

vazgeçelim” demiyor, o maniyi atlıyor. İhlâs Risâlesinin sonunda bu var. Zindan-ı 

atalete düştüğümüzün sebepleri var ya, orada 6-7 tane mani var. O manileri teker teker 

atlamış Üstad.  

  

MAKSATTA İTTİFAK ETMELİ  

 Nur Talebeleri arasındaki gruplaşmaları nasıl görüyorsunuz? Bu ayrılıklar bitmeyecek 

mi hiç?  

Onları bir vatanın müdafaasındaki çeşitli askerler olarak görüyorum. Hedef bir: Vatan 

müdafaası.  

Rekabet olmamalı. Hepimiz hak; hedefimiz bir. Maksatta ittifak etmeli, meslek ve 

meşrepte ihtilâf olabilir, o mühim değil. Maksat esastır. Yani yeni bir çığır açmadıktan 

sonra git gidebildiğin kadar.  



Kaderin hissesinin olmadığı birşey olmaz. Üstad “Her musibette bir cihet-i rahmet 

vardır” diyor. Şimdi hep beraber olsak hangi medreseye sığacağız? Şimdi İstanbul’da 

bin yerde ders okunuyor. Hepsi aynısını okuyor. Yani müfritlik yapmazsak mesele yok. 

Kaderin çizmiş olduğu şeye rıza göstereceğiz. Kader fetva verir, vermese bu işler olmaz. 

Bunun hikmet cihetleri de var yani.  

Bazıları Nur Talebelerini zahiren parçaladığını zannediyor, fakat daha da 

kuvvetleniyor. Sakalı kesince daha gür çıkar. Sokollu Mehmet Paşa ne demiş: “Siz 

donanmamızı yenmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Biz Kıbrıs’ı almakla kolunuzu kestik. 

Kesilen kol geri gelmez ama tıraş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar.”  

  

Peki gruplar arasındaki ziyaretler artmalı değil midir?  

  

Doğrudur, onda ihmalimiz var.  

M. İsmail TEZER  

23.03.2005  

Abdullah Yeğin: Gaye bir ise hepimiz biriz 

  

Bediüzzaman Hazretlerinin vefat ettiği 23 Mart 1960 tarihinden bugüne baktığımızda, 

Türkiye’de ve dünyada hizmetlerimiz nereye gelmiştir. Kısaca değerlendirir misiniz?  

  

Ben 1951’de Emirdağ’da Üstadın yanında ve hizmetindeydim. 1940 senesinde de Üstadı 

Kastamonu’da ziyaret ettim. O zaman ortaokulda talebeydim. O zamandan beri bu işin 

içindeyim. Elbette ki hizmet çok ilerledi. O zamanla bu zamanı mukayese edecek 

olursak, o dönem bir vilayette bir-iki Nur Talebesi ya var, ya yoktu. Fakat şimdi 

elhamdülillah nereye gidersek gidelim—başta Türkiye’nin her yerinde—Risale-i Nur 

dersaneleri açıldı, Risale-i Nurlar okunmaya başlandı. Siyasîler de bu işi ele almak 

istediler. Fakat neticede Risale-i Nur’daki delilli-bürhanlı hakikatler, hiç siyasete ihtiyaç 

kalmadan kendi kendine intişar ediyor ve etti elhamdülillah.  

Şimdi o zamanı düşünecek olursak çok ilerleme var. Dünyanın her tarafında—ben 

Amerika’ya da gittim, Almanya’ya da gidiyorum, Kazakistan vs. Rusya’ya da gittim—

elhamdülillah Risale-i Nur’un dersaneleri faaliyette ve bir ilerleme mevcut. Şimdi bu işe 

kendini tamamen veren bir çok talebe, Risâle-i Nur’a kendini adamış yüzlerce vakıf 

talebe var. Öğretmen gibi dersanede çalışanlar da var. Her bakımdan Risale-i Nur—

hatta biliyorsunuz o sempozyumdan sonra gazetelerin neşriyatı, vs. gösteriyor ki—bu 

millete en büyük hizmeti yapıyor; komünizmden, anarşiden, imansızlıktan, dinsizlikten 

memleketin halâsını, kurtuluşunu temine vesile olmuştur ve oluyor elhamdüllilah.  

Şimdi aleyhimize çalışanlar yok gibi görünüyor. Tabiî gizli din düşmanları durmazlar, 

çalışırlar, onlar başka... Fakat şimdi açıkça görülmüyor, çünkü Risale-i Nur’un 



hakkaniyeti sayesinde onlar susturuluyor. Her tarafta Risale-i Nur galip geliyor.  

Almanya’da bile ben kaç kişiye Risâle-i Nur verdim; papazına, profesörüne, 

öğretmenine, çeşitli münevver kısımlarına verdik. Hiçbirinin itirazını görmedim. “Biz 

buna karşı bir şey diyemeyiz” diyorlar. Çünkü aklî, mantıkî, ilmî... Sonra Risâle-i Nur 

“Dünyada şu gayemiz var” diye bir hedef göstermiyor. Diyor ki: “Bizim esas vazifemiz 

imana hizmettir.” “Allah’ın işine karışmayacak şekilde, Cenab-ı Hakkın emirlerine 

teslim olarak bizim vazifemiz imana hizmet etmek” diyor. Ve her tarafta elhamdüllah 

asayişe hizmet eder tarzda müsbet hareketi Nur Talebeleri esas yapmışlar. Kimseye bir 

zarar vermemeyi, kimseden birşey istemeden sırf lillah için Risale-i Nur’a hizmet etmeyi 

gaye edinmişler. Çünkü bir insan dinî bir hizmeti Allah rızası için yaparsa o hakikî halis 

ibadettir. Eğer dünyevî bir maksat, herhangi bir makam, menfaat ve şan-şöhret için 

yaparsa o dünyevîdir. O adamın ihlâsı bozuktur ve zaten o tesir etmez de. Vesveseden 

hâlî değildir. Risale-i Nur bize daima hiçbir karşılık beklemeden ihlâsla Risale-i Nur’u 

tanıtmayı, Risale-i Nur’a hizmet etmeyi öğretiyor.  

O zamandan bu zamana çok ilerleme var elhamdülillah. Şimdi dünyada dine karşı bir 

hareket yoksa ben bunu başta Risale-i Nur’a veriyorum. Evet her cemaat çalışıyor; 

Risale-i Nur’u program yapan da var, kendilerine göre başka yol tutanlar da var. Fakat 

hepsinin hizmeti nihayet aynı gayeye götürüyor. Milleti yavaş yavaş imana, Kur’ân’a, 

hakikatlere doğru götürüyor elhamdülillah.  

  

Nur Talebeleri arasındaki gruplaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Birleşme 

olmayacak mı?  

  

Üstadımız derdi ki mesleklerde ve meşreplerde ittihad mümkün olmadığı gibi caiz de 

değildir. Gaye bir ise hepsi bir demektir. Meselâ siz ne yapıyorsunuz: Risale-i Nur’dan 

anladığınızı tatbike çalışıyorsunuz. Risale-i Nur’u program yapmışsınız. Hocaefendi 

mektep açmış, dersane açmış, kolej açmış. Orada da mümkün mertebe kendi 

anlayışları, kabiliyetleri ve güçlerinin yettiği kadar Risale-i Nur’u, birşeyleri öğretmeye 

çalışıyorlar. Herkesin gayesi neticede imana hizmet olduğu için hepsinin gayesi birdir. 

Ben hepsi dinsizliğin karşısında bir yumruktur diyorum. Bunlar ayrı ayrı gibi 

görünüyorlar, ama işbölümü yapmış durumdalar. Meselâ ben Urfa’ya gidiyorum. 

Gittiğim zaman 1951’di, Urfa’da ancak iki yerde (yazın başka, kışın başka yerde 

oturuyorduk) ders okunuyordu. Şimdi ise sayısı belli değil. İstanbul, İzmir, Adana, 

Erzurum da öyle. Her tarafta böyle. Demek ki bu umumî bir ihtiyacın neticesi, gelişmesi 

oluyor elhamdülillah.  

Risale-i Nur bütün aklımıza gelenleri cevaplandırıyor. Bu hizmette olanlar Risale-i 

Nur’u iyi okumalı. İhlas, Uhuvvet Risalelerini okumalı ve mü’minler arasında birliği 

beraberliği temine çalışmalı. Arayı açmaya değil, yaklaştırmaya çalışmalı. Mü’mine, 

Müslümana düşen en büyük vazife ehl-i imanın ittihadı, birliği, beraberliğidir. Bugün 

bir milyardan fazla Müslüman var. Ecnebîler aramıza girmişler, bizi birbirimizle 

uğraştırıyorlar, İslâmiyete zarar verecek faaliyetler ortaya koyuyorlar. Bunlara karşı 

ancak yekvücut, bir vücudun azası gibi olmakla galip gelinebilir. İmansız Cennete giden 

yok, imansız dünya saadeti de yoktur. Onun için en büyük ve esas mesele imanı 



kurtarmaktır.  

Elhamdülillah Nur Talebeleri arasında şimdi eskiden daha ziyade birlik, beraberlik, 

yaklaşmak, samimiyet, birbirlerine gelmek-gitmek devam ediyor, daha da sıklaşacak. 

Nereye gidersek gidelim, hep birbirimize kardeş nazarıyla bakıyoruz. Sempozyumda da 

söyledim, 1940-41 senesinde Denizli hadisesinden dört-beş ay evvel Üstad şöyle demişti: 

“Ben gittiğim yerlerde sekiz sene kadar kalıyorum. Şimdi sekiz sene yaklaştı. Ben ya 

öleceğim, ya buradan gideceğim. Siz hakikî kardeşsiniz. Siz Risale-i Nur’u devamlı 

okuduğunuz ve yazdığınız için sizi kardeş kabul ediyorum. Birbirinizden 

ayrılmayacaksınız. Risale-i Nur’dan da ayrılmayacaksınız. Bir zaman gelecek, her 

tarafta Risale-i Nur’un talebeleri olacak. Belki bir daha görüşürüz, belki görüşemeyiz.” 

Böyle bir ihtimal de söyleyince çok müteessir olduk. O zaman “Merak etmeyin, tekrar 

görüşeceğiz” dedi. Üstad senelerce evvel “Siz kardeşsiniz, birbirinizden ayrılmayın, 

Risale-i Nur’dan ayrılmayın” diyor. Şimdi elhamdülillah görüyoruz ki birbirini 

tanımak, birbirine yaklaşmak ve müsbet hareket etmek artıyor.  

Yaratılış itibariyle kimsenin kimseye benzemediğini görüyoruz. Düşüncelerde de 

farklılıklar var, hizmetlerde de var. Görüşler, anlayışlar birbirinden ayrı oluyor. Onun 

için benden darılan, mecbur ötekine gidiyor, ötekinden darılan ötekine gidiyor, böylece 

milletin arasına Risale-i Nur daha çok giriyor elhamdülillah. Yani bunlar hep hikmetli 

hadiseler.  

  

ALTINCI MESELE’DEKİ  

CEVAP ÇOK MÜHİM  

  

Meyve Risalesi’nin 6. Meselesinde bahsedilen “Kastamonu’daki lise talebelerinden” 

birinin de siz olduğunu biliyoruz. “Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar…” 

sualinize karşılık Üstadın verdiği cevap, geçenlerde Sabah Gazetesinden Emre Aköz’ün 

de çok dikkatini çekmişti. Din eğitimi meselesinin de gündemde olduğu bir vasatta 

Üstadın size verdiği cevap açısından değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?  

Evet, ben sordum o suali. Daha evvel Üstadımızın bize verdiği ilk ders On Üçüncü Sözün 

İkinci Makamı. “Cazibedar bir fitne içerisinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen 

bazı gençlerle bir muhaveredir” tarzında bir ders var ya. “Kabir var, kimse inkâr 

edemez. Herkes ister istemez oraya girecek. Oraya girmek için de üç tarzda üç yoldan 

başka yol yok...” Bu birinci dersimizdir. Altıncı Meseledeki dersi de bundan bir-iki sene 

sonra verdi. O dönem Hasan Ali Yücel Maarif Vekili idi. Her tarafta Köy Enstitüleri 

açarak köy öğretmenleri yetiştirme ve bunları tamamen inkılâpçı yetiştirip, milleti 

dinden arındırma teşebbüsüne geçtiler. Demokrat Parti geldi, elhamdülillah, onların 

hepsini kaldırdı. Altıncı Mesele’deki cevap çok makul ve mühim bir cevap. Hatta Üstad 

derdi ki; “Fizik, kimya, tarih, coğrafya vesâire dersleri eğer siz Allah’a inanarak 

okursanız, aynı Risale-i Nur gibi onlardan istifade edersiniz.” Çünkü hepsi aklımızı 

çalıştırıyor, tefekküre sevk ediyor. Kâinattaki nizamı-intizamı öğretiyor. Cenâb-ı 

Hakkın isimlerinin tecellilerini gösteriyor. Hepsi faydalı. Üstad en büyük düşmanımız 

cehalet demiyor mu zaten. Allah cümlemizi ehl-i iman dairesi içerisinde muhafaza 



buyursun.  

  

Üstadla ilgili, hatırladığınızda sizi en çok etkileyen, hiç unutamadığınız bir hatıranızı 

bizimle paylaşır mısınız?  

  

Herşeyi bırakıp, okulu vesâiresini hiçbir şeyi düşünmeden—Dil Tarih son sınıfa 

gelmiştim o zaman—Üstadımızın yanına gittiğimde, yanında kalmak istedik. Bize şöyle 

bir şey söyledi: “Benim yanımda herkes kalamaz. Şartlarım var. Benden duâ dahi 

istemeyeceksiniz, hiçbir karşılık istemeyeceksiniz. ‘Biz bu zata hizmet ediyoruz, duâsını 

alırız, ilminden istifade ederiz’ gibi bir niyetle duramazsınız. Ancak ‘Bu adam 

ihtiyardır, hastadır, gariptir, kimsesizdir, bakıma muhtaçtır’ diye Allah rızası için 

hizmet ederseniz kalabilirsiniz” demişti. Bunu unutamam hiç.  

Yine bir ara ziyaretine gitmiştim. “Üstadım, Ankara’ya, Konya’ya, İstanbul’a, çok 

yerlere gidiyorsunuz. Urfa’ya da geleceğinizi vaad ettiniz. Urfalılar şimdi sizi 

bekliyorlar. Ne zaman geleceksiniz?” diye sordum. Dedi ki: “Risale-i Nur orada yok 

mu?” “Var” dedim. “Orada Risale-i Nur varsa benim gelmeme lüzum yok” dedi. Ama 

“Gelmeyeceğim” de demedi. Ben aklımdan diyordum ki, Üstad gelecek, ama söylemiyor. 

Çünkü on sene evvel bizi gönderirken “Ben de Urfa’ya geleceğim” dedi. Hatta “Sana 

başın sağolsun diyecekler” dedi. Hep böyle işaret etti o. Fakat bizde kafa yok, 

düşünemedik. Düşünsek bile ehemmiyet vermedik. Orada vefat edeceğine bile işaret 

etmişti. Cenab-ı Hak kusurumuzu affetsin.  

  

Gazetemiz aracılığıyla okuyuculara vermek istediğiniz son bir mesaj var mı?  

  

Ben diyorum ki, Risale-i Nur okuyanlara konuşmaya fazla lüzum yok. Risale-i Nur’da 

her istediklerini bulabilirler. Risale-i Nur’u iyi okunsunlar. Üstadımız “Ben derse 

muhtacım. Risale-i Nur’u kendim için yazdım, kendim için okuyorum” diyordu. Her 

nefis derse muhtaçtır. Başta nefsimizi ıslâh ile mükellefiz. Allah bizi kendine 

güvenenlerden etmesin. Allah’tan başka hiç kimseye güven yok. Üstadımız onun için 

bizi hakikatlere bağlamış, delillere bağlamış. Kendine bağlamamış, “İnsanların peşinde 

gidin” demiyor, “Benim peşimde gelin” demiyor. Son zamanında demişti: “Bana 

bağlanma, Risale-i Nur’a bağlan. Risale-i Nur yeter.”  

M. İsmail TEZER  

23.03.2005 

Ahmed Aytimur: İhlâsımızı muhafaza edelim 

  

Üstad Hazretleri hakkında mektuplar var. Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikalarında 

mevcut. Onları okursak, o mektuplar hayat-ı içtimaiye ile alâkadardır. O mektupların 



dediklerini tatbik etsek o zaman başka birşeye ihtiyaç kalmaz.  

Şimdi talebe çok. Hergün çoğalıyor. Biliyorsunuz neşriyatta bellidir. Meselâ siz 

neşrediyorsunuz. Biz ediyoruz. Said Özdemir ediyor. Sözler ediyor vs... Demek hâlâ ihtiyaç 

var ki neşrediliyor.  

Yeter ki biz ihlâsımızı muhafaza edelim. Biliyorsunuz ihlâs var, bir de ihlâs (Arapça 

“hı” harfi ile) var. Allah bizi ihlâs (“hı” ile) sahibi etsin. Öteki ihlâs biliyorsunuz iflâs 

demek. İflâs etmeyiz inşallah. Allah hakkımızda hayırlısını versin.  

Talebeler maşallah iyi. Çalışıyorlar, okuyorlar. Biz de işte karınca kararınca çalışıyoruz. 

Risaleleri hem Türkçe, hem Osmanlıca basıyoruz. Bizden isteyenlere gönderiyoruz.  

  

Nur talebeleri arasındaki gruplaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?  

  

Üstad Hazretlerinin dediklerini hayatımıza geçirirsek kırgınlıklar olmaz. Biz şahıslara 

değil de Risale-i Nur’a bakalım. Allah Risale-i Nur talebelerini muvaffak etsin, onların 

yardımcıları olsun.  

M. İsmail TEZER  

23.03.2005 

 

Mutluluk sizce nedir?  

  

Bir arabasahibi olmak mı? Ya da bir ev ? Yoksa evlenince mi mutlu olacağınızı 

düşünüyorsunuz? İyi bir işe ne dersiniz?  

Mutluluk yolculuğunun değerli yolcuları;  

Düşünün o çok istediğiniz, uğruna gecenizi gündüzünüze katarak elde ettiğiniz ve "o 

benim olursa en mutlu ben olurum" dediğiniz hedeflerinizi... 

O çok istediğimiz elbiseyialdınız sırtınızdan düşmedi. Bir gün, iki gün , üç gün... Ya 

sonra? Bitti! Artık vitrinde gördüğümüz o deri ayakkabı var aklımızda... Bir alabilsek 

başka ne isteriz ki? Ama onun da sonu aynı son, o bitecek. Bu sefer bir başkası.. 

Nefsimiz arsız bir çocuk gibi önce birşey istiyor, ona istediğini verene kadar onun için 

çıldırıyor ama elde edince tüm arzusu hevesi bir süre sonra sönüveriyor. Artık yeni bir 

şey istiyor. "Onunla mutlu olacakmış!???" 

Hayat böyle değil mi "Mutluluk Yolculuğu"nun değerli yolcuları? Önce bir liseyi 

bitireyim diplomayı alayım diyoruz, sonra bir de üniversite sınavını kazanayım, 4 yıllık 

bölüme kapağı atayım istiyoruz. Uğraşıyoruz didiniyoruz. Güç bela giriyoruz 

üniversiteye. 



Şu vizeler bir bitse rahatlayacağız. Vizeler biter. Bu sefer de finaller. Vizeydi finaldi 

derken bir mezun olsak..  

Mezun da olduk; Ah bir işe girsem benden mutlusu yok! 

İşe girdik ; "Bi terfi edemedik yahu şu patron bir zam verse daha ne isterim ki?" 

O da oldu. Güzel, hayat tıkırında gidiyor. Evlenince mutlu olacağım; Evlendik. 

Bir çocuğum olursa mutlu olacağım; kızımız oldu. (Allah bağışlasın...) 

Ama, bir oğlum olsun bak! Dünyalar benim olacak.  

Var ya! Şu bizim oğlan bir Anadolu lisesi sınavlarını kazansın, çok MUTLU olacağım. 

Varımızla yoğumuzla gece gündüz demeden daha rahat, daha lüx bir hayat için 

çırpındık. Evladımız üniversiteyi hayırlısıyla bir bitirsin, eli ekmek tutsun gayri rahatım 

sonrası.  

Tamam o da oldu.Ah! Evladımın bir mürrüvetini görsem; Allah'tan başka ne isterim 

ki? "torun" ? 

....seneler geçer.  

Hayat, kadın için çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik, iş çemberinde dönerken adam 

sabah 8:00 akşam 5:00 mesaisinde. Gelince yemek, biraz televizyon ve uyku. Bu kısır 

döngüde, mutluluk seraplarının peşinde koşarken zaman avuçlarımızdan apansızca 

kayıp gitmiş. Ve bir de bakmışız ki son istasyondayız... 

Ne gençliğimizden ne dinçliğimizden eser kalmamış. Arkamıza dönüp baktığımızda, 

geride kalmış 70 yıl... Ama elde avuçta, ulaşılamamış bir "mutluluk" adresi... 

Hayatınızın gidişatı böyleyse, son istasyona vardığınızda ben aslında "MUTLULUĞU" 

arıyordum demek için çok geç olmadan, mutluluk seraplarının peşinden koşmayı 

bırakıp mutluluğu gerçekten olduğu yerde aramanın ve bu koşuşturmada içerisinde her 

gün bizim için doğan güneşin ışıltılarının artık farkına varmanın zamanı gelmedi mi 

sizce de? Ne dersiniz? 

O zaman, gelin sizi monoton hayatınızın içinden alıp, mutluluğun olduğu diyara 

götürelim.  

  

Bir doktor olsa , Mutluluk Reçetesi yazsa !  

Mutluluk nedir? Zevklerle mutluluk arasında fark var mıdır? 

Yaradılış Sebebimiz... 

Allah'ın bizden istediği tek şey... 

http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m1#m1
http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m2#m2
http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m3#m3
http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m4#m4


Mutluluk için atılması gereken İlk Adım 

Allah'ın göndermiş olduğu bunca emirlerinin hikmeti nedir? 

 

Haydi sizinle beraber kaçalım, çoook uzaklara gidelim. Öyle bir yerde olalım ki; orada 

sadece mutlu olunsun. İşte orası cennet!... Ama biliyor musunuz mutluluk yolculuğunun 

değerli yolcuları, eğer dilerseniz siz bu dünyayı da kendinize cennet yapabilirsiniz. 

Allahû Tealâ bu imkânları insanlara teslim etmiş. "Kim mutlu olmak isterse mutlu 

olur" diyor Allahû Tealâ. "Biz onu mutlu kılarız" buyuruyor.  

Mutluluk iki ayrı bölümden oluşur: Cennet saadeti ve dünya saadeti. Ben sizlere dünya 

saadetinden bahsetmek istiyorum.  

 

Mutluluk yolculuğunun değerli yolcuları, etrafınıza ara sıra bir göz atıyor musunuz? 

Hep insanlar mutsuz…Asık suratlar, huzursuz insanlar, birbiriyle devamlı kavga eden 

insanlar… Küfürler... Bağırmalar... Öfkenin her an taştığı bir dünya hayatı... Herkes 

mutsuz. Ama sizler mutsuz değilsiniz, öyle değil mi? Allahû Tealâ'nın reçetesini 

kullanan hiç kimse, mutsuz olmaya devam edemez. Peki ya kullanmazsa…? O zaman 

sorarım size, o zaman kabahat Allah'ın mı? Hem sizlere reçeteyi vermiş. İşte demiş, bu 

reçeteyi kullanın. Şu anda bu yazımızı kimler okuyorsa, onlar için muhteşem bir dizayn 

yok mu? Mutluluğu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl elde edeceksiniz? İşte onun 

standartlarını size veriyorum! 

  

Mutluluk Reçetesini!! 

Kur'ân-ı Kerim, bir mutluluk davetiyesidir. 

Kur'ân-ı Kerim, bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. 

Kur'ân-ı Kerim, bir mutluluk garantisidir.  

 

Öyleyse Kur'ân-ı Kerim, Allah'ın insanlarda en çok görmek istediği şeyi, bütün 

safhalarda garanti eden Allah'ın Kitab'ıdır. Mutluluk rehberi, bir öğüt...Mutluluğa 

açılan bir öğüt... 

 

Mutluluk, bir uyum halidir. Sulh ve sukûn halidir. Kavganın bittiği bir ortamı ifade 

eder. Mutluluk, 3 âleminizde birden yaşanması lâzım gelen bir vetiredir.  

1. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. 

2. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız.  

3. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız.  

Hem emirler cephesinde mutlu olacaksınız, hem de nehiyler (yasaklar) cephesinde 

mutlu olacaksınız. Mutluluk, devamlı olmalıdır. Devamlı olmadığı taktirde mutlu 

değilsiniz, geçici zevkleri yaşıyorsunuzdur sadece. 

http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m5#m5
http://65.122.110.233/webs/mutluluk/mutlu1.htm#m6#m6


  

Öyleyse zevkle mutluluk arasında çok büyük bir uçurum vardır. Zevk, hayatınızın belki 

birkaç dakikasında, belki birkaç saatinde yaşadığınız bir güzelliktir. Ama hangi olaysa 

sizi o zevke ulaştıran, o olay bittiği zaman zevkiniz de biter. Ondan sonra dünyanın 

çıplak karanlıklarına geri dönersiniz. Ama mutluluk öyle değildir. Mutlulukta "çıplak 

karanlık" diye bir şey söz konusu değildir. Gece olabilir, her taraf karanlık olabilir ama 

sizin öyle bir içiniz olur ki; o hep aydınlıktır, orada bir mum hep yanar, hep kalbinizi 

ışıtır, aydınlatır. 

  

Mutluluk yolculuğunun muhterem yolcuları, böyle bir dizaynda mutluluğa dikkatle 

bakın. Mutluluk sizin içindir. Allahû Tealâ, sizi mutlu olasınız diye yarattı. O içinizdeki 

mumun (daha biraz açıklığa kavuşturalım), içinizdeki güneşin hep parlaması için, hep 

zikir yapacaksınız. Batmayan bir güneşin sahibi olmak mı istiyorsunuz? Daimî zikrin 

sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sizleri şu dünya adı verilen gezegenle bütün 

kainata bağlayacak olan mutluluğunuz, Allah ile olan ilişkileriniz çerçevesinde "zikir'' 

adı verilen bir müessese ile ihata edilmiştir, doldurulmuştur, kuşatılmıştır, kaplanmıştır. 

 

Unutmayın! Allahû Tealâ, hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmasını ister; 

saadet içinde bir dünya hayatı ve kıyâmetten sonra sonsuz bir cennet hayatı... İşte 

Allahû Tealâ'nın hepinizden istediği şey, sadece bu kadar. Geri kalan mı? Namazlar, 

oruçlar, zekatlar, haclar... vs. Hepsi mutluluğunuz için birer vasıta. Allah'ın sizden 

istediği yegâne şey, dört başı mamur bir mutluluğa sizi sahip kılmaktır; hepinizi hem 

dünya saadetinin, hem cennet saadetinin sahibi kılmaktır. 

 

Mutluluk yolculuğunun değerli yolcuları, Allahû Tealâ'nın hepinizden istediği şey bu 

kadar. Sizin mutlu olmanız. Sizin mutluluğunuz Allah'ı memnun eder, Allah sizden razı 

olur. Mutsuzluğunuz Allah'ı memnun etmez, şeytanı memnun eder. 

 

Öyleyse her şeyden evvel şunu yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz sevgili 

okuyucular. Evvelâ kendi kendinize soracaksınız: 

-Ben bir yaratık mıyım? 

Kesin cevap: 

-Yaratığız, bütün insanlar hepimiz, sadece Allah'ın bir yaratığıyız, mahlûkuyuz, o 

kadar. O ise Yaratıcı... 

-Allahû Tealâ, bizi hanif fıtratıyla mı yarattı? 

-Kesin, bütün insanları Allahû Tealâ, hanif fıtratıyla yani hanif dînini yaşayabilecek 

olan özelliklerle yarattı. 

-Allahû Tealâ, bizden hanif dînini, Arapça adıyla İslâm dînini yaşamamızı mı istiyor? 

-Kesin. 

Sevgili okuyucular, böyle bir dizaynda "mutluluk" adı verilen şu müesseseyi ait olduğu 

yere yerleştirelim. İnsanoğlunun bir Allah ile olan ilişkileri var, bir de başka insanlarla 

ilişkileri var. Allah ile ilişkileriniz, özel bir biçimde dizayn edilmiştir. Bu ilişkilerde 



bütün insanlar Allah'ın sevgi yelpazesi içinde bir yere sahiptir. Bu spektrumun her 

noktası bir insana aittir, sonsuz basamaklı bir merdiven gibi. Her an insanlar, bu 

merdivenin basamaklarında yer değiştirirler. Çünkü her an, herkes ya bir miktar 

derecat kaybeder ya da bir miktar derecat kazanır. Öyleyse muhtevayı yerli yerine 

oturtmak lâzımdır. 

 

Başka insanların mutluluğu için yapılan gayretler, çalışmalar; bu da diğer insanlarla 

aranızdaki ilişkiyi temsil eder. Her ikisi de ayrı iki muhtevayı ifade eder. Dikkat edin, 

Allahû Tealâ'nın bütün emirleri sizi mutluluğa ulaştırmak içindir. Allahû Tealâ bu 

mutluluk kademelerini beş safhaya ayırıyor: Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. 

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetini hak eder.  

  

Allah ile olan ilişkilerde unutmamanız lâzım gelen en önemli faktör, Allah'ın sizden ne 

istediğidir. Allah sizden sadece bir tek şey ister sevgili okuyucular, sadece bir tek şey: 

Sizin mutluluğunuz. Sizin sadece mutlu olmanız. Dünya saadetini yaşamanız ve cennet 

saadetini yaşamanız, Allahû Tealâ'nın sizden istediği yegâne şeydir. Saadeti 

yakalamanız, yaşamanız. Onun dışında hiçbir talebi yok. Verdiği bütün emirler sadece 

bu mutluluğu yaşayabilmenizi sağlamak için. 

  

Allahû Tealâ'nın 5 safhada oluşan mutluluk reçetesi, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. 

Sonra mürşide ulaşmakla devam eder, sonra ruhunuzun Allah'a teslimini esas alır. 

Sonra fizik vücudunuzun, sonra da nefsinizin Allah'a teslimini esas alır. 

 

İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunların hepsi safhalardır. Her biri sizi (daha Allah'a 

ulaşmayı dilediğiniz an, elde ettiğiniz cennet saadetinin ötesinde) daha üstün cennet 

saadetlerine ulaştırmaya ve bir de yeni hedefe; adım adım dünya saadetini elde etmenize 

yöneliktir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'ın sizden ne istediğini yerli 

yerine oturtmaktır. 

  

İnsanlar, Allah ile olan ilişkilerinin ne manaya geldiğinin farkında değiller. Allahû 

Tealâ'nın onları hep zora koştuğu iddiasındalar. Allahû Tealâ onların namaz kılmasını 

emrediyor, Allahû Tealâ onların oruç tutmasını emrediyor, Allahû Tealâ onların Allah 

için birçok şey yapmasını emrediyor ve bu anlayış standardı içerisinde insanlar mutsuz. 

Allahû Tealâ'yı, kendilerine gereksiz şeyler emretmekle suçluyor insanlar. Sevgili 

okuyucular, Allah'ın emirlerinin her zerresi, yalnız sizin mutluluğunuzu sağlamak için 

devreye konmuştur. 

 

Öyleyse Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'i hepiniz için bir mutluluk davetiyesi, bir 

mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Mutluluk ve Kur'ân-ı 

Kerim eş anlamlıdır. Allahû Tealâ kainatta en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna 



yarattığı "insan" adı verilen mahlûkunun, yani sizlerin sevgili okuyucular, sadece mutlu 

olmanızı istiyor. 

 

Ve sizi yaratan Allah, bu mutluluğu sağlayabilecek olan bütün gerekli sistemleri size 

hediye etmiş: Akıl vermiş, idrak vermiş, irade vermiş, fizik vücut vermiş, nefs vermiş, 

ruh vermiş, bir bütüne ulaştırmış sizi. Allah'ın kâinattaki temsilcisi, Allah'ın kâinattaki 

vekili, Allah'ın *kâinattaki halifesi... Siz bunlarsınız sevgili okuyucularım, sevgili 

kardeşlerim. Mutlu olmanın bütün vasıflarına hepiniz sahipsiniz. Kim olursanız olun, 

nerede olursanız olun, eğer mutsuzsanız bilin ki Allah'ın mesajını anlayamamışsınız, 

reçeteyi tatbik edemiyorsunuz ve şeytan nefsinizi bir vasıta olarak kullanıp, sizi mutsuz 

ve huzursuz etmeyi başarıyor. 

 

Her şeyden evvel Allah'ın reçetesine dikkatle bakın. Mutlu olmanızı istiyor, ibadetlerin 

her biri o mutluluğa ulaşmanızın birer vasıtasıdır. Bir yere gitmek istiyorsunuz, bunun 

için Allahû Tealâ kapınızın önüne en güzel arabayı koymuş; son model, yepyeni, 

benzini, her şeyi içinde, siz sadece ehliyetinizi alacak ve o arabayı kullanacaksınız. 

 

Mutluluk yoluna, Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 

mutlaka o, mürşidine ulaştırılacaktır. Çünkü, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an, 

Allah o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Unutmayın "ALLAH SİZİN 

İÇİN GÜÇLÜK DİLEMEZ, ALLAH SİZİN İÇİN KOLAYLIK DİLER." 

Hepiniz, bu sonsuz saadete ehil olduğunuzu, bilin istiyorum. Hepiniz böyle bir dizaynın 

sahibi olmaya hem lâyıksınız, hem de Allahû Tealâ sizi ona davet ediyor, hem de size bu 

hedefe ulaşana kadar sonsuz yardımlar yapacağına söz veriyor ve bunu garanti ediyor. 

  

Süleyman KÖSMENE  
  

Namaz kılmayanın katli vacip midir? 

  

İzmir/Torbalı’dan Cemal ÖZTÜRKÇÜ: “Şâfiî İlmihaline göre namaz kılmayanın 

katli vaciptir deniyor. Bu hüküm ne derece doğrudur?”  

İslâm Hukukunda had cezaları, bir takım suçlar karşılığında bizzat Allah ve Allah 

Resûlü (asm) tarafından tesbit edilmiş cezâlardır. Ta’zîr cezâları ise, vahiy 

tarafından netlikle belirtilmeyen; hâkimin takdirine ve âlimlerin içtihadına 

bırakılmış olan cezâlardır.  

Namaz kılmayanlarla ilgili, Allah ve Allah Resûlü’nün (asm) telâffuz buyurdukları 

her hangi bir had cezâsı söz konusu değildir. Şüphesiz, âyet ve hadislerde namaza 

çok büyük emir ve teşvik vardır. Dünya saadetinin de, âhiret saadetinin de 

çekirdeğinin, vesîlesinin ve Allah’ın rızâsını kazanmanın yolunun namaz olduğu 

söylenmiştir. Namaz kılmamanın sonucunun da tehlikeli olacağı konusunda ciddî 

uyarılar yapılmıştır. Nitekim, Büreyde’nin (ra) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Allah 

Resûlü (asm) namaz kılmamakla ilgili şöyle buyurmuştur: “Kâfirlerle aramızı 



ayıran fark, kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse, kâfir 

olur.”1  

Bu hadîs-i şerîfte yer alan “Kim namazı terk ederse, kâfir olur” hükmü ile; zâhirde 

görüldüğü gibi doğrudan namaz kılmayanın mı kast edildiği, namazı 

önemsemeyenin mi kastedildiği, namazı inkâr ederek terk edenin mi anlatılmak 

istendiği konusu âlimler arasında tartışılmıştır.  

Hâfız, “Namazı önemsememek küfür sebebi olur” derken; Nihâye’de, namazı 

“inkâr” ederek terk edenin kâfir olacağı hükmü yer almıştır. Bu hadisin zâhirine 

bakan İmam Ahmed bin Hanbel, namaz kılmayanın küfre girdiği görüşündedir. 

Mâlikîler, Şâfiîler ve Hanefîler ise, “inkâr” olmadıkça, namaz kılmayanın küfrüne 

hükmetmemişler, ancak namaz kılmayanın hemen tevbe etmesini teklif etmişlerdir. 

Tevbe etmediği takdirde, her üç mezhepte de tevbe edene kadar ta’zir cezâsı 

gündeme getirilmiştir. Ta’zîr cezâsı ise, yukarıda beyan ettiğimiz gibi, hâkimin ve 

ulu’l-emrin takdirine göre verilebilen bir cezâ türüdür.  

Diğer yandan İslâm Tarihi boyunca irfan ve irşad müesseselerinin beyaz sayfaları, 

namaz konusunda teşviki, kolaylaştırmayı ve sevdirmeyi birinci plâna alan sayısız 

irşâd örnekleriyle doludur. Namaz konusunda yapılan tek şey teşvik etmek, ikna 

etmek, bilgilendirmek ve irşad etmek olmuştur.  

Günümüzde de namaz hususunda gözüken tek çözüm yolu, aydınlatmak, irşad 

etmek, bilgilendirmek, kolaylaştırmak, sevdirmek, teşvik etmek ve müjdelemekten 

geçmektedir. Korkutmak, kabir azabıyla veya Cehennem ateşiyle tehdit etmek, zor 

kullanmak, küfürle itham etmek, kınamak, küçümsemek, dışlamak; Peygamber 

Efendimizin (asm) “Müjdeleyiniz; nefret ettirmeyiniz! Kolaylaştırınız; 

zorlaştırmayınız!”2 emrine aykırı fiiller olur. Ki, gâyet nâzik ve nezih bir ibâdet 

olan namaz için aslâ tasvip edilemez!  

Bilhassa namazın, kul ile Rabb’i arasındaki en sıcak ve tam huzuru ihtiva eden bir 

iletişim kaynağı olduğu düşünülürse; çok ehemmiyetli olan bu ibâdetin, insanlara 

behemehal sevdirilmesi gerektiği daha iyi anlaşılmış olur. Namaz hususunda, vahye 

dayanmayan bir takdîrî cezâyı telâffuz etmenin bile, bilhassa günümüzde, büyük 

sancıları ve sakıncaları berâberinde getireceği açıktır. İnsanları namazdan, daha da 

tehlikelisi dinden soğutmaktan başka bir işe yaramayacaktır.  

“Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden 

usanç veriyor!” diyen bir büyük adama Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî, nefsi 

susturan, kalbi tatmin eden, rûha ümit vaad eden, akla yol gösteren, evhamları yok 

eden, gafleti dağıtan ve günlük hayatımıza çeki düzen getiren beş îkazla cevap 

vererek, kolaylaştırmak, müjdelemek ve sevdirmek yolunu seçmiş; diğer yolun, yani 

cezâ verme yolunun kapalı olduğunu bilfiil göstermiştir.3 Risâle-i Nûr baştan başa 

namaz ve ibâdete dâir teşvik örnekleriyle doludur. Bedîüzzaman’a göre, bilhassa 

günümüzde îmân ve ibâdetle ilgili sevdirici, bilgilendirici ve kucaklayıcı olmalı, 

irşâda muhakkak öncelik verilmelidir.  

DUÂ  

Allah’ım! Bizi namaz konusunda duyarsız kılma! Bizi namaz kılanlardan eyle! Bizi 



Sana yakın olanlardan eyle! Bizi Seni isteyenlerden eyle! Bizi Seni bulanlardan eyle! 

Bizi rızâna teveccüh edenlerden eyle! Bizi merhametine ve mağfiretine erenlerden 

eyle! Namazımızı geri çevirme! Unuttuklarımızı ve hatâlarımızı bağışla! Bize dîni 

mübîni anlama ve yaşama gücü ver! Muhakkak namazımız da, ibâdetimiz de, 

hayatımız da, ölümümüz de âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir!  

Allah’ım! Bize öfkemizde, üzüntümüzde, sevgimizde, sevincimizde, 

mutluluğumuzda ve her halimizde Senin için olma, Senin için yaşama ve Senin için 

ölme aşkı ver!  

Âmîn... Âmîn... Âmîn...  

Dipnotlar:  

1- Nesâî, Salât, 8, 2- R. Sâlihîn, 635, 3- Sözler, s. 243, 

21.03.2004  

E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr  

  

  

Nostradamus'un sırlar dünyası 

 

Nostradamus'un kehanetleri gerçek mi oluyor? Son depremler Fransız kâhinin işaret 

ettiği 2012'deki kıyametin alameti mi? Beş yüzyıl önce Türkiye için neler gördü? Tek 

solukta okunacak gizemlerle dolu bir dosya... 

 

Kehanetleri 

Üçüncü Dünya Savaşı 2076'da, dördüncüsü ise 2106'da çıkacak. Dördüncü Dünya 

Savaşı sonrasında bin yıllık barış çağı yaşanacak. Hayat 3797 yılında sona erecek. 

Nostradamus'a göre sadece insanlık bitecek, dünya hiç yok olmayacak.  

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak. Centuries kitabını yorumlayan 

İngiliz uzmanlara göre Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de 

karışıklık (yer sarsıntıları) olacak. Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki 

kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok.  

Fransız uzmanlara göre Nostradamus 2015'e kadar dünya için 'karanlık bir dönem' 

görüyor. Kahine göre dünyada iklim değişiklikleri olacak. Büyük bir kuraklık 

yaşanacak. İnsanoğlunu bu uzun kuraklık döneminden sonra bir felaket daha bekliyor: 

Boyutu bilinmeyen dev sel suları...  

Nostradamus kimdir? 

 

14 Aralık 1503 yılında Fransa'nın güneyinde Saint Remy de Provence kasabasında 

dünyaya gelen, Michel de Nostredame, "Nostradamus" adıyla anıldı. Geleceği görme 

yeteneği büyükbabaları Jehan de Saint Remy ve Pierre de Nostredame tarafından 

desteklenen Nostradamus, 1522'de tıp okumaya gittiği Montpellier Üniversitesi'nden üç 

yıllık eğitimden sonra mezun olarak başarılı bir doktorluk kariyeri yaptı.  
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Nostradamus 1556 yılında kehanetlerini merak eden Kraliçe Catherine de Medici'nin de 

etkisiyle Kral II. Henry tarafından saraya çağrıldı. Kralın özel doktoru aynı zamanda 

sarayın astroloğu oldu. Dörtlü mısralar halindeki yaklaşık bin kehaneti içeren on ciltlik 

"Centuries" adlı eseri, Michel de Nostradamus'un kehanetleri adıyla yayınladı. 1566 

yılında 1 Temmuz gecesi, 62 yaşında öldü.  

  

  

'Gökten taşlar inecek başına' 

 

Nostradamus dünyaya çarpacak dev göktaşları ve kuyruklu 

yıldızlar hakkında sayısız kehanette bulundu Yorumculara göre 

kâhin muhtemelen 2126 yılında görülecek olan Swift-Tuttle 

kuyruklu yıldızından bahsediyor.  

 

Günümüzden yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen 

Nostradamus, kendisine bütünüyle yabancı bu dünyayı nasıl 

kavrasın, nasıl tanımlasın ve onlara uygun adları nereden bulsun? 

Bu soruların sahibi şifre çözücü Peter McHoll, bütün bu engelleri 

kavramaya yönelik karmaşık bir ruh haline rağmen ünlü kahinin 

bu işi inanılamayacak bir başarıyla kazandığını söylüyor. Aynı 

zamanda McHoll'e göre bu başarı oldukça şaşırtıcı. Ve kehanetler, 

daha yakından ve derinlemesine incelendikçe, hayret verici, hatta 

ürkütücü olmakta... McHoll'un dediği gibi Nostradamus, 

açıklayamayacağı birçok şey gördü. Uzmanlara göre bunların 

başında gelen kuyruklu yıldızlar, kahin tarafından çok değişik 

şekillerde ifade edildi. Bir diğer şifreci Peter Lemesurier de 

Nostradamus'un Yüzyıllar'ının beşinci cildinde yer alan 32'nci 

dörtlüğü örnek gösteriyor:  

 

İŞARET GÖKTEN GELECEK  

Güneşin, ayın ve yıldızların altında her şey yolunda iken, Büyük 

bolluğun ardından yaklaşıyor felaket. Ne kadar talihli olduğunu 

söylerken Yuhanna'nın yedinci taşı gibi gökten inecek başına. 

Lemesurier'in yorumu şöyle: Nostradamus'a göre barış ve bolluk 

döneminin sona ereceğini bildiren ilk işaret gökten yanarak inen bir 

taşla gelecektir. Şifre çözücüye göre burada 2126 yılında görülecek 

olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızıyla karşı karşıya olabiliriz. Eğer o 

değilse bile başka bir gök cismi dünyaya çarpacak ve özellikle daha 

müreffeh ve zengin olan ülkelerine felaket getirecek. Lemesurier, 

Nostradamus'un gökle ilgili kehanetlerini başka örneklerle de 

yorumluyor. İkinci cilt 46'ncı dörtlükte 

kahin gökyüzüyle ile ilgili kehanetinde ilginç 

tanımlarda bulunuyor. Büyük Oynatıcı 

tekerleği yeniden hareket ettiriyor; Bir 

dönüştamamlandı, daha büyüğü başlıyor. 

Kıtlık, savaş, veba ve kanlı, sütlü yağmur. 

Göklerden ardında alevler bırakarak geçecek 

ateş. Lemesurier'e göre son iki dizeyi 

okurken özellikle dikkat edilmesi gerekir. 



"Kanlı, sütlü yağmur" garip bir şeyse de, Nostradamus bu imajı 

dörtlüklerinde sık sık kullanır. Şifre çözücü bu kelimelerle, 

Nostradamus'un bu dörtlükte "Sonsuz yağmur" için şifre vermiş 

olabileceğini de iddia ediyor. Bu da diğer kehanetlerde sözü geçen 

"uzun yağmurlar"a bir gönderme olabilir. Ancak burada gökteki 

ateş, Kıyamet'in çok eskiden bildirilmiş büyük yıldızını temsil 

ediyor gibi... Halley Kuyruklu Yıldızı (eğer ondan bahsediliyorsa) 

2822 yılında döneceğinden, bu dörtlüğe bir tarih verilmesinde 

yardımcı olabilir. Lemesurier, dünyaya çarpan dev göktaşları ve 

kuyruklu yıldızlar hakkında birçok kehaneti olan Nostradamus'un 

yeniden canlanacak ölülerle de ilgili dörtlüğünden bahsediyor. 

Kahin onuncu cildin 74'üncü dörtlüğünde şöyle diyor:  

 

ÖLÜLERİN DİRİLMESİ 

Büyük yedi rakamı sonunda dönünce, Töresel Oyunların zamanında 

Dünya göğe doğru dönüşünü durdurmadan Çoktan ölmüş olanlar 

topraktan çıkacak Ünlü şifre çözücü, Nostradamus'un burada kutsal 

kitap benzetmesine başvurarak ölülerin dirilmesinden söz ettiğini 

düşünüyor. Lemesurier'e göre dörtlükte ilginç olan, buna kendi iki 

kehanet unsurunu da eklemiş olması. Olayı kronolojik olarak özgün 

Fransızcası'nda "Kurban Oyunlar" diye herhalde Olimpiyatlar'ın 

gelecekteki bir biçimine bağlamış. Dünya düzeninin bu sona erişi 

yedinci bin yıl sonunda (Kahinin Tevrat kronolojisine göre 2827/28 

yılında) yer alacak. Nostradamus "gördüğü" şeyleritanımlamakta 

da çok başarılıydı.  

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan 
 

Hister 'tesadüfü' 

 

Nostradamus'un dörtlükler halinde yazdığı on ciltlik "Yüzyıllar" adlı eserlerindeki 

birbirine hiç benzemeyen 1024 kehanetinden 800'ü yaşanan olaylara açıkça 

bağlanabildi. Kendi çağının ötesinde öngörüleri olan Nostradamus detaylar bakımından 

zengin veriler sundu. Dörtlükler halindeki kehanetlerinde hiç tesadüfe yer bırakmayan 

kahin kimi zaman yer isimleri, kimi zaman da şahısların adlarını verdi. Tarihi olayları 

sadece bir kaç dörtlükte değil yüzlercesinde anlattı. 16'ncı yüzyılda yaşayan kahin 

vizyonlarında gayet açık şekilde atom patlamalarını, modern deniz savaşlarını, hava 

çarpışmalarını, deniz altı çatışmalarını, roketler ve uzay araçlarını gördü. "Hayvanlar 

açlıktan azgın nehirleri aşacak, Tarlanın daha büyük bölümü Hister'e karşı olacak. Büyük 

biri onu demir kafese sürükleyecek , Almanya'nın çocuğu hiçbir şeyi tanımadığında" 

 

DİANA'NIN İSMİNİ VERDİ  

Kahinin en hayranlık verici kehanetlerinden biri olan bu dizelerde, Alman diktatör 

Adolf Hitler anlatılıyor. Bir harfin farklı olarak "Hister" şeklinde verilmesi 16. yüzyılda 

yapılan bir anagram hilesi olarak görüldü. Kahin, Hiroşima kentine atılan atom 

bombasını ve Lady Diana'nın ismini vererek ölümünü haber verdi. Yüzyıllar isimli 

eserinin VI-34'deki dörtlüğünde yer alan "uçan ateş makinesi" ifadesi güdümlü roket 

tasviri olarak yorumlandı. 

Mehdi 'Altın çağ'la geliyor 



 

Fransız kâhin "Mehdi 2016 ile 2020 arasında Asya'da çıkacak" 

diyor. 

 

Ve hemen ardından da 'Altın Çağ' denen 1000 yıllık barış dönemi 

başlayacak.  

 

Prof. Gündüz 'Mehdi Müslümanlar arasından çıkacak kurtarıcı 

figür' diyor.  

 

  

 

Mehdi gelecek, altın çağ başlayacak 

 

Nostradamus, Ortadoğu kökenli bir Mehdi'nin Asya'da belireceğini 

ve onun gelişiyle, Dünya'nın 2016-2020 yılları arasında Altın Çağ'a 

gireceğini söylüyor.  

 

Ünlü Alman edebiyatçı Goethe'nin, "Sürekli yaşamın sırrının 

izlerini süren, zamanın ardındakileri görebilen, o zamana kadar akıl 

edilememiş bağlantıları çözümleyen kişi..." satırlarıyla tasvir ettiği 

Nostradamus için uzmanlar, sadece savaş, kan, gözyaşı ve felaketleri 

gördüğü gerekçesiyle 'karamsar kahin' yakıştırması yapıyor.  

 

İYİLİĞİN SAVAŞI  

Ancak bugünkü bölümde ünlü kahinin 'barış'ın hüküm süreceği 

günleri ve öncesinde Mehdi'nin dünyaya gelişini' anlattığı 

kehanetlerini yayınlıyoruz. Kahin, Mehdi'den kitabın onuncu 

cildinin 75'inci dörtlüğünde bahsediyor: Uzun süredir beklenen kişi 

hiç dönmeyecek Avrupa'ya; Asya'da ortaya çıkacak Hermes'in 

birliğinden gelen biri, Doğu'nun bütün krallarının üstünde ünlenecek. 

Şifre çözücüsü R. W. Velch bunu şöyle yorumluyor: "Kahin 

'beklenen kişi' ile Mehdi'yi kastediyor. Ve Mehdi Asya'da ortaya 

çıkıyor." Ancak üçüncü satır Velch ve diğer şifre çözücüler arasında 

tartışma başlatıyor: 'Hermes'in birliğinden gelen biri.' Hermes, Mısır 

mitolojisinde 'Tanrılar'ın mesajcısı'dır. Yani Nostradamus, Asya'da 

ortaya çıkacak bu liderin aslında Ortadoğu'dan, Mısır'dan 

geleceğini görmüş olabilir. Bu nedenle Velch ve diğer şifreciler de bu 

satırı "Ortadoğu kökenli Mehdi, Asya'da belirecek" diye özetliyor. 

Peki Mehdi ne zaman gelecek? Şifre çözücüler, bu tarihi "Altın 

Çağ" olarak yorumluyor. Peter Lorie, savaşların ardından 

insanoğlunun güzellik ve barışla tanışacağı bu çağın başlangıç 

tarihini dahi veriyor: 2016-2020 "Kötülüğün iyilikle savaşı" ile ilgili, 

Nostradamus'un kral II. Henry'ye yazdığı mektubu inceleyen Lorie, 

mektubun son satırlarına dikkat çekiyor: Bugün, bugün ve biraz 

zaman sonrası yok olacak. Bu uzun süren dönemden sonra Satürn'ün 

saltanatı, Altın Çağ yeniden başlayacak. Kullarının acısını hisseden 

yaratıcı, Tanrı, Şeytan'a dipsiz kuyunun derinliklerine gidip orada 

bağlı kalmasını emredecek. Daha sonra Tanrı ile insanoğlu arasında 



evrensel bir barış başlayacak. Ve Şeytan bin yıl boyunca orada bağlı 

kalacak. Ve daha sonra bağlarından kurtululacak.  

 

ŞEYTAN'IN GELİŞİ  

Lorie'nin iddiasına göre, Kahin 'evrensel barış' kelimesi ile 

Mehdi'nin geleceği Altın Çağ'a dikkat çekiyor. Dizimizin ilk 

gününde belirttiğimiz gibi, Nostradamus'un 1000 yıl süreceğini öne 

sürdüğü Altın Çağ'dan sonra Şeytan dünyaya geri dönecek 

Şeytan'ın Altın Çağ sonrası döneceğini yorumlayanlardan biri de 

Velch. Mehdi kehanetinin gerçekleşme oranının yüzde 90 olduğunu 

belirten Velch, bunun nedenini de şöyle açıklıyor: "Kahinin 

yaşanacak zor günlerin sonunda, insanların gökyüzüne açılacakları 

yepyeni bir çağdan bahsederek, kehanetlerini noktaladığına dikkat 

etmek gerekir. Tüm Ezoterik Gelenekler'de bahsedilen 'Altın Çağ' 

inancı, Nostradamus'un ifadelerinde de yer almıştır."  

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan 
 

'12. İmam Mehdi geri gelecek' 

 

Uzmanlar hemfikir: Mehdilik Şii inancında vardır, ama Kuran'da yazılı değildir.  

 

Prof. Dr. Mustafa Öz - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

 

Hıristiyanlık'ta, Hz. İsa geldiği zaman Mesih olduğunu söylenmiştir. İslam'da ise Mesih 

dendiği zaman anlaşılan Hz. İsa'dır. İslam'da Mesih kelimesi Mehdi kelimesi ile 

karşılanmış. Sunni İslam'da Mehdi inanç esası değildir. Fakat Şii İslam'da Mehdi'yi 

kabul etmeyen Şiilik dışına çıkmış olur. İmami Şiilik'te 12'nci İmam Muhammed El 

Mehdi, 867 yılından beri kayıptır. Bu zatın geri gelip dünyaya yeni bir düzen vereceği 

kabul edilir.  

Hz. İsa gelip, tüm dünyayı kurtaracak 

 

Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

 

Mesih, Yahudiler'in gelmesini bekledikleri kurtarıcırıdır. Hz. İsa geldiği zaman 

kendisinin beklenen kurtarıcı olduğunu ifade etmişti. Yahudiler buna karşı çıkarak 

Romalı kumandana teslim etmişlerdi. Hıristiyanlar da Mesih beklentisi içindeler. Önce 

Armageddon Savaşı'yla dünya kan gölüne dönecek. Daha sonra Hz. İsa gelip bütün 

dünyayı kurtaracak ve Hıristiyan yapacak.  

 

ŞİİLER'E ÖZGÜ BİR İNANÇ  

İslam dünyasında Hz. Muhammed son peygamber olduğu için gelecek kurtarıcı 

beklentisi son bulmuştur. Fakat Şiiler 12'nci İmam Mehdi'nin kaybolmasını göz önüne 

alarak, Hıristiyanlık benzeri bir Mehdi anlayışı geliştirmiştir. Sunni inanca göre ise ahir 

zamanda Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesinden önce bir Mehdi'nin geleceği inancı 

yaygındır.  

'Davut soyundan bir kral gelecek' 

 



Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.  

 

Hıristiyanlık'ta İsa Mesih'in yani tanrısal bir varlığın yeniden gelmesi şeklinde bir figür 

düşünülüyor. Yahudilik'te ise Davut soyundan gelecek olan güçlü bir kral bekleniyor. 

Mesih Kral'ın İsrail'i kuracağına inanılıyor.  

 

DECCAL'LE SAVAŞ 

İslami geleneğe göre, Mesih Hz. İsa'yla ilgili bir kavram. Mehdi ise Müslümanlar 

arasından ileride geleceği beklenilen bir kurtarıcı figür. Mehdi ve Mesih geldiğinde 

kötülüklere karşı savaş açacak, inançsızlara karşı bu savaşta başarılı olacaklar diye 

düşünülüyor. İkisinin, ayrı zamanlarda gelseler bile Deccal'e karşı savaşıp başarılı 

olacaklarına inanılıyor. Ancak Kuran'ı Kerim'de yazılı bir Mehdi beklentisi yoktur.  

  

Alametler 2007'de başlayacak 

 

Nostradamus'a göre 2006'da yağmur ormanları yok olacak. Bir yıl 

sonra da kuraklık başgösterecek. 

Ardından Dünya'yı depremlerle dolu bir 18 yıl bekliyor. 2025'te ise 

Dünya'nın ekseni değişecek.  

Salgın hastalıklar ise cabası. En ölümcül salgın da 'Büyük Neptün' 

yani Amerika'da baş gösterecek  

İşin ilginç tarafı, kâhinin 1555'te yazdıkları, BM'nin küresel ısınma 

raporuyla ciddi benzerlikler taşıyor.  

 

  

 

2025'e kadar Dünya ekseni değişecek 

 

Dünya’yı büyük çevre felaketlerinin beklediğini öne süren 

Nostradamus, depremler sonucu 2025 yılına kadar Dünya ekseninin 

değişeceğini söylüyor.  

 

New York'lu şifre çözücü Peter Lorie, 'gelecek mühendisi' olarak 

tanımladığı Nostradamus'un dörtlüklerinden hareketle, bir çok 

uzmanın kahinin dörtlüklerinde 2012 yılına dikkat çektiğini, ama 

insanoğlunun ilk önce 2007 yılına önem vermesi gerektiğinin altını 

çiziyor. "Nostradamus'un kehanetlerine göre 21'inci yüzyılın başı 

yeni olaylara gebe" diyen Lorie kahinin 'Yüzyıllar' eserinden 

örnekler veriyor.  

 

2007'YE DİKKAT  

Dünya'nın merkezinden çıkan volkanlar, New York civarında 

sarsıntılara sebep olacak. İki büyük kabahat uzun bir savaşa tutulacak 

Ve sonra Syracuse yeni bir nehri kızıla boyayacak Mars, Merkür ve Ay 

bir araya geldiğinde, Hindistan'ın güneyine ve Asya'ya doğru Büyük 

kuraklıklar olacak Dünya depremlerle titreyecek Kahinin bu 

kehanetlerinden yola çıkan Lorie, dörtlüklerde içinde bu yüzyılın 

problemlerinin anlatıldığını söyleyerek insanları uyarıyor: "Bu 



hızla gidersek, 2006 yılından itibaren hiç tropikal orman 

kalmayacak. Böylece ağaçlar havayı temizlemek görevini yerine 

getiremeyecek. Problemler 2007 yılından itibaren kendini 

hissettirmeye başlayacak." Ünlü şifre çözücü, iklim bilimcilerin yeni 

bin yılın ilk yıllarında dünyanın şimdiye kadar görülen en büyük 

kuraklığa sahne olacağını söylediğini belirtiyor ve ekliyor: 

"Fırtınalar her zamankinden daha sık olmakta. Yakın zamana 

kadar büyük fırtınalar birkaç yılda bir olmaktaydı. Ancak şimdi 

neredeyse altı ayda bir görülmekteler." Lorie'ye göre, kahin 

dörtlüklerinde 2025 yılına kadar sadece depremlerden değil, belki 

dünyanın ekseninin bile değişimine sebep olabilecek 'sismik 

aktivitelerden' bahsetmekte. Baharda kehanetler olacak ve bunu 

takip eden olağanüstü gelişmeler, Ülkelerin altının üstüne gelmesi ve 

büyük depremler... Ekim ayında da dünyanın büyük bir hareketi 

olacak Ve gezegenin yerçekimini kaybettiğini düşünecek insanlar 

olacak, Cehennemin derinliklerine gömülecekler. New Yorklu yazar, 

21'inci yüzyılda amansız hastalıkların insanoğlunun başını çok 

ağrıtacağını da, Nostradamus'un dörtlüklerinden örnekler vererek 

açıklıyor.  

 

SALGIN HASTALIK  

İki şehrin girişinde ve içinde, Daha önce hiç görülmemiş iki hastalık 

olacak Demir hariç, hastalığın yol açtığı açlıktan en sonunda, Büyük 

ebedi Tanrı'ya yardım için yalvaracaklar. Yüzyıllar kitabında 

yaklaşmakta olan büyük bir salgın hastalığa dair birçok dize vardır. 

Lorie'ye göre Nostradamus, etkisi çok daha büyük olacak ve ABD'yi 

sarsacak bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, depresyon, 

uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, deli dana, cehalet ve önyargı... 

  
 

Kötülüklerin anası internet mi? 

 

Geçmişin acılarını yaşayan dünya küçülüyor, Barış dünyaya hâkim oluyor, Yeni 

yöntemlerle iletişim kurulsa da, Çatışma geri dönüyor Peter Lorie 'Nostradamus 

Geleceğin Tarihi' kitabında bu dizeleri, kahinin interneti anlattığı şeklinde yorumluyor 

ve şeytan ile internetin bağlantısını anlatıyor: "Bilindiği gibi şeytanın rakamsal işareti 

666. İbranice w harfinin nümerolojik değeri ise 6 rakamı. İnterneti ifade eden ve dünya 

çapında ağ anlamına gelen 'World Wide Web' kelimesinin kısaltılmış hali ise www. Bu 

şekilde internet, şeytanı sembolize eden 666 sayısına işaret ediyor."  

 

KANLI SAYI  

Şifre çözücü T. Chase de, Nostradamus'un, "İki büyük lider kurar ittifak büyük güçleri 

arttıkça artar, yeni ulus gücün zirvesindedir artık o kanlı sayı olur ortak" dizelerindeki 

'kanlı sayı'nın 666 olduğunu söylüyor.  

'Toprak kuruyacak seller gelecek' 

 

Fransız uzmanlara göre Nostradamus da 2015' kadar Dünya için 

'karanlık bir dönem' görüyor.  

Kahine göre dünyada iklim değişiklikleri olacak. Büyük bir 



kuraklık yaşanacak.  

İnsanoğlunu bu uzun kuraklık döneminden sonra bir felaket daha 

bekliyor: Boyutu bilinmeyen dev sel suları...  

 

 

 

  

 

'Dünya karanlığa gömülecek' 

 

Nostradamus, çevre felaketlerine ilişkin kehanetlerinde, güneş ve 

ayın bir bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını 

öne sürüyor.  

 

Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve 

diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte. 

Kehanetlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Fransız Peter 

Lemesurier, küresel ısınmaya ve kahinin birinci cilt 17'inci 

dörtlüğüne dikkat çekiyor: Kırk yıl hiç gökkuşağı görülmeyecek 

Sonra kırk yıl boyunca her gün görülecek Kurak topraklar daha da 

kuraklaşacak Ardından dev su baskınları gelecek. 

 

Kuraklık Alarmı  

Lemesurier, kahinin bu dörtlüğüyle 21'nci yüzyıldaki sorunlara 

işaret ettiğini düşünüyor. Lemesurier'e göre kuraklığın 

insanoğlunun belini kıracağı dönemler yakın. Ardından da büyük 

bir sel gelecek. Bir diğer şifre çözücü Peter Lorie de onunla 

hemfikir: "2015 yılına kadar hızlı iklim değişiklikleri gözlenecek, 

birkaç ay gibi sonra kuraklıktan sellere, sonra tekrar kuraklığa 

geçilecek." Fransız Jean-Charles de Fontbrune ise Lemesurier'in 

bir zaman hatası yaptığına inanıyor. Ona göre, bu 40 yıllık karanlık 

dönemle Nostradamus I. Dünya Savaşı sonrasını anlatıyor. 

Lemesurier'in dikkat çektiği bir diğer dörtlük ise kahinin Yüzyıllar 

eserinin üçüncü ciltindeki 4'üncü dörtlük: Güneş ve ay kendi 

görevlerini bırakınca Uzakta ama yavaş yavaş artarak Soğuk, kuraklık 

ve tehlike yaklaştıkça sınırlara Birinci kehanet gerçekleşecek. Şifre 

çözücünün yorumu şöyle: "Güneş ve Ay'ın bir bulut ya da dumanla 

örtülmesi sonucunda dünya soğuyacak. Isınma eksikliğinden ve 

dünyanın hava sisteminin zayıflamasından dolayı kuraklık olacak." 

Aynı cildin 34'üncü dörtlüğü de küresel ısınmaya dikkat çekiyor: 

Güneş artık ışık vermeyinc, Gün ortası bir canavar belirecek. Bu 

değişik yollarda yorumlanacak Altını umursamıyor, hiçbir şey pahalı 

değil onun için Lemesurier'e göre I. cildin 67'nci dörtlüğü de sonun 

başlangıcının sinyali: Büyük açlığın çoğaldığını görüyorum Bir orda 

görünecek bir burda, sonra yayılacak dünyaya O kadar büyük ve o 

kadar geniş ki Koparacak ağaçları köklerinden ve süt emen bebekleri 

annelerinden. Fontbrune bu dörtlükteki yorumuyla bu kez 

Lemesurier'le aynı fikirde olduğunu söylüyor: "Bebekleri 

annelerinin göğsünden koparmak ifadesi, Somalili ve Etiyopyalı 



annelerin, bir deri bir kemik kalmış vücutlarında kupkuru sallanan 

göğüslerini anlatıyor. Ve bu göğüslerde olmayan sütü çekmeye 

çalışan bebekleri..." 

  

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan 
 

'21'inci yüzyılda beni anlayacaklar' 

 

Nostradamus'un gelecek kehanetleri yalnızca dünya ile ilgili de değil. R. W. Velch'e göre 

ünlü kahin 'Yüzyıllar' kitabının üçüncü cildindeki 94'üncü dörtlüğünde de kendisini 

anlatıyor. Beş yüzyıl sonra daha da dikkate alınacak Çağının süsü olan kimse Birden 

büyük bir ışık yayarak Bu yüzyılda büyük memnunluk verecek.  

 

11 Eylül'ü De Gördü  

Velch'e göre, Nostradamus bu dörtlükte kendisinden bahsediyor. Çalışmalarının 

yaşadığı yüzyılda ilgi gördüğünü bilen Fransız kahin, asıl ünü ise, beş yüz yıl sonra, yani 

21'nci yüzyılda yakalacağını biliyor. Kahinin kendisini çağının süsü olarak gördüğüne 

dikkat çeken uzmanlar bu kehanetin gerçekleşme oranının yüzde 99 olduğunun altını 

çiziyor ve ekliyor: "11 Eylül saldırılarıyla birlikte kahinin bu saldırıları 1555'te 

gördüğünün basına yansıması kahinin popülaritesi açısından dönem noktası oldu. Ve 

görülen o ki, Nostradamus 21'nci yüzyılda şanına şan katacağını biliyordu...."  

Kendi ölümünü gördü 

 

Nostradamus "İyi geceler" diyen papaza "Sabah öleceğim" dedi. Mezarının da hangi 

tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı.  

 

Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 

1566 gecesi kendisine "İyi geceler" diyen bir papaza şu cevabı verir: "Bu son gecem. 

Sabaha ölmüş olacağım..." Nostradamus, 2 Temmuz 1566 sabahı, 62 yaşındayken 

odasında ölü bulundu. Böylece Nostradamus'un son kehaneti kendi ölümü oldu. 

Nostradamus'un ölümü, 141'inci kehanetindeki gibi oldu: "Kralın armağanını aldıktan 

sonra, bir saray dönüşü, verecek son soluğunu. En sevgili dostları, yakınları yatağının ve 

sedirin başında, ölmüş bulacaklar onu..."  

 

KİNİN LANETİ  

Cordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus'un hikayesi bununla 

bitmedi. John Hogue'un "The New Revelations" isimli eserine göre Nostradamus'un 

mezarı 1700'de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı. 

1566 yılında ölen Nostradamus'un üzerinde, mezarın açıldığı tarih olan "1700" yazılı bir 

madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin bu olaydan 91 yıl sonra 

yaşanacaklar hakkında da bir dörtlük yazdı. "Kim ki bulduğunda mezarı açacak ve kim 

ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak, lanet onu bulacak ve kimse nedenini 

bilmeyecek." Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş 

Fransız askerleri Nostradamus'un mezarını açtılar. Hikayeye göre bu askerler daha 

sonra Marsilya'daki üslerine geri dönerken kral taraftarları tarafından pusuya 

düşürülüp ve vahşice öldürüldüler. 

 

TAKVİME İŞARETLEDİ  



Dul eşi Anne şu sözleri Latince olarak, tabutunu örten 2.5 metre boyundaki mermer 

duvara yazdırttı: "Burada bütün ölümlülerden farklı olarak, yıldızların etkisiyle 

geleceği gören kalemiyle olayları kaydetmeye layık bulunmuş meşhur Michel 

Nostradamus yatıyor. Altmış iki yıl, altı ay ve yedi gün yaşadı. 1566'da Salon'da öldü. 

Gelecek nesiller onun istirahatını bozmasınlar. Anne Posart Gemelle eşine gerçek 

mutluluk diler." Peter McHoll'un Nostradamus isimli kitabına göre 1566 yılında 

ölümünden sonra cebinden bir takvim çıkmıştır. Ve bu takvimde astrolojik bir hesap 

sonucu olması gereken kendi ölüm tarihini işaretlemiş ve 2 Temmuz tarihinin yanına 

şöyle bir not düşmüştür: 'Hie mors prope est.' Burası işgörenin mezarıdır.  

Yeni Deprem Kehaneti! 

 

Nostradamus: Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak. 

 

İngiliz uzmanlar, Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabının üçüncü 

cildini şöyle yorumluyor:  

 

Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık 

(yer sarsıntıları) olacak.  

 

Fransız uzman Fontbrune ise karşı: O ciltteki kehanet Gölcük 

depremiydi. Yeni deprem yok.  

 

  

 

Türkiye kehaneti deprem ve savaş 

 

Nostradamus'un haber verdiği depremin 1999'da olduğunu iddia 

edenlerin yanı sıra kimilerine göre büyük bir deprem daha 

bekleniyor.  

 

Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri 

kullanan ilk kahin Nostradamus, öngörülerinde Türkiye'ye de yer 

ayırıyor. Türkiye ile ünlü kahinin iki kehaneti bulunuyor: Deprem 

ve savaş Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, 

Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde geçiyor: Atina ile 

savaş Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, Sonraki baharda iki kez 

daha olacak Korent, Efes boğulacak denizde Yiğit şampiyonlar savaşa 

girecek... Üçüncü satırdaki Korint Yunanistan'ı, Efes ise bazılarına 

göre İzmir'i bazılarına göre Türkiye'yi temsil ediyorFontbrune'ye 

göre, ilk satırda bahsedilen depremler Güney Asya'da oluyor. 

Depremler 'sonraki bahar'da da devam ediyor. Bu tarihin 2005 ya 

da 2007 olduğuna inanılıyor. Fontbrune'un ismini veremediği bir 

ülke iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve 

Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa 

girecek Türkiye ile ilgili ikinci kehanet üçüncü cildin üçüncü 

dörtlüğünde geçiyor: Mars, Merkür ve Ay biraraya gelecek, Güney'de 

korkunç bir kuraklık görülecek Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak 

Korent ve Efes'te karışıklık... Güney Asya'daki 26 Aralık ve 28 Mart 



depremleri sonrası İngiliz bilimadamları bu dörtlükteki üç satırı 

'Endonezya depremleri'ni temsil ettiğini açıklamış ancak 

'Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık' satırını yorumlamamıştı. 

İnternetteki bazı kaynaklar Güney Asya depremleri sonrası 

Türkiye'de yeni bir depreme neden olabileceğini öne sürerken, 

Fransız Fontbrune dördüncü satırın Gölcük depremini temsil 

ettiğini söylüyor. Çünkü Gölcük depreminden 6 gün önce birinci 

satırda geçtiği gibi güneş tutulması yaşanmıştı. Ve Türkiye'nin 

geçtiği son dörtlük, beşinci cildin 25'inci dörtlüğü Mars, Güneş, 

Venüs Arslan burcunda, Arap prensi, kilisenin egemenliğini denizde 

yenecek. İran'da bir milyondan fazla insan birleşecek. Gerçek yılan 

Türkiye ve Mısır'a saldıracak Fontbrune'a göre "Gerçek yılan" 

Asyalı bir ejderhayı yani Çin'i anlatıyor. Bir milyondan fazla insan 

(asker) İran'da toplandığında Çin, Türkiye'ye ve Mısır'a saldıracak. 

'Arap Prens' ifadesiyle, Ortadoğu yoluyla Asya'dan Avrupa'ya 

ilerleyen, orduları milyonlarla sayılan dev bir güç kastediliyor... Bu 

savaş tarihi ise Nostradamus'un takvimine göre 15 Ağustos 2015.  

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu Sertaç Akdoğan 
 

Çatıda gezerken kehanette bulundu 

 

Nostradamus'un kehanetlerini yönlendiren 3 temel öge, falcılık, büyü ve astroloji oldu. 

Musevi kökenli Nostradamus'un babası, büyükbabası ve büyükbabasının babası Kabala 

uzmanlarıyla iyi ilişkilere sahipti. Ailesinden kahinlik bakımından güçlü bir kalıtımsal 

miras aldı. İlk kehanetlerini üç ayaklı pirinç bir sehpa üzerindeki su dolu bir kaba 

bakarak gördü. Bir başka sistemi de ateşe bakmaktı... Yazdığı bir dörtlükte de ilhamın 

geceyarısı çatıda gezerken geldiğinin altı çizilir. Prof. Dan Clore da kahinin Mısır'ın 

ölüler kitabı, efsanevi Necronomicon'un şifrelerini çözerek öngörülerde bulunduğunu 

söyler. Ve astroloji... Erika Cheetham'a göre Nostradamus 4. yüzyılın neo-Eflatuncu 

astrologu İambicus'un tekniğinden yararlandı.  

  

Önce üç işaret sonra kıyamet 

 

Nostradamus kehaneti: Üçüncü Dünya Savaşı 2076'da, dördüncüsü 

ise 2106'da çıkacak. 

 

1000 yıl huzur olacak  

Nostradamus'un kehanetlerindeki şifreyi inceleyen uzmanlara göre 

Dördüncü Dünya Savaşı sonrasında bin yıllık barış çağı yaşanacak.  

 

Dünya yok olmayacak  

İddia şöyle devam ediyor: Hayat 3797 yılında sona erecek. 

Nostradamus'a göre sadece insanlık bitecek, dünya hiç yok 

olmayacak.  

 

  

 



Endonezya depremi sonun başlangıcı mı? 

 

Nostradamus'un, 'kesin' kehanetlerinin 2012 yılında son bulması ve 

kıyamet öncesinde afet ve savaşların yaşanacağını iddia etmesi, 

akıllara 'Endonezya depremi sonun başlangıcı mı?' sorusunu 

getirdi.  

 

1555'te kaleme aldığı kehanetlerin birçoğu gerçekleşen Fransız kahin 

Nostradamus'la bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kendi 

ölümünü dahi gören bir adamın kehanetlerini sunacağız. Dizimize 

Nostradamus'un şifrelerini çözen uzmanların kıyamet yorumlarından 

başlıyoruz. Yorum siz okurlarımızın...  

 

Kıyamet ne zaman kopacak? Endonezya'daki depremler kıyametin 

alametleri mi? Globalleşen dünyada dinler arası bir savaş çıkacak 

mı? Günümüzde pek çok insan bu gibi soruların cevabını, yüzyıllar 

evvel yaşamış bir Fransız kahinin kehanetlerinde arıyor. Bu kahinin 

adı Nostradamus!...  

 

KIYAMET İÇİN İKİ TARİH  

Yaşanan pek çok doğal afetten ve gündeme damgasını vuran pek 

çok gelişmeden sonra gündeme gelen Nostradamus son olarak 

Endonezya depremleriyle ilgili kehanetleriyle tartışma konusu oldu. 

Bu depremler kahinin bahsettiği 'sonun başlangıcı' olabilir mi?.. Bu 

yorumdan yola çıkacak Nostradamus dizimizin ilk gününü 

'kıyamet'e ayırıyoruz. Nostradamus'un dünyanın sonu ile ilgili 

gördüğü iki tarih var: 2012 ve 3797... Kahinin bu iki rakamı niye 

verdiğini iki ünlü 'şifre çözücü'nün şöyle yorumluyor: Nostradamus, 

dünya ile kehanetlerini 2012 yılına kadar görüyor. Ancak yüzeysel 

kehanetler ise 3797'ye kadar devam ediyor. Bazıları, detaylı olarak 

kaleme aldığı 2012 tarihini 'kıyamet' olarak yorumlarken Amerikalı 

Tad Mann, "Nostradamus, Yüzyıllar'ın (kehanetlerini topladığı 

kitabın adı) girişinde 3797 yılından bahsetmektedir. Ancak 

kehanetlerini 2000'li yıllarla sınırlandırır. Böylece kehanetlerini 

2000'li yıllarla sınırlamış olur" diyor. Mann, bu açıklamasıyla 

Nostradamus'un gözüyle kıyametin 2012'de olmayacağının da altını 

çizer. 

 

2050'YE KADAR SAVAŞLAR  

3797 yılındaki sonla ilgili en detaylı araştırma da Peter McHoll 

tarafından yapılmıştır. McHoll'a göre, 3797 rakamı, son günün 

tarihini vermektedir. Kahinin hesap sistemine göre bu tarihle 

beraber insanlığın dördüncü büyük çağı biter ve 'saat' durur. 

McHall, Nostradamus'un astrolojik takvimine şöyle dikkat çeker: 

"Hz. İbrahim ile birlikte Koç Çağı başladı. İnsanoğlu Yaratıcısı'nın 

bilincine vardı. Hz. İsa ile birlikte Balık Çağı başladı. Şu anda ise 

Kova Çağı'nda bulunmaktayız. Ve bu çağda doğal afetler dünyanın 

kapısını çalacak. Bu da insanoğlunun yeteneklerinin koşullara uyum 

sağlamasını sağlayacak." McHall'a göre, Nostradamus Kova Çağı 



sonrası 1000 yıllık bir dönem görüyor. Sona doğru girilecek bu 1000 

yıllık dönemde 'barış çağı' yaşanacak. 

McHall'un yorumlarına göre, 2050 yılına 

kadar büyüksavaşlar olacak. Avrupa büyük 

acılara gebe kalacak ve Almanya tekrar 

ikiye bölünecek... İran Şahı'nın 

devrilmesiyle başlayan ve 2050 yılına kadar 

sürecek olan 73 yıl 7 aylık 'Arap egemenliği' 

de 2050'de sona erecek. (McHall, 

Nostradamus 'Arap egemenliği' kelimesi ile 

neyi kastettiğini açıklayamıyor) 

Almanya'nın yeniden birleşeceği 2050 yılına kadar savaş ve 

hastalıklarla boğuşacak olan yaşlı dünya, bu tarihten sonra 26 yıl 

sürecek bir huzur dönemine giriyor. Nostradamus'a göre III. Dünya 

Savaşı 2076'da meydana geliyor. (Bir kısım şifre çözücüler III. 

Dünya Savaşı'nın tarihi için 1987'yi gösterirken McHall, 

Nostradamus'un ne kadar süreceği belli olmayan bu savaşın tarihini 

2076 olarak gördüğünü iddia ediyor) Fransız kahin, 'büyük kaos' 

dönemi dediği IV. Dünya Savaşı'nın tarihini de belirliyor: 2106!.. 

Kahinin hesabına göre, üç kuşak sonramız 'en kanlı dünya savaşı' 

ile tanışıyor ve bu savaş 25 yıl sürüyor. Nostradamus, Kuzey-Güney 

çekişmesi diye adlandırdığı bu kanlı savaşı şöyle anlatıyor: Fas'tan 

çıkıp gelecek kralları Avrupa'ya Ruhları parçalayıp, kentleri yakıp 

yıkmaya. Asya'nın büyüğü dev ordularla aşacak karayı, suyu, 

Mavileri, babayı ve haçı kovalamaya...  

 

ABD'DEN ATOM BOMBASI  

McHall bu dörtlüğü şöyle yorumluyor: "Afrikalılar, eski 

Avrupa'nın üstüne yürümek için Doğu Asyalı halklarla anlaşıyor. 

Bir başka yerde Anibal'dan bahseden Nostradamus, İsa'dan 200 yıl 

önce filleriyle İspanya üzerinden Roma'ya yürüyen komutanı 

anımsıyor ve şöyle diyor: Başka bir deyişle, geçmiş günlerin 

sömürülen ülkeleri, yeni bir dünya savaşının başlamasına sebep 

olacak." Afrika ve Asya'nın Avrupa çıkarmasının ardından 

Amerika II. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha 'Yaşlı 

Kıta'ya yardıma geliyor. Nostradamus, bu kehanetini de kitabının 

ikinci cildinin 78'inci dörtlüğünde şöyle anlatıyor: Punya ve Galya 

kanlarından oluşan o adaları Kana boyuyor denizin derinliklerinden 

büyük neptün. Ve, kolaylıkla elde edebilmek için bu kıyıları Öyle 

zararlı, çok daha fazla gökte yazılandan McHall'un yorumu şöyle: 

"Büyük Neptün, yani ABD, Fas ve Tunus üstüne atom bombaları 

gönderiyor. Patlamalar öyle bir aydınlanmaya neden oluyor ki, 

geceler gündüz gibi oluyor. Ve Dünya, bu savaşlardan sonra 1000 

yıllık barış çağına giriyor."  

Hazırlayanlar: Neşe Mesutoğlu - Sertaç Akdoğan/Sabah.15-4-2005 
 

15.04.2005 

  



  

Dünyayı bekleyen 10 büyük tehlike   
 

  

İngiliz The Guardian Gazetesi yazarı Kate Ravilious, dünyaca ünlü 10 

bilim adamına dünyanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük 

tehlikeleri ve gerçekleşme ihtimallerini sordu.  

On büyük tehlikenin önümüzdeki 70 yıl içerisinde gerçekleşme 

ihtimalleri, gerçekleştikleri takdirde insanlık üzerinde yaratacakları 

etkiler ve insanoğlunun bu tehlikelere karşı neler yapabilecekleri, tehlike 

puanları verilerek değerlendirildi.  

 

KÜRESEL ISINMA 

 

East Anglia Üniversitesi’nden Nick Brooks’un sunduğu tehlikeye göre 21. 

yüzyılın sonunda ortalama küresel sıcaklık 2 derece artacak ve son 1.5 

milyon yılın en yüksek sıcaklıkları hissedilecek. Brooks, küresel ısınmanın 

insanlığın sonunu getireceğini sanmadığını, fakat bu potansiyele kesinlikle 

sahip olduğunu belirtti. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Yüksek 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 6 

 

TELOMER AŞINMASI 

 

Viyana Üniversitesi’nden Dr. Reinhard Stindl, her hayvan 

kromozomunun sonunda ‘telomer’ isimli koruyucu kapakların 

bulunduğunu ve bunların evrim sürecinde hücrelerin çoğalması ile 

küçülerek koruyuculuklarını yitirdiklerini belirtti. ‘Telomer aşınması’ 

denen bu olayla Alzheimer gibi yaşlanmaya dayalı hastalıkların artması 

ve erken yaşta görülmesi ihtimali doğuyor. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8 

 

NÜKLEER SAVAŞ 

 

Liberal Demokrat Savunma sözcüsü Air Marshal Lord Garden, nükleer 

savaşın teoride insanoğlunu yok etme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8 

 

BÜYÜK VİRÜS SALGINI 

 



Virolog Prof. Dr. Maria Zambon, 1918’de 20 milyon kişinin ölümüne 

sebep olan grip salgınını hatırlatarak küresel ölçekte bir virüs salgınının 

insan ırkını yok edemeyeceğini belirtti. Prof. Zambon, böyle bir salgının 

uzun yıllar uygarlıkta ciddi bir gerileme yapabileceğini belirtti. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 3 

 

KÜRESEL TERÖRİZM 

 

St. Andrews Üniversitesi’nden Prof. Paul Wilkinson, kimyasal ve 

biyolojik silahla yapılacak kitlesel katliamların özgür harekete değer 

veren günümüz açık toplumlarında engellenmesinin garantisinin 

olmadığını ve böylesine büyük saldırıların gerçekleşme ihtimalinin çok 

büyük olduğunu söyledi. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 2 

 

METEOR ÇARPMASI 

 

NASA’nın Dünyaya Yakın Cisimler Programı Bürosu Müdürü Donald 

Yeomans, ciddi büyüklükte bir meteor çarpışmasının ortalama milyon 

yılda bir gerçekleştiğini söyledi. Böyle bir çarpışma sonucu atmosfer 

devasa büyüklükte toz tabakasıyla kaplanacak ve haftalarca güneş ışığını 

engelleyecek.  

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Orta 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 5 

 

 

ROBOTLARIN İSTİLASI 

 

Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsü’nden Prof. Hans 

Moravec, 2050 yılına kadar insanın zihin gücüne sahip akıllı robotların 

varolabileceğine inandığını ve bunların yönetimi ele geçirebileceklerini 

belirtti. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Yüksek 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 8 

 

KOZMİK IŞIN YAĞMURU 

 

İsrail İbrani Üniversitesi’nden Nir Shaviv, dünyanın patlayan bir 

yıldızdan kaynaklanan kozmik ışın yağmuruna tutulduğu takdirde Buzul 

Çağı’na girebileceğini söyledi. 



 

70 yıl içinde olma ihtimali: Düşük 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 4 

 

 

SÜPER VOLKANLAR 

 

College London Üniversitesi’nden Prof. Bill McGuire, her 50 bin yılda bir 

süper volkanların patladığını, böyle bir durumda atmosferin sülfürik 

asitle kaplanarak gün ışığının yitirilebileceğini söyledi. 

 

70 yıl içinde olma ihtimali: Çok Yüksek 

 

İnsanlık üzerindeki tehlike puanı: 7 

 

KARA DELİK YUTAR MI 

 

Harvard Üniversitesi’nden Richard Wilson, kara delikler hakkında sahip 

oldukları bilgiler dahilinde Dünya’nın bir kara delik tarafından 

yutulmayacağını söyledi 

Hürriyet.15-4-2005. 

Newyork'ta kadın imamın kıldırdığı namazdan görüntüler.  

19.03.2005, 02:15 

  

Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde Teoloji bölümü öğretim üyelerinden Amina 

Wadud, New York'un Manhattan semtindeki İlahi Aziz John Katedrali'ndeki Synod 

isimli psikoposlara ait kilisede Cuma namazına imamlık yaptı. Habervitrini.com'da 

yayınlanan fotoğraflarda, karma cemaatten görüntüler var.. 

    haberx- 

KADIN İMAM TARTIŞMASI  

19.03.2005 

  

ABD'li kadın profesör Amina Wadud'un, dünyada ilk defa kadın ve 

erkek cemaata aynı anda cuma namazı kıldırması kafaları 

karıştırdı. Ancak genellikle uzmanlar, kadın imamların yalnızca 

kadınlara namaz kıldırabileceği görüşünde birleşiyor.  

  



 

ABD’de Amina Wadud adlı bir kadın profesörün dünyada ilk defa 

kadın ve erkek cemaate namaz kıldırması, çeşitli tartışmalara yol 

açtı.  Kimileri, yaklaşık yüz kişilik bir cemaate namaz kıldıran ilk 

kadın imam olan Wadud'un "Namazının kabul olacağını" 

söylerken, başka bir grup da "Namaz kabul olmaz" görüşünde.  

İsterseniz, İslam aleminde tartışma doğuran bu olayı bir 

hatırlayalım: ABD'deki Virginia Uluslar Topluluğu Üniversitesi’nin 

İslam kürsüsü profesörlerinden  ABD vatandaşı Amina Wadud'un, 

New York’ta cuma namazı kıldıracağı açıklanmıştı. Ancak 

Manhattan’da bir binada kılınacağı açıklanan cuma namazının yeri, 

bomba tehdidi nedeniyle değiştirildi. Aziz John Katedrali’nin 

yanındaki bir binada kılınan cuma namazında Amina Wadud, 

kadın ve erkeklerden oluşan bir cemaate imamlık yaptı. Amina 

Wadud adlı kadının namaz kıldırması, protestolara da sebebiyet 

verdi. 

Kadınların imamlık hakkını gündeme getirdiği ‘Kuran ve Kadın’ 

kitabıyla tanınan Afrikalı asıllı Prof. Dr. Amina Vadud, namaz 

öncesi bir basın toplantısı düzenledi. İslam dininde kadın ve erkek 

eşitliğinin önemini vurgulayan Wadud, ‘Cuma Namazı’nı bir kadın 

olarak ilk defa ben kıldıracağım’ dedi.  

 

BAŞI AÇIK KADINLAR 

Wadud, ‘Bu benim için yeni bir şey değil, 10 yıl önce Güney 

Afrika’dan böyle bir teklif aldım’ diye konuştu. Kadın ve erkeğin 

ruh olarak Allah tarafında eşit olduğunu belirten Wadud, daha 

sonra imam mahalline geçti. Cuma Namazı’nı organize eden ‘İslam 

Uyanış Hareketi’ üyesi, Wall Street Journal gazetesi eski 

yazarlarından Asra Numani ezan okuduktan sonra, Amina Wadud 

2 saat süren Cuma hutbesini okuyup, namaz kıldırdı. Haremlik 

selamlık olarak ayrılan 100 kişilik cemaatin çoğunluğunu kadınlar 

oluştururken, Asra Numani'nin de aralarında bulunduğu bir grup, 

başı açık olarak saf tuttu.  

  

  

***    ***   ***   ***   ***   *** 

  

BEKİR KARLIAĞA (Prof-Tercüman yazarı) 

Fıkır kitaplarımıza ve geleneksel inançlarımıza göre kadın imam 

olamaz. Erkeklere, kadın imam olamaz. Kadın, kadınlara imam 

olabilir. Bu peygamber devrinden beri böyle devam edegelmiştir. 

Bunun Kur-an'a dayalı bir prensip olmak yerine, Resullah'ın 

uygulamaları ile kurallaşmış bir prensip olduğunu görüyoruz. 



Bütün mezhep imamları da bu görüşü devam ettirmişlerdir. Bunun 

daha çok psikolojik ve entellektüel alt nedenleri de vardır. Bu 

noktada geleneği zorlamak ve özellikle kadın hakları ya da 

feminizm adına 1500 yıllık geleneğin dışına çıkmak doğru değildir. 

Kadın ile erkek birlikte namaz kılabilir ancak, kadın özelliği 

itibariyle ayrı bir bölümde durmak zorundadır. Bunun kadın erkek 

ayrımcılığı ile bir ilgisi yoktur. Beşeri duygu ve psikoloji ile alakası 

vardır. Bu uygulama, değişiklik merakından kaynaklanabileceği 

gibi, islâm dininde kadın erkek ayrımcılığı yapıldığı vehmini 

uyandırabilmek amacıyla yapılmış olabilir. Bunun bir belgesel 

nitelik taşıması mümkün değildir. Sansasyonel anlamı olabilir.  

  

ABDÜLLAZİZ HATİP (Tercüman yazarı) 

Kadın imam olmaz. Bu peygamber döneminde böyle uygulanmış. 

Şimdiye kadar da hep böyle gelmiş. Kadın -erkek karışık namaz 

kılamaz. Ayrıca kadın önde, erkek arkada, namaz kılamaz. Mezhep 

âlimlerimiz hepsi bu görüşteler. Şimdiye kadar bu hep böyle 

uygulandı ve böyle geldi. Böyle bir namazın Amerika'da 

uygulanması için bir yorumda bulunmak istemiyorum.  

  

HÜSEYİN HATEMİ (Prof.) 

İslami kurallara göre kadın imam, kadınlardan müteşekkil cemaate 

namaz kıldırabilir ama erkek de varsa, esasen ihtiyaten şöyle 

davranmak lazım.  

Kadınlar gene kadın imama uyarlar, erkekler tek başlarına 

münferit namaz kılar. Ya da içlerinden birini imam yaparlar. 2-3 

erkek varsa biri imam olur. 

Ama cuma namazına gelince; Cuma namazı bir devlet reisinin izni 

ile kılınacağı için böyle izinsiz, izin olmadan namaz kıldırırsa bu 

namaz değildir. Bu hanım, devlet reisi olarak kimden izin almış. 

Zaten bu namaz cuma namazı değildir.  

Namaz böyle gösterilere alet edilmemelidir. Hazreti Fatıma namaz 

kıldırsa hiç tereddütsüz herkes saf tutar. Ama Hazreti Fatıma 

namaz kıldırmaz. O da genel kurallara riayet eder. Kadın ve erkek 

aynı yerde namaz kılabilir. Ben de bir hanımla yan yana saf tuttum. 

Ama bu daha çok Mekke'de Umre'de kılınabilir. Oranın ortamı, 

fiziki şartlarından doğuyor. Bunun da bir görgü, ahiret kuralları 

vardır. Kadın erkek aynı safta namaz kılmamalıdır; aynı salon ama 

saflar ayrılmış olarak kılabilir. ABD'nin, bu kadar oyun yaptığını 

zannetmiyorum. Münferit bir sivri akıllılar grubunun hareketi 

olarak görüyorum. 



tercüman-20-mart-2005 

  

HABER 

BÜYÜK ŞEYTAN'IN MAŞALARI 

 

BOP'UN UZANTILARI 

11 Eyül 2001'de, İkiz Kuleler'e yönelik 

"şaibeli saldırı"dan sonra "Haçlı 

Savaşı"nı başlatan ve sürekli 

"Müslümanları" hedef alıp, onları 

"Büyük Ortadoğu Projesi"ne razı 

etmeye çalışan ABD, dıştan 

şekillendiremediği Müslümanları, 

şimdi içten çökertmenin yollarını 

deniyor! 

FİTNE YAYIYORLAR 

Önce "Ilımlı İslâm" modelini dayatan, fakat bunda başarılı olamayan ABD, Amine 

Wadud ve Esra Numani gibi "ajan"larına, kiliselerde ve kameralar önünde "Cuma 

namazı" (!) kıldırtarak, fitneyi körüklemeye çalışıyor. Wadud'dan sonra, dün de Esra 

Numani, Boston'da Cuma namazı (!) kıldırdı!..  

"AMERİKAN İSLÂMI" 

Numani, bu işi San Francisco ve Washington'da da yaygınlaştıracaklarını söyledi. 

Numani'nin, "En iyi İslâm, Amerikan İslâm'ı" şeklindeki sözleri, kimin güdümünde 

olduklarını açıklamaya yetiyor. 

11 Eyül 2001'de, İkiz Kuleler'e yönelik "şaibeli saldırı"dan sonra "Haçlı Savaşı"nı 

başlatan ve sürekli "Müslümanları" hedef alıp, onları "Büyük Ortadoğu Projesi"ne razı 

etmeye çalışan ABD, dıştan şekillendiremediği Müslümanları, şimdi içten çökertmenin 

yollarını deniyor! 

"AMERİKAN İSLÂM'I" 

Önce "Ilımlı İslâm" modelini dayatan, fakat bunda başarılı olamayan ABD, Amine 

Wadud ve Esra Numani gibi "ajan"larına, kiliselerde ve kameralar önünde "Cuma 

namazı" (!) kıldırtarak, fitneyi körüklemeye çalışıyor. Wadud'dan sonra, dün de Esra 

Numani, Boston'da Cuma namazı (!) kıldırdı!.. Numani, bu işi San Francisco ve 

Washington'da da yaygınlaştıracaklarını söyledi. Numani'nin, "En iyi İslâm, Amerikan 

İslâm'ı" şeklindeki sözleri, kimin güdümünde olduklarını açıklamaya yetiyor. 

İslâm dünyasından yükselen tepkilere rağmen, Amerika'da bir grup kadın, Cuma 

namazı kılma ve kıldırma uygulamasını yaygınlaştırıyor. 

Amine Wadud'dan sonra, yazar Esra Numani dün Boston'da da Cuma namazı 

kıldırdıklarını açıkladı. 

Geçen hafta Amine Wadud tarafından New York'ta bir kilisede kıldırılan Cuma 



namazına 100'e yakın kadın ve erkek katılmış ve karışık oldukları halde Cuma namazı 

kılmışlardı. ABD medyasının büyük ilgi gösterdiği namaz İslâm dünyasının ileri gelen 

âlimlerinden büyük tepki çekmişti. 

39 yaşındaki Numani, Çarşamba günü de Boston'da bir kadının imamlığında toplu 

halde namaz kıldıklarını ancak dün kıldıkları Cuma namazının çok daha önemli 

olduğunu söyledi. Numani, Boston'un yanı sıra San Francisco ve Washington gibi 

önemli şehirler de dahil olmak üzere kadınlar tarafından Cuma namazı kıldırılması 

uygulamasını tüm ABD'ye yayacaklarını kaydetti. 

New York'taki namazın da organizatörlerinden olan Numani, namazdan sonra çok 

sayıda tehdit içeren e-posta aldıklarını, zaten daha önce aldıkları tehditler yüzünden de 

namaz mekanını birkaç defa değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. 

Kendilerine yönelik tepki gösterenlerin kitleler üzerinde hakimiyet ve kontrollerini 

sürdürmek isteyenler olduğunu ileri süren Numani, ''Bunların yozlaşmış düşüncelerini 

artık kabul etmiyoruz. Yaptığımızın geçerliliğine ve doğruluğuna güveniyoruz. 

Amerikan tipi İslâm anlayışının yaygınlaşmasını sağlayacağız'' şeklinde konuştu. 

vakit.26-3-2005 

HABER 

 DİYANET:CAİZ DEĞİL 

 

Din İşleri Yüksek Kurulu kararında, kadınların günlük 5 vakit namazda olduğu gibi 

teravih namazında diğer kadınlara imamlık yapmalarının İslâm fakihleri tarafından 

caiz olduğu değerlendirmesinin yapıldığı, ancak İmam-ı Azam, Ebu Hanife, Şafii gibi 

müctehidler ile Cumhur-ı Fukaha'ya göre ise kadının erkeklere imamlığının caiz 

olmadığı bildirildi.  

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2002 yılında verdiği ''Kadının 

İmameti'' kararında, kadınların namazda imamlık yapmasının, bir kadının diğer 

kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı 

olarak iki kısma ayrıldığı belirtilerek, şöyle denildi:  

''Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, Hz.Peygamber'in 

(s.a.v) hanımlarından Ümmi Seleme ve Hz. Aişe'nin kadınlara imam olarak namaz 

kıldırdıklarına, bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasında durduklarına ait ilk devir 

hadis kaynaklarında bilgiler vardır. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, 

teravih namazında da diğer kadınlara imamlık yapmaları İslâm fakihleri tarafından 

caiz görülmüştür.''  

Bir kadının, erkeklere veya kadın-erkek karışık cemaate imamlık yapmasının ise ilk 

hadis kaynaklarından Ahmed B. Hanbel'in Müsned'inde, Ebu Davud'un Sünen'in de, 

İbn Huzeyme'nin Sahih'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kebir'inde, Hakim'in 

Müstedrek'inde ve pek çok kaynakta Hz. Peygamber'in (s.a.v) istisnai olarak Ümmi 



Varaka isimli hafız-ı Kur'an bir sahabiyye isimli kadının kendi ev halkına imamlık 

yapmasına izin verdiği kaydedilen kararda, bu rivayete dayanılarak İmam Ahmed, Ebu 

Sevr, Müzeni, Taberi, İbn Teymiyye gibi alimlerin, kadınların zaruret halinde erkeklere 

de imamlık yapabileceğini söyledikleri görüşüne yer verildi.  

Kararda ayrıca, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Şafii gibi müctehidler ile Cumhur-ı 

Fukaha'nın ise kadının erkeklere imamlık yapmasını caiz görmediği bildirildi. 

  

MİLLİYET.27-3-2005 

"Amacım İslam'da reform" 

 

Geçen hafta New York'ta yapılan, kadın imam önderliğindeki namazı organize eden 

eski Wall Street Journal muhabiri ve yazar Esra Umani "Bu bir reform hareketi. İslami 

ilkelerle ilgisi olmayan Müslüman aleminin değişmesi gerek" diyor 

 

YAPRAK ARAS 

 

Başardık, başardık" diye yazıyor Esra Umani (Asra Omani) web sitesinde ve devam 

ediyor: "New York'ta 130 kadın ve erkek, Müslüman dünyasında bir ilki 

gerçekleştirdik." Umani geçen hafta ilk kez bir kadın (Emine Wadud) önderliğinde 

kılınan cuma namazının "fikir babası".  

Eski bir Wall Street Journal muhabiri olan Amerikan vatandaşı Umani (39) Hindistan, 

Bombay'da doğmuş. Ailesiyle beraber çocukken Amerika'ya göç etmiş ve 22 yaşında 

gazeteciliğe başlamış. Uzun yıllar boyunca Wall Street Journal'da çalışan, kadının 

İslam'daki yeriyle ilgili yazılar da yazan Umani'nin hayatı, iş arkadaşı Daniel Pearl ile 

gittiği Pakistan'da değişmiş. Dindar bir Müslüman aileden gelen Umani, yakın arkadaşı 

Pearl'ün "İslam adına" kaçırılıp öldürülmesiyle yıkılmış. Umani'ye bir darbe de hamile 

kalınca kendisini terk eden erkek arkadaşından gelmiş. Şimdi iki yaşında olan oğlu 

Shibli'yi babasız doğuran Umani, İslamiyet'i daha iyi anlamak için hacca gitmiş.  

Umani, İslam'da bilhassa kadın haklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

gerçekleştiriyor. Bir kadın imamın önderliğinde toplu halde namaz kılmayı tüm 

Amerika'ya yaymak isteyen Umani, yaşadıklarını ve İslami kesimin tepkisini çeken 

görüşlerini "Standing Alone In Mecca / Mekke'de Tek Başına" isimli kitabında topladı.  

Çarşamba günü Boston'da kendi imamlığında kıldırdığı namazlardan sonra telefonla 

konuştuğumuz Umani çok heyecanlıydı. Bir buçuk saatlik sohbetimiz sırasında 

Türkiye'de de namaz kıldırmak istediğini söyledi.  

 

Çarşamba günü Waltham, Boston'da da iki namaz kıldırdınız... 

İkindi ve akşam namazlarına imamlık yaptım. Hayatımda ilk defa halka açık bir yerde 

namaz kıldırdım. İtiraf etmeliyim ki başta biraz gözüm korktu. Ama sonra bunun 

dünyadaki birkaç erkeğin tekelinde olmadığını iyice anladım.  

 

Emine Wadud'un yerinde bu kez siz vardınız... 

Evet. Bence hepimiz namaz kıldırabiliriz. Sadece ayağa kalkıp, bu sorumluluğu 

almamız gerekiyor. Kadınlar evde bile namaz kıldıramıyor. Erkekleri takip etmeleri 

gerekiyor.  



 

Nasıl başladı bütün bu olaylar? 

Bir gün mahallemizdeki camiye, erkeklerin ibadet ettiği ana girişten girmek istedim. 

Almadılar. Oysa Mekke'de kadın-erkek bir arada ibadet ediyorduk. Ben de bir gazeteci 

olarak Suudi Arabistan basın ataşeliğini arayıp sordum. Onlar da beni onayladı ama 

yapabileceğim bir şey yoktu. Bunun üzerine kadınlar namaza imamlık yapabilir mi diye 

düşünmeye başladım. O sırada Dr. Emine Wadud'un şehrimize geldiğini duydum ve ona 

bir namazı yönetip yönetemeyeceğini sordum. Memnuniyetle karşıladı. 

 

Niçin böyle bir namaz organize ettiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? 

İnandığım şeyler için harekete geçme zamanının geldiğini düşündüm. İslam bizim 

erkeklerle eşit olduğumuzu söylüyor. Oysa kadınlar camilere arka kapılardan giriyor, 

sesleri yasaklanıyor, kocalarının her emrine uymaları bekleniyor. Yaptığım 

araştırmalar beni Mekke'ye kadar götürdü. Sonuçta kadının varlığını yadsıyan bütün 

ruhani liderlerin aslında İslam'a ihanet ettiğini keşfettim. Dini liderler, kendi güçlerini 

koruyabilmek için kadınları özellikle dışlıyor. Müslüman dünyası artık İslam'ın gerçek 

öğretisine yaklaşmalı. Gelenekleri kendi güçleri için kullanan liderler egolarından 

vazgeçip kadınlara da hak tanımalı. 

 

Namaz sırasında niçin başınızı örtmediniz? 

Mekke'ye gittiğimde kapanmak zorundaydım ama günlük hayatta örtünmüyorum. 

Kuran'daki "Dinde zorlama yoktur" ilkesini uyguluyorum. Bir kadının örtünmesi gibi 

kişisel konular, kadının kendisine bırakılmalıdır. Kendi tercihiyle kapananlara saygı 

duyuyorum ama kapanmanın, kadınları kontrol etmek için bir araç olduğuna 

inanıyorum.  

 

Müslüman bir ülkede olsanız bu namazı gerçekleştirebilir miydiniz? 

Amerika'da, Müslüman dünyadaki kardeşlerimizin yaşayamadığı bir özgürlüğümüz 

olduğu doğru. Polis bizi koruyor. Bunun Müslüman ülkelerde nasıl yapılabileceğini 

bilmiyorum. Çok iyi güvenlik önlemleri alınmalı.  

 

Namaz sırasında 100'den çok insan vardı. Sizi kim destekliyor? 

Müslümanlar Uyanın Birliği ve Kuzey Amerika İlerici Müslümanlar Birliği destek 

veriyor. Arap medyası bunun Amerikan devletinin bir operasyonu olduğunu, CIA'nin 

finanse ettiğini yazdı. Bunlara çok güldüm. Amerika'da yaşıyor olmamız bizi daha az 

Müslüman yapmıyor. Her gün yüzlerce destek mektubu alıyorum. Sadece kadınlardan 

değil, erkeklerden de. Eleştirenlerden çok destekçilerim var. 

 

"Sultanahmet Camii'nde de namaz kıldırmak isterim" 

Sizinle ilgili olarak "Bunu bir Müslüman ülkede yapsaydı, asılırdı" bile dendi. 

Namaz sırasında dışarıdaki göstericilerden biri demiş bunu. Bunu duyduğumda 

inanamadım. Bu insan İslam'ı lekeliyor. Bunu duyan Amerikalılar, "İslam bu mu yani? 

Namaz kıldırdığın için seni asarlar mı gerçekten?" dediler.  

 

İslam'ın Batılıların düşündüğünün aksine saldırgan bir din olmadığını da mı kanıtlamaya 

çalışıyorsunuz? 

Arkadaşım Daniel Pearl'ün öldürülmesinde İslam adına yapılan şiddete birebir şahit 

oldum. Bunu çok düşündüm ve sonunda İslam'ın şiddeti onaylamadığına karar verdim. 

Tabii bunu söylemek yeterli olmuyor. Camilerimizin kapılarını ve toplumumuzu 

dünyaya açmamız lazım. Bugün dünyanın çoğu Müslümanlardan korkuyor. Benim 



amacım İslam'ın dünyadaki algılanışını değiştirmek.  

 

Mekke'ye yaptığınız seyahat ve hac hayatınızın dönüm noktası mı oldu? 

Evet çünkü toplumumuzun potansiyelini gördüm. Aslında oraya tepkiyle gitmiştim. 

Kadınların araba kullanmasına bile izin vermeyen bir devleti kabul edemiyorum. Orada 

hiçbir sorun çıkmadan bir arada ibadet ettik. Amerika'daki gibi camilerin karanlık, 

kuytu köşelerinde değildik. Erkekler bana karşı çok nazikti. Her şey çok basit ve 

güzeldi. Ayrıca Hz. İbrahim'in çölde çocuğuyla terk ettiği Hacer'in ayakta kalma 

mücadelesi de benim hareketime ilham kaynağı oldu. 

 

Bu yaptıklarınızı nasıl adlandırıyorsunuz? İslam'da reform mu? Feminist bir hareket mi? 

Reform olarak görüyorum. İslam'ın değil, İslami prensiplerle ilgisi olmayan Müslüman 

aleminin değişmesi gerekiyor. İslam'da rönesansın vakti geldi.  

 

Yani dinin değil, geleneklerin sürdürüldüğünü mü iddia 

ediyorsunuz? 

Kesinlikle. Ayrıca manevi değil, politik İslam'ı 

yaşadığımızı da düşünüyorum. Her fetvada, bir gazeteci 

olarak "Bu din adamının parasını kim ödüyor acaba?" 

diye düşünüyorum. Çünkü fetvalar Allah'tan değil, 

insanlardan çıkıyor. 

 

Namaz kıldırmaya devam edecek misiniz? 

Evet, devam edeceğim. Çünkü her birimizin ayağa kalkıp diğer kadınlara örnek olması, 

erkeklerin desteğini de kazanması lazım. Aydınlanma ışığı kimseyi çarpmaz. Bunun 

dışında kadınların da kabul edildiği yeni camiler inşa etmeye başlamamız lazım. 

Amerika'da her üç camiden ikisi kadınları kabul etmiyor. Bu 7'nci yüzyılda, Hz. 

Muhammed'in zamanında böyle değildi. Daha çok kurumsal değişikliklere ihtiyacımız 

olduğunu düşünüyorum. Bu benim cihadım ve hiçbir zaman kalemimden başka bir silah 

da taşımayacağım.  

 

Kadınlar için hazırladığınız "İslami Haklar Bildirgeleri" de çok tartışıldı. 

Kadınların camideki rolüyle ilgili, ayrıca bir de yatak odası için 10 maddelik bir bildirge 

hazırladım. Çünkü kadın vücudu hem bir hapishane hem de bir kontrol aracı olarak 

kullanılıyor. Bu bildirgenin ilk ve en önemli maddesi şu: "Kadınların saygı dolu ve zevk 

alabilecekleri bir cinsel yaşama sahip olma hakları vardır". Bir başka önemli madde ise 

-ki bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor- "Kadınlar cinsel seçimleri yüzünden 

cezalandırılamaz". Hem cami hem de yatak odası için geçerli olan bir maddeyse 

"Kadınlar hakkında dedikodu yapılamaz, kadınlara iftira atılamaz". Çünkü kadınlara 

baskı uygulamak için uygulanan en etkin yöntemler bunlar. Ayrıca "Kadınlar kendi 

bedenleriyle ilgili istedikleri kararı verebilirler." Buna, kocalarıyla cinsel ilişki 

yaşamama hakkı da dahildir. 

 

Türkiye'deki İslam hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye'de yaşanan İslam'dan çok etkileniyorum. Laiklik ve dini ibadet arasında çok iyi 

bir denge sağlanmış. Mustafa Kemal Atatürk ilerlemeyi engelleyen birçok geleneği 

kaldırdı. Türk insanının da bu dengeyi sağlamak için çok çalıştığını biliyorum. Bu 

mücadeleyi de saygıyla karşılıyorum. Tabii ki çatlaklar olacaktır zaman zaman. Belki 

bir gün orada da kadın imam önderliğinde bir namaz organize ederiz. Mesela 

Sultanahmet Camii'nde!  



 

"Oğlumun, camide karısıyla yan yana namaz kıldığı günleri hayal ediyorum" 

Kitabınızın ismi niçin "Mekke'de Tek Başına"? 

Evli bir anne olmadığım için, milyonlarca insana rağmen kendimi yalnız hissettim. 

Çünkü şeriat kurallarına göre orada bir suçluydum. 

 

Dindar bir aileden mi geliyorsunuz? 

Ailem çok dindar. Annem evlenene kadar türban takmış. Babam günde beş vakit namaz 

kılar. Ben de küçüklüğümden beri İslam'ın gereklerini yerine getiririm. Annem bana 

namaz kılmayı, oruç tutmayı, dua etmeyi öğretirken çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. 

Beş vakit namaz kılar, her işe başlamadan önce "Bismillah" derdim. Şimdi de oruç 

tutuyorum ama beş vakit namaz kılmıyorum. 

 

Oğlunuz Shibli nasıl etkileniyor bu yaşananlardan? 

Oğlum da benimle beraber dini tecrübeler yaşıyor. Dini öğreniyor. Namaz kıldırırken 

Shibli'yi anneme bırakmıştım. Annem namaz kılarken Shibli'den ezan okumasını 

istemiş. Shibli de henüz 2 yaşında olduğu için "Aba bubu" diye bağırmaya başlamış. 

Oğlumun, karısıyla birlikte camide yan yana namaz kıldığı günleri hayal ediyorum. 

Bunu çok istiyorum. 

 

"Kuran'daki 'Dinde zorlama yoktur' ilkesini uyguluyorum. Kadının örtünmesinde 

karar, kendisine bırakılmalıdır" 

"Başvurduğumuz üç cami namaz kılmamıza izin vermedi. Daha sonra düşündüğümüz 

sanat galerisine de bomba ihbarı yapılınca, kiliseden başka çaremiz kalmadı." 

 

"Bir kez ölüm tehdidi aldım ama Danny'nin koruyucu meleğim olduğuna inanıyorum" 

Ölüm tehditleri alıyor musunuz? 

Bir kez aldım. Geçtiğimiz eylül ayında "Camideki Kadınlar İçin Haklar Bildirgesi"ni 

yayınladıktan sonra bir Müslüman web sitesine "Esra'ya ölüm" diyen bir mesaj geldi. 

Hiç korkmadım. Mesajın PennState Üniversitesi'nden yollandığını öğrendim ve FBI'a 

bildirdim.  

 

Güvenliğiniz için neler yapıyorsunuz? 

Aptal değilim, tabii ki dışarıda beni koruyan güvenlik görevlileri oluyor. Ayrıca 

arkadaşım Danny'nin (Pearl) ruhunun koruyucu meleğim olduğunu düşünüyorum. 

Attığım her adımda beni izliyor ve kolluyor. 



 MOSSAD'IN İNTİKAMI 

 

İSLÂMİ TERÖRÜ(!) ARAŞTIRIYORLARDI! 

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre; aynı zamanda The Wall Street Journal muhabiri olan 

Esra Umani, aynı gazeteden Daniel Pearl adlı Yahudi arkadaşı ile birlikte Pakistan'a 

giderler... Amaçları "İslâmcı terör"(!)ün bağlantılarını ortaya çıkarmaktır! 

 

YAHUDİ ARKADAŞI ÖLDÜRÜLÜNCE 

Bunu fark eden İslâmî örgütler 23 Ocak 2002'de Daniel Pearl'ü kaçırırlar... Önce "CIA 

ajanı" olduğunu sandıkları gazetecinin, "MOSSAD adına çalıştığını" tesbit ederler... 

Rehin aldıkları gazeteci karşılığında Guantanamo Üssü'ndeki esirlerin serbest 

bırakılmasını isterler!.. Bu talepleri kabul edilmeyince de, Şubat ayında öldürülür... Bu 

olaylara tepki gösteren Esra Umani, CIA ve MOSSAD tarafından kullanılmaya 

başlanır!.. 

Erkek arkadaşı, hamile iken terk edip gitmiş! 

Esra Umani'nin, "feminist" söylemlerde bulunmasında, kimliğini açıklamadığı erkek 

arkadaşı tarafından 3 yıl önce "hamile" bırakılması ve o halde terk edilmesinin büyük 

rolü olduğu bildiriliyor!.. Hamile iken terk edilmek, Esra Umani'yi "erkeklere düşman" 

etmiş!.. 

 

Esra Umani'nin MOSSAD'cı yoldaşı 

Daniel Pearl, The Wall Street Journal adlı Amerikan gazetesinde çalışmasına rağmen 

"İsrail vatandaşlığı"nı sürdürür... 23 Ocak 2002'de, Esra Umani ile birlikte gittikleri 

Pakistan'da kaçırıldığında; "Yahudi" olduğu, ABD gazeteleri tarafından "özellikle" 

gizlenir... Fakat İsrail basını, onun bir "Yahudi vatandaşı" olduğunu açıklar, 

öldürüldükten sonra da, "Yahudilerin katlinin yeni bir örneği" olduğunu iddia edip, 

"İsrail, bunun intikamını almalı" diyerek kampanya başlatırlar!.. Esra Umani'nin 

"İslâm'da reform" söylemleri de bu olaydan sonra başlar!.. 

Mustafa ÖZCAN 

11 Eylül-18 Mart 
  



 

Dünya kıpır kıpır kaynıyor. Bakıyorsunuz, organize ayak takımları birer birer 

rejimleri deviriyorlar. Sonra da yağma yapıyorlar. Bu değişimlerin arkasında yerel 

sebepler olmakla birlikte haricî sebepler de var. Bu haricî sebepler arasında Soros 

ve vakıflarını da görmekteyiz.  

Ünlü Kırgız yazar Aytmatov Kırgızistan’daki eylemlerin arkasında Soros ve 

vakıflarının bulunduğunu inkâr edememekte. Birinci dalga güya demokrasi dalgası. 

İkinci dalga ise nisa dalgası. Yine bu dalgada da George Soros ve bendelerinin 

mühim rolü ve parmağı var. Eskiden para ile oynuyordu, şimdi kitleler ve 

iktidarlarla oynuyor. Bundan dolayı bazı fiction/hayalî tarzı eserlerde yani 

romanlarda nonfiction bir şekilde asıl Kaide liderinin o olduğu da yazılmaktadır. 

Soros ve açık toplum anlayışına destek veren kalemlerin bu ikinci dalgayı da 

desteklediklerini müşahade ediyoruz.  

Bunlardan birisi de, Şarku’l Avsat yazarlarından Müna Et-Tahavi. Esra 

Numani’nin Mısırlı versiyonu. Söz aramızda her ülkede bir ve birden fazla Esra 

Numani’ler var. Türkiye’deki Esra Numani’lerden birisi de Prof. Beyza Bilgin’dir. 

Asr-ı Saadetteki bir istisnayı genelleştirmeye çalışmaktadır. Ailesine istisnaen 

imamette bulunan Ümmü Varaka meselesini genelleştirerek kadınların da umuma 

imamette bulunacaklarını iddia etmektedir. Bu hususta da Muhammed Hamidullah 

Beyin İslâm Peygamberi kitabından dayanak getirmektedir. Müna Tahavi ve Beyza 

Bilgin gibi ‘İslâmcı feministler’in ortak paydası, İslâmın yorumunda tarihî seyir 

içinde erkek egemenliğinin bulunduğu iddiasıdır.  

***  

Muna Tahavi şöyle demektedir: “İslâm, kadınlara haklarını 1400 yıl önce verdi. 

Ortaçağda ise Avrupa’da durum tam tersine idi. Avrupalı kadınlar Müslüman 

kadınlara haset ediyor ve onları kıskanıyorlardı. Ama daha sonra tam tersi 

Avrupalı kadınlar Müslüman hemcinslerini geride bıraktılar...”  

Muna Tahavi bunun arkasında siyonist-Amerikan ortak komplosu olduğunu ileri 

sürenleri de reddediyor ve şöyle yazıyor: “Beklendiği gibi bu kadın imam arkasında 

namaz işi bazılarınca siyonist-Amerikan ortak komplosu olarak yorumlandı. Kadın 

meselesi kullanılarak İslâm dünyasının istikrarının baltalanmak istendiği ileri 

sürüldü. Gerçek şu ki, İslâmda kadın-erkek eşitliği noktasında bizim siyonizm veya 

Amerikalılardan öğrenecek birşeyimiz yok. Hıristiyanlık ve Yahudilikte çok az bir 

grup, kadının dinî konularda öne geçmesine müsade ediyor. Dolayısıyla onlar, bize 

örnek ve model olamazlar. ABD’de yapılan araştırmalar, İslâm dünyasında 

insanların yüzde onunun muntazaman ibadet ettiklerini ortaya koyuyor. Bu oranın 

bu kadar düşük kalmasının sebebi ibadet mahallerine egemen olan muhafazakâr 

ortamdır. Biz bu muhafazakâr ortamı yıkmak ve ortadan kaldırmak için Kuzey 

Amerika İlerici İslam Birliğini kurduk ben de üyeleri arasındayım. İslâm âleminde 

kadın sorunları birbirinden çok farklı. Sözgelimi Malezya’da kadınlar ekranlardan 

Kur’ân tilavet ederken sorunlar Arap ülkelerinde daha farklı... Bugün kadın 

dünyanın çeşitli bölgelerinde devlet başkanlığı yapabiliyor, fezaya gidiyor da niye 

imam olamıyor? Arabiya Kanalı’nın internet sitesinin yaptığı yoklamaya göre 

ankete katılanların yüzde 42’si Emine Vedud’un yaptığını İslâm fıkhı açısından 



olumlu buluyor...”  

Cemaatı arttırmak için kadın imam meselesi daha önce İran’da da gündeme 

gelmişti. Bu meyanda, imamet-i kübra yani devlet başkanlığı konusu da tartışılan 

meseleler arasında. Bu kesimler o konuda da iddialılar. Merhum Mısırlı 

Muhammed Gazali çeşitli kitaplarında İndra Gandi ve Thatcher örneklerini 

vererek kadının da pekala devlet riyasetinde başarılı olduğunu ileri sürürek buna 

İslâmî açıdan cevaz veriyordu. Bir işe başlarken besmelenin gereksizliğini 

savunması gibi bu meselede de mücazefe ile cevaz vermiş ve isabet 

kaydedememiştir. Asıl engel mahremiyet meselesi veya benzeri meselelerdendir. 

Bazıları Hazreti Aişe’nin Sıffiyn’deki liderliğini esas alarak kadının kamusal 

alandaki rolünü genişletmek istiyorlar. Öncelikli olarak Hazreti Aişe’nin 

Sıffiyn’deki rolü tartışmalıdır. Daha sonra kendisi de yaptığının yanlışlığını kabul 

etmiştir. Bu itibarla, su-i misal misal olmaz.  

***  

Müna Tahavi, Manhatten’de 18 Mart Cuma günü Emine Vedud’un imamlık 

yapmasına tarihî bir dönemeç olarak baksa da bunun kötü bir çığır olduğunda 

şüphe yoktur. Maalesef Manhatten Müslümanlar için ifrat ve tefritin odak noktası 

ve karayazısı olmuş ve 11 Eylül ile 18 Mart’ı kendinde buluşturmuştur. Birisi, 

ifratın dönüm noktası, diğeri de tefritin dönüm noktasıdır. İnkâr edilse de her 

ikisinde de nafiz Amerikan ve siyonist çevrelerin parmağı vardır. 

Yeni Asya/29.03.2005 

Asra Nomani’nin arkasında Siyonist güçler var 

HABER MERKEZİ  

Virginia Üniversitesi'nden Amina Vadud isimli kadının kilisede kadın-erkek karışık bir 

topluluğa kıldırdığı Cuma namazını organize eden ve daha sonra kendisi de yine karışık 

bir cemaate namaz kıldıran gazeteci Asra Nomani'nin kim olduğu, neyi hedeflediği ve 

arkasındaki güçler deşifre edildi.  

Araştırmacı-Yazar Serdar Kuru, Asra Nomani'nin Hindistan’da doğmuş ve daha sonra 

12 yaşında Amerika’ya göç etmiş birisi olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor: "Şu 

anda Virginia’da Morgantown denen bir kasabada ikamet etmekte. Üniversiteden 

mezun olduktan sonra Wall Street Journal, New York Times ve Time dergisi gibi 

Siyonist lobiye ait medya organlarında çalıştı. Bu görevi sırasında Afganistan ve Irak 

gibi yerlerde de muhabirlik görevlerinde bulundu." 

Kuru, Nomani'nin 11 Eylülden sonra gazetesinin verdiği görevle Hindistan ve Güney 

Asya’yı kapsayan bir tura çıktığını söyleyerek, "Amerika’da özellikle Kamasutra gibi 

seksüel yönleri öne çıkartılarak pazarlaması yapılan Tantra felsefesini pek çok ülkeyi 

dolaşarak araştıran Asra Nomani bu gezisinden sonra konuyla ilgili “Tantrica” isimli 

bir kitap yazdı. Kitap baştan aşağı Tantra felsefesi ve erotizmle dolu bir cinsel fantezi 

kitabı. Bu arada Tantra’nın Hinduların geneli tarafından bile şeytani bir akım olarak 

tanımlandığını eklemek gerekiyor" diye konuşuyor. 

Arkasında Yahudiler var 

Asra Nomani'nin erotik fantazilerle dolu gezisinden Amerika’ya döndükten sonra bir 

anda örtünerek İslam da reform fikirleri yumurtlamaya başladığına işaret eden Kuru, 

"Irak işgalinden önce yanına çocuğunu da alarak hacca giden Asra Nomani döndükten 

sonra “Mekke’de tek başına: Amerikalı bir kadının İslam ruhuna ulaşma mücadelesi” 

adında ve kapağında kendisinin baş örtülü fotoğrafı yeralan bir kitap yazarak yayınladı. 



Kitap şu anki İslam düşüncesini yerden yere vuran bir eser. Asra Nomani’nin iki sene 

arayla önce erotik sonra da İslam’da reformla alakalı yazdığı bu iki eserde Harpers 

yayınevi tarafından basılmış. Harpers Bush'un ve Irak işgalinin en büyük destekçisi Fox 

TV’nin de sahibi Rupert Murdoch’a ait bir yayınevi. Rupert Murdoch zengin bir 

Yahudi ailenin kızı Elizabeth Green’in oğlu olması münasebetiyle deklare olmayan bir 

Kripto Yahudi’dir."  

Asra Nomani'nin kitaptan sonra gazeteciliği bırakıp kendini “İslam’da Reform” 

çalışmalarına verdiğini ifade eden Kuru, "Bu bağlamda “Müslüman Kadınların 

Özgürlük Turu” isimli bir kampanya başlatarak feminist ve aykırı görüşlerini 

Amerika’nın her yanında düzenlediği konferanslarla yaymaya başladı ve işte bu kadın 

imamlı Cuma namazları da bu turne çerçevesinde gerçekleştirilmekte. Bu kampanyanın 

mali destekçilerinden birisi ilk Cuma namazını kıldıran Amina Vadud’un çalıştığı 

Virginia üniversitesi bünyesindeki “Kadın Araştırmaları Merkezi” adındaki Amerikan 

standartlarına göre bile Ultra feminist kalan bir kurum" dedi. 

Nerelerde namaz kıldılar? 

Kuru, ilk Cuma namazının New York’da bir katedralde kılındığını vurgulayarak, "Asra 

Nomani’nin imamlık yaptığı namaz çok daha ilginç bir yerde kılındı. Kılınan yer 

Brandeis Üniversitesi'nin kampusünde bu iş için özel olarak tutulan bir bina. Peki, bu 

üniversitenin nesi ilginç derseniz hemen belirteyim. Bu üniversite 1948 senesinde 

kurulmuş özel bir Yahudi üniversitesidir. Üniversitenin bugünkü başkanı da İsrail 

Hayfa doğumlu Yehuda Reinharz. Yani İslam tarihinde bir kadının imamlık yaptığı ilk 

Cuma namazı bir katedralde ikincisiyse bir Yahudi üniversitesinde kılınıyor" şeklinde 

konuştu.  

Hedefleri, köksüz ve bozuk İslam anlayışı 

Kuru, Amerika ve İsrail'in Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Müslümanlar arasında 

fitne çıkarmak ve onları birbirine düşürmek için böyle bir operasyona giriştiğini 

kaydederek, "Amaç bellidir. İslam’ın temel kavramlarını sarsmak ve öncelikle İslam’ın 

tek hak din olduğu görüşünü ortadan kaldırarak Müslümanları, Hıristiyan ve 

Yahudilerin kültürel saldırılarına karşı açık bırakmak. Böylece ortaya diğer dinlerden 

hiçbir farkı kalmamış köksüz ve bozuk bir İslami anlayış koymak. Tabi bu çabaları 

boşunadır çünkü İslam hiçbir güç tarafından bozulamayacak derecede korunan bir 

kitaba sahiptir" ifadelerini kullandı. Kuru, bu operasyonların Türkiye üzerinde de yeni 

olmadığına işaret ederek, Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan bazı fitne 

çalışmalarının da hâlâ devam ettiğini söyledi. (Milli Gazete.1-04-2005) 

  

  

Cuma namazını  

PAZARA ALACAKLAR  

  

Tarihte ilk kez bir kadının Cuma namazı 

kıldırmasına öncülük eden "Muslim Wake 

Up" adlı örgütün yeni hedefi endişe verici. 

ABD'li şahinlerin desteklediği grup, Cuma 

namazının Pazar gününe alınmasını 

istiyor. İslâm'da reform hareketinin hamisi 

ise Paul Wolfowitz.  



  

  

 

Tarihte ilk Cuma namazı kıldıran kadın imame olarak tarihe geçen Amina Wadud'un 

üyesi olduğu "Muslim Wake Up" Müslüman Uyan adlı örgütü'nün bir sonraki hedefi 

Cuma namazını Pazar gününe almak. Cuma gününün iş günlerine denk geldiğini 

belirten örgüt yöneticileri, Cuma namazının Pazar gününe alınması halinde toplu 

namaza iştirakin daha fazla olacağını belirtiyorlar. Eskiden tatil günlerinin Cuma günü 

olduğunu ancak yaşadığımız çağda Pazar gününün tatil günü olarak genel kabul 

gördüğünü belirten "Muslim Wake Up" örgütü yöneticileri, İslâm'ın da çağa uymamızı 

emrettiğini vurguluyor. Örgüt yöneticilerinin bu konuda fetva alabilmek için İslâm 

dünyasının tanınmış birçok alimine başvurdukları ancak bu konuda destek 

bulamadıkları kaydedildi. Virginia Commonwealth Üniversitesi İslâmi İlimler Kürsüsü 

profesörü Amina Wadud tarafından 18 Mart'ta New York'taki St. John The Divine 

Katedrali'nde kılınan Cuma namazı, liberal, postmodern müslüman ve feministlerin 

büyük destek görmüştü.  

Din İnşası ve Amerikan İslâmı  

Neo-Con'ların Ortadoğu uzmanlarından ve siyonist öncülerden Daniel Pipes'ın 

İslâm'daki reformist görüşleri yankılandırması için 2003'te George W. Bush tarafından 

U.S. Institute for Peace'in (USIP) başına atandığı kaydedildi. Bu çerçevede geçen yıl bir 

rapor hazırlayan Pipes, terörizmle savaşın "nihai hedefi"nin İslâm'ın 

modernleştirilmesi ya da kendi ifadesiyle "din inşası/religion building" olmak zorunda 

olduğunu ilan etmişti. Pipes raporunda, böyle bir çabanın yalnızca coğrafi olarak ifade 

edilen İslam dünyasında değil, ona göre çok sık İslâmcı ya da siyasal İslâmi örgütler 

tarafından temsil edilen Batı'daki Müslümanlar arasında da yürütülmesine ihtiyaç 

olduğunu vurgulamıştı. Yeni kurulan İslâmi örgütlere fon sağlamaktan da sorumlu 

olduğu belirtilen Pipes'ın ılımlı, modern ve Amerikancı İslâm bakış açısını ortaya 

çıkaracağı ifade edildi.  

İslâmi reformun hamisi Wolfowitz  

Amerika yönetiminin, Batı'da ve İslâm dünyasında dini alanda reform çalışmalarını 

hızlandırmak için birçok çalışma içine girdiği belirtildi. Bu konuda İslâmi isimler 

taşıyan örgütlerin kurulduğu ve bunun da bizzat ABD Başkanı George Bush tarafından 

Dünya Bankasına aday olarak atanan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz 

ve eski CIA şefi James Woolsey tarafından desteklendiği bildirildi. Wolfowitz, 

Amerika'nın Irak'ı işgalinin birinci yıldönümü arefesinde "Bir İslam Reformasyonu'na 

ihtiyacımız var ve ben reform için gerçek bir umut olduğuna inanıyorum." demişti. 

Geçtiğimiz senelerde kurulan "Terörizme Karşı Özgür Müslümanlar", "Kuzey 

Amerika İlerici (Reformcu) Müslümanlar Birliği" ve "İslami Çoğulculuk Merkezi" vb. 

birçok örgütün hedefinin de ABD ve dünyada "ılımlı İslâm"ın teşviki olduğu ifade 

ediliyor.  

AMERİKA: MODERN DİNLER DÜNYASI  



Amerikan Dinleri Ansiklopedisinde, ABD'de 1586 dini cemaatin olduğu belirtilerek 

bunların bir çoğunun yeryüzünde benzeri olmayan ilginç inançlara sahip olduğu 

vurgulanıyor. Örneğin Siyahi Müslümanların bağlı olduğu bir cemaate göre, Allah'ın 

siyah olduğu ve sarı saçları, yeşil gözleriyle de şeytan'ın beyaz olduğuna inanılıyor. 

"Muslim Wake Up" adlı organizasyonun yöneticilerinden Pakistan asıllı bayan Asra 

Nomani'nin de zinaya açık kapı bıraktığı ifade ediliyor. Amerikan Wall Street Journal 

gazetesinin eski muhabiri Asra Nomani "İslâm'a göre kadının yatak odasındaki 

hakları" adıyla yayınladığı bildiri, ABD'de tartışma konusu olmuştu. Nomani, evlilik 

dışı oğlu Şibli ile birlikte gittiği hac sırasında yaşadıklarını "Mekke'de Tek Başına" 

adıyla kitaplaştırmış ve kitabın sonunda zikrettiği on maddelik bildirgede, "Kadınların 

keyif alabilecekleri bir cinsel yaşama sahip olma hakları vardır. Bedenleriyle ilgili 

bağımsız kararlar alabilmelidirler" gibi öneri ve iddialarda bulunmuştu.  

Teröre destek veren din adamları listesi!  

Daniel Pipes, The New York Sun gazetesinde yayımlanan bir makalesinde, 23 İslâm 

ülkesinden 2 bin 500 aydının BM'ye terörizmi desteklediklerini iddia ettikleri din 

adamlarının isimlerini takdim ettiklerini yazdı. Sözde aydınlar tarafından BM'ye imzalı 

sunulan terörizme destek veren din adamları listesinde İslâm dünyasının tanınmış 

alimlerinden Dr. Yusuf el-Kardavi gibi isimlerin de bulunduğu belirtiliyor. Makalesinde 

11 Eylül sonrası İslâm aleminde radikal ve militan İslâmcıların sesinin daha 

yükseldiğini kaydeden Pipes, bunu önlemek için Müslüman aydınlardan oluşan 

"Amerikan İslâmı Kürsüsü" adı altında bir örgütün kurulduğunu belirtti. Pipes bu 

örgütün içinde, Subhi Mansur, Bessam Tibi, Kemal Navaş, Zuhdi Casir vb. Suriyeli, 

Mısırlı, Ürdünlü, Tunuslu ve Iraklı bir çok aydının bulunduğunu yazıyor.  

  

Yeni Şafak.31-03-2005. 

 

  

                                                                                                ÖĞRENCİ   MARŞI 

  

Korkma!Artık kim be derslerden kalacak 

Sanırım eylüle sadece isteyenler gelecek 

Karnende birden yukarı not olmayacak 

O birler senindir,senin olacak 

  

************** 

     



Hocam.  Kurban  olayım  verme  ki  düşük  notlar 

Yeter  artık  babamızdan  yediğimiz  tokatlar 

Elbette  bir  gün  bu  notlarda  bayatlar 

O  zaman  kopyacılar   bir  üst  sınıfa  atlar. 

  

* * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * *  

Ben  ilkokuldan  beridir  hür  yaşadım,  hür  yaşarım. 

Hangi  müdür  beni  okuldan  kovacakmış..Şaşarım. 

Kükremiş  aslan  gibiyim,  dersleri  çiğner  aşarı. 

Yırtarım karneyi, babama vermem, kaçarım 

  

************************* 

  

Okulun tüm sathını sarmışsa zayıf zırhlı duvar. 

Benim kopyalarla dolu kitap gibi cebim var: 

Arkadaş, korkma ! Yaklaş ögretmene yalvar. 

Not defteri dediğin eldeki basit canavar. 

  

****************** 

  

Arkadaş ? Sınıfa kimseyi ugratma, sakın. 

Biraz zıpla, haykır nedir bu sükun. 

Gelecektir sana istediğin notlar hakkın. 

Kim bilir, beki bu yıl , belki bu yıldan da yakın. 

  



********************** 

  

Okuduğun aracı tahta diyerek geçme! Tanı. 

Düşün duvarda zıplayıp,çifte atanı. 

Sen salak mısın oğlum dinlesene ders anlatanı, 

Verme karneyi  babana  ibret  al gör şu yerde yatanı. 

  

************************ 

  

Kim  bu zayıflar uğruna  olmaz ki feda. 

Şüheda fışkıracak karneyi  sıksan  şüheda. 

Fizik  kimya hepsi  dursun şurada, 

Olmayalım futbolumdan , televizyonumdan cüda. 

  

************************** 

  

  

Örgencinin senden, ilahi şudur ancak emeli:  

Değmesin karnenin bağrına matematikçinin eli.   

Şu sıfırlardır ki eylüle kalmanın temeli   

Ebediyen  karnemden  kolayca  silinmeli. 

  

*****************      

O zaman aşk ile raks eder muhterem arkadaşım,   

Yiyince yumruğu babadan fışkırır kanlı yaşım       



Tabutla kaldırır belkide evden naşım    

O zaman beynime gelir aklım ve başım.     

  

****************     

Çalkala geride ey olma lal ?   

Olsun artık yediğim dövdüğüm hepsi helal.    

Ebediyen bana yok kimseye yok izmihlal.     

Hakkıdır siporcu öğrencinin hürriyet;     

Hakkıdır tembel öğrencinin eziyet! 

  

                                                                                                                      Hazırlayan 

                                                                                                                    İbrahim Kuşçu  

  

  

  

  

  

  

  

Mustafa Kemal'in Aşkı 

 

Tarihin sır dolu aşkının bilinmeyen öyküsü.  

Macar yazar Rezsö Szirmai'nin 1935'te yazdığı ve Prof. Dr. Vecdet Erkun'un Türkçe'ye 

kazandırdığı belgesel öykü 69 yıl sonra gün yüzüne çıkıyor. Macar Basınında Mustafa 

Kemal adlı kitabı derleyen ve çeviren Prof. Vecdet Erkun, Atatürk'ün insan yönünü 

gözler önüne serdi. Bu eser Mustafa Kemal'in duygusal yönünü romantik ölçüler içinde 

dile getirip, sevgi bağlarının incelikleriyle süslemiştir. 

Mustafa Kemal'in aşkı Latife 

 

Yakın tarihin en sır dolu aşkının, hiç bilinmeyen öyküsü.... 



 

SABAH, Macar yazar Rezsö Szirmai'nin yazdığı ve Prof. Dr. Vecdet Erkun'un 

Türkçe'ye kazandırdığı bu belgesel öyküyü 69 yıl sonra gün yüzüne çıkartıyor.  

 

Atatürk: Biz de sevdik 

 

Macar Rezsö Szirmai'nin 1935'te yazdığı kitabı Türkçe'ye çeviren Prof. Vecdet Erkun, 

Atatürk'ün insan yönünü gözler önüne serdi. Gazi, "Hiç âşık oldunuz mu" diyen bir 

hanıma şöyle diyor: Biz de bir insanız, bizim de çarpan bir kalbimiz var.  

 

Macar Basınında Mustafa Kemal adlı kitabı derleyen ve çeviren Prof. Vecdet Erkun 

sunuş yazısında Atatürk'ün hiç bilinmeyen özel yanlarını vurguluyor. "Yabancı basında 

Ata'mızın duygusal yönünü adeta bir roman gibi ele alan bu eseri çeviriyorken bazı 

dostlara, 'Atatürk aşık olmuş' dediğimiz zaman bana: 'Atatürk büyük komutan, devlet 

adamı idi. Aşık olamazdı' diye cevap verdiler. Ama bu kişiler, O'nun askeri, siyasi ve 

sosyal alandaki başarılarını bildikleri için bana bu cevabı vermişlerdi. Böylece, 

Ata'mızın duygulu tarafını ortaya koyan pek az eser bulunduğunu yaptığım araştırma 

ile öğrenmiş oldum. Örneğin, Atatürk'ün Selanik'ten arkadaşı Nuri Conker'in 

anlattıklarına göre; Atatürk çocuk yaşlarında çok güzeldi. Güzel konuşurdu ve hayali 

genişti. Genç yaşlarda ise sevdiği kıza aşk mektupları bile yazardı. Atatürk'ün 

gençliğinde Selanik'te ve görev yaptığı diğer şehirlerde bu yakışıklı subaya birçok genç 

kadın aşık olmuştu."  

 

BENİ İKİ KADIN SEVDİ  

Tanınmış kadın yazar Rabbena Nathal, Atatürk'ün hiç sevip sevmediği konusunda şöyle 

diyor; "Atatürk ileri, garplı bir insanın bütün hususiyetlerini fazlasıyla taşır. Fakat, 

O'nda aynı zamanda kadın ruhunu ve varlığını çok iyi kavramış, doğulu bir erkeğin 

inceliği, hassasiyeti vardı. Kendisine 'hayatında hiç sevmediniz mi' diye sorduğum 

zaman harikulade manalı gözlerinin nemlenmiş gibi olduğunu ve bir melankoli 

bulutunun gelip geçtiğini hissettim." Yine Atatürk'ün Hayatındaki 

Kadınlar adlı eserde, Atatürk'ün yakın arkadaşlarından birinin hanımı bir mecliste 

Atatürk'e şu soruyu sorar: "Paşam hiç sevdiniz mi?" "Hanımefendi, hanımefendi" dedi. 

"Biz de insanız, bizim de çarpan bir kalbimiz, bizim de bir his tarafımız var. Askeriz 

diye mi şüpheniz?" SABAH gazetesinin 27 Temmuz 2001 tarihli yayınında sayfa 15'te 

Sayın Hıfzı Topuz'un bir yazısı çıkmıştır. Bu yazıda, Atatürk'ün kardeşi Makbule 

Hanım'a atfen, Atatürk, hayatındaki iki hanım hakkında şöyle demiştir. "Hayatta beni 

iki kadın sevdi. Biri mevkiim için, diğeri insan olarak" diyor ve ekliyor. "İlki Latife 

Hanım, ikincisi Fikriye."  

 

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI  



Türkiye'ye uzak ve yabancı bir ülkenin yazarı olan Macar yazar Szirmai'nin Atatürk'ü 

ömründe belki hiç görmeden, onun hakkında yazılan eserlere dayanarak, 1935'te 

Atatürk'ün aşkıyla ilgili olarak romantik bir eser yazmış olması ilginçtir. Birçok yerli ve 

yabancı yazarlar Atamızın devrimleri, askeri dehası ile ilgili kitaplar yazmışlardır. Bu 

eser ise, Mustafa Kemal'in duygusal yönünü romantik ölçüler içinde dile getirip, sevgi 

bağlarının incelikleriyle süslemiştir. Bu konuda başka bir esere kaynaklarımız arasında 

rastlanmamıştır. Bu bakımdan, Ata'mızın özellikle Latife Hanım'la olan ilişkilerini 

birçok ayrıntılarıyla ele alan, 1935'te Macar dilinde yazılmış böyle bir eseri derleyip 

çevirerek Türk kamuoyuna sunmaktan mutluluk duyuyorum. 

'Gavur İzmir' yanarken kapıda bir kadın belirdi 

 

Mustafa Kemal, İzmir'de Yunanlılar'ın kaçışını izliyor. Gayri müslimler oturduğu için 

Gavur İzmir denen bölge cayır cayır yanıyor. Gazi keyifsizdir... Peki ısrarla onu görmek 

isteyen kadın kimdir?.  

 

Hızla vuran pencere kanatlarının, gerisinde iki erkek duruyordu. Deniz tarafı hafif 

bulutlu idi. Rüzgarın esintisi ile sokakta meydana gelen tozların oluşturduğu tuhaf bir 

koku vardı. Pencerenin önünden geçen bir kağnı arabasının tahta tekerlekleri, 

yağlanmadığı için, ağlıyormuş gibi ses çıkarıyordu. Uzaklardan gelen gürültü, rahatça 

dönen tekerleklerin sesi ile karışarak adeta bir inilti halini alıyordu. Taş döşenmemiş 

çamurlu yolda öküzlerin zor adım atarak ilerlediği yolda aynı tempoda ve seste diğer 

arabaların geçişleri akşama kadar sürüp gitti.  

 

SUÇU BİZE ATACAKLAR  

Sonra, yine deniz tarafından gelen sesler işitilmeye başlandı. Bu sesler; tüfek sesleri, 

evlerin yıkıldığını andıran patlama olarak duyulan gürültüler ve çığlık sesleri idi. Bu 

gürültüler; yorgun düşüp kesildiğinde sanki akşamın geldiği haberini veriyor gibiydi. 

Diğer taraftan kayalara vuran dalgaların hışırtısını andıran sesler de geliyordu. Pencere 

kenarında oturan adam sordu:  

- Hala yanıyor mu? Diğeri cevap verdi: - Yanıyor. Şehirde yangın sürüyordu. Artık 

deniz tarafında, ufukta güneş batmış, akşam olmuştu. Loş karanlıkta yalnız gözle 

görülecek kadar uzaklıkta yangın alevleri görülebiliyordu. Aynı zamanda, İzmir 

göklerini sarı ve kızıl bir renk kaplamıştı. Büyük bir patlama ile çöken binaların üstünü 

yumağa benzeyen dumanlar gölgeliyordu. Odadaki erkeklerden biri sordu:  

- Bizim evin etrafında yangın yok, değil mi? 

- Hayır hiç yok. Yalnız gavur İzmir alevler içinde.  

- Kim yaktı?  

Diğer erkeğin iki eli çaresiz biçimde birbiriyle çarpıştı. 

- Paşa, halbuki bilmek gerekir.  

Sarışın olan erkeğin ağzından çıkan güçlü sözleri şöyleydi. 

"Tarihten önce de olduğu gibi sorumluluğu üzerimize yükleyecekler. Biliyorsun ben 

toplu ölüm ve yangın için emir vermedim." 

- Biliyorum Gazi Paşa hazretleri sen emir vermedin. Fakat hiçbir zaman 

Hıristiyanlar'ın mı yakıp yakmadığını da bilemeyiz. Sakarya'dan denize kadar olan 

alanlarda Yunanlılar'ın topraklarımızda yaptıkları korkunç kötülüklere karşı, 

besledikleri intikam alma hırsı yüzünden belki bizimkiler olabilir ki, ama onları kim 

durdurabilir? Gazi hazretleri siz gördünüz, bu barbarlar neler yaptılar. Kaçarken tüm 

köyleri yaktılar. Evlerin tümünü yıktılar, hayvanları telef ettiler, kadınları çocukları 

katlettiler, kuyulara zehir attılar, camileri kirlettiler, şehirleri de elbet bunlar yaktılar. 



Bu olanlardan sonra, mucize bekleyemeyiz. 

- Paşa hazretleri, onlar Yunanlılar biz Türk'üz. 

- Bizimkilerin yaktığını söyleyemem. Çünkü anlamsız olur. İzmir artık bizim ve bizim 

kalacak! Bu durumda İzmir'i yakmakta bizim bir çıkarımız olamaz. Bir evin bile zarar 

görmesini düşünemeyiz.  

 

BU SON İNTİKAMLARI...  

- Onlar yaktılar. Yunanlılar yaktılar. Bu onların son intikam hareketi. 

- Kabul ediyorum ama onlar canavar... Bu iki erkek sonra sessiz kaldılar. Üzüntü ile 

yangının dumanlarının etrafı sarmasını seyrettiler. Yangın külleri rüzgarın etkisi ile 

yüzlerine çarpıyordu. Deniz tarafından sürekli gürültüler geliyordu. İnsanlar 

bağrışıyorlar, tüfekler atılıyor, evler yıkılıyor ve gemilerin düdüklerinin çığlık gibi 

sesleri gecenin içinde yükseliyordu, Biri, odaya girdi. 

- Gazi Mustafa Kemal hazretleri!  

- Kim o?  

- Bir bayan dışarıda bekliyor ve limandan gelen kurye de dışarıda efendim. 

'Latife Hanım'ın belgelerinin açıklanmasını istemiyoruz' 

 

Latife Hanım'ın belgelerinin yayınlanmasını istemeyen mirasçıları, Türk Tarih Kurumu ve 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne aşağıdaki yazıyı gönderdiler: Latife Uşşaki 

mirasçılarından, aşağıda imzaları olan bizler, Makbule Meral Bebe, Fatma Canan 

Kepenek, Nihal Aksel, Ayşe Gülümser Öke, Mehmet Kemal Aksel, Hatice Fisun İşcan; 

Latife UŞŞAKİ'nin terekesinde meydana çıkan ve İstanbul 13. Sulh Hukuk 

Hakimliği'nin 1975/125 Sayılı tereke dosyasında tespiti yapılan ve yine İstanbul 13. Sulh 

Hukuk Mahkemesi'nin 1976/299 sayılı kararı ile mühürlenerek yeddi emin olarak Türk 

Tarih Kurumu'na teslim edilen belgelerle ilgili olarak aile meclisinde yaptığımız 

görüşme neticesinde ittifakla şu kararı almış bulunmaktayız. Basında çıkan ve yukarıda 

anılan belgelerin yayınlanması veya yayınlanmaması veya kısmen yayınlanması 

yolundaki görüşler, nihayetinde aile büyüğümüz olan Latife Uşşaki'nin hatırasını ve 

saygın kişiliğini direkt ilgilendirdiği için bu konuda yeddi emin olarak bu belgeleri (25) 

senedir muhafaza eden Kurumunuza karşı net bir beyanda bulunmak zorunluluğu hasıl 

olmuştur. Aile büyüğümüz Latife Uşşaki, eşi Mustafa Kemal Atatürk'ten boşandıktan 

sonra inzivaya çekilerek, dış dünyaya kapalı bir yaşam sürmüş ve Mustafa Kemal 

Atatürk ile yapmış bulunduğu evlilik yaşamıyla ilgili olarak kendisine iyi niyetle de olsa 

yönetilen görüşme taleplerinin hepsini reddetmiştir. Bizler Latife Uşşaki'nin varisleri 

olarak, mahremiyete bu denli önem vermiş bir kimsenin ölümünden sonra da kendisinin 

özel eşyaları arasında sayılan anılarını ihtiva eden günlükleri, şahsi mektupları, özel 

notları, telgrafları velhasıl halen Kurumunuz nezdinde bulunan tüm şahsi evrakları ile 

ilgili olarak, murisimiz Latife Uşşaki'nin bu mahremiyet arzusuna saygı gösterilmesi 

gerektiğine inanıyoruz. Latife Uşşaki'nin ölümünden sonra bazı belgeler aile efradı 

tarafından görülmüş olup her ne kadar belgelerin bazıları tarihi şahsiyetler tarafından 

gönderilmiş veya bu kişilere Latife Hanım tarafından gönderilmiş olsalar da, bu 

belgelerde kamuoyunu ilgilendiren ve tarihe ışık tutabilecek hiçbir husus 

bulunmamaktadır. Dolayısı ile ailemizin anılan belgelerin herhangi bir suretle 

yayınlanmalarına veya başka bir Kuruma incelenmek için de olsa tevdiine bu sebeplerle 

muvafakati bulunmamaktadır. Murisimiz Latife Hanım'ın mahremiyet arzusuna rıza 

gösterilmesinin, Kurumunuza bu belgeleri yeddi emin olarak bırakan Biz mirasçılarının 

en doğal ve yasal hakkı olduğu düşüncesindeyiz. Yukarıda açıklanan ve Kurumunuzca 

da anlayışla karşılanacağını ümit ettiğimiz nedenlerle, bugüne dek Kurumunuzda 



mühürlenerek saklanan ve Latife Uşşaki'ye ait tüm belgelerin Kurumunuz nezdinde 

saklanmaya devam edilmesini ve bu belgelerin kısmen de olsa basına veya sair mercilere 

verilmemesini saygı ile arz ederiz. 

Paşam sizi köşküme götürmeye geldim 

 

Esrarengiz kadın, kendinden çok emin bir tavırla adeta emreder gibi konuştu Mustafa 

Kemal Paşa ile: Sizi köşküme götüreceğim. Oraya yerleşeceksiniz. Yunan'ın ateşe 

verdiği İzmir'i buğulu gözlerle izleyen Gazi Mustafa Kemal, bir erkek sesiyle irkildi: Bir 

bayan geldi efendim, sizi görmek istiyor.  

 

Anadolu'dan kaçan Yunan'ın ateşe verdiği İzmir'i saran dumanı büyük bir hüzün ve 

endişeyle izleyen Gazi Mustafa Kemal, duyduğu bir erkek sesiyle irkilir. 

-Bir bayan ve limandan gelen kurye dışarıda bekliyor efendim  

- Kadın ne istiyor?  

- Söylemiyor.  

- Kadını gönderin gitsin, kurye gelsin, lambayı da yak!  

Mustafa Kemal lambayı yazı masasının ucuna koydu ve sabırsız bir tavırla sordu:  

- Kurye nerede?  

- Hemen içeri gönderiyorum. Birkaç saniye sonra, kurye yazı masası önüne geldi.  

- Paşam limanda katliam sürüyor. Masanın üzerine çok şiddetli bir yumruk indi.  

 

KOVALAYIN GİTSİNLER  

- Başkomutanım, ben her emrinizi yerine ulaştırdım.  

- Sonra?  

- İnsanların gözü bir şey görmüyor. Onları durdurmak mümkün değil!  

- Sahilde hâlâ çok Yunan var mı?  

- Pek çoğu kaçtı. Limanda hâlen bir iki gemi var, efendim.  

- Kalanları gemilere kovalayın gitsinler!  

- Ama, Başkomutanım kovalanacak kimse yok!  

- Neden?  

- Ya öldüler veya ölmek üzereler... Mustafa Kemal ayağa kalktı. Solgun iki dudağı sert 

bir şekilde kapandı.  

- Gavur İzmir hâlâ yanıyor mu?  

- Hâlâ yanıyor.  

- Geri git söyle, iki bölük asker ateşi söndürmeye gitsin.  

- Başüstüne komutanım!  

- Git Fevzi Paşa'yı buraya gönder.  

- Başüstüne!  

Mustafa Kemal yalnız kaldı. Yazı masası üzerinde bulunan rakı şişesinden bir bardağa 

rakı doldurdu ve içti. Sert çizgili yüzü, her içki içişten sonra lamba aydınlığında 

hareketsiz kalıyordu. Fevzi Paşa bu sırada odaya girdi. 

- Dışarıdaki kadın çok güzel paşam!  

- Geri göndermediniz mi?  

- Geri gitmek istemiyor.  

 

KADIN BEKLEMESİN BENİ'  

- Kadın Yunanlı mı? Herhalde yalvarmaya gelmiştir değil mi? 

- Hayır Türk. 

- İlgilendirmez. Şu yangının son bulması ilgilendiriyor beni.  



- Ve daha sonra? 

- Yunanlılar şimdi Trakya'ya kaçtılar, peşlerinden gitmek lazım! Yakından takip 

ederek, onları Atina'ya kadar süreriz. 

- Fakat Başkomutanım orada müttefiklerin orduları var. Orası tarafsız bölge.  

- İlgilendirmez! Tarafsız bölge olmuş, yakın takibe almışız, almamışız önemli değil. Biz 

yaşamak istiyoruz.  

- Sabah hareket ederiz efendim.  

- Askerlere şunları söyleyiniz; Afyonkarahisar'da onlara şu hedefi vermiştim. 

"Hedefiniz Akdeniz'dir ileri"; şimdi ise "Hedefiniz İstanbul'dur ileri!"  

Bir süre sessizlikten sonra, derinliğine büyüyen alevlerin gölgeleri odaya yayıldığı 

sırada, kapı açıldı ve biri içeri girdi. Kim olduğunu görmek mümkün değildi. Gazi 

Mustafa Kemal sert bir sesle sordu.  

- Kim o?  

 

ELLERİ KAR GİBİ BEYAZDI  

Karanlıklar arasından derinlerden gelen ince bir kadın sesi duyuldu.  

- Affedersiniz!..  

Başkan kendiliğinden, lambanın fitilini çevirdi. Fitilin ucundaki alev çoğaldı ve oda 

aydınlanarak sessiz duran kadının yüzünü aydınlattı. Kadın, bir adımını ileri atarak 

yazı masasının önüne geldi ve bir elini, masa üzerindeki, haritanın sarkan bir köşesine 

koydu. Eli, sanki Erzurum dağlarının karı gibi öylesine beyazdı. Kahverengi gözleri 

vardı ve ışık, siyah bir eşarp ile sarılı başını biraz aydınlatıyordu.  

- Ben Gazi Hazretler'ini arıyorum.  

Başkan ayağa kalktı.  

- Benim.  

Kadın başını eğdi.  

- Biliyorum.  

- Siz kimsiniz?  

- Ben Latife Hanım.  

- Memnun oldum. Nasıl buraya gelip içeri girdiniz?  

 

SİZİ GÖTÜRMEYE GELDİM'  

- Sizin emireriniz dışarıda uyuya kalmıştı, ben de fırsatı kaçırmadım. Kısa bir 

sessizlikten sonra Mustafa Kemal, kamçı gibi şakırdayan sabırsız ve karşı koyulması 

imkansız bir ses tonu ile sordu.  

- Ne istiyorsunuz? Kadın kendini beğenmiş bir tavırla cevap verdi.  

- Evimi emrinize tahsis etmek istiyorum. Şehrin öte yanında deniz kenarında bir 

köşküm var. Annem, babam Fransa'da olduklarından dolayı çok boş odamız bulunuyor. 

Siz oraya yerleşeceksiniz...  

Sanki emir verir gibi konuşarak etrafına bakındı ve şöyle devam etti:  

- Bu yerde daha fazla kalamazsınız! Mustafa Kemal yeniden lambanın fitilini çevirdi ve 

yükselen lamba ışığı birkaç saniye içinde kızın yüzüne vurdu. İkisi arasındaki sessizliği 

sahilden gelen çığlık ve iki tüfek atışı bozdu. Başkan, beklenenden daha sakin ve daha 

ilgili bir ses tonu ile sordu:  

- Küçük hanım siz gerçekten kimsiniz?  

- Hakkınız var, benim kim olduğumu bilmek istersiniz. Bir casus veya serüven peşinde 

koşan biri miyim? Belki bir suikastçı da olabilirim.  

- Eğer sonuncusu ise o zaman dikkatini çekerim, tabancanı başıma çevir, çünkü 

göğsümde çelik yelek var.  

- Bir tüccarın kızı olarak yurdu kurtaran size, bir konaklama yerini ve aynı zamanda 



düzgün bir menü ile gıdanızın karşılanmasını ve uşaklık hizmetlerini sunmak istiyorum. 

Şunu arzu etmekteyim; şehrin ortasında bu çok pis ve gürültülü konut yerine, 

karargahınızı öyle bir mahalde kurunuz ki, dinlenmeniz mümkün olsun, sinirleriniz 

yatışsın. İstediklerim bunlardır. Yine bir sessizlik oldu. Çöken evlerin kirişlerinin 

çatlayıp, kırılmalarının çıkardığı sesler net olarak işitiliyordu. Duman, alkol, 

gazlambasından çıkan ve rutubetli duvarın buharla birlikte odaya yayılan kokusu 

arasında, kızın sesi çınlar gibi oldu.  

 

KOCA KÖŞKTE YALNIZIM'  

- Kim olduğumu söylersem, herhalde bana daha inanacaksınız. Afyonkarahisar'da 

düşmanın yarılmasından iki hafta önce dış ülkeden İzmir'e döndüm. Ailemle birlikte 

yaz aylarını Biaritz'de geçirdim. Onlar, henüz oradalar ve eylül başında dönmeyi 

düşünüyorlardı. Fakat, ordumuzun şanlı zaferinin kazanılması, Yunanlılar'ın kaçışı ve 

yangın nedeni ile yurda dönmediler. Ben de köşkte yalnız kaldım. Siz 

Afyonkarahisar'da taarruza geçtikten sonra İzmir'de korkunç günler yaşamaya 

başlandı. Evlerin aranması, tutuklamalar, sıradan kurşuna dizmeler, idamlar, her 

dakikada bir tutuklamalar çok sık olaylardı. Köşkten dışarı çıkmadım. Herkesten 

kopmuş, kocaman bir evde yapayalnız kalmış olmayı ve etrafta korkunç olayların 

egemen olduğu olayların süregeldiğini düşünün...  

 

DAHA ÇABUK GELİRDİM'  

- Bilseydim daha çabuk gelirdim küçükhanım...  

- Yunan kumandan Hacınesti her Türk gibi beni de casuslukla suçladı. Köşke giren ve 

köşkten çıkan herkesin üstünü aradılar. Her gün, beni ne zaman götürüp kafama bir 

kurşun sıkacaklar diyerek korku içinde bekledim. Onlar için bir Türk kadınının başının 

kıymeti mi vardı?  

- Belki sizinkinin bir kıymeti vardı küçükhanım. 

  

Artık içmeyin paşam 

 

Gazi Mustafa Kemal, Latife Hanım'ın çenesini kavrayıp yüzünü kaldırdı. Ama iki 

karbeyazı el bu koruyucu erkeğin bileklerini tutup aşağıya çekti.  

 

Mustafa Kemal, "Sizi köşküme götürmeye geldim" diyerek aniden karşısına çıkan 

Latife Hanım'la konuşuyordu. Latife Hanım, Yunanlılar'la yaşadığı sıkıntıları 

anlatmaya koyulmuştu.  

- Küçük hanım o halde sizi neyle suçladılar?  

- Sizinle ilişkim olduğuna inandıklarından.  

- Benimle mi?  

- Evet, halbuki yalnız hissi bağlarım vardı ve bu tek taraflı ilişkimi Yunan ordusuna 

anlatamadım. Başkomutan, kızın bir adım yakınına geldi. Bir şey söyleyecekti. Fakat o 

anda kapı vuruldu. Kimse cevap vermedi. Kapı açıldı ve kurye odaya girdi.  

- Özür dilerim ekselansları bir haber var.  

Gazi endişeyle sordu.  

- Yaklaş, söyle neymiş o haber?  

- Son Yunan gemisi de gitti. Küçük Asya topraklarında artık Yunan askeri kalmadı.  

- Ya yangın?  

- Yayılmasını önledik.  



- Teşekkür ederim.  

Mustafa Kemal yazı masasının önünden ayrılarak kızın arkasında durdu. Latife başını 

kaldırdı, siyah gözlerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Ansızın sordu.  

- O halde geliyorsunuz.  

- Bakıyorum küçükhanım siz karar verdiniz bile.  

- Evet, İzmir'de korkunç fırtınalı günler yaşadığım zaman kararımı verdim. Siz 

sonunda zafer kazanarak İzmir'e girdiğiniz sırada köşkümüzde karargâh kurmanıza 

karar vermiştim ben.  

 

GAZIMIZ BİTİYOR 

Mustafa Kemal'in eli Latife'nin beyaz kadife gibi yüzünden, yuvarlak çenesine doğru 

değerek başını yukarı kaldırdı. Kemal'in başı ise aşağıya indi. Fakat iki karbeyazı el, 

birdenbire ortaya çıkan koruyucu güçlü, sıcak erkek elini çenesinden aşağıya kaydırdı. 

Mustafa Kemal sandalyeden geri adım atarak,  

- Bu lamba her halde sönecek?  

- Gazınız yok mu?  

- Yok.  

- Bizde çok var. bu gece bizim köşkte uyuyacaksınız değil mi? 

- Küçükhanım söz verir mi acaba? 

- Aksine sayın Başkan sizin söz vermeniz gerekir.  

- O zaman oraya niye kalmak üzeregeleyim ki?  

- Oraya istirahat etmek, boş zamanınızı iyi geçirmek için geleceksiniz. Adamlarınız 

vasıtasıyla benim kim olduğumu öğrenin ve söylediklerim doğru ise zaman bu gece 

kurmay başkanlarıyla birlikte geliniz.  

- İçelim küçükhanım. Latife Hanım yazı masası üzerinde sıralanmış boş şişelere doğru 

eğilerek sordu.  

- Kim içti bütün bunları? Gazi kalın kaşlarını kaldırarak,  

- Ben.  

Kadın ses tonu yüksek ve güçlü bir tavırla,  

- Sizin bu kadar içki içmenize müsaade edilemez. Neden bu kadar fazla içiyorsunuz? 

Sigara izmaritleri ile dolu olan sigara tablasını kaldırarak,  

- Kim içiyor bu kadar sigarayı?  

- Ben...  

 

EMİR Mİ VERİYORSUNUZ'  

- Günde kaç sigara içiyorsunuz?  

- Otuz, kırk kadar.  

- Bundan vazgeçmeniz gerekli. Genç kadın, kısa bir aradan sonra sordu: - Ne zaman 

hareket ediyoruz?  

Paşa bir sandalye çekerek,  

- Oturun!.. Kız oturdu.  

Başkan bir sigara yaktı, Latife sordu:  

- Bu kırkıncı sigara mı?  

- Hayır küçükhanım, bugün bu ellinci sigara. Stresli bir gün geçirdim.  

- Sigarayı yakmayınız. 

- Affedersiniz ama tutkularımı ben yönlendiririm. 

- Paşam sizin tutkularınız Türkiye'yi ilgilendirir.  

- Küçükhanım bakıyorum benim tutkularımla içten ilgileniyorsunuz.  

- Sigara ve içki ile ilgili olarak. 

- Bana emir mi veriyorsunuz.  



- Bir memleketi emri altında tutanlar, birilerinin dediklerini de dinlemelidir. - Sizin 

dediklerinizi mi?  

- Şimdilik benim dediklerimi, hem ne var bunda? Gazi bardağı doldurmak istedi, fakat 

kadının kolları ona mani oldu.  

- Ben içmiyorum sayın Başkan. Siz de içmeyiniz. Kızmayınız ama artık bu kadar yeter!..  

- Küçükhanım siz benim gözümü korkutmak mı istiyorsunuz?  

- Odalar hazır, emrinizi bekliyor!  

- Söz veremem. Burada, kıtada kalmam lazım. 

  

'Sekreterim olmayı düşünür müsünüz?' 

 

Fransızca ve İngilizce bilen Latife Hanım, Mustafa Kemal'in bu önerisine, "Beni mutlu 

ettiniz. Ama ailem izin vermez" cevabını verdi.  

 

Yeniden sessizlik oldu. Deniz kenarından, bağrışan insanların sesleri geliyordu. Rüzgar 

daha kuvvetli esiyordu ve havaya daha fazla deniz tuzu savuruyordu... Latife göğsünden 

madalyon gibi kolyeyi çıkararak, "Ve eğer bunu gösterirsem..." dedi. Mustafa Kemal bu 

kolyeye doğru eğildi. Kolye üzerinde sol tarafta yarım ay, sağda ise sarı kırmızı bir 

renkle süslü Mustafa Kemal'in resmi vardı. Kız alçak sesle ve gülerek sordu:  

- Peki şimdi?  

Kız heyecanlanmıştı ve gülümsüyordu.  

Mustafa Kemal cevap vermedi. Latife'nin parlayan dişlerine doğru baktı.  

"Geliyor musunuz," sorusu ağzından çıktı.  

"Geliyorum," diye bir cevap geldi.  

Sonraki saniyelerde Mustafa Kemal bir kapının kapanışını duydu ve odada yalnız kaldı.  

 

ÖDÜLLENDİRİLMEYİ HAK ETMEDİK  

Latife evin merdivenlerinde gelenleri karşıladı. Üzerine siyah bir elbise giymiş, omzunda 

ve başında da siyah bir başörtüsü vardı. Yuvarlak yüzünü peçe ile kapatmamış ve 

durduğu kapı eşiği de çok aydınlatılmıştı.  

Mustafa Kemal, yanındaki kurmayları ile kızın önünde durdu. Piyade üniforması 

giymişti. Yakasında yıldız, göğsünde madalya taşımıyordu. Üzerinde yalnız toz, leke 

yırtıklar göze çarpıyordu. Kemal Paşa kalpağını çıkardı. İnce, uzun vücudu ve ceketi 

altındaki muntazam göğsü ile zarif ve kibar bir tarzda öne eğildi. Başka zaman emirler 

veren, sert kemikli ve cesur bakışlı olan yüzünde şimdi hafif bir tebessüm yer almıştı.  

- Geldik. Eğer bu güzel evde sizi rahatsız edersek, sorumluluk size aittir küçükhanım.  

Mustafa Kemal, kısık sesle, sanki fısıldar gibi şöyle devam etti:  

- Küçükhanım, siz böyle istediniz. Herhalde siz de benim rahatımın bozulmasını 

istemezsiniz.  

Latife bir an şaşırdı ve Mustafa Kemal'in yüzüne bakarak neredeyse alnı yere 

değecekmiş gibi eğildi.  

- Paşa, size ve arkadaşlarınıza hoş geldiniz diyorum. Gazi Mustafa Kemal hazretleri siz 

haksızlığa uğramış, masum yurdumuzu kurtardığınız için önünüzde saygı ile eğilmekten 

gurur duyuyorum.  

Mustafa Kemal onun sözünü hemen kesti.  

- Küçükhanım, siz çok naziksiniz biz daha ödüllendirilmeyi hak etmedik. Bakalım hele 

barış anlaşması olsun.  

- Paşa, o zaman bunları söylemeye fırsatım olmaz.  



- Nasıl, nasıl siz sonra gelmeyeceğimizi mi zannediyorsunuz?  

- Evet.  

Paşa gülümseyerek ilave etti.  

- Yanılıyorsunuz küçükhanım. İnsan resmini gördüğü yere sevinerek geri gelir.  

Subaylar bir adım geride durduklarından bu sözlerin manasını anlayamamışlardı. Ama 

Kemal Paşa'nın gülümsediğini görünce onlar da anlamış gibi birlikte gülümsediler. 

Mustafa Kemal derhal başka bir konudakonuşmaya başladı:  

- Sürekli olarak burada mı oturuyorsunuz küçükhanım?  

- Evet, evet burası evim.  

- Dış ülkelerde fazla mı kalıyorsunuz?  

- Şu sırada memleketimde az bulundum. İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nde eğitim 

gördüm.  

- Oradan mı geldiniz küçükhanım?  

- Hayır, Paşam. Babam beni hukuk eğitimi için Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 

gönderdi.  

- O zaman çok iyi Fransızca biliyorsunuz.  

- Ve İngilizce.  

- Tanrım bana böyle bir sekreter lazım! Benim yanımda kadın sekreter olmayı düşünür 

müsünüz?  

- Paşam teklifiniz beni mutlu etti. Ama ailem benim evden ayrılmama izin vermez.  

- Belki, belki ben rica edersem.  

Onlar izin verseler de Paşam kızmayın ama, o zaman da gidemem.  

- Neden küçükhanım? Latife birden refakatte gelenlere dönerek şöyle hitap etti:  

 

SİZ NEREDE KALACAKSINIZ?  

- Köşkün sağ kanat tarafında aydınlatılmış, sağa açılan pencerelere ait odalarda beyler 

kalacak. Her halde eksik bir şey yoktur. Lütfen beyler yukarı çıkınız, uşaklarım sizlere 

yol göstereceklerdir. Akşam yemeği odalarınızda emrinize hazır olacaktır. Paşam, sizin 

odalarınızın pencereleri evin öte yanına açılıyor. Köşkün bu kanadında bahçeden de 

giriş vardır. İzin verirseniz sizi oraya götüreyim. Pencereleri denize bakan odada 

kalmak hoşunuza gider mi?  

- Çok hoşuma gider. Siz nerede kalacaksınız küçükhanım?  

- Onu merak etmeyiniz paşa. Ben kendi odamda kalacağım.  

Refakatteki kurmay subaylar veda ederek uşaklarla birlikte ayrıldılar.  

- Gazi Hazretleri şimdi siz de buyurun, gidelim.  

Latife, Gazi'ye yol göstererek birlikte bahçede çakıl taşlı dar yoldan evin çevresinden 

dolanıp, en üst kattaki terasta pencereleri aydınlatılmış odalara vardılar.  

Herhalde çok yorgunsunuz, istirahat buyurun... Öyle bir akşam yemeği var ki ümit 

ederim hoşunuza gider... Yanınızdakilerden hangi yemeği sevdiğinizi öğrendim.  

- Bu cennet gibi yerde yalnız kalıyorsunuz küçükhanım. Bu bahçe, bu deniz, havadaki 

bu güzel kokular...  

Mustafa Kemal, kollarını havaya kaldırıp hareket ettirdi ve bahçedeki ağaççıklardan 

başlayarak göklere kadar kolları bir kavis çizdi. Ayrıca deniz tarafında duran Latife 

Hanım'ın siyah elleri eşarbının önüne gelerek yere indi. Ve sesini alçaltarak sordu:  

- Evet bu cennetten sizi uzak tutmaktan başka, gündelik diğer yararlı işlerinize zarar 

vermeyeceğimizi umarım.  

Latife'nin yüzü ciddi bir şekil aldı. Etrafına bakındı. O sırada üst terasta evin önündeki 

kapının gölgesinde duran iki kişi idiler.  

- İyi geceler sayın Paşam.  

Küçükhanım içki içmenizi yasakladı 



 

Mustafa Kemal, kollarını açarak 'küçükhanım'a yürüdü. Latife elini uzattı ve elleri 

birleşti. Göz göze geldiler.  

 

Gazi Mustafa Kemal ve Latife Hanım, üst terasta evin önündeki kapının gölgesinde 

duruyorlardı. Paşa sordu, 

- Küçükhanım söyler misiniz duvarda tırmanmış yaprakları olan bitkinin adı nedir?  

- Morsalkım çiçeğinin yaprakları onlar.  

- Tuhaf, şu oradaki bodur ağaç  

- O yasemin ama onun çiçek açma zamanı geçti.  

- Gece çok serin değil mi?  

- Odanızda sıcak battaniyeler de var.  

- Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Herhalde yangını da rüzgarın çok esmesinden henüz 

söndüremiyorlar. Bakınız gavur İzmir üzerinde gök ne kadar kızıl hal almış, görüyor 

musunuz?  

- Korkunç!..  

- Söyler misiniz küçükhanım bahçemizde oturacak sıra var mı?  

 

RÜZGYÜZLERİNE ÇARPTI  

- Herhalde şimdi oturmak istemiyorsunuz?  

-Yalnız başıma mı oturacağım?  

- Bakınız terasın sonunda bodur ağaçların arasında bir taş sıra var. Gördünüz mü?  

- Hayır lütfen gelin gösterin.  

- Kızmayınız ama uşaklar için akşam yemeğini ayarlamam lazım. İyi geceler.  

- İyi geceler.  

Mustafa Kemal, aniden kızın arkasından kollarını açarak yürümeye başladı. Latife 

birdenbire şaşırdı, istemeyerek elini ileri uzattı ve elleri birleşti. Bir an göz göze gelerek 

birbirinden biraz uzakta ellerini tutarak öyle durdular. Rüzgar aniden eserek 

yaprakları sallandırdı ve sonra yüzlerine çarptı.  

- Şunu demek istiyorum. Ben tatmin olmayan bir insanım...  

-Nasıl yani?  

- Titizim.  

-Bütün ihtiyaçlarınızın karşılanmasını ayarladım. Eğer bir şey eksikse haber verin.  

- Size mi? 

- Baş ucunuza zil koydurttum. Bir uşağım sürekli kapınızın önünde bekleyecektir.  

- Sürekli mi?  

- Öyle. Tekrar iyi geceler.  

Ama kemikli erkek elleri, beyaz zarif elleri kolayca bırakmadı.  

- Latife ben sert yatağı severim.  

- Alttaki kuştüyü yatağı kaldırtacağım.  

- Uyumadan önce okumayı severim.  

- Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, Yunan ve Türk gazeteleri odanızda var.  

- Eğer kafamda birçok düşünceler dolaşırsa uyuyamam, içki içme adetim var.  

- Dediğim gibi neye ihtiyacınız varsa emrinize amade yerine getirilecektir. Eller 

Latife'nin ellerini çekmeye başladı.  

 

EVDE İÇKİ VAR MI?  

Kemal Paşa susamıştı. Uşağı çağırdı.  

- Evinizde içki var mı?  

- Küçükhanım hepsini odasına götürdü.  



- Bir şişe ödünç istediğimi söyle.  

- Affedersiniz ekselansları getiremem.  

- Neden?  

- Çünkü küçükhanım odasından size içki getirilmesini yasakladı.  

- O zaman şehre git, derhal bana bir şişe rakı getir.  

Uşak hareketsiz olarak durdu ve hayretle Mustafa Kemal'in yüzüne baktı.  

- Haydi git!  

Uşak yine geveleyerek eğilip geri çekildi.  

- Lütfen kızmayınız efendim, getirmeye de izin yok. Küçükhanım yasak etti. Dedi ki 

Başkanın içmesine izin yok. 

  

Gidemez ama onunla da yüz yüze gelemezdi 

 

Konuk olduğu evde adeta kapana kısıldığını hissediyordu. İçki içemiyordu. Sigaraların 

hepsi kaldırılmıştı. Ama öte yandan, kokladığı zaman insanın içinde belli hisler 

uyandıran bu çiçekleri onun sevdiğini kim biliyordu?.  

 

Uşak kapıyı arkasından kapatmayı unutunca odayı serin bir hava doldurdu. Uşağın 

arkasından baktı. Saat kaçtı acaba? Saatine baktı gece yarısı olmuştu. Hayır hayır şimdi 

rezalet çıkarmak olmazdı. Ama bunu o terbiyesiz küçükhanımın yanına koymayacaktı. 

Bundan dolayı kurmayları da burada kalamazlardı. O takdirde nereye gidecekti? 

Sabaha kadar esir mi olacaktı? Hayır, yatmayacak ve bu eve ait yastığı bir gece için bile 

kullanmayacaktı. Bir oh çekti. Çok sinirlenmişti. Lamba ışığına karışan sert profili 

hareketsizdi. Geceyi bahçedeki taş sıra üzerinde geçirip, şafak sökerken kalkıp hiç laf 

etmeden subaylarla buradan gitmeyi de düşündü. Evet bu kadının kaprisleri, nezaket 

dışı hareketleri arasında bir günü bile geçirmeye artık dayanamazdı. Arkasında o 

fırtınalı denizden gelen serin bir soluk gibi uzanan rüzgarı hissetti.  

 

AMA YA HASTA OLURSA  

Tam gelişmeler hakkında karar verme eşiğine gelmişken, şu sıra soğuk alıp hasta 

olursa... Böbreği yüzünden çok çekmişti. Özellikle Kuzey Filistin'deki savaşları yataktan 

idare ettiğini anımsadı. Şimdi de bu rahatsızlık tekrarlayabilirdi, bahçedeki banka 

aceleyle yatıp, daha da serin olacak geceyi burada geçirip, üşütmeyi ne için göze 

alacaktı, ne için? Bu kadın onun üstünde biriymiş gibi emir verdiği için mi geceyi orada 

geçirecekti? Hem kimdi bu kadın? Görünüşe göre, Fransa'da aşırı modernlikle 

şişirilmiş ve her isteği her zaman yerine getirilen şımarık bir kadın mıydı? Pencerenin 

yanında, arkadan gelen serin rüzgara arkası dönük olarak düşünürken birden kendisini 

güçsüz hissetti. Bu durumda gidemez, ama bu kadınla yüz yüze de gelemezdi. Çünkü o 

emirleri verip ortadan kaybolmuştu. Yatmak istemiyordu. Çocukluk döneminde bazı öç 

alma olayları olurdu ve isteğini yerine getirmediler mi yemek yemez veya şimdiki gibi 

yatmaz, uykulu olarak üşüyerek dururdu. Peki şimdi ortalıkta görülmeyen kadının, katı 

tutumuna karşı meydan mı okuyacak, yoksa küsecek miydi? Kimdi o? İnatçı bir çocuk? 

Yine içinden bir titreme geldi. Etrafına bakındı. Sevdiği çiçeklerden yapılmış çok büyük 

üç demet çiçeği ancak şimdi fark etti. Daha derinden bir nefes aldı odayı tatlı, güzel bir 

koku kaplamıştı. Halbuki o bu kokuyu rüzgarın getirdiğini sanmıştı. Kokladığı zaman 

insanın içinde belli hisler uyandıran bu çiçekleri onun sevdiğini kim biliyordu? Ve... 

Evet anlamıştı. Bu tatlı koku öylece yanında uzanan üç vazodaki çiçeklerin kokusu idi. 

Biraz hafifledi ve gülümsedi.  



 

HEYECANLANMIŞTI  

Gizli bir heyecandan kendini kurtardı. Gerçekten bu çiçek kokusu, o kokunun aynısıydı. 

Başka bir koku değildi. Hayret, şimdiye kadar onun farkına varmamıştı. Odada şöyle 

bir gezindi. İlginçti, ama odanın her uzak yerinde bile bir esinti vardı. O bir sap çiçeğin 

çıkardığı koku. Esintinin etkisi ile vazodaki çiçekte yastığın üzerine gelmiş olabilirdi. 

Veya acaba bunu birisi mi yaptı? O bir sap çiçeğe doğru eğildi, böyle etkileyici bir hoş 

kokuya hiç rastlamamıştı. Bu harika bir çiçekti. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durumdu. 

Çünkü tam o çiçeği oraya nasıl getirmişlerdi, rastlantı olarak tamamen başka bir çiçeği 

de getirebilirlerdi. Evet bu bir rastlantı idi diye düşündü. Yatağın önünde durdu. O'nu 

adeta çağıran yastıklara hasretle baktı. Hayır, hayır bu evde asla yatmayacaktı. Bu 

arada aklına bir fikir geldi. Peki, o halde göğsünde o resmi neden taşıyor? Ve neden 

dedi ki... Kemal bir demet çiçeği kendine doğru çekip yatağın ucuna ilişti.  

Yazan: Rezsö Szirmai Çeviren: Prof. Vecdet Erkun 

Ekselans... Getiremem... 

 

Mustafa Kemal ışıldayan bir bakışla ihtiyara döndü. Uşak üzgün öylece duruyordu. 

Uzun bir sessizlikten sonra deniz esen rüzgarla azmış olarak kıyıya vurdu. Daha sakin 

bir sesle sordu:  

- Küçükhanım şimdi uyuyor mu?  

- Hayır...  

- O zaman git, onun isteği doğrultusunda içki içmekten vazgeçtiğimi söyle.  

Uşak eğildi ve telaşla doğruldu.  

- Başüstüne, dedi.  

Bunun üzerine Kemal uşağa;  

- Dur, küçükhanımdan sigara istediğimi ve on-on iki adet sigara göndermesini rica 

ettiğimi ve yarın sigaraları geri vereceğimi söyle... Haydi çabuk ol!  

-Ekselans hazretleri... getiremem.  

Uşak çabucak cevap verdi ve ekledi,  

- Küçükhanım sigaraları topladı. Hepsini bir yere koyup kilitledi ve Ekselanslarının 

gece uyuması gerekliliğini söyledi...  

- O zaman git subaylardan iste...  

- Küçükhanım yasak etti.  

- Ne demek oluyor bu? Ben burada esir miyim?  

- Lütfen yatınız ekselansları.  

Küçük-hanım geç olduğunu, uyumanız gerektiğini söylemişti.  

Başkan kızdı.  

- Defol!.. 

  

  

Neydi bu kadının adı; Latife değil mi? 

 

Kafasını iyiden iyiye kurcalamaya başlamıştı bu kız. O çiçekler... Sonra masanın 

üzerindeki soğuk su, gazeteler... Fransız, İngiliz, Yunan, Türk gazeteleri. Hepsinde yer 

alan resimlerinin etrafını kırmızı çiçeklerle süsleyen kim olabilirdi ki.  



 

Yumuşak halı ile kaplı bir tabure üzerinde bir yığın gazete olduğunun farkına vardı. 

İşte, yatmaya gerek kalmadan geceyi neyle geçireceği anlaşılmıştı. Çünkü böylece, bu 

kadının evinde yatmayacak ve onun evinde konaklamış olmayacaktı. Neydi O'nun adı 

Latife değil mi? Gözüne bakınca emir verecek biri gibi görünmüyordu. Gözleri de sert 

bakışlı değildi, ama gümüş gibi parlıyor ve oldukça da büyüktü. Bir küçük masa 

üzerinde bir bardak su vardı ve bir solukta bardaktaki suyu içti. Tuhaf, bu su nasıl da 

soğuktu, Anlaşılıyor ki bu kız kötü düşünceli değil! Ama izin vermiyordu içki ve 

sigaraya. Ama buna kafa yormayacaktı. Sabah buradan ayrılacak ve bu problem de 

sona erecekti. Gazeteleri eline aldı ve tarihlerine bakmaya başladı. Hepsi günlüktü. 

Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman, Yunan ve Türk gazeteleri ve her gazetede Mustafa 

Kemal'den söz edilmişti. Ayrıca kırmızı mürekkeple etrafları çizilmiş haberler 

veriliyordu.  

 

MEKTUPLARI GERİ VERDİM  

Bütün gazetelerde yer alan resminin etrafına, kırmızı çiçeklerle süslenmiş çelenkler 

yapılmıştı. Gazeteleri heyecanla gözden geçirmeye başladı. Sakarya'da, Yunanlarla 

yapılan savaşta onların kaçışının ayrıntılı haberleri ile dolu idi. Fakat resimlerin etrafını 

kırmızı çiçeklerle süsleyen acaba kim olabilirdi? Onları daha dikkatle inceledi. 

Resimlerin etrafını süsleyen çiçekler sanki canlıymış gibi güzel kokuyordu. Kulağında 

birdenbire şu dört kelime derinden gelen bir ses olarak çınladı. "Ve eğer bunu ispat 

edersem" bu sözü ve beyaz eli iyi anımsıyordu. Karanlık ve kasvetli oda birden sallandı, 

gaz lambası ışığında çılgınca uçan beyaz kelebek görünüşlü bir göğsün derinliğinden, 

siyah kumaşların altından çıkan madalyonu anımsayıverdi. Ve "Bunu gösterirsem" 

dediği zaman ses tonu öyleydi ki sanki gümüşten yapılmış zillerin çağrı sesleri gibi. 

Tebessüm ettiği zaman o fevkalade beyaz dişler görülüyordu. Başkan uzandı. Lambayı 

söndürmek üzere idi ki kapı sessizce açılarak, ihtiyar uşak şaşkın bir durumda içeri 

girdi. Ayak parmakları üzerinde, kapalı gözle, odanın bir ucundan diğer ucuna yürüdü. 

Pencereye vardığı zaman Başkumandan'ın sesini işitti.  

 

ÜŞÜRSÜNÜZ EFENDİM  

- Küçük hanıma ne istediğimi söyledin mi? Uşağın bütün vücudu titredi ve kekeleyerek: 

- Söyledim ekselansları. - Peki ne dedi? - Hiçbir şey söylemedi. Yalnız buraya gelmemi 

ve havanın serin olması nedeni ile pencereyi kapatmamı söyledi. - Halbuki ben 

pencereyi kapatmamanı istiyorum. Çünkü benim böyle zamanda pencere açık olarak 

uyumak adetimdir. Uşak ağlar gibi bir sesle şöyle söylemeye çalıştı. - Ekselansları beni 

affediniz ama küçük hanım, eğer istemeseniz de pencereyi kapatmamı söyledi. - O 

pencereyi açık bırakacaksın! - Küçük hanım böylesini onun istediğini size söylememi 

bildirdi. - O mu istiyor? - Evet... Çünkü rüzgar var, sonra üşürsünüz efendim. İhtiyar 

yavaşça pencereye doğru yöneldi ve pencereyi kapattı.  

 

SİZE İYİ GECELER DİLEDİ"  

İnler gibi uğuldayan denizin ve gümleyen dalgaların sesi uzaktan bahçeye kadar ulaşan 

yangının gürültüsü ile birbirine karışarak, sanki tek bir gürültü gibi pencere camına 

çarpıyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Başkan'ın sesi işitildi. - Gidebilirsin. Uşak kapı 

aralığında durdu, ağlayacak gibi şaşkın bir halde, ağzından şu kelimeler döküldü. - 

Küçükhanım size iyi geceler dileğini gönderdi. Uşak bunu söyleyerek kapıyı kapatıp 

koşarcasına koridora doğru uzaklaştı. Başkan içinde güzel kokan çiçekler olan vazoyu 

kendine doğru çekti. Latife bir daha gözükmedi. Başkan onunla karşılaşmadı. O'nu 

arama çabaları boşuna idi. Latife'yi görebilmiş olsa yasaklamalarından dolayı ondan 



hesap soracak bunun böyle gitmeyeceğini ona açıklayacaktı. Latife ortadan 

kaybolmuştu. Sanki evden taşınmış veya odasında kilitli tutuluyormuş gibi idi. Başkan 

subayları aracılığı ile onu arattı. Fakat onlar da bulamadılar. Köşkteki uşaklara sordu, 

onlar: - Elbette efendim küçükhanım evde, her emri o veriyor, denetim yapıyor, daima 

evdedir, şehre bile gitmedi. Dün akşam beyler evde yokken bahçede gezindi bile... diye 

cevap veriyorlardı. 

  

Her akşam bahçede saklanıp bekliyordu 

 

MUSTAFA Kemal uşaklardan aldığı bilgi üzerine her akşam bahçeye iniyor, çiçekli 

ağaççıklar arasındaki sıraya oturup saklanıyordu. Deniz kenarında geziniyor, 

karanlıkpencerelere gizlice bakıyor fakat Latife hiç görünmüyordu. Başkan odasındaki 

lambayı kimse görmesin diye söndürüp pencere önünde saatlerce boşuna bekliyordu. 

Bahçedeki her hareketi, çakıl taşlarından gelen her sesi veya ağaç yaprakları 

gölgelerinin hareketlerini izliyordu. Kemal böyle zamanda sigara da içiyordu. Bazı 

geceler aniden uyanarak rüzgar esintisinin duvara vurması ile duvar sarmaşığının 

yapraklarının sanki bir insanın yaklaşmasını andıran hışırtılarını dikkatle dinliyordu. 

Bir defa da gece yarısı, köşkte herkes uyurken kapı önünde ayak sesleri işitti. Kalbi 

çarparak kapıya doğru gitti duvarı dinledi... O nazik, ses çıkarmayan adımları hissetti. 

Kapı önünde elinde yanan mumla durdu. Heyecanla o sesleri dinledi. Ayak sesleri 

yaklaşıp odanın kapısına gelince Kemal kapıyı ansızın açarak dışarı koridora fırladı.  

 

GERÇEK BİR ARAŞTIRMAYDI  

Koridorun sonundan yaklaşan uşak, kimseyi rahatsız etmemeye çalışarak yürüyordu. - 

Ekselans... Kapı gürültü ile kapandı. Köşkte Latife'yi bulabilmek için gerçek bir 

araştırma sürüyordu. Subaylar da bu araştırmaya katılıyordu. Fakat gayretler sonuç 

vermedi. Uşaklar boşuna sorguya çekiliyor, hepsi de küçükhanımın odasında 

olduğundan başka bir şey söylemiyordu. Öyle görülüyordu ki o, hiç kimse ile 

karşılaşmak istemiyor, misafirler gittikten sonra ortaya çıkıyor, emirler veriyor, 

Başkan'ın odasını her sabah gözden geçiriyor, vazolara çiçeklerin konmasını sağlıyor ve 

o her gece odaya iki sigara koyuyordu. Ayrıca, Başkan tarafından odaya getirilmiş olan 

üç şişe içki de alınarak götürülmüştü. Fakat onunla karşılaşmak olanaksızdı. Mustafa 

Kemal artık gerçekten onu görme hasreti içinde idi.  

 

DAHA FAZLASINI İSTİYORDU  

Bu hanımı görmesi gerekiyordu. Çünkü onun yerine emir veren bu kadını artık görmesi 

gerekliydi. Onun emirlerine aldırmıyor, Türkiye'nin Devlet Başkanı kendisiymiş gibi 

davranıyordu. Bu kadın ona memleketin, Türkiye'nin hakimi devlet Başkanının da 

üstündeymiş gibi hükmetmek istiyordu. Evet böyle hareket etmek çok küçük işti ve 

kolaydır. Hayır, hayır o bir ülkeye hükmetmekten daha fazlasını istiyordu. O, bir 

diktatörün üstünde olmak arzusundaydı, bu ne kadar zor ve kolay olabilirdi? Bir 

kadının yetkileri elinde bulunan devlet başkanına hükmetmesi, cesaret kırılmış temiz 

bir ülke halkına hükmetmesinden daha zordur. Latife'nin hakkı vardı, çünkü o 

milyonlara emir veren bir kişiye sözünü dinletmekten mutlu oluyordu. Eğer bunları 

düşündüyse hakkı yok muydu? Her ne ise onu görmesi gerekli ve onunla konuşmalıydı.  

Kemal'in sigaraları artık gül kokuyordu 

 

BAŞKAN gece bahçede geziniyorsa gecenin hangi saati olursa olsun, uşak arkasından 



hemen palto getiriyordu. Onu küçük hanım göndermiş oluyordu. Bir keresinde Kemal 

şaşırarak soracak oldu. - Küçükhanım mı; diye. Gece saat ikiyi geçmişti. Latife'nin gül 

kokusuyla kokulandırdığı sigarasını içip kafasındaki planlarla bir aşağı bir yukarı 

yürüyerek bahçenin bitimindeki deniz kenarına kadar uzandı ve "Belki beni bu geç 

saatlerde de gözlüyordur?" diye düşünürken, kuşkusuna uşak cevap verdi: - Hayır 

ekselans ben uyumuşum ama küçükhanım beni uyandırdı ve bunları götürmemi söyledi. 

Mesajına Mesajla Cevap Alıyordu 

 

MUSTAFA Kemal adı hep ortalarda dolaşan ama kendisi hiç görünmeyen ev sahibesi 

ile karşılaşmak, konuşmak için dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Konu ihtiyaçları 

değildi. Her ihtiyacı o daha ağzını açmadan görülüyordu ve "Nasıl" ve sorusuna aldığı 

yanıt hep aynıydı. "Küçükhanım böyle emretti." Şu karşılıklı haberleşme meselesini de 

görüşmeliydi. Mesajına hep mesajla cevap veriliyordu. Küçükhanım da gönderdiği 

mesajı da Başkanı gönülden selamlıyor ve her şeyden memnun olduğunu umduğunu 

bildiriyor fakat, her nedense küçükhanımın aşağıya gelmeye vakti olmuyordu. 

Latife Hanım'ı görmeliyim 

 

Köşkte Latife Hanım'ı bulma gayretleri sonuç vermedi fakat evin her yerinde onun 

etkisi sürüyordu. Mustafa Kemal gece bahçede gezintiye çıkacak olsa, Latife Hanım 

uşakla paltosunu gönderiyordu.  

 

Köşkte Latife'yi bulabilmek için gerçek bir araştırma sürüyordu. Subaylar da bu 

araştırmaya katılıyordu. Fakat gayretler sonuç vermedi. Uşaklar boşuna sorguya 

çekiliyor, hepsi de küçükhanımın odasında olduğundan başka bir şey söylemiyordu. 

Öyle görülüyordu ki o, hiç kimse ile karşılaşmak istemiyor, fakat misafir beyler gittikten 

sonra hemen ortaya çıkıyor, emirler veriyor, Gazi'nin odasını her sabah gözden 

geçiriyor, vazolara çiçeklerin konmasını sağlıyor ve her gece odaya iki sigara 

koyuyordu. Ayrıca, Gazi tarafından odaya getirilmiş olan üç şişe içki de çalınarak 

götürülmüştü. Fakat onunla karşılaşmak olanaksızdı. 

 

MESAJA MESAJ  

Mustafa Kemal artık gerçekten onu görme hasreti içinde idi. Bu hanımı görmesi 

gerekiyordu. Çünkü bu kadın ona hükmetmek istiyordu. Latife herhalde milyonlara 

emir veren bir kişiye sözünü dinletmekten mutlu oluyordu. Her ne ise onu görmesi 

gerekli onunla konuşmalıydı. Şu karşılıklı haberleşme meselesini de görüşmeliydi. 

Mesajına mesajla cevap veriliyordu. Küçükhanım Gazi'yi gönülden selamlıyor her 

şeyden memnun olduğunu umduğunu bildiriyor fakat, nedense aşağıya gelmeye vakti 

olmuyordu. Bir defa kapısını tıklattı, kapı kapalı idi ve içerden kimse cevap vermedi. 

Odasına gittiği zaman halıların üzerine çiçekler saçılmış buldu ve emrine verilen uşak 

da eğilerek her akşamki gibi iyi dileklerini iletmişti.  

 

GÖRÜNMEYEN ELLER  

Fakat evin her yerindeki uygulamalar Mustafa Kemal'in ihtiyaçlarına uyularak 

yapılıyordu. Bu halde sertten daha sert önlemler almak boşuna idi. Çünkü bu evde 

Latife'nin emirleri geçerli oluyordu. Mustafa Kemal yatağı yanına koyulan, günde iki, 

üç kadeh rakıdan fazlasını içemezdi. Önceleri Gazi'nin gece uykusu kaçtığı zaman 

yardımcı olmak üzere odasına gizlice içki koydular ama görülmeyen eller onları ortadan 

kaldırdı. Diğer taraftan hava serin diye çift battaniye bile getirdiler, pencereleri 



kapattılar ve ince ceketleri kaldırdılar. Mustafa Kemal gece bahçede geziniyorsa gecenin 

hangi saati olursa olsun, uşak arkasından hemen palto getiriyordu. Onu küçük hanım 

göndermiş oluyordu. Bir öğleden sonra beklenmedik bir zamanda Gazi deniz motoru ile 

köşke geldi ve teras önünde motor iskeleye bağlandı. Daha uzaktan, Latife'yi orada 

bahçede taş sırada otururken ve bir şey yazarken gördü. Mustafa Kemal 

heyecanlanarak aceleyle deniz motorundan sahile çıktı. Hızlı adımlarla sıranın 

bulunduğu tarafa doğru gitti. Bu kıza artık sormak gerekiyordu. "Ne cesaretle böyle 

hareket ediyor?", "Onun için ne düşünüyor?" Onun üzerine böyle gitmekten 

korkmuyorsa neden öyle saklanıp duruyordu? Bu düşüncelerle sıraya doğru acele 

olarak yürüdü. Aklında söyleyeceklerini tasarlayıp oraya doğru gidiyorken kendisini 

yine Selanik'te deneyimsiz bir harp okulu öğrencisi gibi hissetti. O sırada sıraya ulaştı ve 

kızın yanına oturdu ve samimiyetle birbirinin ellerini tutup konuşmaya başladılar. 

  

Üç gün sonra gideceğim 

 

Latife artık Mustafa Kemal'in sekreteriydi. Yabancı diplomatlara gönderilen 

mektupların tercüme işlerini yürütüyordu. Günlerini köşkte çalışarak geçiriyorlardı.  

 

Gökyüzünde bulutlar mor bir renk almaya başlamıştı, denizin gelgit sonucu yükselmesi 

ile oturdukları sıraya ılık bir rüzgar esintisi geliyor, küçük dalgacıkların sesi 

duyuluyordu. Aralarındaki konuşma şöyleydi:  

Gazi şimdiye kadar en çok yararlandığı şeyleri konu ediyordu. Örneğin Fransızca veya 

İngilizce bilmesi mi daha yararlı olmuştu? Ne olursa olsun tam bu günlerde 

müttefiklerle yapılan müzakerelerin sürdürülmesinde İngilizce ve Fransızca dillerini 

çok iyi bilen bir sekreterin bulunmamasının eksikliğinin hissedildiğini ifade ediyordu. 

Bu sekreterin İzmir'de oturan biri olmasını ve ona yalnız birkaç günlüğüne ihtiyacı 

olduğunu söyleyen Gazi, konuşmasında gelecek hafta artık ya Çankaya'ya veya 

Bursa'ya gideceğinin kesin bilinmesi gerektiğini söylüyordu. Kız ise şöyle cevap 

veriyordu:  

- Rica ederim; burada İzmir'de ise size memnuniyetle yardım ederim. Mustafa Kemal 

ona teşekkür etti.  

- Çok naziksiniz, o zaman yarından itibaren beraber çalışabiliriz. Böyle bir durum 

herhalde bana çok yardımcı olacaktır. 

 

BİR ÇOCUK GİBİ...  

O öğleden sonradan başlayarak her gün beraber oldular. Latife, Mustafa Kemal'in 

yanında çalıştı. İngiliz diplomatlarına gönderilen mektupların ve diğer yazışmaların 

tercüme işlerini yürüttü. Tüm gizli durumları öğrendi. Yalnız Kemal'in düşündüğü 

planları öğrenemedi. Her konu hakkında bir görüş sahibi oldu. Hiçbir zaman görüşünü 

de gizlemedi. İntizamı seviyor ve emir verme olanağı olmadığı zaman aldığı emri amir 

gibi ileriye ulaştırmaktan hoşlanıyordu. Gazi mümkün olduğu kadar bayan sekreterinin 

yanında kalmasını arzu ediyordu. Çünkü konuştuğu zaman sesini işitiyor, ayrıca 

gözlerinin, duru sıcak bakışları karşısında gittikçe artan bir duygu ile onu kucaklamak 

isteğini duyuyordu. Bir gün, aşağıda bahçede otururlarken, Mustafa Kemal Latife'ye 

mektup dikte ettiriyordu. Hava kararmış, kalın bulutlar düzensiz olarak göğü kaplamış, 

deniz adeta bulutlarla birleşmiş gibi bir renk almıştı. İşte böyle bir günde Kemal, kızın 

önünde durdu, biraz sıkılarak, acemi yavaş ve içten bir yaklaşımla ve şimdi çoktan 

anlamını ve gücünü kaybetmiş serzenişli sözlerle şöyle konuşmaya başladı. Kendisini 

 
 

 



gerçekten bu evde bir esir gibi hissettiğini söyledi. Şunu yapmak istiyor yapamıyor, 

istediği gibi yaşamını sürdüremiyor, Latife ise ortalıkta görünmüyor, perde gerisinde 

anlaşılmayan bir biçimde onu yönetiyor ve gizli emirler veriyordu. Fakat açıkça şunları 

söyleyemiyordu. Burada bu evde bulunduğundan beri kendini iyi hissetmiyor, bazen 

koruma altında olan çocuk gibi hisse kendini kaptırıyor, bu durum kişisel özgür 

yaşamını engelliyordu. Bütün bu görüşünü, ona söylerse Latife ne diyebilirdi acaba? 

Sesinde öyle haklı olduğunu belirten bir ton yoktu, serzenişli sözler tebessüme dönüştü 

ve bu sözler yavaş yavaş teşekküre dönüştüler. 

 

ELLERİ BİRLEŞTİ  

Latife'nin önünde durdu sessizce onu seyretti. İkisi de ellerinin birbiri üzerine ne zaman 

geldiğinin farkına bile varmadılar. Ama ellerinin birleşik olduğunu görünce irkildiler, 

etli beyaz olan el sıranın üzerinden havaya doğru kalktı. Kemikli esmer el ise havadan 

sıra tarafına doğru indi. Latife gülümseyerek sordu.  

- Kötü mü oldu?  

- Hayır.  

- Koruyuculuğu kaldırayım mı?  

- Hayır. Yavaş tempoda yağmur başlamıştı. Yağmur damlaları hafif bir ses çıkararak, 

seyrek yapraklar üzerinden aşağı birbiri ardından sessizce düşüyordu. Birkaç yağmur 

damlası ikisinin yüzlerine ve açık olan dudaklarının arasına bile düşmüştü ama onlar 

bunun farkında değildiler. Uzun bir sessizlikten sonra Gazi söze başladı.  

- Üç gün sonra gideceğim.  

Bu sırada duyulmayan bir göğüs geçirme mi yoksa bir ses mi çıktı, bilinmiyor. Sıranın 

üst tarafından gelen bu hafif sesin ne olduğunu anlamak mümkün değildi. Kemal 

söylediklerini kesin sözlerle tekrar etti:  

- Üç gün sonra gideceğim Latife.  

Kız iç çekerek merakla sordu.  

- Nereye?  

- Bursa'ya.  

 

  

Seviyorum fakat metresin olmam 

 

Latife'ye neden üç gün sonra gideceğini söylemişti? Bu gece yola 

çıksa yarın Bursa'da olurdu. Ama görüşmelerde iyi niyetli, yorgun 

olmayan bir kafa ile hazır bulunması daha iyi olacaktı.  

 

Kemal kendini artık galip sayıp, daha sert ve tamamen emir verir 

bir ses tonu ile cevap verdi.  

- Yegane aşkım olarak benimle geliyorsun. Dünyada en değer 

verdiğim kişi olarak, diye fısıldadı. Aynı anda Fikriye Hanım'ın 

gülümseyen yüzü yağan yağmurun taneleri arasında canlandı. 

Çankaya'da bıraktığı kadının bir an uzaklardan onu çağıran, seven 

ve ağlayan gözlerini görür gibi oldu.  

- Dünyada benim için herşeyden önce sen varsın. Latife söylenenleri 

sakin sakin dinliyordu. Kollarını öne doğru uzattı, parmaklarının 

Gazi'nin ceketine değerek tehlikeli olabilecek bir tarzda yaklaştığını 

düşünerek erkeği ileri doğru itti. 

- Geliyor musun? Evet benimle geliyor musun? Üç gün sonra 



hareket ediyoruz. İyi mi?  

- Ne zaman nikahımız kıyılacak?  

- Bak Latife, ben kendi kendime yemin ettim. Özel yaşamımı önemli 

hedeflerime ulaşmadan değiştirmeyeceğime yemin ettim. 

Düşmanlarla barış anlaşması yapıncaya kadar, Türkiye'nin 

bağımsız bir devlet yaşamını garantiye almadan evlenmeyi 

düşünmüyorum. Barış artık yolda, geliyor ve siz de aynı yolda eşim 

olmak için geliyorsunuz.  

- O zamana dek bekleyecek miyiz?  

- Hayır, hayır beklemek istemiyorum. Ne diye bekleyelim? Şimdiye 

kadar hiçbir kadına nasip olmadığı kadar sana tapıyorken niye 

bekleyelim? Bunları söyledi ve sarılmak istediyse de Latife geri 

çekildi.  

- Bakınız ben sizi çoktan beri seviyorum. Bunu biliyorsunuz, bunu 

hissediyorsunuz. Kemal'in yaklaşan dudaklarına karşı Latife geri 

çekildi ve Gazi onun yalnız elini tutabildi.  

- Sevgilim!..  

- Hayır, şimdi dinle. Ben de metres olmamaya yemin ettim. Sınırsız 

olarak seviyorum fakat metresin olmayacağım, yalnız karın 

olacağım. Affedersin bunları samimiyetle söylüyorum.  

- Eğer olaylar sizin eşim olmayacağınız biçiminde gelişirse? 

Biliyorsunuz ben kendi başına buyruk değilim. Bir Trabzonlu köylü 

gibi canı nasıl isterse öyle yaşar, durumda değilim. Ve eğer benim 

eşim olamazsanız o zaman ne olacak Latife?  

- O zaman kimsenin karısı olmayacağım, metresi de olmayacağım. 

Buna yemin ederim. Kemal irkilerek kıza baktı. Bu yemin, bu 

kararlılık ve karşı gelmedeki azimli ses tonu yenilmezlik işareti 

olabilir miydi? O genç, kuvvetli erkek, zafer kazanmış, yurt çapında 

saygın bir kumandan olmasına rağmen, sanki zayıf, biçare, 

beceriksiz biriymiş gibi, şu bahçe sırasının yan tarafında oturan, 

kendisine aşık olan, kalbi onun aşk ateşi ile yanan bu kıza haftalar 

sonra kendisini kabul ettirememiş miydi? Hayır, hayır bu mümkün 

değildi. Sonra kızı kendine doğru çekti, başını kaldırıp 

dudaklarından öpmek istedi. Latife onun elleri arasından kayarak 

ayağa kalktı. Kemal'in önünde durdu. Yüzünü bulutlar tarafına 

kaldırmasıyla birlikte yağmur damlaları ağzına düşmeye başladı. 

Sonra yavaşça yüzünü öne eğerek titreyen bir sesle sordu.  

- Ne zaman Bursa'ya hareket edeceksiniz?  

- Üç gün sonra Latife...  

- İyi akşamlar...  

Hemen döndü, koşarak uzaklaştı. Gittikçe artan yağmur damlaları 

perdesi arkasında kayboldu. Kemal şaşırmış olarak arkasından 

baktı. Gözden kaybolunca rüzgarın ters yönden esmesi nedeni ile 

yağmurdan yüzünün tamamen ıslandığının farkına vardı. Gitme 

zamanı geldi diye düşündü. O halde neden üç gün daha 

bekleyecekti? Bu üç günlük gecikmeyi söylemesinin nedeni ne 

olabilirdi? Bu gece bile hareket edebilir ve yarın Bursa'da olurdu. 

Ama yapılacak müzakerelerde serinkanlı, iyi niyetli, yorgun 

olmayan bir kafa ile hazır bulunması belki daha iyi olacaktı. İyi de 

bu kızın kaçışı ile başarılı olamazdı. Aksi durumda olay aslında onu 



ilgilendirmiyordu. Ben fazla bir şey istemedim diye düşündü. Eğer 

istemiş olsaydım... Bu önemsiz bir flört idi. Bu önemsiz bir flörttü 

diye aklından tekrar geçirdi. Sonra yağmur altında koşarak 

terastan geçip odasına gitti. Ve o gece kurmayları ile yola çıktı.  

  

  

  

 

  

  

Anneler her şeyi bilirler 

 

Latife ile yaptığı o çok da hoş geçmeyen konuşmanın ardından 

Mustafa Kemal düşüncelere dalmıştı. Yaşamına giren kadınları en 

çok da annesini, sözlerini hatırlamıştı.  

 

Başkan geceyi uykusuz geçirmişti. Yattığı yerden, aydınlanmaya 

başlayan gökyüzünü kolayca görebiliyordu. Uykusuz geçen bir 

geceden sonra bile gün doğuşu insana sevinç veriyordu. Artık 

yatakta kayıtsızca kalmak, ayrıntılarla uğraşarak uyumayı 

beklemek boşuna idi. Yüz kere uzaklaşan ve yüz kere akla gelen 

küstah fikirlerle ve duygularla mücadele etmeye gerek yoktu. Gökte 

hareket eden bulutları kaygısızca seyrettiğinden rahatlamıştı. 

Gittikçe net görünmeye başlayan bahçeye bakarken göğsüne sürekli 

saplanan bunaltıcı duygular ise işte bu derin gün doğuşu zamanında 

sıkıntısızca artık kaybolup gidiyorlardı. Artık her şey geride 

kalmıştı. Latife böyle sıkıntılı duygulara neden olmuştu. İtiraf 

etmek gerekir ki biricik Latifeciği düşündüğü zaman ortaya çıkan, o 

tatlı işkenceden, o mutluluk veren eziyetten kurtulmak için olanca 

gücüyle sarfettiği gayret hep boşuna oluyordu. Şimdi ise durum 

başkaydı. Evet şimdi son defa yemin ediyordu, Latife'nin onu 

huzursuz eden karışmalarının artık son gecesi olacaktı. O gün, 

doğuşunun koruyucu örtüsü altında örtülüp gidiyordu. Belki yıllar 

sonra başka bir gün doğuşunda kalbinin acısı geçmiş olarak yine 

onu anımsayacaktı.  

 

ONU DÜŞÜNMEK YOK  

Şimdi diğer bir hususu da düşünmek gerekirdi. Neyi düşünmeli? Ne 

için düşünmeli? Hiç fark etmez. Ama yalnız O'nu düşünmek yok. 

Kemal içinden buna adeta söz veriyordu. İnsan böyle zamanda 

başka kadınları da anımsıyor. Levanten hanım ne kadar güzeldi. 

Onunla İstanbul'da Pera Palas'ta tanışmıştı. Çok şık giyinmişti. 

Kullandığı parfüm, evet o parfüm de Paris modası idi. O zaman o 

hanım kaç yaşında idi? Yirmi yaşında var mıydı? Levanten hanımla 

Paris'telermiş gibi bir ilişkisi olmuştu. O, aşkta başına buyruk, 

tehlikeli, çok çekici olmasına rağmen, beraber olacağı kimsenin de 



üst düzeyden bulunmasını tercih ederdi. Ve evet o yirmi yaşında idi. 

Kemal o zaman o kadına karşı öyle mesafeli ve aklı başında bir ilişki 

içinde idi ki, kadın sonunda ondan ayrıldı. Ve şimdi ise, evet şimdi 

ise uslu bir kişi olarak yatakta yatıyordu. Diğer tarafta Latife'nin 

yüzü, gül rengine dönüşen gök ile arasında beliriyor. Evet Latife? 

Hayır hayır nasıl olmuştu? Langadas'da (Selanik'in doğusunda bir 

kasaba)çayır üzerinde yatıyordu. Tüccar olan babasının işi kötü 

gitmiş ve ölmüştü. Fakirleşmişlerdi, amcasının sürüsünü 

güdüyordu.  

 

ÇAYIRDA KURULAN HAYALLER  

Bu çayırda kendinden geçmek ve Selanik'teki askeri okulu, şık 

üniformasını bir kerecik giymeyi hayal etmek Langadas'da yeşil 

çayır ve otlakta yatarken gördüğü en görkemli rüya idi. O manzara 

yerine şimdi İzmir'de, bahçede bir taş bank vardı. Evet böyle 

zamanlarda insanın annesini düşünmesi en iyi fikirdir. Bir akşam 

vakti evde arkadaşları ile Makedonya'da ayaklanma planlarını 

konuşurken üst kat merdivenlerinin gıcırtısını işitir gibi olmuştu. O 

zaman "Bu annem" diye bağırmıştı. Yaşlı kadın ise evinde olup 

bitenleri öğrenmek için aşağıya inivermişti. Durumu 

saklayamamıştı. Anneler falcı gibi her şeyi, geleceği de bilirler, 

sezerler. Annesi demişti ki: - Hayır, hayır oğlum. Şimdi yolundan 

ayrılma, kalbim çarptıkça hep seni izleyeceğim. Benim bunu 

söylemem uygun olmaz ama dikkatli ol, bu yol tehlikeli. Ben böyle 

gizli ilişkileri senin kadar anlamam. Yalnız bir şeyi gözönünde tut 

oğlum! Yolunda ilerlemeye başladığın zaman sonunu da getir! Eğer 

başladıysan başarılı olman gerekir. Bak, düşman olmayan herkes 

uçurumun önünden dönmeyi başarabilir. Fakat, uçurumu aşmak 

için yardıma ihtiyaç vardır. Önce Allah'ın yardımı sonra da annenin 

yardımı gerekli demişti. Ne kadar tuhaf değil mi? Ruh bilimi 

alanında, insanın başka işi yoksa ilginç soruları ortaya atar. 

Örneğin, şu sıra Fikriye Hanım'ın odasına geçiverse o herhalde 

uyuyordur diye düşündü. Odasına şöyle bir giriverse diye aklından 

geçirirken, başka bir kadını düşünmenin doğru olmadığını, insanın 

kalbinin acı ile dolduğunu ve üzüldüğünü hissetti. O halde köşkün 

öteki tarafındaki bölümünde annesinin yattığını düşündüğü yere 

gizlice girse, annesi herhalde uyumamış olur, onun ayak seslerinden 

ve kokusundan oğlunun geldiğini anlardı. Yatağın ucuna otursa 

annesine, şöyle deyiverse: - Anneciğim yeniden niyetlendim. Bu bir 

geri çekilme anlamına mı gelir? Tanrım sen yardım et! Annesi: - 

Yavrum ne oldu, diye sorardı. - Anneciğim Latife... dese.  

..........................................  



Kemal'in aklına bu defa Bulgaristan anıları geliyordu. O Bulgar 

kızıyla tanıştığı evin sahibinin adı neydi? Evet şimdi anımsıyor. 

Prenses Petrov Ratesa idi. O harika bir kızdı. O General 

Kovalçev'in kızı idi. Bir gece çok şık askeri ateşe üniforması ile 

O'nun önünde eğilmiş ve ona şunu söylemişti.  

- Seni seviyorum.  

  

  

'Seni her zaman yanımda hissettim' 

 

Kemal'in kalbi artık sakin sakin çarpıyordu. Savaş geride kalmıştı. Şimdi yurt ve gönül 

meselesi ön plandaydı. Bunlar insana mutluluk veriyordu Latife'nin odasının 

pencerelerine yağmur tempolu bir şekilde vuruyordu. Karşılıklı sözcükler havada 

uçuştu ve aralarındaki belirsizlik aydınlığa kavuştu.  

 

Bulgar kızın bir şey söylemeden rahatlatıcı bir tebessümle onun da sevdiğini ima 

etmesinden bir saat sonra, narin Bulgar subaylarıyla dansa gitmesi doğru muydu? 

Hayır boş vakitleri bol olan şehir delikanlıları gibi şatafatlı fakat değersiz laflarla süslü 

o "seni seviyorum" sözünü söylemeye asla niyeti yoktu. Şüphesiz böyle durumu izleyen 

birbiri ardından akıp gelen sözleri söyledikten sonraki sessizlik belki ne denmek 

istendiği gerçeğini açığa çıkarabiliyordu. Fakat herhalde o kıza kıvırcık saçlarının 

güzelliği, siyah gözlerinin parlaklığı, etrafında uçuşan kelebekler gibi söylenen 

sözcüklerin söylenmesi gerekiyordu. Ona bir sözcük yeterli değildi. O dansetmeye gider, 

Bulgar subaylarla briç oynardı. Bu tek sözcük kalpten çıkan aşk alevi olsa da onun 

üzerine oksijeni serperek söndürmek olasıydı. Ama o çok başkaydı.  

 

ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI  

Latife ise samimiyetle seni seviyorum demişti ve ilave etmişti: "Bak ben sana aşığım, 

biliyorsun seni sevdiğimi anla sevgilim" diye cevap vermişti. Latife'nin elini tutmuş bu 

el ipek mi, kar mı idi? Bu el tertemiz bir kalp mi idi? İşte artık buraya kadar fazlasını 

söylemeye gerek yoktu. Elbette şimdi hemen başlamalı idi. Ama yine Türkiye'yi yeniden 

inşa etmesi gerektiğini hemen anımsadı. İsmet Paşa Mudanya'da barış anlaşmasını 

imzaladı. Vahdettin artık yalnız halife idi, onun padişahlığı sona ermişti. Osmanlı'nın 

hükümdarlığı ulusun egemenliğine dönüşmüştü. Şimdi hızla ve büyük bir gayretle işe 

başlamak gerekiyordu. Eğer insan başkalarının yaşamı ile ilgilenmek isterse kendisi ile 

ilgilenmeyi düşünmesi doğru olmazdı. Fakat eğer buna karşı engel yoksa, bilincimizde 

yaşayan bu kavuşma isteğinin yerine getirilmesine neden mani olmalı? O halde evet o 

halde memleketin yararına olarak en basit biçimde öfkeyi bir kenara bırakıp insanın 

özlemlerini yerine getirmesi doğru olacaktır. Latife'nin elini tutmalı... Evet Latife'nin 

elini tuttuğu zaman, cildine el değdiği zaman güzel bir koku geliyordu.  

 

İZMİR'E GİDECEĞİM!  

Şimdi artık hiçbir şey düşünmüyor tembel bir tarzda başı yastıkta duruyor, kalbi de 

sakin sakin çarpıyordu. Savaş artık geride kaldı. Şimdi yurt ve kadın meseleleri önde 

geliyordu. Bunları düşünmek insana mutluluk veriyordu. Bahçeden ve şehirden uzakta 

sıra tepelerin ardında güneş şimdi gökte altın yassı bir küre gibi gözüküyordu. 

Bulutların kenarları üzerlerine vuran ışıklarla parlıyordu. Kemal, ışıldayan gözlerle, 

kırmızı, mor, gül kurusu, sarı, esmer ve altın renklere bakıyordu. Tam o sırada ani bir 

hareketle irkiliyor ve sesi evde çınlıyordu.  



- Yola çıkacağım! Ve sesi yüksek sesle emir verircesine devam ediyordu. 

- Gideceğim!  

Buna karşı gelinemezdi. Annesi de, başka bir kadın da olsa, onu hiç kimse 

durduramazdı. Hiçbir renk, hiçbir ağaç, hiçbir gün doğuşu onu durduramazdı. Bir 

resmi kabul, bir nikah, bir karar onu durduramazdı. Evet ne başka birşey, ne de kendisi 

artık kendini durduramazdı. Yaşayan veya ölü herhangi bir varlıkta durduramazdı 

onu. Bu bakımdan hiç kimse onun emrine karşı gelemezdi.  

- İzmir'e gidiyorum ve bir saat sonra tren kalkmalı...  

Bir kadın sesi bu karara karşı araya giriverdi.  

- Neden?  

Sonra bir sessizlik oldu. Daha sonra öksüren ve güçsüz kadın vücudunu zorla taşıyan 

ayaklar ilerledi ve diğer odalarda da işitilen seyahat haberinin duyulduğu yere kadar 

kadın sendeleyerek ulaştı. Aynı gün öğleden sonra İzmir'de Latife'nin odasına da, deniz 

tarafında artık gün batımında yağmur damlaları pencereye tempolu bir şekilde 

vuruyordu. Karşılıklı sözcükler havalarda uçuştu ve böylece aralarındaki belirsizlik de 

aydınlığa kavuştu. Kemal odaya girdi ve Latife'nin elini tutarak sordu.  

- Biliyor musun neden geldim? Sanki birdenbire gelen bir selden kaçarcasına çok çabuk 

bir cevap oldu.  

- Çünkü benim sevdiğimi hissettin.  

- Latife içindeki ateşle çevremdeki hava yanıyor, aşk ateşi bu...  

- Hayır o benim kalbimin ateşi...  

- Nerede olsam ne yapsam, nereye gitsem, seni hep yanımda hissettim.  

- Çünkü sürekli senin yanında idim.  

- Ayrılmaz biçimde kalbimde yaşadığını hissettim.  

- Çünkü orada gönlünde yaşıyorum.  

- Seni düşünmemek ve senden ayrılmak bile aklıma geldi, ama başaramadım. Latife!..  

- Çünkü ben seninle kaynaşmıştım.  

- Ben de boşuna demedim.  

- Talih bizi ayrılmamak üzere birleştiriyor.  

 

YOL BİTTİ ARTIK  

Kız iç çekti ve gözlerinde yaş vardı veya kalbinin karanlıklarından gelen bir önsezi 

vardı içinde. Bu iç çekme bir anda bitti ve sessizlikten sonra sözcükler onların önüne 

geçemeyecekleri bir fırtınanın içindeki kar taneleri gibi uçuştular. Konuşmalar yeniden 

aceleleri varmış gibi sürmeye başladı. Kemal hararetli bir tarzda şöyle dedi:  

- Hayır, hayır Latife artık vakit geldi. Yol bitti sen ve ben yalnız iki kişiyiz anlıyor 

musun?  

Kız heyecanla iç çekerek:  

- Seni seviyorum dedi.  

Kemal kızdan elini çekti ve fısıldayarak:  

- Gel, dedi.  

Latife içinden gelen yüksek bir sesle  

- Nereye, nereye? Diye sordu:  

- Çabuk gel, haydi gel!  

- Söyler misiniz nereye gidiyoruz? 

- Bu akşam evet bu akşam benim karım olman için imama gideceğiz.  

 

YARIN  

'Latife sana şimdi yalnız tanrının bildiği bir şeyi açıklıyorum. Sen Türkiye'nin ilk 

cumhurbaşkanının eşi oldun.' 



Biliyor musun sen şimdi kimin eşisin 

 

Kimi zaman boğucu, kimi zaman ferah o gecenin sabahında sokağa fırladılar 

Rastladıkları ilk imama nikâh kıydırdılar.  

 

Anadolu Ajansı'nın 29.1.1923 tarihli bülteni: "Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretleri'yle Uşakizade Latife Hanımefendi'nin emri mesnunu akideleri bugün saat beşte 

Göztepe'de icra edilmiştir. ............... Paşa Hazretleri ve Latife Hanımefendi, şahit ve 

davetlilerden mürekkeb bir masada karşı karşıya oturmuşlardır. Paşa Hazretleri Kadı 

Efendi'ye hitaben: "Efendi Hazretleri, biz Latife Hanım'la evlenmeye karar verdik. Lütfen 

muamele-i lazımmesini yapar mısınız?" demiştir. Bunun üzerine Kadı Efendi evvela Latife 

Hanım'a teveccüh ederek: "On dirhem gümüş mihri muaccel ve aranızda takrür eden 

mihri muaccelle hazırı bilmeclis Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle tezevvücü kabul 

ediyor musunuz? Demiş ve Latife Hanım, "Kabul ettim" cevabını vermişlerdir. Kadı Efendi 

müteakiben Paşa Hazretlerine aynı suali irad etmiş ve müşarünileyh "evet, kabul ettim" 

buyurmuşlardır. Duayı müteakib tarafeyn, hazırun tarafından pek samimi bir surette tebrik 

edilmişlerdir.  

 

Sessizlik; sanki fırtınalı bir havanın ardından gelen sakin bir yaz günü gibi bir sessizlik 

oldu. Sessizlik öyle boğucu bir havaya bürünmüştü ki nefes almak bile zorlaşmıştı. Eğer 

bu durum böyle sürmüş olsaydı her ikisi de belki boğularak birbirleri üzerine 

düşüverirlerdi. Fakat çözüm getiren sözler yeniden bu sıcak, kasvetli havayı serinletti. 

Sözcükler havada öyle uçuştular ki sanki bir lamba ortalığı yeniden aydınlatmış gibi 

karşılıklı duygular ortalığa ferahlık verdi. Yüksek sesle veya fısıltıyla çıkan sözcükler; 

esnek anlamlı, bazen yumuşak, bazen de haşin, tırmalayıcı, rahatlatıcı, hepsi birlikte 

birbirine karışarak eriyip kayboldular. Bu durumda sıkıntılı bir akşam havası odayı 

kaplıyordu. 

- Hissettin mi artık zaman ve mekan yok, yalnız biz ikimiz varız.  

Latife fısıltı halinde cevap verdi:  

- Hayır ikimiz yokuz, sen varsın yalnız sen varsın...  

- Peki Latife sen yok musun?  

 

TOZ BULUTU KALKTI  

- Ben senin içinde yok oldum.  

Uşak odaya girdi, lambayı yaktı. Düşünmek, daha aydınlık ortamda kolaylaştı. Bugün 

artık geç oldu, ama yarın sabah erkenden evlenecekler evet en erken saatte 

evleneceklerdi. Belki gün doğarken, hemen imamın önüne gidip evleneceklerdi. Sabah, 

denizden gelen rüzgarın getirdiği havada tuzlu bir tad vardı. Sokaklar henüz yeni 

uyanır gibi sakindi. Kağnı dingilinden çıkan inler gibi ağır tempolu bir ses sokağı 

kaplıyor ve kağnının arkasından yine bir toz bulutu yükseliyordu. Bu toz bulutu 

arasında, sanki çölde beyazlara bürünmüş gibi iki kişi, başkan ve kız koşuyorlardı. 

Kemal kızın elini tuttu ve onu kendine çekerek:  

- Daha çabuk, dedi.  

Kız nefes nefese cevap verdi.  

- Daha çabuk gidemiyorum.  

- Çabuk ol bak! Erkek ansızın durdu ve tekrar etti.  

- Bak, dedi.  

Karşı tarafta toz bulutu arkasında beliren bir imam siluetini gösterdi. Başkan:  

- Gel, haydi gel işte, diyerek, kızı elinden tutup kendine doğru çekti ve böylece toz 

bulutu içinde kayboldular.  



 

İMAM ŞAŞIRIP KALDI  

Kemal şöyle dedi:  

- Çabuk gel, çünkü bu kahrolası toz bulutu içinde kayboluyoruz.  

Kız nefes nefese öksürdü. Başkan, güldü, harika bir durumda idiler. Onların tarafına 

ağır ağır gelmekte olan imama doğru koştular ve önünde durdular.  

İmam: 

- Ohh... Latife hanım diyerek elini birbirine çarptı ve devam etti: 

- Sizin böyle erken saatte sokakta ne işiniz var? İmam sabah erken saatlerde sokakta 

başı açık yabancı bir erkekle birlikte olmak ne demek oluyordu diye düşündü. Kızı 

yolundan iterek, ayıplarcasına bir hareketle yoluna devam etmek istedi. Bu sırada 

Başkan onu geri çekti ve:  

- Özür dilerim siz Latife Hanım'ı tanıyorsunuz değil mi?  

İmam homurdanarak cevap verdi:  

- Tanıyorum.  

- Beni de tanıyor musun?  

İmam birden şaşırdı. Daha dikkatle erkeğin yüzüne baktı ve titremeye başladı.  

- Tanrım sen yardım et, diye haykırdı.  

Kemal hızlı ve yüksek sesle sordu:  

- Tanımadın mı? Ben Mustafa Kemal.  

İmam heyecanla yerlere kadar eğildi. Kemal devam etti: 

- Nikahımızı kıymanı istiyorum.  

- Şimdi mi?  

- Derhal!  

- Burada mı?  

- Burada!  

- Gazi hazretleri ben, benim...  

- Emrediyorum.  

İmam kekeleyerek: 

- Evet. Dedi, sonra sustu.  

Mustafa Kemal'in mavi gözlerinde ateş saçan, mutluluk belirten kıvılcımlar çaktı. İmam 

şaşkın bir halde gözleri bir nevi karşı gelen karanlık bakışlarla dolu idi. Çünkü o 

Sultanı tahtından indirmişti. Herkes biliyordu ki halifeye de katlanamayacaktı.  

- Emredersiniz efendim, dedi. Sabahın bu saatinde ortalıkta hiçbir canlı yoktu. Çevrede 

beyaz toz bulutu sanki gelin elbisesinin kuyruğuymuş gibi dalgalanıyordu. İmam nikah 

merasimini bitirdi. Kemal ve Latife Hanım ikilisi ise ters yöne doğru rahat ve mutlu bir 

ritim içersinde koşuyorlardı. Yollarına devam ediyorlarken erkek sordu:  

 

İKİ GAYEM VARDI  

- Biliyor musun şimdi kimsin?  

- Eşinim.  

- Biliyor musun kimin eşisin?  

- Senin. 

Erkek nefes nefese koşan kıza cesaret verir biçimde adımlarını ona uydurarak:  

- Gel çabuk gel, tren bekliyor... Latife sana şimdi yalnız tanrının bildiği bir şeyi 

açıklıyorum. Sen Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanının eşi oldun.  

Başkan bunları gülerek söyleyince, Latife "Bu gerçek mi" der gibi bir an durdu. Başkan 

şunları ekledi:  

- İki gayem vardı. Biri yurdumuzu Cumhuriyet temeline oturtarak hür bir biçimde 

modern bir ülke haline getirmek ve bu cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olarak "hasta 



adamı" sağlığına kavuşturmaktı. En kısa zamanda cumhuriyeti ilan edeceğiz ve beni 

cumhurbaşkanlığına seçecekler. Diğer gayem senin benim olman idi. Başkan kadının 

elini tuttu ve yüksek sesle, mutluluk dolu bir tavırla gülerek koşmayı sürdürdü. 

Latife'de heyecandan benzi soluk halde başkanın arkasından koştu. Sonra aniden o da 

gülmeye başladı. Fakat onun bu gülüşü işitilmiyordu. Sakin, titreyen sesi, çamurlu 

çukurlara giren kağnı tekerleklerinin inler gibi sesleri arasında kayboluyordu.  

 

......BİTTİ...... 

  

 

  

Nazım Gökçek Abinin Üstada Mektubu-1 

Nazım Gökçek 

  

NUR’UN GENÇ BİR TALEBESİNİN ÜSTADIMIZA YAZDIĞI MEKTUBUDUR 

Bismihi Sübhanehu 

Ey inat ve temerrüt ile isyan ve zulmet-i küfür ile tuğyan edip, dehşetli dalalet çirkefine ve uçurumuna düşmüş 

bedbaht beşeriyete hidayet serdarı olarak lütuf ve ihsan olunan Fahrü’l-İslâm, Üstad-ı Âzam, Dellâl-ı Kur’ân, 

Halaskâr-ı Âlem-i İslâm, Tercüman-ı Nur, Mücahid-i Ekber, Gönüller Fatihi, pek muhterem, pek mükerrem, 

kahraman, müşfik, muazzez, aziz ve sevgili Üstadımız Hazretleri! 

Evvela: Ellerinizden kemal-i hürmetle, kemal-i muhabbet ve kemal-i iştiyakla öper, ben kusurlu hakîri manevî 

evlâtlığınıza ve küfür ve dalalete karşı tesis edilmiş muazzam bir sedd-i Kur’ân ve hakkı batılın, imanı küfrün, 

nuru zulmetin savletinden kurtarmak üzere zındıkaya karşı açılmış haşmetli bir raiyet-i Furkan ve tam, kat’i 

ve hakiki bir tereşşuhat-ı Nur olan Risale-i Nur’un hizmetkârlığına kabulümü ilk ve son dileğim olarak bütün 

ruh u canımla istirham ve Bârigâh-ı Kibriyadan bütün varlığımla siz mübeccel Üstadımıza daha uzun ömürler, 

sıhhat ve afiyetler temenni ve niyaz eylerim. 

Henüz ortaokul talebesiyim. Nur’un yeni ve müştak hizmetkârlarındanım. Rıza-yı İlâhî için Kur’ân’a, imana 

ve İslâmiyete vatan ve millete Risale-i Nur’la hizmete bütün mevcudiyetlerini vakf ve feda eden safî ve fedâî, 

aşık ve sadık, fedakâr ve cefakâr, mücahit ve muvahhit Nur kahramanı muazzez ağabeylerimin yolunda ve 

izinde olarak, cadde-i Kübra-yı Kur’aniyede sembolleşen varlığımızla abideleşen İlâhî imanınızla küfr-ü 

mutlakı kahr ve mahv için açmış olduğunuz, ebediyetlerin ve yemyeşil Cennetlerin pırıl pırıl, ışıl ışıl saf ve 

temiz nurlu ufuklarından ılgıt ılgıt esen, ümit ve hayat getiren edalı ve sadalı rüzgarlarla, dehşet, haşmet ve 

azamet içerisinde nazlı, niyazlı dalgalanan âlem-şümul bayrağınızın altında Nur’un aşıkı, Nur’un meftunu, 

Nur’un pervanesi ve Nur’un fedâisi olarak koşan, küçüğünden büyüğünden, gencinden ihtiyarından, 

kadınından erkeğinden, öğrencisinden öğretmeninden, işçisinden dişçisinden, hekiminden hâkiminden 

meydana gelen muazzam Nur kervanının, muhteşem nur-u iman ordusunun ardından boynumda kefen, 

göğsümde iman ve elimde Kur’ân olarak koşuyor boş kalan yerimi alarak safı doldurmaya ve böylece ihsan-ı 

İlâhî tarafından omzuma konulan hizmet-i Kur’âniye ve imaniyeyi ifaya çalışıyorum. 

Elhamdülillah! Halık-ı Zülcelâlin ihsan ve hidayeti, Kur’ân-ı Hakîmin irşadı ve Risale-i Nur’un talimiyle o 

Nur’a ve mukaddes davanın hizmetine erdik. Rabb-i Rahimime milyonlarca hamd ü sena. 

Üstadım Efendim! Dua buyurunuz, Allahu Teâla cümle kardeşlerimizi de, bizi de hayra muvaffak kılsın, daha 

ziyade nurlanmak ve ihlâs-ı tamme nasib ü müyesser eylesin, amin. 

Cihanbaha Üstadımız Efendimiz! Biz burada bütün Nurcu kardeşlerimizle sırr-ı uhuvvet, ittihad-ı maksat ve 



ittifak-ı vazife ile omuz omuza vererek, ihlâsı esas tutarak ve ölürsem şehidim, kalırsam Kur’ân’ın 

hizmetkârıyım parolasını düstur yaparak Kur’ân ve iman hizmetinde cansiperâne çalışmaktayız. Muhtelif 

yerlerde medreseler açtık. Her gün kardeşlerimizin adedi artıyor. Antep’imizde küfr-ü mutlakın beli, cehlin dili 

ve dalaletin boynu kırılmak üzeredir. İnşaallah bir gün gelecek Allah-u Azimüşşanın izni ve iradesi ile Kur’ân-ı 

Hakîmin elmas bir kılıncı olan Risale-i Nur vasıtasıyla zındıkanın, kör dinsizliğin kökünü kazıyacağız, 

inşaallah. 

Muhterem Üstadımız! Biz Risale-i Nur’u şöyle anlıyor ve onun ayn-ı hak ve mahz-ı hakikat olduğunu şöyle 

izhar ederek neşrine çalışıyoruz: 

Risale-i Nur, 130 risaledir, 115’i Türkçe, 15’i Arapçadır. 

Risale-i Nur, muazzam, muhteşem, müzeyyen, mücehhez ve mükemmel bir tefsir-i Kur’ân’dır. 

Risale-i Nur, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın bir mu’cize-i maneviyesidir. 

Risale-i Nur, bir Nur-u Kur’ân’dır. 

Risale-i Nur, kalbin güneşi, ruhun ateşidir. 

Risale-i Nur, havza-i Cinanın gül-ü tevhididir. 

Risale-i Nur, bir kâbe-i irfandır. 

Risale-i Nur, gönlün huzuru, kalbin sürurudur. 

Risale-i Nur’un davası, iman ve ihlâs; yolu, cadde-i kübra-yı Kur’âniye; mesleği Haliliye ve meşrebi de hıllettir. 

Risale-i Nur, ehl-i hidayeti zulmet-i dünyadan bostan-ı bekâya, meydan-ı imtihandan Ravza-i Cinana ve 

zahmet-i hayattan rahmet-i rahata ileten bir müşrid-i azamdır. 

Risale-i Nur, sofra-i Kur’ân, davet-i Rahmandır. 

Risale-i Nur, bağ-ı Rıdvan, ayine-i Furkan ve kal’a-i Kur’ân’dır. 

Risale-i Nur, perde-i zulümatı, nikab-ı galeti yırtmak, küfr-ü mutlakı, temerrüt ve dalaleti parçalamak ve 

savlet-i a’dayı def etmek üzere açılmış bir raiyet-i Kur’ân’dır. 

Risale-i Nur’un maksadı ilim ve irfan, fen ve sanat silahıyla İ’lâ-yı Kelimetullahtır, sünnet-i Nebeviyeyi ihyâdır. 

Risale-i Nur, fen ve ilim ile dalalete girip, inat ve temerrüt ile firavunkârane bir gurur ve dehşetli bir dalaletle 

hakaik-ı imaniyeye karşı çıkıp muaraza eden zındıkların, dinsizlerin, soysuzların, ahlâksız ve milliyetsiz ve 

firenkmeşreplerin inat ve temerrütlerini kıran, parçalayan Kur’ân’ın elmas bir kılıncıdır. 

Risale-i Nur, zekâ eseri, fikir mahsulü değil, ilham eseridir. 

Risale-i Nur, verdiği nurlu, hakikatli, merakâver, cazibedar dersleriyle taklidî imandan tahkikî imana 

yükseltir. 

Risale-i Nur, tahkikî iman dersleri vererek meratib-i imaniyede teali, tereffu ve terakki ettirir. 

Risale-i Nur, kalbin, aklın, ruhun ve vicdanın münevviridir. 

Risale-i Nur’da her bir söz ve fikir, İlâhî bir ateş parçası gibidir. Düştüğü kalp ve gönülleri yakar, his ve 

duyguları alevlendirir, yıkar, temizler ve yükseltir. 

Risale-i Nur, bu zamanın ruhî emrâzını tedavi edip iyileştiren misalsiz bir tiryaktır. 

Risale-i Nur, imanın, Cennetin manevî bir tohumu, küfrün de Cehennem zakkumunun bir çekirdeği olduğunu 

ve bu hakikatlere mebni, kafirin bu dünyada manevî bir Cehennem ve mü’minin de manevî bir Cennet içinde 

bulunduğunu küfrün ve imanın, hidayet ve dalaletin hassas mizanlarına koyup tarttığı hadsiz hüccet ve 

delillerle ispat eder. 

Risale-i Nur, bu asırda bir “urvetü’l-vüska”dır. Ona temessük eden, yapışan; küfrün, cehlin ve dalaletin 

zulmetinden imana, irfana Nur’a, hakka kavuşur. 

Risale-i Nur, ehl-i imana hayat ve küfr-ü mutlaka memattır. 

Risale-i Nur, hilkat-i âlemin muammalarının kâşifidir. 



Risale-i Nur, dirilere hitap eder. 

Risale-i Nur, nifak ve şikakı, fitne ve fesadı kökünden söküp atar ve yerine uhuvvet ve muhabbeti, vifak ve 

ittifakı, tesanüt ve teavünü tesis eder. 

Risale-i Nur, etbaını riya, gurur, kibir, tasannu, temellük, hodfuruşluk, zillet, enaniyet, meskenet gibi ahlâk-ı 

seyyieden kurtarır ve vakar, tevazu, sıdk, şefkat, fazilet, merhamet, izzet ve mahviyet gibi ahlâk-ı hamîdeye 

kavuşturur. 

Risale-i Nur, nice imansız kafirlerin, nice dinsiz zındıkların, nice zalim merhametsizlerin, nice gaddar 

adaletsizlerin, nice beyinli akılsızların, nice kör basiretsizlerin halkalı bellerini, tasmalı boyunlarını ve yukarı 

kalkık burunlarını, Kur’ân-ı Azimüşşanın elmas kılıncıyla kırmış, parçalamış ve Kur’ân-ı Hakîmin ulvî, kudsî, 

muazzam ve muhteşem hakikat ve esasları karşısında rüku ettirmiştir. 

Risale-i Nur’a isnat, nisbet ve iftira edenler ondaki İlâhî hakikatlerin yüksek ve parlak nuruna bakmaktan, 

görmekten, anlamaktan ve inanmaktan aciz, naçiz, nasipsiz, kör, alîl, zelîl, sefil, meçhul, deli, denî, meczup, 

mecruh, me’cur, mefluç ve mütefessih bedbahtlardır. 

Risale-i Nur’un hakkı batılın savletinden kurtarmak üzere açmış olduğu raiyet-i Kur’ân’ın altına koşan, sel 

olup coşan ve kaynayıp taşanlar ezelî ve ebedî gayenin İlâhî ve kudsî ateşi ile yanıp tutuşan, Nur’un aşıkı, 

Nur’un meclubu, Nur’un meftunu ve Nur’un pervanesi, mü’min, müslim, müttaki, musalli, cefalı, vefalı, sadık, 

said, cesaretli, basiretli, fedai, mücahit, muvahhit ve muhsin Müslümandır. 

Ey canımızın canı, sertacımız, sevgili kahraman Üstadımız! 

Bu nefes bu canda bitinceye kadar, bu ruh bu bedeni terk edinceye, bu fer bu gözde zâil oluncaya kadar Risale-i 

Nur’u okuyacağız, okutacağız, yazacağız, neşrinde bütün ruh u canımızla, sabır ve sebat, azim ve metanetle 

çalışacağız. Saçlarımız adedince başlarımız bulunsa ve her gün biri kesilse bu hizmet-i imaniyeden çekinmeyeceğiz 

ve çekilmeyeceğiz ve dünyayı başımıza ateş yapsalar hakikat-i Kur’âniyeye fedâ olan bu başları zındıkaya 

eğmeyeceğiz inşaallah! 

Tekrar tekrar ellerinizden öper ve kıymettar dualarınızı bekleriz, Üstadımız Efendimiz. 

Gaziantep Nur Talebeleri namına 

Nazım Gökçek 

  

2005-04-19 

Nazım Gökçek  
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Bir büyük adam tanıyorum: O da müfessir-i Kur'an Bediüzzaman 

Nazım Gökçek 

Bir büyük adam tanıyorum: Gerçekten büyük insan... Büyüklük mikyası bütün 

büyük ve ideal vasıfları ve bütün ulvî hasletleri şahsında cem’ etmiş. 

Bir büyük adam tanıyorum: Kahramanlık onda bayraklaşmış... 

Bir büyük adam tanıyorum: Asalet ve necabet onda sembolleşmiş... 

Bir büyük adam tanıyorum: Şehamet ve besalet onda tecessüm ve temessül 

etmiş... 

Bir büyük adam tanıyorum: İhlâs ve fazilet onda âbideleşmiş ve ebedîleşmiş... 

Bir büyük adam tanıyorum: O da Bediüzzaman! Asr-ı Saadeti öz nefsinde 

yaşayan ve yaşatan kahraman! 

Bir büyük adam tanıyorum: Kur’an’ın dellâlı ve insanlığın sertâcı, millet-i 

İslâmın şeref tacı, ulvî âlemlerin mübelliğ-i bülbülü... 

Bir büyük adam tanıyorum: Mahzun ve me’yus başların ümidi, kırık ve yanık 

gönüllerin feryadı, zaiflerin kuvveti, âcizlerin kudret menbaı, düşkünlerin, 

şaşkınların hayat nuru... Ve en emin hayat rehberi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Mutlak kuvvete mutlak teslimiyetin ekmel ifadesi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Hakkın sevdalısı, Hakkın dertlisi, Hakkın çilelisi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Hakkın meclubu, Hakkın meftunu, Hakka aşık, 

Hakka sâdık, Hakkı nâtık... 

Bir büyük adam tanıyorum: Tarifsiz ve emsalsiz bir ubudiyetin âmili ve 

tasvircisi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Hakkın sesi ve “mukaddes bir kudretin sayha-yı 

mevcudiyeti”... 

Bir büyük adam tanıyorum: Sevdalı gönüllerin sevgilisi, fikirlerin fatihi, 

vicdanların hamisi, nefislerin musaffisi ve ruhların İlahî mürebbisi... 

Bir büyük adam tanıyorum: En büyük sosyolog, en büyük psikolog, en büyük 

pedagog, gerçek filozof-u İslâm ve en büyük müceddit... 

Bir büyük adam tanıyorum: Ebedî kurtuluşun fecr-i sadığı... 

Bir büyük adam tanıyorum: İnsanlığın Risale-i Nur eserleriyle ukde-i hayatı ve 

nokta-i necatı... 

Bir büyük adam tanıyorum: İmanlı gönüllerde par par yanan kudsî ateş, İlâhî 

irfan meşalesi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Mukaddes davaların hâdimi, asil sevdaların sahibi... 

Bir büyük adam tanıyorum: İslâmın ve insanlığın büyük mukaddes ıstırabını 

bütün zerrat-ı vücuduyla duyan ve yaşayan ve Nur Risaleleriyle dindiren büyük 

velî, kâmil insan... 

Bir büyük adam tanıyorum: Ömrünün her lahzası İlahî ve umumî hizmet-i 

Kur’an ve iman davasının ulvî aşk ve ızdırabıyla, himmet ve hizmetiyle dolu. Şahsı 

için tek dakikası dahi yok. 



Bir büyük adam tanıyorum: Esrarengiz bir varlık. İşkencelerle ve çilelerle geçen 

Risale-i Nur’la giriştiği cihad-ı ekber-i İslâmiyesinde, balın tadı ve zehirin acısını 

şahsında duyan ve birleştiren... Kâh gül yaprakları gibi yumuşak... Kâh şimşekler 

gibi şiddetli... Kâh volkanlar gibi kaynayıp coşan... Kâh tatlı bahar rüzgarları gibi 

ılgıt ılgıt, nazlı niyazlı eserek gönülleri okşayıp, ruhları teshir eden... Kâh gökler gibi 

ağlayan... Kâh seller gibi çağlayan... Ummanlar gibi engin, sonsuzlar gibi esrarlı 

bambaşka bir âlem... 

Bir büyük adam tanıyorum: Hakkın keskin kılıncı. 

Bir büyük adam tanıyorum: Yenilmez kudret-i iman timsali... 

Bir büyük adam tanıyorum: Kâmil, mükemmil... 

Bir büyük adam tanıyorum: Nâfi, müntefi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Gıdası ve gınası marifetullah ve iman-ı billah... 

Muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah (a.s.m.)... 

Bir büyük adam tanıyorum: Zulmün amansız düşmanı, Hakkın, adaletin yılmaz 

ve yenilmez ebedî müdafii... 

Bir büyük adam tanıyorum: Gayesi, ilan-ı tevhid, i’la-yı kelimetullah, küfrü 

takbih, hakkı ilan ve i’la... 

Bir büyük adam tanıyorum: İmanı  Himalayalar’dan daha muhkem, 

okyanuslardan daha derin ve engin... 

Bir büyük adam tanıyorum: Yegane kudret kaynağı; kudsî imanı, İlâhî ideali... 

Bir büyük adam tanıyorum: En büyük serveti; küllî iradeye, sonsuz kudrete 

hudutsuz teslimiyeti... 

Bir büyük adam tanıyorum: İslâm ruhunun, iman şuurunun mücessem timsali... 

Bir büyük adam tanıyorum: Mana ve marifet ikliminin sultanlığına yükselmiş, 

Kur’an’ın dersi ve feyziyle, Resulullah’ın talimiyle... 

Bir büyük adam tanıyorum: Nur Risaleleriyle dava ve ideal adamı, mücahede ve 

mücadele adamı... Azm ve irade adamı... Hamiyet ve gayret adamı... Dert ve ıstırap 

adamı... Cefa adamı, çile adamı... Dert ve ızdıraplara deva ve derman adamı... Cefa 

ve çileleri yok etme adamı... Ümitsizlere ümit kaynağı... 

Bir büyük adam tanıyorum: Zulmetleri yıkan, küfrü kahreden, İlâhî hakaikı 

neşreden, İlahî yumruk ve ruhları ihya eden kudsî nefes...  

Bir büyük adam tanıyorum: Onda Hazret-i Ebubekir’in (r.a.) sıdkı, Hazret-i 

Ömer’in (r.a.) şehameti, Hazret-i Ali’nin (r.a.) cesareti, Hazret-i Osman’ın (r.a.) 

şefkati ve ihlâsı ile Hazret-i Ebuzer el-Gıfari’nin (r.a.) kanaatkârlığı var. 

Bir büyük adam tanıyorum: Onda Hira’nın ruhu, Bedir’in, Uhud’un aşkı, 

kıtalar, iklimler fetheden muhteşem, kahraman orduların asil heyecanı var. 

Bir büyük adam tanıyorum: İman kalesinin çelik burcu... 

Bir büyük adam tanıyorum: Âbid, zâhid, muvahhid ve mücahid bir müslüman... 

Bir büyük adam tanıyorum: Eşsiz bir ibadet aşığı, tam bir abdiyet ifadesi, 

“ubudiyet-i külliye” manasının en mükemmel numunesi, abd-i küllî... 



Bir büyük adam tanıyorum: Sırr-ı hilkat-i kainatın keşşafı olan Nur Risalelerinin 

müellifi... 

Bir büyük adam tanıyorum: Yepyeni bir dünyanın mimar ve müessisi, cemiyeti 

ve tekmil insanlığı iman potasında aşk ve ihlâs mayasıyla yoğuracak emsalsiz 

mücahit. 

Bir büyük adam tanıyorum: İdeal rehber ve mahzen-i esrar... Eşsiz mürşit... 

Bir büyük adam tanıyorum: Tefsir-i Kur’an olan şu Risaleleriyle kudsî âlemlerin 

nurlu ufuklarından, muzdarip ve şaşkın beşeriyete kucak kucak nur saçan, irfan 

saçan, insanlığa insanlık öğreten, ona İlâhî âlemlerin vecd, aşk, ilham ve heyecanını 

sunan, ebedî kurtuluşu ve sonsuz saadeti müjdeleyen büyük idealist. 

Bir büyük adam tanıyorum: Garip... İlahî garipliğin asil mümessili... İsmi garip, 

cismi garip, özü garip, sözü garip... Bediüzzaman... Zamanın garibi... Zamanın 

âlimi... Zamanın bediası... Zamanın harikası... 

Bir büyük adam tanıyorum: Varlığımın mihrakı. İlhamıyla dirildiğim, varlığıyla 

hayat bulduğum, sözleriyle özlendiğim, Nur’larıyla nurlandığım, ismini başıma tac, 

eserlerini minhac ve canıma can edindiğim bir insan... Büyük ve eşsiz Üstad 

Bediüzzaman! Ukde-i hayatım, nokta-i necâtım, gönlümün bağı, yüreğimin yağı, 

halaskârım, nihenbanım, sultanım... Aziz, necip, sevgili Üstadım!  

  

Üstadımın himmetine, Nurcuların duasına muhtaç, pürkusur 

Nazım Gökçek 

(Ruhuna Fâtiha'larla...) 
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Nazım Gökçek  

Rahmetli Nazım Gökçek Ağabeyin Risale-i Nur Hakkında Mektubu-1 

Nazım Gökçek 

  

BİR LİSE TALEBESİNİN RİSALE-İ NUR HAKKINDAKİ FIKRASIDIR 

Bismihî Sübhanehû 

Ben dünya ve uhra hayatımın hakikatini ve mahiyetini Risale-i Nur’dan öğrendim. 

Bana ebedî saadet ve selamet yolunu, cadde-i Kur’âniyeyi, Risale-i Nur tesirli bir 

surette ders verdi.  

Risale-i Nur bu zamanda en yüksek ve en parlak bir Kur’an tefsiridir. Gençliğimizi 

her yönden kurtaracak olan Kur’ân’ın hakikatlerini asrın idrakine uygun bir 

şekilde ders veren imanî ve İslâmî bir şaheserdir.  

Bu itibarladır ki, Risale-i Nur’a olan minnet ve şükranlarımı merhum Üstadım 

Bediüzzaman’ın aziz ruhuna şöyle ithaf ediyorum: 
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Ey benim ruh binam, can evim, gönül yuvam, iman menbaım, irfanım, Nur 

mektebim... 

Ey benim sebeb-i saadetim, medar-ı hayatım, rah-ı hidayetim, huzurum, sürurum, 

Risale-i Nur’um... 

Ey benim kâinatımın güneşi, varlığımın ateşi, tende canım, canda cananım, Üstad-ı 

Necibim Efendim... 

Ey benim değişmez ölçüm, bitmez hazinem, tükenmez definem, nurum, düsturum, 

şiarım, elmas kılıcım, İlâhî meş’alem... 

Ey benim nur-u dîdem, sertacım, gönül başım, Nur mektebim, Risale-i Nur’um, sen 

benim her şeyimsin. Çünkü her şeyimi sendeki Kur’ân ve iman hakikatlerinden 

öğrendim. Hayatım, kâinatım, dünüm, günüm, yarınım...  

Gören gözüm sensin, düşünen aklım sen, duyan gönlüm sen, çarpan kalbim sen, 

işiten kulağım sen, her şey ve her şeyim sensin. Derdim dermanını ve en büyük 

ilâcını, kalbim huzur ve sürurunu, gönlüm iman neşesini, ruhum rahını, aklım 

nurunu, fikrim yolunu ve arzum arzusunu sende bildi, sende buldu ve senden aldı. 

Sen hayat kaynağısın, feyz ve ahenk menbaısın. 

Ey tefsir-i Kur’ân, ey can damarım, şah damarım, nur sensin. Nurlu ağuşun 

annemin şefkatli sinesinden, senin mukaddes ocağın baba ocağından daha sıcak ve 

daha yakındır. Bana çünkü onlar hayat-ı maddiyemin vesilesi, sen ise kalp 

sarayımın, ruh binamın müessisi ve mimarısın.  

Gözüm sensiz göremiyor, gönlüm sensiz duramıyor, ruhum sensiz edemiyor, sen 

ruhumun gıdası, emraz-ı kalbiyemin en keskin ilacısın. Bana kuvvet ve hareket, aşk 

ve hayat, zikir ve fikir, huzur ve sürur, soy ve boy veren sensin.  

Seni bir dem olsun okumaz, okutmaz veya dinlemezsem, gözüm fersiz, kalbim 

dermansız, ruhum gıdasız ve aklım ilaçsız kalıyor. Gören gözüm görmez, işiten 

kulağım işitmez ve söyleyen dilim söylemez oluyor. Bütün benliğim, bütün varlığımı 

çılgın bir kasavet ve derin bir zulmet kaplıyor, damarlarımdan kanımın çekildiğini, 

dermanımın bittiğini, takatimin tükendiğini, kararımın bittiğini, dizimin 

çözüldüğünü hissediyorum. O vakit kendimi dünyanın en zayıf, en aciz, en kuvvetsiz 

ve en zavallı insanı hissediyorum. Düşünecek, konuşacak, yürüyecek kuvveti 

kendimde göremiyorum, bulamıyorum. Yorgun ve ölgün bakışların karşısında, 

bütün İlâhî hakikatlerin, kudsî hikmetlerin parlak nur yüzüne, donuk bir perdenin 

çekildiğini müşahede ediyorum.  

Çünkü, sensiz hiçbir şeye ciddi bakamıyorum ve hiçbir şeyi ciddi göremiyorum. En 

leziz şeylerden dahi neşe alamıyorum. Çünkü sensiz lezzetler lezzetsiz ve neşeler 

neşesiz... Bütün fani zevkler sahte ve yalancı... Evet gerçek zevk sende, gerçek rahat 

sende, gerçek neşe ve nur yine sende, yine sende... 

Ey Nur! Senden ayrılmak, annemden, babamdan ve öz canımdan ayrılmaktan daha 

zor ve daha çetindir. Çünkü onlardan ayrılmak ayrılık olmuyor. Netice, tatlı ve fani 

bir hasret. Fakat, senden ayrılmak gayrılığa inkılap ediyor. Netice, ebedî zillet ve 

hüsran... 

Seni okumak, seni dinlemek, sana bakmak, seni düşünmek sana hizmet etmek, sana 

hizmet edenlere hizmet etmek bana hayat ve saadet verir. İmanıma hız, azmime 

kuvvet ve canıma can veriyor. 



Evet, ey hayatımın hayat lambası Nur! Ey feyz-i Kur’an’daki gelen Nur! Bütün 

ruhumla, bütün mevcudiyetimle inanarak ve güvenerek diyorum ki:  

Sen, akıllara nur, fikirlere istikamet, vicdanlara iz’an, kalplere mana, hislere 

hikmet, ruhlara inkişaf, huzur ve terakki, hayata hayat, saadet ve hareket veren bir 

ahenk menbaısın.  

Sen, mecade dahi, hak ve hakikati, asliyet ve safiyetini, hakikat ve ulviyetini, hikmet 

ve dekaikini gayet ince bir mizan ve gayet mahir bir maharetle nakşeden, nesceden 

ve resmeden bir kudsî ölçüler nizamı ve İlâhî düsturlar manzumesisin.  

Sen, parlak, nurlu, emsalsiz bir Kur’ân mucizesisin.  

Sen, bir nur-u Kur’ân’sın ki, muzdarip, şaşkın beşeriyeti, içine düştüğü gaflet ve 

dalalet girdabından kurtarıyor, hidayet yolunu gösteriyor, hayatıma yön ve 

istikamet veriyorsun.  

Sen, öyle bir tefsir-i Kur’ân’sın ki, sana sadıkâne yapışanları, gafletin derin kör 

kuyusundan, küfrün mülevves bataklığından ve zulmetin kahredici dipsiz adem 

kuyusundan çekip kurtarıyor ve ona temiz hulk-u hüviyet libasını giydirerek 

mukaddes ideallerin ulvî simasına ve sermedî âlemlerin nurlu ufuklarına 

yükseltiyorsun.  

Çünkü, sana sahip olanlarda hırs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve şehvet erir, 

cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat duygusu yok olur, uykusu kalkar, kara ve 

çirkin, bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir, nefes ve kalp işler, kan boruları birer 

mecra-yı Nur olur, hubb-u dünya ve meyl-i masiva kalmaz, ene ve ente gider, yetmiş 

bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve varlığı dağı delinmeye başlar, “ircıî”den 

sesler gelir, vuslat yolu açılır, misk ve anber saçılır, “fedhulî fî ıbâdî” ile memur, 

“fedhulî cennetî” nişanıyla me’cur olur. 

Sen, yepyeni canlı bir ruh ve taptaze, ulvî bir imanın, aşk, şevk ve heyecanı 

içerisinde yeniden doğuşun, ebedî uyarışın ve muhteşem şahlanışın ile şanlı ve canlı 

bir ifadesin. 

Sen, varlık ülkesinde feveran eden bir ruhsun. 

Sen, nurlu bir hayat iradesisin. 

Sen, hakkın boğulmaz gür sesi ve hakikatin, sönmez şimşeğisin. 

Sen, bütün kâinatı sukuttan, inhidam ve izmihlalden, felâket ve helâketten himaye 

ve vikaye eden kudsî bir sedd-i Kur’ânî ve nur-u imanîsin. 

Sen, bir nur ve feyz, ilim, irfan ve hikmet menbaısın. 

Sen, aşılmaz en son ufuk, kırılmaz kudsî ümit ve yenilmez İlâhî kuvvetsin.  

Sen, ey nur! Ömrümün biricik sermayesi ve hayatımın en büyük ve en kudsî 

gayesisin. 

Sen hilkatimin niçini ve hayatımın manasısın. Senin hüsnüne ayine, nuruna pervane 

olmak... 

Evet ey Nur, ne büyük saadet... 

Nazım Gökçek 

(Ruhuna Fâtiha'larla...) 
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Nazım Gökçek  

Nursi'nin mezarını taşıyan askerler konuştu 

Aksiyon Dergisi 

  

Bediüzzaman’ın mezarını gizlice taşıyan askerler yıllar sonra konuştu. Kefeni de 

bedeni de çürümeyen cenazenin taşınmasını kimlerin neden istediğine dair ilginç 

iddialar var. 

1960’ın 12 Temmuz’u… Vakit, gece yarısına yaklaşıyor. Urfa’daki Halil 

İbrahim Dergâhı’ndan balyoz sesleri yükseliyor. Etrafı askerlerle çevrili 

türbede, 111 gün evvel vefat eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yatıyor. 

İhtilal komitesi üstadın mezarını taşıma kararı almış. Ancak balyozları tutan 

askerler mermeri bir türlü kıramıyor. Nihayetinde komutan sesleniyor: “Mezarı 

kim kırarsa 30 gün izin.” Pehlivan lakaplı Yusuf öne çıkıyor: “Ben kırarım.” Orada 

kimin yattığından ne onun ne de diğer askerlerin haberi var. Verilen emir gereği 

Pehlivan Yusuf olanca gücüyle balyozu sallıyor. Önce mermer kırılıyor, sonra 

toprak kazılıyor. Said Nursi’nin naaşı bozulmamış kefeniyle kabirden çıkarılıyor. 

 

Bediüzzaman Said Nursi’nin 84 yıllık hayatı sıkıntılarla geçti. Mahkeme mahkeme, 

şehir şehir dolaştırılıp durdu. Birçok işkenceye maruz kaldı. Kadir Gecesi’ne denk 

gelen 23 Mart 1960 tarihinde İpek Palas Oteli’nde vefat etti. Ardından on binlerin 

duası eşliğinde Hz. İbrahim Makamı’na defnedildi. Vefatından üç gün önce Isparta 

yolunda talebelerine “Bunlar beni anlamadı.” dedi. Bu sözleri adeta vefatından iki 

ay sonra gerçekleşecek olan 27 Mayıs 1960 ihtilalinin habercisiydi. İhtilal olmuş ve 

Adnan Menderes’i idam sehpasına götüren süreç başlamıştı. İhtilali yapanlar 

Bediüzzaman’ı vefatından sonra da rahat bırakmadı. Yeni iktidar mezarın 

taşınmasına karar verdi. Urfa’dan naaş önce uçakla Afyon’a, oradan da Isparta’ya 

götürüldü. Askerler Bediüzzaman Hazretleri’ni taşımakla görevlendirildi. Bu 

sürece şahitlik eden erlerden biri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, diğeri 

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bir diğeri ise İstanbul’da yaşıyor. Pehlivan Yusuf ise 

üç buçuk ay kadar önce vefat etmiş. Said Nursi’nin naaşını taşıyan uçaktaki 

muhabere subayı ise Bursa’da ikâmet ediyor. 

 

KEFENİ HİÇ ÇÜRÜMEMİŞ 

 

12 Temmuz gecesi türbeyi 100 civarında asker kuşatır. İçeriye kimse alınmazken 

bekçilerin de dışarı çıkmasına izin verilmez. Onu ziyarete gelenler birer avuç 

toprağı hatıra olarak yanlarında götürmeye başlayınca Adana’dan getirilen 

mermerlerle mezarın üstü kapatılır. Gece yarısı kabri taşımak için gelen askerler 

balyoz darbelerine rağmen bu mermerleri kıramaz. Yusuf Hayal (1 Aralık 2005’te 

vefat etti) “Ben kırarım.” diyerek başlar vurmaya. Dişleriyle 50 kilogramlık 

çuvalları taşıyan, tek başına bir arabayı 10 dakika boyunca kaldırarak hareket 

etmesine izin vermeyen Yusuf Hayal, balyozu her indirişinde mermerden de 

parçalar ayrılır. Mezarın üstündeki toprağı kürekle dışarı atar. Ve kefene sarılı 

mailto:ofpaksu@hotmail.com


beden ortaya çıkar. 

 

Yusuf Hayal’in kendine anlattıklarını aktaran eşi Emine Hayal, “İçini açmamışlar 

ama kefen hiç çürümemiş. Aynen bugün konulmuş gibi. Sık sık anlatırdı bize Yusuf. 

Kendi elleriyle naaşı çıkartmış. Adanalı bir arkadaşı galiba ona yardım etmiş.” 

diyor. Bu sahnelere şahitlik edenlerden biri de Elbistanlı Tahir Aktaş’tır: 

“Türbenin etrafı abluka altına alınmıştı. Askerden başka hiç kimse yoktu. Biz kabre 

5-6 metre mesafedeydik. Gördüğüm kadarıyla cenaze sanki bugün defnedilmiş 

gibiydi. Bakıştık birbirimizle. Merak ediyoruz kim çıkıyor diye. Mübarek adamın 

ismini hiç işitmemiştik. Ama cenazenin çürümemiş olmasından dolayı tüylerimiz 

diken diken oldu.” 

 

Askere gitmeden önce köylerinde ceset çıkardıklarını, köylünün kokuya 

dayanamayarak oradan kaçtığını anlatan Aktaş, “Ama bu mübarek insan 

çıktığında yeni konulmuş gibiydi. 3 ay 21 gün önce vefat ettiği düşünülünce 

çürümüş olması lazımdı. Ancak kefende bedeni aynen duruyordu.” diyor.  

 

Yusuf Hayal’in anlattıklarını, asker arkadaşı Şenol Başaslan ise şöyle aktarıyor: 

“Gümüşhaneli Yusuf’a mezarın yerini göster, oradan nasıl çıkarttın diye sordum. 

Beni götürdü. Mezarın yerini bir iki gün sonra gösterdi. O zaman anlattıklarına 

inandım. Askerdim, cahildim ama Bediüzzaman Hazretleri’ni seviyordum. Bana 

‘Hiç leke yok. Aynen bugün konmuş gibi’ demişti. Kefen toprağa girdikten hemen 

sonra çürür. Ama o üç aydan fazla kalmış. Mübareğin kefeni çürümemiş.” 

Başaslan, kırılan mermer parçalarını da alaydaki yemekhane kapısının ardında 

gördüğünü kaydediyor. Daha sonra nereye götürüldüğüne dair bilgisi ise yok. Yusuf 

Hayal’in mermeri kırmasından ötürü hak ettiği izni 30 günden 45’e çıkartılır. Bir 

ay kadar önce çıktığı Gümüşhane’nin Demirören köyüne yeniden döner. 

 

TABUT, C-47 UÇAĞINA SIĞMADI  

 

Halilürrahman Dergâhı’nda (Hz. İbrahim Makamı) bir saat içinde yaşanır tüm 

bunlar. Tabut bir arabaya yerleştirilip Şanlıurfa Alay Komutanlığı’na nakledilir. 

Askerî konvoy nizamiye kapısında durdurulurken sadece Bediüzzaman’ın naaşının 

olduğu arabanın girmesine izin verilir. Küçük havaalanında Diyarbakır’dan gelen 

C-47 nakliye uçağı beklemektedir. Uçaktaki dört kişiden pilot Ahmet Kırlay, 

muhabereci Kadri Özkartal ve diğer ekip gece yarısı apar topar kaldırılıp Urfa’ya 

yönlendirilir. Kadri Bey’in eşi Hikmet Özkartal taşınan kişinin Bediüzzaman 

olduğunu daha sonra öğrendiklerini söylüyor. “Biz şehit var sanmıştık. Ama 

Bediüzzaman Hazretleri olduğunu öğrenince tüylerimiz diken diken oldu.” 

 

Tabut, bu uçağa sığmaz. Naaş, daha küçük bir tabuta yerleştirilir. Yusuf Hayal ve 

arkadaşlarına ikinci bir emir verilir: “Büyük tabutu şehrin dışında bir yerde 

yakın.” Benzinle yakılmaya çalışılır, ancak tabut bir türlü alev almaz. Askerlerin bu 

şaşkınlığını Yusuf Hayal’in eşi Emine Hanım şöyle anlatıyor: “Benzini dökmüşler 

ama yakamamışlar. Vilayetin dışında bir yere götürmüşler. Tabutuna kaç teneke 

benzin döktük ama yakamadık derdi. Sonra tabutu oraya gömüyorlar. Bunları 

üzülerek anlatırdı. O mübareği nereye götürdüler hiç bilemiyordu.” 

 

Gece yarısı Afyon Havaalanı’na inen uçağı vali ve yaklaşık 15 asker karşılar. 

Buradaki askerlerden biri de Nizipli Ahmet Çam’dır. Isparta’nın merkezindeki 



58’inci Tümen Karargâh Bölüğü’nde nizamiye nöbetçisidir. “Biraz atıcı, vurucu 

olduğumuz için bizi alıp götürdüler. Muhafız olarak gittik, muhafız olarak geldik.” 

diyen Çam, subayların havaalanında kendilerine katıldığını aktarıyor. Bir 

ambulansa yerleştirilir Bediüzzaman’ın naaşı. Peşine de 3-4 tane askerî araç takılır. 

Araçlar dağların arasından süzülüp sessizce yol alır. “Nereden gittiğimizi 

bilmiyoruz. Dağların tepesiydi. Araba önümüzde gitti, arkadan askerî arabayla 

gittik. Anayollardan gitmedik, dağ yollarıydı. Karanlıktı.” 

 

3-4 saatlik yolun sonunda gece yarısını geçerken Isparta’da meçhul bir yere gelinir. 

Yaklaşık 10 metre ötesinde defnedilen kişinin kimliğini dahi bilmeyen Ahmet 

Çam’ın görevi Bediüzzaman’ı defneden askerlerin tüfeklerini beklemektir. Sabaha 

karşı defin tamamlanır, ancak Çam, sadece uzaktan seyreder. Defnin ardından bir 

yüzbaşı erlere “Hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Sizi asarlar.” der. Bunun üzerine 

kimse ne geldikleri yeri, ne de defin işlemini o günlerde başkasına anlatır. Ahmet 

Çam, defnettikleri kişinin kimliğini günler sonra gazetelerden öğrenir. 

 

Tahir Aktaş, Urfa-Suruç’taki birliğine döndükten sonra ilçenin yaşlıları ile 

konuşarak gece yarısı gizlice kimi çıkarttıklarını öğrenir. Bediüzzaman Hazretleri 

hakkında bilgi aldığı kişilerden biri Bostancı köyünün şeyhidir. “Şeyh efendi 

hadiseyi anlatır ve ağlardı. O kadar duygulanırdı. Ondan bilgi edinmeye çalışırdım 

yasak olduğu zamanlarda.”  

 

Eski adı Höyüklü yeni adı Ecek olan köyde vekâleten karakol komutanlığını 

yürüten Tahir Aktaş’ın eline Said-i Nursi’nin toplanma emri verilen eserleri ulaşır: 

“Şehir merkezi ile pek alakamız yoktu. Köyleri dolaşırken ortaya çıkıyordu eserler. 

Okumayı bilen köylülerde bulunurdu genelde. Karakol komutan vekilliği yaptığım 

zamanlarda sık sık geçerdi elime. Said Nursi’nin eserlerinin toplanması emredilirdi 

yukardan. Ama ben aldığım insanlara geri verirdim. Eserler belli ki bir âlimin 

yazısıydı. Benim Arapça okumuşluğum vardı. Tehlikeli olmadığı belliydi. Dinî 

konulardan bahsediyordu. El koymanın bir anlamı yoktu.” 

 

26 Ekim 1959 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde askerliğine başlayan Tahir Aktaş, altı 

aylık eğitimin ardından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine jandarma olarak gelir. 30 aylık 

askerliğin ardından memleketine dönerek lokanta açar. Mermeri kıran Yusuf 

Hayal Van-Erciş’teki okuldan arkadaşıdır. Ancak Hayal’in birliği Şanlıurfa 

vilayetinin karşısında yer alan, yaklaşık 30 kişiden oluşan toplu birliktir. 72 yaşında 

vefat eden Yusuf Hayal 1961’de askerlik görevinin sona ermesinden üç yıl sonra 

Almanya’ya işçi olarak gider. 24 sene kaldığı Duisburg’da demir döküm 

fabrikasında çalışır. Eşi Emine Hanım’ı dönmesine 5 yıl kala yanına alır. Her altı 

ayda bir eşini ziyarete gelir. 1988’de İstanbul’a kesin dönüş yapan Pehlivan Yusuf, 

askerlikteki anılarını eşi Emine Hanım’a ve ikisi kız biri erkek üç çocuğuna anlatır. 

Emine Hayal, “Bediüzzaman Hazretleri’ni merak ederdi. Kitabı vardı onda, biri 

aldı götürdü. Nasıl aldı kabirden, nasıl çıkarttı onu anlatırdı. Severdi Bediüzzaman 

Hazretleri’ni.” diyor. 

 

“BENİM KABRİM BİLİNMEYECEK” 

 

67 yaşındaki Ahmet Çam ise Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Yeniyazma köyünde 

ikamet ediyor. Isparta’daki askerliği bir kenara konulacak olursa yaşamı köyünün 

dışına taşmamış. Bediüzzaman’ın mezarı ile uğraşılmasına şaşırıyor: “Bir adamın 



cenazesinden asker niye korkmuş ki? Niçin nakletmiş acaba? Şaşırıyor insan. Bir 

adamdan niye korksun devlet.” diyen Ahmet Çam’ın iki yıl süren askerliğinin 

başladığı tarih de Üstad’ın vefatından tam bir yıl öncesine denk geliyor: 23 Mart 

1959. Mart 1961’de de köyüne dönüyor. 68 yaşındaki Şenol Başaslan ise askerliğin 

ardından 1963 yılında yerleştiği İstanbul’da Denizcilik İşletmeleri’nde manevracı 

olarak çalışmış. Kadri Özkartal ise Bursa’da yaşıyor. Kendisi konuşmayı arzu 

etmese de eşi onun yaşadıkları hakkında kısa bilgiler veriyor. 

 

Bediüzzaman Hazretleri vefatından üç gün önce Isparta’dan talebeleri Bayram 

Yüksel, Hüsnü Bayram ve Zübeyir Gündüzalp ile gizlice Urfa’ya geldi. Hükümet 

temsilcilerinin “Bir an önce ayrıl” uyarılarına rağmen, “Ben buraya dönmeye değil 

kalmaya geldim.” diyerek vefatını haber veriyordu. 21 Mart’ta geldiği, herkese 

kapısını açan, sofrasına misafirsiz oturmayan Hz. İbrahim’in makamında gözlerini 

yumdu. Yaşadığı yıllarda mezarının Urfa’da kalmayacağına da işaret ediyordu: 

“Benim kabrim çoklar tarafından bilinmeyecek.” 

 

 

BEDİÜZZAMAN’IN MEZARININ TAŞINMASINI İSTEYENLER MASONDU 

 

Bediüzzaman Hazretleri’nin küçük kardeşi Abdülmecid Ünlükul, Konya’da 

oturuyordu. Temmuz 1960’ın ilk günlerinde Vali Bey’in kendisini beklediği haberi 

iletildi. Odaya girdiğinde üç generalle karşılaştı: Cemal Tural, Refik Tulga ve 

Mucip Ataklı. 

 

Abisinin mezarını şark ahalisinden ziyarete gelenler arasında kaçaklar olduğu, 

nazik bir zaman geçirildiği söylenir. Bu yüzden İç Anadolu’da bir bölgeye 

nakledileceği söylenir. Israr etmemesi, buna mecbur olduğu, dilekçeyi imzalaması 

gerektiği ifade edilir. Ünlükul, “Bari mezarında rahat etsin.” feveranına rağmen 

istemeye istemeye dilekçeyi imzalar. Bu dilekçe Milli Birlik Komitesi’ne dönemin 

İçişleri Bakanı emekli General İhsan Kızıloğlu tarafından sunulur. Ancak komiteye 

talebin Abdülmecid Ünlükul tarafından geldiği, abisini ziyaret edemediğinden 

dolayı ikamet ettiği Konya’ya taşımak istediği aktarılır. Dilekçe metni de orada 

okunur. Hukuki bir sorun olmadığı da belirtilir. 

 

Ünlükul’u dinlemeye gerek duymayan Milli Birlik Komitesi İçişleri Bakanı’na 

taşıma yetkisi verir. Komite üyesi Ahmet Er, kararın alındığı toplantıda 

bulunmadığını ancak Cemal Tural, Refik Tulga, Mucip Ataklı ve İhsan 

Kızıloğlu’nun mason olduğunu iddia ediyor: 

 

“Kanaatimi söylüyorum. Bunlar yapabilirler. Bu isimler masondur. Komitenin 

içinde İslam’a karşı olanlar da vardı, olmayanlar da. Ama İslamiyet’in 

büyüklüğünün farkında olan hiç kimse yoktu. Dini bütün adam yoktu. Ezanın 

Türkçeleşmesi üzerine çok kavgalar ettik. İslamiyet havanın, suyun, ışığın girmediği 

yere kadar girmiş. İslamiyet hayatımızın bir parçası değil A’dan Z’ye kadar bir 

bütündür.”  

 

Milli Birlik Komitesi üyelerinin kandırılmış olabileceğini değerlendiren Ahmet Er, 

“O bir cinayetti. Bu kadar büyük müçtehidi nasıl rahatsız edersiniz.” diyor. 

Abdülmecid Ünlükul, ağlaya ağlaya mezarın taşınmasına şahitlik eder. Hatta diğer 

şahitlerin aktardığı gibi abisinin kefeni bugün konulmuş gibidir ve kefeni açtığında 



tebessüm eden yüzünü görür.  

 

CEMAL TURAL KARŞIMDA KALP KRİZİNDEN ÖLECEKTİ 

 

Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Necmeddin Şahiner, 1966 

yılında Genelkurmay Başkanı olan Cemal Tural’a önce mektup yazar sonra da onu 

ziyaret eder. “Tural karşımda kalp krizinden ölecekti. Bir daha bana Said Nursi ile 

ilgili mektup göndermeyeceksin, beni aramayacaksın, kitap göndermeyeceksin 

dedi.” Taşınma olayının müsebbibi olarak ihtilalcileri gösteren Şahiner, 

Bediüzzaman’ın mezarının sadece birkaç talebesi tarafından bilinmesiyle ilgili “Bu 

olay Cenab-ı Hakkın, onun duasını zalimlerin eliyle kabul etmesidir.” diyor. 

  

  

2006-03-30 

Aksiyon Dergisi 

 

  

Rahmetli Nazım Gökçek Ağabeyin Risale-i Nur Hakkında Mektubu-1 

Rahmetli Nazım Gökçek 

  

BİR LİSE TALEBESİNİN RİSALE-İ NUR HAKKINDAKİ FIKRASIDIR 

Bismihî Sübhanehû 

Ben dünya ve uhra hayatımın hakikatini ve mahiyetini Risale-i Nur’dan 

öğrendim. Bana ebedî saadet ve selamet yolunu, cadde-i Kur’âniyeyi, 

Risale-i Nur tesirli bir surette ders verdi.  

Risale-i Nur bu zamanda en yüksek ve en parlak bir Kur’an tefsiridir. 

Gençliğimizi her yönden kurtaracak olan Kur’ân’ın hakikatlerini asrın 

idrakine uygun bir şekilde ders veren imanî ve İslâmî bir şaheserdir.  

Bu itibarladır ki, Risale-i Nur’a olan minnet ve şükranlarımı merhum 

Üstadım Bediüzzaman’ın aziz ruhuna şöyle ithaf ediyorum: 

Ey benim ruh binam, can evim, gönül yuvam, iman menbaım, irfanım, Nur 

mektebim... 

Ey benim sebeb-i saadetim, medar-ı hayatım, rah-ı hidayetim, huzurum, 

sürurum, Risale-i Nur’um... 

Ey benim kâinatımın güneşi, varlığımın ateşi, tende canım, canda cananım, 

Üstad-ı Necibim Efendim... 

Ey benim değişmez ölçüm, bitmez hazinem, tükenmez definem, nurum, 

düsturum, şiarım, elmas kılıcım, İlâhî meş’alem... 

Ey benim nur-u dîdem, sertacım, gönül başım, Nur mektebim, Risale-i 

Nur’um, sen benim her şeyimsin. Çünkü her şeyimi sendeki Kur’ân ve iman 



hakikatlerinden öğrendim. Hayatım, kâinatım, dünüm, günüm, yarınım...  

Gören gözüm sensin, düşünen aklım sen, duyan gönlüm sen, çarpan kalbim 

sen, işiten kulağım sen, her şey ve her şeyim sensin. Derdim dermanını ve en 

büyük ilâcını, kalbim huzur ve sürurunu, gönlüm iman neşesini, ruhum 

rahını, aklım nurunu, fikrim yolunu ve arzum arzusunu sende bildi, sende 

buldu ve senden aldı. 

Sen hayat kaynağısın, feyz ve ahenk menbaısın. 

Ey tefsir-i Kur’ân, ey can damarım, şah damarım, nur sensin. Nurlu ağuşun 

annemin şefkatli sinesinden, senin mukaddes ocağın baba ocağından daha 

sıcak ve daha yakındır. Bana çünkü onlar hayat-ı maddiyemin vesilesi, sen 

ise kalp sarayımın, ruh binamın müessisi ve mimarısın.  

Gözüm sensiz göremiyor, gönlüm sensiz duramıyor, ruhum sensiz edemiyor, 

sen ruhumun gıdası, emraz-ı kalbiyemin en keskin ilacısın. Bana kuvvet ve 

hareket, aşk ve hayat, zikir ve fikir, huzur ve sürur, soy ve boy veren sensin.  

Seni bir dem olsun okumaz, okutmaz veya dinlemezsem, gözüm fersiz, 

kalbim dermansız, ruhum gıdasız ve aklım ilaçsız kalıyor. Gören gözüm 

görmez, işiten kulağım işitmez ve söyleyen dilim söylemez oluyor. Bütün 

benliğim, bütün varlığımı çılgın bir kasavet ve derin bir zulmet kaplıyor, 

damarlarımdan kanımın çekildiğini, dermanımın bittiğini, takatimin 

tükendiğini, kararımın bittiğini, dizimin çözüldüğünü hissediyorum. O vakit 

kendimi dünyanın en zayıf, en aciz, en kuvvetsiz ve en zavallı insanı 

hissediyorum. Düşünecek, konuşacak, yürüyecek kuvveti kendimde 

göremiyorum, bulamıyorum. Yorgun ve ölgün bakışların karşısında, bütün 

İlâhî hakikatlerin, kudsî hikmetlerin parlak nur yüzüne, donuk bir perdenin 

çekildiğini müşahede ediyorum.  

Çünkü, sensiz hiçbir şeye ciddi bakamıyorum ve hiçbir şeyi ciddi 

göremiyorum. En leziz şeylerden dahi neşe alamıyorum. Çünkü sensiz 

lezzetler lezzetsiz ve neşeler neşesiz... Bütün fani zevkler sahte ve yalancı... 

Evet gerçek zevk sende, gerçek rahat sende, gerçek neşe ve nur yine sende, 

yine sende... 

Ey Nur! Senden ayrılmak, annemden, babamdan ve öz canımdan 

ayrılmaktan daha zor ve daha çetindir. Çünkü onlardan ayrılmak ayrılık 

olmuyor. Netice, tatlı ve fani bir hasret. Fakat, senden ayrılmak gayrılığa 

inkılap ediyor. Netice, ebedî zillet ve hüsran... 

Seni okumak, seni dinlemek, sana bakmak, seni düşünmek sana hizmet 

etmek, sana hizmet edenlere hizmet etmek bana hayat ve saadet verir. 

İmanıma hız, azmime kuvvet ve canıma can veriyor. 

Evet, ey hayatımın hayat lambası Nur! Ey feyz-i Kur’an’daki gelen Nur! 

Bütün ruhumla, bütün mevcudiyetimle inanarak ve güvenerek diyorum ki:  

Sen, akıllara nur, fikirlere istikamet, vicdanlara iz’an, kalplere mana, 

hislere hikmet, ruhlara inkişaf, huzur ve terakki, hayata hayat, saadet ve 

hareket veren bir ahenk menbaısın.  

Sen, mecade dahi, hak ve hakikati, asliyet ve safiyetini, hakikat ve ulviyetini, 



hikmet ve dekaikini gayet ince bir mizan ve gayet mahir bir maharetle 

nakşeden, nesceden ve resmeden bir kudsî ölçüler nizamı ve İlâhî düsturlar 

manzumesisin.  

Sen, parlak, nurlu, emsalsiz bir Kur’ân mucizesisin.  

Sen, bir nur-u Kur’ân’sın ki, muzdarip, şaşkın beşeriyeti, içine düştüğü 

gaflet ve dalalet girdabından kurtarıyor, hidayet yolunu gösteriyor, 

hayatıma yön ve istikamet veriyorsun.  

Sen, öyle bir tefsir-i Kur’ân’sın ki, sana sadıkâne yapışanları, gafletin derin 

kör kuyusundan, küfrün mülevves bataklığından ve zulmetin kahredici 

dipsiz adem kuyusundan çekip kurtarıyor ve ona temiz hulk-u hüviyet 

libasını giydirerek mukaddes ideallerin ulvî simasına ve sermedî âlemlerin 

nurlu ufuklarına yükseltiyorsun.  

Çünkü, sana sahip olanlarda hırs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve 

şehvet erir, cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat duygusu yok olur, uykusu 

kalkar, kara ve çirkin, bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir, nefes ve kalp işler, 

kan boruları birer mecra-yı Nur olur, hubb-u dünya ve meyl-i masiva 

kalmaz, ene ve ente gider, yetmiş bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve 

varlığı dağı delinmeye başlar, “ircıî”den sesler gelir, vuslat yolu açılır, misk 

ve anber saçılır, “fedhulî fî ıbâdî” ile memur, “fedhulî cennetî” nişanıyla 

me’cur olur. 

Sen, yepyeni canlı bir ruh ve taptaze, ulvî bir imanın, aşk, şevk ve heyecanı 

içerisinde yeniden doğuşun, ebedî uyarışın ve muhteşem şahlanışın ile şanlı 

ve canlı bir ifadesin. 

Sen, varlık ülkesinde feveran eden bir ruhsun. 

Sen, nurlu bir hayat iradesisin. 

Sen, hakkın boğulmaz gür sesi ve hakikatin, sönmez şimşeğisin. 

Sen, bütün kâinatı sukuttan, inhidam ve izmihlalden, felâket ve helâketten 

himaye ve vikaye eden kudsî bir sedd-i Kur’ânî ve nur-u imanîsin. 

Sen, bir nur ve feyz, ilim, irfan ve hikmet menbaısın. 

Sen, aşılmaz en son ufuk, kırılmaz kudsî ümit ve yenilmez İlâhî kuvvetsin.  

Sen, ey nur! Ömrümün biricik sermayesi ve hayatımın en büyük ve en kudsî 

gayesisin. 

Sen hilkatimin niçini ve hayatımın manasısın. Senin hüsnüne ayine, nuruna 

pervane olmak... 

Evet ey Nur, ne büyük saadet... 

Nazım Gökçek 

(Ruhuna binler Fatiha...) 

  

2005-04-22 
 

 



**NAZIM ATATÜRK'E DE SÖVÜYORDU...  

Nazım'ın 28 Kanunsani başlıklı şiiri dikkatle okunduğu zaman her hareket ve her 

hadisede Atatürkçülük'ten bahseden, bizdeki komunistlerin aslında Atatürk'ün adını 

bir maske, hatta bir cankurtaran simidi gibi kullandıkları daha iyi anlaşılır.. Nazım'ın 

ilk ve açık komunist propaganda yapan şiirine birlikte gözatalım... 

......... 

Trabzon'dan bir motor açılıyor 

Sahilde kalabalık 

Motoru taşlıyorlar 

Son perdeye başlıyorlar 

BURJUVA KEMAL' in omuzuna binmiş 

KEMAL KUMANDANIN kordonuna 

  

  

  

HABERLER 18.04.2005  PAZARTESİ 

 

Bediüzzaman’ın talebesi Nazım Gökçek hocaefendi toprağa verildi  

 

  

Hayatını iman ve Kur'an hizmetine adayan Nazım Gökçek Hocaefendi ebediyete intikal 

etti. 62 yaşında kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Gökçek, son 15 yıl içinde 

iki kez kalp ameliyatı geçirmişti.  

Ortaokul yıllarında Risale-i Nur'la tanışan Gökçek, bir çok insanın hidayetine vesile 

olmuştu. Gökçek, Ulucami'de ikindi namazını müteakip yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı 

cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazım 

Gökçek Hocaefendi'nin yakın arkadaşı araştırmacı-yazar Necmettin Şahiner, ortaokul 

yıllarında aynı sırayı paylaştıklarını ve o yıllarda Gökçek’in Bediüzzaman Said Nursi'ye 

bir mektup yazdığını belirtti. Şahiner, Bediüzzaman'ın da bunun üzerine dualar ederek, 

Gökçek'i talebeliğe kabul ettiğini ifade etti. Gökçek, Risale-i Nur'un parçalarından, 

‘Hastalar Risalesi ve Miftah-ül İman'ı gibi eserleri de seslendirerek insanların hizmetine 

sunmuştu. Gökçek'in cenaze namazına, Mehmet Kırkıncı Hocaefendi, Bediüzzaman'ın 

talebelerinden Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur, Anadolu Tevhid Vakfı Başkanı Yaşar 

Torun, belediye başkanları ve binlerce seveni katıldı.  

Adem Yılmaz, Gaziantep  

 

  

18.04.2005  



  

***Mustafa Sungur Ağabey,definden sonra bir hatırasını şöyle anlattı:Br gün Üstadın 

yanındaydım.Nazım Gökçek İçin -ki Lisede üstad için yazmış olduğu şiirden dolayı- O 

benim manevi evladımdır-demiştir diye nakletmişti. 

  

Haberler 

Nazım Gökçek vefat etti 

Daha önce iki defa açık kalp ameliyatı geçiren Nur hizmetkârlarından Nazım 

Gökçek dün öğle saatlerinde Gaziantep’deki evinde 63 yaşında Hakkın 

rahmetine kavuştu.  

1943 Gaziantep doğumlu olan Gökçek, ömrünü Risâle-i Nur hizmetlerine 

adamıştı. Lise yıllarında tanıdığı Risâle-i Nur’u  

ahenkli ve güzel okumasıyla da tanınıyordu.  

Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gaziantep Ulu Camii’nden kaldırılarak, 

Gaziantep Mezarlığına defnedilecek.  

YENİ ASYA / GAZİANTEP  

17.04.2005  

  

‘İhtilalin süvarisi’ idamdan önce Yasin Sûresi’ni okuyordu 

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, “İhtilalin Süvarisi” kitabıyla gündeme gelen Binbaşı 

Fethi Gürcan'ın idam edilmeden önce Yasin Sûresi’ni okuduğunu anlattı.  

Kırkıncı Hocaefendi, Gürcan, idamdan önce telkin için imam gönderilmesini kabul 

etmesine karşın Talat Aydemir’in imam istemediğini bildirdi.  

Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, 1953 ile 54 yılları arasında Erzurum’da askerliğini 

yaparken komutanlığını yapan Binbaşı Fethi Gürcan hakkında bir yakınının şahitliği ile 

ölüm anlarını Zaman’a anlattı. Erzurum’da yüzbaşı rütbesiyle Merkez Komutanlığı 

yapan Fethi Gürcan, Kırkıncı Hocaefendi’yi, hakkında yapılan ‘Risale-i Nur okuyor’ 

şeklindeki şikayet üzerine askerî cezaevine gönderir. 27 Mayıs darbesinin ardından 

tutuklanan Fethi Gürcan, Kırkıncı Hocaefendi’nin yakın bir arkadaşıyla aynı cezaevine 

konur. Kırkıncı Hocaefendi, Gürcan’la ilgili şunları anlattı: “Nazım Gökçek isimli 

arkadaşımız 27 Mayıs ihtilalinden sonra tutuklanarak Binbaşı Fethi Gürcan’ın yan 

koğuşuna kapatılmıştı. Bir gün Nazım Bey’e, ‘Nazımcığım, ben küçükken Yasin 

Sûresi’ni ezberlemiştim. Ancak şimdi unuttum. Bana yazar mısın?’ demiş. Nazım Bey 

de sûrenin tamamını yazmış. Binbaşı Gürcan daha sonraları Yasin Sûresi’ni okumaya 

başlamış.” dedi. 21 Mayıs ihtilalinin kudretli ismi Albay Talat Aydemir hakkında da 

ilginç bilgiler veren Kırkıncı Hocaefendi, “İdamdan önce Binbaşı Gürcan telkin için 

imam gönderilmesini kabul ederken, Talat Aydemir imam gönderilmesi teklifini geri 

çevirmişti.” diye konuştu. Nesrin Turhan tarafından ‘anı-roman’ türünde kaleme alınan 



‘İhtilalin Süvarisi’ isimli kitapla tekrar gündeme gelen emekli Süvari Binbaşı Talat 

Turhan, 21 Mayıs 1963’te Albay Talat Aydemir’le birlikte darbeye teşebbüs etmiş; 

ancak başarılı olamamıştı. 27 Mayıs 1964’te ihtilal sırasındaki komutanı Talat 

Aydemir’den önce idamı infaz edilen Gürcan, ölmeden önce ailesine vasiyet olarak şu 

satırları yazmıştı: “Yavrularım, annenizi üzmeyiniz, tahsilinize devam edin, vatana ve 

millete yararlı insanlar olmak için çalışın, Allah sizi fena insanlardan korusun. Hepinizi 

önce Allah’a sonra asil Türk milletine emanet ediyorum.”  

‘Cumhurbaşkanı olacaklar nerede?’  

Nesrin Turhan’ın kitabında Fethi Gürcan’ın, Ankara Merkez Cezaevi’nde, idam 

kararını veren hakime “Bu ihtilal başarılı olsaydı, orduya binbaşı rütbesiyle dönmekten 

başka bir isteğim yoktu... Cumhurbaşkanı, başbakan olacaklar nerede? Onları üçer 

dörder yılla kurtardınız... Bizleri bu yollara sürükleyenler en yüksek makamlarda 

oturuyorlar!.. Onları davaya bulaştırmamak için elinizden geleni yaptınız.” dediği 

aktarılıyor.  

‘Hayatım Hatıralarım’ ismiyle hatıralarını kaleme alan Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, 

askerliği döneminde zaman zaman kendisine kötü davranan, bazen de abdest alması için 

su getiren Fethi Gürcan’ın ölüm anını aktardıktan sonra kitabında da yazdığı şu 

ifadeleri tekrarladı: “Fethi Bey’deki bu iman alameti bana yapmış olduğu bütün 

zulümleri unutturdu.” Kırkıncı Hocaefendi’nin 1953-54 yılları arasında askerlik 

yaparken Gürcan’la ilgili anıları ise şöyle: “O zamanlar CHP-DP kavgası çok 

şiddetliydi. CHP’liler benim, insanları DP’ye teşvik ettiğimi zannetmişler ve beni 

merkez kumandanına şikayet etmişler. Bir gün baktım inzibat çavuşu kaldığım yere 

geldi. ‘Fethi Yüzbaşı çarşıda seni bekliyor’ dedi. Cebimde de Serdengeçti’nin bir 

mecmuası vardı. Kapağına Bediüzzaman Hazretleri’nin fotoğrafını koymuştu.  

Fethi Gürcan seccademi serdi  

Fethi Bey, ‘şikayet edildin’ dedi. Nahiye müdürüne gidip ifade vermemi istedi. Nahiye 

müdürü, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’larla ilgili saçma sapan şeyler söylüyordu. 

Akşam olunca Fethi Bey, ‘Asker dışarda kalamaz” diyerek beni birliğime götürdü. 

Döndüğünde tabur komutanının selahiyeti dahilinde bana 29 gün hapis cezası verdiğini 

söyledi. Beni eski çadırları depoladıkları bir odaya hapsettiler. İçerde öyle bir rüzgar 

vardı ki, percerelerden giren kar ortaya birikmişti. Çok terliydim, ‘buradan sağ 

çıkamam’ diye düşünüyordum. Birden kapı çalındı. Beni çağırtan Fethi Bey’di, ‘Hocam 

gel seni çok yorduk. Çay demledim. Hocama bir çay içireyim dedim.’ dedi. Ancak bir 

süre sonra benden Bediüzzaman hakkında konuşmamı istedi. Ben de kendisiyle 

görüşmediğimi, “Nahiye müdürüne verdiğim ifademin doğru olduğunu söyledim. Fakat 

inanmadı ve Üstad hakkında kötü sözler sarf etti. Sonra beni tekrar depoya götürdüler. 

Fethi Bey beni tekrar çağırttı. Yine gönlümü almak istedi. Ardından yine aynı hakaret 

ve küfürler sabaha kadar devam etti. Sabaha doğru uykuya dalmıştım. Bir de baktım 

kapı açıldı. Hiç unutmam, Fethi Bey’in sol kolunda bir seccade, çavuşun elinde bir 

demlik su, ‘Hocam kalk, ezan okundu, çavuş su döksün abdestini al, namazını kıl.’ dedi. 

Çavuş suyu döktü, Fethi Bey seccadeyi bizzat kendisi serdi ve gitti. Daha sonra 

pencereyi tamir ettirdi. Üç gün orada kaldıktan sonra hapisten çıkarıldım. Beni 

koğuşumda göz hapsine aldılar.” 



25.05.2004 

Ahmet Ünal 

Erzurum 

http://www.zaman.com.tr/?bl=haberler&alt=&hn=51796  

  

  

 

  

İZETTİN YILDIRIM Ağrı’nın Patnos ilçesinin Kızılkaya köyünde 1946 yılında 

dünyaya geldi.İmam olan babası  Tahir Yıldırım’ı genç yaşta kaybetti.İlkokul 

öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra Doğu’nun çeşitli vilayetlerinde medrese 

tahsili gördü.O sırada Nureddin Geylani isimli hocası vasıtasıyla Risale-i Nur 

eserleriyle tanıştı ve Bediüzzaman Said Nursi  hazretlerinin bu kıymetli eserlerini 

tetkik etmeye başladı.Ardından İstanbul’a gelerek askerlik görevini yaptı 

.Askerlikten  sonra Risale –i Nur ekolünün önemli isimlerinden Tahiri ağabeyle 

bir süre birlikte kaldı.Duygu ve düşünce alemini Risale –i Nur eserlerine açan 

İzzettin Yıldırım hizmet etmek için Gaziantep’e gitti ve Nazım Gökçek bey ile 

uzun süre birlikte hizmet etti. Yıldırım’ın o tarihten itibaren çileli hizmet hayatı 

başlamıştı.Daha sonra ağabeyleri tensibiyle Çorum vilayetine gönderildi.Vakıf 

insan olarak bu şehirde önemli hizmetler gördü.Gösterdiği üstün performansla 

Risale-i Nur’a kahramanca ve fedakarlıkla nasıl hizmet edilebilceğini örneklerini 

sergileyen Yıldırım,bir çok kişiyi o güzel,nazik,narin ve bey efendi tavrıyla 

kendisinden bahsettirdi.Çorum’dan sonra ikinci hizmet noktası 

Eskişehir’di.Risale-i Nur mesajını insanlara iletecek yetkin bir kişiye ihtiyaç 

hisedilen bu şehirde İzzettin Yıldırım uzunca bir süre kaldı.Diğer kardeşleri ve 

annesinin de bu şehre yerleşmesiyle Eskişehir Yıldırım’ın memleketi 

oldu.Yıldırım,binlerce gencin yetişmesine katkıda bulundu.1990 yılında yakın 

arkadaşları Zekeriya Özbek.Hüseyin Daşkın,Gıyaseddin Bingöl ve Yasin 

Yıldırım’la birlikte Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruculuğunu yaptı.bu 

arada Bediüzzaman hazretlerinin de bir ideali olan Van’da Medresetü’z-Zehra 

manasında bir üniversite kurulması için yanıp tutuşuyordu.Amacı 

Anadolu,Kafkasya ve Ortadoğu arasında kalan bu bölgede bir eğitim seferberliği 

başlatmak,dini ilimlerle müspet ilimlerin kaynaşacağı bir eğitim anlayışı 

geliştirmekti.Bölgedeki ekonomik ve kültürel geri kalmışlığın bir çok sorunun 

sebebi olduğunu gördüğü için,bölge çocuklarına eğitim imkanı sağlamayı çok 

önemsiyordu.Zehra Üniversitesi’nin yeri alındığında mutluluktan uçar bir 

haldeydi.Daha sonra bu proje ilk adım olarak lise şeklinde düşünülerek inşa 

faaliyetlerine başlanıldı. 



İzzettin  Yıldırım Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluşundan sonra İstanbul’a 

yerleşti. 

  

  

****Okuduğu;Hastalar risalesi ve Miftahul İman.Bak 
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****MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ İLE RÖPORTAJ 

Büyük resmi görmek 

için resmin üzerine 

tıklayın...  

HİZMET EKSENİNDE RÜYA VE HATIRALAR 

 

...Rüyalar bir insanın kalb aynasına gelen yansımalardır. Bu aynanın is ve pastan 

temizliği nispetinde rüyalar da aydınlık bir iklimden salih ve sahih manaları muhtevi 

olur.İç nasılsa dışa öyle akseder.Sadık bir insanın rüyasıdır ki, Haktan gelen müjde ve 

ilham esintileri ile dopdolu olur.Hadiste buna mübeşşirat deniliyor.Müjdeler 

demektir.İşte Asrımızda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ifadesiyle “Sıddık” 

makamının temsilcilerinden Mehmed Kırkıncı Hocaefendi de  

 

“Kalp ayinesin sufi 

Eğer kılar isen sâfi 

Açılır sana bir kapu 

Ayan Cemalullah”  

 

sırrına erenlerden olduğundan, Hizmet mihverli gördüğü bazı rüyaları ve Hocaefendi ile 

alakalı bazı hatıralarını tespit etmek arzu ettik.Randevu alıp kendilerini ziyaret arzu 

ettiğimizi ilettik.Hocamız kırmayıp,kabul buyurdular.Volkan Polat beyin kamerasını da 

yanımıza aldık. Suffa vakfında 7 ekim 2002 tarihinde kendisiyle özel olarak görüştük. 

Osman Demirci hocaefendi de röportajımızda hazır bulundu.Burada Hocamıza bir kere 

daha teşekkür ederken sizin de istifade etmenizi temenni ediyoruz. Salih Okur 

 

Soru: Hocaefendi ile alakalı gördüğünüz bazı rüyaları anlatabilirmisiniz Hocam.? 

http://www.sozler.com.tr/tr/?sayfa=kaset_listesi


 

Hocaefendi ila alakalı gördüğüm çok rüyalar var.Hepsi müspet.Her rüya böyle.Mesela 

bir tanesinde bir saray gördüm.Çok geniş,ucu bucağı olmayan bir saray.Çok uzak 

yerlerinde bazı ufak tefek insanlar oturuyorlar.Zorla görüyorum.Ben o binanın 

altına,üstüne bakarken bir de baktım ki, Hocaefendi orada yanımda belirdi.O binayı 

bana anlatıyor,tarif ediyor.Bir zaman sonra hocaefendinin validesi(Allah rahmet etsin) 

dünyasını değişti.(1993)Ben onun cenazesine gidememiştim.İstanbul’a geldim.Demirci 

Hocaya dedim ki: “Ben Fethullah hocanın annesine taziyeye gidiyorum.Gel beraber 

gidelim.” 

 

Ahmed Şahin efendi de dedi ki: “Ben de hiç hocaefendinin yakınında olup,sohbetinde 

bulunamamıştım.Ben de geleyim”.Üçümüz gittik.Sabah kahvaltısında beraber olup,çok 

uzun boylu sohbetler ettik.Sonra beni bir ara odasına aldı.Baktım odasında ince bir 

döşek,ince bir yorgan, hasır var,beyaz deri.Yatağına oturttu.Geçmişten bazı şeyler 

konuştuk.Söz nereye geldiyse, dedim ki, “Ben böyle bir rüya gördüm.”O rüyayı 

anlattım.Acaba nasıl bir tevili olabilir?Hiç tevilini düşünmemiştim. Dedi: Hocam 

estağfirullah,sen tevil et.” O an aklıma geldi: “Herhalde senin bu hizmetin çok 

genişliyecek” dedim.Daha o zamanlar hizmetler böyle genişlememişti... 

 

...Kırkıncı Hocaefendi daha sonra Medinenin mühim alimi merhum Ali Ulvi Kurucu ile 

alakalı şu hatırayı nakletti: Ali Ulvi ağabey bir tarihte Erzurum’a geldi. O sırada A.K 

da Erzurum’da idi.Telefon etti: “Hocam Ali Ulvi ağabey seni ziyarete gelecek.” 

Dedim: “Aman aman,estağfirullah.Ben onu ziyarete geleyim.” 

Dedi ki: “Hocam Ali Ulvi bey ısrar ediyor. “İlla ben onu ziyarete geleceğim” 

diye.Geldi,Kümbette oturduk.Sohbet ettik.Dedi ki: “Hocaefendi de burada sizin 

yanınızda mı kaldı?” Dedim: “Evet burada beraber kaldık.”Dedi: “Ne kadar hoş bir 

yer,ne kadar huzur buldum.” Sonra sordu: “O Gençlik zamanında,burada kalırken 

nasıldı?” 

 

Dedim ki: “O zaman da böyle,ubudiyyeti vardı,teheccüdü vardı.Gözü yine 

yaşlıydı.Risale okurken bir sahabenin ismi geçse yine gözünden yaş gelirdi.Ahlakı gayet 

güzel idi.1956’dan 66’ya kadar beraber kaldık. Hergün birbirimize muhabbetimiz 

arttı.Hürmetimiz arttı." Orada da anlatığım şu rüyada Hocaefendi ile ilgili gördüğüm 

rüyalardan: 

 

Hocaefendi, Allah Rahmet eylesin Bekir bey (Berk),Avukat Gültekin ağabey, bir de 

Mustafa Birlik İzmir’de hapse girdiler.(1971)Ben de Allah rahmet etsin,Hocaefendinin 

babası ile beraber İzmir’e gideceğim. Nazım (Gökçek) neredeysen duyduysa,Antepten 

telefon açtı. “Hocam,birkaç gün durun da beraber gidelim.” Dedi.Ben Ramiz 

hocaefendiye: “Ben o gençleri bekleyeyim” dedim,kendisini yola koydum.O gençleri 

beklediğim o sırada bir rüya gördüm: Cebrail(as)’ı görüyorum. Kendisini görmüyorum 

ama sesi duyuluyor.Elime bir masa saati verdi. “Bunu Fethullah efendiye ver” dedi. 

 

Hocaefendi hakkında daha çok rüyalar gördüm.Mesela bir tanesinde bir taksiyle hocayı 



ziyarete gidiyoruz. Ispartadaymış ta...Geldik Ispartaya.Bir dağı tırmanmaya 

başladık.Dağın tepesine gelince araba durdu.Hocaefendi bizi karşıladı.Yanında bir 

adam var.Sarıldık. Ama Hocaefendi öyle güzel, öyle güzel ki, hiç öyle böyle değil.Siması 

o kadar güzel ki Allah için.Gözümün önünde hala... Rüyada sarılırken Hocaefendiye 

dedim ki: “Ya bu sene sen git,hacca bana dua eyle.Veya ben gideyim, sana dua edeyim.” 

Ya o gitti.Veya ben gittim o zaman.(Not:Büyük İhtimal Kırkıncı Hoca gitmiş 

olmalı.Çünkü Hocaefendinin son haccı 1986 tarihinde.)Bu rüyayı da böyle gördüm. 

 

Bir rüyada da görüyorum: Bizim Güllüce köyünde Kuzeye doğru dağlar var.Çok 

yüksek dağlar. O dağların başındayım.O dağların başı öyle koyun dolu ki, daha 

sorma...Koyunlar da hep böyle ahıllarda.Üstleri tavan örtülü,serinliyorlar. Rüyada 

dediler ki: “Bu koyunlar Fethullah hocanın,ikinizin ortak.”  

 

Osman Demirci: İşte onlar bu genç talebeler, beyaz kuzular... 

 

M.Kırkıncı: ” Buna benzer çok rüyalar gördüm,birkaç tane değil... 

 

Salih Okur: “Hocam, sohbetlerinden takip edebildiğim ve bilebildiğim kadarıyla 

Hocaefendi sizi çok seviyor.Hatta bir ağabey nakletmişti.Hocaefendi kendisine bir dua 

yazıyormuş, 

Yazdığı kalem tükenmiş.Hocaefendi: “Tuh” demiş. “Bunu Kırkıncı Hoca hediye 

etmişti.” 

 

M.Kırkıncı: Minel kalbi ilel kalbi sebiyla (Kalbten kalbe yol vardır.) 

 

S.Okur: “Hocam Amerikaya gitmeyi düşünüyormusunuz? 

 

M.Kırkıncı: “Ben onun ziyaretine gidecektim de, fakat bende yüksek tansiyon 

var.Dr.Mehmed razı olmadı. “Gidemezsiniz hocam “dedi.Erzurum’dan buraya gelirken 

bile tayyarede yüksek tansiyonun tesirini hissediyorum.Ama telefonla Hocamla 

görüştük. 

 

Not: Mehmed Kırkıncı Hocamızın Hocaefendi hakkında yazdığı, kendisinin izniyle 

yayınladığımız "Fethullah Gülen" başlıklı yazıya "Altın Kalemler" köşesinden 

ulaşabilirsiniz. 

 

Salih Okur 

  

***SİNAN OMUR 

  



Bediüzzaman, "Benim üç Sinan'ım var: Mimar Sinan, Ümmi Sinan ve Omur Sinan" 

diyordu." 

Otuz sene evvelki menhus ihtilalin o uğursuz günlerinde, Risale-i Nur şaheserlerini 

okumak ve İslâmî hayatı yaşamaya başlamak gibi, şerefli bir suçtan Gaziantep 

lisesinden kovularak İstanbul'a geldiğim günlerdeydi. 

O günlerde vilayet karşısındaki Sinan Matbaasında Nur Risaleleri gizli gizli basılıyordu. 

Muhterem Abdülvahid Mutkan Ağabeyim, beni de ara sokaklardan, bazı duvarlardan 

atlayarak, bugünkü defterdarlığın bulunduğu yerde çalışan Sinan Matbaasına 

götürürdü. Burada Nur Risalelerinin basılma ve tashih gibi faaliyetlere şereflerle iştirak 

ederdim. 

  

Risale-i Nur ve Sinan Matbaası 

İşte daha önceki l957-58 senelerinde Gaziantep'te Nazım Gökçek Ağabeyin bizlere 

okuyarak tanıttığı Hür Adam gazetesinin sahibi merhum Sinan Omur Beyi de kendi 

matbaası olan Sinan Omur Matbaasında tanımıştım... 

Daha sonraki senelerde Fatih-Kıztaşı (Nurtaşı)ndaki Okumuş Adam sokağındaki evinde 

çok ziyaret ve sohbetlerimiz olmuştu. Merhum Hür Adam gazetesi sahip ve yazarını son 

olarakv vefatından bir kaç gün evvel, muhterem Ahmed Şahin Hoca ile birlikte ziyaret 

etmiştik. O günlerde Yeni Asya gazetesinde Bilinmeyen Taraflarıyla bediüzzaman Said 

Nursî çalışmamız tefrika ediliyordu. Bu tefrikanın neşredildiği Yeni Asya'nın arka 

sayfalarını hasta yattığı odanın çepe çevre odasına asmıştı. Iztıraplar içinde bulunduğu 

halde, hiç kendi hastalık ve acılarını düşünmüyor, mütemadiyen Üstad 

Bediüzzaman'dan bahsediyor, onun kahramanlığından, salahatinden ve takvasından, 

İslâmiyete olan büyük hizmetlerinden anlatıyordu. 

Rahmetli Sinan Omur, karyolasının kenarlarında gerili bulunan iplere tutunarak, 

yerinden kıpırdamaya ve hareket etmeye çalışıyordu. Unutamadığım o gün, Üstad 

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını yazmandan dolayı tekrar tekrar tebrikler ederek, 

hasta yatağında sevinç gözyaşları içinde, yanında ve baş ucunda hazırladığı Hür Adam 

gazetesinin kocaman bir cildini "Bunlar senindir" diyerek, elleriyle tutarak bana hediye 

etmişti. 

Bu ziyaretimden birkaç gün sonra Hür Adam gazetesinin ve Sinan matbaasının bu yiğit 

mensubunun cenaze namazını Fatih camiinde kılmıştık. 

Mekânı ve makamı nur olsun! 

Üstad Bediüzzaman'ı can ü gönülden seven Sinan Omur l898'de Bolu'da dünyaya gelmiş 

ve l974 Mart ayında rahmete kavuşmuştu. 



Hür Adam'cı Sinan Omur, Nur Üstad Bediüzzaman'ı iki defa ziyaret ettiiğini anlatmıştı. 

İlk görüşü Birinci Cihan Harbinde, kendi ifadesiyle "l332'de." Yani l9l6 senesinde 

Sübhan Dağı'nda. İkinci görüşü ise l925 senesinin başlarında İstanbul-Eminönü'ndeki 

Hidayet Camiinde olmuştu. 

  

Said Nursî'nin askeri cephesi 

Hatıralarını şöyle anlattı: 

Üstad'ı ilk olarak l332'de Sübhan Dağı'nda görmüştüm. O zaman ben muallim mektebi 

talebesiydim. l332'nin 24 Temmuz'unda idi. Ben l8 yaşındaydım, beni askere almışlardı. 

O zaman Şarkta Üstadı görmüştüm. 

O zaman üstad milis teşkilatı başkumandanıydı. Başında yeşil bir sarık, omuzunda 

apoletleri vardı. Devamlı at üzerinde dolaşır, orduya cesaret verirdi. Milis teşkilatının 

kurulmasını Enver Paşa, Vehib Paşa'ya söylemiştir. Vehib Paşa da bunu Bediüzzaman'a 

(O zaman ismi Bediüzzaman Said Kürdî idi) teklif etmişti. Ve böylece Bediüzzaman 

milis teşkilatını kurmuştu. 

Enver Paşa, milis kuvvetlerinin hazırlanmasını söylediği zaman, Bediüzzaman da, "milis 

kuvveti bizden, erzak da sizden" diye cevap vermişti. 

Milis teşkilatı dört-beş bin kişiydi. Said Nursî miralaydı, yani rütbesi, albaylıktan bir 

derece daha yüksek kaymakamlığa tetabuk ediyordu. Kuvvetlerin başkumandanlığını 

yapıyordu. 

Bediüzzaman'ın milis kuvvetlerine "Keçe Külahlılar" derlerdi. Ruslar, 'Keçe Külahlılar 

geliyor!" diye duydukları zamanlar nereye kaçacaklarını şaşırır ve bilemezlerdi. 

Düşmanlar, keçe külahlılarla karşılaştıklarında neye uğradıklarını anlamazlardı. 

Efendim o zaman bizim elimizdeki kılıçlar adetâ dürtmek içindi. Halbuki onlar at 

üzerinde silâh kullanırlardı. Attıklarını mutlaka vururlardı. Üzerlerinde beyaz bir 

pelerin bulunurdu. Bunun ile fedâiler araziye uyarlar, hele kış günlerindeki karda hiç 

fark edilmezlerdi. Keçe külahlı bir fedâi atının dizginlerini bir koluna bağlar veya 

kolunu atar, ayaklarını atın karnına sıkı sıkı sarar, tamamen serbest ve rahat bir 

şekilde, sür'atle yol alırken, seri olarak ateş ederlerdi. Çok keskin nişancıydılar, boş ateş 

etmezlerdi. Aslında benim bu sizlere anlattığım, devletin arşivlerinde de vardır. Bunları 

yakın tarihçilerimizden Feridun Kandemir de iyi bilmektedir. 

Yine bana Fahri Kırkalı anlatmıştı. Bediüzzaman Bitlis'te esir düştüğünde Sibirya'daki 

esir kamplarından birisine sürülmüştü. Esarette kampta iken şöyle bir hadise cereyan 

ediyor: 



Başkumandan birgün esirleri teftiş için kampa geldiği zaman bütün esirler ayağa 

kalktığı halde Bediüzzaman oturmuş vaziyette, ayaklarını da ileriye atmış, elindeki bir 

çomağı çakısıyla sivriltmektedir. Rus orduları Başkomutanı Nikola, Said Nursî'nin 

önünden geçtiği halde, o hiç tavrını bozmuyor ve elindeki çomağı sivriltmeye devam 

ediyordu. Tekrar önünden geçtiği halde kendisiyle hiç ilgilenmiyor. 

Tafsilatını bildiğimiz hadiseyi bana anlatan Fahri Kırkalı, "biz böyle bir kahraman 

görmemiştik" diye çok hayran bir şekilde bu hadiseyi çok uzun olarak bana anlatmıştı. 

  

"Üstadı Şeyh Said'le karıştıranların kulakları çınlasın" 

Yakın tarihimizdeki en büyük siyasiler bile Bediüzzaman'ı harcayamadılar. Müfit Bey, 

Şeyh Said'e tazim ettiği için asılmıştı. Bu kadar büyük zulümler yapmışlardı. 

Said Nursî'yi, Şeyh Said'in isyanına karıştıranların, onu suçlayanların kulakları 

çınlasın! Şeyh Said merhuma hürmet duyanları, ona selâm verenleri bile asmışlardı. 

Fakat Said Nursî'ye dokunamamışlardı. Niçin? 

Zira Said Nursî'nin bu isyanla hiçbir alakası yoktu. Çünkü Bediüzzaman daima müsbet 

hareket eden bir şahsiyetti. Gidiniz, bakınız efedim, bu hususta da Feridun Kandemir'in 

dosyasında tam dört tane vesika var. Dördü de müsbettir. 

Küçükyalı'da Cemal Bey, şimdi avukat. Temyiz reislerinden, O da bilmiyor zavallı. Ona 

kitapları, risaleleri verdim. Beyefendi çok rica ederim, Said Nursî için yapılan ve 

söylenen iftiraların hepsi yalan. Bu kuvvetli adam. Bu kuvvetli adamı imha etmek 

istiyorlar düşmanları. Biliyorsunuz, bu adam Türk milletinin imanını kurtarmak 

istiyor, başka bir şey istemiyor. Bu adam, Müslümanların imanını kurtarmak için 

elinden ne gelirse yapmış. Onlar da, yani din düşmanları da onun için ne iftira varsa 

yapıyorlar. Bu yapılan iftiraların hiçbirisi isbat edilemez. Gösterin bana, bu büyük 

Üstadın dünyada nesi var? Kürdistan kuracakmış, Kürdistanı idare edecekmiş. Şükrü 

Babanzadeler filân. Şurda burda. Babanzade Kürt Teâli Cemiyetinin sekreteri. 

Mevlanzade Rifat bey vardı. Serbesti gazetesinin sahibi. Bunlar tutuyorlar Kürt Teâli 

Cemiyeti kuruyorlar. Kürt hükümeti kurmak istiyorlar. Sadece bunlar değil. Çerkezler, 

Çerkez hükümeti kurmak istiyorlar. Lazistan hükümeti kurulmak isteniyor. Zaten 

eskiden Lazistan vilayeti vardı ya! Ahmed Barutçu'nun pederi o teşkilatın reisi. Kazım 

Karabekir, "Yapma, gel, bana yardım edin" diyor. "Pekala" diyor. "Ben teşkilatımla 

sana yardım edeyim öyleyse" diyor. Onlar da "Biz Pontusçuları filân mahvederiz. 

Buraları Rumlara veriyorlar. Biz Rumlara verdirmeyeceğiz. Biz Lazistan hükümeti 

kurduk burada" diyorlar. Çerkezler, Çerkezistanı Bolu ve havalisinde kuruyorlar. 

Düzce-müzce havalisinde Balıkesir'de Boşnaklar kuruyor. Hepsi bir yerde devlet 

kuruyorlar. 



O zaman bunlar da, Mevlanzâde filan öyle düşünüyorlar. Buralar Ermenilere veriliyor. 

"Binaenaleyh Ermenilere verilmesin" diyorlar. 

Milis Albayı Bediüzzaman da diyor ki: 

"Madem ki böyle bir kuvvetimiz var, öyle ise Osmanlı Devletinin yıkılmış olan 

durumunu kurtaralım. Kurtaralım devletimizi. Çünkü Osmanlı Devleti İslâmiyete en 

büyük hizmeti yapmıştır. Bizlere de çok büyük iyilik ve hizmetler etmiştir. Gelin bu 

büyük devletimizi kurtaralım. Bizler parça parça olursak birşey yapamayız." 

Dediğim gibi, Bediüzzaman'ın siyasî cephesi ve görüşü mükemmel. Daha önceleri 

Selanik'te filan hep İttihatçılarla beraber bulunmuştu. Onlar da bu zata hürmet 

ederlerdi. Enver Paşa Bediüzzaman'ın elini öperdi daima. Onun dediğini yapardı. 

  

"Enver paşa Bediüzzaman'ın elini öperdi" 

O hususta bilginiz var mı efendim? Üstadın Enver Paşa ile görüşmeleri hakkında 

bilginiz var mı? 

Çok var. Hani o anlattığım milis teşkilatını kendisine Enver Paşa kurdurdu. Enver Paşa, 

Vehib Paşa'ya söylemişti. Vehib Paşa da, "Bediüzzaman Hazretlerine bu işi yaptırayım" 

diyor. O zaman böylece milis teşkilatı kurulmuş oluyor. Bediüzzaman ve fedâilerinin 

gösterdiği fedakârlığı tasavvur edemezsiniz. 

*Nur Üstad Said Nursî Hazretleri Birinci Şua ismindeki  

eserinin "Dördüncü Ayet-i meşhure" kısmında Enver Pa- 

şa'nın isminin geçtiği satırın üzerine Nur talebelerinden 

birisinin yazdığı parçanın arasına bir çizgi işaretiyle çıkış 

yaparak "Şehid" kelimesini ilave ediyordu. 

O zaman Bitlis valisi Memduh Bey vardı, bir tane de Kel Ali vardı. Bediüzzaman, 

talebeleriyle ve fedaileriyle birlikte düşmanın eline geçen otuz tane topumuzu geri 

almıştı. Bunlar askerî mecmualarda vardır. Said Nursî'nin ve milis teşkilatının yaptığı 

hizmetler erkân-ı harbiye arşivinde bulunur. 

Cumhuriyetin ilk senelerinde ne kadar ilim adamı varsa hepsini harcadılar. Hele o 

şapka kanunu, ona itiraz eden bir tek kişi çıkmamıştır. İzmir Fâtihi Nureddin Paşa 

vardı. Sonra Bursa mebusu oldu. Ondan başka itiraz eden olmadı. Kâmil Miras'lar, 

Hasan Basri Çantay'lar birşey yapamadılar. 



  

Bediüzzaman'ın M.Kemal'le karşılaşması 

Hasan Basri Çantay anlatmıştı. Mecliste Reisicumhur seçilirken Üstad da orada hazır 

bulunuyor. Reisicumhuru kasdederek, "Gideyim şuna birşeyler söyleyeyim" diyor. 

Bunun üzerine, başta Hasan Basri Çantay olmak üzere oradakiler korkuyorlar. "Şimdi 

gider, birşey söyler, bizi de tehlikeye atar" diye Bediüzzaman'a mani olmaya, onu zorla 

durdurmaya çalışıyorlar. Ama Üstad dinlemiyor, gidiyor. 

Paşa, "Buyurun, bir emriniz mi var?" diyor. 

"Estağfirullah, emrim filan yok. Sana söylüyorum: Halim ol, selim ol, refik ol, şefik ol. 

İşte sana söyleceğim budur." 

Mustafa Kemal paşa "Teşekkür ederim" diyor, kendisini kapıya kadar uğurluyor. 

Bana yine Hasan Basri Çantay anlatmıştı: "Ondan sonra Mustafa Kemal, 

Bediüzzaman'a Şark vilayetleri müfettişliğini verdi. Diyanet İşleri Reisliğini verdi. 

Fakat Bediüzzaman bunların hiçbirini kabul etmedi. Mebusluk verdi. Yine reddetti. 

Büyük Üstad Bediüzzaman biliyordu ki, M.Kemal kendisini bu şekilde susturacak ve 

harcayacaktı. Zamanın müceddidi hiç kanar mı böyle tekliflere?" 

Efendim, bir de esaretteki o muhteşem kahramanlık hadisesini kim yazmıştı, biraz önce 

söylemiştiniz? 

Fahri Kırkalı, Bursalı makine tüfek üsteğmeni, mülazım. O zaman o da oradaymış. 

Harbte zaten bu kahramanlar hücum ediyorlar, düşman kuşatmış, bunlar kuşatmayı 

yarmak için hücum etmişler. Bana Fahri Kırkalı çok bilgi ve memcmualar da vermişti. 

  

Milis Albayı Bediüzzaman ve Keçe Külahlılar 

28 Eylül l990 Cuma günkü Türkiye gazetesinde Prof. Dr. Mim Kemal Öke "Tarihin 

Süzgeci"nden sütununda "Keçe Külahlılar" başlığı altında bir makale neşretti. 

Bu cidden nefis yazıyı, yazarını tebrik ederek, Şâhitler'in Dilinden sütunları arasına 

alıyorum. 

"Keçe külahlılar" 

Bugün Kazım Karabekir Paşa'nın l920 yılında Ermenilere karşı Türk ordusunun 

harekâtını başlattığı gündür, onun yıldönümüdür. 



Bilindiği gibi l877-78 Osmanlı-Rus Harbinden beri Ermeniler, Rusların 

müttefikleriydiler. 

aziziye Tabyasına, "92 Harbi"nde baskınla girmede onlar öncülük etmişlerdi. 

1914 Sarıkamış Harekâtında III. Ordunun Erzurum'dan ineceği yolu-rotayı Rus 

Kumandanlığına ulaştıran yine onlardı. 

Amaç belliydi: Osmanlı çökertilecek; yerine bir Ermenistan kurulacak. Ama Rusa 

bakarsanız, Çarlık, "Ermenisiz bir Ermenistan" istiyordu. Hedefi, sıcak sulara inmek, 

bu doğrultuda da Ermenileri kullanmaktı. 

Katliamla Türkleri yöreden kaçırtmak politikasının izlendiği günlerde Doğu Anadoluda 

genç yaşında "Bediüzzaman" adı ile anılmaya başlayan bir âlim, Seydâ, vatanın 

savunmasında haklı bir isim sahibi olur. 

Yanında toplanan talebelerini nişancılıkta bile eğitir. Başlarına beyaz keçe giyen ve 

beyaz pelerine bürünen bu "keçe külahlılar"dan Ruslar ve Ermeni-Taşnak Komitesi 

korkmaya başlar. "Keçe külahlılar geliyor!" haberi düşmanın yüreğine korku salarken, 

mağdur ve mazlum insanları sevince gark ediyordu. 

Keçe külahlıların nerede ve ne zaman ortaya çıkacakları belli değildi. Vur-kaç taktiğiyle 

düşmanı yıpratıyorlardı. 

Seydâ ve talebeleri en son mücadelelerini Bitlis'te verdiler. Bu çatışmada şehri düşmana 

teslim etmemek için vuruşan keçe külahlılar birer birer şehit düşüyorlardı. Seydâ'nın 

kendisi de büyük bir binanın altındaki su kemerinden atlarken ayağı taşa değdi ve 

kırıldı. Ayağı kırık vaziyette otuz altı saat bekleyen Seydâ, sonunda elli kişilik bir Rus 

müfrezesi tarafından esir alındı ve Sibirya'ya sürgüne yollandı. 

Cephede Ruslara aman vermeyen Seydâ, esir kampında da vakarını korumuştu. 

Kampta birgün şöyle bir hadise cereyan etti: 

  

Seyda esir kampında 

Kafkas cephesi komutanı Nikola Nikolaviç esir kampını teftiş ederken, Seydâ'nın 

bulunduğu koğuşa girdi, burada bütün esirler ayağa kalktığı halde, Seydâ'nın ayağa 

kalkmadığını ve kendisini umursamadığını gördü: "Acaba görmedi mi?" diye bir kaç 

defa daha Seydâ'nın önünden geçen Nikolaviç, sonunda dayanamayıp Seydâ'ya niçin 

böyle davrandığını sordu. Aldığı cevap karşısında hayretten dona kaldı. Seydâ şöyle 

diyordu: 



"Ben Müslüman âlimiyim. Benim kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir 

şahıs, imanı olmayan şahıstan efdaldir. Ben onun karşısında kıyam etseydim 

mukaddesatıma hürmetsizlik etmiş olurdum. Onun için kıyam etmedim." 

Bu sözleri işiten Rus Başkomutanında hayretin yerini öfke aldı ve komutan, Seydâ'nın 

derhâl divan-ı harbe verilmesini emretti. 

Divan-ı harp kurulduğu zaman bile Seydâ tavrını değiştirmedi, kendisi hakkında idam 

kararı verildikten sonra sadece şu talepte bulundu: 

"Müsaade ediniz, abdest alıp namaz kılayım." Ve ölümden perva etmeyen Seydâ, 

dışarıda darağacı kurulurken huşû içinde dergâh-ı İlâhiyeye yöneldi. 

Seydâ huşû içinde namaz kılarken, Rus subayları ve Seydâ ile birlikte aynı kampta esir 

olan Alman ve Avusturya subayları hayretle kendisini seyrediyorlardı. Ölümle arasında 

beş-on dakikalık mesafe bulunan şahıs, nasıl oluyordu da, bu kadar sakin ve telaşsız 

olabiliyordu? 

İdam kararı verilince de, Seydâ'nın yerine, esir Avusturya, Alman ve diğer Türk 

subayları telaşlandılar ve Seydâ'nın Rus kumandandan özür dilemesini rica ettiler. 

Çünkü hepsi de onun nasihatlerine alışmış ve onu çok sevmişlerdi. Ancak Seydâ, bu 

teklifi reddetti ve inancı uğruna seve seve ölüme gitmeye hazır olduğunu söyledi. 

Namaz bitince Nikola, beklenmedik bir davranış gösterdi. Bir asker olması hasebiyle, bu 

cesaret, bu kararlılık, bu kahramanlık karşısında hayranlığını saklayamadı ve 

Seydâ'nın yanına giderek şöyle dedi: 

"Beni affediniz. Sizin beni tahrik için bunu yaptığınızı zannediyordum. Hakkınızda 

kanuni muamele yaptım. Fakat şimdi anlıyorum ki, siz bu hareketinizi imanınızdan 

alıyorsunuz ve mukaddesatınızın emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiştir, 

dini salahiyetinizden dolayı şayan-ı takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim. Tekrar rica 

ediyorum, beni affediniz." 

  

  

**** 

AHMED ŞAHİN 

Hayatını davasına adayan adam! 

Benim tüm kitaplarımı Türdav’da (kendi kitaplarıyla birlikte) yayına hazırlayan 

editörüm Mehmed Dikmen Hoca ile, her gün akşama yakın saatlerde evimizin 



yakınında bir saatlik bir yürüyüşümüz olur.  

Bu yürüyüş sırasında hem zihnen ve bedenen rahatladığımızı hissederiz, hem de 

gündemimize akseden ilmi konuları daha açık bir zihinle konuşma ve yorumlama fırsatı 

buluruz. Nitekim, bir sene içinde 77 bin baskıya ulaşmak gibi kendi çapında rekora 

koşan ‘Yeni Aile İlmihali'mizin bazı orijinal yazıları da, işte bu yürüyüş sırasında açılan 

fikirlerle yazıldığından ilmihalin çok ilgi gören özelliğini oluşturmuştur. Evvelki günkü 

yürüyüşümüzde yine bir kitabı konuştuk Dikmen Hoca’yla. Ama bu kitap arkadaşımız 

İhsan Atasoy’un “Hayatını Davasına Adayan Adam” kitabıydı. Atasoy arkadaşımız, on 

ikinci vefat yılında, Bediüzzaman’ın meşhur avukatı Bekir Berk’in hayatını, 

yaşayanların dilinden tespit ederek belgesel bir eser meydana getirmiştir. Dikmen 

Hoca’ya kitapta okuduğum Bekir Berk merhumun hizmet yolunda göze aldığı 

tehlikeleri, riskleri, bitmek, tükenmek bilmeyen azim ve sarsılmaz iradesini.. yürüyüş 

boyunca anlattım. Merak ve ilgi ile dinledikten sonra farklı bakışlara açık zihin 

yapısıyla görüşünü açıkladı:  

– Aslında, dedi Bekir Berk’in hayatını anlatan bu kitap, baştan sona televizyonların ‘Sır 

Kapısı' olarak gösterdikleri dizilerin en değerlisi olma özelliğine sahip bir belgeseldir. 

Eğer farkına varır da senaryocular kitabı inceleme uyanıklığı gösterirlerse, tam bir ‘Sır 

Kapısı'na uygun dizi belgeleri elde edebilirler kitaptan. Şu kadar farkla ki, diğer sır 

kapısı dizilerinin çoğu hayalidir. Ama bu kitapta senaryo yoktur. Tümüyle 30–40 

senelik geçmişimizin bizzat yaşadığımız çarpıcı olaylarıdır. Hem de yaşayanların kendi 

dillerinden...  

Dikmen Hoca’nın ‘sır kapı'lık olaylar dizisi diye tarif ettiği Bekir Berk’in yaşadığı 

yüzlerce olaydan birkaç özet arz edeyim ki, bu hizmet insanının fedakarlığı nerelere 

kadar varmış daha net anlayalım:  

Balıkesir’in Dursunbey’indeki bir davaya trenle gitmektedir. Ne var ki yavaşlayan tren 

istasyonda inmeye fırsat vermeden tekrar hızlanır. Bekir Bey'i tutmak mümkün 

değildir.  

“Ben davam için varım, davama giremeyeceksem hayatın ne değeri vardır!” diyerek 

önce çantasını fırlatır yere, arkasından kendini atar aşağıya. Düştüğü yerden sağ salim 

kalkar. Toz toprağını silerek mahkemeye nefes nefese erişir. Hapisteki mazlumları 

kurtarır, okudukları Risale–i Nurların iadesini sağlar. Ancak onu mutlu eden düştüğü 

yerden bir yeri kırılmadan kalkması değil, davasına erişerek mazlumları kurtarıp 

Risale–i Nurların iadesini almasıdır. Bekir Bey için durmak yoktur. Yeni bir dava için 

yine bir arabada dağ yolunda ilerlemektedir. Trafik polisi önlerine dikilir: “Yolda 

dinamit patlatılacaktır, bekleyin, birkaç dakika sonra geçin!” Bekir Bey saatine bakar. 

Polisin başka tarafa bakması üzerine şoförüne ısrar eder: “Gaza bas kardeşim, vakit 

yok. Dağdan kopan taşlar üzerimize düşerse dava yolunda şehit oluruz, düşmeden 

geçersek davaya yetişiriz. Her iki halde de biz kazanırız...”  



Namludan çıkan kurşun gibi ansızın fırlayan araba, dinamitin kopardığı havada uçuşan 

kayaların altından geçer, toz toprak içinde mahkemeye erişirler. Kitaplar iade edilir, 

okuyanlar da serbest bırakılır. Onu mutlu eden ise kayaların altından geçerek 

kurtulmak değil, kitapların iadesini sağlayarak, okuyanların tahliyesini temin etmektir. 

Yine yoldadır Bekir Bey. Ama bu sefer doğunun en şiddetli bir kış günü akşamı geç 

vakit rastladığı bir tankerin şoför mahallinde. Adilcevaz’a sabaha mahkemeye 

erişecektir. Bu defa yanına iki arkadaşı da biner ki, yolda bir tehlikeyle karşılaşmak 

mukadder gibi görünmektedir. Nitekim sabaha karşı tanker kara saplanır. Şoför 

mahallinde dondurucu soğukta beklemeye mecbur kalırlar. Bekir Bey'le arkadaşı 

Nazım Gökçek birbirine sarılarak donma belirtisi gösterirler. Arkadaşları Hakkı 

Bozkurt, sabaha kadar ikisini de tokatlayarak uyumalarını, yani donmalarını önler. 

Sabah tankerden boyunu aşan karın içine atlayarak Adilcevaz’a ulaşır, yol açma 

makinesiyle gelip kendilerini alır. Bekir Bey'i mutlu eden donmaktan kurtulmak değil, 

kitapların iadesini alıp mahkumların beraatını sağlamaktır.  

AHMED ŞAHİN  

05.07.2004  

  

NECMEDDİN ŞAHİNER 
30.04.2005  CUMARTESİ 

 

Gönül insanı Nazım Gökçek’in ardından... 

Merhum Nazım Gökçek, kendisini Kur’an hizmetine adamış, çalışkan bir zat idi. Uyku 

nedir bilmezdi! Paraya dönüp de bakmazdı! Çok cömertti! Sevgi ve şefkat doluydu! 

Vefat ettiği güne kadar bu Nur’lu yoldan zerre taviz vermeden yürüdü...  

  

Gaziler beldesinden, ebedler ülkesine bir büyük şahsiyet daha gitti; Nazım Gökçek. Tam 

kırk sene, biz bize ve diz dize idik. Bizim bahtiyarlık ve mutluluğumuz 1957 senesinde, 

henüz orta bir sıralarında bir büyük insanla arkadaş olmakla başlamıştı. Yetmiş üç 

senelik Gaziantep Lisesi’nden birçok bakan ve çalışkan insanlar yetişmiştir. Asla ve asla 

bir mübalağa, bir abartı değil, bahsini ettiğim lise bugüne kadar Nazım Gökçek gibi bir 

çalışkan ve bir abide şahsiyet görmemiştir.  

Orta birinci sınıf talebesi aziz ağabeyimin, henüz on dört yaşındayken kütüphanesinde 

bulunan kitaplardan sadece dört tanesi şu anda masamda bulunmaktadır. Bunlar: 

Balıkesirli Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim (üç cilt) 1957 

İstanbul baskısı.  

Hadisler Metni Meali İzahı (üç cilt), yine Çantay merhumun yine İstanbul 1962 baskısı.  



Divan Şiiri Ankara baskılı, Vasfi Mahir Kocatürk’ün eseri. Ankara 1958  

Yunus Emre Divanı Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1948  

Örnek bir yaşamı vardı...  

Ağabeyim bütün derslerinden mutlaka on olması lazımdı. Sekizi, dokuzu asla kabul 

etmezdi. Bir gün coğrafya hocamız yazılı notlarını okuduğu zaman, kendisinin notu 

dokuzdu. Hemen parmağını kaldırarak, bu nota itiraz etti ve hocadan kâğıdını 

getirmesini rica etti. Ertesi gün kağıdı getiren Bekir Ilıman Hoca, sınıfta; “Nazım, senin 

hakkın dokuz buçuktur. Bu notu; yani dokuzu, dokuz buçuk üzerinden vermişim. Şimdi 

ise dokuz buçuktan on yapıyorum.” demişti.  

Sekiz-on senedir Gaziantep’te öğretmenlik yaptığım için öğrendim! Not defteri, bir 

öğretmenin hazinesi gibi kıymetlidir. Matematik öğretmenimiz Güzin Kayaalp yine bir 

gün sınıfta “Ben bir hafta okula gelmeyeceğim. Nazım gel buraya, al şu not defterimi, 

bunları tahtaya sözlüye kaldır ve notlarını ver!” diyerek çıkarıp not defterini verdi. Bir 

hafta okula gelmedi. Nazım Gökçek ise, bizleri matematikten tahtaya kaldırarak üçleri, 

sekizleri ve çeşitli notlarımızı not defterine yazdı.  

Kırık, dökük de olsa şahsen bizim için unutulmaz fazilet levhalarıyla dolu bu hatıraları 

takdime devam edeyim. Okulda biyoloji laboratuvarı denilen yerin merdiven altlarını 

mescid yapmıştık. Allah’ın ihsaniyle namaz seccadesi olarak kullandığım hasırı yol olan 

merhum baba evinden getirmiştik. Ramazan ayında her gece teravihleri ayrı ayrı 

camilerde olmak üzere bütün Gaziantep camilerini adım adım şükür, niyaz secdeleri 

için dolaşırdık. Otuz günde otuz camide teravihlerimizi gencecik yaşlarımızda eda 

ederdik. Bu dolaşmalarda şehrimizin güzide Kur’an hizmetkarı Ahmed İhsan Genç 

abiyi ve zaman zaman merhum Abdülbaki Özsimitçi’yi aramızda ve safımızda 

görürdük.  

Günümüzdeki Kurtuluş Camii’nin yanındaki mütevazı ve kira ile oturdukları evlerine 

sanki kendimizin evi gibi girer çıkardık. Burada bizlere Çantay merhumun Kur’an 

meali ve hadis kitaplarından okurdu. Bu arada Sinan Omur rahmetlinin Hür Adam 

Gazetesi’nden Nur Üstad’ın eserlerinden Cihan Harbi’ndeki kahramanlıklarından 

okurdu.  

Geçen zaman günleri içinde orta son sınıfta takvim yaprakları 1959’un son günlerini 

gösteriyordu. Isparta’daki Nur Üstad’a uzun bir mektup yazmıştı. Bu mektupta nur 

talebeliğine kabulünü rica ediyordu. Üstad’dan dua istiyor ve Antep için manevi 

yardımlar için yalvarıyordu. Hemen bu mektubun cevabı gelmişti.  

Nur Üstadı, kendilerini Nur talebesi olarak ve manevi evlat olarak kabul ediyordu. 

Antep’teki mukaddes Nur hizmetlerinin parlaması için dualarını vaat ediyordu.  

Allah kabul buyursun. Kırk beş senedir yürümeye çalıştığımız Kur’an hizmetlerinde 

böylesine çalışkan bir kimse görmemiştim.  

Uyku nedir bilmezdi! Paraya dönüp de bakmazdı! Çok çok cömertti! Sevgi ve şefkat 



doluydu!  

Kur’an yolunda idamlık Talat Aydemir ve Fethi Gürcan’la yan yana Ankara-Mamak 

hapishanelerinde yatmıştı. Kur’an yolunda çok korkusuz ve yiğit bir adamdı.  

Lise ikinin başlarında daha sonbaharın ilk aylarında aniden okulu terk etmişti.  

Nur Üstad kendisine rüyada:  

“Kendini nurlara vakfet!..  

Kendini Kur’an hizmetlerine ver!..  

emirlerini vermişti.  

Bir Kur’an âşığı idi!  

Bu rüyadaki emirler üzerine mektep sıralarını terk ederek bütün varlığı ile bir Kur’an 

hizmetkârı olmuştu. Vefat ettiği güne kadar bu Nur’lu yoldan zerre taviz vermeden 

yürümüştü.  

Askerlik sıralarındaki Mamak hapishanelerinde; dört ay idamlık ihtilalcilere Yasin 

Sûresi’ni yazıp verdi. Suçsuz olduğu halde dört ay sonra tahliye olarak, bu defa tarihin 

de sürgün yeri olan; Keşan’a sürüldü. Bizler de Gaziantep Lisesi’nden kovulmuş 

İstanbul Vefa Lisesi’nde okuyorduk. Aylar süren hasretlerimiz biraz da olsa sükun 

olmuştu. Götürdüğümüz Nurları heyecanla bağrına basarak hiç kimselerin 

bulamayacakları yerlere saklamıştı.  

Daha sonra İstanbul dönüşü mektupla, sanki mektup yazıyor gibi Nurlardan, Otuzuncu 

Lem’a gibi tevhid derslerini kendilerine mektup gibi yazarak postalamıştık.  

Bu Nur namelerimize altı sayfa gibi uzun bir cevap gelmişti. “Aziz Nur Kardeşim” 

hitabıyla bu mektubu merhum mağfur Nur serdarı Gündüzalp abimiz, 1965 senesinin 

ilk günlerindeki çok basit ve ibtidai imkanları içinde, teksir makinesiyle çoğaltarak 

bütün vatan sathına dağıtmışlardı.  

Nur ağabeyin Keşan’daki Mihnet Keşan günlerinde benim azizlerin azizi Gülen hocam 

da Kırklareli’nden ışıklarını dünya semalarına boşaltmaya başlamıştı. 1965’lerin içinde 

Hocamız, Gökçek’in ziyareti için Keşan yollarına düşmüştü. Gökçek abi de terhis 

tezkeresini alınca Kırklareli’nde Hocaefendi’nin iade-i ziyaretlerine gelmişti. Burada 

buluşan iki Nur-u Kur’an sevdalısı, birlikte İstanbul’da bulunan Zübeyir Gündüzalp 

abinin ziyaretlerine gelmişlerdi.  

Aydınlık dolu, mai zemzem dolu geçip giden hatıralar, baki kalan bu asümanda güzel 

Nur sesleri olarak yankılanarak devam edip gidecektir inşallah.  

Bu Kur’an sesine kulak verip dinleyen bahtiyarlara saadet dolu günler niyazımız 

gönüldendir hep!..  



Gökçek ağabeyim ebedlerde kanat açtığı 16 Nisan 2005 Cumartesi’nden bir gün evvelki, 

mübarek cumada iki araba ile yine Nur için yine Kelamullah’ımıza hizmet aşkı ve şevki 

içinde on kişi ile birlikte Gaziantep’e bir buçuk saatlik Islahiye kazasına gitmiştik.  

Akşam üstü çıktığımız bu kısa yakın yolculuk ve misafirlikte gecenin on ikisine kadar 

kalmıştık.  

Saat on ikiye doğru, hane sahipleriyle vedalaşarak ayrılıyorduk. Artık arabalara 

binecektik. Benim kırk sekiz senelik arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım Nur ağabeyimle 

gecenin karanlığında göz göze geldik. Ama o kadar manalı ve sevgi ile bakmıştı ki bu 

halini tarif edebilmemin imkanı yok.  

Bu sevgi saçan nazarlara karşı, aynı hislerle koşarcasına atılmıştım. Sanki ayrı ayrı 

yerlere, memleketlere gidecekmiş gibi adeta vedalaşırcasına sımsıcak kucaklaştık ama 

hakikaten vedalaşıyormuşuz da haberim yokmuş. Meğer dünyadaki maddi olarak son 

kucaklaşmamızmış. O esnada bu manzarayı dikkatle seyreden Mustafa Durdu 

beyefendi hayretler içindeydi. İkimiz de Allah’ın lütfu ile yarım yüz yıldır olduğu gibi 

yine aynı yöne yine aynı hedefe yine aynı maksada doğru arabaya binerek Islahiye’den 

Gaziantep’e doğru yola çıkmıştık. Vedalaşarak çıkılan bu yol artık son görüşme ve son 

yolculuk imiş! Eskiler bu yaşadığımız dünya acısı ve minneti için;  

“Veda-ı mülk-ü vücud” yani dünyaya veda etmek diyorlar. Biz Kur’an talebeleri 

dünyada da olsak, kabirde de olsak yine beraberiz. Kur’an’ın dersinde yine diz dize 

sonsuzlara dek birlikteyiz...  

İmtihan dünyasının çirkinlikleri çoktur. Urfalı şair Nebi der ki:  

Be meclis-i münafese-amiz-i alemin  

Değmez neşa-i vuslat-ı vedaına  

Yani:  

“Baştan başa garazlarla dolu olan bu dünyaya gelmenin neşe ve sevinci, dünyadan 

ayrılırken duyulan hüzün ve kedere değmez.”  

Her şey nurla güzeldir.  

Canım ağabeyim  

Atmış yılın Nur’la dolu dolu geçti. Biz bunların şahidleriyiz. Nur dünyasında bizleri de 

unutmazsın değil mi?  

 

  

30.04.2005 

  



  

Civciv çıkacak kuş çıkacak: Ayıp oluyor ama...  

  

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihsel Gerçekler" konulu 

bir konferansta Orhan Pamuk'u "kuluçkadaki yumurtaya" benzetmiş...  

Halaçoğlu konuya ilişkin şu açıklamayı yapmış:  

"Çeşitli ülkeler ve kuruluşlar bazı kişileri alıp daha sonra kullanmak üzere yetiştirir, öyle bir hale getirir ki 

ihtiyaç duyulduğunda piyasaya çıkarır. Zamanı geldiğinde yumurta çatlar. Civciv çıkar. O kişiyi sürekli 

destekler, ün sahibi yapar. Ve ileride istediğini söyletir."  

Başkan'ın yaptığı bu benzetmeyi Zaman gazetesinden öğrendim. Gazete "Mesele daha iyi anlaşılsın" diye 

düşündüğünden olsa gerek Başkan'ın konuşmasındaki "yumurta" benzetmesinin "istihbarat dili"nde ne 

anlama geldiğini açıklamak için bir de çerçeve yazı yayımlamış. Buradan aktarıyorum:  

"İstihbarat dilinde 'kuş yumurtası üretmek' şeklinde kullanılan deyim, bir ülke üzerinde uzun vadeli 

kullanılacak provokatörler için kullanılıyor. Buna göre bir ülke, bir başka ülke üzerinde yıllar sonra yapmak 

istediği uzun vadeli bir operasyon yürütüyor. Bu operasyon için çeşitli provokatörlere ihtiyacı var. 'En 

güvenilir provokatör kendi yetiştirdiğimizdir' ilkesiyle hareket eden bu ülke, yetenekli ama geleceği parlak 

olmayan, zayıf karakterli birisini buluyor. Buna yumurta deniyor. Keşfedilen bu genç, aşama aşama kendi 

mesleğinde yüceltiliyor. İhtiyaç duyacağı malzemeler sağlanıyor. İnsanlar, bu kişinin yazdığı eserleri büyük bir 

hayranlıkla okuyor. Böylece yumurtanın çatlayıp kuş olma vakti geliyor. Belirlenen zamanda bu kuş, radikal 

açıklamalar yaparak ülkeyi karıştırıyor."(!)  

Biliyorum alıntı biraz uzun kaçtı ama değmedi mi? Böylece kısa günde "istihbarat" terminolojisine pek da 

vakıf olduğu anlaşılan Zaman gazetesinden nefis bir tarif alarak bayağı kârlı çıktık... Gazete (Zaman) bu yolda 

o kadar gayretli ki, TTK Başkanı Halaçoğlu'nun Orhan Pamuk için işin ayrıntılarına girmeden yaptığı 

"yumurta" benzetmesine -bir "tesadüf" eseri olarak!- bir "yazar örneği"nden hareketle açıklık kazandırıyor! 

Sanırsınız ki bütün "yumurtalar" öncelikle yazıp çizen insanlardan oluşmaktadır...  

Evet, insana şaka gibi geliyor ama gerçek: TTK Başkanı Orhan Pamuk'u "kuluçkadaki yumurta"ya 

benzetiyor, Başkan'ın eksik bıraktığı noktaları da işi yazı-çizi olan Zaman gazetesi tamamlıyor... Elimizde 

artık dört dörtlük bir Orhan Pamuk tarifi vardır...  

İsterseniz şimdi de elimizdeki bu tarifi izleyerek Orhan Pamuk'un "yumurtasını" nasıl "çatlattığı"nın 

hikayesini hatırlayalım:  

Orhan Pamuk, çok genç yaşlarında (adını maalesef hatırlayamadığımız) "yabancı ülke" tarafından seçilmiş, 

"yetenekli ama geleceği parlak olmayan, zayıf karakterli bir kişi" olduğu için söz konusu ülke tarafından iyi 

bir "yumurta" olacağına karar verilmiş bir kişidir. Pamuk'un (Fatih Bey'in de ısrarla belirttiği gibi) elinden 

tutulmayınca adam olmayacağı daha ilk romanını noktaladığında belli olmuştur. Belli olmuştur, çünkü hiçbir 

yayınevi "geleceği parlak olmayan" Pamuk'un bu romanını yayımlamaya yanaşmamıştır. Fakat ne gam! 

Arkasındaki "yabancı ülke" bir punduna getirip ödül de kazandırdığı bu ilk romanın okuyucularla 

buluşmasını sağlamıştır. Pamuk'un bundan sonraki yazarlık serüvenin önü artık açılmıştır. Orhan Pamuk adlı 

bu "zayıf karakterli kişi" artık masasının başından kalkmamakta (daha doğrusu "kaldırılmamakta") (Fatih 

Bey'in de ısrarla belirttiği gibi) okurların satın alıp da iki sayfadan sonra kaldırıp attıkları romanlarını peş 



peşe yayımlayabilmektedir. Enterasan, hatta ibretlik bir durumdur; bu ülkenin sanki başka romancısı yokmuş 

gibi ülkede hemen herkes Orhan Pamuk'tan söz etmektedir. Romanlar hızla yabancı dillere de çevrilmeye 

başlanmıştır. Dünyanın ünlü gazeteleri kendisine yazı ısmarlamaya başlamış, hemen her ülkeden konferans 

davetleri almaya da başlamıştır. Evet, bu döllenmiş "yumurta"nın kuluçka dönemi giderek 

tamamlanmaktadır... "Yabancı ülke" (yoksa "ülkeler" mi?) epeyce yatırım yaptığı, Türkçe dersler almasını 

bile sağladığı bu genç adam için yaptığı yatırımlar için artık pişman değildir... Nasıl pişman olabilir; binbir 

zahmetle de olsa üretilen "yumurta"nın Nobel Edebiyat Ödülü bekleyenler arasında bile adı geçmeye 

başlamıştır..  

Ve nihayet büyük gün: Türkiye'nin tam da "AB", "Kuzey Irak", "Kıbrıs" gibi ciddi meselelerle cebelleştiği 

bir dönemde "Ermeni meselesi"nin gündeme getirilmesinin zamanı nihayet gelmiştir. Peki bu işi kim 

"kaşıyacak", bu meselenin Türkiye ve dünya kamuoyunda daha geniş bir biçimde duyurulması için hangi 

"provokatör" seçilecektir? Tahmin ettiğiniz gibi "yabancı ülke"nin elinde henüz "yumurta"dan çıkma zamanı 

gelmemiş geleceğin başka "civciv" ya da "kuş"ları da vardır. Ama onlar için vakit henüz çok erkendir. Oysa 

bugüne kadar "ihtiyaç duyacağı malzemeler" sağlanmış bu "yetenekli ama geleceği parlak olmayan" üstelik 

"zayıf karakterli" bir yapıya sahip olan romancının borcunu ödemesinin günü gelmiştir...  

Ve, "ve"si filan yok, gerisi romancının yaptığı o bildik açıklama ve bunun hemen ardından Sütçüler 

Kaymakamı'nın o fevkalade refleksi...  

Biliyorsunuz; TBMM geçen gün kabul ettiği bir "bildiri" ile Ermenistan'a "tarihçileri tokuşturalım" önerisini 

götürdü. Ne dersiniz, "yumurta" teorisinin de bu işte bir rolü var mıdır acaba? /Kürşat Bumin/16-4-2005/Yeni 

Şafak 

1 Milyon ermeniyi ve 30 bin kürdü öldürdüğümüzü söyleyen Orhan Pamuğa binlerde 

belgeden sadece biri.... 

HABER 

İŞTE KATLİAM 

 

Genelkurmay Başkanlığı arşivindeki 1915 tarihli belgeler, soykırım iddiaları peşinde 

koşan Ermenilerin Van çevresinde masum köylülere yaptıkları tüyler ürpertici vahşete 

tanıklık ediyor.  

Belgelerde, Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde Ermeniler tarafından bazı kadınların 

hamileyken karınlarının deşildiğini, bazılarının çocukları ile tandırda yakıldığı, genç 

kızların tecavüz edilip öldürüldüğü, erkeklerin ise kurşun ve süngü ile katledildiği 

gözler önüne seriliyor. Genelkurmay Başkanlığı, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve 

Denetleme Başkanlığı arşivlerinde bulunan 1914-1918 tarihleri arasındaki belgeleri, 

''Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri'' adıyla yayınladı.  

Arşivde bulunan Özalp Kaymakamı Kemal'in imzasını taşıyan 4 Mart 1915 tarihli bir 



belge, Ermeni mezaliminin boyutlarını ortaya koyuyor. Söz konusu belgede, 

Ermenilerin Van'ın Özalp ilçesindeki Sarıköy'de yaptıkları katliamda 41 erkeğin süngü 

ve kurşunla, bazılarının da ''dövülerek, karnı yarılarak ve kesilerek'' öldürüldüğü 

belirtiliyor.  

Kayıtta, köydeki İso'nun kızı Güllü'nün ''memesinin kesildiği'', İbo'nun eşi Silo'nun kızı 

Sülni'nin ''karnı yarılarak çocuğunun çıkarıldığı ve tandıra atıldığı'' ve çok sayıda 

kadına tecavüz edildiği bildiriliyor. Belgede, ayrıca Özalp ilçesinin Tepedam köyünde 

Ermenilerin erkeklerin büyük bölümünü süngü ile katlettikleri, kadınlara ise tecavüz 

ederek öldürdükleri kaydediliyor.  

''KENDİ KIZINI  

BOĞAZLAMAYA ZORLANDI''  

Özalp Kaymakamı Kemal'in gerçek incelemeleri sonucu hazırladığı 15Mart 1915 tarihli 

bir başka belgede ise Saray'ın Yamanyurt köyünde Miha'nın eşi Fato'nun üç çocuğu ile 

boğazlandığı, Belecek'te Hanım Hatun'un ''Antranik adlı çete reisi tarafından tecavüz 

edildikten sonra beraberinde götürüldüğü'', Keçikayası köyünde Hacı Molla 

Sait'in''kendi kızını eliyle boğazlaması için zorlandığı ve her teklifte uzuvlarından biri 

kesilerek şehit edildiği'' bildiriliyor. Belgelerde ayrıca Saray ve Esedboyu camilerinin 

ahıra dönüştürüldüğü, birçok medrese öğrencilerinin Hıristiyanlığı kabul etmeye 

zorlandığı kaydediliyor.  

''BABA VE ANNELER ÇOCUKLARININ ETİNİ YEMEYE ZORLANDI''  

Bir başka belgede ise Özalp'in Boyaldı köyünde yaşanan ''insanlık dışı vahşet''e işaret 

ediliyor. Söz konusu belgede, Nezu Hatun'un tandırda yakılan iki torununun etini 

babasına ve annesine yedirmek üzere zorlandığı, bunu yapmak istememeleri üzerine 

öldürüldükleri, Nezu Hatun'un ise gördükleri karşısında aklını kaybettiği bildiriliyor.  

Belgelerde, Ermeni çetecilerinin Osmanlı'nın darda kalacağı bir anı kollayarak çok 

önceden isyan planları yaptığını ortaya koyarken, Hınçakyan Komitesi Kilis Şubesi 

Başkanı Agop Basmaciyan'ın 9 Ocak 1913 tarihli Hatay Samandağı'nın Eriklikuyu 

köyündeki sözde Ermeni müfrezesine gönderdiği yazıda, ''...Türkiye'nin içine düştüğü 

bugünkü olağanüstü karışık durumu, Ermeni meselesinin siyasi gündemde yeniden söz 

konusu olması, zihinleri çok meşgul etmektedir. Biz Ermeniler, özellikle Hınçakyanlar, 

hazırlıklı ve uyanık bulunarak faaliyetlerimizi hızlandırmalıyız'' sözleri dikkati çekiyor. 

Basmaciyan'ın aynı gün Samandağı Yoğunoluk'taki müfrezeye gönderdiği yazıda ise 

''Faal, becerikli ve sağlam öz yapılı arkadaşların katılmasıyla müfrezelerimizi 

çoğaltmalı ve takviye etmeliyiz. Kendinizi koruma konusundaki çalışmalarınız artmalı'' 

görüşüyle Ermeni planları gün yüzüne çıkıyor.  

HALLAÇOĞLU'NDAN CEVAP 

Öte yandan, bir basın toplantısı düzenleyen Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf 

Halaçoğlu, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili olarak, ''1.5 milyon safsatasını hâlâ 

dillerine dolayan insanlar konuyu siyasallaştırıyor. Siz 1.5 milyon insanın nereye 

gömülebileceğini düşünüyor musunuz? 300 kişilik mezara koysanız 5 bin toplu mezar 

yapar'' dedi. /Vakit.16-4-2005. 

  

  

Meşveret ve ehemmiyeti 

Mehmet Kırkıncı 



YAPILACAK MEŞVERETLERDE, Kur'an hizmetine taallûk eden mes'eleler 

hakkında en isabetli ve en mâkul görüşü ortaya çıkartmak için ehil kimselerin 

mütalâasına müracaat etmek gerekmektedir. 

  

Cenâb-ı Peygamber (S.A.V.), "Müşavere edilen emindir." buyuruyor. Çünkü, 

müsteşar yani kendisiyle İstişare edilen zat, emin, mütefekkir, müstakim, tesirata 

tâbi olmayan, gadap göstermekten beri, pek ciddi, halim, sabırlı ve hayırhah 

olmalıdır. Yani hayır okumalı, hayır konuşmalıdır. 

  

Zira, bir Hadîs-i Şerifte, "Her kim kendisiyle müşaverede bulunan kardeşine bildiği 

halde, hilâfına bir beyanda bulunursa şüphesiz hiyanet etmiş olur." Ayrıca, "Her 

kim istişare ederse rüşde mazhar olur, her kim müşavereyi terkederse hatâdan 

kurtulamaz." mealinde bir hadîs-i şerif de vardır. 

  

Şüphesiz her insanda hissiyat bulunur. Bu sebeble meşverette daima müsbet 

mes'eleleri nazara vermek gerekmektedir. Menfi mes'elelerin zikrinde kalbler 

rencide, fikirler rahatsız olabilir. Şevkler kırılır. Güzel sıfatlar ortaya konduğu 

vakit, tahtından menfi şeylerde anlaşılmış olur. Şeytana lanette bir fayda yoktur. 

Ama Bismillah derseniz hem sevap işlemiş, hem de şeytanı kaçırmış olursunuz. Bu 

sebeple güzel ve ınüsbet şeyleri konuşmak, şûraya güzel fikirler getirmek lâzımdır. 

  

Meselelerimiz müzakere edilirken, halden ziyade istikbâl nazara alınmalıdır. 

İstikbâli dikkate alarak adım atmak güzel bir tedbirdir. Hizmetteki kardeşlerimizi 

değerlendirirken de bu ölçüyü dikkate almak gerekmektedir. Bir arkadaşımız 

günah işlemişse hatası varsa, yere batırılmaz. Ona tevbe et denilir. Belki o istikbalde 

yıkanabilir, temizlenebilir. Hatta emsallerinden çok daha ileri geçip, terakki 

edebilir. Hâlde olan kusurlarımız ile birbirimizi batırmaya, hatalarımızı ifşa etmeye 

gidilmemelidir. Bu düsturlara göre hareket edersek fayda göreceğiz. Öyleyse takip 

edeceğimiz yol, müsbet harekettir, müsbet konuşmaktır. Tatlı, mâkul yerinde ve 

hilimle konuşmaktır. Bu sebeple meşverete taalluk eden birkaç düsturu nazara 

vermekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

  

- Evvelemirde, reyi alınan şahıs kendi arzu ve temennisini ibraza değil, hakikatin 

hükmünü izhara müteveccih olmalıdır. Bu noktadan hareket ederek mes'elelerimiz 

değerlendirilmelidir. 

  

- Müşaverede bir fikr-i ilmî ile hakikati ortaya çıkartmak ve ekseriyetin reyine 



ittiba etmek şarttır. Yani mes'elelerimizi ilim ve fikrin ışığı altında müzakere 

edeceğiz. Fikir ve ilmin kuvveti ile hareket edersek aşamayacağımız mâni yoktur. 

Bir mes'ele reddedilecekse ilmen reddedilmeli, kabul görecekse ilmen kabul 

görmelidir. Böylece mes'elelerimiz kanun, kaide ve düsturların süzgecinden geçmiş 

olacaktır. 

  

- Bazen bir mes'elenin müzakeresinde bir veya birkaç fikir makûl olabilir. Yahut 

her fikrin hakikat tarafları bulunabilir. Hak da taaddüd edebilir. O zaman 

yapılacak iş şudur: El-hükmü lil-ekser kaidesince ekseriyetin görüşüne uymak, 

kendi fikir ve arzusunu terketmektir. Meşveretin hukuku noktasından buna uymak 

gerekli olduğu gibi, ittihad ve tesânüdün te’sis ve devamı noktasından da ekseriyetin 

kanaatına katılmak elzemdir. Psikolojik olarak da ekseriyetin kanaatına iştirak 

etmek insanı rahatlatır. Üstadımızın beyan buyurduğu üzere, hakkın hatırı için, 

nefsin hatırını kırarak, hakikati ortaya koymak daha sevablıdır. Aksi halde, 

müşavere, yerini, muhtelif hislerin müsademe ve cidaline terkeder; -Allah korusun- 

inkıraz ve itirazı müstelzim olur. 

  

İnsan vücudundaki bir azadan ruh çekilse, artık o uzuv çalışamaz, felç olur. Vücud 

sıhhati için, ruhun bütün azalarla teması şarttır. Üstadımızın vefatından sonra bir 

çok hadiseler bize ders vermiştir. Bir kardeşimizin kopup gitmesi ile bir mücevherat 

kaybediyoruz. Giden bizden gidiyor. 10 kuruşun gitse arıyorsun, 100 kuruş 

kaybetsen onun ızdırabmı çekiyorsun. Bir insanın kolunu kaybetmesi ne ise, bizler 

için davamız noktasından bir insanın kaybedilmesi de odur. Bir kardeşimiz gidince 

bir azamız felç oluyor. 

  

Başka bir misâl ile, bir hatip bir camide konuşur sair camilere hoparlör bağlanır. 

Böylece bîr ses binlerce yerlerde dinlenebilir. Bir camide hoparlör bozulursa, o 

camiye ses gitmez. Bu misâl gibi her bir kardeşimiz bir hoparlör hükmündedir. Bir 

memleketteki bir Kur'an hizmetkârında arıza olursa, oraya sesimiz gitmez olur. 

Halbuki senin maksadın her camideki cemaata sesini duyurmaktır. Öyleyse 

vazifemiz hoparlöre hürmet etmek ve onu muhafaza etmektir, însan bozulan bir 

alete kızmaz, küsmez. Belki onu tamir eder. "Niye bozuldu?" diye çekiçle kafasına 

vurursan, külliyen onu kaybedebilirsin. Kızmaktan ziyade tutmak, hiddetten ziyade 

muhabbet ve şefkat ile tedavi etmek gerekir. Hamiyet ve dava ruhu bunu 

gerektirdiği gibi, maslahat ve akıllılık da budur. 

  

Kardeşlerim, bizler çok büyük bir davayı yüklenmişiz. Sırtımızda büyük bir 

mes'uliyet var. Elbette büyük bir taşı kaldıran 20-30 adamdan bir-ikisi bu 

hengâmda birbiriin ayağını çiğneyebilir. "Niçin benim ayaklarımı çiğnedin?" diye 

ellerini taştan gevşetmek kâr-ı akıl değildir. Hikmet nazarıyla mes'elelere bakmak 

gerekmektedir. Kardeşlerimizi ancak tamir ile kazanabiliriz. Biz, bize düşen 



vazifeyi yapar, gerisini kadere havale ederiz. Aksi halde, bu ihmalimizden mesul 

oluruz. Bu ulvi hisler kalplerimizi doldurursa, o zaman Rabb-ı Rahîm merhamet 

eder, O'nun (C.C.) rahmeti cemaat üzerine nazır olur. "Yedullahi alel-cemaati" 

hakikati zahir olur. 

  

Cemaata taallûk eden mes'elelerin bîr ferdin fıkr-i inhisarına terkedilmesi, netice 

itibariyle, azim zararlara ve su-i zanlara sebebiyet vereceğinden din-i islâm, 

meşvereti emretmiştir. Elbette cemaatin mes'eleleri bir şahsın fikrine bı-

rakılmayacağı gibi, bir ferdin sırtına da yükletilemez. Kaldı kî, bir insanın fikrî ne 

kadar doğru, ne kadar müstakim olsa bile, çıkacak kararların bir cemaatin 

fikrinden süzülmesinde pekçok faydalar vardır. Yapılacak o hayırlı işe herkes 

hissedar olur. Şahıslar çeşitli su-i zan ve ithamlardan kurtulur. Beraber düşünüp, 

mes'eleleri birlikte mütalâa etmenin bereketi bol olur. 

  

Nitekim, Fahr-i Kâinat Efendimizin meleke-i maddiye ve maneviyesiyle bütün nasın 

en ekmeli olduğu halde ashabı ile müşavereye -mintarafillah- memur olması, ümmet 

için müşavereye riayetin lüzumunu açıkça göstermektedir. Hz. Peygamber (S.A.V.) 

aklı, şuur ve idrak kabiliyetiyle, hasılı bütün letaifiyle, bütün peygamberin ve 

meleklerin mertebece en ekmeli iken, müşavere ile emrolunması, bizler için 

meşverete ne kadar ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Onun için, ekser ulemâ, 

meşveretin vacip olduğunu beyan buyurmuşlardır. İstişare neticesinde alınan 

kararlara muhalefet isyandır, günahtır. 

  

Evet dâva arkadaşlarıyla istişare eden, onların muhabbet ve teveccühünü kazandığı 

gibi, kendi kadir ve kıymetini de arttırmış olur. Ayrıca müşaverenin psikolojik 

faydası vardır. Bir kardeşimizle bir mes'eleyi müşavere edersek, kendisine kıymet 

verildiği kanaati ile o kardeşimizin hizmetteki şevk ve gayreti ateşlenecek, hizmet 

arzusu kuvvet kazanacaktır. Bu nokta da unutulmamalıdır. 

  

Vahdet-i tedris, vahdet-i terbiye ve vahdet-i his ile hareket eden bir cemaatin 

meşvereti, elbette muzafferiyetle neticeleneceğinden şüphe yoktur. Bir kısım 

cemaatler hakikati akıl ile idrak ettikleri halde, hareketlerini hisse bina ederler. 

Neticede his akla hakim olur. Bir cemaat ki his ile hareket edip aklın dizginini hissin 

eline verirse, müzminleşmiş bir hastalığa ilâç nafî olmadığı gibi, böyle bir cemaata 

da meşveret hiç bir fayda sağlamaz. 

  

Her kemale bir noksanı karıştırmak, şu âlem-i kevn-ü fesadın mukteziyatındandır. 

Bizler, her yönümüzle mükemmel değiliz. Hizmetimize taallûk eden mes'elelerde en 

makûlü aramak ve isabet kaydetmek için meşverete muhtacız. Meşverette -velev ki 



isabet etmese- çoğunluğun reyine itibar etmek gerekir. 

  

Resûl-i Ekrem (S.A.V)'in kendi reyine muhalif olarak çoğunluğun reyine uyduğu 

bir vakıadır. Nitekim, Uhud savaşında önce Hz. peygamber (S.A.V.) savaş hakkında 

ashabıyla müşavere etmiş, kendi re'yi Medine'de kalıp müşrikleri karşılamak iken, 

cemaatin ekseriyetinin re'yine uymuştur. 

  

Dikkat ediniz... Ekseriyetin re'yinin isabetsizliğini bildiği halde onlara uyuyor. 

Nübüvvet gözlüğü ile biliyor ki, "Hz. Hamza'yı vereceğim. Uhud'da paramparça 

ettireceğim." Biliyor ki, "70 kadar güzide sahabeyi bu savaşta biçtireceğim. Ama 

hepsi meşverete, meşveretin hukukuna, meşveretin anlayışına feda olsun... amcam 

dahi olsa müşavereye feda olsun..." İşte meşveret bu demektir!... 

  

Hz. Resûlullah (S.A.V.) istişare uğruna başta amcasını ve güzide sahabelerini feda 

ederken, biz bîr yumurtamızı feda edebiliyor muyuz? 

  

İstişarede Peygamberimizin (S.A.V.) re'yi hilâfına girişilen savaşta bir kısmı 

sahabelerin de Emr-i Nebeviye muhalefet ederek yerlerini terketmesiyle İslâm 

ordusu dağılmış, başta Hz. Hamza olmak üzere, bir çok güzide sahabe de şehid 

olmuştu. Hal böyle iken, Resül-i Ekrem (S.A.V.)'in hâdiseyi teessür yerine, 

tebessümle karşılaması, ashabını itham yerine takdir etmesi, kalplerini kırmak 

yerine, onlara iltifat etmesi, gayz ve hiddet ile itmek yerine, şefkat ve merhamet ile 

onları kendine çekmesi, bizler için en büyük bîr ders-i ibrettir. Cenab-ı Hak da bu 

mümtaz davranışı te'yid ve sena makamında Al-i İmran Sûresi 159'uncu ayette 

şöyle buyurmaktadır: "Şimdi, Allahü Teâlâ'dan bir rahmet sebebiyledir ki onlara 

yumuşak davrandın ve eğer sen çirkin huylu, öfkeli, katı yürekli olsaydın, elbette 

etrafından dağılırlardı. Artık onları affet onlar için istiğfarda bulun ve onlar ile iş 

hususunda müşavere et." şu noktaya dikkatinizi çekmek İstiyorum: Resûl-i Ekrem 

(S.A.V.) efendimiz, bir kısım sahabeye "benden emir gelmedikçe -muzaffer olsak 

bile- katiyyen yerlerinizi terketmeyinîz," diye emir buyurduğu halde, savaşın 

bidayetinde İslâm ordusunun muzafferiyeti zahir olmaya başlayınca, geçidi tutmak 

ile vazifeli olan sahabeler yerlerini terk ettiler. Ve malûm hâdise zuhur etti. Hal 

böyle iken, dikkat ediniz! Cenab-ı Hak, emr-i nebeviye muhalefet eden sahabeler ile 

meşvereti Peygamberine emrediyor. Demek ki, her söz tutmayan, yere batırılmaz. 

Ben bir cihetle söz tutmuyorsam, sen de diğer bir cihetle söz tutmuyorsun. Sen beni 

affedersen, ben de seni affederim. Allahü Azîmüşşan da (C.C.) hepimizi affeder. 

  

Hz. Resûlullah (S.A.V.) hâdiseyi tebessümle karşılıyor. "İslâm battı. Perişan 



olduk..." demiyor, hiddet ve şiddet eseri göstermiyor. 

  

İnsan, dâvası için hiddet edebilir. Ama aynı şeyi hilm ile yapmak mümkündür. O işi 

hilm ile söylersen, hem kabul eder, hem de sana hürmetini devam ettirir. Ama hid-

det gösterdiğin vakit, en azından kalben sana muhalefet eder, yahut inat damarı ile 

muhalefetini artırabilir. 

İlim ile hilnmi bir araya getirdiğimiz zaman çift kanatlı oluruz. O zaman, 

uçamıyacağımız bir zirve, geçemiyeceğimiz bir derya, aşamıyacağımız bir engel 

kalmaz. Aksi halde, kardeşlerimize sert ve haşin davranırsak; bir gün, beş gün 

derdimizi çeker, sonra da "Artık yeter..." deyip dağılabilirler. 

 

 

  

İşte, Kur'an-ı Kerim bu âyeti kerime ile bizlere önemli üç hayati düsturu ders 

vermektedir: 

  

1- Mü'minlerin birbirlerine karşı -velev ki hata ve kusurları olsa bile- yumuşak 

davranmalarını; cemaatı muhafaza etmenin ancak bu tarz ile, yani kavl-i leyyin ile 

mümkün olabileceğini; katı, sert, sakat hareketlerin ise birlik ve dirliği bozup, 

tesanüd ve ittifakı dağıtacağını ders vermektedir. 

  

2- Kur'an hadimlerinin birbirilerinin kusurlarını bağışlamalarını ve affetmelerini 

tergip etmektedir. 

  

3- Cenab-ı Hak, bu âyet ile Resul-i Ekrem'ine ashabıyla meşvereti emretmektedir. 

  

Uhud savaşından önce yapılan istişarede ashabın, re'yinde isabet kaydetmediği 

malûm olduğu halde, savaşın sonunda Cenab-ı Hak'ın Hz. Peygamber'e (S.A.V.) 

ashabıyla meşvereti beyan buyurmasında şu önemli nükte ortaya çıkmaktadır: 

Hüsn-ü niyet ile yapılan meşveretin neticesinde hata tebeyyün etse bile meşverete 

ittiba edenler mesul olmazlar. Mezkûr hakikatlara binaen, bu azim kudsî hizmeti 

muhafaza etmek için, bazı fikrî fedakârlıklarda bulunmak gayet yerinde bir hareket 

olur. Hakk'ı bulduktan sonra hakda ihtilâf edilmemelidir. 

  

Bir gaye uğruna başını feda eden insanlar tarih boyunca çok çıkmıştır. Davası için 



başını vermek kolaydır. Bu kudsi dâvada fikren haklı olsa bile meşveretin hukuku 

namına fikrî fedakârlıkta bulunmanın baş vermekten çok defa daha üstün, hizmetin 

devamı açısından çok daha elzem olduğu katiyyen unutulmamalıdır. 

  

Herkesin mes'elelere intikali bir olmaz. Senin idrak ettiğin, ehemmiyetine inandığın 

bir mes'eleyi, bir kardeşimiz bazen l veya 2 sene sonra anlayabilir. Derin mes'eleler 

çok geç anlaşılıyor. Hizmetin semeresini görmek için sabredecek ve bekleyeceksin. 

Bir insanın ayağı kırılmış ise, o ayak ancak 6 ayda tutabilir. " Ben 6 ay 

bekleyemem" dersen, bir ayaktan mahrum olursun, 6 ay sabredersen bir ayak 

kazanacaksın. Acele ederek ayağımızı tahtadan yapmaya kalkışmayalım. Teenni ve 

sabır ile arkadaşınızın başını beklerseniz, hu zillet değildir. Ben bir zamanlar Anka-

ra'da hastahanede yattım. Hastahanede bir doktor vardı. Hastaların önünde eğilip, 

kalkıyordu. Hergün usanmadan sabahtan tâ akşama kadar hastalarıyla şefkat ve 

ihtimam ile meşgul oluyordu. 

  

Bizler de bir doktor gibi arkadaşımızın hatasını düzeltmek için şefkat ve 

merhametle onunla meşgul olursak; emin olunuz bu hareketimiz zillet değildir. 

Doktorun hizmeti zillet midir? Hasta öksürebilir, kusabilir. Ona "Sen niçin 

öksürüyorsun?" denilebilir mi? Hastanın yapmış olduğu kabahati doktor da 

işleyebilir mi? Hastanın derdini kim dinleyecek? 

  

Evet... Hasta kabul ettiğin arkadaşının kusurunu tedavi edeceksin, tarz budur. 

Muvaffakiyetin şartı da budur. Unutmamak gerektir ki, böyle bir asırda, böyle bir 

kudsî dâvanın hizmetine talib olanlar, ancak birbirilerinin kemalat ve meziyetlerini 

ta'mim etmek ile dâva şuuruna erebilirler. 

  

Unutmamak gerekir ki, birbirilerini çürütmeye çalışanlar hem kendilerini hem 

dâva arkadaşlarını zîşeref bir istikbâlden mahrum ederler. Kardeşlerini ihtiram ile 

yâdedenler, hürmetle yâd olunurlar. 

  

Bir zamanlar bir şeyh, müritleriyle bir yerden geçerlerken bir hayvan cifesine 

rastlarlar. Ölmüş hayvanın pis kokusu etrafa dağılmış olduğundan müritler 

burunlarını kapatıp, yüzlerini çevirirken; şeyh tebessüm ederek "Ne kadar güzel 

dişleri var, inci gibi parlıyor" der. Herşeyin medhe lâyık tarafları bulunabilir. Bu 

noktaları nazara vermek gerektir. 

  

Sevda-yı kalbimiz, maşuka-yı vicdanımız hizmetimizdir, davamızdır. Şahsımıza ve 



hizmetimize taallûk eden mes'elelerde kendi hakkımızda tecviz-i kusur etmememiz, 

fakat tesanüdün muhafazası için dâva arkadaşlarımızın kusurlarını bağışlamamız 

hizmetimizin saadeti ve selâmeti için elzemdir. 

  

Mecnun çöllerde ahularla dolaştı. Ahuların gözleri Leylâ'nın gözlerine benzediği 

için onlardan ayrılmıyordu. 

  

Sevdamız dâvamız ise, kardeşlerimiz de o dâvanın gözleridir. O gözleri dâvan için 

sevmelisin. 

Şu hizmetimiz ittihad ile kaimdir. İttihadın devamı insaf ve fazilet ile bağlıdır. 

Fazilet ittihada vesile olamazsa, o fazilet fazilet değildir. İttihada kuvvet vermeyen 

kemâlat, yabani meyve ağaçlarına benzer. Meyvesi vardır. Lâkin acıdır. Kimseye 

menfaati yoktur. 

  

Binaenaleyh, tesanüd ve muhabbeti perçinleyici bir ruh içerisinde hasr-ı gayret, 

hem mesleğimizin iktizası, hem de hissiyat-ı ruhaniyemizin icabatındandır. Çünkü, 

hizmette kat' olunacak mesafe bu sırra taallûk etmektedir. Malûm olduğu üzere 

merkezi merkez eden, muhitin intizamıdır. Muhitin eğilip bükülmesi merkezi 

bozduğu gibi, merkezdeki zerre miskal bir inhiraf da muhitte kapatılması fevkalâde 

müşkil gedikler açar. Katiyyen unutmamak gerekir ki, güzel tedbir ve hilm bir 

cahili, alim kadar faydalı kılar; demiri altın; kömürü elmas yapar. 

  

Ferdi ihtilâflar ve şahsî dargınlıkların umumî yerlerde ve cemaat içerisinde 

konuşulması, faydadan ziyade pek-çok zararları netice verebilir. Evvelâ, karşılıklı 

ithamlar, akıl yerine hissiyatı, hakikat yerine fikirlerin tahakkümünü, muhabbet ve 

uhuvvet yerine, tesanüd ve tenafürü ziyadeleştirir. O zaman, o meclis enaniyetlerin 

tatmini, nefislerin tahakkümü için müsaid bir zemin olur. Hem de bu ahval, 

cemaatin şevkini kırar, huzurunu dağıtır. "Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir 

meşrepde olmaz," ifadesini esas alarak ferdi ihtilâfların hususi sohbet ve irtibatlar 

vasıtasıyla halline gidilmelidir. Bu işin tedavisi lâyık ellere havale edilmelidir. Her 

insan yara saramaz, her insan doktorluk şefkatini taşıyamaz. Bu çeşit ihtilâfları vaz-

u nasihat ile, telkin ile, zamana bırakmakla tedavi etmelidir. Zaman en büyük 

yardımcımızdır. Zaman, en insafsız insanı dahi insafa getirir. 

  

Bazı fertlerde kıymetli fikir bulunabilir, hatta niyeti de halis olabilir. Lâkin, o fikir 

ve ihlâs, şiraz-ı vahdetimize kuvvet ve himmet vermekle değer kazanabilir. 

Kardeşlerimizin meziyet ve kabiliyetleri ancak ittihad ile bir havuza dökülürse 

kemâlat bostanları yeşerîr. Eğer, ihtilâf ile bu havuzun menfez ve delikleri açılırsa, o 



vakit şûristana dağılıp diken ve yabani ot olmaktan başka ne faide temin edebilir? 

  

Cemaatten maada tarik-i selâmet yoktur. Muazzez üstadımız "Muhalefet aczden 

kaynaklanır" buyuruyor. Ekseriyetin reyine kuvvet vermek ve perçinleşmiş bir 

hizmet anlayışını zayıf düşürtmemek için, niza ve muhalefet kapısını kapatmak 

gerektir. 

  

Hizmetimiz, âlemin her türlü tabakalarına, yani alem-i kâinat, âlem-i hayat, âlem-i 

insan, âlem-i âhirete taallûk eden şümullü bir hizmettir. Mes'eleleri 

değerlendirirken hizmetimizin kül ve külliyetini, yani gayet geniş çerçevesini 

dikkate almak lâzımdır. Nazarımıza sadece bir iki cüz'i mes'eleyi takıp hislerimizi 

de bir kısım mevzii mes'eleler üzerinde teksif eder, düşünce ve anlayışımızı sadece o 

noktalara hasreder ve bu noktalardan hareketle haklı olduğumuzu dâva edersek; o 

zaman hizmetin külliyetini görmemek gibi bir mugalata ile bir hata-yı azîme 

düşebiliriz. Nazarını cüz'i mes'elelere hasreden, külliyeti idrak edemez. 

  

Hizmeti umum insanlara bakan muhteşem bir fabrikanın bir veya iki çarkındaki 

muvakkat arızayı gören kimsenin, o arızayı tamir etmek yerine, fabrikadan çekilip 

umum varidattan mahrum kalması kâr-ı akıl değildir. 

  

Çok dikkat gerektir. Bazen bir damlada tufan, bir cümlede cihan nihan olur. Bu 

gibi durumlarda hamiyet-i diniye, afv ve mülayemet, temkin ve tedbir imdada 

yetişmezse; mes'ele his, vehim ve hayalin dağınık bulutları içerisinde mütalâa 

edilebilir. Bu ahval de -Allah korusun- hiddet ve isyanları, yıkılış ve çöküşleri netice 

verebilir. 

  

O zaman sadırlar gayz ile dolar, fikirlerde inad ve taassub yerleşir. Gözler ve 

bakışlar hased kıvılcımları saçar. 

  

Bu hizmette, her zaman teenni ve nezaket ile davranmak gerektir. Kalpleri Allah'ın 

rızasıyla meşbu olup, hizmet aşkı ile yürüyenler, zihinlerde başka şeylerle kurul-

mamalıdır. Çimenli, çiçekli, çok ferahlı ve müncezip yollar vardır ki, nihayetleri gül 

ve gülistandır. Güzel yüz, tatlı söz, kalp metaneti ve hatır hoşluğu ile, fitne kapısını 

kapatıp şeytanın tahribatına karşı kalb ve hissiyatımızı siper etmemiz 

gerekmektedir. 



  

Resûl-i Ekrem (S.A.V.)ın "Her ümmetin bir emini vardır. Ebu Ubeyde de benim 

ümmetimin eminidir." diye buyurduğu Hz. Ubeyde'nin (R.A.), vefatı Nebevi'den 

sonraki karışıklıklarda söylemiş oldukları şu sözler, ne kadar ibretâmiz, ne kadar 

düşündürücüdür: "Ey müslümanlar kendi elinizle yapmış olduğunuz bir hizmeti 

yine kendi elinizle yıkmayınız.." 

  

Mazi bir kitabdır. İbret ve emsaller ile doludur. Bugün dünün aynıdır. Yeni bir şey 

yoktur. Değişen sadece renklerdir, ittihadını muhafaza edemeyen nice nice devlet, 

millet ve cemaatler yıkılıp hâk ile yeksan olmuşlardır. İşte Endülüs... İttifak ve 

tesanüd ile kuruldu, ihtilâflar ile yıkıldı. 

  

Malûmunuz olduğu üzere Tarık bin Ziyad, İspanya'ya geçince, gemileri yaktırdı. 

Askerlerine hitaben: "Arkamız deniz, Önümüz düşman... Muzafferiyetten başka 

çaremiz yoktur." dedi. 

  

Tuleytula'yı kuşatırken askerde ricat alâmeti gördüğünde de ordusuna hitaben: 

"Askerlerim, şehitlik ilerdedir. Gazilik de ilerdedir. Cennet de ilerdedir. Geride 

birşey yok.." buyurdu. 

  

Evet kardeşim, Cennet ilerdedir. Beka ilerdedir, lika ilerdedir, muzafferiyet 

ilerdedir. 

Üstadımızın "Kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı veya ruh darlığından veya 

titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan, 

arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve 

'Haysiyetime dokundu' demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. 

Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa, kardaşlarımın mabeynindeki 

muhabbete ve samimiyete feda ederim." sözleri kulağımda çınlamaktadır. 

Anladığım kadarıyla bizim hatamız, Nurun şayan-ı hayret ve ibret mizan ve 

mihenginin hakimiyeti altına lâyık-ı vechi ile girmememizden; efkârımızı, ef’alimizi, 

ahvalimizi, O'nun tanzimi ile nizama koymamamızdan kaynaklanmaktadır. O'nun 

kudsî kanunlarını fert ve cemaat olarak temessüle mecburuz... 

  

Evet, memur olmak başka, mütemessil olmak başkadır. 

  



Evet, "El insafü hayr'ül evsaf." insaf, vasıfların en hayırlısıdır. İnsan, vicdana 

hizmet şuuriyle hakim olabilir. Hizmette ileri; teveccühde geri olmak, ehl-i 

hamiyetin şanındandır. Hz. Ebubekir'in (R.A.) hilafet ile ilgili olarak beyan 

buyurduğu "Bu, onundur ki, o senindir denilir; o benim diyenin değildir." hakikati 

bizler için güzel bir mihenktir. 

  

Hz. Ömer'in (R.A.) sahabeler içinde faziletmeab bir ferd-i feride söylemiş olduğu şu 

sözler hepimiz için daima değerini muhafaza eden bir mizandır: "Bu ümmetin kes-

kin kılıcısın, eğilip de kesmez olma; bu ümmetin tatlı suyusun acıyıp da bozulma." 

  

Cenab-ı Hak cümlemizi sökükleri dikici, eksiklikleri ikmal edici, yarık ve çatlakları 

kapatıcı, gedikleri seddedici, müşfik, munsıf, müdebbir, müteyakkız hadimlerden 

eylesin. Âmin. 

("Hikmet Pırıltıları, Zafer Yayınları" kitabından alınmıştır) 

2005-01-24 

Mehmet Kırkıncı 

  

MİT'in parasını borsada batırdılar  

Emekli MİT'çi Mehmet Eymür, teşkilata ait milyarlarca liralık örtülü ödenek parasının, 

muhasebe sorumlusu tarafından borsaya yatırılıp kaybedildiğini ancak suçlu hakkında 

hiçbir işlem yapılmadığını açıkladı.  

Emekli MİT'çi Mehmet Eymür, mesleki birikimlerini ve anılarını aldığı 'Sentez' adlı 

kitabında, teşkilata ait milyarlarca liralık örtülü ödenek parasının, muhasebe sorumlusu 

tarafından borsaya yatırılıp kaybedildiğini açıkladı. Paranın nereye harcadığının 

açıklanması halinde yöneticilerin sıkıntıya düşeceği düşünülerek muhasebeci hakkında 

işlem yapılmadan emekliye ayrıldığını anlatan Eymür, gizlilik ve denetimsizlik 

faktörünün, MİT'te bir çok olumsuz olayın örtbas edilmesine neden olduğunu anlattı.  

MİT'ten ayrıldıktan sonra ABD'de yaşamaya başlayan Mehmet Eymür, 'Sentez' adlı 

kitabında, MİT hakkında ilginç iddialarda bulundu. Milenyum Yayınları'ndan çıkan 

kitapta Eymür, MİT'te çalıştığı döneme ilişkin geniş analizlerde bulundu. Kitapta, 

"İstihbaratta gizlilik ve denetim dengesi"ne vurgu yapan Eymür, "Merkezi bir yapıda 

olan bu teşkilatın en üst yöneticileri, arzu etmedikleri taktirde TBMM, mahkemeler, 

hatta doğrudan bağlı oldukları Başbakan dahil, bilgi vermemekte veya istedikleri ölçüde 

ve istedikleri şekilde vermektedirler. Susurluk olayı sırasında yaşanan ve halen 

yaşanmasına devam eden davranış biçimi budur. MİT Kanunu'na göre, 'Müsteşar 

yalnızca Başbakan'a sorumludur'. Peki MİT Müsteşarı'nın kanunlarla çizilmiş görevini 

yerine getirip getirmediğini nasıl kontrol eder? Edemez ancak duyduklarına ve 



duyumlarına göre kısır bir değerlendirme yapabilir. Bu bakımdan MİT Müsteşarlık 

makamını yetkileri hayli geniş, ancak "sorumluluğu olmayan" bi makam olarak 

tanımlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.  

KİMSEYE İFTİRA ATMADIM  

"Sentez" adlı kitabın kapağında, "Kimseye iftira atmadık, kimseyi haksız yere 

suçlamadık. Dürüst ve seviyeli olmaya çalıştık. Yazdıklarımız kimi rahatsız ediyor, kim 

üstüne alınıyorsa muhatabımız odur..." görüşüne yer veren Eymür, MİT'te görev 

yaptığı döneme ait gözlemlerini anlayırken; çarpıcı bir iddiada da bulundu."Gizlilik" ce 

"denetimsizlik" faktörünün, MİT içindeki bir çok olumsuz olayın da örtbas edilmesine 

neden olduğunu öne süren Eymür," Misal olarak belirtmek gerekirse, Türkbank olayı 

ile ilgili olarak zamanın Başbakanı Mesut Yılmaz'a verilen, 'herhangi bir bilgi yok' 

yazısı, MİT içinde bu konuyla görevli kişileri isyan noktasına getirmiş, bu kişilerin 

'MİT'i siyasete ve yolsuzluğa alet etmeye kimsenin hakkı yok' diye seslerini 

yükseltmeleri üzerine yazı başka bir Başkanlıktan verilmiştir. Keza aynı tarihlerde 

MİT'in örtülü ödeneğindeki milyarlarca lirayı borsada çalıştıran muhasebe sorumlusu, 

nerelere harcama yapıldığını açıklar ve yöneticileri sıkıntıya sokar düşüncesiyle her 

hangi bir kanuni işleme tabi tutulmadan emekli edilmiştir" görüşünü ortaya attı.  

  Aydın Demir-27-2-2006-y.şafak 

                                                 MİT’TE OFİS-BOY’DU 

       Eski DP ve DYP milletvekili Abdülmelik Fırat, Öcalan’ın MİT’le ilişkisi olduğunu 

iddia etti.”Hürriyet.21-10-2003 

  

Büyük ifşaat  

Hürriyet, "Abdullah Öcalan MİT'te ofis boydu" diyor. Radikal yazarı Avni Özgürel, 

'Fikir Ajans' adlı bir kuruluşta getir-götür işlerini görürken tanıdığı genci yıllar sonra 

Bekaa'da Abdullah Öcalan kimliğiyle karşısında bulunca şaşırmış... Meğer, Fikir Ajans, 

MİT'in bir yan kuruluşu değil miymiş?  

Hani, Yeniçeri'nin "Sen bizim İsa Efendimizi öldürmüşsün" diye boğazına sarıldığı 

Musevi, "İyi ama, o dediğin olay 1500 yıl önce oldu" deyince aldığı cevabı gel de 

hatırlama: "Ben yeni duydum..." Avni Özgürel hakkı teslim etmiş ve "Öcalan sağcı 

geçmişini hiçbir zaman gizlemedi zaten" demiş... Hürriyet de, haberine, "Öcalan'ın 

MİT irtibatına Uğur Mumcu ışık tutmuştu" ayrıntısını eklemekte...  

Her ikisi de doğru. Abdullah Öcalan, Ankara'ya ilk geldiğinde namaz kılan bir Anadolu 

çocuğu olduğunu kendisi defalarca anlatmıştı. Mahir Sayın'ın ilk bakışta adı tuhaf gelen 

'Erkeği Öldürmek' kitabı Öcalan'la konuşmalardan oluşur; orada o günlerdeki Öcalan 

kimliğine ışık tutan bölümler vardır... Aynı kitapta, eşi Kesire'nin babası Ali Yıldırım'ın 

ve Diyarbakır günlerinde yardımını aldığı, PKK'nın kuruluşunda emeği geçen 'Pilot 

Necati' lâkaplı Necati Kaya'nın MİT ile ilişkili olduğu da anlatılır...  

Sizin anlayacağınız, bu iki ayrıntının da bugün için haber değeri bulunmuyor...  

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~1@w~1@nvid~326187,00.asp


Uğur Mumcu, rahmetli, bu tuhaf ilişkilere ilk ışık tutan yazardı. Ölümünden hemen 

önce kaleme aldığı yazılar bu konudaydı. Suikasta uğradığında, yakınları, "PKK ile 

ilgili bir kitap hazırlığındaydı, bazı belgelere ulaşmıştı" bilgisini vermişlerdi. Yazdığı 

kadarı kitaplaştı, ama ülkeyi ayağa kaldıracak olağanüstülükte bilgiler yoktu kitapta...  

İşin ilginç tarafı şudur: Öldürülmeden önce çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin o zamanki 

yayın müdürü Özgen Acar, suikastın üzerinden tam altı yıl geçtikten sonra, Uğur 

Mumcu'nun konuya açıklık getirecek bilgileri nereden sağladığını anlamamıza 

yarayacak bir ifşaatta bulundu. Kaynaklardan biri Milli Güvenlik Kurulu imiş...  

Özgen Acar'ın kaleminden okuyalım: "Işık içinde yatsın Uğur Mumcu, öldürülmeden 

önce çeteler kadar Apo'ya da takmıştı. PKK bağlantıları konusunda yoğun bir 

araştırma yürütüyordu. Ölümünden sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği'nden yüksek düzeyde bir yetkili bana –o zaman Genel Yayın Yönetmeni 

olduğum için– şöyle dedi: Rahmetli Mumcu öldürülmeden 3-5 gün önce Apo hakkında 

bize bazı sorular yönetti. Kendisine sınırlı olmak koşulu ile bazı bilgiler derlemeye söz 

verdim. Araştırmacılığını bildiğim için onu yönlendirmek amacıyla kısa bir not 

hazırladım. Pazartesi günü kendisine verecektim ki o pazar öldürüldü. Bu notu size 

veriyorum."  

Nasıl, ilginç geldi mi?  

Konu, Uğur Mumcu'nun epey önemli yerlere uzanabilmesi bakımından ilginç. 

Cumhuriyet yazarının MGK genel sekreterliğinden bilgi talep edebilecek durumda 

olduğu anlaşılıyor. Suikast sonrası, dönemin Genelkurmay başkanı Org. Doğan Güreş, 

evini ziyaret ettiğinde, "Dostumdu, zaman zaman görüşürdük" demiş, Emniyet genel 

müdürü Yılmaz Ergun da, "Bizden bilgi isterdi, verirdik; suikastten kısa süre önce yine 

aramış, bazı belgeler talep etmişti, hazırlıyorduk" anlamında sözler sarf etmişti.  

Daha sonra, Emin Çölaşan, gazeteci Celalettin Çetin'e, bazı başka gazetecilerle birlikte 

RV Restoran'da oturup Uğur Mumcu'yla son çalışması üzerine konuştuklarını 

anlatmıştı. Orada, "Medyadaki 2. Cumhuriyetçiler ve gericilere karşı mücadele etmeye" 

söz verdiklerini de söylüyordu Çölaşan; Mumcu'nun belinden çıkarttığı silâhı ellerine 

alarak...  

Bugün Uğur Mumcu kadar geniş irtibatlı bir yazar var mıdır, bilemem... Varsa bile, 

yazdıklarını zevkle okutacak biri olmadığı ortada... "Kâtilleri yakalandı" denilmesine, 

hatta suikastla irtibatlandırılıp birileri cezalandırılmasına rağmen Mumcu Ailesi tatmin 

olmuş görünmedi... Yıllar sonra, Mehmet Ağar, bakanlık koltuğunda otururken, acılı eş 

Güldal Mumcu'ya, "Bu işin arkasını bırakın" tavsiyesinde bulunurken, "Devletle ilgili 

şeyler duvara benzer, alttan bir tuğla çektiğinizde bütünü yıkılır" benzetmesinde de 

bulunmuştu...  

Abdullah Öcalan'ın 'sağcı' geçmişi ile yakınlarının MİT irtibatını herkese anlatmaya 

hazır olduğu günler sonradan geldi. Uğur Mumcu, henüz bu konuları kimse bilmezken 

ipin ucunu yakalamış çözmeye başlamıştı. Tapu Kadastro Lisesi mezunu Öcalan'ın 

Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girebilmesini, bir eylem yüzünden gözaltına alındığı halde 

yurtta kalmaya ve devletten kredi almaya devam etmesini yadırgatıcı buluyordu 

Cumhuriyet yazarı... PKK öncesi dönemde MİT'le irtibatlı Pilot Necati ve Ali 



Yıldırım'ın Öcalan'a yakınlıklarını da... Buradan çıkartacağı sonuç yazmakta olduğu 

kitabın tezi olacaktı besbelli...  

Olmadı, suikasta uğradı... "Radikal İslâmcı teröristler öldürdü" denilip bir örgüte mâl 

edildi cinayet... Oysa, son olarak üzerinde çalıştığı konular ve araştırmalarını 

genişletmek için başvurduğu adreslerin de soruşturma kapsamına sokulması gerekirdi... 

"Ben, PKK'nın kuruluşundaki esrarengiz irtibatları araştırıyorum" diye etrafına 

duyurması, bazılarının kulağına kar suyu kaçırmış olamaz mı?  

Mâdem Abdullah Öcalan konusu yeniden açıldı, zihnimde takılı duran bir ayrıntıyı 

daha sizinle paylaşacağım.”Yeni Şafak.22-10-2003.  

** 

Anasayfa   

21.10.2003 

Öcalan MİT'te ofis-boy'du   

  

  

Sefa KAPLAN  

Eski DP ve DYP milletvekili Abdülmelik Fırat, Abdullah Öcalan'ın 

MİT'le ilişkisi olduğunu iddia etti.  

Gazeteci Avni Özgürel'in, Öcalan'ı MİT'te gördüğünü kendisine 

söylediğini belirten Fırat, PKK'nın 12 Eylül'den önce Türkiye'yi terk 

etmesinin gerisinde de bu bağlantının bulunduğunu savundu. 

 

Şeyh Said'in torunu olan eski milletvekili Abdülmelik Fırat'ın hatıraları, 

gazeteci Ferzende Kaya tarafından ‘‘Mezopotamya Sürgünü’’ adıyla 

kitaplaştırıldı. Anka Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, terör 

örgütü PKK'nın elebaşı olan Abdullah Öcalan'ın MİT'le bağlantısına dair 

yeni iddialar da yer alıyor. Fırat, bu konuda şunları yazıyor:  

 

‘‘Öcalan'ın Kesire isimli karısının babası istihbaratçıydı. Dersim 

Harekátı'nda epeyce ihbar yapmış. Pilot Necati isimli istihbaratçıyla 

ilişkisini de kendisi söylemişti. Bütün bunlar gösteriyor ki istihbarat bu 

hareketi kullanmak istiyordu. Bunu daha sonra Abdullah Öcalan'ın 

kendisi de anlattı. ‘MİT bizi kullanmak istedi, biz de onları', dedi. Derin 

devleti çok iyi bilen bir gazeteci olan Avni Özgürel, bir iki sefer benimle 

röportaj yaptı. Bir gün bana şu anekdotunu aktardı: ‘Öcalan'ın Bekaa'da 

yaptığı ve dünyanın birçok yerinden gazetecilerin katıldığı basın 

toplantısına ben de gittim. Karşımdaki adamı başka bir yerden 

tanıyordum; ama çıkaramadım. O da anladı; yanıma gelerek dedi ki: Ben 

açıklama yapıncaya kadar, sen yapma. O zaman anladım ki, ben onu 

MİT'ten hatırlıyorum. Biz öğrenciyken, oraya yardım almaya gidiyorduk, 

o da oradaydı.' Ondan sonra Öcalan, istihbarat ajanı çıkan eşi 

http://www.hurriyetim.com.tr/anasayfa/0,,sid~1,00.asp


Kesire'den, Pilot Necati'den söz etmeye başladı.’’ 

 

Fırat'ın iddiaları üzerine görüşlerine başvurduğumuz gazeteci Avni 

Özgürel, anlatılanların genel olarak doğru olduğunu ama sözü edilen 

yerin MİT Karargáhı değil, 'Fikir Ajansı' adında, MİT'in milliyetçi 

kesimi desteklemek üzere kurduğu bir yan kuruluş olduğunu söyledi. 

Yayınlamayı düşündükleri milliyetçi bir dergiye yardım almak için Fikir 

Ajansı'na gittiğini ifade eden Özgürel, Öcalan'ın burada ofis-boy'luk 

yaptığını gördüğünü söyledi. Öcalan'ın sağcı geçmişini inkar etmediğini 

de vurgulayan Özgürel, bu konuda Mahir Sayın'ın ‘Erkeği Öldürmek' 

(Zelal Yayınları) kitabında da bilgiler bulunduğunu belirtti. Özgürel, 

kitapta bizzat Öcalan'ın, 1969'da, Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in 

cenaze namazının kılınmaması için gösteri yapan Büyük Doğu yanlısı 

sağcı gruplarda yer aldığının altını çizdiğini de hatırlattı.  

 

DARBEDEN GÜÇLÜ ÇIKAN ÖRGÜT: PKK 

 

12 Eylül darbesiyle beraber bütün örgütler de sahneden silinmişlerdi. 

Ama darbeden bir şekilde etkilenmeyen, hatta darbeden dolayı dağılan 

diğer örgütlerin sempatizan kitlelerini de arkasına alarak, güçlü bir 

şekilde çıkan bir örgüt vardı, sadece; PKK. Çünkü örgüt yöneticileri 1979 

yılı Mayıs ayında Türkiye'den çıkma kararı alarak, Suriye ve Lübnan'a 

geçmişlerdi. Bu konuda çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Özellikle PKK 

dışındaki Kürt çevreleri tarafından dile getirilen iddialara göre, Öcalan 

darbeyi önceden haber aldı. Buradan yola çıkılarak, Öcalan'ın işin 

başından beri devletle irtibatlı olduğu tezi savunuluyor. Gazeteci İsmet G. 

İmset'in, TDN Yayınları tarafından yayınlanan, ‘‘PKK-Ayrılıkçı Şiddetin 

20 Yılı’’ kitabında konu detaylı bir şekilde açılıyor. Öcalan ve Cemil 

Bayık, bu konudaki iddiaların ‘‘uydurma’’ olduğunu savunuyor.  

 

Gittim gördüm 

 

Radikal Gazetesi'nde ‘‘Geçmiş Zaman Olur ki’’ adlı köşesi bulunan 

yazar Avni Özgürel, Abdullah Öcalan'ı MİT'in yan kuruluşu ‘‘Fikir 

Ajansı’’nda ofis-boy’luk (getir götür işlerine bakan çocuk) yaparken 

gördüğünü söyledi. 

 

İlk önce o yazmıştı 

 

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın MİT'le ilişkisi olduğu iddialarını ilk kez 

merhum gazeteci-yazar Uğur Mumcu dile getirmiş ve bu konuda 

Cumhuriyet'te pek çok köşe yazısı yazmıştı. Hatta, Apo-MİT ilişkisi 

konusunda yaptığı araştırmalar hayli ilerlediği için öldürüldüğüne dair 

iddialar da basında yer almıştı. Mumcu'nun ölümünden sonra Uğur 

Mumcu Araştırma Vakfı (um.ag) tarafından bastırılan ‘Kürt Dosyası’ 

isimli kitapta da bu konuda bilgiler yer alıyor.   

  

  



***Merak bu ya!  

Şimdi dünyada 'ifşaat' zamanı. Bizim nasibimize de, İmralı'da günlerini geçirmekte olan 

Abdullah Öcalan'la ilgili 'MİT irtibatı' ve 'sağcı geçmiş' ayrıntıları düştü. Bu tür 

olayları ne kadar kanıksamış olmalıyız ki, ilk günün gürültüsü, yerini derin bir sessizliğe 

bıraktı.  

Bu tür 'ifşaatlar' Abdullah Öcalan açısından fazla bir önem taşımıyor. Çünkü, 

gençliğinde 'sağ' görüşe sahip olduğunu açıklayan kendisiydi. Uğur Mumcu'nun 

yayılmasında büyük katkısı bulunsa bile, PKK'nın ilk döneminde etkileri görülen 'Pilot 

Necati' ve eşi Kesire'nin babası Ali Yıldırım'ın MİT irtibatları konusunda konuşan yine 

Abdullah Öcalan olmuştu... Bu konuda ne zaman ağzını açsa, "Onlar bizi kullanmaya 

kalktılar, ama esas biz onları kullandık" anlamına gelen sözler söyledi...  

'MİT bağlantısı' konusu yeniden unutulmaya terk edildiğine göre, üzerinde çok 

düşünülmesi gerektiğine inandığım, yıllardan beri kafamı kurcalayıp duran başka 

garipliklere geçebiliriz.  

Abdullah Öcalan konuşmayı, anlatmayı seven biri. Bekaa'da ve Şam'da yaşadığı 

yıllarda kendisine ulaşanlara saatler boyu anlattı durdu. Teybe veya kameraya kayıt 

yapılmasına da izin verdi. Bekaa'da yaptığı basın toplantısına beni de çağırdıklarını 

hatırlıyorum; ben gitmedim, ama medyamızın bütün renkli isimleri oradaydılar. 

Öcalan'la aynı evde kaldılar, sadece basın toplantısında konuştuklarını değil, özel 

sohbette anlattıklarını da aktardılar...  

Konuşmalarından oluşan kitaplar var; bunların bir bölümü kendisiyle konuşanlarca 

kitaplaştırıldı, bazısı da kendisi tarafından... Ancak, bazı kişilere verdiği mülâkatlar, 

bazı video çekimleri Terörle Mücadele Yasası kapsamında görülüp yayına sokulmadı... 

Bu da normal. Ancak, normal olmayan, bazı kayıtlara henüz gazete ve televizyon 

merkezlerine ulaşmadan el konulmasıydı.  

Bizzat görüşmediğim, yerli 'gazetecilere' anlattıklarına kolayca ulaşamadığım için, ben 

de yabancı basını çok dikkatle tâkibe aldım o günlerde. Öcalan, yabancı gazetecilere 

daha rahat konuşuyor ve bizimkilere ima yoluyla anlattıklarını, ad da vererek 

aktarıyordu... O dönemde iki nokta dikkatimi çekmişti; o gün bugündür zihnimi burkan 

iki nokta...  

Nasıl çekmesin? 30 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan Abdullah Öcalan, siyaset 

arenasında yer alan bazı tiplerin, aralarındaki çekişmelerde kendisini de kullandıklarını 

ve bu durumdan yararlandığını iddia ediyor, bazı generallerin kendisiyle temas 

kurduklarını ileri sürüyordu... Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi, İmralı'da 

yargılandı ve idama mahkum edildi. Yargılama sürecinde defalarca sorgulandı; ancak o 

sorguların hiçbirinde bu iki konuya açıklık getirecek bir sorunun Öcalan'a yöneltildiğini 

duymadığım gibi kendisi de bu iki konuya bir daha girmedi...  

Konuya, ilk, 1999 yılındaki yargılama sürecinde değinmişim. 3 Mart 1999 tarihli 

Kulis'te şunları yazmışım: "Abdullah Öcalan, Roma'da kendisiyle görüşenlere, Ankara 

ile ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgiler verip durdu. Bunu bildiğim için, gazetelerde 

çıkan ifade metnini biraz daha dikkatle okudum. Benim yakından izlediğim Öcalan 

bundan daha fazlasını söylemiş olmalı.  

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/1999/mart/03/yazarlar/tkivanc/index.html


"Roma'dayken, vaktiyle kendisine karşı düzenlenen bir operasyonu akamete uğratmak 

için devreye giren bir siyasî parti liderinden söz ediyordu PKK lideri. Olay, 1995 

seçimleri öncesinde geçmiş olmalı. Hani, zamanın başbakanının, 'Ya bitecek, ya bitecek' 

diye açıklamalar yaptığı, seçimde elini güçlendirmek üzere bir operasyon izni verdiği 

kuşkularının ayyuka çıktığı günler... Seçim sonrasında, bir parti lideri tarafından, 

'Örtülü ödenekteki 500 bin dolar ne oldu?' diye dönemin başbakanına hesap sorulmuştu 

ya; işte o günler...  

"Öcalan, soranlara, 'Bir siyasî, bir yakını aracılığıyla, 'Operasyon yapılacak, kaç' 

haberi gönderdi bana' diye anlatıp durdu Roma'da. Bu tür açıklamalar, Roma'ya gidip 

terör örgütü lideriyle görüşen Türk gazetecilerin dönüşte havaalanında el konulan 

teyplerinde de kayıtlıymış... Öyle deniliyor..."  

İkinci konu, Öcalan'ın ağzından bir Arap dergisinde gündeme getirilmişti. Okuyalım: 

"Dergi, siyasî konulardaki haberleri ilgi çeken itibarlı el-Vasat. El-Vasat'ın 25 Ocak 

1999 tarihli nüshasında yer alan Öcalan röportajında, PKK terör örgütü lideri, 

inanılmayacak bir olay anlatıyor. Öcalan'ın dergiye söylediğine göre, son iki yıldır, Türk 

Genelkurmayı da kendisiyle temas kurmuş. El-Vasat muhabirine, 'siyasî çözüm' için 

kendisiyle temasa geçenler arasında, iki yıl önce adı gazete manşetlerinde dolaşan bir 

generalin adını da sayıyor ve 'Altı maddelik bir siyasî çözüm planı üzerinde mutabık 

kaldık' diyor. / Akıl alacak gibi değil, biliyorum ama bu sözler andığım dergide aynen 

yer alıyor."  

Bu iddiayı da Arap dergisinden alıp Kulis'e taşımıştım. O sıralar hâlâ üniformalıydı adı 

geçen komutan, şimdi emekli; görevi sona ermeden önce helikopterle İmralı'ya gittiği ve 

Öcalan'la görüştüğü gazetelere yansımıştı. Ne o gün, ne daha sonra Kenya-öncesi 

temaslar hakkında ilgililerden hiçbir ses çıkmadı...  

Neden kimse İmralı'daki mahkuma, "Sana hangi siyasetçi 'Kaç' diye haber 

göndermişti?" diye soru yöneltmiyor? Neden, "Altı madde üzerinde anlaştığını 

söylediğin general kimdi?" diye sormuyor?  

Bu ülkede tek meraklı ben miyim? “(Yeni Şafak.Taha Kıvanç.23-10-2003) 
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BU KİTAP 

(Suriye İncil Koleji) Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan Prof. Dr. Mustafa 

Halidi ve Dr. Ömer Ferruh bu çalışmaya 1944'de başlıyorlar. Kendileri misyoner 

okulundan mezun oldukları için, işin içyüzünü daha iyi biliyorlar. Kitap1954'de 

basılıyor. Müslümanlar bu tarihlerde misyonerlerin oyunlarını daha iyi görüyorlar ve 

tuzağa artık düşmüyorlar. Ama içinizdekileri temizlemek ise uzun mesele. Misyonerlik, 

emperyalizm için kullanılan bir araçtır. Emperyalist devletler nüfuzlarını artırmak için 

dini alet etmişlerdir. 

GİRİŞ 

SÖMÜRGECİLERİN AJANI İKİNCİ KUŞAK YERLİDİR ARTIK 

Misyonerlik, haçlı seferlerinin cephe değiştirmiş ve süreklilik kazanmış biçimidir. En 

son ABD.'nin Saddam'ı gizlice kışkırtarak Kuveyt'e saldırtıp, daha sonra da kendisinin 

barış havarisi olarak Suudi Arabistan'a 4.000. askerle inmesi, doğrusu, bizleri 

şaşırtmadı. Çünkü Haçlı Seferleri barış adına yapılıyordu. Gaye zengin Petrol 

yataklarına sahip olmaktı.  

İngiliz misyoner teşkilatlarının Osmanlı ile ilgisi XVIII. asrın ortalarına doğru Moravya 

Kilisesi'nin çalışmaları ile başlar. Kilise, İran, Mısır ve Habeşistan halkını Hıristiyan 

etmek için uğraşmış, fakat netîce alamamıştır. CMS'nin 1903 raporlarına göre Orta-

Doğu' da 141 misyoner, 183 yerli yardımcı, 3 muhabir, 75 okul, 4600 talebe vardı. 

Bugünkü sayıları 1.500.000.'dir. Amerikan Board Şirketi'nin merkezi Malta adasında 

idi ve modern imkanlarla çalışıyor, misyonerlik yapıyordu. 

Misyonerler, târihten bugüne metot değiştirerek süregelmişlerdir. Türkiye'de 

misyonerler Atatürk'ü amaçlarına alet etmişlerdir. Dejenere edilmiş Müslüman ailelere 

hastalıklarının iyileşeceği iddiası ile Fener Rum Patrikhanesi'nde Haç çıkarttırılıyordu. 

XIX. Yüzyılda misyonerlik faâliyetlerini hızlandıran Cizvitlerin Suriye'deki misyonerlik 

faaliyetlerinin odak noktasını sağlık merkezleri teşkil ediyordu. Gezici doktorlar etkin 

rol oynuyorlardı ve doktorlar hastalara “Gerçek şifa veren İsa'dır” diyorlardı. 

“Hemşire” in tarifi yapılırken “Hemşire, yalnız hastaların acısını hafifletmek için 

uğraşmaz, aynı zamanda İsa'nın risaletini de onlara anlatmaya çalışır”. 

Yabancı okulların adları bile misyoner adları idi. Saint Benoit Kız ve Erkek Lisesi, Saint 

George Kız Lisesi gibi. I. Dünya Savaşı sırasında cephelerde yaralanan Osmanlı 

askerlerine şahâdet şerbeti içmek üzere iken, Hıristiyanlığı telkin etmek isteyen 

misyoner hemşire Florance Nightingale adına hemşire yüksek okulu açıp, İÜ'ne 

bağlamak, Türk milleti adına ne büyük züldür. Misyonerler yedi. yüzyıl önce Şark 

Dilleri Enstitüsü kurup, Arapça, Farsça, Türkçe, Urduca eğitimini şart koşuyor. Fakat 

Türkiye'de hâlâ Osmanlıca'nın ders olarak konulmasına müsaade edilmiyor. 

NEYİN 500. YILI KUTLANIYOR? 

Yahudî'ler Endülüs’ten 1492'de Batının engizisyonundan kaçıp, Türkiye'ye 

sığınmalarının 500. yıldönümü, 1992'de kutlanırken, unutulmamalı ki, 1492, 

Grenada’nın düştüğü yıldır. Bu tarihte koskoca Endülüs yakılıp-yok edilmiştir. Her şey 

yerle bir edilmiş, taş üstüne taş bırakılmamıştır. Endülüs'e ağıtta, ülkesini kaybedip 



ağlayan Emir'e, annesi şöyle seslenir: “Ülkesi için erkekler gibi dövüşmeyenlere, 

kadınlar gibi ağlamak düşer. Ağla!” Misyonerlerin ağına sırasıyla, Rum, Ermeni ve 

Yahudî'ler düştüler ve misyonerler, Rotarian, Lions, körler sağırlar, ortopedik 

özürlüler çatısı altında toplandılar. 

Oryantalizm, diğer adlarıyla, Şarkiyatçılık veya Müsteşriklik misyonerlikle birlikte 

doğmuş ve misyonerliğin yan kolu olarak çalışmıştır. 

Oryantalizm üzerine Prof. Dr. Suat YILDIRIM: “Siyasi sömürge dönemi bitmiştir. 

Fakat Batı, yaptığı zulüm ve sömürünün tepkisini hesap ettiğinden, Müslüman'ların 

eline fırsat geçmesinden korkmaktadır. Bunu önlemek için, oryantaliste ihtiyacı vardır; 

Müslümanların dinlerine ve medeniyetlerine ait şüphe uyandırmak, onları bölmek, 

uyutmak, petrolün elde tutulması gibi...”. 

Emperyalizm hakkında Hekimoğlu İsmail: “Bu kelime, her şeyiyle Avrupa'nın malıdır. 

Emperyalizm sadece sınırların genişletilmesi değil, devletlerin servetlerini gasp, 

milletleri esir etmektir. Teknoloji, ekonomik emperyalizmi doğurdu. Emperyalizmin 

motor gücü ideolojilerdir. Müslümanlar elbiseleriyle, yemek tarzlarıyla, yaşama 

biçimleriyle istila edilmişlerdir”. 

İstanbul'daki Patrikhane hep başa bela olmuştur. 2 Temmuz 1990'da Amerika'ya giden 

Patrik Dimitrios, ABD'de devlet töreni ile karşılanmıştır. Oysa daha önce TC. 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ABD ziyaretinde verdiği resepsiyonda en alt seviyede 

temsil edilmiştir. TC. Başbakanı T. Özal bir albay tarafından karşılanmıştır. Yılbaşı 

kutlamaları, Noel Baba şenlik ve hediyelerinin Müslüman ülkelerde gelenekleşmesi, 

misyonerlerin başarıya ulaştığının ifadesi olmuştur. 

MİSYONERLER PARAYI NEREDEN BULUYORLAR? 

Misyoner olmak için şartların en mühimi, Londra'daki Misyoner Cemiyeti Mektebi'nde 

tahsil görerek, yüksek derecede diploma almaktır. Kendilerine bütün Avrupa'da her 

türlü destek çıkılıyordu ve gittikleri yerlerde en lüks hayatı yaşıyorlardı. Doç. Dr. İhsan 

Süreyya Sırma 1985'de kendisine Bayburt'ta: “Hocam! Bu bir Alman'dır; Müslüman 

olmuş. Adı da Alaaddin'dir” demeleri ve neticede şüphelenerek Almanya'da odasında 

yapılan aramada misyonerlikle alakalı çeşitli dokümanlar bulunmuş ve ajan olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

ULUSLARARASI SOS. ÇOCUK KÖYLERİ 

Şu an 280 SOS. Çocuk Köyü bulunmaktadır. Çoğu İslam ülkelerindedir. Türkiye'de 

Menderes döneminden beri faaliyet göstermişler fakat bir türlü muvaffak 

olamamışlardı. Nihayet “Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı”nı kurarak, 

Bolluca'da 52 dönümlük arazi üzerine 1990 yılında 13 villa ile faaliyetlerine 

başlamışlardır. 

Misyonerler, sömürgecilerin keşif kollarıdır. Şu an ön planda olan, ekonomi, siyaset ve 

eğitimdir. İslam ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinin tümünü adeta işgal eden ÇOK 

ULUSLU ŞİRKETLER, çağdaş misyonerlerin üslendiği eğitim kurumlarıdır İlaç 

sanayiine gelince, Dünya Sağlık Teşkilatı, tüm hastalıklar için 700 çeşit ilaç 

kullanılmasını prensip olarak önerirken, İslam ülkelerinde bu sayı 20.000.'e 



çıkmaktadır. Kendi ülkelerinde kobay olarak fareyi kullanırken, İslam ülkelerinde ise 

insanları kullanmışlardır. 

Müslüman ülkelerdeki Batı yanlısı yönetici ve yazarların İslam'a saldırırken 

kullandıkları malzemelerin hepsi, misyonerlerin İslam'a saldırmak için sunduğu 

malzemelerdir; gericilik, irtica, kadın köleliği vb TRT ve özel kanalların çoğu bilerek 

veya bilmeyerek Hıristiyanlık ve Siyonizm propagandası yapan filmler 

yayınlamaktadırlar; Küçük Ev, He-Man, Şahin Tepesi, Flamingo Yolu, Dallas dizileri 

gibi. Türkiye bu son yıllarda İmam-Hatip, başörtüsü, yurt, cami, okul, alim, zikir, 

toplantı, bazen bir öğretmenin kavgasını çok verdi. 

25.4.1990 tarihinde Almanya'nın Essen şehrindeki Türk konsolosluğu, bir hanımı, başı 

örtülü ve çarşaflı olduğu için konsolosluğa almamışlardır. 

Müslüman olan Regina'nın avukatı, mahkemede hakime: “Hıristiyanlıkta rahibeler, 

kutsal kadın olarak tanımlanır. İslam ise, İslam'a itaat eden bütün kadınları kutsal 

addetmiştir”. demiştir. 

1991'de M. Ü. Fizik bölümünde okuyan bir arkadaşımıza yabancı hocaların yazın 

köylerine kadar gelmesi... 

Temmuz 1990'da Arçelik' in Eskişehir fabrikasında, bir mühendis, bir şef, bir ustabaşı 

namaz kıldıkları için işten çıkarılmışlardır ve askeriyeden atılanların sayısı ise oldukça 

yüksektir. 

MİSYONERLİĞİN KISA TARİHÇESİ 

Misyonerlerin kendi milletlerinin parmakları ve ülkelerinin casusları oldukları 

unutulmamalıdır. Misyonerlerden bazıları İslam edebiyatı ve ilimleriyle meşgul 

oluyorlar. Onların bu husustaki gayeleri, sadece doğruların içinde bir aşağılık 

kompleksi, ruhi bir tesanütsüzlük doğurmak ve onları bu yoldan maddeci batı 

medeniyetine boyun eğdirmeye doğru sevk etmektir. 

MİSYONERLİGİN İÇYÜZÜ 

Batı dünyasını incelediğimizde, manevi değerlere ehemmiyet vermeyen, materyalist ve 

hiç bir dîne inanmayan, azgın bir alem buluruz. Emin Reyhani'nin de dediği gibi, 

petrole, altına ve madene tapan Amerika, dünyanın yarısını manevi hayata ve dinden 

gelen bir barışa daveti gaye edinen misyonerlerle işgal etmiştir. Yeryüzünün dört bir 

yanına dağılan misyonerler, biraz seyahat, biraz macera, çevresindekilere tahakküm 

gibi sebeplerle de gidiyorlardı.  

İslâm'a karşı bu korkunç düşmanlığın esas sebebi, ondaki gizli kuvvettir. misyonerler, 

İslam devletleri arasında birleşme hareketlerini engellemede büyük rol oynamışlardır. 

Avrupalıların politikalarının gerçek yüzü, Batılı devletlerin, Doğulu devletleri köle 

yapmak arzu etmek istemeleridir. 

Misyonerler, yazdıkları yüzlerce eserde, İslamiyet'in bütün prensipleriyle alay etmekten 

çekinmiyorlar. Böylece yüz kızartıcı bilgisizliklerini teşhir ediyorlar. Yazar, Avrupa'da 

iken, bir grup misyonerler tartışıyor ve o misyonerlerin Peygamberimize karşı söylediği 



sözler... 

Resmi misyoner belgelerinde Müslümanları Hıristiyanlık saflarına katmayı 

başaramadıklarını, misyonerler de itiraf ediyorlar. Bunun için misyonerler, 

Müslümanların inançlarını sarsmak yolunda “insani (!)” çalışmalara kanaat getirdiler. 

MİSYONERLERİN YETİŞTİRİLMESİ 

Onlara, Doğunun ruhunu anlatacak hususiyette hazırlanmış programlar tatbik edilir. 

İspanya, Paris ve Roma'da bu tür okullar vardır. Misyonerler bütün yolları gayeleri 

uğrunda kullandılar. Bütün içtimai münasebetleri istismar ettiler, doktorluk, eğitim vb 

Misyonerler, Hıristiyanlık inancına zıt olan prensipleri kabul etmek için hazırlanmayı 

kendilerine gerekli buluyorlardı. Mesela “İsa, Allah'ın oğludur” sözünü her yerde 

kullanmıyorlardı. 

JOHN MOTT, 1910 yılında.,dünya ülkelerinde bulunan 150 misyoner derneğinin 

delegeleriyle Edinburg'da bir misyonerlik kongresi yapılınca çok seviniyor. Her ülkenin 

misyonerlik çalışmalarında kendilerine göre hedefleri ve gayeleri vardır. Misyonerler, 

Osmanlı'da dirlik bırakmamışlardır, yabancılar vergi dahi vermemişlerdir. Misyonerler 

inatçıdır. Doktorluk, misyonerlerin bir hilesidir. “İnsanın olduğu yerde, acılar da 

vardır. Acıların olduğu yerde doktorluğa ihtiyaç vardır. Doktorluğa ihtiyaç olan yerde 

de, misyonerlik için uygun bir fırsat vardır. Misyoner, acıları daima istismar etmiştir. 

*Misyoner pirinç verip, çocuk alıyor. 

*Misyonerlerin amacı din değildir. 

*İkonomos'un torunları, Müslüman Türk'ü gagalıyor. 

6 Temmuz 1770'de Cezayirli Hasan Paşa, Çeşme'de Rus ve İngiliz'lerle savaşıp 

yaralandığında, tesadüfen papazın evine düşer ve papaz ona yardım eder. Hasan 

Paşanın vezir olduğunu öğrenince, ondan taviz koparır ve papaz okulu açılmasına 

müsaade alır. Yıllar sonra bu okulda Türk'lere karşı düşmanlık aşılanmaya başlanır ve 

yıllar sonra Alibey Adası'ndaki papaz okulu, Türk'lere tuzak hazırlar ve ilk Rum-Türk 

düşmanlığı burada başlar. 

*Yetmiş dokuzuncu plan 

Diğer planların özeti sayılabilir. Pitzipios'a aittir. Târih: 1860'dır. Bir Yunanlı olan bu 

şahıs, çok hayalperesttir. Bazıları: 

1-İstanbul'un Doğu Müttefikleri'nin merkezi olması, 

2-Şu devletlerin kurulması: Eflak, Boğdan, Sırp, Bulgar, Bosna, Arnavutluk, Mora, 

Mısır, Trablusgarp, Tunus, Ermenistan ve daha niceleri. 

  

  



  

  

                MEHDİYET VE AHİRZAMAN 

Bu bölümde; Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatında yer alan, Mehdiyet ve Ahir 

Zaman konuları üzerinde, Hayrullah Esendal tarafından yapılan araştırmaları 

göreceğiz:  

 

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı'nın pek çok yerinde, Peygamber 

Efendimiz'in müjdelediği Hz. Mehdi'nin yakında geleceğini haber vermiş ve Mehdiyet 

hakkında hadislerde geçen konulara açıklık getirmiştir. Mehdi'nin ve talebelerinin 

geleceğiyle ilgili Üstad'ın ifadelerinden biri şöyledir:  

 

"Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri 

(talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar 

sünbüllenir." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138 - Kastamonu Lahikası, 72)  

 

 

1. Hz. Mehdi Hicri 1400'de Gelecektir.  

 

Bediüzzaman, farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde, Mehdi ve talebelerinin 

geliş zamanı olarak hicri 14. yüzyılın başlarına işaret etmiştir. Bir sözünde, Mehdi'nin 

asr-ı saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir:  

 

"İstikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib (yakın) 

zannetmişler." (Sözler, 318)  

 

Üstad'ın ifadesinde belirttiği, "sahabe döneminden 1400 sene sonrası" hicri 14. asrın 

başlarına, yani miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.  

 

"Fatiha'da doğru yolda olanlar ashabının taife-i kübrasını tarif eden fıkrası, şeddesiz 

bin beş yüz altı veya yedi ederek tam tamına fıkrasının makamına tevafuku ve manasına 

tetabuku ve şedde sayılsa fıkrasına üç manidar farkla tam muvafakatı ve manen 

mutabakatı bu hadisin imasını te'yid edip remz derecesine çıkartıyor." (Kastamonu 

Lahikası, 23)  

 

Suyuti ümmetin icabet ömrünün hicri 1500 senesini geçmeyeceğini bildiriyor. 

Bediüzzaman Hazretleri de, ümmetin galibane mücadelesinin 1500-1506 yıllarında 

biteceğini; bundan sonra zayıflamaların başlayıp kıyametin bekleneceğini belirtiyor. 

Ümmetin galibane ömrü 1500-1506 yıllarında bitecekse, o zaman 1400-1500 yılları 

arasında Mehdi ve İsa (AS)'nın gelmesi, ayrıca Mehdi'nin de 1400 yılı başlarında göreve 

başlaması gerekmektedir.  

 

Bediüzzaman hicri 1327'de Şam'da Emevi Camii'nde on bin kişiye verdiği hutbesinde, 

hicri 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir 

zamandan çeşitli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin mücadele zamanlarına dikkat 

çekmektedir.  

 



Bediüzzaman, Mehdi'nin göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesi ile 

ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir:  

 

"Ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam'ın mukadderatına nazar eden Hutbe-i 

Şamiye'deki hakikatler... Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve 

medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri 

mağlup edip dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını ve insaf ve muhabbet-i 

insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra 

onları darmadağın edecek." (Hutbe-i Şamiye, 25)  

 

Şam'da yaptığı bu konuşmada, hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere 

dikkat çekerek, Bediüzzaman Mehdi'nin göreve başlamasının bu tarihten 30-40 yıl 

sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise hicri 1401-1411, miladi olarak da 1980-1990 

yılları arasıdır.  

 

Yine aynı konuşmanın devamında Üstad, Mehdi'nin inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve 

medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri 

üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da 

hicri 1421, yani miladi 2001 senesi demektir.  

 

"Evet şimdi (1371) olmasa da otuz-kırk (30-40) sene sonra...  

 

Fen: Müspet ilimler, biyoloji, fizik, kimya vs.  

 

Hakiki marifet: Hüner, sanat , ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi.  

 

Medeniyetin mehasini: Medeniyetin iyiliklerini  

 

O üç kuvvetle donatıp gerekli ihtiyacını karşılayıp o dokuz engelleri yenip dağıtmak 

için,  

 

Taharri-i hakikat meyelanı: Hakikati araştırma meyli  

 

Muhabbet-i insaniyeyi: İnsan sevgisini.  

 

O dokuz düşman sınıfının cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra (50 sene) 

onları darmadağın eder."  

 

1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001)  

 

Bediüzzaman hicri 1400 yılı başlarında Mehdi'nin inkarcı felsefe ile mücadeleye 

başlaması zamanına, 1401-1411 = 1981-1991 yılları arası fen, hüner, sanat ve 

medeniyetin iyiliklerini birleştirip bunlarla mücadelesine ve fikren darmadağın edeceği 

tarih olarak da 1421 = 2001'e dikkat çekiyor.  

 

"Yetmiş birde fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu, fecr-i kazib de olsa, otuz-

kırk sene sonra fecr-i sadık çıkacak." (Hutbe-i Şamiye, 23)  

 

Fecir: Tan yerinin ağarması, güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti  

 



Fecr-i Kazib: Sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık.  

 

Fecr-i Sadık: Fecr-i Kazib'den sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma  

 

1371 + 30 = 1401 = 1981  

 

1371 + 40 = 1411 = 1991  

 

Bediüzzaman İslam'ın dünyaya tekrar hakim olmasını güneşin doğuşuna benzetiyor. 

Güneşin battıktan sonra ertesi gün yeniden doğması gibi, İslam'ın da dünya üzerinde 

tekrar doğup parlayacağına bu benzetmeyle işaret ediyor. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sadık 

ifadeleriyle bu doğuşun başlangıç yıllarına dikkat çekilmiştir.  

 

Buna göre Hakkın karşısındaki batılı temsil eden düşünce olan ateizmin ve materyalist 

felsefenin dağıtılmaya başlaması 1981-1991 yılları, fikren tam anlamıyla susturulup 

dağıtılmasının ise 2001 yılında olacağına işaret etmiştir.  

 

Risale-i Nur Külliyat'ında, Mehdi'nin mücadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili verilen 

ebcedler:  

 

"Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, 

kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor." 9/32 ayetindeki "...Allah, kendi 

nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor." cümlesi hakkında Bediüzzaman şöyle 

demektedir:  

 

"Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır 

sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin Şakirtleri olabilir." (Şualar / 

605)  

 

Bu ayetin ebced değeri ise "1424-Miladi: 2004" tür. Mehdi önderliğinde İslam'ın 

hakimiyeti devrelerine işaret etmektedir.  

 

"...inkar edenlerin velileri ise tağut'tur..." 2/257 ayetindeki "tağut" (batıl fikir sistemi) 

kelimesinin kendi içinde çöküş tarihini de Bediüzzaman (ebced değerini) 1417 (miladi 

1997) olarak vermektedir.  

 

 

2. Hz. Mehdi Bediüzzaman'dan Sonra Gelecektir.  

 

"Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, 

faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse... 

(Kastamonu Lahikası, 57)  

 

Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat" diyerek 

Mehdi'nin henüz gelmediğini, Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı 

devirden bir asır sonra geleceğini bildirmektedir. Bediüzzaman hicri 13. asırda 

yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan hicri 14. asır Mehdi'nin çıkış zamanıdır.  

 

"Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri 

(talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sünbüllenir. 



Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138- 

Kastamonu Lahikası, 72)  

 

"Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veli şahıstan) işittim ki; o zat, eski velilerin gaybi 

işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki:  

 

"Şark tarafından bir nur zuhur edecek (ortaya çıkacak), bid'atlar zulümatını (dine 

sonradan girmiş hurafeleri) dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim 

(gözledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır 

etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz 

(hazırlıyoruz)".(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189)  

 

Üstad, Mehdi'nin kendisi olmadığını, kendisinden sonra geleceğini, "Bizler de 

kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz." şeklinde belirterek açıklamıştır. Mehdi ve 

talebelerine ancak bir zemin hazırlayabildiklerini belirtmiştir.  

 

"bid'atlar zulümatını (dine sonradan girmiş hurafeleri) dağıtacak": Mehdi'nin tüm 

bidatları ortadan kaldıracağını söylemiştir ki bu konu Üstad döneminde uygulamaya 

geçmemiştir. Bidatların var olabileceği Müslümanlar tarafından zikredilmeye daha yeni 

yeni başlamıştır. Ayrıca bidatların kalkmasının dünyadaki tüm Müslümanlar 

tarafından uygulanması gerekmektedir.  

 

 

3. Hz. Mehdi Geldiğinde Maddeci ve Tabiatçı Felsefenin Azgınlığı  

 

"Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe 

ahir zamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar 

edecek bir dereceye gelir." (Emirdağ Lahikası, 259)  

 

Materyalizmin hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulması Üstad zamanında 

devam ettiği gibi, vefatından sonra da 20. yy'ın sonlarına kadar devam etmiştir. 

Televizyon ve radyo kanallarının gelişmesiyle, yazılı basının da desteğiyle etkileri 

giderek artmıştır. Yani Üstad'ın "tabiiyyun, maddiyun felsefesini" tamamen 

sonlandıracak bir çalışması olmamıştır. Bilakis Üstad'ın vefatından sonra da 

materyalizm propagandası artarak 21. yy'a kadar gelmiştir. Materyalizm ve evrim 

savunuculuğu ancak son yıllarda hızlı bir şekilde çökmeye başlamıştır. Bu mağlubiyet 

önde gelen materyalistler tarafından da itiraf edilmiştir.  

 

 

4. Hz. Mehdi Hilafet Merkezinin Bulunduğu Yerden Çıkacaktır.  

 

Ahir zaman hakkındaki rivayetlerin merkez noktasını Mehdiyet teşkil eder. Ahir 

zamandaki önemli olayların çoğu Mehdiyet etrafında gelişir. Ancak bu olayların yerleri 

hakkında farklı farklı rivayetler mevcuttur. Bediüzzaman bu konuya şu şekilde açıklık 

getirmiştir:  

 

"Şimdi, Hz. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki: Ehadisi 

tefsir edenler, metn-i ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela: 

Merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, vukuat-ı Hz. Mehdiyye 

veya Süfyaniyye'yi merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde 



tasavvur ederek öyle tefsir etmişler." (Sözler, 359)  

 

Bir başka yerde de Üstad konuyu şöyle izah etmiştir:  

 

"Merkez-i Hilafet eski zamanda Irak'da, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler 

kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, "Merkez-i Hilafet-i İslamiye" 

yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi 

içtihatlarıyla tavsil etmişler." (Şualar, 492)  

 

Yani, Bediüzzaman'ın üstteki ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, ahir zaman hadislerini 

aktaran alimler, ahir zaman olaylarını kendi dönemlerindeki hilafet merkezlerini esas 

alarak aktarmışlardır.  

 

Mehdiyet olayının gerçekleşeceği yer olarak, her alim kendi zamanının Hilafet Merkezi 

olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Ravilerin bu içtihatları da 

zamanla rivayetlere katılarak günümüze ulaşmıştır.  

 

Ancak, ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu 

olayların Hilafet Merkezi'nde gerçekleştiğidir.  

 

Bediüzzaman da bu sonuca varmıştır. Bilindiği gibi, son hilafet merkezi "İstanbul"dur. 

Halifelik bu yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmıştır ve o günden bu yana dünya 

üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimizin iki sancağı, kılıcı ve 

gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'dadır. Sonuç olarak, halen bu manevi 

ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur.  

 

 

5. Hz. Mehdi'nin Üç Asli Görevi Vardır.  

 

"Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, "Hz. Mehdi Al-i Resul'ün temsil ettiği 

kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve 

beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati 

yapacağını rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak." 

(Emirdağ Lahikası, 259)  

 

"Büyük Hz. Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, 

saltanat aleminde, cihad aleminde." (Şualar, sf. 456)  

 

Emirdağ Lahikası 259. sayfada fedakâr seyyidlerin yardımından bahsediyor. Üstad 

seyyidler topluluğu ile beraber faaliyette bulunmamıştır. Bu faaliyet Üstad'dan sonra 

Mehdi tarafından yapılacaktır.  

 

Üstad, Mehdi'nin siyaset alanında faaliyet yapacağını, devlet yönetiminde en üst 

kademede bulunacağını belirtmiştir. Nitekim hem siyaset, hem diyanet hem de cihad 

yani tebliğ yönünden faaliyette bulunması çok geniş imkanlar gerektirmektedir. 

Dolayısıyla da buradan Mehdi'nin imkanlarının çok geniş olacağını, bu görevlerin tam 

yapılmasının ancak devlet yetkilerinin kullanılması ile olacağını anlamaktayız. Üstad bu 

imkan ve yetkiye sahip olmamıştır.  

 

 



Birinci görevi: İnsanların imanını kurtaracak  

 

"Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle ve maddiyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine 

intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir 

tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek..." (Emirdağ 

Lahikası, 259)  

 

Mehdi'nin görevi olan "materyalizmi dünyada tam anlamıyla etkisiz hale getirmek" 

Üstad tarafından yapılmamış ve buna bağlı olarak insanların imanını kurtarma görevi 

dünya çapında Mehdi'ye verilmiştir. Bu çalışmaların köklü ve çok etkileyici yapılacağını 

da; Mehdi'nin iman sahiplerini dalaletten koruyacağını belirterek açıklamıştır.  

 

Bu görevi en önemli ve değerli görevdir.  

 

"Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi ve en 

büyüğü ve en kıymetdarı olan iman-ı tahkikiyi neşr ve ehl-i imanı delaletten 

kurtarmak" (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)  

 

Üstad, Mehdi'nin 3 görevinden en önemlisi ve en dikkat çekicisini imanı yayma olarak 

belirtmiştir. Bu imanı yayma çalışmasının yönteminin nasıl olacağını da Üstad "iman-ı 

tahkikiyi neşr" olarak vurgulamıştır. Buradaki "neşr" kelimesiyle iman hakikatlerinin 

neşriyat yoluyla yani kitap, dergi, CD ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla yapılacağı 

anlaşılmaktadır. Doğal olarak bu şekilde imanı yayma çalışması da dünyadaki tüm 

insanlar tarafından bilinecektir. Üstadın çalışması ise kendi döneminde ancak fedakar 

nur talebelerinin el yazmalarıyla birkaç nüsha çoğaltma şeklinde olmuş, kastedilen neşr, 

maksadı hasıl olacak şekilde oluşmamıştır.  

 

 

İkinci görevi: Dini özüne döndürecek  

 

"İkinci Vazifesi: Hilafet i Muhammediye (ASM) ünvanı ile şeair-i İslamiyeyi ihya 

etmektir. Alem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve mânevi 

tehlikelerden ve gadab-ı ilâhi'den kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve 

hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır." (Emirdağ Lahikası, sf. 259)  

 

"Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile" Mehdi'yi tarif eden Bediüzzaman, Mehdi'nin 

İslam Dünyası'nın Halifesi olacağını söylemektedir. Ayrıca bu makamı da "ünvan" 

olarak tarif ederek, tüm Müslümanların Mehdi'yi o makama layık kişi olarak 

tanıyacağına da işaret etmiştir. Büyük mütefekkir Bediüzzaman, şüphesiz 13. asrın 

müceddididir, ancak tüm Müslümanların Halifesi ünvanını almamıştır.  

 

"Alem-i İslâmın vahdetini" tabirini kullanarak Üstad, kendi devrinde de dağınık, 

halifesiz ve bir birliktelik içinde olmayan İslam ülkelerinin birleşerek İslam Birliği'nin 

oluşacağını söylemektedir. Bu birliktelik Üstad zamanında da, henüz de oluşmuş 

değildir. Bu birlikteliği, Mehdi'nin bir dayanak noktası yaparak Müslümanları bazı 

tehlikelerden koruyacağını ifade etmektedir.  

 

"milyonlarla efradı bulunan ordular"ın da, Mehdi'nin bu vazifesini ifa ederken 

yardımcıları olacağını, yani emrinde ordular olacağını söyleyen Üstad'ın ordulardan 

oluşan yardımcıları olmamıştır. Sadece büyük fedakarlıklar içinde, canla başla gayret 



içinde olan mahdut miktarda Nur talebeleri onun yardımcısı olup tebliğ çalışması 

yapmışlardır.  

 

"O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle 

değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet 

büyük maddi bir kuvvet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin." (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybi, sf. 9)  

 

"O zat" ifadesi, beklenen Mehdi'nin belirli "bir" kişi olduğunu gösteren açık bir 

ifadedir.  

 

Görevi "şeriatı icra ve tatbik etmek" olan Mehdi'nin ifa edeceği ikinci vazifesini tarif 

ederken, Üstad, dinin kurallarını toplum içinde Mehdi'nin hayata geçireceğini 

söylemektedir. Bediüzzaman ise büyük mücadelelerle kendi devrinde ancak iman 

hakikatlerini sınırlı bir topluluğa tebliğ etme imkanı bulabilmiştir.  

 

"gayet büyük maddi bir kuvvet lazım" ifadesi büyük maddi imkanlarla yapılacak olan 

hizmetleri işaret etmektedir. Bu belki de devlet hazinesini kullanma yetkisi olarak 

adlandırılabilir. Üstad mücadelesini gayet zor maddi şartlar içerisinde geçirmiştir.  

 

Mehdi'nin insanlığı maddi ve manevi tehlikelerden koruyacağı net olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca Mehdi İslam birliğini de oluşturacak ve bunun için de sayısı milyonları bulan 

ordular gerekecektir. Bu durum Üstad döneminde oluşmamıştır. Mehdi şeriatı 

uygulayacak, bu da ancak büyük bir maddi güçle olacaktır.  

 

"Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bidatlar zulümatını dağıtacak." (Sikke-i 

Tasdik-i Gaybi, 189)  

 

"bidatlar zulümatını dağıtacak": Üstad'ın döneminde de var olan bidatlar, dine 

sonradan sokulan batıl inanç ve uygulamalar, hala süregelmektedir. Üstadın 

çalışmalarıyla bu, sona ermemiştir. Bunu dini özüne döndürecek olan Mehdi 

gerçekleştirecektir.  

 

 

Üçüncü görevi: İslam toplumunu tekrar birleştirecek  

 

"O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiyeyi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi 

ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir 

saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o vazifeden 

üç dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve 

çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında 

daha ehemmiyetli görünüyorlar." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)  

 

Mehdi'nin bir başka görevi ise İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle 

ittifak yapmaktır. Mehdi'nin çok büyük çapta ve ihtişamlı olarak yapacağı bu görevler 

tüm dünyada herkes tarafından bilinecektir. Buna binaen ahir zamanda bu konuların 

tüm insanlar tarafından bilinmesi ve genele yayılması ancak televizyon, radyo ve 

internet gibi teknolojik imkanlarla mümkün olabilir. Nitekim Müslüman birliği ve 

Müslüman-Hristiyan ittifakı da Üstad döneminde olmamıştır.  

 



"Bu vazife, pek büyük bir saltanat, kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir." 

Üstad, İslam Birliği ile Müslüman ve Hristiyan dünyasının hak din adına kol kola 

vermesi gibi büyük bir olayın ancak 3 şartın oluşmasıyla gerçekleşeceğini ifade etmiştir.  

 

Birincisi "saltanat": Bu ifade tam bir hakimiyet ifadesidir. Bu şunu gösterir; Mehdi'nin 

ülke yönetiminde bulunan, güç ve iktidar sahibi olan ve adeta bir sultan gibi dediği her 

şey uygulanan yetki sahibi bir makamda olacağıdır. Saltanat ifadesi ile Üstad'ın 

kastettiği budur. Bu durumun Üstad'da tecelli etmediği malumdur.  

 

İkincisi "kuvvet": Buradaki kasıt, istediği şeyi icra edebilme gücü, yani yetki sahibi ve 

iktidar olmaktır. Bu ortam da Üstad zamanında oluşmamıştır.  

 

Üçüncü "milyonlar fedakarlar": Çok açık olan bu ifadeyle Üstad, bu görevin, hizmette 

bulunacak, Mehdi'ye tabi milyonlarca insanın olmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat 

çekmiştir. O dönemde Üstad'ın çevresinde hizmet eden fedakar talebelerin sayısının ise 

milyon sözüyle ifade edilemeyeceği aşikardır.  

 

"üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda" 

gerçekleşecek olan İslam'ın hakimiyeti, hem dünyada geniş çaplı bir şekilde, hem de 

oldukça görkemli ve yankılar uyandıran bir tarzda meydana gelecektir. Bu şaşaa 

toplumların çoğunluğunun üzerinde büyük etki uyandırdığı gibi, bu toplumların çok da 

önem verdiği bir husus olacak. Bu şaşaa ne Üstadın döneminde, ne de "asr-ı saadet" 

hariç başka bir dönemde yaşanmış bir durumdur.  

 

 

Birinci görevdeki yardımcıları  

 

"...Hazret-i Mehdi'nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. 

Çünkü hilâfet-i Muhammediye (ASM) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit 

bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o 

taifenin uzun tedkikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile 

o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve mânevi 

ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım 

şakirdlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli 

sayılırlar." (Emirdağ Lahikası, 259)  

 

"Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek"  

 

"...ondan evvel...": Yani Mehdi'den önce, onun çalışmalarından önce, Mehdi'nin birinci 

vazifesi olan iman hakikatlerini yayma ve materyalizmi yıkma çalışmasını yerine 

getirmesinde kullanacağı ilmi malzemeleri hazırlayacak olan "bir taife" den 

bahsetmektedir Bediüzzaman.  

 

"bir taife": Bu grubun, fen ve felsefenin materyalizm ile oluşturduğu negatif etkiyi 

kırmada faydası olacak şekilde fen ve bilim ile uğraşan ilmi bir grup olması 

gerekmektedir. Ki Mehdi de onların hazırladıkları çalışmalardan faydalanarak 

materyalizmi yıkacak.  

 

"o taifenin uzun tasdikati ile yazdıkları eseri..." diyerek Bediüzzaman, uzun doğrulama 

çalışmaları sonucu bir eser yazdıklarından söz etmektedir. Bunun ilmi bir çalışma 



olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilim adamlarının, uzun yıllar yaptıkları çalışmalar ile, 

insanın tesadüfler sonucu meydana geldiğini savunan materyalizme karşı, Yaratıcı'nın 

varlığını gösterecek şekilde, kendi başına ilmi deliller ortaya koyacağı anlaşılıyor. Mehdi 

de bu bilgileri özellikle de İslam dünyasında yaygınlaştırarak, bilimin yaratılışı 

gösterdiğini insanlara anlatarak materyalizmi yıkacak.  

 

"bir cihette": 'Bir yönüyle' derken Üstad, bu ilmi gruptan, materyalizmi yıkmada 

sadece bir yönüyle faydalanılacağını anlatmaktadır. Yani maddiyun ve tabiyyun 

felsefesinin, tabiatçılık ile ilgili kısmının kastedilmekte olduğunu anlıyoruz.  

 

Bir de maddiyun kısmı var ki, o da maddecilik, yani maddenin sonsuzdan beri var 

olduğunu ve tek kesin gerçeğin madde olduğunu savunan materyalizmin ikinci kısmı. 

Bunu da sadece Mehdi, maddenin gerçekliğinin yoktan var olduğunu ortaya koyarak 

yapacak. Ortaya koyduğu maddenin yoktan var olduğu konusuna dair hem bilimsel 

hem akli izahlarla materyalizmi tam anlamıyla yok etmiş olacak.  

 

"fen ve felsefenin tasallutuyle": Fen ve felsefenin saldırıları yüzünden insanlar üzerinde 

etkisi olacak olan materyalizmi susturmak için, yine bu iki unsuru susturmak, onun 

yaratılışı gösterdiğini ortaya koymak gerekmektedir.  

 

Üstat bu iki unsurda çalışmalar yapmakla beraber kastedilen manada tam bir 

susturmayla ortadan kaldıracak söz konusu bir durum oluşmamıştır.  

 

 

İkinci görevdeki yardımcıları  

 

"İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (ASM) ünvanı ile şeair-i İslamiye'yi ihya 

etmektir. Alem-i İslam'ın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve mânevi 

tehlikelerden ve gadab-ı ilâhi'den kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve 

hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır." (Emirdağ Lahikası, 259)  

 

Üstad halife değildir; bu ünvanı kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin alacağını 

açıkça belirtmiştir. Mehdi İslam birliğini kurarak; insanları maddi ve manevi 

tehlikelerden kurtaracaktır.  

 

"O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle 

değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet 

büyük maddi bir kuvvet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin." (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybi, 9)  

 

Mehdi; İslam'ın hakim olmasına vesile olacak ve insanlar arasında din ahlakının 

yaşanmasını sağlayacaktır. Bunun için Mehdi büyük bir maddi güç kullanacaktır. 

Üstad'ın büyük maddi imkanları olamamıştır, ancak bu imkanların Mehdi'de 

toplanacağını belirtmiştir.  

 

"gayet büyük maddi bir kuvvet lazım": Üstad Mehdi'nin ikinci vazifesini yerine 

getirirken çok büyük maddi imkanlara sahip olarak bunu gerçekleştireceğinden 

bahsetmiştir. Üstadın ve talebelerinin büyük hizmetlerini yaparken çok kısıtlı imkanlar 

içinde hatta daha doğru bir ifadeyle büyük imkansızlıklar içinde mücadele ettikleri 

herkesin malumudur. Ayrıca Üstad'ın, bahsettiği şeriatı icra hususunda herhangi bir 



geniş kapsamlı çalışması olmamıştır. Bunu Mehdi'nin yerine getireceğini söylemiş ve 

Mehdi'nin bu görevi nasıl yerine getireceğini detaylarıyla tarif etmiştir.  

 

 

Üçüncü görevdeki yardımcıları  

 

"Üçüncü Vazifesi: İnkılâbat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'aniye'nin zedelenmesiyle ve 

Şeriat ı Muhammediye'nin (ASM) kanunları bir derece ta'tile uğramasiyle o zat, bütün 

ehl-i imanın mânevi yardımlariyle ve ittihad-ı İslâm'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve 

evliyanın ve bilhassa Al-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan 

milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklariyle o vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır." 

(Emirdağ Lahikası, 260)  

 

Mehdi döneminde; devir ve ortamın da değişmesiyle, insanların Kuran'ın hükümlerini 

uygulamada bir nevi gevşeklik gösterecekleri ve kusurları olacağı belirtilmiştir. 

Mehdi'ye İslam'ın hakimiyeti safhasında İslam alimleri ve sayıları milyonları bulan 

fedakar seyitler, Müslümanlar destek verecek ve tüm İslam birliğinin yardımlaşmasıyla, 

beraber hareket edeceklerdir. Üstad ehl-i imanın bu yardım ve dayanışmanın kendisi 

zamanında olmayacağını ancak Mehdi'nin bunları yapabileceğini söylemiştir.  

 

"İnkılâbat-ı zamaniye": Zamanın devrimleri, değişiklikleri günümüzde de devam 

etmektedir. Bu Bediüzzaman'la da son bulmamıştır. Halbuki Mehdi'nin gelişiyle zaman 

içinde oluşan bu değişim bir son bulacaktır.  

 

Bu gerçekleşirken de Mehdi'ye "bütün ehl-i imanın mânevi yardımları" olacağını 

söyleyen Üstad, ayrıca bu yardımla birlikte "bütün ulema ve evliyalar" ile "milyonlar 

fedakâr seyyidlerin" Mehdi'ye katılacağını belirtmiştir. Üstad'a ulemalar ve sayıları 

milyonları bulan seyitler topluluğu iltihak etmemiştir.  

 

Üstadın, bu şekilde "O vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır." dediği Mehdi'nin "bir" kişi 

olduğu da anlaşılmaktadır. Yoksa bir şahs-ı manevi değildir. Ya da birçok kişiden 

oluşmuş bir grup değildir; Mehdi bir kişidir.  

 

 

6. Bediüzzaman Hz. Mehdi'ye Zemin Hazırlamıştır.  

 

"O ileride gelecek acib şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o 

büyük kumandanın pişdâr bir neferi olduğumu zannediyorum." (Barla Lahikası, 162)  

 

Üstad burada, kendisinin büyük kumandan olarak tarif ettiği, beklenen Mehdi 

olmadığını ancak onun yardımcısı olduğunu, onun faaliyetlerine zemin hazırladığını 

hatırlatmıştır.  

 

"O ileride gelecek acib şahsın" ifadesiyle Bediüzzaman açık bir şekilde Mehdi'nin 

kendinden sonraki bir dönemde geleceğini haber vermiştir.  

 

"Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki; o zât, eski velilerin gaybi işaretlerinden 

istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki: "Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'atlar 

zulümatını dağıtacak." Ben, böyle bir nurun zuhurura çok intizar ettim ve ediyorum. 

Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve 



anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz." (Sikke i Tasdik i 

Gaybi 189- Mektubat 34)  

 

Mehdi dinimizdeki yanlış ve batıl uygulamaları kaldıracak ve yaşadığı dönem İslam'ın 

baharı olacaktır. Dolayısıyla Üstad yaşadığı dönemi İslam'ın kışı olarak adlandırarak, 

yakın gelecekte, yani İslam'ın baharında gelecek Mehdi ve yardımcılarına çalışmalarıyla 

ancak zemin hazırladıklarını söylemiştir.  

 

 

7. Hz. Mehdi'yi Risale-i Nur ya da Müellifi Sanmak Hatadır.  

 

"...Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak Hz. Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı 

manevinin de bir mümessili, Nur şakirdlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi 

ve o şahs-ı maneviden bir nevi mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden, 

bazen o ismi O'na veriyorlar. Gerçi bu, bir iltibas ve bir sehivdir, fakat onda mes'ul 

değiller." (Tılsımlar Mecmuası, 201)  

 

Üstad Risalelerin bazı yakınları tarafından Mehdi olarak görüldüğünü ancak bunun bir 

hata olduğunu hatırlatmıştır. Üstad'ın ifadeleri bu konuda şüpheye ve tartışmaya mahâl 

vermeyecek kadar açıktır. Mehdi, net olarak "tek bir kişi" olarak anlatılmış, ayrıca 

yanındaki yardımcılarına kadar detay verilmiştir. Yani Mehdi bir topluluk veya Risale-i 

Nur değildir.  

 

Risalelerin müellifi olarak kendisinin de Mehdi olarak değerlendirilmesinin bir 

karıştırma ve bir hata olduğunu Bediüzzaman açıkça ifade etmektedir.  

 

Burada değinilmesi gereken bir husus da, gelecek Mehdi'nin diğer müceddidlerden 

daha düşük bir makamda olacağını zannedenler olabileceğidir; bu düşünce imtihanın 

sırrına muhaliftir. İslam'ın dünya hakimiyetine vesile olacak kişinin faaliyetleri daha 

değişik olacak ve çok daha büyük bir mücadele olacaktır. Daha küçük mücadele 

denmesi yanlış olur, çünkü ihlas ve sadakat ile yapılan bir mücadele vardır. Ve bu 

büyük mücadele için Allah Mehdi'yi görevlendirmiştir. Elbette ki mücadelesinin 

büyüklüğü oranında makamatı da büyük olacaktır. Ki dereceyi ancak Allah belirler. 

Hz. İsa, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak, bu da göstermektedir ki Hristiyan-

Müslüman ittifakı olacak. Hz. İsa ile beraber mücadele edecek kişi tabi ki Üstad'ın 

belirttiği gibi Büyük Mehdi olacaktır. Nitekim "ahir zamanda gelecek bir müceddid-i 

ekber" diyerek, Bediüzzaman, Mehdi için "en büyük müceddid" tabirini kullanmış, 

onun gelmiş geçmiş tüm müceddidlerin en büyüğü olduğunu vurgulamıştır.  

 

Bu durum Nur talebelerinin daha da şevklenmeleri, çalışmalarını ve dualarını 

artırmaları için bir vesiledir. Çünkü her halis Müslüman İslam'ın hakimiyetini büyük 

bir iştiyakla ister ve bekler. Nitekim Müslümanların böyle bir beklenti içinde olmaları 

gerektiğini Üstad bizzat ifade ederek, 1951'den 50 sene sonrası için müjde vererek 

ümidin ve şevkin kapısını sonuna kadar aralamıştır. Üstad ve Risale-i Nur külliyatı, 

Üstad'ın detaylı anlattığı "gelecek Büyük Mehdi" nin hem bir işareti hem de en önemli 

zemin hazırlayıcısıdır.  

 

"Bazı ayat-ı kerime ve ehadis-i şerife ahirzamanda gelecek bir müceddid-i ekberi mana-

yı işari ile haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en 

ehemmiyetlisi olan ve zahiren en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaik-i 



imaniyeyi güneş gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve şakirdlerinin şahs-ı manevisi 

tam yaptıklarından; o gelecek zata dair haberleri ve işaretleri, Risale-i Nur'un şahs-ı 

manevisine hatta bazen tercümanına da tatbike çalışmışlar ve Şeriatı ihya ve hilafeti 

tatbik olan çok geniş dairede hükmeden bu iki mühim vazifesini nazara almamışlar. 

Onların kanaatleri, onların Risale-i Nur'dan istifade cihetinde faidelidir, zarasızdır; 

fakat Nur'un mesleğindeki ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamasına ve dünyevi ve manevi 

makamatı aramamasına zarar verdiği gibi, Nurların muhafızları her taifenin hususan 

siyasi taifenin tenkidine ve hücumuna vesile olabilir". (Tılsımlar Mecmuası, 168)  

 

Mehdi'nin çok açıkça görülen ve tüm insanlar tarafından bilinen işaretleri vardır: 

Halife olması ve İslam'ı dünyaya hakim din kılması. Her ne kadar Mehdi'nin önemli bir 

vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma hususu kendisinde ve eserlerinde tecelli etmiş 

ise de, Üstad, talebelerinin sadece bu yönde bir değerlendirme yaptığını ve Mehdi'nin 

diğer iki büyük vazifesi olan hilafet ve dini ihya etmesinin kendisinde görünmediği 

hususunu dikkate almadıklarını söylemiştir. Üstad, Mehdi'nin Risale-i Nur olmadığını, 

ancak bu bakış açısının, Risalelerden istifade etme yönünden zararsız olduğunu, ancak 

bu fikrin, siyasilerin ve daha birçok kişinin saldırılarına ve eleştirilerine maruz 

kalabileceğini hatırlatarak uyarmıştır.  

 

 

8. Her Yüz Senede Bir Müceddid Gönderilir.  

 

"Ashâb-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un 

"Kitab-ı Sünen"inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahriç buyurdular: "Her yüz senede 

bir, Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor..." hadis-i şerifine mazhar ve mâsadak 

ve müzhir-i tam olan Mevlâna eş şehir kutbü'l ârifin, gavsü'l vâsilin, varis-i 

Muhammedi, kâmilü't tarikatü'l âliyye ve-l müceddidiyye Halidi Zülcenaheyn Kuddise 

sirruhu..." (Barla Lahikası, 119)  

 

Her yüzyıl başında bir müceddid (dini canlandıran, yenileyen) gönderileceğini 

Resulullah (SAV) Efendimiz hadisleriyle müjdelemektedir. Hicri 1400 senesinde (1979-

1980) yani 14. asrın başında da hadisin haber verdiği gibi bir müceddidin gönderilmesi 

gerekmektedir. Bu da hadislerin ve alimlerin izahlarına göre, İslam aleminin 1400 

senedir beklediği Mehdi'dir.  

 

 

9. Mevlana Halid 12. Yüzyılın Müceddididir.  

 

Baştaki hadis-i şerifin "her yüz sene başında dini tecdid edecek bir müceddidi 

gönderiyor" müjdesinin ihbarına muvâzi olarak Hazret-i Mevlana Halid, -ekser ehl i 

hakikatin tasdikiyle-1200 senesinin yani on ikinci asrın müceddididir. (Barla Lahikası, 

120)  

 

Risale-i Nurlar'ın Müellifi 13. Yüzyılın Müceddididir.  

 

"Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları 

aynı vazifeyi görmüş... Kanaat verir ki-nass ı hadis ile-Risale-i Nur tecdid i din 

hususunda bir müceddid hükmündedir." (Barla Lahikası, 121)  

 

Üstad hicri 1200 yılında Mevlana Halid'in müceddid olduğunu, yüz sene sonra Risale-i 



Nur'un aynı vazifeyi yaptığını belirtmiş. Dolayısıyla bir yüz yıl sonraki müceddidin, yani 

1400'lü yıllarda Mehdi'nin geleceğini anlıyoruz.  

 

 

10. Hz. Mehdi de Müceddiddir.  

 

"Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyetin edebiyetine bir eser-i himayet 

olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muhlis veya bir müceddid veya bir halife-i 

zişan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde 

mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (ASM) 

muhafaza etmiş... Kadir-i Zülcelal Hz. Mehdi ile de, alem-i İslam'ın zulümatını 

dağıtabilir. Ve vaadetmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i İlahiye noktasında 

gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o 

kadar makul ve vukua layıktır ki; Eğer muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, 

herhalde öyle olmak lazım gelir. Ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder." (Mektubat, 

411-412)  

 

En büyük bir müçtehid: İhtiyaç hasıl olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük 

İslam alimi ve önderi.  

 

Hem en büyük bir müceddid: Dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek 

üzere gönderilen büyük alim ve Peygamberimizin (SAV) varisi olan zat.  

 

Hem Hakim: Haklı ve haksızı ayırıp adalet üzere hükmeden, devleti idare eden.  

 

Hem Mehdi: Hidayete vesile olan.  

 

Hem Mürşid: Doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran.  

 

Hem Kutb-u azam: Müslümanların kendisine bağlandığı, zamanın en büyük yol 

göstericisi  

 

O Zat ehl-i Beyt-i Nebevi'den: Peygamberimizin (SAV) soyundan olacaktır.  

 

Bediüzzaman, ahir zamanın en büyük karışıklığı zamanında Peygamber Efendimizin 

(SAV) soyundan, karışıklığı dağıtacak tek bir şahsın, nurani bir şahsın İslam alemindeki 

karanlığı dağıtacağını bildiriyor ve bunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullaha 

uygun olduğunu belirtiyor.  

 

"Hz. Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir.": Mehdi İslam Dünyası'nın 

üzerindeki zulmü kaldıracaktır. Üstad döneminde bu zulüm devam etmekteydi; 

komünizm dahi yıkılmamış durumdaydı. Ki Müslümanlara yapılan bu zulüm tüm 

dünyanın gözleri önünde cereyan etmekteydi. Çok yakın tarihe kadar, işte Bosna'da 

kıyılan Müslüman canları, Keşmir'de aynı zulüm, Endonezya'da, Çeçenistan'da, 

Filistin'de kararan hayatlar ve daha birçok yerde Müslümanların en temel haklarının 

bile elinden alındığı İslam aleminin üzerindeki karanlık... Henüz içinde bulunduğumuz 

şu dönemlerde Müslümanlar için ümit ışıkları daha yeni yeni yanmaya başlamış 

durumdadır. Bunu tam olarak aydınlatacak zatın ise Mehdi olacağını Üstad bu şekilde 

belirtmiştir.  

 



Ayrıca, Üstad Mehdi'nin en büyük müceddid olduğunu söyleyerek onun tüm 

mezheplerin üstünde olacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman ise bilindiği gibi Şafi 

mezhebindendi.  

 

Üstad Mehdi için "en büyük müceddid ve en büyük müçtehid" sıfatlarını 

kullanmaktadır.  

 

"müceddit" bilindiği gibi,dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah 

eden,"müçtehid" de ihtiyaç hasıl olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam 

alimi ve önderidir. Bu vasıfta ki büyük zatlar, İslam toplumlarına örnek olmuş, yol 

göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme ve 

hüküm verme vasıflarından dolayı "mezhep önderleri" olmuşlardır; Müslümanlarda 

onlara uymuşlardır.  

 

İmam Hanefi, İmam Şafi, İmam Hanbeli, İmam Maliki bu önderlerden olup 4 mezhebin 

kurucularıdır. Bütün ehli sünnet onların verdiği hükümlerle amel eder. 

Bediüzzaman.bu "müçtehid ve müceddit"lerin en büyüklerinin ise Hz.Mehdi olacağını 

ifade etmiştir. Bu da Mehdinin içtihat etme ve hüküm vermeye en selahiyetli kişi olarak, 

kendisinin de bir "mezhep sahibi" olacağını göstermektedir. Zamanında herkesin ona 

uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. Bediüzzaman Said Nursi 

bilindiği üzere Şafi Mezhebindendir. Bir mezhep sahibi değildir ve bir başka mezhep 

kurucusuna tabi olmuştur. Mehdi ise kendi mezhebinin sahibi olacaktır.  

 

Bediüzzaman, Mehdi için "Hakim" sıfatını da kullanmaktadır. Hakim, haklı ve haksızı 

ayırıp adalet üzere hükmeden, devleti idare eden anlamındadır. Mehdi, üstadın da ifade 

ettiği gibi hakim olacaktır; yani hükmeden ve adaleti sağlayan mekanizmanın başı 

olacaktır. Said Nursi, hayatının 28 yılını mahkum olarak büyük fedakarlıklarla 

geçirmiş, ancak hakim konumda olmamıştır.  

 

 

11. Hz. Mehdi 14. Yüzyılın Müceddididir.  

 

"Şimdi İslamlar içinde Nur-u Kuran'a muhalif haletlerin ekserisi o su-i kasdların ve 

Sevr Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli (mim) 

dahi şeddeli "lamlar" gibi bir sayılsa, o vakit bin ikiyüz seksendört eder. O tarihe 

Avrupa kafirleri devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeğe niyet ederek on sene sonra 

Rusları tahrik edip Rus'un doksanüç muharebe-i meş'umesiyle alem-i İslam'ın parlak 

nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in-Nur şakirdleri yerine 

Mevlana Halid'in (KS) şakirdleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette 

onların başlarına remzen parmak basıyor.  

 

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve (mim) ikişer sayılsa bundan bir asır 

sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir." (Birinci 

Şua, 85)  

 

Bediüzzaman, yukarıda bahsettiğimiz, İslam aleminin üzerindeki zulüm ortamının 

kendisinden "bir asır sonra" ancak Mehdi ile dağıtılacağını söylemiştir. Üstad açık bir 

tarih vermiştir. Kendisinden bir sonraki yüzyılda Mehdi'nin talebeleriyle birlikte 

yapacağı çalışmalarla, Müslümanlar büyük sıkıntılardan kurtulup feraha 

kavuşacaklardır.  



 

Burada "Mehdi'nin Şakirdleri" tabiri, tevile açık olmamakla birlikte, Mehdi'nin daha 

önce gelip de, kendisinden yüz yıl sonraki talebelerinin başarıya ulaşacağı şeklinde bir 

zan, Mehdi'yi takdir edememiş olmanın yanında mantıksızdır da. Mehdi gibi en büyük 

bir müceddidin, bir kutbun, bir mürşidin yapamadığını(!), yüzyıl sonraki talebelerinin 

yapacağını düşünmek, mantık, akıl ve adetullah dışıdır. Allah başarıyı ve zaferi yani 

karanlığı dağıtmayı Mehdi'ye nasip edecektir. O zat onun için Mehdidir.  

 

 

12. Hz. Mehdi Kendinden Önceki Müceddidlerden Farklıdır.  

 

"Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat 

herbiri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle, ahir zamanın Büyük Mehdi 

ünvanını alamamışlar." (Emirdağ Lahikası, 260)  

 

Mehdi'nin Büyük Mehdi ünvanı alması Allah'ın izniyle ancak üç vazifeyi yapmasıyla 

anlaşılır. Bu üç vazifeyi, Mevlana Halid ve Üstad yapmamıştır. Bu üç vazifeden ancak 

birisini yerine getirmişlerdir. O da "herbiri üç vazifeden birisini bir cihette yapması" 

şeklindedir. Yani iman hakikatlerini yayma görevini de ancak bir yönüyle 

yapabilmişlerdir. Demek ki Mehdi iman hakikatlerini anlatmayı ve imanı yaymayı da 

çok kapsamlı bir şekilde yapacaktır. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş şekilde ve güçte 

olacaktır, ki bu, kitleleri imana getirecek, batıl cephesinin o güne kadarki hakimiyetini 

de sona erdirecektir. Bediüzzaman'ın bu 'bir yönüyle' izahı, yani bir alimin veya 

müceddidin üç vazifeden birini bir yönüyle yapmasının, onun Mehdi olduğunu 

göstermeyeceğini izah etmektedir. Üç vazifenin de icra edilmesi Üstad'ın da belirttiği 

gibi kendisinden bir sonra gelecek olan büyük Mehdi vesilesiyledir.  

 

"Ayrıca hem iki Deccal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen 

rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem "büyük Mehdi"nin halleri sabık 

Mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadis-i müteşabih hükmüne 

geçer." (Şualar 582)  

 

Hadislerin anlatımında deccallerin icraatlarının birbirlerine benzediğini anlatan Üstad, 

birisinin diğeri zannedilebildiğini söylüyor. Her deccalin faaliyetleri birbirine yakın. 

Ancak aynı hadislerde, Büyük Mehdi'nin yaptıklarının, diğer Mehdi'lerden, -ki 

buradaki 'Mehdi'lerden' kelimesi 'müceddidlerden' anlamında kullanılmıştır- çok farklı 

olduğunu belirtiyor Bediüzzaman.  

 

"Hem bu üç vezaifi birden bir şahısda, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve 

mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir 

zamanda Al-i Beyt-i Nebevi'nin (ASM) cemaati-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i 

Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir." (Kastamonu 

Lahikası, 139 ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 156)  

 

Bu üç vazifenin aynı anda icra edilmesi Mehdi ve cemaatine mahsustur.  

 

"bu zamanda" ifadesi ile Üstad kendi yaşadığı dönemde Mehdi'nin üç vazifesini birden 

ifa edebilecek bir şahıs ve bir cemaat görülmediğini ifade etmiştir.  

 

"Rivayetlerde, ahir zamanın alametlerinden olan ve al-i beyt-i nebeviden Hazret-i 



Mehdi'nin hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velayet, 

eskide onun çıkmasına hükmetmişler.  

 

Allahu a'lem bissevab, bu ayrı ayrı rivayetlerin bir te'vili şudur ki: Büyük Mehdi'nin 

çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad 

alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır me'yusiyet vaktinde, 

kuvve-i maneviyesini te'yid edecek bir nevi Mehdi'ye veyahud Mehdi'nin onların 

imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan; rahmet-i İlahiyye ile her 

devirde belki her asırda bir nevi Mehdi al-i beyt-ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza 

ve sünnetini ihya etmiş. Mesela: Nakşibend ve aktab-ı erbaa ve on iki imam gibi büyük 

Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi, Mehdi hakkında gelen 

rivayetlerde, medar-i nazar Muhammed Aleyhissalatü Vesselam olduğundan rivayetler 

ihtilaf ederek, bir kısım ehl-i hakikat demiş: "Eskide çıkmış." Her ne ise...  

 

Evet yüzer kudsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin 

başına geçiren ve hakikat-i Kur'aniyenin mayası ile ve imanın nuriyle ve İslamiyetin 

şerefiyle beslenen, tekemmül eden a-li beyt, elbette ahirzamanda şeriat-i 

Muhammediyeyi ve hakikat-i Furkaniyeyi ve sünnet-i Ahmediyeyi (ASM) ihya ile, ilan 

ve icra ile, başkumandanları olan "Büyük Mehdi" nin kemal-i adaletini ve 

hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri 

ve hayat-i içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır..." (Şualar, 456)  

 

Şeriat-ı Muhammediyye: Peygamber Efendimizin şeriatı, halifelik  

 

Şeriat: Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ve bildirdiği yol  

 

Hakikat-ı Furkaniye: Kur'an-ı Kerim'in esası ve mahiyeti  

 

Sünnet-i Ahmediyyeyi: Peygamberimiz (SAV)  

 

İhya: Yeniden canlandırma  

 

İlan: Herkese duyurma  

 

İcra: Tatbik etme.  

 

Bediüzzaman, her asırda Müslümanların ümitsizlik içine düştükleri sırada, manevi 

kuvvetlerini desteklemek, şevklerini ve mücahede güçlerini arttırmak için bir nevi 

Mehdi manasında (müceddid) gönderildiğini ve bu şahısların, ahir zamanda gelmesi 

beklenen Büyük Mehdi'nin vazifelerinden sadece bir kısmını bir yönüyle yaptıklarını 

belirtiyor.  

 

Ahir zamanda beklenen Büyük Mehdi'nin de çıktığı zaman Peygamber Efendimizin 

dönemindeki İslam'ın gerçek yaşantısını halife olarak tatbik edeceğini, Kur'an-ı 

Kerim'in, imanın esasını tebliğ edip ümmetin imanını güçlendireceğini, bunları bütün 

dünyaya açıkça göstereceğini ve herkese duyuracağını bildiriyor.  

 

 

13. Hz. Mehdi Hristiyan Alemiyle İttifak Edecektir.  

 



O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi 

ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 9)  

 

"İsevi ruhanileriyle ittifak edip": Büyük Mehdi'nin 3. vazifesi olan Hristiyan önderlerle 

ittifak etmesi ve bu vesilesiyle İslam'a hizmet etmesi Üstad'ın yaşadığı dönemde 

oluşmamıştır.  

 

Üstad, dikkat edilirse Hristiyan tabirini kullanmamakta ve "İsevi" demektedir. Çünkü 

Mehdi'nin ittifak yapacağı ruhaniler, muhtemelen şu andaki Hristiyanlardan farklı 

olacak. Üçleme yaparak, bu şekilde şirk koşanlardan değil, Hz. İsa'yı sadece Allah'ın 

kulu ve Peygamberi olarak görecek olan, yani gerçek anlamda Hz. İsa'nın takipçileri 

olacak bir kısım saf, şirk içinde olmayan Hristiyanlar kastedilmiş olabilir. Böyle bir 

cemaate ne Üstad zamanında ne de günümüzde henüz rastlanmamıştır. Ayrıca İslam ve 

Hristiyanlığın ortak cephesi olan "materyalizm ve dinsizliğe" karşı ittifak da o dönemde 

gerçekleşmemiştir.  

 

 

14. Hz. İsa Cismen Göğe Alınmıştır.  

 

"Hz. İdris ve İsa'nın tabaka-i hayatları (şu anki yaşamları) beşeriyet levazımatından 

tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta 

bedeni misali letafetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle 

semavatta bulunurlar." (Mektubat 6)  

 

 

15. Hz. İsa Yeryüzüne İnecektir.  

 

"Evet, hadis-i serifin ifadesiyle Hazret-i İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber; 

mânâ-yı işârisiyle-başka hakikatları ifade ettiği gibi bu hakikata da mu'cizane işaret 

ediyor." (Kastamonu Lahikası, 50)  

 

"Hazret-i İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber" Üstad Hz. İsa'nın dünyevi 

cismiyle yani vücuduyla dünyaya tekrar döneceğinin tabire, tevile mahal vermeyecek 

şekilde kesin bir gerçek olduğunu ifade etmiştir.  

 

 

16. Hz. İsa Yeryüzüne Cismen İnecektir.  

 

"İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazreti İsa 

(AS)'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, yani 

rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek; hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata 

karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-ı İslamiye ile 

birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkilab edecektir... Ve Kur'an'a 

iktida ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu makamında kalacak. 

Din-i hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karsı 

ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına 

galebe edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-

ı İsa Aleyhisselam, 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..." (Mektubat, 53-54)  



 

"hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan 

sıyrılacak": Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarından Hz. İsa'nın nuzulüyle birlikte, 

Hristiyanlığa sonradan sokulan bazı inanç ve uygulamaların sona ereceği, hurafelerden 

arınarak, vahyedildiği gibi saf, gerçek haline döneceği anlaşılmaktadır. İki bin yıldan 

beri var olan Hristiyanlıkta henüz böyle bir değişimin düşüncesi dahi ortaya atılmış 

değildir; zaten bunu tek gerçekleştirebilecek olan da Hz. İsa'dır.  

 

Böyle bir değişim de bugüne kadar gerçekleşmemiş, Hz. İsa da daha nuzul etmemiş ve 

beklenmektedir. Mehdi ile de ittifak edeceğine göre, Mehdi de gelip geçmemiştir, 

beklenmektedir.  

 

"hakaik-ı İslamiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkilab 

edecektir": Hristiyanlığın saflaşarak vahyedildiği özüne dönüşünden sonra, zaten indiği 

zaman hak din olan aslına bürününce, onu kapsayan ve son hak din ve Allah katında tek 

geçerli din olan İslam'ın gerçekleriyle birleşerek, İslam'a dönüşüme başlayacaktır.  

 

"Ve Kur'an'a iktida ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu 

makamında kalacak.": Hristiyanlığın Hz. İsa ile başlayacak olan bu dönüşümü, son 

kitap olan ve herkesin uymakla mükellef olduğu Kuran'a tabi olmakla neticelenecek. 

Hz. İsa'nın şahsı ve ona tabi olan Hristiyanlık İslam'a tabi olacak. Bu büyük değişim 

herkesin yaşayacağı ve şahit olacağı bir konu olarak dünyanın belki de uzun süre bir 

numaralı gündemi olacağı için, heyecan yaratan ve büyük yankılar uyandıracak 

gelişmeler olacaktır. Bu gelişmelerin henüz yaşanmadığı ise dünyadaki herkesin 

malumudur.  

 

"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet; ittihad 

neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak": Böylesine muazzam bir 

ittifakın, hak dini olduğundan çok daha güçlü bir konuma getireceği aşikardır. 

Mehdi'nin İslam dünyasında materyalizmi hayatın akışından çıkartması gibi, Avrupa, 

Amerika ve diğer Hristiyan devletlerde ise materyalizmin hayat felsefesi olmaktan 

çıkmasının Hz. İsa ile gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. İnsanları hayatın gerçek 

amacından tamamen uzaklaştıran, bencil ve sevgisiz kılan materyalist felsefe ve onun 

neticesi olan dinsizliğin dünya üzerindeki genel etkileri iki dinin birleşmesi neticesinde 

sona erecektir.  

 

"...cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına 

geçeceğini..." İki dinin ittifakı ve Hristiyanların Kuran'a tabi olması ile dünyada nüfus 

çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses, tek bir vücut gibi olacağından, ortada bir 

hak din ve bir de mağlup durumdaki dinsizlik cephesi kalmış olacak. Hak dinin başında 

da doğal olarak Peygamber Hz. İsa olacak. Üstadın hadisler kaynaklı izah ettiği tüm bu 

gelişmeler, şüphesiz ki dünyanın çehresini değiştirecek, insanların yaşamlarını 

etkileyecek ve toplumların ahlaki ve insani yapılarını, düzenlerini olumlu yönde 

değiştirecektir.  

 

Böylesine geniş çaplı gelişmeler elbetteki bütün dünyanın gözleri önünde cereyan 

edecektir. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla herkesin anında haberdar olacağı ve 

yaşayacağı bu büyük değişim, ne Bediüzzaman'ın devrinde ne de bir başka zaman 

diliminde yaşanmamıştır. Mehdi döneminin başlatacağı bu gelişmeler önümüzdeki 

yakın zaman diliminde yaşanacağı açık olan olaylardır.  



 

 

17. Hz. İsa Geldiğinde İmanın Nuru ile Tanınır.  

 

"Hz. İsa (AS) geldiği vakit, herkesin onun İsa olduğunu bilmesi gerekmez. O'nun 

yakınları ve ileri gelen kişiler, imanın nuru ile onu tanırlar. Yoksa açıkça herkes onu 

tanımayacaktır." (Mektubat, s. 54)  

 

"İsa Aleyhisselam'ı nur-u iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin 

kemiyeti, Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve 

küçük olmasına işaret ve kinayedir." (Şualar, 495)  

 

"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, 

nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (Şualar, s. 487)  

 

Hz. İsa geldiği zaman, onu herkesin tanıyamayacağını söyleyen Bediüzzaman, ona yakın 

bazı kişilerin ancak imanın nuru ile onu tanıyabileceklerini ifade etmiştir. Bu da dünya 

hayatının imtihanın sırrı olması itibariyle böyledir. Bazı insanların yanılarak beklediği 

şekilde, yani adeta gökten herkesin göreceği şekilde inerek, uçarak vb. şekilde gelişi söz 

konusu değildir, çünkü bu adetullaha ve imtihan sırrına aykırıdır. Bu nedenle Hz. İsa 

gibi yaratılışı ve hayatı mucizelerle dolu bir Peygamberi dahi insanlar 

tanıyamayacaklardır. Önceleri, sadece gerçek imanlı ve ihlaslı az bir kitle, onu imani 

çalışmalarından, halinden ve kendisini beklediklerinden dolayı tanıyacaklardır.  

 

Bu husus Mehdi için de geçerlidir. 14 asır önce Peygamber Efendimizin (SAV), Allah'ın 

vahyine dayanarak bildirdiği bir şahıs olan Mehdi, hadis-i şeriflerde öylesine detaylı 

tarif edilmiş olmasına rağmen, aynı şekilde ona yakın çok az insan dışında uzun süre 

tanınmayacaktır.  

 

Örneğin Mehdi'nin çıkacağı yer, zaman, etrafındakiler ve yapacağı işler gibi, 

tanınmasını oldukça belirginleştiren bilgiler hadislerde anlatılmasına rağmen, hatta 

fiziksel birçok belirleyici özelliğinin bildirilmesine ve kişinin tam teşhis edilebileceği gibi 

olmasına rağmen yine de uzun süre tanınamayacaktır.  

 

"çok az ve küçük olması": Hz. İsa'yı tanıyacak kişiler ona tabi olan yakın bir Hristiyan 

grup olmakla birlikte, O'nu bekleyen Müslümanların başı olan Mehdi ve yakınları 

tarafından da tanınacaktır. Hz. İsa dünyaya geldiği zaman onu tanıyacak yakınları nasıl 

az bir topluluk olacaksa, Mehdi geldiği zaman da onu tanıyacak yakınları çok az 

olacaktır. Üstadın burada bu topluluğun hem fert olarak sayılarının çok az olacağı, hem 

de yaşadıkları ülkenin kurumsal yapılanmasının içinde çok küçük kalacaklarına dikkat 

çekmiştir.  

 

"cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin" vasıflarıyla tarif ettiği bu topluluğu Bediüzzaman, 3 

önemli belirleyici özelliğiyle zikretmiştir.  

 

"Cemaat" olmaları, Mehdi ve yardımcılarının da bir özelliği olacak. Bu onların bir 

tarikat olmadığını, bir şahs-ı manevi olmadığını da işaret etmesi açısından önemlidir.  

 

"Ruhani" olduklarını da belirtirken Üstad, bu cemaatte olanların, taklidi bir imana 

sahip olmadıklarına ve zahiri olmadıklarına, bilakis olayların batınını görüp 



yaşayabilen Batıni bir cemaat olduklarına da işaret etmiştir.  

 

"mücahidin" ifadesi de o cemaatin belki de en belirgin özelliği olan cihat yani tebliğ 

cemaati olduklarını göstermektedir.  

 

 

18. Hz. İsa Hz. Mehdi'ye Tabi Olur.  

 

"Şahs-ı İsa Aleyhisselam'ın kılıncı ile maktül olan şahs-ı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli 

maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevisini mahvedecek ancak 

İsevi ruhanileridir ki; o ruhaniler din-i İsevi'nin hakikatını hakikat-ı İslamiye ile 

meczederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa 

Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi olur." diye rivâyeti bu 

ittifaka ve hakikat-ı Kurâniye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder." (Şualar, 

493)  

 

"din-i İsevi'nin hakikatını hakikat-ı İslamiye ile meczederek": Hz. İsa'nın tekrar 

dünyaya döndüğünde tabi olacağı Allah'ın hükümlerini içeren kitap Kuran olduğundan, 

Hz. İsa bozulmuş Hristiyanlığın gerçeğini ortaya çıkararak, İslam'ın gerçekleriyle 

birleştirecek.  

 

"o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek": Hristiyanlığın Hz. İsa'ya vahyolduğu 

şekli İslamiyet ile birleşerek geniş anlamda güç bulunca, İslam dünyasının dışında kalan 

ve Hristiyanlığın yaygın olduğu bölgelerde hakim ideoloji olan materyalizmi fikren 

mağlup edecekler ve materyalizmin insanların üzerindeki etkisini dağıtacaklar.  

 

"hakikat-ı Kurâniye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine": İki dinin birleşmesinin 

İslamiyet üzerine olacağını hadislerle izah eden Bediüzzaman, Kuran'ın tabi olunan 

kitap olacağını, onun hükümlerinin geçerli ve hakim olacağını bildirmiştir. Böylesine 

büyük gelişmeler Üstad'ın döneminde de, henüz de yaşanmamıştır.  

 

Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde işaret edilen alametlerin gerçekleşiyor 

olması, Bediüzzaman'ın izahlarında gözüktüğü gibi hicri 14. asırda, yani içinde 

bulunduğumuz yüzyılda, Hz. Mehdi'nin önderliğinde İslam'ın dünyaya hakim olacağını 

göstermektedir.  

 

 

Bu bölümde değerli bir çalışma olduğuna kanaat getirdiğim ve okunmasını elzem 

gördüğüm araştırmacı yazar Musa Yusuf'un Pamuk Yayıncılık'tan yayımlanan 

"Mehdilik ve Altınçağ" isimli çalışmasında lüzumlu gördüğüm yerleri okuyucunun 

faydasına aynen iktibas ettim.  

 

 

MEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ  

 

Mehdi'nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz'in pek çok hadisi 

bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere 

nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları 

incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça 

tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları 



mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.  

 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Mehdi'nin çıkışı, gerekse kıyamet 

alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret 

etmektedir. Ve tüm alametlerin hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla 

ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Mehdi'nin yeryüzünde bulunuş yılları 

olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)  

 

Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde 

inceleyelim.  

 

1) FİTNELERİN ÇOĞALMASI  

 

2) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI  

 

3) ALLAH'IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ  

 

4) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI  

 

5) DÜNYANIN HER YERİNİ KARIŞIKLIK VE KARGAŞANIN SARMASI  

 

6) İRAN-IRAK SAVAŞI  

 

7) AFGANİSTAN'IN İŞGALİ  

 

8) FIRAT'IN SUYUNUN KESİLMESİ  

 

9) RAMAZAN'DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI  

 

10) KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI  

 

11) KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI  

 

12) DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜLMESİ  

 

13) BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ  

 

14) GÜNEŞTEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ  

 

15) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI  

 

16) DEPREMLERİN ÇOĞALMASI  

 

17) BİR KÖYÜN YOK OLMASI  

 

 

1) Fitnelerin Çoğalması  

 

Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam 

ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah'ın ve dinin çeşitli 



şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı 

şiddetli imtihan ortamları dini terminolojide fitne ortamı olarak tanımlanır.  

 

Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi'nin çıkışından önce müminlerin imanlarının 

zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir:  

 

 

 

Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin 

kaybolması, bid'atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği 

öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı 

zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve 

bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri 

arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.  

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)  

 

 

 

Eğer kısaca özetleyecek olursak, Mehdi öncesi şu olaylar belirecektir:  

 

1- Ölüm: Anarşi ve yaygın katliamlar neticesinde halkın can güvenliğinin kalmaması ve 

bunun meydana getirdiği tedirginlik ortamı.  

 

2- Açlık: Hayat pahalılığı sebebiyle meydana gelen geçim sıkıntısı. Felaketler ve doğal 

afetler sonucunda kıtlıkların, açlığın artması.  

 

3- Fitneler: Haramların küçük-büyük herkesin arasında, alabildiğince yaygınlaşması ve 

teşvik görmesi. Her türlü ahlaksızlığın herkesin gözleri önünde yapılması.  

 

4- Bidatlerin ortaya çıkması: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan ortaya çıkarılan 

adetlerin dinin esaslarıymış gibi kabul edilmesi.  

 

5- Dini anlatma imkanlarının kaybolması: İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün 

engellenmesi, kısacası tebliğ imkanının kaybolması ile meydana gelen boşluk.  

 

Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için imanlarının, sabırlarının ve 

ahiretteki derecelerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana sahip geniş 

kesimlerin ise imanlarını kaybetmelerine ya da daha da zayıflamalarına yol açar. İşte 

Mehdi bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir dönemde 

ortaya çıkacaktır:  

 

 

 

Mehdi, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek.  

 

(Mektubat-ı Rabbani, 2-258)  

 

 

 



 

 

 

 

Diğer bir hadiste de ahir zamanda "batı" tarafında karışıklık, fitne ve korku olacağı 

haber verilmektedir:  

 

 

 

Mağrib'de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı 

alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak.  

 

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri,  

İmam Şarani, 440)  

 

 

 

Bir başka hadiste de Mehdi'nin her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken ortaya 

çıkacağı bildirilmektedir:  

 

 

 

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı 

yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan 

seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir.  

 

(El-Kavlu' l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)  

 

 

 

Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin 

haberdar olacağı, dine ve Allah'a karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını 

hedef alacaktır. Günümüzde, Allah'ın varlığına ve yaratmasına karşı öne sürülen en 

büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak aldığı 

sözde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile 

dayanmadığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve 

göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çapında belirli materyalist odaklar 

tarafından kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.  

 

Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmediği 

hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için 

geçerli olduğu gibi ülkemiz ve hatta diğer tüm Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle 

ki ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayısız yalan ve göz 

boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda 

meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar 

yanıltılmaktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla 

beyinleri yıkanmaktadır.  

 

Dahası, Peygamberimiz'in hadisinde belirttiği gibi her yere nüfuz edecek ve hızla 

yayılacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, 



internet, uydu iletişimi, vs...) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar Allah'ın 

varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya çapında yaygın bir başka fitne 

daha geçmişte görülmemiştir. Tüm bunlar Mehdi'nin çıkış zamanının içinde 

yaşadığımız döneme rastladığına dair önemli işaretlerdir.  

 

Hadiste ayrıca Mehdi'nin gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir.  

 

 

 

 

2) Haramların Helal Sayılması  

 

Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil, haram olmalarına rağmen 

halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. 

Üstelik bu haramları işleyenler övülmekte ve teşvik edilmekte, işlemeyenler ise 

yerilmekte ve aşağılanmaktadır. Yapılan istatistikler ise bu konudaki sayının giderek 

arttığını göstermektedir. Son birkaç on yıl içinde son derece yaygın bir hale gelmiş bu 

sınır tanımayan, helali, haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mubah sayan yaşam 

tarzı hadislerde tarif edilen ortamı çok açık bir şekilde yansıtmaktadır. Mehdi'nin çıkış 

habercisi olan bu karanlık ortam hadislerde şöyle tarif edilir:  

 

 

 

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla 

çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir 

fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken 

gelecektir.  

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)  

 

 

Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur 

etmez. Bu vakitte vaki olan ise… küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir.  

 

(Mektubat-ı Rabbani, 2-259)  

 

 

Hz. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır.  

 

(El-Kavlu' l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)  

 

 

 

 

3) Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi  

 

 

 

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi (a.r.) gelmez.  

 



(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)  

 

 

 

Bu hadiste Mehdi öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist 

olacağına ve ayrıca onların da bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek, açıkça 

ilan edeceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir 

ki, Allah'ı inkar edenler "modernlik ve çağdaşlık" isimleri altında itibar görmekte, halk 

bu yönde teşvik edilmektedir.  

 

 

4) Müslümanlara Baskının Artması  

 

Dinsiz idarelerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve zulümlerinin artması da Mehdi'nin 

çıkış alametlerindendir.  

 

 

 

 

Ana Sayfa - Siteyi Tavsiye Etmek İçin - Site Hakkında  

E-Posta: bilgi@beklenenmehdi.com  

 

 

***********************************************************  

 

Beklenen Mehdi Kitabı'nın kısa sürede tükenen ikinci baskısından sonra gelişen dünya 

olayları ve Amerika'nın Irak'a saldırısı, işgali ve bu savaşta bölge ülkelerinin aynen 

Peygamberimiz'in hadislerinde bizlere belirttiği şekilde davranmaları konumuzla ilgili 

hadisleri gözden geçirmemize vesile olmuştur. Aşağıda yapmış olduğum ek çalışma ile 

bu savaşa ve olaylara bakan hadislerden bazılarını değerlendirdim.  

 

 

"ORDUNUN KAYBOLUŞU"  

 

"Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, samadan bir sayha, Beyda'da 

bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir."  

(Naim Bin Hammad)  

 

 

 

 

"IRAKLILARIN PARASI KALMAYACAK"  

 

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen 

hemen kalmayacak."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 45 El Muttaki)  

 

 

 

 



 

"BAĞDAT ALEVLERLE YOK EDİLİR"  

 

Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...  

(Risaletül Huruc ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177, Kayıt 854)  

 

 

 

 

 

"BATILI GÜÇLER VE TÜRKİYE"  

 

"Müslümanlarla Rumlar arasında sulh anlaşması olacak. Sonra onlar, Müslümanların 

düşmanlarıyla savaşacaklar, mağlup edip ellerinden mallarını aldıkları zaman o malları 

Müslümanlarla aralarında paylaşacaklar. Aradan bir müddet geçtikten sonra 

Müslümanlarla birlik olup Faris'i ele geçirecekler. Bir çok ganimetlerle birlikte 

insanlardan esirler alacaklar ve Müslümanlara:  

 

-Biz size vediğimiz gibi, şimdi siz de bize ganimetlerden birşeyler verin! Diyecekler. 

Müslümanlar ellerindekini onlarla paylaşacaklar, sonra Rumlar:  

 

-Kendi çocuklarınızdan da verin bize! Deyince müslümanlar buna razı olmayacaklar. 

BUNUN ÜZERİNE KOSTANTİNİYE (İSTANBUL) SAHİBİNE GELİP:  

 

-Araplar bize ihanet ettiler, biz sayıca ve kuvvetce onlardan fazlayız, müsaade et de 

savaşalım diyecekler. Kralları:  

 

-Siz ne kadar çok olursanız olun, Arapları yenemezsiniz! Diyecek. Sonra Romayı elinde 

tutan krala başvuracaklar. O, bunların teklifini kabul edip, seksen sancakla -her 

sancağın altında on iki bin kişi bulunacak- DENIZ YOLUYLA bir ordu gönderecek ve 

şu tenbihi yapacak:  

 

Şam sahiline ulaştığının zaman gemilerinizi yakın, kendiniz bizzat onlarla savaşın.  

 

Onlar tam teçhizat Şam'a gelecekler ve Şam'ı deniz ve kara olarak tam manasıyla 

ellerine geçirecekler. Kudüs'ü tahrip edecekler..... (Naim Bin Hammad)  

 

 

 

"ARAP VE RUM (BATI) İTTİFAKI"  

 

Arap ve Rum kralları biraraya geldiklerinde çok  

şiddetli bir savaş yaşanacaktır.  

(Risaletül Huruc ül Mehdi, s. 38 )  

 

 

"IRAK VE ŞAM'A AMBARGO"  

 

Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)'ın yanında idik, şöyle dedi: "Öyle bir zaman 

yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile),  



bir dirhem sevk olunmayacak".  

Dedik ki "bu kimden dolayı olur". Dedi ki: "Acemler (Arab'ın gayrısı) bunu men' 

ederler." Sonra dedi: "Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak". 

"Bu kimden dolayı olur" dedik.  

"Rumlar'dan dolayı" dedi.  

(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni)  

 

 

 

 

 

"IRAK YENİDEN YAPILANIR"  

 

"İnsanların en şerlileri Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.Ve ıraktaki masum 

insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden 

yapılanır." ."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 254, El Muttaki)  

 

 

 

 

 

"IRAK HALKI ŞAM'A, KUZEY'E KAÇAR"  

 

Şerli kişiler Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.  

(işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar.  

(Risaletül Huruc ül Mehdi... sf. 210)  

 

 

 

 

 

"ŞAM'DA FİTNELER"  

 

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı 

bir melek "Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez.  

(Risaletül Huruc ül Mehdi... s. 63)  

 

 

 

 

"ŞAM, IRAK, ARABİSTAN"  

 

"Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, 

sığınabileceği bir makan bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, 

Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. İslam 

ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların haline 

acıyıp; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, 

diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El Muttaki)  



 

...belalar Şam'ın etrafında dolanacak,  

 

 

 

...Irak'ın üzerine çökecek,  

 

 

 

...Irak'ın üzerine çökecek,  

 

 

 

 

 

"FIRAT İLE DİCLE ARASINDA, BÜYÜK SAVAŞ OLACAK"  

 

"Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. 

Kadınlar esir edilecek, erkekler ise,  

koyun kesilir gibi boğazlanacak."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 38 El Muttaki)  

 

 

 

 

 

"IRAK'IN ÜÇE BÖLÜNECEĞİ"  

 

Resulullah (s.a.v.)in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı 

çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar.  

Bir kısmı savaşır ve öldürülürler.  

Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.  

(Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)"  

 

Küfe halkı üç kısma ayrılacak: Bir kısmı, Süfyani'nin ordusuna katılacak. Onlar, 

Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en kötü insanlardır. Bir kısmı onlarla savaşacak onlar Cenab-

ı Hakkın şerefli kullarıdır. Bir kısmı da yağmacılara katılacak, onlar günahkarlardır.  

(En-Necmu's Sakıb Fi BeyanıEnne'l Mehdi Min Evladı Ali B.Ebi Talib)  

 

 

Bir kısmı çapulculara kalır  

 

 

 

 

 

Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar.  

 

 

 



Bir kısmı savaşır ve öldürülürler.  

 

 

 

 

"MASUM ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ"  

 

"…Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek 'hak 

onda (Mehdi'de) ve onun yanında olandadır' diye haykırır.  

(Sabban isafur Ragibin s.154)  

 

 

 

  

KISLALI OLAYI 28 SUBAT SÜRECINE KATKIDIR 

Bedeli çok agir olmakla beraber deprem hadisesi halka israrla yüzyüze gelmekten 

kaçindiklari kimi gerçekleri kavramada bir perspektif sagladi. Bu meyanda depremin 

ve ardindan yasanan gelismelerin düzenin artik yama tutmaz bir hal arzettiginin 

giderek daha iyi görülmesine ve kismen de olsa sorgulanmaya baslanmasina katkida 

bulundugu bir gerçek. Yine tablodan rahatsizlik duyan düzenin siyasi bosluk 

olusmamasi ve devletin sarsilan otoritesinin yeniden tesisi için karsi ataklar gelistirdigi 

de rahatlikla görülebiliyor. Genelkurmay Baskani'nin çikislari, Sami Selçuk'un 

konusmasina gösterilen tepkiler, cezaevi olaylari, Mehmet Kutlular ve Merve Kavakçi 

hadiselerinde hep bu tutumun izleri mevcut. Düzen kimi kez gelisen olaylara müdahil 

olarak, kimi kez ise dogrudan olaylari meydana getirerek etkinligini sürdürmeye ve 

statükoyu korumaya gayret ediyor. Kislali olayi da bu zincirin bir halkasini teskil etti.  

21 Ekim günü Cumhuriyet gazetesi yazari ve Atatürkçü Düsünce Dernegi'nin baskan 

yardimcisi A. Taner Kislali'nin öldürülmesi olayina düzenin sözkonusu gayretkesligi 

fazlasiyla yansidi. Henüz ortada somut hiç bir bulgu olmamasina ragmen Kislali'nin 

öldürülmesi bahane edilerek irtica tehdidine ve laik cumhuriyeti koruma ve kollama 

duyarliligina bol bol gönderme yapildi. 28 Subat sürecinin sahibi ve sürdürücülügü 

misyonunu üstlenmis askeri ve sivil oligarsi ve destek kitalari mal bulmus magribi gibi 

Kislali'nin cesedine sarildilar. Cenaze üzerinden yapilan hesaplar düzen çevrelerinin ne 

kadar firsatçi olduklari gerçegi ile birlikte, baskici ve saldirgan karakterlerini de bir 

kere daha ortaya koyuyordu.  

Alti yil önce benzer bir sekilde öldürülen Ugur Mumcu'nun cenaze töreni gibi Kislali 

için yapilan tören de tam anlamiyla devletin cenaze töreniydi. Aralarinda en göze 

çarpan farklar ise öncekine nazaran bu törene katilimin daha az olusuydu. Buna karsin 

devletçi ögeler bu törende çok daha baskindi. Gerek resmi düzeyde katilim açisindan, 

gerekse de toplulugun ideolojik tavri açisindan Kislali'yi ugurlamak için bir araya 

gelenlerin askeri cumhuriyet idealine daha yakin durmakta olduklari görülüyordu. Bu 

durum süphesiz büyük oranda 28 Subat sürecinin bir etkisi. Sürece bagli olarak kartlar 

daha açik oynanmakta. Maskelere eskisi kadar gerek duyulmuyor. Ilk terkedilen de 

demokratlik maskesi olmus görünüyor.  



Bastan sona askeri dikta özlemlerinin disavurumu seklinde gerçeklesen cenaze töreni 

politika ve politikacilarin asagilanma vesilesi kilindi. Bir kere daha askere selam çakildi. 

Zaten bir hayli güdük T.C. hukukunun son kalintilarini da kemirmeye yeminli Vural 

Savas, Nuh Mete gibi sivillere sevgi gösterileri yapildi. Cami avlusunda Islam'a ve Islami 

degerlere hakaret etme alçakligi ve tutarsizligi yeniden sergilendi. Hiç bir konuda tutarli 

olmayi beceremeyen güruhun dine karsi tavir konusunda da tutarsizliktan kurtulmayi 

becermesi yine sözkonusu olmamisti.  

Burada bir parantez açip 'sol'un tavrina ayrica deginmekte yarar var. Cenaze töreni 

vesilesiyle bazi sol çevrelerin tavri Türkiye'nin çeliskiler ülkesi oldugu gerçeginin gayri 

resmi göstergelerinden biri sayilabilir. Özellikle 28 Subat sürecinde düzenin öncelikli 

hedef olarak Islamciligi öne çikartmasindan dolayi, kendilerine adeta yalayacak bir 

kemik bulduklari zehabina kapilan bu kesimin acinalisi hali her vesileyle biraz daha 

netlesmekte. Onlarca yildir yasadiklari bunca acilar bu insanlarda sanki mazosist bir 

ruh hali yaratmis! Askerlerle, DGM savcilariyla ayni ortami paylasmayi bu insanlar 

kendilerine nasil yediriyorlar anlamak zor. Ilhan Selçuk'un konusmasinda nostaljik bir 

unsur olarak devrim kavramini telaffuz etmesinden hala heyecan duyabilen bu 

insanlarin, o devrimin, en büyük mahsulü 12 Mart olan bir aldatmacadan ibaret 

oldugunu idrak edememelerini anlamak daha zor. 'Türkiye Iran Olmayacak!' diye 

slogan atarken Türkiye'nin ABD emperyalizminin üçüncü sinif bir jandarmasi oldugu 

gerçegini örtme rezilligine katki sagladiklarini görememeleri ise imkansiz. 

Kontrgerillanin organizatörlerinin, sorumlularinin ön sirada buyur edildikleri bir 

törene figüran olarak katilip, kontrgerilla aleyhine slogan atmak kendini kandirmaktan 

baska bir sey olamaz.  

Herkesin kendi çikarlari için sömürdügü Kislali'nin cenazesinde elbette paylar hisse 

oranlarina göre pay edilmis görünüyor. Figüranlar partilerine ait bir kaç pankartin 

televizyon ekranlarindan görülmesi övüncü ile yetine dursunlar, 28 Subat ile birlikte asil 

iktidar odagi oldugu gerçegini fiili bir darbe ile gösteren silahli bürokrasi ise her firsatta 

vurguladigi özel ve özerk konumunu bu vesileyle bir kere daha hatirlatmanin kivancini 

yasamaktaydi.  

Gövde Gösterisi - Iktidar Tutkusu  

Laiklik konusunda ne derece hassas olduklarini göstermek için cami avlusunu dolduran 

askerlerin tavri herkes tarafindan gövde gösterisi olarak nitelendi. Ama gövde 

gösterisinin muhatabi ya da muhataplarinin kimler oldugu üzerinde pek durulmadi. 

Herhalde muhatap meçhul fail ya da failler degildi. Son zamanlarda hükümetin ve 

meclisin askeri vesayet görüntüsünden dolayi zor durumda kaldigi ve içeride halkin 

biriken öfkesini yatistirmak, disarida ise Avrupa Toplulugu ile iliskileri gelistirmek 

açisindan bunun asilmasi gereken dev bir barikat niteligi tasidigi görülmekteydi. 

Bununla birlikte asker baskisini azaltma yönünde verilen sinyallerin orduda 

rahatsizliga yol açtigi da hissettiriliyordu.  

Iktidar üzerindeki belirleyiciligini sürdürebilmenin en garanti yolu olarak 'laik 

cumhuriyeti ilelebed koruma' misyonunu öne çikartmayi aliskanlik haline getirmis 

ordunun Atatürkçü ve laik bir aydinin öldürülmesine kayitsiz kalmasi düsünülemezdi! 

Basta kesin 'aymazlik' içinde oldugu görülen yöneticiler ve 'dalalet ve hatta hiyanet' 

içinde olduklari su götürmez politikacilar olmak üzere, topyekün imha menzilinde 

bulunan 'irtica'dan liberal aydinlara kadar ilgili herkese gerekli uyari yapilmaliydi!  



Hedef tespiti konusunda tecrübeleri ve etkinligi sivil zevatça da teslim edilen askerler 

Kislali'nin öldürülmesi ile neyin hedeflendigini aninda tespit ettiler: Hedef laiklikti, 

Atatürktü, kemalist cumhuriyetti. Dolayisiyla 28 Subat sürecinin dikkat çektigi irtica 

tehlikesinin büyüklügü ortadaydi ve buna karsi alinmasi gerekli tedbirlerin önemi 

yadsinamazdi. Bu süreçte askerlerin insan haklari, özgürlükler, demokratiklesme, sivil 

yönetim gibi kavramlara karsi daha bir allerjik reaksiyonlar içersine girdikleri; bu 

kavramlari da, bunlari dile getiren çevreleri de uluslararasi bir komplonun uzantilari 

seklinde degerlendirip mahkum etme egilimi gelistirdikleri görülüyordu. Atatürkçü bir 

aydinin sahsinda Atatürk cumhuriyetini hedef alan bir saldiri ortadayken bu 

kavramlari dile getirmek ihanetten baska ne olabilirdi ki?!  

Kislali'nin öldürülmesi olayi görüldügü gibi düzen tarafindan kullanilmakta. Büyük bir 

ihtimalle bildik faili meçhuller zincirinin yeni bir halkasini teskil edecek. Failin ya da 

faillerin bulun(a)mamasi bir taraftan belli kesimlerde devleti töhmet altina sokuyor ama 

diger yandan da olayi kullanilabilir kilan unsurlardan biri olarak önem kazaniyor. 

Böylece düzen çevreleri genis bir kesimi zanli konumuna sokup sürekli gözaltinda 

tutarken, politik manipülasyonlarina zemin olusturmak için de durumdan islerine 

geldigi biçimde yararlaniyorlar. Aslinda gerçeklesme biçimi ve sonrasinda ortaya 

konulan tepkiler gözönüne alindiginda olayin düzen çevrelerince kotarilmis olmasi 

kuvvetle muhtemel gözükmekte. Ve bu yargi toplumda giderek daha fazla sayida kisi ve 

çevre tarafindan benimsenmekte. Mamafih egemen propaganda mekanizmasi, devletçi 

bakis açisinin sigligi ve düzen politikalarina ters düsmenin dogurabilecegi bazi 

dejavantajlar pek çok kesimde sorgulayici bir tavir almayi zorlastiriyor.  

Bu arada egemenler tarafindan suçlanan 'Islami' kesim ise olayin ilk anindan itibaren 

Kislali'nin öldürülmesinin provokasyon oldugunu israrla vurgulamakta. Gerek önceki 

faili meçhuller, gerekse de mevcut konjonktür bu konunun hangi dogrultuda 

kullanilacagi hususunda yeterli fikir verdiginden karsi bir tavir gelistirerek derin devlet, 

kontrgerilla gibi kavramlarin alti çizilmekte. Ne varki genelde yapildigi gibi burada da 

çogu kez soyutlamalar yapilmakla yetinildigi ve asil adreslerin gündeme getirilmesinden 

kaçinildigi görülebiliyor. Mevcut devletten ayri olarak 'derin' sifati ile bir öcü 

yaratmanin mantigi da, ordudan bagimsiz bir kontrgerilla olusumunun imkansizligi da 

pek sorgulanmiyor.  

Provokasyona Dikkat Çekelim  

Ama Birseyleri Abartmadan!  

Islami çevrelerin tavirlarina yansiyan hususlardan biri de savunma psikolojisi ile 

yapilan bir takim asilsiz degerlendirmelerdi. Olayin provokatif bir nitelik arzettigini 

vurgulamak için kullanilan argümanlardan biri 'tam da isler düzelmeye baslamisken...' 

diye nitelenen kimi gelismelerdi. Burada hem iç hem de dis ilisiklerde yasanan kimi 

gelismelerin seçmeci bir tavirla ve abartili degerlendirmelerle ele alindigi açikti. 

Halbuki, eger faili meçhul bir eylem bir ülkenin rotasini çizebiliyorsa veya 

degistirebiliyorsa orada olumlu bir gidisatttan sözetmenin zaten mümkün olamayacagi 

anlasilmaliydi!  

Töhmet altinda tutulma psikolojisinin bir diger etkisi de A. Taner Kislali'nin sahsiyla 

ilgili olarak yapilan degerlendirmelere yansidi. Kislali'nin müslümanlarca öldürülmüs 

olamayacaginin delilleri babinda, kimilerince öyle bir Kislali portresi çizildi ki 

neredeyse adam azizlestirildi. Öldürülmesine karsi çikmak ve bunun müslümanlar 



aleyhine bir tezgah oldugunu savunmakla, fasizan bir diktatörlügü 'entellektüel' 

zeminde mesrulastirma misyonunu üstlenmis bir sivil cunta özlemcisini söyle 

demokratti, böyle hosgörülüydü diye tezkiye etmek ayri seyler olsa gerek!  

Kalemiyle, örgütsel faaliyetiyle 28 Subat dikta uygulamalarina omuz vermis, hukukun 

paspas edilmesinin mesrulastirilmasina katki saglamis, sevenlerinin tanimiyla 'savasan 

bir aydin'dir Kislali. Süs kabilinden bir iki basörtülü ögrenciyi ders verdigi sinifa kabul 

buyurmus diye ardindan agit yakmanin alemi yok! Nasil bir zihniyete sahip oldugunu 

anlamak için fazla zorlanmaya da gerek yok. Akit gazetesinin alintiladigi ve bu yüzden 

de hedef göstermekle suçlanmasina sebep olan yazisi yeterli fikir verebilir. Bu yazisinda 

açikça müslümanlari (halki) asker eliyle adam edilmesi gereken köpege benzetiyordu.  

Ne hikmetse bu rezillige dikkat çektigi için Akit'i hedef göstermekle suçlayanlar söz 

konusu yazinin içerigine tek satirla olsun deginmemekteydiler. Ayni sekilde hedef 

gösterme suçlamalari da çok ilginç bir yüzsüzlük içermekte. Daha kisa bir süre önce 

Semdin Sakik'in ifadeleri diye Kemalist zorbaliga karsi çikan bir çok aydini devlet 

çetelerinin hedef tahtasina oturtan ve bu yüzden Akin Birdal'in vurulmasina yol açanlar 

bunlar degil miydi?  

Kislali olayinin faili ya da failleri meçhul kalsa da, konunun düzen tarafindan 28 Subat 

sürecine önemli bir katki malzemesi olarak kullanildigi ve kullanilmaya da devam 

edilecegi ortada. Her vesileyle Islami degerlere saldiran, müslümanlar üzerindeki 

baskiyi artirmaya çalisan egemenlerin bundan öncekilerde oldugu gibi, bu olaya iliskin 

tavirlari da alabildigine istismarci bir tarzda gerçeklesmistir. Yine bu olay vesilesiyle 

muhalif geçinen kimi çevrelerin de kolayca firsatçi ve ilkesiz tutumlar gelistirebildikleri 

görülmüstür. Ama olaya iliskin tepkiler açisindan öncelikle üzerinde durmamiz gereken 

husus Islamci bilinen çevrelerin düzenin saldirganliginin yogunlasmasina paralel olarak 

savunma psikolojisine girmesinin anlamsizligidir. Düzenin komplolarina karsi tutarli ve 

israrli tavirlar gelistirmek gereklidir. Ama bunu yaparken mutlaka ilkeli olmali ve 

gerçekçi degerlendirmelere dayanilmalidir.  

kaynak: haksöz dergisi 

Hazirlayan: Musa Dogan 

  

  

  

KKUURRAANN  VVEE  BBiiLLiiMM   

   

KURAN VE BİLİM HAKKINDA...  

İlerleyen sayfalarda Kuran ayetlerinin evren hakkında verdiği bazı bilgilerin bilim ile 

olan olağanüstü paralelliğine değineceğiz. Ama öncelikle, Kuran ve bilim konuları 

http://haksoz.com/
mailto:enfaal@gmx.de


üzerinde uzun süredir devam eden bir karışıklığa da değinmek gerekiyor. 

Bu karışıklık, bazı ateist "bilim adamları"nın Kuran'a önyargılı biçimde 

yaklaşmalarından kaynaklanır. Allah'ın varlığına inanmayan, dolayısıyla da Kuran'ın 

Hz. Muhammed tarafından "yazıldığını" öne süren bu kişiler, Kuran'ın verdiği 

haberlerin mutlaka bilimle çelişeceği noktasından hareket etmişlerdir. "6. yüzyılın bilgisi 

ile yazılan bir kitap, elbette sürekli gelişen ve yeni doğrular bulan bilimle çelişecektir" gibi 

bir mantık öne sürmüşlerdir. Böylesine bir önyargı ile baktıkları Kuran ayetlerinin 

anlamlarını çarpıtarak, sözkonusu iddialarına destek bulmayı denemişlerdir. 

Buna karşılık bazı müslümanlar, bu karalamalara karşı savunma yapmaya çalışırken, 

bir hataya düşerek, Kuran'ı bir "bilim kitabı"olarak tanıtmaya başlamışlardır. 

Kuran'ın bilimle çelişmediğini ispatlamaya çalışırken, neredeyse tüm bilimin Kuran'ın 

içinde olduğunu söylemişlerdir. Hatta, bilimsel gelişme için, formüllerle ya da deneylerle 

uğraşmak yerine, Kuran'ın daha derin araştırılmasının daha faydalı olduğunu öne 

sürenler olmuştur. 

Oysa, Kuran ayetlerinden anladığımıza göre, Kuran bir "bilim kitabı"değildir. Bilime 

öncülük etmek, kimya formülleri aktarmak ya da kuantum fiziği öğretmek için 

indirilmemiştir. 

Kuran'ın ne amaçla indirildiğini ayetler şöyle açıklıyor: 

"Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan 

nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik." 

(İbrahim Suresi, 1)  

"(Kuran) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir." (Mümin 

Suresi, 54)  

Kısacası Kuran, müminlere rehber olmak üzere indirilmiştir. Onları "karanlıklardan 

aydınlığa" yani inkardan imana çıkaracak ve onlara Allah'a nasıl kulluk edeceklerini, 

O'nun rızasını nasıl arayacaklarını açıklayacaktır. 

"Rehber" olma özelliği, müminin karşılaşacağı olaylarla ilgili özlü bilgileri aktarmayı 

da içerir. Diğer deyişle Kuran, müminin tüm ibadetlerini nasıl yapacağını açıklar. 

Müminin ibadetleri ise iki türlüdür: Namaz, oruç gibi doğrudan Allah'a karşı yapılan 

ibadetler ve "iyiliği emredip-kötülüğü engellemek" olarak özetlenebilecek olan ve 

toplum içinde gerçekleştirilecek ibadetler. 

Bu yüzden Kuran, mümine, "iyiliği emredip, kötülükten sakındırırken" yani dini 

anlatırken ve dinin düşmanlarına karşı mücadele ederken ne gibi yöntemler izlemesi 

gerektiğini anlatır. Bunun yanında, ne tür insanlarla ve toplumlarla karşılaşacağını tarif 

eder. Sayısız ayette "De ki..." ve "Derler ki..." ifadeleriyle başlayan cümleler, 

müminlerin diğer insanlarla nasıl bir diyalog içine gireceğini anlatır. 

Ama bunlardan yola çıkıp "Kuran bir sosyoloji kitabıdır" ya da "Kuran bir psikoloji 

kitabıdır" diyemeyiz. Çıkarılacak sonuç, Kuran'ın, kendisini rehber edinen müminlere, 



Allah'a yakınlaşma ve Allah yolunda mücadele için girişecekleri çabada yardımcı olmak 

üzere psikolojik ve sosyolojik bilgiler verdiğidir. Bu bilgilerin, hiç bir sosyoloji ya da 

psikoloji kitabında verilemeyecek kadar özlü ve doğru olduğunu, müminler, yaşadıkları 

tecrübelerden bilirler. 

Kuran aynı şekilde, "dünyaya nizam verme"gibi bir misyon da yüklenmiş olan 

müminlere, politik bilgiler verir. Dünyada etkin "güç odakları"nı tarif eder. 

Müslümanlara kimin düşmanlık besleyeceğini bildirir. Dünyadaki bozgunculuğun 

ardında kimlerin var olduğunu açıklar. Ama bundan da "Kuran bir siyaset bilimi 

kitabıdır" sonucu çıkmaz. Kuran bu bilgileri, müminlere "rehberlik" etmek için 

vermektedir. Aynı şey, Kuran'ın verdiği tarihsel bilgiler için de geçerlidir: İnsanlık 

tarihi elbette Kuran'dan öğrenilmez ama Kuran, tarihin en önemli anahtarlarını 

vermekte, müminlerle dine düşman olanlar arasındaki mücadelenin tarihteki yerinden 

bahsetmektedir. 

Aynı kıstas, kuşkusuz bilim için de geçerlidir: Bilim, araştırma ve deney sonuçlarından 

elde edilir. Bu zaten, Allah'ın "yerde ve gökte"ki ayetlerinin incelenmesi için verilen 

Kuran emrinin de bir gereğidir. Ama Kuran'dan kimya formülleri çıkarmaya çalışmak 

kuşkusuz hata olacaktır. Kimya formülleri, müminin "ibadetleri" açısından doğrudan 

bir önem taşımamaktadır ki, Kuran'da açıklansın. Bunu araştırmak kimyacıların işidir. 

Ve kuşkusuz gereklidir, ama laboratuarda yapılacaktır. 

Bunun yanında, Kuran ayetleri gerçekten de bazı bilimsel gerçeklere değinir. Çünkü 

mümin, nasıl bir "siyaset bilimcisi"olmasa da girişeceği çaba nedeniyle politik ortamı 

bilmesi gerekiyorsa; "bilim adamı" olmak zorunda olmasa da, Allah'ın yarattıklarını 

tanıma açısından bilime aşina olmalıdır. Bu nedenle Kuran, evrenin yaratılışı, insanın 

doğumu, atmosferin yapısı gibi bazı konularda temel bilgiler verir. Bu konularda 

verilen bilgilerin, modern bilimin son bulgularıyla uyum içinde olması ise, Kuran'ın 

"insan yazması"olmadığını bir kez daha ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. 

  

  

BIG BANG (BÜYÜK PATLAMA)  

Bu yüzyılda elde edilen bazı veriler, evrenin "yok"iken "var" hale geldiğini 

göstermiştir. Buna göre, evrenin bir başlangıcı vardır ve bu başlangıç Big Bang adı 

verilen bir "Büyük Patlama" ile gerçekleşmiştir. Bugün Big Bang Teorisi, bilim 

çevrelerinin büyük bölümünde kabul görmektedir. 

Bu teoriye göre, evrenin tüm materyali yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada 

toplanmıştı. Bu tek nokta sonsuz bir yoğunluk ve sonsuz bir ısı anlamına geliyordu. 

Yoğunluk sonsuzdu ama bir hacmi yoktu. İşte Büyük Patlama'dan önceki bu dönem (ki 

buna dönem demek zordur; madde olmadığı için zaman da yoktur) evrenin olmadığı, 

herşeyin "yok"olduğu dönemdi. Teoriye göre, büyük bir patlama ile sonsuz 

yoğunluktaki birikim büyük bir hızla dağılmaya başlamıştır. Bir başka deyişle Büyük 

Patlama ile, evren "yok" iken, "varolmaya" doğru yola çıkmıştır. 

Bugün, evrenin sürekli olarak genişlemekte olduğunun ispatlanması Büyük Patlama’nın 



en büyük delili olarak kabul edilir. 

"Bugün artık galaksilerin her yöne doğru bizden uzaklaştığını biliyoruz. Kozmolojistler 

evreni şişen bir balonun yüzeyi gibi düşünürler. Şüphesiz gerçek uzay, balonun yüzeyi gibi 

2 değil 3 boyutludur ve her yöne doğru genişler." (New Scientist, 26 Eylül 1987)  

Gök cisimlerinin kaçma hızı uzaklık arttıkça artmaktadır. Örneğin, bizden bir milyar 

ışık yılı uzaklıktaki Ursa-Major Takım Yıldızı, her saniye dünyadan 1.500 kilometre 

uzaklaşırken, çok daha uzak olan Hidra Takım Yıldızı’nın uzaklaşma hızı saniyede 

6.000 kilometredir. 

Evren genişlediğine göre bu genişlemenin başladığı bir an olması gerekir. "Bu 

genişlemeyi tersine doğru düşünür ve evrenin gelişmesini zaman içinde geriye doğru 

çekersek o zaman her şey, 15 milyar yıl kadar önce sonsuz yoğunlukta tek bir 

matematiksel noktada, tekillikte toplanacaktır."(New Scientist, 12 Mayıs 1988, sf. 52)  

Big Bang teorisinin en büyük önemi, evrenin bir başlangıcı olduğunu ispatlamasıdır. 

Bunun yanısıra, pek çok kimsenin düştüğü bir yanılgıya da değinmek gerekir: Çoğu 

kişi, Allah'ın evreni Big-Bang ile -veya başka bir şekilde- yarattığını fakat bundan 

sonraki olayların "kendi kendine" işlediğini zanneder. Bu mantığa göre, Allah yalnızca 

"ilk hareket"i yaratmıştır ve evren birbiri ardına dizili domino taşları gibi 

kendiliğinden oluşmuştur. Oysa bu düşünce kökten yanlıştır. Big-Bang, evrende 

bildiğimiz, hesaplayabildiğimiz ilk harekettir. Evrenin bu patlama sebebiyle oluşması ve 

yaşadığımız büyük dengenin kendi kendini oluşturmuş olması düşünülemez. Hiç bir 

kuralı olmayan bir patlama sonucu dağılan parçacıkların, galaksileri, yıldız sistemlerini 

ve içinde dünyamızın yer aldığı Güneş sistemini kendi kendine oluşturduğu gibi bir 

sonuca varılamaz. Tek bir atomun bile, içerdiği olağanüstü sistemlerle kendi kendine 

şekillenmesi düşünülemezken koca bir evrenin bir patlamanın "kudretiyle" oluştuğunu 

söylemek akıldışı bir yaklaşımdır. Bunların hepsi de yine Allah'ın ilmiyle 

gerçekleşmiştir. Nitekim Kuran'da Allah'ın önce "gökleri" yarattığını, daha sonra 

yeryüzünü düzenlediği, onda dağları varettiği ardından atmosferi düzenlediği, en sonra 

da canlıları var ettiği bildirilmektedir. Aynı şekilde, Kuran ayetleri Allah'ın evrendeki 

tüm varlıkları sürekli yönettiğini bildirmektedir: 

"Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) 

tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse 

onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır." (Fatır Suresi, 41)  

"Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur. Gerçekten 

insan pek nankördür." (Hac Suresi, 66)  

"Gökten yere her işi O evirip düzene koyar..." (Secde Suresi, 5)  

"Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların 

arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve 

gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için." 

(Talak Suresi, 12)  

Big Bang, evrenin başlangıcıyla ilgili bugün için en tutarlı teori olarak bilinmektedir. 



Çeşitli itirazlar gelmesine rağmen bunlar Big Bang sonrası evrenin oluşumuyla ilgilidir 

ki bu konu zaten oldukça karmaşıktır. Atomların, yıldızların, galaksilerin hangi sebep-

sonuç ilişkileri içinde yaratıldıkları bugün tam olarak bilinmemektedir. Ama kuşkusuz 

Allah’ın, insanı bir su damlasını sebep kılarak yarattığı gibi, evreni de sebepler zinciri 

içinde yaratmış olduğu düşünülebilir. Ve bu sebebin çıkış noktası bir patlama veya 

başka birşey olabilir. Ama hiçbir aşama Allah’tan bağımsız kendi kendine oluşmamıştır. 

Ve sonuçta oluşan mükemmellik onun üstün ilmi ve kudretini gözler önüne sermektedir.  

Tüm evren, bu evrenin ucunda bir yerde yaşayan insanoğluna yararlı kılınmıştır. 

Kuran, 'Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi; yıldızlar da O'nun emriyle 

emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda, aklını kullanabilen bir topluluk için ayetler vardır.' 

(Nahl Suresi, 12) ayetiyle buna dikkat çeker.  

Ve önceden de söylediğimiz gibi, Kuran'da evrenin ve dünyanın yaratılışı ile ilgili tüm 

Kuran haberleri, bilim aracılığıyla bulunan gerçeklere uygundur. Aşağıda bu konuyla 

ilgili bazı örnekler yer alıyor. 

  

EVRENİN GENİŞLEMESİ  

20. yüzyıla gelene kadar tek bir bilim adamı dahi evrenin genişlemekte olduğu yönünde 

bir teori ortaya atmamış, hatta, belki de böyle bir olayı aklından geçiren dahi olmamıştı. 

Stephan Hawking, evrenin genişlemesinin farkedilmesini 20. yüzyılın en büyük 

olaylarından biri olarak niteledikten sonra, bu olayın bugüne gizli kalmasından 

duyduğu şaşkınlığı şöyle dile getirir: 'Evrenin genişlemekte olduğunun ortaya çıkarılışı 

20. yüzyılın en büyük düşünsel devrimlerinden biridir. Bu günden geçmişe bakıldığında 

kimsenin bunu neden daha önce akıl etmediğine şaşmamak elde değil.'  

Oysa Allah’ın, 600’lü yıllarda vahyettiği kitabında, Allah'ın evreni yarattığını ve de onu 

"genişlettiği" bildirilmektedir. Konuyla ilgili ayet şöyle demektedir:  

"Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz. Biz, (onu) genişleticiyiz." 

(Zariyat Suresi, 47)  

  

EVRENDEKİ KUSURSUZLUK  

"O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın 

yaratmasında hiç bir 'çelişki ve uygunsuzluk' göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-

gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Sonra 

gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz umudunu kesmiş bir halde bitkin 

olarak sana dönecektir." (Mülk Suresi, 3-4)  

Evrendeki milyarlarca yıldız ve galaksi mükemmel bir uyum içinde kendileri için tesbit 

edilmiş yörüngelerinde hareket eder. Yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi 

etraflarında, hem de bağlı oldukları sistemlerle birlikte dönerler. Hatta bazen içinde 200 

-300 milyar yıldız bulunan galaksiler birbirinin içinden geçip giderler. Bu geçişte, 



evrendeki büyük düzeni bozacak herhangi bir çarpışma olmaz.  

Evrende hız kavramı dünya ölçüleriyle karşılaştırıldığında akıl durduracak 

boyutlardadır. Milyarlarca, trilyonlarca ton ağırlığındaki yıldızlar, gezegenler ve sayısal 

değerleri ancak matematikçilerin anlayabileceği büyüklükteki galaksiler ve galaksi 

kümeleri uzay içinde korkunç bir süratle hareket ederler.  

Örneğin, dünya saatte 1670 km. hızla kendi ekseni çevresinde döner. Bugün en hızlı 

merminin saatte ortalama 1.800 km.lik bir sürate sahip olduğu düşünülürse dünyanın 

dev boyutlarına rağmen süratinin ne denli büyük olduğu anlaşılır.  

Dünyanın güneş etrafındaki hızı ise merminin yaklaşık 60 katıdır: saatte 108.000 km. 

(Böylesine büyük bir süratle yol alabilen bir araç yapılabilseydi dünyanın çevresini 22 

dakikada dolaşacaktı.)  

Verdiğimiz bu sayılar sadece dünya içindir. Güneş sistemi ise daha da ilginçtir. Bu 

sistemin sürati mantık sınırlarını zorlayacak derecededir. Evrende sistemler büyüdükçe 

sürat artar. İşte güneş sisteminin galaksi merkezi etrafındaki dönüş sürati: -Saatte tam 

720.000 km., 200 milyar yıldızı bünyesinde bulunduran "Samanyolu Galaksisi"nin uzay 

içindeki hızı ise saatte 950.000 km. dir  

Bu başdöndürücü hız, aslında dünya üzerindeki yaşamımızın pamuk ipliğine bağlı 

olduğunu gösterir. Böylesine karmaşık ve hızlı bir sistem içinde dev kazaların oluşması 

normalde oldukça mümkündür. Ancak, ayette dendiği gibi, tüm bu sistem içinde hiç bir 

'çelişki ve uygunsuzluk' yoktur. Çünkü evren de, her şey gibi, "başıboş"değildir ve 

Allah'ın koyduğu dengeye göre işlemektedir. 

  

YÖRÜNGELER VE DÖNEN EVREN  

Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuşkusuz gök cisimlerinin 

belirli bir yörünge izliyor olmasıdır. Bu yörüngelere, yakın zamana kadar bilinmediği 

halde, Kuran'da da dikkat çekilmiştir:  

"Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur; her biri bir yörüngede yüzüp 

gitmektedirler." (Enbiya Suresi, 33)  

Gerçekten de yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında, hem de bağlı 

bulundukları sistemle birlikte dönmekte, evren bir fabrikanın dişlileri gibi düzenli 

çalışmaktadır.  

Evrendeki yörüngeler sadece bazı gök cisimlerinin hareketi değildir. Güneş sistemimiz 

hatta diğer galaksiler, başka merkezler etrafında büyük bir hareketlilik gösterirler. 

Dünya ve onunla birlikte Güneş Sistemi her yıl, bir önceki yerinden 500 milyon 

kilometre uzakta bulunur.  

Gök cisimlerinin yörüngelerinden en ufak bir sapmanın bile sistemi altüst edecek kadar 

önemli sonuçlar doğurabileceği hesaplanmıştır. Örneğin dünya yörüngesinde, 



normalden fazla veya eksik 3 milimetrelik bir sapma bakın nelere yol açabilirdi:  

"Dünya güneş çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki her 18 milde doğru bir 

çizgiden ancak 2.8 mm ayrılır. Dünyanın çizdiği bu yörünge kıl payı şaşmaz, çünkü; 

yörüngeden 3mm'lik bir sapma bile büyük felaketler doğururdu: sapma 2.8 yerine 2.5 

mm olsaydı yörünge çok geniş olurdu ve hepimiz donardık, sapma 3.1 mm olsaydı 

hepimiz kavrularak ölürdük." (Bilim ve Teknik, Temmuz 1983)  

Gök cisimlerinin bir başka özelliği de, yörüngelerinin dışında bir de kendi etraflarında 

dönmeleridir. "Dönüşlü olan göğe andolsun." (Tarık, 11) ise tam da bu gerçeğe işaret 

eder. 

 

  

GÜNEŞ  

Dünyadan 150 milyon km. uzakta olmasına rağmen, güneş bizim için gerekli olan 

enerjiyi kesintisiz olarak ulaştırır.  

Bu dev enerjili gök cisminde hidrojen atomları devamlı olarak helyuma çevrilmektedir. 

Her saniye 616 milyar ton hidrojen, 612 milyon ton helyuma çevrilmektedir. Bu esnada 

dışarı salınan enerji 500 milyon hidrojen bombasının patlamasına denktir.  

Dünyada hayat güneşten gelen enerjiyle sağlanır. Yeryüzündeki dengenin devamı ve 

canlılık için gereken enerjinin % 99 'u güneşten sağlanır. Söz konusu enerjinin yarısı 

gözle görünür ve ışık olarak alınır. Geriye kalan enerjinin büyük bir kısmı gözle 

görülmeyen, ama sıcaklık biçiminde ortaya çıkan kızılötesi ışınlardır.  

Güneşin bir özelliği de çan gibi genleşip salınmasıdır. Bu olay her beş dakikada bir 

tekrarlanmakta güneşin yüzeyi bu sırada saatte 1080 km hızla, 3 km. kadar bize doğru 

ilerleyip sonra geri dönmektedir.  

Güneş, Samanyolu'nu oluşturan 200 milyar yıldızdan biridir. Dünyadan 325.500 defa 

büyük olmasına rağmen, evrendeki küçük yıldızlardan sayılmaktadır. Çapı 125 bin ışık 

yılı olan Samanyolu'nun merkezine 30 bin ışık yılı uzaklıktadır. ( 1 ışık yılı= 

9.460.800.000.000 km.) 

 

  

GÜNEŞİN YOLCULUĞU  

"Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra (karar yerine) doğru 

akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir." (Yasin Suresi, 38)  

Astronomların hesaplarına göre güneş, içinde bulunduğu galaksinin hareketi nedeniyle, 

Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega Yıldızı'na doğru saatte 720.000 

km.’lik bir hızla yolculuk etmektedir. (Bu, kaba bir hesapla güneşin günde 

720.000x24=17.280.000 km. yol katettiğini gösterir. Tabi ona bağlı olan dünyamızın 

da...) 



 

  

YEDİ KAT YER - YEDİ KAT GÖK  

"Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı..." (Talak Suresi, 12)  

Dünya atmosferinin yapısı, Kuran'ın işaret ettiği gibi, başlıca yedi bölümden meydana 

gelir. Atmosferde katları birbirinde ayıran yüzeyler bulunmaktadır. Encyclopedia 

Americana'nın (9/188) verdiği bilgiye göre, sıcaklığa bağlı olarak yerden itibaren şu 

katlar sıralanır. 

1.Kat - Troposfer: Kalınlığı kutuplarda 8 km. ekvatorda 17 km'ye kadar ulaşır. Bu kat 

bulutların büyük bir bölümünü kapsar. Sıcaklık yükseltiye bağlı olarak kilometrede 

6.5°C azalır.Bu katmanın tropopoz diye adlandırılan ve hızlı hava akımlarının olduğu 

kısımda sıcaklık -57°C’de sabit kalır. 

2.Kat - Stratosfer: 50 km yüksekliğe ulaşır. Burada mor ötesi ışınlar soğurulduğu için ısı 

açığa çıkar ve sıcaklık 0°C’ye kadar yükselir. Bu soğurma sırasında ısının yanında 

dünya için hayati önem taşıyan ozon tabakası da ortaya çıkar. 

3.Kat - Mezosfer: Yüksekliği 85. km'ye kadar çıkar. Burada sıcaklık -100 C’ye iner. 

4.Kat - Termosfer: Sıcaklık giderek yavaşlayan bir tempoda artar. 

5.Kat -İyonosfer:Bu bölgedeki gazlar iyon halinde bulunur. Radyo dalgalarının 

iyonosfer tarafından tekrar dünyaya gönderilmesi sayesinde yeryüzündeki iletişim 

sağlanır. 

6.Kat - Ekzosfer:500 ila 1000. km'nin ötesinde, özellikleri tamamen güneşin 

etkinliklerine göre değişen tabakadır. 

7.Kat - Manyetosfer: Burası dünyanın manyetik alanın kapladığı büyük bir boşluğu 

andıran alandır. Enerji yüklü atom altı parçacıklar Van Allen Kuşakları olarak 

adlandırılan bölgelerde tutulur. 

Aynı kaynakta sayıldığı üzere yer kabuğunun katmanları da 7 bölümden oluşur: 

1.Kat Litosfer(su)  

2.Kat Litosfer(kara)  

3.Kat Astenosfer  

4.Kat Üst manto  

5.Kat Alt manto  



6.Kat Dış çekirdek  

7.Kat İç çekirdek 

 

  

DÜNYANIN HAREKETİ  

"Dağları görürsün de, onları donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların 

sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerli yerinde yapan 

Allah’ın sanatıdır (bu)." (Neml Suresi, 88)  

Kuran, dünya merkezli bir evren modelinin benimsendiği bir çağda, dünyanın aslında 

bulutlar gibi hareket eden bir cisim olduğunu belirtmektedir. Ayette dünya kelimesi 

yerine dağ kelimesinin yer alması da ilgi çekicidir. Çünkü dağlar dünyadaki sabitliğin 

simgesidir. Sabit gibi gözüken dağların hareket etmesi demek dünyanın hareket halinde 

olması demektir. 

 

  

DÜNYANIN YUVARLAKLIĞI  

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, 

gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. (Zümer Suresi, 5)  

Kur’an’ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. 

Üstteki ayette "sarıp örtmek" olarak tercüme edilen arapça kelime "tekvir"dir. Bu 

kelimenin arapça karşılığı yuvarlak birşeyin üzerine bir cisim sarmaktır. (Örneğin 

Arapça sözlüklerde başa sarık sarma gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime 

kullanılır). Dolayısıyla gecenin gündüzü tekvir etmesi ancak yeryüzünün yuvarlak 

olmasıyla mümkündür. 

 

  

DAĞLARIN DEPREMLERİ ENGELLEMESİ  

"O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi 

sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip 

yayıverdi..." (Lokman Suresi, 10)  

"Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık?" (Nebe Suresi, 

6-7)  

Jeolojinin dağlar hakkında söyledikleri yukarıda verdiğimiz ayetlerle tam bir paralellik 

içindedir. Dağların özelliklerinden biri yeryüzündeki büyük yer tabakalarının uçlarında 

yükselmesi ve bu tabakaları birbirine bağlamasıdır. Bu özellikleriyle dağlar tahtaları 

birarada tutan çivilere benzetilmektedir. Bunun yanında dağların yerkabuğunda yaptığı 

basınç, dünyanın merkezindeki mağma hareketlerinin etkisinin yeryüzüne ulaşarak 

yerkabuğunu parçalamasına engel olurlar. 



 

  

YARATILIŞTAKİ ÇİFTLER  

"Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice 

şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir." (Yasin Suresi, 36)  

Erkeklik dişilik, "çift" kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen 

"bilmedikleri nice şeylerden" ifadesi daha geniş bir anlam içeriyor. Nitekim maddenin 

çiftler halinde yaratıldığını ortaya koyan İngiliz bilimadamı Paul Dirac, 1933 yılında 

Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. "Parité" adı verilen bu buluş, maddenin anti madde 

denilen bir çifti olduğunu ortaya koymuştur. Anti-madde, maddenin tersi özellikler 

taşır. Örneğin maddenin tersine anti-maddenin elektronları artı, protonları da eksi 

yüklüdür. 

 

  

DENİZLERİN BİRBİRİNE KARIŞMAMASI  

"Birbirleriyle kavuşup karşılaşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir 

engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırı geçmezler." (Rahman Suresi, 19-20)  

Yukarıdaki ayette, bilinen iki su kütlesinin birbirleriyle karşılaşıp birleştiği fakat bir 

engel sebebiyle karışmadıkları vurgulanmaktadır. Bu nasıl olabilir? Normalde beklenen 

iki denizin birbirleriyle karşılaştığında sularının karışarak hem tuzluluk oranlarının 

hem de ısılarının eşitlenmeye doğru gitmesidir. Oysa olay böyle olmamaktadır. Örneğin 

Akdeniz ve Atlas Okyanusu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu birbirleriyle görsel olarak 

birleşseler de suları birbirine karışmamaktadır. Bunun sebebi aralarındaki bir engeldir. 

Bu engel ise "yüzey gerilimi kanunu" olarak bilinen olaydır. 

 

  

DEMİRDEKİ İKİ ŞİFRE  

Demir dünyamızda en çok bulunan dört elementten biridir ve çağlar boyunca insan için 

en hayati madenler arasında yer almıştır. Demirden bahseden Hadid (demir) Suresi’nin 

25. ayeti şöyledir:  

"Demiri de indirdik. Onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardır."  

Bu ayet ise oldukça ilginç olan iki matematiksel şifre taşımaktadır.  

El-Hadid (belirli demir), Kuran'ın 57'nci suresidir. "El-Hadid" kelimesinin harflerinin 

sayısal değerleri toplandığında (ebced hesabı) karşımıza çıkan rakam da aynıdır: 57. 

Sadece "Hadid" (demir) kelimesinin ebced değeri ise 26’dır. 26 sayısı demirin atom 

numarasıdır. 

 



  

ZAMANIN FARKLILAŞMASI  

Einstein'ın "rölativite kuramı"na göre zaman sabit bir ölçü değildir. Hıza bağlı olarak 

uzayıp kısalır. Kuran, "bir günü elli bin yıl" olan ve yine "bir günü bin yıl" olan farklı 

farklı zaman birimlerinden bahsederek, zamanın rölatif (göreceli) bir kavram 

olduğunu, Einstein'dan yüzyıllar önce açıklamaktadır. 

"Melekler ve ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir." (Mearic 

Suresi, 4)  

"Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta 

olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir." (Secde Suresi, 5) 

 

 

  

KARANLIĞIN YARATILMASI  

"Görmediler mi, biz geceyi onda sükun bulmaları için, gündüzü de aydınlık(la 

görsünler) diye yarattık. Şüphesiz, iman eden bir kavim için bunda ayetler 

vardır." (Neml Suresi, 86)  

Dikkat edilirse ayet gecenin özel olarak yaratıldığını bildirmektedir. Bundan birkaç 

sene öncesine kadar bilimadamları evrendeki yıldız sayısını ve ürettikleri ışığı 

hesapladıklarında evrenin aslında sürekli aydınlık olması gerektiği sonucuna varmışlar 

ve karanlığın sebebini anlayamamışlardı. Bu konu ancak karadeliklerin keşfiyle açıklığa 

kavuştu. Çünkü evrenin her yerine dağılmış olan karadelikler, sahip oldukları korkunç 

çekim alanlarıyla yıldızların ürettiği ışınları büyük ölçüde yutmakta ve karanlığa sebep 

olmaktadır. Bir başka deyişle, karanlık özel olarak üretilmekte, ya da 

"yaratılmaktadır". 

 

  

KARADELİKLER  

Yakıtı tükenen yıldızın içine doğru büzülmesi ve en sonunda, yıldız yerine sınırsız bir 

yoğunlukta ve sıfır hacimde korkunç bir çekim alanın ortaya çıkmasıyla oluşan 

karadeliklere Kuran şöyle işaret etmektedir: 

"Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz 

gerçekten büyük bir yemindir." (Vakıa Suresi, 75-76)  

Ayette yıldızların yerlerinin büyük bir gücü temsil ettiği özellikle vurgulanmıştır. 

Karadeliklerin yıldızların yerlerinde belirmeleri ve sahip bulundukları büyük çekim 

gücü düşünülürse ayetin anlamı anlaşılacaktır 

 



  

AYIN YÖRÜNGESİ  

"Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; sonunda o, 

eski bir hurma dalı gibi döndü (döner). Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir, 

ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp 

gitmektedir." (Yasin Suresi, 39-40 )  

Ay yörüngesinde seyrederken dünyanın bazen önüne bazen arkasına geçer. Aynı 

zamanda dünyayla birlikte güneşin etrafında da döndüğünden uzayda sürekli "S" harfi 

benzeri bir yörünge çizer. Ayın uzaydaki bu yörüngesinin şekli, kurumuş hurma ağacı 

dalına oldukça benzemektedir 

Ay dünyanın etrafında saatte 3659 km gibi büyük bir hızla hareket eder. Ay, ancak bu 

yüksek hızı nedeniyle dünyanın kuvvetli çekim gücünden korunabilmektedir. Ay, 

hızının daha yavaş olması halinde dünyaya çarpabilecek, daha hızlı olması durumunda 

ise uzaya savrulacaktı. 

Ayın büyüklüğü ve dönüş hızı dünyayı etkilemekte ve gel-git dediğimiz olaya sebep 

olmaktadır. Ayın çekim kuvvetinin biraz daha fazla olması halinde dünyanın büyük 

bölümü bir anda sular altında kalabilirdi. 

 

  

DÜNYANIN KORUNMUŞ TAVANI:  

ATMOSFER VE VAN ALLEN KUŞAKLARI  

Biz çoğunlukla pek farkında olmayız, ama her gezegene olduğu gibi dünyaya da çok 

sayıda göktaşı düşmektedir. Diğer gezegenlere düştüklerinde dev kraterler açan bu 

göktaşlarının dünyaya zarar vermemelerinin nedeni, gezegenimizi saran atmosferin 

düşmekte olan göktaşlarına karşı büyük bir direnç göstermesidir. Göktaşı bu dirence 

fazla dayanamaz ve sürtünmeden dolayı yanarak büyük bir kütle kaybına uğrar. 

Böylece, büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde savuşturulmuş 

olur.  

Kuran, atmosferin yaratılışındaki bu özelliği şöyle ifade ediyor:  

"Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık, onlar ise bunun ayetlerinden yüz 

çevirmektedirler." (Enbiya Suresi, 32)  

Gökyüzünün "korunmuş bir tavan" oluşunun en önemli örneklerinden biri dünyayı 

saran manyetik alandır. Atmosferin en üst tabakası "Van Allen" adı verilen bir 

manyetik kuşaktan oluşur. Bu kuşak dünyanın çekirdeğinin sahip olduğu özellikler 

nedeniyle ortaya çıkmıştır.  

Çekirdek, demir ve nikel gibi manyetik özelliği olan ağır elementleri içerir. Ancak 

bunlardan daha önemlisi çekirdeğin iki farklı yapıdan oluşmuş olmasıdır: İç çekirdek 



katı, dış çekirdek ise sıvı haldedir. Çekirdeğin bu iki katmanı birbiri etrafında hareket 

eder. Bu hareket ağır metaller üzerinde bir çeşit mıknatıslanma etkisi yaparak bir 

manyetik alan oluşturur. İşte Van Allen Kuşakları bu manyetik alanın, atmosferin en 

dışına kadar ulaşan bir uzantısıdır. Bu manyetik alan sayesinde dünya, uzaydan 

gelebilecek olan tehlikelere karşı korunmuş olur.  

Bu tehlikelerin en önemlilerinden biri, "Güneş rüzgarları"dır. Güneş, dünyaya ısı ve 

ışıktan başka, radyasyon ile beraber saatteki hızı 1.5 milyar kilometreyi bulan, proton 

ve elektronlardan oluşan bir rüzgar da gönderir.  

Güneş rüzgarları, dünyanın 40.000 mil uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen 

Kuşakları'ndan geçemezler. Parçacık yağmuru şeklindeki Güneş rüzgarı, bu manyetik 

alanla karşılaşır ve ayrılarak bu alanın çevresinden akar.  

Güneşten gelen X ve ultraviyole ışınlarının büyük bölümü ise atmosfer tarafından 

emilmektedir. Bu emilme olmadan, yeryüzünde hayat olması ise mümkün değildir.  

Etrafımızı saran atmosferik kuşaklar, sadece zararsız orandaki ışınlar, radyo dalgaları 

ve görünür ışığın dünyamıza ulaşmasına imkan verecek bir geçirgenliğe sahiptirler. 

Eğer atmosferimiz bu geçirgenlik özelliğinden yoksun olsaydı, ne haberleşme dalgalarını 

kullanabilir, ne de canlılığın temeli olan gün ışığını bulabilirdik.  

Dünyayı saran ozon tabakası da Güneş’ten gelen ve canlılar için zararlı olan morötesi 

ışınların yere kadar ulaşmasını önlemektedir. Güneş'ten gelen ultraviyole ışınları 

yeryüzündeki tüm canlıları öldürecek kadar fazla enerji yüklüdürler. Bu nedenle, 

dünyada yaşamın var olabilmesi için, gökyüzünün "korunmuş tavan"ına bir de ozon 

tabakası eklenmi?tir.  

Ozon, oksijenden üretilir. Oksijen gazının (O2) moleküllerinde 2 oksijen atomu 

bulunurken, ozon gazının (O3) moleküllerinde 3 oksijen atomu bulunur. Güneş'ten 

gelen ultraviyole ışınları, oksijen gazına bir atom daha ekleyerek ozonu oluştururlar. Ve 

ultraviyole sayesinde oluşan ozon tabakası, öldürücü ultraviyole ışınları tutarak 

yeryüzünde yaşamın en temel şartlarından birini oluşturur.  

Kısacası; eğer dünya çekirdeğinin manyetik alan oluşturacak bir özelliği olmasaydı, 

atmosfer zararlı ışınları süzecek yapı ve yoğunlukta olmasaydı, kuşkusuz dünya 

üzerinde yaşam sözkonusu olamazdı. Ve kuşkusuz hiçbir insanın ya da başka bir 

canlının bunları düzenlemesi de mümkün değildir. Açıktır ki, insanın yaşamı için 

"olmazsa olmaz" şartlar olan bu koruyucu özellikler, Allah tarafından var edilmiş ve 

gök, "korunmuş bir tavan" olarak yaratılmıştır.  

Başka gezegenlerin bu tür "korunmuş tavan"lardan yoksun olması, dünyanın insan 

yaşamı için özel olarak yaratıldığının bir başka göstergesidir. Örneğin, Mars 

gezegeninin çekirdeği katıdır ve bu nedenle etrafında da manyetik bir koruma söz 

konusu değildir. Mars'ın büyüklüğü dünyanınki kadar olmadığı için çekirdekte sıvı 

kısmı oluşturacak kadar bir basınç doğuramamıştır. Ayrıca gezegenin uygun 

büyüklükte olması da manyetik alan için yeterli değildir. Örneğin, Venüs'ün çapı 

yaklaşık dünyanınki kadardır. Kütlesi dünyanınkinden ancak % 2 daha azdır ve ağırlığı 

da hemen hemen dünyanınkine eşittir. Dolayısıyla hem basınç açısından, hem de diğer 



nedenlerle Venüs'te de metalik bir sıvı çekirdek kısmının oluşması kaçınılmazdır. Buna 

rağmen Venüs'te de manyetik alan yoktur. Bunun sebebi Venüs'ün Dünya'ya göre 

oldukça yavaş dönmesidir. Dünya kendi etrafındaki turunu 1 günde tamamlarken 

Venüs bir turu 243 günde tamamlıyor.  

Dünyanın "korunmuş tavan"ını oluşturan manyetik alanın var olması için, Ay'ın ve 

komşu gezegenlerin büyüklükleri ve dünyaya uzaklıkları da önemlidir. Komşu 

gezegenlerden birinin şimdikinden büyük olması, o gezegene büyük bir çekim kuvveti 

kazandıracaktı. Komşu gezegenin sahip olacağı bu büyük çekim kuvveti, dünyanın 

çekirdeğindeki katı ve sıvı kısımlardaki hareket hızını değiştirecek, bugünkü şekilde bir 

manyetik alanın oluşmasına engel olacaktı.  

Kısacası dünya göğünün "korunmuş tavan" özelliğine sahip olması, dünyanın 

çekirdeğinin yapısı, dönüş hızı, gezegenler arası uzaklık ve gezegenlerin kütleleri gibi 

pek çok değişkenin en uygun noktada birleşmesini gerektirmektedir. 

 

  

YAĞMURUN OLUŞUMU  

Yağmurların oluşması için gerekli evrelerin neler olduğu ancak 1935’te hava 

radarlarının keşfiyle ortaya çıkarıldı. Buna göre yağmur 3 evreden geçerek oluşuyordu: 

Birincisi rüzgarın oluşması, ikincisi bulutların meydana gelmesi, üçüncüsü yağmur 

damlacıklarının ortaya çıkışı.  

Kuran'da yağmurun oluşması ile ilgili olarak aktarılanlar da, sözkonusu bilimsel 

bulgularla büyük bir paralellik gösteriyor:  

"Allah rüzgarları gönderir (1. evre), böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl 

dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar (2. evre); nihayet onun 

arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün (3. evre). Sonunda kendi 

kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılıverirler. " (Rum Suresi, 48)  

BİRİNCİ EVRE: "Allah rüzgarları gönderir..."  

Okyanuslardaki köpüklenme ile oluşan sayısız hava kabarcığı sürekli patlamakta ve su 

damlacıkları sürekli gökyüzüne fırlamaktadır. Bu tuzca zengin damlacıklar daha sonra 

rüzgarlarla taşınır ve atmosferde yukarı doğru yol alırlar. Aerosol adı verilen bu küçük 

parçacıklar, su tuzağı işlevi görür ve yine denizlerden yükselen su buharını kendi 

çevrelerinde minik damlalar halinde toplayarak bulut damlalarını oluştururlar.  

İKİNCİ EVRE: "...böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu 

parça parça kılar..."  

Tuz kristallerinin ya da havadaki toz zerreciklerinin etrafında yoğunlaşan su buharı 

sayesinde bulutlar oluşur. Bu bulutlar içerisindeki su damlacıkları çok küçük 

olduklarından (0.01 ila 0.02 mm çapında) havada asılı kalırlar ve göğe yayılırlar. 

Böylece gök bulutlarla kaplanır.  



ÜÇÜNCÜ EVRE: "...nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün."  

Tuz kristallerinin veya toz zerreciklerinin etrafında bir araya gelen su parçacıkları iyice 

yoğunlaşır yağmur damlalarını oluştururlar. Böylece havadan daha ağır bir konuma 

gelen damlalar buluttan ayrılır ve yağmur şeklinde düşmeye başlarlar. 

 

  

YAĞMURUN TATLI KILINMASI  

Kuran, yağmurun "tatlı" oluşuna da dikkatimizi çekmektedir:  

"Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan 

indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu 

kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?" (Vakıa Suresi, 68-70)  

"... Size tatlı bir su içirmedik mi?" (Mürselat Suresi, 27)  

"Sizin için gökten su indiren O’dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) 

hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. " (Nahl Suresi, 10)  

Bilindiği gibi, yağmur suyunun kaynağı buharlaşmadır ve buharlaşmanın %97’si 

"tuzlu" okyanuslardan olmaktadır. Oysa yağmur tuzsuzdur. Yağmurun tatlı olmasının 

sebebi Allah'ın koyduğu başka bir kanundur. Bu kanuna göre, su, ister tuzlu 

denizlerden, ister mineralli göllerden, ya da çamurların içinden buharlaşsın yanında 

başka hiçbir yabancı madde taşımaz. "Biz, gökten tertemiz su indirdik..." (Furkan Suresi, 

48) hükmü gereği, duru ve tertemiz bir biçimde yere iner. 

 

  

BAL MUCİZESİ  

Allah'ın küçücük bir hayvan aracılığıyla insanlara sunduğu balın ne denli büyük bir 

besin kaynağı olduğunu biliyor musunuz?  

Bal, fruktoz ve glukoz gibi şekerlerin yanısıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum 

klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi minerallere sahiptir. Nektar ve polen kaynaklarının 

niteliklerine göre değişmekle birlikte, balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri 

bulunmaktadır. Ayrıca bakır, iyot, demir ve çinko da az miktarlarda bulunur. Balın 

içeriğinde bunların dışında bazı hormonlar da vardır.  

Bal, Kuran ayetinde vurgulandığı gibi, "insanlara şifa" olma özelliği taşımaktadır. 20-

26 Eylül'den Çin'de yapılan Dünya Arıcılık Kongresi'nde bilim adamlarının bal 

hakkındaki yorumları da bunu doğruluyor: "Kongre'de, arı ürünleri ile tedavi konusu 

ağırlık kazandı. Özellikle ABD'li bilimadamları bal, arı sütü, polen ve arı reçinasının 

(propolis) birçok hastalığı tedavi ettiğini bildirdiler. Romanyalı bir doktor balı katarakt 

hastaları üzerinde denediğini ve 2094 hastadan 2002'sinin (% 95) bal sayesinde tam olarak 

iyileştiğini açıkladı. Polonyalı doktorlar ise arı reçinasının hemoroid, deri hastalıkları, 

kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini tespit ettiklerini bildirdiler." 



(Hürriyet, 19 Ekim 1993)  

Bilimde en ön sıraları alan ülkelerde arıcılık ve arı ürünleri artık başlıbaşına bir 

araştırma dalı durumunda. Balın diğer yararları ise şöyle sıralanabilir:  

Kolayca sindirilir: İçindeki şekerlerin bir başka cins şekere (fruktozun glikoza) 

dönüşebilme özelliği sayesinde bal, yüksek miktarda asit içermesine rağmen en hassas 

mideler tarafından bile kolaylıkla sindirilir. Aynı zamanda bağırsakların ve böbreklerin 

daha iyi çalışmasına yardımcı olur.  

Düşük kalorilidir: Balın bir diğer özelliği de, aynı oranda şekerle karşılaştırıldığında 

oldukça tatlı olmasına rağmen, vücuda yaklaşık % 40 oranında daha az kalori 

sağlamasıdır. Vücuda yoğun enerji vermesine rağmen, kilo yapmaması balı üstün 

nitelikli bir besin kaynağı yapmaya yeter.  

Süratle kana karışır: Bal ılık suyla karıştırıldığında 7 dakika içinde kana karışır. 

İçerdiği serbest şekerlerden dolayı beynin çalışması kolaylaşır...  

Kan yapımına destek olur: Bal, kan yapımı için vücudun gereksinim duyduğu enerjinin 

önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca kanın temizlenmesine de yardımcı olur. Kan 

dolaşımını hem düzenleyici, hem de kolaylaştırıcı yönde etkisi vardır. Damar sertliğine 

karşı önemli bir koruyucudur.  

İçinde bakteri barınamaz: Balın bakteri barınmasına olanak tanımayan özelliği 

"inhibine etki" olarak adlandırılır. Yapılan deneyler sulandırılmış balın bakteri 

öldürücü özelliğinin saf bala göre iki kat arttığını göstermiştir. İşin ilginci, arı kolonisine 

yeni dahil olacak kurtçukların, kendilerine bakmakla görevli arılarca—sulandırılmış 

balın bu özelliğini bilirmişcesine—sulandırılmış balla beslenmesidir.  

Arı Sütü: Arı sütü, kovandaki işçi arıların ürettiği bir maddedir. Çok besleyici olan arı 

sütünde şeker, protein, yağ ve birçok vitamin bulunur. Vücudun kuvvetsiz düştüğü 

durumlarda ve doku yaşlanmalarından ileri gelen bozukluklarda kullanılır.  

Arıların ihtiyaçlarından çok fazla ürettikleri balı, insanlar için ve insanlara uygun 

olarak yaptıkları açıktır. Bu inanılmaz görevi "kendi başlarına" yapamayacakları da... 

 

  

İNSANIN YARATILIŞI  

Eğer insan, aklını kullanıp "ben nasıl var oldum?" sorusuna samimi bir cevap bulmaya 

çalışmazsa, genellikle "nasıl oldumsa oldum!..." gibi bir mantığa kapılacaktır. Bu 

mantığa kapılınca da zaten, ona bu tür konular üzerinde bir daha düşünmeye pek 

zaman bırakmayacak bir hayat tarzını benimseyecektir.  

Oysa akıl sahibi insana düşen, nasıl var olduğu üzerinde düşünmek ve hayatın anlamını 

buna göre belirlemektir. Bunu yaparken de, kimilerinin yaptığı gibi, varacağı sonucun 

"meğer ben yaratılmışım" şeklinde çıkmasından korkmamalıdır. Çünkü sözünü 

ettiğimiz kimileri, kendilerini bir Yaratıcı'ya karşı sorumlu hissetmek istemezler. 



Yaratılmış olduklarını kabul ettiklerinde, hayat tarzlarını veya bağlı oldukları 

ideolojilerini terketmek zorunda kalmaktan çekinirler. Ya da kendilerini yaratana 

boyun eğecek olmaktan kaçarlar. Bu psikolojiyi taşıyanlar, Kuran'ın deyimiyle 

"vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla" (Neml Suresi, 14) Allah'ı 

inkar edenlerdir.  

Varlığını "zulüm ve büyüklenme"ye kapılmadan akıl ve vicdan ölçüsünde değerlendiren 

insan ise, kendinde Allah'ın yaratışından başka birşey görmeyecektir. Varlığının, 

kendisinin yaratmadığı ve kontrol edemediği binlerce karmaşık sistemin uyumuna 

bağlanmış olduğunu farkedecektir. "Yapılmış" olduğunu kavrayacak ve Yaratıcı'sını 

tanıyıp O'nun kendisini hangi amaca yönelik olarak "yaptığını" anlamaya yönelecektir.  

İnsan "yapılmış" olduğunu izlerken, ona rehberlik eden bir kaynak vardır: Kuran. Bu 

kitap, onu yaratan tarafından ona ve diğer insanlara indirilmiş bir "yol göstericidir".  

Yaratılış olayının aynen Kuran'da tarif edildiği gibi gerçekleşmiş olması da, akıl sahibi 

insana önemli mesajlar vermektedir.  

İlerki sayfalarda, akıl ve vicdan sahiplerine nasıl "yaratıldıklarını" ve bu yaratılışın 

içindeki muhteşemliği gösteren bilgilere yerverilmiştir.  

İnsanın yaratılışının öyküsü, birbirinden çok uzak iki ayrı yerde başlar. İnsan, kadın ve 

erkek bedeninde birbirinden tümüyle bağımsız olarak oluşan, ama birbiriyle tümüyle 

uyumlu olan iki ayrı özün birleşmesiyle hayata adım atar. Erkek bedeninde oluşan 

spermin erkeğin isteği ya da kontrolü ile oluşmadığı ortadadır, aynı kadın bedeninde 

oluşan yumurtanın kadının isteği ya da kontrolü ile oluşmadığı gibi. Onların bu 

olaylardan haberi bile yoktur.  

Aslında, çok açıktır ki, erkekten gelen öz de, kadından gelen öz de, birbirlerine uyumlu 

olarak yaratılmışlardır. Bu iki özün yaratılışı da, birleşmeleri de, gelişip insan haline 

dönüşmeleri de gerçekte büyük birer mucizedir. 

 

  

TESTİS VE SPERMLER  

Yeni bir insan yaratılmasının ilk basamağı olacak spermler erkek vücudunun 'dışında' 

üretilir. Bunun sebebi üretimin ancak vücut ısısının yaklaşık 2 derece altında 

gerçekleşebilmesidir. Bu ısının sabitlenmesi için bir de testis üstüne yerleştirilmiş özel 

deri çalışır. Bunun fonksiyonu soğukta büzüşerek, sıcakta ise terleyerek gerekli olan 

ısıyı sabit tutmaktır. Acaba bu hassas dengeyi erkeğin kendisi mi "ayarlayıp" 

düzenlemektedir? Tabi ki hayır. Erkeğin bundan haberi bile yoktur. Yaratılışı 

reddetmekte direnenler, bunun ancak "insan vücudunun keşfedilmemiş bir fonksiyonu" 

olduğunu söyleyebilirler. Bu "keşfedilmemiş fonksiyon" sözü ise "kuru bir 

isimlendirme"den başka bir şey değildir.  

Testislerde dakikada ortalama 1000 adet üretilen spermler erkekten kadının 

yumurtalarına doğru yapacağı yolculuk için sanki oradaki ortamı "biliyormuşcasına" 

özel bir dizayna sahiptir; baş, boyun ve kuyruktan oluşur. Kuyruğu, spermin bir balık 



gibi ana rahminde ilerlemesini sağlayacaktır.  

Bebeğin genetik şifresinin bir bölümünü barındıracak olan baş kısmı ise özel bir 

koruyucu zırhla kaplanmıştır. Bu zırhın faydası anne rahminin girişinde farkedilir: 

Buradaki ortam son derece asidiktir. Spermin, bu asidin varlığını bilen "birisi" 

tarafından koruyucu zırhla kaplandığı ise son derece açıktır. (Bu asidik ortamın da 

nedeni ise annenin mikroplardan korunmasıdır.)  

Erkekten rahme atılan sadece milyonlarca sperm değildir. Meni birbirinden farklı 

sıvıların karışımından oluşur. Kuran, bu gerçeği şöyle vurguluyor:  

"Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, 

uzun zamanlardan bir süre gelip-geçti. Şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir 

damla sudan yarattık..." (İnsan Suresi, 1-2)  

Meni içindeki bu sıvılar spermlerin gerek duyduğu enerjiyi karşılayacak olan şekeri 

içerir. Ayrıca baz özelliğiyle ana rahminin girişindeki asitleri nötralize etmek, spermin 

hareket edeceği kaygan ortamı sağlamak gibi görevleri vardır. (Burada da yine iki ayrı 

ve bağımsız varlığın birbirine uygun olarak yaratıldığını görüyoruz.) Spermler 

yumurtaya varana kadar annenin vücudunda zorlu bir yolculuk geçirir. Kendilerini ne 

kadar savunurlarsa savunsunlar, 200-300 milyon spermden yumurtaya ulaşanların 

sayısı bini pek aşamaz. 

 

  

YUMURTA  

Sperm yumurtaya uygun olarak düzenlenirken, çok ayrı ve farklı bir ortamda da 

yumurta hayata tohum olmaya hazır hale getirilmektedir... Kadının haberi bile yokken, 

yumurtalıklarda oluşan bir yumurta önce karın boşluğuna bırakılır ve hemen sonra ana 

rahminin fallop tüpü denen uzantılarının ucunda yer alan kollar sayesinde yakalanır. 

Ardından yumurta fallop tüpünün iç yüzeyindeki tüylerin hareketiyle ilerlemeye başlar. 

Büyüklüğü ise bir tuz tanesinin ancak yarısı kadardır. (sağda)  

Yumurta-sperm buluşmasının yeri fallop tüpüdür. Burada yumurta özel bir sıvı 

salgılamaya başlar. İşte bu sıvı sayesinde spermler yumurtanın yerini bulurlar. (Dikkat 

edelim: Yumurta "salgılamaya başlar" derken bir insandan ya da gelişmiş bir 

bilgisayardan söz etmiyoruz. Bu ufacık protein yığınının, "kendi kendine" böyle bir şeye 

"karar vermesi", daha da ötesi spermi kendine çekecek bir kimyasal bileşim 

"hazırlayıp" salgılaması inanılır şey midir?)  

Özetle, vücudun üreme sistemi özellikle yumurtayla spermi buluşturacak şekilde 

hazırlanmıştır. Ve kadın üreme sistemi spermlere, spermler de kadın vücudundaki 

ortama uygun olarak yaratılmıştır. 

 

  

SPERM VE YUMURTA BULUŞMASI  



Yumurtayı dölleyecek sperm yumurtaya yaklaştığında, yine yumurtanın salgılamaya 

"karar verdiği" (!) ve sperm için özel olarak hazırlanmış bir sıvı, spermin koruyucu 

zırhını eritir. Bunun sonucunda da bu kez spermin ucunda olan ve yine özel olarak 

yumurta için hazırlanmış bulunan eritici enzim kesecikleri açığa çıkar. Sperm 

yumurtaya ulaştığında bu enzimler yumurtanın zarını delerek spermin içeri girmesini 

sağlar. Yumurtanın etrafını kuşatan spermler içeri girmek için büyük bir yarışa 

başlarlar. Ancak yumurtayı genelde tek bir sperm döller.  

Kuran'ın bu aşamada söyledikleri de hayli dikkat çekicidir. Kuran, insanın sıvının yani 

meninin özünden meydana getirildiğini söylüyor:  

"(Allah) sonra insanın neslini bir özden, değersiz bir sıvının özünden meydana 

getirdi." (Secde Suresi, 8)  

Ayetin bildirdiği gibi, yumurtayı spermleri taşıyan sıvının kendisi değil, içinde taşıdığı 

tek bir sperm, hatta onun da "özü" olan kromozomlar döllemektedir.  

Tek bir spermi içeri alan yumurtaya artık bir başka spermin girmesi mümkün değildir. 

Bunun sebebi yumurtanın etrafında bir elektriksel alan bulunmasıdır. Yumurta çevresi 

(-) elektrik yüklüdür ve ilk sperm yumurtaya girer girmez bu potansiyel (+) olur. 

Böylece dışarıdaki spermlerle aynı elektrik yükünü taşıyan yumurta, bu kez onları 

itmeye başlar.  

Yani birbirinden ayrı ve bağımsız olarak oluşan iki özün elektriksel yükleri de 

birbirleriyle uyum içindedir.  

Sonunda spermdeki erkeğin DNA'sıyla kadının DNA'sı birleşir. Artık annenin karnında 

yabancı, yeni bir hücre (zigot), yeni bir insanın ilk tohumu vardır. 

 

  

ZİGOTUN RAHİME YAPIŞMASI  

Yumurtanın döl yatağına yerleşebilmesi pürtüklü özelliğinin sayesindedir. Bu pürtükler, 

yumurtanın gerçek uzantıları olup, toprağa yerleşen kökler gibi, organın derinliklerine 

doğru dalar. Böylece zigot kendisinin gelişimi için annenin vücudunda salgılanan 

hormonlardan yararlanabilir. Ancak modern çağda bulunan bu gerçeği, Kuran şöyle 

bildiriyor:  

"Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak'tan (asılıp tutunan şeyden) 

yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir." (Alak Suresi, 1-3)  

"İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, 

akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu, derken 

(Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve 

dişi olmak üzere çift kıldı." (Kıyamet Suresi, 36-39)  

Döl yatağına tam anlamıyla tutunmuş olan zigot gelişmeye başlar. Oluşan yeni insanı 

anneye bağlayan yer, plasenta denilen tek taraflı bir süzgeçtir. Plasentanın en önemli 



özelliği anne karnında bebeğin gelişmesi için gerekli olan maddeleri "seçerek" bebeğe 

sunmasıdır.  

Bunlardan ayrı olarak, bebeğin içinde büyüdüğü amnion sıvısının dikkati çeken en 

önemli özelliği, dışarıdan gelecek darbelere karşı bebeğin güvenliğini sağlamasıdır. 

Kuran, bu konuda şöyle diyor:  

"Sizi basbayağı bir sudan yarattık. Sonra onu savunması sağlam bir karar 

yerine yerleştirdik." (Mürselat Suresi, 20-21)  

ÜÇ KARANLIK BÖLGE  

Çocuğun döllenmeden itibaren gelişimi üç bölge içinde olmaktadır. Bu üç bölge:  

1. Fallop borusundaki bölge; bu bölge spermle yumurtanın birleştiği ve yumurtalığın 

rahime bağlı olduğu bölümdür.  

2. Ceninin tutunarak gelişmeye başladığı rahim duvarının içindeki bölme.  

3. Ceninin özel bir sıvı dolu kese içerisinde gelişmeyi sürdürdüğü bölge.  

Kuran-ı Kerim konuyla ilgili olarak şöyle demektedir:  

"....Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir 

başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, 

mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl 

çevriliyorsunuz?" (Zümer Suresi, 6)  

Bu arada, zaman geçtikçe, başlangıçta jelatini andıran ceninde büyük bir değişim 

görülür. İlk baştaki o yumuşak yapının içinde vücudun dik durmasını sağlayacak sert 

kemikler oluşmaya başlar. Hem de her kemik yerli yerinde! Diğer bir deyişle 

başlangıçta aynı yapıya sahip olan hücreler farklılaşarak, kimi ışığa karşı hassas göz 

hücrelerini, kimi sıcağı, soğuğu ya da acıyı algılayan sinir hücrelerini veya ses 

titreşimlerini hissedecek hücreleri oluşturur.  

Bu ayrışıma hücreler mi karar vermektedir? Kendi kendilerine, insan gözünü ya da 

kalbini oluşturmaya karar verip, bu akılalmaz işi onlar mı başarmaktadır? Yoksa onlar 

bu işe uygun olarak mı yaratılmışlardır? Akıl ve vicdan ikinci seçeneği kabul edecektir.  

Bütün bu anlatılan işlemlerin sonunda, bebek annesinin karnındaki gelişimini 

tamamlamış ve dünyaya gelmiştir. Bu haliyle anne karnındaki halinden 100 milyon kat 

büyük, 6 milyar kat da ağırdır...  

Burada anlatılanlar, başka herhangi bir canlının değil, bizim hayata başlangıç 

öykümüz. İnsan için, böylesine karmaşık, olağanüstü bir olayın kimin eseri olduğunu 

bulmaktan daha önemli ne olabilir?  

Bütün bu karmaşık işlemlerin "kendi kendine" oluştuğunu düşünmek akıldışıdır. 

Hücreler nasıl "karar verip" insan organlarını oluşturabilirler? Zaten ateist "bilim 



adamları" da olayı -ne demekse- "doğa mucizesi" olarak tanımlıyorlar...  

Elbette anlatılan olayların hepsini Allah yaratmaktadır. Hem de her anını, her 

saniyesini ve her aşamasını. Bu ise yaratışın önemli bir sırrıdır. 

"Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) 

dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa 

yaratıcı Biz miyiz?" (Vakıa Suresi, 57-59)  

Bu gerçeği, bir başka Kuran ayeti şöyle bildirmektedir: 

"O’nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür 

sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta 

(yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır." (Fatır Suresi, 11)  

"Akıtılan bir meniden" insana dönüşen vücudumuz milyonlarca hassas denge içerir. Biz 

farkında olmasak da, vücudumuzda yaşamamızı sağlayan son derece karmaşık ve 

hassas sistemler vardır. Tüm bu sistemler, insanın, kendisinin "yapıldığını" anlaması 

için, onun tek sahibi, Yaratıcısı ve Rabbi olan Allah tarafından kurulmuş ve 

işletilmektedir.  

"İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan 

meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu, derken (Allah, onu) 

yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.' Böylece ondan, erkek ve dişi olmak 

üzere çift kıldı. (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?" 

(Kıyamet Suresi, 36-40)  

İnsan Allah’ın yarattığı bir varlıktır. Yaratıldığına göre, üstteki ayetin vurguladığı gibi, 

"kendi başına ve sorumsuz" bırakılacak değildir...  

   

"Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten 

sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın." 

(Bakara Suresi, 32)  
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Önce size, eski bir MİT görevlisince yazıldığı 

anlaşılan ve bir İnternet sitesinde yayınlanan, aynı 

zamanda e-mail ile bize de gönderilen bir yazıyı 

olduğu gibi sunuyoruz.  

 

Dikkat ederseniz "bir MİT görevlisinin yazdığı 

ifade edilen" gibi muğlak bir ifade kullanmıyor, 

"bir MİT görevlisince yazıldığı anlaşılan" gibi 

kesin ifade kullanıyoruz. Nedenini yazıyı 

okuduktan sonra yapacağımız yorumda 

bulacaksınız. 

 

  

"Atasagun’un MİT’inde neler oluyor? 

 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın değişik kademelerinde alnımın akı ile görev yapmış bir kişi 

olarak bu mektubu size gönderiyorum. 

 

Bilgilerin bulunup değerlendirilmesi adına yapılan araştırmalarda, teknolojik ve insan 

faktörlü kaynakları kullanarak çalışmalar yapmanın zorluğu yanında, bilginin yerinde 

ve zamanında kullanılmasını bilmek, istihbaratçılığın özünü oluşturur. Bu açıdan 

bakıldığı takdirde, yaptığınız çalışmalarınızdan dolayı, öncelikle sizleri kutluyorum. 

Çünkü, kimsenin cesaret edemediği konulara, büyük bir özveri ve güvenle ve tamamen 

belgeye dayanarak çok önemli bir işi başarıyorsunuz. 

 

Son günlerde, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’nın basında-gazetelerde manşet 

olacak kadar zafiyete düşürülmesi adına hareket eden Sayın Şenkal Atasagun ve 

ekibinin yaptıkları, akl-ı selim her kesim tarafından tepkiyle karşılandığı gibi, bir eski 

çalışan olarak beni de derinden yaralamıştır. Bu ekibin yaptıklarının Türk halkı 

tarafından bilinmesinin vaktinin geldiği ve hatta geçtiğini düşünerek bu mektubu 

kaleme aldım. Verdiğim bazı bilgilerin, teşkilatın sır olarak niteleyeceği hususlar olsa 

bile, bu konuların bilinmesi halinde, sayın müsteşar ve ekibinin ne denli bir hıyanet 

içinde oldukları ancak görülebilecektir.  

 

Türkiye’nin can damarı konumunda olan kurumlar içinde de, diğer devlet kurumlarda 

olduğu gibi, çürük insanlar elbette çıkacaktır. Fakat, bu tür kurumları hiçbir zaman 

esas hedef almadan , hatalı olanın kurumun içindeki kişilerin olduğunun, bastıra bastıra 

ifade edilmesi gerekir. Çünkü askerimizin ve diğer kurumlarımızın yara alması, bu tür 

çürük insanların ve onların bağlı olduğu değişik ekiplerin daha çok menfaatine 

olacaktır.  

 

Bu can damarı kurumlarından birisi, yaptığı iş gereği belki de en önemlisi, Milli 

İstihbarat Teşkilatı’dır. Uzun yıllar görev aldığım, müsteşarın en yakınında dahi -ne 

yazık ki- görev aldığım bu kurum içinde, üzülerek söylemek gerekirse yazdığınız 

konulara yakın problemler ve kişiler bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır. Ben 

sizlere, kesinlikle MİT teşkilatını küçük düşürmek ve uzun bir dönem görev yaptığım 

kurumumdan çok kötü olarak bahsetmek istemem. Çünkü, görev yaptığım yıllar içinde, 

mesai arkadaşlarım içinde vatansever insanların varlığı beni hep heyecanlandırmıştır. 



Esas problem, teşkilatın başında müsteşar olarak 6 yıldır görev yapan Şenkal Atasagun 

Bey ve onun çıkar ilişkili ekibidir. 

 

MİT, Türkiye’mizin çıkarları adına, ulusal ve uluslar arası düzeyde haber toplama 

faaliyeti yürüten, bunu belli çalışma prensipleri (derlediği haberleri ulusal çıkarlar için 

kullanması, haber toplamada insan unsurunun nitelikli olması ve nitelikli insanlardan 

güç alması gibi) doğrultusunda yapması gerekirken, ne yazık ki kötü yönetim sayesinde, 

yıllardan beri ülke menfaatleri için bırakın faydalı olmayı, büyük bir tehlike 

oluşturmaya başlamıştır. 

 

MİT, kurulduğu ilk yıllardan itibaren, bir türlü sivilleşme ve atılım adına faaliyetlerini 

yapamamıştı. Sönmez Köksal’ın başlattığı sivilleşme ve yenilik çalışmaları, Sayın Şenkal 

Atasagun’un göreve gelmesiyle (veya getirilmesiyle), tekrar eski günlerine, hatta daha 

farklı bir konuma düşürülmüştür. Adeta bir plan dahilinde çalışmalar yapılarak, 

teşkilat tamamen ülke menfaatleri aleyhinde, iş yapmayan, müsteşarın saltanatını 

sürdürdüğü bir kurum yapısına kavuşturulmuştur.  

 

Şenkal Atasagun ve ekibinin yaptığı bu icraatları!!! sizlere sıralamak istiyorum:  

 

1- Teşkilat, müsteşarın özel sayılabilecek gayretleri sonucu insan kaynaklı haber 

toplama faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştır. Burada yaşanan eksiklikler, ne yazık ki, 

diğer servislerle kurulan ilişkilerde elde edilen bilgilerle giderilmeye çalışılmıştır. En son 

İstanbul’da cereyan etmiş Sinagog ve HSBC bombalamalarında, istihbarat zaafının ne 

denli had safhaya ulaştığını, en tehlikeli radikal bir grubun hakkında bile istihbarat 

yapılmadığının görülmesi, teşkilatın düşürüldüğü acınacak hali gözler önüne sermiştir. 

 

Fakat ne acıdır ki, bilgi alışverişi yapılması gereken her servis toplantısında, kendi 

güvenlik makamlarımıza bile vermekten imtina ettiğimiz bilgiler büyük bir rahatlıkla 

diğer servislere verilerek, vatana ihanet edilmiş ve edilmektedir. Verilen bunca bilginin 

karşılığında ise somut olarak hiçbir şey elde edilememiş, teşkilat bir kısım servislerin 

haber toplama aparatı haline getirilmiştir. Çok gizli addedilen bilgilerin verildiği bu 

servislerde, kendi ülkemizde, güvenlik kurumlarımız arasında (Emniyet Gen. Müd. gibi) 

bu bilgileri kendi istihbaratlarının ürünü gibi göstererek kullanmış ve istedikleri 

operasyonları rahatlıkla yapabilmişlerdir. Normal şartlarda verilen bilgilerin en 

küçüğünün bile formel olmayan yollardan ilgili servislere aktarılmasının tespiti 

durumunda vatana ihanetten yargılanacak insanlar, mutlak güçleri ve denetimsizlik 

sayesinde makamlarında oturdukları yerden istedikleri her şey verilmiştir 

 

2- Haber toplama ve değerlendirme sıfırlanmış, yapılan birkaç güzel operasyonla işler 

idare edilir hale getirilmiştir. Şenkal Atasagun’un, MGK, Cumhurbaşkanlık ve 

Başbakanlık makamlarına yaptığı arzlar standart hale gelmiş, bir önceki arzda 

kullanılan ifadelerin değişimi bile düşünülmemiş, mükerrer vakalar yeniden işlenmiş, 

Apo'nun bir servis tarafından tespiti yapıldıktan sonra, paketlenip, kiralanmış bir 

uçağın içine kadar teslim edilmesi, Sakık'ın yakalanması gibi operasyonlar, Müsteşarın 

ve ekibinin etkisinin olmadığı halde onların başarısı olarak lanse edilerek, başta 

Cumhurbaşkanımız, uzun bir dönem sayın Ecevit, kısacası hem siyasi hem de askeri 

kesim uyutularak bazı siyasi çevrelerin istismarına müsaade edilmiştir. 

 

3- Sayın Şenkal Atasagun, göreve geldiği günden itibaren dünyanın bir çok ülkesine 

geziler düzenlemiş ve oradaki servis başkanlarıyla –güya-görüşmeler yapmıştır. Fakat 



yapılan bu görüşmelerde gündeme getirilen konular, verilen bilgi ve belgeler açıklık 

kazanmamış, en yakınında olan bizlerin-başkan, daire başkanları- dahi bilgisi olmamış, 

akabinde bu geziler formel raporlarla geçiştirilmiştir. Teşkilatın, satın alınan ve uzak 

menzillere rahatlıkla seyahatler düzenleyebilecek kapasitedeki uçağı, müsteşarın keyif 

ve eğlence mekanı olmuştur. Gidilen ülkelere yapılan seyahatlerin getirisinin ne olduğu, 

yapılan operasyonlar ve toplanan bilgilerle ortadadır. Teşkilatın çalışma 

prensiplerinden dolayı, bu geziler hakkında teşkilatın bağlı olduğu başbakanlık 

makamına dahi bilgi verilmesi söz konusu olmadığından dolayı, gezilerin hangi ülkelere 

yapılacağı sadece Şenkal Beyin kararıyla olmaktadır. Dünyada görülecek hiçbir ülke 

bırakmayacak şekilde gezen müsteşarın, sadece bu gezilere harcadığı masrafların ortaya 

konulması bile, dünyada Şenkal Beyden daha rahat yaşam süren bir idarecinin 

olmadığını göstermesi adına bir fikir verir.  

 

4- Personel, özgüven ve çalışma azminden bilinçli ve sistematik bir şekilde soğutulmuş, 

vatan-millet için çalışma duygusu ve özveri yok edilmiş ve insanlarda “biz zaten filanca 

servislerin uydusuyuz” anlayışı oluşturulmuştur. Bölgelerde çalışan haber toplayıcı 

personel başta olmak üzere, gittiği bölgeye bağlı olarak yılını tamamlama ve yıllar 

içinde kimseye problem olmadan sadece günlük rutin işlerini yapıp, Müsteşarlığın 

bulunduğu riyaset makamındaki Müsteşar ve ekibine şirin görünmek için bölgesel 

hediyeler taşıyan, başarının değil de sadece bu ekibin adamının olunması halinde terfi 

edilmesi gibi etkenler, çalışmanın tamamen durduğu bir teşkilat yapısını oluşturmuştur. 

 

5- Gizli servis çalışanlarının istifa etmesi önemli bir olaydır. Oysa teşkilatımızda onlarca 

insan istifa etmiştir ve halen bu devam etmektedir. Son dönemde, personele değer 

verilmediğini hissettiren uygulamalar, çalışmalarda merkeziyetçi yaklaşımlarla 

inisiyatifin tamamen bölge ve personelden alınarak asli görevlerin yerine getirilmesinin 

önlenmesi, bürokratik yük gibi engellemeler sayesinde çalışmaların önü kapanacak 

tarza (kasten ) getirilmiştir. Ülkemizin sayılı üniversitelerden mezun olmuş teknik veya 

meslek memuru statüsündeki yetişmiş bu insanlar , birer birer istifanın eşiğine 

getirilmiştir. Bu kadar yüksek oranda olan bu istifalar, Şenkal Beyde en ufak bir tepki 

oluşturmamış, –ayrılan ayrılsın, kalan bizimdir- düşüncesini dahi ifade ederek, istifalar 

adeta teşvik edilmiştir. 

 

6- Sayın Müsteşar, Almanya'ya kimlik kartı ile iltica eden MİT personeli ile ilgili 

gelişmeleri gizleyip, bu olaydan sonra dahi, son döneme kadar, diğer personelin kimlik 

kartlarını değiştirmekle ilgili çalışmalarda dahi bulunmamıştır. Bu kimliğin, diğer 

servislerin veya illegal örgütlerin eline geçmesinin ne kadar sıkıntı doğuracağı 

muhakkaktır. 

 

7- Gizli servislerde çalışan insanların maddi ve manevi tatmin edilemediği durumda, 

kendilerine verilen gücü illegal olarak kullandıkları görülen bir durumdur. Bu problem 

bizim teşkilatımız içinde söz konusudur.  

 

Teşkilat hakkında bilgilendirme ve tanıtım amacına yönelik açılan www.MİT.gov.tr adlı 

sitede personelin özlük hakları hakkında verilen bilgiler, kuru bir yalandan başka bir 

şey değildir.  

 

Sayın Müsteşarın göreve geldiği günden itibaren, teşkilatın yeniden organize 

edilmesinde hep görev verdiği şahsı, çıkarları adına kullanamayacağını anlayınca 

görevden alıp, yüksek koruma gerektiği halde Araştırma Planlama Koordinasyon –



APK- birimi kurarak teşkilatın dışına iterek girişini yasaklayacak kadar şartları 

zorlayarak emekli edip, emekli olduktan sonrada Şenkal Atasagun'un adamları 

tarafından kapısının önünde adeta mesaj verir ve öç alır gibi dövdürüp hastanelik etmiş, 

akabinde de başkan seviyesindeki bu mesai arkadaşını kendi haline terk ederek hiçbir 

yardımda bulunmamıştır. MİT mensupları, can korkusundan dolayı haklı olarak artık 

sokaklarda dolaşamaz, kırsal operasyonlara çıkmaz, hatta ailesi ile birlikte dahi bir yere 

gidemez hale getirilmiştir. 

 

Kendisine alternatif olarak gördüğü herkesi devre dışı bırakmada mahir olan ve aşırı 

kin tutma özelliği bulunan sayın Atasagun, önemli bir bölge başkanı olan mesai 

arkadaşını dahi, “Teşkilatın iktidarlı Bayan Başkanı” şeklinde basına deşifre edecek 

kadar hırslı bir yapısı vardır. İşe yaramaz hale getirme veya zorla emekli yapma 

müsteşarın devamlı kullandığı metod olmuştur.  

 

8- Türkiye şu anda ciddi bir şekilde diğer servislerin ve onların ajanlarının akınına 

maruz kalmıştır. Bu konu ülkemiz için büyük problem olarak görülse bile, müsteşarlık 

makamı bu konu hakkında hiç bir faaliyet düşünmemiş ve operasyon yapmamıştır. 

 

9- Teşkilatın geneline yayılmış ahlaksızlıkta diğer bir problem olarak karşımıza 

çıkmıştır. Alkolün etkisiyle kendinden geçerek, barlarda bildiği bütün bilgileri anlatan 

ve sonrada alkol komasına giren personellerin durumu, Müsteşarın teşkilatı nasıl 

sıkıntılı bir hale getirdiğinin bir göstergesidir.  

 

Hatta, teşkilat içinde yapılan bazı hareketler ahlaksızlık sınırlarını dahi aşmıştır. 

Personelini, pavyona zorla götürüp orada alem yapan, yabancı uyruklu kadınlarla 

yaşayıp, bu uğurda arabasını dahi satıp yaşantısına devam eden müdürlerin varlığından 

haberdar olup, yine kurumda çalışmasına göz yuman bir müsteşarın konumu tartışılır 

hale gelmiştir. Personelin kullanması için açılan havuz, idari işlerden sorumlu başkan 

tarafından bir kaç saatliğine kapatılmış, sıkılmadan, MİT mensubu bayanları 

zorlayarak alem yapmıştır. Bu olayın mesai içerisinde olması da, teşkilat içerisinde bazı 

makam ve güç sahibi insanların ne kadar rahat olduklarını bizlere göstermiştir. Bu 

olayda, Sayın Müsteşar tarafından kapatılarak sayın başkanımız isine emekliliğine 

kadar devam etmiş, sayın Müsteşarımızın hiç tepkisi görülmemiştir. Sadece 2 bayan, 

müsteşarın ekibinden tanıdıkları olmadığından dolayı, günah keçisi olarak, zorla ve 

istekleri dışında tayine tabi tutulmuştur. Sekreterine sarkıntılık eden ve hatta tecavüze 

yeltenen, ses kayıtlarıyla belgelenen, sonrada korkutarak uzun süre buna devam eden 

Şenkal Beyin yardımcıların durumları, normal hale gelmiştir. Güvenli olması yönüyle 

açılan ve değişik olaylarda kullanılan gizli evler, müdür ve başkanların harem evleri 

haline gelmiş, buralarda seks partileri verilmiş, evlerin güvenliği teşkilat dışından 

kadınların getirilmesi nedeniyle tehlikeye düşmüştür. Görevli olarak yurt dışına kısa 

sureli çıkan müdür ve başkanlar, beraberinde götüreceği personel seçiminde, gönül 

eğlendirme on plana çıkmıştır. 

 

10- 4 Şubat 2002 tarihinde olan son olayda artık bu sıkıntıların doruk noktası olmuştur. 

Müsteşar yardımcısı Cevat Beyin özel kalemi olan ve eski Müsteşar yardımcısı Miktad 

Alpay beyin yeğeni olan M. adlı şahıs önce sekreterini tabancasıyla öldürmüş, 

arkasından kendisi intihar etmiştir. Teşkilatın örtülü ödenek kasasının takibini yapan 

M. Bey ile sekreter bayanın arasında meydana gelen problemden Cevat Beyin ve 

Müsteşarımızın haberi olmasına rağmen, bu sorunu kendi aralarında çözmelerini 

istemiş dışarıya sızmamasını emretmiştir. Bu kadar önemli bir makamda böyle bir 



problemin varlığı bilindiği halde nasıl olurda ilgili şahısların aynı görevde devam 

ettirilmiş olması enteresandır.  

 

11- Bütün bunlara rağmen sayın müsteşarımız, hiç bir şey yokmuş gibi yaşamını devam 

ettirebilmektedir. İstanbul Bölge başkanlığına tahsis edilmiş Kanlıca da bulunan devlete 

ait bir villayı bir talimatnameyle alarak, müsteşarlık makamına tahsis etmiştir. Tabii 

buna en çok sevinende Sayın müsteşarın eşi İnci Hanım olmuştur. Bu villaya yapılan 

tadilat ve tefrişat masrafı tam 800 milyarı bulmuştur. Teşkilat personelinin, islerini 

daha iyi yapabilmek için istedikleri cüzi paralar kriz nedeniyle geri çevrilirken, bir 

dönem oturduğumuz koltuklar ve makam, tarihi özellik taşırken, diğer servislerin 

kullandığı teknik cihazları MİT mensupları sadece filmlerde görürken, binalarımız 

tamamen dökülürken, emniyet ve diğer güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonları 

sadece basından takip eder duruma gelmişken, müsteşarımızın yaptığı bu kadar büyük 

ve gereksiz harcama herkesi şaşkına çevirip çileden çıkarmıştır. Hatta sayın İnci 

Hanımın İstanbul'a geldiğinde kullanabilmesi için yine bölgenin değişik amaçlarla 

kullandığı 2 Jeep hanfendiye (teşkilattaki kullanımı ile) tahsis edilmiştir. Bölgelerin 

yapacağı önemli faaliyetlerin sekteye uğraması veya tamamen ortadan kalkması, sayın 

Atasagun için hiç önemli görülmemiştir. 

 

İnci Hanımın genel durumu da içler acısıdır. Aşırı alkole olan bağımlılığı, kumara olan 

düşkünlüğü, Hanfendinin küçük köpekleri için bir devlet memurunun 

görevlendirilmesi, havuza köpeği ile girdikten sonra havuzun suyunun değiştirilmesi 

teklifi karşısında –benim köpeğim buradaki herkesten daha temizdir- sözü başka bir şey 

anlatmaya sanırım gereksinim bırakmaz. 

 

12- Teşkilat bünyesinde toplanan ve personelin ihtiyaçları anında kullanılma amacına 

yönelik paralar, yaklaşık 4 trilyon TL, Müsteşar ekibi tarafından yok edilmiştir. Hatta 

intihar hadisesi sonrası, ilgili şahsın piyasaya olan borçlarının kapanması için, 

personelden başka amaçlar adı altında para toplanmak istenmiş, personelin gerçeği 

öğrenmesi ile birlikte büyük problemler yaşanmıştır.  

 

13- İstanbul Pendik-D. mevkiinde bulunan bir arsa, (personelin güvenliği gereği ada-

pafta bilgilerinin detayını vermek istemiyorum) müsteşarın bilgisi dahilinde, çok uygun 

alınarak kooperatif binalar yapılmış, daire başına 7 500 000 000 (Yedi Milyar Beş Yüz 

Milyon) TL ödenerek sahip olunmuştur. Bu dairelere, başkan ve müdürler yakın 

akrabalarını da katarak 3-5 daire sahibi olmuşlardır. Bu kadar ucuz maliyetle yapılan 

bu evler, bütün bölgelerde MİT gücünü kullanarak ucuz arsa kapatılması furyası 

başlatmış, Sayın Müsteşar ve ekibi gayrı mülk zenginleri haline gelmiştir. 

 

14- Oyakbank eski genel müdürü olan Coşkun Ulusoy ve bir siyasi partinin halen 

başkanı olan birisi ile üvey akrabalıkları olduğu bilinen, İstanbul’un yeraltı kesimiyle 

karanlık irtibatları olan bir başkanımız Sayın Atasagun ile beraber hareket ederek, 

illegal operasyonlar planlayıp icra etmişlerdir. Hatta faili meçhul cinayetlerin dahi bu 

ikili tarafından yapılarak, baraj inşaatları adeta bu ekibin mezar arazisi haline 

getirilmiştir. Bu operasyonların içerik ve işlenişi hep sır olarak, ne yazık ki hafızalarda 

kalacaktır. Yakın dönemde olan bu cinayetlerin açığa çıkartılması isteniyorsa, bu şahıs 

veya şahısların hayatları –yaptıkları irdelenerek ancak açığa çıkartılabilir. 

 

15- Teşkilata personel alımı da ayrı bir araştırma konusudur. Başkanların, özellikle 

müsteşara yakın ekibin çocukları için, teşkilata personel olarak girme çok kolaydır. 



Mezun oldukları yüksek okulları hep bursla kazanmış olmasına rağmen, girişlerde 

aranan yabancı dilden başarı bu başkan çocuklarında bulunmamasına rağmen, ne yazık 

ki teşkilata sınav sonucu giren personelin % 50 i, Şenkal Beyin başkanlığı döneminde 

hep başkan akrabalarından olmuştur. Kalan % 30 ise, muhakkak teşkilatta bir şekilde 

tanıdık bularak veya bir üst rütbeli subayın referansıyla girebilmektedir. Özetle Sayın 

Atasagun'a yakın olan MİT personelinin çocuklarının, teşkilata, özellikleri-mezun 

olduğu okulu-yabancı dil veya dilleri bilmesi ile girmek mümkün görünmemektedir. Ne 

yazık ki, teşkilatımızın geleceği getirilen askerlik şartı nedeniyle bir yere girememiş, en 

son yaşı gereği bari bu konuma gireyim diyen başkan çocuklarına emanet edilir hale 

gelmiştir. 

 

16- Teşkilat çalışanlar için yapılan güvenlik tahkikatında ne kadar hassas olunduğu 

muhakkaktır. Aynı hassasiyetin, teşkilat içinde iş yapacak özel şirketlere de 

uygulanması da elzemdir. 

 

İstihbarat servislerinde, temizlik işlerini yapacak personel, şubelerde rahatlıkla hareket 

ederek iş yaptıklarından dolayı bu şahısların konumları çok önemlidir. Temizlik firması 

çalışanları, MİT personeliyle karşılaşma yoğunluğu olması nedeniyle, rahatlıkla dışarıya 

bu personelin durumları hakkında, binaların yerleşik düzeni hakkında ve en önemlisi 

zaman içinde bazı gizli bilgilere rastlantı veya özel gayretleriyle ulaşmaları mümkün 

olmasına rağmen, sırf eski başkanlarımızdan olan Nuri Gündeşin olduğu bilinen bir 

temizlik firmasına, bütün temizlik işleri ihale edilmiştir. Müdürünün bile kullandığı 

aracın Hummer Jeep olduğunu söylenirse, yapılan iş karşılığı yapılan ödemenin ne denli 

büyük olduğu görülebilir. Bu şahısların sözleşmeli olarak personel olması söz konusu 

iken, dışardan bu işi bir temizlik şirketine yaptırmanın mantığını anlamak oldukça 

zordur. Bunun bir izahı bulunsa bile, bu şirketin güvenlik tahkikatındaki seçiciliğin 

özenli olması muhakkaktır. Ne yazık ki, son dönemde bölge başkanlıklarının, riyasetin 

temizlik işleri için seçilen şirkette ve çalışanlar hakkında değişik şaibeler bulunmasına 

rağmen, bu şirkette karar kılınması, akıllara “acaba sayın müsteşar ve ekibinin bu 

firmayla olan bağı nedir” diye soru gelmektedir.  

 

Yukarıda anlattığım olaylar, Sayın Müsteşarın, teşkilatı bitirme adına yaptıklarının 

sadece bir kesiti hakkında bilgi verebilir. Geçmişte yaşadığımız bütün olaylar kaleme 

alınması halinde, problemin büyüklüğünün birkaç kat daha büyük olduğu görülecektir.  

 

Denetimsiz olan ve elinde mutlaka yakın bir güç bulunduran kişilerin ya da kurumların 

dejenere olması gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı da, Sayın Atasagun'un yaptıkları 

sayesinde dejenere olmuş, ihtirasları için, siyasi çıkarları için, adeta kontrespiyonaj 

büyük bir operasyon düzenleyerek, üzülerek söylemek gerekirse başka servislerin 

çalışanı gibi hareket ederek, MİT adeta başka ülkelerin hesabına işler hale gelmiştir.  

 

Bütün bu sorunların önüne geçmek için, öncelikle teşkilatı bilinçli olarak bu hale getiren 

bu düşünce sahibinin değiştirilmesi ve yerine gönlünde Türkiye sevgisi taşıyan, çağın 

koşullarını bilen, personel yönetiminden anlayan, güçlü iradeli bir yöneticinin 

getirilmesi çözüm önerimin birinci aşamasıdır. Sonrası ise dışarıdan bir denetim organı 

aracılığıyla denetlenmesidir.  

 

Saygılarımla 

 

Not: Bu bilgilerin halkımız tarafından bilinmesi ve teşkilatın idaresinin değişmesi temel 



amacımdır. Bu durumda konumumun sıkıntıya girmesi söz konusu olsa bile emekli 

olmuş birisi olarak ilgili insanlardan bu şekilde hesaplaşarak daha rahat uyumak 

istiyorum. Şimdiden yaptıklarınız ve yapacaklarınız için teşekkür ederim.” 

 

Eski bir MİT görevlisi" 

 

 

Şimdi gelelim bu mektup ile ilgili yorumlara; 

 

Evet, yukarıda da belirttiğim gibi bunu yazan eski bir MİT görevlisi. Zira bu bilgilerin 

bir kısmından benim de haberim var.  

 

Yazıyı yazan büyük bir olasılıkla 7.nci maddede bahsi geçen ve bir zamanlar Şenkal 

Atasagun'un sağ kolu olan eski Operasyon Başkanı Engin olabilir. Nedeni bilinmez, 

sonra araları fena halde bozulmuştu. Şenkal onun hakkında "Deprem yardımını 

zimmetine geçirmek ve eski eser kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla soruşturma açtırmış 

ve görevinden alarak APK (Araştırma Planlama Koordinasyon) Başkanlığı emrine 

verdirmiş, daha önce karargah binalarında görev yapan APK Başkanlığını da teşkilat 

karargahının dışına çıkartmıştı. O da Şenkal'ı çeşitli yolsuzluk ve mesleki hatalarla 

suçlamıştı. Yanılmıyorsam konu Başbakanlık müfettişlerince soruşturuldu. 

 

Anlaşıldığı kadarıyla kavga o kadar büyümüş ki sonunda Şenkal'ın adamları Engin'i 

dövüp hastanelik etmişler.  

 

Engin, ben henüz ABD'de görevdeyken Ankara Bölge Başkanıydı. Devamlı olarak 

benim yakınlarımı takip ettiriyordu. Bir keresinde takipçiler oğlumun çoğunlukla 

birlikte gezdiği yakın bir arkadaşını sıkıştırıp bir güzel dövdüler. Demek bu işler 

sırayla. Etme-bulma dünyası.. 

 

Aldığım duyumlara göre bu günlerde Şenkal'ın vurmalı-kırmalı işlerini has adamları 

Kaşif ve Ender yürütüyormuş. Herhalde ikisi de çok başarılı çalışıyorlar ki başkan 

yardımcılığına terfi etmişler!.. 

 

Kaşif bildiğiniz malum kişi. Hani şu etrafına, beni Amerika'dan kelepçeleyip 

getireceğini söyleyen, Atasagun tarafından yabancı istihbarat servislerine "Bin Ladin'i 

yakalayabilecek tek kişi" olarak takdim edilen meşhur kişi. Ender ise ismi Kemal 

Horzum ile anılan bir müsteşar yardımcısının damadı. Şimdi bütün önemli 

operasyonları bunlar yürütüyorlarmış!... 

 

9.ncu maddede bahsi geçen yüzme havuzu skandalının kahramanı eski İdari İşler 

Başkanı Cengiz Metin. Bu Cengiz Metin'in ilk olayı da değil. Bölge Müdürlüğünden beri 

birkaç kez bu tip taciz olayında başrol oyuncusu oldu. Ahlaki zaaflarına rağmen tıkır 

tıkır terfi ederek Başkanlık seviyesine kadar geldi.  

 

MİT'ten emekli olanlara (benim gibi zorunlu emekli edilenler hariç) bir hizmet belgesi 

ile şilt verilir. Herhalde Cengiz Metin'e de "Milli İstihbarat Teşkilatı'nda uzun yıllar 

feragat ve fedakarlıkla çalışarak Milli Görevimize katkıda bulundunuz. Bu verimli 

çalışmalarınız, geride kalan mesai arkadaşlarınız tarafından daima şükranla 

anılacaktır. Yeni yaşantınızda Teşkilatımız mensupları adına sağlık, mutluluk ve 

başarılar dilerim. Şenkal Atasagun, MİT Müsteşarı" yazılı Hizmet Belgesi verilmiştir. 



Tabii ki verilecek. Havuz başında fedakarca ve verimli bir şekilde mesai yapmak kolay 

iş mi? 

 

Aynı maddede "Sekreterine sarkıntılık eden ve hatta tecavüze yeltenen, ses kayıtlarıyla 

belgelenen, sonrada korkutarak uzun süre buna devam eden Şenkal Beyin yardımcısı" 

şeklinde bahsi geçen kişi bazı gazetecilerin tabiri ile MİT’in efsanevi ikinci adamı 

Miktad Alpay. Hani şu MİT'in Başbakan için hazırladığı Susurluk raporunun arasına 

Fethullah Gülen'in adını da sokuşturuveren ünlü MİT'ci. Bu günlerde, bir zamanlar 

küfür ettiği kişilerle diyalog kurup, kıl payı ile kaybettiği MİT Müsteşarlığını yeniden 

elde etmek çabasındaymış. Biliyorsunuz tam müsteşar olacakken "Alevi" olduğu 

söylentisi ile müsteşarlığı Atasagun'a kaptırmıştı. Aleviliğini bilmem ama Ermenilik 

konusunda bir bağlantısı var mı, araştırılsa daha isabetli olur derim. Alpay'ın 

yukarıdaki konusuna daha önce Özel Operasyonlar başlıklı yazımızda da değinmiştik.  

 

Eski bir MİT görevlisinin mektubundan, Şenkal'ın da bu tip işlere bulaştığı gibi bir 

yanlış bir anlam çıkabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse onun bu tip işlerle hiç ilgisi 

yoktur. Onun hayatındaki tek kadın eşidir. Ben onların arasındaki münasebeti aynen 

Sayın Bülent Ecevit ile Rahşan hanım arasındaki münasebete benzetirim. Tabii ki bazı 

ufak farklar var. Rahşan hanımın daha kültürlü olduğu, lükse değil de politikaya 

düşkünlüğü, Bülent Bey'in duygusallığı ve şairliği gibi... 

 

Bülent bey eşi istedi diye nasıl af çıkarttı ise, Şenkal da eşi istedi diye villa tefrişine 

devletin 800 milyar parasını harcamıştır. İnci isteyecek de Şenkal yapmayacak mümkün 

mü?  

 

Biz bu lüks ve villa düşkünlüğünü daha önce İnci Sultan Köşkü başlıklı yazımızda 

yayınlamış, 11.nci maddede bahsi geçen Kanlıca'daki villadan da bahsetmiştik. 

 

İnci Sultan'ın küçük köpeği ile havuza girdikten sonra havuzun suyunun değiştirilmesi 

teklifi karşısında "benim köpeğim buradaki herkesten daha temizdir" sözünü hiç 

yadırgamadım. Tam ona uygun bir tarz. Ne MİT'teki insanlara ne de Türk insanına hiç 

tahammülü yoktur.  

 

Köpeğe sadece havuz değil, MİT'e ait uçakların da tahsis edildiği anlatılıyor. Nasıl lüks 

yaşam ama. Sanki petrol zengini Arap Şeyhi, Hilton otellerinin varisi mübarekler... 

 

Eski bir MİT görevlisinin mektubunda geçen konuların çoğu hakkında bilgimiz var. 

Ancak 6.ncı maddede bahsi geçen "Almanya'ya kimlik kartı ile iltica eden MİT 

personeli" ile ilgili gelişmeleri yeni duyuyoruz. Birçok rezalet gibi gizlenen bu olay, 

Atasagun devrinde teşkilatın ne hale geldiğinin açık bir belirtisi. 

 

Keza 12.nci maddede bahsi geçen 4 trilyon TL ile 13.ncü maddede bahsi geçen İstanbul 

Pendik-D. mevkiindeki kooperatif konusunu da bilmediklerimiz arasında. Gerçi bu 

MİT'de kooperatifçilik işi yeni bir şey değil. Senelerdir gittikçe yozlaşan bir şekilde 

mevcut. 

 

14.ncü maddede bahsi geçen Oyakbank eski genel müdürü olan Coşkun Ulusoy ve bir 

siyasi partinin halen başkanı olan birisi ile üvey akrabalıkları olduğu bilinen, 

İstanbul’un yeraltı kesimiyle karanlık irtibatları olan MİT başkanının kim olduğunu 

tahmin edebiliyorum. Ancak yanlış yapmamak için isim vermeyeceğim.  

http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=80
http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=204


 

Bu maddede önemli bir iddia var. Atasagun ve MİT Başkanı cinayetlerle suçlanıyor ve 

baraj inşaatlarının bu faili meçhul cinayetlerin mezarlığı haline geldiği söyleniyor. Eğer 

bunlar doğru ve ise Şenkal'ın pek az kalan müsteşarlık saltanatından sonra başı bir 

hayli ağrıyacak demektir. Daha görevdeyken hakkında bu kadar şikayet varsa, 

ayrıldıktan sonra neler çıkar neler... 

 

Yeraltı ile karanlık ilişkiler denince, son günlerde sahte pasaportla yurtdışına kaçan 

Alaattin Çakıcı'nın Beşiktaş Kulübü ile bağlantısı akla geliyor. Basında yer alan 

haberlere göre Alaattin Çakıcı'ya yurtdışı vizesi için gereken BJK evrakını yakın dostu 

olarak bilinen Menajer Sinan Engin sağlamış. Acaba koyu bir Beşiktaşlı olan Şenkal 

Atasagun'un da bu düzenlemeden bilgisi var mı?  

 

Biliyorsunuz MİT'te Çakıcı ile ilk teması kuran ve yine son olarak Çakıcı'yı Fransa'da 

yakalanmadan önce operasyonel faaliyetlerde kullanan Şenkal Atasagun'dur. Kim bilir 

belki de bir süre önce Atasagun'un MİT'in İstanbul Beşiktaş Serencebey'deki Sosyal 

Tesislerde Beşiktaş Kulübü yöneticilerine verdiği olağan dışı yemekte bu konu da 

konuşulmuştur!.. 

 

16.ncı maddede bahsedilen hususlar tam bir facia. Gizli teşkilatın temizlik işleri özel bir 

firmaya bırakılmış. Hem de kime? Teşkilatın en şaibeli eski mensubu Nuri Gündeş'e. 

Oldu olacak teşkilatın güvenlik işlerini de Gündeş'e verseydiniz de dört dörtlük olsaydı. 

 

Nuri Gündeş'in ortağı olduğu ve finansal işler ve müşteri ilişkilerinden sorumlu 

bulunduğu Panter isimli şirket, 1996 yılında kurulmuş, güvenlik sektöründe faaliyet 

gösteren ve 3 ortaklı bir şirket. Aynı ortaklar 2000 yılında Pantem isimli bir temizlik 

şirketi de kurmuşlar. Temizlik şirketini, ortaklardan biri olan ve uzun yıllar turizm 

alanında çalışmış bulunan 1952 doğumlu, Nuri Can İzgi yürütüyor.  

 

Panter ve Pantem şirketleri İntergen Enerji, Elit Residance, İzmir Büyükşehir Metrosu, 

Gima ve Endi mağazaları gibi kuruluşlara hizmet veriyorlar. Ayrıca Nuri Gündeş’in 

Panter Güvenlik Şirketi, Büyük Klüp, İstanbul’daki mason locaları gibi yerlerin 

güvenliğini de sağlıyor. Yakın tarihte bombalanan İstanbul Yakacık’taki Hür ve Kabul 

Edilmiş Masonlar Büyük Locası’ da buna dahil. 

 

Muhalif yazı ve beyanatları ile tanınan ve 'Amerikan Müdahaleciliği' isimli kitabı 

aleyhine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce açılan davayı izlemeye İstanbul'a 

gelen Amerikalı filozof ve dilbilimci Noam Avram Chomsky'i de Nuri Gündeşler 

korumuş.  

 

Atatürk Hava Limanı’nda sanatçı Şanar Yurdatapan ile Mısır Çarşısı’ndaki 

bombalama olayında adı geçen Pınar Selek'in karşıladığı Chomsky'nin gelişinde Panter 

Şirketi'nin genel koordinatörü ile Sabah Gazetesinin yaptığı söyleşi bir hayli ilginç. 

Gündeş'in şirketinin nasıl bir düşünce yapısında olduğunu göstermek açısından bu 

söyleşiyi aynen veriyoruz: 

 

- Şirketinizin başında bir dönemin en ünlü istihbaratçısı Nuri Gündeş var. Gündeş şimdi 

"bölücü" yaftası yapıştırılan Chomsky'yi koruyor. Bu bir tezat değil mi? 

 

Eskiden yaptığımız meslekler bitiyor ve bizler yeni işlere başlıyoruz. Chomsky bir 



düşünür. Hakkında açılan davalar bizi ilgilendirmez. 

 

- Peki Apo'nun İmralı'daki koruma görevi size verilse kabul eder miydiniz? 

 

Duygularımız buna izin vermez. Olukla kan akıtmış bir adamı hiçbir güvenlik şirketi 

korumaz. 

 

- Duygularınız nerede başlar? 

 

Devlete, millete ihanet etmiş kişi ve kurumlara karşıyız. 

 

- Mafya? Alaattin Çakıcı'yı korur musunuz? Ya da Susurluk sanıklarını? 

 

Mafyanın bizim korumamıza ihtiyacı yoktur. Çakıcı'yı korumam. Ama Korkut Eken, 

Ayhan Çarkın ve İbrahim Şahini can-ı gönülden korurum. Devletin sahip 

çıkmadıklarına ben sahip çıkarım. Bu insanlar kahramandır.  

 

MİT'in temizliği, Susurluk'a sahip çıkan bir zihniyete teslim edilmiş. Bilmem başka bir 

şey söylemeye gerek var mı? 

 

MİT gibi devletin önemli bir organının temizlik işleri, çok düşük ücretlerle vasıfsız 

personel çalıştıran kar amaçlı özel temizlik şirketlerine bırakılamaz. Bu MİT'in her 

türlü güvenliğinin sabote edilmesi demektir. 

 

Temizlik işlerinin sözleşmesi MİT'in İdari İşleri tarafından yerine getirildiğine göre, 

havuz skandalının neden örtbas edildiğini, eski İdari İşler Başkanı'na neden bir işlem 

yapılmadığı şimdi daha iyi anlayabiliriz. 

 

MİT gibi milli bir kuruluş, bu kadar denetimsiz, başıboş ve keyfi idareye de 

bırakılamaz. Aksi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tahminlerin üstünde zarar 

verir. 

 

Yetkililer, vakit geçmeden bir an önce tedbir alıp gereğini yapmalıdırlar. 

  

AHMED ŞAHİN 05.02.2004 Perşembe 
  

 

Miras paylaşımına matbaadaki ‘Çözümler’ kitabından bir çözüm!.. 

Soru: Miras paylaşımında kadın ile erkek arasında farklı yorumlar var. Siz nasıl 

bakıyorsunuz bu farklı görüşlere?  

Bizim de çözemediğimiz bir miras meselemiz halen çözüm beklemekte, nasıl 

yapacağımıza bir türlü karar verememekteyiz?..  

Cevap: Bugün yürürlükte olan mevzuat bu konuda kimseye söz söyleme hakkı 



bırakmıyor. Bu durumda ancak, vaktiyle bizzat uyguladığımız bir miras çözümü 

olayımızı arz edebilirim sizlere. Ondan bir mesaj çıkarabilirsiniz kendi meselenize. Şu 

anda matbaada baskıda bulunan (Çözümler) kitabımızdan arz edeyim bu çözüm olayını 

isterseniz. Böylece bana sorduğunuz sorunun cevabını baskıdaki (Güncel Sorunlara 

Çözümler) kitabımızdan almış olasınız. Bu ayın sonlarında elinizde olacağını ümit 

ettiğim 500 sayfalık ‘Çözümler’ kitabında bir miras paylaşım olayımız şöyle ifadesini 

bulmaktadır. –Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Yahya Sarayı köyümüzün arazileri bu 

gün baraj suları altındadır.. En verimli tarlalarımız artık baraj suyunun istilasına 

uğramış, istifade edilemez olmuştur. Buralara otuz sene öncesinden istimlak memurları 

gelip tarlalarımızı baraj için istimlak ederek yazdılar. Tabii ki dört oğlan kardeşin 

üzerine yazıldı tarlalar. Evli kız kardeşimizin ismi geçmemişti yazım sırasında 

mirasçılar arasında. Zaten kızların mülk mirasında isminin geçmesi de pek hoş 

karşılanmazdı anlaşılan o günlerde ve o yörelerde!..  

Aradan seneler geçti, istimlak paralarının ödeneceği yazısı bize geldi. Biz de dört oğlan 

kardeş olarak Çayıralan ilçesine gidip Ziraat Bankası’ndan ismimize yazılı istimlak 

paralarını aldık, sonra da paralı adam rahatlığıyla bir kahvede oturup çay içiyorduk ki, 

ağabeyim Mustafa olanca duygusallığıyla bizi düşündüren sorusunu sordu:  

–Biz burada dört kardeş olarak tarlalarımızın parasını pay edip cebimize indirdik. Biz 

gerçekten de sadece dört kardeş miyiz? Yoksa bir de listede ismi yazılı olmasa da kız 

kardeşimiz de var mı?  

Soru bomba gibi düşmüştü ortamıza. Birbirimize bakıştık.. Çok manalı bir soruydu bu. 

Ağabeyim tekrarladı.  

–Söyleseniz ya? Biz dört kardeş miyiz, yoksa bizim bir de ismi listede yazılı olmayan kız 

kardeşimiz de var mı? Hem de köyde bizden daha zayıf halde mi?  

En büyüğümüz Arif:  

–Mustafa, dedi, lafı uzatma ne demek istiyorsan onu söyle!. Elbette dört değil beş 

kardeşiz. Bizim bir de kız kardeşimiz var. Evlenip başka aileye karışmış olsa da o bizim 

bacımız!.  

–Madem bir de bacımız var. Neden dört kardeş arasında pay ettik babamızdan miras 

kalan tarla paralarını? Kız kardeşimizin bu mirasta payı yok mu?  

–Kız kardeşimiz senelerce önce evlenip başka aileye karışıp gitti. Listede ismi yok. 

Kanunun vermediğini biz mi vereceğiz?.  

–Ben onu bunu bilmem. Cebimize koyduğumuz tarla paralarının içinde bacımızın da 

hissesi vardır. İslam onu mirastan mahrum etmezken bizim tümüyle (listede ismi yok 

diye) mahrum etmemize Allah razı olmaz!.  

Bunları söyleyen ağabeyim hemen elini cebine attı, çıkardığı paralardan hesap ederek 

ayırdığı miktarı:  



–İşte benim paramın içinde bacımın hissesi, diyerek masanın üzerine koydu..  

Daha fazla beklemek olamazdı. Hemen ben de aynı miktar parayı çıkarıp masanın 

üzerine bacımızın hissesi olarak koydum. Derken ötekiler de fazlaca bekleme gereği 

duymadılar...  

Böylece bizim hissemize ne düşmüşse ablamızın hissesine de aynı miktarı ayırmış olduk. 

Çünkü bacımızın köydeki durumu bizden daha iyi değildi. Miras paylaşımında ise 

zayıflar kollanmalıydı!.  

Teklifi yapan Mustafa ağabeyimle birlikte kalkıp ikimiz köyün yolunu tuttuk. Akşama 

köyde ablamızın evine misafir olduk. Önce gelişimizin sebebini anlamadı.. Yatsı 

namazından sonra çaylarımızı içerken ağabeyim ziyaret sebebini anlattı:  

–Kardeşim, dedi. İstimlak memurları tarlalarımızı yazarken senin ismin 

yazılmadığından istimlak parasında payın yoktu. Bunu sen de biliyorsun. Ama biz dört 

kardeş davetiyeler gelince gidip paraları aldık. Kahvede oturup düşündük.  

“– Kanun hisse ayırmasa da biz bacımızın hissesini ayırmalıyız, diyerek hisseni ayırdık. 

İşte senin paran buyur al, hakkını helal et, biz de vicdan huzuru içinde olalım, anne 

babamız da mezarlarında rahat etsinler.” deyip parasını bir bir sayarak ablamın önüne 

koydu..  

Ortalıkta bir sessizlik oldu. Bu bir şaşkınlıktı sanki.. Neden sonra bacımız kocasına 

doğru yönünü çevirerek sırtındaki yükü atmışçasına rahat bir nefes aldıktan sonra dedi 

ki:  

–Kardeşlerimin beni kardeş kabul etmeyip babamın mirasından mahrum ettiklerini 

söylüyordun. Ben ise benim kardeşlerim yapmazlar öyle adaletsizliği, beni mirasta 

unutmazlar, diyordum. Sen de göreceğiz, diyordun. Şimdi gördün mü kardeşlerimi? 

Kanun beni unutsa da kardeşlerim unutmadılar, hissemi hem de kendi hisselerine denk 

şekilde fazlasıyla getirdiler!..  

–Bu sırada ablamın gözlerinden pırıl pırıl yaşların süzüldüğünü görüyordum.. Artık 

ablamızın gönlündeki burukluk gitmiş, sevgi ve saygı tekrar yerini bulmuş, topyekun 

ailecek mutluluk duymuştuk..  

–1970’lerin bu miras paylaşımı olayını hatırladıkça halen derin bir mutluluk duyarım. 

O paralar gitti, ama sebep olduğu mutluluk hatırası ebedi olarak gönüllerimizde kaldı...  

–Bence, miras paylaşımında kuvvetlilerden zayıfa karşı özel bir fedakarlık gösterilerek 

zayıfı kollama çözümü esas alınmalı, helalleşme de böyle sağlanmalıdır.. Yazılı 

kanunlardan başka vicdanlardaki kanunların getirdiği bu helalleşme çözümü, bir çare 

olarak görülmeli, bir çıkış yolu olarak bilinmelidir.  

05.02.2004  

 

  



  

  

Şaban DÖĞEN 

Mehmet Vehbi nasıl “arslan hoca” oldu   

  

  

Isparta Hacılar köyünden Nur talebesi çoban Halıcı Sabri’nin yanına uğrar. Hoş-

beşten sonra Halıcı Sabri, “Hayrola ne bu vaziyet? Ayağın çarıklı, üstün abalı, 

başın sarıklı nereye böyle?” der.  

“Ben çobanım ağabey” diye cevap verir misafir. “Mehmed Vehbi Efendiyi görmeye 

geldim. Bir müşkilim var, onu soracağım.”  

“Söyle ben halledeyim.”  

“Senin yapacağın iş değil, ben onunla görüşmek istiyorum.”  

“Kardeşim, bu vaziyette sen o muhterem hocamın yanına gidemezsin.”  

“Neden?”  

“Onun yanına gidebilmek için turist modeli bir ayakkabı giyeceksin—o zamanlar 

turist denilen sivri uçlu ayakkabılar modaymış—ütülü pantolonun olacak. Kıravat, 

frenk gömleği, ceket, bir de fötr şapka gerekli. Hoca Efendiyle ancak böyle 

görüşebilirsin. Ayağının çarığıyla, üstünün abasıyla gidilir mi o muhterem zâta?”  

Aslında takılmak istiyordu Halıcı Sabri. Onun sabrını ölçüyordu.  

“Ben çobanım, çoban Sabri Efendi. Benim kıyafetim sana nene lâzım. Sen bana 

Hoca Efendinin adresini söyle yeter.”  

Meğer Mehmet Vehbi Efendi de o anda Halıcı Sabri’nin yanındaymış. Sabri Efendi, 

“Hocam,” demiş. “Ayağı çarıklı, omuzu abalı, başı sarıklı bir misafiriniz var.”  

“Buyursunlar” demiş Hoca Vehbi Efendi ve devam etmiş, “Evlâdım, tâ Isparta gibi 

yerden gelmişsin. Nedir müşkülün?” “Hocam, sormayın bizim oraya Bediüzzaman 

diye birisi geldi. Cuma namazını kılmazsanız gavur olursunuz’ diyor. (Böyle 

demezdi şüphesiz Bediüzzaman, maksadı Hoca Efendiyi tahrik edip risâleleri 

okutmaktı.) Biz de fıkıh kitaplarından okuyoruz. ‘Üç Cumayı terk edenin cenaze 

namazı kılınmaz’ diye. (Yine tahrik!) İki mescid arasında kalmış bînamaza döndük. 

Onun eserlerinden iki tane getirdim. Onları okuyup da bana yol gösterin n’olur 

hocam.”  

Sözünü bilmez kimseler gibi, çıkışıp, “Hocam, siz nasıl bir cür’etle Bediüzzaman 

gibi bir allâmenin eserlerine tefsir değil dersiniz, utanmadınız mı? Allah’tan 



korkmaz mısınız? Okuyun da öyle söyleyin” dese, tahrik etmiş olur, değil 

okumasını sağlamak, belki de kovdururdu kendini.  

Hemen kitabı alıp okumaya başlıyor Mehmet Vehbi Efendi. Daha açar açmaz helâk 

olan âlimlerle ilgili hadis-i şerifi görüyor. Sonuna kadar okuyor okuyor; okudukça 

ağlıyor, okudukça ağlıyor ve yeminle şöyle söylüyor: “Evlâdım, Bediüzzaman, 

Mehmed Vehbi’nin imansız gideceğini hissetmiş, seni imdadıma göndermiş. Eğer 

bu eserler elime ulaşmasaydı, onları görmeseydim imansız gidecekmişim ahirete. 

Bunların böyle güzel tefsir edildiğini önceden bilseydim bütün eserlerimi yakardım. 

Bunları bana bırak, belki necatıma vesile olur. Git, Bediüzzaman’ın elini, 

ayaklarının tozlarını öp benim için, beni affetsin.”  

Çoban dönüyor Isparta’ya. Kamerayla olup bitenleri seyretmiş gibi talebesi daha 

gelmeden dış kapıya çıkıp onu karşılayan Üstad, talebesini görür görmez, “Keçeli, 

sahralar dolusu kırmızı koyun tasadduk ettin” diyerek onu tebrik ediyor. Hani, 

hadis- i şerifte buyuruluyor ya, “Bir kimsenin imanının kurtulmasına vesile olman, 

senin için sahralar dolusu kırmızı koyunu sadaka olarak vermekten daha 

hayırlıdır”2 diye. Üstad bu iltifatıyla talebesinin yaptığı hizmetin önemine dikkat 

çekiyor, o da, “Sayenizde Üstadım” diye cevap veriyordu.  

Talebesi Hafız Ali’nin, “Konya âlimlerinin Risale-i Nur’u yazmakta ve takdir 

etmekte olduklarını ve tefsir sahibi Hoca Vehbî’nin (r.a.) Risale-i İhlâs karşısında 

mağlûbiyetiyle beraber, Risale-i Nur’a karşı hayran ve takdirkâr olması 

münasebetiyle Hafız Ali demiş: ‘Risale- Nur’un bir kerametidir. Öküze et ve 

arslana ot atmaz. Öküze ot verir, arslana et verir. O arslan hocanın en evvel, İhlâs 

Risaleleri eline geçmiş”1 diye ifadelerin yer aldığı mektubunda bahsettiği arslan 

Hoca işte Konyalı bu Mehmet Vehbi’dir.  

Dipnotlar:  

1. Kastamonu Lâhikası, s. 198.  

2. Buharî, Cihad: 103; Müslim, Fezâilü’s-Sahabe: 34. 

19.02.2005 

  

  

1/13/2006 - Ona Mescid Ül Aksa'da Rastladım 

Kategori: Hatiralar 

Ona Mescid Ül Aksa'da Rastladım 

 

Mevki: Kudüs. Mekân: Mescid ül Aksa Tarih: 21 Mayıs 1972 Cuma. Ben ve gazeteci 

arkadaşım rahmetli Said Terzioğlu, İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımı ile bu 

mübarek makamı dolaşıyoruz. 

http://www.blogcu.com/nurdanhaleler/Hatiralar/


Kudüs Kapalı Çarşısı’nda rüzgâr gibi dolanan entarili kahvecilerin ellerindeki askılara 

çarpmadan biraz yürüdünüz mü, önünüze çıkan kapı sizi Mescid ül Aksa’nın önüne 

kavuşturur. Mir’ac mucizesinin soluklanıldığı ilk Kıble’mize yani... Hemen oracıkta, ilk 

avlu vardır ki, hâlâ bizim lâkabımızla anılır. “12 bin şamdanlı avlu” derler oraya. 

Yavuz Selim 30 Aralık 1517 salı günü Kudüs’ü devlete katmıştır da, ortalık kararmıştır. 

Yatsı namazını o avluda kılar. Kendisi ve bütün ordu beraber. Şamdanları yakarlar. 

Tam 12 bin şamdan... O isim oradan kalmadır. Sekiz on basamaklı geniş merdiveni 

adımladınız mı, o mukaddes Mescid’in bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. 

 

O’nu o merdivenin başında gördüm. İki metreye yakın bir boy. İskeletleşmiş vücudu 

üzerinde bir garip giysi. Palto?.. Hayır, kaput, pardesü veya kaftan? Değil. Öyle bir şey, 

işte. 

 

Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi? Hiçbirisi değil. Oraya dimdik, dikilmiş. Yüzüne 

baktım da, ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüzbinlerce çizgi, kırışık 

ve kavruk bir deri kalıntısı. 

 

Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız. 

İstanbullu. “Kim bu adam?” dedim. 

 

Lâkaydi ile omuz silkti. “Bilmem,” diye cevap verdi. “Bir meczub işte. Ben bildim bileli, 

yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi, hâlâ duruyor ya... Kimseye bir şey sormaz. 

Kimseye bakmaz, kimseyi görmez.” 

 

 

KAN MI ÇEKTİ NEDİR? 

 

Nasıl, neden, niçin hâlâ bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe “Selâmünaleyküm baba” 

dedim. 

 

Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk 

gözlerini araladı. Yüzü gerildi. Bana, bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi: 

 

— Aleykümüsselâm oğul... 

 

Donakaldım. Ellerine sarıldım, öptüm öptüm... 

 

— Kimsin sen, Baba? dedim. 

 

Anlattı ki, ben de size anlatacağım. 

 

Ama evvelâ biliniz. O canım Devlet çökerken, biz Kudüs’ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir 

hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günüdür. Tutmaya imkân 

yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor, Devlet, zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen 

zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir ardçı bölük bırakırız. Âdet odur ki kenti 

zabteden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. 

 

Anlattı, dedim ya. Gerisini tamamlayayım. 

 

— Ben, dedi, Kudüs’ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan ardçı bölüğünden... 



 

Sustu. Sonra, elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı: 

 

— Ben, o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makinalı 

Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan’ım... 

 

Yarabbi. Baktım, bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı, öpülesi 

sancak gibiydi... 

 

Ellerine bir kerre daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı: 

 

— Sana, bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? 

 

— Elbette, dedim, buyur hele... 

 

Konuştu: 

 

— Memlekete avdetinde yolun Tokat Sancağı’na düşerse... Git, burayı bana emanet 

eden kumandanım Kolağası (Önyüzbaşı) Musa Efendi’yi bul. Ellerinden benim için bus 

et (Öp). Ona de ki... 

 

Sonra, kumandanı olduğu takımın makinalısı gibi gürledi: 

 

— O'na de ki, gönül komasın. Ona de ki, “l1. makinalı takım Komutanı Iğdır’lı Onbaşı 

Hasan, o günden bu yana, bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. 

 

Tekmilim tamamdır kumandanım” dedi dersin... 

 

Öleyazdım. 

 

Sonra yine dineldi. Taş kesildi. Bir kez daha baktım. Kapalı gözleri ardından, dört bin 

yıllık Peygamber Ocağı ordumuzun serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. 

Nöbetinin başında idi. Tam 57 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen 

devletine küsmemişti. 

 

 

YILLAR SONRA 

 

Bu hatıramı, TV’deki uzun dizimin birisinde anlattığım vakit, zamanın Genelkurmay 

Başkanı beni aramıştı. “Bu aziz askeri bulmak için” aracı olmamı istiyordu. Hasan 

Onbaşı bizdendi... O halde unutulmak kaderi idi. Öyle de oldu zaten. Aramadık ki, 

bulalım. 

 

Bulunamazdı zaten. O ki, göklere başvermiş bir ulu selvi idi. Ve bizler ki, başımızı 

kaldırmış olsak bile, uzandığı feza ufkuna yetişemeyecek cılız otlara dönüşmüştük. Biz, 

sadece unuturduk. Unuttuğumuz diğerleri gibi o nöbet noktasındaki elmas mânâyı da 

unutmuştuk... Bilmem şu an, ne yapıyorsunuz sevgili dostlar. 

 

Ben sizlere, Onbaşı Hasan’ı takdim ederim. 

 



 

Merhum İlhan BARDAKÇI Beyefendinin 

başından geçen bu hadise, 1991 tarihli ZAFER Dergisinde, kendi kaleminden 

yayınlanmıştır. 

 

Menitn Münir-Milliyet.18-3-2006 

  

Masonluk bahçesinde var bir yılan 

 

1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisi'nin ilk genel başkanı 

olan emekli General Ragıp Gümüşpala aniden ölünce yerine geçmek 

için amansız bir rekabet başladı. 

Bunlardan biri o zamanlar pek adı duyulmamış olan, saçları erken 

dökülmüş, kiloları elbiselerini zorlayan, köylü bir mühendisti. 

Süleyman Demirel.  

Rakipleri Demirel'i küçük düşürmek için Amerikalıların adamı 

olduğunu ve mason olduğu iddialarını yaydılar.  

Amerikalıların adamı olmak pek o kadar önemli değildi. Türkiye'nin 

tamamı Amerika'nın adamıydı, o Soğuk Savaş günlerinde.  

Ama masonluk ağır bir ithamdı. Masonların halk arasında çok kötü 

bir namı vardı. 

 

40 yıllık yalan 

Demirel masondu. Masonluğunun ortaya çıkmasının ona genel 

başkanlık seçimleri kaybettirebileceğini biliyordu. Büyük masonlara 

başvurdu, mason olmadığına dair belge istedi.  

Bu talep masonlar arasında fırtınalar yarattı. Demirel'e istediği 

belgeyi vermezlerse aralarından birinin başbakan olmasını 

engelleyebilirlerdi. Verirlerse yalan söylemiş olacaklardı.  

Verdiler. Bu vermede Demirel'in başbakan olduktan sonra onlara 

yapacağı iyiliklere ağızlarının sulanmamış olduğunu varsaymamak 

mümkün değildir.  

Bazı masonlar bunu yutamadı. Bunlar azınlıktaydılar. Ayrıldılar ve 

bir başka cemiyet kurdular. 

Demirel rakiplerini yendi, Adalet Partisi'nin başına geçti ve çok 

geçmeden başbakan oldu. 

O gün bugündür, kırk yılı aşkın bir süre bu yalan Türk 

masonluğunun geçmişinde eski bir savaştan kalan patlamış bir mermi 

gibi gömülü duruyor. 

Bu yazdıklarımı birilerinin yalanlayabileceğini bilerek yazdım. Ama 

kim ne kadar yalanlarsa yalanlasın, anlattıklarımın doğru olduğunu 

biliyorum. Ne olup bittiğini yıllarca önce masonluğun en üst 

makamlarında bu olayı yaşamış, servetinin bir bölümünü teşkilata 

bağışlamış değerli bir masondan dinlemiştim. 

 

Pes vallahi! 

Dolayısıyla eski büyük üstatları (yani patronları) ile genel sekreterleri 

ve saymanlarının yolsuzluk iddiaları arasında masonlukla ilişkilerinin 



kesildiğinin açıklanmasına şaşmadım.  

Ardından masonluğun en üst mevkilerinden, Brezilya dizilerini 

andıran paspallıkta karşılıklı ithamların kamuoyunun önüne 

dökülmesi de beni şaşırtmadı.  

Yılanın elinden bir defa elmayı alıp yedikten sonra her şey olabilir. 

Ama gene de pes vallahi!  

Bir ahlaki kaideler, prensipler ve ritüeller birlikteliği, bir tür, din 

olmayan din olan masonluğu bile dejenere ettik.  

Kutsal hiçbir şey kalmadı mı bu ülkede? Çürümemiş bir tek kurum 

yok mu? Her tuttuğumuzu ille kirletmek zorunda mıyız? 

Masonlar gerçeği açıklamalı, özür dilemeli, "yunmalıdırlar." Bunu 

hem kendileri için yapmalıdırlar hem de bir erdem örneği borçlu 

oldukları Türk halkı için. 

  
 

  

MASONLAR AYRI BİR DEVLET GİBİ 

 

  

Masonlar "ağızlarındaki baklayı" çıkartıyor. Kendilerini gizlemeye özen gösteren 

masonlar, ilginç bir kitap serisiyle sırlarını ortaya döktüler. "Mason 

Üstadları"ndan biri olan Celil Layıktez'in 1721'den 2000'li yıllara kadar 

masonların Türkiye'deki çalışmalarına yer verdiği, adeta "bir iç yazışma" şeklinde 

kaleme aldığı dört ciltlik kitabın ilk iki cildinde, 1970 yılına kadarki gelişmeler 

anlatıldı. Dizinin üçüncü ve dördüncü ciltlerinin ise bu yıl içerisinde yayınlanması 

bekleniyor. Kitabını, "Büyük Üstad"lardan müteveffa Sahir Talat Akev'in, Türkiye 

Büyük Locası'nın arşivlerini kullanımına açması ve yurtdışındaki mason 

localarından sağladığı belge ve bilgilerle hazırlayan Layıktez, masonluğa dair daha 

önce bilinmeyen pek çok konuyu ele alıyor.  

HİÇBİR OTORİTEYİ TANIMIYORLAR 

Kitabının ilk cildinde 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'daki masonik faaliyetlere yer 

verildi. Uzun ve karmaşık bir sürecin sonunda bugünkü masonluğun kurucu birimi 

kabul edilen Türkiye Büyük Locası'nın 12 Ağustos 1955 tarihinde yayınlanan 

kuruluş beyannamesinde, masonların, "masonik kudret" üzerinde başka bir güç 

tanımadıkları vurgulandı. Beyannamenin ilgili bölümünde şöyle denildi: 

"Ankara vadisinde çalışan Uyanış, Bilgi, Barış, İnanış ve Dikmen Muhterem 

Mahfilleri'nin salahiyetli murahhasları Büyük Locaların masonluğun ilk üç 

derecesi üzerinde yegane masonik kudret olduğunu, bu kudretin fevkinde, idari, 

mali, kazai veya teşri hususlardan hiçbir otoritenin mevcut olmadığını aynen kabul 

ederek, alenen beyan ve ilan ederler ki; Türkiye Büyük Locası'nın merkezi 

Ankara'dır. Türkiye Büyük Locası'nın kanun, nizam ve kararları umum heyetince 

kabul olunur ve Türkiye Büyük Locası'nın federal konseyince tatbik mevkiine 

konulur. Bağlı localar, bulundukları vadilerde mahalli birlikler vücuda getirmekte 

serbest değildirler. Localar, umumi heyetin, kanun, nizam ve kararlarına göre 

hareket ederler. Türkiye Büyük Locası üyeleri üzerinde yasama, yürütme ve 

yargılama yetkisinin mutlak sahibidir. Bu ilkelere dokunulamaz ve değiştirilemez."  



Kitapta pek çok yerde, masonların faaliyetlerini yürütürken kendilerinin kaleme 

aldığı "anayasa"ya uygun hareket edilmesi yönündeki talepler dile getiriliyor, 

zaman zaman "Anayasa değişiklikleri" yapıldığı anlatılıyor, "anayasa"da yer 

almayan hükümlerin "kanun"la düzenlenmesi öngörülüyor ve bu hükümleri 

yürütecek olan yetkili masonlardan ise "kaymakam" olarak söz ediliyor. 

"Anayasa"nın basıldığı ve "biraderler"e dağıtıldığı anlatılan kitapta, basılı 

"anayasa"nın fiyatının 2,5 lira olarak belirlendiği de kaydediliyor.  

MEĞER "UYUMAMIŞLAR"! 

Kitapta, masonların bir dönem faaliyetlerini durdurduğu yönündeki açıklamaların 

gerçeği yansıtmadığı da itiraf ediliyor. Kitapta, "Masonluk, başkası tarafından 

kapatılmadan, kendi kendine uykuya girmiştir. Bu arada Yüksek Şura ile üç loca 

sükunetle çalışmalarına devam etmiştir. Localarına gidemeyen kardeşler, lokanta 

veya evlerde sohbet toplantıları tertip ederek, hasret gideriyorlardı" denildi. 

Kitapta, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve 

Cumhuriyet Locası Üstad-ı Muhteremi Münir Akkaya'nın kapatılma kararını 

önceden bildirdiği, böylece evraklar ile bankalardaki paralara, hükümetçe el 

konulmasının önüne geçilebildiği de belirtiliyor. Layıktez'in kitabında, bir süre 

"uyku"ya çekilen Türkiye'deki masonların, bu dönemde Başbakanlık ve 

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan İsmet İnönü'nün masonluğa yakın olduğu 

vurgulanarak, özel doktorluğunu ünlü mason "Hakim Büyük Amiri Mim Kemal 

Öke Kardeş"in yürütmesinin buna bir delil olduğu, İnönü'nün "uyku" döneminde 

masonlara "küçük parasal yardımlar"da bulunduğu da anlatılıyor. Devletteki 

masonik yapılanmaya ilişkin olarak çok sayıda örnek olaya yer verilen kitapta, 6 

Eylül 1970 tarihinde yapılan bir toplantıda o yıl yeni konulan "işletme vergisi"nin 

mason localarındaki büfeleri de kapsayacağı bilgisinin "Maliye Bakanlığı'ndaki 

kardeşler" tarafından önceden bildirilmesi üzerine, büfelerin derhal kapatıldığı ve 

böylece mali bir yükten kurtulma imkanının bulunduğu belirtiliyor.  

"DEMİREL BİRADER"E "MASON OLMADIĞI" KAĞIDI VERİLDİ! 

Celil Layıktez'in kitabında, uzun yıllardır tartışma konusu olan eski 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verilen "mason olmadığına dair" yazı ile ilgili 

de ilginç açıklamalar yer alıyor. Kitapta, Demirel'den "Süleyman Demirel birader" 

diye söz edilirken, Adalet Partisi Genel Başkanı seçilmeden önce kendisine "mason 

olmadığı" yönündeki belgeyi veren Büyük Üstad Enver Necdet Egeran'ın, özel 

olarak toplanan locada "Demirel'in mason olduğunu yakinen bildiği halde, sırf 

politik başarısını sağlamak maksadıyla" böyle bir belge vermesinin hata olduğunu 

açıkladığı ve bu nedenle mason biraderlerinden af dilediği, "bu meselenin böylece 

kapatılmasını istediği" anlatılıyor.  

"İLİM NE KADAR MİLLİYSE, BİZ DE O KADAR MİLLİYİZ" 

Masonlara yönelik gayri millilik suçlamalarına da değinilen kitapta, Büyük Üstad 

Ahmet Salih Korur'un 1955 yılındaki bir "mabed toplantısı"nda yaptığı konuşmaya 

yer verilerek, Korur'un, "Millik konusunda 'ilim'in durumu ne ise masonluğun da 

mevkii odur ve ancak o kadardır. Çünkü masonluk, bir ?doktrin' değil midir? Bu 

itibarla masonluk cihanşumuldür" dediği aktarılıyor.  

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NU MASONLAR KURMUŞ 

Celal Layıktez, masonların "hayır işleri"nde faal oldukları görüşünü savunarak, 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Necat Locası tarafından kurulduğunu da öne sürdü. 

Kitapta, "1917 Mart ayında Necat Locası üyeleri, ?Himaye-i Etfal Cemiyeti'ni 

kurdular. İstiklâl Harbi esnasında cemiyet Ankara'da ?Türkiye Himaye-i Etfal 

Cemiyeti' unvanıyla ihya edildi" denildi.  



MÜSLÜMANLARA "ÇİFTE TEKRİS" 

Masonların, diğer dinlerin aksine İslâm dinine mensup olarak kendilerine üyelik 

başvurusu yapanları masonluğa giriş töreni olan "tekris"ten iki defa geçirdikleri de 

kitapta anlatılıyor. Loca arşivlerinde yer alan bir belgede, Aznavour isimli masonun 

İngiltere Birleşim Büyük Locası'na gönderdiği mektupta Osmanlı yönetiminde 

karşılaştığı sorunları anlatmasının yanı sıra "Müslüman masonlar"a ilişkin de bilgi 

veriyor. Mektupta, "Müslüman Türkler'in kurduğu bir locadan bir kardeş bize 

katılmak istiyor. Tedrisatlar farklı olduğundan onu yeniden tekris edeceğiz" 

deniliyor. Masonluktan çıkanlara ilişkin ağır hükümlere de yer verilen kitaptaki 

belgelerde, bu gibi şahısların "mason mabedleri"ne asla alınmamaları, girdiklerini 

fark edildiği durumlarda derhal dışarı çıkartılmaları, bu mümkün olmadığında ise 

toplantının kapatılması gerektiği belirtiliyor. Törenlerdeki "sır kelimeler"den de 

sözedilen kitapta, bunların mutlaka kısaltılmış hallerinin kullanılması, herhangi bir 

şekilde basılması gerektiğinde de yine kısaltılmış hallerinin kullanılması gerektiğine 

dair genelgelere yer veriliyor. Bu genelgelerden birisinde "mason mabedleri"ne 

asılan tabelalarda yer alan "K.U.Y.Y.Ş." harflerinin, "K.U.Y.AS." harfleri ile 

değiştirilmesi isteniyor. 

 

Akit.14-03-2005 

  

MASONLAR PERDEDE 

ŞİMDİ NEY DEVREDE ? 

  

Hasan Karakaya 

 

İlginç zamanlama... Masonlar "kapı"ları niye açtı? 

 

Kapılar, "önce kime" açıldı... Sabah'tan Balçiçek Pamir'e mi, yoksa; başlarında Kanal 

D'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Erceber'in bulunduğu 

"Hürriyet yöneticileri"ne mi?.. Sahi; Masonların büyük üstadı olan ve 1977'de ölen 

Prof. Dr. Hayrullah Örs'ün oğlu Ahmet Örs'ün ne işi var o fotoğrafta?.. Öyle ya; Ahmet 

Örs, Sabah gazetesinde "yemek yazıları" yazıyor!.. Ama, Hürriyet ve Kanal D'cilerle 

aynı fotoğraf karesinde!.. 

Anlaşılır gibi değil... Sabah'ın anonsunda Balçiçek Pamir'in adı ve fotoğrafı var, ama 

Sabah'ın "yemek" yazarı Ahmet Örs, Kanal D ve Hürriyet yöneticileriyle?!?.. 

Siz olsanız sormaz mısınız; 

Masonlar, Hürriyet'e mi açtı kapılarını, Sabah'a mı?.. Yoksa, "hepsine birden" mi?.. 

Ya da, daha önemli bir soru; 

Ortalıkta fol yok, yumurta yokken, bu "kapı"lar niye açıldı?.. Onlar mı açtı, gazeteciler 

mi açtırdı?.. 

Sabah, önceki gün başladı "Mason tefrikası"na!.. Hürriyet, "Sabah'tan geri kalmamak" 

için olsa gerek, önceki gün "anons"unu verdi, dün de "tefrika"ya başladı!.. Yazdıkları, 



bilinmeyen şeyler değil!.. 

İyi de; kapılar, neden açıldı?.. "En gizli törenler"in yapıldığı "Sır Oda"yı niye gösterme 

gereği duydular?.. 

"Masonların gocunduğu" bir olay mı yaşandı son günlerde?.. "Kendilerini temize 

çıkarmak" gibi bir telâşın içine mi düştüler de açtılar "kapı"ları?.. 

Şöyle bir düşündüm... Hayır, böyle bir olay yok!.. 

Sonra, "acaba" dedim kendi kendime; kapıların açılışında, "Kurtlar Vadisi" adlı 

dizinin bir rolü var mı acaba?.. 

Malûm; geçtiğimiz Perşembe akşamı, "yeni bölüm"ü yayınlanmadı Kurtlar Vadisi'nin... 

Ama önceki hafta ve ondan önceki haftada, "Baron" koltuğundaki Mehmet 

Karahanlı'nın "öldürülüşü" üzerinden "müthiş mesajlar" verildi!.. 

"Baron Karahanlı"nın; bir "mason" simgesi olan "7 Kollu Şamdan" figürünü 

çağrıştıran "7 Başlı Ejderha" amblemini taşıyan "örgüt" tarafından "infaz" edilmesi 

esnasında "müthiş göndermeler" yapıldı!.. 

Herkes, bu infazın "Tapınak Şovalyeleri"nin işi olduğunda görüş birliğine vardı!.. 

Önceki hafta ise; 

"Baronluk için kulisler" yapıldığı esnada, Konsey üyesi Samuel'in "İplikçi Nedim"e 

söylediği söz, hayli enteresandı: 

"Bugüne kadar çok padişahlar, çok başbakanlar oturttuk koltuğa!.. Çoğunu da 

indirdik!.. Ama, artık yeter!.. Bundan sonra, yönetimin başına biz geçecek ve biz 

yöneteceğiz!" 

Bu sözler, nihayetinde bir "senaryo" ürünü de olsa, beni bir hayli düşündürmüştü!.. 

Acaba; Tapınak Şovalyeleri, "perde gerisi"nde kalmaktan vazgeçip, doğrudan 

"sahne"ye çıkmaya hazırlanıyordu da, dizi, bunun "işaret"ini mi veriyordu?.. 

DOLARLAR... YULARLAR! 

Derken, Kırgızistan'dan "ayaklanma" haberleri gelmeye başladı... Güya, "seçimde hile" 

yapılmıştı ve halk, Asker Akayev'e karşı ayaklanmıştı!.. 

Adına, "Pembe Devrim" diyorlardı!.. Gürcistan'dakinin adı da, "Turuncu Devrim"di!.. 

Ukrayna'dakinin rengi neydi, şu an hatırlayamadım!.. 

Yalnız, her ne hikmetse, "halk devrimleri"nin arkasında, yine "o isim" vardı; 

George Soros!.. 

Gürcistan'daki devrim için, "6 milyon Dolar" harcadığı yazılmıştı!.. Sonuçta, 

Gürcistan'ın başına, "karısı Musevi" olan bir adam, evet Saakaşvili oturtuldu!.. Karısı 

Sandra Roelofs, bir "Hollanda Yahudisi"dir!.. Aynı George Soros'un, Kırgızistan'daki 

"Pembe Devrim"(!) için de, "medya" ve "STK"lar kullansın diye "4 milyon dolarlık bir 

bütçe" ayırdığı ortaya çıktı!.. 

Sonuçta, Asker Akayev, ülke dışına kaçtı!.. 

"Katıksız bir Siyonist" olduğu bilinen George Soros, bir kere daha başarmıştı!.. 

"Dolar"ları dağıtıp, "yular"ları ele geçirmişti!.. 

Ardından, "gövde gösterisi"ne dönüşen "DEHAP mitingleri" ve "Türk bayrağını 

yakma" girişimi!.. Kınamalar, protesto yürüyüşleri, "bayrak asma" yarışları!.. 

Derken, Washington'dan bir haber: 

"Washington ile gerilen ilişkileri düzeltmeye çalışan hükümet, ABD'nin İncirlik'i 

'lojistik merkez' olarak kullanma talebine 'yeşil ışık' yakmaya hazırlanıyor. ABD'ye 

giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mercan, kararın yakında verileceğini açıkladı. 

ABD'ye hükümetin aylar sonra yanıt vermesi, Ermeni lobilerinin 24 Nisan'da soykırım 

iddialarını tanıtma kampanyalarının önüne geçmek, Suriye ve İran konularında gerilen 

ilişkileri yumuşatmak amaçlı görülüyor. ABD ve İsrail'e de ziyaret planlayan 

Erdoğan'ın Bush'tan randevu talebinde bulunduğu öğrenildi." 



Tayyip Bey, Mayıs'ta İsrail'e gidecek mi?.. 

"Özür" anlamına gelecek bu ziyaret, "kuvvetle muhtemel" görünüyor!.. Zira; bu 

ziyaretin "asıl" amacının, "Beyaz Saray'ın kapılarını açmak" olduğu ileri sürülüyor!.. 

İLK MASON PADİŞAH! 

İşte bu "kapı açmak" meselesi, hayli düşündürdü beni!.. 

Tayyip Bey'in "Beyaz Saray kapılarını açmaya zorlandığı" şu günlerde; Hür ve Kabul 

Edilmiş Masonlar Locası'nın "Sabah ve Hürriyet'e kapılarını açması" ilginç bir tevafuk 

gibi geldi bana!.. 

Bu "kapı açma" olaylarının, "Kurtlar Vadisi"nden sonra gerçekleşmesi de, ister istemez 

düşündürüyor insanı!.. 

Masonlar, bir "alınganlık" mı gösterdi acaba?.. Dizide verilen mesajlardan sonra, bir 

"aklanma telâşı"na mı düştüler?.. 

Yoksa; yine "zılgıt" mı yediler?.. 

"Zılgıt" meselesine geçmeden önce, Kurtlar Vadisi'nin son bölümündeki "diyaloğu" 

tekrar hatırlayalım!.. 

"Konsey yönetimi"nde yer alan Samuel, Konsey Başkanlığı'na aday olduğunu açıklıyor 

ve dindaşı "İplikçi Nedim"den şöyle "destek" istiyor: 

"Bugüne kadar çok padişahlar, çok başbakanlar oturttuk koltuğa!.. Çoğunu da 

indirdik!.. Ama, artık yeter!.. Bundan sonra; yönetimin başına biz geçecek ve biz 

yöneteceğiz!" 

Bunlar, "bir senaryonun basit cümleleri" değil!.. Bu sözler, "tarihî gerçekler"le de 

örtüşüyor!.. 

Masonlar, gerçekten de, tarih boyunca kimini tahta çıkardı, kimini de indirdi!.. 

Meselâ; 1875 yılında, Osmanlı büyük "ekonomik ve siyasal bunalımlar" yaşıyordu!.. İç 

ve dış borçlar "ödenemez" duruma gelmişti!.. Dahası; Bosna-Hersek'te köylüler 

ayaklanmış, Zagor'da Bulgarlar isyan etmiş, Rusya ile yaşanan sınır sorunları, Sultan 

Abdülaziz'i iyice bunaltmıştı!.. 

Mayıs 1876'da Süleyman Paşa komutasındaki Harbiye öğrencileri, Sultan Abdülaziz'i 

tahttan indirip, yerine 5. Murat'ın oturtulmasını sağlamıştı!.. 

Darbeye, "medreseli öğrenciler" de katıldığı için, bu darbenin adına "Softalar Darbesi" 

denilmişti!.. 

Oysa, darbeyi yapanlar "softalar"(!) değil, "mason"lardı!.. 

Tahta 5. Murad'ın oturmasında büyük rol oynayan Mithat Paşa, bir "mason"du!.. Şu 

işe bakın ki, tahta oturtulan 5. Murad da, tahta çıkmazdan birkaç ay önce Prodos 

Locası'na kaydolmuş ve o da "Mason" olmuştu!.. 

İLK MASON BAŞBAKAN! 

"İndirme"ye gelince... 

Sultan 5. Murad'dan sonra tahta geçen Sultan Abdülhamid Han; kendisine "Filistin'de 

toprak karşılığında Osmanlı'ya para yardımında bulunmayı" teklif eden Thodor 

Herzl'in teklifini reddedince, masonların egemen olduğu "İttihat ve Terakki"ciler 

tarafından tahttan indirildi ve Yunanistan'a sürgüne gönderildi!.. 

Tarihimizde; bunun gibi, nice "çıkarma-indirme" örnekleri vardır!.. Mesela; 5 Eylül 

1947-14 Ocak 1949 tarihleri arasında, "Türkiye'de bir ilk" olarak "Başbakanlık" yapan 

Hasan Saka, bir "Mason Üstad-ı Azamı"dır!.. Kabinesinde de "11 mason bakan" 

vardı!.. 

Her neyse... Konuyu dağıtmayayım, yine başa dönelim ve soralım: 

Masonlar, Sabah ve Hürriyet'e niye kapılarını açtı?.. Ve "neden" bugünlerde?.. 

Yine, bir "zılgıt" mı yediler?..  

KANAL 7'DEKİ GÖRÜNTÜLER! 



Hele hatırlayın... Kurtlar Vadisi'ndeki "görüntü"lerin bir kısmı, "gerçek" olarak 1997 

yılı Ocak ayında Kanal 7'de yayınlanmış ve Türkiye masonları, "büyük bir zılgıt" 

yemişlerdi!.. 

Ne dersiniz, "Refahyol İktidarı'nın yıkılışı" ile sonuçlanan o günleri yeniden 

hatırlayalım mı?.. 

Hafızalarımızı şöyle bir tazelesek, hiç fena olmaz herhalde!.. 

Efendim; 

"1997 yılı ocak ayında İstanbul'da iki büyük Mason locasında çekilen gizli kamera 

görüntüleri, Türkiye Masonları üzerinde şok etkisi yapmıştır. Kanal 7 ekranlarında 

yayınlanan bu gizli kamera görüntülerinin birincisi İstanbul'da bir locada 

gerçekleştirilir.  

Görüntülerde birkaç işadamının Masonluğa giriş merasimi, Masonik bir nikah töreni ve 

genel kurul toplantısının görüntüleri yeralmaktadır. Masonluğa yeni giren bir kişilerin 

göğsüne kılıç dayanarak ölüm iması yapılması, ellerini boğazında tutan salon 

görevlilerinin bu imayı tekrarlaması Masonluğa yabancı olan Türk halkının oldukça 

ilgisini çekmiştir.  

Bu görüntüler yayınlandıktan birkaç gün sonra, İstanbul'da adresi bilinmeyen bir 

Mason locasında yalnızca 33. dereceden masonların katılabildiği "şeytana tapma 

ayini"nin görüntüleri ekranlara yansır. Görüntüler Kanal 7 ekranlarında dakikalarca 

yayınlanır. Ayini yöneten büyük üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını 

içmekte ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırmaktadır.  

Gizli kamera görüntülerinin yayınlanması ile birlikte masonluk, ciddi bir tartışma 

konusu haline gelir. Ancak masonların kontrolündeki bazı medya kuruluşları bu 

konuyu hasıraltı edebilmek için olağanüstü bir çaba harcar. Bu medya kuruluşları, 

Mason localarındaki gizli kamera görüntülerini gündemlerine dahi almazlar.  

Aynı günlerde ortaya çıkan Aczimendi Şeyhi Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin konusu 

ise bu gazete ve televizyonlarda günlerce birinci haber olarak yer alır.  

9 MADDELİK TALİMAT! 

Ardından; İsrail Masonluk Yüce Konseyi'nden Türkiye Masonları Büyük Üstadı Necip 

Arıduru'ya sert bir uyarı gelir. Masonluktan ayrılan bazı kişiler tarafından basına 

sızdırılan 27 Mart 1997 tarihli uyarı metni, Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı 

anlamını taşımaktadır... 

Bu uyarıda, özetle denilir ki: 

1-Türk basınındaki ve ilgili kuruluşlardaki biraderleri örgütleyin ve Refah Partisi'ni 

iktidarı bırakmaya mecbur etmek için gerekli diğer bütün tedbirleri alınız. 

2-RP'nin itibarının tamamen yok olması ve seçmenlerinin ümidini kaybetmesi ile 

neticelenen siyasi bir konjonktür oluşturun. 

3-Her çeşit belgeyi, tutanağı, sirküleri ve riskli mektupları büyük sekreterlikten uzak 

tutun. 

4-Locaların toplantılarını belli bir zamana kadar, alışılmış merkezlerde 

gerçekleştirmekten kaçının. 

5-Size ikinci bir talimat ulaştırılıncaya kadar müracaat edenler konusunda son derece 

dikkatli işlemler yapın; aynı yanlışlıklara düşmeyin. 

6-Mason olmayanların ve mason cemiyetinden çıkarılmış eski masonların tapınaklara 

girişine kesin bir şekilde mani olun. 

7-Masonluğa ihanet etme suçunu işlemiş masonlara karşı tahkikatlara devam edin. 

Dönekleri, İskoç Riti'nin prensiplerine, âdetlerine ve geleneklerine uygun bir şekilde 

cezalandırın. 

8-Masonluk aleyhindeki radyo, gazete, televizyon, kitap, dergi gibi yayınları izleyip 



bunlara mani olun. Refah Partisi'ne mensup İslâmcı basını ekonomik, siyasi ve adli 

baskı yoluyla görevini yapamaz hale getirin. 

9-Bağımsız Büyük Komitemizi, bu skandala yol açan belirsizlikle ilgili ayrıntılı bir 

tutanak fezlekesi hazırlamakla görevlendirin ve neticeleri Fransa Yüce Konseyi'ne 

bildirin. 

14 Şubat 1997 Yüksek Konsey/Paul Veysett 

NİYE BUGÜNLERDE? 

"İsrail Yüce Konseyi" tarafından alınan bu kararların, "birer birer hayata 

geçirildiğini" ve "28 Şubat Süreci"yle birlikte Türkiye'nin nasıl bir "badire"ye 

sürüklendiğini hatırlatmaya, herhalde hiç gerek yok!.. 

Tüm bunları, elbette sizler de biliyorsunuz... 

Yalnız, benim bilemediğim ve cevabını hâlâ merak ettiğim soru şu: 

Aynı zamanda "emekli büyükelçi" olan Mason Locası'nın büyük üstadı Kaya Paşakay, 

Kurtlar Vadisi'ndeki "infaz sahneleri"nden sonra; bir yerlerden bir "uyarı" alıp da 

"kendilerini aklama çabası"na mı girişti, yoksa "artık sahneye çıkma zamanı geldi" 

diye düşünüp, "propaganda taarruzu"na mı başladı?.. 

Doğrusu, "zamanlama" hayli ilginç geldi bana!.. Hem de, "Kurtlar Vadisi!.. 

Kırgızistan'da devrim!.. İncirlik'te taviz talebi!.. İsrail'e ziyaret!.. Ve hükümetin 

bunaltıldığı.." şu günlerde!.. 

Acaba altından ne çıkacak?.. 

Filmin sonunu merakla bekliyorum!.. 

Hasan Karakaya 
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Mason olmanın dayanılmaz ağırlığı 

Dikkatinizi çekmiştir, bugünlerde bazı gazetelerde masonlarla ilgili ayrıntılı haberler 

yayınlanıyor. Mason locasının içinden çeşitli figürler, gizli törenlerin yapıldığı 

mekandan boy boy fotoğraflar… Acaba nereden çıktı?  

  

Masonlar zaman zaman kapılarını aralar, üzerlerindeki kimi soru işaretlerini bertaraf 

etmek için masum birtakım bilgileri kamuoyuyla paylaşırlar. Bunlardan birinde aktrist 

Zeki Alasya’nın nasıl ve neden mason olduğu faziletleriyle birlikte anlatılmıştı.  

Son yayınların perde arkasında ne var bilmiyorum. Televizyonların en çok izlenen dizisi 

Kurtlar Vadisi’nde, Baron’un öldürülme sahnesinde gizemli mekanın yanı sıra bazı 

dikkat çekici ritüeller kullanılmıştı. Bunların bir bölümü masonlukla, Tapınak 

Şövalyeleri ile ilişkilendirilmişti.  

Yeni bilgiler öğreniyoruz; mesela Türkiye’de loca sayısı 197, kayıtlı mason sayısı 13 bin 

500’müş. Dünyada mason locaları üye yitirirken bizde artış varmış, oran; yüzde 6,5, 

ilgililer daha çok gençlermiş. 11 Eylül’den sonra ABD’de 1,1 milyon, İngiltere’de 200 

bin kişi locayla ilişkilerini kesmiş.  

Burada Atatürk’ün yasakladığı, İsmet Paşa’nın serbest bıraktığı masonluğun ne menem 

şey olduğunu irdelemek değil amacım. Bir masona ait olduğunu bildiğim ‘Biz toplumun 

görülmeyen liderleriyiz.’ sözünün ne anlama geldiğini de değerlendirmek istemiyorum. 

Son yayınlar bana siyasi alanda yaşanan bazı masonluk tartışmalarını hatırlattı. Bütün 

imaj çalışmalarına rağmen Türkiye’de masonlukla suçlanmanın bedeli ağırdır. Özellikle 

siyasette mason damgası yediniz mi işiniz biter. Hâlâ da bu böyledir.  

1964’te olağanüstü toplanan Adalet Partisi Kongresi’ne masonluk tartışması damgasını 

vurdu. Rakipleri, en güçlü genel başkan adayı Süleyman Demirel’in mason olduğunu 

gösteren belgenin yer aldığı broşürü partililere dağıttı. İddiaların sonucu etkileyeceğini 

fark eden Süleyman Demirel, locadan Mason olmadığına ilişkin tekzip belgesi aldı.  

Demirel’in belgesi Türk masonları arasında ağır bunalıma yol açtı. Bu yüzden yönetim 

ikiye bölündü. Demirel, kongrenin sonunda genel başkan seçilmeyi başardı, ilk seçimde 

başbakan koltuğuna oturdu, ancak arkasında büyük bir tartışma bıraktı. Dünyada 

sadece Türkiye’de masonlar kendi içinde bölünme yaşadı. Bunun nedeni de Süleyman 

Demirel’e verilen ‘mason değildir’ belgesidir.  

1995 Aralık seçimlerinde bir gazete, fotoğrafıyla birlikte Mesut Yılmaz’ın mason 

olduğunu gösteren haber yayınladı. Yılmaz, bu haberi dönemin Refah Partisi ile ilişkili 

bazı siyasilerden bildi. Ardından fotoğrafın fotomontaj olduğunu söyleyerek iddiaları 

reddetti.  

Yılmaz, RP ile seçim sonrası koalisyon müzakerelerine başlarken masonluk 

suçlamalarını gündeme getirdi, kendisinden özür dilenmesini istedi. ANAP yönetimi 

haberi yayınlayan, bugün de masonlukla ilgili yayın yapan o gazetenin parti 



teşkilatlarına alınmasını bir genelgeyle yasaklattı.  

AK Parti’nin kuruluşu sırasında da ilginç bir mason tartışması yaşandı. Refahyol 

Hükümeti’nde Kültür Bakanlığı yapan İsmail Kahraman, yenilikçi kanadın önemli 

isimlerindendi. AK Parti’nin kurucusu Erdoğan’ın itibar ettiği, ağabey olarak gördüğü 

biriydi.  

Amblem ve parti isminin belirlendiği en son toplantı milletvekili lojmanlarındaki 

Kahraman’ın evinde yapılmıştı. Başlangıçta çalışmalara heyecanla iştirak eden 

Kahraman aniden siyasete veda ediverdi. Milletvekilliğine aday olmadı. Siyasete neden 

nokta koyduğu o günlerde konuşulmuştu. Kulağıma çarptığı kadarıyla nedeni ilginçti: 

Kahraman, AK Parti’nin, masonları da içine alacak şekilde açılım politikasına karşı 

çıkıyordu. Kahraman, partinin kurucuları arasında bulunduğu iddia edilen mason bir 

isme itiraz etti. Oysa, parti yönetimindeki genel görüş, toplumun bütün unsurlarını 

kapsayacak şekilde yelpazeyi geniş tutmaktı. O yüzden Kahraman’ın itirazları taraftar 

bulmadı.  

Gerçekler, mason localarının kapıyı biraz aralamasıyla değil ancak ardına kadar 

açmalarıyla ortaya çıkabilir.  

 

  

27.03.2005 



Gülay Göktürk  

ggokturk@tercumangazete.com 

  

  

MASONLUK / 28.03.2005 

  

 

Basının bazı konuları vardır; hiç eskimez, her zaman ilgi çeker ve 

"iyi iş" yapar.  

 Masonluk bunlardan biri.  

 Kafatasları, semboller, parolalar, karanlık dehlizler, garip kılıklar, 

esrarengiz yemin törenleri gibi merak gıcıklayıcı gizli ritüelleri 

yüzünden tirajı "garantili" konular arasında olduğu için mi  

mutlaka arada bir, bir "Mason Dosyası" patlatılır; yoksa başka 

siyasi sebeplerle mi aynı konu, neredeyse aynı bilgilerle ısıtılıp 

ısıtılıp piyasaya sürülür, bilemeyeceğim.  

 Ama sürülür işte...   

     Bundan yirmi yıl kadar önce Nokta'da çalışırken bana da böyle 

bir "Mason Dosyası" hazırlama işi düştüydü. Gittim görüştüm, 

oturdum okudum. Hani şu bütün mason dosyalarının değişmez 

kaynağı olan İlhami Soysal'ın kitabı dahil birçok kaynağı 

karıştırdım.  

    Ve sonunda gördüm ki, masonların böyle Leninistler gibi gibi 

hücreler halinde örgütlenmeleri, bütün o ritüelleri, gizlilik tutkuları, 

tamamen "anokronik" bir korkudan kaynaklanıyor.  

Düşünsenize; dünyada Fransız Devrimi'nden, Türkiye'de İttihat 

Terakki'den beri iktidardalar ama hala kendilerini "muhalefette" 

sanıyor, daha doğrusu iktidarda olduklarını daha yeni anlıyorlar! 

"İktidarda" derken, tek tek masonları kastetmiyorum elbette. 

Masonluğun temsil ettiği değerlerin iktidarından söz ediyorum. 

Yani, feodal devlete karşı ulus devletin, feodalizme karşı 

kapitalizmin, kilise dogmatizmine karşı laikliğin ve pozitivizmin, 

toprağa bağlı köylünün yerine "kendi kendini inşa etmiş hür 

insan"ın iktidarından... 

  Özetin özeti bir şekilde, hatta biraz kabasaba bir şekilde söylemeye 

çalışayım; benim araştırmamdan çıkardığım sonuç şuydu: 

Dünyanın ilk Aydınlanmacıları bunlar!  Aynı zamanda ilk 

"burjuvaları", ilk "laik"leri... "Kendi kendini inşa etmiş hür insan" 

sloganına bakarsanız, hatta ilk "birey"leri!   

İlk mensuplarının duvar işçileri olması da gayet mantıklı, çünkü o 

çağda Avrupa'nın o kapalı toplulukların dışına çıkabilen, kent kent 

dolaşabilen, yeni fikirlerle karşılaşma ve bunları gittikleri yeni 

yerlere taşıma imkânına sahip az sayıda meslek erbabından biri de 

taş ustaları, ya da şimdinin deyimi ile inşaat ustaları...  

   1999 yılında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, 90 

yıllık tarihinde ilk kez kapılarını basına açmaya karar verdiğinde de 

yazmıştım:  

      Masonluk üzerine kısacık bir araştırma bile hemen gösteriyor ki, 

bu gizemli örgütün loca tipi örgütlenmesi; bütün o gizli parolaları, 

esrarengiz ritüelleri; feodalizme ve kilise despotizmine karşı 
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muhalefette olan yeni bir sınıfın, yani ihtilalci burjuvazinin 

başvurduğu illegalite tedbirlerinden başka bir şey değil.  

Nitekim, daha sonra burjuvaziyi tahtından indirmek için siyaset 

sahnesine çıkan işçi sınıfı da, "hasım" olduğu sınıfın tarihi 

tecrübesinden yararlanıyor ve masonik loca tipi örgütlenmenin bir 

versiyonu olan Leninist hücre tipi örgütlenme modelini kullanıyor...   

Bütün bunlar anlaşılabilir şeyler. 

Garip olan, burjuvazinin "devlet" oluşundan yüzyıllar sonra bile, 

masonların muhalefetteymişçesine yarı "illegal" kalması. 

Kim bilir, belki de burjuvazinin Türkiye'de iktidar olduğuna bir 

türlü inanamamışlardır; ki bunu "liberal burjuvazi" olarak 

okursak, haksız da sayılmazlar.   

                      X                 x                 x 

Dünyada üç yüz yıllık yazılı tarihi olan, bizdeki geçmişi 1860'lara 

kadar uzanan bu örgüt, benim bilebildiğim, on yıllardır kendi içinde 

"glasnost" tartışması yapıp duruyor.  

  Anlaşılan sonunda reformcu kanat ağır bastı ve mabetler halka 

açıldı.  

 İyi güzel de, bunun hayli riskli bir karar olduğunun farkındadırlar 

umarım.   

Nokta'nın sözünü ettiğim kapak yazısını hazırlarken, konuştuğum 

üstatlardan biri, Masonluğa atfedilen o "hükümetler yıkan büyük 

güç" efsanesini hatırlattığımda, çok samimi bir şekilde, hatta biraz 

da mahcubiyet ve yakınmayla şöyle söylemişti: "Ahh, nerede! İnanır 

mısınız, biz işsiz arkadaşlarımıza iş bile bulamıyoruz artık. 

Masonluk artık tamamen bir ortadirek örgütü haline geldi." 

 Dediğim risk de bu işte...  

 Legale çıkmasıyla birlikte  masonluk, bütün o karalamalardan 

kurtuluyor belki ama aynı zamanda mistik çekiciliği de yok oluyor.  

Geriye sıradan, mütevazı bir hayır örgütü kalıyor sadece.                  

Bir de artık sadece müze değeri taşıyan o mabetler... 

Kim bilir, bakarsınız yakında kapısında bilet kesip yerli yabancı 

turistlere gezdirmeye başlarlar.  

Başörtüsü ve masonlar  

İki çok satan gazetede birden ‘masonluk’ dizisi başlamasını nasıl yorumlayacağız? Herkesin yorumu, “Biri 

başlayıp okur kazanınca diğeri de kendini tutamadı” gerekçesi... Bir yorum da, ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin 

gündeme taşıdığı her şeye burnunu sokan örgüt görüntüsünü masonların kendi üzerlerine alması...  

Arşivimi karıştırdığımda 1972 yılından buyana ‘Büyük Üstad’ sıfatlı kişilerin gazetelerde göründüğünü fark 

ettim. 28 Ağustos 1972 tarihinde, Abdi İpekçi, Milliyet’te ‘Haftanın Konuşması’ röportajını ‘Büyük Üstad’ 

Hayrullah Örs ile yapmış... Sonra bayağı uzun bir sessizlik ve 1990’larda neredeyse her ‘Büyük Üstad’ birer 

ikişer yıl arayla Hürriyet ve Sabah sayfalarında arz-ı endam eylemişler... Arada bir de, 16 Ocak 1996 tarihli 

Milliyet’te yayımlanan ‘Büyük Üstad Mesajı’ var... 2000 yılında, “Locaları basına açıyoruz” kampanyasıyla 

beni de çağırdıkları bir kamuoyu kazanma hamlesi yaptı masonlar...  

İlgimi çeken bazı ayrıntıları paylaşalım:  

Önce masonların sayısı... Şu günlerde yayımlanan dizilerde, ‘Büyük Üstad’ Kaya Paşakay bir sayı veriyor: 13 

bin 500... Orhan Alsaç zamanında bu rakamın yarısından da azmış mason sayısı: 6 bin... Can Arpaç 1993 

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2000/ocak/24/tkivanc.html


mülâkatında, “Sayımız sekizbin” demişti. Kendisinden ‘üst düzey bir mason’ diye söz edilen Yusuf Estroti, 

Üzeyir Garih suikastı sonrası (2001) kendisiyle konuşan Milliyet’e, “İki ayrı örgütlenmede 14 bin” bilgisini 

sunmuştu: Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası üyeleri 11, Özgür Masonlar Derneği üyeleri 3, toplam 14 

bin...  

Kaya Paşakay’ın 13 bin 500 rakamı yalnız Hür ve Kabul Edilmişler mi, yoksa Özgürler ile birlikte toplamı mı 

esas alıyor? Bu önemli. Özgürler “Biz de varız” çıkışını yaparken ‘toplam’ rakam verebilir de, Hürler 

diğerlerini ‘meşru’ kabul etmedikleri için görmezden gelme eğilimindeler; yoksa Kaya Paşakay öyle görmüyor 

mu?  

Son hamlede Tamer Karadağlı’nın adı dikkat çekti. Kendisi aday gösterilmiş, “Skandala bulaşmış birini 

içimize alalım mı?” diye düşünmektelermiş... İlginç. Herhalde tartışma “Almayalım” kararıyla sonuçlanmış 

olmalı; çünkü mason yapacakları kişileri afişe etmeleri çalışma tarzlarına uymuyor... Bir mason, kendisi 

ortaya atılıp “Evet öyleyim, ne olacak?” rahatlığını sergilemezse, kimse ondan “Kardeşimiz” veya “Birader” 

diye söz edemiyor. Yasak. Tek istisna ölmüş kişiler...  

Masonlar kendilerini hep ‘iyi ahlak’ derneği biçiminde tanımlıyorlar. Hatta, sorulunca “Masonum” 

denilememesini bile, “Masonluk en ideal insan demek, henüz ideale ulaşamamış birinin böyle bir iddiada 

bulunması beklenmemeli” diye açıklıyorlar. Ancak, bugüne kadar yetkili ağızların verdiği mülâkatlarda 

rastladığım bazı çelişkiler dikkat çekici.  

“Masonların birbirlerini tanımak için özel işaretleri var mı?” sorusu önemli. Hürriyet, “Masonlar el sıkışırken 

bir parmağıyla birbirine dokunurlarmış; bu doğru mu? Her el sıkışınızda bunu yapar mısınız?” diye sormuş. 

Yetkilinin cevabı şu: “Doğru tabii. Birbirlerine haber verirler ve eşit seviyede olduklarını belirtirler.”  

Oysa, 1993’te yapılan mülâkatta, Can Arpaç bunu inkâr etmekteydi. Sorular ve cevapları okuyalım:  

SORU- Mason selamı nedir? Ne anlam taşır? Eşcinsellerin selamına benzediği öne sürülüyor, karışmıyor mu?  

ARPAÇ- Eşcinsellerin nasıl bir selamı olduğunu bilmiyorum. Mason selamı diye günlük hayatımızda yaygın ve 

kesin bir uygulama yok. Lokallerimizin içerisinde sağ elimizi kalbimizin üzerine götürmek bir çeşit selam 

sayılabilir. Bu, sevgi, sadakat, bağlılık anlamındadır.  

SORU- Yani tokalaşırken baş parmakla karşınızdakinin başparmağının üzerine üç kez dokunmak gibi özel 

temaslarınız yok mu?  

ARPAÇ- Tarihe mal olmuş konularda öyle şeyler söyleniyor ki, söylenenleri bugün uygulamaya kalksak, 

gülersiniz.  

Görüyorsunuz, şimdi “Doğru tabii” diye kabullenilen ‘işaret’ konusu, bundan 12 yıl önce verilen mülâkatta 

inkâr ediliyordu.  

Neyse.  

Sabah’ta Balçiçek Pamir’in mülâkatında spot olarak kullanılan bir bilgi var: “Eşinin başı kapalı olan mason 

yok...” İlginç, değil mi? İlginçlik şurada: Toplumun her kesimini temsil iddiasında bir örgüt masonluk; ama 

her üç kadından ikisinin başını örttüğü gerçeği kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan bir ülkede, o üçte ikiyi 

temsil eden ailelerden tek bir kişiyi üye kabul etmiyor... Yoksa tersi mi doğru? Yani, eşinin başı örtülü insanlar 

arasından masonluğa ilgi duyan tek bir kişi çıkmadı mı bugüne kadar? Her iki ihtimal de can sıkıcı olmalı...  
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Henüz mülâkatlar bitmediğine göre, Kaya Paşakay ile görüşen gazeteciler, yukarıdaki paragrafta yer alan 

ikilemi “Hangisi doğru?” diye soru olarak yöneltebilirler kendisine. Merakımı giderecek olana şükran borçlu 

olacağım...  

Şundan dolayı: Türkiye’de uygulanan başörtüsü yasağı ile masonluk arasında doğrudan bir ilişki 

bulunduğunu düşünen bir dostum var. Israrla, “Yasağı sürdürten mason locaları” deyip duruyor. Üstelik, 

yasağın Fransa ve Almanya’ya taşınmasını da Kemal Gürüz ve Erdoğan Teziç’in ilişkilerine bağlıyor... “Öyle 

olsaydı, bizdeki locaların da bağlı olduğu İngiltere’de de yasaklanırdı başörtüsü?” soruma da bir cevabı var... 

İşin içinden ben çıkamadım, belki hazır açıklamalara başlamışken Kaya Paşakay yardımcı olur...  

Cevap vermek isterse aracılık ederim... Yeni Şafak.28-3-2005 

  

Türkiye'de Masonluk 

 

Masonlarla ilgili aklınızda tek bir soru işareti kalmayacak. SABAH sır dolu bir 

dünyanın kapılarını araladı. 

 

'Dünyanın en çok tartışılan konularının başında geliyor Masonluk. Bunda, Biraderlerin 

kurumsal disiplin çerçevesindeki ketumluğu etkili oluyor. Karşıtları da bu davranıştan 

doğan esrarengizlik havasından yararlanarak, her türlü yakıştırmayı, araştırmadan 

gündeme getiriyorlar. Bu yüzden, Emre Kongar'ın icadı "kafakarıştıroloji" deyimi, en 

çok bu alandaki tartışmalara uygun düşüyor. Ben Masonlar'a özgü deyimle bir 

"Harici" olarak, konuyu toplumsal işlevi üzerinde yoğunlaşıp inceledim. Böylece, 

objektif bir değerlendirmeye yöneldim.' Gazeteci Tarihçi Dr. Orhan Koloğlu  

DERLENEN HABERLER 

     

 

Solun Masonluk değerlendirmesi  

İlhami Soysal'ın Mason araştırması tarafsız olmakla beraber solun bakış 

açısını yansıtması açısından önemliydi.... Masonluk, Batı'nın tarihinde, 

Rönesans yapılaşması ve arkasından...devamı  
 

 

Büyük bölünme  

Demirel olayı Masonlar'ın iç çekişmelerini tetikledi. 

Sorumluların ihraç edilmesini isteyen Yüksek Şura ile, 

karşı saldırıya geçen Büyük Loca'nın inatlaşması 

bölünmeyle...devamı  
 

 

Türk Masonları'nın en büyük bunalımı  

Parti içi çekişmelerle gündeme getirilen 

Demirel'in Masonluğu konusu, basında 

yoğun kampanyaya neden oldu. Mason 

olmadığına dair belge gösteren Demirel 

için sorun kapandı, fakat 

kurumun...devamı  
 

  
 

Demokrasiyle uyanış  

Tek parti dönemine özgü yasaların 

ve cemiyetler yasasının değişmesi, 

Masonlar'a "uykudan uyanmak" 

için güçlü bir fırsat doğurdu DP'li 
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http://www.sabah.com.tr/2005/03/23/gnd112.html
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http://www.sabah.com.tr/2005/03/22/gnd110.html


vekilin, kurumun kapatılması için 

verdiği önerge yine...devamı  
 

  

 

'Uykuya yatma' devri  

Türk Ocakları'nın kapatılmasına 

kızan Mahmut Esat'ın başlattığı 

anti-Mason kampanyayla yaratılan 

gerginlik, dört yıl içinde sonuç verdi 

Yapılacak bir şey olmadığını fark 

eden Masonlar,...devamı  
 

  

 

Osmanlı'da Masonluk  

Masonluk Katolik ve Ortodoks 

kiliselerince tepkiyle karşılanırken 

Osmanlı ülkesi kuruma hoşgörülü 

yaklaştı. V. Murad'ın Mason olması 

buna örnektir.İttihat ve Terakki 

Cemiyeti faaliyetlerini...devamı  
 

  

 

İşgal altında değişim  

1918 sonunda İttihatçılar'a 

yöneltilen en büyük suçlama devleti 

savaşa sokmuş ve yenilgiye uğratmış 

olmaktı. Doğal olarak Masonluğun 

da İttihatçılık'tan arındırılması 

operasyonu...devamı  
 

  

 

Siyonizm damgası  

İttihatçı olan ama yönetici 

kademede yer alamayanlar 

kızgınlıklarını siyonizm 

suçlamasıyla tatmine çalıştılar... 

Mısırlılar'ın Osmanlı büyük 

locasına ilgi göstermesinden rahatsız 

olan...devamı  
 

  

 

Locaların şemsiyesi altında devrim  

İttihat ve Terakki Mason localarını 

"şemsiye" olarak kullandı. 

İttihatçılar'ın Selanik'teki locada 

yaptıkları toplantılarda Kur'an, 

tabanca gibi kuruma yabancı 

simgeler öne çıkıyor,...devamı  

Anayasada Mason Rolü 

 

Yunanlılar uzun süre I. Meşrutiyet'in anayasasının Masonlar tarafından hazırlandığını 

öne sürüp bu iddiayı yaydılar.  

BU söylentinin kaynağı V. Murad'ın bir Rum locası olan Proodos'ta tekris edilmesiydi 

ama, iddia doğru değildi.  

 

Locaların şemsiyesi altında devrim 
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İttihat ve Terakki Mason localarını "şemsiye" olarak kullandı. İttihatçılar'ın 

Selanik'teki locada yaptıkları toplantılarda Kur'an, tabanca gibi kuruma yabancı 

simgeler öne çıkıyor, vatansever yeminler ediliyordu.  

 

Abdülhamid iktidara geldikten sonra politikalarından endişe duyduğu Yeni 

Osmanlıları, tasfiye etmekte zorluk çekmedi. Bir belgesi olmadığı halde Mason denilen 

Mithat Paşa'yı anayasal şekilde uzaklaştırdı. Buna Masonlar'dan da bir itiraz 

yükselmedi. Buna karşılık Proodos locasının Üstadı Muhteremi Skaliyeri şahsen 

sorunlar yarattı. V. Murad'ın bir Rum Locası olan Proodos'ta tekris edilmiş olması 

sebebiyle Rum/Yunan kaynakları anayasanın -gerçeğe tamamen aykırı olarak- başta 

Skaliyeri ve İngiliz elçisiyle Mason İran elçisi olmak üzere Masonlarca hazırlandığını 

yayıyorlardı. V. Murad'ı kuruma kazandırma başarısı yüzünden şımarmış olduğu 

anlaşılan Skaliyeri, Osmanlı hanedanını Masonluğun altında düşünecek bir aşırılığa da 

varmıştı. Abdülhamid'in küçük kardeşi Mehmet Reşad (1909'da padişah olan) onun 

Masonluk teklifini reddettiğinde, herkesin içinde daha küçük kardeş Kemalettin'i 

gösterip "Senden küçük lakin mevkii senden büyük" demesi bunun bir örneğidir. 

 

İTTİHATÇILAR'IN PEK AZI MASON'DU  

Abülhamid'in Masonluğa karşı davranışı locaları yok etmeye yönelik değildi, zaten 

buna gücü de yetmezdi. Amacı ülkeyi dışarıdan yönetme eğilimlerini frenlemek ve de 

yerlilerin fazlaca ilgilenmesini önlemekti. Her türlü toplantıyı hafiyeleriyle sıkı izlemeye 

aldıran ve jurnallerini Yıldız'da toplatan sultan, hedefine barışçı yoldan ulaştı. Localar 

daha çok yabancıların kendi aralarında bir araya geldikleri yerler oldu, Türk ve 

Müslümanlar'ın hatta gayrimüslim vatandaşların ilgisi de azaldı. Buna dil farklılıkları 

ve ulusçu biraradalıklar da eklenince ortaya bir bütün güç değil, birbirleriyle 

etkileşmeyen localar çıktı. Toplumumuza anayasa ve parlamenter hayatı kazandıran 

Yeni Osmanlı Kuşağı'nı (1860-1890) izleyen Jöntürk Kuşağı (1890-1920), Abdülhamid 

sansürü ve jurnalciliğinin yoğun işlediği dönemde, serbestçe buluşup konuşabilecekleri, 

siyasal eylem hazırlayabilecekleri ortam bulma sıkıntısını yaşadılar. Bunlar ancak, 

kapitülasyonlar sebebiyle ne polisin ne de hafiyelerin girebildikleri yabancılara ait 

binalar olabilirdi. En başta da Mason locaları geliyordu. Rejim tarafından şüpheli 

yerler sayılmıyor ve rahat bırakılıyorlardı. İttihatçılar-Masonluk ilişkisinin 

ayrıntılarına girmeden önce, bütün İttihatçılar'ın Mason oldukları yolundaki önyargıya 

açıklık getirmek gerekiyor. Örgütlü direnci, önce Avrupa'da sürgünde bulunan 

Jöntürkler başlattı. Çok değişik cemaat ve dinlere, dillere bağlı olduklarından tam bir 

birlik kuramamış ve kendi içlerinde dağılmışlardır. Esasen pek azı Mason'du, üstelik 

aralarında ihtilalciler bulunabileceği için Avrupalı Masonlar bunlara iltifat 

etmiyorlardı. Ciddiliği sebebiylebüyük saygı duyulan Ahmet Rıza'ya 1892'de Fransız 

Masonlar'ı üyelik önermişler, ancak ondan ret cevabı almışlardı. 1903'te de görüşünü 

tekrar dergisinde tekrarlamıştır. Balkanlar'daki örgütlenmeye gelince, bunun Selanik'te 

gelişmesinin sebepleri üzerinde durmak gerekiyor. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra 

Balkanlar'daki reformlar için merkez kabul edilen kentlerin başında Selanik vardı ve 

ordu merkeziydi. Dolayısıyla çok sayıda genç "mektepli" subay buraya gönderiliyordu. 

Ayrıca bölgenin en önemli ticaret merkeziydi ve çeşitli Avrupa uluslarına ait cemaatler 

ve örgütler vardı. Çok sayıda yabancı işadamının bulunduğu kentlerde Mason locasının 

olması doğaldı. İttihatçılara, Büyük Üstat Emmanoel Karasso'nun deyimiyle 

"şemsiyelik" yapacak İtalyan Macedonia Rizorta Locası 1880'lerin başlarında burada 

kurulmuş ancak başarısız kalmıştı. 1900'de İtalyan Büyük Doğusu yeni bir girişim yaptı 

ve locayı uyandırdı. 1902'de Büyük Üstatlığına Selanik Hukuk Okulu'nda hocalık 

yapan, avukat Musevi Karasso getirildi. Ülke içindeki Jöntürkler'in Masonluk'- la 



ilişkiye girmeleri, ona güvenlerinin sonucudur. 

 

LOCADA İTTİHATÇI YEMİNİ  

1903-1908 arasında Macedonia locasına 154 kişinin alındığı biliniyor; bunların 42'si 

Türk'tür. İlk kaydolanlar arasında İttihat ve Terakki yönetiminde ön planda rol 

oynayan gazeteci Fazlı Necip'i, Talat Bey (Paşa), Midhat Şükrü'yü görüyoruz. 

Manyasizade Refik ve İsmail Canpolat gibi önemli rol oynayacak kişilerin ancak 1906 ve 

1907'de locada tekris olmaları, sorunun Masonluk'la ilgisi olmadığını kanıtlıyor. Başka 

localarda üye olanların diğerlerinin toplantılarına katılması adet olmadığı halde, Cavit 

Bey'in Macedonia'ya muntazam devam etmesi, bambaşka bir çalışmanın varlığını 

kanıtlıyor. Burada Mason yemini ya da tekris töreni ile, İttihatçı yemini arasındaki 

farka da dikkati çekmek gerekiyor. Birinciler klasik Mason yöntemine uyarken, 

İttihatçılar Kur'an ve tabanca gibi kurumun yabancısı olduğu simgeleri kullanıyorlardı. 

Yemin de vatanın kurtulmasıyla ilgiliydi. Ayrıca İttihatçılar içeride faaliyete geçince, 

Macedonia locasından büyük bir grubun ayrılıp Veritas locasını kurmaları da bize, 

Karasso'nun bir taktiği gibi geliyor. Böylece tamamen ihtilalci konuları konuşan grup, 

normal Masonlar'ı rahatsız etmeden toplantılar yapabileceklerdi. Açıkçası locada 

buluşanların hepsi Mason değildi. Nitekim 1870'lerden itibaren 42 yıl boyunca 

İstanbul'da yaşayan İngiliz gazeteci ve işadamı E. Pears anılarında açıklamıştır: "İttihat 

ve Terakki'nin pek azı Mason'dur ve sadece Masonlar'a dayansaydı asla başarılı 

olamazdı." 

  

  

Masonluk'tan çıkılabilir mi? 

 

Masonluk'tan ayrılmak isteyen kişi kalmaya zorlanmaz. Bu söylenti propaganda 

malzemesidir.  

 

En sonda verilecek yanıtı baştan verelim: Tabii ki çıkılabilir. Çünkü Masonluk'ta kişisel 

özgürlükler ön plana çıkar... Dolayısıyla Masonluk'tan ayrılmak isteyen birinin özgürce 

ayrılma hakkını kullanmasından daha doğal bir şey olamaz. Kaldı ki, Mason dernekleri, 

devletin dernekler yasasına göre kurulmuş ve çalışmaktadırlar. Öteki dernekler gibi 

resmi denetimlere açıktırlar. Herhangi bir dernekten istifa edilebildiği gibi, 

Masonluk'tan ayrılmak isteyen üye de, istifa ederek kurumla ilişkisini kesebilir. Bir 

başka ayrılma yolu da derneğin tüzüksel şartlarına uymamak nedeniyle Masonluk'la 

ilişkisinin kesilmesidir. Aidat ödememek, toplantılara uzun süre mazeretsiz devam 

etmemek gibi nedenler, üyeliği düşürebilir. Yüz kızartıcı bir suç işleyen ya da derneğin 

disiplin kurullarınca çıkarılma cezasına çarptırılan üye de yönetim kurullarının 

onayıyla Masonluk'tan atılır. Ancak bir ayrıntıyı göz önünde tutmakta yarar var: 

Tekris denen kabul töreninden geçen kişiye "Mason" sıfatı verilir. İstifa ya da borçlu 

olma gibi idari gerekçelerle Masonluk ile ilişkisi kopmuş kişiler de, Mason olmuş, bu 

sıfatı edinmişlerdir. Eğer geri dönmek isterlerse, gerekli formaliteleri tamamladıktan 

sonra camiaya yeniden katılabilirler. Kuşkusuz suç işleme gerekçesiyle dernekten atılma 

halinde geri dönüş söz konusu olamaz. Buna karşılık, bir Mason'un ayrılmak isteğine 

rağmen diğer üyeler tarafından örgüt içinde kalmaya zorlanması, Masonluk 

aleyhtarlarının propagandasından ibarettir. 



  

E. Karasso'nun sadakati 

 

Macedonia Rizorta locası Emmanoel Karasso'nun büyük özverisi sayesinde Abdülhamit 

hafiyelerinin haber alamadıkları çalışmaları yürütebilmeyi başarmıştır. Bunun en 

belirgin kanıtı, bir İtalyan locası olduğu ve Karasso'nun ailece İtalyanlar'la ilişkisi 

bulunduğu halde, ne İtalyan diplomatlarının, ne de Selanik'te bulunan İtalyan yüksek 

subaylarının bundan haberleri olmamasıdır. Hükümetlerine gönderdikleri raporlarda 

İttihat ve Terakki'nin işleyiş tarzına dair verdikleri haberlerde Mason bağından hiç 

bahsedilmez. Selanik İtalyan konsolosu, Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra 

Selanik'teki İttihat ve Terakki yönetimi hakkında verdiği bilgide 12 kişinin ismini 

kaydeder ancak sadece Karasso'nun Mason olduğunu yazar. Oysa bu kadronun 

neredeyse hepsi (Enver hariç) mutlaka oranın üyesi olmasalar da Macedonia Rizorta 

toplantılarına katılıyorlardı. Bu gizliliği sağlamakta en büyük payın Büyük Üstat 

Emmanoel Karasso'ya ait olduğunu kabul etmek gerekir. İttihatçılar'a ihanet 

etmediğinin en büyük kanıtı olarak 1908 başında Talat Bey'le birlikte İstanbul'a 

temaslarda bulunmak için geldiklerindeki sorgulanmasındaki ketumluğunu 

gösterebiliriz. Her ne kadar kendisi hiçbir açıklamada bulunmadığını söylüyorsa da 

kanımız, sorgulayıcı Kabasakal Paşa'ya başka yönde bilgiler verip dikkatleri locadan 

uzaklaştırdığı yolundadır. Bir avukatın bu başarılı taktiği sonunda ikisi de 

tutuklanmaktan kurtulmuşlardır. 

  

  

Solun Masonluk değerlendirmesi 

 

İlhami Soysal'ın Mason araştırması tarafsız olmakla beraber solun bakış açısını 

yansıtması açısından önemliydi....  

 

Masonluk, Batı'nın tarihinde, Rönesans yapılaşması ve arkasından dünyaya egemen 

olma sürecinde işlev üstlendiği için özel bir gelişme gösterir. Bizde ise çöküş ile 

çağdaşlaşma sürecinde belirir. Dolayısıyla toplumu yönlendiren fikir ve siyaset 

akımlarının etkisinden bütünüyle sıyrılamaz. 1908'de İttihatçı girişiminde, 1935'te 

Kemalist devrimlerinde, 1950'de demokratikleşme dönemlerinde olduğu gibi. 1960 

sonrasında da solculuğun hüküm sürdüğü aşamada yeni değerlendirmelerle de 

karşılaşmıştır. İlhami Soysal, 1964'te başladığı Mason araştırmalarını 1977'de Vatan'da 

"Türkiye'de Masonlar ve Masonluk" dizisine ulaştırmış, sonra bunu daha da 

genişleterek 1978'de "Dünya'da ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar" isimli ekleriyle 

birlikte 532 sayfalık kitap halinde yayınlamıştır. Bu eseri, yaklaşımları dolayısıyla 

objektif sayamayacağımız Mason ve anti-Mason kitapların dışında, Haydar Rıfat'ın 

1934'deki kitabından sonra ilk tarafsız yayın olarak kabul ediyoruz. Bu yargımız 

Soysal'ın Masonluğu kendi siyasi görüşüyle değerlendirmekten kaçındığı şeklinde 

alınmamalıdır. Ancak karşılıklı tezleri objektiflikle yansıttığı için, eser döneminde de 

gayet etkili olmuş, 1980'li yılların sonlarına kadar Hariciler için de başvuru kitabı 

niteliği taşımıştır. Yaklaşımını şöyle aktarıyor: 

 

YAN KURULUŞLAR  



Dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi günümüz Türkiyesi'nde de Masonlar -

dünlerde olduğu gibi-, inanılmaz ölçüde etkin olmasını, köşe başlarını tutmasını 

biliyorlar. Ülke kaderinin çizilmesinde başkaca hiçbir baskı grubunun sağlayamadığı ve 

sağlayamayacağı etkinlikleri Masonlar sağlayacak durumdadır. Masonluğun bir tür yan 

kuruluşları sayılabilecek Propeller, Lions ve Rotary kulüpler de bu etkinlikte önemli 

katkıda bulunuyorlar. Masonlar ve yan kuruluşlarında yer alanlar, Türkiye'nin kamu 

kesimi kadar, özel sektör kesiminde de kilit noktaları tutmakta umulmaz bir uyanıklık 

göstermektedirler. Ticaret ve Sanayi Odalarında, Borsalar'da, özel ve resmi 

bankalarda, sigorta şirketlerinde, vakıflarda, holdinglerde, tekelci sermayenin 

Türkiye'deki uzantısı şirketlerde, çokuluslu şirketlerin temsilciliklerinde, Devlet 

Planlama Örgütü'nden Dışişleri Bakanlığı'na kadar pek çok yere el atmış Masonlar, 

üniversiteler, yüksek okullar, sağlık kuruluşları, KİT'ler, Kızılay, Çocuk Esirgeme 

Kurumu gibi yerlerde de önemli rol oynamaktadırlar. Basın, radyo, televizyon, reklam 

şirketleri gibi kamuoyu oluşturmasındaki etkili alanlarda da Mason denetimi ve 

etkinliği yaygındır.  

Orhan KOLOĞLU 

Türk Masonları'nın en büyük bunalımı 

 

Parti içi çekişmelerle gündeme getirilen Demirel'in Masonluğu konusu, basında yoğun 

kampanyaya neden oldu. Mason olmadığına dair belge gösteren Demirel için sorun 

kapandı, fakat kurumun bunalımlı günleri bu olayla başladı.  

 

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi, kurumun DP'nin güdümüne girmesinden rahatsız 

olmuş ama engelleyememiş olan üyelerin harekete geçmesine ortam hazırladı. Mason 

olan İçişleri Bakanı Namık Gedik, tutuklu bulunduğu yerde intihar etmişti. Büyük Üstat 

Ahmet Salih Korur da hakimlerin karşısındaydı. Gerçi 27 Mayıs siyaset etkisinden 

kurtulmaları için yararlı oluyordu ama, bu müdahale lehinde bir girişimde 

bulunuyormuş gibi davranmak da Masonluğun siyasetle bütünleştiği şeklinde 

yorumlanabilirdi. Üstelik Milli Birlik Komitesi'nin içinde de üç Mason'un bulunduğu 

belirtiliyordu. Çözüm Korur'un, bilgisi dışında ve kurallara aykırı olarak istifa etmiş 

sayılmasına bağlandı. Yüce Adalet Divanı'nın onu mahkum etmesi bu kararın kurallara 

aykırılığını örttü. Ancak 1973'te Masonluğa tekrar kabul edilerek ve arkasından 33. 

dereceye terfi ettirilerek kuraldışılık tamamen kapatıldı. 27 Mayıs sırasında 50'ye yakın 

DP'linin (ki 9'u milletvekiliydi) Masonluk'tan kayıtları silinmiştir. Asıl çaba, bir ölçüde 

temel kurallardan ayrılmış olan yapıyı geleneksel yerine oturtmaya yöneltildi. Özellikle 

bir türlü tam yoluna oturtulamamış olan uluslararası tanınma girişimleri hızlandırıldı. 

1963'te İskoçya Büyük Locası'nın Türkiye Büyük Locası'nı tanıması ve onların uyarısı 

ile Gayri Muntazam sayılan Fransa Grand Orient'ı ve Grand Loge de France ile 

ilişkilerin kesilmesi suretiyle önemlibir adım atıldı. Tam bu yönde çaba sarfedilirken, 

sonradan "Münkir Mason olayı" olarak adlandırılacak Süleyman Demirel konusunun 

gündeme gelmesi, kurumu daha da büyük bir sorunla karşı karşıya getirdi. Ahmet Salih 

Korur'un teşvikiyle tekris ettirilmişler arasında bulunan Demirel, 1962'de Adalet 

Partisi'ne girmiş ve partinin başkanlığına aday olmuştu. Parti içi çekişmeler sırasında 

Milliyetçilerin adayı Sadettin Bilgiç grubu tarafından Masonluğu gündeme getirildi. 

Konu basında yoğun bir kampanyaya sebep oldu. Üyeliğini belirten resmi içeren bir 

kitap herkese dağıtıldı. Yasal bir kurumun üyesi olmak tabii ki suç değildi, ancak bunun 

siyaset alanında açıklanması ortalığı karıştırdı. 29 Kasım 1964 günü kürsüye çıkıp 

Mason yetkililerinden Necdet Egeran'ın hazırladığı bir belgeyi göstererek Demirel 



Mason olmadığını ilan etmekle, delegelerin güvenini kazandı ve başkan seçildi.  

 

'O HESAPLAR ÇOKTAN KAPANDI'  

Sorun Demirel için kapanmış gibi görünüyordu ama Kurum için en büyük 

bunalımlardan biri bu olayla başladı. Belgenin nasıl sağlanmış olduğunun perde gerisi 

basında açıklandı. Bir yandan kurum içinde gizli bir soruşturma yürütülürken, diğer 

taraftan konu tamamen bir siyasi tartışmaya dönüştürüldü. Ve kaçınılmaz olarak onun 

kişiliğinin yanı sıra ilke olarak siyaset dışılığı savunan kuruma eleştiriler

yöneltilmeye başlandı. Buna rağmen 1965 seçimlerinde partisine oyların yüzde 53'ünü 

kazandırmak ve "O hesaplar çoktan kapandı" söylemiyle kendisini tartışmaların 

ötesine taşımayı başardı. Buna karşılık bu ilişkisini hedef alarak onu yıpratmak 

isteyenler daha çok Masonluğun tutarsızlıkları ve kötülükleri tezini ön plana çıkararak 

kampanya sürdürdüler. Başta CHP'liler, her kaybettikleri seçimde Mason parmağı arar 

oldular. Liberal ekonominin yerleşme döneminde, ihalelerin dağıtımındaki her 

yolsuzluk Mason Biraderler'e malediliyordu. 1968'de Ulus'ta çıkan "Mason Birader" 

başlıklı yazı bu kampanyanın ilginç örneklerindendir: "Mason Birader ne kadar aslan 

postuna bürünürse bürünsün, ne kadar dil dökerse döksün, seçmen yurttaş onun 

sırtındaki boyayı suratına bir kova su çalarak akıtacak ve asıl çehresini apaçık ortaya 

koyacaktır. Çünkü halk bir ikinci Mason Birader'i denemeyecek kadar aklı selim 

sahibidir."  

 

'İMAM DEĞİL LİDER SEÇİYORUZ'  

CHP muhalefetine ek olarak, kısmen AP'den ayrılanların da katılmasıyla kurulan 

milliyetçi bir parti yanlıları da aynı nitelikte, hatta daha da sert bir kampanya 

yürüttüler. "Bir Adam ki" başlıklı bir yazıda Demirel hedef alınırken şöyle 

saldırılıyordu: "Bir adam ki Mason olduğu halde, halkı aldatmak için birkaç defa 

camiye gelir; namaz kılanların arasına karışır, iftar zamanıoruç tutanlarla bir olur, sair 

zaman odasında purosunu tüttürür. O adamdan hayır gelmez!" Bu yazıyı kaleme alan 

O.Y. Serdengeçti'ye, böylesine suçladığı birinin lider olduğu partide neden 

milletvekilliği yaptığı sorulduğunda verdiği yanıt, iyice emin olmak için beklediği ve 

ondan sonra partiyi kurtarmak için kampanya başlattığı yolundadır. Demirel'i hedef 

aldığı savunulan kampanyanın onu yıprattığını söylemek güçtür. Bir CHP'linin bir 

AP'liye yönelttiği "Bir Mason'u nasıl lider kabul edebilirsiniz?" sorusuna aldığı yanıt 

partidekilerin onun başarısından memnun olduklarını kanıtlıyordu: "Biz imam değil, 

partiye lider seçiyoruz." En sonunda dinci kesim, Erbakan'ın başkanı olduğu Milli 

Nizam Partisi çerçevesinde Demirel üzerinden Masonluğu en katı yeren bir kampanya 

başlattı. İşin ilginci, uzun süredir unutulmuş olan Masonluk/ Siyonizm özdeşleştirmesi 

onlar tarafından yeniden gündeme getirildi. Komplo teorileri Menderes'i yok etmek için 

ABD ile Masonluğun işbirliği yaptığı noktasına getirildi. Hatta 27 Mayıs'ı yapan Milli 

Birlik Komitesi de aynı şekilde suçlandı. Oysa Komite'nin üniversiteden 147 bilim 

adamını uzaklaştırma kararında bunların "Komünist, Mason, cinsi sapık, vb..." 

oldukları hakkında bir iddia yer alıyordu. 1980'lerden beri, Adnan Hocacılar denilen 



grupla Akit/Vakit gazetesi, Masonluk aleyhtarı kampanyayı, Siyonizmle de birleştirerek 

sürdürmektedirler.  

Orhan KOLOĞLU 

Erbakancılar'ın Mason karşıtlığı 

 

Demirel ve Masonluk aleyhinde en yoğun kampanyayı yürüten Erbakan'ın karşıtlığının 

kökeninde, 1969'da Türkiye Odalar Birliği Genel Başkanlığı'na Demirel'e rağmen 

seçilmesi bulunuyor. AP'li ticaret bakanının emriyle polis gücüyle makamından 

uzaklaştırılmıştır. Bu seçimde Erbakan'ın rakibi Sırrı Enver Batur'un Mason olması 

Erbakan'ı daha da kızdırmıştır. O yılki milletvekili seçimlerinde Konya'dan adaylığı 

yine Demirel'in girişimiyle engellenince ilişkileri tamamen koptu ve Erbakan Milli 

Nizam Partisi'ni kurup AP'yi hedef aldı. Her ne kadar tüzüğünde anti-Mason bir ilke 

kaydı yok idiyse de, parti marşında yer alan "Masonlar'ın locasına Milli Nizam 

yazacağız" ifadesi aksini söylüyordu. 

  

Büyük bölünme 

 

Demirel olayı Masonlar'ın iç çekişmelerini tetikledi. Sorumluların ihraç edilmesini 

isteyen Yüksek Şura ile, karşı saldırıya geçen Büyük Loca'nın inatlaşması bölünmeyle 

sonuçlandı.  

 

Partilerin kendi başarısızlıklarını ya da yetersizliklerini bir kenara itip Demirel 

üzerinden Masonluğu sürekli yermeleri ister istemez kurumu da etkiledi. Masonluğa 

saldıranların aynı zamanda Demirel'le koalisyon ortaklığı yaptıklarını kimse 

anımsamak istemiyordu. Üstelik onun başbakanlığı altında iktidara geliyorlardı. 

Herşeyden evvel Büyük Loca, Demirel tarafından partisine ve kamuoyuna sunulan 

belgenin gerçekliğini sorgulamaya yöneldi. Kurumun bilgisi dahilinde belge verilmediği 

ya da yetki dışında verildiği kabul ediliyordu. Büyük Daimi Heyet, 14 Mart 1965 tarihli 

raporunda şu sonuca varmıştı: "Araştırmamız neticesinde, ortada bilerek, isteyerek 

işlenmiş bir suç unsuru olmadığı gibi, yapılan jestlerin camiamızın siyasete 

karışmasından çok uzak, tamamen insani hislerin tesiri altında karşılıklı yardım 

gayesine matuf olduğu merkezindedir." 

 

DUL KADININ ÇOCUĞUNA YARDIM  

Bu yorumun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için "Dul kadının çocuğuna yardım" tezi 

gündeme getirildi. Masonlar'ın her biri dul kadının çocuğu sayılırlar. Dul kadın 

Masonluğun kurucusu Üstat Hiram'ın anasıdır. Masonlar yardım arayan bir biraderleri 

için, "dul kadının çocuğuna yardım" çağrısını kullanırlar. Bu çağrıya her Mason uymak 

zorundadır. Demirel'i temize çıkaran belgeyi imzalayan Büyük Üstat Necdet Egeran'ın 

bu düşünceyle davrandığı kabul edildi. Konu Masonluğun içindeki çekişmeleri yepyeni 

bir yöne kaydırdı. Yüksek Şura, işlenen suçun bütün Masonluğu töhmet altında 

bıraktığı düşüncesiyle, Haysiyet Divanı aracılığıyla bir Yüksek Mahkeme oluşturdu ve 

ilgilileri Masonluk'tan ihraç kararı aldı. Oysa aynı sırada Büyük Loca Egeran'ı Büyük 

Üstat seçmekteydi. Egeran, asıl kendisini siyaset yapmakla suçlayanların siyaset 

yapmakta olduklarını ileri sürerek karşı saldırıya geçti. Bu inatlaşma Yüksek Şura ile 

Büyük Loca ilişkilerinin tamamen kopmasına yol açtı. Aralarındaki konkordato 



feshedildi. İstanbul'dan 5, İzmir'den 2 locanın katılmasıyla Türkiye Büyük Mason 

Mahfili 4 Haziran 1966'da kuruldu. Büyük Mason Mahfili İstanbul Tepebaşı'nda 

Meşrutiyet Caddesi 111 numaralı binayı merkez tuttu. Gerektiğinde 111 numara diye 

anılmaktadır. Türkiye Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası ise Nuru Ziya 

Sokak 25 numarada bulunduğundan kısaca 25 numara diye anılır. Ortak bir girişimleri 

olduğunda 136 diye anıldığına da rastlanır. Aralarındaki en büyük fark, 25'in bir dine 

inancı temel kabul etmesine karşılık 111'in iman konusunu gündeme getirmemesi, laik 

olmasıdır. Bugün kısaca Mason diye adlandırdığımız kimselere daha eskiden Farmason 

denilirdi. Bu, İngilizce'deki Freemason deyiminin Türkçeleştirilmiş şekliydi. Önce onun 

anlamını açıklamak gerekiyor. 

 

TAŞ İŞÇİLİĞİNDEKİ USTALIK  

Mason (Fransızcası da Maçon), eski çağlardan beri inşaatlarda çalışan balta, çekiç ve 

keski kullanan duvarcı, taşçı anlamına gelir. "Free" deyiminin buna katkısı, taş 

işleyiciliğindeki ustalıkla ilgilidir. Sert taşı ya da mermeri işleyenin yanında, daha kolay 

yontulan bazen de Malta taşı denilenleri işleyenler vardır ki bunlara Freemason dendiği 

ileri sürülüyor. Yani mesleğin içinde bir uzmanlaşma grubunu belirtiyor. Aynı işte 

çalışanların, özellikle mesleki kuralları korumak amacıyla örgütlendikleri ve işleri usta-

çırak ilişkisi çerçevesinde yürüttükleri eski çağlardan beri bilinir. Loca adı verilen 

toplantı yerlerinde, yabancıların karışmaması için de, özel işaretler ve parolalar 

kullanılırdı. Bugün Mason locaları olarak andığımız kurumun, modelini 

Freeamason'ların localarından almasının sebebi, yapıların özelliğidir. Duvarcı ustaları 

sabit bir dükkana bağlı çalışmıyor, devamlı yer değiştiriyor ve basit ev inşaatlarında 

değil kutsal yapılarda çalışıyorlardı. Çalışma süreleri de işverence değil, kendilerince 

belirleniyor, sohbetlerini toplantılarını da yine kendileri saptıyorlardı. 

 

SİSTEMLİ ÖRGÜTLENME DÖNEMİ  

Rönesans ve Reform ile Avrupa'nın toplumsal yapısının kökten değiştirilmesi sürecinde, 

dönemin gerektirdiği gizliliği sağlayacak buluşma yeri aradıklarında, bu denenmiş 

locaları yeğledikleri anlaşılıyor. Buralarda sadece duvarcı ustalarının egemen olduğu 

dönemin 17. yüzyılın başından itibaren kapanmaya başladığı ve 18. yüzyılda tamamen 

yok oldukları kabul ediliyor. Ancak meslekten duvarcıların hiç bulunmamasına rağmen 

bunlara Mason locası denmesine devam edildi. 1717'de üç Londra locasının bir Büyük 

Loca çerçevesinde birleşmeleri ve 1723'te Büyük Loca'nın, James Anderson adlı bir 

rahibe "Book of Constitution," yani nizamnameyi yazdırıp yayınlamasından sonra, 

kurum tam bir sistemli örgütlenme dönemine girdi. İnsanlar arasında yakınlaşma ve 

özgürleşme alanında rolünü oynadıktan sonra 19. yüzyılın ortalarından itibaren gizliliğe 

ihtiyaç hissedilmemeye başlanınca, Masonluğun Avrupa'daki rolü de değişti. Osmanlı ve 

peşinden İslam toplumlarının Batı'ya açılışı tam anlamıyla 19. yüzyılda başlamıştır. O 

güne kadar dışlanmış kural ve kurumların benimsenmesinde -tıpkı demokrasi işinde 

olduğu gibi- bunalımlı bir alışma sürecinin yaşanması kaçınılmazdı. Kurumun, Batı 

dünyasında ve bizdeki bugünkü durumunu belirtmek yararlı olacaktır.  

Hazırlayan: Orhan KOLOĞLU 

En yetkili karar mercii 

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın yıllık Konvan'ı ... Konvan, Masonların yıllık genel 

kuruluna verilen ad. Tüm locaların başkan ve delegelerinin biraraya gelmesiyle 

oluşuyor ve en üst karar mercii olarak görülüyor. Büyük Görevliler Kurulu olarak 



adlandırılan yönetim kurulunu ve yetkileri neredeyse sınırsız Büyük Üstadı bu kurul 

seçiyor, kararları onaylıyor. Demirel'in Mason olmadığına ilişkin belge daha sonra 

Büyük Üstat seçilecek olan Necdet Egeran tarafından verilmişti . 

  

  

Masonluk din mi? 

 

Masonluk, din değildir. Din yerine geçebilecek bir doktrin de değildir. Masonluk tüm 

inançlarca kabul edilebilecek bir davranış ve yaşam tarzını aşılamaya çalışır, ancak 

bunu yaparken dogma ve teoloji alanlarına müdahale etmekten özenle kaçınır. Fakat 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'na girmek için kişinin Allah'a inanması 

şarttır. Zira "muntazam" Masonluk ilkeleri, bu camiaya girecek kişilerin bir Tanrı'ya 

inanmalarını şart koşar. Yine de Masonluk, insanların dini inançlarına, kanaat ve 

fikirlerine saygı gösterdiği gibi, çatısı altında dini tartışmaya da müsaade etmez. 

Masonluk Siyonist bir kuruluş da değildir. Siyonizm, Masonluğun kuruluşundan çok 

sonra ortaya çıkmış bir olgudur. Hz Süleyman'ın inşa ettiği mabede ilişkin efsanelere 

dayanan Masonik semboller ve alegoriler Masonluğa bir Yahudi kuruluşu izlenimi verse 

de, bunun gerçekle ilgisi yoktur. 

  

  

Demokrasiyle uyanış 

 

Tek parti dönemine özgü yasaların ve cemiyetler yasasının değişmesi, Masonlar'a 

"uykudan uyanmak" için güçlü bir fırsat doğurdu DP'li vekilin, kurumun kapatılması 

için verdiği önerge yine DP'lilerin oylarıyla reddedildi, Mason locaları tekrar mallarına 

kavuştu. İktidarın verdiği güvence ile Mason Cemiyeti kendi gelişmesiyle uğraşmaya 

yöneldi. Böylece yeni binaya taşınıldı.  

 

Atatürk'ün bir anti-Mason olmadığı kesindir, ancak kapatılmanın onun onayı olmadan 

imkansızlığını kabul etmek gerekir. Amacının, içine kapalı sadece bazı seçilmişlere hitap 

eden bir kurum yerine, halka inen -Halkevleri gibi- yapıları ön plana çıkarmak olduğu 

bellidir. Büyük bir olasılıkla, devlet gücüyle kapatarak sosyalist ya da faşist rejimlerini 

izini takip ediyormuş izlenimini vermemek için, kendi kendilerine kapanma kararı 

almalarını öneren o olmuştur. Bunun Masonlar'ın da işlerine geldiği, kurumun 

geleneğinde bulunan "uykuya yatma" yöntemini tercih etmeleriyle ortaya çıkıyor. 

Böylece, uygun zaman gelince uyanmaları mümkün olabilecekti. Kapanış bildirisindeki 

"Türkiye Cumhuriyeti'nde hakim olan demokratik prensiplere uyma" ibaresi, tek 

partili bir rejim hakkında abartmalı görülebilir. Ancak devrimin çerçevesindeki 

değişimin hedefini göstermesi açısından ilginçtir. Bilindiği gibi, 1930'da çok partili rejim 

denemesi yapılmış ancak toplumun henüz hazırlıksız olması karşısında vazgeçilmişti. O 

dönemde Avrupa'daki siyaset yorumcularının da faşist İtalya, Nazi Almanya, sosyalist 

Rusya'daki diktatörlüklere kıyasla Türkiye'deki rejimi "demokratik diktatörlük" gibi 

hiç alışılmamış bir deyimle niteledikleri bilinir. Devrimlerin özümsenmesi için gereken 

süreyi hesaplayarak ve hedefin demokrasi olacağı inancıyla Masonlar'ın bu deyimi 



kullandıkları anlaşılıyor. Demokrasiye geçiş ve tek parti dönemine özgü yasaların, bu 

arada cemiyetler yasasının değişmesi, "uykudan uyanmak için" Masonlar'ın aradıkları 

fırsatı doğurdu. 5 Şubat 1948'de, 'Türkiye Mason Derneği' ismiyle bir dernek kurmak 

üzere 7 kişinin imzaladığı bir dilekçe İstanbul vilayetine sunuldu. Aralarında iki 

profesör (Hazım Atıf Kuyucak ve Mustafa Hakkı Nalçacı) ve üç emekli memur vardı. 

Hiçbiri siyaset dünyasında rol oynamış kişiler değildi. Çok ihtiyatlı bir başlangıcı 

planlamış oldukları hissediliyordu. Haklı oldukları, basında ilk haberler belirir 

belirmez, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Kazım Özalp'in girişime katılacakları 

hatta liderlik yapacakları hakkında haberlerin görülmesiyle ortaya çıktı. Üçü de 

Atatürk'ten sonra İnönü'nün dışladığı kimselerdi. Onları öne sürmekle Masonluğun 

yeni girişimine siyasi bir nitelik verilmek isteniyordu. Eski dönemin en ünlü Büyük 

Üstadı Mim Kemal bile -ister samimiyetle, ister maksatlı olarak- girişimden haberi 

olmadığını ama candan destekleyeceğini belirtmekle bu tutumu onaylamış olduğunu 

açıklamıştı. Başlangıç olarak dönemin çok saygın tiyatro artistlerinden Behzat Budak'a 

kurum hakkındaki düşüncelerinin açıklattırılması da şimşekleri çekmemenin 

hedeflendiğini gösteriyordu. 

 

ULUSLARARASI BAĞLANTI İHTİYACI  

Bu taktik aşırı milliyetçi ve dinci kesimin tepkilerini tabii ki engellemedi. Cevat Rifat 

Atilhan, Raif Ogan, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Gazi Yiğitbaş gibi karşıtlar içlerini 

dökmeye giriştiler. Kazım Karabekir'in, Masonlar'ı İngiliz ve Fransızlar'a hizmet veren, 

aralarındaki Museviler'le etkinliklerini artıran kimseler olarak tanıtan yazısı bile 

hemen yayınlandı. Kabul etmek gerekir ki, 1948'in yoğun partiler arası siyasi 

polemikleri ve de komünizm avcılığı kampanyaları ortasında, anti-Mason kampanya 

kamuoyunu büyük oranda etkilemedi. Örneğin faşist eğilimli Atilhan'ın Mason 

törenlerini madde madde eleştiren ve Mim Kemal'in kurumun ilkeleri hakkındaki 

ifadelerini satır satır didikleyen yazısına cevap veren çıkmadı. Polemiklerden kaçınıyor, 

onun yerine kongrelerini yaptıklarında genel bildiriler yayınlayarak kamuoyunu 

tatmini yeğliyorlardı. Açıkçası 1931-32'deki polemik üslubunu terk etmişlerdi. 

Türkiye'nin içe kapanıklıktan çıkıp dünyaya açılma dönemine girdiği dönemde 

Masonlar da uluslararası bağlantı ihtiyacını hissettiler. Yüksek Şura'ya bağlı yeni 

localar kuruluyordu. Ama uluslararası kabul için ondan ayrı özgün bir Büyük Loca 

(Mahfil) gerekliydi. Yüksek Şura bunun için girişimde bulunup Büyük Loca'nın 

Muvazzaflarını seçmek üzere toplantı düzenledi. Ancak orada, Masonluk aleyhinde 

basında çıkan haberler üzerinde tartışılıp bunlar yine basına yansıyınca, anti-

Masonlar'a gün doğmuş oldu. Demokrat Parti milletvekili Ahmet Gürkan Meclis'e 

Masonluğun kapatılması için kanun teklifinde bulundu. CHP'nin sözcüsü

Ulus'ta yayınlanan ve birçok milletvekilinin Mason olmak için başvurduğu haberinin 

yalanlanmamış olması sebebiyle konunun açıklanması da istendi. Mim Kemal Öke, 

geçmişte de CHP tarafından aynı yönde bir teklifin yapıldığını, ancak İçişleri 

Bakanlığı'nın tahkikatı sonucu milliyetçi bir kurum olması ve kökünün dışarıda 

bulunmadığının saptanmasıyla faaliyetine devamına izin verildiğini anımsattı.  



 

'MASON OLACAĞIM GELİYOR'  

Gürkan ve arkadaşlarının önergesinde geçmiş dönemlere nazaran farklı olan artık 

Siyonist suçlamasının bulunmamasıydı. Ağırlık din karşıtlığına ve komünizme destek 

verici bir örgütlenme oluşuna verilmişti. "Tekkeleri kapattığımız halde bir tarikat olan 

Masonluk neden ayakta duruyor?" diye soruluyordu. DP'den de gelen cemiyeti 

savunanlar işi sert polemiğe dönüştürmemek için öyle yumuşak yanıtlar hazırlamışlardı 

ki Gürkan'ın kendisi "Teklifimiz aleyhinde rapor düzenleyenler arkadaşlar Masonluğu 

o kadar methettiler ki benim de Mason olacağım geliyor" demekten kendini alamadı. 

İçişleri Bakanı Özyörük, Atatürk zamanındaki kapatmanın bir kanun kararına bağlı 

olmadığını anımsattı. Kapatmayı gerektirecek bir suç kanıtlanmadıkça yapılacak bir şey 

bulunmadığını belirtti. Açık oylamada önerge 52'ye karşı 126 oyla reddedildi. Salonda 

yeterli çoğunluk bulunmadığı anlaşılınca tekrar oylama yapıldı ve bu sefer 58'e karşı 

169 oyla reddedildi. Dikkati çeken, CHP'nin anti-Mason davranışına uyan DP'li 

milletvekillerinin de belirmesiydi. Aslında iktidardaki DP'nin yöneticileri, CHP'yi bütün 

mallarından arındırmayı tasarlarken, zamanında Halkevleri'ne devredilmiş Mason 

mallarını da bahane etmek istediklerinden, kendi milletvekillerinin önergesini 

engellemişlerdi. Hatta bu yüzden Meclis reis vekillerinden birinin önerge sahibine 

şiddetle çattığı ve aralarında büyük bir tartışma çıktığı basına bile yansımıştır. 

 

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI  

DP iktidarının desteğini sağlamanın verdiği güvence ile Mason Cemiyeti kendi gelişmesi 

ile uğraşmaya yöneldi. Halkevleri'nin kapatılması ve mallarının iadesi kararı Meclisçe 

Ağustos 1951'de onaylanınca uygun bir bina arayışı başlatıldı. Böylece Beyoğlu Nuru 

Ziya Sokak 21 numaradaki binaya yerleşildi. Temmuz 1955'te Ankara Bölgesi Büyük 

Locası'nın kurulması ve Üstatlığına Kemalettin Apak'ın yardımcılığına ise, Başbakan 

Menderes'in müsteşarı Ahmet Salih Korur'un seçilmesi yeni bir dönemin başlangıcı 

oldu. Hem bağımsızlığı korumak, hem de dünyada en çok Mason'a sahip olan Amerika 

Masonluğu'nca tanınmak gerektiğinde birleşildi. İstanbul üstünlüğünü kaybetmek 

istemiyor, DP ise Ankara'nın bağımsızlığıyla bu kurumu güdümünde tutmak istiyordu. 

Sonuçta Ankara Merkezli Türkiye Büyük Locası kuruldu ve başkanlığına da Ahmet 

Salih Korur getirildi. Bu kararla Yüksek Şura etkisizleştirilmiş oluyordu. İstanbul da 

tutumundan vazgeçmeyince birbirine muhalif iki başlı bir yapı ortaya çıktı. İkilik 

ancak, Aralık 1956'da düzenlenen Konvan'da tek bir Türkiye Locası oluşturulması 

konusunda anlaşmaya varılması ve Korur'un Büyük Üstatlığı kabul edilmesiyle 

aşılabildi. Korur'un gündeme getirilmesinde Menderes'in Masonluğun etkisinden 

yararlanmaya yönelik bir politikası bulunduğunu DP milletvekillerinden gazeteci 

Mithat Perin bana şöyle anlatmıştır: "Menderes, Ahmet Salih Korur'un Mason ilişkileri 

sayesinde işleri daha kolay yürüttüğüne inanmıştı. Bu sebeple bürokrasi ve iş aleminde 

DP eğilimi taşıyanların Masonluğa alınmasını teşvik etmesini müsteşarından istedi. Bu 

çerçevede biraderler arasına karışanlardan biri de Devlet Su İşleri Genel Müdürü 

Süleyman Demirel olmuştur. Korur'un asıl büyük rolü 17 Şubat 1959'da Menderes'in 

Londra'da uçak kazası geçirip İngiltere'de hastaneye yatırıldığında görüldü. Doktorları 

başbakanın bir yıl dinlenmesini ve görev almaması gerektiğini bildirmişlerdi. Menderes 

ise ne olursa olsun iktidarı bırakmak niyetinde değildi. Böyle bir rapor kamuoyuna 

açıklanırsa, yaklaşmakta olan seçimlerde kaybedebileceği endişesindeydi. Korur'dan 

Mason ilişkilerini kullanarak raporu ortadan kaldırmasını istedi. 26 Şubat'ta 

Türkiye'ye döndüğünde, rapor yok edilmişti ve Menderes hiçbir engeli bulunmayan bir 

siyasi olarak toplumun karşısına çıktı."  



Orhan KOLOĞLU 

  

'Masonluk'ta sır yoktur siyasetle uğraşılmaz' 

 

Uzun zamandır gündemden çıkmış Masonluğun yanlış anlaşılmaması için resmi 

denebilecek ilk açıklamayı, 1931'de kurumun resmi yayını Büyük Şark dergisinin 

sorumlu müdürlüğünü yapmış olan yazar Kazım Nami Duru kaleme aldı. Özetle şunları 

belirtiyordu: "Masonluk'ta esrar yoktur. Günlük siyasetle uğraşılmaz. Masonlar içinde 

başka başka siyasi partilere mensup olanlar vardır. Allah'a inanmak, her türlü dini 

akideye hürmet etmek, milliyetçi olmamak lazımdır, fakat her memleketin Masonluğu 

milli bir mahiyet arz eder. 18 milyon nüfuslu bir memlekette 2-3 bin Mason devede 

kulak kalır. Fakat mademki demokrasiyi kabullendik, varsın onlar da localarını açıp 

çalışsınlar. Türk vatandaşları arasında kardeşlik kurulsun." 30 Ocak 1950'de Türkiye 

Masonlar Cemiyeti'nin yıllık kongresinden sonra yayınlanan bildiride şu hususlar 

belirtiliyor: "Derneğimiz, bir taraftan milliyetçilikle, diğer yandan hümanizmle 

ulaşılabilecek asil bir ideal gütmektedir. Hümanizm bireyi insanlığa kavuşturan bir 

merhaledir. İnsan tekamülü ideali ile milliyetçiliğin bugünkü telakki ve kayıtları içinde 

meczedilmiştir. Türk Mason Derneği üyelerinin yurt sevgisini kalplerinde sönmez bir 

aşk olarak yaşattığına herkesin emin olmasını isteriz." 

  

'Uykuya yatma' devri 

 

Türk Ocakları'nın kapatılmasına kızan Mahmut Esat'ın başlattığı anti-Mason 

kampanyayla yaratılan gerginlik, dört yıl içinde sonuç verdi Yapılacak bir şey 

olmadığını fark eden Masonlar, kapatılmayı beklemek yerine kendi deyimleriyle 

"uykuya yatmayı" yeğlediler.  

 

İttihatçı Masonluğunun tasfiyesini gerektiren davranışlardan biri de, onların 

zamanında locaların -sınırlı da olsa- bir düşünce forumu haline gelmiş olmasıydı. 

Örneğin, Bolşevik İhtilali'yle Rusya'da sosyalizm uygulaması başladığı sırada, 1918'in 

ilk yarısında İstanbul'daki bir Mason locasında, bu akımın Mason ilkeleriyle koşut 

sayılabilecek noktaları konusunda bir konferans verilmişti. Konuşmacının akıma 

eleştirel bakmaması, hele Şeyh Bedreddin olayıyla -Yani bir Müslüman girişimiyle- 

benzerlikleri bulunduğunu ileri sürmesi, İttihatçı Masonluğun İngiliz çizgisinden ne 

derece farklı olduğunu ortaya koyuyordu. Büyük Üstad'ın gündeme getirmediği 

konuları tartışmayı reddeden bir anlayışın, İngiliz dünya siyaseti açısından en karşıtı 

olan sosyalizm gibi bir akımı konuşulur sayması, tabii ki onları rahatsız ediyordu. 1918 

sonu ve 1919'da Rusya'daki anti-Bolşevik eylemleri askerle desteklemeye çalışan 

İngiltere'nin böyle bir akımın açık görülmesine izin vermesi mümkün değildi. 

 

İNGİLTERE'NİN TAVRI  

Savaş döneminde locaların haber toplama merkezi gibi çalışmalarını engelleme gayreti 

haklı görülebilir, ancak İngiliz tepkisi sadece buna bağlı değildi. Milli Masonluğun 

kontrolden çıkmasını hazmedemiyordu. Nitekim Türkiye Büyük Doğusu Mali İşler 

Sorumlusu Jessua 1922'de yazdığı kitabında bu konuya açıklık getiriyor: "Şu anda 

Türkiye Büyük Doğusu (ya da Büyük Şurası) her biri bir samimiyet, dürüstlük ve 



verimli çalışma garantisi olan kişilerden oluşuyor. Büyük Üstad Profesör Ömer Besim 

Paşa'nın en belli başlı özelliklerinden biri, büyük güçlerle, yabancı Masonlar'la ve 

özellikle İngiliz saygıdeğer localarıyla devamlı ve dostane ilişkiler kurmasıdır. Bugün 

Türkiye Büyük Doğusu, bütün Avrupa ve Amerika Büyük Doğuları ve şuralarıyla resmi 

ilişki içindedir. Bazı düzgün Mason güçleriyle dostluk belgeleri teati edildi, böylece gayri 

muntazam Masonlar'la bütün ilişkilerden kaçınıldı. Türkiye Yüksek Şurası gibi Büyük 

Doğusu da daima hararetle ve içtenlikle, İngiliz Ulusal locasıyla dostane ilişkiler 

kurmayı arzulamışlardı. Ancak İngiliz Masonluğu ile yakınlaşma konusunda zaman 

zaman sarfettikleri çabaların bunların nezdinde sempatik bir yankı bulduğunu 

söylemek mümkün değil. Bu saptamayı daha da üzücü bir duruma getiren, Yüksek Şura 

ve Büyük Doğu'nun, iki kardeş Masonluk arasında dostça ve kardeşçe işbirliğini 

engelleyen yanlış anlamalar ve ihtilaflar yüzünden bunları ortadan kaldırmak için 

istenen bütün izahat ve bu aşırı ihtiyatın sebeplerini bilmemeleridir. Kadrosundan 

bütün istenmeyen elemanları ya da herhangi bir sıfatla bulaşmışları tasfiye etmiş olan 

Türkiye büyük Doğusu, kendi açısından iki sembolik gücümüz arasında bir uzlaşmanın 

temellerini atmak için İngiliz Masonluğunun ileri süreceği her türlü uyarı ve görüşü en 

büyük bir uzlaşma ruhu içinde tetkik etmeye hazır bulunmaktadır." 

 

SİYASET VE DİN YASAK  

Yeni yapılanmanın 1922'de eriştiği durumu da aynı rapor şöyle özetliyor: Şu anda 

Türkiye Doğusu'nun İstanbul'da Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Rit'i üzerinden I. Ve III. 

Derecelerde çalışan on locası vardır. Ülkenin yerli ya da misafir bütün etnik 

elemanlarından (Türk, Yunan, Ermeni, Yahudi, Arap, Kürt, Arnavut, Fransız, İngiliz, 

İtalyan, Slav, Avusturyalı, Slovak, Macar) oluşan bu localar, Eski ve Kabul Edilmiş 

Evrensel İskoç Rit'inin düzenleyicisi olan Belçika Masonluğu'nun uyguladığı nizamlar 

modelini benimsemişlerdir. Bu mahfiller, Fransızca çalışan Etoile d'Orient dışında, 

Türk dilinde çalışmaktadırlar. Bugün İstanbul'da mevcut biraderlerin sayısı tahminen 

500 kadardır. Birkaç günden beri, 1 Mayıs 1922'de, yeni binasına yerleşen Büyük Doğu, 

İstanbul'da ve taşrada uykuya yatmış Masonlar'ı canlandırmaya çalışacaktır. Bunların 

sayısı birkaç yüzdür. Ancak şüpheli ya da herhangi bir sebeple bulaşmış kimseleri hiç 

acımadan dışlamakta kesin kararlıdır. Türkiye Büyük Doğusu mabetlerinde her türlü 

siyasi ve dini tartışmaları yasaklamaktadır. Bunlara sadece muntazam Masonlar 

katılabilir." 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla büyük bir dinamizm içine giren Türk 

toplumu 1923'e kadar o çalkantıları hep yaşamış ve Cumhuriyet'le tam bir sükunete 

erişeceği sanılmıştı. Oysa Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan devrimci kararlar en az bir 

on beş yıl daha toplumu silkelemeye devam etmiştir. 1908-1918 arasında tasfiyeci 

akımları yaşayanMasonluğun bu yeni dönemin çalkalanmalarından da etkilenmesi 

kaçınılmaz oluyordu. Özellikle yeni rejimin getirdiği hukuki kurallara uyması 

gerekliydi. En ünlü Mason tarihçisi olarak tanınan K. Apak bu yeni dönemle ilgili 

olarak şu bilgileri veriyor: "İlk Türkiye Büyük Locası (Maşrık-ı Azam'ı) Cemiyetler 

Kanunu'na uygun olarak ilk defa resmi kaydını 'Yetimlere Yardım Cemiyeti' ünvanıyla 

25 Şubat 1926'da İzmir vilayetinde, daha sonra 30 Haziran 1927'de ve 200 numaralı 

ilmühaberle İstanbul vilayetinde "Tekamülü Fikri Cemiyeti' adı altında genel bir kayıt 

yaptırmıştır. 16 Mayıs 1929'da isim değiştirilerek 'Türk Yükseltme Cemiyeti' ünvanıyla 

kayıt tekrarlandı." İstanbul işgal altında bulunduğu yıllarda sadece iki yılda ikişer loca 

berat almıştır. 1921'de Murat ve Etoile d'Orient, 1923'te Aydın ve Tuluu Hakikat, 

1924'ten Masonluğun yasaklandığı 1935'e kadarki sürede 24 locanın berat aldığı 

görülüyor. Bunların illere dağılımı da şöyledir: İstanbul 12, İzmir 4, Bursa 2, Ankara 1, 

Gaziantep 1, Samsun 1, İzmit 1, Manisa 1, Adana 1.  

 



MİLLİYETÇİLERİN SALDIRISI  

Bu yeniden yapılanma döneminde Masonlar'ın bir tutukluk içinde bulundukları 

anlaşılıyor. 1919'a kadar İttihatçı liderlere bakılıyordu, 1924'e kadar işgalcilere 

bakılmıştı. Cumhuriyet ise bütün kurumları yeniden kuruyordu. Masonluk en son 

düşünülecek olandı. Bu ortamda Masonlar'ın çok büyük bir ihtiyatla yaşam 

sürdürmeleri gerekiyordu. Savaş sonrası canlandırılan uluslararası ilişkiler açısından 

bu önemliydi. 1921'de merkezi Cenevre'de olmak üzere kurulan Uluslararası Mason 

Birliği'ne katılmak suretiyle bu ilişkiler başlatılmıştı. 1923 ile 1931 arasında iki yıl hariç 

(1928, 1929) her yıl uluslararası toplantılara heyet gönderilmiştir. Bunların kamuoyuna 

yansıtılmamasına özen gösteriliyordu. Bu arada bireysel anti-Mason olaylar da eksik 

olmuyordu. Daha sonrasını etkilemek açısından, CHP'nin çok önemli iki üyesinin Adliye 

Bakanlığı yapan Mahmut Esat ve Parti Genel Sekreterliği yapan Recep Peker'in üyelik 

başvurularının reddedildiği hakkındaki iddialar önem taşıyor. Üstelik Mahmut Esat'ın 

bu karara kızarak İzmir'de Karşıyaka'daki Zuhal Locası'nın binasına tabanca ile ateş 

ettiği ileri sürülüyor. Ateş ettiğini yalanlayan bir demecine rastlanmamışsa da, Mahmut 

Esat Mason olmak için başvurmadığını açıklamıştır. Gerçek ne olursa olsun, daha sonra 

başlattığı yoğun anti-Mason kampanyanın büyük etki yarattığı yadsınamaz. Ancak 

kampanyanın Türk Ocakları'nın kapatılmasından sonraki döneme rastlaması da dikkat 

çekicidir. Türk Ocakları, İttihatçı milliyetçiliğini sürdüren ve Turancılığı hedefleyen bir 

Türkçülük peşindeydi. Atatürk ise, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşmayan bir 

ulusçuluğu hedefliyordu. Bu amaçla Halkevleri'nin kurulması planlanırken verdiği 

demeçte Türk Ocakları'nı övüyordu ama aynı zamanda kapatıyor ve kendi kurumunu 

ortaya çıkarıyordu. İki hafta sonra 10 Nisan 1931'de düzenlenen olağanüstü kongrede 

Kurultay'da Türk Ocakları kapatılmayı ve bütün varlığı ile CHP'ye katılmayı kabul 

etti. Mahmut Esat bundan mutlaka rahatsız oldu. Kampanya başlatmasından önce 

basında Masonluğu yeren yazılar belirmişti. Amerika'da tahsil görmüş gazeteci 

Zekeriya Sertel Tarikatları, Misyonerleri ve Masonlar'ı yererken, Yavuz/Havuz 

olayında Maşrıkı Azam Fikret Bey'in yolsuzluğa karıştığını ileri sürmüştü. 

 

TARTIŞMADA SON NOKTA 

Böyle bir ortamda, Mahmut Esat Mason aleyhtarı kampanyasını başlattı. 8 Ekim'den 25 

Ekim 1931'e kadar 17 gün süren kampanya birçok gazetenin katılmasıyla bütün 

basında yankı buldu. Önce İzmir'in Anadolu gazetesi Masonluğu milliyet düşmanı 

olarak niteledi. Hizmet gazetesi kurumun insanlığa hizmet verdiğini belirten bir yazıyla 

cevap verdi. Mahmut Esat, Masonluğun milliyetçi düşmanı ve beynelmilelci olduğunu 

ekleyip, "insanlık, ırk, dil, din gözetmeksizin kardeşlik" gibi ifadelerin aldatmaca 

olduğunu vurguladı. Buna Büyük Üstat Mim Kemal'in Hizmet ve Son Posta'da çıkan 

savunma yazısı yer aldı. Hizmet gazetesindeki bir yazıda "Masonluk için önce CHP'nin 

dibini kazımak gerektiği" öne sürüldü. Tartışma Mahmut Esat'ın "köpekleri uluyor" 

deyimlerine kadar vardı. CHP Genel Sekreteri Recep Peker'in kurumu emperyalizm 

ajanı ilan eden konferansı kamuoyuna yansıdı. Masonlar'dan, "kendisi Adliye Bakanı 

iken neden önlem almadı" sorusu geldi ve tartışma bitti. Hükümet bundan 

hoşlanmamıştı. 

  

İstanbul'da Uluslararası Konvan 

 

Cevat Rifat Atilhan gibi faşist eğilimli bir yazarın kurumu yeren kitabı Mason 

üstatlarını bazı önlemler almaya yöneltti. Eski üstat Server Yesari'nin hazırladığı 



savunma içeren "Franmasonluk'ta Milliyet ve Beynelmileliyet" konulu konferansı 

basılıp bütün üyelere dağıtıldı. Kurumun adındaki Yükseltme sözcüğünün bir saklama 

içerdiği düşüncesinden hareketle 1922'de ismi "Türkiye Yüksek Masonluk Cemiyeti" 

olarak yenilendi. Büyük Doğu da ismini Türk Yükseltme Cemiyeti-Türkiye Büyük 

Maşrıkı" olarak değiştirdi. Bu hazırlıkların, kurumun uluslararası ilişkilerini gizlilikten 

çıkarmak amacı güttüğü, üye oldukları Uluslararası Mason Birliği'nin Sekizinci 

Konvan'ını 5-13 Eylül 1932'de İstanbul'da düzenlemeye girişmelerinden anlaşılıyor. 24 

ülkeden temsilcilerin katıldığı Konvan'ın kurumun meşruiyeti ve uluslararası saygınlığı 

açısından önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Atatürk'e gönderilen bağlılık telgrafı ve onun 

teşekkür cevabı da cesaretlerini artırdı. Bazı Masonlar basında Mahmut Esat'a "Şimdi 

ne yapacaksın" sorusunu yönelttiler. O da tekrar saldırılarına başladı. Dinsiz, ahlaksız 

suçlamaları tekrarlanarak ve buna yanıtlar şiddetlenerek 1932'de polemik devam etti. 

1934 sonunda Masonlar Ankara'da Karpiç salonlarında merasim elbiseleri ve 

önlüklerini de takarak büyük bir balo verdiler. Aralarında Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras, Maliye Vekili Hasan Saka, Meclis Reisi Kazım 

Özalp, Ankara Valisi N. Tandoğan da vardı. Ancak 1935 Nisan'ından itibaren kurumun 

kapatılacağı hakkında haberler ortalıkta dolaşmaya başladı. 1935 Mayıs'ındaki CHP 

kurultayında parti programının 69. maddesine "Beynelmilel maksatlarla cemiyet 

kurulamayacağı, böyle amaçlıların Bakanlar Kurulu'ndan izin alması gerektiği" 

şeklinde bir kaydın konması işin sonuna gelindiğini kanıtlıyordu. Üstatlar Ankara'ya 

heyetler yolladılar. Dahiliye Vekili, Mason Şükrü Kaya ile temas ettiler. Yapılacak 

hiçbir şey yoktu. Kapatılmak yerine bütün mallarını Halkevleri'ne teberru ederek 

kendileri kapanmayı, "uykuya yatmayı" yeğlediler. Karar 9 Ekim 1935'de açıklandı. 

  

Atatürk Mason muydu? 

 

Aralarında Falih Rıfkı Atay'ın da bulunduğu bazı kimselerle Uluslararası Mason 

albümleri, Atatürk'ü Mason ilan ederler, ama bunun hiçbir belgesi ortaya 

konamamıştır. Bizim düşüncemiz şöyledir: 1900'lü yılların başında Selanik'te 

bulunduğu dönemde o da İttihat ve Terakki'ye üye olmuştur. Bu sıfatla katıldığı 

toplantıların zaman zaman localarda yapıldığı biliniyor. Buraya gidenlerin Mason 

olması da şart değildi. Atatürk'ün o çağda efsanevi bir nitelik taşıyan Masonluğun 

niteliğini merak etmemiş olması düşünülemez. Ayrıca arkadaşları arasında tekris'i 

yaşamış olanlar vardı. İttihat ve Terakki yönetimi ile arası bozulduğu dönemde, 1913'ün 

sonlarında, yanına askeri ataşe olarak gönderildiği elçi Fethi (Okyar) Bey de Mason'du. 

Dolayısıyla Masonluğa karşı olduğunu söylemek mümkün değildir. 1932'de 25 ülke 

Mason örgütlerinin Türkiye'de toplanmasına karşı çıkmaması da bu anlayışını yansıtır. 

  

  

Dış etkiye bağlı olmayan karar 

 

1875'de Almanya'da doğmuş, 1911'de Osmanlı uyruğuna girmiş, gazetecilik yapmış, 

Almanya'da Nazilerce takibata uğrayınca Türkiye'ye dönüp yerleşmiş olan Alfred 

Rudolf Glauer 1924'de yazdığı 'Eski Türk Masonluğunun Uygulanışı' adlı kitabında 

Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönemdeki Masonluk hakkında şu değerlendirmede 



bulunuyor: "Almanya imzaladığı barışın altında eziliyor. Türkler bu bunalımlı dönemi 

aşabildilerse, bu her Müslüman'ın küçük yaşından itibaren aldığı dini eğitim 

sayesindedir. Böylece biz, materyalizmi ilahlaştıranlardan medet umar ve Alman 

halkının büyük kısmı kendisini Bolşevikler'in kollarına atma gibi bir aşağılayıcı çareye 

başvururken, Türkiye'nin, bu zayıflamış küçük milletin, Bolşevizm'in kollarına 

atılmadığını, topraklarına yerleşmesine izin vermediğini görüyoruz. İslam, 

Hıristiyanlık'tan daha canlı ve yaşıyor. Müslüman Masonluğu çözüm getiriyor." Bu 

tanıklık, bazı Mason çevrelerinin 1935 kararında komünizmin ve Nazizm'in etkisini 

görme tutkusunun geçersizliğini ortaya çıkarmaya yarıyor. 

  

  

Türkiye'de Masonluk 

 

Yoğun istek üzerine, daha önce yayınlanmış altı bölümün gün gün geniş özeti.  

 

Osmanlı'da Masonluk 

 

Masonluk Katolik ve Ortodoks kiliselerince tepkiyle karşılanırken Osmanlı ülkesi 

kuruma hoşgörülü yaklaştı. V. Murad'ın Mason olması buna örnektir.İttihat ve Terakki 

Cemiyeti faaliyetlerini sürdürmek için Mason localarını ‘şemsiye’ olarak kullandı. 

Ancak bu davranış cemiyetin ‘siyonist’ damgası yemesine yol açtı.  

 

'Harici' gözüyle Masonluk  

Dünyanın en çok tartışılan konularının başında geliyor Masonluk. Bunda, Biraderlerin 

kurumsal disiplin çerçevesindeki ketumluğu etkili oluyor. Karşıtları da bu davranıştan 

doğan esrarengizlik havasından yararlanarak, her türlü yakıştırmayı, araştırmadan 

gündeme getiriyorlar. Ben Masonlar'a özgü deyimle bir "Harici" olarak, konuyu toplumsal 

işlevi üzerinde yoğunlaşıp inceledim. Böylece, objektif bir değerlendirmeye yöneldim.  

 

1. gün  

Masonluk ve Din  

Müslüman'ın Mason olması kabul edilebilir mi? İslam bir arada yaşamayı, koruyuculuk 

üstlenmeyi görev kabul etmiştir. Yandaşları, zamanla, bütün insanları ırk ve din farkı 

gözetmeden eşit sayan bir anlayışı benimsemeye yönelmişlerdir. Bu çabayı insanlığa 

aktaran kurum ve akımlardan biri de Masonluktur. Gizliliği ilke edinerek çalışmayı 

tercih etmesi ise, tartışılır hale gelmesinin başlıca sebebidir. 18. yüzyılın başında 

kuralları kesinleşen Masonluk, Müslümanlar'ı hiç ilgilendirmemesine karşılık, 

Protestan kökenli olmasının etkisiyle, Katolik ve Ortodoks Kiliseleri gibi Museviler'den 

de tepki gördü. Bu ortamda İslam'ın girişime küçümseyerek bakması doğaldı, zira 

Hıristiyanlar arası çekişmelerde Osmanlı Devleti'nin hakemlik rolü üstlendiği bilinir. 

Papalığın çıkardığı Masonları Aforoz emrini 18. yüzyılın ortalarında Osmanlı'daki Rum 

ve Ermeni kiliseleri kendi dillerine çevirip örgütlerine dağıtmışlardı. Buna karşılık o 

dönemlerde Bektaşi hatta Mevlevi tekkelerinde Masonlar'la sohbetler düzenlendiği 

hakkında bilgiler var. 18. yüzyılın sonunda Osmanlı, geri kalmışlığını aşmak için batı 

modelinden yararlanmaya başlayınca durum değişti. Gavur damgalamalarının yanı sıra 



Masonluk özentisi iddiaları da gündeme getirilmeye başlandı. Tabii olumsuz anlamda. 

1860'lara gelindiğinde İslam dünyasının yönetici ve düşünürleri arasında kuruma 

katılanlara rastlanıyordu. Tanzimat'ın iki ünlü devlet adamı Mustafa Reşit ve Fuat 

Paşalarla Mısır Hıdivliği'nde iddialı Prens Halim Paşa Masondular. Hatta son ikisi 

Büyük Üstatlığa bile getirilmişlerdi. Cezayir'de bağımsızlık mücadelesi veren Emir 

Abdülkadir'in de Mason olduğu biliniyor. Pan İslamcı akımın baş savunucusu Afgani 

başvurusunda "Kutsal Mason derneği üyelerinden, derneğe katılmama izin vermelerini 

ve şerefli kürsüye dahil olmamı onaylamalarını rica ederim" diye yazmıştı.  

 

2. gün  

Osmanlı'da ilk Localar  

Sultan Abdülaziz'i etkileyip kendi oğlunu Mısır Hidivliği'nde ön sıraya sokan İsmail 

Paşa'ya kızan Mısırlı Prens Halim Paşa, siyasette etkinliğini artırmak için Masonluğu 

kullanmayı denedi. Hem Fransız hem de İngiliz üstatlarıyla işbirliği yaparak Mısır 

Büyük Locası'nın büyük üstatlığına getirilmeyi sağladı. Yerli halktan da buna yeni 

üyeler katılmasını gerçekleştirdi. Böylece, Osmanlı devlet politikasını etkilemek için 

Masonluk'tan doğrudan yararlanma girişimleri çağı başlamış oldu. Halim Paşa, Yeni 

Osmanlılar (Namık Kemal ve arkadaşları) ile işbirliği yaparak Avrupa'ya çekilmiş olan 

Mustafa Fazıl Paşa ile de ilişki kurdu. Bu girişimlerin projelerini aksatabileceğini 

hesaplayan Hidiv İsmail Paşa da Masonluğu kullanarak karşı atağa geçti. 1860 ve 70'li 

yıllarda, Avrupa'da siyasi açıdan Masonluk işlevini tamamlamış görünüyordu. Buna 

karşılık Osmanlı toplumu ilk kez açık açık Masonluk'la, daha doğrusu onun özel 

"koloniyalist" şekliyle karşılaşmaktaydı. 1 Temmuz 1872'de Hasköy'de, Osmanlı 

ülkesindeki ilk Mason mabedinin temelinin atılması, artık ortada Osmanlı yönetiminden 

çekinecek bir şey kalmadığını kanıtlıyordu. Ancak Sultan Aziz'in keyfiliklerini frenleyen 

Ali Paşa'nın 1871 Eylül'ünde ölümü ve yerine yumuşak başlı Mahmut NedimPaşa'nın 

sadrazamlığa gelmesi Masonlar'da endişe yarattı. 20 Ekim 1872'de Osmanlı saltanat ve 

hilafetinin veliahtı Şehzade Murad Proodos (Terakki) locasında tekris edilerek Mason 

oldu. Abdülhamit'e de Mehmet Reşat'a da, hem de aynı zamanda, Mason olma önerisi 

yapıldığı hakkında bir iddia vardır. İkisinin de red ettikleri söyleniyor. 

 

3. gün  

Abdülhamid'in ılımlı tavrı  

Abdülaziz' in tahttan indirilmesi ve Murad'ın padişah halifeliğini ilanı, Mason 

çevrelerinde İslam ülkelerine yönelik büyük başarı sağlandığı kanısını doğurdu. Yeni 

hükümdarın istendiği yönde etkilenebileceğine inanılıyordu. Ancak Murad'ın üç ay 

içinde ruhi bir buhran geçirmesi ve yerini Abdülhamid'e bırakması, hesapları boşa 

çıkardı. Abdülhamid'in daha tahta çıkışının ilk günlerinden itibaren şöyle bir politika 

izlediği görülüyor: İslam'la Masonluk bir arada olur mu, olmaz mı tartışmasına 

girişmemiş, emrivakiyi benimsemiş ama kamuoyunda işlenmesini engellemiştir. Farklı 

ırk ve dindeki cemaatleri kaynaştırdığı tezini daha ciddiye almış fakat asıl önemi bütün 

Avrupa hükümdarlarının Masonluğun koruyuculuğunu üstlenmiş olmaları hususu 

üzerine yönelmiştir. Bu davranış şeklini tahta çıkışıyla birlikte başlattığına inanıyoruz. 

Avrupa'nın desteği olmadan, mali iflasını ilan etmiş "Hasta Adam"ın ayakta 

kalamayacağını biliyordu. Ahmet Midhat'ın matbaasında basılan "Esrarı Farmason" 

isimli kitap, kuruma bir hayır cemiyeti niteliğine dönmeyi önermekle, kanımızca 

Abdülhamid'in fikrini yansıtıyordu. Abdülhamid'in geçmişte yanlış olarak Masonlar'ı 

çuvallara koydurup Marmara denizine attırdığı dedikoduları ortalıkta dolaşmıştır. 

Oysa biz yaptığımız araştırmada mabeyincilerini ve yaverlerini Mason balolarına 

gönderdiğini, 100- 150 altın bağışta bulunduğunu saptadık. Karşılığında törenler 



"Padişahım çok yaşa" bağırtılarıyla başlıyordu. Açıkça karşıt düşüncelerin "Barış 

içinde birarada yaşaması" ilkesini başarıyla uygulamıştır. Bunun bir diğer iğrenç 

örneği, donanmasının başına İngiliz ve Mason Hobart ve Woods Paşaları getirmesidir. 

Özetle, siyasete bulaşmamaları koşuluyla Masonlara tam bir serbesti tanıyordu.  

 

4. gün  

İttihat ve Terakki'nin 'şemsiyesi'  

Abdülhamid iktidara geldikten sonra Yeni Osmanlılar'ı tasfiye etmekte zorluk çekmedi. 

Bir belgesi olmadığı halde Mason denilen Mithat Paşa'yı anayasal şekilde uzaklaştırdı. 

Abülhamid'in davranışı locaları yok etmeye yönelik değildi. Amacı ülkeyi dışardan 

yönetme eğilimlerini frenlemek ve de yerlilerin fazlaca ilgilenmesini önlemekti. Localar 

daha çok yabancıların kendi aralarında biraraya geldikleri yerler oldu, Türk ve 

Müslümanlar'ın hatta gayri-Müslim vatandaşların ilgisi de azaldı. Ülke içinde özellikle 

Balkanlar'daki örgütlenmeye gelince, 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Balkanlar'daki 

reformlar için merkez kabul edilen kentlerin başında Selanik vardı ve ordu merkeziydi. 

Çeşitli Avrupa uluslarına ait cemaatler de vardı. Tabii örgütleri de. Yabancı 

işadamlarının çok sayıda bulunduğu kentlerde Mason locasının var olması doğaldı. 

İttihatçılara, "şemsiyelik" yapacak İtalyan Macedonia Rizorta Locası Üstadı 

Muhteremliğine Selanik Hukuk Okulu'nda hocalık yapan, avukat Musevi Karasso 

getirildi. Ülke içindeki Jöntürkler'in Masonluk'la ilişkiye girmeleri, ona güvenlerinin 

sonucudur. 1903-1908 arasında Macedonia locasına 154 kişinin alındığı biliniyor; 

bunların 42'si Türk'tür. İlk kaydolanlar arasında İttihat ve Terakki yönetiminde ön 

planda rol oynayan gazeteci Fazlı Necip'i, Talat Bey (Paşa), Midhat Şükrü'yü 

görüyoruz. Başka localarda üye olanların diğerlerinin toplantılarına katılması adet 

olmadığı halde, Cavit Bey'in (Sonrasının Maliye Nazırı) Macedonia'ya muntazam 

devam etmesi, bambaşka bir çalışmanın varlığınıkanıtlıyor. Ancak locada buluşanların 

hepsi Mason değildi.  

 

5. gün  

Siyonizm damgası  

İttihatçılar'ın Mason bağı ilk kez 25 Temmuz 1908 günü Selanik'te anayasanın ilanı 

şerefine yapılan sokak gösterilerine Mason locaları temsilcilerinin de katılmasıyla 

ortaya çıktı. Localar eski ihtiyatlılıklarını bırakıp daha kolay üye almaya, tekris 

yapmaya yöneldiler. Bu ilgi, İttihatçı liderleri Bağımsız Osmanlı Masonluğu kurma 

düşüncesine yöneltti. Avrupalılar'ın buna izin vermeyi pek arzulamadıkları kısa 

zamanda farkedildi. İngiliz ve Fransızlar'a karşılık İtalyanlar bir süre direndikten 

sonra onay verdiler. Büyük Doğu'nun üstatlığına Talat Bey getirildi. Aynı sırada iki 

girişim Osmanlı-İngiliz ilişkilerini etkiledi. Osmanlı Masonluğu ile bütünleşmeyi 

arzulayan Mısırlı milliyetçilerin İttihat ve Terakki ile ilişki kurmaları İngiltere'yi çok 

rahatsız etti. Aynı anda 1909'un ekiminde de İttihat ve Terakki'nin ikinci kongresinde 

anti-Masonluk gündeme geldi. Mustafa Kemal'in teklifi, cemiyetin açık bir siyasi parti 

haline gelmesinin yanı sıra askerlerin siyasetten çekilmesi ve Masonluk'la ilişkinin 

kesilmesiydi. Bu önerisi sebebiyle "mürteci" diye damgalanmış ve İttihat ve Terakki'nin 

yönetimiyle ilişkisi tamamen kesilmiştir. Asıl olay yaratan, cemiyetin yönetimine 

muhalif olan Miralay Sadık'ın "Siyonistlik/Farmasonluk aleyhindeki layihası" idi. 

Talat, Cavit, Hüseyin Cahit ve Ahmet Rıza'nın cemiyetten atılmalarını istiyordu.. Gerek 

Masonluk ve Siyonizm iddiası gerekse Talat ve arkadaşlarının dışlanması önerisi 

reddedilmekle birlikte, bu tartışma İttihat ve Terakki'ye karşı bir suçlamanın kendi 

içinden başlatılması açısından önemliydi. Bütün politikalarında Siyonizmi destekleyen 

ve Masonluğu kendi malı sayan İngilizlerin propaganda için, İttihatçıların Masonluğu 



ve Siyonistliği üzerinde yayın yapmaları gerçekten ilginçtir.  

 

6. gün  

İşgal altında değişim  

Libya ve Balkan Savaşları ile 1913 yılı ortasına kadar süren bunalımlar toplum için 

hiçbir anlam taşımayan Mason tartışmalarını doğal olarak geri plana itti. Mason 

olmayan ve bu kuruma fazla sempatiyle bakmayan Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olup 

İttihat ve Terakki'yi yönetir duruma gelmesiyle, esasen durgunlaşmış olan Cemiyet-

Mason ilişkisi daha da canlılığını kaybetti. 1914'de Savaş ilan edilince Enver Paşa 

locaların faaliyetlerini durdurmalarını emretti. Ancak Talat Paşa'nın müdahalesiyle 

localar tekrar aktif oldular. Dünya Savaşı'nı kaybedip 1918'in Kasım'ından itibaren her 

bölgesinin işgal altına girmesiyle, Osmanlı toplumu beş yıllık bir esirlik süreci yaşadı. 

Galipler her alanda istediklerini benimsettiriyor ve bunları itiraz etmeden uygulayan 

destekçiler de buluyorlardı. En yoğun kampanya, özellikle İngilizler'in yönlendirişi 

altında İttihatçılık'tan arındırma idi. 1918 sonunda İttihatçılar'a yöneltilen en büyük 

suçlama devleti savaşa sokmuş ve yenilgiye uğratmış olmaktı. Savaş kararını kendi 

başına alan Enver Paşa idi ve hükümetin Mason üyeleri -Sadrazam Said Halim Paşa, 

Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, Bahriye Nazırı Cemal Paşa buna 

karşıydılar ama, hepsini suçlamak İttihatçı karşıtlarının işine geliyordu. Localar içinde 

fiili temizlemeyi yapan, sabık İttihatçı Rıza Tevfik'tir. Kendisi de Mason olan bu kişi, 

hayatı boyunca aşırılığını frenleyemediği söylemler arasında zikzak çizmiş biriydi. 

Osmanlı Büyük Maşrık'ının başına getirildi ve temizliğe girişti. Rıza Tevfik İttihat ve 

Terakki'ye mensup Masonlar'ın listesini basına ve polise verdi, birçok Mason 

İttihatçılık suçlaması ile sürgün edildi. 

  

  

İşgal altında değişim 

 

1918 sonunda İttihatçılar'a yöneltilen en büyük suçlama devleti 

savaşa sokmuş ve yenilgiye uğratmış olmaktı. Doğal olarak 

Masonluğun da İttihatçılık'tan arındırılması operasyonu başlatıldı.  

 

Libya ve Balkan savaşları ile 1913 ortasına kadar süren bunalımlar 

toplum için hiçbir anlam taşımayan Mason tartışmalarını doğal 

olarak geri plana itti. Mason olmayan ve bu kuruma fazla 

sempatiyle bakmayan Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı olup İttihat ve 

Terakki'yi yönetir duruma gelmesiyle, esasen durgunlaşmış olan 

Cemiyet-Mason ilişkisi daha da canlılığını kaybetti. 1913 

sonbaharında yazdığı bir yazıda Karasso "Büyük gelişme 

göstermesi beklenirken Masonluğun gerilemesi, bazen kanlı bazen 

trajik siyasi olayların yoğunlaşmasının locaların sistemli çalışmasını 

engellemesinin sonucudur" diye yazıyordu. 1914'te savaş ilan 

edilince Enver Paşa locaların faaliyetlerini tamamen 

durdurmalarını emretti. Ancak Talat Paşa'nın müdahalesiyle zaten 

az sayıdaki localar tekrar aktif oldular. Bu dönemin tek başarısı, 

Necat Mahfili'nin girişimiyle 1917'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 

(Çocuk Esirgeme Kurumu) kurulmuş olmasıdır.  



 

ARINDIRMA DÖNEMİ  

Dünya Savaşı'nı kaybedip Kasım 1918'den itibaren her bölgesinin 

işgal altına girmesiyle, Osmanlı toplumu beş yıllık bir esirlik süreci 

yaşadı. Tabii artık "Osmanlı" deyimini kullanmamak "Türkler" 

demek gerekiyordu, zira diğer cemaatlere tanınan haklar onlara 

tanınmıyordu. Galipler her alanda istediklerini benimsettiriyor ve 

bunları itiraz etmeden uygulayan destekçiler de buluyorlardı. En 

yoğun kampanya, özellikle İngilizler'in yönlendirişi altında 

İttihatçılık'tan arındırma idi. Hoş bunun gönüllüleri kendi düşünür 

ve politikacılarımız içinden çıkıyordu. Her alanda İttihatçılık 

bulaşmış kişiler görevden uzaklaştırılıyor ya da geçmişin hesabını 

vermeleri için mahkemelere sevk ediliyorlardı. Bu eğilim sadece 

İstanbul'da işgalcilerin kontrolü altındakiler için

geçerli değildi. 1919 Eylül'ünde Sivas'ta toplanan Müdafa- yı 

Hukukçular'ın kongresine katılanlardan da "İttihatçılık 

yapmayacakları" yemini alınmıştı.  

 

FİİLİ TEMİZLİK  

1918 sonunda İttihatçılar'a yöneltilen en büyük suçlama devleti 

savaşa sokmuş ve yenilgiye uğratmış olmaktı. Gerçi savaş kararını 

arkadaşlarından ayrı kendi başına alan, Mason olmayan Enver 

Paşa idi ve de hükümetin Mason üyeleri -Sadrazam Said Halim 

Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey, Bahriye 

Nazırı Cemal Paşa, vb...- buna karşıydılar ama, hepsini bir arada 

suçlamak İttihatçı karşıtlarının işine geliyordu. Doğal olarak 

Masonluğun da İttihatçılık'tan arındırılması operasyonu başlatıldı. 

Bu dönemde İttihatçı karşıtı kampanyayı Masonluk konusunda da 

yürütenlerden birisi Miralay Sadık'tı. 1910'da fırkanın üst yönetim 

kademesinde görev verilmediği için Masonluğu Siyonizm'le 

özdeşleştirerek kampanyayı İttihat ve Terakki'nin içinde başlatan 

Sadık, 1913'ten itibaren yurtdışında sürgünde geçirdiği yılların 

öcünü almak tutkusu içindeydi. Ancak bu süre boyunca İngilizler'le 

işbirliği yapmış olduğu için artık Masonluğu Siyonizm'le 

özdeşleştirmeyi terk etmişti. Zira Filistin'e Siyonistler'le birlikte 

İngilizler'in de yerleştiğinin o bile farkındaydı. Kurduğu yeni parti 

ile İngiliz desteğini sağlayarak sadrazamlığa gelme hayali artık 

sadece Masonluğun İttihatçılar'dan arındırılması ile yetinmesine 

yeterli değildi. Mason locaları içinde fiili temizlemeyi yapan ise, yine 

sabık bir İttihatçı Rıza Tevfik olmuştur. Kendisi de Mason olan bu 

kişi, hayatı boyunca aşırılığını frenleyemediği söylemler arasında 

zikzaklar çizmiş biriydi. Okuyan ve dinleyenler için çekiciliği inkâr



edilemeyecek üslubuyla, 1908-1909'larda 

Abdülhamit'i en şiddetli eleştiren, 1918'de ise hakkında en övgü 

dolu mersiye yazan oydu. Şeyhülislam Musa Kazım'ın Masonluğu 

mecliste tartışılırken sunulan önergede "sakalından utanmaz 

Farmason kafiri" deyimini kullanan beş imzacıdan biri de oydu. 

Mütareke Dönemi'nin gözde isimlerindendi. Maarif Nazırlığı, 

Şurayı Devlet Reisliği gibi görevlere atanmış, Sevr Antlaşması'nı 

imzalayan heyette de bulunmuştur. Böylesine güvenildiği için 

Osmanlı Büyük Maşrık'ının başına getirildi ve İttihatçı temizliğine 

girişti. Kendinden bekleneni yapmakta gecikmedi. İttihat ve 

Terakki'ye mensup Masonlar'ın listelerini basına ve polise verdi, 

ihbarları üzerine birçok locanın arşivlerine el kondu ve birçok 

Mason İttihatçılık suçlaması ile sürgün edildi. Sadece Beyoğlu 

Koloğlu Sokağı'ndaki baskın, önceden haber alınabildiği için 

belgeler saklanarak daha büyük zarar görülmemesi sağlanabildi.  

 

İNGİLİZ ETKİSİ  

Masonluğun İttihatçılar'dan temizlenmesine çalışılırken, onların 

mahkumiyetiyle sonuçlanan davalarda Masonluk konusunun hiç 

gündeme getirilmemiş olması dikkatlerden kaçmıyor. Örneğin eski 

Şeyhülislam Musa Kazım, İttihat ve Terakki'nin işlediği cinayetlere 

fer'an (İkinci derecede) katıldığı için 15 yıl küreğe mahkum edilmiş 

ama Masonluğu gündeme getirilmemiştir. Oysa 1912'de "Bab-ı 

Meşihat'ı İttihatçılar'ın yemliği haline getirmek ve Cavit ve Cahit 

nam Farmasonlar'ı korumak için uğraşmakla" suçlanmıştı. Bir 

zamanlar sadece Mason ilişkisi yüzünden eleştirilen İttihat ve 

Terakki'ye artık bu damganın vurulmasından kaçınılmasının 

kökeninde, İngiliz etkisinin varlığını hissetmemek mümkün değildir. 

Bir İngiliz ulusal kurumu gibi algılanan kurumun aşağılanmaması 

işgalciler için birinci koşuldu.  

  

  

  

  

Almanlar'ın Mason Ansiklopedisi'nde Yahudiler 

 

Mason kaynakları içinde, kurumun yapısal değişikliğini en iyi yansıtan, 1932'de daha 

Hitler iktidara gelip kapatmadan önce Almanya'da yayınlanmış olan Mason 

Ansiklopedisi'dir. Özellikle Yahudiler'in kuruma kabulü konusundaki notlarını 



özetleyerek aktarıyoruz: "En eski Mason kaynakları kurumun açık şekilde bir 

Hıristiyan karakteri taşıdığında birleşiyorlar. İlk zamanlardan beri Yahudi üyeler 

görülmüştür ama her yerde kabul edilmezlerdi. 1788'de "Yahudiler Masonluğa 

alınabilir mi?" tartışması yapılmıştı. 1857'de İngiliz Yahudi Masonları Prusya locasına 

kabul edilmiyorlardı. Hıristiyan ilkelerine dönülmesi tartışmasının yapıldığı localar da 

vardı. Amerika'da sade Yahudi kabul eden localar vardır ama çok azdır. Ama bin üyeli 

Detroit'teki Palestine locasında tek bir Yahudi yoktur. İngiltere'de bile Yahudiler'e 

karşı kısıtlamalar bahis konusu iken, Amerika bu açıdan daha liberal davranmıştır. 

Kendisi de Mason olan ilk Amerikan Başkanı Washington'un yanında yer alan yakın 

mesai arkadaşlarından 24'ü Mason'du." 

  

  

On yılda 38 loca 

 

Osmanlı Maşrıkı Azam'ının (Büyük Doğu'sunun) kuruluşundan 1918 sonuna kadar 

başvurup berat alan localar 38'dir. Yıllara ayırırsak şöyle bir sonuç çıkıyor: 1909'da 7, 

1910'da 15, 1911'de 5, 1912'de 1, 1913'de 2, 1914'de 2, 1916'da 1, 1918'de 3. Görüldüğü 

gibi Balkan Savaşı ve Dünya Savaşı yıllarında belirgin bir yavaşlama vardır. İşin önemli 

yanı bunlardan sekizinin Mısır gibi Osmanlı egemenliğinden çıkmış bir yerde kurulmuş 

olmalarıdır. Ayrıca, Beyrut, Şam, Halep, Kudüs, Homs gibi nüfusu Arap ağırlıklı 

yerlerde de Osmanlı Maşrıkı Azamı'na bağlılığı yeğleyenler belirmişti. Bazı çevrelerin o 

dönemdeki herkesi loca mensubu saymak tutkusuna ve sayılarını on binlere çıkarma 

çabasına karşılık yukarıdaki rakamlar en fazla 1000- 1500 arası kişinin bahis konusu 

olabileceğini kanıtlamaktadır. 

  

Mustafa Kemal karşıydı 

 

İttihat ve Terakki'nin Mason bağlantısı Talat Paşa'nın Osmanlı Büyük Doğu Locası'nın 

Büyük Üstadı olmasıyla belirginleşti.  

 

Mustafa Kemal'in örgütle ilişkisinin kesilmesi de böyle oldu. Çünkü o asker-siyaset 

ilişkisine ve Masonluk bağlantısına karşıydı.  

 

Siyonizm damgası 

 

İttihatçı olan ama yönetici kademede yer alamayanlar kızgınlıklarını siyonizm 

suçlamasıyla tatmine çalıştılar... Mısırlılar'ın Osmanlı büyük locasına ilgi 

göstermesinden rahatsız olan İngilizler de onlara destek verdi.  

 

İttihatçıların Mason bağı ilk kez 25 Temmuz 1908 günü Selanik'te anayasanın ilanı 

şerefine yapılan sokak gösterilerine Mason locaları temsilcilerinin de katılmasıyla 

ortaya çıktı. Bayraklarıyla yürüyüşe katılmış ve vatanın kurtarıcıları arasında 

alkışlanmışlardır. Ancak bütün ülkede yaşanan ilk coşku içinde Mason öğesine özel bir 



ilgi gösterildiğini söylemek güçtür. İtalyanlar bile rolleri bulunan oluşumu ancak üç 

hafta sonra öğrenebildi.  

 

OSMANLI MASONLUĞU  

Osmanlı ülkesinde ise hem localar hem de Masonluğa aday olanlar arasında yepyeni bir 

canlanma belirdi. Localar eski ihtiyatlılıklarını bırakıp daha kolay üye almaya, tekris 

yapmaya yöneldiler. Eskiden hafiyelerin izlemesi korkusunu taşıyan sade vatandaşlar 

ise, bu üyeliğin İttihat ve Terakki ile ilişki kurmayı kolaylaştıracağı kanısıyla ilgiyi 

artırdılar. Ortada bir Türk obediyansı bulunmadığı için yabancı kurumlar, özellikle 

Fransız, İngiliz, İtalyan locaları daha çok çalışmak ihtiyacını duydular. İttihat ve 

Terakki'nin Cemiyet gizliliğini 1908 Kasım ayındaki birinci kongresinde de devam 

ettirmesi ve bir fırka (parti) niteliğine tam bürünememesi bu ilgiyi teşvik ediyordu. Bu 

ilgi, İttihatçı liderleri Bağımsız Osmanlı Masonluğu kurma düşüncesine yöneltti. 

Yabancı güdümünde kalmak istemiyorlardı. Öncelikle Eski ve Kabul edilmiş İskoç Riti 

üzerine bir yüksek şura kurmak gerekiyordu. Bunun için de mevcut ve muntazam bir 

Yüksek Şura tarafından doğurulmak, sonra da diğer Şura'lardan onay almak şarttı. 

Avrupalılar'ın böyle bir izni vermeyi pek arzulamadıkları kısa zamanda fark edildi. 

Türk piyasasını ellerinden kaçırmak istemiyorlardı. Karşı olan İngiliz ve Fransızlar'a 

karşılık İtalyanlar bir süre direndikten sonra onay verdiler. Macaristan, Belçika ve 

İsviçre'nin de onayıyla Yüksek Şura kuruldu. 31 Mart ayaklanması hazırlıkları bir süre 

durdurduktan sonra Haziran 1909'da Osmanlı Büyük Doğusu'nun kurulma hazırlıkları 

tamamlandı. Buna da Avrupalılar karşıydı. Bunun kendi localarını ellerinden kaçırmak 

sonucunu vereceğini düşünüyorlardı. Büyük Doğu'nun üstatlığına da Talat Bey getirildi. 

Yüksek Şura ile Büyük Doğu arasındaki ilişkileri düzenleyen konkordato da 1 Kasım 

1909 da düzenlendi.  

 

ATATÜRK'ÜN ÖNERİSİ  

Aynı sırada iki girişim uzun süreli olarak Osmanlı-İngiliz ilişkilerini etkiledi. Osmanlı 

Masonluğu ile bütünleşmeyi arzulayan Mısırlı milliyetçilerin İttihat ve Terakki ile ilişki 

kurmaları İngiltere'yi çok rahatsız etti. Mısır'daki Mason örgütünde operasyonla kendi 

yandaşlarını üstatlıklara getirdiler. Diğer yandan da, İttihatçı heyetin Paris'ten sonra 

Londra'ya giderek uzlaşma yolunda yaptığı önerileri reddettiler. Anglo- Amerikan 

alemince tanınmamış localardaki dogmaları Masonluk dışı girişim sayıyorlardı. 

Açıkçası onların onayladıkları bir Masonluğun dışındakileri kabul edemiyorlardı. Aynı 

anda 1909'un ekiminde de İttihat ve Terakki'nin ikinci kongresinde anti-Masonluk 

gündeme geldi. Mustafa Kemal'in teklifi, cemiyetin açık bir siyasi parti haline 

gelmesinin yanı sıra askerlerin siyasetten çekilmesi ve Masonluk'la ilişkinin 

kesilmesiydi. Bu önerisi sebebiyle "mürteci" diye damgalanmış ve İttihat ve Terakki'nin 

yönetimiyle ilişkisi tamamen kesilmiştir. Asıl olay yaratan, cemiyetin yönetimine 

muhalif olan Miralay Sadık'ın "Siyonistlik/ Farmasonluk aleyhindeki layihası" idi. 

Talat, Cavit, Hüseyin Cahitve Ahmet Rıza'yı bu şekilde damgalıyor ve cemiyetten 

atılmalarını istiyordu.. Gerek Masonluk ve Siyonizm iddiası gerekse Talat ve 

arkadaşlarının dışlanması önerisi reddedilmekle birlikte, bu tartışma İttihat ve 

Terakki'ye karşı bir suçlamanın kendi içinden başlatılması açısından önemliydi. Durup 

dururken bütün 1908 devrimi, Abdülhamit'in Yahudilere vermek istemediği Filistin 

topraklarını Yahudilere teslim etmek için Mason ve Siyonistler'le anlaşma kalıbına 

dönüştürülmüştü.  

 

İNGİLİZ PROPAGANDASI  

Arkasından Mecliste kurulan muhalefet partisi Ahali Fırkası gündeme ana konu olarak 



Maliye Nazırı Cavit Bey'i getirdi. "Masonluk" ve "Dönme" başlıca suçlamaydı. Bu 

sırada 1910 yılı ortalarında Osmanlı Büyük Doğusu ardı ardına İskenderiye'de dört loca 

açınca Mısır'ın elden gitmekte olduğu korkusu İngilizleri sardı. Bütün politikalarında 

Siyonizmi destekleyen ve Masonluğu kendi malı sayan İngilizler'in propaganda için, 

İttihatçıların Masonluğu ve Siyonistliği üzerinde yayın yapmaları gerçekten ilginçtir. 

Cavit, 1912 başında İngiliz Morning Post gazetesine verdiği demeçte bu iddiayı şöyle 

yalanlar: "Komitemizin hepsinin ya da bir kısmının Siyonist oldukları ya da etkisinde 

kaldıkları yanlıştır. Kanımca Siyonist ideal Türkiye'de asla gerçekleşir şey değildir. 

İtalyan hariciyesinin çok güvendiği Selanik Konsolosu Musevi Primo Levi de verdiği 

raporda, Osmanlı parlamentosundaki aralarında Karasso da bulunan- dört Musevi 

milletvekilinin hiçbirinin Siyonist olmadığını belirtmiştir.  

 

DİNMEYEN KAMPANYA  

Bu kampanya o güne kadar dinci çevrelerce de yerilmekte olan Abdülhamit'in övülmesi 

ve İttihatçıların her şeyden suçlu bulunması kampanyasının başlamasına sebep oldu. 

Özellikle eski sultanın Mason localarını kontrolde tutması onlara eylem alanı 

bırakmaması vurgulanıyordu. Buna karşılık İttihatçılar'ın lideri Talat Bey'in Büyük 

Üstat atanması geçerli bir sebep oluyordu. İşin ilginci İngiliz esinli kampanyada 

Siyonizmin Alman yanlısı bir akım olduğu bile ileri sürülüverdi. İttihat ve Terakki, 

Siyonizmle ilişkisi olmadığını açıklamakla birlikte kampanyayı durdurmayı 

beceremiyordu. İşin ilginci, İttihatçı iken muhalefete geçen ve Mason olduğu bilinen 

Rıza Tevfik bile, yeni yandaşlarının sürdüğü anti-Mason kampanya kadar karşı tarafın 

da kendilerini mürtecilikle suçlamasından da rahatsızdı: "Bazı kişiler diğerlerini Mason 

diye itham edip halk nazarında düşürmeye ve sonra tahakküm etmeye çalışıyorlar. 

Buna uğrayanlar da karşılarındakileri Melamilik ile suçlamak istiyorlar. Halbuki 

düşünmüyorlar ki asıl irticailiğin kullandığı silah budur... Yeter artık bu günahtır."  

 

'KÖKÜ DIŞARIDA'  

Ona yanıt olarak sunulan bir yazıda ise şöyle söyleniyordu: "Konuşmalarında 

saçmalıyorsun. Farmasonlar'a yöneltilen eleştirilerin sebebi, İttihat ve Terakki'nin 

cemiyetini bir bölge hükmünde bırakacak yolu tuttuğu, cemiyet içinde cemiyet şekline 

girmek istidadını gösterdiği ve kökü dışarıda olan siyasi ve dini cemiyetin mukadderatı 

milliyemize tesirinin kabul edilemeyeceği içindir. Eğer aynı hedefi izleyen cemiyetler 

varsa, bütün millet onlara da aynı gözle bakacaktır. Lakin 5-10 asude dervişle, beş on 

milyon efrada malik ve dünyanın en muktedir maliyeci ve siyasileri tarafından idare 

edilen bir cemiyeti karşı tutmak için tamamiyle cahil olmak lazım gelir."  

Hazırlayan:Orhan KOLOĞLU 

Şeyhülislam Mason muydu? 

 

Tartışmaları çok kızıştıran, Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi'nin Masonluğunun 

gündeme getirilmesi oldu. Tekrisinin yapıldığı loca konusunda tam bir fikir birliği 

yoktur, değişik isimler veriliyor. Ayrıca bu konuda araştırma yapan tarihçiler arasında 

olayın doğru olup olmadığını hiç tartışmayanlara da rastlanıyor. Musa Kâzım, 28 

Kasım 1911'de yayınladığı ve Tanin'in yanısıra dinci kesimin sözcüsü Sıratı 

Müstakim'de de yayınlanan savunmasında iddiayı şöyle reddeder:  

 

TARTIŞMA AŞIRI BÜYÜDÜ  

"Dini İslama karşı olup da bana isnat edilen her bir mezhep veya mesleki kemali 



şiddetle reddeder ve selameti memleket ve dinin korunması adına bu gibi aldatmalara 

asla önem vermemelerini ve o gibi boş sözleri bütün kalpleriyle, dilleriyle red 

eylemlerini bütün İslam ahalisine tavsiye ederim (...) Çünkü selameti din ve diyanetin 

ancak bu noktada bulunduğunu halisane ihtar ederim." Kimse ortaya tam bir belge 

koyamadı ama "şüyuu vukuundan beterdir" kuralınca, iddianın yayılması tartışmanın 

olağanüstü bir boyuta varmasına sebep oldu. Musa Kâzım hükümet değişikliği ile 

görevinden ayrılacak ama Dünya Savaşı sırasında tekrar aynı makama atanacaktır. 

  

  

Masonluğun sırları nelerdir? 

 

Masonluğun gizli bir topluluk sanılmasının nedenlerinden biri, üyelerinin çok eski 

zamanlardan bu yana kullandıkları sembolik işaret ve sözlerdir ve bir Mason camiaya 

girerken bunları açıklamayacağına dair yemin eder. Eski dönemlerde masonların 

meslek/ derece ayırımlarını göstermeye yarayan bu gibi işaretler, günümüz 

Masonluğunda sembolik olarak aynı amaçlar için kullanılmaktadır. Aslında gerek 

Masonluk'tan ayrılanların, gerekse ketum olmayan üyelerin açıklamalarıyla bütün bu 

işaretler ve kelimeler değişik zamanlarda kamuoyuna yansımıştır. Ancak bir Mason, 

kimseye açıklamayacağına dair yemin ettiği şeyleri anlatması yeminini bozmak 

anlamına geleceği için, bunları kendine saklar. Bu, günümüz Masonlarınca bir öz 

disiplin, ketumiyet sembolü olarak da değerlendirilir. Öte yandan, Masonluk, üyelerine 

Mason olduklarını açıklamaları ya da gizlemeleri için baskı yapmaz. Her üyenin 

kendince gerekli bulduğu hallerde sadece kendisinin Mason olduğunu açıklama 

hürriyeti ve yetkisi vardır. Ancak bir Mason, başka bir üyenin Mason olduğunu 

açıklamak yetkisini kendinde göremez.  

Hazırlayan:Orhan KOLOĞLU 

Abdülhamid'in Mason taktiği 

 

Masonlar'ın V. Murad'ı desteklediğini düşünen II. Abdülhamid saltanatını korumak 

için örgütle iyi geçinmeye çalıştı.  

 

Bir neden de Avrupa'daki bütün hükümdarların Mason bağlantısı ve Osmanlı'nın o 

Avrupa'ya mecbur olmasıydı.  

 

Abdülhamid ılımlı politika sürdürdü 

 

V. Murad'ın yerine Abdülhamid'in tahta geçmesi Masonlar'ın hesaplarını boşa çıkardı. 

Abdülhamid ise siyasete karışmamaları koşuluyla Masonlar'a özgürlük tanıyordu.  

 

Bir tür hapis hayatı yaşayan veliaht Murad kaçamaklarını mensubu olduğu Proodos 

locasının Büyük Üstadı Skaliyeri vasıtasıyla düzenliyordu. Böylece Beyoğlu'nda 

eğlencelere katılabiliyor ve para ihtiyacını da borçlanarak karşılayabiliyordu. Osmanlı 

hanedanı içindeki çekişmeler had safhaya gelmişti. Yeni Osmanlılar Abdülaziz'in, 



Tanzimat'la kabul edilen "Sultan'ın sorumsuzluğu, Babıali'nin yetkililiği" ilkesini 

değiştirip kendi diktatörlüğünü ilan etmek peşinde olduğuna inanıyorlardı. Tek çözüm 

Murad'ın iktidara getirilmesiydi ve bunun için de taht sırasının değişmemesi gerekliydi. 

Umut da dış güçlerin etkisiydi. Murad'ın tekrisinden hemen önceki günlerde Proodos 

locasında 12 Türk'ün tekris edilmesi -ki aralarında Murad'ın başmabeyincisi Seyit Bey, 

memurlarından Mehmet Ragıp ve Namık Kemal de varhazırlanmış bir taktiğin varlığını 

kanıtlıyor. 

 

GÜPEGÜNDÜZ TAŞKIN GÖSTERİLER  

Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve Murad'ın padişahlığını ilanı Mason çevrelerinde 

Doğu İslam ülkelerine yönelik başarı sağlandığı kanısını doğurdu. Bu başarıyla ilişkisi 

olup olmadığını bilmediğimiz bir olay, o sıralarda Masonlar'ın halet-i ruhiyesini 

göstermektedir. İzmir'deki Homer Locası üyeleri, Büyük Üstatları'nın başkanlığında bir 

gece sabaha kadar içmişler ve ellerinde içkiler, üzerlerinde Mason işareti taşıyan 

giysilerle sokakta güpegündüz taşkın gösteriler yapmışlardı. İngiltere'deki merkez bu 

münasebetsizliği, locayı kapatarak örtbas etmiştir. Ancak Murad'ın üç ay içinde ruhi 

bir buhran geçirmesi ve tahttan indirilip yerini Abdülhamid'e bırakması bu hesapları 

boşa çıkardı. Yeni hükümdarın Mason olmadığını ve kararlılığın yanında içten 

pazarlılığını tabii ki Skaliyeri gibiler biliyorlardı. Taht değişikliğinden sadece bir buçuk 

ay sonra İstanbul'un Fransızca gazetelerinden Stamboul'da yer alan bir yazı, yeni 

sultanı uyarma ihtiyacının belirdiğini gösteriyor. Cezayirli İslam mücahidi Emir 

Abdülkadir'in Masonluğu övmesinin örneği verilip İslam'a karşı bir kurum olmadığı 

belirtildikten sonra şöyle devam ediliyor: "Farmasonluk karşılıklı hoşgörü okulu olduğu 

için Türkiye'den başka hiç bir yerde bu kadar yararlı sonuçlar veremez. O kadar çok 

ırk ve değişik inanç arasında uygun ve barışçı bir anlaşmayı, herkesin

vicdanına, diğerlerinin vicdanlarına saygıyı vaaz eden bu doktrinin bir benzeri başka 

nerede bulunabilir? Ne yazık ki, evrensel Tanrı fikriyle yaşayan bir cemiyeti 

Allah'sızlıkla suçlamakla yetinmediler ona bir de ihtilalci suçlaması yüklüyorlar; oysa 

ana amacı devrimleri önlemektir. Üyesi olmuş hükümdarların uzun listesi bunun 

kanıtıdır. Kraliçe Viktorya Büyük Britanya localarının koruyucusudur..." 

 

UZLAŞMACI POLİTİKA  

Mason olan ya da koruyuculuğunu yapan bütün hükümdarların adını taşıyan yazıdaki 

üç uyarı karşısında Abdülhamit'in daha tahta çıkışının ilk günlerinden itibaren şöyle bir 

politika izlediği görülüyor: İslam'la Masonluk bir arada olur mu, olmaz mı tartışmasına 

girişmemiş, emrivakiyi benimsemiş ama kamuoyunda işlenmesini engellemiştir. Farklı 

ırk ve dindeki cemaatleri kaynaştırması tezini ciddiye almış fakat aslında bütün Avrupa 

hükümdarlarının kurumun koruyuculuğunu üstlenmiş olması hususu üzerinde 

durmuştur. Abdülhamid'in bu davranış şeklini tahta çıkışıyla birlikte başlattığına 

inanıyoruz. Avrupa'nın desteği olmadan mali iflasını ilan etmiş 'Hasta Adam'ın ayakta 

kalamayacağını biliyordu. Dünyada kökleşmiş bir kurumu ülkeden atmaya gücünün 

yetmeyeceğinin de farkındaydı. Onlarla iyi geçinmenin yollarını arayacaktı. Ahmet 



Midhat'ın matbaasında basılan "Esrarı Farmason" isimli kitap, kuruma bir hayır 

cemiyeti niteliğine dönmeyi önermekle, kanımızca Abdülhamid'in fikrini yansıtıyordu. 

 

BARIŞ İÇİNDE BİR ARADA  

Masonluğa özel sempatisi bulunduğu söylenemeyecek olan Abdülhamid'in açık bir 

düşmanlık göstermekten kaçınmakla yetinmediği, aksine dostça bir davranış içinde 

olduğu anlaşılıyor. Geçmişte yanlış olarak Sultan'ın Masonlar'ı çuvallara koydurup 

denize attırdığı dedikoduları ortalıkta dolaşmıştır. Oysa biz yaptığımız araştırmada 

mabeyincilerini ve yaverlerini Mason balolarına gönderdiğini,100- 150 altın bağışta 

bulunduğunu saptadık. Karşılığında törenler "Padişahım çok yaşa" bağırtılarıyla 

başlıyordu. Açıkça karşıt düşüncelerin "Barış içinde birarada yaşaması" ilkesini 

başarıyla uygulamıştır. Donanmasının başına İngiliz ve Mason Hobart ve Woods 

Paşaları getirmesi de ilginçtir. Böylece hiç sevmediği İngilizler'e, Masonluklarına karşı 

olmadığı mesajını veriyordu. Açıkçası siyasete bulaşmamaları koşuluyla Masonlar'a 

tam bir serbesti tanıyordu.  

Orhan KOLOĞLU 

'Sultan Hamid Murad'ı sever' 

 

Adam tavlamaktaki ustalığı bilinen Abdülhamid, Murad'ı öldürteceği konusunda 

dedikodular Avrupa'da yaygınlaştığı dönemde, İstanbul'daki 'Büyük Üstat'lardan 

İtalyan Antuvan Geraci'yi yanına çekip şöyle bir mektup yayınlamasını sağlamayı 

başarmıştı: "Bence bilinmeyen sebeplerden dolayı, Doktoru Kapoleone'nin Sultan 

Murad'a gitmesi ve tedavi etmesi yasaklanmıştır. Bu davranış sultanın hayatına 

kastedileceği şüphesini yarattığından, Masonlar arasındaki en etkili kişiler buna 

başvurarak, Sultan Murad'ın hayatını korumak için İstanbul'daki Ravs ve Layard adlı 

elçilerin işe müdahale ettirilmelerinin, Alman İmparatoru Wilhelm ile Prens Dögal'in 

başkanlığı altındaki Prusya ve İngiltere Büyük Doğularından istirham olunmasını rica 

ettiler. Ben de insaniyet namına ve Mason esrarı gereğince ricalarını kabul ettim. (...) 

Araştırmalarım sonucu Sultan Murad'ın hayatına dokunmayı kimsenin düşünmediğini 

kesin surette beyan ederim. Sultan Hamid'in kardeşini pek sevdiğinden ve padişahlık 

yapmış hasta bir kimseye layık bir saygıyla tedavi ettirip baktırdığından eminim (...) 

Benzeri bulunmayan ve ahlakı halideden (övülecek ahlak) olduğu güneş gibi berrak olan 

-bunu görmeyen kör olmalıdır- Ethem Paşa sadarette bulunduğu sürece başka türlü 

olamaz idi." Anımsatmakta yarar var, Abdülhamid'in Midhat Paşa'yı Avrupa'ya 

sürdüğü zaman sadrazamlığa atadığı Ethem Paşa da Mason'du. Abdülhamid'le 

Geraci'nin dostluğu sultanın son yılına kadar devam etti. 

  

V. Murad Niye Mason Oldu 

 

V. Murad şehzadeliğinde İngiliz desteğini sağlayıp veliaht olabilmek için Mason locasına 

girip tekris edildi.  

Aynı yolu oğlunun Mısır Hidivliği için yabancı desteği arayan Prens Halim Paşa da 

kullandı.  

 



Osmanlı ülkesinde ilk Mason mabedi 

 

Büyük ülkeler Osmanlı politikasını etkilemek için Masonluk'tan destek umuyordu. 

Şehzade Murat bu amaçla tekris edildi.  

 

Sultan Abdülaziz'i etkileyip kendi oğlunu Mısır Hidivliği'nde ön sıraya sokan İsmail 

Paşa'ya kızan Mısırlı Prens Halim Paşa, siyasette etkinliğini artırmak için Masonluğu 

kullanmayı denedi. Hem Fransız hem de İngiliz üstatlarıyla işbirliği yaparak Mısır 

Büyük Locası'nın büyük üstatlığına getirilmeyi sağladı. Yerli halktan da buna yeni 

üyeler katılmasını gerçekleştirdi. İkinci aşamada, Osmanlı hükümetini etkilemek için 

Türkiye Bölge Büyük Locası'nın büyük üstatlığına seçilmek için girişimlerde bulundu. 

1869 yılındaki seçimde kazandıysa da anında karar değiştirildi ve "daha sağlam ve 

uygun" denilerek İstanbul'daki ABD elçilik maslahatgüzarı Brown onun yerine atandı. 

Böylece, Osmanlı devlet politikasını etkilemek için Masonluk'tan doğrudan yararlanma 

girişimleri çağı başlamış oldu. Halim Paşa, Yeni Osmanlılar (Namık Kemal ve 

arkadaşları) ile işbirliği yaparak Avrupa'ya çekilmiş olan Mustafa Fazıl Paşa ile de ilişki 

kurdu. Bu girişimlerin projelerini aksatabileceğini hesaplayan Hidiv İsmail Paşa da 

Masonluğu kullanarak karşı atağa geçti. 

 

HEDEF MÜSLÜMAN KESİM  

1860 ve 70'li yıllar, Avrupa'da -özellikle kültür açısından Osmanlı aydınlarını en çok 

etkileyen Fransa'da- Masonluk konusunda yoğun tartışmaların yapıldığı dönemdi. 

Kilisenin etkisiyle aleyhte kampanya başlatılmıştı. Diğer yandan, ifade özgürlüğünün 

yaygınlaşmış olması ve parlamenter sistemin bütün Avrupa'da geçerli duruma 

gelmişliği sebebiyle, kurumun gizlilik tutkusuna karşı da bir alerji belirmişti. Açıkçası, 

Avrupa'da siyasi açıdan Masonluk işlevini tamamlamış görünüyordu. Buna karşılık 

Osmanlı toplumu, hiç denemediği bu oluşumların dışından, ilk kez açık açık 

Masonluk'la, daha doğrusu onun özel "kolonyalist" şekliyle karşılaşmaktaydı. 1 

Temmuz 1872'de Hasköy'de, Osmanlı ülkesindeki ilk Mason mabedinin temelinin 

muhteşem bir törenle atılması, artık ortada Osmanlı yönetiminden çekinilecek bir şey 

kalmadığını kanıtlıyordu. O günlerde Brown'ın locada yaptığı konuşmadaki sözleri, asıl 

hedefin Müslüman kesime yöneltilmiş olduğunu kanıtlamaktaydı: "Burada doğudayız 

ve her birimiz kurumumuzun ilkeleri ve amaçları üzerinde sorguya tabi tutuluruz. 

Burada Farmasonluk hakkında vahim ve son derece yanlış izlenimler var. Bazı kimseler 

bizim yeni bir din yerleştirmeye çalıştığımızı zannediyor. Başkaları ise, gizli ve tehlikeli 

niteliklere sahip bir siyasal cemiyet olduğunuz kanısında. Ve daha başkaları da üzülerek 

söylemeliyim, hiçbir dini inancı bulunmayan ateistler sayıyorlar. (...) Bizeyanlış olarak 

atfedilen ve aşağılayıcı ateist ya da yeni bir din sunmak iddialarını yok etmeye çalışalım. 

Ayrıca bu ülkede Farmason olmanın ayrıcalığını, ona layık olmanın yükümlülükleriyle 

birleştirelim. Sultan Aziz'in keyfiliklerini frenleyen Paşa'nın 1871 Eylül'ünde ölümü ve 

yerine yumuşak başlı Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığa gelmesinin Masonlar'da 

bir endişe yarattığı, Üstat Brown'ın on bir gün sonra yaptığı açıklamadan anlaşılıyor: 

"Altesleri kuşkusuz prensiplerimizi ve bunda kötülük olmadığını bilirler (...) Hükümete 

ve Sultan'a bağlılık ana ilkemizdir. Bilirsiniz ki günümüzde Avrupa'da hiçbir 

hükümdar, taht varisi prens ya da ünlü devlet adamı yoktur ki, bizim evrensel 

kardeşliğimize mensup olmasın ve onun gelişmesine ve başarısına yakın ilgi göstermesin. 

Hepimizin üzüntüyle matemini tuttuğumuz selefiniz (Paşa) inancına bağlı bir Müslüman 

iken ve vatanseverliği bütün şüphelerin üstünde olmakla beraber, dostu ve meslektaşı 

Fuat Paşa'nın aksine Farmasonluğa da girmediği halde, son derece soylu ve yüce 

gönüllü bir karaktere sahip olduğundan ve adaletin savunucusu niteliğiyle cemiyetimize 



hep hoşgörü ile bakmıştır." Şunu anımsatmakta yarar var ki, Paşa Mason olmamakla 

birlikte, mali desteğiyle çıkan ve Osmanlı savunmasını üstlenen La Turquie gazetesinin 

başına, Mason olan ve bir ara Doğu Birliği Locası'nın büyük üstatlığını yapan Bordeano 

adında birini getirmişti. 

 

TAHT YARIŞININ ETKİSİYLE  

Paşa'nın ölümünden 13.5 ay sonra 20 Ekim 1872'de Osmanlı saltanat ve hilafetinin 

veliahtı Şehzade Murat'ın Proodos (Terakki) locasında tekris edilerek Mason olduğu 

görülüyor (Şehzade Murat daha sonra Padişah V. Murat oldu). Bu girişimin Paşa 

yaşarken yapılmamasında, onun Sultan Aziz'in gelenekler ve kurallara aykırı 

girişimlerini önleyen bir kişiliği bulunması rol oynuyordu. Murat yıllardan beri süren, 

veliahtlığa Aziz'in oğlu Yusuf İzzettin'in getirilmek istendiği kampanyadan rahatsızdı. 

1872'de Murat 32 yaşındayken ve aralarında iki şehzade daha varken (Abdülhamit ve 

M. Reşat) 16 yaşındaki Yusuf İzzettin'in ön plana çıkarılmak istenmesinin Mahmut 

Nedim tarafından gerçekleştirilebileceği endişesi vardı. Hatta 9 Eylül 1872'de Yusuf'a 

Müşir rütbesi bile verildi ve ordu manevralarını izledi. Murat'la konuşmak isteyen bir 

yabancı diplomata ise bunun mümkün olamayacağı, kontrol altında yaşadığı 

bildirilmişti.  

Orhan KOLOĞLU 

Kadın Mason olabilir mi? 

 

Önce soruya tek kelimeyle cevap verelim: Olamazlar! Şimdi niçin olamadıklarına 

bakalım... Masonluk tek bir merkezden yönetilmez. Her ülkenin Büyük Locaları belli 

kurallara uygun biçimde çalıştıklarını kanıtladıkları takdirde, kendileri gibi, o kurallar 

çerçevesinde kurulup çalışmakta olan Büyük Localar tarafından "tanınırlar". Eğer bir 

Büyük Loca kuralları çiğnerse, ötekiler onunla ilişkiyi keserler, dolayısıyla o büyük 

Loca bir anda masonik tabirle "gayrı muntazam" olur. Masonluğun kuralları 1723 

yılında bir İngiliz rahibi olan James Anderson'a, dünyanın ilk Büyük Locası olan, 

1717'de kurulmuş İngiltere Büyük Locası tarafından yazdırılmıştır. Bugün bütün 

"muntazam" Büyük Localar bu "Nizamname"ye uyarlar. Anderson Nizamnamesi'nde, 

intizam koşulları arasında kadınların Mason olamayacakları maddesi de 

bulunmaktadır. Yalnız Masonluğa değil, çağının hiçbir cemiyetine kadınların 

alınmadığı bir dönemde bu kural konmuştur. Ancak bu kuralı değiştirmeye de 

günümüzde hiçbir Büyük Locanın gücü yetmez. Yoksa uluslararası camia tarafından 

dışlanır. Bu yüzden kadınlar "muntazam" Mason örgütlerine üye olamazlar. 

  

  

Padişahlara gelen teklifler 

 

Murat'tan ayrı olarak Şehzade Kemalettin de Mason olmuştur. Doğruluk derecesi 

kanıtlanmamakla birlikte, Abdülhamit'e de Mehmet Reşat'a da, Mason olma önerisi 

yapıldığı iddia edilir. İkisinin de reddettikleri söyleniyor. Uçuk bir iddiaya göre de, 

Sultan Aziz ve Mısır seyahatinde yanında götürdüğü Murat ve Abdülhamit hep birlikte 

Mısır Büyük Doğu'sunda tekris edilmişlerdir. Osmanlı padişahının bir valisinin emrine 

girer gibi davrandığını kabul mümkün değildir. Son iddia da Abdülhamit'in doktoru 



Mavroyeni Paşa aracılığıyla Skaliyeri ile temasa geçtiği şeklindedir. Bu iddiaların 

hiçbiri hakkında elde yazılı bir belge yoktur, hepsi söylenti ve dedikodudan ibarettir. 

  

  

İlk Türk masonluğu 1700'lere dayanıyor 

 

Belgeyle kanıtlanamasa da ilk masonlar arasında Sadrazam Yirmisekizzade Mehmet 

Çelebi ve Türkçe matbaayı kuran İbrahim Müteferrika'nın adı geçiyor. 

 

18'inci yüzyılın birkaç önemli ismi daha masonlarla anılıyor. Ancak asıl kayıtlar 

Tanzimat Dönemi'ni gösteriyor.  

 

Dönemin en ünlü masonları devlet adamı Mustafa Reşit ile Mısır Hidivliği'nde iddialı 

Prens Halim Paşa'ydı.  

 

 

 

  

 

Başlangıçta İslam'ın yaklaşımı ılımlıydı 

 

18'inci yüzyılda Papa masonluğu aforoz etmiş ve bu ferman Ermeni ve Rumlar arasında 

da yayılmıştı. O sırada tekkelerde masonlarla sohbetler düzenleniyordu.  

 

Ön Söz  

Dünyanın en çok tartışılan konularının başında geliyor Masonluk. Bunda, Biraderlerin 

kurumsal disiplin çerçevesindeki ketumluğu etkili oluyor. Karşıtları da bu davranıştan 

doğan esrarengizlik havasından yararlanarak, her türlü yakıştırmayı, araştırmadan 

gündeme getiriyorlar. Bu yüzden, Emre Kongar'ın icadı "kafakarıştıroloji" deyimi, en çok 

bu alandaki tartışmalara uygun düşüyor. Ben Masonlar'a özgü deyimle bir "Harici" 

olarak, konuyu toplumsal işlevi üzerinde yoğunlaşıp inceledim. Böylece, objektif bir 

değerlendirmeye yöneldim.  

 

Çok tartışılan konudur... Müslüman'ın mason olması kabul edilebilir mi?.. İslam'ın, 

izlediği iki "Kitaplı Din"e üstünlüğü, onları yok saymamasındadır. Bir arada yaşamayı, 

hatta koruyuculuklarını üstlenmeyi görev kabul etmiştir. Bu ikisinin içe 

kapanıklılıklarını aşmak için, kendi yandaşları, zamanla, bütün insanları ırk ve din 

farkı gözetmeden eşit sayan bir anlayışı benimsemeye yönelmişlerdir. Bu çabayı 

insanlığa aktaran kurum ve akımlardan biri de masonluktur. Çağının koşullarının 

zorlamasıyla gizliliği ilke edinerek çalışmayı tercih etmesi ise, tartışılır hale gelmesinin 

başlıca sebebi olmuştur. 

 

KORUYUCU BABIALİ  

18'inci yüzyılın başında Anderson Nizamnamesi ile kuralları kesinleşen masonluk, 

Müslümanlar'ı hiç ilgilendirmemesine karşılık, Protestan kökenli olmasının etkisiyle, 



Katolik veOrtodoks Kiliseleri gibi Museviler'den de tepki gördü. Bu ortamda İslam'ın 

girişime küçümseyerek bakması doğaldı, zira Hıristiyanlar arası çekişmelerde Osmanlı 

Devleti'nin hakemlik rolü üstlendiği bilinir. Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar Kiliselerinin, 

Hahambaşılığın koruyucusu Babıali idi. 1748'de Galata'da, İngiliz tüccar cemaati 

arasından yerli Hıristiyanlar'a doğru yönelmek eğilimi gösteren Mason girişimine karşı 

Kaptan Paşa'nın müdahalesinde, Rum Patrikhanesi'nin ve Babıali'nin tercüme 

hizmetlerini yürüten Fenerli Rum Beylerin etkisi bulunduğu anlaşılıyor. Zira, Papalığın 

çıkardığı "Masonları Aforoz" emrini hem Rum hem de Ermeni kiliseleri kendi dillerine 

çevirip örgütlerine dağıtmışlardı. Buna karşılık o dönemlerde Bektaşi, hatta Mevlevi 

tekkelerinde masonlarla, nadiren de olsa, sohbetler düzenlendiği hakkında bilgiler var. 

Zaten olayda İngiliz elçiliği başvurunca bir cezalandırma bahis konusu olmamıştır. 

 

İLK TEPKİLER  

18'inci yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti geri kalmışlığını aşmak için batı modelinden 

yararlanmaya başlayınca durum değişti. "Gavur damgalamaları" nın yanı sıra 

"masonluk özentisi" iddiaları da gündeme getirilmeye başlandı. Tabii olumsuz 

anlamda. Avrupa örneği yandaşı olarak bilinen Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın 1785 

yılında idamına, Farmason olan Rum katibine uymasının sebep olduğu ileri

sürülür. Fransız Devrimi'nin, Osmanlı iç dengesini cemaatleri ulusçuluğa 

kışkırtarak bozmaya çalışmakla yetinmeyip, Mısır'ı Suriye'yi işgale kalkmasına 

gösterilen tepkide, Aydınlanma ilkeleriyle masonluğun özdeşleştirilmesi dikkatlerden 

kaçmaz. Reisülküttab Raşit Efendi, devrimcileri, Volter'i, Russo'yu "fitne ve fesat 

peşinde zındıklar (Tanrı'ya ve ahrete inanmayanlar) ve dehriler (Ruhun ölümsüzlüğü ve 

ahrete inanmayanlar)" diye niteliyordu. Aynı dönemde vakanüvis (devlet tarihçisi) 

Asım Efendi sultanın hizmetine girmiş Hasan Ağa adında birini şöyle niteliyordu: 

"İslam kurallarına uymayan, imansız ve inançsız bir zındık, Frenkler ülkesinde 

farmasonlukla kimya büyüsü ve hokkabazlık okumuş kişi." İlk mason olan Türkler 

hakkındaki iddialar hiçbir belgeye dayanmaz. Hatta bazılarında, 20'nci yüzyıl 

araştırmacılarının övünme payı çıkarmak için yakıştırmada bulundukları fark ediliyor. 

Bunlar arasında, 1720'de elçi olan babasıyla birlikte Paris'e giden ve 1755'de 

sadrazamlık yapan Yirmisekizzade Mehmet Çelebi ile, ilk Türkçe matbaayı kuran 

İbrahim Müteferrika'yı sayabiliriz... Tophaneli tüccar Yusuf Çelebi ve Paris'te bulunan 

Cezayirli Muhammet Çelebi'nin isimleri de geçiyor. Fransızlar 1798'de Mısır'ı işgal 

ettiklerinde orada kurdukları locaya giren Müslümanlar'dan da bahsediliyor. 1797-1800 

arasında Londra'da elçilik yapan İsmail Efendi'ylekatibi Yusuf'un masonluğunu, siyasi 

ilişki kurma ihtiyacının sonucu saymak gerekiyor. Türkiye'ye döndüklerindeki 

faaliyetlerini masonlukla ilgiliymiş gibi gösterenler çıkmışsa da, bunun aslı olmadığına 

dair daha çok iddia var. Bu tezlerde bizimkilerin övünmek, bazı batılıların ise 

tarikatçılığı -hele Bektaşiliğimasonlukla özdeşleştirme çabaları bulunduğu fark ediliyor. 

 

ADI BİLE ÜRKÜTÜCÜ  

1863'te kaleme aldığı yazıda Rum doktor Schinas, 1842'de İstanbul'da hiçbir loca 



bulunmadığını belirtip eklemektedir: "Bu memlekette masonluğun yalnız adı bile, 

dehşet, korku ve nefret uyandırıyordu. Mason sözcüğü, Allah tanımaz, ihtilalci, dinsiz 

anlamına geliyordu. Masonları cehennemlik diye adlandırıyorlardı. Rumlar, Ermeniler, 

Katolikler, Museviler ve Türkler bütün masonları dinsiz, imansız, uğursuz kimseler 

sayıyorlardı. Bugün bile, aşağı tabaka, kötü bir adamı anlatmak için mason olduğunu 

söyler." Schinas'ın iddiası, yerli loca bulunmaması ve Avrupalı locaların da yerlileri 

kolay kabul etmemesi sebebiyle "doğrudur." Buna karşılık Tanzimat'ı din karşıtı ve 

mason ürünü sayma tutkusu içindeki bir Arap yayınında, 1822'de Türk masonlarının 

sayısının -aralarında vezirler, paşalar da bulunan- on bini aştığı iddiası edilmiştir. Bu da 

yerici abartmanın en ilginç örneğidir...  

Hazırlayan: Orhan KOLOĞLU 

Büyük üstat Hazreti Süleyman'ın temsilcisi 

 

Mason olmayanlar Büyük Üstat sözcüğünün ardında, masonların üst düzey bir 

yöneticisi bulunduğunu düşünürler genellikle. Oysa masonlar için Büyük Üstatları, 

Hazreti Süleyman'ın günümüzdeki temsilcisidir. Hazreti Süleyman'ın masonlar ile 

ilişkisini biraz açmak gerekir. Masonlar, Avrupa'da, Ortaçağ taşçı loncalarından 

doğmuş bir kuruluştur. Taşçı loncaları içinde örgütlenen "masonlar" yani Türkçe 

karşılığıyla duvarcı ustaları da bütün meslek loncaları gibi kendilerine bir "pir" 

seçmişlerdi. Onların piri Hazreti Süleyman'dı. Bunun da nedeni, dünyadaki ilk taş yapı 

olarak sayılan Kudüs'teki bugün izi kalmamış tapınağı yaptıran kişiydi Hazreti 

Süleyman. Masonlar kendi aralarından seçtikleri kişiyi "Hazreti Süleyman'ın tahtına" 

oturtur, Büyük Üstat ilan ederler. Ancak bu, çeşitli din ve mezheplerdeki gibi yaşam 

boyu verilmiş bir ayrıcalık değil, iki, en çok dört yıllık bir dönem içindir. Hazreti 

Süleyman'ın tahtında oturduğu sürece, Büyük Üstat, tüm masonların kayıtsız şartsız 

lideridir. Otoritesi neredeyse sınırsızdır. Ancak görev süresi bittiğinde, o da diğer 

masonlar ile aynı düzeye iner, onlarla eşit olur. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın 

şimdiki Büyük Üstadı Kaya Paşakay, Türkiye'deki daha küçük mason örgütü, Özgür 

Masonlar'ın Büyük Üstadı ise Hüseyin Özgen'dir. 

  

Bugünün büyük üstatları 

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın şimdiki Büyük Üstadı Kaya Paşakay, Türkiye'deki 

daha küçük Mason örgütü olan Özgür Masonlar'ın şimdiki Büyük Üstadı ise Hüseyin 

Özgen'dir. 

  

Tanzimat'ın liderleri masonluğu keşfediyor 

 

1862'de İstanbul'un Musevi cemaati, Masonluğun da bulaştırıldığı 

iç tartışmaları sonunda, alışılmamış şekilde sokaklara dökülmüştü. 

Oysa İslam dünyasının üst kesim yönetici ve düşünürleri arasında 

kuruma katılanlara rastlanıyordu. Tanzimat'ın iki ünlü devlet 

adamı Mustafa Reşit ve Fuat Paşalarla Mısır Hıdivliğinde iddialı 

Prens Halim Paşa masondular. Hatta son ikisi Büyük Üstatlığa bile 



getirilmişlerdi.  

 

'AMACI GERÇEĞİ ARAMAK'  

Cezayir'de Fransızlar'a karşı bağımsızlık mücadelesi veren Emir 

Abdülkadir'in de Fransa'da masonluğa girdiği biliniyor. Bu konuyu 

değerlendiren İstanbul'un Fransızca gazetesi Stamboul 1876'da 

şunları yazıyordu: "Tamamen insanseverlik, felsefe ve ilerlemeye 

yönelik bir kurum olan farmasonluğun amacı gerçeği aramak, 

evrensel ahlakı, bilimleri ve sanatları araştırmak ve iyilikseverliği 

uygulamaktır (...) Nitekim Cezayirli Emirde onu böyle anlamış ve 

Fransız Büyük Doğu Locası'na kabulünden sonra 'Kanımca 

farmasonluğa mensup olmayan bir insanın eksikliği vardır' 

demiştir. Son derece imanı bütün bir Müslüman'ın bu sözleri 

farmasonluğun Kur'an ile çelişkide olmadığı konusunda pek kesin 

bir kanıt olmuyor mu?" Pan İslamcı akımın savunucularının 

başında gelen Afgani'nin masonluğa kabulü için yaptığı başvuruda 

kullandığı deyimler ilginçtir: "Saflık kardeşleri ve samimiyet 

dostlarından; yani hiçbir şeyin zarar veremeyeceği kutsal mason 

derneği üyelerinden, bu saygıdeğer derneğe katılmama izin 

vermelerini ve şerefli kürsüye dahil olmamı onaylamalarını rica 

ederim." Anımsamak gerekir ki, Afgani'nin çömezi ve 

İslamcı/Arapçı akımın savunucusu, İngilizler'in Mısır 

Şeyhülislamlığına atadıkları Abduh da masondu.  

  

  

  

  

Orhan Koloğlu kimdir? 

 

1929 Kadınhan doğumlu. Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördü. 

Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1947'de gazeteciliğe başladı. Muhabir, yazar 

ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü yaptı. Yurt içi ve dışı 

üniversitelerde öğretim görevlisi olarak Doçent derecesini aldı. Tarih ve sosyal 

konularda 51 kitabı var. Bunlardan üçü Masonluk tarihi ile ilgili. İki kez Gazeteciler 

Cemiyeti, Sedat Simavi, Afet İnan ve Yunus Nadi ödülleri aldı. 

Sabah.Mart ayında… 

  

25.03.2005 

İşte Mason locası   

Türk Mason Locası en gizli törenlerin yapıldığı salonun kapılarını 

Hürriyet’e açtı. Türkiye’de kaç mason, kaç loca var? Eşi türbanlı Türk 



mason var mı?  

1962 yılında Büyük Kulüp’te masonları şok eden hangi skandal yaşandı? 

 

Türk masonları Kuran üzerinde duran kılıcı ne zaman, neden kaldırdı?  

 

Amerika ve İngiltere’de mason sayısı azalırken, Türkiye’de neden 

artıyor? 

 

Gizli tören salonunda neler var? Kapıdaki önlüklerin anlamı ne? 

 

Türk masonlarının başka ülkelerde bulunmayan ‘Mücadale yemini’ 

nedir? 

 

En çok hangi takımı tutuyorlar? F.Bahçe mi, G.Saray mı, Beşiktaş mı? 

 

Türk masonlarının Tapınak Şövalyeleri ve İllumunati ile ilişkileri var mı? 

 

Masonluğa giren kimse meslek hayatında daha mı kolay yükselir? 

 

Ramazan günlerinde mason locası yemekhanesinde ner oluyor? 

 

 

BÜYÜK ÜSTAT VE ÜNLÜ MASONLAR ANLATIYOR 

 

Yarın Hürriyet’te  

  

  

Hürriyet… 

Masonluk Türkiye’de artıyor   
 

  

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Büyük Üstadı Kaya Paşakay'dan 

ilginç açıklama: 11 Eylül'den sonra ABD'de 1.1 milyon kişi, İngiltere'de 

200 bin kişi masonluktan vazgeçti.  

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın üst düzey yetkilileri, 

locanın kapılarını Hürriyet’e açtı. Locanın Büyük Üstadı Kaya Paşakay 

ve arkadaşları, Nuru Ziya Sokak’taki binasında 3 saat boyunca 

Hürriyet’in sorularını cevaplandırdılar. Son zamanlarda özellikle Dan 

Brown’ın romanları ile yeniden gündeme gelen masonluk gerçeği nedir? 

İşte Büyük Üstad ve arkadaşlarının verdikleri cevaplar... 

 

Kayıtlı 13 bin 500 mason bulunuyor  

 



Türkiye’de kaç mason, kaç loca var? 

 

Bugün ülkemizde kayıtlı 13 bin 500 mason var. 197 loca faaliyet 

gösteriyor. Yakında bu 198 olacak. 

 

Dünyadaki mason sayısı kaçtır?  

 

Dünya üzerinde yanılmıyorsam 9 ila 12 milyon arasında muntazam 

mason bulunuyor.  

 

Başka Müslüman ülkede loca var mı  

 

Yunanistan’da kaç mason var, bunu bilebiliyor musunuz? 

 

Benim bildiğim kadarıyla 8 bin düzenli mason var orada.  

 

Başka Müslüman ülkelerde mason locaları var mı? 

 

İran’da eskiden vardı, kapatıldı. Gurbetteki İran Büyük Locası devam 

ediyor. Fas’ta Büyük Loca var. 

 

Yurtdışında Türk locaları var mı? 

 

Almanya Birleşik Büyük Locası’na bağlı 5 mahalli büyük loca vardır ve 

bunlar içinde Türk kardeşlerimiz mevcuttur. Ama en önemlisi; yine bu 

büyük locaların birine bağlı olarak çalışan Türk uyruklu kardeşlerimizin 

çoğunluğu oluşturduğu Türkay locamızdır. Bizim burada kullandığımız 

Türkçe ritüelle çalışırlar. Dünya üzerinde buna benzer, yine TC uyruklu 

kardeşlerimizin çoğunluğu teşkil ettiği 6 adet loca vardır. Biri Paris’te 

‘Corn d’Or Locası’. İki tane Nur locamız vardır, birisi Tel-Aviv’de diğeri 

Washington’dadır. Anatolia locası vardır New York’ta. Romanya 

Bükreş’te Işık locamız var; tamamı Türk kardeşlerimizden müteşekkil ve 

Türkçe ritüelle çalışan bir locadır.  

 

Masonların sayısı artıyor mu, azalıyor mu? 

 

Dünyada ilginç bir durum var. Amerika’da özellikle 11 Eylül sonrası 

ailelerin büyük bir çoğunluğu eve kapandılar, yani hafta sonu kilisesine 

gidiyor ama günün geri kalanını evinde geçiren bir çoğunluk olmaya 

başlamış. Örneğin, bowling kulüplerine bile giden insan sayısında azalma 

olmaya başlamış. Tabii ‘home entertainment’ faktörü de burada söz 

konusu. Son durumlar sebebiyle masonluk da Amerika’da önemli bir üye 

kaybına uğramış durumda. 

 

ABD’DE 11 EYLÜL’DEN SONRA MASON AZALDI 

 

Ne kadar üye kaybetmişler? 

 

Son 15 yılda Anglosakson masonluğu İngiltere’den başlamak üzere 200 

bine yakın üye kaybetti. Amerikan masonluğu ise 1 milyon 150 bin üye 



kaybına uğradı.  

 

Türkiye’deki durum nedir? 

 

İlginçlik burada. Avrupa ve Türkiye’de mason sayısında bir artış var. 

Kıta Avrupası masonluğu başta Türkiye Büyük Locası olmak üzere, brüt 

olarak söylüyorum her yıl yüzde 6.5’luk artış kaydediyor. Yıllık 

muntazam oranımız bu. 

 

Bu artış daha çok nerelerden geliyor? 

 

Bu artışın büyük kısmını gençler teşkil ediyor. Otuz yaş altı gençler 

oluşturuyor. 

 

Son yıllardaki masonluğa ilgi neden artmış olabilir peki? 

 

Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki iletişim sayesinde, bilgi paylaşımı, 

bilgi transferi son derece hızlı gerçekleşiyor. Bundan dolayı, çocuk 

dediğimiz bireyler çok erken yaşta genç hüviyetine sahip olabiliyorlar. 

 

Kardeşlerde ağırlıklı olarak desteklenen futbol takımı hangisidir? 

 

Bizim şu ilkemiz vardır: Din, siyaset ve futbol konuşmayız. O yüzden 

bunu sormayız da. Ama benim locam ağırlıklı olarak, ben ve birkaç 

kardeşimiz haricinde Galatasaraylı. Bu sene sonunda inşallah bunu daha 

açıkça da söyleyeceğiz. 

 

Neden? 

 

Çünkü şampiyon olacağız. Şimdilik susuyoruz. 

 

Masonluk pahalı bir şey midir? Girişte ne kadar para verilir? 

 

Geçtiğimiz yılın aidatları 225 YTL’dir. Yıllık olarak bu alınır. İlk giren 

üyeden giriş bağışı olarak 1500 YTL alınır, mertebe geçişlerinde de 800 

YTL alınır. Yaklaşık 13 bin 500 üyeden gelen aidat ve bağışlardır 

gelirimiz.  

 

Genel kurul yapıyor musunuz? 

 

Her yıl iki tane genel kurul yapılır. Biri bizim masonik genel kurul 

dediğimiz genel kurul, ikincisi dernek genel kurulu.  

 

Buna hükümet komiseri de geliyor mu? 

 

Dernek genel kuruluna hükümet komiseri de gelir. Biz dernekler yasasına 

tabiyiz. Adımız, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası 

Derneği’dir. 

 

Mason olan kişiler hızla yükselir mi  



 

Mason olunca, öyle bir çevreye girersin ki, seni çok çabuk yükseltir 

derler. Gençlerde ‘Bu çevreye gireyim, iş ve sosyal çevremde gelişme 

sağlayayım’ düşüncesi hákim olabilir mi?  

 

Girerken bu düşüncede olsalar bile girdikten sonra öyle olmadığını 

görünce ayrılırlar. Ayrıca ayrılma oranı çok düşük bir miktar olduğu 

için, bu gayeyle gelen insan sayısı da son derece azdır. 

 

Kardeşlerinizi korumak, kollamak düşüncesi hiç yok mudur? Mesela işe 

alırken kardeşi tercih etmez misiniz? 

 

Hayır katiyen. Ancak her dernekte veya cemiyette olduğu gibi, örneğin iki 

seçenekten birisi kardeşinizse ve diğeriyle tamamen aynı nitelikleri 

barındırıyorsa, hem zaten tanıdığın, bildiğin için hem de doğal bir 

duygusal düşünce sonrası kardeşini tercih edebilirsin. Ama ne zaman 

eşitler arasında fark varsa o zaman onlar ortaya çıkacaktır. 

 

Bir işe tayin yapılacağı zaman, iki kişi arasında haksızlıklar yapılıyor 

mu? 

 

Haksızlık olarak değil. Eşitler arasında tercih yapmada, daha önce başka 

vasıflarını bildiğin eşiti tercih etmek genel prensiptir. Biz de bundan 

hareket ederek davranırız. Bazen öyle olabiliyor ki, ikisi de aynı nitelikte 

ve aynı beklentiler içerisinde olan insanlar. İbre doğal olarak kardeşinize 

kayıyor. Çünkü onu başka bir boyutta sınamanızdan ve özelliklerini 

bilmenizden kaynaklanıyor. 

 

Üyelerin meslekleri nelerdir? 

 

Serbest meslek daha ağırlık gösteriyor. Devlet memuru yok. Asker yok. 

Profesörlerin belirli ayrıcalığı var ama diğerlerinin yok. Ancak hiçbir 

şekilde bunun tartışması yapılmaz. 

 

MİT mensubu kardeş var mıdır? 

 

Muhakkak vardır ama bilinmez. Doğal olarak olmaması imkánsız. Ama 

bize o sıfatıyla gelmemiştir, ondan bilemeyiz. Görevli gelmiştir veya 

görevli değilse bile haberli olarak gelmiştir. MİT’in uyguladığı yöntemler 

nelerse ona göre gelmiştir. Bizim gizlemeye çalıştığımız faaliyetimiz yok.  

 

Masonik sembol 

 

MASON localarında, üyelerin kıyafet, söz ve davranışlarından locanın 

dekorlarına kadar birçok ‘sembol’ yer alır. (G) harfi ve ‘Üçgen içinde 

Göz’ de, farklı derecelerde farklı anlamlar yüklenen masonik 

sembollerdendir.  

  



 Masonlar'da kafatası sırrı  

  

  

 

Masonluğa kabul edilmede ilk adım, içinde kafatası bulunan karanlık bir odada ölümü 

düşünerek atılıyor. 

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın Büyük Üstat'ı Kaya Paşakay'ın "Dehliz gibidir, 

bazen üyeler bile kayboluyor" dediği 25 numaralı loca binasını gezerken Masonlar'ın 

önemli sırlarını da öğreniyorum.  

 

TÜRKİYE'DE MASON SAYISI 13 BİN 500  

Türkiye'de 13 bin 500 Mason ve 197 Mason locası var. Eşinin başı kapalı olan Mason 

yok. Yemin törenine alınan kişinin gözü örtülüyor. Üç kez öpüşülüyor. Girişte sabıka 

kaydı isteniyor.  

 

İLK HESAPLAŞMA DÜŞÜNME ODASINDA  

Masonluğa girmek isteyenler, 20 dakika 'düşünme odası' denen karanlık odada kalıyor. 

Bir kafatasının da bulunduğu odanın girişinde "Pişmansan buradan dönebilirsin" 

yazıyor.  

 

Karanlık odada yirmi dakika 

 

Masonlar'ın büyük locasını ziyaret etmeden önce etrafımdaki herkese "Masonlar 

hakkında en çok neyi merak ediyorsunuz?" diye sordum. En çok duyduğum soru 

düşünce odasıyla ilgili olandı. Düşünce odası diye bir yer var mıdır? O oda neye yarar? 

Büyük Üstat Kaya Paşakay ile röportaj bittikten sonra beraberce mabedi dolaştık. 

Dayanamayıp sordum. 

 

* Düşünce odası diye bir şey var mı? -Evet. Üye olmak isteyenler kabul törenine 

geçmeden önce o odaya alınırlar. Orada 15-20 dakika kadar kalır ve düşünürler. 

 

* Karanlık bir oda değil mi? -Evet karanlık bir odadır. Masonluk yeni bir hayata 

doğmak olarak da algılanır. Dolayısıyla başka bir hayat, yani dışarıdaki hayattan, 

Masonik hayata geçiş sırasında bir geçiş alanına ihtiyaç vardır. Bu geçişi düşünme odası 

dediğimiz oda ve oradaki sembollerle ifade ediyoruz. Önce karanlık, sonra ışığa 

kavuşma yani Masonluk ortamına geçip olgunlaşma. 

 

* Odaya girip de ben bunu yapamayacağım, Mason olmak istemiyorum diyen oldu mu ? -

Yok, herkes katıldı (Gülüyor) Ne ilginç bir soru bu böyle. 

 

* Peki karanlık odada kuru kemiklerin üzerinde oturulduğu, bir kafatası olduğu doğru 

mu? -Siz de ne çok soru soruyorsunuz böyle (gülüyor). Her şeyi anlatırsak ne gibi bir 

gizemimiz kalacak ki bizim? Odada bulunan diğer masonlara soru soran gözlerle 

bakıyorum dayanamayıp anlatıyorlar. Gerçekten de düşünce odası denilen karanlık 

odada bir kafatası varmış. Kemiklerin üzerine oturulduğu bilgisi ise tamamen yanlış. 



Kafatası ölümün bir realite olduğunu ve herkesin er geç bununla karşılaşacağını 

anlatmak için kullanılan bir sembolmüş. 

  

  

Sabıkalılar Mason olamaz  

  

  

 

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar'ın Büyük Üstadı Kaya Paşakay anlatıyor: "Mason 

olmak isteyeni araştırırız. Tüccarsa iflas etmiş birini kabul etmeyiz".  

 

Bir kişi kapınızı çalıp "Ben Mason olacağım" diyebilir mi yoksa bir Mason tarafından 

önerilmesi mi gerekir? - İşlem şöyle gerçekleşir; iki yol vardır. Birincisi, genellikle 

uygulanan usul, bir Mason'un uygun gördüğü bir kişiye teklif etmesidir. Bunun da belli 

şartları vardır; o kişiyi çok iyi tanıması uzun yıllara dayanan dostluğu olması gerekir. 

Çünkü teklifi yapan, bir nevi o kişiye kefil olacaktır. Bu çok ciddi olaydır. Bir bu yol 

vardır, bir de Masonluk camiasına katılmayı düşünen bir kişi bir dilekçe yazarak 

derneğimizin sekreteryasına başvurabilir. 

 

* Bu iki uygulamada da bu kişi araştırılıyordur herhalde. - Tabii. Araştırma uzun süreçtir 

 

* Ne kadarlık bir süreç bu? -Aşağı yukarı bir yıl bunun muamelesi devam eder. Şartları 

vardır. 

 

* Nedir bu şartlar? -Öncelikle sabıka kaydı araştırılır, arkasından kendi çevresinde 

saygın, aydın bir insan olarak tanınması esası vardır. Gerek işyerinde gerek aile 

yapısında bu saygınlığını ve iyi bir insan olarak tanınması tespiti esastır. Aileyapısına 

kadar girilir, iş hayatına kadar girilir. İyi bir aile bireyi olması lazım; çünkü ailesine 

karşı her Mason'un ödevleri vardır. Aydın bir insan olması gerçekten de önemlidir. 

 

* Niye sabıka kaydı arıyorsunuz? Yani hani sevgi barış diyorsunuz, insanlar hata yapabilir 

ve tövbe edebilir. -Sabıka kaydı şarttır. Dernekler kanununun da gereğidir. O kişi ticaret 

hayatındaysa, iflas etmiş olmaması gerekir. Hatta sabıkası olmayan biri bile, iyi şöhretli 

değilse kabul edilmeyebilir. 

 

* Diyelim uygun bulundu, sonra ne yapılır? -Uygun bulunduktan sonra kendi gireceği 

locada bir oylama olur. Oylamada olumlu netice alınırsa kendisi giriş törenine davet 

edilir. 

 

* Kaç locanız var? -Türkiye'de 197 locamız var. 

 

* Localar kaçar kişiden oluşur? -Localar asgari otuz kişiyle kurulur ama yüz kişiye 

kadar ulaşan localarımız var. Yüzü aşan miktarda üyeleri olanlar da kendi aralarında 

tekrar yeni bir proje oluşumuna girişirler. Çünkü yüz kişiyi aşan localarda verimli 



çalışma yapılamaz.  

 

BURAYA MABED DİYORUZ  

 

* Bu binada yanılmıyorsam10 toplantı salonu var değil mi? Siz buraya mabed mi 

diyorsunuz? -Evet mabedimiz burası. On adet toplantı salonumuz var ama on tane 

yemek salonumuz yok bazı yemek salonlarımız müşterek olarak kullanılıyor ama yan 

binada yapacağımız yeni bir inşaatla birkaç ay içinde yeni yemek salonları ve toplantı 

yerleri daha kazanacağız. 

 

* Niye mabed diyorsunuz? -Toplantı yerimize mabed adını veriyoruz çünkü burada 

yapılan fikri, yani Masonik çalışmanın insanlık yararına olduğu görüşündeyiz. Biz 

bunun bir nevi kutsal çalışma olduğu inancındayız. 

 

* Ben onu bir türlü anlayamıyorum yani bu toplantılarda siz ne konuşuyorsunuz? Ne 

demek Masonik çalışma? Niye bunca sır? -Bunları sır dolu olması şeklinde 

değerlendirmeyin hatta size biraz sonra bir loca çalışmasının davetiyesini de gösteririz, 

bunlar genellikle konferans tarzında fikri çalışmalardır. Bir kardeşimiz çıkıp aşağı 

yukarı yirmi dakika veyahut yarım saatlik bir konuşma yapar bu genellikle 

Masonluğun tarihi hakkındadır veya ilkelerinin izahı yahut insanlık erdemleri, insan 

hak veözgürlükleri üzerine olur. Birkaç kardeşin beraber hazırladıkları çalışmalar, 

panel ve sempozyumlar şeklinde de olur. 

 

* Herkes çeşitli renklerde önlük giyip beyaz eldiven takıyor değil mi? -Evet. Üyeler 

çalışmaya girerken kendi derecelerine göre önlük takarlar. Çırak önlükleri. Önlerinde 

hiçbir işaret olmayan beyaz düz önlüklerdir. Önlükleri üzerinde iki adet gül olan kalfa 

önlüklerdir. Üstat önlüklerinde ise üç tane gül bulunur.  

 

GÖZÜ KAPALI YEMİN TÖRENİ  

 

* Önlüğün anlamı nedir? -Eski geleneklerden gelen sembolik anlam taşır. Operatif 

dediğimiz hakiki duvarcı ustalarının döneminden kalmadır. Biz fikri çalışma yapan 

Masonlar bu önlükleri çalışmaya bir saygı ifadesi olarak kabul ederiz. 

 

* Ya eldiven? -Üyelerimizin ellerinin bembeyaz, yani tertemiz olduğunun sembolik 

ifadesidir. Hayatlarında hiçbir karanlık işe bulaşmadıklarının ifadesi olarak 

yorumlanır. 

 

* Yeni üye kabul edileceği zaman nasıl bir tören yaparsınız? Yemin edilir mi örneğin? -

Tabii bu törende bir yemin de vardır. Bu törene kişi gözleri kapalı olarak alınır ve bazı 

aşamalardan geçer.  

 

  

  

  

MAAT NEB MEN AA, MAAT BAA...  



26.03.2005  

ENGİN ARDIÇ / GÜNÜN YAZISI  

 

Ara sıra, bazı gazetelerimizde masonlukla ve masonlarla ilgili diziler yayınlanır. 

Bayram değil, seyran değildir. Sanırım masonlar ortamı koklar, 'gidişatta' onları 

tedirgin edecek birşeyler sezer, kamuoyuna şirin görünmek için 'birşeyler açıklarmış 

gibi yapmak' ihtiyacını duyarlar. 

Gazeteden bir yönetici mason, locanın da onayıyla, mason olmayan birisini 

görevlendirir: Git konuş, yaz getir!  

Dön dolaş hep de aynı şeyler yazılır durur ha... Fakat müşteri sağlar.  

İşte şimdilerde de, 'Mein Kampf' denilen dandik ve fakat tehlikeli kitabın satışlarının 

epey yükseldiği günlerde, bazı yayın organlarımızda masonluk tarihi dizileri, mason 

röportajları, 'ilk kez bir mason locasına biz girdik' türünden atmalar tutmalar...  

'Yarı gizli' bir örgüt olan masonların en büyük özelliklerinden biri, 'birşeyler açıklarmış 

gibi yapıp aslında dişe dokunur hiçbir şey açıklamamaktır'. Eh, bundan dolayı da onları 

kimse kınayamaz tabii.  

Tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı gibi... Bir broşür yayınlamışlar, 'önde gelen' gazetecilere 

göndermişlerdi; iki MİT görevlisi tarafından sekretere falan bırakılmadan şahsıma 

teslim edildi, imza karşılığı, zimmetli gibi aldım.  

'Dezenformasyon' da diyemem, bir 'kağıt ziyanlığı' şaheseriydi! Broşürü okuyunca 

teşkilatın ne kadar vatansever ve görev bilinciyle dolu olduğu dışında en ufak bir bilgi 

edinmek mümkün değildi.  

Fakat, sağolsunlar, bir de armalı kahve fincanı göndermişler, üzerinde manda gözü gibi 

teşkilat amblemi; onu masamın üzerine koydum ki odaya giren görsün de 'ulan acaba 

mı' diye korksun, ona göre ayağını denk alsın!  

Gene sağolsun, Galatasaray Lisesi'nden sevgili ağabeyim, gerçekten çok sevdiğim ve 

fakat otuz yedi yıldır da yüzünü görmediğim Hüseyin Özgen, diğer locanın, 'dışarıyla' 

ilgisi olmayan alternatif 'ikinci örgütün' pek saygıdeğer büyük üstadı, bendenize bir 

broşür göndermiş... 'İşte biz buyuz Enginciğim' diyor ama okuyunca ne olduklarını 

anlamak sözkonusu değil...  

Refikler rakip ama, siz gene de diğer bazı gazetelerden bu tür dizileri okuyunuz. Bir şey 

öğrenmeyeceksiniz ama kendinizi öğrenmiş sanıp mutlu olacaksınız.  

Bakın muhterem biraderler... Bir 'harici' sıfatıyla size gene iki çift sözüm var.  

Evvelce de yazmıştım, bir sır sakladığınızı biliyorsunuz ama sakladığınız sırrın ne 

olduğunu bilmiyorsunuz! Belki çok üst derecelerde, çok sınırlı sayıda biradere 

açıklanıyordur, onu da ben bilemiyorum tabii.  



'Adalet, müsavat, uhuvvet', liberte, egalite, fraternite, eşitlik, kardeşlik, ilerleme, barış, 

şu bu, bunlar pek güzel şeyler, kimsenin bir itirazı yok. Ancak, locaya yeni giren çırağın 

hemencecik herkese 'işiniz düşerse beklerim' diye kart dağıtması da gülünçtür.  

Hangi derecenin işareti nedir, 'mantrası' nedir, bir topluluğa girdiğinde kendini nasıl 

belli eder, yardım nasıl istersin, bazılarını biz de biliyoruz, bazılarını da bilmiyoruz. 

Merak da etmiyoruz. Öğrenip de ne yapacağız? Mason olmadığımız halde kendimizi 

mason diye yutturup dolandırıcılık mı edeceğiz? Olmadığımız üç dakikada anlaşılır.  

Ancak, saçı sakalı ağarmış, yaşını başını almış kazık kadar adamların birtakım çocukça 

'ritüeller' içinde eski Mısır dilinde dualar etmeleri, hele hele akşam vakti yorgun argın 

işinden çıktıktan sonra iki buçuk saat 'ahlak nedir' türünden vaazlar dinlemeleri ve 

locada uyuyup kalmaları da gülünçtür, meclis genel kurulunda uyuyan bazı 

politikacılar gibi...  

Üstadlarınıza söyleyin, birşeyler açıklarmış gibi yapıp bizi üzmesinler. Sırrınız, yani 

binlerce yıldır gözünüz gibi koruduğunuz gizli bilgi, ufak ufak insanlığa açık edilmeye 

başlandı bile. 'Ezoterizm' perdesi tam açılmadı ama bir ucundan kalktı. Bu bilinçli mi 

yapılıyor? Gerçek, ufaktan ufaktan mı aktarılıyor? Birşeylerin zamanı mı geliyor, vade 

mi doluyor?  

Bu sır, Mars ile Jupiter arasında bulunan asteroid kuşağının ve Venüs gezegeninin nasıl 

oluştuğuyla ilgilidir. Osiris'in parçalanması ve İsis'in onu yeniden toplaması efsanesi de 

bunu anlatır. Duvarcılık masallarını, Hiram Usta'yı falan bırakın bir yana  

Bir de, dönem dönem gezegenimizi bekleyen o büyük tehlikeyle ilgilidir tabii...  

Günü gelince herşeyi kabak gibi açıklayacak mısınız, yoksa yalnız kendinizi kurtarıp 

bizi ölüme mi terkedeceksiniz? Sıkıyorsa bunları yazdırın güdümlü gazetecilere, laga 

luga yapmayın.  
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Türkiye'de 13.500 Mason var...  

26.03.2005, 10:57 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Büyük Üstadı Kaya Paşakay'dan ilginç 

açıklama: 11 Eylül'den sonra ABD'de 1.1 milyon kişi, İngiltere'de 200 bin kişi 

masonluktan vazgeçti. 

 

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/03/26/yazarlar/yazarlar284.html#_blank


  

Hürriyet-Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın üst düzey yetkilileri, 

locanın kapılarını Hürriyet’e açtı. Locanın Büyük Üstadı Kaya Paşakay ve arkadaşları, 

Nuru Ziya Sokak’taki binasında 3 saat boyunca Hürriyet’in sorularını cevaplandırdılar. 

Son zamanlarda özellikle Dan Brown’ın romanları ile yeniden gündeme gelen masonluk 

gerçeği nedir? İşte Büyük Üstad ve arkadaşlarının verdikleri cevaplar...  

Kayıtlı 13 bin 500 mason bulunuyor  

Türkiye’de kaç mason, kaç loca var?  

Bugün ülkemizde kayıtlı 13 bin 500 mason var. 197 loca faaliyet gösteriyor. Yakında bu 

198 olacak.  

Dünyadaki mason sayısı kaçtır?  

Dünya üzerinde yanılmıyorsam 9 ila 12 milyon arasında muntazam mason bulunuyor.  

Başka Müslüman ülkede loca var mı  

Yunanistan’da kaç mason var, bunu bilebiliyor musunuz?  

Benim bildiğim kadarıyla 8 bin düzenli mason var orada.  

Başka Müslüman ülkelerde mason locaları var mı?  

İran’da eskiden vardı, kapatıldı. Gurbetteki İran Büyük Locası devam ediyor. Fas’ta 

Büyük Loca var.  

Yurtdışında Türk locaları var mı?  

Almanya Birleşik Büyük Locası’na bağlı 5 mahalli büyük loca vardır ve bunlar içinde 

Türk kardeşlerimiz mevcuttur. Ama en önemlisi; yine bu büyük locaların birine bağlı 

olarak çalışan Türk uyruklu kardeşlerimizin çoğunluğu oluşturduğu Türkay 

locamızdır. Bizim burada kullandığımız Türkçe ritüelle çalışırlar. Dünya üzerinde buna 

benzer, yine TC uyruklu kardeşlerimizin çoğunluğu teşkil ettiği 6 adet loca vardır. Biri 

Paris’te ‘Corn d’Or Locası’. İki tane Nur locamız vardır, birisi Tel-Aviv’de diğeri 

Washington’dadır. Anatolia locası vardır New York’ta. Romanya Bükreş’te Işık 

locamız var; tamamı Türk kardeşlerimizden müteşekkil ve Türkçe ritüelle çalışan bir 

locadır.  

Masonların sayısı artıyor mu, azalıyor mu?  

Dünyada ilginç bir durum var. Amerika’da özellikle 11 Eylül sonrası ailelerin büyük bir 

çoğunluğu eve kapandılar, yani hafta sonu kilisesine gidiyor ama günün geri kalanını 

evinde geçiren bir çoğunluk olmaya başlamış. Örneğin, bowling kulüplerine bile giden 

insan sayısında azalma olmaya başlamış. Tabii ‘home entertainment’ faktörü de burada 

söz konusu. Son durumlar sebebiyle masonluk da Amerika’da önemli bir üye kaybına 



uğramış durumda.  

ABD’DE 11 EYLÜL’DEN SONRA MASON AZALDI  

Ne kadar üye kaybetmişler?  

Son 15 yılda Anglosakson masonluğu İngiltere’den başlamak üzere 200 bine yakın üye 

kaybetti. Amerikan masonluğu ise 1 milyon 150 bin üye kaybına uğradı.  

Türkiye’deki durum nedir?  

İlginçlik burada. Avrupa ve Türkiye’de mason sayısında bir artış var. Kıta Avrupası 

masonluğu başta Türkiye Büyük Locası olmak üzere, brüt olarak söylüyorum her yıl 

yüzde 6.5’luk artış kaydediyor. Yıllık muntazam oranımız bu.  

Bu artış daha çok nerelerden geliyor?  

Bu artışın büyük kısmını gençler teşkil ediyor. Otuz yaş altı gençler oluşturuyor.  

Son yıllardaki masonluğa ilgi neden artmış olabilir peki?  

Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki iletişim sayesinde, bilgi paylaşımı, bilgi transferi 

son derece hızlı gerçekleşiyor. Bundan dolayı, çocuk dediğimiz bireyler çok erken yaşta 

genç hüviyetine sahip olabiliyorlar.  

Kardeşlerde ağırlıklı olarak desteklenen futbol takımı hangisidir?  

Bizim şu ilkemiz vardır: Din, siyaset ve futbol konuşmayız. O yüzden bunu sormayız da. 

Ama benim locam ağırlıklı olarak, ben ve birkaç kardeşimiz haricinde Galatasaraylı. Bu 

sene sonunda inşallah bunu daha açıkça da söyleyeceğiz.  

Neden?  

Çünkü şampiyon olacağız. Şimdilik susuyoruz.  

Masonluk pahalı bir şey midir? Girişte ne kadar para verilir?  

Geçtiğimiz yılın aidatları 225 YTL’dir. Yıllık olarak bu alınır. İlk giren üyeden giriş 

bağışı olarak 1500 YTL alınır, mertebe geçişlerinde de 800 YTL alınır. Yaklaşık 13 bin 

500 üyeden gelen aidat ve bağışlardır gelirimiz.  

Genel kurul yapıyor musunuz?  

Her yıl iki tane genel kurul yapılır. Biri bizim masonik genel kurul dediğimiz genel 

kurul, ikincisi dernek genel kurulu.  

Buna hükümet komiseri de geliyor mu?  

Dernek genel kuruluna hükümet komiseri de gelir. Biz dernekler yasasına tabiyiz. 



Adımız, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Türkiye Büyük Locası Derneği’dir.  

Mason olan kişiler hızla yükselir mi  

Mason olunca, öyle bir çevreye girersin ki, seni çok çabuk yükseltir derler. Gençlerde 

‘Bu çevreye gireyim, iş ve sosyal çevremde gelişme sağlayayım’ düşüncesi hákim olabilir 

mi?  

Girerken bu düşüncede olsalar bile girdikten sonra öyle olmadığını görünce ayrılırlar. 

Ayrıca ayrılma oranı çok düşük bir miktar olduğu için, bu gayeyle gelen insan sayısı da 

son derece azdır.  

Kardeşlerinizi korumak, kollamak düşüncesi hiç yok mudur? Mesela işe alırken kardeşi 

tercih etmez misiniz?  

Hayır katiyen. Ancak her dernekte veya cemiyette olduğu gibi, örneğin iki seçenekten 

birisi kardeşinizse ve diğeriyle tamamen aynı nitelikleri barındırıyorsa, hem zaten 

tanıdığın, bildiğin için hem de doğal bir duygusal düşünce sonrası kardeşini tercih 

edebilirsin. Ama ne zaman eşitler arasında fark varsa o zaman onlar ortaya çıkacaktır.  

Bir işe tayin yapılacağı zaman, iki kişi arasında haksızlıklar yapılıyor mu?  

Haksızlık olarak değil. Eşitler arasında tercih yapmada, daha önce başka vasıflarını 

bildiğin eşiti tercih etmek genel prensiptir. Biz de bundan hareket ederek davranırız. 

Bazen öyle olabiliyor ki, ikisi de aynı nitelikte ve aynı beklentiler içerisinde olan 

insanlar. İbre doğal olarak kardeşinize kayıyor. Çünkü onu başka bir boyutta 

sınamanızdan ve özelliklerini bilmenizden kaynaklanıyor.  

Üyelerin meslekleri nelerdir?  

Serbest meslek daha ağırlık gösteriyor. Devlet memuru yok. Asker yok. Profesörlerin 

belirli ayrıcalığı var ama diğerlerinin yok. Ancak hiçbir şekilde bunun tartışması 

yapılmaz.  

MİT mensubu kardeş var mıdır?  

Muhakkak vardır ama bilinmez. Doğal olarak olmaması imkánsız. Ama bize o sıfatıyla 

gelmemiştir, ondan bilemeyiz. Görevli gelmiştir veya görevli değilse bile haberli olarak 

gelmiştir. MİT’in uyguladığı yöntemler nelerse ona göre gelmiştir. Bizim gizlemeye 

çalıştığımız faaliyetimiz yok.  

Masonik sembol  

MASON localarında, üyelerin kıyafet, söz ve davranışlarından locanın dekorlarına 

kadar birçok ‘sembol’ yer alır. (G) harfi ve ‘Üçgen içinde Göz’ de, farklı derecelerde 

farklı anlamlar yüklenen masonik sembollerdendir.  

  



  

  

  

Kadın locaya nasıl girebilir  

  

  

 

Büyük Üstad'a göre bu, ancak Mason nikâhında mümkün olur. Tabii bunun da 

kuralları var.  

 

Kadın 'Hemşire' denen rütbeye yükselmeli. Masonlar'a göre bu, nikâh değil kutlama.  

 

Kadınlar zaten doğuştan Mason 

 

Büyük Üstad Kaya Paşakay, aranızda niye kadınlar yok sorusuna cevap veriyor: "Biz 

kamil insan olma mertebesi için uğraşıyoruz, kadınlar o mertebeye bizden daha yakın".  

 

* Mason nikâhı ne demektir? -Mason nikâhı Masonik bir tören değildir. O nikâh için 

çiftlerin yeni evlenmiş olmaları da aranmaz. Bir nevi kutlama törenidir. Zaman zaman 

eski evliler için de bu tören gerçekleştirilir. 

 

* Ne anlam taşır peki? -Dediğim gibi bir nevi kutlamadır. Evlilik müessesini yücelten, 

anlamını hatırlatan anlamlı bir törendir. 

 

* Törene kadınlar da katılıyor değil mi? -Evet ama onun da koşulları vardır. Hemşire 

dediğimiz rütbeye yükselmiş kadınların olması gerekir. O törende bir mason eşi, 18 

yaşındaki kızı, bir dul kadın ve evlenmemiş kız kardeşi bulunur ancak. Tekrar 

ediyorum bu Masonik bir tören değildir. Geleneksel bir tören olduğu ve gayri resim 

yapıldığı için muntazamlık ilkesini etkilemez. 

 

* Törenden sonra ne yapılır? -Törenden sonra beraberce yemek yenir. Tam bir kutlama 

yapılır. 

 

* Yine bir söylentiyi soracağım. Localarda içi para dolu bir sandık olduğu söyleniyor. Yani 

ihtiyacı olanoradan istediği kadar alıyormuş. Bu doğru mu? -Hayır yok öyle bir şey. 

 

* Peki ya dul kesesi? Yani üyeler arasında dolaştırılan ve para toplanan keseden 

bahsediyorum. -O çok sembolik bir şey. Locada üyeler arasında dolaştırılır ve her üye 

son derece sembolik bir para atar oraya. Zaten törende toplanan bu para burs 

verdiğimiz öğrencilerin bursunu karşılamak için kullanılır. 

 



KENDİ SELAMLAŞMAMIZ VAR  

 

* Üyelerinizi seçerken maddi durumlarına dikkat ediyor musunuz? -Hayır kesinlikle. 

 

* İşsiz, yoksul Mason var mıdır yani? -Tabii ki var. Kesinlikle var. 

 

* Yardıma muhtaç bir üye için locada para toplanmaz mı? Yani dul kesesindekiler sadece 

öğrencilerin bursuna mı gidiyor? -Biz para toplamayız. Ama üyeler kendi aralarında 

para toplayıp o yardıma ihtiyaç duyan kişiye katkıda bulunuyorlarsa, onu bilemem. 

 

* Bir masonu nasıl tanırsınız? Yani kendi içinizde parolalarınız ve selamlaşma 

teknikleriniz var mı? -El sıkışmalar, sözcükler ve karşılıklı hitabetlerle bunları anlarız. 

Bunlar üyelere mahsus bilgiler. Ancak üye olduklarında kendilerine verilir. Ayrıca bir 

insanın Mason olup olmadığı o kişinin hayat tecrübesiyle, duyumlarıyla veyahut bir nevi 

altıncı hissiyle olur. 

 

* Zaman zaman yakanıza bir çiçek takıyormuşsunuz. -Evet Mine çiçeği. Almanlar'da beni 

unutma çiçeği olarak bilinir. İlk kez 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da kullanılmış. Nazi 

yönetiminde Masonlar çok taciz edildikleri ve kötü şartlara mahkum edildikleri için 

gönye ve pergel rozetlerini kullanmayıp mine çiçeğini yakalarına takmışlar. 

 

* Gönye ve pergel ne ifade ediyor? -Gönye sadece mimari ve yapı işçiliğinde doksan 

derecelik bir açıyı ifade etmekten öte Masonlukta, doğruluğun ve dürüstlüğün 

sembolüdür. Aslında daire çizmeye yarayan pergel Mason'un kendi hırslarının ve 

isteklerinin belli bir sınır içinde kalmasını ifade eder. Hırslar ve istekler o çizginin, 

dairenin içinde kalmalı ve topluma zararlı hale gelmemelidir. 

 

EVRENİN ULU MİMARI  

 

* Allah'a inanmayan Masonolabilir mi? -Hayır asla olamaz. Bu bizim için en önemli 

unsurdur. Sadece Allah inancı değil ruhun ölmezliği inancına da sahip olması gerekir. 

Zaten yemin ederken kürsünün üzerindeki kutsal kitapların üzerine el basar. Ki bu 

kutsal kitapların hepsi açıktır ve birbirine girmiş şekildedir. 

 

* Allah'a Evrenin Ulu Mimarı diyorsunuz. -Evet. Evrenin Ulu Mimarı Yüce Varlık'ın 

sembolik ifadesidir. Çünkü bizim müslüman olmayan üyelerimiz de var. Onlar için o 

tabir geçerli olmadığı için Evrenin Ulu Mimarı diyoruz. 

 

* Kadınlar niye Mason olamaz? -Masonluk 1717 yılında kendi kurallarını oluşturmuş. 

Buna "Muntazaman Masonluk" denir. Operatif Masonluk çağında inşaat işçileri 

arasında kadınlar yokmuş. İnşaat ağır bir iş. Biz de o zamanki kurallara riayet 

ediyoruz. Ama aramızda şöyle bir inanç taşıyoruz. Biz erkekler Mason, yani kamil insan 

olmakta gayret gösterenleriz. Hanımlar zaten doğuştan kamil insan olma mertebesine 

yakınlardır. O yüzden katılmalarına gerek görülmemiş. 

  

Masonlar gizli, rotaryenler şeffaf çalışır 
  

 |   Hüseyin Sümer -  



Guvarnör Erhan Çiftçioğlu, rotaryenleri 10 

milyonluk bir aile olarak tanımlıyor. Görüşlerini 

Aksiyon’a anlatan Erhan Çiftçioğlu, SSCB’nin son 

lideri Mihail Gorbaçov’la dönemin ABD Başkanı 

Ronald Reagan’ı dünyada ilk kez rotaryenlerin 

buluşturduğunu söylüyor.  

  

Türkiye’de rotary kulüplerinin başında bulunanlar 

bugüne kadar basına çok fazla açıklama yapmadı. 

Rotaryenlerin Türkiye’de üç bölge guvarnörü var. 

2430. Bölge Guvarnörü Erhan Çiftçioğlu’nun kapsama alanı Antalya’dan başlıyor, 

Eskişehir üzerinden Adapazarı’nı içine alacak şekilde Zonguldak’a kadar bir çizgi 

çektiğimizde bütün doğu bölgesini içine alıyor. Yurtdışında Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan,Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan da onun sorumluluğunda. 2420. 

Bölge Guvarnörü Prof. Dr. Atilla Gönenli’nin görev sahası İstanbul bölgesini kapsıyor, 

Trakya’ya kadar uzanıyor. 2440. Bölge Guvarnörü Altan Doğu ise Ege Bölgesi’nden 

sorumlu. Masonlukla aralarındaki farkı, “Onlar gizli biz ise açık ve şeffaf çalışıyoruz.” 

sözleriyle özetleyen Erhan Çiftçioğlu, Aksiyon’a önemli açıklamalar yaptı. 

 

-Rotaryenlerle masonlar arasında nasıl bir ilişki var. Çünkü Türkiye’de rotary ve 

mason aynı anlamı çağrıştırıyor? 

 

Neden böyle bir intiba oluşuyor onu bilemiyorum. Ancak, şunu söyleyebilirim, 

masonlar kendi içine dönük bir topluluk. Rotaryenler ise iş adamlarından oluşan, 

yüzleri topluma dönük insanlar. Her şeyleri açık. Diğer Müslüman ülkelerde 

masonlarla aynı kefeye konmuyoruz. Sadece Türkiye’de böyle bir düşünce hakim. 

Acaba Türkiye’ye rotary’yi getiren ilk kurucular mason kökenli miydi ki ülkemizde 

böyle bir şey yaygınlaşıyor diye merak ettik. Ancak ilk kurucuların da masonlukla bir 

alakasının olmadığını anladık. 

 

-Neden böyle bir yükleme var peki? 

 

Elli yıldır Türkiye’de faaliyetteyiz, ben bunun 25 yılına tanıklık ettim, bunu 

anlayabilmiş değilim. Rotaryenlerin bütün toplantıları topluma açık. İstediğiniz 

toplantıya başkanın misafiri olarak katılabilir, çıkan kararları da görebilirsiniz.  

 

-Madem bu kadar şeffafsınız rotary’ye üye olmak o kadar kolay mı? 

 

Üye olabilmek için öncelikle bir rotaryen tarafından tavsiye edilmeniz gerekiyor. 

Ayrıca, iyi bir meslek sahibi veya iş adamı olmalısınız. Ondan da öte o kimsenin 

bölgesinde saygın, dürüst olarak anılan bir kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla sadece 

tavsiye edilmek yetmiyor, tabii ki. 

 

-Bunlar dünyadaki bütün insanlarda olması gereken, özellikle dinlerin vurgu yaptığı 

genel kabul görmüş ilkeler. Sizi farklı kılan ne? 

 

Rotary, iş ve meslek adamları organizasyonu. İyi ahlaklı kimseleri almalıyız ki 

topluma hizmet etsinler.Menfaat temin etmek için aramıza katılanlar, kısa süre sonra 

ayrılmak zorunda kalır. 

 



-Bildiğimi kadarıyla kadınlar mason localarına üye olamıyor. Sizin masonlardan farklı 

yanınız kadınların da üye olabilmesi mi? 

 

Masonlar kapalı bir yapıya sahip. Rotary ise daha açık bir organizasyon. 

 

-O halde rotary kendisini nasıl tanımlıyor?  

 

Rotary, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü. Dünyada 1 milyon 250 bin rotaryen, 

800 bin rotaract (18-30 yaş arası), 270 bin ise interact (14-18 yaş arası) üyesi var. 

Köylerde ve varoşlarda kurulmuş 500 bin toplum birliği var. Yani dünyada 10 milyon 

nüfuslu bir aileden söz ediyoruz. 

 

-Bu rakamlar bana az geldi. Daha yüksek bekliyordum. Türkiye’deki durum ne? 

 

Bir kişi üye oldu mu ailenin tümü rotary’ye hizmet eder. Ailenin diğer bireylerini 

saymıyoruz. Türkiye’de 8 bin rotaryen, 2 bin civarında rotaract, bin civarında ise 

interactımız var. Köylerde ve varoşlarda kurduğumuz bin civarında toplum birliği 

mevcut. Bunlarla birlikte Türkiye’de yaklaşık 50 bin kişilik bir aileyiz. 

 

-Üye profiliniz toplumun hangi kesimlerinden oluşuyor. Böyle bir istatistiğiniz var mı? 

 

İş ve meslek adamlarından oluşuyor. Bayan üyelerimizin oranı yüzde 22. Bir meslek 

grubundan aynı kulüpte en fazla iki kişi bulunur. 

 

-Sol, sağ, ortanın solu, muhafazakar gibi tanımlamalar yapılır. Üyeleriniz ağırlıklı 

olarak bu saydıklarımdan hangisine yakın? 

 

Kesinlikle böyle bir ayrım yok. Rotary ırk, din, dil ayrımı yapmaksızın direkt insana 

hizmet eder. 

 

-Muhafazakarlar da size üye oluyor mu? 

 

Mesela, kendimi dindar olarak görüyorum. Ben guvarnörüm. Cuma namazlarını kılar 

ramazanlarda orucumu tutarım. Kendime göre vazifelerimi yerine getiririm. 

Rotary’de Hıristiyanı da Musevisi de var. Türkiye’deki profil ne ise benzer oranlarda 

rotary’nin içerisinde yer alır. Ben Müslümanım ancak 2 yıl önceki guvarnör 

Hıristiyandı. 

 

-Son zamanlarda üye sayılarını artırmaya dönük çalışmalar yapıyorsunuz. Artık dışa 

açılma zamanı geldi mi diyorsunuz? 

 

Rotary’nin beş yılda bölgemizde 30 bin üyeye ulaşması gerekir. Benim bu yıl 

koyduğum hedef bu. Söz konusu sayıya ulaştığınızda uluslararası rotary, sizin dilinizi 

kabul ediyor. Böylece dünyanın en büyük sivil toplum örgütünün resmi dili Türkçe 

oluyor. Bu amaçla üye sayısını artırmak için uğraşıyoruz. Bir de ben Türki 

cumhuriyetleri Türkiye’ye bağlamak için çok uğraştım. Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan bu yıl bize bağlandı. 

 

-Türkiye’de sosyal sorumluluk çerçevesinde ne tür işler yapıyorsunuz? 

 



Kısa adı KOY olan proje ile 60 saatte insanlara okuma yazmayı öğretiyoruz. Özellikle 

Güneydoğuda uygulamaya koyduğumuz bu projeyle insanlar aynı zamanda Türkçeyi 

de öğreniyor. Bugüne kadar 52 bin kişi okuma yazma öğrendi. Bu yıl sonunda bu sayı 

82 bine çıkacak. Ayrıca Çankırı ve Kastamonu’da 5 bin 543 kişiye ve 15 köye temiz su 

sağladık. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projeyle okullarda, içme 

sularını tuvaletlerden koridorlara taşıyoruz. Bu yöntemle çocukları elliye yakın 

hastalıktan korumuş oluyoruz. Aslında biz bir fikir üretiyoruz, bu fikri model haline 

getirip toplumun hizmetine sunuyoruz.  

 

-Tanıtım sorunu yaşıyor musunuz? 

 

Aslında yanlış anlaşılıyoruz. Biz şimdiye kadar basının huzuruna nasıl çıktığımıza 

baktık. Bir balo düzenliyoruz. Oraya gelen basın bizim sadece balolarda yemek 

yediğimizi zannediyor. Oysa projeler yapılmıştır, bitmiştir; onun bağ bozumunu 

yapıyoruzdur. Bunun sorumlusu biziz. Artık toplumla bağ kuracağız, daha 

profesyonel yaklaşıyoruz. Bu ülkenin rotary’e çok ihtiyacı var. Mutlaka devlet 

politikasının içerisinde rotary’nin olması lazım. 

 

Adapazarı’nda rotary çok iyi tanınır. Çünkü deprem bölgesinde harika işler yaptık. 

Bartın ve Diyarbakır’da çok iyi bilinir. Her kulüp bir sürü proje üretiyor. Bakın size 

ilginç bir tanesini aktarayım. Adana’da rotary kulübü bir park yaptı. Bir örneği 

İngiltere’de var. Başka yerde bulamazsınız. Görme özürlü bir çocuk özel bir giysi 

giydirilerek bir odaya sokuluyor. İçerdeki ışıklardan çocuk elini görüyor, vücudunu 

tanıyor. Bu olağanüstü bir şey. Ultraviyole ışınlarıyla, giydiği bir elbise sayesinde 

odanın içinde kendisini görüyor. 

 

-2005 için ne tür projeleriniz olacak? 

 

Bu yıl dünya barışına yönelik projeler ürettik. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde 150 

bin e-mail gönderdik. Konuyla ilgili 200 rotaryen görevlendirilip Türkiye’nin AB’ye 

girmesiyle Avrupa’nın neler kazanabileceği anlatıldı. Avrupa rotary kulüplerinde 

Türkiye lehine kamuoyu oluşması için çabaladık. Gençlik mübadele programları 

düzenleyeceğiz. Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald 

Reagan’ı Finlandiya’da ilk kez bir araya getiren bir rotary barış konferansıdır. Bu 

dünyanın şeklini değiştirmiştir. Bütün rotaryenlerin hayali dünya barışıdır. 

  

Bir Mason isterse tabii ki istifa edebilir 

 

Büyük Üstat Paşakay: "Ayrılmayı isteyen Masonik bilgiyle donatıldığı için o bilgiler 

onda kalır. Manevi yönden ayrılmak çok zordur ama dernekten istifa edilebilir".  

 

* Localarda bulunan beyaz taş neyi ifade ediyor? -Biz yontulmamış insanlarız ve Mason 

olmaya yani kamil olmaya karar verdiğimizde yontulmaya başlarız. Bu taş da onun bir 

simgesidir. 

 

* Locanın ortasında kutsal kitapların yanında yer alan üç ışık ne anlama geliyor peki? -

Öncelikle "Işık doğudan yükselir" ifadesini doğru olarak kabul ediyoruz. Peki doğu 

nedir? Anadolu. Bizim Anadolu'muzdan gelen hümanist fikirler Yunus Emre, 

Mevlana, Hacı Bektaş'ı kastediyorum, sayesinde oluşmuştur Masonluk. Ama onlar bu 

fikirleri sistematize etmişler. Üç ışığa gelince, üç sütundur o dikkat ederseniz. Bir 



tanesi güzellik, diğeri kuvvet, üçüncüsü ise akıl ve himmet sütunudur. Yani demek 

istediğim hayatta yapılacak işler önce tasarım gücüyle başlar, estetiğe ve güzelliğe 

mutlaka önem verilir ama her zaman akıl ve himmetle birleştirilerek ortaya çıkar.  

 

HERKES SÖZ ALAMAZ 

* Loca toplantılarında belli kurallar var mıdır? Yani yüksek sesle konuşulmayacak, küfür 

edilmeyecek gibi. -Tabii ki. Her isteyen istediği anda söz alamaz. Küfür söz konusu bile 

değildir. Sigara, içki içilmez. Herkes belli bir düzende oturur. Her loca üyesi kendi 

toplantılarına mutlaka katılır. Büyük Üstat her locanın tabi üyesidir, istediğim loca 

toplantısına katılma hakkım vardır. Localar iki haftada bir toplanır, toplantılar 

yaklaşık 1.5 saat sürer. Sonra bildiğiniz gibi yemeğe geçilir ve en geç 23.00'te burası 

terk edilir.  

 

111'İ TANIMAM 

* Sizden bağımsız olan 111 isimli Masonik bir grup daha var. Onlar Allah'a inanma şartı 

aramıyor, kadınları da aralarına alıyorlar. -Onları tanımlamak bana düşmez. Burada 

onlar hakkında hiçbir beyanda bulunamam. Ama şunu söyleyebilirim bizim o 

toplulukla uzaktan yakından resmi hiçbir ilişkimiz yoktur. Biz kurallara uyan, saygılı 

bir kuruluşuz. 

 

* Bir Mason "Ben ayrılıyorum" diyebilir mi? -Tabii ki. İstifasını koyar ve ayrılır. 

 

* Bu nasıl bir şey peki, yani Masonluk manevi bir durum, nasıl istifa edebilirler ki? -Evet 

o kişi Masonik bilgiyle donatıldığı için o bilgiler onda kalır, sorunuzu anlıyorum. Ama 

esas olan kişinin hür iradesiyle buradan ayrılabilme özgürlüğüdür. 

 

* Masonluk bütün dünyada kan kaybediyor ama Türkiye'de size olan ilgide büyük artış 

var. Bunu neye bağlıyorsunuz? -Kendini sorgulama ihtiyacı, manevi değerlere dönüş 

diye düşünüyorum. 

 

* Gençler arasında yaygın olması iş bulma ümidi ya da bir yere ait olma duygusu olabilir 

mi? - Onların da etkisi olabilir tabii. 

 

* Beyaz Eldiven Derneği ne demek ve ne gibi faaliyetlerde bulunurlar? -

Hemşirelerimizin, yani Mason eşlerinin kurduğu bir dernektir. Çeşitli yardım 

faaliyetleri yaparlar. Ama onun Masonik çalışmayla bir ilgisi yoktur. (Sabah.1-4-2005) 

  

REFAHYOL’DAN  

SONRA  

NE OLDU? 

  

  

İsmail Müftüoğlu 

  

Apo’nun kellesine karşılık uydu oluşum 

  

O dönemde Safire ve Ecevit’in açıklamalarını yanyana getirdiğimizde, Abdullah 

Öcalan’ın Türkiye’ye tesliminin ABD ve İsrail ile yapılan pazarlık sonucu gerçekleştiği 



ortaya çıkmaktadır. Nitekim, 1999 yılı içinde, Kuzey Irak’ta uydu oluşum devreye 

alınmış, ondan sonra da Apo’nun kellesi Türkiye’ye teslim edilmiştir. 

  

DSP+ANAP+MHP hükümeti dönemi, uzaktan kumandalı, dış politikada kıskaçta ve 

Amerikan borazancılığı yapılan bir dönemdir. Hem içte, hem de dışta bir nevi esaret 

politikası takip edilmiştir. Sn. Erbakan’a yaptıramadıklarını, bahis konusu hükümete 

adeta dikte ettirmişlerdir. 

Kendi dönemi içinde Sn. Ecevit, Kuzey Irak’ta oluşturmaya çalışılan uydu devlet için 

açıklamalara zorlanmış ve bu zorlamalara boyun eğerek, 1999 yılında “Kuzey Irak’ta 

çağdaş bir devlet kuruluyor” açıklamasını yapmıştır. Tabii ki, her külfetin bir de nimeti 

olması gerekirdi. İşte Amerika nimet olarak, Ecevit hükümetine, Apo’yu teslim etmiştir. 

Nitekim, Apo’nun tesliminden iki gün sonra, “Apo’nun getirilmesinin ABD ile bir alış 

veriş sonucu olduğu”, 19 Şubat 1999 tarihli Milliyet gazetesindeki Sn. Başbakan 

Ecevit’in beyanatından anlaşılmıştır. 

  

Apo: “Ben rolümü oynadım” 

  

Bu alış verişin zaten bir de arka planı vardı. Zira, Ecevit’in 1999 yılı içinde yaptığı iki 

açıklamadan önce, Amerikan Yahudi lobisinin ünlü sözcüsü olan William Safire, The 

New York Times gazetesindeki “Kürt devletine giden yol” başlıklı yazısındaki 

açıklamaları haizi ehemmiyettir. Şöyle ki; William Safire bu yazısında aynen: 

“Türkiye’ye PKK’nın kellesi verilmeli ve karşılığında Kuzey Irak’ta kurulacak Kürt 

devletinin kabul edilmesi Türkiye’den istenmelidir.” demektedir. Anlaşılan odur ki, bu 

talebe icabet, bir nevi Sn. Ecevit’e nasip olmuştur. (!) 

Gerek Safire’nin ve gerekse Ecevit’in açıklamalarını yanyana getirdiğimizde, Abdullah 

Öcalan’ın Türkiye’ye tesliminin ABD ve İsrail ile yapılan pazarlık sonucu gerçekleştiği 

ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim, 1999 yılı içinde, Kuzey Irak’ta uydu oluşum devreye alınmış, ondan sonra da 

Apo’nun kellesi Türkiye’ye teslim edilmiştir.  

Bu pazarlığın diğer bir görüntüsü ise, Apo’nun Türkiye’ye gelirken yetkililere “ben 

rolümü oynadım” demesi, hakkında verilen idam hükmünün de infaz edilememesidir. 

Bu hal, Körfez Savaşı’ndan itibaren hükümet edenlerin bu pazarlıktan haberdar 

olduklarını göstermez mi?  

Diğer önemli bir husus da, o dönemde ABD’nin Genelkurmay Başkanlığı makamında 

oturan Genelkurmay Başkanı Jhon Şhalı Kahvilli’nin huzurunda verilen gizli brifingte 

“PKK’nın görevi, Kürt Devletinin kuruluş süreci boyunca Türkiye’yi angaje tutmaktan 

ibarettir” tarzında açıklamalar olup, Jhon Shalı Kahvilli’nin bu açıklamalara ses 

çıkarmamış olmasıdır.  

Bu zat Yahudidir. Bu açıklamalar sonucudur ki, İsrail köstebeklerini 

hareketlendirmiştir. Maalesef uydu oluşumun güney ayağını kurmakla görevli olan 

Yahudi kökenli bir Kürt lider, Türkiye’yi yönetenlerden bazılarınca, bu danışıklı 

dövüşün arkasına saklanarak, desteklenmiştir. Türkiye’yi o dönemde yönetenlerin 

bazıları bahis konusu komploya bilerek veya bilmeyerek yardımcı olmasaydı, hem 

Irak’ın toprak bütünlüğü sağlanılacak, hem de Kuzey Irak’taki uydu oluşum 

kurulamayacaktı.  

54. hükümet sonrası Çekiç Güç operasyonları ile Kuzey Irak oluşumunun 

hızlandırıldığını görüyoruz. Bu gücün akıl almaz gayretleri ve İsrail ABD’nin 

yardımları ile bahis konusu uydu oluşumun kurulduğu söylenebilir.  



Sn. Erbakan, dönemi içinde, Çekiç Güç’ün bu söz dinlemez, akıl almaz taşkın tavırlarını 

durdurmak için 11 maddeden ibaret Çekiç Gücü Düzenleme Tamiminin birimlere 

gönderildiğini daha önceki bir yazımızda yazmıştık. 

Çekiç Güç’ün amacının Kuzey’deki uydu oluşumu kurmak olduğu cümlenin 

malumudur. Bu gücü Türkiye’ye davet edense, merhum Turgut Özal’dır. Sebepleri 

üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü, ölenin arkasından konuşmak doğru değildir. 

  

Masonlara talimat 

  

Yahudi Lobisi, Kuzey Irak’ta böyle bir devletin kurulması için tüm ülkelerin 

masonlarına talimatlar yağdırmış, her nasılsa, peşmergelerin bazı subaylarımızca 

eğitime tabi tutulmasını, sağlamışlardır. Silahlandırılan malum kişilere Ankara’da 

diplomatik temsilciliklerin açılması imkanı verilmiş ve bazılarına kırmızı pasaport dahi 

verilmiştir. Diğer taraftan, Irak’la yapılan ticaret üzerinden Barzani’ye bir nevi haraç 

verilerek, milyonlarca dolar sahibi kılındığının, basında yazılıp, çizildiği bilinmektedir. 

Ayrıca, Kürt peşmergelere pasaport göstermeyi reddeden Türk görevlilerin 

tartaklandığı, geçmişte buna ses çıkarılmadığı gibi, çuval geçirme olayında da günün 

hükümeti olan AKP hükümeti ses çıkaramamıştır. 

Türkiye’yi angaje tutmakla görevli olan Apo’yu yakalamak için giden Türk yetkililerin 

telefonlarla önlerinin kesilmesi neyin nesi idi? Bu talimatı verenler hakkında bugüne 

kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. 

O dönemlerde Ankara’ya gelen ABD’nin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in Ecevit’e 

“Saddam’ı devirip, Irak sorununu çözelim” dediği doğru mudur? Bu talebe karşı, o 

günkü hükümet yetkililerinin tavrının ne olduğu, hâlâ merak konusudur. 

  

Türkiye yeniden ABD’nin yörüngesine giriyor 

  

28 Şubat süreci sonrası, Türkiye’miz, yeniden ABD’nin yörüngesine girmiştir. 

Amerika’nın kıskacı altında, ülke yeniden şekillendirilmiştir. 

Önce, Sn. Demirel parlamento teamüllerini alt üst ederek, Refah Partisi ile Doğruyol 

Partisinin meclis çoğunluğunu dağıtarak ve DYP’den istifaları sağlayarak hükümet 

kurma görevini Çiller’e değil, kendisi gibi Bilderberg (1990) toplantısına katılan Mesut 

Yılmaz’a vermiş ve hükümeti ona kurdurmuştur. 

Hükümeti kuran Yılmaz’ın ilk işi temel eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkarmak olmuştur. 

Böylece siyaset sahnesinden silinmesine vesile olan İmam Hatip liselerinin orta kısmını 

teşkil eden bölümler kapatılmıştır. 

Sn. Erbakan’ın söylemediği “İmam Hatipler bizim arka bahçemizdir” sözünü gündem 

konusu yaparak, Refah Partisi’ni yıpratma çalışmaları yapılmış ve bazı dinamik 

kuruluşlara mesajlar verilmiş oldu. Kendince “Türkiye’nin bir yıldır (ki RefahYol 

hükümetini kasdederek) yaşadığı İslam deneyimine son verdiğini” açıklayarak, dış 

güçleri bir nevi memnun etmiştir. Bu sakat ve esastan mahrum iddiaları, beyanları 

sebebiyle kurduğu hükümet uzun ömürlü olmamıştır. Daha sonra, yaptığı bu 

konuşmalar sebebiyle kendisi de, partisi de siyasetten silinmiştir. 

Arkasından yine Bilderberg katılımcısı olan (1975) Ecevit’e hükümet kurma görevi 

verilmiştir. Bu hükümet üç ortaklı bir hükümettir. DSP+ANAP+MHP’den 

müteşekkildir. 

Milli Gazete.7-4-2005. 

Masonluğa ilk adım mı? 

 

Lionslar "Masonluğun arka bahçesi" iddiasına hayır diyor ama 



çoğu Mason. 

 

'Lions' İngilizce'de 'Aslanlar' demek. Kurucuları ise isimlerine ayrı 

anlam yüklemiş: Özgürlük ve anlayış ulusumuzun güvenliğidir.  

 

  

 

Lions 'arka bahçe' mi? 

 

BM'nin tanıdığı ilk sivil toplum örgütü Lions, üyelerine göre 

insanlara hizmet etmeye zaman ayırıyor. Ancak örgüt kimine göre 

Masonlar'ın 'arka bahçesi'.  

 

Günümüzde Uluslararası Lions (International Lions) Birleşmiş 

Milletler'e (BM) de danışmanlık yapan dünyanın en büyük ve en 

etkili yardım organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her 

ne kadar BM tarafından tanınan ilk sivil toplum örgütü olsa da 

Lions kimilerine göre Masonlar ve Rotaryenler ile birlikte gerçek 

amaçları kamuoyundan saklanan "şaibeli" bir örgüt. Veya 

Masonlar'ın "arka bahçesi" veya Siyonizm'in "sevimli yüzü." Peki 

bu söylenenlerin ne kadarı gerçek? Lion'lar, Leo'lar, Lioness'ler 

kimler? Hangi amaçlarla toplanıyor, neler yapıyorlar? Türk 

Lions'un bugün yaşayan en eski üyesi, eski Genel Yönetmeni 41 

yıllık kıdemli Lion Suat Ballar'a göre Lions sadece ve sadece 

kendilerini insanlığın hizmetine adamış yardımsever gönüllülerin 

oluşturduğu bir birlik. Türk Lions'unun önemli isimlerinden 

Avukat Çetin Yıldırımakın da sanılanın aksine bir zenginler kulübü 

olmadıklarının altını çiziyor. "Biz insanlara hizmet etmek amacıyla 

bu işe zaman ayıran insanlarız" diyen Yıldırımakın şöyle devam 

ediyor: "Yaşadığımız çevrede yardıma ihtiyaç duyanlara hizmet 

ederiz. Asla cebimizden para çıkarıp vermeyiz. Yaptığımız iş kendi 

çevremizdeki olanakları harekete geçirmek. Örneğin bir okul 

yaptıracaksak aramızda para toplayıp okul yaptırmayız. Benim 

inşaat malzemesi satan arkadaşım vardır ondan rica ederim. Bir 

diğerinin marangoz tanıdığı vardır onu bu işe çeker. Sonuçta bizim 

harekete geçirmemizle okul yapılır." 

 

LEO, LIONESS  

Türk Lions'un 118-T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Erim Erinç 

Dinç ise Lion'ların dilinde bu hizmetin adının "lionistik 

faaliyet"olduğunu söylüyor. "Aslında" diyor Dinç "gerçek lionistik 

faaliyetler bunlar da değil. Ülkemizin ekonomik koşulları nedeniyle 

bizler bu tür faaliyetleri öne çıkarıyoruz. Gerçek lionistik faaliyet 

ise örneğin gözü görmeyen birine kitap okumak ya da engelli 

birisinin koluna girip onu şehirde dolaştırmak." Suat Ballar'a göre 

topluma hizmet için bir araya gelen insanlardan oluşan Lions'un 

önemli bir özelliği daha var. O da üye olarak mümkün olduğunca 

her meslekten ve o mesleğin en önde gelenlerinden oluşan bir 

organizasyon yaratmak. Ancak bu seçimde kişilerin düzgün 



karakterli ve yardımsever bir kişiliğe sahip olması da önemli bir 

kriter. Henüz üye olmayan, yardımseverlik ruhunun aşılanmaya 

çalışıldığı gençlere ise Leo deniliyor. Kadın üyelerin adı ise Lioness. 

Topluma hizmet gibi ulvi bir amaçla hareket ettiklerini vurgulayan 

Lions'lar için kuşkusuz en en dikkat çekici şey Masonluğun arka 

bahçesi olarak suçlanmaları. Ancak ilerleyen bölümde 

vurgulanacağı gibi erkek üyelerin yüzde 30'unun Mason olduğu, 

ikisi hariç (ki onlar da kadın) başkanlarının tamamı Mason olan 

Lions'ta bu iddiayı çürütmek de zor.  

NEVZAT ATAL - NAZLI GÜVEN 
 

Aslan heykeli arayışı 

 

Lion İngilizce Aslan anlamına geliyor. Pek çok yerde de Lions "Aslanlar" olarak 

çevriliyor. Kurucular Lions'a ayrı bir anlam daha yüklemişler. Lions İngilizce "Liberty 

Intelligence Our Nations Safety" kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden meydana 

geliyor. Anlamı ise "Özgürlük, Anlayış, Ulusumuzun Güvenliğidir." 1917'de Lions'un 

kuruluşu sırasında aslan başının ortak amblemleri olmasına karar veren Melvin Jones 

ve arkadaşları bir aslan heykeli önünde fotoğraf çektirmeye karar verir. Aranan aslan 

heykeli sonunda Chicago Sanat Enstitüsü'nün önünde bulunur. Tüm kurucular heykelin 

önünde toplanarak yandaki ünlü pozu verirler./Sabah.16-4-2005. 

  

  

hayrullah esendalın kitabından alıntılar  

 

Bu bölümde; Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatında yer alan, Mehdiyet ve Ahir 

Zaman konuları üzerinde, Hayrullah Esendal tarafından yapılan araştırmaları 

göreceğiz: 

 

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı'nın pek çok yerinde, Peygamber 

Efendimiz'in müjdelediği Hz. Mehdi'nin yakında geleceğini haber vermiş ve Mehdiyet 

hakkında hadislerde geçen konulara açıklık getirmiştir. Mehdi'nin ve talebelerinin 

geleceğiyle ilgili Üstad'ın ifadelerinden biri şöyledir: 

 

"Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri 

(talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar 

sünbüllenir." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138 - Kastamonu Lahikası, 72) 

 

 

1. Hz. Mehdi Hicri 1400'de Gelecektir. 

 

Bediüzzaman, farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde, Mehdi ve talebelerinin 

geliş zamanı olarak hicri 14. yüzyılın başlarına işaret etmiştir. Bir sözünde, Mehdi'nin 

asr-ı saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir: 

 



"İstikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib (yakın) 

zannetmişler." (Sözler, 318) 

 

Üstad'ın ifadesinde belirttiği, "sahabe döneminden 1400 sene sonrası" hicri 14. asrın 

başlarına, yani miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.  

 

"Fatiha'da doğru yolda olanlar ashabının taife-i kübrasını tarif eden fıkrası, şeddesiz 

bin beş yüz altı veya yedi ederek tam tamına fıkrasının makamına tevafuku ve manasına 

tetabuku ve şedde sayılsa fıkrasına üç manidar farkla tam muvafakatı ve manen 

mutabakatı bu hadisin imasını te'yid edip remz derecesine çıkartıyor." (Kastamonu 

Lahikası, 23) 

 

Suyuti ümmetin icabet ömrünün hicri 1500 senesini geçmeyeceğini bildiriyor. 

Bediüzzaman Hazretleri de, ümmetin galibane mücadelesinin 1500-1506 yıllarında 

biteceğini; bundan sonra zayıflamaların başlayıp kıyametin bekleneceğini belirtiyor. 

Ümmetin galibane ömrü 1500-1506 yıllarında bitecekse, o zaman 1400-1500 yılları 

arasında Mehdi ve İsa (AS)'nın gelmesi, ayrıca Mehdi'nin de 1400 yılı başlarında göreve 

başlaması gerekmektedir.  

 

Bediüzzaman hicri 1327'de Şam'da Emevi Camii'nde on bin kişiye verdiği hutbesinde, 

hicri 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir 

zamandan çeşitli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin mücadele zamanlarına dikkat 

çekmektedir. 

 

Bediüzzaman, Mehdi'nin göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesi ile 

ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir: 

 

"Ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam'ın mukadderatına nazar eden Hutbe-i 

Şamiye'deki hakikatler... Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve 

medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri 

mağlup edip dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını ve insaf ve muhabbet-i 

insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra 

onları darmadağın edecek." (Hutbe-i Şamiye, 25) 

 

Şam'da yaptığı bu konuşmada, hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere 

dikkat çekerek, Bediüzzaman Mehdi'nin göreve başlamasının bu tarihten 30-40 yıl 

sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise hicri 1401-1411, miladi olarak da 1980-1990 

yılları arasıdır. 

 

Yine aynı konuşmanın devamında Üstad, Mehdi'nin inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve 

medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri 

üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da 

hicri 1421, yani miladi 2001 senesi demektir. 

 

"Evet şimdi (1371) olmasa da otuz-kırk (30-40) sene sonra... 

 

Fen: Müspet ilimler, biyoloji, fizik, kimya vs.  

 

Hakiki marifet: Hüner, sanat , ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi. 

 



Medeniyetin mehasini: Medeniyetin iyiliklerini  

 

O üç kuvvetle donatıp gerekli ihtiyacını karşılayıp o dokuz engelleri yenip dağıtmak 

için, 

 

Taharri-i hakikat meyelanı: Hakikati araştırma meyli  

 

Muhabbet-i insaniyeyi: İnsan sevgisini.  

 

O dokuz düşman sınıfının cephesine göndermiş, inşallah yarım asır sonra (50 sene) 

onları darmadağın eder." 

 

1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001) 

 

Bediüzzaman hicri 1400 yılı başlarında Mehdi'nin inkarcı felsefe ile mücadeleye 

başlaması zamanına, 1401-1411 = 1981-1991 yılları arası fen, hüner, sanat ve 

medeniyetin iyiliklerini birleştirip bunlarla mücadelesine ve fikren darmadağın edeceği 

tarih olarak da 1421 = 2001'e dikkat çekiyor. 

 

"Yetmiş birde fecr-i sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu, fecr-i kazib de olsa, otuz-

kırk sene sonra fecr-i sadık çıkacak." (Hutbe-i Şamiye, 23) 

 

Fecir: Tan yerinin ağarması, güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti 

 

Fecr-i Kazib: Sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık. 

 

Fecr-i Sadık: Fecr-i Kazib'den sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma 

 

1371 + 30 = 1401 = 1981 

 

1371 + 40 = 1411 = 1991 

 

Bediüzzaman İslam'ın dünyaya tekrar hakim olmasını güneşin doğuşuna benzetiyor. 

Güneşin battıktan sonra ertesi gün yeniden doğması gibi, İslam'ın da dünya üzerinde 

tekrar doğup parlayacağına bu benzetmeyle işaret ediyor. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sadık 

ifadeleriyle bu doğuşun başlangıç yıllarına dikkat çekilmiştir. 

 

Buna göre Hakkın karşısındaki batılı temsil eden düşünce olan ateizmin ve materyalist 

felsefenin dağıtılmaya başlaması 1981-1991 yılları, fikren tam anlamıyla susturulup 

dağıtılmasının ise 2001 yılında olacağına işaret etmiştir. 

 

Risale-i Nur Külliyat'ında, Mehdi'nin mücadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili verilen 

ebcedler: 

 

"Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, 

kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor." 9/32 ayetindeki "...Allah, kendi 

nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor." cümlesi hakkında Bediüzzaman şöyle 

demektedir: 

 

"Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır 



sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin Şakirtleri olabilir." (Şualar / 

605) 

 

Bu ayetin ebced değeri ise "1424-Miladi: 2004" tür. Mehdi önderliğinde İslam'ın 

hakimiyeti devrelerine işaret etmektedir. 

 

"...inkar edenlerin velileri ise tağut'tur..." 2/257 ayetindeki "tağut" (batıl fikir sistemi) 

kelimesinin kendi içinde çöküş tarihini de Bediüzzaman (ebced değerini) 1417 (miladi 

1997) olarak vermektedir. 

 

 

2. Hz. Mehdi Bediüzzaman'dan Sonra Gelecektir. 

 

"Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, 

faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse... 

(Kastamonu Lahikası, 57) 

 

Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat" diyerek 

Mehdi'nin henüz gelmediğini, Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı 

devirden bir asır sonra geleceğini bildirmektedir. Bediüzzaman hicri 13. asırda 

yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan hicri 14. asır Mehdi'nin çıkış zamanıdır. 

 

"Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi ve şakirtleri 

(talebeleri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sünbüllenir. 

Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138- 

Kastamonu Lahikası, 72) 

 

"Çok zaman evvel bir ehl-i velayetten (veli şahıstan) işittim ki; o zat, eski velilerin gaybi 

işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki: 

 

"Şark tarafından bir nur zuhur edecek (ortaya çıkacak), bid'atlar zulümatını (dine 

sonradan girmiş hurafeleri) dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim 

(gözledim) ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır 

etmek lazım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz 

(hazırlıyoruz)".(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189) 

 

Üstad, Mehdi'nin kendisi olmadığını, kendisinden sonra geleceğini, "Bizler de 

kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz." şeklinde belirterek açıklamıştır. Mehdi ve 

talebelerine ancak bir zemin hazırlayabildiklerini belirtmiştir. 

 

"bid'atlar zulümatını (dine sonradan girmiş hurafeleri) dağıtacak": Mehdi'nin tüm 

bidatları ortadan kaldıracağını söylemiştir ki bu konu Üstad döneminde uygulamaya 

geçmemiştir. Bidatların var olabileceği Müslümanlar tarafından zikredilmeye daha yeni 

yeni başlamıştır. Ayrıca bidatların kalkmasının dünyadaki tüm Müslümanlar 

tarafından uygulanması gerekmektedir. 

 

 

3. Hz. Mehdi Geldiğinde Maddeci ve Tabiatçı Felsefenin Azgınlığı 

 

"Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe 



ahir zamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar 

edecek bir dereceye gelir." (Emirdağ Lahikası, 259) 

 

Materyalizmin hem Türkiye'de hem de dünyada kuvvet bulması Üstad zamanında 

devam ettiği gibi, vefatından sonra da 20. yy'ın sonlarına kadar devam etmiştir. 

Televizyon ve radyo kanallarının gelişmesiyle, yazılı basının da desteğiyle etkileri 

giderek artmıştır. Yani Üstad'ın "tabiiyyun, maddiyun felsefesini" tamamen 

sonlandıracak bir çalışması olmamıştır. Bilakis Üstad'ın vefatından sonra da 

materyalizm propagandası artarak 21. yy'a kadar gelmiştir. Materyalizm ve evrim 

savunuculuğu ancak son yıllarda hızlı bir şekilde çökmeye başlamıştır. Bu mağlubiyet 

önde gelen materyalistler tarafından da itiraf edilmiştir. 

 

 

4. Hz. Mehdi Hilafet Merkezinin Bulunduğu Yerden Çıkacaktır. 

 

Ahir zaman hakkındaki rivayetlerin merkez noktasını Mehdiyet teşkil eder. Ahir 

zamandaki önemli olayların çoğu Mehdiyet etrafında gelişir. Ancak bu olayların yerleri 

hakkında farklı farklı rivayetler mevcuttur. Bediüzzaman bu konuya şu şekilde açıklık 

getirmiştir: 

 

"Şimdi, Hz. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki: Ehadisi 

tefsir edenler, metn-i ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela: 

Merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan, vukuat-ı Hz. Mehdiyye 

veya Süfyaniyye'yi merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kufe, Şam gibi yerlerde 

tasavvur ederek öyle tefsir etmişler." (Sözler, 359) 

 

Bir başka yerde de Üstad konuyu şöyle izah etmiştir: 

 

"Merkez-i Hilafet eski zamanda Irak'da, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler 

kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, "Merkez-i Hilafet-i İslamiye" 

yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi 

içtihatlarıyla tavsil etmişler." (Şualar, 492) 

 

Yani, Bediüzzaman'ın üstteki ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, ahir zaman hadislerini 

aktaran alimler, ahir zaman olaylarını kendi dönemlerindeki hilafet merkezlerini esas 

alarak aktarmışlardır.  

 

Mehdiyet olayının gerçekleşeceği yer olarak, her alim kendi zamanının Hilafet Merkezi 

olan Irak, Şam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Ravilerin bu içtihatları da 

zamanla rivayetlere katılarak günümüze ulaşmıştır.  

 

Ancak, ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu 

olayların Hilafet Merkezi'nde gerçekleştiğidir.  

 

Bediüzzaman da bu sonuca varmıştır. Bilindiği gibi, son hilafet merkezi "İstanbul"dur. 

Halifelik bu yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmıştır ve o günden bu yana dünya 

üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimizin iki sancağı, kılıcı ve 

gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'dadır. Sonuç olarak, halen bu manevi 

ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. 

 



 

5. Hz. Mehdi'nin Üç Asli Görevi Vardır. 

 

"Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, "Hz. Mehdi Al-i Resul'ün temsil ettiği 

kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve 

beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati 

yapacağını rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak." 

(Emirdağ Lahikası, 259) 

 

"Büyük Hz. Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, 

saltanat aleminde, cihad aleminde." (Şualar, sf. 456) 

 

Emirdağ Lahikası 259. sayfada fedakâr seyyidlerin yardımından bahsediyor. Üstad 

seyyidler topluluğu ile beraber faaliyette bulunmamıştır. Bu faaliyet Üstad'dan sonra 

Mehdi tarafından yapılacaktır. 

 

Üstad, Mehdi'nin siyaset alanında faaliyet yapacağını, devlet yönetiminde en üst 

kademede bulunacağını belirtmiştir. Nitekim hem siyaset, hem diyanet hem de cihad 

yani tebliğ yönünden faaliyette bulunması çok geniş imkanlar gerektirmektedir. 

Dolayısıyla da buradan Mehdi'nin imkanlarının çok geniş olacağını, bu görevlerin tam 

yapılmasının ancak devlet yetkilerinin kullanılması ile olacağını anlamaktayız. Üstad bu 

imkan ve yetkiye sahip olmamıştır. 

 

 

Birinci görevi: İnsanların imanını kurtaracak 

 

"Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle ve maddiyun ve tabiiyyun taunu, beşer içine 

intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir 

tarzda imanı kurtarmaktır. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek..." (Emirdağ 

Lahikası, 259) 

 

Mehdi'nin görevi olan "materyalizmi dünyada tam anlamıyla etkisiz hale getirmek" 

Üstad tarafından yapılmamış ve buna bağlı olarak insanların imanını kurtarma görevi 

dünya çapında Mehdi'ye verilmiştir. Bu çalışmaların köklü ve çok etkileyici yapılacağını 

da; Mehdi'nin iman sahiplerini dalaletten koruyacağını belirterek açıklamıştır. 

 

Bu görevi en önemli ve değerli görevdir. 

 

"Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi ve en 

büyüğü ve en kıymetdarı olan iman-ı tahkikiyi neşr ve ehl-i imanı delaletten 

kurtarmak" (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9) 

 

Üstad, Mehdi'nin 3 görevinden en önemlisi ve en dikkat çekicisini imanı yayma olarak 

belirtmiştir. Bu imanı yayma çalışmasının yönteminin nasıl olacağını da Üstad "iman-ı 

tahkikiyi neşr" olarak vurgulamıştır. Buradaki "neşr" kelimesiyle iman hakikatlerinin 

neşriyat yoluyla yani kitap, dergi, CD ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla yapılacağı 

anlaşılmaktadır. Doğal olarak bu şekilde imanı yayma çalışması da dünyadaki tüm 

insanlar tarafından bilinecektir. Üstadın çalışması ise kendi döneminde ancak fedakar 

nur talebelerinin el yazmalarıyla birkaç nüsha çoğaltma şeklinde olmuş, kastedilen neşr, 

maksadı hasıl olacak şekilde oluşmamıştır. 



 

 

İkinci görevi: Dini özüne döndürecek 

 

"İkinci Vazifesi: Hilafet i Muhammediye (ASM) ünvanı ile şeair-i İslamiyeyi ihya 

etmektir. Alem-i İslâmın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve mânevi 

tehlikelerden ve gadab-ı ilâhi'den kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve 

hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lazımdır." (Emirdağ Lahikası, sf. 259) 

 

"Hilafet-i Muhammediye ünvanı ile" Mehdi'yi tarif eden Bediüzzaman, Mehdi'nin 

İslam Dünyası'nın Halifesi olacağını söylemektedir. Ayrıca bu makamı da "ünvan" 

olarak tarif ederek, tüm Müslümanların Mehdi'yi o makama layık kişi olarak 

tanıyacağına da işaret etmiştir. Büyük mütefekkir Bediüzzaman, şüphesiz 13. asrın 

müceddididir, ancak tüm Müslümanların Halifesi ünvanını almamıştır.  

 

"Alem-i İslâmın vahdetini" tabirini kullanarak Üstad, kendi devrinde de dağınık, 

halifesiz ve bir birliktelik içinde olmayan İslam ülkelerinin birleşerek İslam Birliği'nin 

oluşacağını söylemektedir. Bu birliktelik Üstad zamanında da, henüz de oluşmuş 

değildir. Bu birlikteliği, Mehdi'nin bir dayanak noktası yaparak Müslümanları bazı 

tehlikelerden koruyacağını ifade etmektedir. 

 

"milyonlarla efradı bulunan ordular"ın da, Mehdi'nin bu vazifesini ifa ederken 

yardımcıları olacağını, yani emrinde ordular olacağını söyleyen Üstad'ın ordulardan 

oluşan yardımcıları olmamıştır. Sadece büyük fedakarlıklar içinde, canla başla gayret 

içinde olan mahdut miktarda Nur talebeleri onun yardımcısı olup tebliğ çalışması 

yapmışlardır. 

 

"O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle 

değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet 

büyük maddi bir kuvvet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin." (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybi, sf. 9) 

 

"O zat" ifadesi, beklenen Mehdi'nin belirli "bir" kişi olduğunu gösteren açık bir 

ifadedir. 

 

Görevi "şeriatı icra ve tatbik etmek" olan Mehdi'nin ifa edeceği ikinci vazifesini tarif 

ederken, Üstad, dinin kurallarını toplum içinde Mehdi'nin hayata geçireceğini 

söylemektedir. Bediüzzaman ise büyük mücadelelerle kendi devrinde ancak iman 

hakikatlerini sınırlı bir topluluğa tebliğ etme imkanı bulabilmiştir. 

 

"gayet büyük maddi bir kuvvet lazım" ifadesi büyük maddi imkanlarla yapılacak olan 

hizmetleri işaret etmektedir. Bu belki de devlet hazinesini kullanma yetkisi olarak 

adlandırılabilir. Üstad mücadelesini gayet zor maddi şartlar içerisinde geçirmiştir. 

 

Mehdi'nin insanlığı maddi ve manevi tehlikelerden koruyacağı net olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca Mehdi İslam birliğini de oluşturacak ve bunun için de sayısı milyonları bulan 

ordular gerekecektir. Bu durum Üstad döneminde oluşmamıştır. Mehdi şeriatı 

uygulayacak, bu da ancak büyük bir maddi güçle olacaktır. 

 

"Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bidatlar zulümatını dağıtacak." (Sikke-i 



Tasdik-i Gaybi, 189) 

 

"bidatlar zulümatını dağıtacak": Üstad'ın döneminde de var olan bidatlar, dine 

sonradan sokulan batıl inanç ve uygulamalar, hala süregelmektedir. Üstadın 

çalışmalarıyla bu, sona ermemiştir. Bunu dini özüne döndürecek olan Mehdi 

gerçekleştirecektir. 

 

 

Üçüncü görevi: İslam toplumunu tekrar birleştirecek 

 

"O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiyeyi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi 

ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir 

saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o vazifeden 

üç dört derece daha ziyade kıymetdardır, fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve 

çok geniş bir dairede ve şa'şaalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında 

daha ehemmiyetli görünüyorlar." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9) 

 

Mehdi'nin bir başka görevi ise İslam toplumunu birleştirmek ve Hristiyan alemiyle 

ittifak yapmaktır. Mehdi'nin çok büyük çapta ve ihtişamlı olarak yapacağı bu görevler 

tüm dünyada herkes tarafından bilinecektir. Buna binaen ahir zamanda bu konuların 

tüm insanlar tarafından bilinmesi ve genele yayılması ancak televizyon, radyo ve 

internet gibi teknolojik imkanlarla mümkün olabilir. Nitekim Müslüman birliği ve 

Müslüman-Hristiyan ittifakı da Üstad döneminde olmamıştır. 

 

"Bu vazife, pek büyük bir saltanat, kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir." 

Üstad, İslam Birliği ile Müslüman ve Hristiyan dünyasının hak din adına kol kola 

vermesi gibi büyük bir olayın ancak 3 şartın oluşmasıyla gerçekleşeceğini ifade etmiştir. 

 

Birincisi "saltanat": Bu ifade tam bir hakimiyet ifadesidir. Bu şunu gösterir; Mehdi'nin 

ülke yönetiminde bulunan, güç ve iktidar sahibi olan ve adeta bir sultan gibi dediği her 

şey uygulanan yetki sahibi bir makamda olacağıdır. Saltanat ifadesi ile Üstad'ın 

kastettiği budur. Bu durumun Üstad'da tecelli etmediği malumdur.  

 

İkincisi "kuvvet": Buradaki kasıt, istediği şeyi icra edebilme gücü, yani yetki sahibi ve 

iktidar olmaktır. Bu ortam da Üstad zamanında oluşmamıştır. 

 

Üçüncü "milyonlar fedakarlar": Çok açık olan bu ifadeyle Üstad, bu görevin, hizmette 

bulunacak, Mehdi'ye tabi milyonlarca insanın olmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat 

çekmiştir. O dönemde Üstad'ın çevresinde hizmet eden fedakar talebelerin sayısının ise 

milyon sözüyle ifade edilemeyeceği aşikardır. 

 

"üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda" 

gerçekleşecek olan İslam'ın hakimiyeti, hem dünyada geniş çaplı bir şekilde, hem de 

oldukça görkemli ve yankılar uyandıran bir tarzda meydana gelecektir. Bu şaşaa 

toplumların çoğunluğunun üzerinde büyük etki uyandırdığı gibi, bu toplumların çok da 

önem verdiği bir husus olacak. Bu şaşaa ne Üstadın döneminde, ne de "asr-ı saadet" 

hariç başka bir dönemde yaşanmış bir durumdur. 

 

 

Birinci görevdeki yardımcıları 



 

"...Hazret-i Mehdi'nin, o vazifesini bizzat kendisi görmeğe vakit ve hal müsaade edemez. 

Çünkü hilâfet-i Muhammediye (ASM) cihetindeki saltanatı, onun ile iştigale vakit 

bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o 

taifenin uzun tedkikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile 

o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve mânevi 

ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd sıfatlarına tam sahip olan bir kısım 

şakirdlerdir. Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli 

sayılırlar." (Emirdağ Lahikası, 259) 

 

"Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek" 

 

"...ondan evvel...": Yani Mehdi'den önce, onun çalışmalarından önce, Mehdi'nin birinci 

vazifesi olan iman hakikatlerini yayma ve materyalizmi yıkma çalışmasını yerine 

getirmesinde kullanacağı ilmi malzemeleri hazırlayacak olan "bir taife" den 

bahsetmektedir Bediüzzaman. 

 

"bir taife": Bu grubun, fen ve felsefenin materyalizm ile oluşturduğu negatif etkiyi 

kırmada faydası olacak şekilde fen ve bilim ile uğraşan ilmi bir grup olması 

gerekmektedir. Ki Mehdi de onların hazırladıkları çalışmalardan faydalanarak 

materyalizmi yıkacak. 

 

"o taifenin uzun tasdikati ile yazdıkları eseri..." diyerek Bediüzzaman, uzun doğrulama 

çalışmaları sonucu bir eser yazdıklarından söz etmektedir. Bunun ilmi bir çalışma 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilim adamlarının, uzun yıllar yaptıkları çalışmalar ile, 

insanın tesadüfler sonucu meydana geldiğini savunan materyalizme karşı, Yaratıcı'nın 

varlığını gösterecek şekilde, kendi başına ilmi deliller ortaya koyacağı anlaşılıyor. Mehdi 

de bu bilgileri özellikle de İslam dünyasında yaygınlaştırarak, bilimin yaratılışı 

gösterdiğini insanlara anlatarak materyalizmi yıkacak. 

 

"bir cihette": 'Bir yönüyle' derken Üstad, bu ilmi gruptan, materyalizmi yıkmada 

sadece bir yönüyle faydalanılacağını anlatmaktadır. Yani maddiyun ve tabiyyun 

felsefesinin, tabiatçılık ile ilgili kısmının kastedilmekte olduğunu anlıyoruz. 

 

Bir de maddiyun kısmı var ki, o da maddecilik, yani maddenin sonsuzdan beri var 

olduğunu ve tek kesin gerçeğin madde olduğunu savunan materyalizmin ikinci kısmı. 

Bunu da sadece Mehdi, maddenin gerçekliğinin yoktan var olduğunu ortaya koyarak 

yapacak. Ortaya koyduğu maddenin yoktan var olduğu konusuna dair hem bilimsel 

hem akli izahlarla materyalizmi tam anlamıyla yok etmiş olacak. 

 

"fen ve felsefenin tasallutuyle": Fen ve felsefenin saldırıları yüzünden insanlar üzerinde 

etkisi olacak olan materyalizmi susturmak için, yine bu iki unsuru susturmak, onun 

yaratılışı gösterdiğini ortaya koymak gerekmektedir. 

 

Üstat bu iki unsurda çalışmalar yapmakla beraber kastedilen manada tam bir 

susturmayla ortadan kaldıracak söz konusu bir durum oluşmamıştır. 

 

 

İkinci görevdeki yardımcıları 

 



"İkinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye (ASM) ünvanı ile şeair-i İslamiye'yi ihya 

etmektir. Alem-i İslam'ın vahdetini nokta-i istinad edip beşeriyeti maddi ve mânevi 

tehlikelerden ve gadab-ı ilâhi'den kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinadı ve 

hadimleri, milyonlarla efradı bulunan ordular lâzımdır." (Emirdağ Lahikası, 259) 

 

Üstad halife değildir; bu ünvanı kendisinden sonra gelecek olan Mehdi'nin alacağını 

açıkça belirtmiştir. Mehdi İslam birliğini kurarak; insanları maddi ve manevi 

tehlikelerden kurtaracaktır. 

 

"O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle 

değil, belki kuvvetli itikad ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet 

büyük maddi bir kuvvet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin." (Sikke-i Tasdik-i 

Gaybi, 9) 

 

Mehdi; İslam'ın hakim olmasına vesile olacak ve insanlar arasında din ahlakının 

yaşanmasını sağlayacaktır. Bunun için Mehdi büyük bir maddi güç kullanacaktır. 

Üstad'ın büyük maddi imkanları olamamıştır, ancak bu imkanların Mehdi'de 

toplanacağını belirtmiştir. 

 

"gayet büyük maddi bir kuvvet lazım": Üstad Mehdi'nin ikinci vazifesini yerine 

getirirken çok büyük maddi imkanlara sahip olarak bunu gerçekleştireceğinden 

bahsetmiştir. Üstadın ve talebelerinin büyük hizmetlerini yaparken çok kısıtlı imkanlar 

içinde hatta daha doğru bir ifadeyle büyük imkansızlıklar içinde mücadele ettikleri 

herkesin malumudur. Ayrıca Üstad'ın, bahsettiği şeriatı icra hususunda herhangi bir 

geniş kapsamlı çalışması olmamıştır. Bunu Mehdi'nin yerine getireceğini söylemiş ve 

Mehdi'nin bu görevi nasıl yerine getireceğini detaylarıyla tarif etmiştir. 

 

 

Üçüncü görevdeki yardımcıları 

 

"Üçüncü Vazifesi: İnkılâbat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'aniye'nin zedelenmesiyle ve 

Şeriat ı Muhammediye'nin (ASM) kanunları bir derece ta'tile uğramasiyle o zat, bütün 

ehl-i imanın mânevi yardımlariyle ve ittihad-ı İslâm'ın muavenetiyle ve bütün ulema ve 

evliyanın ve bilhassa Al-i Beyt'in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan 

milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklariyle o vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır." 

(Emirdağ Lahikası, 260) 

 

Mehdi döneminde; devir ve ortamın da değişmesiyle, insanların Kuran'ın hükümlerini 

uygulamada bir nevi gevşeklik gösterecekleri ve kusurları olacağı belirtilmiştir. 

Mehdi'ye İslam'ın hakimiyeti safhasında İslam alimleri ve sayıları milyonları bulan 

fedakar seyitler, Müslümanlar destek verecek ve tüm İslam birliğinin yardımlaşmasıyla, 

beraber hareket edeceklerdir. Üstad ehl-i imanın bu yardım ve dayanışmanın kendisi 

zamanında olmayacağını ancak Mehdi'nin bunları yapabileceğini söylemiştir. 

 

"İnkılâbat-ı zamaniye": Zamanın devrimleri, değişiklikleri günümüzde de devam 

etmektedir. Bu Bediüzzaman'la da son bulmamıştır. Halbuki Mehdi'nin gelişiyle zaman 

içinde oluşan bu değişim bir son bulacaktır.  

 

Bu gerçekleşirken de Mehdi'ye "bütün ehl-i imanın mânevi yardımları" olacağını 

söyleyen Üstad, ayrıca bu yardımla birlikte "bütün ulema ve evliyalar" ile "milyonlar 



fedakâr seyyidlerin" Mehdi'ye katılacağını belirtmiştir. Üstad'a ulemalar ve sayıları 

milyonları bulan seyitler topluluğu iltihak etmemiştir. 

 

Üstadın, bu şekilde "O vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır." dediği Mehdi'nin "bir" kişi 

olduğu da anlaşılmaktadır. Yoksa bir şahs-ı manevi değildir. Ya da birçok kişiden 

oluşmuş bir grup değildir; Mehdi bir kişidir. 

 

 

6. Bediüzzaman Hz. Mehdi'ye Zemin Hazırlamıştır. 

 

"O ileride gelecek acib şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o 

büyük kumandanın pişdâr bir neferi olduğumu zannediyorum." (Barla Lahikası, 162) 

 

Üstad burada, kendisinin büyük kumandan olarak tarif ettiği, beklenen Mehdi 

olmadığını ancak onun yardımcısı olduğunu, onun faaliyetlerine zemin hazırladığını 

hatırlatmıştır. 

 

"O ileride gelecek acib şahsın" ifadesiyle Bediüzzaman açık bir şekilde Mehdi'nin 

kendinden sonraki bir dönemde geleceğini haber vermiştir. 

 

"Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki; o zât, eski velilerin gaybi işaretlerinden 

istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki: "Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'atlar 

zulümatını dağıtacak." Ben, böyle bir nurun zuhurura çok intizar ettim ve ediyorum. 

Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve 

anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz." (Sikke i Tasdik i 

Gaybi 189- Mektubat 34) 

 

Mehdi dinimizdeki yanlış ve batıl uygulamaları kaldıracak ve yaşadığı dönem İslam'ın 

baharı olacaktır. Dolayısıyla Üstad yaşadığı dönemi İslam'ın kışı olarak adlandırarak, 

yakın gelecekte, yani İslam'ın baharında gelecek Mehdi ve yardımcılarına çalışmalarıyla 

ancak zemin hazırladıklarını söylemiştir. 

 

 

7. Hz. Mehdi'yi Risale-i Nur ya da Müellifi Sanmak Hatadır. 

 

"...Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak Hz. Mehdi telakki ediyorlar. O şahs-ı 

manevinin de bir mümessili, Nur şakirdlerinin tesanüdünden gelen bir şahs-ı manevisi 

ve o şahs-ı maneviden bir nevi mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden, 

bazen o ismi O'na veriyorlar. Gerçi bu, bir iltibas ve bir sehivdir, fakat onda mes'ul 

değiller." (Tılsımlar Mecmuası, 201) 

 

Üstad Risalelerin bazı yakınları tarafından Mehdi olarak görüldüğünü ancak bunun bir 

hata olduğunu hatırlatmıştır. Üstad'ın ifadeleri bu konuda şüpheye ve tartışmaya mahâl 

vermeyecek kadar açıktır. Mehdi, net olarak "tek bir kişi" olarak anlatılmış, ayrıca 

yanındaki yardımcılarına kadar detay verilmiştir. Yani Mehdi bir topluluk veya Risale-i 

Nur değildir. 

 

Risalelerin müellifi olarak kendisinin de Mehdi olarak değerlendirilmesinin bir 

karıştırma ve bir hata olduğunu Bediüzzaman açıkça ifade etmektedir. 

 



Burada değinilmesi gereken bir husus da, gelecek Mehdi'nin diğer müceddidlerden 

daha düşük bir makamda olacağını zannedenler olabileceğidir; bu düşünce imtihanın 

sırrına muhaliftir. İslam'ın dünya hakimiyetine vesile olacak kişinin faaliyetleri daha 

değişik olacak ve çok daha büyük bir mücadele olacaktır. Daha küçük mücadele 

denmesi yanlış olur, çünkü ihlas ve sadakat ile yapılan bir mücadele vardır. Ve bu 

büyük mücadele için Allah Mehdi'yi görevlendirmiştir. Elbette ki mücadelesinin 

büyüklüğü oranında makamatı da büyük olacaktır. Ki dereceyi ancak Allah belirler. 

Hz. İsa, Mehdi'nin arkasında namaz kılacak, bu da göstermektedir ki Hristiyan-

Müslüman ittifakı olacak. Hz. İsa ile beraber mücadele edecek kişi tabi ki Üstad'ın 

belirttiği gibi Büyük Mehdi olacaktır. Nitekim "ahir zamanda gelecek bir müceddid-i 

ekber" diyerek, Bediüzzaman, Mehdi için "en büyük müceddid" tabirini kullanmış, 

onun gelmiş geçmiş tüm müceddidlerin en büyüğü olduğunu vurgulamıştır. 

 

Bu durum Nur talebelerinin daha da şevklenmeleri, çalışmalarını ve dualarını 

artırmaları için bir vesiledir. Çünkü her halis Müslüman İslam'ın hakimiyetini büyük 

bir iştiyakla ister ve bekler. Nitekim Müslümanların böyle bir beklenti içinde olmaları 

gerektiğini Üstad bizzat ifade ederek, 1951'den 50 sene sonrası için müjde vererek 

ümidin ve şevkin kapısını sonuna kadar aralamıştır. Üstad ve Risale-i Nur külliyatı, 

Üstad'ın detaylı anlattığı "gelecek Büyük Mehdi" nin hem bir işareti hem de en önemli 

zemin hazırlayıcısıdır. 

 

"Bazı ayat-ı kerime ve ehadis-i şerife ahirzamanda gelecek bir müceddid-i ekberi mana-

yı işari ile haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en 

ehemmiyetlisi olan ve zahiren en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaik-i 

imaniyeyi güneş gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve şakirdlerinin şahs-ı manevisi 

tam yaptıklarından; o gelecek zata dair haberleri ve işaretleri, Risale-i Nur'un şahs-ı 

manevisine hatta bazen tercümanına da tatbike çalışmışlar ve Şeriatı ihya ve hilafeti 

tatbik olan çok geniş dairede hükmeden bu iki mühim vazifesini nazara almamışlar. 

Onların kanaatleri, onların Risale-i Nur'dan istifade cihetinde faidelidir, zarasızdır; 

fakat Nur'un mesleğindeki ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamasına ve dünyevi ve manevi 

makamatı aramamasına zarar verdiği gibi, Nurların muhafızları her taifenin hususan 

siyasi taifenin tenkidine ve hücumuna vesile olabilir". (Tılsımlar Mecmuası, 168) 

 

Mehdi'nin çok açıkça görülen ve tüm insanlar tarafından bilinen işaretleri vardır: 

Halife olması ve İslam'ı dünyaya hakim din kılması. Her ne kadar Mehdi'nin önemli bir 

vazifesi olan iman hakikatlerini anlatma hususu kendisinde ve eserlerinde tecelli etmiş 

ise de, Üstad, talebelerinin sadece bu yönde bir değerlendirme yaptığını ve Mehdi'nin 

diğer iki büyük vazifesi olan hilafet ve dini ihya etmesinin kendisinde görünmediği 

hususunu dikkate almadıklarını söylemiştir. Üstad, Mehdi'nin Risale-i Nur olmadığını, 

ancak bu bakış açısının, Risalelerden istifade etme yönünden zararsız olduğunu, ancak 

bu fikrin, siyasilerin ve daha birçok kişinin saldırılarına ve eleştirilerine maruz 

kalabileceğini hatırlatarak uyarmıştır. 

 

 

8. Her Yüz Senede Bir Müceddid Gönderilir. 

 

"Ashâb-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un 

"Kitab-ı Sünen"inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahriç buyurdular: "Her yüz senede 

bir, Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor..." hadis-i şerifine mazhar ve mâsadak 

ve müzhir-i tam olan Mevlâna eş şehir kutbü'l ârifin, gavsü'l vâsilin, varis-i 



Muhammedi, kâmilü't tarikatü'l âliyye ve-l müceddidiyye Halidi Zülcenaheyn Kuddise 

sirruhu..." (Barla Lahikası, 119) 

 

Her yüzyıl başında bir müceddid (dini canlandıran, yenileyen) gönderileceğini 

Resulullah (SAV) Efendimiz hadisleriyle müjdelemektedir. Hicri 1400 senesinde (1979-

1980) yani 14. asrın başında da hadisin haber verdiği gibi bir müceddidin gönderilmesi 

gerekmektedir. Bu da hadislerin ve alimlerin izahlarına göre, İslam aleminin 1400 

senedir beklediği Mehdi'dir. 

 

 

9. Mevlana Halid 12. Yüzyılın Müceddididir. 

 

Baştaki hadis-i şerifin "her yüz sene başında dini tecdid edecek bir müceddidi 

gönderiyor" müjdesinin ihbarına muvâzi olarak Hazret-i Mevlana Halid, -ekser ehl i 

hakikatin tasdikiyle-1200 senesinin yani on ikinci asrın müceddididir. (Barla Lahikası, 

120) 

 

Risale-i Nurlar'ın Müellifi 13. Yüzyılın Müceddididir. 

 

"Madem tam yüz sene sonra, aynen dört cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları 

aynı vazifeyi görmüş... Kanaat verir ki-nass ı hadis ile-Risale-i Nur tecdid i din 

hususunda bir müceddid hükmündedir." (Barla Lahikası, 121) 

 

Üstad hicri 1200 yılında Mevlana Halid'in müceddid olduğunu, yüz sene sonra Risale-i 

Nur'un aynı vazifeyi yaptığını belirtmiş. Dolayısıyla bir yüz yıl sonraki müceddidin, yani 

1400'lü yıllarda Mehdi'nin geleceğini anlıyoruz. 

 

 

10. Hz. Mehdi de Müceddiddir. 

 

"Cenab-ı Hakk; kemal-i rahmetinden, şeriat-ı İslamiyetin edebiyetine bir eser-i himayet 

olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muhlis veya bir müceddid veya bir halife-i 

zişan veya bir kutb-u a'zam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde 

mübarek zatları göndermiş; fesadı izale edip milleti ıslah etmiş; Din-i Ahmediyi (ASM) 

muhafaza etmiş... Kadir-i Zülcelal Hz. Mehdi ile de, alem-i İslam'ın zulümatını 

dağıtabilir. Ve vaadetmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Kudret-i İlahiye noktasında 

gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o 

kadar makul ve vukua layıktır ki; Eğer muhbir-i Sadık'tan rivayet olmazsa dahi, 

herhalde öyle olmak lazım gelir. Ve olacaktır diye ehl-i tefekkür hükmeder." (Mektubat, 

411-412) 

 

En büyük bir müçtehid: İhtiyaç hasıl olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük 

İslam alimi ve önderi.  

 

Hem en büyük bir müceddid: Dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah etmek 

üzere gönderilen büyük alim ve Peygamberimizin (SAV) varisi olan zat.  

 

Hem Hakim: Haklı ve haksızı ayırıp adalet üzere hükmeden, devleti idare eden.  

 

Hem Mehdi: Hidayete vesile olan.  



 

Hem Mürşid: Doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran.  

 

Hem Kutb-u azam: Müslümanların kendisine bağlandığı, zamanın en büyük yol 

göstericisi 

 

O Zat ehl-i Beyt-i Nebevi'den: Peygamberimizin (SAV) soyundan olacaktır. 

 

Bediüzzaman, ahir zamanın en büyük karışıklığı zamanında Peygamber Efendimizin 

(SAV) soyundan, karışıklığı dağıtacak tek bir şahsın, nurani bir şahsın İslam alemindeki 

karanlığı dağıtacağını bildiriyor ve bunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullaha 

uygun olduğunu belirtiyor. 

 

"Hz. Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir.": Mehdi İslam Dünyası'nın 

üzerindeki zulmü kaldıracaktır. Üstad döneminde bu zulüm devam etmekteydi; 

komünizm dahi yıkılmamış durumdaydı. Ki Müslümanlara yapılan bu zulüm tüm 

dünyanın gözleri önünde cereyan etmekteydi. Çok yakın tarihe kadar, işte Bosna'da 

kıyılan Müslüman canları, Keşmir'de aynı zulüm, Endonezya'da, Çeçenistan'da, 

Filistin'de kararan hayatlar ve daha birçok yerde Müslümanların en temel haklarının 

bile elinden alındığı İslam aleminin üzerindeki karanlık... Henüz içinde bulunduğumuz 

şu dönemlerde Müslümanlar için ümit ışıkları daha yeni yeni yanmaya başlamış 

durumdadır. Bunu tam olarak aydınlatacak zatın ise Mehdi olacağını Üstad bu şekilde 

belirtmiştir. 

 

Ayrıca, Üstad Mehdi'nin en büyük müceddid olduğunu söyleyerek onun tüm 

mezheplerin üstünde olacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman ise bilindiği gibi Şafi 

mezhebindendi. 

 

Üstad Mehdi için "en büyük müceddid ve en büyük müçtehid" sıfatlarını 

kullanmaktadır. 

 

"müceddit" bilindiği gibi,dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre izah 

eden,"müçtehid" de ihtiyaç hasıl olduğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam 

alimi ve önderidir. Bu vasıfta ki büyük zatlar, İslam toplumlarına örnek olmuş, yol 

göstermiş, zamanın kutbu olmuş önderlerdir. Bu önderlerden kimi içtihat etme ve 

hüküm verme vasıflarından dolayı "mezhep önderleri" olmuşlardır; Müslümanlarda 

onlara uymuşlardır. 

 

İmam Hanefi, İmam Şafi, İmam Hanbeli, İmam Maliki bu önderlerden olup 4 mezhebin 

kurucularıdır. Bütün ehli sünnet onların verdiği hükümlerle amel eder. 

Bediüzzaman.bu "müçtehid ve müceddit"lerin en büyüklerinin ise Hz.Mehdi olacağını 

ifade etmiştir. Bu da Mehdinin içtihat etme ve hüküm vermeye en selahiyetli kişi olarak, 

kendisinin de bir "mezhep sahibi" olacağını göstermektedir. Zamanında herkesin ona 

uyacağının bildirilmiş olması da bunu doğrulamaktadır. Bediüzzaman Said Nursi 

bilindiği üzere Şafi Mezhebindendir. Bir mezhep sahibi değildir ve bir başka mezhep 

kurucusuna tabi olmuştur. Mehdi ise kendi mezhebinin sahibi olacaktır. 

 

Bediüzzaman, Mehdi için "Hakim" sıfatını da kullanmaktadır. Hakim, haklı ve haksızı 

ayırıp adalet üzere hükmeden, devleti idare eden anlamındadır. Mehdi, üstadın da ifade 

ettiği gibi hakim olacaktır; yani hükmeden ve adaleti sağlayan mekanizmanın başı 



olacaktır. Said Nursi, hayatının 28 yılını mahkum olarak büyük fedakarlıklarla 

geçirmiş, ancak hakim konumda olmamıştır. 

 

 

11. Hz. Mehdi 14. Yüzyılın Müceddididir. 

 

"Şimdi İslamlar içinde Nur-u Kuran'a muhalif haletlerin ekserisi o su-i kasdların ve 

Sevr Muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli (mim) 

dahi şeddeli "lamlar" gibi bir sayılsa, o vakit bin ikiyüz seksendört eder. O tarihe 

Avrupa kafirleri devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeğe niyet ederek on sene sonra 

Rusları tahrik edip Rus'un doksanüç muharebe-i meş'umesiyle alem-i İslam'ın parlak 

nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in-Nur şakirdleri yerine 

Mevlana Halid'in (KS) şakirdleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette 

onların başlarına remzen parmak basıyor. 

 

Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve (mim) ikişer sayılsa bundan bir asır 

sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin şakirdleri olabilir." (Birinci 

Şua, 85) 

 

Bediüzzaman, yukarıda bahsettiğimiz, İslam aleminin üzerindeki zulüm ortamının 

kendisinden "bir asır sonra" ancak Mehdi ile dağıtılacağını söylemiştir. Üstad açık bir 

tarih vermiştir. Kendisinden bir sonraki yüzyılda Mehdi'nin talebeleriyle birlikte 

yapacağı çalışmalarla, Müslümanlar büyük sıkıntılardan kurtulup feraha 

kavuşacaklardır. 

 

Burada "Mehdi'nin Şakirdleri" tabiri, tevile açık olmamakla birlikte, Mehdi'nin daha 

önce gelip de, kendisinden yüz yıl sonraki talebelerinin başarıya ulaşacağı şeklinde bir 

zan, Mehdi'yi takdir edememiş olmanın yanında mantıksızdır da. Mehdi gibi en büyük 

bir müceddidin, bir kutbun, bir mürşidin yapamadığını(!), yüzyıl sonraki talebelerinin 

yapacağını düşünmek, mantık, akıl ve adetullah dışıdır. Allah başarıyı ve zaferi yani 

karanlığı dağıtmayı Mehdi'ye nasip edecektir. O zat onun için Mehdidir. 

 

 

12. Hz. Mehdi Kendinden Önceki Müceddidlerden Farklıdır. 

 

"Gerçi her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat 

herbiri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle, ahir zamanın Büyük Mehdi 

ünvanını alamamışlar." (Emirdağ Lahikası, 260) 

 

Mehdi'nin Büyük Mehdi ünvanı alması Allah'ın izniyle ancak üç vazifeyi yapmasıyla 

anlaşılır. Bu üç vazifeyi, Mevlana Halid ve Üstad yapmamıştır. Bu üç vazifeden ancak 

birisini yerine getirmişlerdir. O da "herbiri üç vazifeden birisini bir cihette yapması" 

şeklindedir. Yani iman hakikatlerini yayma görevini de ancak bir yönüyle 

yapabilmişlerdir. Demek ki Mehdi iman hakikatlerini anlatmayı ve imanı yaymayı da 

çok kapsamlı bir şekilde yapacaktır. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş şekilde ve güçte 

olacaktır, ki bu, kitleleri imana getirecek, batıl cephesinin o güne kadarki hakimiyetini 

de sona erdirecektir. Bediüzzaman'ın bu 'bir yönüyle' izahı, yani bir alimin veya 

müceddidin üç vazifeden birini bir yönüyle yapmasının, onun Mehdi olduğunu 

göstermeyeceğini izah etmektedir. Üç vazifenin de icra edilmesi Üstad'ın da belirttiği 

gibi kendisinden bir sonra gelecek olan büyük Mehdi vesilesiyledir. 



 

"Ayrıca hem iki Deccal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen 

rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem "büyük Mehdi"nin halleri sabık 

Mehdilere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadis-i müteşabih hükmüne 

geçer." (Şualar 582) 

 

Hadislerin anlatımında deccallerin icraatlarının birbirlerine benzediğini anlatan Üstad, 

birisinin diğeri zannedilebildiğini söylüyor. Her deccalin faaliyetleri birbirine yakın. 

Ancak aynı hadislerde, Büyük Mehdi'nin yaptıklarının, diğer Mehdi'lerden, -ki 

buradaki 'Mehdi'lerden' kelimesi 'müceddidlerden' anlamında kullanılmıştır- çok farklı 

olduğunu belirtiyor Bediüzzaman. 

 

"Hem bu üç vezaifi birden bir şahısda, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve 

mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir 

zamanda Al-i Beyt-i Nebevi'nin (ASM) cemaati-i nuraniyesini temsil eden Hazret-i 

Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak içtima edebilir." (Kastamonu 

Lahikası, 139 ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 156) 

 

Bu üç vazifenin aynı anda icra edilmesi Mehdi ve cemaatine mahsustur.  

 

"bu zamanda" ifadesi ile Üstad kendi yaşadığı dönemde Mehdi'nin üç vazifesini birden 

ifa edebilecek bir şahıs ve bir cemaat görülmediğini ifade etmiştir. 

 

"Rivayetlerde, ahir zamanın alametlerinden olan ve al-i beyt-i nebeviden Hazret-i 

Mehdi'nin hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velayet, 

eskide onun çıkmasına hükmetmişler. 

 

Allahu a'lem bissevab, bu ayrı ayrı rivayetlerin bir te'vili şudur ki: Büyük Mehdi'nin 

çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihad 

alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır me'yusiyet vaktinde, 

kuvve-i maneviyesini te'yid edecek bir nevi Mehdi'ye veyahud Mehdi'nin onların 

imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan; rahmet-i İlahiyye ile her 

devirde belki her asırda bir nevi Mehdi al-i beyt-ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza 

ve sünnetini ihya etmiş. Mesela: Nakşibend ve aktab-ı erbaa ve on iki imam gibi büyük 

Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi, Mehdi hakkında gelen 

rivayetlerde, medar-i nazar Muhammed Aleyhissalatü Vesselam olduğundan rivayetler 

ihtilaf ederek, bir kısım ehl-i hakikat demiş: "Eskide çıkmış." Her ne ise... 

 

Evet yüzer kudsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin 

başına geçiren ve hakikat-i Kur'aniyenin mayası ile ve imanın nuriyle ve İslamiyetin 

şerefiyle beslenen, tekemmül eden a-li beyt, elbette ahirzamanda şeriat-i 

Muhammediyeyi ve hakikat-i Furkaniyeyi ve sünnet-i Ahmediyeyi (ASM) ihya ile, ilan 

ve icra ile, başkumandanları olan "Büyük Mehdi" nin kemal-i adaletini ve 

hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lazım ve zaruri 

ve hayat-i içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır..." (Şualar, 456)  

 

Şeriat-ı Muhammediyye: Peygamber Efendimizin şeriatı, halifelik  

 

Şeriat: Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ve bildirdiği yol  

 



Hakikat-ı Furkaniye: Kur'an-ı Kerim'in esası ve mahiyeti  

 

Sünnet-i Ahmediyyeyi: Peygamberimiz (SAV) 

 

İhya: Yeniden canlandırma 

 

İlan: Herkese duyurma 

 

İcra: Tatbik etme. 

 

Bediüzzaman, her asırda Müslümanların ümitsizlik içine düştükleri sırada, manevi 

kuvvetlerini desteklemek, şevklerini ve mücahede güçlerini arttırmak için bir nevi 

Mehdi manasında (müceddid) gönderildiğini ve bu şahısların, ahir zamanda gelmesi 

beklenen Büyük Mehdi'nin vazifelerinden sadece bir kısmını bir yönüyle yaptıklarını 

belirtiyor. 

 

Ahir zamanda beklenen Büyük Mehdi'nin de çıktığı zaman Peygamber Efendimizin 

dönemindeki İslam'ın gerçek yaşantısını halife olarak tatbik edeceğini, Kur'an-ı 

Kerim'in, imanın esasını tebliğ edip ümmetin imanını güçlendireceğini, bunları bütün 

dünyaya açıkça göstereceğini ve herkese duyuracağını bildiriyor. 

 

 

13. Hz. Mehdi Hristiyan Alemiyle İttifak Edecektir. 

 

O zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi İttihad-ı İslam'a bina ederek, İsevi 

ruhanileriyle ittifak edip din-i İslam'a hizmet etmektir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 9) 

 

"İsevi ruhanileriyle ittifak edip": Büyük Mehdi'nin 3. vazifesi olan Hristiyan önderlerle 

ittifak etmesi ve bu vesilesiyle İslam'a hizmet etmesi Üstad'ın yaşadığı dönemde 

oluşmamıştır. 

 

Üstad, dikkat edilirse Hristiyan tabirini kullanmamakta ve "İsevi" demektedir. Çünkü 

Mehdi'nin ittifak yapacağı ruhaniler, muhtemelen şu andaki Hristiyanlardan farklı 

olacak. Üçleme yaparak, bu şekilde şirk koşanlardan değil, Hz. İsa'yı sadece Allah'ın 

kulu ve Peygamberi olarak görecek olan, yani gerçek anlamda Hz. İsa'nın takipçileri 

olacak bir kısım saf, şirk içinde olmayan Hristiyanlar kastedilmiş olabilir. Böyle bir 

cemaate ne Üstad zamanında ne de günümüzde henüz rastlanmamıştır. Ayrıca İslam ve 

Hristiyanlığın ortak cephesi olan "materyalizm ve dinsizliğe" karşı ittifak da o dönemde 

gerçekleşmemiştir. 

 

 

14. Hz. İsa Cismen Göğe Alınmıştır. 

 

"Hz. İdris ve İsa'nın tabaka-i hayatları (şu anki yaşamları) beşeriyet levazımatından 

tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta 

bedeni misali letafetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle 

semavatta bulunurlar." (Mektubat 6) 

 

 

15. Hz. İsa Yeryüzüne İnecektir. 



 

"Evet, hadis-i serifin ifadesiyle Hazret-i İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber; 

mânâ-yı işârisiyle-başka hakikatları ifade ettiği gibi bu hakikata da mu'cizane işaret 

ediyor." (Kastamonu Lahikası, 50) 

 

"Hazret-i İsa'nın semavi nuzulü kat'i olmakla beraber" Üstad Hz. İsa'nın dünyevi 

cismiyle yani vücuduyla dünyaya tekrar döneceğinin tabire, tevile mahal vermeyecek 

şekilde kesin bir gerçek olduğunu ifade etmiştir. 

 

 

16. Hz. İsa Yeryüzüne Cismen İnecektir. 

 

"İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazreti İsa 

(AS)'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, yani 

rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek; hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata 

karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-ı İslamiye ile 

birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkilab edecektir... Ve Kur'an'a 

iktida ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu makamında kalacak. 

Din-i hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karsı 

ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına 

galebe edip dağıtacak istidadında iken alem-i semavatta cism-i beşerisiyle bulunan şahs-

ı İsa Aleyhisselam, 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..." (Mektubat, 53-54) 

 

"hal-i hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan 

sıyrılacak": Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarından Hz. İsa'nın nuzulüyle birlikte, 

Hristiyanlığa sonradan sokulan bazı inanç ve uygulamaların sona ereceği, hurafelerden 

arınarak, vahyedildiği gibi saf, gerçek haline döneceği anlaşılmaktadır. İki bin yıldan 

beri var olan Hristiyanlıkta henüz böyle bir değişimin düşüncesi dahi ortaya atılmış 

değildir; zaten bunu tek gerçekleştirebilecek olan da Hz. İsa'dır.  

 

Böyle bir değişim de bugüne kadar gerçekleşmemiş, Hz. İsa da daha nuzul etmemiş ve 

beklenmektedir. Mehdi ile de ittifak edeceğine göre, Mehdi de gelip geçmemiştir, 

beklenmektedir. 

 

"hakaik-ı İslamiye ile birleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkilab 

edecektir": Hristiyanlığın saflaşarak vahyedildiği özüne dönüşünden sonra, zaten indiği 

zaman hak din olan aslına bürününce, onu kapsayan ve son hak din ve Allah katında tek 

geçerli din olan İslam'ın gerçekleriyle birleşerek, İslam'a dönüşüme başlayacaktır.  

 

"Ve Kur'an'a iktida ederek, o İsevilik şahsı manevisi tabi; ve İslamiyet, metbu 

makamında kalacak.": Hristiyanlığın Hz. İsa ile başlayacak olan bu dönüşümü, son 

kitap olan ve herkesin uymakla mükellef olduğu Kuran'a tabi olmakla neticelenecek. 

Hz. İsa'nın şahsı ve ona tabi olan Hristiyanlık İslam'a tabi olacak. Bu büyük değişim 

herkesin yaşayacağı ve şahit olacağı bir konu olarak dünyanın belki de uzun süre bir 

numaralı gündemi olacağı için, heyecan yaratan ve büyük yankılar uyandıracak 

gelişmeler olacaktır. Bu gelişmelerin henüz yaşanmadığı ise dünyadaki herkesin 

malumudur. 

 



"Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlub olan İsevilik ve İslamiyet; ittihad 

neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak": Böylesine muazzam bir 

ittifakın, hak dini olduğundan çok daha güçlü bir konuma getireceği aşikardır. 

Mehdi'nin İslam dünyasında materyalizmi hayatın akışından çıkartması gibi, Avrupa, 

Amerika ve diğer Hristiyan devletlerde ise materyalizmin hayat felsefesi olmaktan 

çıkmasının Hz. İsa ile gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. İnsanları hayatın gerçek 

amacından tamamen uzaklaştıran, bencil ve sevgisiz kılan materyalist felsefe ve onun 

neticesi olan dinsizliğin dünya üzerindeki genel etkileri iki dinin birleşmesi neticesinde 

sona erecektir. 

 

"...cism-i beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa Aleyhisselam, o din-i hak cereyanının başına 

geçeceğini..." İki dinin ittifakı ve Hristiyanların Kuran'a tabi olması ile dünyada nüfus 

çoğunluğuna sahip olacak iki din, tek bir ses, tek bir vücut gibi olacağından, ortada bir 

hak din ve bir de mağlup durumdaki dinsizlik cephesi kalmış olacak. Hak dinin başında 

da doğal olarak Peygamber Hz. İsa olacak. Üstadın hadisler kaynaklı izah ettiği tüm bu 

gelişmeler, şüphesiz ki dünyanın çehresini değiştirecek, insanların yaşamlarını 

etkileyecek ve toplumların ahlaki ve insani yapılarını, düzenlerini olumlu yönde 

değiştirecektir.  

 

Böylesine geniş çaplı gelişmeler elbetteki bütün dünyanın gözleri önünde cereyan 

edecektir. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla herkesin anında haberdar olacağı ve 

yaşayacağı bu büyük değişim, ne Bediüzzaman'ın devrinde ne de bir başka zaman 

diliminde yaşanmamıştır. Mehdi döneminin başlatacağı bu gelişmeler önümüzdeki 

yakın zaman diliminde yaşanacağı açık olan olaylardır. 

 

 

17. Hz. İsa Geldiğinde İmanın Nuru ile Tanınır. 

 

"Hz. İsa (AS) geldiği vakit, herkesin onun İsa olduğunu bilmesi gerekmez. O'nun 

yakınları ve ileri gelen kişiler, imanın nuru ile onu tanırlar. Yoksa açıkça herkes onu 

tanımayacaktır." (Mektubat, s. 54) 

 

"İsa Aleyhisselam'ı nur-u iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin 

kemiyeti, Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve 

küçük olmasına işaret ve kinayedir." (Şualar, 495) 

 

"Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın nuzulü dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu, 

nur-u imanın dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (Şualar, s. 487) 

 

Hz. İsa geldiği zaman, onu herkesin tanıyamayacağını söyleyen Bediüzzaman, ona yakın 

bazı kişilerin ancak imanın nuru ile onu tanıyabileceklerini ifade etmiştir. Bu da dünya 

hayatının imtihanın sırrı olması itibariyle böyledir. Bazı insanların yanılarak beklediği 

şekilde, yani adeta gökten herkesin göreceği şekilde inerek, uçarak vb. şekilde gelişi söz 

konusu değildir, çünkü bu adetullaha ve imtihan sırrına aykırıdır. Bu nedenle Hz. İsa 

gibi yaratılışı ve hayatı mucizelerle dolu bir Peygamberi dahi insanlar 

tanıyamayacaklardır. Önceleri, sadece gerçek imanlı ve ihlaslı az bir kitle, onu imani 

çalışmalarından, halinden ve kendisini beklediklerinden dolayı tanıyacaklardır. 

 

Bu husus Mehdi için de geçerlidir. 14 asır önce Peygamber Efendimizin (SAV), Allah'ın 

vahyine dayanarak bildirdiği bir şahıs olan Mehdi, hadis-i şeriflerde öylesine detaylı 



tarif edilmiş olmasına rağmen, aynı şekilde ona yakın çok az insan dışında uzun süre 

tanınmayacaktır.  

 

Örneğin Mehdi'nin çıkacağı yer, zaman, etrafındakiler ve yapacağı işler gibi, 

tanınmasını oldukça belirginleştiren bilgiler hadislerde anlatılmasına rağmen, hatta 

fiziksel birçok belirleyici özelliğinin bildirilmesine ve kişinin tam teşhis edilebileceği gibi 

olmasına rağmen yine de uzun süre tanınamayacaktır. 

 

"çok az ve küçük olması": Hz. İsa'yı tanıyacak kişiler ona tabi olan yakın bir Hristiyan 

grup olmakla birlikte, O'nu bekleyen Müslümanların başı olan Mehdi ve yakınları 

tarafından da tanınacaktır. Hz. İsa dünyaya geldiği zaman onu tanıyacak yakınları nasıl 

az bir topluluk olacaksa, Mehdi geldiği zaman da onu tanıyacak yakınları çok az 

olacaktır. Üstadın burada bu topluluğun hem fert olarak sayılarının çok az olacağı, hem 

de yaşadıkları ülkenin kurumsal yapılanmasının içinde çok küçük kalacaklarına dikkat 

çekmiştir.  

 

"cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin" vasıflarıyla tarif ettiği bu topluluğu Bediüzzaman, 3 

önemli belirleyici özelliğiyle zikretmiştir. 

 

"Cemaat" olmaları, Mehdi ve yardımcılarının da bir özelliği olacak. Bu onların bir 

tarikat olmadığını, bir şahs-ı manevi olmadığını da işaret etmesi açısından önemlidir. 

 

"Ruhani" olduklarını da belirtirken Üstad, bu cemaatte olanların, taklidi bir imana 

sahip olmadıklarına ve zahiri olmadıklarına, bilakis olayların batınını görüp 

yaşayabilen Batıni bir cemaat olduklarına da işaret etmiştir. 

 

"mücahidin" ifadesi de o cemaatin belki de en belirgin özelliği olan cihat yani tebliğ 

cemaati olduklarını göstermektedir. 

 

 

18. Hz. İsa Hz. Mehdi'ye Tabi Olur. 

 

"Şahs-ı İsa Aleyhisselam'ın kılıncı ile maktül olan şahs-ı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli 

maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevisini mahvedecek ancak 

İsevi ruhanileridir ki; o ruhaniler din-i İsevi'nin hakikatını hakikat-ı İslamiye ile 

meczederek o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa 

Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi olur." diye rivâyeti bu 

ittifaka ve hakikat-ı Kurâniye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder." (Şualar, 

493) 

 

"din-i İsevi'nin hakikatını hakikat-ı İslamiye ile meczederek": Hz. İsa'nın tekrar 

dünyaya döndüğünde tabi olacağı Allah'ın hükümlerini içeren kitap Kuran olduğundan, 

Hz. İsa bozulmuş Hristiyanlığın gerçeğini ortaya çıkararak, İslam'ın gerçekleriyle 

birleştirecek. 

 

"o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek": Hristiyanlığın Hz. İsa'ya vahyolduğu 

şekli İslamiyet ile birleşerek geniş anlamda güç bulunca, İslam dünyasının dışında kalan 

ve Hristiyanlığın yaygın olduğu bölgelerde hakim ideoloji olan materyalizmi fikren 

mağlup edecekler ve materyalizmin insanların üzerindeki etkisini dağıtacaklar. 

 



"hakikat-ı Kurâniye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine": İki dinin birleşmesinin 

İslamiyet üzerine olacağını hadislerle izah eden Bediüzzaman, Kuran'ın tabi olunan 

kitap olacağını, onun hükümlerinin geçerli ve hakim olacağını bildirmiştir. Böylesine 

büyük gelişmeler Üstad'ın döneminde de, henüz de yaşanmamıştır.  

 

Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde işaret edilen alametlerin gerçekleşiyor 

olması, Bediüzzaman'ın izahlarında gözüktüğü gibi hicri 14. asırda, yani içinde 

bulunduğumuz yüzyılda, Hz. Mehdi'nin önderliğinde İslam'ın dünyaya hakim olacağını 

göstermektedir. 

 

************************************************** 

************************************************** * 

Bu bölümde değerli bir çalışma olduğuna kanaat getirdiğim ve okunmasını elzem 

gördüğüm araştırmacı yazar Musa Yusuf'un Pamuk Yayıncılık'tan yayımlanan 

"Mehdilik ve Altınçağ" isimli çalışmasında lüzumlu gördüğüm yerleri okuyucunun 

faydasına aynen iktibas ettim. 

 

MEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ 

 

Mehdi'nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz'in pek çok hadisi 

bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere 

nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin günümüzle olan bağlantıları 

incelenecektir. Bu hadislerin, içinde bulunduğumuz dönemin ortam ve şartlarını açıkça 

tarif ettiklerini ve çok yakın geçmişte arka arkaya gerçekleşen bazı kritik olayları 

mucizevi bir biçimde haber verdiklerini göreceğiz.  

 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi gerek Mehdi'nin çıkışı, gerekse kıyamet 

alametleri ile ilgili hadislerin art arda gerçekleşmeleri belirli bir döneme işaret 

etmektedir. Ve tüm alametlerin hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren sırayla 

ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Mehdi'nin yeryüzünde bulunuş yılları 

olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. (En doğrusunu Allah bilir)  

 

Şimdi hadislerde bildirilen Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerini ana maddeler halinde 

inceleyelim. 

 

1) FİTNELERİN ÇOĞALMASI 

 

2) HARAMLARIN HELAL SAYILMASI 

 

3) ALLAH'IN AÇIKÇA İNKAR EDİLMESİ 

 

4) MÜSLÜMANLARA BASKININ ARTMASI 

 

5) DÜNYANIN HER YERİNİ KARIŞIKLIK VE KARGAŞANIN SARMASI  

 

6) İRAN-IRAK SAVAŞI 

 

7) AFGANİSTAN'IN İŞGALİ 

 

8) FIRAT'IN SUYUNUN KESİLMESİ 



 

9) RAMAZAN'DA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI 

 

10) KUYRUKLU YILDIZIN DOĞMASI 

 

11) KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI 

 

12) DOĞU TARAFINDAN BİR ATEŞİN GÖRÜLMESİ 

 

13) BÜYÜK VE HAYRET VERİCİ ŞEYLERİN MEYDANA GELMESİ 

 

14) GÜNEŞTEN BİR ALAMETİN BELİRMESİ 

 

15) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLMASI 

 

16) DEPREMLERİN ÇOĞALMASI 

 

17) BİR KÖYÜN YOK OLMASI 

 

 

1) Fitnelerin Çoğalması 

 

Fitne kelimesi, insanların din konusundaki imtihanlarının şiddetlendiği olayları, ortam 

ve şartları tarif eder. İnsanların yaşam şartlarının güçleştiği, Allah'ın ve dinin çeşitli 

şekillerde yalanlanarak insanların imanlarının zayıflatılmaya, yok edilmeye çalışıldığı 

şiddetli imtihan ortamları dini terminolojide fitne ortamı olarak tanımlanır.  

 

Aşağıdaki hadis de Hz. Mehdi'nin çıkışından önce müminlerin imanlarının 

zayıflayacağını ve buna sebep olacak hadiseleri haber vermektedir: 

 

 

Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi; ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin 

kaybolması, bid'atlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehyi anıl münker (iyiliği 

öğütleyip kötülükten men etme) imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı 

zaman benim evlatlarımdan Mehdi ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve 

bereketi ile müminlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri 

arasında ülfet ve muhabbet yerleşir.  

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66) 

 

 

Eğer kısaca özetleyecek olursak, Mehdi öncesi şu olaylar belirecektir: 

 

1- Ölüm: Anarşi ve yaygın katliamlar neticesinde halkın can güvenliğinin kalmaması ve 

bunun meydana getirdiği tedirginlik ortamı. 

 

2- Açlık: Hayat pahalılığı sebebiyle meydana gelen geçim sıkıntısı. Felaketler ve doğal 

afetler sonucunda kıtlıkların, açlığın artması. 

 

3- Fitneler: Haramların küçük-büyük herkesin arasında, alabildiğince yaygınlaşması ve 



teşvik görmesi. Her türlü ahlaksızlığın herkesin gözleri önünde yapılması.  

 

4- Bidatlerin ortaya çıkması: Dinin aslında olmadığı halde, sonradan ortaya çıkarılan 

adetlerin dinin esaslarıymış gibi kabul edilmesi. 

 

5- Dini anlatma imkanlarının kaybolması: İyiliğin emredilmesi ve kötülüğün 

engellenmesi, kısacası tebliğ imkanının kaybolması ile meydana gelen boşluk. 

 

Fitne ortamları sağlam imana sahip müminler için imanlarının, sabırlarının ve 

ahiretteki derecelerinin artmasına vesile olurken, zayıf ve yüzeysel imana sahip geniş 

kesimlerin ise imanlarını kaybetmelerine ya da daha da zayıflamalarına yol açar. İşte 

Mehdi bu tür bir fitne ortamının en yoğun ve şiddetli olarak yaşandığı bir dönemde 

ortaya çıkacaktır: 

 

 

Mehdi, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek.  

 

(Mektubat-ı Rabbani, 2-258) 

 

Diğer bir hadiste de ahir zamanda "batı" tarafında karışıklık, fitne ve korku olacağı 

haber verilmektedir: 

 

 

Mağrib'de (batıda) karışıklıklar, fitneler ve korku olacak. Açlık ve hayat pahalılığı 

alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak.  

 

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Alametleri,  

İmam Şarani, 440) 

 

 

Bir başka hadiste de Mehdi'nin her yere erişmiş çok yaygın bir fitne varken ortaya 

çıkacağı bildirilmektedir: 

 

 

Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu fitne kaldığı 

yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu durum bir münadinin semadan 

seslenerek: "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir" demesine kadar devam edecektir.  

 

(El-Kavlu' l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) 

 

 

Hadiste herkese ulaşacak, hızla yayılacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin 

haberdar olacağı, dine ve Allah'a karşı ortaya sürülen bir fitne insanların imanlarını 

hedef alacaktır. Günümüzde, Allah'ın varlığına ve yaratmasına karşı öne sürülen en 

büyük ve geniş çaplı akım materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak aldığı 

sözde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hiçbir bilimsel ve mantıksal delile 

dayanmadığı, tamamen akıl ve bilim dışı olduğu halde, güçlü propaganda, aldatmaca ve 

göz boyama yöntemleriyle bu safsata dünya çapında belirli materyalist odaklar 

tarafından kitlelere empoze edilmeye çalışılmaktadır.  

 



Bugün evrim teorisinin gerek basın gerekse televizyon yoluyla hemen hemen girmediği 

hiçbir ev, bu teoriyi duymayan hiç kimse yok gibidir. Bu durum, bütün Batı dünyası için 

geçerli olduğu gibi ülkemiz ve hatta diğer tüm Müslüman ülkeler için de geçerlidir. Öyle 

ki ders kitaplarına bile sokulmuş olan bu teori, öne sürdüğü sayısız yalan ve göz 

boyamalarla daha çocuk yaşlardan itibaren telkin edilmekte, tesadüfler sonucunda 

meydana geldikleri, maymundan türedikleri gibi gülünç safsatalarla insanlar 

yanıltılmaktadır. İlkokullardan, üniversitelere kadar gençlerin evrimci yalanlarla 

beyinleri yıkanmaktadır.  

 

Dahası, Peygamberimiz'in hadisinde belirttiği gibi her yere nüfuz edecek ve hızla 

yayılacak böyle bir fitne ancak günümüzün teknolojik imkanlarıyla (basın, yayın, 

internet, uydu iletişimi, vs...) gerçekleşebilir. Gerçekten de bugüne kadar Allah'ın 

varlığına, yaratılışa ve dine karşı savaş açmış, dünya çapında yaygın bir başka fitne 

daha geçmişte görülmemiştir. Tüm bunlar Mehdi'nin çıkış zamanının içinde 

yaşadığımız döneme rastladığına dair önemli işaretlerdir. 

 

Hadiste ayrıca Mehdi'nin gelmesiyle bu fitnenin sona ereceği de belirtilmektedir. 

 

 

2) Haramların Helal Sayılması 

 

Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil, haram olmalarına rağmen 

halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. 

Üstelik bu haramları işleyenler övülmekte ve teşvik edilmekte, işlemeyenler ise 

yerilmekte ve aşağılanmaktadır. Yapılan istatistikler ise bu konudaki sayının giderek 

arttığını göstermektedir. Son birkaç on yıl içinde son derece yaygın bir hale gelmiş bu 

sınır tanımayan, helali, haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mubah sayan yaşam 

tarzı hadislerde tarif edilen ortamı çok açık bir şekilde yansıtmaktadır. Mehdi'nin çıkış 

habercisi olan bu karanlık ortam hadislerde şöyle tarif edilir: 

 

 

 

Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla 

çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir 

fitne gelir. Sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken 

gelecektir. 

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26) 

 

 

Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur 

etmez. Bu vakitte vaki olan ise… küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. 

 

(Mektubat-ı Rabbani, 2-259) 

 

 

Hz. Mehdi, bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. 

 

(El-Kavlu' l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) 

 



 

 

 

3) Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi  

 

 

 

Alenen ve apaçık Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi (a.r.) gelmez. 

 

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27) 

 

 

 

Bu hadiste Mehdi öncesinde insanların büyük bir bölümünün inançsız ya da ateist 

olacağına ve ayrıca onların da bu inkarlarını basın yoluyla herkese göstererek, açıkça 

ilan edeceklerine işaret edilmektedir. Günümüzde bu durum o derece açık hale gelmiştir 

ki, Allah'ı inkar edenler "modernlik ve çağdaşlık" isimleri altında itibar görmekte, halk 

bu yönde teşvik edilmektedir. 

 

 

4) Müslümanlara Baskının Artması 

 

Dinsiz idarelerin Müslümanlar üzerindeki baskı ve zulümlerinin artması da Mehdi'nin 

çıkış alametlerindendir. 

 

Ana Sayfa - Siteyi Tavsiye Etmek İçin - Site Hakkında 

E-Posta: bilgi@beklenenmehdi.com  

 

************************************************** ******* 

 

Beklenen Mehdi Kitabı'nın kısa sürede tükenen ikinci baskısından sonra gelişen dünya 

olayları ve Amerika'nın Irak'a saldırısı, işgali ve bu savaşta bölge ülkelerinin aynen 

Peygamberimiz'in hadislerinde bizlere belirttiği şekilde davranmaları konumuzla ilgili 

hadisleri gözden geçirmemize vesile olmuştur. Aşağıda yapmış olduğum ek çalışma ile 

bu savaşa ve olaylara bakan hadislerden bazılarını değerlendirdim. 

 

"ORDUNUN KAYBOLUŞU" 

 

"Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, samadan bir sayha, Beyda'da 

bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir." 

(Naim Bin Hammad) 

 

"IRAKLILARIN PARASI KALMAYACAK" 

 

"Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen 

hemen kalmayacak."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 45 El Muttaki) 

 

"BAĞDAT ALEVLERLE YOK EDİLİR" 

 

mailto:bilgi@beklenenmehdi.com


Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... 

(Risaletül Huruc ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177, Kayıt 854) 

 

"BATILI GÜÇLER VE TÜRKİYE" 

 

"Müslümanlarla Rumlar arasında sulh anlaşması olacak. Sonra onlar, Müslümanların 

düşmanlarıyla savaşacaklar, mağlup edip ellerinden mallarını aldıkları zaman o malları 

Müslümanlarla aralarında paylaşacaklar. Aradan bir müddet geçtikten sonra 

Müslümanlarla birlik olup Faris'i ele geçirecekler. Bir çok ganimetlerle birlikte 

insanlardan esirler alacaklar ve Müslümanlara: 

 

-Biz size vediğimiz gibi, şimdi siz de bize ganimetlerden birşeyler verin! Diyecekler. 

Müslümanlar ellerindekini onlarla paylaşacaklar, sonra Rumlar: 

 

-Kendi çocuklarınızdan da verin bize! Deyince müslümanlar buna razı olmayacaklar. 

BUNUN ÜZERİNE KOSTANTİNİYE (İSTANBUL) SAHİBİNE GELİP: 

 

-Araplar bize ihanet ettiler, biz sayıca ve kuvvetce onlardan fazlayız, müsaade et de 

savaşalım diyecekler. Kralları: 

 

-Siz ne kadar çok olursanız olun, Arapları yenemezsiniz! Diyecek. Sonra Romayı elinde 

tutan krala başvuracaklar. O, bunların teklifini kabul edip, seksen sancakla -her 

sancağın altında on iki bin kişi bulunacak- DENIZ YOLUYLA bir ordu gönderecek ve 

şu tenbihi yapacak: 

 

Şam sahiline ulaştığının zaman gemilerinizi yakın, kendiniz bizzat onlarla savaşın. 

 

Onlar tam teçhizat Şam'a gelecekler ve Şam'ı deniz ve kara olarak tam manasıyla 

ellerine geçirecekler. Kudüs'ü tahrip edecekler..... (Naim Bin Hammad) 

 

"ARAP VE RUM (BATI) İTTİFAKI" 

 

Arap ve Rum kralları biraraya geldiklerinde çok  

şiddetli bir savaş yaşanacaktır. 

(Risaletül Huruc ül Mehdi, s. 38 ) 

 

"IRAK VE ŞAM'A AMBARGO" 

 

Ebu Nadre (R.A.) dedi ki; Cabir (R.A.)'ın yanında idik, şöyle dedi: "Öyle bir zaman 

yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz (kile),  

bir dirhem sevk olunmayacak". 

Dedik ki "bu kimden dolayı olur". Dedi ki: "Acemler (Arab'ın gayrısı) bunu men' 

ederler." Sonra dedi: "Şam ahalisine bir dinar, bir müdy (kile) sevk olunmayacak". 

"Bu kimden dolayı olur" dedik.  

"Rumlar'dan dolayı" dedi. 

(Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseyni) 

 

"IRAK YENİDEN YAPILANIR" 

 

"İnsanların en şerlileri Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.Ve ıraktaki masum 



insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden 

yapılanır." ." 

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 254, El Muttaki) 

 

"IRAK HALKI ŞAM'A, KUZEY'E KAÇAR" 

 

Şerli kişiler Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz.  

(işte o zaman) Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. 

(Risaletül Huruc ül Mehdi... sf. 210) 

 

"ŞAM'DA FİTNELER"  

 

Şam'da fitneler bir taraftan sakinleştikçe, diğer bir taraftan alevlenir. Gökten çağırıcı 

bir melek "Mehdi emirinizdir. Mehdi Halifenizdir" demedikçe de fitneler bitmez.  

(Risaletül Huruc ül Mehdi... s. 63) 

 

"ŞAM, IRAK, ARABİSTAN" 

 

"Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ...Öyle bela ve musibetler olacak ki, hiçbir kimse, 

sığınabileceği bir makan bulamayacaktır. Bu belalar Şam'ın etrafında dolanacak, 

Irak'ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını bağlayacaktır. İslam 

ümmeti orada belalara karşı bozkırlarda savaşacaklar. Hiçbir kimse, onların haline 

acıyıp; vah! vah! bile demeyecek. Onlar belayı bir taraftan defetmeye çalışırlarken, 

diğer taraftan o yine ortaya çıkacaktır." 

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 s. 38-39 El Muttaki) 

 

...belalar Şam'ın etrafında dolanacak, 

 

...Irak'ın üzerine çökecek, 

 

..Irak'ın üzerine çökecek, 

 

 

"FIRAT İLE DİCLE ARASINDA, BÜYÜK SAVAŞ OLACAK" 

 

"Fırat ile Dicle arasında Zevra denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. 

Kadınlar esir edilecek, erkekler ise,  

koyun kesilir gibi boğazlanacak."  

(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame, kısm-ul efal. c.5 sf. 38 El Muttaki) 

 

 

"IRAK'IN ÜÇE BÖLÜNECEĞİ" 

 

Resulullah (s.a.v.)in bildirdiğine göre, Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı 

çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar.  

Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. 

Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.  

(Fera İdu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)"  

 

Küfe halkı üç kısma ayrılacak: Bir kısmı, Süfyani'nin ordusuna katılacak. Onlar, 



Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en kötü insanlardır. Bir kısmı onlarla savaşacak onlar Cenab-

ı Hakkın şerefli kullarıdır. Bir kısmı da yağmacılara katılacak, onlar günahkarlardır. 

(En-Necmu's Sakıb Fi BeyanıEnne'l Mehdi Min Evladı Ali B.Ebi Talib) 

 

Bir kısmı çapulculara kalır 

 

Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. 

 

Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. 

 

"MASUM ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ"  

 

"…Muhammed ümmetinden masum bir çocuk öldürüldüğünde, gökten bir melek 'hak 

onda (Mehdi'de) ve onun yanında olandadır' diye haykırır. 

(Sabban isafur Ragibin s.154) 

  

  

Amerika' da Kiliselerde İslam Hizmetleri-1 

İsmail Yakup 

11 Eylül Hadisesi’nden sonra Amerika’da özel kuruluşlardan tutun, liseler, 

üniversiteler ve kiliselere kadar binlerce kurum ve topluluklar; varsa İslâmî 

Organizasyonlar ile yoksa çevrelerinde bulabildikleri Müslümanlarla temasa 

geçerek kendilerini İslâm hakkında bilgilendirme talebinde bulundular.  11 Eylül’ü 

takip eden bir ay içinde tam 4 bin resmi konferansla İslâm anlatıldı.  Kayıtlara 

girmeyen toplantıların sayısı ise belli değil.  İbrahim Abi bu dönemde burada 

ziyaretçi profesor olarak bulunurken birçok toplantıya konuşmacı olarak katılarak 

büyük hizmetlere vesile oldu.  Hatta bir keresinde aynı gün ve aynı saatte farklı iki 

yerden gelen sohbet taleplerini reddetmemiş olmak için birisine bizim katılmamızı 

rica etti ve katıldık. 

 Kasım 2002.  Her yılın Kasım Ayı sonlarında Şükran Günü kutlamaları yapılır.  

Amerika’ya ilk gelen Avrupalılar’ı buradaki yerliler hindiler keserek doyurmuş ve 

ağırlamışlar.  Bu günün hatırasına Amerikalılar Allah’a şükür manasında 

kutlamalarda bulunurlar.  Aileler toplanır ve hindiler pişirilir sonra hep birlikte 

şükredilir.  İbrahim Abi’ye vekâleten gittiğimiz yer, bir kilise.  Kilise Papazı Şükran 

Günü’nde farklı bir program düzenlemiş.  Her dinden temsilciler çağırarak kendi 

kilisesinde cemaatine başka dinlerdeki şükür kavramı ile ilgili bir konuşma 

yapmalarını istemiş.  Bizden program başında Kur’an’dan bir aşır okumamızı rica 

etmişti.  Bu yüzden Haşir Sûresi’nin son ayetlerinin meâlini fotokopi yaptırarak 

yanımda götürdüm.  ‘‘Kâfirler Allah’ı inkâr etmiyorlar, sıfatlarında hata 

ediyorlar.’’ diyordu Bediuzzaman.  Kur’an’ın Allah’ı bize nasıl tarif ettiğine dair 

güzel bir misal olur diye düşündüm. 

 Her konuşmacıya tanınan süre onbeş dakika.  Kilise Papaz’ının kendisi Protestan 

ve adı da Kreg.  Katolik bir Papaz, bir Yahudi Haham, Bahailerden bir hanım ve 

Müslüman konuşmacı olarak da biz varız.  Kreg açılış yaparken ‘‘Ben hep 



Kur’an’ın güzel okunduğunu duymuşumdur.  Ama hiç dinlemedim.  Bugün 

aramızda bir Müslüman var ve izninizle kendisinden bize biraz Kur’an okumasını 

isteyerek programı başlatmak istiyorum.’’ dedi.  Kürsüye çıktım.  Okuyacağım 

aşırın meâlini ellerinde tutan bir Hıristiyan cemaat karşımda bekliyor.  Gözlerimi 

kapadım ve okudum.  Bir kilisede Kur’an okumak…neler hissettiğimi anlatmam 

mümkün değil.  Dereli Hafız Ahmed Efendi’nin Barla Lahikası’nda rüyasını 

anlattığı fıkra geçti satır satır gözümün önünden… 

 Konuşmacılar günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalarını yaptılar:  Allah’a 

şükretmeliyiz, şükretmeliyiz, şükretmeliyiz…Sıra bize geldi.  Sözlerime ‘‘Bizde öyle 

Şükran Günü falan yok.’’ diye başladım.  ‘‘Şükür bizde yıllık değil, aylık değil, 

günlük değil, anlıktır.’’  Zamanın müsaadesizliği sebebiyle Birinci Söz’ün 

ahirindeki ‘‘Asıl mal sahibi bizden ne istiyor?’’ bahsini özetledim.  Zikir, şükür ve 

tefekkür misallerinin hayatımızı nasıl işgal ettiğini dinleyenler ziyadesi ile memnun 

olmuşlardı ki cemaat içinden ‘‘Bundan sonra yerken içerken bunları hiç 

unutmayacağım.’’ diyenler oldu.   

 Kilise’den dostça ayrıldık.  Fakat bu toplantının beni asıl mesrur eden neticesi 

bil’ahare zuhur etti.  Bir kaç gün sonraydı ki Papaz Kreg bir e-mail gönderdi:  

‘‘İsmail, şehrimizdeki tüm kiliselerin papazları bir araya gelerek cemaatlerini İslâm 

aleyhinde bilgilendirmek için bir panel düzenliyorlar.  Tüm şehirde bu panele 

katılmayan tek papaz benim ve tek kilise benim kilisem.  İslâm’ın şükür 

kavramındaki zenginliğini öğrendikten sonra bu panele katılmak bana çok utanç 

verici geldi.’’  

Böyle bir panelin düzenlenmesi oldukça üzücü idi.  Yalnız onbeş dakikalık bir 

sohbetle Kreg’in geri durması bir o kadar da sevindirici ve teşvik edici idi.  Geçen 

süre içinde Kreg iki kez mescitlerdeki aktivitelere katıldı ve bir kez de evimize 

yemeğe geldi.  Dostluğumuz ilerledi.  Şükran Günü programından neredeyse iki 

sene geçmişti ki 2004 Haziran’ında başka bir program için yine davetiye 

gönderiyordu.  İki yıl önce İslâm aleyhine panel düzenleyen şehir papazları şimdi 

Kreg’ten kendilerine İslâm hakkında konuşabilecek biri var mı diye soruyorlarmış.  

‘‘Gelebilir misin?’’ dedi.  13 Haziran Pazar günü iki kilisede konuşma yapmak 

üzere anlaştık.  

13 Haziran 2004, Pazar, sabah 9:00 

Kreg’in kilisesinde, Şükran Günü için gittiğim o kilisede en arka sırada 

oturuyorum.  Ayinlerini izliyorum.  Bitince beni kürsüye çağırdı.  Anne-babalarının 

kiliseye getirdikleri 5-6 yaşındaki bir kaç çocuğa kısaca İslâm’ı anlatmamı istedi.  

Tabi bu zor işte kendisi çocuklara sordurduğu sorularla bana yardımcı oldu.  

-‘‘Hadi soralım çocuklar Müslümanlar bizimle aynı Allah’a mı inanıyorlar?’’ 

 -‘‘Evet biz sizlerle aynı Allah’a inanıyoruz.  Müslümanlar ilk insan ve peygamber 

Adem’i (a.s.) yaratan, sonra da Nuh, İbrahim, Musa ve İsa (a.s.)’ı gönderen Allah’a 

inanıyoruz.’’  Bu yaştaki Hıristiyan çocukların din namına en çok duyabilecekleri 

büyük ihtimalle bu isimler olabilirdi.  Kreg devam etti.  



-‘‘Şimdi başka bir soru soralım.  Biz ibadet için haftada bir kere kiliseye geliyoruz.  

Sorun bakalım Müslümanlar haftada kaç defa ibadet ediyorlarmış.’’  Sonra 

çocuklar hep bir ağızdan ‘‘Kaç defa ibadet ediyorsunuz.’’ diye bağırdılar.   

 -‘‘Biz günde beş vakit namaz kılıyoruz.  Bu da haftada otuzbeş kez ibadet ettiğimiz 

anlamına gelir.’’  Kreg araya girdi ve, 

 -‘‘Otuzbeş defa?!!  Otuzbeş defa?!!  Bizim haftada bir defa ibadetimize karşılık 

Müslümanlar günde beş defa ibadet ediyorlar.  Beş defa!  Beş defa!  

Papaz Kreg tekrar tekrar söyledi bu ‘‘Beş defa günde, otuzbeş defa haftada.’’ 

sözünü.  Aslında kendisi bizim günde beş vakit namaz kıldığımızı biliyordu.  Bu 

kadar vurgulamasının hikmeti biraz sonra yapacağı konuşma ile ortaya çıktı.   

 Beni arkadaki yerime uğurladı ve muhteşem bir konuşma yaptı: 

-Amerika dindar bir ülkedir!  Amerikalılar dindardır!  Biz Allah’ı severiz.   Allah’ı 

çok severiz.  Bugün burada toplanmamızın gayesi de bu.  Dindarlığımızın gereği 

Allah’a ibadet için bir Pazar sabahı erkenden biraraya gelmiş bulunuyoruz.  

Haftada bir kere.   

 Gerçek ise şu ki din Amerika’da ölüyor.  Bunun en büyük delili bugün burada 

oturan şu cemaattir.  Sizlersiniz.  Bizleriz.  Hani nerede gençlerimiz?  Siz üç-beş 

yaşlı müdavimimiz de vefat ettikten sonra bu kilisenin kapısını kim çalacak, kim 

açacak?  Biz ayin için toplanmışken gençlerimizin haftada bir kez ve bir saat bile 

aramızda bulunmaya tahammülleri yok.  Ve biz dindar bir halkız, öyle mi?  Ben 

millî bir günde bir anma törenine katıldım.  Tek bir kez bile Allah ismi anılmadı.  

Dindar bir memleket ve dindar bir milletin kutlama törenlerinde bir kez bile Allah 

lafzı zikredilmedi.  Ve biz Amerikalılar dindarlığımızla gurur duyuyoruz.  Biz 

kendimizi kandırıyoruz.  Din Amerika’da ölmüştür muhteremler.   

 Kendimizi kandırmakla yetinmedik.  Saygımızı da yitirdik.  Dindar olduğumuza 

kendimizi o kadar inandırdık ki bir başkasının bizden daha iyi olacağına ihtimal 

bile vermedik.  Sevmediğimiz, nefret ettiğimiz Müslümanlar bizim haftada bir 

taptığımız ilaha günde beş kez secde ediyorlar.  Biz cennete gidiyoruz, onları da 

cehenneme gönderiyoruz.  Kim daha dindar?  Biz mi yoksa her hafta bizden otuzbeş 

kat fazla ibadet eden Müslümanlar mı?  Kim ölü?  Son üç-beş yaşlısı ile ayakta 

durmaya çalışan Hıristiyanlık mı?  Yoksa İslâm mı?  İki kez camileri ziyarete 

gittim.  Gençlerle dop-doluydu.  Kim diri?  İslâm değil mi?  Kim dindar?  

Dindarlığı ile övünüp de bir anma gününde bile Allah’ın adını ağzına almayan 

bizler mi yoksa yatarken-kalkarken, konuşurken-susarken, yerken-içerken, 

yürürken-dururken…ağzından Allah’ı düşürmeyen Müslümanlar mı?  Artık 

kendimizi kandırmaya bir son vermenin zamanı gelmedi mi?  Ne vakte kadar 

sevdiğimiz Allah’ı bizden çok seven, taptığımız Allah’a bizden çok ibadet eden bu 

insanlardan nefret edeceğiz?  Dostumuz kim, düşmanımız kim, bunu ayırdetmenin 

zamanı değil mi?    

Toplumumuzu mahveden alkol, her türlü ahlaksızlık, kumar, uyuşturucu mu 

olmalıdır düşmanımız?  Yoksa tüm bu bağımlılıklardan kendini alıkoymayı 



başarmış Müslümanlar mı?  Kendimizi korumak adına bile olsa bu insanlarla 

dostça ittifak içinde olmalı değil miyiz?!  Kim dost, kim düşman?  İsmail Türkiyeli 

bir Müslüman.  Türkleri Hıristiyan Dünyası’nın doğudaki son kalesi olan 

Konstantinopol’ü düşüren Müslümanlar olarak bilir ve öyle de sevmeyiz.  Halbuki 

kimse bilmez; Türkler Konstantinopol’ü kuşattıklarında Bizans imparatoru Avrupa 

Hıristiyanları’ndan yardım istemişti.  Katolik Avrupa da mezhep farklılığından 

dolayı Ortodoks Hıristiyan olan Bizans’a çok geç ve gönülsüz yardımıyla ihanet 

etmekte hiç tereddüt etmedi.  Fetihten en kârlı çıkan ise adil Türk kumandanı ile 

Bizans imparatorunun zulmünden kurtulan Hıristiyanlar oldu.  Şimdi söyleyin kim 

dosttur kim düşman?  Bir tarafta sırf farklı bir Hıristiyan mezhebinden olduğu için 

Bizans’a yardım etmeyen biz diğer Hıristiyanlar, öte yanda kendi topraklarında 

zulüm altında yaşayan ve kendilerine yardım etmediğimiz dindaşlarımıza din 

hürriyetini sağlayan Müslümanlar.  Kim gerçek, kim yalan?    

Yardıma muhtaç olanlara kapısını kapatanlar mı, fethettiği yerlere adalet ve 

hürriyet götürenler mi sevmeye layıktır?  Artık dost ve düşmanı ayırmak ve tarihte 

bir kez olsun doğru saflarda yer almanın zamanı gelmedi mi?  Ben İsmail’le ilk 

tanışmamızdan sonra onunla tekrar görüşmem uygun olur mu diye çok tereddüt 

ettim.  Günlerce Allah’a yakardım:  ‘‘Allah’ım bir Müslümanla dost olmak doğru 

mudur?’’ diye sancı çektim.  Acılar içinde kıvranırken bana doğru yolu göstermesi 

için Allah’tan bir işaret beklediğim gün İsmail beni ve eşimi yemeğe davet etti.  

‘‘Evet, işte bu dedim.’’ ve benden çok daha katı bir mezhepten olan karımı ikna 

ederek birlikte gittik.  Onlar da bizim gibi insanlar.  Onların da evi var, ailesi var.  

Onlar da sevgi var, saygı var.  Yediğimiz Türk Yemeği’nin tadını hâlâ unutmuş 

değiliz.  Size de söylüyorum.  Çevrenizde Müslüman aileler varsa lütfen gidin 

tanışın ve lütfen şeytanı dinleyip tereddüte düşmeyin.  Sizi temin ediyorum 

hayatınıza tat gelecektir!   

Kreg’in ruhları galeyana getiren on dakikalık bu hararetli konuşmasını en arkada 

dinlerken göz yaşlarıma hakim olamadım.  Odasına geçtiğimizde kendisine sarıldım 

ve defaatle teşekkürlerimi ifade ile kendisini ve cemaatini bir Türk Yemeği’ne daha 

davet ettim.  Fazlası ile hakketmişti.  

Kreg Protestan bir Hıristiyan ve üniversitede tarih bölümünden mezun olmuş.  

İlahiyatta’da yüksek lisans yaparak papaz olmuş.  Saat 1’de diğer kilisedeki 

sohbetimize gecikmemek için buradan çabucak ayrıldık. 

2004-09-23 

  

  

Amerika' da Kiliselerde İslam Hizmetleri-2 

İsmail Yakup 

2. seminer  



13 Haziran 2004, öğleden sonra saat 1  

Kreg Protestanlık’ın Methodist denilen bir koluna mensup.  İkinci konuşmayı 

ayarladığı yer ise Congregational Kilise denilen diğer bir Protestan mezhebe bağlı.  

Yolda giderken bu kilisede dikkatli konuşmam gerektiği konusunda beni ikaz etti.  

‘‘Bunlar aşırı derecede liberaldir.’’  Yani özgürlükçü.    

Bundan kastettiği şu.  Amerika’da eşcinsel ilişki ve evliliklerin meşruluğunu 

savunan ve destek veren bir kilise.  Bizim konuşmamızın konusu zaten oldukça 

farklı.  ‘‘Hıristiyanlık ve İslâm Arasındaki Ortak Yan ve Yönler’’ üzerine bir 

konuşma yapmaya gidiyoruz.  Bu kilisenin başında bir rahibe bulunuyor ve ismi 

Marcia.  Marcia geleneksel kapalı rahibe kıyafetinde değil.  Takım elbiseli açık bir 

bayan.  Liberallik kılık-kıyafete de yansımış bu kilisede.  

Marcia ve Kreg birlikte beni hemen hemen tamamı yaşlı yetmiş kişilik bir dinleyici 

grubuna takdim ettiler.  Ben de gece boyu Kitab-ı Mukaddes’ten hazırladığım metni 

sunmak için Bismillah dedim ve sohbete İncil’den iki ayet okuyarak başladım.  

Selamlaşma:  

Luka 10:5: Hangi eve girerseniz, en önce ‘‘Bu eve selam olsun.’’ diyin.    

Matta 10:11-13:  Hangi şehir veya beldeye girerseniz orada değerli kişileri araştırın 

ve ayrılıncaya kadar da orada kalınız.  Ve ne zamanki bir eve girersiniz, onu 

selamlayın.  Eğer ev buna değerse, selamınız onun üzerine gelsin.  Eğer değmezse, 

selamınız size geri dönsün.  

-Bu gün bu şehirde doğru bir yerde ve doğru kişilerle birlikte olduğuma inanıyor ve 

sizleri selamlıyorum.  Biz Müslümanlar da buluşurken ve ayrılırken Selamun 

Aleykum-Selam üzerinize olsun şeklinde selamlaşma çok yaygın bir sünnet olduğu 

gibi Kitab-ı Mukaddes’te de bu manada selamlaşmaya teşvikler olduğunu gördüm.   

Tekvin 43:23:  Yusuf a.s.’ın hizmetçisi Yusuf a.s.’ın kardeşlerine selam üzerinize 

olsun dedi.  

Sayılar 6:26:  Ve Rabb Musa’ya a.s. dedi:…Rabb sana yüzünü dönsün ve senin 

üzerine selam etsin.  

Hakimler 6:23:    Ve Rabb Gideon’a dedi:  Selam üzerine olsun.  

1 Samuel 25:6:  …ve Davud a.s. …var olasın, selam üzerinize olsun, evinize selam ve 

herkesin üzerine selam olsun…dedi.  

Luka 24:36:  Onlar bu şeyleri gösterirken İsa a.s. onların arasında durdu ve onlara 

selam üzerinize olsun dedi.  

-Bugünün sohbet konusunu bilenler eminim bu sabah buraya gelirken yolda kendi 

kendilerine sormuşlardır:  ‘‘Biri Batı diğeri Doğu dini olan Hıristiyanlık ve İslâm 

arasında muhtemelen ortak ne bulunabilir ki?’’  Tanıdığım bir çok Hıristiyan gibi 



İslâm'ı; ‘‘Çölde yaşayan basit kafalı bedevilerin Allah denilen puta taptıkları –haşa- 

çok tanrılı bir din.’’ olarak tanımlıyorsanız bu soruyu sormanız gayet tabiidir.  O 

halde önce Allah ismi ile başlayalım.  İçinizde ‘‘Tutku’’ filmini izleyen var mı?  

Dinleyiciler içinden yalnız iki bayan ellerini kaldırdı.  Tutku Hz. İsâ a.s.’ın Kitab-ı 

Mukaddes’te anlatıldığı şekliyle son oniki saatini canlandıran bir filim ve filmin 

orijinal dili Hz. İsâ’nın anadili olan Aramca (Süryanîce).  Aramca, İbranice ve 

Arapça Samî dillerinden olduğu için aralarında aşırı bir benzerlik vardır.  Sorumu 

sordum:  

-‘‘İsâ rolünü oynayan kişinin filimde tanrıyı hangi isimle çağırdığını fark 

edebildiniz mi?’’  İki izleyenden biri cevapladı:  

-"Allah!"  

-Şimdi gördünüz mü aynı ilaha inandığımızı?  Şimdi gördünüz mü sizin 

peygamberiniz İsâ a.s. bile tanrıya Allah diye hitap etmiştir.  O halde 

Müslümanların Allah diye çağırdıkları zat –haşa- zannedildiği gibi bir put değil, 

kâinatın yegâne yaratıcısıdır ve O’nu bugün İsâ’nın a.s. çağırdığı gibi çağıran 

Müslümanlardır!  Allah sizin İngilizce’de God dediğiniz kelimenin Arapçası’dır.  

Bir çok Hıristiyan çoğu defa bana yaratıcıya neden God değil de Allah dediğimizi 

sordu.  Çoğunun kafasında bu isimden dolayı farklı bir varlığa inandığımız ve 

taptığımız imajı oluşmuş.  Halbuki bu misalle gördüler ki Hz. İsâ a.s. god kelimesini 

hiçbir zaman ağzına almamış ve bilâkis Allah diyerek hitap etmiştir.  Aslında Kitab-

ı Mukaddes’te binlerce defa geçen başka bir ilahî isim daha var, Jehova.  Yine bir 

soru ile devam ettim:             

                 -‘‘Jehova ismini hepiniz bilirsiniz!’’  Hep bir ağızdan, 

            -Evet! 

            -Peki Jehova’nın ne anlama geldiğini de bilir misiniz? 

            -…  

-Kitab-ı Mukaddes’te İngilizce’ye God olarak çevrilen kelime bu Jehova kelimesidir 

ve bu kelime İbranice’dir.  Fakat çok ilginçtir İbranice’de J harfi yoktur.  Bu halde 

J ile başlayan bir kelime de bulunamaz.  Öyle ise Jehova doğru telaffuz edilmiş bir 

isim değildir.  Kelimenin aslı Yahova’dır.  Gerek İbranice ve gerekse Arapça’da Ya 

bir hitap edatıdır ve Ey! demektir.  Hova yine Arapça Hüve gibi İbranice’de üçüncü 

tekil zamiri O demektir.  Yahova hep birlikte Ya Hüve olup Ey O! şeklinde Allah’a 

bir hitaptır ki uzaklardaki zatlar için kullanılan bu zamir bu hitap makamında 

yaratıcının yüceliğinden dolayı ondan uzaklığımızı ifade etmek içindir.  Kısaca 

İbranice’de Allah’ın isimlerinden birisi Yahova’dır.    

Kitab-ı Mukaddes’in İbranice’den Latince’ye tercümesi esnasında Y ile başlayan 

bir çok kelime Latinler’in Y’leri J’ye çevirme azizliğine kurban giderek J ile 

telaffuz edilir olmaya başlamıştır.  Yakub’un Jacob, Yahuda’nın Juda, Yusuf’un 



Josef, ve Bunyamin’in Benjamin okunduğu gibi.  Bunların içinde en çarpıcı misal 

ise İsâ a.s.’ın ismidir.  Siz onu Jesus bilirsiniz.  Halbuki biraz önce de söylediğim 

gibi İncil’de J harfi yoktur.  Öyle ise böyle bir isim de olmamalıdır.  Tekrar Tutku 

filmine dönelim.  Filimde Hz. İsâ a.s. rolünü oynayan kişiye ne nam ile hitap 

ediliyordu?  

-“…”   

-‘‘Yaşua!’’ dedim kimseden ses çıkmayınca.  Yine sordum. 

-‘‘Yaşua’nın anlamını bilen var mı?’’  Yine kimse cevap vermeyince devam ettim. 

-Aslında Yaşua da İsâ a.s.’ın asıl isminin kısaltılmış şeklidir.  Aramca’da tam ismi 

Yahoşua’dır ki Yaho- kısmı Yahova’dan gelir ve Allah anlamında, şua ise korumak 

anlamında bir fiildir.  Hep birlikte Yahoşua ‘‘Allah korur’’ anlamına gelir.  O halde 

İsâ’yı a.s. Jesus olarak çağırmanın bir anlamı yoktur.  

Hıristiyanlık ve İslâm arasında benzerlikler namına anlatılabilecek belki çok şeyler 

var aslında.  Yalnız yer ve zamanın müsaadesizliği sebebiyle İslâm’ın bir nevi şeairi 

hükmünde olan hususlara temas etmek ve bunların da köklerini Kitab-ı 

Mukaddes’te bulup göstermek daha isabetli görünüyordu.  Böylece dinleyenler hem 

biz Müslümanlar için en mühim şeylerin neler olduğunu öğrenecek, hem de 

bunların kendi kitaplarında tatbikini bulacaklardı.  

Abdest: 

-Biz Müslümanlar günde beş kez namaz kılarız.  Namaz kötülüklerden alıkoyar ve 

günahlardan arındırır bir manevi temizliktir.  Yalnız namazlardan önce el, yüz ve 

ayak gibi azaları su ile yıkayarak bedenî kirlerden kurtulmak şarttır.  Şimdi Kitab-ı 

Mukaddes’i dinleyelim:  

Çıkış 40:30-32:  Ve kazanı cemaat çadırı ile mezbah arasına koydu; ve yıkanmak 

için de içine su koydu.  Ve Musa a.s. ile Harun a.s. ve oğulları ellerini ve ayaklarını 

orada yıkadılar.  Cemaat çadırına girdikleri ve mezbaha yaklaştıkları vakit Rabb’in 

Musa’ya a.s. emrettiği gibi yıkanırlardı.  

Resullerin İşleri 21:26:  O zaman Pavlus o adamları aldı, ertesi gün onlarla beraber 

kendisini tathir etti, ve onlardan herbiri için kurban takdim olununcaya kadar 

taharet günlerinin bittiğini ilan ederek mabede girdi.  

Namaz: 

-‘‘Müslümanların nasıl namaz kıldığını bilen, gören var mı?’’ diye sordum.  Yine 

cevap filmi izlemeye giden hanımlardan bu sefer diğerinden geldi:  

-‘‘Rüku’a gidiyorsunuz, yüzüstü kapanıyor secde yapıyorsunuz, ellerinizi yukarı 

kaldırıp dua ediyorsunuz.’’  Tam aradığım cevabı vermişti hanım.  



-Şimdi Kitab-ı Mukaddes’i dinleyelim:  

Mezmurlar 95:6:  Gelin secde kılalım ve rüku’a varalım; bizi yaratan Rabbin 

önünde diz çökelim!  

Yuşa 5:14:  …Ve Yuşa a.s. yüzüstü yere kapandı ve secde etti…  

1 Krallar 18:42:  …Ve İlya kendini yere attı ve yüzünü dizleri arasına koydu…   

Sayılar 20:6:  Ve Musa a.s. ile Harun a.s. cemaatin önünden cemaat çadırının 

kapısına gittiler ve yüzleri üzere yere kapandılar…  

Sayılar 16:20-22:  …Ve Musa a.s. ve Harun a.s. yüzleri üzerine yere kapandılar…  

Tekvin 17:3:  Ve İbrahim a.s. yüzüstü yere kapandı…  

Çıkış 34:8:  Ve Musa a.s. acele ile rüku’a gitti ve ibadet etti.  

Nehemya 8:6:  Ve Üzeyr a.s. büyük Rabbi takdis etti.  Ve bütün kavim ellerini 

kaldırarak amin amin diye cevap verdiler.  Ve rükua gittiler, secdeye kapanarak 

Rabbleri’ne ibadet ettiler.    

2 Tarihler 20:18:  Ve Yehoşafat yüzü yere doğru rüku’a gitti ve bütün Yahudiler ve 

Kudüslüler Rabb’e ibadet için Rabb’in huzurunda yüzüstü kapandılar.  

Matta 26:39:  İsâ a.s. yere kapanıp…dua etti…  

Matta 17:6:  Ve havariler yüzleri üzerine yere kapandılar…  

Tesettür:  

-Müslüman kadınlar başları örtülü olarak namazlarını kılarlar.  Halbuki Batı 

Dünyası’nın İslâm’da en çok tenkit ettikleri bir husus Müslüman hanımların 

örtünmeleridir. Bunu Müslüman erkeklerin kadınları baskı altında tuttukları ve 

kadınların hür olmadığı şeklinde yorumlarlar.  Kitab-ı Mukaddes’i dinleyelim:  

1 Korintoslulara 11:5-6:  Başı örtüsüz olarak ibadet eden ya da kehanette bulunan 

kadın başını küçük düşürür; çünki kadına başı açık olmak kadının başını traş 

ettirmesi ile eştir.  Çünki eğer kadın örtünmüyorsa, saçını da traş ettirsin.  Eğer 

saçsız olmak kadın için bir utanç kaynağı ise, o halde örtünsün!  

1 Korintoslulara 11:13:  Siz kendi nefsinizde hükmedin:  Kadının Allah’a örtüsüz 

ibadet etmesi hiç yakışık alır mı?  

-Müslüman kadınlar kendilerini bir Katolik rahibenin kapadıkları gibi kapatırlar.  

Bununla kendilerini erkeklerin şehevi bakışlarından korurlar.    

Tekvin 24:64-65:  Ve Rebeka gözlerini kaldırıp İshak’ı a.s. görünce deveden indi ve 

köleye dedi:  Bizi karşılamak için tarlaya yürüyen bu adam kimdir?  Ve köle:  



Efendimdir, dedi.  Ve Rebeka peçesini alıp örtündü.  

1 Timeteosa 2:9-10:  Aynı surette kadınlar saç örgüleri ve altın yahut inciler yahut 

çok pahalı libasla değil, sade bir kıyafetle, hicap ve vakar ile ve takva sahibi 

olduğunu iddia eden kadınlara yakışır surette salih amellerle kendilerini 

süslesinler.  

Domuz eti:  

-Müslümanlar domuz eti yemez, domuzdan elde edilen ürünleri kullanmazlar.  

Levililer 11:7-8:  …Ve domuzu, çünki çatal ve yarık tırnaklıdır, fakat geviş 

getirmez, o size murdardır.  Onların etinden yemeyeceksiniz, ve leşlerine 

dokunmayacaksınız; onlar size murdardır.  

Tesniye 14:8:  …ve domuz, çünki çatal tırnaklıdır, fakat geviş getirmez; o size 

murdardır.  Bunların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine dokunmayacaksınız.  

Netice:  

-İslâm Hz. Muhammed a.s. ile başlamış bir bid’a değildir.  İslâm Hz. Adem a.s. ile 

başlayıp Nuh a.s., İbrahim a.s., Musa a.s. ve İsâ a.s. gibi büyük Resullerle devam 

eden ve Hz. Muhammed a.s. ile kendisine son nokta konulan bir dindir.  

İslâm yeni bir din değil bilakis bu peygamberlerin geleneğini canlı tutan Allah’ın ilk 

ve tek ve son dinidir.  Kitab-ı Mukaddes’te diğer peygamberler ve kavimler için 

anlatılan örneklerde gördüğünüz gibi bugün ibadet etmeden önce su ile temizlenen 

kimlerdir?  Müslümanlar!    

Bugün hâlâ daha başını öne eğip yüzünü yere sürterek namaz kılan ve ellerini 

kaldırarak dua eden kimlerdir?  Müslümanlar!    

Bugün kendisini örterek ibadet eden ve kapanarak haram nazarlardan kendisini 

koruyan kimdir?  Müslüman kadınlar!    

Bugün domuz yemeyen kimdir?  Müslümanlar?  Öyle ise bugün diğer 

peygamberlerin izinden giden ve hâliyle Kitab-ı Mukaddes’in de tahrif olmamış 

aksamını tatbik eden kimdir?  Müslümanlar!    

İslâm bugün dünyada en hızlı yayılan dindir.  Bir Hıristiyan Müslüman olsa dinden 

çıkmış olmuyor; bilâkis kendi kitabında anlatıldığı şekliyle bir kulluk modeline 

yaklaşıyor.  Önce temizleniyor, sonra dizüstü çökerek, yüzüstü kapanarak ibadet 

ediyor ve haram olanı yemekten uzak durmaya başlıyor.  Bu ise peygamberlerin a.s. 

Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan halleri değil de nedir?    

Bir husus kaldı ki sorabilirsiniz; Hıristiyanlık ve İslâm hep aynı mıdır?  Hiç mi 

birbirimizden farkımız yok?  Sizlerle bizi ayıran en büyük fark Hz. İsâ’nın a.s. 

Allah’a nisbeten pozisyonudur.  Siz İsâ a.s. Mesih’tir dersiniz.  Biz amenna deriz.  

Siz İsâ a.s. ruhullah’tır dersiniz.  Biz Allah’ın kelimesidir de deriz.  Siz İsâ a.s. 



gelecek dersiniz.  Biz ondört asırdır yolunu gözleriz.  Siz İsâ a.s. mucizevî bir şekilde 

dünyevî bir pederi olmaksızın doğmuştur onun için Allah’ın oğludur –haşa- 

dersiniz.  Biz mucize ile dünyaya gelmiş Allah’ın ulu’l’azm bir Resûlü’dür deriz.  

Kur’an der:  ‘‘İsâ’nın a.s. meseli Adem’in a.s. meseli gibidir.  Allah onu topraktan 

yarattı.’’  Yani, Adem’in a.s. dünyevî bir validesi de yoktu.  Eğer Allah’ın –haşa- bir 

oğlu olmalı idiyse Adem a.s. buna İsâ’dan a.s. daha layık değil midir?  Halbuki siz 

de biz de ona ilk insan ve ilk peygamber olmaktan öte bir vasıf isnad etmeyiz!  

Elhamdulillah Kur’an’ın mesajı fazlası ile işini görmüştü.  Hıristiyanlık ve İslâm 

arasındaki farkı can kulağı ile dinlemek için gözlerini dört açan dinleyiciler adeta 

ömürlerinde hiç muhakemesini yapmadıkları bir şeyi duymanın şaşkınlık ve takdiri 

içinde dudaklarını büktü ve başlarını tasdikle salladılar.  Yüzlerindeki hayretli 

tebessüm ‘‘Bu soruyu şimdiye kadar neden kendimize sormadık, nasıl böyle bir şeyi 

düşünemedik?’’ der gibiydi.   

-Naklettiğim onlarca Kitab-ı Mukaddes ayetinden sonra müsaade eder misiniz 

Kur’an’dan bir ayetle konuşmama nihayet vermek istiyorum:  

‘‘Bizim İlahımız ve sizin İlahınız birdir ve biz O’na Müslümanlar olarak teslim 

olmuşuzdur.’’ (Ankebut Suresi 46’ıncı ayet)  

Sohbet bitti ve herkes teker teker gelip şükranlarını ifade ettiler.  Değil İslâm’ı 

öğrenmek kendi dinimizi de daha iyi anladık diye teşekkür ettiler. 

2004-09-23 

   

Amerika' da Kiliselerde İslam Hizmetleri-3 

İsmail Yakup 

Dün, 21 Eylül, Uluslararası Barış Günü idi.  Muhitimizde First Church of Christ 

isimli bir kilisede barış konulu bir tören düzenlendi.  Farklı dinler, farklı diller ve 

farklı milletlerden konuşmacılar davet edilmiş. Bizim üniversitenin Müslüman 

Öğrenciler Birliği (MSA) adına törene ben de katıldım. 

 

MSA'dan arkadaşlar, gidip barış ile ilgili yarım saatlik bir konuşma yapacağımı 

söylediler.  Ne anlatabileceğim ile alakalı kafamda hiç bir fikir oluşmamıştı.  Yolda 

giderken Hz. Musa'nın a.s. duasını okudum durdum; ''Rabbi'şrahli sadrî ve yessir li 

emrî ve'hlûl ukdeten min lisanî, yefgahu gavlî.''  Yani; ''Ey Rabbim! Gönlüme 

ferahlık ver, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz.  Ta ki sözümü 

anlayıversinler.''  Bugüne kadar böyle bomboş gittiğim tüm konuşmalarda olduğu 

gibi, bu sefer de yardımın geleceğinden hiç endişe ve şüphem olmadı.  Bu din O'nun 

dini değil mi?  Bizim eksiğimize kusurumuza bakar mı? 

 

Program için kilise bahçesi hazırlanmış ve henüz kimsecikler yok.  Bahçe girişinde 

beyaz bir direk var.  Direğin dört yüzeyine İngilizce, Korece, İbranice ve Arapça 

''Tüm dünyanın yüzünü barış kaplasın.'' diye bir dua yazılmış.  Kapıya doğru giden 

patikada, üzerinde barışla ilgili veciz sözler bulunan tabelalar dikilmiş.  ''Savaşı 



durdurun,'' ''15 bin Iraklı, 1035 Amerikan askeri öldü,'' ''Savaş çözüm değil.'' 

bunlardan bazıları.  Yazıları okurken bir ara, ''Yoksa savaşı konuşmak için mi 

geldik,'' diye düşünmedim değil. 

 

Programın başlamasına onbeş dakika kalmıştı ki; vakit girdiğinden, namaz kılmak 

için izin istedim.  Kilise sorumlusu rahibe hanım yer gösterdi. Dışarda insanlar 

birer birer toplanırken, ben de kilisenin içinde akşam namazını eda ettim. 

 

Namazdan sonra rahibe üçümüzü başına topladı; Ben-i İsrail Sinagogu'ndan haham 

Jeremy, Hrıstiyan Koreliler Kilisesi'nden papaz Hojun Chang ve Türkiyeli 

Müslüman bir öğrenci.  Başlamadan önce programı bir kez daha ana hatlarıyla 

özetledi: 

 

-Tüm program yarım saatimizi alacak.  Ben açılış konuşmasını yaptıktan sonra, 

sırası gelen herkes kendi dininden ve kendi dilinden barışla alakalı kısa bir dua ile 

katkıda bulunacak ve bitireceğiz. 

 

MSA'nın işi yanlış anladığını ve bana da yanlış aktardığını farkettim. Yarım saatlik 

bir konuşma değil, bir-iki dakikalık bir dua isteniyor bizden. Kilisenin merdivenleri 

üzerinde, trübinlerde oturur gibi dizilen cemaatin karşısına dördümüz yanyana 

çıktık.  Yaklaşık 40 kişi var ve yine yaş ortalaması en az 50.  Rahibe konuşmaya 

başladı ama benim aklım duada. Barışla alakalı olacak, kısa olacak, Arapça olacak 

bir de İngilizce'ye çevireceğim!  Aklıma bir şey gelmiyor.  Yine sıkıştım ya; Ya 

Rabb, Sen bilirsin diye sızlanmaya başlamıştım ki, birden aklıma namazda 

selâmdan hemen sonra yaptığımız dua geldi.  Protokolde son sıradayım; hahamın 

şalom şalomlarını, yani, selâm selâmlarını, seçebildim sadece.  Korece dua da bitti.  

Sıra bende: 

 

-"Ben Türkiyeliyim.  Ana dilim de Türkçe.  Ama tören gereği size Arapça bir dua 

okuyacağım." 

 

Bugüne kadarki tecrübelerimden -ilgisiz gibi görünse de- bu detayları zikretmenin 

çok önemli olduğunu biliyorum.  Çünki Amerikalılar sadece Arapların Müslüman; 

diğer bir ifadeyle, tüm Müslümanların Arap olduğunu sanır.  Halbuki bugün 

nüfusu 1 milyarı geçen İslâm dünyasının sadece %18'i Araptır.  İçlerinde, Türklerin 

de Arap olduğu ve Arapça konuştuğunu düşünenler var.  Bir de İngilizce dünya dili 

olduğu için, Amerikalılar başka bir dil öğrenme ihtiyacı hissetmemişler.  Bu 

ihtiyaçsızlık, onlarda zamanla dil öğrenme kabiliyetini de köreltmiş.  Bu yüzden dil 

bilmeyi fevkalâde görüyor ve bileni de takdir ediyorlar.  Daha bir ciddiyetle kulak 

veriyorlar. 

 

-"Allahümme Ente's Selâm ve minke's selâm.  Tebarekte Ya Ze'l celâli ve'l ikrâm." 

Şimdi barışla bunun ne alakası var diyeceksiniz.  Arapça selâm kelimesi aslında 

sulh, yani barış anlamına da geldiği halde,[1] dilimizde bu manada çok yaygın bir 

kullanım alanı bulmamış.  Yalnız, gerek selâm ve gerekse selâmdan türemiş İslâm 

kelimelerinin İngilizce'de bir karşılığı, barış anlamına gelen peace kelimesidir.[2]  

Kelime, Es Selâm şeklinde Cenab-ı Hakk'ın da bir ismidir.[3] 

 

Kimse dünyanın gidişatından memnun değil.  Savaşlar, kayıplardan herkes 



bunalmış.  Böyle toplanıyor işte köşe bucakta üç-beş kişi; bir çıkış yolu, bir çözüm 

arıyorlar çaresizce. 

 

Şimdi herkes merak ediyor tabi bu Müslüman ne söyleyecek diye.  Bir kere adımız 

terörist diye çıkmış ya; sicilimiz kabarık.  Barış nere, İslâm nere! Tane tane tercüme 

ettim duamı; birer birer meraklı yüzleri izleyerek: 

 

-"O God!  You are The Peace and there is no way other than You to attain peace.  

Bless us with peace O The Most Generous  of glory!" 

 

Yani, ''Ey Allah'ım!  Selâm Sen'sin ve selâm Sen'dendir; selâma ermek, selâmete 

erişmek, ve barışa ulaşmanın Sen'den başka yolu yok.  Ey ikramı bol Yüceler 

Yücesi!  Bize barış ver, bize huzur ver.'' 

 

Onları bu kilisede bir araya getiren unsur, dine bağlılık ve saygılarıdır. Yalnız, 

barışı Allah'ta aramak hiç akıllarına gelmemiş.  Kimi ahlaksız politikacılara çatan, 

kimi yetersiz eğitimi suçlayan insanlar bunlar. Duamı okurken yüzlerindeki hayrete 

şahit oldum.  Şaşırmasınlar mı?  Terör dini olarak bildikleri İslâm, barışın ta 

kendisini Allah olarak gösteriyordu. 

 

--------------------------------- 

[1] Yeğin, Abdullah ve diğerleri.  1987.  Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik  

Büyük Lügat, selâm maddesi, sh 868, Türdav A.Ş., Istanbul. 

 

[2] Baalbaki, Rohi.  1993.  Al Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary,  

5nci baskı, sh. 741 ve 107,  Dar El-Ilm Lilmalayin, Beirut, Lebanon. 

 

[3] Tatlısu, Ali Osman.  1993.  Esmâü'l - Hüsnâ Şerhi, sh. 47-52, Seha  

Neşriyat, Istanbul. 
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<..::Kişilik Testi::... >  

 

Kişilik Testi  

 

Aşağıdaki test birçok profesyonel kuruluş tarafından insanların iç  

dünyalarını ve insanlarla ilişkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.  

 

Testin sonuç kısmına bakmadan hemen çözmeye başlayınız. Cevapları geçmişinize göre 

değil, şimdiki durumunuza göre veriniz.  

 

1. Kendinizi ne zaman en iyi hissedersiniz?  

(a) Sabahları  

(b) Öğlenden sonra ve akşama doğru  



(c) Gecenin ilerleyen saatlerinde  

 

2. Nasıl yürürsünüz?  

(a) Hızlı ve uzun adımlarla  

(b) Hızlı ve kısa adımlarla  

(c) Normalden yavaş ve etrafa bakınarak  

(d) Yavaş ve başı eğik  

(e) Çok yavaş  

 

3. İnsanlarla konuşurken  

(a) Kollarımı göğsümde katlamış olarak dururum  

(b) Ellerimi sıkarım  

(c) Bir veya iki elimi belime koyarım  

(d) Konuştuğum insanlara dokunur veya ittiririm  

(e) Kulağımla oynar, çeneme dokunur veya saçımı  

düzeltirim  

 

4. Dinlenirken nasıl oturursunuz?  

(a) Dizler katlanmış ve bacaklar birbirine bitişik olarak  

(b) Bacaklar çaprazlanmış olarak  

(c) Bacaklarımı uzatarak  

(d) Bir bacağımı altıma katlayarak  

 

5. Çok hoşunuza giden bir şey olduğunda ne yaparsınız?  

(a) Büyük bir kahkaha atarım  

(b) Gülerim ama fazla sesli değil  

(c) Bir kerelik gülerim  

(d) Sessizce gülümserim  

 

6. Bir partiye veya sosyal etkinliğe katıldığınızda  

(a) Herkes sizi fark edecek şekilde gürültülü bir giriş mi yaparsınız?  

(b) Sessiz bir giriş yapıp etrafınızda tanıdığınız birilerine mi bakınırsınız?  

(c) Çok sessizce girip kimsenin sizi fark etmemesine mi gayret edersiniz?  

 

 

7. Çok zor bir işe dikkatinizi vermişken rahatsız ediliyorsunuz.Ne yaparsınız?  

(a) Bölünmeyi memnuniyetle karşılarım  

(b) Aşırı derecede rahatsız olurum  

(c) Belli olmaz.Bu iki uç arasında değişken davranışlar gösteririm  

 

8. En çok hangi rengi seversiniz?  

(a) Kırmızı veya portakal rengi  

(b) Siyah  

(c) Sarı veya mavi  

(d) Yeşil  

(e) Koyu mavi veya mor  

(f) Beyaz  

(g) Kahverengi veya gri  

 

9. Yatakta uyumadan önceki birkaç dakikada  



(a) Sırt üstü yatıp uzanırsınız  

(b) Karnınızın üstüne yatıp uzanırsınız  

(c) Hafif kıvrılmış olarak yan tarafınıza yatarsınız  

(d) Başınızı bir kolunuzun üzerine koyarsınız  

(e) Başınızı yorganın altına kapatırsınız  

 

10. Rüyanızda genellikle  

(a) Düşersiniz  

(b) Kavga eder veya tartışırsınız  

(c) Birilerini veya bir şeyler ararsınız  

(d) Uçar veya yüzersiniz  

(e) Genelde rüya görmezsiniz  

(f) Rüyalarınız daima hoştur  

 

Puan Hesabı  

PUANLAR:  

1.  

(a) 2  

(b) 4  

(c) 6  

 

2.  

(a) 6  

(b) 4  

(c) 7  

(d) 2  

(e) 1  

 

3.  

(a) 4  

(b) 2  

(c) 5  

(d) 7  

(e) 6  

 

 

4.  

(a) 4  

(b) 6  

(c) 2  

(d) 1  

 

5.  

(a) 6  

(b) 4  

(c) 3  

(d) 5  

(e) 2  

 

6.  



(a) 6  

(b) 4  

(c) 2  

 

7.  

(a) 6  

(b) 2  

(c) 4  

 

 

8.  

(a) 6  

(b) 7  

(c) 5  

(d) 4  

(e) 3  

(f) 2  

(g) 1  

 

9.  

(a) 7  

(b) 6  

(c) 4  

(d) 2  

(e) 1  

 

10.  

(a) 4  

(b) 2  

(c) 3  

(d) 5  

(e) 6  

(f) 1  

 

Şimdi puanlarınızı toplayınız.  

 

60 PUAN VE ÜZERİ:  

İnsanlar sana kırılgan bir eşya muamelesi yapıyorlar. Kibirli, bencil ve aşırı baskın 

birisi olarak görülüyorsun. İnsanlar size hayranlık duyup sizin gibi olmak isteyebilirler 

ama size her zaman güvenmezler ve sizinle çok yakın ilişkide olmaktan kaçınırlar.  

 

51 - 60 PUAN:  

insanlar sizi heyecan verici, havai, düşüncesiz yapıda, doğal liderlik  

özellikleri olan, her zaman doğru olmasa da hızlı karar veren birisi olarak tanırlar. Seni 

cesur, maceraperest birisi olarak tanırlar; her şeyi bir kez denemek isteyen, macera 

yaşamak için fırsatları kaçırmayan birisi.. Yaydığınız heyecandan dolayı insanlar sizinle 

ayni iş yerinde yasamaktan zevk alırlar.  

 

41 - 50 PUAN:  

İnsanlar sizi taze, canlı, çekici, eğlendirici, pratik ve daima ilginç  



birisi olarak görürler; her zaman ilgi odağı olan ama çok aşırıya kaçmayacak kadar da 

dengeli birisi.. İnsanlar sizi ayrıca iyiliksever,  

düşünceli, anlayışlı ve kendilerini neşelendiren ve rahatlatan birisi  

olarak tanırlar.  

 

31 - 40 PUAN:  

İnsanlar sizi mantıklı, ihtiyatlı, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, 

yetenekli ve hünerli ama alçak gönüllü olarak tanırlar. Çok hızlı arkadaşlık kurmayan, 

ama arkadaşlarına karşı çok sadık olan ve onlardan da aynı şeyi bekleyen birisiniz. 

  

  

  

İSRAİL 

 

Dili: İbranice 

 

Coğrafi konumu: Akdeniz'in doğu kıyısında Ortadoğu ülkesi. 1967'deki Arap-İsrail 

savaşı sırasında İsrail işgali altına giren Suriye'ye ait Golan Tepeleri, Ürdün'e ait Batı 

Şeria ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dışında 20.700 km2lik bir alanı kaplar. Kuzey-

güney doğrultusunda yaklaşık 400 km, doğu-batı doğrultusunda ise 120 km boyunca 

uzanır. Kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suriye, doğu ve güneydoğuda Ürdün, 

güneybatıda Mısır, batıda Akdenizle çevrilidir. 

 

Başkenti: İsrail başkentini Kudüs olarak ilan etmesine rağmen, bu durum uluslar arası 

planda tanınmamıştır.  

 

Nüfus: 1992 tahmini nüfusu 6.600.000 

 

Etnik yapı: Yakın dönemdeki Yahudi göçüyle birlikte birçok bölgenin yerleşme 

dokusunda önemli değişiklikler olmuş, kıyı düzlüğü, Yahuda bölgesi, Şeria ve Arava 

vadileri gibi eskiden Arapların yaşadığı bölgeler bugün bütünüyle Yahudi bölgelerine 

dönüşmüştür. Necef dışında ülkenin Yahudi olmayan nüfusu, başta Celile olmak üzere 

kuzey kesimlerde yoğunlaşmış durumdadır. 1990 verilerine göre nüfusun yaklaşık yüzde 

82'si Yahudi, yüzde 18'i ise Arap'tır. 

  

TARİHÇE 

Yahudi halkının tarihi çok eskidir. Bu insanların M.Ö. 2000 senesine doğru, Canaan 

(Kenani ülkesi) ve daha sonra Filistin adı verilen memlekete gelmeleri ile başlar. Asırlar 

boyunca, kabileler halinde yaşadılar. M.Ö. XI. yüzyılın ikinci yarısında, Saul zamanında 

bir krallık haline geldiler. Davut zamanında ise, Kudüs'ü merkez yaparak 

kuvvetlendiler. En parlak devrini Süleyman zamanında yaşadıktan sonra ikiye 

bölündüler: Juda ve İsrail. Daha sonra memleketleri Asur ve Babilliler tarafından 

sırasıyla işgal edildi ve Yahudiler M.Ö. 586 da Babil'e sürüldüler. Bunu izleyen 



yüzyıllarda Pers'ler ve Hellenler zamanında dört asır kadar yarı bağımsız bir devlet 

halinde yaşadılar.  

Yahudi yerleşiminin dini temelleri: 

 

Kutsal kitapta adı geçen ve İsrailoğullarına Tanrı tarafından vaad edildiği iddia edilen 

topraklar olarak bilinen yerleşim alanı Tevrat'ta şöyle tanımlanmaktadır: Bu dağda 

oturmanız yeter, dönün ve göç edin, ve Amoriler'in dağlığını ve ona yakın olan Arabada, 

dağlıkta ve Şefelada ve Cenupta ve deniz kenarında bütün yerlere, büyük ırmağa, Fırat 

ırmağına kadar Kenanlılar diyarına ve Libnana girin. İşte diyarı önünüze koydum, 

girin ve Rabbin atalarınıza, İbrahime, İshaka ve Yakuba kendilerine ve kendilerinden 

sonra onların zürriyetine vermek için and ettiği diyarı kendinize mülk edinin. (Tesniye)  

 

Orta çağlarda da sırasıyla Araplar, Selçuklular, Haclılar, Eyyubiler, Memlükler ve 

nihayet Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Bu işgaller sırasında, 

Yahudilerin hemen hepsi memleketlerini terk ederek dünyanın her tarafına dağıldılar. 

Ancak çok küçük bir kısmı Filistin topraklarında kaldı. Dünyanın her tarafına dağılmış 

olan Yahudiler arasında ecdatlarının eski topraklarında yeni bir devlet kurmak fikri 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. 

 

Bazı ülkelerde yaşayan Yahudi aleyhtarlığı da bu durumu güçlendirmiştir. Özellikle 

Rusya da 1881'de yaşanan ve bir kısım Yahudi'nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar 

sonrasında 1882 de Leon Pinsker, Yahudileri Rusya'dan ayrılmaya teşvik etti. Harkov 

Üniversitesi talebelerinden bir gurup Yahudi, Filistin'de bir zirai koloni kurmaya karar 

verdiler. Odesa ve Varşova'da bu hareketi para ile destekleyen cemiyetler kuruldu. 1884 

de Katovice'de bir konferans toplandı. Bu konferanstan sonra Siyonizm  

Siyonizm kelimesinin kökünü oluşturan 

"sion" kelimesi Kudüs ile eş anlamlı 

olarak kullanılagelmektedir. "Sion" Hz. 

Süleyman'ın Kutsal Mabedini inşa etmiş 

bulunduğu Kudüs'teki dağın adıdır.  

 

Siyon sözcüğü modern anlamıyla siyasal 

yazında ilk kez bir Rus Yahudisi olan 

gazeteci Nathan Birnbaum tarafından 

kendisinin çıkartmış olduğu Kendi 

Kendine Kurtuluş (Selbst 

Emanzipation) adlı derginin 1 Nisan 

1890 tarihli sayısında kullanılmıştır. İlk 

kez Birnbaum'un kullandığı bu terim 

kısa süre sonra benimsenmiş ve yaygın 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Siyonizm genel anlamda dini ve milli 

değerleri ön plana çıkartan bir 

ideolojidir. Ulusal değerleri gözeten 

Siyonizm "İsrailoğulları tarihini ve 

ırkçılığını içine alır.  

Bu çerçeve içerisinde, örf, adet ve 
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geleneklerin yaşatılması, "Eretz İsrael" 

denilen İsrail vatanının Filistin olarak 

kabul edilmesi ve sahip çıkılması gaye 

edinilir." Dini Siyonizm ilham kaynağı 

olarak Hıristiyanların Eski Ahit 

dedikleri ve Yahudilerin Tanah adını 

verdikleri kutsal kitaba dayanmaktadır. 

Bu kitaba göre, Filistin toprakları Tanrı 

Yahuda tarafından İbrahim (Abraham) 

Peygamber ve ümmetine verilmiştir ve 

bu sebeple Filistin bölgesinin "Arz-ı 

Mevud", yani "Vaadedilmiş Topraklar" 

olduğuna inanılır ve bu yüzden 

Yahudiler bu topraklarda yaşamak 

zorundadırlar.  

 

Siyasi Siyonizm, aşırı milliyetçilik 

akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl 

Avrupasında, Theodore Herzl'in 

önderliğinde ortaya çıktı. 

artık uygulama devresine girmiş oluyordu. Neticede tanınmış Yahudi zenginlerinin 

yardımı ile Filistin'de 1870 - 1896 yılları arasında 17 zirai koloni kuruldu.  

 

Bu hadiseler sırasında, siyasi siyonizmin önde gelen liderlerinden olan Budapeşteli bir 

Yahudi gazeteci Theodore Herzl (1860 - 1904) sahneye  

THEODOR HERZL (1860-1904) 

 

Antisemitizm'in çözümünün Yahudi 

milli devletinin kurulması olduğuna 

inanan Theodor Benyamin Ze'ev Herzl, 

bu konuda, Der Judenstaat (Yahudi 

Devleti) adında bir kitap yazarak, 

Yahudi anayurdu konusundaki 

vizyonunu tarif etti.  

 

Siyonizm kendi icadı olmadığı halde, 

Herzl hareketin siyasi kanadının itici 

gücü oldu. 29 Ağustos 1897 tarihinde İlk 

Siyonist Konferansı İsviçre'de toplandı. 

Konferansa başlangıç aşamasındaki 

Siyonist politikayı oluşturan 16 ülkeden 

197 delege katılmıştı. Bu toplantı 

modern İsrail Devleti'nin kuruluşunda 

önemli bir aşama oldu. Daha sonra 

Herzl günlüğünde şöyle yazdı: "Basel 

Kongresi'ni kamuoyu önünde telaffuz 
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etmekten kaçınacağım bir kelime ile 

özetleyecek olursam: Basel'de Yahudi 

Devleti'ni kurdum. Belki beş yıl içinde 

ama muhakkak 50 yıl içinde herkes 

bunu bilecek." (The Siege (Kuşatma), 

Connor Cruise O'Brian)  

 

Gerçekten de İsrail Devleti 14 Mayıs 

1948 tarihinde, 50 yıl ve 9 ay sonra ilan 

edildi. Ne yazık ki Herzl bunu göremedi. 

44 yaşında iken, Yahudi halkının 

yurdunu Uganda'da kurması önerisinin 

fırtınalı bir şekilde tartışılmasını 

takiben bir kalp krizi sonucunda 1917 

yılında öldü.  

çıktı 1895 de yayımladığı Yahudi Devleti (Judenstaat) adındaki kitabı meseleyi nazari 

olarak ortaya koyuyordu. Yine Paris'te yerleşmiş Macar asıllı bir Yahudi olan Max 

Nordan (1849 - 1923) adında bir doktor, Herzl'in başlıca yardımcısı oldu. Herzl 1897'de 

Bale'de, Avrupa'nın her tarafından gelmiş olan 200 kadar delege ile Birinci Siyonist 

Kongresini topladı ve buna başkanlık etti. Bu kongrede "Filistin'de Yahudiler için bir 

sığınma yeri kurulması" kararlaştırıldı. Böylece Siyonizm, artık sadece bir fikir değil, 

fakat bir siyasi hareket halini almıştı.  

 

Böylece dünya siyasetinde yeri olan bir hareket halini aldı. 1901 ve 1902 de Abdülhamit 

II ve sadrazam ile doğrudan doğruya yapılan temaslar ümit edilen neticeleri vermedi. 

İngilizler bu tarihlerde Yahudilere Sina yarımadasındaki El Ariş bölgesini teklif ettiler. 

Fakat Herzl bunu kabul etmedi. 1903 de Herzl, dördüncü Siyonist kongresinde Britanya 

Koloniler Bakanlığının Uganda'da bir bölgeyi Yahudiler kolonizasyonu için teklif 

ettiğini, burada iç işlerinde kendilerine tam bir muhtariyet sağlanacağını bildirdi. Fakat 

kongre bu teklif üzerinde durmadı. Herzl, 1904'de Babıali ile yeni temaslar yaptığı 

sırada öldü.  

 

Birinci dünya harbi içinde, Yahudiler Filistin'de büyük kitleler halinde yerleşmek için 

nihayet elverişli bir ortam buldular. İngiltere, Fransa ve İtalya onlara bu politikalarında 

yardımcı oldu. Haim Weizmann (1874-1952) ve Baron Edmond de Rotschlid'in 

temasları 1917'de Balfour Deklarasyonu ile sonuçlandı. İsrail Devletinin kurulmasında 

çok önemli bir yer tutan bu deklarasyon, daha sonra San Remo Konferansında ve 

1922'de Filistin'i resmen İngiliz mandasına veren Milletler Cemiyetinde de tasvip 

edilmiştir. 

İNGİLİZ MANDASI  

ve 

İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASI  

e. Birleşmiş Milletler'in Yahudi Devleti'nin Kurulmasını Kabulü 

 

"BM Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947 günü saat 17:35'te yapılan oylamasında, 

çoğunluk planı, genel kurulun 181 (II) A sayılı kararı alarak, 13 ret, 10 çekimser oya 



karşılık 33 oyla kabul edildi." (4) 

 

Güvenlik Konseyi'nde taksim planını görüşen 11 üyeli komiteden sadece ikisi ret oyu 

kullandı. İsrail'in kurulmasında ABD'nin açık desteğinin yanında, fanatik bir Yahudi 

aleyhtarı olan Stalin'in gizli desteği de büyük rol oynadı. Yalta Konferansı'nda bir 

Yahudi Devleti'nin ateşli savunucusu olan Stalin, taksim planını ABD ile birlikte 

destekledi. Bu, diğer ülkeleri de etkilemişti. 

 

"Amerika ile Sovyetlerin ortak hareketleri, etkileri altındaki pek çok ülkenin de aynı 

şekilde oy kullanmasına neden oldu." (5) 

14 Mayıs günü, Filistin'deki İngiliz manda yönetiminin sona ermesinden birkaç saat 

önce, Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi (Vaad Levmi) yayınladığı 

deklarasyonda İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bağımsızlığın ilanı ile birlikte 

David Ben Gurion Başkanlığında 13 üyeli bir kabine kuruldu. Ben Gurion Savunma 

Bakanlığını da üzerine almıştı.  

 

David Ben Gurion (1886 - 1973)  

 

1886 yılında Polonya'da dünyaya geldi. Babası siyonist bir 

gruba üye olan Ben Gurion, daha okul yıllarında babasının 

yolunu takip ederek siyonist grupların içinde faaliyet 

göstermeye başladı.  

 

Henüz yirmi yaşlarında iken o dönem Osmanlı toprakları 

olan Filistin'e göç etti. O dönemde osmanlı topraklarında 

gizli faaliyet gösteren Sion Çalışanları örgütünde etkin rol 

oynadı fakat göçmenlerin ve yerleşimcilerin kendi işlerini 

Diaspora'nın müdahalesi olmadan yürütme hakkı gibi örgüte 

muhalif tavır takındı.  

 

I. Dünya Savaşı ile birlikte İngilizler'le işbirliği içine giren 

siyonist örgütün önde gelenlerinden olan Ben Gurion, 

dönemin iktidarı tarafından yurt dışına sürgüne gönderildi. 

New York'a gittikten sonra burada da siyonist faaliyetlerini 

sürdürdü. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere 

hariciye sekreteri Arthur Balfour'un geliştirdiği "Filistin'de 

Yahudi halkı için milli bir anayurdun kurulmasına olumlu 

bakan" bir deklerasyona uygun olarak faaliyetlerini hız 

kazandırdı.  

 

1934 yılında İsrail'e gerin döndü ve bugünkü İsrail gizli 

servisi Mossad'ın ilk nüveleri olan Yahudi Ajansı'nı kurdu. 

Bu ajans İsrail devletinin kurulmasında önemli faaliyetlerde 

bulundu. Nihayet Mayıs 1948'de İsrail'in ilk başbakanı 

olarak İsrail'in kuruluş belgesini dünyaya deklere etti. İki 

dönem İsrail başbakanı olan Ben Gurion 1973 yılında öldü.  
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Moshe Şertok ise Dış İşleri Bakanıydı. Yahudiler bağımsızlık ilan edeceklerini, dönemin 

Yahudi Başkanı Truman'a daha önce bildirmişlerdi.  

"İsrail Devleti'nin bağımsızlık ilanından tam on bir dakika sonra, Başkan Truman 

İsrail'i tanıdığını açıklıyordu." (6) 

 

İsrail Devleti, diğer ülkeler tarafından da kısa süre içinde tanındı. Ancak kurulan 

devletin sınırları Siyonistler için pek de tatmin edici değildi. Ben Gurion bu konudaki 

memnuniyetsizliğini şu şekilde dile getiriyordu: 

"Statüko'yu korumak bahis konusu değildir. Biz genişlemeye yönelik dinamik bir devlet 

kurmak zorundayız." (7)  

(4) The Course of Modern Jewish History, sf.275 

(5) The Course Modern Jewish History, sf.275 

(6) Foreign Relations of the United States 1948, cilt 5, sf.992 

(7) Rebirth and Destiny of Israel, Ben Gurion, sf.419 

İNGİLİZ MANDASI  

ve 

İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASI  

d.Birleşmiş Milletler Taksim Planı 

 

Filistin'deki anlaşmazlık 1947 yılında Birleşmiş Milletler'e aksettirilmiş ve Filistin Özel 

Komisyonu kurularak bölgenin Yahudi ve Araplar arasında ikiye bölünmesi ve 

Kudüs'ün uluslararası statüye sahip olması önerilmiştir. Her ne kadar, öneriyi Arap 

ülkeleri kabul etmediler ise de Birleşmiş Milletler, Filistin'in Arap ve İsrail devleti 

olarak bölünmesini ve Kudüs'e uluslararası statü verilmesini Kasım 1947 tarihinde 

kararlaştırmıştır. (Harita) BM'in 1948 tarihli Taksim Kararı'na göre,  

 

Kudüs'e silahsızlandırılmış corpus separandum statüsü verilecek ve BM tarafından 

yönetilecekti. 181 sayılı bu karar, Filistin topraklarının yüzde 55'ini Yahudilere ve 

yüzde 45'ini de Araplara veriyordu.  
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İngilizlerin 1948'de Filistin topraklarından tamamen çekilmesinden sonra Yahudiler, 

BM'nin kendilerine verdiği toprakların üçte biri kadar daha toprak işgal ederek 14 

Mayıs 1948'de ''İsrail Devleti'nin Kuruluş Deklarasyonu''nu yayınladılar. İsrail'in 

kuruluşu ve bu kuruluşun, 181 sayılı BM Genel Kurulu kararına dayandırılmasıyla 960 

bin Filistinli mülteci konumuna düştü. 14 Mayıs 1948 tarihinde, İngiliz Yüksek 

Komiseri'nin Filistin'den ayrılarak Manda yönetiminin resmen sona ermesini takiben, 

İsrail Devleti'nin kuruluşu açıklanmıştır. 

 

İsrail'in kuruluşu ile birlikte Arap-İsrail savaşları başladı. İlk savaş yeni kurulan İsrail 

Devleti ile Ürdün, Suriye, Irak ve Mısır arasında Mayıs 1948'de olmuştur. 

FİLİSTİN - İSRAİL 

ANLAŞMAZLIĞININ TEMELİ  

BM Kararları doğrultusunda temel sorunların çözülmeye çalışılması 

 

Filistin ile İsrail temelde birbirleriyle bağlantılı dört sorun üzerinde 

anlaşamamaktadırlar. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 

1. Kudüs'ün statüsü ve kutsal topraklar sorunu 

2. Filistinli mülteciler sorunu 

3. Yahudi yerleşimciler sorunu 

4. Kendi içerisinde bütünlüğü olan entegre bir Filistin devletinin kurulması meselesi. 

 

Eğer Birleşmiş Milletler kararları geçerliliğini sürdürebilseydi ve Oslo Barış Süreci 

devam etseydi, İsrail 1967'de işgal ettiği bölgelerden çekilecekti. Bu, İsrail'in Doğu 

Kudüs'ten de çekilmesi demekti. Böylece 1999 yılı itibarıyla bir Filistin devleti 

kurulacak ve Kudüs'ün nihai statüsü konuşulacaktı. Ancak ne var ki, pek çok ülke için 

bağlayıcılığı olan BM kararlarının bazı durumlarda göz ardı edilebildiği görülmektedir. 

   

FİLİSTİN - İSRAİL 

ANLAŞMAZLIĞININ TEMELİ  

d. Kendi içerisinde bütünlüğü olan entegre bir Filistin devletinin kurulması meselesi 

 

BM 29 Kasım 1947'de Yahudi ve Arap halkı birbirinden ayıran 181 sayılı kararı kabul 

etmiştir. 1948 tarihinde İsrail devleti kurulurken, Filistin Arap Devletini kurmak 

mümkün olmamıştır. 

 

BM Güvenlik Kurulu'nun 2672 C sayılı kararında, "BM Şartı'na uygun olarak sahip 

olduğu eşit haklar ve kendi geleceğini belirleme hakkını tanıdığını, ve Filistin halkının 

vazgeçilmez haklarına bütünüyle saygı gösterilmesinin, Ortadoğu'da adil ve kalıcı 

barışın kurulması için gereklidir," denildi. 

 

1967 yılından itibaren hem Likud Partisi hem de İşçi Partisi, Filistin devletinin kurulma 

ihtimalini ortadan kaldıracak ya da topraksal bütünlüğünü sınırlayacak politikaları 

Barış Sürecine karşın izlemişlerdir.  



ABD, İsrail'in güvenliği için Filistin'in "silahsızlandırılmış bir devlet" olmasını 

önermişti. Bunun yanında, Filistin Devleti'nin topraklarının Batı Şeria'nın yüzde 94-

96'sını kapsayacaktı. Filistinliler, ABD'nin bu teklifinde, İsrail'in Filistin Devleti'nin 

egemenliğini kısıtlayıcı taleplerine karşı çıkmışlardır. 

 

Filistin tarafının talepleri Filistin Devleti'nin topraksal bütünlüğünün 4 Haziran 1967 

sınırlarına dönmesi doğrultusundadır. İsrail'in bu talebi kabul etmesiyle, taraflar daha 

ılımlı şartlarda müzakere etmeye hazır olacaklardır. 
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Demirel'in açıklamalarına tepkiler sürüyor  

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, yaşayan iki eski 

cumhurbaşkanından Kenan Evren'in hiç konuşmadığını, Süleyman Demirel'in ise 

sürekli konuştuğunu belirterek, ''Niçin konuştuğunu, konuşmak zorunda olduğunu 

benden daha iyi bilirsiniz'' dedi.  

Şahin, TBMM'de gazetecilerin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açıklamalarını 

nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:  

''Bizim hayata iki eski cumhurbaşkanımız var. Biri hiç konuşmuyor. Sayın Evren 

gerekli olduğunda, bir şey sorulduğunda fikir beyan ediyor. Ama diğeri (Süleyman 

Demirel), sürekli konuşuyor. Niçin konuştuğunu, niçin konuşmak zorunda olduğunu siz 

basın mensupları olarak benden daha iyi bilirsiniz. Onu tespit edecek bilgi birikimine 

sahipsiniz. Tespit edemezsiniz, bana sonra sorun söylerim.''  

Şahin, gazetecilerin, ''Biz şimdi soralım niçin konuşuyor?'' sorusuna, ''Hayır, biraz 

araştırın'' karşılığını verdi.  

''BAŞI ÖRTÜLÜ OLAN İLE OLMAYANIN TOPLUMDA SIKINTISI YOK''  

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kendisine aynı soruyu soran gazeteciye, ''Siz tepki 

duymuyor musunuz? Doğrusu ülke vatandaşları gibi ben de çok garipsedim. Bu ülkede 

cumhurbaşkanlığı yapmış ve siyaset tecrübesi uzun yıllara dayanan bir kişinin böyle bir 

ifadesi kullanmasını hayretle karşıladım'' dedi.  

Ülkenin insanlarının, başı örtülü olan veya olmayanın yıllardır kardeşçe yaşadığını, 

bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini ifade eden Akdağ, Demirel'in sözlerini, 

''kastı aşmış, talihsiz ifadeler'' olarak tanımladı.  

''Bu ülkeye, bunu reva görmemeliyiz'' diyen Akdağ, insanların huzur içinde birbiriyle 

komşuluk, arkadaşlık yaptığını, birlikte oturup kalktığını, okulda beraber olduğunu 



söyledi.  

Üniversitede yıllarca öğretim üyeliği yaptığını hatırlatan Akdağ, ''Başı örtülü olan ile 

olmayanın toplumda sıkıntısı olduğuna şahit olmadım. Niçin böyle zorlama bir ayrılığı 

zaman zaman toplumda yeşertmeye çalışıyoruz? Bu ülkenin geldiği noktaya bunları 

uygun görmüyorum. Bu ülkenin güzel insanları buna layık değil. Bu tartışmaları artık 

bir kenara bırakmalıyız. Yapacak o kadar çok işimiz var ki...'' dedi.  

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise gazetecilerin Demirel ilgili sorularına, ''Onu 

ilgililere sorun'' karşılığını verdi. [13:45:00]  

02.05.2006  
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Arabistan’lı Lawrence’ın ülkesinde bile yasak değil! 

Emekli Cumhurbaşkanı Demirel, Habertürk ekranında bir zamanların pek meşhur 

“Komünistler Moskova’ya!” sloganını güncelleştirdi: “-Türbanlılar 

Arabistan’a!”Süleyman Bey, “Üniversiteye alınmayan başı bağlı öğrencilerin ne 

yapması gerektiği” kendisine sorulduğunda aynen şu cevabı verdi:  

“Türbanla başını bağlayanlar okumak istiyorlarsa Arabistan’a gitsinler!”  

Bu cevap, Demirel’in Türk siyasetinin gelmiş geçmiş en büyük gözbağcısı-Mandrake’si 

olduğu gerçeğini bir kez daha ispatladı...  

Türkiye’de üniversite kapıları üzerlerine sıkı sıkıya kapalı türbanlı öğrenciler için sanki 

dünyada gidilebilecek bir tek Arabistan kalmış da, “Yasakçılar’ın Demirel” hiç 

sıkılmadan orayı işaret ediyor...  

Laik Avrupa’nın ne kadar laik üniversitesi varsa hepsinde -evet birkaçında, çoğunda, 

tamamına yakınında falan değil HEPSİNDE- türbanla okumak mümkün. Hiçbir yasak, 

engelleme, gak guk yok!  

Avrupa’da durum bu: Avrupa’daki üniversitelerde AİHM türban aleyhine karar aldı 

diye yasak getirilmiş mi?  

El Cevap: Getirilmemiş! Bundan sonra getirilmesi de mümkün değil!  

Dikkat buyurunuz: Arabistanlı Lawrence’ın ülkesinde yani İngiltere’de dahi yasak yok. 

Dahası, İngiliz hükümetinin sözcüsü, Fransa ve Almanya’daki türban tartışmaları 

vesilesiyle çıktı (Aralık 2003) İngiltere’deki üniversitelerde hiçbir zaman kılık kıyafet 



konusunda yasak konulamayacağını deklare etti...  

Dünyada durum ne? Türkiye ve Tunus hariç gezegenimizdeki hiçbir üniversitede 

türban yasağı yok!  

Demirel, yine hiç sıkılmadan- Fransa’da resmi okullar için (özel okullar bile değil) 

konulan yasağı bu ülkenin üniversitelerinde türban yasağı varmış gibi göstermeye 

çalıştı.  

Başörtüsü tartışması Türkiye’de ilk kez -büyük ölçekte- 1986 sonbaharında patlak 

verdiğinde “Zincirbozan’ların Demirel” siyasi yasaklıydı...  

Güniz Sokak’ın dolup taştığı bir dönemdi...  

Demirel’i başörtülü öğrenciler de ziyaret ediyorlardı...  

Süleyman Bey, o günlerde üniversitelerdeki yasağa yüzde yüz karşı bir liderdi!  

Özgürlükçülüğü kısa sürdü, Demirel’in: 1991’de yeniden başbakan olduktan sonra 

türbana özgürlük laflarını çoktan unutmuştu. Ezcümle, Demirel türban karşıtlığı için 28 

Şubat’ı falan beklemiş değildir!  

Süleyman Bey, ekrandaki fötr şapkadan tavşan çıkarma gösterisinde 28 Şubat’a 

“postmodern darbe” diyenlere de çattı. “29 Şubat’ta (doğrusu 1 Mart’tır) Meclis açıktı, 

Anayasa geçerliydi. Sorarım, neresi darbe bunun?” diyordu...  

28 Şubat klasik anlamda bir darbe değildir ama resmen bir askerî müdahaledir. Şekli 

şimali farklı olsa da işlevi itibarıyla aynı kapıya çıkan bir müdahaledir...  

Peki, “Darbeler’in Demirel” 28 Şubat’ı neden darbeden saymıyor? Cevabı, çok basit: 1 

Mart günü Demirel de Cumhurbaşkanı’dır! Türkçesi, Demirel’e yapılmayan darbe, 

darbe değildir!  

“Ailenin Demirel” bir başka tavşanı da meşhur “çanak” meselesinde düşürüverdi...  

Süleyman Bey, 1969’da başbakanken Hayat dergisinden Şemsi Kuseyri’ye aynen şunları 

söylemişti: “Bizim ailede ayrı gayrı yoktur. Üç kardeşiz: Hacı Ali, Şevket ve ben. 

Üçümüzün kazandığı ortaktır. Hepsi bir çanakta toplanır. Herkes ihtiyacına göre 

çanaktan alır...”  

Demirel’e sadece “Çanak, efendim” dendi. Sadece bu kadar! Kızdı ve dedi ki: “Bizim 

hepimizin hesabı ayrıdır, canım! Ailenin fertleri kendi başınadır. Kesinlikle, böyle bir 

beyanım yok. Gösterirseniz, mahcubiyetimi kabul ederim!”  

Süleyman Bey ‘muhteşem hafızası’ ile de ünlüdür. Gelgelelim işine gelmeyenleri bir 

türlü hatırlamıyor! Kuseyri’ye söylediklerini yok sayıyor. (Devamı Var)  

02.05.2006  
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Dün: Başörtüsü yasağı mantıksız, hakkınızı arayın 

Bugün: Başı bağlı okumak isteyen Arabistan'a gitsin  

“Başörtülü okumak isteyen Arabistan’a gitsin.” sözleriyle büyük tepki toplayan 

eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, önceki yıllarda üniversitelerde 

uygulanan yasağı ‘mantıksız’ bulduğu ortaya çıktı.  

Demirel, 4 yıl önce başörtüsü konusunda kendisinden destek isteyen Demokrat Kadınlar 

Derneği üyelerine yasağın yanlış olduğunu Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyarak 

anlatmış ve şu tavsiyelerde bulunmuştu: “Bu yasağın mantığı yok. Ümitsizliğe 

kapılmayın, hakkınızı aramaya devam edin. Kur’an’da tesettürün olduğunu kabul 

ettirmek için zamanınızı harcayın.”  

“Dün dündür, bugün bugündür” sözüyle de tanınan Demirel, önceki gün Habertürk’te 

ilginç açıklamalarda bulundu. Önceki yıllarda bazı basına kapalı toplantılarda 

başörtüsü yasağının ‘anlamsız ve mantıksız’ olduğunu söyleyen Demirel, programda 

“Türbanlılar üniversiteye giremez. Türban özgürlük falan değildir, gericiliktir.” 

iddiasında bulundu. Demirel Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet 

Ocaktan’ın “Peki başörtülü öğrenciler ne yapsın?” sorusuna da “İlla başı bağlı 

okuyacaksan, Arabistan’da öyle yerler vardır, oraya git.” cevabını verdi. Demirel’in 

2002’de kendisini ziyaret eden Demokrat Kadınlar Derneği üyelerine ise “Başörtüsü 

yasağının mantığı yok.” dediği belirtildi. Dernek Başkanı Emine Toplayıcı, Demirel’in 

televizyondaki konuşmasını hayretler içinde dinlediğini söyledi. Bir insanın kısa sürede 

böylesine zıt fikirler beyan etmesine anlam veremediğini belirten Toplayıcı, Demirel’e 

‘hayal kırıklığını’ içeren bir mesaj gönderdiğini kaydetti. Toplayıcı, şöyle konuştu: “Biz 

Demirel’i demokrat bir insan biliyorduk. İlk oyumu da ona verdim. Başörtülü bir 

insanım, bu nedenle çalışamıyorum. Demirel başörtüsüne ‘siyaset’ diyor. Peki ben ona 

oy verdim, onun emriyle mi örtündüm? Yıllardır demokrat olduğunu sandığımız 

insanlar bu çizgideyse ya kavramların içi boşalmış ya da biz yıllarca hayal görmüşüz. 

Demirel, derneğimizin kendisine yaptığı ziyarette ‘ümidinizi yitirmeyin’ demişti. Şimdi 

sarf ettiği sözlerle milyonlarca insanı ümitsizliğe sürükledi. Bu sözler ona hiç 

yakışmadı.”  

Demirel’le yapılan görüşmeye katılan Dernek Başkan Yardımcısı Aysun Çelebi, 

Demirel’in o gün kendilerine büyük destek verdiğini belirtti. Çelebi, “Demirel bizi çok 

sıcak karşılamıştı. Başörtüsü yasağının mantıksız ve haksız olduğunu anlatmış, bu 

konuda Kur’an’dan da ayetler okumuştu. Bize ‘hakkınızı aramaya devam edin, 

yanınızdayım’ mesajı vermişti.” dedi. Demirel’in önceki gün sarf ettiği sözleri 

duyduğunda hayal kırıklığına uğradığını belirten Çelebi, “Ortada büyük bir çelişki var, 

çok şaşırdım. Biz Demirel’i bize destek veriyor sanıyorduk. Madem biz o gün haklıydık, 

şimdi ne değişti anlayamadım.”  

2002’de ne demişti?  



Hakikat inancı olan insanlar haklarını, davalarını anlatmaktan yorulmaz, kendini 

savunur. Benim anamın, nenemin, bacımın başı örtülüydü. Eşimin başı açık. Bizim aile 

bir araya geldiği zaman başı örtülü veya açıklar arasında hiçbir zaman kutuplaşma 

olmuyor. Başörtüsü yasağının mantığı yoktur. Kamuoyu desteğini önemsiyorum. Bu çok 

önemli. Kendinizi, derdinizi anlatmaya devam edin. Toplum bu tür yasaklara karşı 

çıkmalı. Hakkın savunuculuğunu üstlenmeli. Ancak bugünkü toplum bunu yapmıyor. 

Kâfi miktarda kamuoyu baskısı olsa zaten bu iş çok kolay çözülür. Başörtüsü yasağının 

okulların bahçesine, bazı askeri müzelere kadar indirilmesi çok yanlış bir olaydır. 

Makul olan, başörtüsünü takanların okul ve çalışma yerlerinde müsamaha ile 

bulunabilmeleridir.  

02.05.2006  

Habib Güler  

Ankara  
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Başbakan Erdoğan'dan Demirel'e sert cevap  

"Başı bağlı okumak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin" diyen Süleyman Demirel'e 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'ndaki konuşmasında çok sert 

bir cevap verdi.  

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin, bu ülkede 

normal olarak kendi din ve vicdan özgürlüğünün gereğini yerine getirenlere karşı farklı 

adresler çıkarmaya çalışmamasını isteyerek, ''Bu ülkenin evlatlarına kimse başka 

coğrafyada adres vermeye kalkmasın. O adresi vermek isteyenler önce kendileri oralara 

gitsin'' dedi.  

Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güzel 

yarınlara doğru çıktığı yolculuğun bütün engelleme gayretlerine rağmen hızla devam 

ettiğini bildirerek, ''Böyle bir dönemde milletimizin yüreğinde taşıdığı gelecek 

heyecanını, aynıyla yüreklerimizde taşıyor, hayallerimizi genişletiyor, umutlarımızı her 

dem taze tutuyoruz'' diye konuştu.  

Türkiye'nin ağıran ufkunu içlerine sindiremeyenlere, karanlığı özleyenlere, siyasetin 

zeminini kavga ve çatışma ile doldurma çabalarına karşı ülkenin gelecek heyecanını, 

insanların hayallerini, umutlarını korumanın kendilerinin görevi olduğunu kaydeden 

Erdoğan, şunları söyledi:  

''Türkiye'nin büyüklüğüne inanan her insanımız şunu bilsin ki bu ülkenin iyiliğe, 

güzelliğe, adalete, demokrasiye, kalkınmaya, doğru attığı adımlardan bir adım bile geri 

gidilmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden geçmişin girdaplarına sürüklemek 

isteyen anlayış, bu milletin doğruları karşısında kesinlikle mahkum olacaklardır. Şimdi 

söyleyeceklerimin 73 milyon vatandaşıma ulaşmasını özellikle arzu ediyorum: Herkes 
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ama herkes şunu bilmelidir ki biz AK Parti iktidarı, AK Parti kadroları olarak 73 

milyon vatandaşımızın hukukunu korumak için siyaset yapıyoruz. Ne yapıyorsak bunun 

için yapıyoruz.  

''DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALAMAYANLAR''  

Birilerinin geçmişte alıştıkları gibi onların sultalarına hizmet etmek için görevde olan 

bir iktidar değiliz. Birilerinin çıkarlarını korumak için veya onları daha da artırmak 

yönelik bir aracı kurum da değiliz.  

Bizler hem şahıslarımız hem partimiz adına ülkemizin mutluluğu ve huzuru için bugüne 

kadar atılması gereken adımlar nelerse bu adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. 

Buralara AK Parti iktidarı rastgele gelmedi. Halkımızın taleplerine cevap teşkil ettiği 

için geldi. Halkımız, kendi taleplerine cevap teşkil etmeyecek olanları herhalde iktidara 

getirecek değildi. Fakat ne yazık ki bugün hala bunun farkında olmayan, olamayan, 

olmak istemeyenler var. Onları da kusura bakmayın, demokrasiden nasibini almayanlar 

olarak nitelendiriyorum. Kaos içinde devraldığımız ülkemize, büyümenin, kalkınmanın, 

kavgasız siyasetin hazzını yaşattık. Geldiğimiz noktada ülkemizi geriye götürecek hiçbir 

çaba karşısında meydanı boş bırakma niyetinde değiliz.''  

DEMİREL'E CEVAP  

Başbakan Erdoğan, ''Birileri, hukukun işletilmesi veya yürütme olarak bağımsız 

kurumların yerine getirdiği görevler sebebiyle rahatsız oluyorsa, o, bir görevin yerine 

gelmesi sebebiyle sadece alkışlanır'' diye konuştu.  

Bundan rahatsız olanların, Türkiye'de normal olarak kendi din ve vicdan özgürlüğünün 

gereğini yerine getirenlere karşı farklı adresler çıkarmaya çalışmamasını isteyen 

Erdoğan, şöyle devam etti:  

''Onların geçmişini şöyle bir incelediğiniz zaman akşam başka, sabah başka konuşma 

özelliğine sahip siyaseti yapmakla temayüz etmişlerdir.  

Bu ülkenin evlatlarına kimse başka coğrafyada adres vermeye kalkmasın. O adresi 

vermek isteyenler önce kendileri oralara gitsin... Bu ülkenin evlatlarının adresi bellidir; 

780 bin kilometrekarelik Türkiye topraklarıdır. Bu toprakların içerisinden hangi 

tasarrufla sen kalkıp da 'Suudi Arabistan'a git' diyebiliyorsun? Bu yetkiyi nereden 

aldın? Kim sana bu yetkiyi veriyor? Bu adresi nasıl gösterebiliyorsun?  

Eğer bu noktada hala birilerinin teşvikiyle yeniden bir şeyler yapma gayreti içindeysen 

olabilir, bu da hakkınızdır. O zaman çıkarsın meydanlara... Meydanlara çıktığın zaman, 

bu ülkenin, bu düşüncelerine nasıl teveccüh gösterdiğini görürsün. Eğer yok mesele 

tarihte olduğu gibi bir yeğen-kardeş meselesiyse onun yeri de yargıdır zaten. Eğer 

buralardan kaynaklanan bir rahatsızlık varsa, bu rahatsızlık zaten bizim dışımızda olan 

bir gelişmedir ki bu konuyla ilgili olarak da bu ülkede iktidara ve bizim o mağdur ve 

mazlum vatandaşlarımıza bu tür sataşma yapma hakkını kendinizde bulamazsınız.''  

''KENDİ DEVRİ İKTİDARLARI''  



Konuşmasında, Türkiye'nin zaafa düştüğü zamanların göz önüne getirilmesini isteyen 

Erdoğan, o günlerin çok uzak günler olmadığını söyledi. Erdoğan, o günleri geride 

bırakarak, bugün Türkiye'nin işlerini işler hale getirdiklerini kaydetti.  

Bu durumdan bugün rahatsızlık duyanların da o günlerin aktörleri olduğunu ifade eden 

Erdoğan, ''Biz hala onların faturalarını ödüyoruz. Hala onlardan kalan faturaları... O 

faturalar var ya onları ödüyoruz'' dedi.  

Erdoğan, ''Millet, kendi devri iktidarlarını unuttu zannediyorlar. Millet bunları iyi 

biliyor. Buradan söylüyorum; yanılıyorlar, yanlış hesap yapıyorlar. 'Dün her şey çok 

iyiydi, bugün her şey çok kötü' diye yeni masallar anlatıyorlar'' diye konuştu.  

Rakamların iddiaları doğrulamadığını kaydeden Erdoğan, ''hala eskisi gibi affedersin, 

filanca şehrin filanca ilçesinin filanca köyünden örnekler vermekle 780 bin 

kilometrekarelik Türkiye'yi anlatamazsınız. Türkiye artık o Türkiye değil. Kimse bunu 

yutmuyor'' dedi.  

''ŞİMDİ KONUŞAN BEYEFENDİ''  

Hafta sonu Tekirdağ, Edirne ve Kırıkkale'ye ziyaretler yaptığını anımsatan Erdoğan, 

Tekirdağ yat limanının açılış törenine katıldığını söyledi. Erdoğan, 13 yıllık yatırımı 

kendilerinin bitirdiğini belirterek, ''Hem de üç yılda bitirdik. Bunlar hep onlardan 

kalma... Şimdi konuşan Beyefendiden kalma. Ta o zamanlardan kalma'' diye konuştu. 

[12:08:00]  
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Hz. Mesih ve nüzûl keyfiyeti  

Soru: Birçok hadis-i şerifte Hz. Mesih’in âhirzamanda tekrar dünyaya geleceği 

bildiriliyor. Bu geliş keyfiyeti hakkında neler söylersiniz?  

Hz. Mesih’in âhirzamanda tekrar dünyaya döneceğini ve bu nüzûl keyfiyetini bildiren 

yaklaşık yüz kadar hadis-i şerif var. Bu hadislerden en az kırk kadarı, hadis kriterleri 

açısından sahih sayılır.  

Biz, bu hadislerden şimdi sadece bir-iki örnek verelim: Mesela, Buhârî, Tirmizî ve 

Müsned’de rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Nefsim 

kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, adaletli bir hükümdar olarak Meryem oğlu 

İsa’nın aranıza inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve 

bolca mal dağıtacak. Mal o kadar çoğalacak ki, artık kimse onu kabul etmeyecek.” 

buyurmaktadır. Yine Müslim, Ebû Davud ve Müsned’de rivayet edilen bir başka 

hadiste de, “Ümmetimden hak üzere cihat eden bir taife kıyamete kadar devam 

edecektir. İsa b. Meryem nâzil olunca Müslümanların emiri: ‘Buyurun bize namaz 

kıldırın” diyecek, Hz. İsa da: “Hayır, siz birbirinizin emirisiniz. Bu Allah’ın İslâm 



ümmetine bir ikramıdır.’ diyecektir.” buyurur.  

Bunlar gibi daha başka hadisleri de kitabında toplayan Allâme Keşmirî, bir kısım 

âlimlerin, Hz. İsa’nın nüzûlüne işaret ettiğini kabul ettikleri dört âyet-i kerimeyi de 

almıştır. Bunlar: “Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.” 

(Âl-i İmran, 3/46) Âlimler, bu âyetten hareketle Hz. İsa’nın yetişkinlikte insanlarla 

konuşmasının nüzûl vaktinde olacağını söylemişlerdir. “Kitap ehlinden her biri 

ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir.” (Nisa, 4/159) İbn Abbas ve Ebû 

Hüreyre gibi sahabiler, bu âyet-i kerime hakkında Hz. İsa’nın nüzûlüne işaret ediyor 

şeklinde yorumda bulunmuşlardır. “O, kıyamete bir alâmettir.” (Zuhruf, 43/61) Bu 

âyette geçen “O” zamirini yine âlimler, Hz. İsa’ya işaret ediyor demiş ve onun nüzûlünü 

kıyamet alametlerinden saymışlardır. Bu hususta diğer bir âyet ise: “Doğduğum gün, 

öleceğim ve diri olarak gönderileceğim gün bana selâm olsun.” (Meryem, 19/33) 

âyetidir. Burada da âlimler, âyetin genel bir haşirin yanında Hz. İsa’nın hususî 

gönderilişiyle alâkalı olduğunu söylemişlerdir.  

Yukarıdaki âyet ve hadisler hakkında farklı yorumlarda bulunan âlimler de olmuştur. 

Onlardan bazıları, Hz. İsa’nın şahsen nüzûlünü, Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine aykırı 

bularak, bu nüzûla “şahs-ı mânevî” nüzûlü olarak bakmışlardır. Bazıları da âyet ve 

hadisleri daha değişik şekilde te’vil etmişlerdir. Günümüz âlimlerinden Bediüzzaman 

Said Nursî Hazretleri ise, daha farklı bir yorumda bulunarak Hz. Mesih’in nüzûlünün 

şahsen olacağını nefyetmemekle beraber, daha çok şahs-ı mânevî üzerinde durmuş ve 

Hz. Mesih’in nüzûlünü, Hıristiyanlık âleminin İslâm’a iktida etmesi şeklinde anlamıştır.  

Üstad, temelde meseleye böyle yaklaşırken, nüzûl keyfiyetiyle alâkalı hadislerde 

zikredilen Şam’da Ak Minare’ye inmesi, bir atın üzerine binmesi.. vb. hususlarda da 

katiyen tafsilata girmemiştir. Bu konuda zannediyorum sadece o değil; daha başka 

muhakkikler de, sû-i istimale yol açar ve ileride büyük bir yalan olarak yüzümüze 

çarpılır düşüncesiyle, her zaman dikkatli davranmış ve bu türlü konularda gereksiz 

yorumlara girmemişlerdir. Girmemişlerdir; zira bilinen bir gerçektir ki Efendimiz 

(sallallâhu aleyhi ve sellem), gaybdan verdiği haberlerde, açık ve herkesin anlayabileceği 

bir dil kullanmamış; aksine olay ve hâdiseleri bir temsil ya da müteşabih bir ifadeyle 

anlatmıştır. Hem Üstad, hem de diğer muhakkikîn, Hz. Mesih’in nüzûlüyle alâkalı bir 

kısım müteşabih, ya da muğlak ifadelerin, bazı ravilerin tevili olduğu ve yine birtakım 

isimlerin de onlar tarafından hadise sokulduğu görüşündedirler. Dolayısıyla da, hadiste 

geçen Şam, minare, at.. vb. isimler, bu çerçevede değerlendirilebilir. Nitekim sadece 

muhakkikinin anlayacağı bu tür eklemeler, başta (kasdî olmaksızın) sahabe 

efendilerimiz tarafından yapılmıştır. Burada, Ebû Hüreyre ile alâkalı şu hususu misal 

olarak zikredebiliriz. Efendimiz, “Ben ümmetimi ahirette abdest azalarından tanırım.” 

buyurur. Hadiste abdest azalarının parlaklığını ifade için kullandığı tabir, “gurren 

muhaccelîn=alınları bembeyaz” ifadesidir. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh), burada 

hadise bir ekleme yapararak, “Abdest uzuvlarının daha genişçe beyazlaması için siz 

onları daha geniş yıkayın.” der ve kendisinin kollarını/ayaklarını dirseklerinin üstüne ve 

dizlerine kadar yıkadığını bildirir. Bundan dolayı diyebiliriz ki Hz. Mesih’in 

ahirzamanda iniş keyfiyetiyle ilgili birtakım kelimeler, daha sonra hadise katılmış 

ilavelerdir ve bunlar, Efendimiz tarafından söylenmiş gibi gözükse de, O’na ait değildir.  

Bu hususta bir hâtıramı aktarmak istiyorum: Bir gün, duasını alayım düşüncesiyle, 

sevip-saydığım büyük bir zatın ziyaretine gitmiştim. Mesele dönüp dolaşıp Hz. Mesih’in 

nüzûlüne gelince; “Ahirzamanda Hz. Mesih nüzûl edecek, eline kılıcını alacak, insanları 



haklaya haklaya İstanbul’a kadar gelecek, sonra da kılıcını Sultanahmed’in minaresine 

asacak.” dedi. Ben böyle birisinin bu şekildeki açıklamalarına şaşıp kalmıştım. 

Haddizâtında çok zeki ve aynı zamanda Arapçaya hakim olan bu zat, zannediyorum 

hakkında hüsn-ü zan ettiği ya da keşfine-kerâmetine inandığı insanlardan duyduğu bu 

tür şeylere, i’mâl-ı fikir etmeden ve bu kabil konuları muhkemata ircâı düşünmeden 

inanıyordu. Halbuki birazcık düşünmüş olsaydı, Efendimiz döneminde ne minare denen 

nesnenin, ne de Sultanahmet Camii’nin olmadığını düşünerek böyle bir ifadeden 

vazgeçecekti. Bu türlü şeyler zaman zaman belki hepimizde olabilir; hakkında hüsn-ü 

zan ettiğimiz kimselerden duyduğumuz şeylerle alâkalı ne Kur’ân’da, ne Sünnet’te, ne 

de büyüklerin yorumlarında hiçbir şey olmamasına rağmen, onları hemen kabul eder ve 

çevremize de anlatırız.  

Bir de, Üstad’ın çokça üzerinde durduğu bir zılliyet ve asliyet mevzuu var ki, bununla 

ilgili kısa açıklamada bulunmanın da yerinde olacağı kanaatindeyim. Şöyle ki: Enbiya-ı 

izam, Cenâb-ı Hakk’ın Zâtî tecellilerini temsil ederler. Bunun aklen bütün insanlar için 

düşünülmesi de söz konusu olabilir. Zira hemen her insan üzerinde, Cenâb-ı Hakk’ın 

isimlerinden biri daha hâkimdir. Dolayısıyla aynı mazhariyeti paylaşan insanlar, bazen 

birbiriyle karıştırılabilir. Diyelim, Hz. Mesih bir reşhadır. Bir başkası ise, velâyet-i 

kübrâya mazhar olduğundan, seyr-i ruhânîyesinde onunla aynı yörüngeyi paylaşır ve 

seyrini o zatın izinde, onun ekseninde sürdürebilir. Dolayısıyla o zata bakılınca, bazen 

asla iltibas da söz konusu olabilir. Yani bazen gölge, asıl zannedilir. Halbuki bu bir 

yanılmadır. Bu mânâda “cüz”ün “kül” görünmesi, daha doğrusu vehmedilmesi çokları 

için her zaman bir iptila vesilesi olagelmiştir...  

Bu açıklamalardan hareketle, aslında Hz. Mesih’in nüzûlü, Mesihiyet şeklinde değil; 

Mehdîlik ve Muhammedîlik şeklinde olacaktır, denebilir. Böyle bir gerçeğin tahakkuk 

keyfiyeti ne şekilde olursa olsun, bence mühim olan her Müslümanın Kur’an’ın ruh ve 

manasını ârızasız temsil edip her zaman bu “menheli’l-azbi’l-mevrûd=tatlı su 

kaynağı”nın başında durup o temiz, o pak, o nezih kaynaktan yararlanıp ve başkalarını 

da yararlandırmaktır. Bir diğer önemli husus da, bütün bunları belli şahıslara bağlama 

yerine, konuyu bir şahs-ı mânevî konusu olarak değerlendirmektir. Yine de bu mesele, 

çok münakaşası yapılacak bir meseledir. Zira bu konuda ötedenberi sevâd-ı azam’ın 

kabul ettiği esaslar var. Bu esaslar çiğnendiğinde, ciddî iftiraklar doğabilir. Zaten Üstad 

da, belki elli yerde bu nüzûl ve temsili anlatmış ve ancak Onu nûr-u firâsetle bakanlar 

sezebilir? demiştir. O halde, bütün bunları nazar-ı itibara alarak, ahirzamanda Hz. 

Mesih’in gökten inmesini intizar etmenin bizim vazifemiz olmadığını ifade edebiliriz.  

Hıristiyan âleminin İslâm’a iktidâ etmesi meselesine gelince; Allah Rasulü (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) âhirzamanda yeryüzünü işgal edecek insanların fizyonomilerini çizip 

resmederken, daha ziyade bazı Uzakdoğu insanlarını âdeta resm ve tarif etmektedir. Bu 

tariflerde daha çok ablak suratlı, kalkık çeneli, elmacık kemikleri dışarıya çıkık, 

burunları basık, gözleri çukur insanlar nazara çarpmaktadır. Ayrıca yine bu hadislerde 

Hz. Mesih ve Mehdi’nin ortaya çıkması ve Hıristiyanlarla Müslümanların bir bütün 

olarak hareket etmesi de, yeryüzünün bu insanlar tarafından işgal edildiği zamana 

rastlayacağı vurgulanmaktadır.  

Bu hadisle ilgili yorumlarda, Hıristiyanlığın iktidâsının, tamamen İslâmiyet’e dehalet 

şeklinde olabileceği gibi, içinde bulundukları karışık, bulanık ve kaoslu bir ortamdan 

sıyrılıp, ıstıfâ edip (saflaşıp) tekrar Hz. Mesih çizgisine gelmeleri şeklinde de olabileceği 

akıldan uzak değildir. O halde onlar, ihtimal tam manasıyla Şeriat-ı İslâmiye’yi 

benimsemeyecekler ama, başları sıkıştığı an Müslümanların vesâyetini kabul edecek ya 



da günümüzde bazı bölgelerde olduğu gibi, gelip toplu halde Müslümanlığa 

gireceklerdir. Dolayısıyla, bu birlik ve beraberliği sadece âhirzamanda dünyanın işgal 

edildiği ana has kılmak yanlış olur. Zira günümüzde de, aynı tür vifak ve ittifak, cüz’î 

ölçüde de olsa var sayılabilir. Nitekim biz bunu, komünizmin yıkılacağı ana kadar belli 

ölçüde yaşadık; Hıristiyanlıkta sabit kalanlarla bir araya gelerek, inkar-ı Ulûhiyet’e, 

ateizme karşı bir pakt kurduk. Gelecekte de daha değişik tehlikelere karşı, başka 

birleşmeler de söz konusu olabilir. 

20.02.2004 

  

  



 "İslami terör Pentagon'da üretildi" - Ropörtaj: Oktay Sinanoğlu 

Henüz 26 yaşındayken dünyanın en genç profesörü olarak Yale Üniversitesi'nde 

ders vermeye başlayan, iki kez nobele aday gösterilen fizik , kimya ve moleküler 

biyokimya konusunda dünya çapında üne sahip olan ve Türk Einstein'i olarak bilinen 

Prof Dr Oktay Sinanoğlu Afganistan operasyonundan küreselleşmeye kadar değişik 

konularda KOMPLO.COM'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.  

Son günlerde sıklıkla dile getirilen İslami Fundamentalizm kavramının suni olarak 

üretildiğine dikkati çeken Sinanoğlu," Herkes diyor ki İslami terör şöyle, radikal 

İslamcılar böyle... Radikal İslam Pentagon'da üretilmiş bir kavramdır. Amerika'da 

beyin yapıcılar kavramları üretir, medya, üniversite ve strateji kuruluşlarıyla bu 

kavramları dünya gündemine sokarlar. Ardından da operasyonlar başlar. Bakın 

1990'lı yılların başında Pentagon'da görevli bir fizikçi dostum açık ve net olarak şunu 

demişti; "Bugünlerde Pentagon'daki generaller yeni düşman arayışına girdiler. 

Komünizm çöktü yeni düşman olarak İslam hedef seçildi. Çok yakında İslami terör 

lafını duyacaksınız" Sonra ne oldu? Herkes neler yaşandığını biliyor" şeklinde 

konuştu.  

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI SENARYODUR  

Yaklaşık 40 yıldır M.İ.T, Yale gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde kürsü 

başkanlığı yapan Prof Sinanoğlu son yıllarda gündemimize giren bir çok kavramında 

kasıtlı olarak üretildiğini iddia ediyor. Medeniyetler Çatışması tezinin de sipariş 

üzerine hazırlandığını iddia eden Sinanoğlu "Amerika'nın yeni düşmanı olarak 

belirlenen İslam için tezgahlanmış bir tezdir bu. Huntington'a havale edilmiştir. 

Amerika bunu hep yapar. Gelecekte olacak olaylar yada politikalar için tezler 

yazdırır, kürsüler açtırır, kitaplar yazdırır. Sonra da basın aracılığı ile, filmlerle 

dünyaya yayar. Aslında Amerika'da Huntington'a ve Medeniyetler Çatışması tezine 

kimse yüz vermez. O üçüncü dünya ülkeleri için bir tezdir"diyor.  

Küreselleşmenin de Türk aydını tarafından yanlış anlaşıldığını savunan Prof 

Sinanoğlu, Türk aydınının özellikle de basınının olayları anlamadan, derinlemesine 

incelemeden gündemine alıp şişirdiğini söyledi. Küreselleşme sözünü ortaya atanlar 

için "Küresel Kraliyetçiler" tanımını kullanan Sinanoğlu "Diyorlar ki 3-5 şirket 

karını arttırmak için dünya çapında iş yapıyor. Küreselleşme budur diyorlar. 

Küreselleşme bu değildir. Küresel Kraliyetçiler gizli bir yapılanmadır. 1700'lü 

yıllardan bu yana gelir. Bu örgütlenmenin temelinde belli bir ırk yada din yok. 

Gizlilik temel esaslarıdır. Hakim sınıf kavramı vardır. Küreselleşmede ki temel 

amaçta 'kraliyet' olarak tanımlanan tek dünya devletini kurmak ve yönetim dışındaki 

hakim sınıfa hiç bir hak tanımamak hedeftir. Yarı gizli yarı açık vakıflar kurarlar, 

sosyal yardım kuruluşlarıyla dünya çapında lobiler yaparlar. Amerika 'da yaygın 

olan kanı 11 Eylül saldırılarının da anti küreselcilerle bu kutsal ittifakın bir 

organizasyonu olduğu yönünde" şeklinde konuşuyor. Yeni Dünya Düzeni sözününde 

bir senaryo olduğuna işaret eden Sinanoğlu " Bakın 1 Dolar'ın üzerine. Latince ' yeni 

dünya düzeni' yazar. Pararın basım tarihi 1776'dır. Paranın üzerindeki sembol de 

Amerikan Meclisinin girişindedir. Bunlar bilinen gerçeklerdir ancak komplo teorisi 

olarak hafife alınır" dedi.  



KUTSAL İTTİFAK VE AB  

Dünyanın dört bir yanında yaklaşık 40 yıldır konferanslar veren, bilimsel çalışmalar 

yapan Prof Dr Oktay Sinanoğlu son yıllarda gündeme gelen bir takım 

yapılanmalarında çok tehlikeli olduğunu iddia ediyor. 

Dünyada görünenin aksine 1700'lü yıllardan bu yana gizli örgütlenmelerin etkili 

olduğunu savunan Prof Sinanoğlu "Bu illa ki bir dine yada ırka bağlı olmayı 

gerektirmez. Mesela Bush ailesi Anglo-Sakson'dur ve 120 yıldır bu örgütlenmeye 

hizmet eder. Tüm dünyada örgütlüdürler. Bunlar diyor ki dünyada insanların çoğu 

ahmaktır hiç biri işe yaramaz. Dünyayı biz idare edecez. Toplasak toplasak, biraz da 

abartsak toplamları 2 milyonu geçmez. İnsanların gerisi hiç bir işe yaramaz,hatta 

arada kalan 5 -10 milyon insan kırılırsa iyi bile olur diyenler var. Tamamiyle insanlık 

düşmanı, tamamiyle kendi takımının hakimiyeti esasına dayanan ve bu meseleye de 

din gibi inanan bir ögrütlenme çeşidi." şeklinde konuşuyor.  

Kutsal İttifak olarak adlandırılan bu örgütlenmenin dünyayı kendi hakimiyetlerinde 

tutmak için bir kaç bin kişinin bile öldürülebileceği eylemleri kolaylıkla 

gerçekleştirebileceğini iddia eden Sinanoğlu "Son yıllarda Türkiye'de bir tartışma 

aldı başını gitti. Yok Batı'da ulus devlet bitti, ulus dilleri kaybolacak diye. Yok öyle 

bir şey . Avrupa Birliği projesi dünya devleti projesinin bir ön aşamasıdır. Ancak bu 

örgütlenemin yaptığı bir şey daha var. Resmi söylemin dışındaki herşeye komplo 

gözüyle bakılmasını sağlamak. Bütün bunları ben söylemiyorum. Amerika'da , 

Avrupa'da bir çok çevrede bunların belgeleri ortaya çıkmaya başladı bile" dedi.  

  

İngilizler iki Ermeni devleti planladı 
  

Sayı: 540  |   Erhan Başyurt  



Ermeni soykırımı iddiaları yeniden gündemde. Bu 

kez Prof. Dr. Halil Berktay ve Prof. Dr. Taner 

Akçam gibi Türk akademisyenler, Orhan Pamuk 

gibi tanınmış Türk yazarlar soykırımı iddialarını 

doğru bulduklarını açıktan ifade ediyor.  

1915 olaylarının üzerinden 90 yıl geçmiş olmasına 

rağmen halen netlik kazanmamış olan iddiaların 

doğru olup olmadığını, konunun uzmanı Prof. Dr. 

Hikmet Özdemir’e sorduk.  

Türk Tarih Kurumu’nun Ermeni Araştırmalar 

Merkezi’nin başında bulunan Özdemir, üç yılı aşkın 

bir süredir bütün mesaisini Ermeni olayları üzerine ayırmış, yurtiçi ve yurtdışında 

arşiv incelemeleri yapmış. “1915 olaylarının her gününün hesabını verebiliriz. 

Elimizde her türlü belge ve bilgi mevcut.” diyecek kadar alanında iddialı.  
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“Salgın Hastalıktan Ölenler” kitabı yeni yayımlanan Özdemir, aslında yakın tarih 

uzmanı; Turgut Özal ve Erdal İnönü’ye danışmanlık yapmış. Ermeni meselesi üzerine 

araştırmaları bilimsel merakının ürünü. Özdemir, “Eğer araştırmalarımda soykırımı 

olduğu neticesine varsaydım, bilim adamlığının gereği olarak bunu açıktan 

söylemekten de kaçınmazdım.” diyor. Özdemir’e göre, iddialar ya bilmemekten ya da 

kasıtlı çarpıtmalardan ibaret.  

 

Röportaja başlarken, “Sizin sorularınız karşısında konuşmam içerisinde zaman zaman 

Ermeniler ifadesi geçecek. Bundan kastım, Birinci Dünya Savaşı’nda Türklere karşı 

çeteler oluşturan, Müslümanları katleden Ermenilerdir. Yoksa, şu anda Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayan insanlarımızı kastetmiyoruz.” diyerek, bu 

konuda hassasiyetini ortaya koyuyor.  

 

Uzun süre medyadan uzak kalarak araştırmalarını bilimsel ciddiyetle sürdüren 

Özdemir, suskunluğunu Aksiyon’a bozdu. İngiliz, Rus ve Fransızların Ermenileri nasıl 

kullandıklarını delilleri ile birlikte anlatan Özdemir, çarpıtılan gerçekler ve 

Ermenilerin Atatürk ve İsmet İnönü’ye suikast girişimleri konusunda da çarpıcı 

açıklamalar yaptı. 

 

-Ermeni soykırımı iddialarının kaynağı nedir?  

 

Bu türden iddialar Birinci Dünya Savaşı başlarken, İngiltere merkezli savaş 

propagandası olarak gündeme getirildi. Savaş boyunca da sürdürüldü. 

 

-Yani tehcir hadisesi olmadan önce mi gündeme getirildi? 



 

Tehcirden önce başlıyor bu iddialar. Çünkü, zorunlu göçten önce Anadolu’da Ermeni 

ayaklanmaları var. Bazı meslektaşlarımız konuyu iyi bilmedikleri için ya da bilip de 

gizlemek niyetiyle olabilir, ayaklanmalara işaret etmeden açıklama yapıyor. Oysa, 

Anadolu’da ayaklanmaların nerelerde olduğunu, nasıl bir seyir izlediğini biliyoruz. 

Muş’ta, Maraş Zeytun’da, Şebinkarahisar’da ve değişik yerlerde ayaklanmalar var. 

Van’da ise, çok kapsamlı bir isyan ve Ermenilerin kendileri için yönetim oluşturmaları 

söz konusu. 

 

-Peki, İngiliz propagandasının hedefi ne?  

 

Biliyorsunuz birkaç ay sonra, Mart 1915’de İngilizler Çanakkale’ye asker çıkardı. 

İngilizlerin Çanakkale’ye asker çıkarmasıyla özellikle Zeytun’daki ayaklanma 

arasında birebir ilişki var. İkisi de aynı gün, 18 Mart’ta başladı. 

 

-Bu ilişki nasıl oluştu? 

 

Savaş öncesine dayanan bir ilişki bu. 1914’te Maraş’ın Zeytun Ermenilerini temsilen 

bir heyet Rusya’nın St. Petersburg şehrine gidiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ile 

birlikte Fransız ve İngiliz dışişleri bakanlıklarından, ayaklanacaklarını belirterek silah 

ve cephane yardımı yapılmasını istiyorlar. Bu talep, Rus Dışişleri Bakanlığı’nın 

yazışmalarında yer alıyor. Paris ve Londra’ya da yansımış. 

 

İzmir’i Yunan’a vermeyi 1914’te planlamışlar 

 

-Sadece Zeytun Ermenileri ile mi bir bağlantı söz konusu?  

 

Van’daki, İstanbul’daki Ermenilerin de özellikle Rusya ile ilişki kurmak suretiyle 

kapsamlı bir ayaklanma planladıkları görülüyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir 

diğer önemli nokta, Osmanlı hükümetinin savaşa katılacağı henüz belli değilken, 

Ermeni Taşnak Komitesi’nin Erzurum’da yaptığı kongrede aldığı karardır. Söz 

konusu kongrede Taşnak Partisi, bir dünya savaşı çıkarsa kendilerinin tarafsız kalmak 

istediğini karara bağlıyor. Şimdi siz bir devletin parçasısınız, o devlet bazı ittifaklar 

yapıyor ve siz bağımsız bir karar alıyorsunuz. Biz bu savaşa devletin safında 

katılmayacağız diyorsunuz. 

 

-Propagandaların mimarı İngiltere’nin rolünü biraz daha açar mısınız?  

 

İngiltere’de yaptığımız çalışmalarda başka bazı sonuçlara vardık. Daha savaş 

başlamadan evvel, İngiliz devletinin yetkili birimleri Anadolu’da Osmanlı toprakları 

üzerinde başka tasarruflarda bulunmuşlardı. Ki bunlardan bir tanesi çok önemlidir. 

Biz hep Sevr Anlaşması ile İzmir’in Yunanlılara terk edildiğini sanıyorduk. Oysa 

yaptığımız çalışmalarda gördük ki, savaş başlamadan önce İngiliz Savaş Kabinesi’ne 

sunulan rapor ve haritalarda İzmir’i Yunanlılara bırakmışlar. İstanbul ve Boğazları 

da Rus bölgesi olarak kabul etmişler. Daha savaş başlamadan Osmanlı topraklarını 

paylaştırma söz konusu.  

 

-Bu paylaşımda Ermenilere de toprak tahsisi var mı? 

 

Evet. Kilikya diye bilinen bölgede Çukurova’da bir Ermeni krallığı öngörülüyor. Van 



bölgesinde de bir Ermenistan cumhuriyeti. İki ayrı Ermeni devleti planlanmış. 

 

-Neden birisi krallık, diğeri cumhuriyet? 

 

Bunu kendi aralarında tartışmışlar. Maraş bölgesindeki, Kilikya’daki Ermenilerin 

dağlı, kaba saba insanlar oldukları ve cumhuriyeti beceremeyecekleri düşünülmüş. 

Bunların başına Avrupa’dan soylu bir kral atanmasının daha iyi sonuç vereceği 

tasavvur edilmiş. Van bölgesindeki Ermenilerin okuryazar oldukları ve cumhuriyeti 

yürütebilecekleri öngörülmüş.  

 

Sanatçı değil, isyanın liderleriydiler 

 

-Bu görüş, Rus Çarlığı’nın yaklaşımı ile de uyumlu mu? 

 

Rus Çarlığı’nın durumu son derece ilginç. Ruslar, sınırın öte tarafındaki Ermenileri de 

içine alacak şekilde genişlemeleri şartıyla Kafkasya’daki Ermenilere özerklik 

vereceğini telkin ediyor. Şimdi tabii, tehcir veya zorunlu göç kararının nasıl verildiğini 

anlayabilmek için Rusya, İngiltere ve Fransa’nın bölge ile ilgili faaliyet ve planlarını 

birlikte düşünmek gerekiyor. 

 

-Tehcir kararı bunlardan dolayı mı alındı? 

 

Tehcir kararı doğrudan doğruya ordunun güvenliğini sağlamak üzere alınmış bir 

karar. Belirli birtakım vilayetlerde Ermeniler askeri birliklere saldırmaya başlıyor. O 

dönemde, askeri sevkıyatlar var. Ordunun mühimmat sevkıyatlarına pusu kuruyorlar. 

Askerin sevk edildiği bölgelerde demiryolları istasyonlarına, cephane ve evrak taşıyan 

konvoylara saldırıyorlar.  

 

-Tehcir talebinin ordudan gelmesi bundan mı kaynaklanıyor? 

 

Esasında, Başkumandanlık Vekaleti’nden hükümete gelen yazıda iki öneri var. 

Güvenlik nedeniyle Doğu Anadolu’daki Ermenileri Kafkasya’ya doğru yöneltelim. 

Bizce uygun olan budur diyorlar.  

 

-Kafkaslar o sırada Osmanlı toprağı değil, ama... 

 

Evet, değil. Ermenilerin yaşadıkları bir bölge var Kafkasya’da, işte bugünkü 

Ermenistan Cumhuriyeti. Oraya yönlendirelim diyorlar. Kafkasya tarafına 

gönderilmeleri halinde, gerçek anlamda ‘sınır dışı etmek’ (deportasyon) olurdu.  

 

-İkinci önerileri nedir? 

 

Ermenileri savaş alanlarının dışında bir bölgeye aktaralım diyorlar. Dahiliye Nazırı 

Talat Paşa, Ermenilerin yine Osmanlı toprakları içinde, yeniden iskan edildikleri 

yerlerde yüzde 10’u geçmeyecek şekilde dağıtılmalarını kabul ettiriyor. Yeni 

yerleştirme bölgesi olarak da Suriye ve Mezopotamya seçiliyor. Bu bölgelerde o zaman 

pek Ermeni yaşamıyordu. Gittikleri yerlerde de bunlar kendi yaşamlarına uygun 

hayat sürdürebilsinler diye, kırsal kesimden olanlar tarım bölgelerine, meslek 

erbapları da şehirlere yerleştirildi.  

 



-Peki tehcir ‘etnik temizlik’ kastıyla yaptırıldı denebilir mi?  

 

Eğer kafanızda önyargı varsa, ‘bu bir etnik temizliktir’ diye bu olayı kullanırsınız. 

Ama, bu hastalıklı bir düşünce tarzı. Dikkat edilmesi gereken husus şu: Ayaklanma 

halindeki Ermeni topluluklar göçe tabi tutulmuştur. Diğerlerine kati suretle 

dokunulmamıştır. Doğu Anadolu’daki Protestan Ermenilere dokunulmamıştır.  

 

-İstanbul’dan da tehcire tabi tutulanlar yok mu? 

 

O dönemde, İstanbul’da 100-120 bin civarında Ermeni varken, zorunlu göçe tabi 

tutulanların sayısı 2 bindir. Bu kişiler için yayınlarda müzisyen, akademisyen deniyor. 

Ama bir özellikleri daha var. Silahlı gizli örgütlerin merkez yöneticiliği. Kimse bunları 

söylemiyor.  

 

-Eskişehir’den de Ermeniler sürülüyor. Onlar niçin?  

 

Çünkü bütün asker sevkıyatı oradan yapılıyor. Daha önce Dörtyol’da, Eskişehir’de 

sabotajlar söz konusu. Almanya’dan cephane geliyor. Pozantı’ya kadar bu 

götürülüyor. Tehcirde gaye, geri hatları ve sevkıyat hatlarının güvenliğini sağlamak 

zaten.  

 

Tehcirin dünyada örnekleri var 

 

-Tehcirin tarihte başka örnekleri var mı? 

 

Maalesef örnekleri var. Bu iyi bir şey değil tabii. Bunun trajik sonuçları oluyor. Nakil 

esnasında yaşanabilecek bir dolu dramatik olayı göz ardı edemezsiniz. Yeniden 

yerleştirme, Osmanlı’da bir devlet politikası olarak her zaman uygulanmış. İsyan eden 

gruplar, başka bölgelere zorla iskan edilmişler.  

 

-Bu politika Cumhuriyet döneminde de sürmüş galiba? 

 

Evet. Cumhuriyet dönemi örnekleri de var. Şeyh Sait isyanı ve ondan sonraki 

isyanlarda, isyan eden topluluklar, bir önlem olarak yeniden iskana tabi tutulmuş. 

İsyancı gruplar etkisiz hale getirildikten sonra, yardımcı olan topluluklar zorunlu 

iskana tabi tutuldu. Eğer burada ‘etnik temizlik’ kastı bulunsa, tehcir sonrası onlara 

tarımla uğraşma, hayvancılık yapma gibi imkanlar tahsis etmezsiniz. 

 

-Dünyada da örnekleri mevcut mu? 

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika, Pearl Harbour’daki Japon asıllı 

vatandaşlarını tehcire tabi tutmuş. 1941-42 yıllarında Doğu Polonya’da Ruslar 

uygulamış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin’in, Sovyetler Birliği’ndeki Türk 

topluluklara yönelik benzer uygulamaları söz konusu.  

 

-Etnik temizlik nedir, o zaman? 

 

Sırplar, birkaç yıl önce Bosnalı Müslümanlara etnik temizlik politikası uyguladı. 

Silahlı grupların, silahsız sivil insanları önlerine katarak sürmeleri ve yok etmeyi 

amaçlamalarıdır, etnik temizlik. Etnik temizlik, Türklere ve Müslümanlara karşı 



Birinci ve İkinci Balkan savaşlarında yapıldı. ‘93 Harbi ve Birinci Dünya Savaşı öncesi 

Kafkaslar’da Türklere karşı yürütüldü. Oysa Osmanlı, sadece savaş sırasında ve geçici 

olarak tehcir kararı aldı. 

 

-Tehcirin geçici olduğu kaydı çok net mi?  

 

Güvenlik gerekçesi ile yapılan tehcir, Mart 1916’da durdurulmuştur. 1917’de de Geri 

Dönüş Kararnamesi yayımlanmıştır. Söz konusu şahısların mal ve mülkleri satılmış 

ise, bunlar defterlere kaydedilmiş ve iade edilmek üzere devletin ilgili birimlerine 

teslim edilmiştir.  

 

-Tehcirin yok etme kastı taşımadığını gösteren başka ne gibi uygulamalar mevcut? 

 

Herkes şunu kesin olarak bilmeli. Tehcirin hiçbir şekilde yok etme kastı yok. Her kim 

var diyorsa, iki nedenden dolayı diyordur. Ya Halil Berktay gibi bilgisizlik sebebiyle ya 

da Ermeni tarihçiler gibi kasıtlı olarak. Kurulabilecek bütün platformlarda, tehcirin 

imha amacı taşımadığını kanıtlayabilecek durumdayız. Zaten, bir yok etme kararı 

olsaydı, 1918’de İstanbul işgal altındaydı. Bütün Osmanlı arşivleri kontrolleri 

altındaydı ki, bunların bir kısmını da götürdüler. Hangilerini götürdüklerini bugün 

artık biliyoruz. Çünkü fotokopilerini geri getirdik. Meclis-i Mebusan’ı basıp önde 

gelen şahsiyetleri Malta’ya götürdüler. Orada soruşturmalar yapıldı. Amerika’dan da 

söz konusu şahıslarla ilgili deliller istendi. O şahıslarla ilgili delil olmadığı için İngiliz 

hükümetinin kararı ile esirler serbest bırakıldı. Uluslararası açıdan da o dönemde 

konu her türlü yargıya açıktı.  

 

-Ama deniyor ki, işgal altında İstanbul’da mahkemeler kuruldu. Söz konusu kişilerin 

suçlu olduğuna karar verildi ve buradaki ifadeler de imha kastını ortaya koyuyor? 

 

Bu Taner Akçam ve Halil Berktay tarafından kamuoyuna yönelik yapılan yanlış 

bilgilendirmeler. Bir kere Osmanlı döneminde, 1918-19 yıllarında yapılan 

yargılamalar tehcirle ilgili ilk ve tek yargılamalar gibi gösteriliyor. Bu çok büyük bir 

aldatmaca. Tehcirle ilgili ihmali görülen görevliler hakkında, Talat Paşa dahiliye 

nazırı iken 1915-16 yıllarında soruşturmalar yapılmıştır.  

 

-Bu soruşturma kapsamında yargılananlar da oldu mu? 

 

Dahiliye Nazırı Talat Paşa, zorunlu göç sırasında merkeze ulaşan bazı rapor ve 

duyumlardan hareketle, dört güvenilir ismin başkanlığında dört ayrı tahkikat heyeti 

kuruyor. Bu nasıl bir iş ki, hem hükümet etnik temizlik kararı almış olacak hem de 

birkaç ay içerisinde tahkikat heyetleri kurarak, kusuru olan kişileri mahkemeye 

çıkaracak. Heyetlere, kusuru olan kişileri saptadığınızda bize bildirmeden, 

bulunduğunuz bölgedeki askeri mahkemeye sevk edin deniyor. Bu şekilde 1347 kişi 

yargılanıyor. Aralarında ceza alanlar ve görevden uzaklaştırılanlar da oluyor.  

 

Ermeni mebusları öldüren iki kişi idam edildi 

 

-Tahkikat sonucu haklarında idam kararı verilenler var mı? 

 

1915’te Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Ermeni kökenli mebuslar var. Olayların 

gelişim sürecinde anlaşılıyor ki, bu mebuslardan birkaçı Osmanlı ordusuna karşı 



ayaklanmayı bizatihi örgütleyen kişiler. Silahlı Ermeni gönüllülerini örgütlüyorlar. 

Ama çoğunluk görevlerine devam ediyor. Hükümeti eleştirseler de yasama görevini 

yürütüyorlar. Bu Ermeni silahlı ayaklanmasını örgütleyen Ermeni mebuslardan iki 

tanesi, çete rolü üstlenmiş katiller tarafından Diyarbakır’a sevk edilirken öldürülüyor. 

İşte bu iki katil, yakalanmış, yargılanmış ve idam edilmiştir.  

 

-Tehcir kararı da, kusurluları soruşturma, yargılama ve infaz da aynı hükümet 

döneminde oluyor o halde?  

 

Bazı akademisyenlerin söylemek istemedikleri, bilmedikleri veya ihmal ettikleri 

hususlardan birisi de budur. Diğeri, ayaklanmayı söylemiyorlar. Dilleri onu söylemeye 

varmıyor. Ayaklanma olması, Türklerin katledilmesi demek. Nitekim Muş bölgesinde 

90 bin Müslüman tehcir kararından önce katledilmiştir. Çetelerin öldürdüğü iki 

Ermeni mebusu, bu katliamların örgütleyicisi olmuştur. 

 

-Çetelerin, Teşkilat-ı Mahsusa tarafından kullanıldığını iddia edenler var? 

 

Fakat, medyanın da aşırı bombardımanı altında, birtakım olaylar tamamen sis perdesi 

altında kalıyor. Bunlardan biri Teşkilat-ı Mahsusa meselesidir. Teşkilat-ı Mahsusa, 

Trablusgarb ve Balkan Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Bir vatanseverler birliğidir. 

Bir ihtilal örgütü değildir. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin kurulması onların 

gayretleriyledir. Teşkilat-ı Mahsusa içerisinde öyle isimler var ki, onların eli kanlı 

katiller olduğunu hiç kimse düşünemez ve iddia edemez. Haddine de değildir. 

Bunlardan biri Mehmet Akif’tir. Biri Bediüzzaman’dır. Askerlere cepheye gitmeleri 

konusunda telkinlerde bulunmuşlardır. Bediüzzaman, Başkumandanlık Vekaleti’nin 

başvurusu üzerine Hamidiye Alayları’na telkinde bulunur. Buradan devletin kadrolu 

memurları anlaşılmasın, zaten Teşkilat-ı Mahsusa vatanseverler, gönüllüler 

örgütüdür. 

 

-Teşkilat-ı Mahsusa’nın kendinden çok Yakup Cemil’in alayı üzerinde duruluyor. O 

da bir üyesi değil mi?  

 

Doğrudur. Yakup Cemil’in alayına verilen insanlar, o dönemde Çankırı ve Çorum 

hapishanelerinden şartlı aff-ı umumi ile salıverilenler. Belli kısım mahkumların, kalan 

sürelerini cephede savaşarak tamamlayabilecekleri ifade ediliyor. Mahkum da olsa, bir 

insanın vatanı için savaşmaya hakkı yok mu? Çok önemli başka bir şey daha 

söyleyeyim. Halil Berktay ya da onunla aynı düşünceyi paylaşan sözgelimi Taner 

Akçam, Osmanlı ordusuna afla katılan mahkumları çok büyük bir suç olarak dile 

getiriyorlar. Ama şunu hiçbir zaman söylemiyorlar veya bilmiyorlar. Aynı tarihte, 

Çarlık Rusyası’nda da, Ermeni mahkumlarla ilgili özel af çıkarılıyor ve Kafkas 

Cephesi’nde görev veriliyor. Sizler, Osmanlı’ya karşı savaşacaksınız diyorlar. Gelin, 

dürüst bir şekilde her iki taraftaki kararları birlikte inceleyelim. Bir bilim adamı 

olarak ben bu kararları çok normal karşılıyorum. Her iki taraf da elindeki imkanları 

sonuna kadar kullanmak istiyor.  

 

-Tehcir sırasında çok sayıda Ermeninin hayatını kaybetmesi neden?  

 

Kafilelerdeki insanların zorunlu göç sırasında hayatlarını kaybettikleri doğru. Gerek 

işgüzarlık yapan mülki görevlilerin, gerek çetelerin, gerekse birtakım aşiretlerin 

saldırıları sonucu hayatını kaybedenler var. Ve en fecisi ise, salgın hastalıklar 



nedeniyle azımsanmayacak sayıda insan göç sırasında veya gittikleri yerlerde hayatını 

kaybetmiş. Bu şüphesiz çok büyük bir faciadır, çok büyük bir dramdır. Bu trajedi 

karşısında kayıtsız kalmak düşünülemez. Bir bilim adamı olarak, bir dünya savaşının 

ölülerinin dinlerine ve milliyetlerine göre ayrılarak yad edilmesini sureti katiyetle 

kabul edemiyorum. Ama bu ölülerin bir kısmı üzerinden, Ermeni diasporasının yaptığı 

budur, 90 yıldır siyaset ve ticaret yapmak bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil.  

 

-Tehcir sırasında ölen Ermenilerin bir milyonu aştığı söyleniyor. Yaşanan trajedinin 

boyutu bu kadar büyük mü? 

 

Rakam konusunda kişisel olarak sürdürdüğüm bir çalışma var. Henüz sonuçlanmadı. 

Sadece şu kadarını söyleyeyim. Ermenilerin, 1915-1922 arasındaki savaşlardaki 

toplam kayıplarının tehcire fatura ediliyormuş izlenimi var. Toplam kayıplarının ne 

kadar olduğunu bilebilmemiz için, 1914’te dünyada ne kadar Ermeni olduğunu 

bilmemiz gerekiyor. Rusya’da, Osmanlı’da, Fransa’da, Amerika ve Kanada’da ne 

kadar Ermeni yaşıyordu? Bizim elimizdeki verilere göre, 1909’a kadar Amerika ve 

Kanada’ya ekonomik sebepli büyük göçler oluyor. Mesela, 1909 yılında Erzurum’daki 

İngiliz Ermeni Konsolosu, Erzurum’un köylerinde hiç Ermeni erkek kalmadığını 

bildiren bir rapor yazıyor. 

 

Kayıp rakamları abartılı  

 

-Rus ve Fransız ordusuyla işgale katılan ve ölen Ermenileri de mi hesaplıyorlar? 

 

Evet. Dolayısıyla, kayıp sayısını tam tespit için Rus ordusunda kaç Rus kaç Osmanlı 

Ermenisi’nin savaşa katıldığını ve hayatlarını kaybettiklerini bilmemiz gerekiyor. 

Cenevre’de, Birleşmiş Milletler arşivinde yaptığım araştırmalarda, sadece Rus 

ordusunda Birinci Dünya Savaşı’nda çarpışırken hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 

200 bin. Bunu ben değil, BM yetkilileri söylüyor. Paris görüşmelerinde, Ermeni 

delegasyonunun açıklamaları var. “Biz Ruslar için, Fransızlar için, İngilizler için, 

Osmanlılar ile savaşırken öldük. Bizim hukukumuzu korumuyorsunuz.” diyorlar.  

 

-Bu serzenişlerin etkisi oluyor mu? 

 

Olmuş olmalı ki, Fransızlar 1919 ve 1920’de Çukurova’yı işgal edince, ordusunda 

asker ve subay olarak çok sayıda Ermeni yer almıştır. Düşünün Ermeniler, birlikte 

yaşadıkları insanları katletmek için Fransız üniforması ile geri dönüyorlar.  

 

-Osmanlı Ermenileri mi bunlar? 

 

Evet. Tehcir ile Suriye’ye sürülen Ermeniler. Maraş’ta, Urfa’da savaşlar oluyor. Artık 

düzenli ordu savaşı söz konusu. Çatışmalar oluyor ve ölüyorsunuz. Dolayısıyla, Fransız 

üniforması altında ölen Ermenilerin sayısı da tam olarak bilinmeli ki, tehcir kayıpları 

tam olarak ortaya çıkarsın. 

 

-Tehcir ve savaşları ayrı safhalar olarak mı kabul ediyorsunuz? 

 

Türk-Ermeni ihtilafını incelerken farklı evreler vardır. Bunlardan birincisi, 

ayaklanma evresi. Bu ayaklanmanın önüne geçebilmek için 1915’te Ermeniler Ruslara 

yakın bölgelerden alınarak tehcire tabi tutuldular. İkinci evre ise, 1916-17 sonuna 



kadar Doğu Anadolu’da bazı vilayetlerimiz Rus işgaline maruz kaldı. Bu işgal 

sırasında daha önce Kafkaslara iltica eden 400 bin kadar Ermeni, Erzincan ve 

Erzurum’a geri dönmüştür. Üçüncü evre, Osmanlı’nın yenilgiyi kabul ettiği 

Mondros’la başlamıştır. Suriye’deki Ermeniler, Fransız ordularıyla beraber geri 

dönmüş ve katliamlara başlamışlardır. 

 

-Bugün Fransa’da yaşayan Ermeniler, askerlik yapanlar mı?  

 

Evet. Burada savaşan Ermeniler büyük oranda Fransa’ya yerleşiyor. Bunların sayıları 

67 bindi. Bugün orada güçlü bir lobi oluşturmuşlardır. Fransa, onları yarı yolda 

bıraktığı için diyet ödemektedir. Tarih yeniden yazılmalıdır. Bunu yapmaya 

çalışıyoruz. Fransa da tarihi ile yüzleşmek zorundadır.  

 

-İttihat Terakki’nin Anadolu’yu Türkleştirmek gayesiyle, tehciri uyguladığını iddia 

eden isimler de var. Ne dersiniz?  

 

Bu bir önyargı. Bunu çürütecek ilginç bir bilgi var. Kasım 1918’de Talat, Enver ve 

Cemal paşalar bir Alman zırhlısı ile İstanbul’dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra, 

“İttihad-ı İslam Cemiyeti” adıyla bir örgüt kuruyorlar Almanya’da. Bu örgütün 

Türklükle alakası yok. Tamamen İslam coğrafyasının İngiliz emperyalizmine karşı 

nasıl birleştirileceği üzerinde duruyorlar. Ne savaş öncesi ne de sonrasında İslam, 

birinci öğe olmaktan çıkmıyor. İmparatorluğun farklı unsurlardan oluştuğunun 

bilincindeler. Avrupa’da faaliyet gösterirken, eski Osmanlı İmparatorluğu yerine 

ayrıca bir Türk-Arap Federasyonu kurma projeleri de var. Enver Paşa’nın bizzat 

makale yazdığı ve desteklediği derginin ismi de ‘El İslam’dı. Kaldı ki, 1908 ihtilali 

olduğu zaman Talat, Ermeni Komitesi’nin lideri ile “kahrolsun padişah” diye 

bağırıyor. 1909’da İttihat Terakki, Ermeni komiteleri ile bazı yerlerde ittifak yaparak 

seçimlere giriyor. Hakeza, 1913 yılına kadar İttihatçı hükümetin hariciye Nazırı da 

Naradukyan isimli bir Ermeni. 

 

-Tehcir ile ilgili dile getirilen tezlerden biri, Ermenileri de intikam saldırılarından 

korumak. Peki kimden?  

 

Ermenilerin belli bölgelerden uzaklaştırılmasının önemli bir nedeni bu. Osmanlı 

ordusuna ve halka yönelik Ermeni saldırılarının Müslüman tebaayı galeyana 

getirmesinden de endişe edilmiş. Zorunlu iskana tabi tutuldukları bölge de, bu açıdan 

özelliklere sahip. Biliyorsunuz. Osmanlı’ya Balkanlar ve Kafkaslardan yoğun 

Müslüman göçü söz konusu. Türkler, Anadolu’ya sığınmak zorunda kalmıştır. Kötü 

anıları mevcuttur. Mal ve mülklerini bırakıp gelmişlerdir. Sadece 1916’da 

Kafkasya’dan gelen mültecilerin sayısı 830 bindir. Ermeni toplulukların ayaklanma 

sürecindeki faaliyetleri kontrol edildikten sonra, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen bu 

toplulukların yer almadığı bölgelere tehcir gerçekleşti. Bu da hükümetin başarısıdır. 

 

ERMENİLER, ATATÜRK’E SUİKASTE GİRİŞTİ 

 

1926 ve 1927’de Türkiye’ye Ermeni suikast çeteleri güneyden sızdırıldı. Görevleri 

Atatürk’ü öldürmekti. Saldırıların bazılarını İngiliz istihbaratı tespit edip MAH’a 

bildirmiş. Onlar da Köşk’e. 

 

Atatürk’ün Ermeni iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettiğini iddia edenler var. 



Doğru mu? 

 

Aksine, Atatürk Ermeni soykırımı konusunda en sert tepkiyi verenlerden birisidir. 

Ermenilerin savaş sırasında katliamları ve Rus ordusu saflarında oynadıkları 

fevkalade kötü rolle ilgili, bir asker olarak Atatürk’ün çok kesin değerlendirmeleri 

var. Bunları bilmiyorlar. Atatürk’ün Ermeni Sorunu ile ilgili değerlendirmeleri İsmet 

Görgülü tarafından koca bir cilt olarak yayınlandı. Bunu okusunlar. 

 

–Lozan’a giden heyete de bu konuda bir talimatı var galiba? 

 

Evet. Lozan’a giderken de heyete verdiği kesin talimat var. “Eğer Ermeni Meselesi ile 

ilgili talepler gündeme getirilirse, bize sormadan derhal geri geleceksiniz.” diyor. 

Kamuoyumuzun bilmesi gereken başka şeyler de var.  

 

–Ne gibi şeyler bunlar? 

 

Birinci kuşak suikastler yapıldığında Sait Halim Paşa, Talat Paşa, Bahattin Şakir, 

Cemal Paşa... Maalesef, bu Ermeni çeteleri Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri Atatürk’ü 

de öldürmek için çeşitli çabalar içine girdi. Şahsen, Atatürk’ün cumhurbaşkanı olarak 

hiç yurtdışına çıkmayışını da buna bağlıyorum.  

 

–Atatürk’e yönelik somut suikast girişimleri söz konusu mu?  

 

Elimizdeki bulgulara göre, 1926 ve 1927’de Türkiye’ye Ermeni suikast çeteleri 

güneyden sızdırıldı. Görevleri Atatürk’ü öldürmekti. Ayrıca bir Romen şilebinden de 

İstanbul limanına adam sızdırmak suretiyle, İsmet İnönü’nün öldürülmesi düşünüldü. 

Zaten daha önce de, İsmet İnönü’nün öldürülmesine ilişkin Lozan görüşmeleri 

sırasında İsviçre polisine ulaştırılan bilgiler var. Yani Ermeniler yoğun bir intikam 

arayışı içindeler. Bunlarla ilgili belgeler de mevcut elimizde. İnşaallah kısa bir süre 

sonra Atatürk’e yönelik suikast girişimlerini, belgeleriyle birlikte yayımlayacağız.  

 

–Ne gibi belgeler bunlar?  

 

Atatürk’e yönelik çok ciddi suikast girişimleri mevcut. Bunlar, İngiliz arşivlerinde de 

yer alıyor. Benim elimdeki belgelere göre, İngilizlerin haber verdiği tespit edilmiş 

girişimler de var. Daha doğrusu İngiliz istihbaratı milli emniyet MAH’a bildiriyor, 

onlar da Köşk’e haber veriyor. 

 

SALGIN HASTALIKTAN ÖLEN SADECE ERMENiLER DEĞiL 

 

Ermeni kafilelerin salgınlarla ölecekleri bilindiği için zorunlu göçün uygulandığını 

iddia edenler var?  

 

Bu beylik bir iddia. Ağız birliği yapmış gibi herkes bunu tekrarlıyor. Dolayısıyla da 

soykırımı yapılmıştır kanaati ortaya konuyor. “Salgın Hastalıklardan Ölümler” 

çalışmam bu konuda çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Aynı tarihte, Osmanlı 

ordusunun kendisi de bu salgınların pençesinde. Askeri kayıtlara göre 400 bin asker 

hayatını kaybetmiş. Bu mantığa göre, Osmanlı kendi ordusunu da bile bile ölüme 

göndermiş oluyor.  

 



– Zorunlu göçlerin yürüyerek yapılması bir başka eleştiri noktası. Alternatifi var 

mıydı? 

 

Yoktu. O hatta, demiryolu yok. Askerler de yürüyerek sevkıyat gerçekleştiriyor. Ama 

dikkat edin. Hükümet, kafilelerin güvenliğinin sağlanması ve beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanması için çok ayrıntılı birtakım çabanın içine girmiş. Açıkça söylüyorum. 1915 

yılının her gününün hesabını vermeye hazırım.  

 

– Tedbir alındığı halde mi, açlıktan ölen Ermeniler oldu? 

 

Ermeni kafilelerin nasıl, nerede ve kimler tarafından açlıktan öldürüldüğünü 

açıklayayım. Lübnan bölgesinde, ki o zaman Anadolu’nun birçok bölgesinde, çekirge 

istilaları yaşanıyor. Meclis–i Mebusan zabıtlarında bunlar yer alıyor. Bu, o sene 

mahsulün yok olması demek. Ordunun ambarlarındaki zahireler de bitmek üzeredir. 

Çünkü, sivil halka ve Ermeni mültecilere de dağıtıyor. Cemal Paşa, bu sırada Papa’ya, 

Amerikan Başkanı’na ve uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuyor. 

İspanya Kralı bir gemi dolusu patatesi bölgeye gönderir. Ancak bölgeyi abluka altında 

tutan İngiliz savaş gemileri, yardımın ulaşmasına izin vermiyor. Savaş Kabinesi’nin 

gerekçesi, yardım ulaşırsa Osmanlı ordusunun savaş kapasitesi sürer, yardımı kesip 

ordu ambarlarının boşalmasını sağlayalım. Ermenilere de gidecek yardım ulaşamaz, 

ama gemi İngilizlere yardım eden Arapların bölgesine yönlendirilir. 

 

ERMENİLER SANAL BELLEK OLUŞTURDU 

 

Gerçekliği olmadığı halde, soykırımı iddiaları nasıl bu kadar geniş kabul görür hale 

geldi? 

 

Diaspora Ermenileri dediğimiz topluluğun tamamına yakını Osmanlı Ermenileri. 

Bunlar öyle bir kin ve garaz duygusuyla kuşaktan kuşağa öyküler anlattılar ki, bugün 

1915 ve 1916 ile ilgili bir sanal bellek oluşmuş durumda. Böylesi bir sanal bellek 

karşısında çok yeni bir yöntemle, çok yeni bir söylemle ancak mücadele 

edebileceğimizi düşünüyorum. Bu sanal belleğin oluşumu sırasında, Ermeni olmayan 

dünya kamuoyunu da adeta biz onların eline bıraktık. Sesimizi çıkarmadık. Hatta 

başlangıçta, bu olanlar Osmanlı dönemine ait, Türkiye’yi bağlamaz diye düşünenler 

dahi vardı.  

 

–Soykırımı iddialarının gerçek olmadığını gösterebilmek için nasıl bir açılım söz 

konusu olabilir? 

 

Bugün geldiğimiz noktada, başta Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olmak üzere tüm 

kurumlar, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı uyum içinde hareket etmekte. Muhalefet 

ve hükümet de bu konuda mutabakat sağlamış durumda. Türkiye önümüzdeki 

dönemde, bütün kamuoyumuz da dış kamuoyu da şahit olacak. Bu işbirliğinin 

meyvesini almaya başlanacak. Gelecek için hiçbir şekilde karamsar değilim. Emin 

konuşuyorum, çünkü tarihi gerçekler bizim yanımızda. Böyle bir soykırımı 

işlenmemiştir. Bunu dünya kamuoyuna ve uluslararası kuruluşlara anlatmak bizim 

görevimiz. Durduğumuz yerde, kimse biz haksız ithamlarda bulunmuşuz, özür dileriz 

demeyecektir. Bunu başarmaya da mahkumuz. 

  

Ermeniler’den küstah teklif Ani’yi verin, Karabağ’ı verelim 



EBUBEKİR GÜLÜM / ANKARA 

Clinton'ın girişimleriyle Ermenilerin işgali altındaki Karabağ sorununun çözümü için 

1999 yılında yapılan gizli görüşmelerde Ermenilerin Karabağ'a karşılık Türkiye'den 

Kars'taki Ani Harabelerinin bulunduğu bölgeyi istediği ortaya çıktı. Bu istek, 

Ermenistan sınır kapısının açılması ve soykırım iddialarının arkasındaki asıl niyeti bir 

kez daha ortaya koymuş oldu. Akıl almaz küstahça teklif, kafkas barış sürecini yarıda 

kesti. 

Bundan 6 yıl önce ABD Başkanı Bill Clinton'ın insiyatifiyle başlayan Ermenistan- 

Azerbaycan müzakere süreci, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott 

tarafından yürütülüyordu. Yapılan gizli müzakereler Türkiye’de Cumhurbaşkanı 

Süleyman Demirel ve Azerbaycan’da Devlet Başkanı Haydar Aliyev tarafından da 

yakından takip ediliyordu. Ermenistan ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmayan Türkiye, 

teknik olarak müzakerelerin içinde olmasa da sürece müdahil oluyor ve Kafkas Barış 

Sürecini destekliyordu. Varılacak bir anlaşmada sınır kapısını açmayı da gündeme 

getiriyordu.  

Ermenilerin küstah teklifi 

Ancak bu müzakerelerde Ermenilerin yaptığı teklif, bütün görüşmelerin aniden 

kesilmesine neden oldu. Çünkü Ermeniler Türkiye'ye gayri resmi olarak yaptığı teklifte, 

Dağlık Karabağ'dan çekilme ve Ermeni köylerini Türkiye'ye verme karşılığında 

Kars'taki Ani Harabelerinin bulunduğu bölgeyi istedi. Ermeniler, "Azeri 

topraklarından çekilmemiz karşılığında Türkiye’yi de içine alan daha geniş bir toprak 

değişimi olsun. Ankara bize, bizler için tarihi önemi olan Ani’yi versin. Karşılığında biz 

de Türkiye’ye kendi sınırımızdan toprak veririz" teklifini dile getirdi. Ermeniler ayrıca 

uluslararası soykırım kampanyaları ve Anayasa'daki soykırım ifadelerinin 

yumuşatılmasını teklif ettiler. Ancak akıl almaz teklif üzerine Azeriler ve Türkiye 

masadan kalktı. Böyle barış süreci Ermeniler tarafından baltalanmış oldu.  

Gizli müzakelerde Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarının büyük 

bölümünden çekilmesi, Nahçıvan'ın bir koridorla Azerbaycan'a bağlanması ve 

Karabağ'ın da özerk bir statü alarak bir başka koridorla Ermenistan'a bağlanması ele 

alınıyordu. Türkiye ise, bu barışın sağlanması için Ermenistan ile diyalog, ticaret ve 

Ani'nin restorasyonunda Türk ve Ermeni arkeologların bilikte çalışmasını kabul 

ediyordu.  

Ancak Ermenilerin 'toprak talebi' Türkiye'den çok büyük tepki gördü. Cumhurbaşkanı 

ile Dışişleri, Genelkurmay dahil çeşitli birimlerin katıldığı üst düzey toplantıda, ABD 

heyetine, "Biz size Ermeni tarafının akılcı olmayacağını söylemiştik. Ama kendiniz 

gördünüz. Ermenistan, Azeri topraklarını işgal etmektedir. Bu mesele hallolmadan, 

Türkiye, Ermenistan’la normal ilişki tesis edemez. Kaldı ki bu meseleyi konuşmayız 

bile. 75 yıllık Türkiye Cumhuriyeti ile 7 yıllık Ermeni devleti arasında bir müzakere bile 

olamaz " mesajı iletildi.  

AB ve ABD’nin en büyük kozu soykırım 

Avrupa Birliği, Türkiye'nin adaylığı sürecinde Ermenistan ile olan ilişkileri geliştirmesi 

ve sınır kapısının açılmasını şart koşuyor. 3 Ekim'de başlayacak müzakerelerde en 

önemli istekler arasında, Ermeni sınır kapısının açılması bulunuyor. Ayrıca Avrupa 

Parlamentosu'nda kabul edilen başka bir kararda Ani Harabelerine isim verilmeden 

atıfta bulunuluyor ve bu bölgeye verilen 'önem' açıkça ortaya konuyor. AB ülkelerinin 

büyükelçilerinin daha bir kaç ay önce Doğu illerine yaptığı gezide Ani Harabeleri'ni de 

ziyaret etmeleri verilen önemi birkez daha ortaya koyuyor.  

Öte yandan Ermeni soykırım iddialarını sürekli gündeme getiren ülkeler arasında 

Türkiye'nin müttefiki ABD'de bulunuyor. İncirlik Üssü'ne ilişkin son isteklerde bile 



ABD'li yetkililerin gündeme getirdikleri Ermeni soykırımı iddiaları, Türkiye aleyhine 

kullanılan en büyük kozlar arasında yeralıyor.  

  

Çanakkale’ye kilise açma hazırlıkları sürüyor 

Van’a Ermeni kilisesi açtılar 

ALİ CURA 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, restorasyonu için 2 trilyon 400 milyar lira ayırdığı Van 

Gölü’nde bulunan Akdamar Ermeni Kilisesi, Ermeni diasporası için özgürlüğün ve 

insan haklarının sembolü kabul ediliyor ve bölgenin Ermenistan’a ait olduğunun somut 

delili olarak nitelendiriliyor. Kilise’nin restorasyonu Mayıs ayında ihale edilecek ve 

gelecek turizm sezonunda çevre düzenlemesi dahil tüm restorasyon çalışmaları sona 

ermiş olacak. Van Gölü'ndeki Akdamar adasında bulunan 915-921 yılları arasında 

Ermeni Kralı 1. Gagik tarafından yaptırılan ve dört kollu haç biçiminde planı olan 

kilise, Ermeni mimarlığının da önemli yapıları arasında kabul ediliyor. Kutsal haç adına 

yaptırıldığı için hristiyanlar açısından önem taşıyan kilisede Tevrat ve İncil’den alınan 

sahneler freskler ile resmedilmiş. Her şeyden önemlisi 1113 yılında manastıra çevrilmiş 

olan kilise, 1895 yılına kadar Ermeni Patrikliği'nin merkezi olarak kullanılmış. AB 

üyeliği için Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve sözde soykırım için 

özür dilenmesini bile istediği bir süreçte, Akdamar Kilisesi restorasyon projesi bir anda 

hayata geçirildi. Yıkılmaya yüz tutmuş onca Osmanlı camileri ve eserleri dururken, bir 

anda AB istedi diye Akdamar Ermeni Kilisesi’nin restorasyon faaliyetlerindeki hız 

kendi öz kültür mirasımıza ne kadar önem verdiğimizin göstergesi olarak 

nitelendiriliyor.  

Diğer kiliseler de restore edilecek 

Akdamar Ermeni Kilisesi bölgede bulunan diğer Ermeni eserler ile birlikte restorasyon 

projeleri kapsamına alındı. AB’nin şimdilik herhangi bir katkısının bulunmadığı, ancak 

ısrarla yapılmasını istediği restorasyon faaliyetleri içerisinde Ani harabeleri de 

bulunuyor. Ayrıca Van ilinde bulunan diğer irili ufaklı kiliselerin de restorasyon 

projeleri de gündemde. Bunlardan bir diğer kilise ise Çarpanak Ermeni Kilisesi. Van 

Gölü’nün kuzeydoğusunda, Çitoren Koyu civarında bulunan ada, Van merkez 

iskelesinden 1 saat 40 dakikalık mesafede bulunuyor. Adaya XII. yüzyıl başlarında 

yapılan Çarpanak Kilisesi de restorasyon kapsamına alınıyor.  

“Büyük Ermenistan” hayali için önemli 

Bölgede yer alan Ermeni kiliseler ve özellikle Akdamar Ermeni Kilisesi, Ermeni 

diasporasının Büyük Ermenistan hayali için önem taşıyor. Ermeniler buradaki eserlerin 

çok eski tarihlerde bölgenin esas sahibinin Ermeniler olduğunun ispatı olarak önem 

atfediyorlar. Ermeni diasporası, Akdamar Ermeni Kilisesi’ni özgürlük ve insan 

haklarının sembolü olarak da kabul ediyor. (Milli Gazete.19-4-2005) 

  

  

 

19 Nisan 2005 Salı 

Zehra Sadak ise “Köyün en zengini olan babamı meydana çağırdılar. Onlara karşılık 

vermek isteyince, babamın gözünü bıçakla oydular” derken gözleri doluyor. Binnet 

Karaduman da, “Herkesi camiye toplayıp kurşuna dizdiler. Kızlarımızı Ermenistan’a 

kaçırdılar” derken olayları sanki yeniden yaşıyordu. 

 

Bölgede cereyan eden Ermeni mezalimi, ilerlemiş yaşlarına rağmen Doğu Anadolu’da 



yaşayan birçok kişinin hafızalarında canlılığını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı 

arşivindeki belgeleri destekleyen ifadeler de kullanan şahitler, akrabalarının Ermeniler 

tarafından diri diri yakıldığını söyledi. 

 

Osmanlı’nın son yıllarında başgösteren Ermeni isyanları, I. Dünya Savaşı patlak 

verdiğinde iyice çığırından çıktı. Yıllarca himayesinde yaşadıkları bir devleti arkadan 

vuran Ermeniler, bununla da yetinmeyip, çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden yüzbinlerce 

Müslüman’ı katlettiler. 

 

Sona Cıyrıklı (Iğdır - 110 yaşında) 

 

Ermeniler köyümüze toplu halde saldırdı. Ermenilerin halkımıza yaptıklarını 

unutamıyorum. Çoluk çocuk, yaşlı demeden herkesi öldürdüler. Samanlıklara köyün 

gençlerini toplayarak diri diri yaktılar. Yananların feryatları hâlâ kulaklarımda 

çınlanıyor. Katliamı Türkler değil, Ermeniler yaptı. Annem beni alarak köyün dışına 

kaçırmayı başardı. 

 

Zehra Sadak (Iğdır - 110 yaşında) 

 

1919’larda köyümüze saldırdıklarında kurtulan çok az kişi oldu. Babamın gözümün 

önünde öldürülmesini ise hiç unutamıyorum. Köy meydanında gözünü bıçakla oydular. 

Daha sonra dayımın kızı bizi kaçırarak köyün aşağısındaki su deresinin içine gizledi. 4 

gün aç susuz burada kaldık. Döndüğümüzde, köyümüzdeki engelliler dahil herkesi tek 

tek öldürmüşlerdi. 

 

Binnet Karaduman (Iğdır - 106 yaşında) 

 

Ermeniler özellikle Türk askerinin olmadığı köyleri hedef seçiyordu. Bizim köy de 

onlardan biriydi. Bizim köyde herkesi camiye toplayıp toplu halde öldürdüler. Genç kız 

ve gelinleri de Ermenistan’a kaçırdılar. Bizleri soykırım yapmakla suçlayanların, bu 

yaptıklarının herkese anlatılması gerekir. Asıl katliamı onlar yaptılar. Türkler sadece 

canlarını kurtarmak için mücadele etti. 

 

Fevzi Leventoğlu (Van - 75 yaşında) 

 

Dayımın Van’ın Özalp ilçesi Sağmalı Köyü’nde yaşayıp da bana anlattığı vahşeti hiç 

unutamıyorum. Dayımın anlattığına göre, Ermeni çetelerinin köye yaklaştığını duyan ve 

köyden uzaklaşmaya hazırlanan hamile bir kadın, tandırda ekmek pişirdiği sırada 

Ermeni çetelerinin saldırısına uğruyor. Kadının tandırda ekmek pişirdiğini gören çete 

üyeleri, ‘Ekmeğin yanında kızarmış et ister misin?’ diyerek kadını tandıra atıyor.  

 

Nuri Güleşer (Van - 70 yaşında) 

 

Babamın anlattığına göre; Ermenilerin saldırılarına Müslüman halk karşılık verince 

olaylar büyümüş. Bu çarpışmalar sırasında Ermeniler, çoluk çocuk herkesi katletmiş. 

Özalp ve Saray’da yaşanan, vahşeti sonlandırmak isteyen 16-18 yaşlarındaki 100 

Müslüman genç cephane taşımakla görevlendirilmiş. Ocak ayında yola çıkan gençlerden 

40’ı Erçek Gölü yakınlarında donarak, 40’ı ise Özalp yakınlarında ölmüş. Sadece 20 kişi 

Van’a dönebilmiş... 

 



Mustafa Solmaz (Van - 75 yaşında) 

 

Esir düşen halamın anlattığına göre; birçok hamile kadın karnındaki bebekle 

öldürülmüş, genç kızlar tecavüze uğramış, bazı kadınlar ise tandıra atılmış. Van-Erciş 

karayolundaki Zeve bölgesinde toplanan 17 köy halkı da katliama uğramış. Şu an bile 

Zeve’de 20 bin kişinin mezarı bulunmakta. Birçok kadın ve çocuk göç sırasında hayatını 

kaybetmiş ve yakınlarınca toprağa bile verilememiş...(Türkiye Gazetesi.19-4-2005) 

***  Ayrıca bakn.   http://www.hurriyetim.com.tr/haberler/0,,sid~461,00.asp 

  

  

Hasan Celal Güzel 

 
  

  

İsim sohbeti 

 

Bir insanın adından daha önemli ne olabilir sevgili okuyucularım?... Düşününüz ki, 

doğumunda çocuğunuzun kulağına ezanla üfleyerek koyduğunuz ad, bütün hayatı 

boyunca onun kimliğini belirledikten sonra, ölümünde telkinde kullanılır ve 

unutuluncaya kadar da o bu adla anılır. Bu kadar önemli bir konunun son zamanlarda 

toplumumuzda nasıl hafife alındığını gördükçe kahroluyorum. Geçenlerde çok sevdiğim 

yeğenimin bir oğlu oldu. Koyacakları isme itiraz ettim diye bana kızdılar. Bugünlerde 

iki yaşını dolduran, en büyük aşkım olan torunuma, annesi ile babası saçma sapan bir 

isim koymasınlar diye, bütün siyasî hayatımda kullanmadığım "ilm-i siyaset"i 

kullanarak "kendi arzularıyla" kızcağızın adını "Zeynep" koydurmaya muvaffak 

olmuştum. Lâkin ne yazık ki, son anda gol yiyerek "Zeynep"in kuyruğuna bir "Su" 

takıp "Zeynepsu" olarak sulandırmalarına mâni olamadım. Şimdi tek ümidim, 

Zeynep'in büyüyünce bu saçmalığı farkederek "Su"dan kurtulabilmesi... 

 

Ad Vermenin İncelikleri 

 

Bir kişinin ismi, onun mensup olduğu kültür ve medeniyetin, milletin, halkın, toplumun 

-artık ne derseniz-, ana üst kimliğinin bir nişânesidir. Çocuğunuza vereceğiniz ad, önce 

onun ana üst kimliğini, yani "Müslüman Türk Kimliği"ni aksettirmelidir. Bu sebeple, 

bebeğe bir İslâm, bir de Türk ismi koymak gibi güzel bir geleneğimiz vardır. Esasen, 9. 

asırdan beri Müslüman olan Türklerin, sonradan icat edilen ve bir çoğu uydurma olan 

İslâm öncesi dönemden galat bazı istisnalar dışındaki bütün isimleri Müslüman 

isimleridir. Osmanlı için söylenen "Osman Ertuğrul oğlusun!..." hitabı, sanki asırların 

gerisinden bizlere ad koyma konusunda rehber oluyor gibidir.  

 

Ad verirken alt kimliğe ait işaretlerin kullanılması, hem toplum içinde ayrılıklara sebep, 

hem de çocuğun ömrü boyunca başına belâ olur. Son dönemde "Kürtçe isimlerin" âdeta 

bir kompleksin tezahürü şeklinde, ideolojik bir ısrarla bebeklere verilmeye başlaması, 

toplum huzurunu dinamitlemekten başka bir netice vermez. Ben, her türlü yasağa 

http://www.hurriyetim.com.tr/haberler/0,,sid~461,00.asp


karşıyım. Nüfus memurlarının, yıllardır yasak isimler konusunda estirdiği terörü de 

tasvip etmiyorum. Ancak, yönetime isyanını çocuğuna isim koyarak göstermeye çalışan 

bazı garip vatandaşlarımıza ve günün moda TV dizilerinin tesiri altında kalıp, yeni 

doğan bebeğe ad veren zavallılara çok acıyorum. Neymiş? Baran, Berivan, Berdan, 

Keje, Berfin, Welat... AB'nin akıldâneleri de hiç sıkılmadan, bazı isimlerde kullanılan Q, 

W, X gibi harfler için alfabemizi değiştirmemizi teklife yeltenmişlerdir. Haydi bakalım 

siz de, Ömer, Şadiye, Ülker gibi isimlerimizi kullanabilmek için alfabelerinizi 

değiştirsenize... 

 

Bütün köklü medeniyetlerde, ad verilirken aile büyüklerinin isimlerine dikkat edilir. 

Meselâ, İngiltere'de belli ailelerin şecereleri (soy ağaçları) çıkarılırken asırlarca geriye 

gidilebilmesinin sırrı, çocukların dedelerinin ve ninelerinin isimlerini taşımasıdır. Bizde 

de bu anane asırlardır devam etmiş; maalesef son dönemde zayıflamaya başlamıştır. 

Büyüklere atfen verilen isimler kullanılmayan "göbek adları" hâline dönüşmüştür. 

Bereket versin ki, toplumu ayakta tutan Anadolu'nun vefakâr insanı, hâlâ bu geleneği 

yaşatmaya devam etmektedir. Bir takım köksüz, kültürsüz, genç aileler ise çocuklarına 

kendi isimlerinin hecelerinden meydana gelen saçma ve mânâsız adlar koyabilmektedir. 

Meselâ; Bedri ile Ayten'in çocukları Beday; Gürcan ile Tülay'ın çocukları Güray gibi... 

 

 

Bir de, çocuğa isim verilirken kız mı, erkek mi olduğu belli olmalıdır. Aksi takdirde 

zavallı bay-bayan, ömrü boyunca sıkıntı çekip durur. Meselâ; Muzaffer, İlhan, Bülent, 

Deniz, İsmet, Hikmet, Yaşar, Süreyya ve diğerleri "bey" midir, "hanım" mıdır, belli 

olmadıkları için bu durum çok gülünç karışıklıklara yol açmaktadır.  

 

"Vezirimin Oğlu!" 

 

Türkler, tarih boyunca Müslüman kimliklerini açıklayan isimlere, özellikle Hz. 

Peygamber'in ve yakınlarının isimlerine çok değer vermişlerdir. Çok sevdikleri Hz. 

Peygamber'e o kadar büyük saygı duymuşlardır ki, çocuklarına O'nun en çok 

kullanılan ismi "Muhammed" adını verirlerse, hitapta saygısızlık yapabilecekleri 

endişesiyle, önce "Mehemmet" daha sonra "Mehmet" demeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca, 

her "Muhammed" denildiğinde "salavât-ı şerife" getiren bir toplumun uygulamadaki 

güçlüğünü düşününüz... 

 

Büyük Türk hükümdarı Gazneli Mahmut çok dindar bir Müslüman imiş. Vezirinin oğlu 

olan çok sevdiği Muhammed'i hiç yanından ayırmazmış. Bir gün, "Vezirimin oğlu, bana 

hırkamı verir misin?" dediğinde, musahibi şaşırarak "Bana neden ismimle hitap 

etmediniz Sultanım?" diye sorunca, "Abdestim yok, bu yüzden o mübarek ismi ağzıma 

alamadım" cevabını vermiş. 

 

Sultan II. Murad Han, Edirne Sarayı'nda "Muhammed Sûresi"ni okurken, şehzâdesi 

olacak bir erkek çocuğunun dünyâya geldiğini müjdelediklerinde, okuduğu Kur'an-ı 

Kerîm'den başını kaldırarak "Bağ-ı İrem'de gül-ü Muhammed açtı" demiş ve geleceğin 

Fatihi'nin adını "Muhammed" yani "Mehemmed" koymuş... 

 

 

"Adını Karpuz Koy" 

 

Efendim, bendeniz komik isimlerden ve soyadlarından çok muzdaribim. Kim ne derse 



desin Türkçe, dünyanın en zengin dilidir. Ön ve arka takıları, birleşik isimler ve çok 

çeşitli sıfatlar ile yeni isim türetme konusunda da nâmütenahî imkânlara sahiptir. Bu 

sebeple, Türkçede, dünyanın hiçbir diline nasip olmayan bir isim bolluğu vardır. İyi, 

güzel de, bazen bu bolluk şuursuz ana babanın sonsuz derecede saçmalamasına da 

imkân veriyor... Bir taraftan da, isabetle yapılmış "Soyadı İnkılâbı"ndan sonra alelacele 

nüfus dairelerine kaydettirilmiş saçma sapan soyadlarını bu uydurma isimlere ilâve 

edersek buyurun cenaze namazına!... 

 

Bizim halkımız sevdiği hayvanları, bitkileri, meyveleri dahi çocuğuna isim olarak 

verebilmiştir. Çok sevdiğim rahmetli bir hısımımın adı "Kuzu" idi. Babası kuzuyu çok 

severmiş de adını Kuzu koymuş. Adamcağız adından sıkıldığı için soyadını kullanırdı. 

Bir gün evlerine gittiğimde mûzipliğim tutmuş, duvardaki bağlamayı alarak "Aman 

akkoyun meler gelir" diye türkü çalıp söylemiştim. Dünyalar tatlısı merhum Özmen Bey 

de elini çırparak bana iştirak etmişti. Politikacılık dönemimde Gaziantep'in Türkmen 

köylerini geziyorum. Türkmen köylerinde kız çocuklarına Erik, Kiraz, Elma, Çilek gibi 

sevdikleri meyve isimleri de verirler. Yaşlı bir nineye adını sordum; "Kiraz" diye cevap 

verdi. "Keşke Şeftali olsaydı..." diye takılınca, kocaman gövdeme bakıp kızgınlıkla, 

"Sen çocuğun olursa adını Karpuz koyarsın!..." dedi.  

 

İnternet sitelerini dolaşınız; gerçek olduğu iddia edilen birçok gülünç isim ve soyadı 

görürsünüz. Şimdi bunları teker teker sıralayıp sütunumu boş yere doldurmayayım. 

Lâkin bazı isim gruplarına sataşmadan geçemeyeceğim: 

 

Tanzimat sonrası saray, melankoli ve mâlihülya kokan isimler: Bihter, Dilârâ, Dilrübâ, 

Sûzidil, Behlül, Efruz, Şehber gibi. 

 

Modern Müslüman takımın kız isimleri: Tûbâ, Büşrâ, Esrâ, Kübrâ gibi. Anamızın, 

nenemizin Fatma, Ayşe, Hatice'sine ne olduysa?!... Bir de bizim toplumumuzda daha 

önce hiç kullanılmayan sahâbi isimleri var: Enes, Yaser, Zeyd gibi. 

 

İdeolojik isimlerin saltanatı hâlâ devam ediyor: Devrim, Evrim, Eylem, Özgür, Olga, 

Volga gibi. 

 

Türkçüler de kendilerini isimleriyle göstermekten hoşlanıyorlar: Almıla, Ayça, Asena, 

Kürşat, Cengiz, Timuçin ve Kubilay gibi. Ancak bu son üç tanesinin Moğolca olduğunu 

söylersek keyifleri kaçar mı, bilmiyorum. 

 

Bir de Batı'dan aparılmış, Türk-İslâm kimliğiyle hiç ilgisi olmayanlar var: Melisa, Alba, 

İlayda, Lila, Pamira, Semiramis, Tango, Tuana, Atom, Sonat, Utarit gibi. Bu arada, 

Suzan, Deniz, Can gibi isimler de her iki taraflı olarak kullanılabiliyor. 

 

Ya, çok güzel ve mânâlı olmalarına rağmen mizahî istismara uğramış isimlere ne 

demeli? Şaban, Abdi, Tanju gibi. 

 

Bence siyaset adamlarının isimlerinin konulması da, çocuğun ileride çeşitli sıkıntılara 

mâruz kalmasına yol açıyor: Menderes, Ecevit gibi. 

 

Bir de kötü isimler var: Yezit, Sanem veya Senem gibi. İnsan hiç çocuğuna put ismi 

koyar mı?!... 

 



Bizim insanımız artık çocuğu olsun ya da olmasın diye isim vermekten de vazgeçmeli: 

Satılmış, Satı, Döndü, Yeter, Yetiş, İmdat, Dursun, Durmuş gibi. 

 

Bizim Öz İsimlerimiz 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinden hareketle yapılmış bir araştırmada en çok 

konulan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin; en çok 

konulan kız isimleri ise Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep olarak tesbit edilmiş. 

Bunlar, artık Türkleşmiş İslâm isimleridir. Dikkat edilirse, Muhammed Mehmet, 

Fâtıma Fatma, Âişe Ayşe, Âmine Emine olarak kullanılmaktadır. Milletimizin Hz. 

Peygamber'e ve ehli beytine olan sevgisi bundan da açıkça anlaşılmaktadır.  

 

Bu pazar sohbetimin de sonuna geldik. Tenkit ettiğim adların sahipleri lûtfen bana 

kırılmasınlar. Ebeveynlerine kızsınlar... Çocuklarına isim koyarken de, tuhaf, garip, 

yeni ve saçma isimler arayacaklarına, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali, Hasan, Hüseyin, 

Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep'ten de şaşırmasınlar. Bana gelince, sakın 

Dışişleri Bakanı'na yağ çektiğimi zannetmeyiniz ama bir oğlum daha olsaydı adını 

Abdullah (Allahın kulu) koyardım... 

 

 

 

 

hcguzel@tercumangazete.com.14-12-2003 

  

  

Kontgerilla ABD'den para alıyor 

Amerika'dan her yıl 1 milyon dolar yardım alan 

Özel Harp Dairesi ya da namı-ı diğer "kontgerilla" 

ile ilgili Org. Kemal Yamak ilginç bilgiler verdi.  

    08.01.2006 

  - 

  

Özel Harp Dairesi Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunan 

emekli Orgeneral Kemal Yamak’ın “bazı CHP’li vekillerin de Özel Harpçi olduğu”nu 

açıklamasıyla yeniden gündeme gelen kontrgerilla iddialarıyla ilgili tartışma sürüyor.  

Amerika’dan her yıl 1 milyon dolar yardım alan Özel Harp Dairesi’nin adı darbe 

ortamlarının hazırlanmasından faili meçhul cinayetlere, suikast girişimlerinden 

toplumsal provokasyonlara kadar birçok olayda geçiyor.  

Tartışmaya katılan emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’ye göre daire iki ayrı 

kategoriden oluşuyor: Görevli askerlerden oluşan özel birlikler ve sivil kadrolar. Subay 

ve astsubaylardan oluşan özel birlikler, terör dahil Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev 

yaptığı her alanda kullanılıyor.  

Sivil birim ise ancak bir işgal durumunda, yani resmî ordunun görev yapamadığı 

ortamda devreye giriyor; diğer hallerde pasif durumda bekliyor. 1984-88 yılları 



arasında Özel Harp Dairesi’nde emekli Yarbay Korkut Eken’le birlikte çalışan emekli 

Tuğgeneral Tanrıverdi, her karanlık olayın ya da ülke içerisindeki karışıklıkların 

sivillerden oluşan gayri nizami birliklerle ilişkilendirilmesini yanlış buluyor. Tanrıverdi, 

“Ülke içinde birtakım karışıklıkları, bürokratik otorite ile sivil otorite arasındaki 

mücadelede kullanılan güçleri düşünüyorsanız, bunda hep nizami olanlara, kurulu 

olanlara bakın. Bunların arasında aramak gerekiyor. Siyasi otoritenin önünü tıkamak 

isteyen unsurları bu kurulu olanların içerisinde aramak lazım.” diyor.  

Özel Kuvvetler’in TSK’dan veya ülke yönetimindeki diğer organlardan bağımsız 

hareket etmediğini kaydeden Tanrıverdi, bu birimin kendisinden isteneni uyguladığının 

altını çiziyor. Özel Kuvvetler’in bir ülkenin güvenliği için mutlaka olması gerektiğini ve 

Türkiye’nin buna şu anda her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu savunan 

Tanrıverdi, “Ancak denetim şart. Ülkeyi yönetenler denetleyecek bu kurumu. Bir 

başbakan çıkıp, ‘benim haberim yok’ diyemez. Bütçe ayırıyorsa, denetleyecek. Ülke 

güvenliği ile ilgili politikayı askere bırakamazsınız. Güvenlik politikasını muhakkak sivil 

otoriteler belirlemelidir. Ama siz bunu yapmayıp, denetleme görevini de yapamazsanız 

sorun var demektir.” şeklinde konuşuyor.  

Emekli Tuğgeneral, Özel Harp Dairesi’ne ABD’den yapılan yardımı ise savunuyor. 

Tanrıverdi, bu yöndeki itirazlara “TSK da ABD’den yardım almıyor mu? Eğer bu onur 

kırıcı ve yanlış bir şeyse ikisi de aynı değil mi?” karşılığını veriyor. Özel Harp Dairesi 

(ÖHD) 1990 yılında İtalya’da ortaya çıkan Gladio skandalının ardından isim 

değiştirerek Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) adıyla faaliyet yürütüyor.  

Bir Özel Harpçinin Tırmanış Öyküsü  

Can Dündar, Özal süikastinden; Gladyo'ya, Kemal 

Horzum'dan; Güvenilir Gençler'e kadar, Bir 

Kontrgerilla'nın tırmanış öyküsünü yazdı.  

   

  08.01.2006 

    

  

Can Dündar/Milliyet 

'Özel Harp'çinin tırmanış öyküsü 

Bugün gizli bir örgütün ve onun eski başkanının portresini çizeceğim. Örgütün adı: Özel 

Harp Dairesi... "Daire", Kemal Yamak'ın ilkin Hürriyet'te özetlenen anılarıyla (Doğan 

K., 2006) gündeme geldi. 

Ardından "Yamak'ın sağ kolu" olduğu söylenen emekli Org. Sabri Yirmibeşoğlu da 

tartışmaya katılarak "Özel Harp'te çalışanlarla iftihar ettiklerini" açıkladı. 

Madem açıldı, gelin Yirmibeşoğlu'nun peşine takılıp bu tarih labirentinin 

koridorlarında biraz dolaşalım. 

 

"Garip bir üsteğmen" 

Yirmibeşoğlu göz kamaştıran bir kariyere sahip... 

50'lerin başında Çankırı Gerilla Okulu'nda, "Turancılık davası"ndan beraat ettikten 

sonra gönderildiği ABD'den yeni dönen "gerilla öğretmeni" Yüzbaşı Alparslan 

Türkeş'in "çok sevdiği öğrencisi" oldu.  

1955'te 6-7 Eylül olayları sırasında Özel Harp Dairesi'nin atası sayılan Seferberlik 
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Tetkik Kurulu'nda görevliydi. 

Gazeteci Fatih Güllapoğlu'na ("Tanksız Topsuz Harekat", Tekin Y., 1991) söylediği şu 

sözler hiç unutulmadı: 

"6-7 Eylül de bir Özel Harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı." 

Yirmibeşoğlu bir başka görüşmede (Aksiyon, 31.03.2001) "Ben orada garip bir 

üsteğmendim" derken, sözlerini şöyle "düzeltti": 

"Savaşta, düşmanın işgal ettiği bölgelerde bazı olaylar yaratılır ve düşman yaratmış gibi 

gösterilir. (...) Halkı düşmana karşı galeyana getirmek(tir amaç)... Belki Güneydoğu'da 

da oluyor bunlar, yanlış olarak..." 

 

Gladyo'nun anavatanında 

NATO'nun CIA desteğiyle, İtalya'dan başlayarak tüm Avrupa'da komünizme karşı 

kontrgerilla faaliyeti yürütecek birimleri, yani Gladyo'yu kurduğu Soğuk Savaş 

yıllarında Yirmibeşoğlu, NATO eğitimi için Napoli'ye gitti. 

Dönüşte "Türk kontrgerillasının doğum yeri" olarak bilinen Kıbrıs'a tayin oldu. 63 

olaylarını orada yaşadı. "Oradaki Türkleri teşkilatlandırdı". 

1964'te Belçika'daki NATO karargahında Nükleer Silahlar Şubesi'ndeydi. Herkesin iki 

yıl görev yaptığı bu gizli birimde beş yıl çalıştı. 

Dönüşte Özel Harp Dairesi Kurmay Başkanlığı'na atandı. Üç sene sonra da Daire'nin 

başına geçti. 

 

Ecevit'e brifing 

İşte Başbakan Ecevit Özel Harp Dairesi'nden o aşamada "tesadüfen" haberdar oldu. 

1974'te "Daire" için örtülü ödenekten para istenince, daha önce adını bile duymadığı bu 

resmi kurum hakkında derhal brifing istedi. 

Başbakanlık konutundaki brifingi veren, Özel Harp Dairesi'nin Başkanı Sabri 

Yirmibeşoğlu idi. 

Ecevit o günden sonra Özel Harp'i denetim altına almaya çalışırken Yirmibeşoğlu daha 

önemli bir göreve, NATO İstihbarat Başkanlığı'na tayin edildi. 1978'e kadar burada 

kaldı. 

Dönüşte tümen komutanı olarak Sarıkamış'a atandı. 

Ecevit'le yolları orada bir kez daha kesişti. 

 

"Vatansever arkadaş" 

1978'de Ecevit başbakan olarak Sarıkamış'a gittiğinde Tümg. Yirmibeşoğlu 

Orduevi'nde kendisine ve eşine yemek verdi.  

Ecevit, Komutan'dan Özel Harp'le ilgili bilgi almaya çalıştı. (B. Ecevit, "Karşı Anılar", 

DSP, 1991, s. 43) "Daire"ye bağlı sivil örgütte görev alanlardan bazılarının olaylarda 

yer aldığından kuşkuluydu. 

Yirmibeşoğlu "Kuşkularınız yersiz" deyince Ecevit şunu sordu:  

"Farz-ı muhal, buradaki MHP il başkanı, aynı zamanda Özel Harp Dairesi'nin sivil 

uzantısındaki gizli elemanlardan biri olamaz mı?" 

Yirmibeşoğlu samimiyetle doğruladı bunu: 

"Evet, öyledir ama kendisi çok güvenilir, vatansever bir arkadaşımızdır." 

 

"Güvenilir gençler" 

Yamak, kitabında bu anıyı anlatırken "Ecevit, bu teşkilatın içinde kendi partisinden kaç 

milletvekili bulunduğunu öğrenseydi ne olurdu?" diye soruyor ve bunda şaşılacak bir 

şey olmadığını ekliyor: 

"Özel harpçi olarak eğitilenler daha genç yaşlarda bölgesinde güvenilir, saygın, sözü 



geçen, (...) önder niteliklere sahip oldukları için seçilmişlerdi. Milletvekili oluşları da bu 

seçimin doğruluğunu göstermiyor mu?" 

Yirmibeşoğlu tamamlıyor: 

"Birçok olay olmuş, bu teşkilatın tek bir üyesi bu olaylara karışmış mı?" 

Peki kimdi MHP'nin Erzurum'daki "güvenilir" il başkanı? 

CHP'li Süleyman Genç'in "Kuşatılan Devlet Türkiye" kitabında yazdığına göre 

İpekçi'nin öldürülmesinde ve Ağca'nın cezaevinden kaçırılmasında adı geçen, Musa 

Serdar Çelebi'nin iş ortağı, "Doğunun Başbuğu"  

Yılma Durak... 

 

Yükseliş sürüyor 

Devam edelim: 

12 Eylül döneminde Yirmibeşoğlu Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı'dır.  

1982-83 arası Milli Savunma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı... 

1983'te Ankara Sıkıyönetim Komutanı... 

1984-86 arası Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı... 

1986-88 arası yine Sarıkamış'ta, 2. Ordu Komutanı... 

1988-90 arası Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri... 

 

"Üruğcu general" 

Bu yıllarda Özal'la birlikte çalıştı.  

Özal, Öztorun'un yerine Torumtay'ı getirerek Üruğ'un "2000 planları"nın önünü 

keserken Yirmibeşoğlu "Üruğcu" olarak tanınıyordu. (Bkz: "Bay Pipo", Soner Yalçın-

Doğan Yurdakul, Doğan K., 1999. s. 431)  

Belki de bu şöhreti, onun tırmanışını durdurdu. 

1990'da kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 

 

MHP'den teklif  

2001'de Aksiyon'da yayınlanan söyleşisinde emekli olduktan sonra askerlere görev 

verilmemesinden yakındı. "ANAP'tan aldığı bir sinyal dışında siyaset teklifi almadığını" 

hatırlattı ve şöyle dedi: 

"Sıkıntıya girmemek için sizden bekliyorlar. Ben 'Gireceğim' der miyim, o derse 

düşünürüm. Resmen söylemediler ama öyleydi. Sonra MHP'den mesela..." 

Özal televizyonun sesini açtı ve komutanın adını sordu 

Şimdi size eski bir öyküyü hatırlatacağım: 

1988 Özal Suikastı...  

Nasıl Ecevit, kendisine karşı düzenlenen Çiğli suikastının ardında kontrgerillayı 

aramışsa Özal da kendi suikastçısının ardındaki "örgüt"ü aramıştı. 

Afyonlu işadamı Kemal Horzum'dan kuşkulanıyordu. Horzum, Emlakbank'ı 

dolandırmakla suçlanıyordu. 

Banka bünyesinde Horzum'u soruşturan komisyona, suikast işiyle de ilgilenmelerini 

söyledi. 

Komisyon üyeleri hem suikastçı Kartal Demirağ'ın hem Horzum'un memleketi olan 

Afyon'a gitti. Orada ne bulduklarını komisyon üyesi Uğur Tönük, daha sonra 

TBMM'de kurulan Horzum Araştırma Komisyonu'na şöyle anlattı: 

 

Kartal kontrgerillacı 

"Afyon Dazkırı'da 1974-77 seneleri arasında Ege'de meydana gelen sol hareketleri 



önlemek için bir kontrgerilla teşkilatı kurulduğunu, Kartal Demirağ'ın da bu teşkilatın 

yetişmiş bir elemanı olduğunu tespit ettik." 

Demirağ özel kamplarda emekli askerlerce eğitilmişti. "Her şeyi vatanımız için yaptık" 

diyor, MİT'le ilişkisi olduğunu söylüyordu. 

Komisyon soruşturmayı derinleştirince Özal'ı vuran silahın Demirağ'a Kongre 

salonunda polisler tarafından verildiği yönünde duyumlar aldı. Afyon'daki teşkilatın 

üzerine gitmeye karar verdiler. 

İşte tam o aşamada Tönük, Ortaköy'de bir villaya davet edildi. MİT görevlisi 

olduklarını sandığı üç görevli kendisine "Bu tahkikatı kesin" dedi. 

Bir generalin adını verdiler ve "Paşa kararınızı bekliyor" dediler. 

Tönük soruşturmadan çekildi. 

 

Özal'a söylüyor 

Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyeliğinden emekli bir savcı olan Tönük'le daha sonra tanıştım 

ve suikast soruşturmasının nasıl kesildiğini onun ağzından dinledim. 

O günlerde başına gelenleri bir tek Turgut Özal'a açıklamıştı. O sahneyi bütün 

ayrıntılarıyla anlattı: 

Özal'ın Harbiye Orduevi'ndeki odasında buluşmuşlar, diz dize oturmuşlar. Tönük, 

kendisini tehdit edenlerin adını verdiği generali açıklayacağı anda Özal odadaki büyük 

ekran televizyonun uzaktan kumandasına uzanmış ve sesi sonuna kadar açmış. Sonra da 

Tönük, Paşa'nın ismini Özal'ın kulağına fısıldamış: 

"Sabri Yirmibeşoğlu!" 

 

"Olacak iş mi?" 

Yirmibeşoğlu o dönem MGK Genel Sekreteri idi.  

Görev süresi 1 yıl uzatılsa Kara Kuvvetleri Komutanı olabilecek, oradan Genelkurmay 

Başkanlığı'na tırmanabilecekti. 

Olmadı. 

Özal'a adı fısıldandıktan  

1 yıl sonra emekliye sevk edildi. 

Yıllar sonra suikast konusunu soran Aksiyon'a "Hiç ciddiye almadım. Olacak iş değil" 

dedi. 

 

Düşman kim? 

Acaba kimler engellemişti suikast soruşturmasını? 

Yılma Durak ya da Kartal Demirağ da Özel Harp'in istihdam edip silahla eğittiği 

"vatansever gönüllüler" miydi?  

"Bazı olaylar yaratılır, düşman yaratmış gibi gösterilir" taktiğinin uygulayıcıları mıydı? 

"Düşman" kimdi? 

"Düşman"ı ve ona karşı kurulan resmi örgütü ABD bilirken neden Türkiye'nin Meclis'i 

ve başbakanı bilmiyordu? 

Bunları sormaya devam edeceğiz. 

  

Darbe yaparız diyen general tutuklandı 

İspanya'Da bir general, durumdan vazife çıkartıp, 

"anayasal sınırlar aşılırsa darbe yaparız" dedi. 

İspanyolların tepkisi sert oldu. General eve 

kapatıldı.  

   

  08.01.2006 

 



  

İspanya'da bir general 'durumdan vazife çıkarıp', Katalonya'daki ayrılıkçılık sorunu 

yüzünden askeri müdahale uyarısı yapınca, hükümetin tepkisi sert oldu. Generalin 

azledilmesi de gündemde. 

 

İspanya'da Katalonya özerk bölgesine daha geniş haklar tanınması için yapılan 

tartışmalara katılıp sürpriz bir çıkış yapan bir general, "Anayasal sınırlar aşılırsa 

askeri müdahale olur" deyince ilk aşamada 8 gün ev hapsiyle cezalandırıldı.  

Darbe tehdidinde bulunan Sevilla Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Jose Mena 

Aguado'nun görevden alınması için Savunma Bakanı Jose Bono'nun bakanlar kurulu 

toplantısında teklif getireceği de açıklandı.  

İspanyol Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki numaralı generali olan Aguado, önceki 

gün yaptığı konuşmada, Katalanların yeni özerklik statüsünü eleştirip İspanyol 

Parlamentosu'nun bu statüyü olduğu gibi kabul etmesi halinde "bunun ciddi sonuçlar 

yaratacağı" uyarısında bulunmuştu. "Herhangi bir statü, anayasal sınırları aşarsa 

silahlı kuvvetler müdahale etmek zorunda kalır" diyen Aguado'nun sözleri, siyasi ve 

askeri çevreler tarafından "kabul edilemez" bulundu ve "tehdit" olarak yorumlandı. 

 

Katalanlar 'millet' oluyor 

Katalan Özerk Yönetimi, özerklik statüsünde değişiklikler yaparak yeni statüyü 

görüşülmek üzere geçen ay İspanyol Parlamentosu'na göndermişti. Yeni özerklik 

statüsünde Katalanlar, İspanya topraklarında yaşayan ayrı bir "millet" olarak 

tanımlanıyor ve Katalonya bölgesi içindeki tüm vergilerin özerk yönetim tarafından 

toplanması öngörülüyor. 

Genişletilmiş özerklik ayrıca Madrid'deki İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yerine 

Katalonya'da başka bir anayasa mahkemesi oluşturulmasını öneriyor.  

 

Karar 15 dakikada alındı 

İspanya Genelkurmay Başkanı Felix Sanz Roldan'ın görevinden alınmasını istediği 

Aguado, dün Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. Savunma Bakanı Bono, Genelkurmay 

Başkanı Roldan ve General Aguado arasındaki görüşme 15 dakika sürdü. Görüşmeden 

sonra yapılan açıklamada, Bono'nun Aguado için 8 gün ev hapsi ve Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı'ndaki görevinden alınmasını talep ettiği bildirildi. Bono'nun ilk bakanlar 

kurulu toplantısında Aguado'nun görevden alınmasını gündeme getireceği kaydedildi. 

General Aguado'nun emeklilik süresi mart ayında dolacak.  

 

Komutanın sürpriz çıkışı 

Korgeneral Jose Mena Aguado, önceki gün Sevilla'da yaptığı konuşmada, beklenmedik 

bir biçimde Katalan sorununu gündeme getirdi. Radyodan yayımlanan konuşmasında 

İspanya Anayasası'nın 8. maddesini okuyan general buna göre silahlı kuvvetlerin 

İspanya'nın bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğini koruma görevi olduğunu vurguladı. 

General Aguado, asker olarak hiçbir zaman politik tartışmalara girmemeleri 

gerektiğini, ancak Katalonya Parlamentosu'nun kabul ettiği yeni özerklik statüsünün 

İspanya Parlamentosu'nda onaylanmasına karşı "uyarı yapma zorunluluğu" 

duyduğunu belirtti. Askerler olarak İspanya Anayasası'nı savunmayı bir şeref meselesi 

olarak gördüklerini kaydeden Aguado, "Herhangi bir statü anayasal sınırları aşarsa 

müdahale etmek zorunda kalınır. Neyse ki anayasa, her otonom statü için aşılamayacak 



sınırlar koyuyor" dedi.  

 

Basklar: Anayasa değişsin 

Generalin sözleri İspanya Anayasası hakkında da tartışma başlattı. İspanya'nın ayrılıkçı 

eğilimli bölgelerinden Bask'taki en büyük siyasi parti olan Bask Ulusal Partisi (PNV), 

generalin sözleri sayesinde, "İspanya'nın birliğini Silahlı Kuvvetler garanti altına alır" 

ifadesinin yer aldığı anayasanın 8. maddesinin değiştirilmesi için "mükemmel bir fırsat 

doğduğunu" savundu. 

 

İspanya'da ilk değil 

İspanya'da askerlerin siyasi hayata müdahalesi yeni değil. General Franco İspanya'yı 

1936'dan 1975'e kadar askeri diktatörlükle yönetirken, 1981'de de Antonio Tejero 

adındaki bir yarbay, komutası altındaki jandarmalarla parlamentoyu basarak darbe 

girişiminde bulunmuştu. 

Ülkenin birinde 4 Milyon kişi öldü dünyanın haberi 

yok! 

Tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde süregiden 

savaş dolayısıyla yaklaşık 4 milyon kişi hayatını 

kaybetti. Yani, ayda 38 bin ölüm. Bu rakam, 2'inci 

Dünya Savaşı'ndan bu yana en çok insan kaybına 

yol açan çatışmanın Orta Afrika'da meydana 

geldiğine işaret ediyor  

   

  06.01.2006 

  

Fakat raporun yazarları Kongo'daki ölümlere doğrudan şiddet olaylarından ziyade 

çatışma ortamının kötü koşulları altında sıtma ya da ishal gibi engellenebilir 

hastalıkların neden olduğuna dikkat çekiyorlar.  

 

Uluslararası Kurtarma Komitesi adlı örgüt, Kongo'ya ilişkin kaleme aldığı bu üçüncü 

raporda, dünya kamuoyunu ilgisizlik ve sorumsuzlukla suçluyor.  

 

Örgütten bir ekip 2004 yılında üç aylık bir süre boyunca Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti'nde yaklaşık 20 bin aileyi ziyaret ederek son bir buçuk yıl içindeki doğum 

ve ölümleri kayıtlara geçti.  

 

Bu istatistiği savaştan önceki rakamlarla ve diğer güney ve orta Afrika ülkeleriyle 

karşılaştıran araştırmacılar, Kongo'daki savaşın her ay 38 bin kişinin hayatına mal 

olduğu sonucuna vardı.  

 

Ülkenin kimi bölgelerinde ölüm oranları savaştan önceki günlere kıyasla iki katına 

çıkmış durumda.  

 

Şiddet olaylarında büyük insan kaybı olmasına karşın hastalıklardan ölenlerin sayısının 

bundan da çok olduğu ve bilhassa çocukların etkilendiği belirtiliyor.  



 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışma sağlık hizmetlerinin büyük oranda 

çökmesine ve yaygın biçimde yetersiz beslenmeye yol açtı.  

 

Araştırmacılar, 2002 yılında çatışmaların durduğu Kisangani kenti ve çevresinden 

edindikleri rakamların herşeyi gözler önüne serdiğini söylüyor. Burada savaşın sona 

ermesiyle ölüm oranı da yüzde 80'e yakın düşüş gösteriyor.  

Uluslararası Kurtarma Komitesi, dünya ülkelerinin bu krize yeterli ilgi göstermediğini 

ve gerekli yardımı vermediğini söylüyor. 

  

Atatürk'ün 'Kızıl' generalleri 

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Atatürk'ün tam 

arkasında iki Sovyet generalinin bulunduğunu 

kaçımız biliyoruz? Pekiyi, büyük gizlilik içinde 

yürütülen Büyük Taarruz'un bile bu Rus 

generaller tarafından bilindiğini, biliyor muyuz? 

Aylık Kırmızı Çizgi Dergisi işte bu soruların 

cevaplarını veriyor.  

   

  1/6/2006 

   

Kırmızı Çizgi Dergisi'nin Ocak ayı sayısında yayımlanan kapak dosyasına göre bu 

generaller Rusların ünlü komutanlarından  Frunze ve Voroşilov. Kurtuluş Savaşı 

sırasında Yunanistan'a karşı Türkiye'nin yanında olan Ruslar, silah ve maddi destekde 

de bulunmaktan geri durmadılar. Çünkü Çanakkale geçilmiş olsa idi Rusya, Sovyetler 

Birliği'ne giden süreci yaşayamayacaktı. 

Kuzey Irak'ta Organize İşler... 
 

  

Sayı: 578 - 02.01.2006  |  Haşim Söylemez - Ufuk Şanlı -Aksiyon 

ERBİL - Irak Ordusu’nun 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal etmesinden sonra girdi 

hayatımıza “Kuzey Irak” kavramı. Soğuk Savaş’ın bittiği yıllardı. Berlin Duvarı 

yıkılmış, Sovyetler Birliği dağılmıştı. Uluslararası sistemin ortadan kalktığı bir 

dönemde ordularını harekete geçirmişti Saddam Hüseyin. Ancak, hesabı tutmadı. 

1991’de başlayan Birinci Körfez Savaşı’nı kaybetti. Büyük güç merkezleri, Irak’taki 

Baas yönetimini 32. ve 36. paralellerin arasına hapsetti. Kürtlerin yoğun olarak 

yaşadığı kuzey ile Şiilerin çoğunlukta olduğu güney, Saddam rejiminin demir 

pençesinin uzanamayacağı “korunaklı” bölgeler hâline getirildi böylece.  

Hem dünya kamuoyu hem de Türkiye, işte bu koruma altındaki bölgeleri konuştu, 

aradan geçen 15 yıl boyunca… Buradaki siyasi ve ekonomik yapılanmalardan 

bahsedildi. “Çekiç Güç” adı verilen muhafız birliklerinin oynadığı role dikkat çekildi. 

Saddam sonrası Irak’ın ne olacağı tartışıldı. Bugün ortada ne Irak var ne de Saddam 

Hüseyin. Bir zamanlar Abbasilere başkentlik yapan Bağdat, Amerikan işgali altında 

artık. Saddam Hüseyin tutuklu olarak yargılanıyor. Dün, Bağdat’taki Baas rejimine 

karşı iktidar mücadelesi verenler ya mecliste vekil ya da üst düzey yönetici ve bürokrat 

olarak karşımızda şimdi. 



 

15 Aralık 2005’te yapılan parlamento seçimleri, hem Irak hem de bölge ülkeleri için bu 

açıdan önemliydi. Ocak 2005’te yapılan ilk genel seçimleri protesto eden Sünniler, bu 

kez sandık başına gitti. Güneydeki Şiilerin ve kuzeydeki Kürtlerin zaten iktidarda 

olduğu bir dönemde yapılan bu seçimler, işgal sonrası yeniden yapılanan Irak için bir 

dönüm noktası anlamına geliyordu çünkü. Şüphesiz, bu tarihi önemli kılan bir başka 

ayrıntı ise Kuzey Irak’taki durumdu. 2007’de, Kerkük’ün statüsü için yapılacak 

referanduma hazırlanan Mesut Barzani ve Celal Talabani liderliğindeki Kürt gruplar 

açısından sandıktan çıkacak oylar, petrol zengini bu şehrin kaderini belirleyecek bir 

bakıma... Belki de bütün bölgenin… 

 

Genelde Irak, özelde de Kuzey Irak’ta hem siyasi hem de ekonomik büyük bir değişim 

söz konusu. Bunu seçim vesilesiyle gittiğimiz Kuzey Irak’ta da gözlemlemek mümkün. 

Bölgenin önde gelen şehirlerinde hayat oldukça hareketli. Türkiye sınırına yaklaşık üç 

buçuk saat uzaklıktaki Erbil adeta yeniden inşa ediliyor. Kürtlerle birlikte 

Türkmenlerin ve Hıristiyanların yaşadığı şehirdeki inşaatların büyük bölümünü Türk 

firmalar üstlenmiş durumda. 

 

Halkın yeni şehir dediği bölgede inşa edilen modern konutlar ve alışveriş merkezleri 

dikkat çekiyor. İnşaatların neredeyse tamamı Mesut Barzani’nin liderliğini yaptığı 

Irak Kürdistan Demokrasi Partisi (IKDP) destekli. Daha önce Avrupa’da yaşarken 

şimdi geri dönen zengin Kürtlerin mali destek verdiği yapılar da az değil. IKDP 

kaynaklarına göre, Kuzey Irak’taki irili ufaklı 300 Türk kökenli şirketin yaklaşık 190’ı 

Erbil’de faaliyet gösteriyor. 

 

Benzer görüntülere Kerkük’te de rastlamak mümkün. Gecekondularla kuşatılan tarihî 

kentte yeni inşaatlar bütün hızıyla sürüyor. Şehrin dış mahallelerindeki boş alanlar 

şimdiden parsellenmiş bile. Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Kerkük’ün nüfus 

yapısını lehlerine çevirmek için buraya gelen Kürtlere, Barzani ve Talabani’nin başını 

çektiği partiler tarafından ev yapmaları için bedava arsa tahsis ediliyor. Ayrıca, konut 

yapımı için 5 bin dolar yardım yapılıyor. Elektrik ve su hizmeti ise ücretsiz. Kerkük’e 

resmî olmayan verilere göre 300 bin Kürt’ün geldiği söyleniyor. 

 

Irak Millî Türkmen Partisi üyesi Necmettin Kasap’a göre, Kerkük’teki inşaat 

faaliyetleri İsrail’in Filistin topraklarında 1967’den beri uyguladığı “yerleşim” inşa 

etme politikasına benziyor. İran’dan ve Erbil’den gelen Kürtlerin yoğun biçimde 

Kerkük ve civarına yerleştirildiğini iddia eden Kasap, “Gelenler eski Kerküklü 

olduklarını ve yeniden kendi topraklarına döndüklerini söylüyorlar. Kerkük’te Şorca, 

Rahimava, Kasir ve İskan bölgelerinde yaşayan bu insanların büyük bir kısmı son 2 

yılda Kerkük’e gelip yerleştirildi.” diyor. 

 

TALABANİ’NİN KALESİ SÜLEYMANİYE 

 

Süleymaniye’den gelen Biştvan Emin Reşid onlardan biri. Kerkük’e gelip ev 

yapmasının gerekçesini şöyle açıklıyor: “Kerkük benim babamın toprağı. Saddam 

zamanında sürüldük. Şimdi ben gelip burada bina yapıyorum. Bizim araziye de 

başkaları bina yapmış. Kimse bir şey söylemediğinden biz de istediğimiz yere ev inşa 

ediyoruz. Benden sonra diğer akrabalarım da Kerkük’e gelecek.” 

 

Artan nüfusla birlikte şehirde kendini hissettiren en önemli problem altyapı. Açıktan 



akan kanalizasyonlar, caddelerde biriken çöpler sağlık açısından ciddi tehdit 

oluşturuyor. Seçimlerde oyların yüzde 55’ini alan Kürtler sevinç içinde. Lokantacılık, 

akaryakıt istasyonu işletmeciliği daha çok Kürtlerin tekelindeki şehirde Türkmenler 

genelde öğretmen, doktor olarak görev yapıyor. Esnaflık da Türkmenlerin yaptığı bir 

diğer iş kolu. 

 

Süleymaniye, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Başkanı ve Irak 

Cumhurbaşkanı Celal Talabini’nin şehri. Süleymaniye’nin girişinde, gümrük kapısını 

andıran bir yerde sıkı bir kontrol yapılması sanki farklı bir ülkenin topraklarına 

giriyormuş izlenimi veriyor insanlara. Şehir, diğer Kuzey Irak şehirlerine göre daha 

modern. Caddeler temiz. Trafiği kontrol eden polislerin iyi bir eğitim aldığı 

davranışlarından belli oluyor. 

 

Süleymaniye de Türkler tarafından yeniden inşa ediliyor denebilir. Altyapıdan 

kavşaklara kadar her türlü yeni yapıda Türk şirketlerin imzası var. Celal 

Talabani’nin posterlerinin süslediği Süleymaniye’de yaşayan her aileden birinin 

mutlaka Avrupa’ya gittiği belirtiliyor. Bu durum kentin kültür hayatına da aksetmiş. 

1947’de kurulan Süleymaniye Kütüphanesi’nde aralarında Orhan Pamuk’un 

eserlerinin de yer aldığı her dilden eser var. Ayrıca, günlük gazeteleri bulmak da 

mümkün. Örneğin Serbesti dergisinin bütün sayıları kütüphanenin rafları arasında. 

1,5 milyon nüfusa sahip şehirde Süleymaniye Üniversitesi, Koyi ve Amerikan 

Üniversitesi yüksek eğitim veriyor. 

 

Amerikan Üniversitesi, öğrenim takvimini önümüzdeki sene başlatacak. Burada görev 

yapan akademisyenler diğer üniversitelerde olduğu gibi Kürtler ve yabancılardan 

oluşuyor. Amerikalılar, İngilizler, İsveçliler ve Koreliler başı çekiyor. Şehrin 

meydanlarında Kürt şair ve âlimlerine ait heykellerin göze çarptığı Süleymaniye’yi 

diğer kentlerden ayıran bir ayrıntı da her tabelanın altında İngilizce karşılığının 

bulunması. Şehre Avrupaî bir görüntü veren bir başka unsur ise eski İsveç Başbakanı 

Olof Palme’nin adının bir caddeye, Dışişleri Bakanı Anna Lindt’in isminin de bir 

okula verilmiş olması. 

 

“KÜRDİSTAN BAYRAĞI” ÇİN’DEN 

 

Süleymaniye, diğer kentlere nazaran muhafazakârlığını biraz kaybetmiş 

görüntüsünde. Pornografik kitaplar caddelerde açıktan satılıyor. Barlar ise gece 

gündüz açık. 

 

Bölgede ciddi bir hareketlilik olmasına rağmen, ekonomik anlamda yatırımlar daha 

çok hizmet sektörüne yönelik. Büyük sanayi tesisleri neredeyse yok denecek kadar az. 

İğneden ipliğe her şey dışarıdan geliyor. İthal edilen ürünlerin en ilginci “bağımsız 

Kürdistan bayrağı” Son iki yılda Çin’den, kalitesiz, fason olarak tabir edilen 

kumaşlardan üretilen 3 milyon adet bayrak ithal edilmiş. Ama, hükümet binalarında 

ve resmî makamlarda kalitesiz ithal bayraklar yerine el dokuması bayraklar tercih 

ediliyor. 

 

Her ne kadar bayrak Çin’den gelse de piyasalar Türk mallarıyla dolu. Süleymaniye 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azad Celal, bölgedeki 

ekonomik durumu şöyle özetliyor: “Buranın en önemli geliri Habur Sınır kapısından 

geliyor. Bunun dışında merkezî hükümetin petrol satışından elde ettiği gelirlerden 



önemli bir bölümü bölgeye aktarılıyor. Üretkenlik, verimlilik gibi kavramlar bu bölge 

için oldukça yeni. Vergi gelirinden söz etmek ise neredeyse imkânsız.” 

 

Bölgedeki yönetimin Sanayi ve Ticaret Müsteşarı Dr. Nuri Gazali de aynı kanaatte. 

İşletmelerin genelde KOBİ ölçeğinde olduğunu aktaran Gazali, yabancı sermaye 

konusunda kendilerine ciddi bir talep olduğunu söylüyor. Özellikle Türk, Amerikan, 

İngiliz ve Alman firmalarının bölgede yatırım yapmak istediğini belirterek, yabancı 

sermaye konusunda gerekli yasal düzenlemeleri en kısa zamanda yaparak bölgeyi bir 

cazibe merkezi hâline getirmek istediklerinin altını çiziyor. Yabancı yatırımcıların 

özellikle tarım, gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, su ve maden kaynaklarının 

işletilmesi gibi alanlarda yatırım yapmasını arzu ettiklerini vurguluyor.  

 

Dr. Gazali, sermaye ayırımı yapmadıklarını söylüyor. Bunu sokaklarda gözlemlemek 

mümkün. Özellikle Türk müteahhitler inşaat sektöründe söz sahibi. Süleymaniye’de 

bir viyadüğü inşa eden Günay İnşaat’ın Proje Müdürü Nuri Tonay’a göre, bölgedeki 

Türk inşaat şirketleri ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor: “Türkiye’de enflasyon 

düştü, kârlar azaldı. Böyle bir dönemde Kuzey Irak’taki ekonomik hareketlilik 

Gaziantep, Mardin, Adana, Mersin hatta Kayseri gibi illerin ekonomilerini rahatlattı. 

Türk inşaat şirketleri sadece geçen yıl bu bölgede 1 milyar doların üzerinde altyapı işi 

aldı. Üstelik bunların parası nakit ödendi.”  

 

LİBYA’DAN BİLE DAHA KÂRLI 

 

İTÜ inşaattan mezun mühendis Ali Karababa ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor: 

“Burada yapılan müteahhitlik faaliyetlerinin ülke ekonomisine getirdiği katma değer 

diğer yurtdışı operasyonların çok üzerinde. Mesela Libya, Irak veya Ürdün’de Türk 

şirketleri en fazla yüzde 50 oranında yerli malzeme kullanıyordu. Burada çimentoyu, 

demiri hatta çiviyi bile Türkiye’den getiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizin bu bölgeden 

sağladığı katma değer herkesin yüzünü güldürecek seviyede.” 

 

Bölgede faaliyet gösteren ancak isminin yazılmasını istemeyen bir başka Türk işadamı 

ise “Libya ve Irak yıllarca Türk inşaat sektörünü ayakta tuttu. Bugün Kuzey Irak 

gerek ödemeler gerekse ülkemiz ekonomisine katkı açısından Libya’dan bile büyük bir 

kazanç. Yeter ki Libya’da yaptığımız hataları tekrarlamayalım.” diyor. 

Süleymaniye’nin imarı için 2 milyar dolarlık bir ödenek ayıran bölgesel Kürt 

hükümeti, altyapı yatırımları için de 5 milyar doları gözden çıkarmış durumda. 

Bölgede eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’nın şirketi Tepe Grubu’nun iki önemli 

projesi var. Bunlardan biri Süleymaniye’de açılacak Amerikan Üniversitesi’nin inşası. 

Diğeri de Süleymaniye Üniversitesi merkez kampusu. Tepe Grubu büyük çaplı bu 

projeler dışında Süleymaniye Havalimanı için de çalışmalarda bulunuyor. 

 

HANIM AĞA’NIN İŞLERİ 

 

Bölgede inşaat denince ‘Hanım Ağa’ lakaplı Diyarbakırlı işkadını Ferda Cemiloğlu 

akla geliyor. Üç yıl önce bölgeye gelen ve burada “Dicle İnşaat A.Ş.” adında bir şirket 

kuran Cemiloğlu, bölgedeki Kürt yönetiminin içişleri ve kültür bakanlığı binalarını 

inşa ederek dikkatleri üzerine çekti. Halen bölgedeki birçok kamu ihalesi için davet 

alan Cemiloğlu, bölgedeki ekonomik durumu “çok büyük bir pazar” sözleriyle 

özetliyor. Bölge yöneticilerinin Avrupa ve ABD’den dönen Kürt uzmanlar nezaretinde 

ciddi bir master plan hazırladıklarını ve 2007’ye kadar tüm altyapı sorununu çözmeyi 



hedeflediklerini hatırlatarak, “Mardin, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki çimento 

fabrikaları talebi karşılamakta zorlanıyor.” diyor. Kuzey Irak’taki ekonomik durumu 

ise şöyle özetliyor: “Burada kadın olarak daha özgürüm. Beraber iş yaptığımız 

insanlarla aramızda bir kültürel bağ var. İşçilerimizin ikâmet, pasaport ve güvenlik 

sorunları yok. Ayrıca ödemeler tam vaktinde yapılıyor. Tek sorunumuz gelişmiş bir 

bankacılık sisteminin olmaması. Ziraat veya Halk Bankası buraya gelirse bu sorun da 

ortadan kalkar.” 

 

KÜRDİSTAN MERKEZ BANKASI: PARA BASMAYA HAZIRIZ 

 

Türk şirketlerinin etkinliği sadece inşaatla sınırlı değil. Günde sadece 3 saat elektriğin 

olduğu bölgede “Aksa” jeneratörleri önemli bir marka olarak göze çarpıyor. Gıda 

sektöründe dağ başındaki bakkaldan süpermarketlere kadar her yerde Ülker, Eti, 

Pınar, Yörsan, Saray markalarının tüm ürünlerini bulabiliyorsunuz. Lüks 

lokantalarda Türk yemeklerini bulmak mümkün. Erbil’de Pushi Restoran’ı işleten 

Diyarbakırlı işadamı Ahmet Baran’a göre, Türk yemekleri ve baklavaları büyük ilgi 

görüyor: “Burada Kürt kardeşlerimize bir yemek kültürü aşılamak istiyoruz. 

Önümüzdeki günlerde yeni bir restoran daha açmayı planlıyorum.” 

 

Kuzey Irak’taki ekonomik yatırımların bu kadar genişlemesinde Habur’dan gelen 

yıllık 1 milyar doların yanı sıra Irak petrollerinden gelen aylık 600 milyon doların 

etkisi büyük. Bir de Kuzey Irak’taki özerk yapının oynadığı rol var tabii ki… Türk 

basınında ilk kez Aksiyon’a konuşan Kürdistan Bölge Yönetimi Merkez Bankası 

Başkanı Ethem Kerim Derviş, iki sene önce kurulan bankanın Irak Merkez Bankası 

çatısı altında çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor. 23 yıllık deneyimli bankacı, halk 

arasında “Bank Hareem” olarak bilinen Merkez Bankası’nın para basmak, enflasyon 

ve para politikalarının şekillendirilmesi görevlerini üstlenmediğini belirtiyor. Türk 

kamuoyunda kendileriyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne süren 

Derviş, “Bizim Malta’da kendi adımıza para bastırdığımız, aynı zamanda bölgedeki 

Kürt çiftçilere kredi verdiğimiz haberleri kesinlikle doğru değil. Bizim iznimiz 

olmadan bazı girişimciler para eskizleri hazırlayıp bunu bize getirdi.” diyor. Merkez 

Bankası Erbil Şubesi unvanı taşıyan bankanın duvarlarında Talabani’ye ait dev bir 

yağlı boya tablo dikkat çekiyor. Başkan Derviş, bölgede halen 3 tane büyük özel 

bankanın olduğunu; ancak bunların da uluslararası bankacılık yapma kabiliyetinin 

olmadığını vurguluyor: “Bizim burada bankacılık yapmak isteyen yabancı bankalara 

lisans verme yetkimiz yok. Bankacılık lisanslarını Irak Merkez Bankası veriyor. 

Bildiğim kadarıyla Türk bankalarından şu ana kadar Ziraat Bankası izin aldı. Buraya 

(K.Irak’a) şube açarlarsa biz çok memnun oluruz; çünkü buranın standartlarını ve 

kalitesini yükselteceklerine inanıyorum.” 

 

Başkan Derviş’in altını çizdiği meselelerden biri de kredi konusu. “Bizim kimseye 

kredi vermemiz söz konusu olamaz. Ancak Irak otoritesinden izin alan yerli bankalara 

kredi açabiliriz; yani direkt kredi veremiyoruz.” diyor. “Peki günün birinde bağımsız 

Kürdistan kurulursa merkez bankası görevini üstlenmeye hazır mısınız?” sorusuna ise 

hiç düşünmeden cevap veriyor: “ Şu anda bile istersek para basarız ama şartlar buna 

müsait değil.” 

 

SİYASİ YAPILANMA DEVAM EDİYOR  

 

Kuzey Irak’ta, ekonomik gelişmelere paralel siyasi yatırımlar da yapılıyor. Irak 



anayasasının verdiği yetkiyle bölgede yeni bir siyasi altyapı kuruluyor. Bakanlıklar, 

üniversiteler, meslek odaları, TV kanalları, ordu birlikleri ve istihbarat örgütleri 

hâlihazırda kurulmuş durumda. Mustafa Barzani’nin Rusya’ya sığınmasından sonra 

Moskova’da açılan ve Kürtlere ait birtakım kitapları ve lisanla ilgili kaynakları içeren 

Kürt Dil Akademisi ise yaklaşık 2 yıl önce Erbil’e taşınmış. Erbil’de Merkez Bankası 

ve Kürt parlamentosu yeni binalarında faaliyet gösteriyor. Parlamentoda IKDP ve 

IKYB’nin 41 sandalyesi bulunurken, Kürdistan İslam Partisi’nin 9, Komal Partisi’nin 

6 sandalyesi var. Parlamentoda Türkmenler 4, komünistler 3, sosyalistler 2 sandalye 

ile temsil ediliyor. Parlamentoda eğitim, sağlık, kültür, kadın hakları, bayındırlık ve 

ziraat gibi 13 komite görev yapıyor. 

 

1989-2003 yılları arasında IKDP’nin Türkiye temsilcisi olarak görev yapan Sefin 

Dizai’ye göre, 1991’den beri Kuzey Irak’ta bir “Kürdistan” bölgesi fiilen (de facto) 

var. Türkiye dahil komşu ülkeler şimdiye kadar bu gerçekle iş birliği yaptı. Yeni Irak 

anayasasına göre ‘Kürdistan’ın federal Irak’ın bir parçası olduğunu söyleyen Dizai, 

“Şimdi bir bölge başkanı var. Kendi yasalarını uygulayan yüksek bir mahkeme var.” 

diyor. 

 

Bu durumun resmî yazışmalara yansıdığını vurgulayan Sefin Dizai, bölgedeki meclisin 

Irak anayasasına göre federal bir parlamento olduğunu; buradan bir karar çıkarsa 

bütün ‘Kürdistan’ı ilgilendireceğini; bağlayıcı kararlara da bölgedeki yönetimin karar 

vereceğini dile getiriyor. Dizai Ankara kabul etmesede dünyanın herhangi bir yerinde 

Irak’ın diplomatik misyonu varsa o bölgede kendilerinin de kültürel temsilcilik 

açmaya hakkı olduğunu hatırlatıyor. 

 

HALKA GÖRE ARTIK ONLAR “BAĞIMSIZ” 

 

Her ne kadar önde gelen yetkililer ihtiyatlı konuşsa da sokaktaki vatandaş için durum 

hiç de böyle değil. 26 yaşındaki Midya Cabbar, “Irak demek Saddam demektir. Biz 

Iraklı değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız.” Taksici Salih Abdurrahman (60) da 

“Kürtler yıllarca Irak, İran, Suriye ve Türkiye tarafından ezildi. Bize bu muameleyi 

reva görenler şimdi devlet olduğumuza göre ne hissediyor doğrusu merak ediyorum.” 

diyor. Süleymaniye Üniversitesi öğrencisi Leyla, bölgede 300 bin nüfuslu Arap 

ülkelerinin bile bağımsız devlet kurduklarını hatırlatarak 5,5 milyon Kürdün yaşadığı 

Kuzey Irak’ta neden bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı çıkıldığını 

anlayamadığını söylüyor. Kuzey Irak’ta yaşayan Kürtlere göre bağımsız bir 

“Kürdistan” var ve bu ilelebet yaşayacak. Önde gelen yetkililer ise bağımsızlık için 

2010 yılını işaret ediyor. 

 

Bölgedeki siyasi durumu yansıtan bir başka detay ise yasadışı yollardan Avrupa’ya 

gitmek isterken Türk Emniyeti tarafından yakalanan ve sınır dışı edilen Kürtlerin 

şimdi güvenlik güçlerinde görev yapıyor olması. Bunlardan biri de 25 yaşındaki Kerim 

Kasım. Kasım, Van üzerinden Türkiye’ye girip İstanbul’a kadar ulaşmış; ancak 

burada yakalanınca geri gönderilmiş. 300 dolar maaş alan Kasım, Kürtlerin kendi 

devletlerine sahip olması gerektiğine inanıyor: “Çok acılar çektik. Türkiye’nin 

endişelerini anlıyorum; ama buradaki insanlarla PKK aynı düşüncede değil. Türkiye 

bize karşı çıkmasın, hatta destek versin ki bu bölgede artık huzur sağlansın.” diye 

konuşuyor. Bağımsız devlet özlemindeki Kürtlerin teşkilat yapılanmaları bir süre 

sonra Irak’tan ayrılacakları izlenimini veriyor. 

 



Irak’taki genel seçimlere Mesut Barzani ve Celal Talabani’nin oluşturduğu ‘Kürt 

İttifakı’ndan ayrı katılan Irak Kürdistan İslam Birliği (IKİB) Genel Başkanı 

Selahaddin Muhammed Bahaddin, “bağımsız Kürt devleti” söyleminin iyi bir slogan 

olmasına karşın jeopolitik gerçeklerle bağdaşmadığı görüşünde. “Kürt devleti 

bölgedeki ülkelerle ‘ehli sünnet’ Kürtler arasında bir çatışmaya sebep olabilir. 

Dolayısıyla Müslümanların zarar göreceği bir oluşumu önermiyoruz.” diyor. 

 

SOYADI KANUNU 

 

Kürtler artık bağımsız bir devletlerinin olduğuna inanırken bu devletin yeniden 

şekillenmesini de istiyor. Tabii bu değişikliğin sosyal yaşantıya da yansımasından 

yanalar. Aslında bu konuda atılmış adımlar da var. Ama bu adımların tamamı 

yabancı kaynaklar tarafından destekleniyor. Özellikle Koreli misyonerlerin cirit attığı 

Kuzey Irak’ta oluşturulan sivil inisiyatif gruplarının tamamı başka ülkeler tarafından 

organize ediliyor. Erbil’deki Terziler Odası bile sivil toplum kuruluşu olarak yabancı 

kaynaklardan besleniyor. Kadın ve çocuklara yönelik sivil toplum kuruluşlarının 

sayısının bölgede 300’ü bulduğu belirtiliyor. 

 

Halk burada iki şeyin acilen değişmesini istiyor: Latin Alfabesine geçilmesi ve soyadı 

kanununun çıkarılması. Kuzey Irak’taki resmî ağızlar ise iki konunun da kısa süre 

sonra gündeme geleceğini ancak şimdilik kendileri açısından 2007’nin sonuna kadar 

Kerkük’te yapılacak olan referandumun daha önemli olduğunu belirtiyorlar. 

 

Dünya Üniversiteler Birliği üyesi olan Selahattin Üniversitesi Irak’tan bağımsız olarak 

bir eğitim programı uyguluyor. Burada kullanılan dil ise Kürtçe ve İngilizce. 

Üniversitede Türkiye, Suriye, İran, Lübnan ve Ürdün’den gelen öğrenciler okuyor. 

Sayıları çok az olsa da Avrupa ülkelerinden mastır yapmak için gelenler de var. 

Üniversite yönetimine IKDP hâkim. Öğrenci alımları bile IKDP merkezinden gelen 

listelere göre şekilleniyor; hangi öğrencinin hangi bölümde okuyacağı yine bu listeye 

göre belirleniyor. Rektör Prof. Dr. Muhammed Sadık, kendilerinin bu konuda bir söz 

hakkı olmadığını ancak çok iyi bir eğitim verdiklerini aktarıyor. Sadık’a göre, kısa bir 

süre sonra eksiklerini tamamlamış bir Selahattin Üniversitesi, Ortadoğu’nun en gözde 

eğitim mekânı olacak. 

 

Sadık, soyadı kanunu ve Latin Alfabesi konusunda da görüşlerini belirtirken biraz 

temkinli davranıyor. Fiiliyatta zaten Latin Alfabesi’ne geçtiklerini ancak resmî 

yazışmalarda Arap Alfabesi’ni kullanmak zorunda olduklarını açıklayan Sadık’a göre, 

Latin Alfabesi’ne hemen geçmek için vakit çok erken. Kuzey Irak’ta topyekûn Latin 

Alfabesi’ne geçmek için yaklaşık 300 trilyondan fazla bir paraya ihtiyaç var. Soyadı 

kanunu için böyle bir zorluk ve külfet ise yok. Ona göre Avrupa ülkeleriyle aynı 

duruma gelmek için bir an önce soyadı kanununun uygulanması lazım: “Miras 

kavramı artık ciddi bir biçimde ele alınıyor. Soyadı benzerliği aranıyor. Kadınların 

mirastan faydalanabilmesi için soyadı kullanılması lazım. Çoğu zaman sadece isimle 

yetiniliyor ama bu sağlıklı bir sonuç vermiyor.” 

 

Kuzey Irak’ta günlük ve haftalık yayın yapan gazetelerin sayısı hayli artmış. 

Hâlihazırda mahalli gazete hüviyetinde olsa da bütün Kuzey Irak’ta 150 gazete 

çıkıyor. Televizyon ve radyolar ise yarı profesyonel olarak yayınlarını sürdürüyor. 

Kürsat, Kürdistan TV, Zagros TV gibi televizyon kanalları Kürtçe yayın yapıyor. Ama 

Kuzey Irak’ta en ilginç nokta, yayınevlerinde basılan Kürtçe kitapların sayısındaki 



artış. Saddam döneminde son on yılda sadece 450 Kütçe kitap basılmışken şimdi ayda 

basılan kitap sayısı çoktan 750’yi geçmiş durumda. Çocuklar okulda tarih, coğrafya, 

matematik, fen bilgisi gibi dersleri İngilizce ve Kürtçe okuyor.  

 

 

KÜRTLER BURUN ESTETİĞİNİ KEŞFETTİ 

 

Kuzey Irak’ta ekonomik kalkınma ile birlikte göze çarpan yerlerden biri de güzellik 

bakım merkezleri. Son iki yılda bölgede burun estetiğinde bir patlama yaşandığı 

belirtiliyor. Tahmini rakamlara göre sadece Erbil’de burnunu küçülten kadın ve 

erkeklerin sayısı 350’yi bulmuş. Daha küçük bir buruna sahip olmak için 1000-2000 

dolar arasındaki masrafı gözden çıkarıyorlar. Erbil’de estetik yapan doktorlardan 

İntih Muhammed El Musuli, aslında kulak, burun, boğaz uzmanı. Teşhis koyduktan 

sonra cerrah olan eşi Ferhat tarafından hastalar ameliyata alınıyor. El Musuli, Kuzey 

Irak’ta insanların artık dış güzelliğe önem vermeye başladıklarını aktarıyor: “Yüzdeki 

sivilceleri alıyoruz. Burun estetiği yapıyoruz. Erkek ve kadın fark etmiyor. Çok sayıda 

insan bu sebeple bize başvuruyor.” Çapa Tıp Fakültesi’ni bitiren El Musuli yıllardır 

Erbil’de doktorluk yapıyor. Doktor babanın ve annenin kızı olan Şirin Ferhat ise “Ben 

malzemeleri Türkiye’den getirdim. Erbil’de ilk defa bu işi ben yapıyorum. 

Almanya’da kurs aldım, şimdi uyguluyorum. Kadınlar ve erkekler güzelleşmek için 

bize müracaat ediyor. Her geçen gün talep artıyor.” diyor. 

 

 

KÜRDİSTAN BÖLGE TAKIMI: ALPAY ÇILGIN  

 

Kuzey Irak’ta bölgesel bir millî takım da kurulmuş. “Erbil” adıyla maçlarını oynayan 

takım Irak liginde ilk beşe giriyor. Takımdaki futbolcuların aynı zamanda “millî 

takım” oyuncusu olduğu dile getiriliyor. Takım, maçlarını Erbil’deki 30 bin kişilik 

Fransuva Hariri Stadyumu’nda oynuyor. Erbil’in önde gelenlerinden Hıristiyan 

kökenli Hariri, IKDP’de önemli vazifeler almış, Erbil Valisi iken öldürülmüştü. Erbil 

takımının uluslararası bir müsabakası henüz yok. En kısa zamanda bunu 

gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Takımın santrforu Abas Hassan, aynı zamanda Irak 

Millî Takımı’nın da golcüsü. Bu sezon oynanan uluslararası maçlarda fileleri 7 kez 

havalandırmış. Sarı beyaz renklerden oluşan takımın teknik direktörlüğünü 1986’da 

Irak Millî Takımı’na kadar yükselmiş Arap dünyasında tanınan meşhur futbolcu 

Nazım Şakir yapıyor. Şakir’in kendisi Arap, anlaşmak için çoğu zaman Kürtçe 

tercüman kullanıyor. 30 kişiden oluşan millî takımın malzemeleri ve topları 

yurtdışından yardım olarak geliyor. Futbolcuların gönlü genelde Türk takımlarında. 

Genç futbolcu Samir Seyit, Galatasaray’da futbol oynamak istediğini söylüyor. 

Diyarbakırspor da en çok bahsedilen takımlar arasında. En çok Hakan Şükür’ün ismi 

zikrediliyor. Hasan Şaş, Emre Belözoğlu, Ümit Davala, Rüştü Rençber de onu takip 

ediyor. Üzerinde en çok durdukları diğer bir millî futbolcumuz ise Alpay. Onun için 

“çılgın” diyorlar. Erbil’de millî futbolcu olmak çok fazla bir gelir sağlamıyor. En 

pahalı futbolcu Hassan’ın fiyatı 60 bin dolar. Diğer futbolcular ise sudan ucuz; fiyatlar 

100 dolardan başlayıp bin dolara kadar çıkıyor. 

 

 

SINIRDAKİ EKMEK PARASI 

 

Erbil’den Habur sınır kapısına gelmek için iki yol var. Biri Kandil Dağı eteğinden 



diğeri ise direkt Erbil-Zaho yolundan. Terör örgütü PKK’nın cirit attığı Kandil 

Dağı’nın yamacındaki Baba Barzani’nin dev resmi ilgi çekiyor. Diyarbakır, Mardin ve 

Batmanlıların ekmek parası dedikleri kaçak şeker, çay ve sigaralar, bu yol üzerinden 

taksi ya da otobüslerle taşınıyor. Her taksi dönüş için bir yolcu taşımak zorunda. 

Durum böyle olunca kaçakçılığın abartılmasını önlemek için sıkı kontroller yapılıyor. 

Şekere ve çaya göz yumuluyor ama sigara eğer fazla ise el konuyor. Bu durum her iki 

taraf için de geçerli. Kürt tarafından Türkiye’ye geçerken herhangi bir şekilde 

“Kürdistan” kelimesinin belirtildiği bir emtia içeri alınmıyor. Bir kitaptaki tek bir 

“Kürdistan” kelimesi bile o kitabı sınırdan geçirememeniz için kâfi. Üstelik kitap 

Türkiye’de basılmış olsa bile.  

 

 

SINIRDAKİ BAYRAK KÜRT ULUSUNU TEMSİL EDİYOR 

 

Sefin Dizai, 1989-2003 yılları arasında Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin Türkiye 

temsilcisi olarak görev yaptı. Şimdi partinin dış ilişkiler sorumlusu. Bir Türk’le evli 

olan Dizai ile Kuzey Irak’taki yapılanmanın statüsünü ve geleceğini konuştuk. 

 

-Sınırda “Kürdistan’a hoş geldiniz” yazısı ve Kürdistan bayrağıyla karşılaştık. Acaba 

bu bağımsız Kürt devletinin yakında kurulacağı anlamına mı geliyor? 

 

Bu aslında yeni bir şey değil, bahsettiğiniz yazı da bayrak da yıllardır var. Yeni ortaya 

çıkmadı. O, ‘Kürdistan’ın bayrağıdır. Hatta bazıları bu “Mahabat Bayrağı” diyor; 

ama bu ondan önceki bir bayraktır. Kürt ulusunu temsil ediyor. Başka ülkelerde de 

federal bir yapının içinde böyle bir bayrak vardır. Yalnız burada Irak bayrağını 

görmediniz. Biz şu andaki Irak bayrağını kabul etmiyoruz. 

 

-Neden? 

 

Bu bayrak Irak halkını temsil etmiyor çünkü. Maalesef o bayrak Irak’ı değil Baas’ı 

temsil ediyor. 1963’ün bayrağı ve üzerinde 3 yıldız var. 3 yıldız Suriye, Mısır, Irak. O 

zaman Arap milliyetçiliğinin birleşmesidir. Bu da zaten hiçbir zaman olmadı. Bu 

bayrak altında Kürt halkı işkence ve zulüm gördü. Bu nedenle biz bu bayrağın Irak’ı 

temsil ettiğini düşünmüyoruz. Yeni Irak’ı temsil eden yeni bir bayrak olursa onu 

‘Kürdistan’ bayrağı ile yan yana asacağız. 

 

-Peki, bayrağın değişmesi yönünde bir talebiniz oldu mu? 

 

Elbette. Buna sadece biz değil Şiiler de itiraz ediyor. Bu bayrak bizim bayrağımız 

değil. Yeni bir bayrak olursa saygıyla selamlar, onu seve seve göndere çekeriz. 

 

-PKK’nın Kuzey Irak’ta parti kurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

PKK, Türkiye’nin bir iç sorunudur. Maalesef sınır üzerinden bize de geldi. 

Biliyorsunuz PKK ile çeşitli çatışmalar yaşadık. Bu yüzden yüzlerce köyümüz 

boşaltıldı. Türkiye’nin bunu kendi içinde çözmesi lazım. 1992’den önce de bir parti 

kuruldu. Bu parti PKK’nın bir parçasıdır. Tabii o dönemde seçime katılmaya izin 

vermedik. 

 

-Ama bu sefer katıldılar? 



 

Seçime katıldılar fakat şu parti katılsın bu parti katılmasın diye bir yetkimiz yok. 

Bağdat hükümetinin bile böyle bir yetkisi yok. Sadece Yüksek Seçim Kurulu karar 

verebilir. Yani bu parti yasak ya da değil gibi. 

 

-Peki ofis açabilir mi? 

 

Ofis açabilmesi için izin alması lazım. Eğer bu partinin güvenliğe aykırı bir tutumu ve 

negatif bir politikası varsa o zaman derhal kapatırız. 

 

-Ofislerde Öcalan’ın posterleri var. 

 

Yasaya göre olmaması lazım. Çünkü Abdullah Öcalan Irak Kürtlerini ya da 

Türkiye’deki Kürtleri temsil etmiyor. Bu benim kanaatim. Özellikle Irak Kürtleriyle 

hiç alakası yok. Bu yasalara göre hareket edilmesi lazım. Allah Kürtlerin başına 

Öcalan gibi yeteneksiz bir adamı vermiş. Onu destekleyen Kürtlere acıyorum. Kendini 

temsil edemeyen bir milleti nasıl temsil edecek. 

 

-Siz bu durumdan hoşnut musunuz? 

 

Keşke durum bu seviyeye gelmeseydi. Öcalan bağlantılı hiçbir şeyden hoşnut değiliz, 

aksine rahatsız oluyoruz. Ama biraz zamana ihtiyaç var. İsmi PKK ya da PÇDK olmuş 

hiç fark etmez. Siz de Türkiye’de aynı problemi yaşıyorsunuz. HADEP diyorsunuz, 

DEHAP diyorsunuz bunlar PKK’ya yakın partilerdir. Bizim durum da sizinki gibidir. 

Orada anayasaya göre hareket ediliyor, keza biz de böyle hareket etmeye çalışıyoruz. 

 

 

  

  

  

  

  

 Kayınpederi mit görevlisiydi, APO da kullanılmış olabilir 

                

  

  

Uğur Mumcu eğer 24 Ocak 1993 günü öldürülmeseydi, üç gün sonra 12 Mart 1971 

döneminin askeri savcısı Baki Tuğ ile randevusu vardı. İki gün önce, Baki Tuğ’un 

Meclis’teki odasında bir araya gelmişlerdi ve Tuğ’a, “Abdullah Öcalan’ın MİT’le 

ilişkilerini ortaya çıkardım” demişti.  

Baki Tuğ o tarihte DYP Ankara Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu 

Başkanı’ydı. Mumcu’ya, “Bana bir hafta zaman ver. Dosyalarıma bakıp sana cevap 

vereyim” dedi. 



 

Abdullah Öcalan ve PKK’yı konu alan geniş bir kitap çalışması yapan Mumcu’nun 

Baki Tuğ’a başvurmasının sebebi açıktı. 1972’de, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 

(SBF) 1. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Abdullah Öcalan, fakültede bildiri dağıtmak 

ve dersleri boykot etmek suçundan gözaltına alındığında Askeri Savcı Baki Tuğ’un 

önüne getirilmişti. Tuğ, soruşturmasını bitirdiğinde, boykotçu öğrenciler içinde en ağır 

cezayı Abdullah Öcalan ve iki arkadaşı için isterken, dava sırasında mahkemede görüş 

değiştirmişti ve Öcalan üç ay hapis cezası ile kurtulmuştu.  

 

Mumcu’nun ölümü ile yarım kalan ve “Kürt Dosyası” ismi ile yayınlanan kitabı, işte 

bu olayla başlıyor. Son olarak eski milletvekili Abdülmelik Fırat’ın “Mezopotamya 

Sürgünü” ismiyle yayınlanan anıları Öcalan’ın öğrencilik yıllarını yeniden gündeme 

getirdi. Melik Fırat anılarında, gazeteci Avni Özgürel’in kendisine, “Öcalan öğrenci 

iken MİT’te ofis—boy’du” dediğini öne sürdü. Bunun üzerine Avni Özgürel, o 

tarihlerde Öcalan’ı MİT’in bir yan kuruluşu Fikir Ajansı’nda ofis—boy’luk, yani getir 

götür işleri yaparken gördüğünü söyledi. 

 

Baki Tuğ ile Öcalan’ın işte bu yıllarını ve Uğur Mumcu’nun peşine düştüğü bilgileri 

konuştuk: 

 

Uğur Mumcu ile üç gün sonra bir araya gelebilseydiniz ne konuşacaktınız? 

 

Uğur Mumcu ile biz 12 Mart 1971 tarihinden 1980 yılına kadar bir mücadele 

içerisinde olduk. Her hafta hakkımızda bir yazı yazardı. 1987’yi takiben bir akşam 

yemeğinde, Sayın Hüsamettin Cindoruk benim oturacağım masaya onu da oturtmuş. 

O akşam uzun uzun sohbet ettik. Sayın Mumcu ile o akşam orada barıştık; dost, 

arkadaş olduk. Bir araya geldiğimiz zaman uzun uzun sohbet ederdik. Bir gün Sayın 

Mumcu telefon etti. Geldi, uzun uzun konuştuk, sonra öğlen yemeğine gittik. Yemek 

dönüşünde o, APO’nun MİT mensubu olup olmadığı konusunda benden yardım istedi. 

Ben de, şu anda bir şey söylemek şansına sahip değilim, arşivimde bu konularla ilgili 

bilgi varsa, sana gerçeği ifade ederim, dedim. Bir haftalık süre istedim. Nitekim 

araştırdım, hatta bir arkadaşımı görevlendirdim. Maalesef, Abdullah Öcalan’ın Milli 

İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğuna dair herhangi bir bilgi elde edemedim. Belge 

de yok, bilgi de. Ancak bildiğimiz bir şey vardı, Abdullah Öcalan’ın kayınpederi Ali 

Yıldırım, Milli İstihbarat’ta çalışan bir görevliydi. Abdullah Öcalan, Ali Yıldırım’ın 

kızı Kesire ile evlenmişti. Bizde bulunan bilgi bu kadardı. Ben o konudaki bilgileri 

derledim, toparladım, ama Uğur Mumcu’nun ömrü vefa etmedi. Bana gelip 

gitmesinden iki gün sonra da öldürüldü. Ben de kendisini ziyaret edecektim.  

 

Siz SBF öğrencileri hakkında bu davayı açarken, en ağır cezayı Öcalan ve iki arkadaşı 

için istiyorsunuz. Ama daha sonra görüş değiştiriyorsunuz. Uğur Mumcu, bu görüş 

değiştirmenizde herhangi bir yerden gelen bir bilgi veya belgenin etkili olup olmadığını 

merak etmiş. 

 

Hadise şudur. Bir sabah Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde boykot olmuş. Boykot, Mahir 

Çayan ve arkadaşlarıyla, Kızıldere olaylarıyla, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla 

ilgiliydi. Orada bildiri dağıtılmış. O bildiri nedeniyle 43 öğrenciyi Ankara Emniyeti ve 

Merkez Komutanlık toplamış, Sıkıyönetime getirmişti. Ben nöbetçi savcıydım. 

Çağırdılar gittim. 43 kişinin ifadelerini aldım. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı’nın, 

bir kısım öğretim üyeleri ve müstahdemlerin ifadelerine başvurdum. Ayrıca, bu 43 kişi 



hakkında hem SBF Dekanlığından, hem Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan, hem Emniyet 

İsbtihbaratı’ndan bilgi istedim. 

 

MİT’ten de istediniz. 

 

İstedim. Çok kısa sürede dosyayı tamamladım. Çünkü suçsuz insanları içeride 

tutmanın hiçbir anlamı yok. Ben Sıkıyönetim devresinde çok güzel görev yaptım. 

Geceli gündüzlü çalıştım, kimseyi mağdur etmemek için her şeyimi zamanında 

tamamladım ve dosyayı sonuçlandırdım. 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdim. 

Arta kalan 26 kişi hakkında yeterli delliler olduğu için iddianamiyi yazdım, tutuklama 

talebinde bulundum, dosyayı mahkemeye tevdi ettim. Mahkeme 22 kişiyi tutukladı. 

Bunların içerisinde Abdullah Öcalan da vardı. Ama o Abdullah Öcalan’ın şimdiki 

Öcalan olacağını kimsenin düşünmesi mümkün değildir.  

 

Ama en ağır cezayı Öcalan ve iki öğrenci için istemişsiniz. 

 

Bir savcı iddianamesini, sanıklar hakkındaki ithamlara göre düzenler. Suç vasfı, 

propaganda yapmak (bildiri dağıtmak) ve Sıkıyönetim Kanunu’na aykırı hareketti. 

Hem Sıkıyönetim Kanunu’na muhalefetten, hem de Ceza Kanunu’nun 142. 

maddesinden (komünizm propagandası yapmak) davayı açtım. Ağırın manası odur. 

Mahkeme şahitleri çağırdı, dosyadaki delillerimizi okudu. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’nin görevlilerini dinledi. Olay, yani suçlama, 142’den aşağıya doğru indi. 

Yani komünizm propagandası yaptığı suçu sübuta ermedi. Bildiri dağıttığını tespit 

edemedik.  

 

Ama siz iddianameyi yazarken bildiri dağıttığını tespit etmişsiniz. 

 

Şahitler onu ifade ettiler. Fakat duruşmada görüş değiştirdiler. Yani bildiriyi Abdullah 

Öcalan’ın dağıttığına dair kimsenin beyanı çıkmadı. Çıkmayınca, savcının görevi suç 

vasfında değişiklik yapmaktır. Bildiri dağıtmış olmasından suçunun sübuta 

ermediğini, ancak boykota katıldığını mahkemeye arz ettik, bu suçtan Abdullah 

Öcalan ve diğer çocukların cezalandırılması talebinde bulunduk. Mahkeme de 

bunların hepsini mahkum etti. Cezaevinde yatıp ekim ayında tahliye edildiler. 

Abdullah Öcalan ve arkadaşları ile ilgili bana intikal eden dosyanın özünde, bu gelişme 

vardır. Başka birşey sözkonusu değildir. Abdullah Öcalan hakkında özel işlem yapma 

şansımız da yoktur. Eğer yanlış talepte bulunsaydık, herhalde mahkeme bu yanlış 

talep doğrultusunda karar vermezdi. 

 

Görüşünüzü değiştirirken şu gerekçeye dayanmışsınız; Öcalan aleyhine ifade veren 

tanığın aslında Ramazan Özcan isimli bir öğrenciyi kastettiğini, ancak daktilo hatası 

ile Ramazan Özcan yerine Abdullah Özcan yazıldığını, Abdullah Özcan’ın da 

iddianameye Abdullah Öcalan olarak yanlışlıkla geçtiğini belirtiyorsunuz. 

 

Orada bir daktilo hatası vardır. Katip yazarken Ramazan Özcan yerine Abdullah 

Özcan yazmıştır. İddianamede de Abdullah Öcalan olmuştur. Bu maddi hatadır. 

Ondan sonra da daktilo ile üzeri vurulmuştur (karalanmıştır). Bu maddi hata 

nedeniyle başka şeyler düşünmenin manası yoktur.  

 

Ama mahkeme kararında Abdullah Öcalan için deniyor ki, “Boykotta büyük 

çabasının görüldüğü ve hatta grubun elebaşısı olduğu...” 



 

Ama işte boykotta... Zaten sıkıyönetim Kanunu’na muhalefetten mahkum edilmiş.  

 

Grubun elebaşısı olması neden dikkate alınmadı? 

 

Alındı ve ona verilen ceza diğerlerine verilen cezadan bir buçuk misli fazla. Abdullah 

Öcalan’a artırımlı bir ceza verilmiştir.  

 

Uğur Mumcu, “Abdullah Öcalan’ın MİT’le ilişkisini araştırıyorum” deyip size bunu 

sorduğunda şaşırdınız mı? 

 

Şaşırmadım. Şunun için şaşırmadım. Sıkıyönetim Mahkemeleri istihbarat örgütleri ile 

içli dışlı çalışır. İçli dışlı çalışır ki, yanlış yapmasın. Onların bilgileri vardır, onları alır. 

Onlara bilgi aktarır. O ölçüler içerisinde objektif olarak hareket eder, delilleri ona 

göre değerlendirir. 

 

Yani Öcalan’ın MİT’le nasıl bir ilişkisi olabilir ki anlamında şaşırdınız mı? 

 

Yok. Olabilir. Olmayabilir de diyemezsiniz. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 

görevi herkesten yararlanmaktır. O dönemde bir öğrenci olarak ondan da 

yararlanmak isteyebilirler. Bunda şaşıracak, yanlış düşünecek hiçbir şey yok. 

İstihbarat örgütlerinin herkesten yararlanma görevi var. 

 

Peki Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan bu öğrenciler hakkında gelen yazıda bir şey var 

mıydı? 

 

Şu anda bir şey söylemem zor. Ama, şu olaya katılmıştır, şu olaya katılmamıştır, şu 

görüştedir... İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiler, bunlar.  

 

Yani o öğrenci grubu içinde bunlardan birinin veya birkaçının MİT elemanı 

olduklarına dair bir bilgi yoktu... 

 

Hayır, hiçbir şey yoktu o konuda. Kesinlikle yoktu. 

 

Diyelim ki o dönem Abdullah Öcalan ile ilgili MİT’ten size böyle bir belge geldi, ne 

yapardınız? 

 

Eğer, Abdullah Öcalan ile ilgili o tür bir yazı elimizde olsaydı, biz Abdullah Öcalan 

hakkında yine başka bir şey yapmazdık. Şunun için yapmazdık. Suç onunla müşterek 

olarak işlenmiştir. Mahkeme onu cezalandırır, cezaevinde yatar çıkardı. Onun dışında 

değişik bir uygulama yapamazdınız. Ha, ne zamana kadar öyle bir şey yaparsınız? 

Onlar savcı karşısına gelmeden, öyle bir şey varsa onu soruşturma dışı tutmak ilgili 

makamın görevidir. Ama savcı olarak size geldikten sonra siz aynı işlemi onun 

hakkında da yaparsınız. 

 

Yani eğer Öcalan o tarihte MİT elemanı olsa idi sizin önünüze getirilmezdi? 

 

Getirilmezdi. Niye getirilsin? Milli İstihbarat Teşkilatı istifade ettiği insanları getirir 

de sizin karşınıza oturtur mu? Ben size çok enteresan bir olay anlatayım. 12 Mart 1971 

öncesi, bir öğretim üyesi arkadaşımızla İstanbul’a gittik. Mahir Kaynak, Tunca 



Toskay, bir akşam oturduk. 12 Mart arefesi. Sohbet ettik, yemek yedik. Bunlar bizim 

eski dostlarımız. Döndük, Ankara’ya geldik. 12 Mart 1971 muhtırası verildi. 12 Mart’ı 

müteakiben ben Ankara Sıkıyönetim’e savcı olarak tayin edildim. Dosyalar önüme 

geldi. Madanoğlu cuntası dosyası dahil. Soruşturmaları yaptım. Mahir Kaynak’ın ismi 

de dosyada geçiyor. Ama bizim Mahir Kaynak olduğunu bilmiyordum. Başka bir 

Mahir Kaynak da olabilir. Sıkıyönetime yazı yazdım. Şahit olarak dinlemek istediğimi 

ifade ettim. Sıkıyönetim de İstanbul Üniversitesi’ne yazıyı yazdı. Bir hafta sonraydı. 

Sabahleyin odama gittim. Baktım sandalyede Mahir Kaynak oturuyor. Bu bizim 

Mahir Kaynak. Allah Allah, işte orada şaşkına döndüm. Madanoğlu dosyasının 

bantlarının kaydını yapan, o konudaki bilgileri, raporları Milli İstihbarat Teşkilatı’na 

veren, üniversitede doçent olan bizim Mahir Kaynak. Orada şaşkınlığa uğradım.Mahir 

Kaynak’ın Milli İstihbarat Taşkilatı adına çalıştığını o gün öğrendim.  

 

Kendisine nasıl muamele yaptınız? 

 

Diğerlerine ne muamele yaptıysam aynısı... Tanık olarak geldi, dinledim. Çayını 

kahvesini ikram ettik. Bu raporlar size mi ait, bantları siz mi düzenlediniz? Bana 

aittir, ben düzenledim dedi. Aldık bilgilerimizi, kendisini gönderdik? 

 

Diyorsunuz ki, ‘Bana o tarihte neden Öcalan’ı teşhis edemedin denilemez’. Tamam, o 

tarihte Öcalan 22 yaşında bir üniversite öğrencisi. Ama ön plana çıktığı da anlaşılıyor. 

 

Hayır, hayır. Kesin şekilde hayır. Boykotta elebaşı o kadar. Onun dışında geniş çaplı 

bir faaliyeti yok. Onu zaten tespit etseniz, daha başka şeylerle birleştirirdiniz. DEV—

GENÇ’le, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ile, TİKKO ile biraraya getirirdiniz. 

Maalesef olmadı.  

 

Davada görüş değiştirmem tamamen hukuki sebeplerden kaynaklandı diyorsunuz? 

 

O, savcının asli görevidir. Suç vasfında değişiklik denir bunun adına. Savcının 

görevlerinden birisi de esas hakkında mütalaa serdedeceği, talepte bulunacağı zaman, 

bir değerlendirme daha yapmaktır. Deliller bu olayı nereye getirmiştir? Oraya 

getirmişse, orada suç vasfında değişiklik yaparsınız. Ona göre talepte bulunursunuz. 

Savcının asli görevlerinden birisi de odur. Ben de onu yaptım.  

 

Mumcu, o tarihlerde Öcalan’ın korunup kollandığı görüşüne erişirken bazı başka 

donelerden de hareket ediyor. Mesela uzunca bir süre SBF’deki kaydının silinmemesi, 

sekiz sene boyunca askerliğini tecil ettirebilmesi, bursunun kesilmemesi... O dönemde, 

Öcalan’ın bir koruma çemberine girmiş olabileceğini düşünüyor. Acaba bu koruyucu, 

Öcalan’ın kayınpederi olabilir mi? 

 

Bilmediğim bir konuda bir şey söylersem yanlış olur. Ama, bu tür ihmaller sadece 

Öcalan’a has değil. Bu olaylara karışan binlerce insan için aynı ihmalkâr davranışlar 

gösterilmiş. Bursu kesilmemiş, askerlik konusu istenen ölçülerde takip edilmemiş. 

Sadece Abdullah Öcalan ile ilgili değil ki bu? 

 

Bunlar tamamen ihmal diyorsunuz 

 

Şu anda koruma çemberi olması için bir sebep yok.  

 



Şu anda değil, o tarihte... 

 

O tarihte koruma çemberi niye olsun? Sonra hangisini koruyacaklar? Türkiye’de 

öğrenci hareketleri büyümüş, bir iç savaşın şartlarını yaşıyorsunuz. Onların içerisinde 

hangisini koruma çemberi içine alacaksınız? Çok zor bir olay. O nedenle Abdullah 

Öcalan’ın o tarihte korunduğu kanaatini taşımıyorum. Ama ihmaller var. SBF’den 

kaydı silinmemiş, bursu kesilmemiş. Bu nedenlerle, Uğur Mumcu’nun öyle bir kanaati 

oldu. 

 

Size böyle söyledi. Ben bu sebeplerle Öcalan’ın o tarihte MİT’le ilişkisi olduğunu 

düşünüyorum dedi... 

 

Evet. Bana göre bu budur şeklinde bir düşüncesi söz konusu idi. 

Aksiyon.2-11-2003.Faruk Mercan 

  

  

Müdürleri bürokrasi halıları fare yedi 
 

  

Haşim Söylemez -  

Ayasofya’da 30 yıldır kapalı tutulan 31 nolu oda sırlarıyla birlikte açıldı. Müze 

yönetiminin kilidini kırarak açtığı mekanda fare leşleri arasında caminin 150 

yıllık halısı ve çürüyen ikonalarla karşılaşıldı. Ayasofya’yı 3 ay gibi kısa bir sürede 

yeniden elden geçiren müdür ise geçtiğimiz hafta yerini daha önce açığa alınan müdüre 

bırakmak zorunda kaldı.  

Müzeye dönüştürülmesinin üzerinden 69 yıl geçti. Ama Ayasofya’da skandallar, sırlar 

hiç bitmedi. Sürekli gündemde kalan mekanın uzun yıllardır hâlâ el değmemiş 

kısımları bulunuyor. Paslı kilitleri kırılarak açılan “yeni” kapıların ardında ise tarih 

ve manevi değer açısından tam bir skandalla karşılaşılıyor. Son olarak iki hafta önce 

müze müdürü Seracettin Şahin’in açtırdığı 31 nolu odada acı bir gerçek gün yüzüne 

çıktı. 30 yıldır hiç ellenmemiş mekanda birbirinden değerli eserlerin çürüdüğü tespit 

edildi. 

 

Kapının kilidini kırarak açan müze yönetimi, Ayasofya’nın cami olarak kullanıldığı 

dönemlerde serili olan yaklaşık 150 yıllık, özel dokuma, büyük ebat mihrap önü 

halının rutubetten ve gelişigüzel istiften dolayı kurtarılamayacak derecede 

çürüdüğünü gördü. Tarihi halının onarımının mümkün olmamasından dolayı, 

oluşturulacak özel bir heyet gözetiminde yakılabileceği belirtiliyor. Halının yanı sıra 

papaz tahtları, ikonalar ve kıymetli taş parçalarının da büyük zarar gördüğü tespit 

edildi. Odada bulunan çok sayıdaki fare, martı iskeletleri ise mabede karşı yapılan 

saygısızlığın boyutunu ortaya koyması açısından üzerinde durulması gereken bir konu. 

 

Ayasofya’yı yakından takip eden Prof. Dr. Semavi Eyice, yaşanılanları tam anlamıyla 

bir değer vermezlik olarak yorumluyor. Eyice’ye göre Ayasofya’da çürüyen veya 

tarihe karışan önemli eserler var; “Ayasofya’da bu zamana kadar önemli ihmaller 

oldu. Sancaklar çürüdü, önemli saatler kayıp. Kim bilir daha bilmediğimiz ne kadar 



önemli eser vardır. Bütün bunlardan Ayasofya’ya sadece siyasi olarak değer 

verdiğimiz, mabedin korunması için gerekenleri yapmadığımız ortaya çıkıyor.”  

 

Ayasofya’nın envanteri yeniden tutuldu 

 

Peki bu oda 30 yıl boyunca neden gözden geçirilmedi? Siyasetçilerin atamalarda kale 

olarak gördüğü Ayasofya’ya tayin edilenlerin ömrü kısa süreli olduğu için topyekûn 

bir araştırmaya gidemedikleri gerçek. Ancak bunun ne kadar geçerli bir sebep olduğu 

ise tartışılabilir. 3 ay önce Ayasofya Müzesi’ne müdür olarak atanan Seracettin Şahin, 

sınırlı zaman içinde Ayasofya’ya tam anlamıyla yeniden kayıt altına aldı. İşe girişteki 

kapının üzerinde bulunan Hadis-i Şerif’in onarım ve yaldızlanmasıyla başlayan Şahin, 

Ayasofya’daki bütün mekanları elden geçirip envanterleri yeniden düzenledi. Şehzade 

türbeleri ve mabedin tamamı için yeni projelerin üretilmesi ileride yapılacaklar adına 

atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayasofya’nın müze olmasının 

ardından ilk kez böylesine ciddi bir kontrolden geçirildiği belirtiliyor. 

 

Seracettin Şahin’in müdür olarak görev yaptığı sırada İstanbul’a gelen turist sayısında 

azalma olmasına rağmen müzenin geliri yüzde 30 oranında arttı. Daha önce açığa 

alınan eski müdür Mustafa Akkaya mahkeme kararı ile geçtiğimiz haftanın son iş 

gününde görevine geri döndü. Akkaya’nın yeniden müdürlük koltuğuna oturması 

Ayasofya’da son 20 yılda yapılan 23. müdür değişikliği oldu. Seracettin Şahin ise şu 

anda Türk İslam Eserleri Müzesi’nde görev yapıyor.  

  

**“Kennedy’i MOSSAD öldürdü” 

Michael Collins Piper 1993’te “Son Hüküm” adlı 335 sayfalık eserinde Kennedy 

suikastının arka planını araştırıp, Mossad tarafından işlendiğini belgelerle ortaya 

koydu. Tüm dünya bu bilgileri görmezlikten geldi.”Milli Gazete.05-10-2003 

  

SON SANİYE.7-12-2003 

El Kaide: İstanbul saldırılarına karışmadık  

Basın yayın kuruluşlarına bugün gönderilen ve El Kaide adına olduğu savunulan bir 

bildiride, ''İstanbul'daki saldırılara karışmadık'' iddiası yer aldı.  

Bildiride, ''El Kaide, hiçbir zaman masum sivillere yönelik bir eyleme girişmemiştir. El 

Kaide, ne 11 Eylül saldırılarına, ne Endonezya'nın Bali adasındaki, ne Tunus ve 

Kazablanka'daki, ne Riyad'daki ve en son da İstanbul'daki hiç bir saldırıya 

karışmamıştır'' denildi. 

  

İslâm dünyasının tepkisi yeterli değil 
 

  

http://www.milligazete.com.tr/05102003/dishaber.htm


Harun Odabaşı -  

Bin Ladin kirinden İslâmı kurtarmak Amerikalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan, 

Ruslardan, Danimarkalılardan önce Müslümanların görevidir. Ya Müslüman terörü 

tabirindeki aşağılamayı kabul edecekler veya Bin Ladin, Hizbullah gibi kirlerden ve 

paslardan temizlenmek için vaziyet alacaklar.  

 

— Son terör saldırılarının ardından, İslâm ile terör tabiri aynı cümle içerisinde 

geçirilmeye başlandı. Terörün İslâmîsi olur mu? 

 

İslâmî terör terimini son derece yanlış buluyorum. Terim terörün İslâma uygun 

olduğunu çağrıştırıyor ki kabul edilemez. Felsefi bakımdan İslâm ve terör birbirine zıt 

olmasına rağmen maddî duruma baktığımızda birileri İslâm adına terör yapıyor. 

İspanya’daki ETA, İrlanda’daki İRA, ikisi de Katolik terör örgütü. Fakat bunlar 

Kotolisizmi dünyaya hâkim kılmak için veya Katolisizm düşmanlarını ortadan 

kaldırmak için terör yapmıyorlar. Kendi milliyetçi hedefleri için terör yapıyorlar. 

Dolayısı ile Hıristiyan terörü yerine İrlanda terörü ya da Bask terörü deniyor.  

 

Filistin’de El Fetih örgütü bundan 20 sene önce çok yaygın terör eylemlerinde 

bulunuyordu, stadyumları bombalıyordu. O zaman da bu örgüte İslâmî terör 

denmiyordu; Filistin davası için yapılmış bir terördü. Bugün Hizbullah ve bilhassa El 

Kaide gibi örgütler İslâm adına terör yaptıklarında, dünyada birçok insan, felsefi 

duyarlılığı ve yeterli bilgisi olmadığı için İslâmî terör tabirini çok rahatlıkla 

kullanabiliyor. Deyim yanlış ama bu yanlışa sebep olanlar İslâm adına terör 

eylemlerinde bulunanlardır.  

 

— İslâm tarihinde de terörü din adına yapan radikal gruplar çıkmış ancak bunların 

hiçbiri İslâm kelimesi ile birlikte anılmamış. Haricî, Batınî, Haşhaşî denmiş? 

 

O dönemde fırak—i dalle, sapık fırkalar deniyordu. Sadece isim koymakla kalınmıyor, 

bu yapılar hakkında değer hükmü veriliyordu. Ayrıca o hareketler bugünkü anlamda 

terörist olmakla birlikte o gün için terör tabiri ile anılmıyordu. Vahşidir, bâgîdir, 

gaddardır, günah—ı kebair işliyor deniyordu ama terör tabiri yoktu.  

 

— Günümüzde İslâm dünyasının geçmişte olduğu gibi aynı duyarlılıkla bu teröristleri 

reddettiğini söyleyebilir miyiz? 

 

İslâmî camiada terör örgütlerini ve hatta teröre bulaşmasa bile radikal politik tavırları 

kınayan, dışlayan aklı başında akımlar var. Yok bombalama eylemlerini MOSSAD 

yaptı, CIA yaptı diye uydurma komplo teorisi icat ederek işi dolandırmaya çalışanlar 

da var. Dolayısı ile 1 milyar Müslüman dediğimizde nasıl ki tek bir tip Müslüman 

kabul etmiyorsak, bugün Müslümanların terör hakkında fikirleri şudur diye tek bir 

hüküm vermek çok zor. Fakat çoğunluğa baktığımız zaman Müslüman cumhurun 

teröre karşı olduğu besbelli. Zaten terörist hareketler hiçbir zaman geniş kitlelere 

sırtını dayayamadı. Her zaman ufak, marjinal, şartlandırılmış gruplar olarak kaldı. 

Ancak yine birtakım radikal gruplar teröre karşı kesin bir tavır koymuyor.  

 

— Bu bakımdan, teröre karşı olmakla birlikte cumhurun sessiz kaldığını ya da sesinin 

fazla çıkamadığını söyleyebilir miyiz? 

 



İslâm dünyasının mazisinde cumhurun sesli olduğu dönemler çok azdır zaten. Cumhur 

nefret ediyor, teröristlerle mücadele edenlere karşı sempatisini ifade ediyor. Ancak 

cumhurun bu anlamda sesini yükseltme alışkanlığı yoktur.  

 

— İslâm dünyası yeterli tepkiyi koydu mu? Yoksa daha aktif mi olmalı? 

 

Kesinlikle daha aktif olmalı. Bin Ladin kirinden İslâmı kurtarmak Amerikalılardan, 

İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan, Danimarkalılardan önce Müslümanların 

görevidir. Ya Müslüman terörü tabirindeki aşağılamayı kabul edecekler veya Bin 

Ladin, Hizbullah gibi kirlerden ve paslardan temizlenmek için vaziyet alacaklar. 

 

— Seyyid Kutup’u, Ebul ala Mevdudi’yi, Hasan El Benna’yı hatta İmam—ı Gazali’yi 

bile işin içine katarak Türkiye’deki İslâmî akımların bu isimlerden etkilenerek 

radikalliğe prim verdiği söyleniyor. Bu doğru mu? 

 

Kısmen doğru kısmen yanlış bir yaklaşım. Türkiye’de büyük çoğunluk, İslâmî 

geleneğe bağlı cemaatler, Seyyid Kutup’tan etkilenmedi. Mevdudi ve İbni Teymiye’den 

etkilenmedi. İbni Teymiye üniversitelerde akademik düzeyde tartışıldı.  

 

— Hatta İbni Teymiye’ye soğuk bakılmamış mıdır? 

 

Kendisi zaten klasik İslâmî düşüncede hilafçı olarak görülmüştür. Yani ihtilaf çıkaran 

insan olarak soğuk bakılmıştır. Özetle Türkiye’deki dini gelenek üzerinde etkili olan 

Bediüzzaman Said Nursi, Osmanlı uleması yahut günümüzde Hayrettin Karaman gibi 

akademisyenler, Seyyid Kutup ve Mevdudi’yi âlim olarak dahi referans 

almamışlardır. Seyyid Kutup düşüncelerinden dolayı şehit edilmiştir ve bu ayrı bir 

meseledir. Ama Seyyid Kutup ile Elmalılı Hamdi Efendi’nin tefsirini yan yana 

koyduğunuz zaman Seyyid Kutup çok hafif kalır. Türkiye’deki İslâmî geleneğin tefsiri 

Elmalılı Hamdi Efendi’ninkidir. Ortadoğu’da çıkan tefsir ise Seyyid Kutup’un 

Fizilal—i Kur’an’ıdır.  

 

Türkiye’de Seyyid Kutup’tan, Mevdudi’den etkilenen İslâmî akımlar oldu. Hatta 

bunlar Hayrettin Karaman’ı tekfir ettiler. Onun için İslâmî akımlar, İslâmî cemaatler 

dediğimizde tek bir akım olmadığından, ortaya tek bir hüküm çıkartamazsınız. 

 

Haricîler Müslüman değildi diye kimse bir iddiada bulunamaz. Ehli kıble idiler. 

Namaz kılmaktan dizleri ve alınları yara olmuştu ama Hz. Ali’nin katilleri bunların 

içinden çıktı. Müslüman nasıl cani, hırsız oluyorsa, terörist de olabilir. Birisi genelleme 

yaparak İslâmî cemaatler ya da akımlar hakkında bir soru soruyorsa ona verilecek en 

doğru cevap, ‘Hangisini soruyorsunuz?’ cevabıdır. Hizbullah ile Anadolu’nun bir 

kasabasında kendi halinde zikir çeken Kadirîleri bir sayabilir misiniz? 

 

— Bu saldırıları MOSSAD yaptı, CIA yaptı iddialarına nasıl bakıyorsunuz? 

 

Saçma, mesnetsiz iddialar bunlar. 

 

— Bu tip savunma biçimine eskiden kalma bir alışkanlık diyebilir miyiz? 

 

Eskiden kalma dediğiniz, bilhassa Erbakan ile yükselen politik radikal İslâmcılıktır. 

Erbakan hareketi her zaman terörün dışında olmuş ve teröre prim vermemiştir. 



Ancak Ortadoğu’daki İslâmî hareketlerden etkilenmişlerdir. Milli Görüşçüler 

arasında bir anket yapın, bakın kaçı Cevdet Paşa’yı okumuştur? Erbakan okumadı 

Cevdet Paşa’yı. 11 Eylül saldırısı olduğunda Erbakan çıktı ve ‘Bu saldırıyı bir 

Hıristiyan tarikat yaptı, bunu yazan kitap yakında bana geliyor’ dedi. Hâlâ gelecek bu 

kitap. Komplo teorileri yanlıştır bu anlamda.  

 

— Son saldırılar hakkında Erbakan ve çevresinin tepkilerini nasıl görüyorsunuz? 

 

Hiçbir şekilde tavır almadılar.  

 

— Komplo teorileri yanlıştır diyorsunuz. Fakat El Kaide’yi özne kabul etmek ve bu 

örgütü vatansız devlet gibi görüp onda büyük güçler vehmetmek ne kadar doğru? 

 

El Kaide’nin gücü konusunda benim bir fikrim yok. Ancak El Kaide bir model oldu. 

Bu model, El Kaide’den emir almasalar bile birtakım gruplara esin kaynağı oluyor. O 

model de şudur; Küresel Terör. Daha önce Hizbullahçılar domuz bağı ile 

Müslümanları, Nurcuları öldürüyorlardı. İnsanları satırla doğruyorlardı. Araba ile 

intihar eylemi yapmak Türkiye’de ilk. İşte bu El Kaide esinli bir harekettir. Daha önce 

İsrail’e karşı Filistin’de uygulanıyordu bu yöntem. 11 Eylül’ü, Fas’takini, 

Endonezya’dakini El Kaide’nin yaptığı kesin. Onun için ben yazılarımda da 

belirttiğim gibi El Kaide’yi örgüt olarak görmekten çok bir model, bir akım şeklinde 

değerlendiriyorum. Bu, işi daha tehlikeli bir hale getiriyor. Nereden çıkacağını 

bilemezsiniz.  

 

— İmam—ı Gazali’yi de Selefilik içinde değerlendirenler var.  

 

Saçma. Ne Selefiliği ne de İmam—ı Gazali’yi biliyorlar anlamına geliyor bu. Hiçbir 

ilgisi olmadığı gibi aksine Selefilerin reddettikleri birçok felsefe ve mantık konularını 

İmam—ı Gazali İslâm kelamına dahil etmiştir.  

 

— Şu andaki akımları Selefilik ile izah etmek mümkün mü? 

 

Şu bakımdan Selefilik geçerli olabilir: İslâmın 1400 yıllık bir kültür birikimini yok 

sayıp doğrudan Kur’an’a yönelmek kastediliyorsa bu Selefiliktir. Ben Yaşar Nuri 

Öztürk’ün Kur’an’daki İslâm tabirini yanlış buluyorum. Kendi İslâm anlayışına 

Kur’an’daki İslâm diyor. Kur’an ilahi bir kitap olmakla birlikte herkesin Kuran’dan 

anladığı kendi beşeri algılama seviyesine göredir. Bugünkü bazı hareketlere Selefilik 

denmesinin sebebi şu: Aradan çıkartmaya Cevdet Paşa’dan başlıyorlar. Ebussuud 

Efendi, İmam—ı Azam, İmam—ı Gazali bunlarda yok. Yahut İbni Rüşd, İbni Haldun, 

Eşari ve Maturidi de yok. Doğrudan doğruya Kur’an ve Peygamber var. İşte bu 

noktada Selefilik ile fundamentalizm aynı anlama gelir. Dinlerin bütün birikimini yok 

sayarak doğrudan kaynakta ne yazıyorsa o kadarını kabul etmek. İslâmın 1400 yıllık 

tecrübesi içinde birçok değerler var. Bunların içinde birtakım nasların uygulanmaması 

vardır. Nasların değişik coğrafyalarda değişik ihtiyaçlara göre uygulama farklılığı var. 

Günümüzde de değişen şartlarda farklı uygulanabileceği manası çıkıyor. Bütün 

bunları yok sayıp Kur’an bunu diyor demek Selefiliktir. Aynı şey Püriten harekette 

İngiltere ve Amerika’da yaşanmıştır.  

 

— Türk aydınının entelektüel birikimi terör üzerinden yaşanan tartışmaları aşabilecek 

bir performans gösterebilecek mi? Yoksa yine sınıfta mı kalınacak? Çünkü 



Başbakan’a ‘İslâmî terör niçin demiyorsun?’ diye yüklenenler oldu 

 

Ortada milliyetçilik ile ilgili bir mesele varsa o konuda konuşması gereken en ehliyetli 

kişiler milliyetçilerdir. Sosyalizmi ilgilendiren bir konu varsa konuşması gereken ehil 

isimler sosyalistlerdir. Orada dini bir mesele varsa o konuda konuşması gereken kişiler 

İslâm âlimleridir. Meseleye bu açıdan bakmak lâzım. Üniversitede işletme, fizik, kimya 

ya da uluslararası ilişkiler okumuş bir kimse İslâm tarihini ve kelamını bilmeden Bin 

Ladin’e bakıp İslâmî terör demiş olabilir ve Başbakan’a da ‘Sen niye demiyorsun?’ 

diye sorabilir. Esas İslâm davasını güttüğünü söyleyen yazarlara bakın, onların ne 

dediği daha önemli. 

AKSİYON.7-12-2003 

  

Prof. Dr. Bekir Karlığa 

  

  

  

Terör en çok dine zarar verir  

 

"Din" ve "terör", asla bir araya gelmesi mümkün olmayan iki kavramdır. Çünkü bütün 

dinler terörü reddeder ve lanetlerler, ya da tabiatları gereği böyle olmak zorundadırlar. 

"İslam" ise, adı üstünde "sulh, selamet ve barış" dini olduğundan, amacı bunları 

ortadan kaldırmak olan "terör" ile asla uzlaşmaz. Ne yazık ki bu ikisini birleştirenler en 

çok dine, özellikle de İslam dinine zarar vermektedirler. Terör, kendi başına bir suç 

olmakla kalmaz, aynı zamanda beş ayrı suçu da içinde barındırır: Terörist, hem 

Allah'a, hem tür olarak insanlığa, hem fert olarak insana, hem kendisine, hem de 

mensubu bulunduğu camiaya karşı suç işlemektedir.  

*** 

İslam'a göre: "Bütün yaratıkların en değerlisi" (Eşref-i Mahlûkât) olan (el-İsra, 70) 

insan, Allah tarafından "en güzel biçimde" (Ahsen-i Takvîm) (et-Tin, 4) yaratılmıştır. 

"Yaratan da, öldüren de Allah" (Al-i İmran, 156) olduğundan "Hak ile olması 

müstesna, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyiniz." (el-En'am, 151) Çünkü Allah'ın 

verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Dolayısıyla "Kim bir insanı öldürürse, 

bütün insanları öldürmüş gibi olur." (el-Maide, 32)  

Buna karşılık kişinin kendisini tehlikeye atmaya hakkı bulunmadığı gibi "kendi elinizle 

kendinizi tehlikeye atmayınız" (el-Bakara, 195), kendi kendisini öldürmeye de hakkı 

yoktur: "Kendi kendinizi de öldürmeyiniz. Çünkü Allah, sizin için merhametli olandır." 

(en-Nisa, 29) Dolayısıyla hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, İslam'da "kendine de, 

başkasına da zarar vermek yoktur" genel bir kural olduğundan masum insanları 

öldürmek, affedilmesi mümkün olmayan bir insanlık suçudur.  

İslam'da haklar; "Allah hakkı", "kul hakkı" ve bu ikisinin birlikte yer aldığı "karma 

haklar" olmak üzere üçe ayrılır.  

Genel olarak Allah'ın hakkı (Hukukullah), Allah'a inanmak ve ona ibadet etmek 

şeklinde değerlendirildiği gibi, belirli bir kişi ve zümreyi değil de kamu yarar ve 

düzenini ilgilendiren haklar da Allah hakkı olarak değerlendirilir. Hatta bunun da 



ötesine geçilerek canlı-cansız bütün varolanlarla ilgili konular Allah'ın hakları arasında 

mütalaa edilir.  

Hayat hakkı da kulun kendisine değil, Allah'a ait bir hak olarak kabul edilir. Bu 

nedenle Allah'ın hakları kişiler arasındaki her hangi bir hak gibi af ve sulh konusu 

yapılamaz, kişiler ve kurullar tarafından ortadan kaldırılamaz ve değiştirilemez. 

Allah'ın hakkını, ancak Allah affedebilir.  

Son yıllarda, kimi zaman modern değerlere baş kaldırmak, kimi zaman da ses 

duyurmak amacıyla gerçekleştirilen terör eylemleri ile birlikte görülen bireysel veya 

toplu intiharlar da İslam'a göre bir suçtur. Gerekçesi ne olursa olsun kişinin buna hakkı 

yoktur. Bunlardan bir kısmı, dini yanlış anlama veya yorumlamaktan, bir kısmı da 

yeterince sağlıklı dini bilgilerden yoksun olmaktan kaynaklanmaktadır.  

Bu tür eylemleri "Cihad" olarak tanımlamak ve yorumlamak, nasıl İslam'ın önemli 

ilkelerinden birisi olan cihadı çarpıtmak anlamına geliyorsa, "Şehidlik" ülküsünün eseri 

olduğunu düşünmek ve savunmak ta -eğer bir art niyetin eseri değilse- İslam'ı ve 

İslam'ın ruhunu hiç kavrayamamış olmaktan öte bir anlama gelmez.  

 

 

  

  

Mustafa ÖZCAN  

 

Suriye boyutu 

  

İstanbul saldırılarının dış boyutları tartışılıyor. Elbette iç boyutları olan bir 

hadisenin dış boyutları da olabilir. Ama bu dış boyut hangi boyuttadır, o tartışma 

konusudur. Dış boyutun hedef saptırma amacı da olabilir. İstanbul hadiselerinin 

esrarengiz boyutları var. Sözgelimi, yönlendiricilerden birisi olduğu varsayılan 

Yusuf Polat gibiler ekibi ölüme gönderirken kendileri arkadan pişmanlık yasasına 

başvuruyorlar? Dolayısıyla burada eylemcilerin ideolojisiyle yönlendiricilerin veya 

arkasındakilerin stratejisi farklılaşıyor.  

İstanbul saldırılarında temayüz eden kilit isim Azad Ekinci olarak görülüyor. İşte 

bu kilit ismin şahsiyeti ve iç ve dış bağlantıları (varsa) çok önemli. O ve yönlendirici 

grup ele geçirilmedikten sonra faillerin kişiliği hiçbir ehemmiyet arz etmiyor. 

Azmettiricilerin ve onların da arkasındaki muharrik unsurun veya fikrî müdirin 

keşfedilmesi lâzım. Yusuf Polat İran’a giderken Azad Ekinci’nin de arkadaşlarıyla 

birlikte kapağı Suriye’ye atmaları çok ilginç!  

Olayın bir ilginç boyutu daha: Suriye’de paketlenerek Türkiye’ye gönderilenlerin 

olayın kenarında olmaları. Sadece Hilmi Tuğluoğlu’nun Ekinci ile belli belirsiz bir 

irtibatı olduğu anlaşılıyor. Diğer 22 kişinin ne olayla, ne faillerle, ne de Tuğluoğlu 

ile bir alâkası var. Tuğluoğlu zaten kendisiyle birlikte Suriye’den getirilen diğer 

kişileri tanımadığını söylemiştir. Tuğluoğlu’nun medreselerle de hiçbir irtibatı yok. 

Oraya gideli zaten 2 ay olmuş. Bırakın medreselerin terör yuvası olması, faillerin 

ucundan bucağından geçtikleri bir yer değil. Hele Suriye gibi bir ülkede 

medreselerin teröre bulaşması inanılır gibi değil. Bunlar en hafif tabiriyle ham 



iftiralardır.  

Suriye Başmüftüsü Ahmet Küftaro’nun Ebu’n Nur külliyesi rejimle içli dışlıdır. 

Dolayısıyla Cumhuriyet gazetesinin göstermeye çalıştığı gibi medreselerin ne 

İhvan’la, ne de Suriye rejimiyle ters olan fikriyatla alâkası vardır. Adı geçen 

Fethü’l İslâm medresesi veya koleji de öyledir. Adı geçen medresenin kurucusu 

Salih Ferfur’un oğullarından Abdullatif Ferfur bir numaralı rejim taraftarı ve 

İhvan düşmanıdır. Rejimin el altındaki adamlardan birisidir. Bu durumu, Hişam 

Kabbani-Pentagon ilişkilerine de benzetebiliriz. Binaenaleyh Semih İdiz’in 

Akşam’da ‘Yeni Hama’lar olmasın diye bizimle işbirliği yapıyorlar’ tarzındaki 

mantık yürütmesi tek kelimeyle uçuk bir iddiadır.  

***  

Şu zaman zarfında Suriye için en önemli mesele içbütünlüktür. İçeride cepheler 

açmak değildir. Bundan dolayı İslâmî faaliyetlerin daha da önünü açmaktadır. 

Başka çaresi de yoktur. İdeolojik açıdan farklı baksa da stratejik açıdan buna 

mahkûmdur. En azından dış tehdidin arttığı şu zaman diliminde. İşin Suriye 

boyutunda kilit ismin Suriye’ye gitmesi ve teslim alınanlar arasında olmaması 

ilginç. Bununla birlikte, Suriye’den getirilenlerden tek gözaltına alınan Hilmi 

Tuğluoğlu’nın anlattıkları daha da ilginç. Ankara’da emniyette Suriyelilerin 

kendisiyle pazarlık yaptıklarını eğer olayla bağlantısı varsa koruma teklif ettiklerini 

ileri sürmüştür. Türkiye’ye teslim edilecek bir adamla böylesine bir pazarlık garip 

ve tuhaf kaçmaktadır. Suriyeliler yataklık konusunda kendilerini ele vermek için 

mesaj mı gönderiyorlar dersiniz? Olayın mantık örgüsünde boşluk var. Kilit isim 

Azad Ekinci’yi bunun için mi iade etmemişler dersiniz? Yoksa meselede başka 

boyutlar mı vardır?  

Başka bir boyutun hikâyesini de Ertuğrul Özkök inanmayarak da olsa yazmıştır. 

Esasen Hilmi Tuğluoğlu’nun aranan bazı isimlerle buluşacağı önceden biliniyordu. 

Suriye makamlarına, Tuğluoğlu apar topar yakalansın diye değil, temasları izlensin 

ve sanıklar iyice teşhis edildikten sonra Türkiye’ye gönderilsin diye talepte 

bulunulmuştu. Ama jandarma yetkilileri müdahil oldu; Tuğluoğlu’nun arananlarla 

buluşmasına imkân bırakılmadan üstelik ismi hiç geçmeyen öğrencilerle birlikte 

Türkiye’ye teslim edilmesi sağlandı. Bu rivayete göre demek oluyor ki Ekinci ve 

arkadaşlarının yakalanmasını istemeyen birileri operasyonu erkene aldırdı. 

İstanbul’da olayların akabinde valilikten önce jandarmanın olay mahallinde 

incelemeleri de tartışma konusu olmuştur.  

***  

Anlatılanlarda bir başka garip nokta daha var. İstanbul saldırılarının kilit ismi 

olarak tebarüz eden Azad Ekinci’nin ilginç kişiliği. Bu kişilik problemli bir kişilik. 

Bir gazete tarafından ele geçirilen emniyet zabıtlarında Tuğluoğlu, Ekinci’nin 

kendisine cin çıkarmayı öğretmek istediğini aktarıyor. Tam da buradan iz sürerek 

fail zanlılarından Mesut Çubuk’un eşinin konuşmasına kulak verelim: “Böyle bir 

katliam yapan kişinin psikopat olması lâzım. Hâlâ Mesut böyle biri olamaz diye 

düşünüyorum...”  

Psikopatları kullanmak her zaman daha kolaydır. Bu bağlamda Bali zanlısı İmam 



Sumadra Türkiye, Hindistan ve Irak’a gökten beş bin asker gönderdiğini söylüyor. 

Acaba Endonezya’da da olayı yüklenmek ve İslâmî kesimleri karalamak için böyle 

bir psikopat mı buldular dersiniz? Bu bana, daha bir light olayı hatırlattı. 1980’li 

yıllarda Cumhuriyet gazetesi DPT’nin irtica yuvasına dönüştüğüne dair sık sık 

haberler yayınlıyordu. Turgut Özal bir gün dayanamayarak sözü edilen kişi 

hakkında ‘O bir üşütük ve üşütüğün irticası mı olurmuş’ dedi. O zat da 28 Şubat da 

ABD’ye gitti ve yeniden ülkeye avdet etti. Ama onun sırtından DPT irtica yuvası 

gösterilmeye çalışılmıştı.  

Şimdi de İstanbul saldırılarının ardından İslâmî camia topyekün bir şekilde hedef 

alınmıyor mu? Hedef başbakana kadar uzandı. Azad Ekinci ve arkadaşları 

Suriye’de olabilirler, ama Suriye’de olmaları hedef saptırmaya yönelik olmalıdır. 

Zira Kaide konusunda ABD ile en sıkı işbirliği yapan ülke Suriye’dir. Sonra 

Beşşar’ın El Kaide diye bir örgütün varlığına inanmadığı da bilinmektedir. Hatta 

Amerika el Kaide zanlısı Suriye asıllı bir Kanada vatandaşını işkence altında daha 

iyi sorgular diye Suriye makamlarına teslim etmiştir. Bütün bunlar tafsilatıyla 

bilinmektedir. Belki Ekinci’lerin Suriye’ye gitmeleri bir zamanlar Ertuğrul Kürkçü 

gibilerin gitmelerine benzetilebilir. Olayın sırrı Ekinci ve organizatör isimlerdedir. 

Onlar yakalanmayınca işin sırrı çözülemeyecek ve istifhamlar cevapsız kalacaktır. 

Buna rağmen birileri için olay yargısız infaz için bulunmaz fırsat. 

07.12.2003  

 

  

  

Abdülaziz Hatip-TERCÜMAN.7-12-2003 

   

  

  

Müslümanların engin hoşgörüsünden örnekler 

 

Hz. Ömer'in, Kudüs'e fatih olarak girerken, şehrin büyük kilisesinde bulunduğu bir 

sırada ikindi namazının vakti girer. Sırf Müslümanlar ileride camiye çevirmesinler diye 

orada namazını kılmaz. 

 

Mısır'lı Hıristiyan bir kadın Hz. Ömer'e, Vali Amr b. As'ın, evini zorla yıkarak arsasını 

camiye eklediğini şikayet eder. Hz. Ömer, durumu Amr'a sorar. Amr, Müslüman 

nüfusun çoğaldığını, caminin dar geldiğini ve yanında evi bulunan bu kadına evinin 

karşılığını önerdiğini, hatta asıl değerinden daha fazlasını verdiği halde razı olmadığını; 

evi bu yüzden yıkmaya mecbur kaldığını ve parasının hazır olup dilediği zaman 

alabileceğini belirtir. Hz. Ömer buna razı olmaz. Amr'dan, yeni yaptırdığı camiyi 

yıkmasını ve kadına evini eskisi gibi teslim etmesini ister. 

 

İslam dünyasının her yerinde, camilerin yanıbaşında havra ve kiliseler de 



bulunagelmiştir. Osmanlının en ihtişamlı dönemlerinde İslam'ın başkenti olmuş 

İstanbul'da bunun pek çok örnekleri vardır. Müslümanlar, gayr-i Müslimlerin iç 

işlerine müdahale etmedikleri gibi, bazen kendi aralarındaki mezhep farklılıklarından 

doğan haksızlıklarda hakem rolü oynayarak haksızlıkları önlemişlerdir. Meselâ, 

Melkâniler, Bizans hakimiyetinde Mısır Kıptîlerine eziyet ediyor, kiliselerini ellerinden 

alıyorlardı. Müslümanlar Mısır'ı fethettiklerinde Kıptîlere kiliselerini iade ettiler. 

Bundan sonra intikam duygusuyla bu defa Kiptîler aşırıya gidince, Melkanîler onları 

Harun Reşid'e şikayet ettiler. Halife, Kıpti'lerden haklarını alarak kendilerine iade etti. 

 

Fatih Sultan Mehmed'in Şark Ortodoks Kilisesinin merkezi olan İstanbul'u fethedince 

Hıristiyanlara tanıdığı dinî hürriyet herkesin malumudur. Fatih, İstanbul'a girdiğinde 

Hıristiyan şehrin sakinlerine mal, can, inanç ve kiliseleri için güvence verdi. Onları 

askerlikten muaf tuttu. Aralarında çıkacak anlaşmazlıkları kendi mahkemelerinde 

halledilmesini ilan etti. İstanbul sakinleri, Fatih'le eski yönetimin tutumları arasındaki 

farkı gördüler. Bizans yönetimi, mezhep ihtilaflarına müdahale ediyor ve bağlı oldukları 

kilisenin mensuplarını kayırıyorlardı. Yeni idarede ise rahata kavuştular. Dindaşlarının 

yönetiminde bulamadıkları hoşgörüyü buldular. Rum Patriği, sanki devlet içerisinde 

devlet idi. Cemaatiyle birlikte beş yüz sene huzur içinde yaşadılar. 

Dinî hoşgörünün diğer bir örneği de, inanç ve mezhep farklılığına bakılmaksızın 

görevlerin ehil olanlara verilmesidir. 

 

Hem Emevî, hem de Abbasî' dönemlerinde Hıristiyan doktorların halifeler nezdinde 

itibarları vardı. Bağdat ve Şam'da uzun süre tıp medreselerine onlar bakıyordu. 

Hıristiyan İbnu Asal, Muaviye'nin özel doktoru; Sercûn ise katibiydi. Halife Mervan, 

Asnâsyos ve İshak adındaki Hıristiyanları Mısır hükümetinin bazı makamlarına tayin 

etmişti. Asnâsyos, bir divanın başkanlığına (Bakanlık) kadar yükseldi. Çok zengin ve 

ünlüydü. Dört bin köle ve çok sayıda ev, köy, bahçe, altın ve gümüşü vardı. Sahip 

olduğu dört yüz dükkanın kira paraları ile Urfa'da bir kilise yaptırdı. O kadar şöhreti 

vardı ki, Abdülmelik b. Mervan, daha sonra Mısır Valiliği yapacak olan küçük kardeşi 

ve Ömer b. Abdülaziz'in babası Abdülaziz'in eğitimini ona havale etmiştir. 

 

Halifeler nezdinde ikbal gören doktorların en meşhuru Hristiyan Corcis b. Bahtişû'dur. 

Corcis'in özellikle Halife Mansur nezdinde önemli bir yeri vardı. Halife, onun rahat ve 

memnuniyetine önem verirdi. Hıristiyan Selmuveyh b. Bennân da, Halife Mu'tasım'ın 

doktoruydu. Öldüğü zaman Mu'tasım çok üzülmüş; Hıristiyanlığa uygun şekilde güzel 

koku ve mumlarla defnettirmişti. 

İlginçtir ki bütün bunlar, Batı'nın İslam ülkelerine Haçlı seferleriyle en şiddetli 

saldırılarını yaptığı dönemler boyunca da devam etmiştir. İbnu Cübeyr, 

Seyahatnamesinde der ki: 

 

"Ne ilginçtir ki Müslümanlarla Haçlılar arasında savaş tüm şiddetiyle devam ederken 

bile Hıristiyan ve Müslüman dostlar birbirlerini ziyarete devam ediyorlardı" (Daha 

fazla örnek için bk. "İslam Medeniyetinden Altın Tablolar, Prof. Dr. Mustafa Sibaî, Trc. 

Prof. Said Şimşek, Uysal Kitabevi, s. 76-88). 

  

  

  



Türkiye’yi yaşanmaz hale getirdiler 

Eserinizle övünün(!) 

Üniversite araştırması: Gençler geleceği yurt dışında görüp, ülkeyi terk ediyor. 

yor 

Uludağ Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel araştırma, gençlerimizin Türkiye’de okuma ve 

iş bulma imkânı bulamadığı için akın akın yurtdışına gittiğini ortaya koydu. Yurtdışına 

giden gençlerimizin ülkeden kaçma nedenlerinin başında ekonomik istikrarsızlık ve kriz 

geliyor. 

 

Gelecek kaygısı taşıyan gençler üniversite eğitimleri için yurtdışını tercih ediyorlar. 

Türkiye’de üniversite mezunlarının bile iş bulamadıklarına dikkat çeken gençler, 

yurtdışında eğitimlerini tamamladıktan sonra bile Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorlar. 

Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı da gençlerin yurtdışına gitmeleri için önemli bir 

gerekçe oluşturuyor. Türkiye’yi yasakçı bir zihniyete mahkum edenler, aynı zamanda 

ülkemizi yaşanmaz bir hale de getirdiler. 

  

İngiliz Gizli Servisi'nin gizli Türkiye planları  

İngiliz istihbaratı MI 6'nın 1870-1939 yılları arasındaki 

dönemi kapsayan dosyaları bugün Londra'daki Ulusal 

Arşivlerde açılıyor.  

  

BBC'nin belgelere ilişkin haberine göre İngiliz gizli servisi bundan 

98 yıl önce İstanbul limanından hisselerin çoğunu nasıl satın almıştı. 

  

BBC'nin konuya ilişkin haberi şöyle: 

  

'İngiltere'nin bundan 98 yıl önce gizlice İstanbul'daki liman 

işletmelerinden büyük miktarda hisse satın almış olduğunu biliyor 

muydunuz?  

  

Ya da 1917 yılında yine İngilizlerin Türkleri Almanları terkedip 

tarafsız kalmaya ikna etmeye çalıştığını? Bu tür bilgileri pek fazla 

bilen olmadığı düşünülüyor. Ama yüzyıllardır MI 6 olarak bilinen 

İngiliz istihbaratı üzerinde serili olan gizlilik perdesi yavaş yavaş 

kalkmaya başladı.  

1870-1939 yılları arasındaki dönemi kapsayan MI 6 dosyaları bugün 

Londra'daki Ulusal Arşivlerde açılıyor.  

Londra hükümetlerinin son 500 yıldır dünyanın dört bir yanına 

gönderdiği casuslara, paralı askerlere, gizli elçilere büyük paralar 

harcadığı gayet iyi bilinir. Bu kişiler her zaman değilse de kimi 

zamanlar İngiliz devletinin resmi temsilcileriyle dipdibe görev 

yapmışlardır. Ama şimdiye dek bu kişilerin kimlikleri ve neler 

başardıkları büyük bir gizlilik perdesi altında saklanıyordu.  

Şimdi şimdiyse, hafiften aydınlanmaya başladı kimi olaylar. 



Moskova, 1920'ler ve 30'larda Doğu Asya'da Sovyet Komünizm 

şebekesini yaymakta ne derece etkili olmuştu? 

Almanya'nın Türkiye'de giderek artan ticari nüfuzunu sınırlı 

tutabilmek için, İngiliz gizli servisi, İstanbul limanından hisselerin 

çoğunu nasıl satın alabilmişti?  

Bundan on yıl sonra da Batı cephesinde İngiltere-Fransa ve 

Almanya arasında öldürücü kilitlenme sürerken, 1917'de Başbakan 

olan David Lloyd George, MI 6 örgütüne milyonlarca sterlin 

vermişti.  

Amaç, Yunanistan'ın savaşta Müttefiklerin yanına çekilmesi ve 

Türkiye'nin de Berlin'den ayrılmasıydı. Bu hedeflerden ikisi de 

gerçekleşmedi ama yürütülen çabalar da hiçbir zaman ortaya 

çıkmadı.' 
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Radikal-Milliyet. 

Yine o iddialar   
 

  

Murat BARDAKÇI /Hürriyet.02-04-2005 

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, dün yeni açılan İngiliz gizli belgelerine 

dayanarak Enver Paşa'ya rüşvet verildiğini yazdı.  

Gazete, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlıların İngiltere’nin tarafına 

çekilmesi için Enver Paşa’ya 1.5 milyon dolar ödendiğini yazdı. 

 

İNGİLİZ BELGELERİ  

 

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, dün yeni açılan İngiliz gizli belgelerine 

dayanarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nın 

geçilebilmesi için Enver Paşa’ya 5 milyon dolar rüşvet teklif edildiğini 

yazdı.  

 

KİTABA GÖRE  

 

Oysa 1982 yılında yayınlanan ‘Uğursuz Macera’ adlı kitaba göre 

İngilizler 5 milyon doları, Osmanlılara sığınıp, Yavuz ve Midilli isimlerini 

alan ‘Goben’ ve ‘Breslau’ adlı Alman savaş gemilerinin kendilerine 

verilmesi için teklif etmişlerdi. 

 

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi’nde dün, yeni açılan İngiliz gizli 

belgelerine dayanılarak kaleme alındığı iddia edilen ilginç bir haber çıktı. 



Gazete, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

İngiltere’nin tarafına çekilmesi için gizli servis tarafından Enver Paşa’ya 

1.5 milyon dolar ödendiğini, ancak barışın sağlanamaması üzerine 

Paşa’nın bu paranın bir kısmını iade ettiğini ileri sürüyordu. 

 

ZAHAROFF VERMİŞ 

 

Daily Telegraph’ın haberinde, İngiltere’nin Çanakkale’yi geçme 

karşılığında Enver Paşa’ya 5 milyon, Filistin’den geri çekilme rüşveti 

olarak da 2 milyon dolar önerdiği ve görüşmelerin uluslararası siláh 

tüccarı Basil Zaharoff tarafından yürütüldüğü iddia ediliyordu. 

Gazetenin ‘yeni açılan istihbarat belgelerine’ dayandığını söylediği 

haberinde ayrıca Enver Paşa’ya ‘Düyun-ı Umumiye’ yani ‘Osmanlı 

Borçlar İdaresi’nin Viyana’da görevli memurlarından Kerim Bey 

vasıtasıyla ulaşıldığı yazılıyor ve Paşa’ya önerilen rüşvetin daha sonra 10 

milyon dolara çıktığı anlatılıyordu. 

 

UĞURSUZ MACERA 

 

Gazetedeki haberi görünce ‘Ben bu iddiaları daha önce de okumuştum’ 

diye düşündüm ve hatırladım: Daily Telegraph’ın ‘yeni bulunduğunu’ 

iddia ettiği belgelere dayanarak yayınladığı haber, tarihçi H. V. F. 

Winston’ın 1982 yılında Londra’da yayınladığı ‘The Illicit Adventure’ 

yani ‘Uğursuz Macera’ isimli kitapta ayrıntılı biçimde yeralıyordu ancak 

iddialar, kitapta çok daha başka şekildeydi. 

 

YAVUZ’A KARŞILIK 

 

Winston, rüşvet iddialarını İngiliz Askeri İstihbaratı, Gizli Servisi ve 

Lordlar Kamarası belgelerine dayanarak naklederken Enver Paşa’nın 

kendisine önerilen parayı ‘önce kabul eder gibi göründüğünün 

hissedildiğini, ancak daha sonra almadığını ve Paşa’yı ikna için, mebláğın 

on milyon dolara yükseltildiğini’ yazıyordu. Yazara göre, İngilizler, 5 

milyon doları Çanakkale’nin açılması değil, Osmanlı tarafına sığınan ve 

daha sonra ‘Yavuz’ ve Midilli’ isimlerini alan ‘Goben’ ve ‘Breslau’ adlı 

iki Alman savaş gemisinin kendilerine iade edilmesi karşılığında teklif 

etmişlerdi. Söz konusu on milyon dolar ise Çanakkale ve İstanbul 

Boğazı’ndaki müstahkem mevkilerin İngiliz birlikleri tarafından işgaline 

izin verilmesi halinde ödenecekti. Aracılık ettiği söylenen ‘Kerim Bey’ ise 

bir Osmanlı memuru değil, asıl adı Hermann Frobenius olan bir Alman 

istihbaratçıydı. 

 

GÜYA GERİ VERMEMİŞ 

 

İşin çok daha ilginç tarafı ise gerek Daily Telegraph’ın haberinde, gerekse 

de Winston’un ‘Uğursuz Macera’ isimli kitabında, Enver Paşa’nın 

‘rüşvetin bir kısmını peşin olarak aldığı’ yolunda bir belgenin yahut 

açıklamanın bulunmamasıydı. Bu konuda söylenenler sadece siláh tüccarı 

Basil Zaharoff’un İngiliz makamlarına gönderdiği yazılarda geçen ‘Enver 

Paşa, şartlar yerine getirilmediği için parayı geri vermeyi kabul etmiyor 



ve ödenen mebláğın 500 bin dolarını kendisinde tutmak istiyor’ şeklindeki 

ifadesiyle sınırlı kalıyor, üstelik Zaharoff ile Enver Paşa’nın Cenevre’de 

yaptıkları iddia edilen görüşmenin de sonuçsuz kaldığı anlatılıyordu. 

 

87 YILLIK İDDİA 

 

Son derece karmaşık ve her tarafı birbiriyle çelişkili olan, üstelik 

ayrıntıları çok daha önce yayınlanmış olan 87 yıllık bu rüşvet iddialarının 

bugün ‘yeni bir keşif’ gibi ortaya atılmasında bir kasıt mı aramalı, yoksa 

Daily Telegraph’ın yayınını iddia sahiplerinin cehaletine mi vermeli? 

Takdir sizin... 

 

Düşmanı tanıyalım 

 

Aylık popüler bilim, teknoloji ve kültür dergisi Focus, 90 yıl önce 

Çanakkale Savaşı komutanlarından Binbaşı Halis Bey’in elinde tuttuğu 

‘Düşmanını Tanı’ kitapçığını gün ışığına çıkardı. Focus, tarihin tozlu 

raflarında kaybolacak bu çok değerli belgeyi nisan sayısıyla birlikte 

okurlarına hediye ediyor. Halis Bey, kendi savaştığı cephedeki düşmanı 

(İngilizler) anlatan bölümü cildinden ayırarak kullanmayı tercih etmiş 

ama diğer parçaları da itinayla saklamıştır. Çok sayıda dağıtılmış olması 

gereken bu kitapçık, başka nüshaları günümüze kadar ulaşmamış bir 

belgenin sağlam bir örneği olması açısından önem taşıyor. Focus, 90. 

yıldönümü nedeniyle, Halis Bey’in Çanakkale Savaşı sırasında kullandığı 

bu parçayı, kağıdın renginden kullanılan ifadelere kadar aynen 

yayınlamış. 

 

Burada başka yazıyor 

 

Yeni bir keşif şeklinde ortaya atılan rüşvet iddaları, Winston’un 1982’de 

yayınladığı ‘The Illicit Adventure’ yani ‘Uğursuz Macera’ isimli kitapta 

ayrıntılarıyla fakat başka şekilde yeralmıştı.  

Enver Paşa hatırına /Taha Kıvanç.Yeni Şafak.4-4-2005/ 

Önceki gün haber merkezine ulaşan ilginç haberlerden biri Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı ile ilgili 

ihale dâvâsında 'rüşvetin belgesi' tartışması çıktığına dairdi. Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde görülen 

duruşmada, sanıklardan biri, "Kimse rüşvet aldığımı belgeleyemez" biçiminde kendini savununca, askerî 

savcı, "Rüşvetin belgesi mi olur?" deyivermiş...  

Ertesi gün, rüşvetin kokusunun bir asır sonra da olsa duyulabildiği gerçeği ile karşılaştık. İngilizler bazı 

belgeleri 30 yılda bir, bazılarını daha da geciktirerek açıklıyorlar. Şu yakınlarda açıklanan epey eski bir 

belgeye göre, Osmanlı İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Savaşı'ndan çekme karşılığı Enver Paşa'ya para 

ödemiş İngilizler... Kendi başına bırakılacak Almanya'nın hakkından daha kolay geleceklerini düşünmüş 

olmalılar...  

Doğrudur yanlıştır bilemem, ama belgeye dayalı iddia bana çok ilginç geldi: Alman yanlısı subayların 

öndegelenlerindendi Enver Paşa; karar alma mekanizmasının başında bulunduğu bir sırada, iki arkadaşıyla 

ülkeyi apar topar savaşa soktuklarını tarih kitapları yazıyor... Enver Paşa o dönemde Harbiye Nazırı'ydı. 

Almanya'nın yanında savaşa girmenin de birileirne bir getirisi olmuş mudur acaba? Ancak, Osmanlı'yı 

http://www.hurriyetim.com.tr/haber/0,,sid~2@tarih~2005-04-02-t@nvid~557869,00.asp
http://www.sabah.com.tr/2005/04/02/dun104.html


savaştan çekmek için 'Almancı' birinin düşünülmesi İngiliz pragmatizminin mükemmel bir örneği...  

Bu olayda benim dikkatimi çeken, Osmanlı'yı savaştan uzaklaştırmak için rüşvet verenlerin anlaşma şartları 

yerine gelmeyince parayı geri istemeleri... Belgeye göre, Enver Paşa aldığı parayı geri vermeye yanaşmamış, 

bir miktarını tutmak istemiş...  

Bu konunun dikkatimi çekmesinin sebebini de anlatayım: 1 Mart tezkeresi öncesinde, bazı aracıların "Biz bu 

işi kotarırız" diye araya girdikleri söylenir hep. Bazıları da o dönemde başka hizmetler verdiler. Kotarma veya 

hizmetin 'amatörce' olmadığı, "Bayağı yüksek ödemeler yapıldığı" türü iddialar o günlerde ortalığı sarmıştı... 

Öyle bir ödeme yapıldıysa, ödemeyi yapanlar, tezkere beklendiği gibi geçmeyince "Paramızı geri verin" diye 

kapıya dayanmışlar mıdır acaba?  

Tezkere konusunun en garip yönlerinden biri, aradan bunca zaman geçmesine ve ABD'nin savaş planları 

açısından tezkerenin öyle büyütülecek çapta bir olumsuz etkisi görülmemesine rağmen, bazılarının 'intikamcı' 

hisler taşımayı sürdürmesi... İkide bir ortaya atılıp o günleri hatırlatıyorlar... "Neden acaba?" sorusu her 

aklıma gelişte, "Acaba paraların geri ödenmesi için zorlayan mı var?" diye bir başka soru daha hücum ediyor 

zihnime...  

İngilizlerin bazı belgeleri neredeyse bir asır saklamalarına mukabil, Amerikalılar erkenci olabiliyorlar... 

ABD'de yönetim değişsin, Irak farklı biçimde tartışma ortamına girsin, göreceksiniz, 'bilgiye erişim yasası'nı 

(FIA) kullanarak bilgi talep edenlere savaş öncesi yapılan harcamaların belgeleri takdim edilecektir... On-

onbeş yıl içerisinde, ABD'nin savaş için para dağıttığı ülkelerden feryatlar yükselirse hiç şaşırmayın...  

Birinci Dünya Savaşı'na dair belgeyi İngiliz Daily Telegraph'tan alıp yayımlayan gazetelerden biri, bizim 

tarihçilere "Doğru olabilir mi?" diye sormayı akıl etmiş... Tarihçilerden hiçbiri, "Almıştır" dememiş, 

diyememiş Enver Paşa için... Bu sebeple, ben de, haber ve dayandığı belge konusunda kuşku taşıyorum... Hele 

biri, "Milliyetçi adamdı, alır mı hiç" demiş ki, cevabı çok eğlendirdi beni. Mustafa Kemal, Cumhuriyet 

öncesinde Enver Paşa ve çevresiyle araya mesafe koymuş, Cumhuriyet sonrasında "Beraber çalışalım" 

teklifine kulak tıkamıştı... Ancak, yine de, Mustafa Kemalci göründükleri halde farklı bir çizgi sürdüren kişiler 

ve çevreler var ülkemizde ve onlar açısından İttihatçılara toz kondurmak bugün bile düşünülemeyecek bir 

'suç'...  

Gerçeği öğrenmekte herhalde yine zorlanacağız.  

Bereket, Enver Paşa'nın ailesinden günümüzde önemli yerlere gelmiş kişiler var; onlar tarihte yeri olan bir 

aile büyüğüne atfedilen günahı sessizlikle geçiştirmeyecek ve yalan olduğunu ispatlamaya çalışacaklardır. 

İmparatorluk batıran savaşı kişisel çıkarı için kullanabilen birinin sülâlesinden olmak herhalde kolay kabul 

edilebilecek bir ayıp sayılmaz...  

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın Büyük Üstadı Kaya Paşakay sözgelimi; özgeçmişinde "Enver 

Paşa'nın yaşça kendisinden küçük amcası Halil Kut Paşa'nın torunu" bilgisi yer alan önemli biri Kaya Bey... 

Öyle sanıyorum ki, İngiltere'de ilişkide olduğu çevreleri de harekete geçirerek Daily Telegraph'ta yayımlanmış 

haberin dayanağı olan belgenin sağlık derecesini gözden geçirecektir... Büyük büyük amcasının tarihteki yerini 

gözümüzde bütünüyle değiştirecek böylesine bir iddiaya karşı sessiz kalmayacağını umuyorum...  

Biraz kuşkulu olsam da...  

Kuşkum şuradan: Medyada 'Masonluk' dizileri çıkarken yazdığım bir Kulis'te, "Eşinin başı örtülü tek Mason 

yok" bilgisinden hareketle bir dostumun iddiasına yer vermiştim. O dost, "Türkiye'deki başörtüsü sorunu 

Masonlar'dan kaynaklanıyor; aynı sorunu yurtdışına da onlar ihraç etti" iddiasında. "Ne dersiniz?" diye 

http://www.portal.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/04/01/nfile01.xml&sSheet=/news/2005/04/01/ixhome.html
http://www.gazetevatan.com/cat/haber_detay.asp?Newsid=50489&Categoryid=1&aid=0
http://www.mason.org.tr/basindan_241004sabah.htm
http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2005/mart/28/tkivanc.html
http://www.sabah.com.tr/2005/03/26/gnd102.html


sormuş ve Paşakay'ın göndereceği cevabı burada yayımlayacağımı bildirmiştim. Hâlâ bekliyorum...  

Hiç değilse büyük büyük dedesi Enver Paşa hatırına ses vermeli Büyük Üstad Paşakay...  

M. Latif SALİHOĞLU 

Enver Paşa'ya atılan çamur   

 

  

  

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Birinci Dünya Harbinde Osmanlı'yı yanlarına 

çekebilmek için, İngiltere tarafından Enver Paşaya 1.5 milyon dolar rüşvet 

verildiğini yazdı. Gazete, bu iddiasını kendi ülkelerine ait "gizli belgeler"e 

dayandırarak ileri sürüyor.  

Enver Paşa açısından tartışma götüren ve çoğu tarihçiler tarafından reddedilen 

böyle bir meselenin açığa vurulmuş olması, en azından İngilizler için bir "rüşvet 

itirafı"dır.  

Evet, İngiltere'nin böyle bir rüşvet teklifinde bulunmuş olması gayet normaldir. 

Çünkü bu cihetten sabıkalıdır.  

Dolayısıyla, gizli belgelerde de görülen rüşvet hadisesi bir yönüyle doğru olabilir. 

Yani, İngilizler, birçokları gibi Enver Paşaya da rüşvet teklifinde bulunmuş 

olabilirler. Ama, Paşanın bunu kabul ettiğine dair, arşivlerde başka hiçbir delile 

rastlanılmadığı gibi, böyle bir iddia, İttihatçıları günahları kadar sevmeyen 

tarihçilerin dahi vicdanlarına oturmuyor.  

İngilizler, Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı'nın Almanya ile müttefik olmasını 

sağlayan Enver Paşa'dan katiyen hazzetmezler. Ona büyük kin ve düşmanlıkları 

var. Esasen, Osmanlı'daki hürriyet ve meşrûtiyet hareketlerini hiç tasvip etmediler. 

Çünkü, parlamenter yönetim şekli işlerine gelmiyordu. Bu sebeple Rusya ile birlik 

olup meşrûtiyet hareketini başarısız kılmaya var gücüyle çalıştılar.  

Tâ o zamandan bu zamana her fırsatta Enver Paşa'yı karalamaya çalışan 

İngilizler'in bu yeni iddiası, şüphesiz bazı zihinlerde "çamurun izi" kabilinden 

benzer lekeler, tereddüt bırakabilir. Tıpkı, rakamları alabildiğine abartılmış olan 

Sarıkamış felâketinin bütünüyle Enver Paşa'ya fatura edilmesi gibi... Ne var ki, 

tahkik ehli, vicdan ehli insanlara bu tür isnatlara hemen geçit vermezler, mutlaka 

bir süzgeçten geçirirler.  

Zira, biliyorlar ki, muteber şahsiyetleri karalamak için, tarih seyri içinde birçok 

karalama kampanyası yürütülmüş. Meselâ, Namık Kemâl, Resneli Niyazi Bey, 

Prens Sabahaddin Bey, Çerkez Ethem Bey gibi zatlar, çok yoğun şekilde 

karalanmaya çalışılmıştır.  

* * *  

Bu arada İttihatçılar içinde belki de en mazbut, en muteber, en hamiyetli ve en 

tavkalı bir şahsiyet olan Enver Paşa hakkında, Cumartesi günkü Vatan gazetesine 



görüş bildiren konu uzmanı olan tarihçilerin de hiçbiri, ortaya atılan iddiaya 

inanmadığı gibi, bu tarz söylentilere de hiç itibar göstermiyor. İşte, bazı tarihçilerin 

konu hakkındaki görüşü:  

* Prof. Mete Tuncay: Enver Paşa kötü bir adam olabilir, ama rüşvet almaz. 

Namussuz değildir. Tarih belgelerinde hiç rastlamadım. İddialar saçma.  

* TTK Başkanı Yusuf Halacoğlu: Bu iddialar mantıksız. Enver Paşa 1. Dünya 

Savaşının bitiminden sonra Almanya'ya gitti. Eğer İngilizler'den rüşvet almış 

olsaydı, İngiltere'ye giderdi. Enver Paşa milliyetçi bir adamdı. Rüşvet alacağını 

sanmıyorum.  

* Prof. İlber Ortaylı: Bu iddia pek mâkul görünmüyor. İttihatçıları sevmem, ama 

kişisel rüşvet alacaklarına hiç ihtimal vermem. Rüşvetin verildiğinin iddia edildiği 

1917 yılının Kasım ayı, İngilizler'in savaşı neredeyse artık kazandığı bir zamandır. 

İngilizler, neden o zaman rüşvet versin?  

* Kemal Ermetin: Bu iddia Türkler'in Ermeniler'e soykırım yaptığı iddiaları gibi 

asılsız. Mesnedi yok. 2001 yılından itibaren sürekli Enver Paşa üzerine araştırmalar 

yapıyorum. Osmanlı ve Rus arşivleri açıklandı, onları taradım. Böyle bir rüşvet 

iddiasına hiç rastlamadım. Duymadım da.  

* * *  

Bu tartışma vesilesiyle, bir kez daha gündeme getirilen ve çeşitli yönleriyle Türk 

halkının nazarına sunulan Enver Paşa hakkında ileri sürülen ve muhtemelen hiç 

kimsenin itiraz edemediği önemli bir gerçek var ki, o da Enver Paşa ile Mustafa 

Kemal Paşa arasındaki uyumsuzluk ve uyuşmazlık konusudur.  

Esasen, bazıları da bu noktadan hareketle İngilizlerle birlikte Enver Paşa'ya 

saldırıyor, onu karalamaya çalışıyor.  

Refik Halit Karay'ın "Çankaya" isimli kitabında—ki, daha ziyade M. Kemal'e 

medhiye düzmüş—Enver Paşa ile ilgili bölümde şöyle bir meseleden bahseder: 

"Çanakkale Harbinden sonra, diğer subaylar gibi M. Kemal'in rütbesi de 

yükseltilmesi gerekiyordu. Bu iş Enver Paşa'nın imzasına kalmıştı. Fakat paşa bir 

türlü imzalamıyor, geciktiriyor. Bir gün Enver Paşaya bu geciktirmenin sebebi 

soruldu, o da şu cevabı verdi: 'Siz M. Kemal'i bilmezsiniz. Onu paşa yapsanız, 

padişah olmak isteyecek; padişah yapsanız, bu kez–hâşâ–Allah olmak isteyecek.'"  

Gerçekten de araları hiç iyi değildi. Fakat, iki Türk paşasının arası bozuktu diye de, 

İngiliz iftirasına arka çıkılmaz. Çıkanlar varsa şayet, onların hamiyetinden şüphe 

etmekte haklıyız.  

İngilizler, hakikaten inandırıcı olmak istiyorlarsa, evvelâ 1918'de ateşkes/mütareke 

için geldikleri dünya şehri İstanbul'u, bir süre sonra neden işgale kalkıştıklarının 

sırrını açıklasınlar.  

  



Tarihin Yorumu  

  

NATO'nun kuruluşu  

  

4Nisan 1949: Bir savunma teşkilâtı olan NATO’nun kuruluşu. Kuzey Atlantik 

Antlaşması Teşkilâtı anlamına gelen ve İngilizce “North Atlantic Treaty 

Organization” kelimelerinin baş harfinden oluşan NATO, İkinci Dünya Savaşından 

nisbeten güçlü çıkan komünist devletlerin muhtemel saldırılarına karşı, hür ve 

bağımsız milletlerin, ülke ve toprak bütünlüğünü korumak maksadıyla kurulan 

uluslararası bir savunma teşkilâtıdır. 

04.04.2005  

 

  

Kabala ve Masonluk  

 

MASONLUK ve DİN 

 

Masonluğun dinsizliği ve din düşmanlığı uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. 

Mason üstadlar, zaman zaman basına verdikleri demeçlerde bu iddiaları 

yalanlamışlardır. Bütün dinlere saygı duyduklarını, hatta ateist olanların masonluğa 

alınmadığını, mason giriş töreninde üç mukaddes kitabın üzerine yemin edildiğini 

söyleyerek de kendilerini savunmuşlardır. 

 

Fakat, masonların kendi kaynaklarına bakıldığında durumun farklı olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

Üstte bir mason üstadı loca kıyafetiyle, yanda ise masonlar locada toplu halde 

 

Masonlukta Allah İnancı: 

 

Masonlar her konuda olduğu gibi Allah inancını kaldırmayı da derece sistemini 

kullanarak yavaş yavaş yapmaktadırlar. Masonların yayınlarına bakıldığında, Allah 

yerine, Kainatın Ulu Mimarı (K:. U:. M:.) deyimini kullandıkları görülür. Bu deyim, 

aslında ateizme geçişin ilk aşamasıdır. Kainatın Ulu Mimarı daha ileri derecelerde 

"enerji" olarak değerlendirilmeye başlanacaktır. 

 

"Masonluk, Evrenin Ulu Mimarı mefhumunu mutlak bilgi, kemalin son aşaması ve total 

enerji olarak telakki etmiştir... Bu gerçekleri kendine prensip, doktrin, öğreti ve iman 

olarak almıştır." (Mason Dergisi 1982, sayı 5, sf. 20) 

 

Kainatın Ulu Mimarı terimi yavaş yavaş belirsiz bir kavram haline gelir. Bunun 



amacının ne olduğu, aşağıda yer alan Mason dergisindeki ifadeden anlaşılmaktadır: 

 

"O halde mabedimizi tetkik edersek, kendimize; kendimizi tetkik edersek "K:. U:. M:." 

a gideriz ve görürüz ki Kainatın Ulu Mimarı içimizdedir." (Mason Dergisi, Sayı 27-28, 

sf.40) 

 

Görüldüğü gibi, Kainatın Ulu Mimarı deyimi bir aldatmacadır. Dini inanışlar yavaş bir 

şekilde köreltilirken, sonuçta Kainatın Ulu Mimarı, insan, yani mason olmaktadır. 

 

"İptidai cemiyetler (ilkel toplumlar) acizdiler, aczleri dolayısıyla etraflarındaki 

kuvvetleri ve hadiseleri ilahlaştırdılar. Masonizm ise insanı ilahlaştırdı." (Selamet 

Mahfilinde Üç Konferans, sf.51) 

 

Dolayısıyla, masonlukta Allah inancı yoktur. Ve insan adeta ilahlaştırılmaktadır. Bu 

sapkın görüşler mason kaynaklarında sık sık tekrarlanır: 

 

"Mason, kaynağına yaklaştıkça nurlanır, fakat yanar. Hedef güneşe varmak değil, 

güneş olmaktır. İşte bu güneş Allah'tır." (Doğuş Kolu, Mason Yıllığı, sf.41) 

 

Konunun önemli bir yönü ise, masonların kendilerince ilahlaştırdıkları "insan" 

kavramının sadece "masonik ilkeleri sinesinde toplayanlar", yani masonlar oluşudur: 

 

"Bizim anladığımız insan, sokakta her gün gördüğümüz insan değildir. 2 ayaklı, 2 

kulaklı, az çok usa (akla) da sahip insanı, biz burada kastetmiyoruz, biz insan dediğimiz 

zaman, bütün masonik ilkeleri sinesinde toplayan bir insanı, insan olarak ele alıyoruz." 

(Mimar Sinan Dergisi, sf.27-28, sf.35) 

 

 

Masonlukta Din Anlayışı: 

 

Allah inancını kabul etmeyen masonluk, tabi olarak dinlere de karşıdır. Kendi 

felsefelerini sözde dini yok edecek bir güç olarak görmektedirler. Üstad mason Selami 

Işındağ, masonluğun dinlere olan bakış açısını şöyle aktarmaktadır: 

 

"Masonluğun gerçek ihtirası, tüm dinlerin üstüne yükselerek insanlık ülküsünü 

oluşturacak olan büyük ruh gücüdür." (Masonluk Bir Ahlak Okuludur, Üstad Mason 

Selami Işındağ sf.33) 

 

Kuşkusuz masonların bu iddiası büyük bir yanılgıdan ibarettir. İnsanı ve evreni yoktan 

var eden Allah, insanlara tarihin hemen her döneminde, onları doğru yola iletecek hak 

dini göndermiş, elçileri aracılığı ile insanlara gerçeği göstermiştir. Zaman içerisinde bir 

kısım insanların hak dinleri dejenere etmeye yeltenmiş olması bu gerçeği değiştirmez. 

Bu gerçek, Allah'ın koruması altında olan son hak kitap Kuran'da da insanlara 

bildirilmiştir.  

 

Masonlar, dine karşı olan tavırlarını açıkça ortaya koymazlar. Düşük dereceli masonlar 

yavaş bir şekilde eğitilerek dini inançlarından uzaklaştırılır. Masonluğun dini inançları 

dereceli bir şekilde kaldırması, üstad Selami Işındağ tarafından şöyle anlatılır: 

 

Tefekkür hücresine alınmış bir mason adayı 



 

"A-Masonluk, hiçbir kardeşinin şahsi inanışına müdahale etmez. Her mason, dilediği 

gibi bir dini benimser. Bu konuda tamamen hürdür. Siyasi düşüncelerde de böyledir. 

 

B-Biz, masonlukta bunun böyle başlamasını kabul ediyoruz. Fakat, zaman ve masonik 

derecelerle yükselme ilerledikçe masonların artık dereceli olarak, masonik kimliğe ve 

şahsiyete girmelerini, düşünce ve inançta birleşmelerini uygun buluyoruz. Masonluk 

bizce çeşitli insan örneklerini alır, ana prensiplerinin telkinleriyle onları yoğurur, 

yontar, cilalar, değiştirir ve hikmete ulaştırmaya çalışır. Böylece bir süre sonra şimdiki 

mason, o eski hariciden bambaşka bir insan olarak ortaya çıkar. Masonluk, insan 

değiştirici hatta imal edici bir kurumdur." (Masonik Dialog, Dr. Selami Işındağ, Akasya 

Tekemmül Mahfili Yay. Ekin Basımevi 1964 sf.14) 

 

Tefekkür hücresinden sonra, Mason adayının loca salonuna alınışından evvel fiziksel 

hazırlığı tamamlanır; gözleri bağlanır, tek dizi sıvanır. Daha sonra boynuna geçirilen 

bir iple salona getirilecek olan yeni mason, yemin edecek, sırları açıkladığı takdirde 

öldürülmeyi kabul edecektir. Bundan sonra, gözleri açılan mason yeni biraderleri ve 

üstadı ile karşılacaktır. 

 

Hala dini inançlarından kopmamış olan düşük dereceli masonların varlığı da, mason 

üstadlarını rahatsız eden bir durumdur: 

 

"Bir dinin tesirinden hala kendini kurtaramayan, masonik prensip ve hakikatleri 

kavrayamayan masonların mevcudiyeti çok üzücüdür." (Mimar Sinan Dergisi S.4 sf.40) 

 

Din hakkında bu denli büyük bir yanılgıya sahip olan masonlar, dinde yer alan bütün 

gerçekleri de inkar etmektedirler. Örneğin masonlukta ahiret inancının kabul 

edilemeyeceği masonlara ait bir kaynakta şöyle açıklanmaktadır: 

 

"Tamamıyle rasyonalist ve pozitivist olan masonluğun ölüm sonrasında bir alem kabul 

etmesine imkan yoktur." (Otuzuncu Derece Ritüelinin Tetkiki, Üstad Mason Selami 

Işındağ sf.39) 

 

"Ve sonra külli ve İlahi İradenin (yani Allah'ın) kabulü, daha birçok inançların 

kabulünü de gerektirir. Bilinmeyen, görülemeyen, ve ispat edilemeyen ahiret alemi, 

dinlerin kabulünü emrettiği bu merhum (vehmedilen, hayali) alem, bunların 

arasındadır." (Türk Mason Dergisi-Ekim 1968 sf.3724) 

 

 

Masonluk, ahiret inancını reddederken ilginç bir biçimde Yahudilikle ortak bir 

yanılgıda buluşmaktadır. Çünkü Yahudilikte de belirgin bir ahiret inancı yoktur: 

 

"Yahudi sinagoglarına bile girmemiş olan cennet ve cehennem ilkelerini anlamak 

imkansızdır." 

 

Oysa ahiret günün varlığı Kuran'da insanlara bildirilmiş olan mutlak bir gerçektir. 

Dünya üzerindeki her varlık belli bir süre ile yaratılmıştır, bu süre tamamlandığında 

ölümle karşılaşan insan, ölümünün ardından da dünyada yaptıklarından hesaba 

çekilmek üzere ahiret gününde diriltilecektir. Dünya hayatında yapıp ettikileri o 

insanın, ya sonsuz cennet hayatı ile ödüllendirilmesine ya da sonsuz cehennem ile 



azaplandırılmasına neden olacaktır. Kıyamet gününün ve ahiretin kesin bir gerçek 

olduğu bir Kuran ayetinde şu şekilde bildirilmiştir: 

 

İnkar edenler, dediler ki: "Kıyamet-saati bize gelmez." De ki: "Hayır, gaybı bilen 

Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca 

hiçbir şey O'ndan uzak (saklı) kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı 

da, istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta (yazılı)dır." (Sebe Suresi, 3)  

 

Tamamen ateist ve materyalist olan bu örgüt tabii ki ruhun varlığını da reddetmektedir: 

 

"Ruhun ölmezliğine inanmak, imgeye (hayale) kapılmaktır." (Mason Dergisi-Ocak 

1975, sf.8) 

 

"İnsanlarda ruh fikri ölüm korkusundan, daha doğrusu birden bire yok oluşun kabul 

edilememesi, bu korkunun elem ve azabının hafifletilmesi düşüncelerinden doğmuştur." 

(Türk Mason Dergisi 1965, S.59, sf.3038) 

 

Din konusunda böylesine batıl görüşlere sahip olan masonlar, peygamberlere de çeşitli 

iftiralar atmaktadırlar. Halka karşı, peygamberleri övücü sözlerle anan masonlar, 

gerçek fikirlerini sadece kendi üyelerine dağıtılan dergilerde işlemekteler. 

 

Masonların bu tavırları, aslında Kuran'da bize bildirilen ve tarih boyunca tüm 

inkarcıların gösterdikleri tavrın bir benzeridir: 

 

İşte böyle; onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin, mutlaka: "Büyücü ve 

cinlenmiş" demişlerdir. Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? 

Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler. (Zariyat Suresi, 52-53) 

 

Unutmamak gerekir ki, peygamberleri inkara yeltenen, onların getirdiği hak dinleri 

dejenere etmeye çalışanları, ahiret gününde acı bir son beklemektedir. Bu kişilerin 

kurtuluşu, dünya hayatında iken yaptıklarından vazgeçip tevbe etmeleri ve Allah'ın 

emrettiği yola uymalarıdır.  

 

 

Masonların Din Düşmanlığı: 

 

 

Masonların localarda en sık kullandıkları öğelerden biri, masonik önlük.  

Masonlar, dini kabul etmedikleri gibi aynı zamanda dine ve dindarlara karşı da büyük 

bir düşmanlık beslemektedirler. Bu düşmanlığa çoğu mason kaynağında rastlanır. 

Medreseler, minareler ve dini hatırlatan herşey masonlara göre yıkılmalıdır. Bu, dini 

kurumların masonları nasıl rahatsız ettiği aşağıdaki ifade de açıkça görülmektedir: 

 

"...Nasıl ki Milli Mecliste, hiç münasebet almadığı halde caminin sıralarından yükselen 

ezan sesi: Ben yaşıyorum, ölmedim, ölmeyeceğim diyen onun "Essela"sından başka bir 

şey midir?.. Memleket aydınlarının kulaklarını tırmalayan bu ses, hepimize ikaz ve 

basiret görevini ihtar eden bir hatırlatmadır." (Büyük Üstad Haydar Ali Kermen 

Hatırası Broşürü, Birlik Tek:. Muh:. Mahfili Yayını 1949 No:1 sf.10) 

 

Görüldüğü gibi, masonların batıl düşüncelerine göre kulaklarını "tırmalayan" ezan sesi, 



onlar için bir tür masonik görevin hatırlatmasıdır. Varlığını devam ettiren din ahlakının 

ortadan kaldırılması, samimi dindar ve vatansever kimselerin susturulması, masonların 

en büyük görevidir. Masonlar, din aleyhinde halka verilmesi gereken telkini ise şöyle 

ifade edilir:  

 

"Halk olumlu bilim ve akıl ile eğitilirse, aydınlatılırsa, dinlerin boş inançları kendi 

kendine yıkılır." (Mimar Sinan, 1982 S.44 sf.14) 

 

Bu büyük yanılgı, masonluğu ayakta tutan en önemli temellerden biridir. Üstteki iddia 

bir yanılgıdır çünkü bilim ile dinin asla çelişmemekte tam tersine bilim dinin insanlara 

öğrettiği temel gerçekleri doğrulayan sonuçlar ortaya koymaktadır. Ateist ideolojilerin 

büyük bir çöküntü yaşadığı günümüzde, pek çok bilim adamı Allah'ın varlığını delilleri 

ile ispatlamakta, din ile bilimin çatışmadığını ortaya koymakta ve bilim dünyasından da 

pek çok insan dine yönelmektedir. Dolayısıyla masonların dini bilim yoluyla yıkma 

çabası, 19. yüzyıldan miras kalma bir yanılgı ve cehaletten başka bir şey değildir. 

Masonluk, din ahlakını ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. 

Tarihte masonlar, din adamlarının arasına girerek dinleri dejenere etmeye 

çalışmışlardır.  

 

Dine karşı alınması gereken tavır masonik kaynaklarda şöyle anlatılır: 

 

 

"Toplumumuzda, İslam medeniyetinden kalma ve onu o medeniyete bağlamaya çalışan 

gizli kuvvetler vardır. Bunun varlığını kabul etmekten kaçınmak lazımdır. Ama, onu 

ezecek tedbirleri düşünmek ve uygulamak şarttır." (Bilgi Locası Neşriyatı, no:1, 

Kürtüncü Matbaası Ankara sf.74) 

 

Masonların düşmanlığı yalnızca din ahlakına değil, her türlü manevi değere de 

yöneliktir. Bu nedenle samimi vatansever, milliyetçi insanlar da masonların önemli 

hedefleri arasında yer alırlar. Masonların söz konusu dini ve milli değerlere olan 

düşmanlığını hemen her gün görmek mümkündür. Masonların kontrolündeki bazı basın 

ve yayın organları sık sık din ahlakını ve milli değerlere sahip çıkmayı dolayısıyla 

dindarları ve milliyetçileri kötüleyen ifadelere yer verebilmekte, gizli ve açık bu 

çevrelerin aleyhinde kurulan tuzaklara destek olunmaktadır. Milliyetçi mukaddesatçı 

çevreler hakkında sayısız, aslı olmayan dedikodu ve iftira üreten bu masonik çevreler, 

"ben ölmedim ve ölmeyeceğim" diyen milli ve manevi değerleri yok etmeye 

çalışmaktadırlar. 

 

 

Loca 

 

Mason mabedi çok iyi korunmaktadır. Loca girişinde, içeri giren kişiler kontrol edilir. 

Tanınmayan bir kişi içeri girmek istediğinde durdurulur ve parola sorulur. Loca 

girişindeki parola sistemi, bir mason tarafından şöyle anlatılıyor: 

 

"Kapıyı açan kimseye içeri girmek istediğimi söylediğim zaman, beklememi istedi. 

Ardından, sonradan Ali Shan Muhterem Locasının üstad-ı muhteremi olduğunu 

öğrendiğim Joe Lee K. geldi. Ne istediğimi sordu. Türkiye'den geldiğimi, çalışmalarına 

katılmak istediğimi belirtince, o zaman bana kelimeyi veriniz dedi, ve ritüellik heceleme 

faslına geçtik." (Şakül Gibi, 1989 S.19 C.2 sf.5) 



 

Masonların en gizemli ve merak edilen yönlerinden birisi de, locada düzenledikleri tören 

ve ayinlerdir. Belirttiğimiz gibi, mason locası çok iyi korunur. Mason olmayan kimse 

locanın kapısından içeri alınmaz. İçeride olanlar dış dünyaya her zaman bir sır olarak 

kalır. Mimar Sinan dergisi, locanın korunması konusunda izlenecek prensipleri şöyle 

anlatıyor: 

 

"Locaya ziyaretçi olarak gelenlerin mason olup olmadığının usulüne uygun şekilde 

tahkik edilmesi. Kardeşler tarafından tanınmayan bir masonun, imtihana tabi 

tutulmadan locaya girmesinin yasak oluşu." (Mimar Sinan Dergisi, yıl 1977, s. 24, sf. 15) 

 

 

Mason Mabedi 

 

"Verdiğim sözleri yerine getirmediğim takdirde, kalbim göğsümün sol tarafından, dilim 

ağzımın dibinden koparılacak, boğazım kesilecek, vücudum vahşi atlar tarafından 

parçalanacak, med ve cezirin aktığı bir noktada deniz kumunun içinde 24 saat 

gömülecek, sonra kül oluncaya kadar yakılıp dört rüzgarın estiği bir yerde havaya 

atılacak ve böylece hatıram tamamen kaybolmuş olacaktır." (Başlangıçtan Bugüne 

Kadar Ritüelimizin İnkışafı, Celil Layıktaz, İstanbul,1972) 

 

Bu yemin bir tiyatro oyunun veya bir romanın değil, içinde dünya çapında birçok devlet 

adamı, üniversite rektörü, sanatçı ve yazarın bulunduğu en çok merak edilen, en gizemli 

kuruluş olan masonların törenlerinin bir parçasıdır. Bu yemin, sırları açıkladığı 

takdirde, bir masonun başına nelerin geleceğini anlatmaktadır.  

 

Dış dünyadan, mabede kabul edilecek kişi, ki bu kişi yeni mason olmaktadır, 

masonlarca "tekris" adı verilen bir törenle karşılanır. Bu gizemli dünyaya ilk adımını 

atan yeni mason, ilk andan itibaren çok şaşırtıcı ve ürkütücü olaylarla karşılaşacaktır. 

Mason adayı locaya girdiğinde, tekrisinden önce küçük bir odaya alınır. "Tefekkür 

hücresi", yeni masonun bu karanlık dünyaya ilk geçişidir. Mason adayı tekris 

töreninden evvel hala "harici"dir ve "Tefekkür hücresi" denilen karanlık bir odada bir 

müddet yalnız kalması gerekir. (Masonlar, mason olmayan diğer insanları harici olarak 

nitelendirirler.) 

 

"Harici tekrisinden evvel, "Teffekür hücresi"ne alınır. Burası duvarları siyah boyalı, 

kemikler, bir insan kafatası, küçük bir masa, bir tabure ve bir yazı takımı bulunan bir 

hücredir. Loca katibi adaya üzerindeki paraları ve madenden yapılmış eşyayı elindeki 

keseye koymasını söyler. Vasiyetnameyi kılıcın ucuna geçirir. Daha sonra da büyük 

üstada vasiyetnameyi ve elindeki kılıcı verir. Tören sonunda üstad kılıcın ucundaki 

vasiyetnameyi yakacaktır." (Türkiye Büyük Mason Locası, Birinci Derece Ritüeli) 

 

Mason adayının fiziksel hazırlığı gözlerine bağlanan örtü ve boynuna geçirilen ip ile 

tamamlanır. Artık mason adayı, "nuru ziyaya" kavuşmaya hazırdır: 

 

"Adayın hazırlığı boynuna bir ip geçirilerek tamamlanır. Bu ip haricin geldiği dünya ile 

mevcut ilişkilerini sembolize eder. Bu arada, adayın gözleri bağ ile örtülüdür." (Çırak, 

Kalfa, Usta, s. 35) 

 

Pek çok gizli ritüelin yapıldığı mason localarından birinin iç görünümü.  



Gerekli işlemlerden geçen mason adayı artık Tekrise hazırdır. Büyük salonun kapıları 

açılır. Mason adayı, loca katibini yardımıyla iki sütunun arasına I. tören üstadının 

karşısına getirilir. Üstadla mason adayı arasında geçen diyalog, Mimar Sinan dergisinde 

şöyle anlatılıyor: 

 

"Namzetlerin (adayların) boyunlarına birer ip geçirilir, sağ ellerinin ikişer parmakları 

dudakları üstüne koyulur. Hepsi, boynundan geçirilmiş olan ipin ucu merasim üstadının 

elinde olduğu halde, namzetler içeri alınır. 

 

S: Buraya nasıl geldiniz? 

 

C: Boynumda bir iple geldim. (Başlangıçtan Bugüne Ritüelimizin İnkilafı, S. 24, Mimar 

Sinan Yayınları 1)  

 

Önce sizden bir şeref sözü isteyeceğim: Aramıza alınsanız da alınmasınız da, burada 

görüp işittiklerinizi dışarıda hiç kimseye açıklamayacağınıza söz verir misiniz?" 

 

Yeni masonun verdiği sözden sonra üstad şöyle devam eder: 

 

"...Uçları size çevrilmiş bu kılıçlar yemininizi çiğnerseniz, masonluğun sizden nasıl öç 

alacağını ve aynı zamanda çekeceğiniz vicdan azabını göstermektedir." (Türkiye Büyük 

Mason Locası, Birinci Derece Tüzüğü, S. 35) 

 

Daha sonra mason adayının ensesinden tutularak loca zeminindeki Siyon Yıldızı 

öptürülür. Bu mason adayının Kabalist felsefeye ilk boyun eğişidir. Üstad, adaya kararlı 

olup olmadığını sorduktan sonra, şöyle devam eder: 

 

"Mademki kararlısınız, hazır olun şimdi birtakım yolculuklar yapacaksınız. Önünüz 

engellerle doludur. Kaygılı olmayınız, azimli ve yürekli olunuz." (Çırak, Kalfa, Usta, S. 

35)  

 

İlk yolculukta, gözü bağlı olan adayın eli bir suya sokulur. İkinci yolculukta bir mum 

alevi adayın eline dokundurulur. Üçüncü de ise, adayın eli toprak kaba sokulur. Daha 

sonra adayın gözleri açılır: 

 

"Bağ, aday nuru ziyaya kavuştuğunda açılır. Bağın açılması, tekris olanın duyması 

gereken "tekris şokunu" somutlaştırır." (Çırak, Kalfa, Usta, s. 35)  

 

"Ayakta, sağ eli dört parmak bitişik, baş parmak gönye teşkil etmek üzere kalkık olarak 

boğazın altına koymak ve sol kolu aşağıya sarkıtmaktır. Daha sonra sağ el ufki olarak 

sol omuza çekilir ve aşağıya indirilir. Bu hareket sır verdiği takdirde adayın boynunun 

kesilmesine razı olduğu anlamına gelir." (Birinci Dereceye Mahsus Muhtıra, s. 13)  

 

Daha sonra yeni masonun ketumiyet ve gizlilik konusunda ne derece dikkatli olduğunu 

anlamak için bir deney yapılır: 

 

"Tekriste, derece bilgileri verildikten sonra, yeni çırak bazı evrakları imzaladığı sırada, 

I. veya II. tören üstadı ona bir kağıt uzatarak, aklında kalmış ise öğretilen kelimeyi 

yazmasını ister. Eğer boş bulunup da yazmaya kalkarsa, o sırada orada bulunan bir 

başka kardeş cetvelle eline hafifçe vurur. Bunun üzerine, üstad-ı muhterem, yeminde 



söylediklerini hemen unuttuğunu hatırlatarak yeni kardeşe dikkat ve ketumiyetle ilgili 

öğütler verir." (Çırak II. Derece Ritüeli, Tanju Koray, s. 22-23) 

 

Bütün bunlar yeni masonun bu sır dünyasıyla tanışmasıdır. Kendisine birinci derecenin 

sırları, daha doğrusu telkinleri verilmeye başlanır. Zaman geçip, bilgisi artıkça derecesi 

yükselir. Ve yavaş yavaş düşünceleri değişmeye, inanışları kaybolmaya başlayacaktır. 

Mason dergisi konuyu şöyle anlatıyor: 

 

"Ham taş insan zihnidir. Çekiç telkindir. Aslında iradeyi bilinçlendirip kıvama getiren 

telkinden başka bir şey değildir. Nasıl çekiç darbeyle ham taşı yontarsa, telkin de tıpkı 

onun gibi zihni yontar." (Sayı 23, s. 45) 

 

Ülkemizde sayıları 7000'i aşan masonlar, toplum üzerinde büyük etkiye sahiptirler ve 

bazı önemli makamlara ulaşmışlardır. Politikada, ekonomide, basında, sosyal hayatta 

masonluk, materyalist masonik felsefeyi topluma empoze etme çabasındadır. 

 

Masonluk merkezi dışarıda olan bir örgüttür. Türkiye'nin her yanında mason locaları 

vardır. Bunların hepsi tek bir locaya ve tek bir büyük üstada bağlıdırlar. Büyük loca ise 

yurt dışından gelen karar ve emirleri diğer localara ve Rotary, Lions gibi masonluğun 

alt kuruluşlarına iletmekle görevlidir. 

 

Bu emir komuta sistemi sayesinde dünya masonluğunun, Türkiye hakkında aldıkları 

kararlar ülkemizde büyük bir titizlikle uygulanır. 

 

Bu sistemin uygulamasının en önemli örneklerinden birisi 1989 yılında Avusturya'da 

toplanmış olan Dünya Büyük Mason Kurultayı'dır.  

 

Dünya masonları her yıl Büyük Kurultay'da biraraya gelerek dünyanın geleceğine 

yönelik stratejiler geliştirirler. Masonlar tarafından "Konvan" olarak tanımlanan bu 

Kurultay'da alınan kararlar, ülkelere göre gruplanarak her ülkenin Yüksek Şurası'na 

bildirilir. Sadece 33. derecedeki masonlardan oluşan Yüksek Şura'da kararları uygun 

şekilde alt derecelere iletir. Böylece o ülkede uzun, orta ve kısa dönemde yürütülecek 

politikalar da belirlenmiş olur. 

 

1989 yılında Avusturya'da toplanmış olan Dünya Büyük Mason Kurultayı'nda, Türkiye 

hakkında son derece önemli kararlar alınmıştır. Türkiye'de ilerideki on yıl boyunca 

uygulanacak politikaları belirleyen bu kararlar, ülkemiz üzerinde masonluğun 

planlarını, açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

 

Daha önce konuyla ilgili diğer eserlerimizde yayınlanmış oldan Kurultay resimlerini, 

kararların tam metnini ve bütün kararların Türkçe tercümesini tekrar yayınlıyoruz. 

 

Bu kararlar, Türkiye'nin Siyonist hedefler açısından ne derece önem taşıdığını ve 

masonluğun bu hedefler doğrultusunda ülkemizde oynadığı oyunları ortaya çıkaran en 

önemli belgelerden birisidir. 

 

 

Kurultayda Alınan Kararların Türkçe Tercümesi 

 

31. ve 33. başlıklarda belirtildiği gibi, İtalya'daki P2 skandalından sonra, Yunanistan'da 



biraderlerin açıklamaları ciddi krizlere yol açtı. Benzer sonuçlar Türkiye için de 

geçerlidir. Biraderlere derhal gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyoruz. 

 

Aşağıda 25 Nisan 1989'da Avusturya'da toplanan Kurultay'da, Grand Orient'e bağlı 

Türkiye hakkında alınan kararlar belirtilmiştir: 

 

1989 Avusturya Büyük Mason Kurultayı'na, dünyanın dört bir yanından ülkelerin 33. 

dereceli üstad-ı azamları katıldı.Kurultay'da bütün dünyanın politik, ekonomik ve 

sosyolojik yapısı ve dünya masonlarının her ülkede bu konular hakkında uygulaması 

gereken önem ve yaptırımlar hakkında kararlar alındı. 

 

 

Kurultay ülkemiz için büyük önem taşıyordu. Çünkü Türkiye konusu, Kurultay 

gündeminin önemli bir kısmını işgal etmekteydi.  

 

 

Türkiye hakkında alınan kararlar 33. dereceli Türk mason üstadlarına tebliğ edildi. Bu 

kararlar, daha sonra masonluğun emir komuta zinciri sayesinde, uygun ve planlı bir 

şekilde alt derecelere ve kuruluşlara iletilecekti. 

 

"Herhangi bir mason locasında bulunan üyelerin isimlerini araştıracak olursak görürüz 

ki, siyasi kanaatleri taban tabana zıt birçok kimseler aynı saf altında çalışmakta ve 

yekdiğerine kardeşim demektedir. Askerlerle sulhperverler, kral taraftarlarıyla 

cumhuriyetçiler aynı locada üye olabilirler." (Büyük Şark Mason Dergisi, s.10, sf.6) 

 

 

KARAR 1: 

 

A) Anti-masonik ve antisemitik bütün gelişmelerin tespit edilerek önüne geçilmesi. 

 

B) Masonik ideallerin gerçekleşmesini engelleyebilecek hareketlerin yok edilmesi. 

 

C) Son 10 yıldaki anti-masonik güçlerle ilgili detaylı bir rapor hazırlanması. 

 

 

Kurultay ülkemiz için büyük önem taşıyordu. Çünkü Türkiye konusu, Kurultay 

gündeminin önemli bir kısmını işgal etmekteydi.  

 

 

Türkiye hakkında alınan kararlar 33. dereceli Türk mason üstadlarına tebliğ edildi. Bu 

kararlar, daha sonra masonluğun emir komuta zinciri sayesinde, uygun ve planlı bir 

şekilde alt derecelere ve kuruluşlara iletilecekti. 

 

"Herhangi bir mason locasında bulunan üyelerin isimlerini araştıracak olursak görürüz 

ki, siyasi kanaatleri taban tabana zıt birçok kimseler aynı saf altında çalışmakta ve 

yekdiğerine kardeşim demektedir. Askerlerle sulhperverler, kral taraftarlarıyla 

cumhuriyetçiler aynı locada üye olabilirler." (Büyük Şark Mason Dergisi, s.10, sf.6) 

 

 

 



KARAR 2: 

 

A) Basındaki biraderlerimiz arasında dayanışmanın güçlendirilmesi. Bununla birlikte, 

afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni bir rekabet havası oluşturulması. 

 

B) Önemli rollerdeki biraderlerin açıklanmasının engellenmesi için temel önlemlerin 

alınması. 

 

C) Basındaki biraderlerin, dindarları bildirmek konusunda, daha duyarlı ve daha 

dikkatli olmaları için uyarılması. 

 

KARAR 3: 

 

A) Kitle partilerindeki biraderlerin sayılarının arttırılması ve etkilerinin 

güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni 

bir rekabet havası oluşturulması.  

 

B) Parasal sorunlar için Avrupa localarının yardım ve iş birliğinin istenmesi. 

 

KARAR 4: 

 

A) Medya topluluklarının yardımıyla, yavaş yavaş arttırarak, masonik ahlak ve düşünüş 

biçiminin benimsetilmesi 

 

B) Derhal masonlar hakkındaki şüphe ve ön yargı sorununun çözülmesi. Bu görev için 

birleşiğimiz olan klüplerimizin (Rotary-Lions vs.) görevlendirilmesi. 

 

 

KARAR 5: 

 

A) Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine sokulması. 

 

B) Güneydoğu'daki yatırım için faydalı koşulların hazırlanması. 

 

C) Bu bölgedeki yatırımlar için girişimci biraderlerin biraraya getirilmesi. 

 

 

KARAR 6: 

 

A) Halkın, dini inançların dışında kalması için, eğitiminin sağlanması. 

 

B) Akademik çevrelerde bulunan biraderlerimiz vasıtasıyla, üniversite çevresi içinde bu 

konunun güncelleştirilmesi. 

 

C) Diğer bir yandan, medya kitleleri yardımıyla bu dogmatik eğilimlerin yerilmesi. 

 

 

KARAR 7: 

 

A) Sovyetler Birliği'ndeki Türk Devletleri'nin muhtemel bir bağımsızlık hareketi, 



Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu'daki konumunu etkiliyebilir. Bölgedeki dengelerin 

korunması için etkili siyasi tedbirlerin alınması. 

 

B) Sovyetler Birliği'ndeki rejim değişikliğine müteakiben oluşabilecek muhtemel bir 

Türk Birliği'ne karşı halkta oluşacak ılımlı bakışın, kitle psikolojisi yöntemiyle, yok 

edilmesi. Kamuoyunun böyle bir birliğin zararları doğrultusunda yönlendirilmesi. 

 

Solda 1989 Avusturya Büyük Mason Kurultayı'nda Türkiye hakkında alınan kararların 

1. sayfası. Sağda ise1989 Avusturya Büyük Mason Kurultayı'nda Türkiye hakkında 

alınan kararların 2. sayfası 

 

KARAR 8: 

 

A) Premasonik kuruluşlarımız (Lions, Rotary, Diners vs.) vasıtasıyla, uygun gençlerin 

gözlem ve seçimlerine devam edilmesi. Seçilen gençlerin, masonik idealler 

doğrultusunda, Avrupa ve Amerika'daki merkezlerimizde eğitimlerine başlanması. 

 

B) Yeni seçilenlerin dışarıda eğitimi için, ödemelerin ve uygun şartların hazırlanması. 

 

 

 

 

KARAR 9: 

 

A) Her hafta tüm yeni gelişmelerin Paris Merkez Komitesi'ne ve Büyük Türk Konseyi 

yetkililerine aktarılması. 

 

B) Büyük Chicago Locası'na gönderilen bilgilerin, zenginleştirilip, daha iyi hale 

getirilmesi. 

 

KARAR 10: 

 

A) İslami hareketlerin, kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi. 

 

B) Dini gruplar arasındaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklenerek, masonluk aleyhindeki 

etkilerinin zayıflatılması. 

 

C) Dini akımların toplu gücünün değişik odaklara yönlendirilerek, masonik ideallere 

zarar vermelerinin önlenmesi. 

 

 

 

Kurultay'da yapılan törenlerden bir görünüm.Avusturya Büyük Mason Kurultayı'nda 

Türkiye hakkında alınan kararlar, masonik hayat tarzı ve felsefenin ülkemizde 

tamamen yerleştirilmesi doğrultusundaydı. Ve bu ideale zarar verebilecek her türlü 

engelin bertaraf edilmesi üzerine duruluyordu.  

 

 

KARAR 11: 

 



A) Basındaki bütün anti-masonik yayınların takip edilmesi. 

 

B) Tüm anti-masonik yayınların toplatılması ve satışının engellenmesi. 

 

C) Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-masonik yazarların ve yayın evlerinin tüm 

faaliyetlerinin durdurulması. 

 

 

KARAR 12: 

 

Halk arasında masonluk öncesi kurumların yayılması. 

  

  

MASONLAR KÖŞK'TE 

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında "Cehennem olun gidin. Defolun karşımdan! 

Yahudi uşakları" diyerek Çankaya Köşkü'nden kovduğu Türkiye masonları, 70 yıl 

sonra Sezer döneminde Köşk'e geri döndü. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 

Büyük Locası (diğer adıyla Nur-u Ziya Locası) Üstadı Kaya Paşakay, Büyük Üstad 

yardımcıları Harun Kuzgun ve Murat Çim'in Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile 

45 dakika süren bir özel görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Masonların sadece üyelere 

gönderdikleri Tesviye dergisinin Nisan 2005 tarihli sayısında yeralan habere göre; 

Çankaya Köşkü'ndeki görüşme 11 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşti. 

SEZER: MASONLUK LAİKLİĞİN KORUYUCUSU 

Haberde şu ifadelere yer verildi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız mesleğimize çok olumlu baktıklarını ve masonik 

prensiplerimiz nedeniyle özel bir konuma sahip olduğumuz mesajını vererek, bizleri 

ülkemizde Atatürkçülüğün, laikliğin koruyucusu ve teminatı bir topluluk olarak 

gördüklerini, bundan da büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler." 

Ziyarette nelerin konuşulduğu konusunda detaylı bilgi vermeyen dergi, Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer'in ise, Büyük Üstat Kaya Paşakay'a ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti belirttiği ve tekrar görüşme konusundaki samimi isteklerini dile getirdiği 

dile getirildi. Tesviye dergisindeki haberde ayrıca, Sezer'in, misafirleri olan masonları 

samimi bir şekilde karşıladığı ve 45 dakika gibi uzun bir zaman ayırarak ziyareti 

önemsediği ifade edildi. Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası başkanı 

ve üyelerinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret tarih de ilginç bulundu. 11 

Ocak(1935) tarihi, Atatürk'ün mason localarını kapattığı günü gösteriyor. 

ATATÜRK MASONLARI KOVMUŞTU:  

CEHENNEM OLUN GİDİN! 

Cumhurbaşkanı Sezer'in 45 dakika görüştüğü, laikliğin ve Atatürkçülüğün koruyucusu 

ve teminatı olduklarını açıkladığı Türkiye Masonları, 1935 yılında da 

Cumhurbaşkanlığı konutu olarak kullanılan Çankaya Köşkü'nü kovularak terk 

etmişlerdi. Mason localarının kapatılmak istenmesi üzerine Atatürk'ü ikna etmek için 

11 Ocak 1935 tarihinde Cumhurbaşkanlığı konutuna çıkan Mason heyeti, Atatürk'ün 

büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Dönemin Van Milletvekili İbrahim Arvas anılarında bu 

tarihi gerçeği şu şekilde anlatıyor:  

Masonların Büyük Üstadı Mim Kemal, Reis-i Cumhur'a hitaben: "Efendimiz biz zaten 



maiyet-i devletindeyiz fakat siz Meşrik-i Azam'ımız olursanız, bir pervane gibi 

etrafınızda dönüp dolaşırız demiş. Reis-i Cumhur da; peki bir şey soracağım, bana 

cevap veriniz de sonra... Siz Avrupa'da hangi locaya bağlısınız ve mektebinizin ismi 

nedir?" diye sormuş. 

"DEFOLUN KARŞIMDAN! YAHUDİ UŞAKLARI" 

Mason Üstadı Mim Kemal "Biz Cenova'ya tabiyiz ve Reisimiz Barca Mişon'dur" diye 

cevap verince küplere binen Mustafa Kemal Paşa, "Haydi defolun buradan, cehennem 

olun gidin. Yahudi uşakları! Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi. Ben sizin gibi 

bir çift Yahudi'ye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün locaları 

kapatmadığınız taktirde, yarın teşkil edeceğim Divan ı Harb-i Örfi'ye hepinizi verir ve 

astırırım. Haydi defolun karşımdan" diyerek masonları kovdu. 

İbrahim Arvasi'nin "Tarihi Hakikatler" isimli kitabının 71 ve 72. sayfalarında 

anlattığına göre; Atatürk'ten ağır hakaret işiterek kovulan masonlar, o gece adeta 

yıldırım hızıyla durumu İzmir, İstanbul ve Adana'daki localara bildirirler. Sabah 

olmadan Türkiye'deki bütün locaların kapanma kararlarını aldırıp, ilgili belgeleri daha 

sabah kahvaltısı sofrasından kalmayan Atatürk'ün önünü koyup derin bir nefes alırlar. 

75 yıl önce Çankaya Köşkü'nde yaşanan kovulma hadisesi, yakın tarih kitaplarına bu 

şekilde yansıdı. Atatürk'ün 1935 yılında Çankaya Köşkü'nden kovduğu Türkiye 

masonlarının Çankaya Köşkü'ne neden çıktıkları ve bu görüşmede ne konuşulduğu 

konusunda Cumhurbaşkanı Sezer'in bir açıklama yapması bekleniyor.vakit.11-7-2005 

  

   

Müflis bir masonun not defteri 
 

  

Sayı: 578 - 02.01.2006  |  Cemal A. Kalyoncu - c.kalyoncu@aksiyon.com.tr  

Aydın Bilge ismi, geçen haftanın en çok merak edilenlerinden biriydi. Ona ilgiyi ise 

Mason oluşu ve evrakının müzayedeye düşmesi artırmıştı. Masonların, “tıbbî, hukukî, 

malî, içtimaî ve diğer hususlardan dolayı” sıkıntıya düşmüş olanlara yardım etmek için 

kurdukları komisyon, belgeler içerisinde en az Mason Yemini kadar ilgi çekiciydi.  

Ali Aydın Bilge, ya da kamuoyunun ismini duyduğu şekilde Aydın Bilge geçen haftanın 

en çok merak edilen isimlerinin başında geliyordu. Merakın sebebi Simurg Kitabevi 

tarafından düzenlenen “Bir Masonun Evrak-ı Metrukesi” adlı müzayedeydi. 

Simurg’un sahiplerinden İbrahim Yılmaz, yaklaşık on yıl önce bir hurdacı / 

tezgâhçıdan satın aldığı bu masonun evrakını satışa çıkarınca, son ana kadar ortada 

olmayan aile fertleri, müzayede günü olaya müdahil oldu. Ali Bilge’nin eşi ve kızı talep 

edince İbrahim Yılmaz, hukuki bir engel bulunmamasına rağmen belgeleri 

müzayededen ‘vicdanen’ geri çekiverdi. Belgelerde, eski dönemlerden Mason 

isimlerinin yanında, 1975-82 yılları arasında aktif, Türkiye çapında tanınmış isimler 

olduğu gibi, masonların İstanbul, Ankara ve İzmir vadilerindeki localar hakkında 

bilgiler de yer alıyordu. 

 

231 matrikül numaralı Ali Aydın Bilge, 1936’da dünyaya gelmiş, 1955 yılında İstanbul 

Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) kaydolmuş ve buradan yüksek mühendis çıkmış birisiydi. 

Babası Fahri Bey, Ziraat Bankası’nda şube müdürlüğü yapması sebebiyle Anadolu’da 

birçok yeri dolaşmıştı. Mason olmayan Fahri Bey, gerçek bir kitapsever ve çok önemli 
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bir koleksiyoner olarak tanınıyordu. Fahri Bey öldükten sonra oğlu Aydın Bilge, 

birçok üniversite ile irtibata geçip babasının kitaplığını bir kısmını satmak istemiş. 

Chicago Üniversitesi basma kitaplara talip olarak satın almış, yazma kitapları da 

Kültür Bakanlığı kendi bünyesine dahil etmiş. Onlar, Millî Kütüphane’nin yazmalar 

bölümünde Fahri Bilge Koleksiyonu adıyla halen mevcut. Aydın Bilge’nin kalan 

kitaplarının bir kısmını da İbrahim Yılmaz müzayede yoluyla satışa sunmuş. 

 

Aydın Bilge, üniversite tahsilini tamamladıktan sonra yüksek mimar olarak çalışma 

hayatına atılmış. Mason teşkilatına girmiş, Sevgi Locası’nın genel sekreterliğini 

üstlenmiş fakat ticarî hayatı çok parlak olmamış. Zaten bu belgelerin de müzayedeye 

düşmesi onun bu ticarî başarısızlığında gizli. Üç defa iflas eden Bilge, çok sıkıntılı bir 

yaşam sürmüş. Öyle ki ofisinin kirasını veremeyerek vefat ettiğinden, bürosu tasfiye 

edilirken bu belgeler de eskicinin eline geçmiş. İbrahim Yılmaz da onları bu eskiciden 

satın almış. 

 

Aydın Bilge’nin evrakları arasında yer alan belgelerin en ilgi çekenlerinden biri 

masonluk yemini. Yeminin en dikkat çekici cümlesi ise “Bir Üstad Mason’un şeref ve 

namusunu, kendi şeref ve namusum gibi benimseyerek koruyacağıma” şeklinde kayda 

geçen cümlesi. Bu, masonik sistemde ‘kardeşlerin’ birbirlerine en üst seviyede destek 

ve arka çıkması anlamına geliyor. Yeminin tamamına gelince: “Evrenin Ulu Mimarını 

Anarak, Ben .... , Yüce’lerin Yüce’sinin huzurunda ve burada toplanmış Üstad Hür 

Mason’lar önünde, yemin ederim ki: Bana verilecek Üstadlık sırlarını, Çıraklara, 

Kalfalara ve Mason olmayanlara açıklamayacağım. Gönye ve Pergel ilkesine bağlı 

kalarak; işaretlere ve çağrılara karşılık vereceğim. İşde ve sözde beş Doktrin ilkesine 

bağlı kalacağım. Bir Üstad Mason’un şeref ve namusunu, kendi şeref ve namusum gibi 

benimseyerek koruyacağım. Bu yemini yerine getirmede Yücelerin Yücesi yardımcım 

olsun.” 

 

Yemin töreni belli bir ritüel içinde yapılıyor ve form üzerinde “Bu taahhütnameyi 

.../.../ ... günü ...... Vadisinde, hakikat nurunun menbaı olan Muhterem ....... Locası’nın 

resmi celsesinde imza eyledim.” kaydı düşülerek ad, soyad, matrikül no yazıldıktan 

sonra, tarih ve imza atılarak resmiyet kazandırılıyor. Bu, muhtemelen Masonlukta 

terfi ve derece alacaklar için yapılan bir yemin. Bir de masonluğa adımını atanlar için 

hazırlanmış Katılma Yemini var: “Evrenin Ulu Mimarını Anarak, Ben, ...., burada 

toplanmış Kardeş’lerin önünde, elim şu Kutsal Kitab’ın üzerinde, Türkiye Büyük 

Locası’na bağlı ....No’lı.......... Locası’nın şerefli bir üyesi olacağıma, bu Loca’nın iç 

yönetmeliğine ve kararlarına uyacağıma, onun yararlarına var gücümle hizmet 

edeceğime yemin ederim.” Yeminin taahhüt, isim ve imza bölümleri aynı. 

 

Masonlukta önemli bir şart, her isteyenin kendi gidip bir locaya kayıt olamaması. 

Locaya alınacak bir kişi ‘kardeş’ler veya üstadlar tarafından önerilerek, hakkında bir 

çalışma yürütülüyor. Üç bölüm hâlinde sorular yöneltilen mason adayı kendisinin 

doldurduğu bir bölüm dışında aile, arkadaş çevresinden edinilen bilgiler ve son 

aşamada da tahkik memurunun kanaatlarını belirttiği bölüme göre locaya alınıyor 

veya reddediliyor. Birinci bölümdeki sorular adayın kendisine soruluyor: “Din, felsefe 

ve toplum meseleleri ile ilgileniyor mu? (Uzunca bir konuşma şeklinde yapılacak ve 

Allah hakkındaki fikirleri de öğrenilecektir.) Mason olmayı neden istiyor? Masonlukta 

cazip bulduğu taraflar nelerdir? Kazancı ile ailesini ve bakmaya mecbur olduğu 

kimseleri geçindirmeğe müsait mi?” 

 



Bu çalışma sırasında mason adayın yakın çevresinden ise “ahlakî durumu, aile ve 

dostlarına bağlılık derecesi, içtimai hayattaki mevkii, muhitinde hürmet görüp 

görmediği, mahkûmiyet alıp almadığı, aldıysa bunun yüz kızartıcı olup olmadığı, iş 

muhitinde nasıl tanındığı, mali durumunun masonluk aidatını ödemeye ve ilave 

taahhütleri yerine getirmeye müsait olup olmadığı” sorgulanıyor. 

 

Bütün bunlar neticesinde tahkik memuru da adayın, “Masonluktan şahsi ve cemiyet 

namına bekledikleri, fikrî, maddi sahalarda Masonluğa uyabilecek kabiliyeti var mı? 

Hayat ve istikbalini emniyet altına almış görülüyor mu?” sorularını cevaplandırıp, 

uygunluğu veriyor. Bu araştırma en fazla üç ay içinde bitiriliyor. 

 

Sorular zamanla değişiklik göstermiş anlaşılan. İzzet Nuri Gün ve Yalçın Çeliker’in 

1968’de hazırladığı ve Yağmur Yayınları’ndan çıkan Masonluk ve Masonlar kitabında 

ilâve sorulara da yer verilmiş. Mesela bunlardan bir tanesi “Kadına, kumara iptilası 

var mıdır?” sorusu. Kitaptan, yeminin de değişime uğradığı anlaşılıyor. O zamanlar 

yeminin son bölümünde yer alan “(...) Bu taahhütlerimden vazgeçmekten ve onları 

bozmaktansa, ölmeyi tercih edeceğime...” ibaresi bu belgelerdeki yeminde yer almıyor. 

 

Notlardan anlaşıldığına göre aidatını ödeme sıkıntısı çeken mason belirli bir zaman 

dilimindeki aşamalardan sonra istifa etmiş sayılabiliyor. 

 

Sevgi Locası’nın Mali İşler başlığı altındaki 15. maddesi bir mason adayının Loca’ya 

üye olurken nasıl mali yükler üstlendiğini de gözler önüne seriyor: “Harici Envar aidat 

ve bağış olarak yapacağı tahsilâtın yüzde 10’unu, Loca çalışmaları için gerekli posta, 

matbu, kırtasiye ve diğer giderleri karşılamak maksadı ile tevkif eder. Bakiye kısmı 

Büyük Loca’nın bankadaki hesabına yatırır. (…) Harici Envar, yanında, Üstad 

Muhterem’in saptayacağı miktarda para bulundurur. Fazlasını Sevgi Muhterem 

Locası’nın Üstad Muhterem ve Harici Envar adına açılmış bankadaki hesabına 

yatırır.” 16. Maddede de Loca kararı ile lüzumlu hâllerde üyelere geçici mali 

yükümlülükler yükleyebileceği belirtiliyor. 18. Madde ise şunları öngörüyor: “Büyük 

Loca’nın tanıdığı giderler dışındaki Locanın masraflarını karşılamak ve emanet 

hesabında bulundurmak üzere tekrislerde (Masonluğa kabul töreni), terfilerde ve 

katılımlarda, Üstad Muhterem’in saptayacağı miktarda bağış alınabilir.”  

 

Sevgi Locası’nın 20. Maddesi’nde “Temsil ve Yardımlaşma Komitesi, Locada 

kardeşler arasındaki sevginin daha yaygın hale gelmesi ve kardeşlik bağlarının daha 

da kuvvetlenmesi için çalışmalarını sürdürür.” dendikten sonra Masonların her açıdan 

birbirlerini desteklemesi öneriliyor: “Tıbbî, hukukî, malî, içtimaî ve diğer hususlardan 

dolayı yardıma ihtiyaç hisseden Loca’dan bir üyenin durumunu, o üyenin bizzat Üstad 

Muhterem’e veya komiteye müracaatı ile veya başka bir suretle öğrenen Tesanüt ve 

Yardımlaşma Komitesi, Üstad Muhterem’in tavsiyesine uyarak, durumun icabına 

göre, yardım edebilecek kardeşleri görevlendirir. Gerek komite üyeleri, gerekse 

yardımla görevlendirilen kardeşler, müracaat ve yapılan yardım hususunda azami 

ketumiyete riayetle mükelleftir. Tesanüt ve Yardımlaşma Komitesi Ebedi Meşrike 

intikal eden (vefat eden) her üyenin geride bıraktığı eş ve çocukları ile de aynı şekilde 

ilgilenir.” 

 

Ayrıca Komite, yaz tatilinde, mahfel dışındaki geleneksel pazartesi yemekli 

toplantılarının devamına ve kardeşlerin bir araya gelerek ‘tuz ve ekmeği’ 

paylaşmalarına yardımcı olur’ bilgisine de yer verilmiş bu maddede. Loca’nın üyeleri 



arasında bir ihtilaf olduğunda ise geçici olarak bu amaçla kurulan Uzlaştırma 

Komitesi devreye giriyor. 

 

Aydın Bilge’nin evrakları arasında çıkan belgeler incelendiğinde dikkat çekici bir 

husus, o zamanlar Sevgi Locası üyelerinin çoğunlukla mühendis ve avukat olmaları. 

Üyeler arasında tıp profesörleri de bulunuyor. Tüccarlar da epey mevcut. Çeşitli 

localardaki kayıtlar incelendiğinde dikkati çeken bir diğer husus ise Musevi kökenli 

vatandaşların mason listesinde çokça yer alması oluyor. Notlarda, bazı üyelerin 

üzerleri çizilip yanına yeni bir isim eklenmiş. Bu, locadaki sirkülasyonu da gösteriyor. 

Önemli günlerde birbirlerini hatırlamak için kişinin özeline yönelik kayıtlar da 

tutulmuş. Bu amaçla eşinin doğum tarihi, evlenme tarihleri gibi notlar da mevcut. 

 

Mesela Şişe Cam Fabrikası’nın çok uzun seneler genel müdürlüğünü yapmış, 1916 

doğumlu Şefkati Şahap Kocatopçu’nun art arda üç terfi aldığını anlıyoruz. Kalfalığa 

terfi etmek için bir masonun en az on çırak toplantısına, Üstatlığa yükselmek için ise 

en az üç Kalfa Toplantısı’na katılmış olması gerekiyor. Birinci dereceyi 6 Haziran 

1955’te alan Kocatopçu, bir sonraki yıl yapılan terfi toplantısında ikinci dereceye, 2 

Aralık 1957 tarihindeki toplantıda da üçüncü dereceye terfi etmiş. Şahap Kocatopçu, 

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, ismi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı için akla ilk 

gelenlerden birisi olarak da biliniyor. Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı, 

TÜSİAD, Türk Eğitim Vakfı kurucularından olan, 1985-86’da TÜSİAD Başkanlığı’nı 

üstlenen Kocatopçu, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren ekip tarafından da ikinci 

kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı için Ankara’ya davet edilmişti. 

 

Aydın Bilge’nin evraklarında adı geçen tanınmış bazı masonların isimleri şöyle:  

 

Hürriyet Gazetesi eski sahibi Erol Simavi, Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Nail 

Güreli, Galatasaraylı eski ünlü futbolcu İsfendiyar Açıksöz, Koç Holding yöneticisi 

Ferdin Hoyi, Büyük Loca logosunu yapan ve bundan dolayı ödüllendirilen Kemal 

Karamercan, gümrük müşaviri, iş adamı Besalet Barım, Alp Yalman’ın kardeşi Şen 

Yalman. Bunlar Fazilet Locası’ndan. 

 

Yazar Rifat Bali ve Hahambaşı İsak Haleva, 500. Yıl Vakfı Koordinatörü Nedim 

Yahya, avukat Rıfat Saban o tarihlerde yönetiminin hemen hepsi Musevi olan Atlas 

Locası’nda yer alıyor. Hulus Locası ise Rum isimlerden müteşekkil. 

 

Siyaset bilimci Prof. Dr. Esat Çam, Dışişleri eski Bakanı İsmail Cem’in amcası Üstad 

Muhterem Gönen İpekçi, Türk Adli Tıp biliminin kurucusu ve iki dönem başkanlığını 

yapmış Şemsi Gök, yazar Nejat Gülen. Bunlar da Delta Locası’na kayıtlı. 

 

Türk Ekonomik Araştırma Vakfı Kurucusu, Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Halit Kemal Erbil, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası eski yönetim kurulu 

üyesi, işadamı Yaşar Malta, Türkiye’de ilk uçak fabrikasının kurucusu Nuri 

Demirağ’ın damadı Mansur Azak, Sadık Dostlar Locası’ndan. 

 

Fevziye Mektepleri eski Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erbelger Ahenk Locası’nda 

kayıtlı görülüyor. Cemal Kutay’ın kardeşi Kenan Kutay, müzisyen Metin Gürel, 

Türkiye ve Dünya Lions Kulüpleri Başkanlarından Münip Tarhan. Bunlar da Gün 

Locası’na kayıtlı. 

 



TİSK eski Başkanı ve 28 Şubat sürecinin yılmaz savunucularından Refik Baydır 

Özlem Locası’nda. 

 

Çeşitli localarda kayıtlı olan bazı isimler de şöyle: Prof. Dr. Selçuk Erez, gazeteci-

yazar Nesim Benbanaste, İstanbul Jimnastik İhtisas Kulübü kurucusu ve başkanı 

Nihat Yılbar, Can Paker’in kayınbiraderi Lütfi Paker, sanat tarihçisi Prof. Dr. Kerim 

Silivrili, Mehmet Eymür’ün dayısı Fethi Gürel. (Gürel’in eşi Sina Hanım, Mısırlı 

Prenses Zeynep’in oğlu Ali Haydar Barşal ile Selah Cimcoz’un kızı Fatma Hanım’ın 

kızıdır.) 

 

Demirel’in danışmanlarından Bozkurt Güvenç, Can Arpaç, Siyami Hersek’in arkadaşı 

Dr. Moiz Berker, Masonların Dünyası (Tekin Yayınevi) kitabının yazarı Sabahattin 

Arıç, Galatasaray’ın eski yöneticilerinden avukat Haluk Uğur, İTO eski Yönetim 

Kurulu Üyesi Doğan Torunoğlu, Hazine ve Kambiyo Başkontrolörlüğünden emekli ve 

Toplumsal Saydamlık Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Boran, Skal 

International İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Zeynioğlu, yüksek mimar Alpaslan 

Koyunlu, tıp profesörü Hıfzı Özcan, Musa ve Yahudilik kitabının yazarı Hayrullah 

Örs, astronomi hocası Macit Erbudak, Ziya Umur, yönetim danışmanı Ergun Zoga, 

finans yöneticisi Tayfun Oral, işadamı Vitali Hakko, Yupi Piliçleri’nin eski sahibi, 

Altay Kulubü eski başkanlarından Hanri Benazus, söz yazarı Adnan Yunuk, müzik 

eleştirmeni Üner Birkan, Prof. Dr. Halil Nadaroğlu, edebiyat öğretmeni Selim Rıza 

Kırkpınar, Selim Edez, ilaç sanayiinde idarecilik yapmış İnal Ataç, Yüksek mimar, 

Lions camiasının duayenlerinden İsmail İşmen, Prof. Dr. Sadi Aral, Aytaç Manço, 

Muhittin Darga, Ahmet İnal, Muzaffer Ergin, Yılmaz Altuğ, Edip Çizmeci, Leon Levi 

Coşkun, Lazer Rusu, Yusuf Zara, Selim İşman. 

 

Bu belgeler arasında yer alan özellikle basına yönelik isimler aslında gazeteci-yazar 

İlhami Soysal’ın 1988 yılında Der Yayınları’ndan çıkardığı Masonlar ve Masonluk 

kitabında yer alıyordu. Soysal’ın listesinde basından Erol Simavi ve Nail Güreli 

dışında Tufan Türenç, Çetin Emeç, Cenk Koray, Orhan Tokatlı, Doğan Hızlan, Cemal 

Kutay, S. Halil Kakınç, Kenan Morton, Çetin Altan, Dinç Bilgin, Ahmet Örs gibi bazı 

isimler de mevcuttu. 

 

Masonların yeminlerine ne kadar sadık kaldıkları ortada. Aksi takdirde bugüne 

kadar, onlar hakkında daha içeriden bilgiler edinmek bizleri bu kadar şaşırtmazdı. 

Yoksa ‘bütün mason balonları’ patladı da bizim haberimiz mi yoktu? 

Sultanların Ölüm Sebebi  

 

Hangi Padişah Neden Ölmüş ? İşte Cevapları. 

 

I. Osman Felç/Nikris 

Orhan Depresyon 

I. Murad Suikast 

I. Beyazid İntihar(zehir) 

I. Mehmed Dizanteri/Zehir 

II. Murad Felç 

II. Mehmed Nikris/Zehir 



II. Beyazid Suikast 

I. Selim Kanser 

I. Süleyman Felç 

II. Selim Çarpma/Alkol 

III. Murad Felç/Taş 

III. Mehmed Depresyon/Felç 

I. Ahmed Tifüs 

I. Mustafa Zihinsel Hastalık 

II. Osman İdam 

IV. Murad Siroz 

İbrahim İdam 

IV. Mehmed Zehir 

II. Süleyman Zayıflık 

II. Ahmed Depresyon/Felç 

II. Mustafa Zayıflık 

III. Ahmed Zehir 

I. Mahmud Felç 

III. Osman Felç 

III. Mustafa Kalp Yetmezliği 

I. Abdulhamid Felç 

III. Selim İdam 

IV. Mustafa İdam 

II. Mahmud Siroz 

I. Abdulmecid Tüberküloz 

Abdulaziz İntihar süsü 

V. Murad Diyabet 

II. Abdulhamid Kalp Yetmezliği 

V. Mehmed Kalp Yetmezliği 

VI. Mehmed Kalp Yetmezliği 

II. Abdülmecid Kalp Yetmezliği 

  

  

  

  

Aynı Karanlık El: İkinci Sauna Çetesi  

  

Kanlı Danıştay baskınını gerçekleştiren 29 yaşındaki avukat 

Alparslan Aslan'ın, geçtiğimiz Şubat ayında Ankara'da ortaya 

çıkarılan "Sauna çetesi" benzeri bir gizli örgütün elemanı 

olduğu ortaya çıktı.  

 

 



‘Sauna Çetesi’nde ilişkiler net olarak ortaya konulabilseydi bu gruplar ortaya 

çıkarılabilirdi. Biz Danıştay'a saldırı düzenleyen grubun, belirlediğimiz 11 ayrı 

gruptan biri olduğu ihtimalini değerlendiriyoruz. Bu grupların birbiriyle üst noktada 

irtibatı bulunuyor.' Bu değerlendirme Zaman gazetesine bilgi veren üst düzey bir 

yetkiliye ait. Yukarıdaki ifadeleri dile getiren yetkili, polisin geçtiğimiz Şubat ayında 

gerçekleştirdiği Küre Operasyonu sırasında Sauna Çetesi benzeri 11 ayrı grubun 

faaliyet gösterdiğinin belirleniğini, ama bunların tam olarak deşifre edilemediğini 

vurguluyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne seriyor bu 

sözler.  

 

Geçen hafta, Danıştay'a yapılan saldırı Türkiye'yi karıştırmaya yetti. Saldırgan bir 

avukattı. Ve yüksek yargı organının en tepesini, üstelik 'başörtüsü' ile ilgili hassas bir 

karar alan daireyi hedef almıştı. Kurşunlar bir Danıştay üyesinin ölümüne, 4 kişinin 

de yaralanmasına sebep oldu. Failin kimliğine bakılarak, önce başörtüsü yargılandı, 

sonra hükümet hedef yapıldı. Soruşturma derinleştikçe saldırganın birden fazla 

ideolojik yönü ve çete ilişkileri ortaya çıktı. Üstelik saldırgan yalnız değildi. Danıştay 

ne ilk hedefleriydi ne de son. Üst düzey bir yetkilinin tabiriyle 'ulusalcı gruplar, mafya 

ve çete ilişkileri' ile suç ve suçlularla örülü bir saldırı planı ile karşı karşıya idi 

Türkiye. Danıştay'dan sonraki hedefte YÖK'ün olması da bunu gösteriyordu zaten. 

 

Henüz eylem safhasına geçmeden yakalanan Sauna Çetesi’nde, Özel Kuvvetler'e 

mensup bir yüzbaşı ile birlikte bazı üst düzey emniyet görevlileri ve çeşitli sivil kişiler 

vardı. “Sauna Çetesi gibi” denilen Danıştay baskıncısı çetenin farkı, eylem aşamasına 

geçtikten sonra deşifre edilebilmiş olması. 

 

İstanbul Barosu'na kayıtlı 29 yaşındaki Avukat Alparslan, 17 Mayıs Çarşamba sabahı 

Danıştay'ın ek binasının beşinci katındaki 2. Daire'nin müzakere odasına girdiğinde, 

içeride beş üye ve bir tetkik hâkimi bulunuyordu. 9 Şubat 2006 tarihini taşıyan türban 

kararında beş değil, dört üyenin imzası vardı ve bu üyelerden biri de karara muhalif 

kalmıştı. Saldırgan, odaya girdiğinde içeride sadece türban aleyhine karar veren üç 

üyeye değil, kararda oy kullanmayan üye ile türban lehine görüş bildiren üyeye de ateş 

açtı. İçeride bir de tetkik hâkimi vardı. Dolayısıyla hedef alınan kişi sayısı altıydı. Belli 

ki, ölü sayısının çokluğu ile ortaya azami derecede bir dehşet tablosunun çıkması 

tasarlanmıştı. 

 

Daha önce buna benzer pek çok soruşturmayı takip eden Cumhuriyet Savcısı Hamza 

Keleş yönetiminde Ankara polisinin araştırmaları derinleştikçe failin karanlık 

bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Bir kere avukat Aslan yalnız değildi. Ankara'ya 

iki kişi ile birlikte gelmişti. Üstelik Aslan ve bu iki arkadaşı, 5 ve 11 Mayıs 2006 

tarihlerinde İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'ne üç bombayı atan kişilerdi. Avukatın 

arabasından çıkan öteki iki silah da bu üçlünün bir "eylem timi" olarak hareket 

ettiğini göstermekteydi. Avukat yakalanınca, kendisini bekleyen Osman Yıldırım, 

silahları arabada bırakarak kaçmıştı. 

 

Olayın faili, son yılların en dehşet verici terör olaylarından biri olan Danıştay 

baskınında, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın, "Bu adam 

neci?" sorusunu bütünüyle haklı çıkaracak biçimde, ülkücülükten ulusalcılığa, 

Hizbullahçılıktan Türk-İslam sentezciliğine ve medyanın ısrarla ön plana çıkardığı 

"dinciliğe" kadar geniş bir yelpazede, "çok kimlikli" bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. 

 



Sanık öylesine "dinci" bir avukat ki, oturduğu apartmanda aidat isteyen yöneticiye 

kafa atıyor, apartman sakinleri ile aynı mekânda içki masasına oturup kadeh 

kaldırıyor. Öylesine "dinci" bir avukat ki, Ankara'daki baskına birlikte geldiği iki 

arkadaşından biri olan Osman Yıldırım'ın altı sabıkasından üçü hırsızlık yapmak, 

sahte kimlik düzenlemek ve ruhsatsız silah bulundurmak. Öylesine “dinci” bir avukat 

ki, 1998'de İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a suikast düzenleyen 

"Türk İntikam Tugayı" isimli ekipte yer alan kişilerle Danıştay baskını öncesi ve 

sonrası telefon görüşmeleri ortaya çıkıyor. Yine bu çerçevede, Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden atılma yüzbaşı Muzaffer T. ile ilişkisi saptanıyor. Öylesine "dinci" bir 

avukat ki, AK Parti hükümetini her şart altında devirmeyi kendisine misyon edinen ve 

kendilerine "Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi" adını veren oluşumun üst 

düzey yöneticilerinden birinin kartviziti üzerinden çıkıyor. 

 

AĞCA VE KARTAL DEMİRAĞ GİBİ 

 

Fatih Altaylı onun bu kişiliğine vurgu yaptıktan sonra, "Şurası net ki terör ve şiddete 

meyilli bu gibileri, sonunda birilerinin eline geçiyor ve kullanılıyor. Ağca gibi, Kartal 

Demirağ gibi." değerlendirmesini yapıyor. Gerçekten de tıpkı 1988'de Turgut Özal'a 

ateş eden Kartal Demirağ'ın kaçakçılık dünyasının derinliklerine uzanan karanlık 

bağlantıları gibi, tıpkı Ağca'nın sol devrimci Teslim Töre ile birlikte Suriye 

kamplarından İstanbul'daki yeraltı dünyasına varan ilişkileri gibi, Danıştay baskıncısı 

avukatın da yıllardır niteliği tam olarak çözümlenememiş olan 'Türk İntikam 

Tugayı'na kadar uzanan ilişkileri açığa çıktı.  

 

Avukat Aslan'ın ideolojik çelişki ve kimlik çeşitliliğine aldırmadan medya aynı 

noktaya işaret etti. Olayın ilk saatlerinden itibaren Danıştay baskınına "laikliğe 

kurşun" teşhisi kondu. Oysa daha baskının ilk saatlerinden itibaren avukat Aslan'ın 

pek çok karanlık bağlantısı ortaya çıkmıştı. Emniyet'in, Danıştay'ın hemen yanı başına 

park edilen araçta bulduğu diğer iki silah ve olay anında kayıplara karışan kişiler, 

benzer saldırıların sürdürüleceğinin işaretiydi. Yani saldırı Danıştay ile sınırlı 

kalmayacaktı. İddialara göre benzer saldırılar YÖK'e ve diğer kuruluşlara da 

yapılacaktı. Akın Birdal suikastını yapanlar da hemen ardından Sarıgazi HADEP ilçe 

başkanlığına benzer bir zincirleme saldırı planlamışlardı. 

 

Siyasi yorumculara göre, 1 Şubat 1979'da karanlık kurşunlarla öldürülen Abdi İpekçi 

cinayetinin arkasındaki temel sebeplerden biri şuydu: O dönemde İpekçi, Meclis'teki 

iki büyük partinin başında olan CHP lideri Bülent Ecevit ve Adalet Partisi lideri 

Süleyman Demirel'i bir araya getirip, geniş tabanlı bir sağ-sol koalisyonu ile 

Türkiye'yi darbeden kurtarmak peşindeydi. Aynı şekilde Özal suikastının önemli 

sebeplerinden biri, o dönemde siyaseti yeniden yapılandırmak ve Özal'ın 

Cumhurbaşkanı olmasını engellemekti. 

 

Danıştay baskını sonrasında ortaya çıkan tablo da bu iki olayı hatırlatıyor. Çünkü 

kanlı baskının zamanlaması çok ilginç. Ankara’da yine cumhurbaşkanlığı 

tartışmalarının körüklediği gergin bir siyasi atmosfer var. Puslu havaları sevenler için 

uygun sayılabilecek bir zemin bu. Bir kere, Danıştay 2. Dairesi'nin söz konusu türban 

kararı olaydan tam üç ay önce gerçekleşmiş. Ama baskından kısa süre önce meydana 

gelen bir dizi başka gelişme var. Ülkü Ocakları ile Alperen Ocaklarına bomba 

bırakılması, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bombalı saldırılar aynı zaman dilimine 

sıkıştırılmış provokatif eylemler. Tabii Danıştay saldırısı siyasilerle yargı mensupları 



arasında yaşanan polemiklerinde üstüne geliyor. 

 

Meclis Başkanı Bülent Arınç, 23 Nisan 2006 tarihinde yaptığı konuşmada laikliğin 

yeniden tanımlanmasını istedi. Ardından 11 Mayıs günü Danıştay'ın kuruluş yıl 

dönümünde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda Danıştay Başkanı 

Sumru Çörtoğlu, "Türban kararını veren Danıştay 2. Daire üyeleri, fotoğrafları 

gazetede yayınlanarak hedef gösterildi." açıklamasını yaptı. Danıştay Başkanı aynı 

konuşmasında yargı kararlarına yönelik tutumları sebebiyle hükümete de sert 

eleştiriler yöneltti. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan, aynı gün bu sözlere, "Her 

yıldönümünde yapılan konuşmalardan birini dinledik. Bu açıklamalarla ülkenin 

yarınlarını değerlendirecek değiliz." cevabını verdi. 

 

“MOLLALAR İRAN’A PANKARTININ DÖNÜŞÜ” 

 

Normalde Türk siyasi tarihi, Başbakanlar ile yüksek yargı organları başkanlarının bu 

türden yaptığı sayısız polemik örnekleriyle dolu. Hemen her iktidar döneminde 

hükümetlerle Danıştay arasında örtülü çatışmalar oluyor. Çünkü hükümet 

tasarrufları aleyhine açılan bütün davalarda son sözü Danıştay söylüyor. Nitekim, 

daha 1970'lerde sol kökenli Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan 

Feyzioğlu'nun, 1961 Anayasası'nı kastederek, "Bu anayasayı biz yaptık, ama bu 

anayasa ile ülke idare edilmez. Bir odacıyı bu odadan yan odaya tayin ediyorsun, 

Danıştay'dan dönüyor." dediği biliniyor. Aynı şekilde Süleyman Demirel başbakan 

iken, "iktidar nasıl gidiyor" anlamında, "Kırat nasıl gidiyor" sorusuna sonu "tay" ile 

biten yüksek yargı organlarını kastederek "Üç tay arkadan çekiyor." cevabını 

vermişti. Üç tay ile kastedilen kurumlar Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay idi. Turgut 

Özal'ın, Mesut Yılmaz'ın ve Tansu Çiller'in başbakanlıkları döneminde de Danıştay-

Hükümet çatışmaları yaşandı.  

 

Dolayısıyla AK Parti hükümetinin de çeşitli konularda Danıştay ile karşı karşıya 

gelmiş olması ne olağandışı, ne de böylesine kanlı bir katliam girişimine gerekçe 

oluşturabilir. Ama anlaşılıyor ki, Danıştay baskınının azmettiricileri, eylemin 

zamanlamasını tayin ederken, bu manzarayı da dikkate aldı. Nitekim baskında ölen 

Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin için Perşembe günü Ankara'da yapılan ve 

Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreni ile noktalanan bütün törenlerde sloganların hedefi 

hükümetti. "Katil hükümet", "Hükümet istifa" sloganları atıldı. Kocatepe'deki törene 

katılan bazı bakanlar fiili saldırıya uğradı. Ankara'da son olarak 1993'ün Ocak ayında 

Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde ortaya çıkan “Mollalar İran'a” sloganları da 

yeniden ortaya çıktı. Oysa Mumcu olayından sonra gerçekleşen Ahmet Taner Kışlalı 

ve Necip Hablemitoğlu cinayetlerinde medyada, öncelikle "provokasyon" vurgusu 

yapılmıştı. Örneğin Hürriyet gazetesi Ahmet Taner Kışlalı olayı için, 22 Kasım 1999 

günü "Yine o meçhul fail"; Hablemitoğlu olayı için ise, 19 Aralık 2002’de, "Derin 

suikast" manşetini atmıştı.  

 

Denilebilir ki, 1993'ten itibaren meydana gelen bütün karanlık olaylarda başta Türk 

medyası olmak üzere toplumun her kesiminde bu provokasyonlara karşı ortak tavır 

almak gibi bir gelenek oluşmuştu. Nitekim sadece Ahmet Taner Kışlalı ve Necip 

Hablemitoğlu olayında değil, 12 Mart 1995 gecesi İstanbul'da Gazi mahallesinde bir 

kahvehane baskını ile patlak veren ve Alevi-Sünni çatışmasını hedefleyen Gazi 

olaylarında da büyük gazeteler, "Bu hain tuzağa düşmeyeceğiz" ortak manşeti ile 

çıktı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün kaleme aldığı bir 



"sağduyu" çağrısı da büyük gazetelerin birinci sayfasında yer aldı. 

 

Kanlı Danıştay baskınını planlayanların, zamanlama açısından bu noktayı da dikkate 

aldığı gözleniyor. Çünkü bir süredir, hükümetle bazı büyük medya grupları arasında 

gerginlik olduğu biliniyor. Nitekim Başbakan Erdoğan, bir büyük gazetenin Ankara 

temsilcisini yurtdışı gezilerine davet etmiyor. Erdoğan'ın son aylarda bazı medya 

organlarına yönelik sert çıkışları da bu gerginliğin habercisiydi. İşte bu atmosfer, 

medyanın 1993'ten beri yaşanan provakatif olaylara gösterdiği sağduyulu yaklaşımı, 

kanlı Danıştay baskınında sergilememesini sağlayan faktörlerden biri oldu. Nitekim 

1995'te gazetelerin ortak manşet atmasına öncülük eden ve sağduyu çağrısını bizzat 

kaleme alan Ertuğrul Özkök, fail avukatın pek çok karanlık ilişkisi ortaya çıkmışken, 

bu ilişkilerin bir bölümüne yer verdiği yazısında, Danıştay baskınını Türkiye'nin 11 

Eylül'ü olarak nitelendirdi. Oysa, Güneri Civaoğlu'nun deyimiyle "hafiyesi Mahmut, 

özentisi istihbaratçı satırlar" bu gibi olaylarda yazarını her zaman mahcup etme 

riskini taşıyor. Civaoğlu'nun da tıpkı Fatih Altaylı gibi Danıştay baskınını 

değerlendirdiği yazısında Özal suikastını hatırlatması da bu noktada önem taşıyor. 

 

Bu aşamada Danıştay baskınındaki karmaşık noktalara dikkat çekmekte fayda var. 

Fail avukatın sadece "dini" gerekçelerle harekete geçtiğini kuşkuyla karşılayan bir üst 

düzey güvenlik görevlisinin işaret ettiği gibi, bu türden olaylarda faillerin geçmiş 4-5 

yıldaki ilişkileri büyük önem taşıyor. Nitekim Avukat Alparslan Aslan'ın bu ilişkileri 

deşildikçe ortaya ilginç bağlantılar çıktı. Tıpkı Kartal Demirağ ve Mehmet Ali Ağca 

olayları gibi, avukat Aslan'ın da sadece yurt içi değil, yurt dışı bağlantıları üzerinde de 

duruluyor. Nitekim, soruşturmadan sızan bilgilere göre Avukat Aslan, baskından önce 

Edirne'den yurtdışına çıkış yapmış.  

 

BİR KARANLIK PORTRE 

 

Soruşturmayı yapan yetkililere göre sanıkların üç silahla Ankara'ya geldiklerine 

bakılırsa aralarında görev dağılımı yapmış olma ihtimalleri büyük. Bu senaryoya göre 

avukatın görevi öncelikli olarak silahları Danıştay binasına sokmaktı. Çünkü 

avukatlar çoğunlukla hâkimler ve savcılar gibi aranmadan içeri girebiliyor. Nitekim 

bir görgü tanığı, baskından bir gün önünce Danıştay'ın yanında arabanın içinde Aslan 

ve iki arkadaşını hararetli bir şekilde tartışırken gördüğünü söyledi. Aynı şekilde 

avukat Aslan, baskından bir gün önce Danıştay binasının beşinci katında bazı üyeler 

ve sekreterler tarafından görüldü. Öteki iki kişinin o gün avukatla birlikte neden 

Danıştay binasına girmedikleri ve baskındaki görevlerinin tam olarak ne olduğu henüz 

bilinmiyor. Ama, görgü tanığının "arabada hararetle tartışıyorlardı" sözlerine işaret 

eden bir yetkili, "Öteki ikisi içeri girip ateş etmekten vazgeçtiyse, görevi bizzat avukat 

tamamlamış oluyor." yorumunu yapıyor. Tabancadaki 11 mermiden beşiyle odadaki 

üyelere ateş eden Aslan, odadan çıkınca dikkat çekici biçimde bir el daha rasgele ateş 

ediyor ve dışarı çıkmak için merdivenlere yöneliyor. Aslan, bina çıkışında kendisini 

yakalamaya çalışan bir polis memuru ile bir süre boğuşuyor. Ancak bu polis memuru 

üzerine atlayıp onu etkisiz hale getiriyor.  

 

1977 Bingöl doğumlu avukat Aslan'ın Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki 

yılları ve 1998'de mezun olduktan üç yıl sonra başladığı avukatlık hayatında izaha 

muhtaç pek çok nokta yer alıyor. Örneğin üniversite yıllarında bir dönem "Kürt Apo" 

olarak da tanınıyor. Ancak daha sonra koyu bir milliyetçi çizgiye kayıyor. 

Üniversitede karşıt gruplu öğrenciler arasındaki çatışmalarda, satır kullananlardan 



biri olarak ön saflarda yer alıyor. Avukat olunca da Aslan, avukat kimliği ve 

pozisyonu ile bağdaşmayacak biçimde, İstanbul'daki pek çok olayda hızlı bir eylemci 

olarak yer aldı. Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olayı öncesinde, 25 Eylül 2005 

günü Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Ermeni Konferansı protestolarına katılan 

kişilerden biriydi mesela. Yine 3 Aralık 2005 günü İstanbul'da Göztepe Parkı’na cami 

yapılması için Kadıköy'ün CHP'li belediyesi aleyhine yapılan gösteride bir eli 

pankartta, öteki eli havada slogan atmaktaydı. İlginç olan bu eyleme güvenlik 

güçlerinin müdahale etmesi üzerine kalabalığın arasından sıyrılıp kenara çekilmesi. 

 

Avukat Aslan'ın eylem hızı Diyarbakır'a kadar uzanıyor. Nitekim Cumhuriyet'in 

bombalanmasından bir süre önce, 16 Nisan 2006 günü Diyarbakır'da ezilmişler 

anlamına gelen "Mustazaflar" derneğinin düzenlediği "Kutlu Doğum" gösterisine ön 

saflarda katılıyor. Bu etkinliğin özelliği, ilk defa Güneydoğu'da PKK ile Hizbullah 

mensuplarının yan yana bir faaliyette bulunması. Hızlı eylemci avukatın son olayları 

ise peş peşe gelen Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik saldırı ve iki arkadaşıyla Ankara'ya 

gelip Danıştay'ı basması. Bütün bu olaylardaki en çarpıcı iddialardan biri de 

Danıştay'ı basarken herkese bir kurşun sıkma başarısı gösteren Avukat Aslan'ın 

olaylar öncesinde atış eğitimi almış olması. Soruşturmanın ilk aşamasında, 

"siyasallaşmış mafya uzantısı" olarak tanımlanan bu saldırı ilk belirlemelere göre 10-

15 kişilik bir örgütün işi. 

 

Derin ilişkilerde kilit rol oynayan isimlerin başında ordudan ihraç edilen yüzbaşı 

Muzaffer T. geliyor. Avukat Aslan'ın, halen yakalanamayan Muzaffer T. ile sık sık 

telefonla görüştüğü belirtiliyor. "Aslan'ın bağlantılarını kuran kişi" olarak ön plana 

çıktığı belirlenen Muzaffer T.'nin ev ve işyerinde aramalarda ele geçirilen "İstihbarat 

ve Gerillanın El Kitabı" adlı dokümanın "illegal" bir yayın olup olmadığı araştırılıyor. 

Evde ayrıca, "Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi, 2005 Ankara" kaşeli bir 

kitapçık ile Türk Solu dergisinin bütün sayıları ciltlenmiş halde bulundu. 

 

Saldırgana yardım edenler arasında mafya üyelerinin olması, suç ve suçlularla örülü 

bir ağı gözler önüne seriyor. Türk İntikam Tugayı'nın yanında başkentte geçtiğimiz 

Şubat ayında ortaya çıkan Sauna Çetesi'yle adı tekrar duyulan Türk Mukavemet 

Teşkilatı tipi yapılanmaların da Danıştay saldırısıyla ilişkisi tespit edildi. Bir başka 

ilginç iddia ise Alpaslan Aslan'ın Ankara'ya geldiğinde telefonla konuştuğu Tarkan T. 

adlı bir avukatla ilgili. Avukat Aslan'la hem telefonla hem de yüzyüze görüştüğü 

belirlenen ve halen tutuklu bulunan Tarkan T.'nin aynı zamanda Yüzbaşı Muzaffer T. 

ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi ile ilişkisinin olduğunun tespit edilmesi 

akıllara Sauna Çetesi benzeri bir yapılanmayı getiriyor.  

 

Şüphesiz ulusalcı gruplar ve çete ilişkileriyle örülü Danıştay saldırısında olaya karışan, 

azmettiren, planlayanlarla birlikte saldırının bağlantıları dava açıldığında ortaya 

çıkacak. Her durumda Danıştay'a yapılan bu saldırı Cumhuriyet tarihinde derin bir 

yara olarak iz bırakacak.  

 

CEYHAN MUMCU: UĞUR’DA DA AYNISI OLDU TAHRİKE KAPILMAYIN 

 

Bombalı saldırı sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun abisi Avukat Ceyhan 

Mumcu, Danıştay'a yapılan saldırıdan hemen sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 

Mumcu geçen Pazartesi günü birisinin yanına gelerek, "Türkiye'de kan gövdeyi 

götürecek." dediğini açıkladı. Yaşadıklarını Aksiyon'a değerlendiren Mumcu, 



kendisine bu bilgiyi verenin Türkiye kamuoyu tarafından yakından tanınan, yazan 

çizen biri olduğunu dile getirdi: "Olayı Pazartesi günü yaşadım. Hukuk büromdaydım. 

Çorum Belediyesi katı atık raporunu hazırladım. O kişi gelip bana, “Türkiye'de kan 

gövdeyi götürecek. Türkiye'nin İran konusunda ikna edilmesi için cinayetler 

işlenecek” dedi. “Türkiye cezalandırılacak, bir savaş ortamına sürüklenecek” diye 

devam etti. İsmini açıklamamam için de ikinci kez telefon etti. Kocatepe'deki 

cenazeden sonra Uğur'un öldürülmesini müteakip yaşananları bire bir gözlemledim. 

Herkes soğukkanlılığını korumalı. İş cepheleşmeye giderse, korkarım yeni cinayetler 

gelir. Ana hedef Cumhuriyet'tir, AK Parti zarar gören hedef konumundadır. 

Danıştay'da güvenlik zaafı ve hizmet zafiyeti vardır. Adam bir gün önce gelmiş 

başkanın odasını yoklamış? Niye salıveriliyor. Niye izlenmiyor? Güvenlik cihazlarının 

çalışmaması da ayrıca incelenmeli. Hükümet kararlılığını sürdürmeli. Savcı Hamza 

Keleş doğru bir isim. Engel çıkarılmazsa, iş nereye uzanıyorsa, oraya kadar gider. 

Cepheleşme olursa, bu olayın arkasındaki güçler 'iyi gidiyor, devam' diyecekler. 

Yenileri gelecek. Başbakan İstanbul'daki sinagog saldırılarından sonra 'bu mesajı 

ayağımın altına alıyorum' demişti. Aynı noktada açıklama yapmalı. Sonuna kadar işin 

takipçisi olmalı.” 

 

DAKİKA DAKİKA SALDIRI 

 

Hukuk okuduğu için siyaset ve yüksek yargı organları, üniversitelerle bezeli başkent 

ona hiç de yabancı bir yer değildi. Avukat Alparslan Aslan, sabahın ilk saatlerinden 

beri Ankara'daydı. O gün, (16 Aralık Salı) akşam Kızılay'da arkadaşlarıyla vakit 

geçirdi. Saat 23.06'da Opel Astra marka 34 BE 0126 plakalı beyaz aracıyla Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Otoparkı'ndan çıkış yaptı. Muhtemelen kalacak bir 

otel aramıştı kendine. Gündüz yorulmuştu çünkü. Danıştay'ın ek binasının beşinci 

katına kadar çıkmış, belindeki silahın içindeki mermileri hedefine/hedeflerine 

gönderememenin yorgunluğu ve stresi sarmıştı onu. Ertesi gün aracına atladığı gibi 

Necatibey Caddesi'ne indi. Saat 09.35'te Adana Sofrası'nın önüne alelacele aracını 

park etti. Çantasını da alarak hızlı adımlarla Danıştay'a yöneldi. Girişte sağdaki 

küçük kulübeye baktı. 'Haftasonu kimlik gösterilmesi zorunludur' yazıyordu, güldü 

geçti. 11 katlı yeni binanın kapısından girdi. Avukat kimliğini gösterdi, yoluna devam 

etti. Ek binaya geçmek için köprüyü kat etti. Asansöre ulaşıp bindiğinde yanında 

Danıştay 1. Daire Başkanı Osman Alpak vardı. Selam bile vermedi. Altıncı katta 

Alpak'la birlikte asansörden indi; sonra bir kat alta inmek için merdivenlere yöneldi. 

 

Beşinci kata geldiğinde müzakere salonunun kapısına bir gün öncekinden daha sert 

asıldı. Kapı açıktı içeriye daldı, sekreter durun nereye gidiyorsunuz diye bağırdı. 

Belindeki Glock marka Avusturya yapımı silahı çıkarttı. Mermileri odadaki altı 

insanın üstüne boşalttı. Ağzından çıkan kelimeler cinnet haliyle karışık ifadeler değildi. 

Düz mesaj veren cümlelerdi: 'Biz Osmanlıyız, devamı gelecek bunların.' Kimileri 

sonra bunu 'Allah'ın askeriyiz, hesap vereceksiniz' şekline dönüştürse de Aslan, 

soğukkanlı olarak herkese bir kurşun sıkmıştı. Son 5 mermiyle merdivenlere yöneldi. 

Üçüncü katın sekreterlerinden biriyle göz göze geldiğinde 'Ne oluyor?' sorusunu 

'Gürültü var galiba' diyerek geçiştirdi. Üzerine atlayan bir görevli ve polis onun için 

kapıdan çıktığında bitecek film şeridini adeta yırtarcasına kopardı. Kaçamamış, 

sıkışıp kalmıştı. Üstelik arkadaşları da söz verdikleri gibi yanında değildi. Acı olay 

yarım saat sonra televizyon ve gazetelerin haber merkezlerine düştüğünde gerçek 

gürültü kopmuştu. Danıştay'a saldırı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan yakalandı... 

 



Türkiye'yi sarsan menfur cinayet başörtüsü, meslek liseleri, denklik gibi son dönemin 

kritik ve tartışılan yargı kararlarının alındığı Danıştay 2. Dairesi Başkanı ve üyelerine 

yönelikti. Acaba bu saldırı Türkiye'nin düzlüğe çıktığı her dönemeçte 'siyasi 

cinayetler' ile sarsılan üçüncü dünya ülkeleri arasından hâlâ çıkamadığının bir 

göstergesi miydi? Faili malum olayın arkasında kim ya da kimler vardı? 17 Aralık 

Çarşamba sabahı saat 10.30'da Ankara Sıhhiye'deki Danıştay binasına avukat 

kimliğini kullanarak silahıyla giren Alparslan Aslan, Danıştay 2. Dairesi'nin müzakere 

salonunu ve yüksek yargının koridorlarını kana bulamıştı. Hacettepe Hastanesi'nde 

ameliyata alınan başkan yardımcısı Mustafa Yücel Özbilgin olaydan yaklaşık 7 saat 

sonra hayatını kaybetti. 

 

ANAP ESKİ MİLLETVEKİLİ FAİK TARIMCIOĞLU:ÖZAL SUİKASTİ DE FAİLİ 

MALUMDU 

 

Olayda birçok yön var. Son zamanlarda hem hükümet hem muhalefet tarafından 

inanılmaz bir gerginlik tırmandırıldı. Bu psikolojik ortamda irrasyonel (akıldışı), 

irreguler (sıradışı) olaylar zaten bekleniyordu. Maalesef bu gerçekleşti. İkinci nokta, 

Danıştay gibi bir kurumun güvenlik sistemlerindeki zafiyet çok düşündürücü. 

Üçüncüsü bir avukat, bu kimliğini kullanarak, hukuk fakültesi mezunu kimliği ve 

kişiliğiyle olayı gerçekleştirdi. Örgütsel bir hadise ortaya çıkarsa çok daha vahim 

sonuçlar doğacaktır. Dördüncüsü Türkiye'de tırmanmakta olan gerginlik, arkasından 

bir sürü sualleri ve cevapları getirecek. 

 

Şahıs bir sürü eylemde yer almış. Bu da bir güvenlik zaafı ve adalet zaafı demek. 

Birçok noktada görülen bir provokatör nasıl izlenmez? Bu da çok büyük zafiyet 

demek. Beşinci nokta, Türkiye'de bir güvenlik bunalımı doğup doğmadığıdır. Türkiye 

bugüne kadar merdivenlerden, ara yollardan kaçırılan bakan görüntüsü görmedi. İşin 

bir güvenlik bunalımına götürülmesi engellenmeli. Bu yüzden hükümet derhal 

toplumu bu gerginlikten kurtaracak adımlar atmalı. İdeolojik kaygı gözetmeksizin 

olayları anlatmalı. Kamuoyu ile olay tüm şeffaflığı ile paylaşılmalı. Soğukkanlı bir 

devlet adamı kimliğiyle bizzat Başbakan bunları kamuoyuna açıklamalı. Faili malum 

cinayetler bazen özellikle yapılır. Rahmetli Özal'a yapılan suikastta da fail belliydi, 

ama arkasındaki el teşhis edilemedi.  

Aksiyon.23-05-2006 

  

Şeytanla Bir Görüşme 

 

(2781 kelime) 

 

 

Şeytanla kabristanda karşılaştılar. Şeytan çok neşeliydi. Adam sordu:  

"Bu ne hâl?"  

 

"Altın devrimi yaşıyorum." diye cevap verdi şeytan.  

 

Adam anlamazlıktan geldi: "Ne demek istiyorsun?" "Sen de pekâla biliyorsun," dedi, 

"Asırlarca âhirzaman dedim durdum. Şimdi artık mutluyum. O Asr-ı Saadet'te neler 



çektiğimi bir ben bilirim. Hangi sahabeyi görsem dizlerimin takatı kesilirdi.  

 

Hele Ömer, onu görünce saklanacak delik arar, yolumu değiştirirdim. Daha sonra da 

rahat yüzü gördüm sayılmaz. Sahabeler gitti, müçtehidler geldi. Her asırda bir kutup, 

bir müceddid, nice alim, nice veli...  

 

Bana rahat yüzü mü gösterdiler?. Geylânî gitti, Gazali geldi; Rabbanî gitti, Mevlâna 

geldi.. Selçuklunun çöküşüyle biraz  

rahat edeceğimi sandım. Ne gezer. Al sana Osmanlı Ama şimdi altın devrimi yaşıyorum. 

Evet altın devrimi.  

 

Şeytan, daha sonra da bir nârâ atarak "Gün benim, devran benim" diye ekledi.  

 

"Milyonlarca, milyarlarca insanı nasıl yoldan çıkarıyorsun? Bunu hangi kuvvetle 

yapıyorsun?" diye sordu adam.  

 

Şeytan bir kahkaha savurdu: "Allah'ın onlara verdiği kuvvetle!" "Nasıl olur!?"  

 

"Anlatayım," dedi şeytan. "İnsana takılan bütün âletler, duygular, verilen bütün hisler, 

kuvvetler hep Allah'ın ihsânı.  

Ben o insana Allah'ı unutturuyorum. İçine vesvese atıyor, ne lâzımsa yapıyorum. 

Oyunlar tezgâhlıyor, tuzaklar kuruyorum. Sonunda bana uyarsa, Allah'ın bu 

ihsanlarını benim istediğim yönde kullanıyor. İşte bütün mesele bu kadar basit."  

 

"Demek sen Allah'ı biliyorsun?" diyerek hayretini belirtti adam.  

 

Şeytan acı acı gülerek; "Öyle lâf ediyorsun ki şaşıyorum" dedi.  

 

"Hiç bilinmeyen bir Zât'a isyan edilir mi? Onu bilmeyen mi var? Ama kimisi Kur'an'ı 

dinler, emirlerine uyar.  

Kimisi de beni dinler, isyan yolunu tutar. Bu ayrı mesele."  

 

Adam, şeytana silahlarını sordu. "Bunları ezberlemeye hafızan yetmez," dedi şeytan. 

"En çok kullandıklarım dünya sevgisi, benlik dâvâsı, şehvet, gazap, hırs, haset, riya. 

Herkesin nabzına göre şerbet veririm.  

Birine aldanmazsa, diğerini sunarım. Kendime bağlayıncaya kadar peşini bırakmam. 

Bunu başardım mı işim kolaylaşır. Artık ben o kişinin ardına düşmem. 0 beni takip 

eder."  

 

Şeytan onu bir kabre götürerek "Bak" dedi. Adam baktı. Toprağın altı da, üstü gibi 

seyredilebiliyordu  

 

Şeytan, "Şu var ya," dedi, "Bil bakalım, erkek mi, kadın mı?"  

 

"Ne bileyim ben," diye cevap verdi adam.  

 

Şeytan "vaktiyle" dedi, "şu kemikler bir kadının, şu ileridekine de bir delikanlının 

bedenleri sarılıydı.  

İkisini de rahatlıkla parmağımda oynatıyordum. Bu kâinatı, ondaki harika hadiseleri, 

insanın mükemmel yaratılışını,  



ölümü, hesap gününü, kısacası, her hakikatı unutturdum onlara. Şehvetten başka birşey 

düşünmez oldular.  

Bir ömür boyu hayvan gibi yaşadılar. Şimdi de azap çekiyorlar."  

 

Mezarlıkta biraz ilerlediler. Şeytan bir başka kabri gösterdi: "Bil bakayım," dedi, bu 

kemikler zengin kemiği mi,  

fakir kemiği mi?"  

 

"Kemiklerden birşey anlaşılmıyor" dedi adam. Ama mezar taşından bu şahsın vaktiyle 

zengin biri olduğu belli.  

 

"Evet," diye cevap verdi şeytan. "Ben bu adamı servetiyle gururlandırdım. Mal sevgisi 

gönlünde o kadar yer etti ki,  

işin birini bırakıp diğerine koşuyor, rüyalarında bile parayla uğraşıyordu. Ona rahat 

yüzü göstermedim.  

Gayri meşru kazançların peşinde koşturdum. Zâlim ettim, hırsız ettim, mağrur ettim... 

Bunlar onu mahvetmeye yetti;  

şimdi ilk hesabını veriyor. Şu berideki de bir fakirdi. Onu da bunun malına haset 

ettirdim. Kalbine kin ve nefret  

tohumları serptim. Bu kadarla da kalmadım, onu ruhî bunalımlara ittim. Sonunda 

kaderi tenkide kadar götürdüm.  

O da bir başka azap içinde. İşte bir taşla iki kuş vurmak diye buna denir."  

 

Sözün burasında hiç alâkası yokken yine, "Şu Osmanlılar yok mu," diye içini çekti, 

şeytan"  

kendileri gittiler ama, yine de bana çok çektiriyorlar. Fakat ben de intikamımı iyi 

aldım."  

 

"Nasıl aldın?' diye sordu adam.  

 

"Anlatayım," dedi. Bunu söylerken göğsünü kabartmış, ellerini koltuklarının altına 

sokmuş, başını gururla dikmişti:  

 

"Asırlarca dinin, îmanın ve namusun bayraktarlığını yaptılar. Nice plânlarımı akîm 

bıraktılar. Nice insanları Allah'a secde ettirdiler. Fakat, şimdi ne oldu? Onların 

torunları benim peşimdeler. Hâyâ perdelerini sıyırıp çöpe attım.  

Şimdi birbirlerinin namusuna kötü gözle bakmayı hüner sayıyorlar. Bu manzara beni 

keyfimden çıldırtıyor.  

Dahası da var. Dün Osmanlının isminden dehşete kapılan Avrupalı, bugün 

memleketinize rahatlıkla giriyor.  

İstediği gibi eğleniyor ve Meyhanelerinizde, kızlarınızın taşıdığı içkileri içiyorlar.Bu 

konuşmaları dinlerken adamın  

içinde bir sıkıntı belirmiş ve şeytanın kendisini ümitsizliğe düşürmek istediğini 

anlamıştı.  

Elbette daha fazla konuşturamazdı:  

 

"Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır." diye başladı söze. "işte şimdi bu 

bahara girmek üzereyiz.  

Sözünü ettiğin pespaye gençliğe bedel din, vatan millet için gece gündüz çalışan 

çırpınan, göz  



yaşı döken yeni bir gençlik daha yetişiyor. Hem de akıl almaz bir hızla. Bunu sen de 

biliyorsun.  

Nitekim onlarla durmadan uğraşıyorsun. Öyle değil mi?"  

 

Şeytan adamın söylediklerini inkâr edemezdi. Ve yanından ayrılırken "evet" dedi 

biliyorum.  

 

Ama yine de onlarla uğraşacağım." deyip, kaybolması bir oldu. 

  

Sessizliğin çığlığı  

Dün, Mehmet Altan'ın 'Nedir bu sessizlik?' yazısını okuyunca bir tuhaf oldum. Bir 

itirafçının anılarından alıntılar yapmış Sabah yazarı. Devlet adına işlediği cinayetleri, 

itirafçı, ne kadar serinkanlı ifadelerle anlatmış olursa olsun, okuyanın yüreği yine de 

daralıyor. Hem böyle olayların geçtiği bir ülkede yaşadığınıza hayıflanıyorsunuz, hem 

de koyu sessizliğe...  

PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın 'Acı Bir Susurluk Öyküsü' adıyla kitaplaşan 

anılarında yer verdiği bir 'eylemi' Mehmet Altan'dan okuyalım: "Murat Aslan isimli 

şahıs, Yenişehir semtinde, yani Diyarbakır Belediyesi civarından alınarak zorla sivil 

Toros arabaya bindirildi ve Jitem'e getirildi. Daha sonra Silopi Jitem İstihbarat Tim 

Komutanlığı'na götürüldü. Burada işkenceyle sorgulandıktan sonra Dicle Nehri'nin 

kenarındaki bir dereye götürüldü. Derede öldürülerek üzerine benzin döküldü ve 

yakıldı. Bu dere Körtük Köyü'nün karşısında bir dere idi.' / Bunları kim anlatıyor? / 

Abdülkadir Aygan... / Abdülkadir Aygan kim? / Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın yedi 

kişilik ilk kadrosunda yer alan eski bir PKK itirafçısı..."  

Abdülkadir Aygan 'itiraf' için ağzını ilk açan kişi değil. Türkiye'nin Susurluk sürecini 

daha iyi anlamaya yarayacak başka 'itirafçılar' da çıktı. Ancak, ne hikmetse, kan ve 

heyecanı seven bizim medya, yaptıklarını fütursuzca anlatan, bunu yaparken yer ve isim 

de veren 'itirafçılar' ile ilgilenmemeyi yeğliyor.  

Belki de, "Eski defterleri açmayalım, üzer" diye düşünülüyordur.  

Türkiye'nin bugününü anlayabilmek için yakın geçmişi bilmek zorundayız. Son yıllarda 

'idealize' edilerek sunuluyor o yaşananlar; oysa, devletin resmî raporlarına şöyle bir göz 

atıldığında bile, Aygan ve benzerlerinin yaptıkları, bütün çıplaklığıyla görülebiliyor.  

Abdülkadir Aygan adı Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanı Kutlu Savaş tarafından 

hazırlanan 'Susurluk Raporu'nda da geçiyor. O adın geçtiği bölümde, "Rapordaki 77, 

78, 79, 80 numaralı sayfalar 'devlet sırrı' olduğu gerekçesiyle açıklanmamıştır" notu 

var. 75. sayfa da 'devlet sırrı' kapsamında. Biz bu ikisi arasındaki 'devlet sırrı' olmayan 

bir paragrafı okuyalım:  

"Diyarbakır'a gittim. Bu arada Jitem çatısı altında illegal bir oluşuma gidildi. 

Diyarbakır ve çevresinde PKK ile ilişkili olduğundan şüphelendiğimiz hemen herkesi 

infaz etme yetkimiz vardı. Bu insanları yakalayıp suçu varsa tespit edip, adalete teslim 



etmek yerine fâili meçhul bir şekilde öldürmeyi bir yöntem olarak benimsemiştik. 

Bizden istenen buydu, bu tarzda tâlimat alıyorduk.  

"Bu grup içersinde eski itirafçılardan Ali Ozansoy, Hüseyin Tilki, Abdulkadir Aygan, 

Hayrettin Toka, Recep Tiriz, Adil Timurtaş ve eski TİKKO'cu Fatih adındaki kişiler 

vardı. Antalya'da örgüt tarafından öldürülen Numan kod (Salahattin Görgülü) adındaki 

kişi bizim grubumuzun istihbaratçısıydı. Örgütle ilişkilidir tarzında bize gösterdiği ve 

getirdiği kişilerin hepsini değişik dönem ve zamanlarda infaz ettik. Bismil'de benzinci 

Talat, Diyarbakır Bismil yol kavşağında bir vatandaşı aynı gerekçelerle infaz ettik. 

Batman'da iki kişiyi; birini evinden, diğerini evin önünden alarak Batman Silvan 

arasında infaz ettik. Yine Hazro'da bir vatandaş infaz edildi. Bu çalışmalar beş ay 

sürdü. Yine o dönemde Salahattin Görgülü'nün verdiği istihbarat doğrultusunda bir 

şahsı Celil kod Aytekin Özel binbaşıyla Abdülkadir Aygan birlikte gidip infaz ettiler..."  

Bunlar devletin resmî raporuna yansıyan bilgiler...  

Bir başka tanığı o sırada Aktüel'de çalışan Necdet Açan cezaevinde bulup 

konuşturmuştu: İbrahim Babat... Açan'ın yazısından bir bölümü de beraberce 

okuyalım: "Öldürmeye yetkili itirafçı askerlerden oluşan Jitem grupları ölümü eğlence 

haline getirmişti. Her cinayet ve bombalama öncesinde, arkalarında hangi örgütün adını 

bırakacaklarına karar vermek için isim - şehir oyunu oynuyorlardı.  

"Babat'ın anlatımı şöyle: 'Cem (Ersever), ben, Abdülkadir (Aygan), diğer itirafçılar 

oturur sohbet ederdik. Cem 'yarın iş var, hadi bir örgüt kuralım' derdi. İsim bulma 

yarışması başlardı. Biri 'Demir Yumruk' derdi, biri 'TİT' derdi, filan. Eylemden sonra 

arkamızda hangi örgütün imzasını bırakacağımıza böyle karar verirdik. Çok eğlenceli 

olurdu, çok gülerdik."  

O zaman eğlenceli buldukları bu oyun, oyuna katılanların bir bölümünün hayatını 

kaybetmesi, bir bölümünün de cezaevine düşmesiyle farklı bir boyut kazandı. İbrahim 

Babat, cezaevinde görüştüğü gazeteci Necdet Açan'a bu durumdan bayağı yakınmış: 

"Bu devletin bana diyet borcu var. Ben devlet için bunca adam öldürdüm, kimse hesap 

sormadı. Bir eski PKK'lının bacağına iki kurşun sıktım diye 17 sene 6 ay ceza verdiler. 

Bu adalet mi?"  

"Diyarbakır - Bismil yolu üzerinde öldürülen Zinar takma adlı bir PKK'lının üzerine 

bırakılan 'İslami Demiryumruk B' imzası infaz timinin yaratıcılıklarının en somut 

göstergesiydi. 1990'da Yeni Ülke gazetesini kundaklayıp yaktıktan sonra etrafa 

Hizbullah afişleri asmışlardı. 'Olay basına Hizbullah'ın işi olarak yansıyınca çok 

gülmüştük' diyor Babat." Bu da Aktüel'de yayımlanan aynı yazıdan…  

"Kâtiller yakalanacak mı?" diye soruyor Mehmet Altan... 'Kâtiller' konuşup itiraf 

ediyor ve bir bölümü zaten öldü; soruyu farklı biçimde sormalıyız...  

Yeni Şafak.Taha Kıvanç.08-02-2005. 

  

   



Susurluk tanığı 5 esrarengiz ölüm 
 

  

|   Faruk Mercan -  

Beşi de Susurluk olaylar zinciri hakkında bilgi sahibiydi. Biri Çatlı’nın ortağı, diğeri 

MİT görevlisiydi. Susurluk ilişkilerinin peşine düşmüş hakim de, sırlara meraklı 

milletvekili de, telekulak kahramanı da trafik kazalarına kurban gitti.  

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Ertuğrul Berkman, Başbakanlık Hukuk 

Müşaviri Hakim Akman Akyürek, Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı, Telekulak 

davalarının kilit sanığı Cengiz Çelik ve MHP'li işadamı Efraim Barut... Son yedi yıl 

içinde trafik kazaları ile hayatlarını kaybeden bu beş kişinin ortak bir özellikleri daha 

vardı. Beşi de, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasından sonra 

başlayan süreçte isimleriyle ön plana çıktı. 

 

MİT görevlisi Ertuğrul Berkman, Meclis Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar'a 

bilgi ve belge desteğinde bulunmaktaydı. Berkman'ın otomobili, 29 Ağustos 1997 günü 

Bozöyük-Eskişehir yolunda 40 metre sürüklendikten sonra Çimento Fabrikası 

bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. 66 yaşındaki Berkman ile birlikte eşi 

Gülseren Berkman da hayatını kaybetti, kızları Aylin Berkman yaralandı. 

 

Hakim Akman Akyürek, Meclis'te kurulan hayali ihracat olayları ve faili meçhulleri 

araştırma komisyonlarından sonra Susurluk Komisyonu'nda da raportör olarak görev 

almıştı. Komisyon adına pek çok bilgi ve belgeyi takip eden, bu bilgi ve belgelerin gelip 

toplandığı kişiydi. 8 Aralık 1997 tarihinde, gece yarısı İstanbul Maslak'ta otomobiliyle 

bir kamyonun altına girdi. Akyürek'in otomobili, kamyonun kasası ile ters 

istikametteydi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör İrfan Yavaşlıol, 

otomobilin solda olması ve çarpışmanın soldan meydana gelmesinin eşyanın tabiatına 

aykırı olduğunu belirtmekteydi. Bu durum, yağmurlu havada trafikte seyreden 

Akyürek'in üçüncü bir araç tarafından sıkıştırıldığı tezini güçlendirmekteydi. 

 

Sırlara ilgi duyan milletvekili 

 

Gaziantep Milletvekili Bedri İncetahtacı, Meclis Susurluk Komisyonu sözcüsüydü. Bir 

dergide yazı yazdığı köşeye "Sırrın Çözümü" adını vermiş olması, onun "sırlara" olan 

ilgisini göstermekteydi. 21 Kasım 1999 sabahı Almanya'nın Köln kentine gitmek üzere 

Meclis lojmanlarındaki evinden çıkıp otomobiliyle Esenboğa Havalimanı'na doğru 

yola çıktı. Yağmur sebebiyle ıslanmış yolda, önce orta refüjdeki ağaçlara, ardından da 

aydınlatma direğine çarpan 39 yaşındaki İncetahtacı olay yerinde öldü. O gün 

Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geleceğinden, İncetahtacı'nın otomobili hemen 

yol üzerinden kaldırıldı ve Akyurt Jandarma Karakolu'nun önüne çekildi. Akyurt 

Savcısının, İncetahtacı'nın otomobilini görmesine izin vermediği Susurluk Komisyonu 

Başkanı Mehmet Elkatmış'a göre kaza "kuşku verici" idi. Elkatmış, hemen koruma 

talebinde bulundu. 

 

Kendisini, çevresine "özel harpçi" ve "MİT'çi" olarak tanıtan 34 yaşındaki Cengiz 

Çelik, Ankara'da ETG isimli bir elektronik ve güvenlik şirketi ile bir "dedektiflik" 

bürosunun sahibiydi. Emniyet ve MİT'e elektronik cihazlar satıyor ve takip bürosuyla 

izleme, dinleme faaliyetleri yapıyordu. Kısa bir süre içinde Ankara ve İstanbul'daki 

pek çok telekulak olayının aktörü haline geldi. Ankara'daki davanın sanıklarından biri 



de Korkut Eken'di. Sibel Can'ın eski kocası Hakan Ural’ı, Murat Karayalçın’ı, 

aralarında savcıların da bulunduğu daha birçok kişiyi dinlemeye, izlemeye alan ekip 

Cengiz Çelik ve arkadaşlarıydı. Cengiz Çelik davalar sürecinde ABD'ye kaçtı. 

 

Abilerimizin canı yanmasın diye... 

 

Türkiye'ye gelişi öncesinde konuştuğu Hürriyet muhabiri Doğan Uluç'a, "Bazı 

abilerimizin canı yanmasın diye, bugüne kadar sesimi çıkarmadım. Telekulak ile ilgili 

her şeyi kayıt bantlarına okuyorum. Altı bant doldurdum, dahası da var. MİT ve 

emniyetten Osman Ak, Nuri Gündeş, Hamdi Tuna, Cevdet Saral gibi çok sevdiğim 

kişiler var, fazla konuşamıyorum" dedi. Olayların iç yüzünü altı ses kasetine 

doldurduğunu açıklayan Çelik, gıyabi tutukluluğu af kanunu gereği kalkınca 

Türkiye'ye döndü. Ve 1 Temmuz Pazar günü saat 03.00'de, beş arkadaşıyla Muğla'dan 

doğum yeri Dalaman'a giderken şarampole yuvarlandı. Arabadaki beş kişi 

yaralanırken, hastaneye kaldırılan Cengiz Çelik dört gün sonra öldü. 

 

Efraim Barut, Abdullah Çatlı'nın ortağıydı. GSC tekstil şirketini birlikte kurmuşlardı. 

Vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum 

eski Milletvekili Mehmet Irmak'ın Ankara'daki cenaze törenine katılmak üzere MHP 

İstanbul İl Başkan Yardımcısı İbrahim Uçar'la birlikte 29 Mayıs 2003 tarihinde sabah 

erkenden Ankara'ya hareket ettiler. Gebze yakınlarına doğru, içinde bulundukları 

Mercedes'in önüne bir kamyondan çuval düştü. Devrilen arabada Barut ve Uçar vefat 

etti. 

 

Her yıl yüzlerce trafik kazasının meydana geldiği ve binlerce insanın öldüğü 

Türkiye'de, bu beş olaya da birer "nizami" trafik kazası deyip geçmek mümkün. 

Ancak bu beş isimden özellikle Akman Akyürek ve Cengiz Çelik'in geçirdikleri 

kazaların zamanlaması oldukça düşündürücü. Çünkü, arabasında çıkan çok sayıda 

belgenin de gösterdiği gibi Akyürek, Susurluk Komisyonu'nda sıradan bir raportör 

gibi çalışmamıştı ve değişik ilişkilere sahipti. Cengiz Çelik ise, yarı resmi birçok 

telekulak olayının kilit ismiydi. Üstelik, ABD'den Türkiye'ye gelişi öncesinde, 

"Konuşursam yakarım" demişti ve Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra trafik 

kazasında ölmüştü. 

 

Raportörün ilişkileri 

 

"Akman Akyürek'in Susurluk Komisyonu raportörlüğü görevinden ayrıldıktan sonra 

Güney Afrika, İspanya gibi birçok ülkede bazı araştırmalar yapmak üzere 

görevlendirildiği iddia edilmektedir. Bu iddia doğru ise Akyürek'e bu görevler hangi 

kurum veya kurumlar tarafından verilmiştir? Bu araştırma ve incelemeler hangi 

konuları ihtiva etmektedir? Anılan araştırma ve incelemelere hangi nedenlerle gerek 

duyulmuştur ve araştırma sonuçları nelerdir, araştırmaların maliyeti ne kadardır ve 

hangi kurum tarafından karşılanmıştır? Akyürek'in devlet görevlisi sıfatıyla özellikle 

görev yaptığı komisyon çalışmaları ve özel araştırmaları sonucu oluşturduğu söylenen 

kişisel arşivinin korunması ve elde ettiği bilgi ve belgelerin ilgili kurumlarca 

değerlendirilmesi için herhangi bir işlem yapılmış ve kaybolmaması için gerekli 

önlemler alınmış mıdır?" 

 

Bu sorular, Cumhuriyet Halk Partisi İçel Milletvekili olarak Susurluk Komisyonu'nda 

görev alan Fikri Sağlar tarafından Başbakan Mesut Yılmaz'ın cevaplandırması için 



Meclis'e verdiği soru önergesinde yer aldı. Soru önergesini Akyürek'in ölümünden 

birkaç gün sonra veren Sağlar, aynı önergede MİT görevlisi Ertuğrul Berkman'ın 

ölümü hakkında ise şu soruları ortaya attı: "29 Ağustos 1997'de bir trafik kazasında 

vefat eden emekli MİT görevlisi Ertuğrul Berkman'ın ölüm haberinin basında yer 

almaması doğrultusunda bazı basın kuruluşlarının uyarıldığı iddia edilmektedir. Bu 

iddia doğru mudur? Doğru ise bunun gerekçeleri nelerdir? Berkman'ın geçirdiği 

trafik kazasının teknik sonuçları nelerdir? Olayla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır? 

Geniş bir arşive sahip olduğu söylenen Berkman'a ait özel arşiv ve notlarına MİT 

tarafından el konulduğu iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?" 

 

MİT yönetimine göre Fikri Sağlar'ın Berkman'la ilgili bu iddiası ağır ve dayanaksız 

bir suçlamaydı. Çünkü, Berkman'ın ölümü MİT'te derin üzüntü meydana getirmişti ve 

kazaya herhangi bir şekilde ambargo konulması ne gerekliydi ne de mümkündü. 

Berkman olayı, Fikri Sağlar ile MİT yönetimi arasındaki bir tartışma olarak kaldı. 

MİT, Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

Sağlar hakkında fezleke hazırladı. 

 

Akman Akyürek MİT ajanı mıydı? 

 

Biz yeniden Akman Akyürek olayına ve Akyürek'in ilişkilerine dönelim. Resmi görevi 

"Başbakanlık Hukuk Müşaviri" olan Akyürek, Ankara'daki çalışmalarını, önceleri 

Güniz Sokak’ta, sonra Çankaya'da tuttuğu özel bürosunda yapmaktaydı. Raportör 

olarak görev aldığı Meclis Susurluk Komisyonu'nun araştırmalarına başlamasından 

kısa bir süre sonra Akyürek'e, "MİT ajanı" suçlaması yapıldı. Bunun üzerine 

Akyürek 13 Mart 1997'de görevinden istifa etti. Ancak istifasından sonra da 

araştırmalarını sürdürdü. Nitekim ölümünden kısa bir süre önce ABD ve İngiltere'ye 

yaptığı gezi başbakanlığın bilgisi dışındaydı. 

 

Görev aldığı Meclis komisyonlarındaki önemli belgelerin birer örneğini özel arşivine 

alan Akyürek'in ölümünden iki gün sonra Çankaya'daki bürosu baskına uğradı ve 

bilgisayarı müdahaleye maruz kaldı. Kullandığı iki cep telefonundan biri, Abdullah 

Çatlı'nın kimliğini kullandığı Mehmet Özbay'ın avukatı Mehmet Deniz adına 

kayıtlıydı. Emniyet'in soruşturmasına göre Akyürek, Çatlı'nın ortaklarından Turgay 

Maraşlı ve Haluk Kırcı ile de görüşüyordu. İskenderun'da toprağa verilen Akyürek'in 

cenazesinde "Ya Allah, Bismillah, Allahuekber" sloganları atılması ve bozkurt işareti 

yapılması onun arkadaş çevresini göstermekteydi. 

 

Arabadan çıkan belgeler 

 

Başkomiser Zeynel Çolaklı ile dört polisin imzasını taşıyan tutanağa göre Akyürek'in 

otomobilinden çıkan dosyalar, belgeler, yüksek miktardaki para ve banka dekontları 

şaşırtıcıydı. Önce Susurluk olaylarını yakından ilgilendiren arabadaki belgelere 

bakalım. 

 

İstanbul 4 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden alınmış olan biri 114 sayfalık, diğeri 

88 sayfalık belgeler, Yüksekovalı uyuşturucu kaçakçısı Hurşit Han'ın dosyasıydı. 

Hurşit Han, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın, "Hurşit büyük adam, sorgulanırsa 

pek çok olay çözülür" dediği bir kişiydi. Lucky-S ve Kısmetim-1 gemilerine yapılan 

büyük uyuşturucu operasyonları hakkında Avukat Ekrem Marakoğlu'na sorular 

sorup bilgi aldığı bilinen Akyürek'in arabasından, içerisinde uyuşturucu madde 



ticareti ile ilgili kararların bulunduğu Resmi Gazete'nin fotokopisinin çıkması da 

anlamlıydı. Ayrıca öldürülen kumarhaneci Ömer Lütfi Topal'a ait ifade tutanağı, bazı 

DGM ve Yargıtay kararları da arabadaydı. Siyah renkli deri çantasındaki dokuz teyp 

kasetinin içinde neler olduğu ise bugüne kadar açığa çıkmadı. 

 

Akman Akyürek iki adet cep telefonu taşıdığı gibi, ayrıca üçüncü bir cep telefonu kartı 

da vardı. Cüzdanından çıkan kontörlü telefon kartları, bazı konuşmalarını bu üç cep 

telefonundan yapmadığını göstermekteydi. Arabadaki Emlak Bankası'na ait kasa 

tanıtım kartı, onun önemli bazı evrakları bankadaki kasada sakladığını 

göstermekteydi. Ankara ve İstanbul'da üzerine kayıtlı çıkan daire ve arsalar, 

cüzdanından çıkan biri Citibank'tan olmak üzere çok sayıda kredi kartı ve arabadaki 

hepsi ünlü markalara ait giyim eşyaları, onun yaşam tarzını ve harcama limitlerini 

göstermekteydi. Üzerinden şunlar çıkmıştı: 14 bin 200 dolar, 1510 mark, adına 43 bin 

mark alacak kaydedilmiş Alternatifbank dekontu, 4 milyar 55 milyon 700 bin lira 

tutarlı 18 Eylül 1997 tarihli dekont, 8 Eylül 1997 tarihli repo satış formu, hamiline 

kesilmiş 350 milyon liralık çek, 15 Kasım 1997 tarihli 1,5 milyarlık senet. Bunlarla 

birlikte, Fethiye Körfezi, Fethiye Limanı, Ölü Deniz civarını gösteren harita ve 

fotokopisi ile bir arazinin görüntülerini içeren video kaset de arabadan çıktı. 

 

Sıradışı bir Telekulak kahramanı 

 

Cengiz Çelik'in macerası, 1997'de Ankara'da eski milletvekili Haluk Müftüler'in oğlu 

Faik Müftüler ile kurduğu güvenlik şirketi ve eski polis Murat Peker ile kurduğu 

"dedektiflik" bürosu ile başlıyor. Sibel Can’ın eski kocası Hakan Ural ve babası 

Selçuk Ural'ın telefon konuşmalarını kaydedip televizyonlara veren Telekulak çetesi, 

1999 mayısında yakalanınca sanıklar, "Cengiz Çelik bize MİT kimliği gösterdi, devlet 

işidir diye dinlemeleri onun isteğiyle yaptık" dediklerinde gözler Çelik'e çevrildi. Çelik 

1998'den beri bu işlerin içindeydi. Sadece özel hizmet vermemiş, devlete yönelik de 

dinleme ve mankenli şantaj faaliyetleri yapmıştı. 

 

Ankara'da bir milletvekili ve bir belediye başkanının davalarına bakan Cumhuriyet 

Savcısı Hüseyin Yalçın'a, check-up yapmaya giden hemşire rolündeki manken Eda 

Pulan'ı gönderen Çelik'in hedefi savcıyı tuzağa düşürüp gizli kameraya kaydetmekti. 

Savcı ile Pulan'ın buluşmaları için ev de kiralayan Çelik, Savcı'nın buluşmaları evde 

yapmaması üzerine gizli kaydı yapamadı. Manken kız sorgusunda, "Beni Korkut Eken 

ile Cengiz Çelik döverek, zorla Cumhuriyet Savcısı'nı ayarlama işine soktular" diyor. 

Savcılık iddianamesinde de, "Korkut Eken, Pulan'ı, bu iş için zorlayıp tehdit etti" 

deniyor. 

 

Çelik ve arkadaşları hakkındaki savcılık iddianamesinde, "Bazı kişilerin telefonlarını 

illegal yoldan dinlediler, bu şahısların peşine çete üyesi bayanları takarak 

beraberliklerini kameraya alma çalışmaları yaptılar. İllegal takiplerle büyük 

kazançlar sağlamaya çalıştılar" denmesi gizli kamerayla şantaj girişiminin Savcı 

Yalçın ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 

duruşmalarında çok ilginç bir gelişme daha yaşandı. Milletvekili Ö. H. ile eşi N. Y 

arasında ilişki olduğu söylenen Diş Hekimi A. Y., davada tanık olarak ifade verirken 

çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Bir gün bürosuna gelen Cengiz Çelik'in kurum kimliği 

ile kendisini "MİT görevlisi" olarak tanıttığını belirten A. Y., Çelik'in "Milletvekili Ö. 

H. hakkında ileri geri konuşma, o MİT'e çalışıyor" dediğini öne sürüyor. 

 



Cengiz Çelik, af kanunu sebebiyle hakkındaki gıyabi tutuklama kararı kalkınca, 

kaçtığı ABD'den Türkiye'ye döndü. Ancak, 1 Temmuz 2001 gece yarısı memleketi 

Muğla'da meydana gelen o esrarengiz kazada sırlarıyla birlikte öldü. Ankara ve 

İstanbul'daki bütün o dinleme ve takip faaliyetlerini kimler adına yapıyordu, yarı 

resmi bir örgütlenmenin görünen yüzü müydü, bütün o olayların göbeğinde neden Ö. 

H. isimli milletvekili vardı, bu milletvekilinin Korkut Eken ve dosyada ismi geçen 

belediye başkanı ile ilişkileri neydi? 

 

Aynı soruları öteki dört esrarengiz kaza için de sıralamak mümkün. Otobanda 

seyreden Efraim Barut'un otomobilinin önüne birdenbire o çuval nasıl düştü? Gece 

yarısı Akman Akyürek'i İstanbul'da sıkıştıran esrarengiz araba neyin nesiydi? 

Susurluk Komisyonu'nun, "kapıyı araladığını" belirten ve "Susurluk anlayışı iktidara 

gelebilmek ve iktidarı korumak için; terör, darbe, kara para aklama ve kullanma, 

tefecilik, kumarhaneler, mafya ve benzeri unsurları kullanmaktadır. Türkiye'de, 

bundan sonra hiçbir şeyin Susurluk öncesindeki gibi olmayacağına inanıyorum" diyen 

Bedri İncetahtacı'nın ölümü ile acaba Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış'a gözdağı 

mı verildi? Acaba MİT gövrevlisi Ertuğrul Berkman, Fikri Sağlar'a o bilgi ve belgeleri 

temin eden kişi olmasıyla hedef haline mi gelmişti? İşte size beş Susurluk tanığının 

esrarengiz ölüm hikayeleri... 

Aksiyon.07-11-2004 

  

Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler 

 

Osmanlı maarif tarihi hakkında bilinenler,özellikle klasik dönemi 

aydınlatma konusunda yetersizdir. Eğitim-öğretim tarihimizin medrese 

boyutuna dair bilgiler,ilgili dönem söz konusu olunca, çok sınırlı kaldığı 

gibi, medreselerin bir alt birimini oluşturan sıbyan mektepleri 

konusunda ise yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan bilgiler son derece 

yüzeysel ve geneldir .Bu konuda ortaya çıkan boşluk ve kaynaklarda bu 

müesseselere dair pek bilgi verilmemesi, maalesef bu kurumlarla ilgili 

yanlış bazı değerlendirmeleri de beraberinde getirmektedir. Hatta bazı 

bilim adamlarından, örgün tarzda mekteplerin bulunmadığını ve 

dolayısıyla çocuklara Osmanlı klasik döneminde eğitim-öğretim 

verilmediğini iddia edebilecek bilgi yoksunluğunu zaman zaman işitmek 

veya okumak mümkün olabilmektedir.1 

 

Osmanlılar , daha ilk dönemlerden itibaren birçok müessesede olduğu 

gibi, eğitim-öğretim konusunda da dikkat çeken bir çaba 

sergilemişlerdir. On beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde Çelebi Sultan 

Mehmed'in yaptırdığı gerçekten muhteşem külliyenin önemli bir 

birimini oluşturan Bursa Sultaniye Medresesi, dönemin İslam 

dünyasının en değer verilen bir üniversitesi olarak telakki ediliyordu. 

Elbette medreseler, Osmanlı Devleti'nin hemen her şehrinde Hatta -

birçok yerleşim biriminde, çevreyi kültürel yönden zenginleştirirken, bu 

kurumların bir alt basamağını oluşturan mekteplerde de belli bir 

disiplin içinde tedrisat gerçekleştiriliyordu. Belki de medreselerde elde 



edilen başarıların arka planında, mekteplerde kazanılan temel bilgi, 

görgü ve tecrübe bulunuyordu. Alelade bilgilerin verilmediği anlaşılan 

mekteplerde -bazı dayanaksız iddialarda yer aldığı gibi sadece 

Müslümanlar'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi 

gerçekleştirilmiyordu. Belli bir müfredat ve ders programının takip 

edildiği, bazı mekteplerde küçük birtakım değişiklikler olsa dahi, genel 

anlamda ders muhtevalarının büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir. 

İşte bu tebliğimizde, tesbit edebildiğimiz kadarıyla, sıbyan 

mekteplerinde klasik dönem boyunca verilen dersler ile ilgili bilgi 

aktarmaya çalışacağız. 

 

Değerlendirmeye esas aldığımız Bursa mekteplerinde görülmekte olan 

derslerle ilgili uygulamanın, aynı zamanda Osmanlı coğrafyasının 

hemen tamamı için bir izdüşüm oluşturduğunu zannediyoruz. Bu 

çalışmada, Osmanlı sıbyan mekteplerinde okutulan dersler , klasik 

dönem baz alınarak irdelenmeye çalışılacaktır. Bu konunun sağlıklı bir 

şekilde araştırılabilmesi için söz konusu dönemde eğitim-öğretim veren 

mekteplerin vakfiyelerinin tespit edilmesi öncelikli bir 

gereksinimdir.Bursa'da ilgili dönemde kurulduğu kesinlik kazanan 134 

adet sıbyan mektebinden günümüze sadece ikisinin 2 gelebilmiş olması 

dikkate alındığında, vakfiyelerinin tesbitindeki zorluk bir kez daha 

kendini göstermektedir. Bu durumda, sözkonusu vakfiyelerin tescil 

edilmiş birer suretlerinin bulunabileceği mahkeme sicillerinin taranması 

kaçınılmaz olmaktadır. Vakfiye suretlerini tesbit edebildiğimiz 

mekteplerde okutulan derslerle ilgili -şimdilik kaydıyla- şu bilgilere 

sahip bulunuyoruz. 

 

MEKTEPLERDE OKUTULAN DERSLER 

 

Kur'an-ı Kerim: Sıbyan mektepleriyle ilgili bilinen en temel ders olan 

Kur' an 3, İslam dininin de ana kaynağıdır. Bu nedenle, müiminler 

tarafından bu kutsal kitabın öğretilmesi, velilerce, çocukları için yerine 

getirdikleri son derece mukaddes bir görev olarak addedilir. Kur'an-ı 

Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesi ve ezberlenmesi konusunda Hz. 

Peygamber'in sözleri 4, bu hususun ehemmiyetine dikkat çekmekte ve 

müslümanlara gerekli motivasyonu sağlamaya yetmektedir. 

 

Çocukların derslerinde Kur'an öğretiminin öncelikli yer alması ve 

mekteplerde bu dersin vazgeçilmez bir ders olarak telakki edilmesi, 

yüzyıllarca İslam aleminde vazgeçilmez bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. ünlü İslam tarihçi ve sosyologu İbn Haldun (ö.1406), 

Mukaddime adlı eserinde bu konuyu şöyle değerlendirir: 

 

''Bilinmelidir ki, çocuklara Kur'an talim edilmesi dinin şiarlarında bir 

şiardır .O yüzden Müslümanlar bunu esas alarak, bütün beldelerinde 

tatbik etmişlerdir. Çünkü Kur'an'da ki ayetlere ve bazı hadis 

metinlerine istinad eden İslam imanının ve imanı akidelerin kalplerde 

kökleşmesi her şeyden evvel bu şiara bağlıdır. Onun için Kur'an, talimin 

esası haline gelmiş olup daha sonra hasıl olan melekeler bu esas üzerine 

bina kılınmıştır.'' 5 



 

Osmanlı klasik döneminde mektep vakfiyelerinin tamamında Kur'an-ı 

Kerim'in öğretimi değişik ibarelerle yer alır. Ancak daha önce, birçok 

araştırmanın kaynak olarak ele aldığı bilgileri özetle aktaralım. 

 

Fatih Sultan Mehmed'in oğlu II. Bayezid'in (1481-1512), mektep için 

düzenlediği vakfiyesinde, ''. ..ve muallimhaneyi dahi ta'lim-i eytam ve 

evlad-ı fukara içün vakfetdi ki, onlara mektebhanede muallim ve halife 

olanlar ta'lim-i Kelam-ı Kadim ve Kur'an-ı 'Azim edeler'' ifadelerinin 

yanı sıra, muallimin, Cuma günleri dışındaki günlerde 30 çocuğa gereği 

gibi Kur'an öğretmesi, eski derslerini dinlemesi, namazla alakalı 

hususları okutup öğretmesi, te'dib edilmesi gerekenleri terbiye etmesi 

gibi konular yer almaktadır. 6 

 

Süleymaniye Vakfiyesi'nde aynı konuya çok kısa bir şekilde ''ta'allüm-i 

Kur'an-ı ' Azim eden eytam'' ibaresiyle değinilmektedir. 7 

 

Osmanlı eğitim-öğretim tarihine ilişkin eserlerin önemli bir bölümünün 

esas aldıkları malumat maalesef, zikrettiğimiz bu iki vakfiyedeki 

bilgilerden pek ileriye gidememektedir. Bu konuya, mahkeme 

sicillerinde yer alan vakfiye suretlerindeki ifadeler açıklık 

kazandırmaktadır . 

 

Mahkeme sicillerine yansıyan bilgilerden hareketle, Kur'an öğretiminde 

öncelikle Arapça harflerin tanıtımının yapıldığını, bunun okuma-yazma 

konusunda da elzem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlılar'ın 

son dönemlerine kadar uygulana gelen bir metodla, çocuklar elifba 

cüzünün akabinde amme cüzü okumakta, daha sonra Tebareke diye 

bilinen Mülk suresi ve diğer bazı cüzlerden sonra, daha çok ''Mushaf' 

adıyla halk arasında tanınan Kur'an'ın öğretimine geçmekteydi. 8 

 

Bu dersle amaçlanan nihai hedefin, kutsal kitabın, mümkün 

olabildiğince tecvid (Kur'an'ın usulüne uygun ve ahenkli bir şekilde 

okunması) ve meharic-i huruf ( özelliği bulunan Arap harflerinden 

bazılarının ağızdan çıkışında gösterilmesi gereken özen) kurallarına göre 

belletilmesi ve Kur'an'ın “tertil” üzere okunmasının sağlanması olduğu 

anlaşılmaktadır. 9 

 

Kur'an okumasını öğrenen talebelerin, yine muallim ve onun yardımcısı 

durumundaki ''halife''nin nezaretinde ''mushaf'ı sonuna kadar 

okuyarak ''hatim'' indirdikleri ve bu okuma sürecinin, yapılan bir hatim 

cemiyeti ile taçlandırıldığı, yüzyıllar boyu süren gelenekten kolayca 

çıkartılabilir. 10 

 

Kur' an-ı Kerim derslerinde ayrıca namaz ve diğer ibadetlerde okumak 

zorunda oldukları sure ve dualarla ilgili öğretimin yapıldığını tahmin 

etmek zor olmasa gerektir .Bu arada, mektep öğrencilerine, özellikle 

namazlarda okunan sure ve duaların ezberletildiği kuvvetle 

muhtemeldir 11 .Yine kesin olmamakla birlikte, öğrencilerden hafız 

olmak isteyenlerin, hıfzını tamamlayıncaya kadar mektebe devam 



edebildiklerini tahmin ediyoruz. 12 

 

Öte yandan, mekteplerdeki muallimlerin ve onların yardımcıları 

pozisyonundaki halifelerin (kalfa), vakfiyelerdeki ''meşrutiyet''(=şarta 

bağlama) sebebiyle, görev yaptıkları vakfın kurucusu ya da yakınlarının 

ruhu için Kur-an-ı Kerim'den ''cüz''ler okuduğu bilinmektedir 13. Bu 

da, mekteplerde öğrencilerle diğer görevlilerin Kur'an'la ne kadar içiçe 

olduklarının bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. 

 

Öteden beri, Osmanlı mekteplerinde sadece Kur'an'ın öğretildiği ve 

bunun ötesinde herhangi bir şeyin verilmediği tarzındaki yaklaşıma da 

cevap olacak tarzda klasik dönem mekteplerin ders programlarındaki 

diğer derslerle ilgili bilgilere geçebiliriz. 

 

Yazı (kaligrafi): Mekteplerde verildiğine şüphe olmayan derslerden biri 

de yazının öğretimiydi.Yazının öğretimi olmaksızın düzenli bir eğitim-

öğretim faaliyetinin gerçekleşmesinin imkansız olduğu açıktır .Söz 

konusu dönemde Bursa mekteplerinde, yazının sadece basit bir şekilde 

öğretimiyle kalınmamakta, yazılabilecek en güzel biçimiyle (hüsn-i hat) 

öğretimine de dikkat edilmekteydi 14. 

 

Fıkıh (ilmihal): Ders programları arasında önemli bir yeri fıkıh 

tutmaktaydı 15. Kişinin sadece ibadetlerini değil, hayatının her alanını 

ihtiva eden ve ''muamelat'' denilen uygulamaların ilköğretim 

seviyesindeki çocuklara öğretilmesinin faydalı olacağında şüphe yoktur. 

''Helal'' ve ''Haram” anlayışının en iyi bir biçimde öğretilebilecek, 

özümsenebilecek ve zihinlere en net bir şekilde nakşedilebilecek çağın 

ilköğretim devresi olduğu dikkate alınırsa, böyle bir ders seçiminin 

isabetli olduğu söylenebilir. Bu derste temel fıkhi bilgilerin, çocuklara 

basitleştirilerek ve örneklendirilerek verilmeye çalışıldığını düşünüyoruz 

16. 

 

1542 yılında Laklakzade (Leylekzade) Derviş Ali Mektebi'nde 4 akçe 

yevmiye ödenen ve kendisinden ''fıkh ders'' ya da ''ta'lim-i fıkhı'' 

yapması İstenen kişi, aynı zamanda İbrahim Paşa Mescidi'nde imamet 

görevini yürütmekteydi 17. Bu görev kendisine ''meşrut'' idi. Bu 

uygulamanın, öğrencilere verilmekte olan fıkıh ile ilgili konuları ihtiva 

eden fıkıh dersinin, mektep muallimi dışında bir kişi tarafından verildiği 

şeklinde anlamak da mümkün görünmektedir. 

 

Vakfiyelerde, fıkıh dersinin usul ve furuu (ana konular ve teferruat 

hususlar) ile birlikte verilmesi konusunda ifadeler yer almaktadır 18. 

 

Dinler Tarihi: Her mektep vakfiyesinde rastlanmamakla birlikte, bazı 

mekteplerde dinler ile alakalı bilgilerin (ilmü'l-edyan) verilmesinin 

istendiğine tanık olmaktayız 19. Bu dersin, diğer dersler arasında 

çocuklara öğretilmeye çalışılmasının son derece manidar olduğunu 

düşünüyoruz. 

 

Müslüman çocuklarına, dünya üzerindeki diğer dinler hakkında genel 



bilgiler verilerek, İslam 'ın bu dinler arasındaki yerini tesbit etmelerinin 

sağlanması, bu dersin muhtemel amaçlarından biri olmalıdır .Yine 

ihtimal ki, bu derste, İslam'ın öğretisine göre, ilk insan ve ilk peygamber 

kabul edilen Hz. Adem'den başlayarak, son peygamber Hz. 

Muhammned (as)'e kadar olan peygamberler pedagojik bir biçimde 

çocuklara aktarılıyordu. Ayrıca bu derste, İlahi dinler ile batıl dinler 

hakkındaki bilgilerin yanısıra, İlahi dinler arasındaki benzerliklere ya 

da farklılıklara da temas edilmesi mu1ıtemeldir. Bunu, bir İslam Tarihi 

dersi olarak algılamak da mümkün görünmektedir. 

 

Sarf-nahiv: Mekteplerde, vakfiyelere nazaran verildiği görülen 

derslerden biri de sarf ve nahiv idi 20. Osmanlıca dilbilgisinin aktarıldığı 

anlaşılan sarf dersinde, dilin çekim şekilleri, yapımı ve kullanımı 

konuları üzerinde durulmaktaydı (morfoloji). Bu dersin nahiv 

bölümünde ise, kelimelerin birbirine bağlanmasıyla oluşturulan söz ve 

cümlelere yer veriliyordu (sentax). 

 

Mektep öğrencilerinden önemli bir kısmının, bir üst eğitim-öğretim 

kurumu olan medreselere devam edecekleri düşünülürse, sarf ve nahiv 

dersinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Yazmayı öğrenen medrese öğrencileri, kitapların tab' edilemediği ve 

elyazısıyla çoğaltılmış eserleri bulamadıkları veya alamadıkları bu klasik 

dönemde, sorumlu tutuldukları eserleri istinsah etmek zorunda 

kalıyordu 21. Dolayısıyla bu da, belli bir dilbilgisi ve kompozisyon 

tecrübesini gerekli kılıyordu. Bu dersi, Kur'an okumaya başlamazdan 

önce öğretilen elifbanın bir devamı olarak düşünmek de mümkündür. 

 

Ahlak (edeb): Mekteplerde ihmal edilmediği anlaşılan bu dersin 

muhtemel amacının, kişiliğin teşekkül ettiği bu dönemde, çocukların 

İslam'ın yüce değerleri doğrultusunda yönlendirilmesi, aileye, topluma 

ve millete daha faydalı hale getirilmesi olduğunda şüphe yoktur 22. 

 

Vakfiyelerde, çocuklara ders verecek kişilerin tespitinde bu tür 

vasıfların aranması 23, velilerin duyarlığının vakıflara tesiriyle de 

açıklanabilir. Mektepte görev yapan muallimlerin, ''mucib-i 'azl ef'al-i 

şeni'ası zahir'' 24 ya da ''enva '- ı hıyaneti, şer'a muhalif şena'ati şer'an 

zahir'' 25 olduğunda, hemen ''izalesi'' cihetine gidiliyor ve görevlerinden 

el çektiriliyordu. Bütün bunlar, çoğu zaman velilerin şikayeti veya 

doğrudan doğruya vakıf yönetiminin istekleri doğrultusunda 

gerçekleştiriliyordu 26. 

 

Aritmetik: Mekteplerde verildiğini tahmin ettiğimiz, ancak ilgili dönem 

kaynaklarında bilgi bulamadığımız derslerden biri de aritmetik 

olmalıdır. Mektepte kaldıkları süre içerisinde, belki ilk bir-iki yıl 

verilmese de, ilerleyen dönemlerde böyle bir dersin çocuklara 

öğretildiğini düşünüyoruz. Basit aritmetik kuralların ve özellikle dört 

işlemin yer aldığı bir aritmetik dersinin, gündelik hayatın önemli 

unsurlarından ve vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olduğunda şüphe 

yoktur. 

 



Klasik dönemde Bursa mahkeme sicillerine intikal etmiş vakfiye ve arşiv 

belgelerinde, yukarıda aktarılan derslerin dışında mektep öğrencilerine 

verilen herhangi bir derse -şimdilik rastlanmamaktadır. 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Osmanlı klasik dönemi Bursa sıbyan mekteplerinde verilen derslerle 

ilgili aktarılan biçimde bir panoramayla karşılaşılmaktadır. Ancak, 

bütün bu derslerin, her mektepte verildiğini iddia etmek son derece 

güçtür. Bununla birlikte, bu derslerin önemli bir bölümünün 

mekteplerde ortak dersler olarak öğretildiği söylenebilir. Bu ortak 

derslerin başında da, müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerım'in 

belletilmesi gelmektedir. Başlangıçta elifbanın öğretiminin 

gerçekleştirildiği bu dersin, ilerleyen bölümlerinde bazı kısa surelerin 

ezberletilmesi sözkonusuydu. 

 

Kur'an dersinin yanısıra günlük yaşamda karşılaşılabilecek birtakım 

dini sorunların çözümünün öğretildiği fıkıh ile kullanılan dilin daha iyi 

öğrenilebilmesi için sarf-nahiv dersleri de vardı. Öğrencilere ahlak/edeb 

dersi verilerek kişiliklerin oluşumuna özen gösteriliyordu. Bazı 

mekteplerde verilen dinler tarihi dersi ise oldukça enteresan bir durum 

arzetmektedir. İslam'ın dışındaki diğer dinler hakkında bazı bilgilerin 

verildiği çağın, yaklaşık 6-10 yaş arası olması dikkate şayandır. Böyle bir 

müfredat içinde, hayatta en çok ihtiyaç hissedilen aritmetik gibi bir 

dersin verildiğini de kuvvetle tahmin ediyoruz. 

 

Mekteplerde okutulmakta olan derslerin yıllara göre dağılımı ile ilgili 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda bahsedilen 

derslerin önemli bir kısmının üst sınıflarda da okutulduğu ve belki de bu 

derslere birtakım ilavelerin yapıldığı söylenebilir. Klasik dönemin sosyo-

kültürel şartları dikkate alındığında, çocukların ilköğrenimleri sırasında 

gördükleri bu derslerin, belli bir sistem dahilinde ve örgün bir eğitim-

öğretim yaklaşımıyla okutulduğu anlaşılmaktadır . 

 

                                                              

--------------------------------------------------------------------------------- 

*Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi (Bursa) 

 

1-18-21 Haziran 1997'de Bursa'da yapılan VIII. Uluslararası 

Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi'nin değerlendirme 

oturumunda konuşan bir profesör, benzer bir iddiayı serdederek, 

Türkiye'nin sosyo-kültürel ve ekonomik geri kalmışlığının sebepleri 

arasında, Osmanlılar'da ciddi anlamda bir eğitim-öğretimden söz 

edilemeyeceğini ifade etmiş ve düzenli tedrisat yapılan mekteplerin 

bulunduğuna ise inanmadığını anlatmıştı. 

 

2-Bursa'da Sitti Hatun ve Hoca İlyas mektepleri, günümüze birçok 

onarımın gerçekleştirilebilmesi sonrasında gelebilmiş olup bu 
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 Türk Solu Neden İktidar Alternatifi Olamıyor?  

  

Türk solu, 50 yıldır neden Bülent Ecevit dışında ikinci 

bir başbakan çıkaramıyor? Aynı sürede sağ kulvarda 

Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Recep Tayyip 

Erdoğan iktidara gelirken, Türk solunun lider adayları 

hangi sebeplerle bunu başaramıyor?  
 

 

Ağır Ceza Reisi Şevki Bey, İstanbul’da görev yaparken bir gün Ankara’dan haber 

gelir. Adalet Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi Sezai Bey, bir davada yakını lehine karar 

verilmesini istiyordur. Şevki Bey, “Yetim hakkı yedirtmem.” deyip restini çekince 

teftişe tâbi tutulur, hakkında görev hataları gerekçesiyle dava açılır. Üstelik maaşı 

yarıya indirilir. Ardından iki küçük oğlu Galatasaray Lisesi’nde öğrenci olmasına 

rağmen Aydın’a sürgün gönderilir. 

 



Bu olay, 1939 Türkiye’sinde gerçekleşti. Şevki Bey davadan beraat etmesine rağmen 

İstanbul’daki görevine iade edilmedi. Meslek hayatında hep en iyi sicillerle mümtazen 

terfi ettiği için Yargıtay üyesi olmaya hak kazanmasına rağmen ondan bu hak da 

esirgendi. 43 yıl boyunca hâkim olarak Türk adaletine hizmet eden ve yüksek hâkim 

olamadan emekli edilen Şevki Bey, Turgut Özal’ın çalışma arkadaşlarından 

Mükerrem Taşçıoğlu’nun babasından başkası değil. O gün İstanbul’da tren garından 

babası ve annesini ağabeyi Muharrem ile birlikte Aydın’a uğurlayan Mükerrem 11 

yaşındaydı ve artık okula yatılı olarak devam etmek zorundaydı. 

 

Babasının yaşadığı bu olaylar, Mükerrem Taşçıoğlu’nu öğrencilik yıllarından itibaren 

CHP karşıtı siyasi faaliyetlere yöneltti. 1950’lerde milliyetçilerin öğrenci lideri oldu, 

ardından da ANAP’ın kurucusu. Sonraki yıllarda Süleyman Demirel’in yanında 

Dışişleri Bakanlığına kadar yükselen Hayrettin Erkmen’i CHP karşıtı yapan şey de 

benzer bir olaydı. Köyde vergisini veremeyen bir köylünün jandarma dipçiği ile 

uçurumdan yuvarlanışını gören küçük Hayrettin, bu olayın etkisiyle siyasete girmeye 

karar verdi. Gerek Taşçıoğlu ve Erkmen gibi okumuşlar, gerekse CHP’nin 

karşısındaki partilere yönelen geniş halk kitleleri, sağ ile sol arasında bir tercih 

yapmıyordu. Çünkü Türkiye’de henüz “sağ-sol” ayırımı yoktu. Nitekim 1950’de 

Demokrat Parti’yi iktidara getiren Anadolu insanı “Demokrat” kavramının ne 

olduğunu bilmediği için bunu “Demirkırat” olarak telaffuz etti. CHP, devletin 

“ceberrut” partisiydi, Demirkırat ise halkın partisi olacaktı. 

 

1960’lı yıllara kadar CHP solcu bir parti olarak görülmüyordu. Zaten ben solcuyum 

demek, “komünistim” şeklinde algılanıyordu ve ağır bir suçtu. Her türlü sol hareket 

devletten “komünizm” muamelesi görüyordu. 1965 ortasına kadar bu böyle sürdü. O 

yıl Türkiye genel seçimlere gidiyordu. 29 Temmuz 1965 günü İsmet İnönü, CHP genel 

başkanı olarak Milliyet gazetesine şu açıklamayı yaptı: “CHP bünyesi itibariyle 

devletçi bir partidir ve bu sıfatla elbette ortanın solunda bir anlayıştadır… Adalet 

Partisi sağcıdır. Onlara söylüyorum, siz sağı koruyun aşırılardan, ben solu koruyayım. 

O zaman memlekette korkuya yer kalmaz. Onların karşısında biz sol bir partiyiz. 

Bizim solumuzda da bir tehlike var; biz kendimizi onlardan koruruz.” 

 

“ORTANIN SOLU MOSKOVA’NIN YOLU” 

 

İnönü’nün bu sözlerinden sonra, solculuk Türkiye’de günah olmaktan çıktı, legal hale 

geldi. CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Ecevit’in yakın 

arkadaşı Ahmet İsvan’ın deyimiyle, o tarihe kadar sol öylesine ağır bir suçtu ki 

söyleyeni çarpardı. Bunu ancak İnönü gibi devletle özdeşleşmiş kimliğe sahip, 

dokunulmaz bir kişi dile getirebilirdi. Ama Demirel’in Adalet Partisi’ne göre, “ortanın 

solu” da komünizmden başka bir şey değildi. “Ortanın solu, Moskova’nın yolu” 

sloganı böyle doğdu.  

 

“Ortanın solu Moskova’nın yolu” tartışması bir yana gerçekte CHP’nin hâlâ sosyal 

demokrat bir kimliği yoktu. 1972’de Bülent Ecevit, İsmet İnönü’yü yenilgiye uğratıp 

CHP genel başkanı olunca gazetelerin “şef partisinden halk partisine” başlıklarını 

kullanması bu açıdan hayli ilginçti. Bir yıl sonra, 1973 seçimlerinde “Halkçı Ecevit” ve 

“Karaoğlan” sloganları böyle doğdu. Ecevit’e Karaoğlan lakabı, Sivas’ta kendisini 

dinlemeye gelen yaşlı bir Anadolu kadını tarafından takıldı. Ecevit’in bakanlarından 

Orhan Birgit’in deyimiyle, CHP ile halk arasındaki 50 yıllık duvarları ilk defa Ecevit 

yıktı. 1973 seçimlerinde yüzde 33 oyla birinci olan CHP, 1977 seçimlerinde yüzde 41,4 



oyla yine birinci oldu. 

 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra eski partilerin kapatıldığı, Özal’ın iktidar olduğu 

dönemde, Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti, 1989 belediye 

seçimlerinde yüzde 28,7 oyla birinci parti olup Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir 

belediye başkanlıklarını kazanınca; solun yeniden iktidar alternatifi haline geldiği 

düşünülmeye başlandı. Ne var ki, 1993 yazında patlak veren İSKİ skandalı her şeyi alt 

üst etti. Bunun en çarpıcı yansıması Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Ertuğrul Özkök’ün 19 Ağustos 1993 tarihli köşesinde yer alan şu cümleydi: “Sadece 

sağcılar namussuzluk yapabilir, solcular günahtan arınmış varlıklardır safsatası artık 

bitmiştir.” O yılların tek özel televizyon kanalında yorum yapan Engin Ardıç, 

ekranlardan SHP’ye “Sosyal Hırsızlar Partisi” diye bağırıyordu.  

 

“Müteahhitler SHP’yi ele geçirmiş. İSKİ skandalı bu müteahhitler takımıyla parti 

içindeki işbirlikçilerinin ortak ürünü.” tezi o günlerde yoğun taraftar buldu. Nitekim, 

o sıralarda yapılan araştırmaya göre SHP’nin 76 il başkanından 28’i müteahhitti. 

İstanbul, İzmir ve Adana gibi büyük illerin başkanları da müteahhitti. Bir yıl sonra 

meydana gelen bir başka olay, solun halk nezdindeki imajını bir daha yerle bir etti. 

SHP’li Bayındırlık Bakanı Mustafa Yılmaz, “SHP örgütü benden usulsüz taleplerde 

bulunuyor.” gibi zehir zemberek bir açıklamayla bakanlıktan istifa etti. Yılmaz, 

SHP’li müteahhitlerden gelen talepler karşısında bakanlık koltuğunda ancak iki ay 

dayanabilmişti. 

 

ECEVİT’İN İNANÇLARA SAYGILI LAİKLİK SÖYLEMİ 

 

Durum böyle olunca, potansiyel sol oylar olarak görülen varoş oylarının yeni talibi 

Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi oldu. SHP eridikçe, 1994 seçimlerinden itibaren 

Refah Partisi oy patlaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Recep 

Tayyip Erdoğan’a kaptıran SHP, öteki büyük şehir belediyelerini de kaybetti. SHP bu 

şekilde eriyip varoş oylarını RP’ye kaptırırken, 1990’lı yıllar tıpkı 1980 öncesindeki 

gibi yeniden Ecevit’in yükselişine sahne oldu.  

 

Daha 19 Mayıs 1958’de CHP Ankara milletvekili iken Ulus gazetesinde yazdığı yazıda 

“İrtica, demokratik bir düzen içinde önlenmesi imkânsız bir tehlike olmaktan 

çıkmıştır.” diyen Ecevit, “inançlara saygılı laiklik” anlayışıyla hem 1999 seçimlerinde 

yüzde 22 oyla solun birinci partisi oldu, hem de Cumhuriyet Halk Partisi’ni barajın 

altına itti. “Laikliğe en yakın din İslam dinidir. Yeter ki laiklik barbarca 

uygulanmasın, inanç özgürlüğü kısıtlanmasın.” diyen Ecevit’in bu yaklaşımı, 1980 

öncesi siyasi galibiyetlerinde de etkiliydi. Örneğin 1973 seçimleri öncesinde şöyle 

demişti: “CHP, Türk halkının dinî inançlarının, dine bağlılığının, demokratik 

yollardan ve sosyal adaletle kalkınma için bir engel değil, tersine kolaylaştırıcı bir 

etken olduğu inancındadır.” 

 

1999’daki seçim zaferinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon kuran Ecevit, 

Prof. Ahmet Taner Kışlalı’nın Ankara Kocatepe Camii’nde yapılan cenaze töreninde 

bazı sol gurupların “Başbuğ Ecevit” sloganlarına muhatap oldu. 

 

ECEVİT NEDEN DSP’Yİ KURMA İHTİYACI HİSSETTİ? 

 

Bu eleştirileri dikkate almayan Ecevit, 1980 sonrasında yeniden CHP’nin başına 



geçmek yerine neden Demokratik Sol Parti’yi kurduğunu şöyle açıklıyordu: “CHP 

zaten bir burjuva partisiydi. O misyonunu tamamladı. Sosyal demokrat bir parti 

olamadı.” İlginç olan yıllar sonra aynı sözlerin bugünkü CHP için, Koç Üniversitesi 

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Fuat Keyman tarafından da dile getirilmesi. 

Prof. Keyman, “CHP bir an için yok olsa siyasette eksikliği fark edilmez. Avrupa 

Birliği’ne giren bir Türkiye’de, hâlâ sırtını devlete dayamış bugünkü CHP’nin yeri 

olamaz. Sosyal demokrat bir parti ancak CHP dışında bir partiyle oluşur.” diyor. 

 

Aslında CHP lideri Deniz Baykal da Ecevit’i başbakanlığa taşıyan sırrın farkına 

varmış durumda. Nitekim, Ecevit’in “inançlara saygılı laiklik” anlayışına paralel 

olarak 2002 seçimleri öncesinde “Anadolu solu” kavramını ortaya attı. Baykal, 28 

Şubat süreci dönemindeki bir röportajında, “Paylaşım solculuğu değil, üretim 

solculuğu yapacağız.” sözleriyle de toplumun belirli kesimlerine açılma çabasına girdi. 

 

Ama, 28 Şubat süreci olarak bilinen 1997’den bu yana CHP’nin bazı söylem ve 

yaklaşımları, partinin “sosyal demokrat” kimliğini yine tartışmaya açtı. Örneğin, 28 

Şubat sürecinde partinin genel sekreteri olan Adnan Keskin’in, yer yer dindar 

insanları rencide eden ağır söylemleri hafızalardan silinmedi. Keskin, bugün Baykal’ın 

yanında değil, ama onun boşluğunu zaman zaman Ali Topuz dolduruyor. Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nin iktidar olduğu son yıllarda da CHP, yine sert laiklik çıkışlarını 

ana siyasi malzemesi haline getirdi. CHP’nin özellikle Avrupa Birliği ve Güneydoğu 

sorunu ile ilgili yaklaşımları tartışmaların odağında. 

 

Türkiye’de başbakan olan liderlere bakıldığında, “Sırtımızda arpa tozu var” diyen 

Demirel, halkın Çoban Sülü’süydü. Ecevit Karaoğlan’dı. Özal, karşıtları için ne kadar 

“Çankaya’nın şişmanı” ise, halk tabanında o kadar Tonton Amca’ydı. 

 

Aynı kitleler, ‘Kasımpaşalı Tayyip’te bir şeyler buldu. Daha sonra Deniz Baykal’dan 

kopup kendi partisini kuran Yaşar Nuri Öztürk, CHP’de iken Baykal için 

“Yağızoğlan” lakabını kullanmıştı. Eğer günün birinde bu tabir halk tabanında da 

makes bulursa o zaman Baykal’a başbakanlık yolu açılır. 

 

DENİZ BAYKAL BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA OTURABİLİR Mİ? 

 

Eğer bu gerçekleşirse Baykal, Başbakanlık koltuğuna oturabilir. Ama eğer seçmen 

Baykal’a “Yağızoğlan” lakabını vermezse, halkla bütünleşme potansiyeline sahip 

soldaki öteki lider adaylarına sıra gelecek. İlginç olan bu adayların çoğunlukla Ecevit 

profilini andırması. Bunların başında Murat Karayalçın, Ertuğrul Günay ve Mustafa 

Sarıgül geliyor. 1980 öncesindeki Ecevit hükümetlerinde Köy İşleri Bakanı Ali 

Topuz’un müsteşar yardımcılığını yapan Karayalçın, Turgut Özal’ın Anavatan 

Partisi’nde görmek istediği bir kişiydi. Özal, 1984 belediye seçimleri öncesinde 

Karayalçın’a danışmanı Adnan Kahveci’yi gönderip, “Seni Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı yapmak istiyorum.” demiş, Karayalçın “Ben sosyal demokratım.” 

diyerek bunu kabul etmemişti. 

 

Henüz bir parti lideri olarak ortaya çıkma zemini bulamamış olan Şişli Belediye 

Başkanı Mustafa Sarıgül de alışılmış klasik “sosyal demokrat” çizginin dışında bir 

siyasetçi. Annesinin cenazesine DYP lideri Mehmet Ağar’ın katılması bunu gösterdi. 

Geçmiş’te Deniz Baykal’a karşı genel başkan adayı olmuş Ertuğrul Günay da klasik 

bir solcu değil. Günay o günlerde, “Eğer CHP’ye genel başkan olsaydım, Fazilet 



Partisi’nden bile CHP’ye geçmeye hazır olan belediye başkanları vardı.” demişti. 

Fakat solun giderek genişleyen parçalı yapısı içinde ne Karayalçın, ne Sarıgül, ne de 

Günay, şu ana kadar gelecekteki tek lider adayı olarak güçlü bir pozisyon elde 

edebilmiş değil. 

 

Aksiyon’a konuşan Prof. Keyman’ın söylediği gibi, bu yapısıyla Türk solunun 

gelecekte iktidara gelmesi tamamen imkansız mı; yoksa Hürriyet gazetesi yazarı Tufan 

Türenç’in dediği gibi sol partiler birleşirse yeniden AKP’ye karşı iktidar alternatifi 

olabilir mi? 28 Şubat’ın “yargısız infazlarına” sahip çıkan ve katı bir “laiklik 

koruyuculuğu” misyonunu üstlenen CHP’nin, 60 yıl sonra yeni Mükerrem Taşçıoğlu, 

Hayrettin Erkmen vakıalarıyla özdeşleştiğini söyleyenler haklıysa Prof. Keyman’ın 

kehaneti doğru çıkacak. Bunca lider adayı uzlaşmayı başarıp solda birliği sağlarsa 

belki de Tufan Türenç’in kehaneti gerçekleşecek.  

 

 

 

“SOL BİRLEŞMEDEN İKTİDARA GELEMEZ” 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Tufan Türenç, sorularımızı cevaplandırdı: 

 

-Bülent Ecevit’in ölümü ile CHP’nin önümüzdeki seçimlerde birinci parti olma şansı 

arttı mı? 

 

Pek öyle bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Çünkü daha sandığa epeyce var. 

Anketlerde AKP yüzde otuz diyen var, yüzde 21 diyen var. CHP’ye yüzde 13 diyen 

var, yüzde 20 diyen var. Şu anda kararsızlar çok geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. 

Gerçek eğilimler sandık yaklaştıkça daha çok belirginleşir, ama CHP’nin ve solun 

iktidar olması için solun birleşmesi lazım. Birleşirse bir alternatif olabilir. Kesin tek 

başına bir iktidar çıkarabilir demiyorum; ama AKP’ye karşı bir alternatif olabilir. 

 

-Solu iktidara taşıyacak olan lider Deniz Baykal mı? 

 

Üst kesimde, elit kesimde, aydın kesimde Deniz Baykal’a karşı bir tepki olduğu gerçek. 

Ama bu tepkinin halkta, ne oranda olduğunu kestiremiyorum. Tabanda o tepki var 

mı, yok mu, onu da seçim yaklaştıkça göreceğiz. CHP’ye olan eğilimi mitingler, 

kamuoyu yoklamaları gösterecek. Ayrıca, AKP’deki gerileme devam mı edecek; yoksa 

AKP toparlanacak mı, onu da göreceğiz.  

 

-CHP’nin şu andaki söylemleri ile Milliyetçi Hareket Partisi’ni andırdığını söyleyenler 

var. 

 

Saçma sapan bir şey. Olur mu öyle şey? CHP’nin politikası belli, geçmişi belli, 

ideolojisi belli. MHP ile uzaktan yakından ilgisi yok.  

 

-Bu eleştiri Avrupa Birliği (AB), Güneydoğu gibi sorunlara yaklaşım bakımından dile 

getiriliyor 

 

AB bakımından da CHP ile MHP’nin görüşlerinde dünya kadar farklar var. CHP 

AB’ye girmeyelim demiyor. Belli şartlarda girelim, kimliğimizi koruyalım, belli 

ödünleri vermeyelim diyor. MHP öyle demiyor. Genelde AB’ye karşı. -Türk solu neden 



tek başına iktidar olamıyor? 

 

Cumhuriyet tarihine bakarsanız, Türkiye’de sol hiçbir zaman sağ kadar şanslı 

olmamıştır. Genelde yüzde 65 sağ, yüzde 35 sol arasındadır bu iş. Çok partili yapıya 

geçtiğimizden bu yana hep sağcı iktidarlar daha kuvvetli, daha büyük oy oranına 

sahip. Avrupa’da sol partiler iktidara geliyor, ama ideolojiler oralarda bizdeki kadar 

keskin değil. Bizde de bu düzeye geliyor. Sol ideoloji yumuşadı. Merkeze daha çok 

kayma oldu. En aşırı sol partiler bile merkeze kayıyor. 

 

-Ama Ecevit 1980 öncesinde iki defa iktidara gelebildi… 

 

Ecevit bunu tersine çevirmeyi başaran bir adam oldu. Solu halka indirdi ve halka 

sevdirdi, ama o bile solu tek başına iktidar yapamadı. Yüzde 41 oya ulaşmasına 

rağmen. Solcu olarak yine azınlıktasınız. Bu artık yerleşmiş bir şey. Sol bir partinin 

iktidara gelmesi sağ bir partinin gelmesinden çok daha zor. 40 yıldır bunu izledik. 

 

-Ecevit’in inançlara saygılı laiklik anlayışı vardı. Bir ara Deniz Baykal da Anadolu 

solu söylemini ortaya attı. Solun böyle bir dönüşüme ihtiyacı yok mu? 

 

Anadolu hoşgörüsü, Anadolu aydınlanması zaten solun kendi felsefesi içinde var. Sol 

emeğe saygılı, yoksuldan yana, dar gelirliden yana. İnsanları daha mutlu yaşatma 

rejimine dönük. 1973, 1977 seçim kampanyalarını incelerseniz oradaki sloganların ne 

kadar çok insancıl olduğunu, Ecevit’in hangi toplum kesimlerine hitap ettiğini 

görürsünüz. Ecevit her iki kampanyada da dar gelirli kesimlerin kadınlarını çok 

etkiledi ve onların sayesinde solu bu oylara taşıdı… 

 

-Peki şu anda CHP’nin söylemlerinde bir problem yok mu? 

 

Bana göre yok. CHP Türkiye’nin birliği, bölünmezliği, toplumun birliği konusunda 

tabii ki duyarlı. Bunlarda duyarlı ve tek bayrak, tek millet, tek toplum dedi diye MHP 

ile özdeşleştirmek doğru bir değerlendirme değil. Onu her aklı başında insanın kabul 

etmesi lazım… 

 

-Ama 28 Şubat süreci ve onu izleyen dönemdeki benzer söylemlerle CHP 1999 

seçimlerinde barajın altında kalmadı mı? Erbakan’a karşı çıkalım derken işin dozu 

kaçmadı mı? 

 

Eğer o zaman CHP Erbakan’a karşı durmasaydı kendi varlığını inkâr ederdi. Çünkü 

CHP’ye göre Erbakan’ın partisi Cumhuriyete karşı bir partiydi. Ne diyor CHP? 

Cumhuriyetin korucusu bir partiyim, bunu daima korurum.  

 

-O tarihlerde Adnan Keskin gibi CHP’lilerin yaklaşımları partinin barajın altında 

kalmasında etkili olmadı mı? 

 

CHP’nin barajın altında kalması, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından kaynaklandı. 

DSP ve MHP’nin oyları patladı. CHP’nin oyları yüzde onun altında kaldı. 

 

-Mustafa Sarıgül, solu tek başına iktidara getiririm diyor. 

 



Sarıgül’ün solu tek başına iktidara getirmesini ben ciddiye almam. İddia güzel bir şey 

de, yere basması lazım. Öyle bir şeyi görmüyorum. (Aksiyon dergisi.07-12-2006) 



****ablo 1 

Sezer kına yaksın! 

  

Tamam anladık, başörtüsü sorununu çözemiyorsunuz. Bizler öz yurdumuzda 

paryayız. Kara deriliyiz biz.. Çankaya’dan sonra, Yargıtay salonlarından da 

kovulduk. İnandığımız gibi yaşama hürriyetimiz yok bizim. İnancımızı, felsefi ve 

vicdani kanaatlerimizi dışarıda çıkartıp ondan sonra gireceğiz kamu alanına. Tapu 

dairesine, nüfus idaresine girerken de, nüfus cüzdanı alırken de öyle mi? Böyle bir 

ülkede yaşanmaz. Ben terk ederim. Bu zulmü, bu dayatmayı sevemem. Direnirim. 

Tehlikeli hale gelirim.  

Bu ağır bir tahriktir. Aşağılamadır. Bu bir psikolojik harptir, Birileri düğmeye 

bastı ve bir süreden beri bir zamanlar Hürriyet gazetesinin manşetlerine çıkardığı 

“Topyekun harp” başlatıldı..  

Hadi aslanlarım başörtülü hanımları SSK ve devlet hastahanelerine de kabul 

etmeyin. Ölsünler. Çağdaş Türkiye öyle mi? Yaşasın uygarlık!  

Bakın bu milletin cevabı ağır olur. Sabrımızı istismar etmeyin. Germeyin. Darbe 

heveslileri, böyle bir girişim karşısında milli galeyan onları bu defa perişan eder.  

Ne olacak şimdi. Bir yerde başka türlü, başka yerde başka türlü mü olacak. Eğer bu 

hakim doğru yaptı ise nüfus memuru hakkında işlem yapacak mısınız ya da bu 

hakim hakkında bir işlem yapılacak mı?  

Yarın bir trafik polisi, otoyol kamusal alandır, başörtünü çıkar derse bir bayana, ne 

olacak. Bu işi çözmesi gereken parlamentodur. Ve bu iş çığırından çıkmadan, bir an 

önce çözülmek zorundadır. Çünkü yarın kontrol edilemez hale gelebilir.  

Evet evet bu bir Dreyfüs, bir Galile Galieo davasına dönecek.. Sezer kına yaksın 

otursun şimdi. O başlattı. Önce ekonomiyi çökert, şimdi Çankaya’daki adam akıl 

almaz uygulamaları ile toplumsal barışı dinamitleyen uygulamalara öncülük ediyor. 

Beyler biz herkes için adalet ve özgürlük istiyoruz.  

Tamam başörtüsü sorununu çözmeye gücünüz yetmiyor. Neyi bekliyorsunuz.. Daha 

bizim ne yapmamız gerek. Üçte iki çoğunluk yetmiyor mu, toplumsal destek için..  

Kasımpaşalı delikanlı şimdi ne yapacak? Milletin sabrı kalmadı.. Devletin 

istihbaratını derin güçlere, derin aileye emanet ederek mi geleceksiniz bu işlerin 

üstesinden. Peki bu işi yapamıyosunuz da, Ankara meydanlarında YÖK’ü protesto 

eden çocuklara meydan dayağı çekilmesini de mi engelliyemiyorsunuz. Buna da mı 

gücünüz yetmiyor.. Kadıköy’de 6 günde bu çocuklar 3 kez meydan dayağı yediler. 

Sonra Ankara’da bu rezalet.. Neyse ki İstanbul Üniversitesi’nin önünde polis daha 

anlayışlı davrandı. Ankara’daki olaylarda 20 polis ile 50 öğrenci yaralandı, 10 kişi 

gözaltına alındı.  

Sadece bundan ibaret değil yaşanan rezalet. Güya toplantı ve gösteri izne tabi değil. 

Toplantı yeri çoğu ilde şehrin en sağır soktasında. Git kurdunu orada dök der gibi. 

Amaç kamuyu engellemekse bu uygulama saçma. Tertip heyetinin ikamet ve nüfus 

kaydı, sabıka kaydı, dernek kararı, bir de noter tasdiki, hatta konuşmacının ne 

konuşacağı, sabıka kaydı. Sonra tertip heyetini karakola çağırıp, bu imza senin mi 

diye sorulması, tertip heyeti üyelerinin adres ve kimlik tesbiti uygulaması diye 

muhtara, imama, komşulara bilgi sormalar.. Kapalı salon toplantısında artık 

alıştık, hükümet komiseri başköşede. Sivil toplum, hükümet dışı topluluktur. 

Hükümet komiserinin işi ne orada? Emniyet foto film merkezi gelmiş konuşmacı ve 



tüm izleyicileri kayda alıyor.. Birçok memur fişlenirim korkusu ile salona bile 

yaklaşmıyor. Dinleyenlerden alkışlayanlar da kayda alınıyor. Hem konuşmacı 

potansiyel suçlu, hem de izleyenler. Kim hangi söze nasıl tepki veriyor devlet onları 

fişliyor..  

Tabii bu arada bir de otosansür sözkonusu. Karşınızda birileri nerede yanlış 

yapacağını tesbit etmeye çalışıyor. Oryantasyon ve konsantransyon sorunu 

yaşıyorsunuz. Sizin entelektüel mülkiyet hakkınızın kaba bir şekilde cabası sonra. 

Sonra sizin ne dediğinizi anlayamayan memurların yanlış yazımı ile çarpıtılan 

sözleriniz ve ardından yıllar sürecek yargılamalar. Polise “kamerayı kapat” 

diyorsunuz, hakkınızda dava açılıyor, “görevli memurun görevine mani olmak”tan..  

Yaşanır mı böyle bir memlekette. Çözün bu işi. Anayasa’yı değiştirmek gerekmiyor 

bunun için, kanun çıkarmak da. Bir genelge yeter. Hem meydan dayağı 

çekeceksiniz, hem de inancımızın gereklerine uyarak kamu alanına girmemizi 

engelleyeceksiniz, yarın tapu da vermeyecek, ehliyet, kimlik, pasaport, okul yasak, 

evlilikleri de tasdik etmeyin, parka da sokmayın bizi.  

Bu iş böyle giderse gidecek bir başka ülke bulurum kendime. Burada kalırsam 

tehlikeli olurum. Bakarsınız gider Yunanistan’a sığınırım.. Ama şunu söyleyeyim, 

işte şimdi büyük bir hata yaptınız, kaybedenlerden olacaksınız. Karanlığın en koyu 

anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Şimdi insanlar bu şokla uyanacaklar. 

Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Sezer’in başlattığı kriz şimdi 

bugün bu noktaya geldi. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler.. Selam ve 

dua ile. 

  

 Abdurrahman Dilipak vakit.9-11-2003 

  

   

  

  

Bu İncil Hristiyanları Sarstı 

09.04.2006 15:23 

Mısır'da bir çöl mağarasında 1700 yıllık el yazması "Yehuda İncili" buludu. İncil'deki 

bilgiler Hristiyan Alemini ezberini bozacak cinsten. 
  

Yeni İncil’e göre Hz. İsa’yı ihbar eden havari olarak bilinen Yehuda aslında hain 

değilmiş. Hz. İsa kendisini, ruhunu hapseden bedenden kurtarması görevini 

Yehuda’ya vermiş. Bu İncil’e göre Yehuda "sadık havari" olarak yorumlanıyor. 

 

HIRİSTİYAN ilahiyatında devrim niteliğinde yepyeni bulgular ortaya çıktı. Klasik 

teolojide "Hz.İsa’ya ihanet eden ve para karşılığında onu satan havari" olarak bilinen 

Yehuda’nın, aslında bizzat İsa’nın isteği üzerine onu Romalılar’a ihbar ettiği 

tartışması başladı.  

 

National Geographic Dergisi, "Yehuda İncili" adı verilen ve Mısır’daki bir çöl 

mağarasında bulunan 1700 yıllık el yazmalarını kamuoyuna açıkladı. Bu versiyona 

  



göre, İsa, yakın çevresinde ölüme gitmek arzusunu bilen tek kişinin Yehuda olduğuna 

inanıyordu. Böylece, hep "kötü adam" olarak algılanan Yehuda, tamamen aksi bir 

konumda ve "iyi adam" olarak yorumlanmış oluyor.  

 

Yehuda İncili’ne göre, İsa, Yehuda’ya, "Diğer yakın müritlerimin hepsini aşarak, beni 

kurban vereceksin" dedi. Kuzey Carolina Üniversitesi’nden teoloji profesörü Bart 

Eherman, yeni versiyona göre, İsa’nın, hem ruh hem de beden olarak hapsedilmiş 

olduğunu ve Yehuda’nın da fiziksel ölümün gerçekleşmesini sağlayarak İsa’nın 

yeryüzünden kaçışının yolunu açtığını söyledi.  

 

Hıristiyan din adamı Donald Senior, yeni belgenin, Hıristiyanlığın erken dönemlerinin 

canlılığını gösterdiğini kaydetti.  

 

YEHUDA KENDİNİ ASMIŞTI  

 

Yehuda İncili’ni kimin yazdığı bilinmiyor. Bu belgeden, ilk kez, 180 yılında Lyon’da 

bir papaz tarafından söz edilmişti. Yeni Ahit, Yehuda’yı bir "hain" olarak niteliyor. 

Klasik inanışa göre, 30 adet gümüş para alan Yehuda, İsa’nın yerini Roma askerlerine 

bildirmişti. İsa yakalanıp çarmıha gerilince, bu ihanetine kendi de dayanamayan 

Yehuda, aldığı paraları iade edip kendini asmıştı. 

 

Yeni Ahit’in dört ayrı versiyonu (Matta, Luka, Markos, Yuhanna İncilleri) bulunuyor. 

Ancak, İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra daha birçok versiyonun yazıldığı da 

biliniyor. Fahişeyken İsa’nın müridi olan Mecdeli Meryem’in bile bir ayrı versiyon 

yazdığı ileri sürülüyor.  

 

Hıristiyanlıkta adım adım şüphecilik  

 

1959 yılında Thomas İncili ilk kez İngilizce olarak yayınlandığında Hıristiyan dünyası, 

dört İncil’in dışında başka bir incil daha bulunduğunu öğrenince şok geçirmişti. 

"Şüpheci Thomas" olarak bilinen havarinin çevresinde bir agnostik topluluğu 

oluştuğu ilk kez duyuluyordu.  

 

Dan Brown’ın Da Vinci Şifresi adlı romanındaki iddialar da şüpheciliği tırmandırdı. 

Kitap, Hz.İsa’nın Mecdeli Meryem’den bir çocuğu olduğunu, soyunun bugün devam 

ettiğini, peygamberin aslında kilisesini Meryem’e emanet etmek istediğini, ancak Aziz 

Petrus’un kiliseyi devraldığını, kadın kültünün yok 

edildiğini iddia ediyordu.  

 

Da Vinci Şifresi’nin tartışıldığı bir ortamda gün ışığına 

çıkan Yehuda İncili’nin 1959 yılında olduğu kadar büyük 

şok yaratması beklenmiyor. Mecdeli Meryem’e ait bir 

agnostik İncili ve hatta "Hakiki İncil" diye bir incil daha 

bulunduğu bile ileri sürülüyor. 

 

İşte Yehuda İncili 

 

Bilinen dört İncil’i (Matta, Luka, Markos, Yuhanna) içeren 

Yeni Ahit’e göre, Yehuda, İsa’yı Roma askerlerine 

ispiyonlayan bir haindir. Yehuda İncili olarak tanımlanan el 



yazmasında Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi yer almıyor.  

 

Kıpti dilindeki İncil Kıpti Müzesi’ne gidecek 

 

Yehuda İncili’nin tanıtımı "National Geograpic Society" tarafından yapıldı. Asıl 

kopya, 13 sayfa papirüs üzerine, arkalı önlü ve Kıpti dilinde kaydedilmişti. 1700 yıl 

Mısır’daki bir çöl mağarasında kalan eser, 1970’lerde bulunmuş ve Mısırlı bir 

antikacıya satılmıştı. Kitabı satamayan antikacı New York’taki bir kasada yıllarca 

sakladı. 2001’de, giderek parçalara ayrılan bu kitabı İsviçre’deki bir vakıf tercüme 

etmeye başladı. Yapılan tüm bilimsel testler, kitabın 300 yıllarında kaleme aldındığını 

gösteriyor. "National Geograpic" kitabı sergilemeye başladı. Eser, daha sonra 

Kahire’deki Kıpti Müzesi’ne gönderilecek. 

http://www.aktifhaber.com/read_news.php?nID=67176 

  

Şener Ağabey' den Notlar I 

Prof.Dr. Şener Dilek 

Risale-i Nur hizmeti sohbet üzerine kurulmuştur. 

Bir Nur Talebesinin asıl vazifesi, Risale-i Nur’u okumak, anlamak, anlatmak, 

tezekkür ve tefekkür etmek ve yaşamaktır. Nur Talebesi  bu mihverden çıkarsa, 

daha önce elli sene hizmet etmiş de olsa, derhal kabuk bağlamaya başlar... 

Bir Nur Talebesi manen hidayetin matiyyesi, taşıyıcısıdır ve zerrat-ı kâinat kadar 

mes’uldür. Çünkü bu hakikatleri biliyor. Madem talebedir, alâ külli hal imtihan 

olacak. Hz. Ömer cennetle müjdelendiği halde endişeli. Hiç kimse sigortalı değil. 

Elek eliyor, evet belki Nur Talebesi olduk ama ona layık olmak bunu devam 

ettirmek çok daha önemli... Allah (cc) bize vereceğini vermiş. Bize düşen, Risale-i 

Nur’a sahip çıkmak ve  layık olmaktır. Bir Nur Talebesi şahsi taharetini muhafaza 

edecek, bulandırmayacak ve Allah’ın (cc) huzuruna pâk bir şekilde çıkacak. Bu 

matluptur. Amma illâ günah işliyoruz. Tevbe ve istiğfar o bulanıklığı ve günahları 

temizliyor. Bir Nur Talebesi ahlakî taharetini ne derece muhafaza ederse, Risale-i 

Nura o nisbette ayine olur... 

Sırr-ı ihlasla üç talebe bir araya gelse Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi orada 

tezahür eder. Bizim hizmetimizde kemiyetin ehemmiyeti yoktur; keyfiyet önemlidir. 

Öyle Nur Talebesi var ki; kendisi bile kendini bilmez, fakat Risale-i Nur’un manevî 

kayyûmudur. 

Bir Nur Talebesi manen cemiyetin üstüne, yani cemiyetin geleneklerinin ve 

örfünün  üstüne çıkacak. Bu ancak idealist bir düşünce ile mümkün olur. Dava 

ruhu, ruha ruh olacak. Sokağa zevk ve sefa prensibi ile baksan helak olursun. 

Şehvet nazarıyla baksan erirsin. Nur Talebesi dava ruhu ve idealist dünya gözü ile 

bakacak. İşte o zaman bütün dünya nazarında zibil gibi olur. La itibareleh. 

Bir Nur Talebesi kasden bizzat cemaatin ruhu olan tesanüdü bozsa, melekût 

aleminden manen tard edilir. Onun cürmü dünyaya sığmaz, seyyiesini ancak mizan-



ı kübra tartar. Bir Nur Talebesinin şahsi kusuru olabilir, bu onun şahsını 

ilgilendirir ve affa mazhar olabilir. Bundan daha dehşetlisi şahs-ı maneviye karşı 

olanıdır ki, bu ise cinayet-i azimedir. Cenabı Hak bu tür kusurlardan bizleri 

muhafaza etsin. Amin... 

Nur Talebesinin; çapası şefkat, makası hikmet, gıdası hakaik, güneşi ise hilm ve 

mülayemet olacak. Nur Talebesi çerağ-ı hakaik olacak, hakikat meş’alesi... Bir Nur 

Talebesi nefsini kabza-i kahrına almadıkça, tebliğatta müessir olamaz. Tenvir 

edenin nurani olması lazımdır. Nur, zulmeti mekan ittihaz etmez. 

Avam-ı nasın imanını kurtarma vazifesini şefkatkarane yükleneceğiz. Risale-i 

Nurla ilgili herşeye (eserlere, dershanelere ve kardeşlere) sahip çıkacağız. Nur 

Talebesinin bu zamanda şefkatinin hikmetinden fazla olması lazım gelir. 

Ben yanmayacağım,  sen yanmayacaksın,  o yanmayacak.  Peki kim 

aydınlatacak? 

Nur Talebesi hakaiki talim ettiği gibi ruhları ateşlendirmesini de bilmelidir. Bir 

Nur Talebesi İsm-i Nur’a mazhar olsa, hakikat aleminde hem yanar, hem de yakar. 

Bir Nur Talebesinin, marifete erişmiş bir Kur’an şakirdinin menhiyata düşmesi 

arş-ı azamı titretiyor. Kıyametin kopması bir Nur Talebesinin kayması kadar bana 

korku, dehşet ve haybet vermiyor.  

Risale-i Nura sadık, halis ve hakiki bir Nur Talebesinin ind-i ilahideki 

makbuliyeti, kutbiyyet ve gavsiyyetten üstündür. Çünkü bunlar kuldan Allah’a 

kurbiyyettir. Velayet-i Kübra ise Allah’dan  bize akrebiyet, ezeli atâ ve nusrettir.  

Bir Nur Talebesinin kalbi celâli, ruhu inşirah içinde cemâli olur ise, yani onun 

mahiyeti hem celâli hem de cemâli isimlerin tecellilerine birlikte mazhar olursa, 

perdesiz, hicapsız doğrudan doğruya Hz.Hızır’dan ders alabilir.  

Bir Nur Talebesinin en mümeyyiz vasfı, etrafını aydınlatmasıdır. Zerreyiz, ama 

arşa gebeyiz Bir Nur Talebesi, Risale-i Nur’un kıymetini bilemeden ölürse, indallah  

mes’uldür.  

Bir Nur Talebesinin ömrünün sonuna kadar taşıyacağı en büyük endişesi, 

"Acaba ben Risale-i Nurun şahs-ı manevisine layık olabildim mi?" olmalıdır. 

Risale-i Nuru okuyup anlamasak ibadettir, zikirdir. Birde anlasak ilimdir. İşte, 

Risale-i Nuru anlamasak da yine okuyacağız, çünkü zikirdir.  

Bir Nur Talebesinin idrakı ve hali Nurcu olacağı gibi, tabı yani mizacı da Nurcu 

olacak. Mizaç, Nurcu olunca sırr-ı ihlasa vasıl olunur. Risale-i Nurun kudsiyyet 

manası tab’a nüfuz etmezse, o Risale-i Nuru kendi mizacına uydurur. Fakat mizaca 

Risale-i Nur müessir olursa o vakit mizacı Risale-i Nurda esir olur. Makam-ı rızaya 

vusül, mizacını da Risale-i Nur’da eritmekle olur.  

Bir Nur Talebesinde ihlas olmazsa, manen helâk olur. İnsan dünyada hatasını  

setredebilir, bâtılı hak gösterebilir. Fakat ahiret, daire-i fâştır, her şey apaçık 



tebarüz edecektir. Bir müminin hayatında en büyük afat, riyadır. Bir Nur 

Talebesinde riya olsa, onun, kabuliyet ve makbuliyete çıkması mümkün olamaz. 

Riya nefsin ve şeytanın şe’ni bir desisesidir. Riyanın gizli bir cephesine salahat ile 

giriliyor. Şeytan, dalaletten çekiyor,  zahiren salahat mertebelerine çıkarıyor, ta ki 

nefsine itimat edip, ucbe girsin.  Bir mürşid-i kâmilin en mümeyyiz vasıflarından 

birisi, riyadan tecerrüttür.  

Nur Talebesinin iki kanadı var : biri mücahede, diğeri ubudiyet. Matlup olanı, 

ikisini denk tutmaktır.  

Enaniyetini tam eritmeyende çeşm-i basiret açılmaz, sadr-ı şifa hasıl olmaz. 

Gönül ikliminde ebedi inşirah ve ferah hasıl olmaz. 

Nur Talebesinin meşrebi Hz.İbrahimin meşrebi gibi olmak gerektir. Putları 

kırmak... Nur Talebesinin elinde balta olacak. Ne ki seni Allan’dan alıkoyuyor, vur 

başına, kır.  

Her sadık Nur Talebesi asr-ı saadetteki bir sahabinin meşrebini taşır. Risale-i 

Nurun meşrebi, meşreb-i sahabedir. Bir Nur Talebesi davasına sâdıkane bağlansa, 

makam-ı rızaya çıkar. Risale-i Nur’a sadıkane bağlanan bir Nur Talebesine sedd-i 

inkıbaz perde olamaz. Bir dava adamının en mümeyyiz vasfı, davanın kudsiyetini 

kavramasıdır. Her şey bununla başlıyor, herşey bununla bitiyor.  

Bir Nur Talebesi şahs-ı manevî namına Risale-i Nur’dan konuşsa, kabiliyeti 

miktarınca inbisat ve inkişafata mazhar olur. Bu inbisat gayri şuurîdir. Bu inkişaf 

iki koldan nebean eder; biri Peygamber efendimizden (asm), ikincisi ise üstaddan. 

Kişinin hiç haberi olmadan feyzi artar. 

2004-05-31 

Prof.Dr. Şener Dilek 

  

  

Şener Ağabey' den Notlar II 

Prof.Dr. Şener Dilek 

Dört tip Nur Talebesi vardır : 

Birincisi; Risale-i Nurdaki hakikatlerle anlaşır, cemaatle anlaşamaz.  

İkincisi; Cemaatle anlaşır, hakikatlerle anlaşamaz.  

Üçüncüsü; Hem cemaatle, hem de hakikatlerle anlaşır.  

Dördüncüsü; Ne cemaatle, ne de hakikatlerle anlaşır.  



  

Bir Nur Talebesinde mukavemet ve kayyumiyet felsefesi hükmetmelidir. 

Bunların çeşitli göstergeleri vardır. Mesala, bir Nur Talebesi yalnız kaldığı zaman 

mukavemetini devam ettirebiliyorsa mukavimdir. Kayyumiyet ise hizmetteki sebat 

ve devamdır. "Buranın hizmeti benimle kaim ve daim, ben hizmete gitmezsem 

hizmet çatlar, derse gitmezsem hizmet yıkılır"  tarzında bir halet-i ruhiyedir.  

Bir Nur Talebesinin iki türlü düşüşü vardır. Biri ani ve def’i. Bu tür düşüşde 

ayılma çabuk olabilir. İkincisi tedrici düşüş. Bu birinciden daha tehlikeli. Hayattaki 

tavizler ile insan tedricen yıkılır ama farkında bile olmaz.  

Bir Nur Talebesi kardeşini kıskansa, rahmet ve taksimat-ı ilahiyeyi ittiham etmiş 

olur. Kardeşini kıskanan bir Nur Talebesi yerinde sayar bir adım dahi atamaz. Bir 

Nur Talebesi kendisini uhuvvet ve tesanüde mecbur bilecek. Meselemiz ferdi ve 

şahsi bir mesele değil. Mesele Kur’anın hakkaniyeti bütün kalplere çakılsın. 

Cemaatin en büyük kuvveti tesanüddür. Samimi muhabbet  karşılıksız ivazsız bir 

kardeşlik olsa o cemaat  dağlardan daha rasihdir. 

Bir Nur Talebesi için en acı olan Risale-i Nura karşı mahcubiyettir. Kitaplar 

rafta, okumuyor. Bir Nur Talebesi bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl okumazsa ne 

olur? Bu dehşetli zamanda okumadan kendini muhafaza etmek mümkün değildir...  

 Nur Talebesi, din-i İslamın meddahıdır. Bütün dünya beni medhü sena etse 

inandıramazlar ki ben iyiyim. Eğer bir Nur Talebesinde hayat ve yaşamak hissi din 

hissine galebe çalarsa o zat manen semavi tokada müstehak olmuş olur. Bir Nur 

Talebesinde dava ruhu istihsana çıkmazsa nakıstır. Bir şeyi ziyade beğenmek, 

ziyade sevmek, ziyade o şeyde fani olmak. Herşeyi bilmez  bir şeyi bilir. İstihsanın 

esası kesretten kopuş ve hırz-ı can etmektir. Vahdete takarrup için, kesretten kopuş. 

Seninle olayım, isterse aç kalayım. 

Risale-i Nur’a hizmet edenler üç guruptur.  

Birincisi; nefis ve enaniyetini yenmeden hizmet edenler, bunlar şahs-ı manevinin 

kiridir.  

İkincisi; iddiasızlardır. Bunlar itaatkar olmakla beraber aksiyondan uzaktırlar.  

Üçüncüsü; hakiki Nur Talebeleridirler. Bunlar cemaatin hem önünde, hem 

ortasında, hem de arkasında olabilirler. Öndekilerin vazifesi şahs-ı maneviye kuvvet 

vermektir. Bunlar aynı zamanda Risale-i Nur’un kudsiyetini terennüm ederler. 

Ortadakiler hali muhafaza ederken, arkadakiler de dua ve iltica  ile manevi destek 

verirler.  

Meşreb ve mesleği ne olursa olsun dava-yı Kur’aniyeye hizmet edenin ben 

ebediyyen minnettarıyım. Böyle bir ruh Hz.Mus’ab'ın meşrebi... Meselelere şahsiyet 

alemi ile değil, hizmet alemiyle bakıyor. Hizmet edeni, hizmet namına kucaklıyor. 

Üstadın hizmet rehberinde çizdiği modele, ihlas, sadakat, uhuvvet, tevazu ve 

mahviyet şartlarına uymayan bir Nur Talebesi medreseye yüz tane adam getirir, 



ileride belki  bin  tane götürür. Hizmet düsturları Risale-i Nurun rayıdır. Bunlar 

olmazsa sen makam-ı rızaya, makam-ı mahbubiyete, makam-ı sıddıkiyete 

çıkamazsın. Onların esası da sırr-ı ihlas ile sırr-ı uhuvvettir.  

Risale-i Nurun çok okunması meslek ve meşrebin şahsiyete yerleşmesini 

kolaylaştırır. Risale-i Nuru on defadan  fazla oku devret, ondan sonra istediğin 

kitabı oku. Bu hakikatler tam meşrebine yerleşmeden, başka kitapların okuması, 

şahsiyetde bozukluklar meydana getirir. 

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi makam-ı Mehdiyete mazhardır. Makam-ı 

Mehdiyyet umumun hidayetine, beşerin diriltilmesine çalışıyor. Bu şahs-ı manevînin 

en zahir ölçüsü ise, ekser ağabeylerin toplandığı heyettir. Bu hizmeti bir dest-i 

inayet tanzim ediyor. Başta üstadın hayatı buna şahittir. Risale-i Nur’un bayramı 

geliyor. Cenab-ı Hak tasfiye ediyor. Kabuk kalkıyor, lüb ortaya çıkıyor. Aptal 

kargaların eliyle ormanlar meydana geliyor. Allah (cc) isterse fâsıkların eliyle de 

İslamiyeti inkişaf ettirir. 

Risale-i Nur’un faidesi iki türlüdür: Biri istifade, diğeri istifaza... İstifade  idrake, 

istifaza ise kalbe bakar. Kalp ne derece sade ve berrak olursa, o derece feyze 

mazhariyet artar. İnsan ne nisbette masumlaşırsa o derece feyz-i ilahiye mazhar 

olur. En büyük feyze peygamberler mazhar olmuşlardır. İstifaze, istifadeden daha 

önemlidir. Çünkü malumat bir adamı yalnız başına davada tutamaz. Hizmet ettiren 

istifazadır, füyüzat ve kudsiyettir. Füyüzat ve kudsiyete ulaşmak ise göze hakim 

olmaktan geçer. İnsan manen öyle bir hazinedir ki, nihayetsiz istidatlar taşır. Birisi 

iştiha ile bir harama baksa, belki bin istidadını birden köreltir. 

Fitne insana dört kapıdan girer: Göz, kulak, burun, ağız. Ağızdan illa helal 

lokma girmesi lazım. Bu noktada bizim için beşaret var. Medresede yenilen yemek 

kirli de olsa temizdir. Bu asırda en büyük fitne gözden içeri giriyor. Çeşm-i basiret 

göze hakimiyetten sonra açılır. Gözüne hakim olmayan şifa-i sadr bulamaz. Bir 

insana füyüzat gelmezse o insanın malumatı kabuk olur, dilde kalır. Risale-i Nur bu 

demek değildir. Risale-i Nur hayattır, tatbikattır. Risale-i Nur hizmeti görünmek 

değil, olmaktır. Görünmek ile olmak arasında çok büyük bir uçurum vardır.  

Bir Nur Talebesinin bu hakikatlerden tam istifade etmesi için gözüne hakim 

olması lazımdır. Can çekişen bir adama en güzel huriler musallat olsa, onlara şehvet 

damarı uyanır mı? Elbette hayır. Bu manada bir Nur Talebesi can çekişiyor. Çünkü 

hidayet-i amme yükünü omuzlamış. Bu halde iken taife-i nisaya nasıl nazar eder. 

Bir Nur Talebesinde gabavet olsa dahi, tam müttaki olduktan sonra Risale-i 

Nur’dan fevkalede istifade edebilir. Risale-i Nur’daki bazı esrarların açılmasında 

aslan payı, ittika’nındır. Bir Nur Talebesinde ittika kırılırsa, Risale-i Nur’la 

alakadarlığı fikir ve dil seviyesinde kalır. Kudsiyet, nuraniyet ve tesirat hasıl olmaz. 

Malumat kabilinden bilgi olur. 

Risale-i Nur hizmetinde veraset, hususiyet, kabuliyet, makbuliyet ve mazhariyet 

vardır : Veraset: Zengin bir baba öldüğü zaman malı bir çocuğuna kalmaz. Miras 

bütün çocuklarına aittir. Demek bütün çocukları manen o malı korumakta 

mes’uldür. Bu açıdan Nur Talebelerinin hepsi mes’uldür. Her Nur Talebesi vâristir. 

Risale-i Nur’u anlayan bir Nur Talebesi zerrat-ı mevcudat kadar mes’uldür. Çünkü 



Nur hizmeti hidayet-i ammeye mazhardır. 

Mes’ulsün, mes’ul! İndallah ve inderresul! 

2004-05-31 

Prof.Dr. Şener Dilek 

  

  

  

Şener Ağabey'den Notlar III 

Aziz Sıddık 

Mazhariyet: Nur hakikatlerine mazhar olmak. Sen ayinesin. Davayı 

aksettireceksin. Ayine riyasızdır, karşısındakini olduğu gibi gösterir. Risale-i 

Nura mazhariyet, ayine gibi olmalı. Bulandırmadan yansıtmak. Tam ayinedarlık 

toprak gibi mahviyyet ile mümkündür.  

Tam mahviyyet olmazsa ayineyi bulandırır. Ayine olmakta en büyük özellik 

sürekliliktir. Bir Nur Talebesi ayine oldu mu yaşayan hakikat oluyor. Böyle olunca 

illa da konuşmasına gerek yok. Hali, tavrı, bakışı dahi hizmettir... 

Kabuliyet: Manen levh-i mahfuz açılsa, sen gerçekten Risale-i Nur Talebelerinin 

içinde misin? Üstad seni kabul etti mi? Nur Talebeliği lafta olmaz. Onun için bir 

Nur Talebesinin hayatının sonuna kadar düşüneceği şey budur. Herkes kendini 

murakabe etmelidir. Acaba benim bu davaya liyakatim var mı? Acaba Allah 

benden razı mı? Bu hakikat hayatımızın özü olmalı. Manen kabul olsak, zerre 

olalım yeter. O intisap cihetiyle bir Nur Talebesi kabul olsun; zerre de olsa arşa 

gebedir. 

Makbuliyet: Bu, kabuliyetten çok daha ileridir. Kabuliyyet bir zerre ise 

makbuliyet bir güneş gibidir. Makbul olan Nur Talebeleri manen kâinatın 

kayyûmudurlar. Eğer makbul Nur Talebelerinin duası olmasaydı,  belki manen 

helak olurduk.  

Hususiyet: Cenab-ı Hak bazı Nur Talebelerine hususi istidatlar veriyor. Bu bir 

lütf-ü İlahidir, bazı şartları ister herkese olmaz. Kabul ve makbul Nur Talebeleri 

manevi bir paratöner gibi, musibeti çekip toprağa aksettiriyor. Risale-i Nurun 

hakiki ve sadık Talebelerini (sırr-ı ihlas, sırr-ı uhuvvet ve sadakat-ı sıddıkiyyeye 

mazhar) enbiya ve melaike alkışlayacaklar. Bu zamandaki iffetli bir Nur Talebesi, 

eski zamanın 9 evliyası kuvvetindedir. Sadık bir Talebesi ise 70 evliya 

kuvvetindedir. Makbul Nur Talebeleri kâinatın bereket direği ve kayyûmudur. 

Bunlar ölecekleri sırada rahmet-i ilahiye sorar: Ne istiyorsun? Ya Rabbi Şeriat-ı 

Ahmediye ve hakaik-ı Kur’aniyenin bütün kalblere nakşını istiyorum. Ya Rabbi 



Din-i Mübîn-i İslâmın bütün kâinatta ihyasını istiyorum. Ne isterlerse verilir . 

Dersanede hizmetin önemi çok büyüktür. Süpürür, yemek yapar, bulaşık yıkar; 

haberi olmadan onda hizmetkârlık ruhu inkişaf eder. Bu asrın cihadı cihad-ı 

manevi olduğu için bir medresiyi bekleyen, süpüren bir Nur Talebesinin her anı 

velayettir. Cihad-ı maddi farz-ı kifaye, cihad-ı manevi ise farz-ı ayndır.  

  

Meşveret vâcib, meşveretin neticesine uymak ta vâcibtir. En büyük fedakârlık 

fikirde fedakârlıktır. Meşveretde, fikrin doğru da olsa fikrinden ferağat etmek 

lazımdır.  

Risale-i Nurun tetebbuatı ile ağır okunması idrak ve fikir alemini inkişaf ettirir. 

Sürekli okunması letaifindeki incelikleri ihtizaza getirir ve hali terbiye eder. Nur 

mesleğinde idrakin çok azim payı vardır. Bir Nur Talebesinde idrak genişlerse, 

makam-ı asfiyaya çıkar.  

Cenab-ı Hak’ka giden en emin ve en metin yol meşreb-i asfiyadır. Üstad dua 

ederken bile mantığı elden bırakmamıştır. Münacaat risalesi sanki ayet-ül kübranın 

hülasasıdır. Bu asırda hücum ilim ve fenden geldiği için hizmetimizde ve hakikatın 

taliminde aklın rolü büyüktür. Tebliğin müessiriyetinde müdellel konuşmanın 

ehemmiyeti çoktur. Fakat Allah’a kurbiyyet nokta-i nazarında sadece idrak kafi 

değildir. İnsanın kabe-i kemalata müteveccih olabilmesi için, bütün letaifin hakikatı 

massetmesi lazımdır.   

Risale-i Nurun kudsiyyeti kalbde yer etmez ise, o Nur Talebesi sathi ve şekli 

kalır. Kalbde masadak bulmayan bir hakikat amele dönüşemez. kalpte masaddak 

bulan bir hakikat amel ve hayat olarak tezahür eder. Birde sırlar alemi vardır. 

Arifin göğsünde hep sırlar mesturdur.  

Sırf ihlasla dava-yı Kur’aniyeye hizmet eden bir Nur Talebesinin eli esfeli 

safilinden, ala-yı illiyyine kadar uzanıyor. Esfeli safilinden insanları çıkarıp ala-yı 

illiyyine ulaştırır. Allah’a muhatap yapar. Bu noktadan hizmetimizin ulviliği ortaya 

çıkar.  

Hal-i alemin ıslahı, kalblerin ıslahiyledir. Kalblerin ıslahı ise, ferden ferdadır. 

Sahabelerin meşrebi böyle. Tek tek. Sünnetullaha riayet şarttır. Kâinatta tedric 

kanunu vardır. Zemherir ayında gül yetişmez. Gül için baharı bekleyeceksin. Bir 

umumi intibah olacak inşaallah. 

  

Dünya cereyanları iki türlüdür. Biri siyasi hareketler, bunlar saman alevi gibidir. 

bir anda parlar,  lakin ömrü kısadır. Diğeri fikrî hareketler, ağır giderler, lakin 

gittiği yeri zabtederler. 

Sohbette inbisatın iki cephesi vardır; birisi mütekellime diğeri de muhataba 

bakar. Mütekellime lazım olan, fikirde derinliktir. Onun fikriyatı semalar kadar 



engin, deryalar kadar da derin olması gerekir. Sohbetin muhataba bakan cephesi 

ise, bütün duygularını hakikatlere açmaktır. idrak, şuur, hayal, fikir, hafi... hepsini 

hakikatlerle doldurmak. Eğer hakikate hazır olmazsa o adama peygamber dahi 

konuşsa, anlamaz. 

Risale-i Nur hizmetinin ruh-u manevisi kulluktur. Ubudiyet-i külliyedir. Şükür 

ve taktir ile birlikte geniş ihatalı ve şuurkarane bir ubudiyet. Cemiyet hayatını tutan 

Nur Talebeleri cemiyetin kayyumu.. Ayrıca Nur Talebelerinin de kayyumu var. 

Başta herşeyini bu hizmete hasr eden zatlar. İçtimai hayata atılmış Nur Talebelerini 

manen takviye edenler.  

Risale-i Nur bir devlet-i marifettir. Risale-i Nur bir çerağ-ı hakikattır. Risale-i 

Nur bir şems-i hidayettir. Risale-i Nur bir kelimat-ı kudsiyyedir. Risale-i Nur bir 

fıskiye-yi  marifettir. Risale-i Nur, bir reçete-i hikmettir. Risale-i Nur, bir melek-i 

siyanettir. Manevi inkişaf ve inbisat ya şuurîdir veya gayr-i şuurîdir. Manen liyakat 

kazanan bir Nur Talebesi istediği şahıstan dersini alabilir. Usul-i fıkhın alimi olan 

Celaleddin-i Suyutî, yakazaten Resulullah’ın sohbetine mazhar olursa, usul-i 

hakikatin âlimi ondan geri kalır mı?  

Şuhudî mazhariyete eren bir Nur Talebesi bir sohbette 20 kütüphanelik bilgiyi 

alır. Bu ancak liyakata eren Nur Talebesi içindir. 

Risale-i Nur, ism-i Ferd’e mazhardır. Bütün sadık Nur Talebeleri makam-ı 

ferdiyetin içindedir. Makam-ı ferdiyetin içinde mertebe-i ferdiyet vardır ki bunda 

zerreden şemse kadar derecat vardır. Makam-ı ferdiyetin içinde birde makam-ı sır 

vardır ki, burası ârif-i billahın karargâhı ve cevelangâhıdır. Bu makamın 

mazharları, müctehidlerden de büyüktürler. Müçtehidler elfaz-ı  Kur’an’iyeden 

hüküm çıkarıyorlar. Makam-ı ferdiyette sır makımına yükselenler Kur’an’ın 

mahiyet-i maneviyesinden hakikat ve Nurları çıkarıyor.  

Risale-i Nur da nüfuz-u manevi çok önemlidir. Bunun için de ismet, iffet manevi 

taharet züht ve takva lazımdır. İhlası kazanmak kolay, muhafaza etmek zordur.  

Oksijen ile hidrojen kucaklaşmazsa su meydana gelmez. Aynen öylede, sohbet-i 

suriye, tasannu ve hodfuruşluktan uzaklaşarak, fikrini sadece Risale-i Nura teksif 

edip hakikatlerle kucaklaşmak lazımdır ki marifet ve muhabbet şuaları lemaân 

etsin. Cenab-ı Hak bizi bu hizmet-i Nuriyede manen, ruhen, kalben büyütsün. 

Matlup hedefine yürütsün. Ölünceye kadar bu davada çürütsün. 

Kim şahs-ı manevinin içinde enaniyetini eritse, âla hataril âzim tehdidinden 

kurtulur. Ala hataril azim, tehdidi muhlaslar için değil, muhlisler içindir. Muhlaslar 

bu davanın arkasındadır. Muhlisler ihlası kazananlar, muhlaslar ise ihlası 

muhafaza edenleridir. Muhlis kesbi, muhlas ise kesb ile beraber vehbidir. Muhlas 

olmanın bir cephesi iman hakikatlerinde rüsuh kazanmaktır. Risale-i Nurun ince 

bir nazarla mütalaası ve sürekli meşguliyet insanı muhlaslığa adım attırır. Muhlasın 

meşrebi, meşreb-i sıddıkiyyettir. Dava-yı Kur’aniyenin hakikatlerine tam bir 

sadakatle bağlanmak. Muhlas olan bir Nur Talebesinin keyfiyyeti dava-yı 

Kur’aniyeye kanca atmış. Aşk kabil-i tecezzi ve inkısam olmayan bir histir. 

Muhabbette hasr ve tahsis vardır.   



Ey Nur bu kalbim senin,  

Ey Nur bu ruhum değil binbir ruhum olsa senin. 

İşte bu kıskaçlarla davasına sarılmış bir muhlası şeytan ve nefis davasından 

ayırabilir mi. Kainat çalkalansa onlara bir şey olur mu? La Vallahi... Risale-i Nurun 

şahs-ı manevisine karşı içimde azim  bir hasret var. Bilsem ki, o şahs-ı manevinin 

ezyal-i mübarekine yapışmışım, Vallah-i kerim mevlevi gibi raks ederim.  

2004-07-11 

Aziz Sıddık 

  

  

  

Şener Ağabey' den Notlar 4 

Aziz Sıddık 

Hayat-ı içtimaiyeye giren bir insan ala külli hal çözülür hamiyeti gevşer. Bu 

bir kaidedir. Bu çözülme bazan hayalde bazan gözde bazan fikirde bazan da 

amelde olur. Hayat-ı içtimaiyenin müşevveş hadisatının dağlarvari emvacı içinden 

kurtuluş için niyeti halise lazımdır. Bu niyet-i halise sefine-i nuh gibi, sahil-i 

selamete ulaştırır. Biz cihad meydanındayız yara alabiliriz. Ama niyet mühim. 

Hayat-ı içtimaiyede yara alan niyet-i halise sahibi olanlar üzülmesin ye’se 

düşmesinler. O yaralara rağmen dava-yı Kur’aniyeye... 

Bizim hizmetimizdeki ihtilafların önemli sebeplerinden birisi de denkliktir. Aynı 

seviyedeki Nur Talebeleri birbirlerini kıskanabilirler. İşte bu durumda ikisinden 

birisi fedakarlik yapıp diğerine inkıyat etse, onu melekler bile alkışlar. Kıskançlık 

ruhu paslatır. Risale-i Nur hizmetinde, terakki edenler Nur’un köleleridir. Meyl-i 

tefevvuk, tedenniye sebeptir. 

Her Nur Talebesinin manevi hayatında müzaharet devresi vardır. Bilhassa ilk 

intikal devresinde hep müzaharet vardır. Daha sonra şevk devresine girer. Daha 

sonraları o müzaharet kısmen kesilir. Artık kendi cehd ve gayreti ile ilerler. Şevk 

devresi ruhun hakikatleri kapması ile olur. Muhabbet devresi, Risale-i Nurun 

kalpte mekan tuttuğu devredir. Sebat devresi, esas tehlikeli olan devre bu devredir. 

Enaniyet ve süflü arzular bu devrenin en ağır imtihanlarındandır. Ülfet artar, 

irtibat zayıflar, içtimai meseleler aklını kurcalar. Risale-i Nurlarla meşguliyet, 

günahlardan kaçınmaya çalışmak ve kudsiyete intikal etmek ile bu devre asgari 

zararla atlatılabilir.  

Hakikatleri yerli yerine kullanmak gerekir. Diş macunu göze sürülmez, bir söz 

birisine derman iken başka birisine da’ getirebilir. Faydalı olamıyorsak zararlı 
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olmamaya calışmalıyız. 

Risale-i Nura makamsız hizmet eden manevi makamatın en müntehası olan 

sıddıkiyete vasıl olur. Bu ise tam mahviyetle olur. Öyle haraket edeceksin ki 

kardeşlerini kıskandırmayacaksın. Kardeşlerimizin hatalarını bir doktorun 

hastasını tedavi ettiği gibi tedaviye çalışacağız. İtina, kavl-i leyyin ve genelde lisan-ı 

hal ile ikaza çalışacağız. 

Anlamak iki çeşittir. Birisi ibareyi anlamak diğeri ise hakikatı anlamak. Uhuvvet 

risalesini okuduğu halde kardeşiyle döğüşen adam ibareyi anlamış fakat hakikatı 

anlamamıştır. Hakikatı anlayan kardeşiyle döğüşmez. Kardeşin seni tahkir ettiği 

halde sen ona muhabbet gösterebilirsen, işte o zaman hakikat anlaşılmıştır. 

Öğrenmek başka şey, anlamak başka şeydir. Bir Nur Talebesinde idrak olsa 

vukuf olmazsa sathi kalır. Halbuki bu deniz binlerce metre derinliğindedir. 

Vukufiyet arttıkça derinlik de tezayüd eder... Bu hakikatleri en önce iç alemimizi 

mamur etmek için kullanacağız. Bu yol ihlas yoludur. İhlasa mani olan çok önemli 

bir şey yok. İhlasa mani olan şeyler genelde önemsiz şeylerdir. Lüzumsuz, kederli, 

hodfuruşane, sakil ve riyakarane bazı hissiyat-ı süfliyedir.  

Az değiliz. Az olduğumuza üzülmeyeceğiz. Çünkü kainat kuruldu kurulalı bu 

böyledir. Cemadat fazla nebatat az. Nebatat fazla hayvanat ondan daha az. 

Hayvanat fazla insanlar az. Kafirler fazla müslümanlar az. Amiler fazla, veliler az. 

Veliler fazla, asfiyalar az. Asfiyalar fazla, enbiyalar az .  

İnsanın temelde dört göstergesi vardır. Bunlar: Kalb, idrak, ruh ve sırdır. Eğer 

bir Nur Talebesinde kalp göstergesi  ağır olursa onun meşrebi, velayet, ittika ve 

abid’lik üzerine akar. Eğer idrak meşrebinde galip olursa, o zaman ilim ve hikmet 

onda hükmeder. Eğer ruh göstergesi ağır basarsa ondan şevk sudur eder. Eğer sır 

ağır basarsa onun meşrebi meşreb-i arifin olur. Bu dördünü birleştirmek matlup ve 

maksuttur... 

Hubbu dünya hakikat-ı dini uçurur. Dünyaya muhabbet eden bir mümin dine 

ciddi teveccüh edemez. Dünya muhabbeti insanın kalbinde Allah’ı unutturur. 

Kalbinde dünya muhabbeti  olan bir kişi sekeratta zor kurtulur, belki de 

kurtulamaz. Onun için arifler kalblerine Allahın muhabbetinden başka bir şey 

yerleştirmiyorlar. Ne ki seni Allah’dan alıkoyuyor, işte o senin putun, o senin 

dünyan. Bir insanın kalbinden dünya muhabbeti silinmedikçe maneviyat mimarisi 

yükselemez. Dünyayı ciddi seven, Allah’ı ciddi sevemez. Dünyaya kalbi alaka caiz 

değildir. Amel yapan değil amelini muhafaza eden kurtulur. Allah cümlemizin 

akıbetini muhafaza eylesin. Amin...İman ve takva sahibine alem-i melekütün 

kapıları açılır. Sema ve arzdan bereket yağar. 

Heybet ateşi kalbi yakar muhabbet ateşi ruhu kavurur şevk ateşi nefsi öldürür. 

Ceset ruha dayanır, ruhu yaşatan ise ilahi ideallerdir. Eğer ruh o ilahi ve Rabbani 

ideallerle dolsa ruh gençleşir. Ondaki dava aksiyona dönüşür. Hakikatı neşreder. 

Ceset ne kadar yıpranırsa yıpransın ruha tabidir. Muhatabda hakikatı işitecek bir 

kulak, aksettireceği de bir ruh haleti lazımdır.  
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Ashab-ı Suffa: Onlar dünyadan kaybettiklerine kat’iyyen mahzun olmadılar. 

Onlar ahiret için kazandıklarına da hiç bir zaman güvenmediler. Onları mahzun 

eden Cenab-ı Hakk’ın huzurundan ayrılmaktır. Vakitlerini dîn-i İslam’a vakfettiler, 

nezrettiler.  Onlar İslamiyetin manevî kayyumlarıdır. Dünyaya iltifat etmediler, ana 

babaya teveccüh etmediler. Sadakat ve fedakarlık hariç alemde libas giyseydi, 

ashab-ı suffa olurdu. Öyle mecnunuz ki, ettik leyladan istiğna.  

Bu felaket, helaket asrının bütün arzularını ayaklarının altına alan fedakarlar. 

Onlar Allah’dan, Allah da onlardan razı. Fedakar bir Nur Talebesini mele-i alanın 

hadsiz sakinleri alkışlıyor. Onlara selam olsun ciddi fedakarlar...Silinmeyen 

kayıtlarla dünya beka arşivlerine taşınıyor. Kardeşim bugün pantolon, ayakkabı 

günü değil, bu gün sele kapılanları kurtarma günüdür. Yürü küheylan yürü, bugün 

hizmet, bugün ceht, bugün gayret, bugün dine himmet günüdür. Bu asırda, dava-yı 

Kur’an ve hidayet-i imana hizmet, Cenab-ı Hak’tan a’ta-yı mahzdır. Asr-ı saadetten 

maada imana hizmet için böyle bir asır gelmemiş. Asr-ı saadetten maada velayet 

aleminde böyle bir keyfiyyet görülmemiş. O halde ey insanlar kendi hizmetinizi 

kendi elinizle yıkmayın. 

Bu milletin imanını kurtarmak ciddi fedakarlık lazım. Allah’ın dinini bütün 

cihana yayacak şekilde cihad ediniz. Mukaddes yüklü hamal, ne yaptın o mukaddes 

yükü?  

Ehl-i hakikat nefisleriyle aslanlarla döğüşür gibi döğüşmüşler. Hayatını, 

hissiyatını, izzetini, rahatını, füyuzatını ayağının altına alıp ezen  fedakarlar. Her 

devirde dîn-i İslam, garip, çilekeş, fedâkâr insanların omuzunda yükselmiş. Müessir 

hizmet, sırr-ı tecerrüde bağlı.  

Dünya ile alakasını incelten kazanıyor. Sırtıma fazla yük alırsam Resulullah’a ve 

vasıllara yetişemem. İslam bugün öyle mücahitler istiyorki; değil dünyasını ahiretini 

de feda etsin. Ektik ektik yeşerecek, vur kazmayı dağa ferhat çoğu gitti azı kaldı. 

Olmalı diyoruz bu millet halas, yüzümüz bu yolda olsa da paspas. Bir Nur Talebesi 

bütün ömrünü dava-yı Kur’aniyeye hasretse, onun her anı şehidin sevabı gibi olur. 

Yarınlar, bugün rahatını terkedenlerindir. Bu asırda en büyük hizmet etrafını 

aydınlatmaktır. 
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Küçülme ve kırılmaya sebep olan çok günah vardır ki; gurur ve kibire sebep olan 

ibadetten daha hayırlıdır. İnsan dünya ve ahiretini de feda ettiği halde bazan izzet-i 

nefsiyesini feda edemeyebilir. 

Kıyamet kâfirlerin çokluğundan kopmaz. Kıyamet, belki ehl-i imanın himmetinin 

tam sarf edilmemesinden kopar.  

En büyük fazilet dava-yı Kur’aniyeye sadakatın içindedir. İsdidatlarımızı mecra-

yı fıtrilerinde sevk etmeli. Bir bahr-ı muazzam gibi cuş etmişsin, lakin çorak arazide 

akıp gitmişsin darb-ı meseline masadak olmamak gerekir.  

Hadiseleri şahıslar açısından değerlendiren zulmedebilir. Hadiseleri meşiet-i 

İlahiye açısından düşünmek lazımdır. Bu anlayışla giden Nur Talebesi istikameti 

bulur, su-i zan sazını çalmaz.  

Allah’ın her ismi azamdır. Çünkü her ismi hem ezeli, hem ebedidir. Bunun üç 

ciheti var:  

1.      cem’   2. temerküz 3. ihata.  

Cem’i Esma-yı Cem: Bu kavle göre ism-i azam, Allah’ tır. Mesela, meyve 

kelimesinde cem’ var, bütün meyveler onun içinde. Hangi isim kâinatta nokta-i 

temerküz ise, o isim ism-i azamdır. Kâinatın tanzimine, tedbirine taalluk eden hangi 

isim çekirdekse, temerküz hakikatı hangi isimde ise o, ism-i azamdır. Hangi isim 

eşyayı ihata ediyorsa o isim  ism-i âzamdır. 

Bir kul esma ve sıfat-ı ilahiyeyi tefekkür ede ede, ruh ve sır alemi yan yana esma-i 

İlahiyeye mazhar olunca istiğrak vuku buluyor. Bu meşreb, meşreb-i üveysîdir. 

“Hüve” Allah’ın zatına alem. Rahman ismi hüveyi göstermez. Ama hüve, Rahman’ı 

gösterir.  

Düz bir hayat , düz bir hat gibidir, hiç bir mana ifade etmez. İnsan hayatı ne 

kadar eğri büğrü ve musibetli olsa, o kadar mana kazanıyor.  O hayat ona cenneti 

kazandırıyor.  

Ey nefis! Günahlarımın vücudunu yakînen biliyorum, ama hasenatımın kabul 

edildiğini bilmiyorum. Ey nefsim! Seni affedemem, ebediyyen affedemem. Çünkü 

sen benim dinime, imanıma düşmansın. Beni kolumdan tutup kemalat 

mertebelerine uruc ettirsen bile seni affedemem. Ey nefis senin saltanatını 

yıkacağım. 

Ya Rabbi! Senin bana Rab olman yeter. Onun şerefi bana kâfidir. Sana kulluk 

benim ebedi fahrımdır. Ubudiyet-i külliye tam teveccüh ister. Bütün manevi lâtifeler 

birbirini tahkim ederek tam teveccüh ile derya-yı vahdette müstağrak olmak. 

Feraset, kesb-i ubudiyetten hasıl olan bir nûr-u manevîdir. Anlarsa uzağım 

yakınımdır. Anlamazsa yakınım uzağımdır. ( Hz.Fakirullah) 

İnbisat halinde Risale-i Nur’un mütalaası ile, inkıbaz halinde ise daha ziyade 

ibadet ve cevşen ile meşgul olmak gerekir. İnkıbazın çok sebebi var, çoğunun 



temelinde günah ve isyan yatıyor.  

Uyku ile maneviyat arasında ters bir münasebet vardır. Maneviyat 

kuvvetlendikçe uyku azalır. Ruh inbisata giderken sır alemi teyakkuzda kalırsa 

uyku azalır, belki de kalkar. Nur Talebesinin şefkati, bekaya müteveccih bir şefkat 

olmak lazımdır. Cehenneme akan gençliği kurtarmaya müteveccih... Rıfk, 

mülayemet ve kavl-i leyyin ile, gayz ve gadaba düşmeden sadece lillah için şefkat... 

Gaflet arttıkça şefkat perdelenir. Şefkatin himmet sahası geniştir, bir kişiye de 

şefkat edersin bin kişiye de,  fakat muhabbette tahsis vardır. Mahbubundan 

başkasını görmüyor.  

Gölge, şahsın sadece zatına delalet eder. Onun hiç bir hususiyetini göstermez. Bütün 

mahlukat ta sadece Cenab-ı Hakk’ın zatının varlığına delalet ediyor. Yazılan bir 

cümle, alim isminin bir gölgesidir. Yoksa alim isminin hiç bir özelliğini taşımaz.  
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Ruhlar üç kısma ayrılır: Ruh-u külli,  Ruh-u izafi, Ruh-u revani: Sadece Hz. 

Resulullah Efendimizin ruhu, ruh-u küllidir. Ruh-u izafi ise sair peygamberler ile 

sahabe ve her asırda gelen ezelden mümtaz ve muhtar zatlara bahşedilmiştir. Hz. 

Mehdi’nin ruhu ve halis, sadık Nur Talebelerinin ruhu da ruh-u izafidir. Ruh-u 

revani-i latife ise mü’minlerin ruhlarıdır. Bunlarda tedricen terakki sözkonusudur. 

Ruh-u revani-i habise ise kâfirlerin ruhudur. 

His, muhabbet içindir. Fikir yoğunlaşa yoğunlaşa hisse dönüşür.  Marifetullah, 

muhabbetullaha dönüşür. Ebede müteveccih giden bir kalb, dünyevi şeylere 

takılmaz. Dünya onun yanında bir çöp gibidir, fırlatır ve atar. Dünya nedir ki, 

zühdü de ne olsun. Yaratılışımızın gayesi marifetullah, yani her an O’nun ile olmak. 

Risale-i Nur, arif-i billah bir zatın fikir seviyesine göre yazılmıştır. Fakat ami 

insanlar da ondan istifade edebiliyor.  

Risale-i Nur’un rahle-i tedrisinin dibine sadakatla çöken, sırr-ı ihlas ve sırr-ı 

uhuvvete tam mazhar zatlar, hakiki muhlaslardır. Halis, muhlis ve müdakkik bir 

Nur Talebesi, alem-i manada Hz. Muhyiddin ile kulaç atabilir. Hz. Şâh-ı Nakşibend 

ile hakikat dersini diz dize alabilir. Muhlislikten muhlas duvarına isal eden yollar 
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vardır. Bunlar: Havfullah, kendinde görülen kemalatı tamamen Allah’tan bilip 

nefsine nisbet etmemek ve  nefsini manen müflis ve zelil bilmek. Enenin eşkâl-i 

habisesi, hodgâmlık, hodfüruşluktur ve hubb-u nefistir. 

Bir insanın ağzından elfaz-ı küfriye çıksa, o fiil insanın o ana kadar yaptığı 

ibadetlerin hepsini siler. 

Tabaka-yı arifîn üçtür. Etkıya, asfiya ve ahfiya. Üstadda bu üç mana cem olmuş. 

Ahfiyalar, keşf, keramet ve akıl ile anlaşılamazlar. 

Mahşer günü ümmet-i Muhammed içinde bir gurup müslüman sorgusuz sualsiz 

cennete girecektir. Ahirette Allah için birbirini sevenlere peygamberler bile gıpta 

edeceklerdir. Uhuvvetin birinci mertebesi, başkalarına ait kusurları görmemektir. 

Gördüğü halde hüsn-ü zan etmek ise, daha düşük bir mertebedir.  

Resulullah buyuruyor: Kardeşlerim! Kardeşlerim! Ashab soruyor: Ya 

Resulullah kimdir o kardeşlerin? Onlar ahirzamanda gelecekler, Nur yiyecekler, 

Nur içecekler, Nur konuşacaklar, Nurdan hanelerde oturacaklar. Bilmiyorum onlar 

mı bana daha yakın, yoksa siz mi? 

Helak olanlar, önce kendi içlerinde ve vicdanlarında helak olmuşlardır. Dava 

adamı olarak ölmek, bir havari gibi yaşamaya bağlıdır. Izdırabsızlık en büyük 

eksiğimizdir. İslam’ın i’la ve ibkası, her mü’minin en büyük ideali olmalıdır. 

Dünyevi idealleri İslam’ın önüne alanlar helak oldular. Kul Allahdan haya edecek. 

Yarabbi! Senin uluhiyetine tam köle olamadım. Nübüvvetine tam esir olamadım. 

İman arttıkça insanda mahcubiyet de artar. Büyük zatlar da, verilen nimetlere külli 

şükr edememekten mahcubiyet, mahzuniyet, ve haya hasıl olur. 

Allah ü Ekber lafzı esmanın tezahür ve tecellilerinden hasıl olan hayretten bir 

teneffüstür. Cenab-ı Hakkın Azamet ve Kibriyası, iclal ve celali Uluhiyetine ve 

Rububiyetine taalluk eden hakikatlar idrakte tesbit edildiği nisbette kulluk şuuru 

artar. 

Efendimiz (asm), bir yahudinin cenazesi için ayağa kalkınca etrafındakiler, o bir 

yahudidir ya resulullah, dediler. Efendimiz, o da bir insandır, buyurdu. Evet, her 

şeye rağmen insan, muhterem bir varlıktır.  Canlısı kadar, ölüsünün de bir kıymeti 

olmalıdır. Peygamber efendimiz bir gün şöyle buyurdu: Hepiniz Adem’densiniz. 

Adem ise topraktandır. Öyle ise toprağın toprağa üstünlüğü olamaz. 

Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısından da gazel okuma. Ömür bu 

kadar kısa iken amelleri kısaltıp emelleri uzaltma. Dün geçti, yarın daha gelmedi, 

hesabını bir nefes üzerine yap. Ve ne şekilde olursa olsun kendi varlığını ortaya 

koyma. Bil ki sen yoklukla varlığa ereceksin. En faziletli iktisat, bollukta yapılan, ve 

en faziletli af, muktedirken olandır. Ey kin gütmeyen gönül! Bayramın kutlu olsun.  

Tefekkürde bir sır vardır. Ona ulaşamayan, hakikat-ı tefekküre de çıkamaz. Her 

şeyin bir kışrı olduğu gibi, tefekkürün de kışrı vardır. Herşeyin özü lübdedir. 

Tefekkürün sırrı, dava-yı Kur’aniyeye sadakat ile inkişaf eder.  

Hz. Mus’ab medinenin manevi fatihi. Birçok mümtaz sahabelerin hidayetine 



sebep oluyor. Çok alim ve hakim, aynı zamanda beliğ konuşuyor. Meşrebinin esası 

hilm ve şefkat. O’nun alemine hakim nokta dava-yı Kur’aniye... İla-yı Kelimetullah. 

Muhabbet-i Resulullahda öyle fani olmuşki fiziği de peygamberimize çok benziyor. 

Uhud’ da peygamberimiz yerine şehit oldu. Sadakat burcunda bir necm-i münir. 

Kur’ana o kadar sadık ki dünyada hiçbir şey onu  davasından bir an olsun 

çekememiş. Bu meşreb Risale-i Nur davasında çok hizmet edecek... 
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Bir ömrün değişmez hareketi "Müsbet Hareket" 

Prof.Dr. Alaaddin Başar 

Müsbet hareket, Risale-i Nur'un ilim ve irfana, tebliğ ve iknaya, muhabbet ve 

şefkate dayanan irşad metodu. Bu meslek bütün mücedditlerin ortak yoludur. 

Hepsi, Allah Resulü'nden (a.s.m.) aynı dersi almış ve asırlarının şartlarına göre bu 

yolda yürümeğe azamî hassasiyet göstermişlerdir. Gazzalîler, Rabbanîler, 

Geylanîler, Mevlânalar hep bu mukaddes yolun yolcularıdır. Hepsinin ortak gayesi, 

insanları Hakkın rıza çizgisine çekmek, ebedî saadetlerine vesile olmaktır.  

"Âlimler peygamberlerin varisleridir" hadis-i şerifine en ileri mânâsıyla mazhar 

olan bu kutlu zevat içerisinde Bediüzzaman Hazretlerinin hususî bir yeri vardır. 

Onun bu hususiyeti, asrının dehşetinden ileri gelmektedir.  

"Rüyada Bir Hitabe" başlıklı yazısında, her asrın mebusları içinde bulunan 

mübarek bir heyetin kendisine şöyle hitab ettiğini haber verir: "Ey helâket ve 

felaket asrının adamı, senin de bir reyin var. Fikrini beyan et."  

Diğer mücedditlerin mücahedeleri, İlâmı ana istikametinden uzaklaştırmak isteyen 

ve müminleri ehl-i sünnet itikadından saptırmaya çalışan birtakım gafillere ve 

bedbahtlara karşı olmuştur. Bediüzzaman'ın asrı ise çok daha farklıdır. Onun 

zamanında, imanın erkânına ilişilmiş, neden ve niçin yollu sorularla müminlerin 

kalblerine şüpheler sokulmuş, imanları tehlikeye atılmıştır. Ayrıca, küfür, dalâlet ve 

sefahat birer şahs-ı manevî halinde ve dünya çapında organize edilmiş olarak 

imana, İslâma ve ahlâka musallat olmuşlardır.  

İşte tarihte misli görülmemiş bu ifsat hareketlerine karşı, tebliğ ve irşad vazifesini 

manen yüklenen o büyük Üstad, bir yandan şüpheleri giderici ve müminlerin 

imanlarını taklidden tahkik seviyesine çıkarıcı kıymetli dersler verirken, diğer 

yandan bu engebeli, dikenli, mayınlı ve uçurumlarla dolu yolda Müslümanların 

nasıl yürümeleri gerektiğini ders veren lahika mektupları kaleme almıştır.  
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İşte müsbet hareket, bu ulvî yolculuğun esası ve yürüyüş ritmidir.  

Bediüzzaman Hazretleri, kendisini menfi bir harekete sevketmek için yapılan bütün 

işkencelere, zulümlere, oynanan bütün şeytanî oyunlara sadece acı bir tebüssümle 

karşılık vermiş. O'na zulmedenler de dahil olmak üzere, bütün bu beşeriyetin 

imanını kurtarmak için çıktığı o mukaddes yolculuğunu, itidal-i dem ile, 

sarsılmadan ve adavete girmeden tamamlamıştır.  

Bediüzzaman Hazretleri, bütün ömrü boyunca tatbik ettiği tebliğ ve irşad 

prensiplerinin bir hülasası mahiyetinde olan ve bir cihette Allah Resulü'nün (a.s.m.) 

Veda Hutbesi'ni andıran son mektubuna şu cümlelerle başlar:  

"Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. 

Rıza-yı ilâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır; vazife-i 

ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren 

müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle 

mükellefiz." 

Bu cümlelerde müsbet ve menfi hareketlerin en önemlileri nazarımıza sunulmuş 

durumda.  

Rıza-yı İlâhi için çalışmak müsbet; riya, gösteriş ve menfaat için çabalamak menfi.  

Hizmet-i imaniyye müsbet; küfür ve dalâlete, isyan ve sefahate çalışmak menfi.  

Allah'a tevekkül müsbet; vazife-i ilahiyyeye karışmak menfi.  

Asayişi muhafaza müsbet; kavga ve ihtilaf çıkarmak, huzur ve emniyeti ihlal etmek 

menfi.  

Sabır ve şükür müsbet; sabırsızlık ve isyan menfi.  

o o o 

Müsbet, kelime mânâsıyla isbat edilmiş demektir. İsbat edilen, ortaya konulan, 

istifadeye sunulana müsbet denir.  

Müsbet imardır, menfi ise tahrip...  

Dünün boş arsasına bugün bir bina kurmuş ve istifadeye sunmuşsanız bu bir 

müsbet harekettir. Ama mevcut bir binayı ortadan kaldırmış, faydasız hale 

getirmişseniz buna da menfi denir.  

Menfi, nefyedilmiş demektir. Nefiy ise sürgün etmek, ortadan kaldırmak, 

yokluğunu iddia etmek mânâlarına geliyor. Küfre giren insana imansız denilmesi de 

bundandır. Bu adam, kendi iman sarayını yıkmıştır. Keza, iffet ve ahlâk köşkünü 

harab eden adama da ahlâksız deriz. Burada da bir menfi hareket söz konusu...  

Sağır bir insan sesler âleminin cahilidir. Ona göre, ses diye bir şey yoktur. 



Kendisine şefkatli bir hekim el uzatıyor ve kulağını tedavi ederek onu işitme 

nimetine kavuşturuyor. Artık bu adam için sesler âlemi sabit olmuştur. Ve hekimin 

yaptığı da müsbet bir harekettir.  

İşiten bir kulağı sağır hale sokmak ise menfi hareket...  

Görme hadisesinde de öyle. Gözü görmeyen insanın şu kâinat hakkında bilgisi 

ancak elinin temas kurabildiği eşyaya münhasırdır. Bu adamın gözünü tedavi 

ettiğinizde, nazarı yıldızlarda, güneşde, ayda, dağlarda, ovalarda dolaşmaya başlar 

ve hususî dünyası sınırsız denilebilecek ölçüde genişlenir.  

Müsbetler de, menfiler de sayısız denecek kadar çok. Bunlar içerisinde müsbetin en 

ileri derecesini şu ifadelerde buluyoruz.  

"Rıza-yı ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmak."  

Hizmet-i imaniyye, insanoğluna yapılabilecek en büyük yardımın ifadesi, en büyük 

müsbetin simgesidir. Kalpten küfür sökülüp atılacak, yerine iman bina edilecektir.  

Bu hizmet sonunda, bir insan iman nimetine kavuşursa, daha önce, sadece gördüğü 

eşya ile alâkadar olan bu adam, artık bütün âlemlerin Rabbine vasıl olmuş, 

maddede boğulan aklı âlemlerin yaratıcısını bulmuştur. Vazifesiz, sahipsiz, hamisiz 

olmaktan kurtulmuş, ölüm ötesini bilememenin ızdırabından halas olmuştur. Şimdi 

o, görmeyi halk eden bir Basir, işitmenin mucidi bir Semi', sûretlerin tasvircisi bir 

Musavvir, hayatları yaratan bir Muhyi bulmanın ve O'na iman etmenin safasını 

sürmeye başlamıştır.  

İşte bu adamın imanına yapılan bu yardım, ne kör gözü açmaya benzer, ne de 

işitmeyen kulağı. Kendisine sunulan bu iman hizmeti, onun için ebedî bir ihsandır 

ve fani dünyası için yapılan yardımlardan sonsuz derece büyüktür, ehemmiyetlidir. 

Cennette ne körlük var, ne sağırlık. Ne açlık var, ne susuzluk... Hiçbir elemin ortada 

yeri yok. Hiçbir yokluk, hiçbir noksanlık o beldeye ayak basamamış. Bu akıllara 

sığmaz lütufların karşısında, yine akıl almaz azaplarıyla cehennem var. Cennete 

ermenin ve cehennemden kurtulmanın temeli, esası iman. Onun içindir ki insanlığa 

yapılabilecek en büyük hizmet de, iman hizmeti...  

İşte Bediüzzaman Hazretleri o engin himmetini, bu milletin imanının kurtulmasında 

merkezleştirmiş büyük mürşid, manevî hekim ve eşsiz müceddiddir.  

Bütün mesaisini iman vadisinde hasreden bu büyük mürşid:  

"Ben imanın cereyanındayım, karşımda imansızlık cereyanı var, başka cereyanlarla 

alakam yok" buyurarak, müsbet hareketin iman hizmeti, menfinin ise imansızlık 

cereyanı olduğunu veciz bir şekilde ifade buyurur.  

İman müsbet, küfür menfi olduğu gibi, bütün hayırlar, güzellikler müsbet, bunların 

zıtları ise menfi. O halde, müsbet hareket denilince, insan kalbine öncelikle iman 

hakikatlarını hakim kılmak ve bu iman temeli üzerine başta ibadet ve güzel ahlâk 



olmak üzere hayrın, doğrunun, faydalının bütün şubelerini bina etmek anlaşılır.  

Gönül yapmak müsbet, kalb kırmak menfi. Şefkat müsbet, öfke menfi. Sabır 

müsbet, isyan menfi. Affetmek müsbet, intikam menfi. İltifat müsbet, hakaret menfi. 

Hüsn-ü zan müsbet, su-i zan menfi...  

İmanın sabit olduğu bir kalbde, güzel ahlâk ve yüksek seciyeler, bütün şubeleriyle, 

neşv ü nema bulacaktır. Öyle ise gerek ferdî, gerek içtimaî hayatta hangi yüksek 

hasletin, hangi güzel ahlâkın inkişaf etmesini istersek isteyelim, bunun yolu iman 

hakikatlarını kalblere tahkiki bir sûrette yerleştirmekten geçer. Bediüzzaman 

Hazretleri bu yolda yürümüş ve bilfiil muvaffak da olmuştur.  

o o o 

Bir nur talebesinin, Risale-i Nur'un müsbet hareketle ilgili bütün esaslarına riayet 

ederek halis bir iman hizmeti yaptığı halde, insanları ıslah vadisinde umduğu 

neticeye ulaşamaması halinde, yeise düşmemesi için mezkûr düstur şöylece 

noktalanır:  

"Vazife-i ilahiyyeye karışmamak."  

Nurlardan aldığımız derse göre, ilâhî vazife neticeleri yaratmaktır.  

Rezzak O olduğu gibi Hadi de odur. Biz rızık babında nasıl sadece tohum ekip, 

gerekli bakımı yaptıkdan sonra, bir habbenin on, yüz, yahut bin olmasına 

karışmıyor, bunu ancak Allah'ın kudret ve rahmetinden bekliyorsak, kalplere 

ektiğimiz hakikat tohumlarının da sünbül vermesine karışmayacağız. Kalbler 

Allah'ın yed-i kudretindedir ve Hadi ancak O'dur. Okuduklarımız ve 

anlattıklarımız muhatabımızın kalbinde ancak onun lütfuyla sünbül verir, bizim 

irademizle değil...  

Biz düğmeye basarız, ışığı Allah yaratır. Biz kibriti çakarız, ateşi Allah yaratır.  

Kalblerde hidayet nurunu parlatan da O, muhabbet ateşini yakan da.  

Biz O Rahim Rabbimizin lütfuna sığınır, O'na dua ve iltica ederiz. Biz de O'nun 

kuluyuz, karşımızdaki insanlar da. O'nun kullarını O'nun rızasını umarak, O'nun 

yoluna dâvet ederiz. Bundan ötesi bizim irade sınırımızı aşar ve sorumluluk 

sahamızın dışında kalır.  

Rabbimiz, Kur'ân-ı Kerim'inde "Peygamber üzerine tebliğden başka (bir vazife) 

yoktur," buyuruyor.  

Bu Rabbanî hakikat, niçin müsbet hareketinde en önemli bir şartı olmuş, diye bir 

soru geliyor insanın aklına. Bu soru ile birlikte, hayalimizde müsbetin zıddı 

canlanıyor: Menfi...  

Demek ki, diyoruz, kendi vazifesini yapmakla meşgul olanlar, menfi harekete vakit 

bulamazlar. Ve yine diyoruz ki, kendi görevlerini bir tarafa bırakıp sadece dış 



hadiselerle, sosyal neticelerle ilgilenenler, umduklarını bulamayınca, önce tedirgin 

olurlar ve sonunda ümitsizliğe düşerek menfi hareketlerle teselli bulmağa çalışırlar. 

Tebliği terkedip dedikoduya koşar, ıslahdan vazgeçip tahribe saparlar. Sevdirmeyi 

bırakıp nefret ettirirler.  

Bunlar İslâmı tebliğ yoluyla neşir ve ilân etmedeki boşluklarını zorbalıklarla 

kapamak isterler. Halbuki Tefsir âlimlerimiz, bize bu zorlamanın sadece dinî 

meselede değil, hiçbir hususta caiz olmadığını beyan ediyorlar. Ve "dinde ikrah 

yoktur" âyetini "zorlama denen şey dinde yoktur; bu, dine uygun bir davranış şekli 

değildir," diye izah buyuruyorlar.  

Dinde zorlama yoktur, çünkü zorlama müsbet bir hareket değildir. Zorlama ile 

insan ne irfana kavuşur, ne ilme, ne ahlâka..  

İkrah ağacında irşad bitmez.  

Bir çocuğa bile zorla iş yaptırmak mümkün olamazken, kişinin kalbine imanı zorla 

nasıl sokabiliriz? Kalb zorlamaya gelmez. İkrah ancak bedene yapılabilir. Kalbe ne 

sevgi zorla yerleşir, ne de nefret, Tam tersine, zorlama muhatabınızı inatlaşmaya 

götürür ve sevdiğinizden nefret etmesine, nefret ettiğinize de sevgi bağlamasına 

sebep olur.  

Bu gerçeği güzelce ders veren bir darb-ı mesel: "Atı suya zorla sokabilirsiniz ama, 

ona zorla su içiremezsiniz."  

o o o 

Tebliğin önemli bir şartı da tohumu ekmeyi usulüne uygun olarak yapmaktır. Bu 

noktada Üstadımızın şu tavsiyesiyle karşılıyoruz:  

"Risale-i Nur'un mesleği, nezihane, nazikane, kavl-i leyyindir."  

Dâvâmızı en güzel şekilde ve en yumuşak ifadelerle anlattığımız halde, sözlerimiz 

tesirini göstermezse, yeise düşmememiz gerekiyor. Zira, ekilen tohumun mahsul 

vermesi için tarlanın elverişli, iklimin de müsait olması lâzım. Zemherir ayında gül 

yetiştiremez, kum ve çakıldan meyve alamazsınız. Burada muhatabınızın iç âlemi 

önem kazanıyor.  

"Hidayete erecekleri en iyi bilen Allah'dır".  

Ayet-i Kerimesi, tebliğ görevini hakkıyla yapan bir mümin için en büyük bir teselli 

kaynağıdır.  

o o o 

Bir diğer temel cümle:  

"Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya 



karşı sabırla, şükürle mükellefiz."  

Cümlenin giriş kısmındaki mesaj, daha çok devlet yöneticilerine bakıyor. Asayişin 

ancak müsbet bir iman hizmetiyle temin edilebileceği ders veriliyor. Nur hizmetinin 

ulaştığı kimseler, problem olmak şöyle dursun, "asayişin birer manevî bekçisi" 

oluyorlar.  

İkinci mesaj ise bu hizmetin erlerine:  

"Şayet sizi yanlış anlayarak yahut büsbütün anlamayarak, ihlas ile 

yaptığınız bu iman hizmetine mukabil sizlere sıkıntı verirlerse sakın 

menfi hareketlere tevessül etmeyin; sıkıntıları sabırla ve şükürle 

karşılayın." 

Bir Nur talebesi, Üstadın bu şükür tavsiyesini şöyle değerlendirir: "Nice insanlar 

dünyevî, hatta gayr-ı meşru istekler uğrunda her bir sıkıntıya katlanırlarken, ben 

Allah Resulünün iman dâvâsını, tevhid dâvâsını, ahlâk dâvâsını ilan ve i'la etme 

uğrunda bir takım eza ve cefalara maruz kalıyorsam, bunu bir lütf-u İlâhî bilip 

şükretmeliyim." İman hakikatlarını kalblerde hakim kılmanın, İslâmın emirlerini 

ferdin fiil âlemine aksettirmenin yolu sabırdan, şefkatten geçer. Menfi harekete 

müsaade yok! Zaten, dahilde niza ve kavga olamaz. Kendi yüzünü yumruklayan 

birisine rastladınız mı? Ağrıyan gözünü yuvasından çıkarıp atanı gördünüz mü? 

Romatizmalı bacağını baltalayana şahid oldunuz mu? Dahilî cihad hakkında 

Bediüzzaman'dan bir hakikat dersi:  

"Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın 

malı, çoluk-çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahil ise öyle değildir. 

Dahildeki hareket müsbet birşekilde manevî tahribata karşı, manevî, 

ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçdeki cihat başka, dahildeki cihat 

başkadır." 

Bu sözlerin sahibi, yirmi sekiz senelik hapis ve sürgün hayatına, defalarca 

zehirlenmesine, nice zulümlere maruz kalmasına rağmen "yüzde on zındık dinsizin 

yüzünden, yüzde doksan masuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dahildeki 

emniyet ve asayişi muhafaza" etmeğe çalışmış, bunun için de, "Nur dersleriyle 

herkesin kalbine bir yasakçı bırakma" ya gayret etmiştir.  

o o o 

Büyük Üstad, iman hizmeti yapmaya talib Nur talebelerine Kur'ân-ı Kerimden 

fethettiği dört hatvelik bir güzergâh çizmiştir:  

"Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tariki..."  

Acz ve fakr, ubudiyetin esasıdır. Şefkat Rahîm ismine, tefekkür ise Hakîm ismine 

isal eder. Rahîm ismine mazhariyet, iman hizmetini netice verir.  

Her isme olduğu gibi bu isme de en ileri seviyede mazhar olan Resulullah Efendimiz 

(a.s.m.), dünyaya geldiği dakikada "Ümmetî!  Ümmetî!" diyerek ümmetinin 



imanını, salâhını ve necatını Rabbinden dilediği gibi, bu umman şefkat mahşerde de 

kendini gösterecek ve Üstadımızın beyanıyla "mahşerde herkes hatta peygamber 

dahi nefsî derken, O (a.s.m.) yine ümmetî ümmetî diyecek" ve ümmetinin 

mağfiretini, cehennemden halas bulup cennete kavuşmalarını makam-ı Mahmud'da 

Allah'dan niyaz edecektir.  

Şu helaket ve felaket asrının müceddidi, mürşidi Said Nursî Hazretleri, Allah 

Resulünün (a.s.m.) "ümmetî" feryadını ruhunun tâ derinliklerinde hissetmiş, O'nun 

endişesine ve ızdırabına ortak olmaya çalışmıştır.  

Eşref Edip Bey'le yaptığı bir mülakatta lisanında şu ateşin sözler dökülür:  

"Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde 

evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, 

imanımı kurtarmaya konuşuyorum." 

Bu sözler, "ümmetî! ümmetî!" feryadının asrımızdaki en büyük aks-i sadasıdır. 

Zaten, Allah Resulünün (a.s.m.) bu feryadında en büyük pay da bu dehşetli asra 

düşmektedir.  

Bir baba bütün evlatlarını sever ama, onlar içerisinde hasta olanı, ölümle 

pençeleşeni daha çok yadeder. Kalbi onun için daha çok çarpar. İşte Bediüzzaman 

Hazretleri ümmetî feryadından asrımıza düşen büyük payın tercümanlığını en 

mükemmel mânâda yapmış, telif ettiği yüz otuz parça risaleleriyle ümmet-i 

Muhammed'in imanını kurtarmaya çalışmış, bu uğurda herşeyden geçmiş ve sıkıntı, 

ızdırap, zehirlenme, mahkeme, hapis, sürgün dolu bir mücahede hayatı sürmüştür.  

"Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki namına birşey 

bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret 

zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket 

mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı." 

İman dâvâsı uğrunda büyük sıkıntılara katlanmak da Allah Resulünün (a.s.m.) 

sünnetindendir. Üstadımız bu sünneti kemaliyle yerine getirmiştir.  

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (a.s.m.) Taif'te kendisini taşlayan 

ve yüzondört yerinden yaralayan insanlara beddua etmemiş ve o eşsiz şefkatiyle 

"Ya Rab! Bunlar bilmediklerinden böyle yapıyorlar" diyerek onların hidayetlerine 

dua etmişti. O'nun (a.s.m.) bu dehşetli asırdaki büyük varisi Bediüzzaman 

Hazretleri de aynı yolda yürümüş ve kendine her türlü zulmü ve haksızlığı lâyık 

bulanlar hakkında şöyle buyurmuştur:  

"Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve otuz seneden beri bir 

düstur-u hayatım olan 'şefkat' itibariyle; bir masuma zarar gelmemek 

için, bana zulmeden canilere, değil ilişmek; belki beddua ile de 

mukabele edemiyorum." 

Bir başka risalesinde, kendisiyle beraber talebelerinin de çeşitli eza ve cefalara 



maruz kaldıklarını, ağır imtihanlar geçirdiklerini beyan ile şöyle buyurur:  

"Bizim vazifemiz onlar hakkında yalnız hidayet temennisinden 

ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde 

zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i 

Nur'a sadakat ve sebat ile çalışmalarını tavsiye ederim." 

Büyük Müceddid'in müsbet hareket noktasında üzerinde hassasiyetle durduğu 

önemli bir mesele de, İslâma farklı metotlarla hizmet eden Müslümanların, birlik ve 

beraberliğini temin etmektir. Bu ehemmiyetli nokta üzerinde çok tahşidat yapmış ve 

meşreb farklılığının ihtilafa dönüşmemesine gayret etmiştir. Misâl olarak, İhlas 

Risalesindeki dokuz emirden ilk üçünü kaydetmek isterim.  

"1. Müsbet hareket etmektir ki, yani kendi mesleğinin muhabbetiyle 

hareket etmek. Başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi, 

onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.  

2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrebde olursa olsun, medar-

ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet 

bulunduğunu düşünüp ittifak ederek.  

3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek 

cihetinde hakkı ise, 'mesleğim haktır' yahut 'daha güzeldir' diyebilir. 

Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îma eden 

'hak yalnız benim mesleğimdir,' veyahut 'güzel benim meşrebimdir' 

diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek." 

o o o 

Bütün ömrü boyunca hep müsbet hareket etmiş bulunan Üstad Hazretleri bunun 

zarurî bir lâzımı olarak her türlü menfinin de karşısında olmuştur.  

Risale-i Nurdaki imanî bahislerle imansızlık cereyanının, küfrün, şirkin ve dalâletin 

karşısına çıktığı, riya, gösteriş, teveccüh-ü nas belalarına karşı İhlas Risalesi'ni telif 

etmiş, Müslümanlar arasında düşmanlık, kin, gıybet gibi afetlerin mecra 

bulamaması için Uhuvvet Risalesi'ni kaleme almış, İslâm birliğinin en büyük bir 

düşmanı olan kavmiyetçiliğe karşı 26. Mektubun 3. Mebhasını yazmış, kısacası her 

menfiye karşı onu tesirsiz kılacak, onun panzehiri olacak bir eser telif etmiştir.  

Bu cümleden olarak, büyük bir içtimaî yaramız olan "tekfir" meselesi üzerinde de 

hassasiyetle durmuştur.  

Ehemmiyetine binaen bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum.  

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, "Müslümanlar için esas olan hüsn-ü zandır" 

prensibinden hareketle, tekfirden büyük bir hassasiyetle sakınmıştır.  

"Said'i bilenler bilirler ki mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. 

Hatta sarih küfür bir adamdan görse de, yine te'vile çalışır. Onu 



tekfir etmez" 

Günahkâr bir mümini hemen küfürle itham etmek ve onu İslâm dairesi haricine 

atmak büyük bir cinayettir ve ehl-i sünnet itikadına zıttır.  

Ehl-i sünnetin görüşüne göre, günah-ı kebair işleyen kâfir olmaz.  

"Günah-ı kebair işleyen kâfir midir, değil midir?" münakaşası Ehl-i Sünnet 

âlimleri ile Haricîler ve Mutezile arasında asırlarca sürdü. Haricîler günah işleyenin 

kâfir olup ebediyyen cehennemde kalacağını iddia ederlerken, Mutezile, büyük 

günah işleyenin ne kâfir ne de mümin olmayıp, imanla küfür arasında kalacağını 

savundu. Böylece her iki grup da hakikattan uzaklaşarak "dalâlete" düştüler.  

Yakın tarihimizde bir fetret devri daha yaşadık. Nice hurafeler ve köhne fikirler 

yeniden piyasaya sürüldü. Yine tekfir moda oldu. Ama bu defa Haricîler tarafından 

değil. İşin tuhaf tarafı bu işi yapanlar Haricîlik nedir, Mutezile nedir, hatta elfaz-ı 

küfür nedir pek bilmiyorlardı. Bazı sloganlar ezberlemişlerdi. Onları soğuk damga 

yaptırmış, önlerine gelenin alnına basıyorlardı. Bunlar Resulullah Efendimizin 

(a.s.m.) tekfirle ilgili tehdit hadisinin de gafiliydiler...  

Bu hadis-i şeriflerinde Allah Resulü (a.s.m.) şöyle buyurmakdaydı:  

"Kim kardeşine kâfir derse, ikisinden biri mutlaka kâfir olmuştur. 

Eğer itham edilen kâfir değilse, küfür itham edene döner." 

Tekfir konusunda Risale-i Nur Külliyatından "Sünuhat" adlı eserde yer alan şu öz, 

doyurucu ve harika ifadeleri bu asrın insanı kelime kelime ezberlemeli, harf harf 

yaşamalı. Yoksa hem kendisi büyük günaha girer, hem de bilmeyerek 

karşısındakini İslâmdan uzaklaştırır.  

"Demiş bu şey küfürdür. Yani, o sıfat imandan neş'et etmemiş, o sıfat 

kâfiredir. O haysiyet ile o zat küfür etti denilir. Fakat mevsufu ise 

masume ve imandan neşet ettikleri gibi, imanın tereşşuhatına da haize 

olan başka evsafa malik olduğundan o zat kâfirdir denilmez. İllâ ki, o 

sıfat küfürden neşet ettiği yakinen biline... Zira başka sebepten de 

neş'et edebilir. Sıfatın delâletinde şek var. İmanın vücudunda da 

yakîn var. Şek ise yakînin hükmünü izale etmez.  

"Tekfire çabuk cür'et edenler düşünsünler! 

Demek ki bir müminde, imandan kaynaklanmayan belki cehaletten, sefahattan 

yahut daha başka bir kaynaktan beslenen sıfatlar bulunabilir. Bu sıfatlar "kâfire" 

tabir ediliyor. Yine o müminin, imanından kaynaklanan birçok da masum sıfatı 

bulunuyor. İşte bu sıfatlar, o zata kâfir dememize mani. Onun dilinden küfrü icab 

eden bir söz çıkmışsa, yahut o mümin imandan kaynaklanmayan, ancak kâfirlere 

yakışacak fiiller işlemişse yukarıda verilen ölçüye göre, bunların küfürden 

doğduğunu, yani o adamın bunları küfür niyetiyle, İslâmı inkâr kasdıyla yaptığını 

kesinlikle bilmedikçe onu tekfir edemeyiz; kendisine kâfir diyemeyiz.  



"Sıfatın delâletinde şek var," cümlesi kesin hüküm vermemizi engelliyor. Yani, o 

yaptığı işin, söylediği sözün, taşıdığı sıfatın onun kâfir olduğuna delil olduğu şüpheli. 

Bunları küfür kastıyla yaptığını kati olarak bilemiyoruz. Ama kendisinin mümin 

olduğunu biliyoruz. Kendisinden sorsak ben müminim, Müslümanım diyecektir. 

Buna göre imanın delâletinde yakin var, kesinlik var, katiyet var. Ama küfrün 

varlığında şek, yani şüphe var, zan var tahmin var. Biz yakini şek ile iptal edemeyiz 

ve o adama kâfir diyemeyiz.  

Bazan bir Müslümanın ağzından, gaflet ve cehalet eseri olarak, elfaz-ı küfürden 

sayılan bir söz çıkabilir. Bunun mes'uliyeti elbetteki çok büyüktür. Hatta bazı 

âlimlerimiz, böyle bir müminin, mazideki bütün hasenatının mahvolduğunu beyan 

buyururlar. Ama bu müflis adam yine de Müslümandır, kâfir değil...  

Bu noktada bir temel hükümden söz etmek isterim:  

İman nasıl kalbin tasdiki ve lisanın ikrarıyla sabit oluyorsa, küfür de aynı yolla 

sabit olur.  

Buna göre, ağzından küfür lafzı çıkan bir mümine kâfir denilebilmesi için, onun bu 

sözün neticesi olan küfrü kalben tasdik, lisanen de ikrar etmesi gerekir.  

Bediüzzaman Hazretleri istikametten sapan bazı kimselerin, "Kim Allah'ın 

indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin tâ kendileridir," âyet-i kerimesini 

delil tutarak Kanun-u Esasiyi çıkaran ve hürriyeti ilan eden siyasileri tekfir 

etmelerine de karşı çıkmış ve "biçare bilmezdi ki, 'lemyehküm' bimana, 'lem 

yussaddık'dır" buyurmuştur. Yani, kim Allahın indirdiğiyle hükmetmezse şartının 

mânâsı, kim Allah'ın indirdiğini tasdik etmezse demektir. Üstadın bu izahı ehl-i 

sünnet itikadının ifadesidir. Zira, ehl-i sünnete göre bir İlâhî emri yerine 

getirmeyen, ona göre amel etmeyen bir mümin, o emri tasdik ettiği müddetçe ancak 

günahkâr olur, fasık olur, fakat kâfir olmaz.  

Fahreddin Razi hazretleri Tefsir-i Kebirinde bu âyet hakkında ileri sürülen bütün 

görüşleri sıralamış ve en isabetli görüşün Hz. İkrime'ye (r.a.) ait olduğunu 

kaydetmiştir.  

Hz. İkrime (r.a.) şöyle buyurmaktadır:  

"Hak Teâlanın 'kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse' ifadesi, hem 

kalbi hem de lisaniyle inkâr edenleri içine almaktadır. Kalbiyle onun 

Allah'ın hükmü olduğunu bilip, sonra da lisanıyla onun Allah'ın 

hükmü olduğunu ikrar edip, buna zıt olan şeyleri yapan kimseye 

gelince, o da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş, ama bilfiil yapmamış 

olur. Binaenaleyh böyle bir kimsenin bu âyetin hükmüne dahil olması 

gerekmez." 

Tekfir bahsini Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretlerinin şu fetvasıyla 

noktalayalım:  

"Bir kimsenin sarfettiği bir söz, birçok yönleriyle küfrü gerektiriyor 



da bir yönüyle küfürden kurtarıyorsa,müftünün onu tercih etmesi 

gerekir. Zira Müslümanlar hakkında hüsn-ü zan esastır.." 

Fetvanın haşiyesine şöyle bir kayıt konulmuştur:  

"Şu var ki, bu adamın niyeti küfür değilse Müslümandır. Fakat niyeti 

küfür ise müftünün fetvası onu kurtaramaz." 

o o o 

Yine Nur Külliyatından "Münazarat"ın teşhis ve tedavi ettiği bir yaramızdan da bu 

vesileyle söz etmek isterim.  

Dış siyaset konusunda Müslümanlar arasında görüş ayrılığı olabiliyor. Bu gayret 

normaldir. Fikir hürriyeti içerisinde anlayışla karşılanmalıdır. Ama bazen, bu tip 

tartışmalarda ölçü kaçıyor. Adam, fikren mağlup düştüğünü hisseder etmez, 

muhatabını hemen tekfire yelteniyor. "Sen bu görüşünle hristiyanları desteklemiş 

oldun ve küfre girdin", diyebiliyor. Bu yanlışını düzeltmeye kalktığınızda sesinin 

tonunu iyice yükseltiyor ve kendisinden emin bir eda ile, "Kur'ân-ı Kerimde, 

Yahudileri ve Nasranîleri dost edinmeyin," buyurulmuyor mu, diye size çıkışıyor.  

Bu dehşetli hastalığın reçetesi şu birkaç cümlede mevcut:  

"Bu nehiy Yahudi ve Nasara ile, Yahudiyet ve Nasraniyet olan 

ayineleri hasebiyledir. Hem de bir adam, zatı için sevilmez. Belki 

muhabbet sıfat ve sanatı içindir." 

Demek ki Âyet-i Kerîme yahudiliği ve hristiyanlığa muhabbet etmeyi yasaklıyor. 

Meselâ, hristiyan bir devleti hristiyanlığı sebebiyle sevmek, bu âyetin yasağına girer. 

O devletin sanatını, teknolojisini beğenmek, takdir etmek ise bu yasağın dışında.  

Yukarıda naklettiğimiz ifadeler şöyle son buluyor:  

"Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin." Yani, bir Müslümanın ehl-i 

kitaptan, meselâ hristiyan bir hanımı olsa, onu hanımı olduğu için sevebilecek, ama 

hristiyanlığına muhabbet etmeyecektir.  

İşte bu ince ölçüden mahrumiyet bize çok pahalıya mal oluyor.  

Bu panelde, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin daima müsbet hareket ettiğini ve her 

türlü menfinin karşısında bulunduğunu, zamanın müsaadesi nisbetinde, açıklamaya 

çalıştım. Onun o bereketli ömrünün şaşmaz prensibi olan müsbet hareketi, bir 

tebliğle yahut birkaç misâlle, lâyık olduğu vechile anlatmak elbette mümkün 

değildir. O büyük Mürşid'in bütün tarihçe-i hayatı ve beşerin istifadesine sunduğu 

yüz otuz parçadan mürekkeb Risale-i Nur Külliyatı birlikte mütalaa edildiğinde bu 

hakikat daha vazıh ve berrak olarak kendini gösterecektir.  

Sizleri Büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursî ve Nur Külliyatıyla başbaşa 



bırakıyor, hürmetlerimi sunuyorum.  

2004-09-04 

Prof.Dr. Alaaddin Başar 

  

  

Bediüzzaman’ ın isim,imza,mühür ve ünvanları.. 

M. Latif 

Seksen küsûr yıllık ömür yaşayan Bediüzzaman Said Nursî, hayatının çeşitli 

safhalarında birçok isim, imza ve ünvanlar kullandı.  

Meselâ: Molla Said, Saidü'l-Meşhur, Said-i Kürdî, Bediüzzaman, Garibüzzaman, 

İbnüzzaman, Mehmed Said Nursî, vesaire...  

Bunlardan önemli bir kısmının belgesini, yandaki sütunlarda dizayn edilmiş 

çerçevelerde görmektesiniz.  

Hemen ifade edelim ki, bunların hiçbiri rast gele kullanılmış isim ve imzalar 

değildir. Şüphesiz, herbirinin ayrı bir mânâsı var; herbiri ayrı bir sebep ve hikmete 

binâen kullanılmış.  

Bunlara mânâsız ve boş gözlerle bakanlar ise, yanlışa düşmekten bir türlü 

kurtulamıyor.  

Aradan bunca zaman geçmesine rağmen, bu zâtın ismini hâlâ "Şeyh Said-i Nursî" 

veya "Şeyh Said-i Kürdî" diye telâffuz edenlere rastlanılmaktadır.  

Diğer yandan, bir yanlışı düzelteyim derken, ikinci bir yanlışa düşenlerde var. 

Tıpkı, Sabah gazetesinde yazan Emre Aköz gibi. 19 Ocak 2003 tarihli yazısında 

şöyle diyor: "Nurculuğun kurucusu Said Nursî, ...Nurs köyünde doğdu. O zamanlar 

soyadı olmadığı için, insanlar baba adları, ya da doğdukları yerle ayırt edilirdi. 

Nurs köyünde doğduğu için, Said Nursî, yani Nurslu Said dendi. Said-i Nurs da 

denebilir. Ama bakıyoruz, 'İslâmcı' denilen gazetelerde bile bazan 'Said-i Nursî' 

diye yazılıyor ki, yanlıştır. Bilen bu hatayı yapmaz."  

Hemen belirtelim ki, "Said-i Nursî" gibi, "Said Nursî" yazılışı da yanlış değildir. 

Birincisi, Arapça, Farsça, Osmanlıca ve hatta Kürtçe isim terkibine uygunluk 

arzederken; ikincisi ise, Türkiye'de halen yürürlükte olan "adı, soyadı" formatına 

tamamiyle uyum sağlamaktadır.  

Gerçi, Bediüzzaman'ın resmî soyadı Nursî değildir. Fakat, kendisi tâ başından beri 

(1920'lerden itibaren) bu tabiri soyadı yerinde benimseyip, ömrünün sonuna kadar 

da kullanmıştır.  

Bize düşen, bunu saygıyla karşılamaktır.  

 

Medih için değil...  

 

Said Nursî'ye "Bediüzzaman" ünvanını kullandığı için, zaman zaman sorular 

sorulmuş , hatta tenkitler yöneltilmiş, o da bunlara muknî cevaplar vermiştir.  

Bu hususla alâkalı olarak, Hutbe-i Şâmiye isimli eserinin "Reddü'l-Evham" 

bölümünde yer alan şöyle bir suâl ve cevap var:  

"Sual: Sen imzanı bazen 'Bediüzzaman' yazıyorsun. Lâkap medhi imâ eder.  



"Cevap: Medih için değildir. Kusurlarımı, sened-i özrümü, mazeretimi bu ünvan ile 

ibraz ediyorum. Zira bedi, garip demektir. Benim ahlâkım, sûretim gibi ve üslûb-u 

beyanım, elbisem gibi gariptir, muhaliftir. Görenekle revaçta olan muhakemat ve 

esalibi, benim üslûp ve muhakematımla mikyas ve mihenk itibar yapmamayı bu 

ünvanın lisan-ı haliyle rica ediyorum. Hem de muradım, 'bedî', acip demektir.  

 

"Şâh-ı Merdan"  

 

Üstad Bediüzzaman'a ait bir madenî mührün olduğunu, muhtelif vesikalarda görüp 

öğreniyoruz.  

Bazı durumlarda, parmak izi veya imza ile birlikte, bu mührü de kullanmıştır.  

Mührün üzerinde nelerin yazılı olduğu ise, bizim gibi çoğu kimse için de mûcib-i 

meraktır.  

Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye ile ilgili vesikalarda da dikkat çeken Bediüzzaman'a ait 

mührün daha vâzıh bir suretini görüp, üzerine kazınmış yazıyı çözdüğünü belirten 

Van Edremit'ten muhterem Ata Beyaz Hocamız, hususî duâsına da dahil ettiği 

şekliyle, o mührün üzerinde şu ifadelerin yer aldığını bize beyan ettiler:  

"Mirza, Nuriye, Şâh-ı Merdan, Hazret-i Bediüzzaman"  

Mühürde yazılı Mirza babasının, Nuriye annesinin ismi, Şâh-ı Merdan ünvanı ise, 

Hz. Ali (kv) için kullanıldığını çoğunuz bilirsiniz.  

 

"Mehmed Said Nursî"  

 

Üstad Bediüzzaman'a ait, calib-i hayret ve dikkat bir diğer isim ve imza şekli ise, 

"Mehmed Said Nursî" yazılışıdır.  

Bu isim ve imzayı, fethinin 500. yıldönümü vesilesiyle geldiği İstanbul'da kullanır. 

Üstelik, Samsun'da görülen Nur dâvâsıyla alâkalı bir dilekçede...  

Şöyle ki: 1953 yılı baharında Emirdağ'dan gelerek üç ay kadar İstanbul'da kalan 

Bediüzzaman, o günlerde Samsun Mahkemesinde görülmekte olan "Büyük Cihad" 

dâvâsına rahatsızlığı sebebiyle gidip katılamayacağından, savcılık makamına 

dilekçe ile başvuruda bulunuyor.  

İşte, bu 6 Mayıs 1953 tarihli dilekçenin altında sol işaret parmağının izi bulunan 

Üstad Bediüzzaman, ikamet adresinin hemen altında yazılan ismini "Mehmed Said 

Nursî" olarak yazdırırken, imzasını da "Mehmed Said" şeklinde atmış.  

(Bkz: N. Şahiner; Bilinmeyen Taraflarıyla B. S. Nursî, Kasım 1991 baskısı, s. 400.)  

İşte, Üstad Bediüzzaman'ın hayatını kuşatan bir 'acip'lik, bir 'garip'lik, yahut bir 

'bedi'lik daha...  

Temenni ederiz ki, bunca bilgi ve belge, bazı yanlışları düzeltmede ve bazı doğruları 

da öğretmede yardımcı unsur olsun.  

2004-05-31 

M. Latif 
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Hak davasının unutulmaz avukatı 

Dr. Veli Sırım 

1962 yılı yaz ayları. Adlî tatil içinde tutuklu bir müvekkilinin duruşmasına gitmek 

için Balıkesir’e geldi.  

O yıllarda, özellikle de yaz aylarında olduğu gibi, henüz altı yaşında olan oğlu 

Ertuğrul’u da yanına almıştı. Karayoluyla düzenli bir ulaşımın yokluğundan ve 

yolun ulaşıma elverişsiz olmasından dolayı Balıkesir’in Dursunbey ilçesine motorlu 

trenle gitmek üzere, baba-oğul yola çıktılar. Küçük Ertuğrul’un babası, trene 

bindikten sonra kondüktöre, Dursunbey’de bu bir-iki dakikalık duraklama anında 

trenden inmemiz gerektiğini, ertesi sabah duruşması olduğunu ve mazlumların 

tutuklu bulunduğunu tekrar tekrar tembihledi. Bütün tembihlere ve ricalara 

rağmen tren Dursunbey’de durmadı. Bu durumu çok geçmeden farkeden 

Ertuğrul’un babası trenin derhal durdurulmasını istedi.  

Başlangıçta gayet umursamaz bir şekilde “İleride Tavşanlı’da inersiniz” diye 

konuşan yetkililer, onun bu kararlı tavrı karşısında şaşırmışlardı. Ki daha 

şaşkınlıkları sürerken hızını düşüren trenden önce daktilo ve çantasını attı; daha 

sonra küçük Ertuğrul’u boynuna sararak kavrayan Avukat baba, en az 40-50 km 

hızla giden trenden atladı. Bereket ki, düştükleri zemin, âdeta plâj kumuna benzer 

bir yapıdaydı ve küçük bir sıyrık bile olmadan ayağa kalktılar.  

Dursunbey’in ilçe sınırları dışında bulunan tren istasyonuna ulaştıklarında, hiç 

tahmin etmedikleri bir tabloyla karşılaştılar. Tren Dursunbey istasyonundan 

uzaklaşmasına ve bekledikleri avukat trenden inmemesine rağmen, insanlar bir an 

bile ümitsizliğe düşmeden, saatlerce istasyondan ayrılmamışlardı. Ayrılmamışlardı. 

Bekledikleri avukatın mutlaka geleceğine, yetişeceğine inanıyorlardı. Ve… Büyük 

bir hasretle bekledikleri misafir işte geliyordu. Üstü başı toz toprak içinde, yanında 

küçük bir çocuk, ellerinde çanta ve daktilosu ile “Mazlumların Avukatı” unvanını 

yıllar boyunca şerefle ve lâyıkıyla taşıyan Bekir Berk adım adım yaklaşıyordu.  

Zemzem suyuyla yıkanmış kefen  

Avukat Bekir Berk için inandığı dava uğrunda ölmek bir mükafattı. O yüzden 

ölüme her zaman hazırdı. Zemzem suyu ile yıkanmış, üzerinde “Nerede vefat 

edersem bunu en yakın din görevlisine teslim ediniz” şeklinde bir not yazılı kefeni 

daima evrak çantasında bulunuyordu. Çocukluk yıllarında, hiç de azımsanmayacak 

miktarda babası ile birlikte zaman zaman duruşmalara da katılan ve babasının 

mesleğini tercih eden Hakan Berk’in babasıyla yaşadığı şu hatırasını okurken, 

eminim siz de yorulacaksınız: “Ben ilkokula gidiyordum. Bir yaz tatilinde babam 

beni de yanına aldı, dava duruşmalarına gittik. Önce İstanbul’dan Ankara’ya gittik. 

Ankara’da Yargıtay’da bir duruşmaya katıldık. Ardından Adalet Bakanlığı’na, 

oradan da gelen bir telefon üzerine aynı gün arabaya binerek Adana’ya gittik. 

Adana’daki duruşmaya katıldıktan sonra orada o gece konakladık. Ertesi gün 

sabah, üzerinde hayvanların bulunduğu eski bir otobüsle Maraş’a gittik, orada da 

bir davaya katıldık. Sanırım sıkıyönetim mahkemesiydi. Ertesi gün tekrar 

Adana’ya, oradan da aynı gün Samsun’a hareket ettik. Sonra Afyon ve civarındaki 



ilçelerde her gün bir başka duruşmaya girdik. Davaların hepsi de ya tahliye ya da 

beraatla sonuçlanıyordu. Bu hızlı maraton 15 gün içinde gerçekleşmişti. Yani 

babamın hayatı mahkeme salonlarında ve otobüs koltuklarında geçiyordu.”  

Hak davasının avukatı  

Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden olan Mehmet Emin Birinci’nin aktardığı 

hatıralara göre, o sıralarda İstanbul Barosu avukatlarından olan Bekir Berk’e 

Risale-i Nur Davası’nı savunmak için teklif götürüldü. Dr. Tahsin Tola tarafından 

sunulan bu teklifi memnuniyetle kabul eden Bekir Berk, vekâletname tanzim 

edilmek üzere hapiste tutulan Nur talebelerini ziyarete gitti. Gerekli işlemler 

yapıldıktan sonra ilk sorusu şöyle oldu:  

“Arkadaşlar! Biz sizlerin bir an önce hapisten çıkmanız için mi çalışalım; yoksa 

inandığınız dava için mi müdafaa yapalım?” Oradaki Nur talebeleri sanki söz 

birliği etmişçesine “Biz burada on sene yatsak da razıyız. Siz Risale-i Nur’daki ulvî 

davanın müdafaasına çalışınız.” dediler. Bu beklenmedik cevap karşısında genç 

Avukat Bekir Berk çok şaşırdı. Bekir Berk’i belki en derin hissiyatlarına varıncaya 

kadar titretti. Böylelikle gelecekteki ömrünü Nur Risaleleri’nin savunmasına adadı. 

Elbette, aynı ortak kaderi paylaşanların, 163. maddenin hışmına uğrayanların da 

savunucusu oldu.  

Çocukluğundan beri babası ile birlikte zaman zaman duruşmalara da katılan ve 

babasının mesleğini tercih eden oğlu Hakan Berk, şunları aktarıyor: “O dönemlerde 

163. madde mazlumlarını savunmak kendi idam fermanını imzalamak demekti. 

Babam bütün bunları biliyordu. O her şeyi göze alarak yola çıkmıştı. Sanırım ölüm 

bile onu korkutamazdı. Her zaman ölüme hazırlıklı idi. Kefenini bir poşetin içinde 

evraklarının altında taşırdı. Sağlık yönünden problemleri vardı. Ancak yine de 

davadan davaya koşardı. Ama bunları hiç konu yapmadı. Sanki hayatının bir 

parçasıymış gibi davrandı.”  

Bu iltifat bizzat Bediüzzaman Said Nursî’nin dilinden çeşitli defalar dökülmüştü. 

Bediüzzaman’ın çok yakın talebelerinden olan Mustafa Sungur’a göre bu ünvan, 

1958 yılında gerçekleşen Ankara mahkemesinde Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman’ın 

avukatlığını üstlenmesi vesilesiyle verildi. Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sikke-i 

Tasdik-i Gaybî eseri hakkında takibat açıldı. Üstad Bediüzzaman vekâletnâmesini 

Avukat Bekir Berk’e gönderdi ve gerekiyorsa İstanbul’a gelebileceğini söyledi. 

Bunun üzerine Avukat Bekir Berk bir telgraf çekerek Bediüzzaman’ı İstanbul’a 

davet etti. 1959 senesinde, daveti kabul edip Ankara’dan hareketlerini bildirmeleri 

üzerine Nur talebeleri Piyer Loti Oteli’nde yer ayırttılar ve bir araba ile şehir 

dışında karşılamaya gittiler. Bediüzzaman ve talebeleri Piyer Loti Oteli’nin önüne 

geldiklerinde, otelin etrafının hıncahınç dolduğunu görünce çok şaşırdılar. 

Gazeteciler mutlaka fotoğraf çekmek istiyorlardı. Üstad Bediüzzaman ise çektirmek 

istemiyordu. Bunun üzerine Zübeyir Gündüzalp bir şemsiye ile üzerini örttü. Diğer 

Nur talebeleri de etrafını alarak otele çıktılar.  

İstanbul’a gelişinin ikinci gününde, Üstad Bediüzzaman odasında öğle namazını 

kılarken arka balkondan giren bir gazeteci Üstad’ın fotoğrafını çekti. Bunun 

üzerine Bediüzzaman hiddet etti ve derhal İstanbul’dan ayrılacağını söyledi. Nur 



talebeleri hemen harekete geçti. Avukat Bekir Berk bu gelişmeler sırasında büyük 

bir organizatörlük yaptı ve diğer Nur talebeleriyle birlikte, hiç kimsenin dikkatini 

çekmeden Bediüzzaman’ın İstanbul’dan ayrılmasını sağladı. Onun bu özelliği 

karşısında büyük bir memnuniyet duyan Bediüzzaman, Bekir Berk’e ‘Sen benim 

Abdurrahman’ım gibisin’ iltifatında bulundu. Üstad Bediüzzaman’ı ilk defa bu 

gelişmeler sırasında gören Ali Demirel ise, hatıralarını anlatırken, Bekir Berk’e üç 

sefer tekrar ile, “Ben seni vekil tayin ettim” dediğini aktarır.  

Üstad alnından öpüyor  

Hür Adam gazetesinde bir yazı çıktı. Bu yazıda herkesin yeis içinde olduğu, hattâ 

Üstad’ın bile ümitsizliğe kapıldığı anlatılıyordu. Bekir Berk hemen bir yazı yazdı ve 

gazeteye gönderdi. Yayınlanan yazıda Üstad’ın hiçbir zaman yeise düşmediğini 

ifade ediyordu. O gece Bekir Berk bir rüya gördü. Rüyasında kendisi bir yolun 

kenarında bekliyordu. Uzaktan bir fayton geldi ve yanında durdu. Faytondan Üstad 

uzandı, onun omuzlarını kavradı ve alnından öptü. Tam bu sırada telefon çaldı ve 

uyandı. Rüyası kesildiği için kızgın kızgın telefonu kaldırdı. Telefonun öbür 

ucundaki ses Mustafa Sungur’a aitti. Şöyle diyordu:  

“Bekir Bey, Üstadımız yanımda. Seni alnından öpüyor!”  

Yıl 1992. Bekir Berk, kanser hastası. Hem de iki yıldır devam eden hastalık. Biraz 

uzun konuşsa, ağzından kan gelmekte. Kendisine, kendisi hakkında bir belgesel 

çekilmesi ve bu belgeselde kendisinin doğrudan rol alması talebinde bulunanlara 

Bekir Berk’in cevabı şu oldu: “Ben dâvâmın figüranlığına bile razıyım.”  

Belgesel çekildi. Bekir Berk henüz hayattayken, böylesi güzel ve çok önemli bir eseri 

ortaya çıkarmaktan dolayı meydana gelen sevinç ve sürûr, çok geçmeden acı bir 

burukluğa yerini bıraktı. Bediüzzaman’ın Abdurrahman’ı, Risale-i Nur’un, Nur 

talebelerinin, mazlumların Avukat’ı, Nur’un en büyük kahramanı Bekir Berk, 14 

Haziran 1992 tarihinde Hakk’ın rahmetine vâsıl oldu. Allah rahmet eylesin...  

2004-06-22 

Dr. Veli Sırım 

  

Son meyve 

Prof.Dr. Alaaddin Başar 

 “İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cem’iyetli meyvesi...” (Asâ-yı Musa) 

  

Biz kâinatın meyvesiyiz. Dünyamız, Güneş sisteminden bir dal. Hepimiz o dala 

takılıyız. Yerçekimiyle bağlıyız ona. Ciğerlerimizle havayla alışverişteyiz. Güneş 



gözümüzün içinde çalışıyor. Yıldızlar bize göz kırpmada. Çiçekler bizim için 

bezenmişler...  

  

Evet, biz kâinatın meyvesiyiz.  

  

Bu âlem, bizim başımızı bekliyor. Bizim semâmız onda, bizim soframız onda. 

Gözümüze nur, midemize gıda ondan akıp geliyor. Şu görünen âlem, bedenimizin 

imdadına durmadan koşarken, bedenimiz de her an ruhumuza hizmet etmede. 

Gözümüze Güneş kadar muhtacız. Ve gözümüz, ancak güneş kadar bizim, yahut 

Güneş gibi bizim değil.  

  

Ciğerimize hava gibi ihtiyacımız var. Ciğerimiz de hava kadar bizim, yahut onun 

gibi bizim değil.  

  

Aynı şekilde, ayaklarımız arz kadar, kulaklarımız sesler kadar, dilimiz tatlar 

kadar bizim, yahut onlar gibi bizim değil...  

  

Evet, biz kâinatın meyvesiyiz.  

  

Kâinat kimin ise biz de O’nunuz... Kâinat kime itaat ediyorsa, biz de O’na 

ibadete mecburuz. Kâinatı kıyamete doğru kim götürüyorsa, bizi de ölüme doğru o 

sevkediyor. 

  

Beden ve kâinat... İkisi de ruha hizmetkâr. Ve ruh, bu hizmetkârlarını aşmaya 

mecbur. Meyve, ağaç ötesi içindir. Ağacının içinde kaybolan bir meyve 

düşünebiliyor muyuz? Eğer ruh, bedeni ve kâinatı aşamazsa maddede boğulur 

gider... 

  

Atmosfer bedenimizi saradursun, bakışımız yıldızlarla oynaşır, düşüncemiz 

âhiretle kaynaşır... Biz onları tefekkür ederiz, onlar bizi değil... 

  



Gökkubbe bütün ihtişamıyla üstümüzde boy gösteredursun, biz onu bir kitap 

gibi okur, mütalâa ederiz. 

  

Bu kabiliyetimizi yerinde kullanırsak, şu âlemi mahlûk bilir, onun Hâlık’ına 

iman ederiz. Arzı bir sofra, bir beşik bilir, onun Mâlik’ine hamdederiz. Maddeyi 

mahkûm görür, onun Hâkim’ine kul oluruz... İşte insanın, insan meyvesinin kâinatı 

aşması asıl böylece tahakkuk eder. 

  

Evet, biz kâinatın meyvesiyiz.  

  

Meyve, ağacın üstünde bahçeyi seyreder. İnsan da bu dünyadan Âhirete 

bakmada, orası için hazırlanmada... Daldan koptuğumuz an, o âleme geçeceğiz. Bu 

dünyaya gelirken, anne rahmi bize bir berzah olmuştu. Bu âleme bir anda 

gelmemiştik. Ama, annemizin rahmindeyken de bir cihetle bu dünyanın adamıydık. 

Buradan gelen gıdalarla besleniyorduk. Bu dünyadan koptuğumuz anda da, berzah 

denilen kabir âlemine gireceğiz. Artık, dünya hayatıyla bir alâkamız kalmayacak. 

Alışverişimiz öteki âlemle olacak. İmanlı göçmek kaydıyla, kabir bizim için Cennet 

bahçelerinden bir bahçe olacak... 

  

Evet, biz kâinatın meyvesiyiz.  

  

Onun için, âlemi bir bütün olarak severiz. Yıldızını da severiz, çiçeğini de. Dağını 

da severiz, bağını da. Bulutlarını da severiz, Samanyolunu da. Ve, “aklın varsa, 

bütün bu muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver” emrine uyar, saraydan geçer, 

Sultan’ı buluruz. Sofrayı aşar, bizi nimetlendiren Mün’im’e ulaşırız. Bu noktaya 

gelemez ve âlemi böylece değerlendiremezsek, okumasından âciz olduğu bir kitabın 

yaprakları arasında can veren bir böcek gibi terkederiz, bu dünyayı...  

  

İnsan, kendini inceleyen, ağacını tefekkür eden meyve.  

  

Öbek öbek ilim adamları... Kimi hücrenin içinden çıkmağa çalışıyor, kimi gen 

yumağından kurtulma çabasında... Kimi yıldızlar arasında yolunu yitirirken, kimi 

atomun derinliklerinde kazılar yapmada... Ve hepsinin ortak noktası: Hayret!.. Bu 

hayret, insan aklının, Allah’ı tesbihidir. “Ben O’nun birtek mahlûkunun kemâlini 

anlamaktan âciz kalıyorum, elbette bütün bu varlıkların Hâlık’ının kemâli idrak 



edilemez ve O bütün noksanlıklardan yücedir, münezzehtir” der, her bir akıl. 

  

Evet, biz şu kâinatın meyvesiyiz.  

  

Bu âlemdeki daimî faaliyetin bir küçük misâli de bizde cereyan eder. Durmadan 

nefes alırız; kanımız aralıksız deveran eder; dimağımız fâsılasız çalışır; saçımız, 

sakalımız daima uzar. Hücrelerimiz her an değişir. Ve bu değişmelerle ömrümüz de  

akıp gider. 

  

Meleklerin daima ibadet hâlinde bulunmaları gibi, aklımız da aralıksız çalışır. 

Ruhumuz, âlemde ve bedende cereyan eden bütün değişmeleri ibretle seyreder. 

Bebeğin uzayan parmaklarıyla, ağacın uzanan dallarını birlikte temaşa eder. 

Dökülen saçlarla, sonbahar gazellerini beraber düşünür. İşte, kâinattaki ve 

insandaki bu değişmeler, ruhumuzu değişmekten münezzeh olan Allah’a teveccüh 

ettirir... 

  

Bedenimiz şu kâinatın maddesiyle beslenirken, ruhumuz melekler gibi, bu âlemin 

mânâsıyla ilgileniyor. O da melekler gibi, ama başka bir tarzda, şu kâinatın 

tesbihatını temsil ediyor. Âlemdeki cemâl tecellileri, ruhta neş’e ve sürur şeklinde, 

celâl ve azamet tecellileri ise haşyet ve korku olarak tezahür ediyor. 

  

Arza halife ve kâinata meyve olduğunun şuuru içinde, bütün âlemi arkasına 

alarak Rabbine ibadet eden ruhlara ne mutlu!.. Bedeni ve kâinatı yanyana getirip, 

ikisini birlikte temaşa eden, hikmetle kudreti beraber seyreden ruhlara müjdeler 

olsun!.. 

2004-08-05 

Prof.Dr. Alaaddin Başar 

  

  

üstad' dan bir mektub 

Said Nursi 



Aziz, sıddık kardeşlerim! 

  

Yine tekrar hem bayramınızı, hem Feyzi'lerin ve Nazif ve Halil İbrahim gibi 

etraftaki kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyoruz. Cenabı Hak Risâle-i Nur'un 

tab' ve intişarıyla bizlere manevî bir bayram daha İhsan eylesin âmin. 

 

 

  

Saniyen: Meyve ve Hüccetullahi'l-Bâliğa'nın tab'ına dair ne lâzım ise yaparsınız. 

Yanımdaki Meyve ile Hüccetullahi'l-Bâliğa Risâlesi'ni Aziz'e göndermek istiyorum. 

Fakat adresini bilmiyorum. Kardeşimiz Tahiri eğer buraya uğrasa münasiptir. Tâ 

ki yanımdaki nüshayı beraber alsın, fakat Meyve Risâlesi'ni burada yazdırmışım, 

belki iyi okunmaz. Sizin yazılarınızdan birisi beraber gitsin münâsib olur. Onuncu 

ve On birinci Hüccetleri ilâve ettim. Hüsrev'in mektubunda yalnız birkaç kelimeyi 

çizdim. 

 

 

  

Sâlisen: Hafız Ali'nin gitmesindeki acısını iki pehlivan Feyzi' lerin Risâle-i Nur' un 

hizmetine girmeleri o acıyı izale ediyor. Ahmet Feyzi'nin Hafız Ali hakkındaki 

mersiyesi Hasan Feyzi'nin parlak mektubuna denk olarak ikisini birkaç ehem-

miyetli parçalarla beraber bir cilt içinde dercetmişler. Ahmet Feyzi ve Halil 

İbrahim'in mektuplarını okudum. Bu iki metin ve kıymettar ve tam sâdık 

kardeşlerim mektuplarında benim şahsıma ziyade ehemmiyet veriyorlar. BU 

ehemmiyet, Risâle-i Nur'un külli kıymetine ve serbestiyetine belki ilişir ve ehem-

miyetli kardeşlerimin de benim âdi şahsiyetimi bâzı hâdiselerle bilmekle ve 

verdikleri makama hiçbir cihetle lâyık olmadığımı anlamalarıyla inkisarı hayale 

uğramamak ve Risâle-i Nur'daki iştiyaklarına fütur gelmemek için şahsıma ait olan 

fevkalâde hüsn-ü zanlarını Risâle-i Nur'a çevirseler daha iyidir. Ben de Halil 

İbrahim'in parlak tezahür eden mektubuna ta'dil edip bana karşı hitabını Risâle-i 

Nur'a çevireceğim, sonra size gönderip Lâhîka'ya yazılsın. Ve çok dikkatli ve 

Risâle-i Nur'un avukatı kardeşimiz Ahmed Feyzi'nin Mehdi hâdisesini Risâle-i Nur 

dairesi içinde çokça medâr-ı bahs etmesi ehl-i dünyanın evhamını tahrike sebep 

olabilir. Çünkü Mehdi mânasında, bir siyaset dahi bulunuyor diye eskiden beri 

fikirlerde yerleşmiş. Risâle-i Nur bu mes'eleyi halletmiştir, âhir zamandaki büyük 

Mehdi'den evvel çok mehdiler gelmiş geçmiş dîye Risâle-i Nur isbat etmiş. 

Rivayetlerin muhtelif olması bu noktadan ileri geliyor. Bu zaman şahıs zamanı 

olmadığından o ehemmiyetli unvanlar şahıslara verilmez. Hem Risâle-i Nur'a da 

siyaset mânası da taşıyan o unvanı vermemek münasiptir. Müceddidiyet kâfidir. 

Gerçi hakikat noktasında âhir zamandaki gelecek büyük mehdi siyaseti tam dindar 

İsevîlere bırakıp yalnız İslâmiyet hakikatlerini isbâta, izhara, icraya çalışır. Ve bu 

nokta-yı nazardan Risâle-i Nur o zât-ı mübarekin veyahut onun cemaat-ı 

nuraniyesinin şahs-ı mâneviyesinin çok vazifelerinden en ehemmiyetli vazifesi olan 

hakaik-ı imâniyenin isbât ve neşrini tam yapıyor. Fakat bu evhamlı ve bahaneleri 

arayan ve her şeyi siyaset noktasında düşünen adamlara kargı bu mehdi unvanını 



Risâle-i Nur'a vermek Risâle-i Nur'un İhlâs sırrına ve dünyaya tenezzül etmemesine 

muvafık olamaz. 

 

 

  

Evet Risâle-i Nur' daki sırr-ı ihlâs, yüzde doksan ihtimaliyle de olsa o makama talip 

olmamaklığımı iktiza ediyor. Çünkü küçük bir memuriyet veyahut zabit olmak gibi 

bir makam düşünen, harekâtını o makama tevcih ediyor. Onu maksat yapıp ona 

çalışıyor. İhlâsını kaybeder. Uhrevî amellerine onu basamak yapsa bütün bütün 

yanlış olur. 

 

 

  

İşte böyle kudsî ve parlak bir makamı ve memuriyeti dünyada dahi kendine 

düşünmek ve gaye-i hayal yapmak bütün harekâtını hatta uhrevî amellerini o 

makama yakıştırmak suretini verdiğinden hakikat-ı ihlâsı bozar. Eğer öyle bir 

makam verilse de ihsan-ı İlâhî olur. İnsanın kesb ve ameli ona vesile olamaz ve 

ekseriyetle bilinmez. Bilinmeme daha iyidir ve efkâr-ı umumiyede siyasetçilik ve 

hâkimiyet mânası bu mehdi unvanında bulunduğu ve geçmiş bazı mehdi-misâl 

halifeler o gibi hâdiselerin bir mâsadâkı ve medarı olmuşlar. Elbette bu zamanda 

siyasete her şeyi feda eden insanlar nazarına karşı Risâle-i Nur mesleğindeki ihlâs, 

böyle şeyleri aramaz. Yalnız bu kadar var ki; Şâkirdleri tam itimad ve kat'î 

yakinlerini takviye için harikulade bir surette hem Risâle-i Nur'un şahsı manevîsini, 

hem bazı şâkirdlerini, hatta tercümanını pek büyük makamlarda bulunduklarını 

itikad edebilirler. Çünkü eskiden beri Üstad'larına karşı ziyade hüsn-ü zan kabul 

edilmiş, hatta Kıır'ân'dan ve hadisten sonra en mühim hüccet-i imâniye, Risâle-i 

Nur'dur diyebilirler. 

 

 

  

Umum kardeşlerime birer birer selâm ve dua, dualarını rica ediyoruz. 

Not : Ahmet Özer tarafından yazılan "İki Edip" isimli kitabının Mustafa Sungur 

abi tarafından yazılan önsözünden alınmıştır. 

2004-06-24 

Said Nursi 

  

  

  

  



  

  

  

Hulusi Ağabey' den bazı nükteler... 

Ahmet Özer (Hulusi Bey Kitabından) 

Birkaç Damla 

  

*  Biz kapısının eşiğinde duracağız. Sebatla bekleyeceğiz. Mutlaka bir gün bir 

vesileyle açılır. Şayet kapı yine açılmazsa o kapıda sesi ünsiyet etmiş birisinin sesiyle 

o kapıyı çalar, sesleniriz. Tabir caiz ise askeriyedeki protokoller gibi. Misal; Veysel 

Karanî, Abdülkadir-i Geylanî Hazretleri gibi sesleri beğenilmiş zatların 

münacatları ile o kapıyı çalacağız. 

 

 

  

*  Muhabbet habbeyi de deler, kubbeyi de deler. Biz, bir zamanlar Üstad'ın, 

üslubunu dahi almıştık. O'nun ihlâsına, sadakatine, feyzine konuşmasına muhabbet 

ederdik. 

 

 

  

* Zikir kalbden masivayı çıkarır. Masivayı çıkarınca Cenab-ı Hakk tecelli eder. 

Vefatından sonra tasarrufu devam edenlerden biri de Üstadımızdır. Onu görmek 

isteyenler satırların arasında görebilirler. 

  

*  Sevdiklerini birer birer atıp, dönüp arkana da bakmıyorsan korkma Allah'a vasıl 

olursun. Bu yolda mahrumiyet yoktur. Nefsin bütün sevdiklerinden geçmek şart. 

  

*  Eğirdir' den Barla' ya yağmur altında Üstad' ı ziyarete gittim. Eğirdir' e 

döndüğümde dedim; Hayret ben hâlâ yaşıyor muyum? Hâlâ dünyada mıyım? 

Barla' da Mustafa Çavuş, Şamlı Hafız Tevfik ve ben bulunuyorduk. Üstad buyurdu 

ki: Şimdi Gavs-ı A'zam gelip üzerinizde uçarak 'Said'i dinlemeyin' dese, siz ne 

yaparsınız? Biz dedik ki: "Seni dinleriz." Buyurdular ki: "Benim de sizden 

istediğim cevap buydu." 



  

*  Bir gün rüyamda alay komutanına tekmil verecektim. Baktım ki Üstad alay 

komutanının makamında oturuyor. Bana dedi ki "Her gün seninle iki defa 

görüşeceğim." Bu rü'yanın te'vilini Üstad'a sorduğumda buyurdular ki:  "Sabahlan 

seni yanımda hazır edeceğim, akşamlan da ben senin derslerine geleceğim." Bundan 

dolayıdır ki, zaman zaman aksam derslerinde uyanık olmanızı, aramızda hürmet 

gösterilmesi icab eden birinin varlığını söylemişimdir ki işte o zat Üstad'dır. Her ak-

şam dersimize teşrif eder. 

  

*  Üstadımızı ve sevdiklerimi görmek istediğim zaman karşımda temessül etmiş 

şekilde görürüm. Bizim işimiz maddî değil manevîdir. Gönüllere girmek lazım. 

Resme değil manaya ehemmiyet vermek lazım. Allah için olan muhabbetin zevaline 

imkân yoktur. 

  

*  Rısale-i Nur'u okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Biz acaba işin 

neresindeyiz?... 

  

*  Risale-i Nur'un tam te'sirini göstermek için ihlas ve tefekkürle okunması 

lazımdır. İçindeki manaları iyice anlamaya çalışmak lazımdır. Her konu bir 

diğerinden ehemmiyetlidir. Ben şahsımı kusurlu gördüğümden kendime ''Risale-i 

Nur şakirdi" demekten utanıyorum. 

  

"İnsan, ona derler ki; içi dışa döndüğünde içinde utanılacak bir şey olmaya..." Hacı 

Hulusi Efendi teveccüh-ü nası hiç istemezdi. Teveccühlerin kendisine yöneldiğini 

hissettiği zaman latif bir latife yaparak teveccühleri kırardı. Kendi ifadelerinden 

dinleyelim: "En ciddi mes'elelerde bile ben latife yapar dikkatleri latifeye çevirir, 

aradan çekilirim. Kimsenin gözlen bana çevrilmez. Bazen yüksek perdeden konuşu-

rum. O teveccühün kaldırılması için hemen latife yaparım.  

  

İhlasından dolayı kendisini o kadar gizlerdi ki; yabancılar Hacı Hulusi Efendi'nin 

kim olduğunda tereddüt geçirir, genellikle de, yanındaki ders arkadaşlarından 

birinin eline eğilirlerdi. 

  

Damlalar 

*  Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayet, Hz. Ali ve Gavs-ı A'zam gibi zatların himmeti 



ve muhafazası altında bulunan bizlere dünyayı ateş etseler yine fütur getirmeyiz. 

Bundan sonra zuhur edecek hâdiselerden korkacak bir şey yoktur. Hz. Zekeriyya 

gibi testereyle kesilmeyi istemeyelim. Bir Peygamberle yarış edilmez. Üstad'a 

yapılan zulümlere bizden bir cemaat bile tahammül edemez. Onlarla yarışmayalım. 

Aman çok dikkat edelim. "Ben de Peygamber gibi, Üstad gibi zulümlere tahammül 

ederim" demeyelim. Yalnız Üstad'a verdiği cesaret-i maneviyeden bizim 

durumumuza göre bir lem'a da bize versin. Yoksa onların hallerine tahammül 

edilmez.. 

  

*  Dua ederken de dikkatli olalım. Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri istemeyelim. 

Şayet bir imtihana tâbi tutulursak, istediğimize de isteyeceğimize de pişman oluruz. 

  

* "Ben parasını veremeyeceğim malı satın almam. Ben sokakta gezer kalbimi 

bozmam veya ben Risale-i Nur şakirdiyim, kendimi muhafaza ederim" sözleri laf. 

Bu zamanda takvanın ve kendini muhafazanın yolu kesin tecrübemle söylüyorum 

ki; derse devam ve eserleri mütefekkirane okumakla olur. Can kurtaran Risale-i 

Nur dairesidir. 

  

*  Ben kendi nefsim için söylüyorum, isterdim ki; her şeyin düzenli, nizamlı olsun. 

Fakat buna hiçbir zaman muvaffak olamadım. Ta ki bunları bıraktım. Allah'ın 

rızasını esas tuttum. Ondan sonra işlerim yoluna girdi. 

  

" Risale-i Nur'u hem biliyorsunuz, hem bilmiyorsunuz. Acz ve fakr ile Cenab-ı 

Hakk'a dua edin: "Ya Rab aç bana, senin verginde hudud yoktur." Risale-i Nur'un 

önüne her oturduğumuzda bilmiyor olarak oturalım. 

  

* Biz bildiğimizi bırakacağız. Kabımızı boşaltacağız. Risale-i Nur'un ince mânâlan 

içerisinde bu da vardır. "Bilirim" iddiasında olanlara verilmez... Risale-i Nur 

dışında başka bir şey düşünmeyin. Ekmek, su zaruret olmadan düşünülmesin. 

Geçim işini de bir yoluna koymuşsunuz, onu da düşünmeyin. 

  

Üstadla geçen otuz seneyi aşkın bir zaman içinde onunla görüşme müddetleri az ve 

vuslat adetleri parmak sayılacak kadardır. Fakat, Müceddid-i A'zam ve onun sadık 

ve halis dostu arasında sanki hiç ayrılık olmamış gibidir. Tayy-ı mekân ve zaman 

aralarında devamlı cerayan ermiş diyebiliriz. 



  

İstifade ve istifaza fırsatlarını yakaladığı anları çok iyi değerlendirmiş, gerek 

mektupla, gerekse bizzat görüşmelerden elde ettiği semereleri herkesin istifadesine 

sunmuştur. 

Büyüklerin çok derinlerdeki gizli hazinelerinden faydalanmak ancak usta dalgıçlara 

nasib olurmuş... Sual ettiği mevzular ele alındığında İyi ki o türlü mes'eleleri 

eserlere kazandırmış denilmeden geçilemiyor. 

  

Büyükler çoğu zaman, yanındakilere ve etrafındakilere rağmen yalnızlık çekerler, 

ruhen ruhuna uygun fertleri bulamazlar. Her ferd içinde yaşadığı cemiyette 

zirveleşmesi nisbetinde bu kaderi yaşar. Gurbetin ruhu örseleyen tahribatına maruz 

kalır. Hulusi Bey'le Üstad arası kurulan mektup koridorunda bir lâhza tefekkür 

pek çok ipuçları verecektir. 

Hulusi Ağabey; mesleği itibariyle, ihtiyat ve tedbiri, hizmet denklemi üzerine 

kurmasıyla, arkadan geleceklere mükemmel bir misal olduğuna her selim akıl 

şahiddir. 

  

Alvarlı Muhamrned Lütfi Hazretleri onun için söylenmesi gereken sözlerin en 

güzelini söyler; 

  

"Gülbin-i tevhidte gunce-i hemrah, Hulusi Efendi kardeş; 

Nur-u tevhid İle dilde dilara bir haknüma zata olmuşsun yoldaş, 

Tuttuğun dümeni elden bırakma, ilm-i ledünnane olmuşsun sırdaş, 

Kerem-i Kerime bu mazhariyet bir kadr-i vâlâya olduğun hâldaş. 

Hamd eyle Mevlâ'ya rube zemin o! nâehle esrarını, eyleme faş." 

  

Hulusi Bey'İn Mahmud Allahverdi 'ye söylediği tavsiyelerle ile noktalıyoruz: 

-Bir yere gittiğinde o beldedeki emin bildiğin birinin aklı ve tavsiyesi ile hareket et. 

Bu takdirde az zarar edersin. 

  

-Yalnız seyahate çıktığında azimet ve takvayı esas tutabilirsin. Gençlerle seyahate 



çıktığında gençlerin ihtiyaçlarını ve hukukunu dikkate almalısın. 

  

-Sofrada yaşlı sen isen, sofradan en son sen kalkmalısın. 

  

-Müşterek hizmetlerin ifasında iltifat ve latifeler şevk verir, muhabbetin 

muhafazasına vesile olur. 

2004-06-17 

Not: “Şu hadîsle vasiyyet etmişlerdi: "Öylelerle otur kalk ki Allah'ı unuttuğunda 

hatırlatsın, unutmamışsan daha da kuvvetlendirsin. (...) Şayet imanını tahkika 

çıkarmak sana dert olmuşsa eserleri tefekkürane okuman lazım." 

  

"Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Said'den yetmiş dokuz emvat 

ba-asam alama."  

 

 ****yeni ümit.59.sayı. 

  

Satanizm : Mahiyeti, Yayılma Sebepleri ve Önleme Yolları 

Prof.Dr. Nevzat TARHAN  

Mü’min bir insanın en büyük gayesi, Allah’ın rızasını tahsildir. Materyalist bir insanın 

amacı ise, nefsini memnun etmek, satanist bir bireyin amacı da şeytanı memnun 

etmektir.  

 

Modern Satanizm 

 

1966 yılında “Rosmary’nin Bebeği” isimli kitap ve film, modern satanizmin başlangıcı 

oldu. Şeytan tarafından gebe bırakılan ve Deccali doğuran kadını anlatan filmin 

yapımcısı bir yıl sonra öldürülüyordu.  

 

Bu filmde “Kara büyü danışmanı” rolündeki Kafkas kökenli Anton LaVey (1930), sonra 

http://www.yeniumit.com.tr/yazarlar_g.php?yaz_id=5


şeytan kilisesini kurdu ve baş rahip oldu.  

 

Şeytanın kutsal kitabında LaVey şunları söylüyor “Şeytanın çağıdır bu çağ, şeytan 

dünyayı yönetiyor.” 

 

Grubun amacı, “Bireyselliğin bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp, doğanın karanlık 

güçlerine ulaşmak. Bu amaca ulaşmak için ilhamını büyü ve metafizik güçlerden 

almak.” 666 rakamını uğurlu sayarlar. 

 

“Biz Buraya Ait Değiliz” 

 

Geçen yıllarda Ataköy’de 14. kattan kendilerini bırakan Alp ve Aslı yazdıkları mesajda, 

“Biz buraya ait değiliz” diyorlardı. Biri 14 diğeri 17 yaşında derslerinde başarılı olan bu 

iki gencin ekonomik sorunları yoktu. Geçen yıl, bir ritüel gereği kedi yerine 

arkadaşlarından birini öldürdüler. Hepsinin ortak özellikleri satanizm inancına bağlı 

olmaları. Kaliforniya’da Yüce Kaynak Tarikatı mensubu 39 satanistin toplu intiharında 

da “Biz buraya ait değiliz” notu vardı. 

 

Satanistler, yoğun olarak kullandıkları internet sitelerinde Türkiye’deki sayılarının elli 

bin olduğunu söylüyorlar. Eğer bu rakam doğru ise, Türkiye’yi yönetenler kafalarını 

ellerinin arasına alıp iyice düşünerek kendilerini sorgulamalı ve çözüm üretmelidirler. 

 

Satanizm Nedir? 

 

“İnsan bencil, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktır, kötü olan şeytan değil 

aksine insanın kendisidir. Amacımız şeytanı memnun etmektir.” Bu sözler, A.B.D’ de 

Şeytan Kilisesinin kurucusu LaVey’e aittir. 

Antik Satanizm’de doğa üstü güçlerle ilişki kurma, büyüyü kullanma özelliği ön 

plandadır. Gizli güçlerle bağlantısı olduklarna inanırlar. 

 

Modern Satanizm’de ise uyuşturucu, seks ve sert müziklerle dinlerdeki günah 

anlayışına başkaldırma vardır. Hümanist felsefe ve bireysel yaratıcılık iddiası ile 

gençleri etkileyen bir “kafa tutma akımı,” gençliği bir yerlere sürükleyip götürmektedir. 

 

Günümüzdeki satanistler, ister A.B.D. ister Mısır ister Türkiye’de olsun, ortak bazı 

ritüeller sergiliyorlar. Giyim kuşam, saç şekli, tapınma biçimleri, intihara yürürken 

geride bıraktıkları aynı mesajlar, bunun ideolojik temelleri olan bir akım olduğunu 

göstermektedir. Organize bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet sitelerinde çok 

hareketliler. Web sayfalarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar.  

 

Satanist gençler, 14-22 yaşlarında birer satanizm uzmanıdırlar; kitaplar önerirler, fikir 

tartışmaları yaparlar. Kendilerini bir sosyal hareket, alt kültür faaliyeti olarak 

algılıyorlar.  

 

Ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem, ölümün ise gerçek boyuta geçiş olduğu gibi 

konular üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. 

Şeytana tapar görünürler ama, asıl amaç şeytanı da yok edip, dünyayı ele geçirmektir. 

Dini kitapların üstünde aykırı eylemler yaparlar. Kendilerini üst düzey bir klan gibi 

hisseder ve kendileri dışındaki insanları aptal birer mahluk olarak görürler.  

 



Şeytan ve Şeytanlık 

Şeytan bizim kültürümüzde gurur-kibir, bencillik gibi saplantıların esiri olmuş 

durumlar için kullanılan bir kavramdır da. 

Kelime olarak şeytan, ”Şa-ta-ne” fiilinden türemiştir. Uzak olmak anlamına gelir. 

İnsanı, Allah yolundan uzaklaştıran her şey, şeytanlık olarak tanımlanabilir. 

 

Şeytanın Yaptırım Gücü Var mı? 

Kuran-ı Kerim’e göre şeytan, vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevk eden 

varlıktır. İnsan ruhunda çoraklaşma varsa, şeytan bunu işletir. Hedeflediği insanı, o 

insanın kendi gücü ile vurur. Çirkin şeyleri güzel gösterir. Tuzak ve hilelerle hareket 

eder. “Şehvet, nefret, intikam, hırs, sevgi, korku, öfke ve şiddet” gibi duyguları 

değerlendirmede yanılgıya düşürtür. “Şeytanın hilesi cidden zayıftır” âyeti, aslında 

şeytana karşı ve yerinde kullanabilen için insan akıl ve iradesinin değerini ortaya 

koymaktadır. 

İnsan nefsi, sürekli kötü şeyleri emreder ve insanı onlara meylettirir. Kişinin vicdanında 

neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyecek bir bekçi yoksa; kötü şeylerin ve iyi şeylerin 

arka planını görecek duygusal zekâya sahip değilse, içi isteklerine meyleder. Bu meyil 

içerisindeki insana şeytan, kötülükleri süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete 

kılıf uydurarak onları sevimli gösterir ama, insan, bütün bunlara rağmen iradesiyle 

kendini şeytanın tesirinden koruyabilir. 

 

Satanistlere göre insan, öldükten sonra yok olmaz. Dünya hayatının cehennem 

olduğuna, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar. Bu sebeple kolayca intihar ve 

sevdiklerini kurban edebilmektedirler. 

 

Ritüeller ve Çılgın Müzik 

 

Kedi köpek katletmek, ibadetlerle dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban 

seçilen insanlara işkence ve tecavüz, grup seksi, uyuşturucu kullanımı, kara büyü ve 

büyü ayinleri, satanistlerin başlıca özellikleridir. Vazgeçemedikleri şeyler siyah, 

karanlık ve sert müziktir. 

Black Metal, Heavy Metal gibi müzikler, bu müzikte civciv çiğneyerek dans etmek 

(ozzyozbone), onların orgazma benzer ritüelleridir. 

Aslında sert müzik, satanistlerin iç sıkıntılarının bir çığlığıdır. Orgazmı devam 

ettirememenin öfkesi, şiddeti ve umutsuzluğudur. 

 

Satanizm’e Kapılma Sebepleri 

 

“İnançta büyü vardır” şeklinde bir söz vardır. Bir şeye inanma, insana çok aykırı şeyler 

de yaptırabilir. Eğer inanç sisteminde ahlaki normlar yoksa veya kişi yanlış ahlaki 

normlar taşıyorsa, ona göre hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğuna inanan genç, 

buna başkalarını da inandırmaya çalışacaktır. 

Pastör, “tabiat, boşluktan nefret eder” der. Bir toplumda inanç boşluğu varsa, bu 

boşluk aykırı inançlarla doldurulacaktır.  

Satanizm’de semavi dinlerin amentüsü, satanizmin amentüsü ile yer değiştirmiştir.  

 

Satanizm, küreselleşmenin nimetlerinden yoğun bir şekilde faydalanan hayat standardı 

yüksek çevrelerde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklarını kendi hallerine bırakan, 

sevgi ve disiplini beraber veremeyen ailelerde acı satanist meyveler alınmaktadır. 

Parçalanmış ailelerin çok bulunduğu, alkol ve benzeri maddeleri kullanmanın yaygın 



olduğu topluluklarda satanizme kayma dana belirgindir. Gencin azarlandığı, 

aşağılandığı ailelerde de topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm gelişebilmektedir. 

Satanizm’in kendisine taraftar bulduğu ergenlik dönemi gençlerinin ortak özelliklerini 

ailelerin bilmeleri ve onlarla ilişkilerini bunları göz önünde tutarak sürdürmelerinde 

yarar vardır. 

 

Çete Yaşı  

 

Öncelikle aynı yaştan olan çocuklar, bir arada bulunmak, aynı yiyecekleri paylaşmak, 

sır ortaklığı yapmak, bazı eşyalara sahip olmaktan hoşlanırlar. Koleksiyon yaparlar, 

dîni konular konuşurlar, yıldızlarla uğraşırlar. Bazı gençler de suç işlemeyi, kurallara 

aykırı davranmayı âdeta amaç edinirler. 

Ergenlik döneminde işlenen suçlarda, gençlerin dörtte üçü suçu yalnız işlememiştir. 

Çete grupları mârifeti ile işlenen suçlar çoğunluktadır. Çocuk hırsızlıklarının % 

89’unun grup hâlinde işlendiği bilinmektedir. 

Bu durum, gençlerdeki aidiyet duygusu ile ilgilidir. Bir gruba ait olma ve paylaşma, 

gençliğin psikolojik tabiatında vardır. 

Gencin önünde olumlu, tatmin edici grup seçenekleri yoksa, sadece hoşuna giden gruba 

katılacaktır. 

Geçiş Yaşı 

 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş, ergenin çözmesi gereken önemli bir sorundur. Beden 

hızla gelişirken, ruh ona uyum sağlamakta zorlanır. Bu sebeple psikolojik bir sarsıntı 

yaşanır. Genç, fırtınaya tutulmuş bir gemi gibidir âdeta. İyi bir rehbere ve doğru bir 

pusulaya ihtiyacı vardır.  

O yaşa kadar çocuk güvenliğini, anne-babanın her şeyi bildiği ve üstesinden geleceği 

inancından alır. Ergenlik çağında ise bağımsızlık dürtüsü öne çıkar. Genç, anne-babayı 

beğenmemeye başlar, hattâ acımasızca eleştirir. Anne-babanın yerine, dayanacağı, 

aidiyet hissi duyacağı başka birilerini koymaya başlar. İşte bu durum, gencin yanlış 

gruplaşmalara kurban olması için bir tehlike kaynağıdır. 

 

Bu dönem iyi bir anne-baba genç münasebeti ile atlatılabilirse, genç, daha sonra kendisi 

için olumlu bir çizgi çizebilecektir. 

Fırtınalı dönemdeki genç, kimlik arayışı içerisindedir ve bunalım yaşamaktadır. Kimlik 

bunalımı içerisinde olan gencin yalancı önderlere ve güç gösterilerine kapılması çok 

kolaydır. Geçiş yaşında bulunan gencin gözünde anne-babanın geçici olarak değerini 

yitirmesi, belli ölçülerde makul karşılanabilir.  

 

Şaşkınlık Yaşı 

Aruz edilen bir benlik gelişimi için, çocukluk dönemlerinden beri yeterli iç denetim 

düzenekleri kurulmuş, doğru-yanlış, faydalı-zararlı, iyi-kötü kavramlarının temeli 

atılmış olmalıdır. Kendisine neyin iyi neyin kötü olduğu öğretilmeyen bir genç, ergenlik 

döneminde şaşkınlık ve kimlik bunalımını daha şiddetli yaşayacaktır. 

 

 

Yeterli benlik gelişimi için cevaplanması gereken 3 soru vardır (Colemann 1972) : 

 

1. Ben kimim? 

2. Nereye yönelmeliyim? 



3. Neden yönelmeliyim?  

 

Ben Kimim? 

 

Anne-baba, gerekli ortamı hazırlamışsa kimlik karmaşası kolay aşılır. Eğer genç, 

kendisini düşman olarak algıladığı bir dünya içinde eksik ve güçsüz buluyorsa, ruh 

sağlığı bozulabilecek veya çetelere karışabilecektir.  

İyi yönlendirilemediği takdirde tehlike olabilecek bir diğer husus, gencin, aidiyet 

duygusu içinde bağlanacağı bir yer aramasıdır. Bir gencin kendini biçimlendirmesi 

yürek gerektirir. Onun, vereceği kararın yol açacağı sonucu ve sorumluluğu üstlenme 

kararlılığını göstermek kolay değildir. Bir çok genç bu durumda ana kuzusu olmayı 

tercih edebilir veya grup bağımlısı olmakta güven arayabilir. Bir gençte toplumun 

bağımsız bir üyesi kimliğinin oluşması, ancak iç fırtınalar sonucu gelişir.  

 

Nereye Yönelmeliyim? 

 

Anne-baba, genci zamanla değişmiş ve kendilerinden uzaklaşmış bulur. İki taraf da bu 

durumda tedirgin olur. Gençler, psikolojik değişim süreci içindedirler. Kendini anlamak 

için soru sorarlar, hırçın ve tepkilidirler. Sorunlarını paylaşmaz, kendilerine saklarlar. 

Bazı gençler ise, ilgisiz kişilerle dostluk kurar, sonra da hayâl kırıklığı yaşarlar. Pek 

çoğu da, bir çok maksada birden yönelmenin karmaşası içinde saflık ve tecrübesizliğin 

çelişkilerini yaşar. Deneme -yanılma yolu ile bir gayeye yönelirler. 

Bazı gençler, bu dönemde antisosyal olurlar. Yıkıcı davranışlar sergilerler. Evden–

okuldan kaçarlar; kavgalara karışırlar; çetelere girerler. Bazı araştırmacılar, ergenlik 

dönemi için “Normal bir şizofreni dönemi” deyimini kullanmaktadırlar. 

 

Ergenlik dönemini başarılı bir biçimde çözümlemek, yapıcı ve üretken bir birey olmak 

hiç de kolay değildir.  

İsyan Duygusu 

 

Ergenlik döneminin kendisine has psikolojik güçlükleri nedeniyle genç, kendisinin 

“isyancı” olarak nitelendirilmesinden hoşlanır. 

 

İşte satanizm, bu duyguyu kullanmaktadır. 

 

“İnsanın Tanrı karşısında âciz olmasından nefret ediyorum, ben dünyaya isteyerek 

gelmedim, ne istiyorsam onu yaparım” gibi sözler, satanistlerin sık kullandıkları 

cümlelerdir. 

Mezarlık bekçileri ile anlaşıp ilahiler okuyan genç, aidiyet duygusunu tatmin 

etmektedir. Sevmediği insanları lanetlemek de yöntemlerinden birisidir. İntikam ve 

lânetleme, projeksiyon savunma mekanizmasının yol açtığı bir tatmin şeklidir.  

“Satanizm, kendini sakınmayı değil istediğini yapma özgürlüğü sunar” felsefesi, gencin 

ego doyumunu destekler. 

 

Sorunlu Gençler Satanizm‘e Aday mı? 

Zeki gençler, ergenliği daha bunalımlı, sancılı ve fırtınalı geçiriyorlar. Varlıklı ailelerin 

zeki çocukları sorularına cevap bulamazlarsa, kendilerini kaos içerisinde 

bulmaktadırlar. 

 

Psikolojisi bozuk, zeki ve varlıklı aile çocukları, satanizm için en büyük risk grubudur. 



 

Satanist gençler, farklı arayışları olan, soyutlanmış hissini taşıyan, anlaşılmadığını 

düşünen, hayatı anlamsız ve gayesiz gören düşünce biçimine sahip olan gençlerdir. 

 

Depresif ruh hali, üzüntü ve karamsarlık içerisindeki genç, bir çok ekonomik imkâna 

rağmen mutlu olamadığını hissettiğinde, önüne çıkan kısa, anlık, hattâ normal dışı bir 

zevk sebebi olanak satanizme yönelebilir. 

 

Satanist grup içerisindeki gençler, ailelerinden ve okuldan alamadıkları duygusal 

desteği burada aramakta, üzüntüyü, sevinci ve zamanı paylaşma ihtiyacı 

duymaktadırlar. Mum yakıp, çevrelerinde alkolle, seksle, saldırganlıkla normal dışı 

paylaşım peşinde olmaktadırlar. 

 

Belirli İlkeler 

 

İntikam, başkaldırı, istediğini yapmak, büyünün gücünü kabul etmek, gerçek insanlığın 

şeytanı memnun etmekte yattığına inanmak, satanizmin ilkeleri arasındadır. 

Aşağıdakiler ise, yasaklardır: 

 

Sevgini nankörlere harcama; istenmeden fikir belirtme; cinsellik sinyali almadan 

kimseye yaklaşma; seninle ilgili olmayan şeyden şikayet etme; insan olmayan hayvanları 

ihtiyacın olmadığı zaman öldürme; seni rahatsız edeni uyar, dinlemezse yok et; sadece 

şeytanla ruhunu bütünleştirmek isteyeni öldür. 

Heyecan dolu özgürlük ve başkaldırıyı yöntem olarak benimseyen satanizm yapay bir 

hareket olarak düşünülmemelidir. Satanizm, şu an örgütlü bir hareket değildir, fakat 

örgütlü bir hareket olma ihtimali yüksektir. 

Kübün Dışına Sızanlar 

 

Günümüzde toplumlarda ve toplumumuzda manevi çoraklaşma, ahlâkî yozlaşma, ileri 

boyutlara varmış bulunuyor. Satanizm, bu çoraklaşma ve yozlaşmanın acı 

sonuçlarından biridir. 

 

Burada dindar bilinen insanların da büyük hatası var. Kuran-ı Kerim’de “Şeytanın 

orduları, şeytanın evliyası” tanımları vardır. Bu tabirlerin kendileri için kullanıldığı 

şeytanlaşmış kişilerin yanısıra, din adına hareket eden kimselerin dünyalık peşinde 

koşmaları, ticari hayatta çıkar ilişkisinde acımasız bir kapitalist gibi davranmaları, 

Allah’ı değil nefislerini memnun edenler gibi yaşamaları da, gençlere kötü örnek 

oluşturmaktadır.  

Gençlere emretmeyen fakat örnek olan, dostça ve akıllı davranan, onlara zaman ayıran 

bireyler olmalıyız. Eğitimdeki hatalarımızı düzeltmeliyiz. 

 

Ne Yapmalı? 

 

1. Satanist eğilimli çocukların anne ve babaları sorun odaklı değil, çözüm odaklı 

düşünmelidirler. Suçlu aramak yerine sorumluluk almaya çalışmalı; çocuklarından 

önce kendilerini sorgulamalı; çocuklarını anlama çabası içinde olmalı; çocuklarının 

kendilerini ifade için iletişim yollarını açık tutmalıdırlar. Baskı, tenkit, korkutma, 

sindirme, küçümseme, azarlama gibi tepkiler genci savunmaya iter. Genç, kendisine 

haksız bir saldırı yapıldığını düşünür. Anne ve babaya karşı öç alma duyguları gelişir ve 

anne-babayı cezalandırmak için onların hoşlanmadığı şeyleri yapmaya başlar. 



 

2. Satanist eğilimli genç ölümü daha mutlu bir dünyaya geçiş olarak görür. Onlar, “bu 

dünya bir cehennem, ölüm daha güzel bir aleme geçiş” inancını benimsemişlerdir. 

Bıraktıkları notlarda, “Biz buraya ait değiliz” inancı hep yazılır. 

 

Anne-baba satanizme inanan bir gençle düzeyli bir tartışma içine girmelidir. Satanistik 

hayat felsefesini tartışma, onun alternatifi hayat felsefelerini ona anlatmak gerekir..Öfke 

ile hareket eden ebeveyn, genci savunmaya sevk edecektir. 

Satanistik hayat felsefesinin alternatifi olan semavi hayat felsefesinin doğruları sevgi ve 

şefkatle anlatılırsa, gençlerin inanmaları çok kolay olacaktır. 

Cezalandırma, bunun elinden telefonunu, arabasını alma, gençte kendisine haksız 

saldırı yapıldığı düşüncesini pekiştirecektir. 

 

3. Satanizm eğiliminin bazı işaretleri: 

- Müzik zevki, sert müzikten hoşlanma; 

- Özel simgeli siyah kıyafetler; 

- Karanlıktan hoşlanma; 

- Saldırgan eğilimlerde artış; 

- Arkadaş gurubunun özellikleri. 

 

4. Okulda ne yapılmalı? 

Kendilerinde isyan ve dilediklerini diledikleri gibi yapma duyguları fazla olan bu 

gençleri hemen dışlamak son derece yanlıştır. 

Satanist gençlerin pek çoğunda üreticilik özellikleri ve yeni şeyler yapabilme 

kabiliyetleri vardır. Yanlış yerde kullanılan bu özellik ve kabiliyetler için müsbet 

sahalar onlara gösterilmelidir. 

Satanist gençle oturup, onunla saatlerce konuşabilen inanmış okul psikologlarına ihtiyaç 

vardır.  

Santanist gençle oturup, onunla saatlerce konuşacak ebeveyne ihtiyaç vardır. 

Satanist gencin olumlu yönlerini görüp, bu yönlerini takdir edip, onunla diyaloga 

geçmeye ihtiyaç vardır. Monologa değil diyaloga ihtiyaç vardır ve “sevgi dolu bir bakış, 

güler yüz, birkaç güzel söz,” çok defa satanist bir gencin ruhunda da güzel çiçekler 

açtıracaktır.  

T A K D İ M 

"İnsanlığın nefs-i emmaresi olan" Batı, insanlığı kendi 

değerlerinin tenkidiyle ilgilenmekten uzak tutacak ve milletlerin 

özlerine dönmelerini engelleyecek şeyleri dünden bugüne 

yapagelmiştir. Toplumları peşine takıp sürükleyen izmleri ve 

saman alevi gibi parlayıp kısa sürede sönen bazı cereyanları bu 

kategoriye dahil etmek mümkündür. Batı, zararlı bu akımları 

toplumlara musallat ederken bazen bilinçli hareket etmekte -

mesela, komünizm, sosyalizm veya darvinizm örneğinde olduğu 

gibi- bazen de bu akımlar, yaşadıkları sapkın hayatın bir sonucu 

olarak ortaya çıkmakta ve revaç bulmaktadır. Sonuç olarak da, 

insanlık dalalete sürüklenmektedir.  

Kitabımızın konusunu teşkil eden Satanizm, şeytana -güya- 

tapınmanın adıdır ve bu şekliyle ikinci kısım akımlara, vahim 



bir örnektir. Belki batıda bunun varlığından memnun bir azınlık vardır, ama biz eminiz 

ki, az da olsa insafı olan ebeveynlerin hiç birisi, bu zararlı akıma kapılan gözbebekleri 

çocuklarının gidişatından memnun değildir. Satanizm, şeytana tapma olarak 

tanımlanmaktadır. Halbuki, şeytan, Kur'ân'ın apaçık âyetleriyle pek çok yerde ifade 

buyurulduğu gibi, 'insanın en büyük düşmanı'dır. -Bu âyetlerin bir kısmını kitabımızda 

spot olarak sayfa kenarlarında bulacaksınız.- Kaldı ki, yine Kur'ân, şeytanın insanın 

kendine tapmasını istemediğini beyan buyurmuştur. Ne acıdır ki, bir eğitim eksikliği 

olarak ortaya çıkan satanizm, bize, gençlerin eğitiminde bir problem olduğunu ihtar 

etmektedir. Şimdiden tedbir alınmaz ve milletlerin gelecekleri olan gençlerin eğitimine 

önem verilmezse, daha sonra yapılacak şeyler fayda etmeyecektir.  

Yeni Ümit, farkında olduğu bu vahim gidişatı halkımıza duyurmak gereğini hissetti ve 

konunun uzmanlarına ulaşarak, onlarla bir dosya hazırladı. Hem derginin 

muhafazasının kitaba göre zor olması, hem de dergiden haberdar olmayan insanımıza 

ulaşma kolaylığını düşünerek yayınevimiz, bu dosyayı kitaplaştırmaya karar verdi. 

Elinizde tuttuğunuz çalışma, böyle bir niyetin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şimdi, bir iki 

cümle ile yazılarımızı özetleyerek sizleri eserle baş başa bırakalım.  

Satanizm sapıklığı hakkında az sayıdaki uzmandan biri olan Prof. Dr. Ahmet Güç Bey, 

makalesinde bize satanizmi ana hatlarıyla tanıtıyor, bu zararlı akımın daha ziyade bize 

bakan yönünü öne çıkarıyor, gençlerimizin kimliklerini bulma konusunda ebeveynlere 

düşen görevi hatırlatıyor. Satanizme kapılan gençlerimizin hangi saiklerle bu akıma 

girdiklerini bir psikiyatr gözüyle değerlendirmesini Prof. Dr. Nevzat Tarhan Bey 

yapıyor. Satanizmin Yezidilik akımının bir uzantısı gibi olduğunu vurgulayan Prof. 

Tarhan, gençlerimizin şaşkınlığını ve onların elinden tutulmasının zaruretini 

vurguluyor. Son dönemlerde ortaya çıkan bu ve benzeri mistik akımların arka plânının 

ortaya çıkarılmasını Ali Ünal Bey üstleniyor. Günümüzde daha ziyade öne çıkan mistik 

arayışların bir sonucu ulaşılan yanlış hedef olarak satanizm hakkında doyurucu bilgiler 

veriyor.  

İnsanın 'huzur'u araştırmasının fıtri olduğu gerçeğini vurgulayan Prof. Dr. Abdülhakim 

Yüce, insanın, maalesef gerçek huzuru bilmediği için, bulduğunun da huzur olmadığının 

altını çiziyor. Evet, insana 'kamil insan' olma ve ötelerle rezonansa geçme liyakati 

verilmiştir ama, bu, hiçbir zaman şeytana tapanların yaptığı ve dedikleri şekilde 

değildir. Öyleyse şeytan nedir veya kimdir? Bu önemli sualin cevabını araştırmalarını 

bu husus üzerinde yoğunlaştıran araştırmacı yazar Mehmet Şeker Bey cevaplıyor. 

Kur'ân-ı Kerim’de ve Resûl-i Ekrem'in (sav) hadîs-i şeriflerinde, şeytanın nasıl 

tanımlandığını, insanın can düşmanı şeytandan nasıl sakınması gerektiği hususlarındaki 

tespitlerini aktarıyor. Dr. Ahmet Ertuğrul Bey, kişisel gelişim denilerek bütün dünyada 

yaygınlaştırılan şeyin genelde Budizmin kavramları üzerinden konuşmak olduğu ve 

böylece 'Uzakdoğu inançlarının telkin edildiği' hususunun altını çiziyor. Dr. Ertuğrul 

Bey, söylediklerini, onların yayınlarından aldığı örneklerle ispatlıyor.  

Kitaptaki son yazı, cinlerden, şeytanlardan ve habis ruhların şerrinden korunma yolları 

ile alâkalı Muhterem Hocamız M. Fethullah Gülen'in 'İnancın Gölgesinde' isimli 

kitabından alıntıladığımız tavsiyeleri ihtiva ediyor. Bu çalışmamızı, insanımızın 'kendi 

dünyamıza doğru' çıktığı yürüyüşte, Sırat-ı Müstakim'in dışındaki yollara sapmaması 

niyazıyla takdim ediyoruz.  

Işık Yayınları  



Giriş  

KISACA “ŞEYTANA TANRI diye tapınmak" şeklinde tanımlanan Satanizm, özellikle 

1880'li yıllardan itibaren başta Amerika olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya gibi 

ülkelerde, Hıristiyanlığa ve Hıristiyan din adamlarının Orta Çağ ve sonrasında temsil 

etmiş oldukları din anlayışlarına ve dinî tahakkümlerine karşı başlatılan bir 

reaksiyonun adı olmuştur. Daha sonra bu hareket, Amerika'da dünyaya gelen Anton 

Szandor LaVey tarafından 1950'li yıllardan itibaren sistemli bir hale getirilmiştir. 

Bugün geldiği nokta itibariyle Satanizm, başta Hıristiyanlık olmak üzere, bütün dinlere 

ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil 

etmektedir. Dolayısıyla Satanizm, Şeytan'ın en önemli özelliği olan muhalefet ve 

başkaldırıyı esas alarak, dinin ve dinî olan her şeyin karşısında; fakat Şeytan'ın ve onun 

temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. (Güç 1999, 47) 

 

Aslında ortaya çıkış tarihi Orta Çağ'da Avrupa'daki büyü inancına kadar dayandırılan 

Satanizm, son yıllarda İslam ülkelerinde de yayılma eğilimi göstermektedir. Nitekim 22 

Haziran 1998'de, Aslı ve Alp adındaki Alman Lisesi öğrencilerinin Ataköy'deki 

intiharlarıyla ülkemiz gündemine de gelen Satanizm, bilhassa liseli gençler arasında 

yayılma eğilimi göstermektedir. Bununla birlikte, üniversiteli gençler arasında da 

yayıldığı; hatta bazı ilköğretim son sınıf öğrencileri tarafından da rağbet edildiği 

bilinmektedir. 

 

Yapılan tespitlere göre Satanizm'e meyleden gençlerin çoğunlukla gelir düzeyi ortanın 

üzerinde veya çok iyi olan aile çocukları olmaları, pek çoğunun özel yabancı okullarda 

okumaları ve Türkiye ortalamasına göre iyi eğitim almaları, hiçbir maddi sıkıntılarının 

bulunmaması ve hiçbir sorumluluk taşımamaları, genel olarak kültür seviyesi yüksek 

bir ortamda yetişmeleri gibi ortak özellikleri bulunmaktadır. Bütün bunlar, nasıl oluyor 

da böyle bir hareket, yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğu söylenen Türkiye gibi 

bir ülkede yayılma imkanı bulabiliyor?"; "bu gençlerde eksik bırakılan ne ki, Satanizm 

gibi bir harekete meylediyorlar?" veya "Batı'da proleter aile çocukları arasında ortaya 

çıkan bir hareket nasıl oluyor da ülkemizde varlıklı aile çocukları arasında revaç 

buluyor?"; "Satanizm ülkemiz gençleri arasında kimler tarafından ve nasıl yayılıyor?"; 

hepsinden önemlisi de, "gençlerimiz bu uğurda neden intihar ediyorlar?", "bunun 

arkasındaki gerçek sebep veya sebepler neler olabilir?" gibi sorular sorulmaya başlandı. 

İşte bu makalede, bu tür sorulara olabildiğince objektif, doğru ve sağlıklı cevaplar 

aranmaya çalışılacaktır. 

Satanizm Türkiye'de Nasıl Yayılıyor?  

Satanizm'in Türkiye'de yayılmasına yardımcı olan unsurların başında şüphesiz ki 

bilgisayar ve internet gelmektedir. Çünkü ülkemizde Satanizm'e ilgi duyan gençlerin 

çoğunluğunun üniversiteli ve bazı liseli gençler olduğu göze çarpmaktadır. Bunlar da, 

yabancı dil bildiklerinden, bilgisayar ve internet aracılığıyla Satanizm konusunda bilgi 

edinme imkânına sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla, Satanizm'i yaymak isteyenler de, 

Satanizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de öncelikle bilgisayar ve internete 

başvurmaktadırlar. Diğer taraftan, ülkemiz gençlerini Satanist olmaya bilinçli olarak 

teşvik eden art niyetli bazı kimselerin olduğu da bilinen bir gerçektir. Çünkü, 

Satanizm'le ilgili olarak yazılmış kitap ve belgelerde anlatılan bilgilerle bugün 

uygulananların birbirini doğrulamış olması bunu göstermektedir. Kanaatimizce 

Satanizm ülkemizde -Satanist olmayanlar tarafından da, Satanist olduklarını 



söyleyenler tarafından da- tam olarak bilinmiyor. Satanizm'in ne olduğunun herkes 

tarafından bilinmemesi normaldir. Fakat bilinmeyen bir konuda körü körüne maceraya 

sürüklenmek de kişiyi bazı beklenmedik sonuçlara götürebilir. Nitekim bir şekilde 

intihara sürüklenen, cinsel tecavüze uğrayan veya öldürülen gençlerin âkıbeti bunun en 

acı göstergesidir. Dolayısıyla Satanizm'in ülkemizde yayılmasının en önemli 

sebeplerinden birisi de bilgi eksikliği ve cehalettir. Bu noktada akla gelebilecek bir 

başka husus da, gençlerimizin niçin Satanist oldukları sorusudur. 

Gençlerimiz Niçin Satanist Oluyorlar?  

Satanist olduklarını söyleyen gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar arasında özellikle 

şunlar dikkat çekmektedir: "Beni küçük yaşta öksüz ya da yetim bırakan Tanrı'ya 

kızdığım için Satanist oldum; Satanist olmak için Satanist oldum; huzur aradığım için 

gidip Satanistlerin arasına katıldım; bu dünyada daha fazla yaşamanın anlamsız 

olduğunu ve bu dünyaya ait olmadığımı anladığım için ruhumu Şeytan'a sattım; daha 

fazla özgürlük istiyorum vb.". Görüldüğü gibi bazı gençler, küçük yaşlarda anne-

babalarını kaybetmiş olmaktan dolayı Allah'a kızmakta; bazıları niçin Satanist 

olduklarını dahi bilmemekte; bazıları âilede aradığı huzuru bulamadıklarından öyle bir 

grubun arasında huzur aramakta; bazıları bu dünya hayatının anlamsız olduğunu 

düşünmekte; bazıları da daha fazla özgürlük istemektedirler. Bu gençlerin bir şeylere ve 

bir yerlere bazı isyan ve tepkilerinin olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Yukarıda verilen cevaplara dikkat edilecek olursa, bütün bunların gerisinde her şeyden 

önce manevî bir bilgi ve eğitim eksikliğinin olduğu göze çarpmaktadır. Eğer 

gençlerimize, insanı şerefli bir varlık olarak yaratan ve bütün canlılardan üstün kılan 

Yüce Allah hakkında doğru ve sağlıklı bilgiler verilmiş olsaydı, o gençler Allah'a 

kızılmayacağını öğrenmiş olur ve Şeytan'ın yanında da yer almazlardı. Aynı şekilde, 

eğer bu gençlere insanın boş yere yaratılmadığı, hayatın ve yaratılışın bir gayesinin 

bulunduğu, insanın en aziz varlığı olan canına kendisinin dahi kıyma hakkının 

bulunmadığı ve bunun büyük vebali gerektireceği, bu dünyanın ötesinde bir de âhiret 

adı verilen hayatın olduğu vs. öğretilseydi, bu dünyada daha fazla yaşamanın bir 

anlamının olmadığı gerekçesiyle intiharı göze almazlardı. 

 

Dikkat edilmesi gereken bir husus da, özellikle gençlerimiz günden güne bir maneviyat 

boşluğu içerisine itilmekte ve bu yönde hiçbir ciddi tedbir de alınmamaktadır. Açıkçası 

gençlerimiz bir arayış içerisine girmiş görünüyorlar. Huzur arıyorlar. Bu huzuru âilede, 

okulda, çevrede, toplumda ve kısacası her yerde arıyorlar; manevi yönden de tatmin 

edilmek istiyorlar. Burada Satanizm'e daha çok kimlerin meylettiği sorusu akla 

gelmektedir. 

Gençlerin Satanist Yapılmasında Kullanılan Bazı Unsurlar  

Satanizm'in yayılmasında bilgisayar ve internet; bazı kitap, dergi, broşür, kaset, cd vb. 

teknik araçların dışında daha başka unsurlar da kullanılmaktadır. Bunların başında da 

kadın, alkol, uyuşturucu maddeler, müzikli toplantılar, arkadaş grupları, eğlence 

partileri ve belli ölçüde para vs. gelmektedir. Modern Satanizm'in kurucusu sayılan ve 

önemli ölçüde günümüz Satanist anlayışını temsil eden Anton Szandor LaVey de 

Satanist düşüncelerini yayarken müziği kullanmış; müzikli eğlenceler tertipleyerek 

etrafında oluşturduğu büyük kalabalıklara müzik vasıtasıyla şeytanî düşüncelerini 

empoze etmiştir. Bu husus bilindiği için bugün de özellikle metal ve rock müzik yoluyla 



bazı Satanist düşünce ve fikirler gençlerin körpe beyinlerine işlenmeye çalışılmaktadır. 

Dolayısıyla, günümüzde bazı gençler Satanizm'in tuzağına düşürülürken doğrudan 

doğruya "gel seni Satanist yapalım" veya "biz Satanistiz, gel sen de Satanist ol" vs. 

denilmiyor; aksine, "Biz bir grup arkadaşız. zaman zaman bir araya gelip eğleniyoruz. 

Eğlencemizde müzik de var." veya "Gel sana gitar çalmayı öğretelim." vb. sözlerle bazı 

gençlerin bu tür toplantılara katılması sağlanıyor. Bu arada genç kızlar devreye 

sokularak ve erkeklerin istedikleri kızlarla arkadaşlık kurmalarına ve cinsel ilişkiye 

girmelerine zemin hazırlanarak, bu tür toplantılar daha da cazip hale getiriliyor. 

Bilindiği kadarıyla ülkemiz gençlerini Satanizm'in tuzağına düşürmede kullanılan en 

etkili yöntem budur. Çünkü Satanizmde "serbest seks" anlayışı vardır. Genç kızlar da 

bunu böyle kabul etmek durumundadır. Hatta onların bu konuda seçme hakları dahi 

yoktur. Bu anlayışı ihdas eden ve Satanist düşüncelerini yaymada kadın unsurunu 

birinci derecede kullanan ve bu manada özellikle genç kızları istismar eden de yine 

LaVey'dir. Çünkü, LaVey'in genç kızlara hitaben söylediği bir sözüne göre, "Satanist 

olmak demek isteyen her erkekle cinsel ilişkiye girmeyi göze almak demektir". İşte 

bundan dolayı, "Gençlerimizin çoğu Satanizm'in ne olduğunu bilmiyorlar." derken, 

bazı gerçeklere de dikkat çekmek istiyoruz. Öyle inanıyoruz ki Satanist olmak isteyen 

bir genç kız, sadece Satanizm'in seks anlayışını dahi bilse kolay kolay Satanist olmak 

istemez. Maalesef bazı gençler bu konuda da tuzağa düşürülüyorlar. Kimseyi rencide 

etmek ve bu konuda görüş belirtmek veya yorum yapmak istemiyorum ama, bugüne 

kadar ülkemizde Satanizm uğrunda intihar eden veya öldürülen gençlerin büyük 

çoğunluğunun niçin genç kızlar olduğu hususu üzerinde düşünülmesi gerektiğine 

inanıyorum. 

 

Gençlerin Satanist yapılması noktasında isteyenlere veya bağımlılığı olanlara alkol ve 

uyuşturucu imkanı da sağlanıyor. Hatta bu tür gençler, uyuşturucu satanlar için de bir 

pazar oluşturuyor. Gençlerin bu tür toplantılara katılması sağlandıktan ve aradan 

belirli bir süre de geçtikten sonra gerçek kimliklerini açıklıyor ve "Biz Satanistiz, artık 

sen de Satanist oldun." gibi sözler söylüyorlar. Bazı gençler işin farkına vardıklarında 

ve gruptan ayrılmak istediklerinde ise, "Yok öyle şey! Şimdiye kadar aramıza katıldın 

ve bazı şeylerden de yararlandın. Şimdi ise ayrılmak istiyorsun. Bu, bize ve inancımıza 

ihanettir!" diyerek, gerçek yüzlerini gösteriyorlar. İşte gençlerin pek çoğu bu şekilde 

Satanist bir grubun içerisinde yer almış ve Satanizm'in tuzağına düşürülmüş 

bulunuyorlar. Modern Satanizm'in kurucusu sayılan LaVey, "Satanizm herkese göre 

değildir. İsteyen Satanist olur, istemeyen olmaz. Fakat bir defa Satanist olduktan sonra 

artık Satanizm'den çıkmak mümkün değildir." şeklindeki tehditvâri sözleriyle, aslında 

Satanizm'in çıkmaz bir yol olduğunu, elini kaptıranın kolunu kolay kolay 

kurtaramayacağını açıkça ifade etmiştir. 

 

Öyle anlaşılıyor ki, gençlerimizin büyük çoğunluğu Satanizm'in ne olduğunu araştırıp 

incelemeden, bu konu ile ilgili olarak yazılıp çizilenleri okumadan bir anda Satanist 

olduklarını söylüyorlar veya bir şekilde bir Satanist grubun içerisinde yer alıyorlar. 

Satanist olmak, temelde bir tercih meselesidir; öyle bir anda, "Ben Satanist oldum." 

denilerek Satanist olunacak kadar kolay bir hâdise değildir. Dolayısıyla gençlerimizin, 

arkadaşlarını seçerken de çok dikkatli olmaları gerekmektedir.  

Satanistlerin Yayın Organları  

Şüphesiz bugün Batı'da Satanizm'in yayılmasında "Şeytanın Kilisesi" vs. isimler altında 

faaliyet gösteren Satanik gruplar ve internet başta gelmektedir. Bunun yanında, LaVey 



gibi Satanizmin önde gelen isimlerinin Satanizm'in inanç ve felsefesini oluşturan 

kitaplarının da Satanizm'in yayılmasında önemli ölçüde rolü vardır. Ayrıca bazı 

Satanist grupların, "Not ..., The Ra..., The Clo... ..., The Bl... ..., Dia..., Az..., Canada's 

..." gibi aylık ve yıllık olarak yayınladıkları dergilerinin olduğu bilinmektedir. Diğer 

taraftan, müzik cd ve kasetleri de Satanizm'in propagandasında kullanılmaktadır. 

Özellikle Satanik Black Metal orkestraları tarafından yapılan müzik parçaları gençleri 

Satanizm'e çekmede birer tuzak görevi yapmaktadırlar. Suicide Song ve Iyric gibi 

müzik türleri ile de şeytana ve şeytânî güçlere dua edilmektedir. 

 

Şeytanın Kilisesi'nin, dinlenmesini tavsiye ettiği pek çok müzik parçaları da vardır ki, 

onların dergilerini yukarıda bütün isimleriyle vermediğimiz gibi, bu müzik parçalarının 

isimlerini vererek, onların tanıtımını yapmak istemiyoruz. Esasen, bâtılı tasvir ve 

tanıtım, bir manâda bâtıla hizmet etmektir. Satanizm gibi cereyanların ve uyuşturucu 

gibi maddelerin yayılmasında, güya onlarla mücadele adına onları, âdeta teşvik 

edercesine tanıtmanın tesirinin olmadığı söylenemez. 

 

Türkiye'deki Satanistlerin ciddi manada ve çok sayıda yayın organlarının olduğunu 

söylemek zordur. Çünkü Satanizm, Türkiye açısından oldukça yeni bir gelişmedir; 

Türkiye'deki Satanistler henüz tam organize olmuş da değillerdir. Ayrıca, bilindiği 

kadarıyla sürekli kitap, dergi vs. çıkaracak derecede birikimleri ve maddi imkânları da 

yoktur. Bununla beraber, İstanbul-Ortaköy'deki öldürme ve tecavüz olayından sonra, 

Satanistlerin yoğun olarak bir araya geldikleri yerlere yapılan polis baskınlarında bazı 

dükkanlarda satılan "Ş...", "Ölüm ...", "Ma..." gibi dergi, kitapçık ve bazı kaset ve 

cd'lerin Satanistlerin yayın organları olduğu ve bunlara el konulduğu basına 

yansımıştır.  

Satanistler Niçin Kedi Kurban Ediyorlar?  

Satanizm'in gündeme geldiği günlerde bazı tv kanallarında bir kısım Satanist âyinler de 

görüntülenmişti. Bu arada bazı Satanistlerin âyinlerinde kedi kurban ettikleri ve etini 

kavurup yedikleri ve kanını içtikleri ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine, tabiî olarak, 

"Satanistler niçin kedi kurban ediyorlar?" gibi sorular sorulmaya başlandı. Öncelikle 

şunu belirtmek gerekir ki, Satanistler sadece kedi değil, horoz, tavşan gibi hayvanları da 

kurban ediyorlar. Çünkü Satanist âyininde esas olan herhangi bir hayvanın kanının 

akıtılmasıdır. Fakat ülkemizdeki Satanistler genellikle kediyi tercih etmektedirler. 

Bunun da farklı sebepleri vardır: Bazılarına göre kedi nankör bir hayvan olduğu için 

onu tercih etmektedirler. Bazıları da kediyi şeytana benzetmektedir. Satanistlerin nihâî 

hedefi eninde sonunda şeytanı da ortadan kaldırıp, onun yerine dünya üzerinde şeytanî 

düzen temelinde mutlak gücü ve hâkimiyeti ele geçirmek olduğundan, kediyi kurban 

etmek suretiyle bunu sembolik olarak gerçekleştirmiş oluyorlar. Aynı zamanda kedinin, 

kötülükle ilişkisi bulunan hayvanlar arasında yer aldığına da inanılmaktadır. 

Sebeplerden birisi de, kedinin kolay ele geçirilebilmesidir. Aynı zamanda kedi bazı 

kimseler tarafından sevildiği ve evlerde beslendiğinden, insanların sevdiği ve değer 

verdiği şeylere zarar vermek veya hakaret etmek Satanizm'in prensipleri arasında yer 

almaktadır. Sebeplerden birisi de budur. 

 

Bir diğer sebep de şudur: Nasıl ki Müslümanlar, etinin yenilmesi dinen helâl sayılan 

koyun, keçi, sığır gibi hayvanları kurban ediyorlarsa, Satanistler de eti yenilmesi helâl 

olmayan hayvanları tercih etmektedirler. Çünkü Satanizm'in en önemli özelliklerinden 

birisi de, dâima muhalefeti temsil etmek, karşı tarafta yer almak ve dinin yasak saydığı 



bir şeyi özellikle yapmaktır. Kedinin kanını da, içene ölümsüzlük duygusu vereceği 

düşüncesiyle içmektedirler. Bunun arkasındaki gerçek sebep ise, şeytanın aynı zamanda 

"kan içici" olarak nitelendirilmiş olmasıdır. Ayrıca Satanizm'de helâl-haram, sevap-

günah gibi dinî kavramlara da yer yoktur.  

Gençler Niçin İntihar Ediyorlar?  

Aslında bu sorunun cevabına geçmeden önce, "Bir insan niçin intihar eder?” sorusunu; 

sonra da, "15 veya 17 yaşındaki bir genç, henüz gençliğinin baharında, hiçbir 

sorumluluk ve geçim endişesi taşımadığı, hiçbir maddi sıkıntısının bulunmadığı, yaşama 

ve hayata bağlanma arzusuna sahip olabileceği bir yaşta, hem de Şeytan uğruna nasıl 

ölümü göze alabilir?" sorusunu sormak gerekmektedir. 

 

Şüphesiz gençlerin şeytan uğruna intihar edişlerini tek bir sebebe bağlamak doğru 

değildir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Bununla beraber, Satanistlere göre şeytan 

uğruna ölmek veya gerektiğinde ölümü göze almak en kutsal ölümlerden birisidir. Bunu 

şöyle ifade etmek de mümkündür: Nasıl ki dinlerde Allah yolunda ve mukaddesler 

uğruna şehid olmak çok yüce bir ölüm sayılıyorsa, aynı şekilde Satanistlere göre Şeytan 

uğruna ölmek de o derecede önemlidir. Aynı zamanda şeytan uğruna intihar etmek, ona 

olan bağlılık ve sadakatin de bir göstergesidir. Dolayısıyla şeytan uğruna ölen genç, bu 

uğurdaki samimiyetini göstermiş ve kendisini de ispatlamış demektir. Ayrıca, internette 

çet yaparken bazı gençlerin kafaları birileri tarafından karıştırılıyor; "Şeytan seni 

kurban olarak istiyor!" gibi ifadelerle ve bazı sorularla çıkmaza ve çözümsüzlüğe 

itiliyorlar. Çıkmaza sokulan ve zihinleri iyice bulandırılan gençlerden bazısı son çare 

olarak intiharı tercih ediyor. Bazıları da kötü niyetli kimseler tarafından kurban olarak 

seçiliyor ve intihara teşvik ediliyor veya intihar etmemeleri halinde kendileri tarafından 

öldürülecekleri tehdidinde bulunuluyorlar. Bu şekilde güya şeytana da kurban vermiş 

oluyorlar. 

 

Diğer taraftan, intihar eden gençlerin geride bırakmış oldukları notlara bakıldığında, 

"Ruhumuzu şeytana sattık, şeytandan bize mesaj geldi ve ölmemizi istedi; hayatın boş 

olduğunu ve bu dünyada daha fazla yaşamanın bir anlamı olmadığını anladık." vb. gibi 

ifadelere rastlanmaktadır. Nitekim bir gazetede yer alan habere göre, İstanbul 

Ortaköy'de Şehriban C'yi şeytana kurban etmek amacıyla öldürdükleri öne sürülen üç 

sanığın, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, sanıklardan birisi 

şeytandan bir yıldır mesaj aldığını söylemiş ve bunu şöyle anlatmıştır: "Şeytanla benim 

aramda belli anlaşmalar var. İlk zamanlar kulağıma sesler geliyordu. Uzun süre hayal 

olduğunu düşündüm. Daha sonra şeytan benimle konuşmaya başladı. Bana talimatlar 

verdi. Beni bir yıldır o yönlendiriyor. Şeytan, verdiği emri yapmadığım bir gün beni 

cezalandırdı ve kolumda şişlikler oluştu. Dinî inancım yoktur. Şeytan, onun elçisi 

olduğumu söyledi. Ben zaten bu dünyaya ait değilim. Bu hayattan bıktım. Beni yanına al 

dedim. Şeytan bana, 'Kendini ispatla, ondan sonra olur.' dedi. Bir gün benden, genç bir 

kızı kurban etmemi istedi. Şeytanın elçisi olmak için kendimi kanıtlamak zorundaydım. 

Benden istediğini yaptım. Zinnur ve Ömer'le birlikte yaptık. Şeytan daha sonra beni 

tebrik etti. Büyük sınavı başarmıştım artık." (Mahkemenin sonucu için bkz. s. 22) 

 

Görüldüğü gibi, basına yansıyan bu ifadede genç, dinî inancının olmadığını, şeytandan 

emir aldığını, onun elçisi olabilmesi için kendisini ispatlamasını ve bunun için de genç 

bir kızı kurban etmesini istediğini söylemiştir. Aslında bu ifadeler, bu tür gençlerin bir 

inanç boşluğu içerisinde bulunduklarını; bazı ruhî ve psikolojik rahatsızlıklarının 



olduğunu; toplum gerçeklerine ve manevi değerlerimize göre yetiştirilmediklerini 

göstermektedir. Ayrıca burada, "Gerçekten insana şeytandan mesaj gelir mi?" gibi bir 

soru da akla gelebilir. Evet Şeytandan insana zaman zaman bazı telkinler gelebilir. Bazı 

telkinlerin gelmesi için mutlaka Satanist olmak da gerekmez. Çünkü Peygamber 

Efendimiz: "Her insanın bir şeytanı vardır..." (Tirmizî, Edeb, 78) buyurmuştur. Ancak, 

Kur'ân-ı Kerim'de belirtildiğine göre Şeytanlar kendi dostlarına bazı telkinlerde 

bulunurlar (6:121). Diğer taraftan, şeytanın insanlar üzerinde hiç bir yaptırım gücü 

yoktur. Onun görevi sadece insanları kötülüğe ve Hakk'ı inkâra teşvik etmektir 

(İbrahim, 14/22). Ayrıca, Allah'ın iyi kullarına da hiçbir şekilde etkide bulunamaz. 

Ayrıca şeytana uyup uymamak da insanın tamamen kendi iradesi dahilindeki bir şeydir. 

Ona uyanlar da ancak zayıf iradeli kimselerdir. Dolayısıyla şeytandan sadece 

Satanistlere değil, herkese zaman zaman telkinler gelebilir. Önemli olan şeytanın 

vesvese ve telkinlerine kulak asmamaktır. 

Satanizm'e meyleden, bu uğurda intihar eden veya intihar teşebbüsünde bulunan 

gençlerin genellikle varlıklı aile çocukları olmaları ve Türkiye şartlarına göre oldukça 

iyi eğitim almaları, ister istemez, "Acaba eğitim sisteminde bir çarpıklık veya boşluk mu 

var?" gibi soruları da akla getirmektedir. Galiba bu ve benzeri soruların cevabını, 

intihara teşebbüs eden ve son anda kurtarılan, özel bir yabancı okul mezunu gencin şu 

çarpıcı açıklamalarında bulmak mümkün olacaktır: 

 

"Okuduğumuz okulda, 'ben kimim? Hayattan ne bekliyorum? Yerim ne olacak? 

Hayatın anlamı nedir?' gibi sorulara cevap vermekte zorlanıyorduk. Uyuşturucu 

kullanmak...Anlamsız konuşmalar yapmak, yabancı pop dinleyip sözlerini ezberlemek... 

Bu müziği, bu atmosferi gerçek hayat gibi yaşamak... Bizim için o en önemli şeydi.” 

diyen genç, iki arkadaşının ölümünün gizlendiğini belirtiyor ve okulda iken Avrupa'dan 

uzak, Türkiye'den kopuk, boşlukta yaşadıklarının altını şöyle çiziyor: "Lisemiz bir 

adaydı âdeta! Öyle bir ada ki, her şeyi olan çocukların samimiyeti, gerçek dostluğu çok 

az; ama belli bir jargonu, alt kültürü, bu çerçevede tuhaf bir yabancılık içinde yaşardık. 

Politikayla henüz ilgilenmezdik. Okulumuz, bize düşünmeyi öğretti halbuki. Almanca, 

İngilizce derslerinde Kafka, Camus okuyarak hayatın anlamını tartışırdık. Ama yabancı 

öğretmenlerimizin bizi götürdüğü bu dünya çok uzaktaydı. Biz Avrupa'da 

yaşamıyorduk. Türkiye toplumundan ise müthiş kopuktuk. Eğer Almanya'da yaşıyor 

olsaydık, ana okulundan itibaren bireyciliği, egoizmi, çıkarlarımızı korumayı 

öğrenecektik. Halbuki bizim her şeyimiz ayağımıza gelirdi, kahvaltımız bile. Türk 

öğretmenlerimiz hep alt statüde, eziklik içinde gelirdi bize. Yabancı öğretmenler 4-5 

yıllığına geliyor ve ne Türkiye'yi, ne Türk mantalitesini biliyorlardı. Bu öğretmenler 

Türk gencine asla ulaşamıyor." 

 

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre bazı gençler, Kafka ve Albert Camus gibi 

kimselerin, varoluşçu felsefeyi esas alan; insanların bu dünyaya bir şekilde düşüşünü 

anlatan ve hayatın anlamsızlığını savunan; dolayısıyla kişileri boşluğa iten; onları 

toplumsal değerlere başkaldırmaya, hiçbir değer tanımamaya ve isyana teşvik eden; 

hatta hayatın anlamsızlığından hareketle intihara sürükleyen kitaplarını 

okumaktadırlar. Aynı zamanda bu gençler kendi toplumunun tarihinden, kültüründen, 

milli ve manevi değerlerinden kopuk yetiştirilmekte ve kendi öz benliklerine ters 

düşürülmektedirler. Bu ve benzeri durumlar bazı gençleri boşluğa itmekte, 

çözümsüzlüğe sevk etmekte ve çözüm olarak intihara sürüklemektedir. Şu halde 

gençlerin intihara teşebbüslerinin temel sebeplerinden birisi de değerler eğitiminden 

uzak, sanal bir ortamda ve tamamen nihilist bir anlayışla yetiştirilmiş olmalarıdır.  



Satanist Kime Denir veya Kimler Satanisttir?  

Ülkemizde Satanizm söz konusu olduğunda çok dikkatli olmak, ulu orta herkese 

Satanist damgasını vurmamak gerekir. "Berâeti zimmet asıldır.", yani "Aksi ispat 

edilmediği sürece insanlar hakkında iyi düşünmek esastır." kaidesi gereği, kimse 

Satanist olduğunu söylemedikçe veya bir kimsenin Satanist olduğu kesin delillerle 

ortaya konulmadığı sürece, insanları çeşitli isimler altında gruplara ayırmak veya bazı 

gençlere Satanist gözüyle bakmak toplumda daha fazla huzursuzluk ve tepkilere sebep 

olabilir. Daha açık söylemek gerekirse, ilgililer veya yetkililer tarafından yapılabilecek 

herhangi bir yanlış tutum ve davranış, Satanist olmayanların da Satanist olmasına 

sebebiyet verebilir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Satanizm zaten bir "tepki 

hareketi"dir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekmektedir. 

 

Nitekim Satanizm'in yoğun olarak gündeme geldiği 1999 Eylül-Ekim aylarında bazı tv 

kanallarında bu tür konular tartışmaya açıldı ve konu ile ilgili olarak: "İnsanlar 

dinledikleri müziğe, giydikleri elbisenin rengine, saçlarının şekline veya kulaklarına 

taktıkları küpeye göre gruplara ayrılmamalı veya onlara Satanist gözüyle bakılmamalı" 

şeklinde bazı tepkiler dile getirildi. Evet, "Rock, metal veya heavy metal müzik dinleyen 

herkes Satanist değildir. Yine, siyah tişört ve siyah kot giyen herkes Satanist değildir. 

İnsanlar giyecekleri elbisenin rengine kendileri karar vermelidirler. Şu da var ki, 

Satanist olduğunu söyleyen gençlerin de özellikle rock, metal vb. müzik dinledikleri, 

"siyah renk" karanlık güçleri ve şeytanı temsil ettiği için siyahı özellikle tercih ettikleri 

de göz ardı edilmemelidir.  

Gençlerin Satanizm'in Tuzağına Düşmemeleri İçin Neler Yapılmalıdır?  

Gençlerin Satanizm'e yönelmelerini engellemede en önemli görevin ailelere düştüğü 

konusunda hiç şüphe yoktur. Bir gencin Satanizm'e meyletmesinde de meyletmemesinde 

de aileler birinci derecede rol oynamaktadır. Bilindiği gibi, genellikle problemli ve 

parçalanmış aile çocukları; evde, ailede gerekli ilgi, sevgi ve huzuru bulamayan gençler 

Satanizm'e meyletmektedirler. Dolayısıyla, her şeyden önce anne-babaların çocuklarını 

Allah'ın birer emaneti olarak görüp onlara sahip çıkmaları, kimlerle arkadaşlık 

yaptıklarına, kimlerle düşüp kalktıklarına, nerelere girip çıktıklarına, kötü alışkanlıklar 

edinip edinmediklerine, akşam olunca eve düzenli olarak gelip gelmediklerine, okula 

düzenli gidip gitmediklerine, okuldan çıkışta kimlerle nerelere takıldıklarına vs. dikkat 

etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, ülkemizde Satanizm daha ziyade gençler 

ve arkadaş grupları vasıtasıyla yayılmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda iyi arkadaş aynı 

zamanda iyi bir örnek, kötü arkadaş da kötü örnektir. Ayrıca anne-babalar çocuklarına 

aşırı baskı uygulamamalı, aşırı serbest de bırakmamalıdırlar. Yerine göre onlara 

arkadaş gibi davranıp duygularını anlamaya çalışmalı; haklı isteklerini yerine getirmeli, 

haklı olmadıkları konularda da niçin haklı olmadıkları hususunda onları ikna 

etmelidirler. Onların maddi ihtiyaçları kadar manevi ihtiyaçlarının da olduğunu 

unutmamalı ve çocuklarını manen de tatmin etmenin yollarını araştırmalıdırlar. 

 

Bugün gençlerin çoğu evlerinde, ailelerinde gerekli huzuru, ilgi ve sevgiyi 

bulamadıklarından; bu huzuru aile dışında ve çoğunlukla da arkadaş grupları arasında 

aradıklarından yakınmaktadırlar. Halbuki bir kimsenin ailesinde bulamadığı huzur ve 

mutluluğu başka yerlerde bulması veya anne-babanın gösteremediği şefkat ve sevgiyi 

başkalarının göstermesi çok zordur. Dolayısıyla, gençlere sadece maddi imkân sağlamak 

da yetmiyor. Onların madde kadar sevgiye, ilgiye ve şefkate de ihtiyaçları var. Ayrıca 



anne-babalar çocuklarının her isteğini yerine getirmekle, onlara sınırsız maddi imkan 

sunmakla, tamamen kendi hallerine bırakmakla onlara iyilik yapmış olmuyorlar. 

Yerine göre onlara bazı konularda "hayır" demesini bilmeli, belirli konularda bazı 

yasaklar getirmeli, hatta bazen yoksulluğu da tattırmalılar. Öyle görünüyor ki, bazı 

gençler hayatta her istediklerini elde etmiş, her şeyi denemiş; bir denemedikleri 

Satanizm kalmış onu da denemek istiyorlar. Bu da, gençlerin hayatın gerçeklerine göre 

yetiştirilmelerini ve hayatın bazı sıkıntılarını göğüslemeyi öğrenmelerini gerekli 

kılmaktadır. Yine çocukları Satanizmin tuzağına düşmüş bazı aileler, çocuklarına her 

türlü maddi imkânı verdiklerinden söz ediyorlar, fakat veremediklerinden hiç 

bahsetmiyorlar. Daha açık söylemek gerekirse, hiçbir şeylerini esirgemedikleri 

çocuklarına meselâ bir din eğitimini çok görüyorlar. Oysa Satanizm olgusunun 

arkasındaki gerçek sebep dinî eğitim eksikliğinde yatmaktadır. Ayrıca, bu tür akımlara 

kapılanların daha çok lise çağındaki gençler içinden çıktığı, bu kapılmada cinsel dürtü 

ve serbestliklerin de tesir yaptığı, lise çağlarının şahsiyet teşekkülündeki önemi ve bu 

yaştaki gençlerde bilhassa kendilerini kabul ettirme ve ispat-ı vücut etme temayüllerinin 

çok güçlü olduğu düşünülürse, tedbirlerin de elbette bunlara göre alınması 

gerekmektedir. 

 

Gençlerimizin Satanizm vb. zararlı akımlara meyletmemeleri konusunda okul 

yöneticilerine ve öğretmenlerimize de önemli görevler düşmektedir. Okula gönderilen 

her öğrenciye birer emanet gözüyle bakılmalı ve onların öncelikle iyi bir insan, iyi bir 

vatandaş olarak yetişmeleri için gayret gösterilmeli; öğrenciler Satanizm vb. zararlı 

akımlar hakkında zaman zaman bilgilendirilmeli ve bu tür akımların etkisinde 

kalmamaları konusunda uyarılmalı; zararlı akımlara kapılanlara da sahip çıkılmalıdır. 

Ayrıca bu konularda öğrencilere sağlıklı bilgiler verebilmek için konu ilgililer 

tarafından da iyi bilinmeli, fakat, Satanizm'den kaçındırmaya çalışırken, konu onu 

câzip hale getirecek şekilde anlatılmamalı, bu konuda azamî dikkat gösterilmelidir. Aynı 

zamanda okul-aile işbirliğine önem verilmeli, karşılıklı diyalog içerisinde gençler hayata 

ve geleceğe hazırlanmalıdır. 

 

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin iyi yetişmeleri, sağlıklı ve faydalı eğitim 

almaları konusunda şüphesiz ki daha üst makamlara da önemli görevler düşmektedir. 

Devletimizin bu tür hareketleri marjinal birer vaka gibi görüp ihmal etmemesi gerekir. 

Bir gencimiz dahi Satanizm'e meyletmiş olsa, onunla da ilgilenmeye değer. Kaldı ki son 

zamanlarda Satanizmin gençler arasında hızla yayılma eğiliminde olduğunu ve bu 

konuda hiçbir ciddi tedbirin alınmadığını üzülerek müşaheade etmekteyiz. Ancak, 

bugün gençlerin bir kısmının içine sürüklendiği zararlı akımlar sadece Satanizm'den 

ibaret de değildir. Evet Satanizm'in tuzağına düşürülmüş olan bu gençler, bu ülkenin 

gençleridir. Fakat sokaklarda, köşe başlarında, sur diplerinde vb. yerlerde tiner çeken 

veya bali koklayan gençler de bu ülkenin gençleridir. O halde ülke gençlerinin 

tamamına sahip çıkılmalı ve her türlü zararlı akıma karşı korunmalıdır. Zira bugün 

tinerci veya balici deyip geçilen bir gencin yarın Satanist olmayacağını kimse garanti 

edemez. 

Aynı şekilde bu konuyu medya mensupları da ciddiye almalı; tarafsız, ilkeli ve objektif 

habercilik prensibinden hareketle ülkemiz insanına her konuda doğru bilgiler vermeli; 

Satanizm vb. olayları sadece birer haber malzemesi olarak görmemeli; gençlerin bu tür 

zararlı akımlara meyletmelerinin arkasındaki gerçek sebep veya sebepleri açıklıkla 

ortaya koymaya çalışmalı; ayrıca her intihar olayını hemen Satanizm'le 

irtibatlandırmamalı; meseleyi olduğundan fazla göstererek işin reklamını yapar hale 

gelmemeli veya Satanizm'i her fırsatta gündeme getirerek merak konusu da 



yapmamalıdırlar. 

 

Diğer taraftan, Satanizm'in tuzağına düşürülmüş gençlere de yine başta anne-babalar 

olmak üzere, bütün kurumlar olarak sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu gençler hiçbir 

zaman dışlanmamalı, onlara sapık bir hareketin mensubu tehlikeli kimseler gözüyle 

değil de, sahip çıkılması gereken kişiler olarak bakılmalıdır. Hatta bir şekilde 

mahkemeye intikal etmiş veya hapse düşmüş gençlere de sahip çıkılmalıdır. Çünkü, 

gençlerimizin çoğu Satanizm'in ne olduğunu veya nasıl tehlikeli ve maceralı bir yol 

olduğunu bilmiyorlar. Eğer bilselerdi pek çoğu böyle bir harekete meyletmezdi. Yine 

anne-babalar, çocuklarında böyle bir harekete eğilim sezdiklerinde, bunu gizlemeden, 

gerekirse konu ile ilgilenenlerden veya tercihan inançlı bir psikolog ya da psikiyatristten 

yardım talep etmelidir. Arkadaşlarında böyle bir eğilim fark eden öğrenciler de ona 

sahip çıkmalı ve derhal konuyu anne-babasına veya öğretmenlerine bildirmeliler. Eğer 

okul yöneticileri veya öğretmenler öğrencilerinde böyle bir eğilimin olduğunu 

hissederlerse, derhal öğrencilerin aileleriyle işbirliği yaparak gençlere sahip çıkmalı; 

okulumuzun adı kötüye çıkar vb. düşüncelerle bu hususu kesinlikle gizleme cihetine 

gitmemelidirler. Çünkü hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. 

Bu konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalara göre, Satanizm'e meyleden veya bu 

uğurda intihar eden gençlerin genellikle dinî inançlarının çok zayıf olduğu veya hiç 

olmadığı; hiçbir dinî eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Bu da, insanın sadece 

maddeden ibaret olmayıp aynı zamanda manevi yönü de olan iki kutuplu bir varlık 

olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, bir kimseye ne kadar maddi imkân 

sunulursa sunulsun, manevi yönden de tatmin edilmezse, bir süre sonra tatmin arayışına 

yönelecektir. Bu arayış kişiyi bazen yanlış yollara sevk edebilmektedir. Satanizm bunun 

en belirgin örneklerinden birisidir.  

 

Üzülerek ifade edelim ki, bugün okullarımızda verilen eğitim gençlerdeki manevi 

boşluğu dolduramadığı gibi, böyle bir amaç da güdülmemektedir. Son yıllarda gençlerin 

Satanizm, uyuşturucu ve alkol kullanımı vb. zararlı akımlara hızlı bir şekilde kayışı 

bunun en üzücü göstergelerinden birisidir. Yine son zamanlarda yapılan tespitlere göre 

gençler arasında alkol kullanımı gibi kötü alışkanlıklar 13 yaş grubuna kadar yayılmış 

durumdadır. Bu husus gençlerimizin ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından oldukça 

tehlikeli görülmektedir. Dolayısıyla gençlerin manevi boşluğunun doldurulması için yine 

başta aileler olmak üzere, eğitimcilerimize, din görevlilerimize, ilahiyatçılarımıza, 

toplumumuza ve devlet büyüklerine bazı görevlerin düştüğü kanaatindeyiz. Herhangi 

bir dinî inancımız olsun veya olmasın, eğer ülkemiz insanının yüzde doksan dokuzunun 

Müslüman olduğunu kabul ediyorsak, insanımızın dinî olarak bilgilendirilmeleri 

gerekir. Bu da, sağlıklı din eğitimi vermekle mümkündür. Eğer bu konu ihmal edilirse 

toplumda dinî yönden bir boşluk meydana gelir ve bu boşluğu da bir kısım istismarcılar 

doldurmaya kalkışır veya Satanizm örneğinde olduğu gibi bir kısım gençler tanrı diye 

şeytana tapınır, hatta bu uğurda ölümü dahi göze alır hale gelirler. 

Aslında bu durum insan fıtratına da terstir. Çünkü Şeytan, bütün dinler tarafından 

"İnsanın en büyük düşmanı; bütün kötülüklerin baş temsilcisi ve tahrikçisi.." olarak 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla Şeytan bir tapınma objesi olmadığı gibi tanrılık 

iddiasında da bulunmamış; hatta Allah'ı da inkâr etmemiştir. Kendisinin Allah'a ortak 

koşulmasını da reddetmiştir (bkz. İbrahim, 14/22). Satanizm'in çelişki ve tutarsızlığının 

temelinde yatan asıl gerçek de budur. Öte yandan, şeytan diye bir varlık vardır ve bir 

kısım genç bu varlığa tanrı diye tapınmakta veya uğrunda ölümü göze almaktadır. Bu 

çok anormal ve ciddi bir meseledir. Şayet biz gençlerimizi Allah, Peygamber ve şeytan 

hakkında bilgilendirmiş olsaydık, hiç kimse şeytana tanrı diye tapınır hale gelmezdi. 



Çünkü şeytan, sakınılması ve uzak durulması gereken bir varlıktır. Fakat ne acı 

gerçektir ki bir kısım gencimiz, "insanın en büyük düşmanı" olarak tanıtılan şeytana 

tapınır ve âdeta düşmanından medet umar hale gelmiştir.  

Sonuç  

Netice itibariyle söylemek gerekirse: Ülkemiz gençlerini dinledikleri müziğe, giydikleri 

elbisenin rengine, saçlarının uzunluğuna veya kulaklarındaki küpelerine göre gruplara 

ayırmayalım. Ancak, Satanizm'i de müzik dinlemek, siyah elbise giymek, saç uzatmak 

veya küpe takmaktan ibaret bir şeymiş gibi tamamen basite de indirgemeyelim. Eğer 

Satanizm denen hâdise sadece müzik dinlemek, siyah elbise giymek, saçını uzatıp 

kulağına küpe takmak vs’den ibaret olsaydı, o zaman, ölen veya öldürülen bu gençler 

niçin ve ne uğruna öldüler, sorusuna cevap bulmak zor olurdu. Gelinen bu noktada 

yapılması gereken şey, gençleri şu veya bu isimler altında gruplara ayırıp onları 

suçlamak değil, "Gençlerin Satanizm'in tuzağına düşmemeleri için neler yapılmalı?" 

veya "Satanizmin tuzağına düşmüş olan gençlere nasıl yardımcı olunmalıdır?" 

sorularına cevap aramak, köklü ve kalıcı çözümler üretmektir. Ayrıca Satanizm, sadece 

emniyet tedbirleriyle çözülecek bir mesele de değildir. Çünkü bu, kabullenme veya 

kabullenmeme meselesidir. 

 

Gençlerin Satanizme meyledişlerinin arkasında sosyal, psikolojik, ailevî veya toplumsal 

pek çok sebep olabilir. Fakat bu tür zararlı akımlara yönelişlerinin arkasındaki asıl 

sebep din eğitimi eksikliği ve maneviyat boşluğudur.Eğer bir genç, şeytanı tapılacak bir 

varlık olarak görüyor ve bu uğurda ölümü bile göze alabiliyorsa bunu başka türlü izah 

etmek mümkün değildir. Çünkü şeytan bir inanç konusudur. İnanç konusuna giren 

yanlış bir davranışın telafisi de ancak doğrusunun öğretilmesiyle mümkündür. Üzülerek 

ifade edelim ki, bugün bazı aileler bir şekilde bir bedel ödemektedirler. Eğer ülke olarak 

daha büyük bedeller ödemek istemiyorsak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimize 

sahip çıkmamız gerekmektedir. 
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sonuçlanmış olup sanıklar ‘müebbet hapse’ mahkum edilmişlerdir.  
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"Ya yazacaktım ya da ölecektim" 
 

  

Haşim Söylemez - h.soylemez@aksiyon.com.tr  

Saddam Hüseyin’in kanı ile Kur’an—ı Kerim yazan hattatı Ürdün’de bulduk. Dünya 
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basınının röportaj yapmak için peşinden koştuğu Abbas Bağdadi; “Yazarken 

yemekten kesildim, saçlarım döküldü, sıkıntıdan gözlerim bozuldu. Saddam’ın 40 

şişeden fazla kanını kullandım. Haftada bir cüz bitiriyordum” diyor. Saddam 

Hüseyin... Yaklaşık 35 yıl boyunca Ortadoğu’ya damgasını vuran bir isim. Çok 

tartışıldı, konuşuldu. Anlaşılmaz agresifliğini diktatörlüğe dönüştürüp halkına ve 

emrindekilere bir istibdat dönemi yaşatan Saddam, Amerikan güçleri tarafından 

devrilmesine rağmen hâlâ konuşuluyor. Kendisi tutuklu olsa da onun bir zamanlar 

esaret hayatı yaşattığı adamları ilginç hikayeleriyle bir bir ortaya çıkıyor.  

Çoğu zaman tüyleri ürperten, iç bulandıran anekdotlar Saddam’ın halet—i ruhiyesiyle 

ilgili ipuçları veriyor. Kendi kanı ile Kur’an—ı Kerim yazdırması da bunlardan biri.  

 

Saddam Hüseyin’in Amerikan—Irak Savaşı öncesinde kan gibi sağlıksız ve necis bir 

sıvı ile Kur’an yazdırdığı hattat Abbas Bağdadi’yi (Şakir Cevdet Abbas Bağdadi) 

Ürdün’de bulduk. Dünya basınının röportaj yapmak için kapısını aşındırdığı hattat, 

Aksiyon dergisine, Ürdün’ün Amman şehrinin bir kenar mahallesindeki evinin 

kapısını ve sırlarını açtı. Bağdadi, kan ile yazı yazarken hayatının en büyük acısını 

yaşadığını söylüyor. İşte kanla yazı yazmaya zorlanan ünlü bir hattatın acı dolu dört 

yılının hikayesi. 

 

 

 

“Yemekten kesildim” 

 

Irak’ta ‘hattatların reisi’ resmi unvanını taşıyan Abbas Bağdadi’den Saddam Hüseyin 

için bir Kur’an—ı Kerim yazması istenmiş. Bağdadi konumu gereği Saddam’ın bu 

isteğini kabul etmiş. Kısa bir zaman sonra Bağdadi’ye Kur’an’ı yazması için kağıt, 

mürekkep ve kalem verilmiş. Olaylar buraya kadar normal seyrinde gelişiyormuş. 

Ancak bir gün aynı adamlar mürekkebi değiştirip Bağdadi’ye, “Bu mürekkeple 

yazacaksın” emrini vermişler. Mürekep şişesini açan hattat, donmuş kanı gördüğünde 

gözlerine inanamaz ve kusar. Bağdadi, o anda ne yaptığını bilmediğini aktarıyor; 

“Kanı getiren adamlar bunun Saddam Hüseyin’e ait olduğunu söylediler. Kur’an—ı 

Kerim’i tamamen kanla yazacağımı bildirdiler. Saddam’ın emri ve özel isteği imiş. 

Örnek bir sayfayı da hemen istediğini belirttiler.” 

 

Bağdadi, 2 saat içinde midesi bulana bulana ve ne yaptığını bilmez bir halde Yasin—i 

Şerif’ten bir bölümü kanla yazıp adamlara verir. Pıhtılaşan kanla yazmanın çok zor 

olduğunu söylüyor Bağdadi. Bir gün sonra hattata gelen adamlar deneme yazının 

beğenildiğini ve Kur’an’ı yazmaya hemen başlaması gerektiğini söylemişler. 

 

Kendisine her seferinde küçük bir şişede kan getirmeye başladıklarını söyleyen 

Bağdadi, yaşadığı o günleri “Her hafta getireceklerdi. Bazen haftalarca, hatta aylarca 

kan gelmiyordu. Şişe geldikten bir hafta sonra yazıları alıyorlardı. Ben de bir hafta 

içinde bir cüzü bitiriyordum. Kandan midem bulandığı için yemek yiyemez oldum. 

Hayatımın en acılı günlerini yaşıyordum. Saçlarım dökülüyor, beyazlıyordu. 

Sıkıntıdan gözlerim görmemeye başladı. Görev yaptığım caminin küçük odasında gece 

gündüz yazıyordum. Bu süre zarfında görevliler ve kameralar beni takip ediyordu” 

şeklinde anlatıyor. Bağdadi’nin bunları anlatırken o günlere geri gittiği gözlerinden 

okunuyor. 

 

Kısa sürede pıhtılaşan ve yazılamayacak hale gelen kan karşısında çaresiz kalan hattat 



en sonunda çözümü bulur. Pıhtılaşmayı önlemek için görevlilerin haberi olmadan içine 

biraz zağferan ve su katmaya başlar. Bu karışıma rağmen kanın çok çabuk 

pıhtılaştığını aktarıyor Bağdadi.  

 

Abbas Bağdadi, 1999 yılının ortasında başladığı Kur’an—ı Kerim’i 2001’in sonuna 

doğru bitirmiş. 40 şişeden fazla kan kullandığını anlatan Bağdadi, gelen kanların 

kırmızıdan çok siyah olduğunu söylüyor. Saddam, Kur’an’da emeği geçen ciltçi ve 

tezhipçilerden oluşan ekibin tamamına 3 bin dolar ödül vermiş. Büyük boy olarak 

tasarlanan ve Nesih hattı ile yazılan Kur’an—ı Kerim, Bağdat’ı ele geçiren Amerikan 

askerleri tarafından halen aranıyor. Tüm dünyanın merak ettiği Kur’an—ı Kerim’in o 

tarihlerde uzmanlar tarafından mumyalandıktan sonra Bağdat’taki Kadisiye 

Enstitüsü’nün özel bir bölmesinde muhafazaya alındığı bilgisini de Abbas Bağdadi 

veriyor. 

 

“Yazmasaydım öldürülecektim” 

 

Abbas Bağdadi, Kur’an’ı yazmaya başladıktan sonra meslektaşları tarafından 

dışlanmış. Hatta kendisini çekemeyen bazı hattatların onu Saddam’ın adamlarına 

şikayet ettiklerini dile getiriyor. “Neden kanla Kur’an—ı Kerim yazdınız?” sorusunu 

Bağdadi başka çarem yoktu diyerek şöyle cevaplıyor. “Hattatların reisi olduğum için 

bu görevi bana verdiler. Ya ölecektim ya da yazacaktım. Adamlar başımda bekliyordu. 

Çocuklarımı ve eşlerimi düşündüm. Keşke yazmasıydım. Saddam’ın adamları 

yazmaya başladığım ilk günden itibaren beni takibe almaya başladı. Zaten Saddam’ın 

iktidarı boyunca Bağdat dışına çıkamadım. Bana pasaport vermiyorlardı. Resmi 

görevimden dolayı ve tanınmış bir hattat olduğum için böyle yapıyorlardı. Kur’an’ı 

yazdığım için çok pişman oldum. Şimdi çok rahatsız oluyorum ve kâbus görüyorum.”  

 

Hattatların kan gibi necis bir sıvı ile Kur’an yazılmayacağını, bunun günah olduğunu 

söylediklerini hatırlatıyoruz. Aldığımız cevap bizi tatmin etse de hattatları edecek mi 

bilemiyoruz. İşte Bağdadi’nin bu konudaki cevabı: “Onlar benim yerimde olsalardı 

acaba ne yapacaklardı? Bile bile ölümüme sebep olmam da günah. Allah katında 

hesabım görülecek. Cezam veya ödülüm varsa hepsini göreceğim. Bu hadise hayatımı 

alt—üst etti. Bu acılar bana yeter.”  

 

Saddam’ın kanı ile yazılmış Kur’an—ı Kerim’in bir sayfasını “Olmadı” diyerek 

kendisine alan hattat bunu acı bir hatıra olarak ilk kez bize gösteriyor. 

 

Eşlerinden birini ve ondan olan çocuklarını alıp 3 ay önce Ürdün’e kaçan Bağdadi’nin 

diğer eşi ve çocukları halen Bağdat’ta yaşıyor. Güney Amman’ın varoşlarında küçük 

bir evde yaşayan Bağdadi geçimini levha yazarak kazanıyor. Bağdadi evinin kapılarını 

bize açarken Osmanlı torunu olduğumuz için kendisiyle görüşmemizden çok memnun 

olduğunu söylüyor; “Beni çok mutlu ettiniz. Herkes benimle konuşmak istiyor. 

Kimseye konuşmadım. Yaptıklarımı ve yaşadıklarımı kimseye aktarmadım. Siz Sultan 

Abdülhamid’in torunlarısınız, yeriniz ayrı. Ben bugün mazlumum, hakkım elimden 

alınmış. Irak’ta devletin verdiği evi Şiiler elimden aldı. Hattatlar beni istemiyor. Ben 

de Ürdün’e gelip yerleştim. Burada ne kadar kalacağımı bilemiyorum.” 

 

Kanını Allah’a feda etmiş 

 

Saddam Hüseyin, Kur’an—ı Kerim’in giriş sayfasına, yaptığı her işin Allah (c.c) 



tarafından bağışlanması için dua niyetine şu sözü yazdırmış: “Allah’ım görüşlerimdeki 

hatalarımdan dolayı beni bağışla.” Bağdadi, Saddam Hüseyin’in kanı ile Kur’an—ı 

Kerim yazdırmasının sebebini şöyle açıklıyor: “Saddam yaptığı her işi doğru 

buluyordu. Kendini Allah’ın tek temsilcisi ve sözcüsü olarak gösteriyordu. Bu yüzden 

kendi kanının da önemli olduğunu söylüyordu. ‘Allah (c.c) beni düşmanlarımdan 

koruduğu için ben de kanımı ona feda ediyorum’ diyerek böyle anlamsız bir 

davranışın içine girdi. Rabbinin yolunda hizmetler yapacağına böyle sapık bir emelin 

peşine düştü. Bunun için de bizim gibi mazlumları zorla kullandı. Allah bundan razı 

olmaz. Zaten cezasını çekiyor.”  

 

Abbas Bağdadi, ünlü bir hattat. Değişik ülkelerde öğrencileri bulunuyor. Öğrencileri 

IRSICA’nın düzenlediği uluslararası hat yarışmalarında birincilikler alıyor. Hattatlar 

tarafından Arap âleminin en önemli hattatı kabul ediliyor. 1951’de Bağdat’ta doğan 

Bağdadi, Osmanlı döneminde Mescid—i Nebevi’nin yazılarını yazan hattat Abdullah 

Zühdi’nin torunu. Başta Mustafa Rakım ve Sami Efendi olmak üzere Türk hattatların 

hepsini takip etmiş ve yazılarından feyz almış. Onları rüyasında gördüğünü de anlatan 

Bağdadi duygularını şöyle aktarıyor: “Bütün hattatları biliyorum. Onlardan feyz 

aldım. Keşke onların döneminde yaşasaydım. Neredeyse hepsini rüyamda gördüm. 

Yazılarıma bakıp mutlu oldular. Onlar Osmanlı zamanında ve sonrasında hattı 

zirveye taşıdılar. Şimdi de Mehmet Özçay gibi isimler yaptıklarını devam ettiriyor.” 

 

Hat sanatı ile ilgili çok sayıda kitabı da olan Bağdadi sanat hayatına ilk önce resimle 

başlamış. Bu noktada hayatı, hattın yanında resim de yapan Mustafa Rakım Efendi’ye 

benziyor. Küçük yaşta resimleriyle ünlenen Bağdadi, annesinin resim yapmanın 

haram olduğunu ve Allah’ın ayetlerini yazmasının daha iyi olacağını söylemesiyle bu 

uğraşısını bırakmış. 1965 tarihinden sonra resim yerine hatta başlayan Bağdadi, Iraklı 

hattat Haşim Bağdadi’den sonra Arap dünyasının en önemli hattatı sıfatına kısa 

sürede ulaştı. 

 

Bir diktatör, bir iş ve bir hattat... Saddam Hüseyin’in yazdırdığı yazıdan sonra hayatı 

alt—üst olan Abbas Bağdadi şimdi vatanından uzak zor şartlar altında hayatını 

sürdürüyor. Öğrencileri Ürdün’de de kendisini yalnız bırakmıyor ama o kanla Kur’an 

yazmanın toplum gözündeki cezasını çekiyor. 

  

  

BAZI DİN BÜYÜKLERİNİN SON ANLARI  

Hz. Peygamber son nefeslerinde mübarek elini yukarı kaldırdı ve "Ya Rabbi, beni 

sevdiğin mukarreb meleklerine ve has kullarına kat" buyurdu ve bu hal, ruhu 

kabzedilip mübarek elleri yana düşünceye kadar devam etti.  

Hz. Ebu Bekir, "Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Ey insan! İşte bu senin öteden beri 

korkup kaçtığın şeydir" ayetini okudu ve bir kaç defa tekrar etti.  

Hz. Ömer şöyle diyordu: "Yazık oldu bana, eğer Rabbim merhamet etmezse". 

Yanındakiler, onun bazı iyiliklerini hatırlatarak teselli etmeye çalıştılar. O ise, "Kimi 



kandırmaya çalışıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki, güneşin üzerinde doğduğu her şey 

benim olsaydı, ölüm sonrası tehlikeleri def etmek için hepsini verirdim" dedi.  

Katil isyancılar Hz. Osman'ı şehit etmek üzere evine girince, içinde bulunduğu durumu 

şu beyitle dile getirdi: "Görüyorum ki ölüm, ne kalbi kırık birini ve ne de ülkelere 

zulmeden bir zorbayı dünyada bırakmıyor. Ölüm kalenin kapıları kapalı olduğu halde 

halkına baskın yapar. Dağlara bile yüksek zirvelerinden gelir."  

Hz. Ali yaralanınca şöyle bir beyit okudu: "Ölümle gelecek ebedî yolculuk için hazır ol. 

Zira şüphesiz ölüm, seni yakalar. Ölüm kuşu hayat ağacına konduğu zaman sızlanıp 

durma."  

Ebu Derdâ ölüm anında ağlamış. Hanımı: "Sen Resulullah'ın arkadaşı olduğun halde 

ağlıyorsun, öyle mi?" diye kendisine teselli vermek isteyince, "Nasıl ağlamıyayım? 

Hangi günahlarımla karşılaşacağımı bilemiyorum" demiş.  

Hz. Ebu Hüreyre de vefat edeceği zaman ağlamış "Niye ağlıyorsun?" diye sorulunca, 

"Yolun uzaklığı, azığın azlığı, sarp ve dik yokuşlar ve nihayet Cennete mi, yoksa 

Cehenneme mi konulacağım korkusu beni ağlatıyor" diye cevap vermiş.  

Hz. Hasan'ın ölüm zamanı yaklaştığında ağlamaya başlamış. "Neden ağlıyorsun?" diye 

sorulunca "Görmediğim Efendimin (Allah'ın) huzuruna çıkıyorum" diye cevap vermiş.  

Ömer b. Abdülaziz de ölümü sırasında şöyle söylenmiş: "Ya Rabbi, Sen emrettin, 

emrini yerine getirmedim, yasaklamalarda bulundun, ben onları çiğnedim, tek iyiliğim 

işte 'Lailaheillellah' dememdir."  

Harunu'r-Reşid öleceği zaman kendisine bir mezar kazılmasını istedi. Sonra "Beni onun 

başına götürün" dedi. Kabrin başında durdu. Uzun uzun baktı ve öyle ağladı ki, 

etrafındakiler hep kendisine acıdılar. Sonra şöyle dedi: "Ey saltanatı zâil olmayan 

(Allah)! Mülkü ve saltanatı elinden gidene merhamet et!"  

Yezid er-Rekkaşî ölüm döşeğine düşünce ağladı. Niye ağlıyorsun? diye sorulunca da: 

"Kaçırdığım gece namazlarına ve gündüz oruçlarına ağlıyorum" dedi ve şöyle devam 

etti: "Ey Yezid! Senin yerine, kim namaz kılıp oruç tutacak ve Allah'a yaklaştırıcı 

ameller işleyecek? Yazıklar olsun size ey dostlarım! Gençliğinize aldanmayınız. Başıma 

gelenin başınıza da geleceğini görür gibiyim".  

Müzenî der ki: "Ben İmam Şafii'nin vefat hastalığında yanına vardım. 'Nasılsın?' diye 

sordum. O da: 'Dünyadan göçüyorum. Dostlarımdan ayrılıyorum. Ecel şerbetini 

içiyorum. Nihayet Allah Teala'nın huzurana varıyorum. Bilemiyorum, Cennete mi 

gideceğim ki, kendimi tebrik edeyim? Yoksa Cehenneme mi gideceğim ki, kendimi 

teselli edeyim' ve ağlıyarak halini Cenab-ı Hakk'a arz edici bir şiirini okudu."  

Ebu Muhammed Cerirî der ki: "Ruhunu teslim ettiği zaman ben Cüneyd-i Bağdadî'nin 

yanında bulunuyordum. Bir cuma günü idi. Cüneyd okuduğu Kur'ân'ı hatmetti. 'Bu 

halde de Kur'ân okunur mu?' dedim. 'Bu işi yapmaya benden daha muhtaç kim var ki? 

İşte defterim dürülmekte' dedi."  



Can çekişen Bişr-i Hafî'ye: "Ey Bişr! Hayatı seviyor gibisin" denilmiş. O da: "Aziz ve 

Celil olan Allah'ın huzuruna çıkmak cidden çetin oluyor" diye cevap vermiş.  

Cafer b. Nusayr, "İmam Şiblî ölümü sırasında bana dedi ki: Üzerimden bir dirhem hak 

ve borç vardı. Ondan kurtulmak için sahibi adına binlerce dirhem tasadduk ettim. Yine 

de şimdi zihnimi meşgul eden o dirhemdir."  

(Abdülaziz Hatip-10-04-2004) 

Duanın makbul olduğu zamanlar:  

1- Seher vakti.  

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:  

(Allahü teâlâ, seher vakti, “İstiğfar eden yok mu, onu mağfiret edeyim. İsteyen yok mu, 

istediğini vereyim, duasını kabul edeyim” buyurur.) [Müslim] 

Allahü teâlâ iyileri överken, (Onlar seher vaktinde istiğfar eder) buyuruyor. (Zariyat 

18)  

Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul 

olur. [Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır.] 

  

TALA AL BEDRU ALEYNA 

  

Ay dogdu üzerimize                         Ta la albedrü aleyna 

Veda tepesinde                                Min seniyyetil 

veda                                          

Sükür gerekti bizlere                       Vecebessükrü aleyna 

Allah'a davetinden                           Medea lillahida 

 

Sen günessin, sen aysin                   Ente semsün, ente bedrün 

Sen nur üstüne nursun                     Ente nurun ala nur 

Sen süreyya isigisin                         Ente misba hüssüreyya 

Ey sevgili ey rasûl                           Ya Habibi, ya rasûl 

 

Ey bizden seçilen elçi                       Eyyühel mebu sufina 

Yüce bir davetle geldin                    Ci'te bil emril muta 

Sen bu sehre seref verdin               Ci'te serreftel medine 

Ey sevigili hos geldin                       Mer haben ya hayreda 

 

Ey rasûl sana söz verdik                  Ve teahedne cemia 

Dogruluktan ayrilmayiz                    Yevme ahsennel yemin 

Sen ey esenlik yildizi                        Ennehünel ahde yevme 

 

  

  



Senin sevginle doluyuz                     Vettehaznesil gadir 

BIZ DUNYADAN GIDER OLDUK 

Biz dünyadan gider olduk 

Kalanlara selam olsun 

Bizim için hayir dûa 

Kilanlara selam olsun 

 

Ecel büke belimizi 

Söyletmeye dilimizi 

Hasta iken halimizi 

Soranlara selam olsun 

 

Tenim ortaya açila 

Yakasiz gömlek biçile 

Bizi bir âsâ vechile 

Yuyanlara selam olsun 

 

Selâ verile kasdimiza 

Gider olduk dostumuza 

Namaz için üstümüze 

Duranlara selam olsun 

 

Dervis Yunus söyler sözü 

Yas dolmustur iki gözü 

Bilmeyen ne bilsin bizi 

Bilenlere selam olsun 

 

  

  

  

  

Seher Vakti: 

       Seher vakti, gecenin [ya’nî, şer’î gurûbdan imsâk vaktine kadar olan zemânın] son 

altıda biridir). (Şir’at-ül-islâm) şerhınde diyor ki, (Hadîs-i şerîfde, (Gece seher vaktinde 

ve nemâzlardan sonra yapılan düâ kabûl olunur) buyuruldu. Düâya hamd ve senâ ve 

salevât ile başlamak ve sonunda iki avucu yüze sürmek sünnetdir). Bu vaktlerde istigfar 

etmeği, ağlamağı, Allahü teâlâya yalvarmağı ganimet bilmelidir. 

       Resûl-i ekrem efendimiz buyuruyorlar ki: (Her kim Ramezân-ı şerîf gecesi seher 

vaktinde kalkıp nemâz kılmakla meşgûl olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese, kirâmen 



kâtibîn melekleri derler ki, Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin, ömrünü bereketli 

kılsın! Döşeği dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem 

eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca, su dahî der ki, Hak teâlâ hazretleri, 

senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul nemâz kılmağa başlayınca, Hak teâlâ 

hazretleri azamet-i şâniyle buyurur ki: “Ey benim kulum, ne istersen iste! Dileğini 

yerine getireceğim.”) [Geceleri ilmihâl öğrenmeli, kazâ nemâzlarını kılıp, bitirmeli, 

sonra bu nemâzı kılmalıdır.] 

       (Dürer)de diyor ki: (Seher vaktinde yinilen yemeğe sahûr denir. Sahûru 

gecikdirmek belki insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuşdur. İbâdet, acz ve ihtiyâcı 

göstermek demekdir.  

Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ, 

Gözyaşının seher vakti yapdığını. 

Düşman kaçıran süngüleri, çok def’a, 

Toz gibi yapar, bir mü’minin düâsı. 

Yine Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve 

sellem şöyle buyurdu: 

"Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih 

sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır, iyiliği tavsiye 

etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki 

rek'at namaz bütün bunları karşılar." [1] 

Açıklamalar 

İnsan vücudundaki her mafsal (eklem) için bir sadaka vardır. Bir başka hadise göre de 

vücutta 360 eklem bulunmaktadır. O halde herkesin hergün bu kadar sadaka vermesi 

gerekmektedir. İlk bakışta, çok yüklü gözüken bu sadaka borcu, hadisimizdeki 

açıklama ile oldukça kolaylaşmaktadır. Söylenecek her sübhanellah (tesbih), 

elhamdülillah (tahmid), La ilahe illallah (tehlil) ve Allahu ekber (tekbir) kelimeleri ayrı 

ayrı birer sadakadır. İyiliği emretmek, bir kötülükten nehyetmek, evet bunların her biri 

birer sadakadır. Görüldüğü üzere dinimizde hayır yolları pek çok olup sayılamayacak 

kadar sınırsızdır. 

Hele böyle tek tek hayır ve iyilik olan konuların yanında bir de toptan hayır olanlar 

vardır ki, bunlar işi daha kolaylaştırmaktadır. Hadisimizde işte bunlardan biri, kuşluk 

(duha) vakti kılınan namaz olarak bildirilmiştir. Halkımızın "Kuşluk Namazı" dediği 

bu ibadet, iki rekat ile sekiz rekat arasında değişen nafile bir ibadettir. Bu namaz, 

hadiste sayılan sadakaları topluca ödeme imkanıdır. Çünkü namaz, bedenin bütün 

organlarıyla yapılan bir ibadettir. Namaz kılmakla her organ kendi şükrünü yerine 

getirmiş olur. Öte yandan her türlü tesbih ve tahmid, tehlil ve tekbir namazda bir arada 

bulunmaktadır. Namaz, nefse hayrı emretmek ve onu münkerden nehyetmektir. 

Nitekim bir ayet-i kerîmede, "Namaz her türlü kötülük (fahşa ve münkerden) alıkor" 

[2] buyurulmuştur. 

Hadisimizde insan vücudundaki mafsalların sayılmaması, maksadın anatomi dersi 

vermek olmadığındandır. Öte yandan "sadakadır" diye belirtilenlerin tamamı, "maddî" 

http://www.kubacami.org/konular/hadisler/sadaka.htm#alt1#alt1
http://www.kubacami.org/konular/hadisler/sadaka.htm#alt2#alt2


yönü olmayan hususlardır. "Sadaka" deyince, akla hemen malî iyilikler gelir. Oysa 

hadisimiz her hayırlı işin sadaka olduğunu bize öğretmektedir. Oturup kalkarken, 

uzanıp yatarken bile insanın "sadaka" niteliğinde iyilikler yapabileceğini 

bildirmektedir. 

"Kuşluk Namazı", güneşin doğuşundan yaklaşık kırk beş dakika sonra başlayıp zeval 

vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eden zaman içinde kılınır. Gündüzün dörtte 

biri geçtikten sonra kılınması daha uygundur. Bu namazın bu kadar faziletli oluşu, 

muhtemelen, bu zaman kesiminin herhangi bir namazın vakti olmaması dolayısıyla çoğu 

kişinin ibadeti düşünmemesindendir. Zira bizim gibi ılıman iklim kuşağında bulunan 

ülkelerde öğle öncesi yoğun iş saatleridir. Meşgale veya gaflet zamanında yapılan 

ibadetlerin fazileti daima farklıdır. Bu sebeple gecenin seher vakti de aynı üstünlüğe 

sahiptir (Kuşluk namazı hakkında geniş bilgi için bk. 1141-1145 numaralı hadisler). 

Hadisten Öğrendiklerimiz 

1. İyilik ve hayır yapmaya gayret gösterilmeli, malî ve fiilî olarak yapılamazsa, tesbih, 

tekbir gibi sözlü olarak yapılmalıdır. Sadaka ve hayır yollarının çeşitli olduğu 

unutulmamalıdır. 

2. "Kuşluk Namazı" önemli, şükür ve sadaka niteliği yüksek bir nafile ibadettir. Hz. 

Peygamber bu namazı hem kılmış hem de kılınmasını teşvik etmiştir. İki rek'at olarak 

kılınması da yeterli olmaktadır. 

 

[1] Müslim, Müsafirîn 84, Zekat 56. Aynca bk. Buhari Sulh 11, Cihad 72, 128; Ebü 

Davüd, Tatavvu' 12, Edeb 160 

[2] Ankebüt suresi (29), 45 

Her seher vakti öten, cıvıldaşan kuşların neler söylediklerini sormak bunların 

akıllarına neden gelmez? Bunun nedenini, öğrenmek için, seher vaktinden önce 

uyanan inançlı kullara sorsalar ya! Onlara, bu minik canlıların ne yaptıklarını, neler 

söylediklerini sorup öğrenmenizin uykularınızı kaçıracağından mı korkarsınız 

yoksa? Onlar, ötüşleri, kanat çırpışlarıyla Yüce Hak’kı zikir ve tesbih ederler.  

Akşemseddin 

Buyururdu ki: “Her işe besmele ile başla. Temiz ol, daim iyiliği adet edin, tembel olma, 

namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. 

Ömrüm uzun olsun dersen, kimseye kızma, eziyet etme. Kimsenin nimetine haset etme. 

Senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Tırnağını asla dişinle kesme. Çok 

uyumak kazancın azalmasına sebeb olur. Akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma. Gece 

uyanık ol, seher vakti Kur’an-ı kerim oku. Zikrin daima hamd-i Hüda (Allahü tealaya 

hamd etmek) olsun. Hem Cehennem azabından endişeli ol. Hasedi terk et, kendini 

başkalarına medh etme. Namahreme (harama) bakma, harama bakmak gaflet verir. 

Kimsenin kalbini kırma. Düşen şeyi alıp (temizleyerek) yersen fakirlikten kurtulursun. 

Edepli, mütevazı ve cömert ol. Cünüp kimse ile yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde 

yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebep olur.” 
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İTİRAF 

Anneleri öldükten sonra, üvey çocuklarım dokuz yaşındaki Michael ve altı yaşındaki 

Mimi ele avuca sığmayan çocuklardı, bu yüzden çok zor günler geçirdik. 

 

Bir akşam işten döndüğümde, yerde kırık bir lamba, yanımdada gözleri kocaman 

açılmış bir çocuk duruyordu.  

“Bunu kim yaptı?” diye sordum. 

Ikiside suçu hemen reddetti. 

“Bunu ikinizden biri yaptı ve bu konuda ne yapacağımı biliyorum” diye tehdit 

savurdum. “Odalarınıza gidin. Bu lambayı kıran yaptığını itiraf edene dek odanızda 

kalacaksınız. Ve unutmayın, birinizin yaptığı şey yüzünden öbürü de oda hapsinde 

kalacak.” 

Yaklaşık beş dakika sonra Michael odasından çıktı, yanıma geldi ve “Seninle 

konuşabilir miyim?” diye sordu. 

“Elbette Michael. Bana ne söyleyeceksin?”  

İstemeye istemeye “İtiraf ediyorum” dedi. “Lambayı Mimi kırdı.” 

Gülmeye başladım. Onları biraz azarlarım, sonra herşey unutuldu gitti. 

 

 

 

GERALD R. WİNNER 

  

SEHER VAKTİ: 

Duâların kabûl olduğunun bildirildiği, gecenin (güneşin batmasından imsâk vaktine 

kadar olan zamânın) son altıda biri.  

Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:  

Onlar, geceleri pek az (bir zaman) uyurlar, seher vakitlerinde hep istiğfâr (tövbe) 

ederlerdi. (Zâriyât sûresi: 17,18)  

Üç ses vardır ki, onları, Allahü teâlâ sever. Zikredenin sesi, Kur'ân-ı kerîm okuyanın 

sesi ve seher vaktinde istiğfâr edenlerin sesi. (Hadîs-i şerîf-Sülûk-ul-Ulemâ)  

Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabûl olunur. (Hadîs-i şerîf-

Şir'at-ül-İslâm)  

Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı. Seher 

vakitlerinde ağlamayı ve istiğfâr etmeyi ganîmet bilip, en büyük iş saymalıdır. 

(Muhammed Ma'sûm Fârûkî)  

Seher vaktinde ibâdet eyle ki, yarın Sırat'tan geçerken her tarafın aydınlık olsun. 

(Süleymân bin Cezâ) Binlerce top ve tüfek, yapamaz aslâ, Göz yaşının seher vakti 

yaptığını, Düşman kaçıran süngüleri çok defâ, Toz gibi yapar, bir mü'minin duâsı.  

(Muhammed Rebhâmî) 

  

Hz. Lokman der ki: 

Seher vakti bir kısım câhil cühelalar uyurken, sen uyanık ol. Hakk’ı tesbih eden horoz, 

senden akıllı ve uyanık çıkıp da seni geride bırakmasın... 

İkindi ve Sabah Namazlarının Fazileti 



  

13) Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayetle Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:  

“Melekler peş peşe gelirler (Yeteâkabûn). Gece melekleri ile gündüz melekleri fecir 

vaktinde ve ikindi vaktinde karşılaşırlar. Sizinle beraber geceleyenler yerlerine çıkarlar. 

Allahu Azze ve Celle kullarının durumunu en iyi bilen olmakla beraber:  

“Kullarımı ne hâlde bıraktınız?” diye sorar. Melekler de:  

“Onları namaz kılar hâlde bıraktık, onlar namaz kılarlarken geldik.” derler.”[1] 

v Yine kendisinden gelen (3223) bir rivayet lafzı şu şekildedir:  

“Melekler peş peşe gelirler (Yeteâkabûn). Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve 

ikindi namazlarında toplanıp karşılaşırlar. Sizlerle beraber geceleyenler yerlerine çıkarlar. 

Allahu Teâlâ da kullarının durumlarını en iyi bilici olduğu hâlde:  

“Kullarımı ne hâlde bıraktınız?” diye sorar. Melekler de:  

“Onları namaz kılar hâlde bıraktık ve onlar namaz kılarken geldik.” derler.” 

Hadiste geçen: “Yeteâkabûn” sözünden maksat; melekler grubunun birbirleri arkasında 

peş peşe gelmeleridir. Sonra yine ilk grubun öbürünün arkasına geçmesi, onu takip 

etmesidir. 

  

  

ÖMER B. ABDÜLAZİZ 

  

BEKLENEN VE MÜJDELENEN ADAM 

Hz. Ömer, ‘Ah keşke yeryüzü zulümle dolduğu bir anda gelecek ve onu adaletle 

dolduracak, alnı nişanlı evladımın kim olduğunu bir bilsem!’ der ve ismi ismine, künyesi 

künyesine denk bir evladının geleceğini ve yeryüzünü adaletle doldurup idare edeceğini 

haber verip müjdelerdi. 

Abdülaziz’in küçük oğlu Ömer, oynarken babasının atlarından biri onu tepmiş ve 

alnından yaralamıştı. Abdülaziz, oğlunun alnındaki kanı silerken şöyle diyordu, 

-Eğer Ümmiye Oğullarının alnı nişanlı ise sen bahtiyarsın demektir. 

Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, Abdülaziz de oğlunun müjde yüklü olduğunu biliyordu. 
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İLK YILLAR 

Babası Eyalet Valisi olan bir çocuğu çevreleyen bütün konfor ve lüks hayat Ömer b. 

Abdülaziz için de geçerliydi. O vali konaklarının standardına uygun bir hayat 

yaşıyordu. Babası çok zengindi. Konaktaki hizmetçi ve halayıklar küçük Ömer’in 

gözünün içine bakıp duruyorlardı. Hele yaratılışındaki seçkinlik ona bu konak ve 

sarayda apayrı ilgi ve alaka atmosferi hasıl ediyor ve bu küçük çocuk elden ele bir gül 

demeti gibi dolaşıyordu. Solmasın diye hiç kimse koklamaya kıyamıyordu. 

Ama onun gözü hep yüce ufuklarda dolaşıyordu. Konaktaki konfor artık onu tatmin 

etmez olmuştu. İçinde bir huzursuzluk duyuyordu. bir şeye karşı açlık ve susuzluğu 

vardı; konaktaki öğretilenler onun tecessüsünü tatmine yetmiyordu. 

Devrin insanları onu adaleti tatbikte dedesi Ömer’e (ra.) benzetirken, zühd ve takvada 

Hasan Basri’ye İlimde ise İmam Zühri’ye benzetirlerdi. 

Hakkında söylenenler: İmam, fakih, müçtehid, sebt, hüccet, hafız ve bunlara benzer hep 

senakar sözler... 

Said B. Müseyyeb 

O yaratılışı gereği sanki sırf ilim için yaratılmış gibiydi. Çok zeki ve hafızası çok 

kuvvetliydi. İlmi, takvası ve zühdü ise dillere destandı. Devrin insanları şu kanaatta 

ittifak halindeydi; Medine’nin en alimi, en fakihi Said b. Müseyyeb’dir. 

Allah Rasulü’nün ashabı hayatta iken Said b. Müseyyeb fetva verirdi ve bu hiç kimse 

tarafından yadırganmazdı. Halbuki o devrede Medine’de Abdullah b. Ömer, Abdullah 

b. Abbas ve daha niceleri gibi dev insanlar vardı, Said b. Müseyyeb’i onlarda 

kabulleniyorlardı. 

Ömer b. Abdülaziz şöyle der; Medine’deki bütün alimler ilim için bana gelirlerdi. 

Halbuki ben Said b. Müseyyeb’e giderdim. 

Said b. Müseyyeb doğru bildiğinden taviz vermeyen bir insandı. Prensiplerini her 

zaman ve zeminde ve herkese karşı aynı seviyede tatbik ederdi. 

Said b. Müseyyeb hicretin 94. Senesinde vefat etti. O gün 75 yaşlarında bulunuyordu. 

Hep Medine’de yaşadı ve yaşadığı yerde vefat etti. Şüphesiz o insanların en alimi en 

fakihi en zahidi ve en emini idi. 

Bir Lider Olarak Ömer B. Abdülaziz 

Lider, cemiyetin her ferdine bir cemiyet kuvveti veren herkes kendini en sevgili bilen ve 

ruhunda topladığı üstün vasıfların herhangi biri olmaktan kurtulmuş seçkin insandır. 

Lider yalnızlığın çocuğudur. O binler, yüzbinler ve milyonlar arasında yaşasa bile hep 

yalnızdır. Anlaşılamam adeta onun kaderi olmuştur.  

Lider, özüyle ve zati hususiyetleriyle her zaman kendini hissettiren ve gönüllerde 

yaşamasını bilen bir şahsiyettir. O görünüşündeki inandırıcılığı, anlayışındaki derinliği, 

davranışındaki inceliği, ihatasındaki genişliği, tespitlerindeki sağlamlığı, öğrenme aşkı, 



öğrenme istidatı ve uhdesine aldığı her şeyin üstesinden gelebilme yeteneği ile-istemediği 

halde-dikkatleri üzerinde toplayan, sevilen, sayılan, gözdeleşen dolayısıyla da binlerin 

her zaman uğrunda ölmeye hazır oldukları bir seviye insanıdır. 

Medine Valisi 

O, Velid b. Abdülmelik tarafından Medine valiliğine tayin edildiğinde henüz yirmibeş 

yaşlarında ve çiçeği burnunda bir gençti. Ancak icratı, diğer faziletlerinin yanında, 

ondaki idarecilik dehasını da çok kısa zamanda ispat edip gösterecektir. 

Ömer b. Abdülaziz ‘Kollektif Şuur’ anlayışının zirvesinde olan bir insandır. Meşveret ve 

istişareye azami ölçüde ehemmiyet vermektedir. Bu durum ise o günün idarecilik 

anlayışında raşid Halifelerden sonra çok az görülmüş bir davranış tarzıdır. 

Heyet ilk toplantısını Ömer b. Abdülaziz başkanlığında ve bir öğle namazını takiben 

yapmıştır. Ve bu toplantıda ilk sözleri şunlar olmuştur: 

‘Allah’a hamd, Resulüne selam olsun! 

Ben sizleri, halka yardımcı olacağınız ve mükafatı Hak katında göreceğiniz bir iş için 

davet etmiş bulunuyorum. Hepinizin veya aranızdan bazılarının düşünce ve görüşünü 

almada hiçbir meselede hüküm vermek istemiyorum. 

Bütün Mısır onun tasarrufundaydı. Fakat Abdülaziz vefat ettiğinde geriye bıraktığı, 

herkesi hayrette bırakacak kadar az bir meblağdı. onun halk tarafından aşırı derecede 

sevilmesinin sebeplerinden biri de bu dürüst davranışıydı. 

Halife Ömer B. Abdülaziz 

Halifenin hak ve selayetleri şer’i hükümlerle belli prensiplere bağlandığı gibi kimlerin 

halife olabileceği hususu da yine şer’i ölçülerle tesbit ve tayin edilmiştir. Buna göre 

Müslüman ve hür olan herkes kendisine ümmet biat etmek şartıyla halife olabilir. 

Efendimizden rivayet edilen ‘halife Kureyştendir’ ifadesi meselenin kemal noktası 

olarak kabul edilse bile kayıtlayıcı bir hüküm olarak kabul edilmez. Zira, Efendimiz 

başka bir hadisinde ‘Başı kuru bir üzüme benzeyen bir Habeşli geçse bile itaat ediniz’ 

buyurmuştur. Durum böyle olunca halifenin meşruiyeti için üç şart yeterlidir, 

Müslüman olmak, hür olmak, ümmetin ekseriyetinden biat almış bulunmak. 

Biat bir seçim sistemidir. Halifenin bir seçimle iş başına gelmesi bir şart olmasına 

rağmen seçim sisteminin şekil ve keyfiyeti İslam’da belli bir prensibe bağlanmış 

değildir. Bunda da anlaşılıyor ki, bu mesele ümmetin içtihadına bırakılmıştır. Şartlar 

nasıl gerektiriyorsa biat öyle olacaktır. Burada mühim olan meselenin özüdür. O da 

Halifenin seçimle işbaşına gelmesi prensibiyle hükme bağlanmıştır. 

Halife ancak mevcut hükümlerin tatbikçisidir. O asla kendi anlayışınca ve kendi 

hevesine göre yeni hükümler ihdas etme selayetinde değildir. Zaten hilafette esas olanın 

vekalet olduğu bu kelimenin ifade ettiği manada da anlaşılmaktadır. Onun içindir ki, ilk 

dönemde başa geçen bütün halifeler bu meseleyi ilk konuşmalarına mevzu edinmişler ve 

sözlerini de şu ölümsüz sözlerle bitirmişlerdir, ‘Allah’a isyan edene itaat yoktur’ 



Halifeye itaat edilmesi için onun önce Allah’a itaat etmesi şarttır. 

İhlas Ve Samimiyeti 

Candır, ruhtur, hayattır, esastır, kuvvettir, nokta-istinaddır, yolların en kısası, duaların 

en makbulü, sırların en mahremidir İhlas. O maksatları hasıl eden bir keramet 

cümbüşü, o insanı insan eden his ve duyguların en ulvisi ve o yaradılışa gaye olan 

kulluğun en safisi ve en nezihidir. 

Ölümü hafızanın sadık bendesi yapma onu hafızadan ve hatırdan hiç çıkarmama. 

Lezzetleri onunla bulama ve fecr-i kazibin ışıklarına kanmama dünya ebedi değildir ki 

tül-i emel doğru olsun. Hem kalıcı değil ki, bir niza değsin. 

İhlas ve samimiyeti hayatının her anında başında bir salahat tacı olarak taşıdı. En 

küçük hareketinde bile zerre kadar ihlastan ayrılmadı. 

Adaleti 

Adaleti tatbikte dedesi Hz. Ömer’e benzetilen Ömer b. Abdülaziz yine dedesi tarafından 

yeryüzünü adaletle dolduracak evlat olarak müjdelenmiş mutlu ve ihtiyar bir insandı. 

Onun adalet tatbiki bütün icraatında görüldüğü gibi yine kendi nefsinden başlar. 

Kendinden evvelki halifelerin yakın akrabalarına haksız olarak dağıttıkları mallar 

vardı. Kimin elinde haksız yere alınan ve tesahüb edilen mal varsa ya hak sahibini 

bulup iade edecek ya da beytül’mala koyacaktı. 

O Zalimi Asla Sevmezdi 

Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlumun ahını duysa derhal ‘Mazlumun 

duasından sakının çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.’ Nurlu beyanını hatırlar 

titreyen arşı içinde hissederdi. 

Ömer B. Abdülaziz her asil gibi zulümden nefret eder ve zalime yardım edenleri 

sevmezdi. 

Bazı İcraatları 

Büyük insanları büyük yapan, büyük işler yapmaları değil ne kadar küçük olursa olsun 

lüzumlu işler yapmalarıdır. 

1. İrşad ve Tebliğ: 

İçinde tebliğ topluluk semavi ve arazi belalara karşı korunma garantisi içerisindedirler. 

Eğer bir toplumda üç-beş insan dahi olsa bu kudsi vazifeyi yapıyorlarsa Cenab-ı hak o 

toplumu koruma altına alır. Eğer mesele aksine ise neticede aksine olur. Yani içinde bu 

kudsi vazife yapılmayan topluluğu Allah (cc) helak eder. Geçmiş ümmetlerde meydana 

gelen toplu helak olmalar bunu en açık misalleridir. 

2. Birlik-Beraberlik Ve Kardeşlik Duygusunun İhyası: 



Kardeşlik fasl-ı müşterek demektir. Dışa akseden yönüyle o ferd ve kişiler arasında 

sevgi ve muhabbet cemiyet hayatında akıl ve mahkeme devlet sistematiğinde ise inanları 

kardeş ilan eden hukuk sistemini hayata tatbik etme manasına gelir. 

İnat, Ebu Cehil zaafı. Kin ve nefret bu zaafın günahı. Haset, düşmanlık ve adavetin 

anasıdır. O ilahi takdir ve taksimi taşıyan bir düşünce sefaletidir. haset bütün iyilikleri 

yer bitirir. Hırs, bir Yahuydi adetidir. Zillet ve mahrumiyet damgalıdır. O aynı 

zamanda en ulvi gayelere payelik yapan yüce himmete kezzap akıtmaktır. Hırs rahmana 

karşı şeytan tarafını tutmaktır. 

İlk Hutbe 

Halife olduğu gün mescide gelerek minbere çıktı. Bu onun ilk hutbesiydi. Ve o gün 

cemaatına şunları söylemişti: 

‘..Gönderilen son peygamberden sonra gönderilecek bir peygamber ve indirilen son 

kitap Kuran’dan başka gönderilecek başka bir kitap yoktur.’ 

Dikkat edin! Allah’ın helal kıldığı kıyamete kadar helal, haram kıldığı kıyamete kadar 

haramdır. 

Dikkat edin! Ben hüküm vaazı değil, sadece vazedilmiş hükümleri tatbik eden kişiyim. 

Dikkat edin! Ben yeni çığır açan değil, sadece açılan bir çığırda tabi olup yürüyen 

kişiyim. 

Dikkat edin! Allah’ isyanda, kula itaat yoktur. 

Dikkat edin! Ben sizin hayırlınız değil sadece yük ve mesuliyeti ağır olanınızım.’ 

Meymun, ‘Altı ay Ömer b. Abdülaziz’in yanında kaldım, bir gün olsun elbisesini 

değiştirdiğini görmedim. Sadece cumadan cumaya üzerindeki elbiseyi yıkatırdı.’ der. 

Cuma namazını kıldırdı... Elbisesinde birçok yama vardı. Namazdan sonra bir müddet 

oturmuş ve etrafına halkalanmış cemaatiyle sohbete dalmıştı. Sohbet esnasında orada 

bulunanlardan biri: Ey müminlerin emiri! Allah sana bu kadar mal-mülk ve böyle birde 

saltanat verdi. biraz da iyi giyinip kuşansan olmaz mı? dedi. Halife başını eğmiş bir süre 

hiç konuşmadan öyle durmuştu. Belki bu sözünden hoşlanmamıştı. Neden sonra başını 

kaldırdı ve mübarek dudaklarından şu hikmet dolu cümle döküldü: ‘En faziletli iktisat 

bollukta yapılan ve en faziletli Afv muktedirken olanıdır.’ 

Seleme b. Osman el-Kureyşi anlatıyor: Ömer b. Abdülaziz halife olunca ne kadar kölesi, 

elbisesi, kokusu varsa hepsini sattı. bu paranın hepsini Allah yolunda infak etti. 

Zühd Takva Ve Muhasebesi 

Zühd masivadan arınış ve mutlak varlı’da fani oluşun ifadelenişi. Takva ise bütün 

harekat ve fiilin Onun ifadesiyle mukarebe etmekte olduğu idrakı içinde işlenişi. Biri 

sevginin diğeri korkunun eseri daha açık ifadesiyle korkuyu Allah edinmedin Allah’tan 

korkmak ve sevgiyi O kabul etmeden Mabudu sevmek. Ve muhasebe; kalp ve gönülde 



başkasına yer vermemek... 

Muhammed b. Mabed anlatıyor: Rum melikinin yanına girdim onu mahzun mahzun 

yerde oturuyor buldum. Halini sordum. ‘Bana ne oldu biliyor musun? dedi. Hayır 

dedim. Sahih adam öldü dedi. Kim? diye sordum. Ömer b. Abdülaziz dedi ve sözlerine 

devam etti: ‘Öyle zannediyorum ki, eğer mesihten sonra ölüleri diriltecek bir insan 

olsaydı, muhakkak Ömer b. Abdülaziz olurdu. Ben kapısını kapatıp üzlete çekilip, 

ibadetle ömrünü geçiren rahibe değil bütün dünya ayağının altına serilmişken dünyaya 

bir tekme vurup, rahip olan Ömer b. Abdülaziz’in haline hayret ediyorum.’ 

Fatıma Binti Abdülmelik anlatıyor: ‘Belki en çok namaz kılan, oruç tutan o değildi. 

Fakat Allah’tan en çok korkan insan oydu. Her gün yatsı namazından sonra odasına 

çekilir, kıbleye döner ve ellerini açar ağlaya ağlaya münacatta bulunurdu ve dua 

ederdi... Ancak kendisinden geçince uyur ve kendisine gelince yine duaya başlar... Ve 

sabaha kadar hep böyle devam ederdi.’ 

3. Devlet Otoritesinin Temini 

Ferd ve devlet arasındaki münasebeti mucizevi ölçüde dengeleyen tek sistem İslamdır. 

İslam bu dengeye o kadar ehemmiyet verir ki, Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha’nın 

hemen üçüncü ayetinde bize bu denge anlatılır. Bu ayette ‘Allah din günün malikidir.’ 

denilir. Ömer b. Abdülaziz hiç baskıya tevessül etmeden ciddi bir devlet otoritesi 

kurmuştur.  

Bunda hiç şüphesiz onun kendi şahsında tatbik gören adalet anlayışının payı çok 

büyüktür. Fakat en az onun kadar mühim bir husus da Abdülaziz’in vazifelendirmek 

üzere seçtiği şahıslardaki isabettir. 

Mehdi Ömer B. Abdülaziz’dir 

Kendisine sevinç gözyaşları rüyasını anlatıyor: ‘Rüyamda Allah Resülü’nü gördüm. 

Sağında Hz. Ömer, solunda Hz. Ömer vardı ve bana şöyle sesleniyordu: ‘Sen bizim 

yanımızda ismin Ömer’ül-Mehdi’dir.’ 

Ölmek İstiyor 

İbn Ebi Zekeriyya’ya yazdığı mektupta ‘Mektubumu alır almaz bana gel.’ diyordu. İbn 

Ebi Zekeriyya denileni yaptı. Halifenin huzuruna gelince her ikisi de merhabalaştılar. 

Bir aralık sukuttan sonra halife: ‘Senden bir arzum var.’ diye söze başladı. Halife 

sözlerine devam etti: ‘Senden iktidarın dışında bir şey isteyecek değilim. Arzum şudur. 

İlminin nispetinde hamd ve sena ettikten sonra, Ömer b. Abdülaziz’den emanetini 

alması için Allah’a dua edeceksin!...’ 

Vefatı 

Hanımı Fatıma anlatıyor: Abdülaziz vefat ettiği son hastalığında ‘Allah’ım ölümümü 

onlara hafif kıl.’ diye dua ederdi. Vefat ettiği gündü. Halifenin yatmakta olduğu odaya 

bir kapıyla açılan başka bir odada oturuyordum, içeriden Abdülaziz’in sesi geliyordu O. 

‘Bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere 

veririz. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.’ ayetini okuyordu. Sonra ses 



kesilmişti ‘git bak bakalım acaba halife uyuyor mu’ dedim. İçeriye girince bir çığlık 

kopardı, yerimden fırladım ve odaya girdim. Halife kıbleye dönmüş bir eliyle ağzını 

diğer eliyle de gözlerini kapatmış upuzun yatıyordu, ölmüştü.’  

  

  

Prof. Miras'ın Sadrazam Talât Paşa'yla İlgili Bir Ramazan Hatırası 

Prof. KamilMiras, 1949 Temmuz'unda kaleme aldığı Oruçla ilgili makalesinin son 

bölümünde kendi ifadesiyle, "TalâtPaşa merhumla bir Ramazan ve oruç hatırasını 

bildirmek ister." Prof. Miras'ın "bildirdiği" hatıra şöyledir: 

"Birinci Cihan Harbi senelerinden birisinde Ramazan'ı şerife birkaç gün kala Fatih 

Cami Şerifinin yanındaki Tabhane Medresesi'nde talebe-i ulûmun imtihanlarında 

bulunmak üzere Sadrazam Talât Paşa gelmişti. Rivayete göre Fatih SultanMehmed 

Hazretleri, Fatih Camii Şerifi'n iki tarafında yaptırdığı sekiz medresenin ders 

programlarıyla, talebenin tahsili hayatiyle meşgul olur ve her sene imtihanlarında 

bulunurmuş. Bunu duyan Talât merhum talebe-i ulûm için medarı teşvik olur arzusuyla 

imtihanlarından birisinde bulunmuştu. Bu nevi resmî imtihanlarda âdet olduğu üzere 

en seçme talebeler güzide muallimler tarafından imtihan ediliyordu. Meselâ Edebiyat 

imtihanı şair Mehmet Âkif ve Cenap Şahabeddin Beyler, Matematik imtihanı Basiteci 

Ziya Merhum taraflarından yapılmıştı. İmtihan bittikten sonra iki sıra beşer hafız 

karşılıklı oturarak Aşr-i Şerif okudular. Bu hâfızlar henüz halk arasında duyulmayan 

ve sadaları, edaları medrese muhitinde bilinen gençlerdi. 

"Sadrazam Talât Paşa hâfızlara bayıldı. Bu sırada sağ tarafında Şeyhülislâm Musa 

Kâzım merhum oturuyordu.Sol tarafında da Medresenin yöneticisi sıfatıyla muharriri 

âciz bulunuyordum. Talât Paşa dedi ki: 

"- Bizim Edirne'de Ramazan-ı Şerif'te hafızlar mukabeleyi mihrap önünde birkaç hafız 

dizilip sıra ile okurlar. Buradaki gibi caminin şurasında burasında okumazlar. 

Edirne'deki bu âdeti Fatih Camii'nde de bu Ramazan ihya etsek, biz de gelip dinlesek... 

"Paşa'nın bu arzusu üzerine Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi: 

"- Pekâlâ, bu hâfızları hazırlayalım, dedi. 

"Ve hakikaten başta Reisülkurra Hafız Hasan, Fatih baş İmamı Filibeli merhumlar 

olmak üzere yedi tane güzide hâfız hazırlanarak o Ramazan, Fatih Camii Şerifinde 

cumhur halinde mukabele okundu. Talât Paşa merhum da mukabele dinlemeye 

muntazaman devam etti. Resmi meşguliyeti cihetiyle iftara bir saat kalarak gelirdi. 

Hafızlar da o zaman mukabele okumaya başlarlardı. 

"Bir gün mukabele bittikten sonra her zaman olduğu üzere cami sohbeti başlamıştı. Bir 

münasebetle Paşa'ya dedim ki: 

"- Paşa Hazretleri, bu mukabele sizin eseri tertibiniz olduğu için devam buyuruluyor; 

bu güzel. Fakat oruç da tutabiliyor musunuz? 

"- Evet, tutuyorum, - Allah uzun ömür versin- annem sağ oldukça benim için oruç 

yemek mümkün değildir. 

"- Fakat Paşam, oruç Allah için tutulur. 

"- Ben de biliyorum. Fakat ilk orucu annemin gönlünü hoş etmek için tutarım, 

öbürlerini tamamiyle Allah rızası için. Oruç, bütünüyle irade kudretine dayanan bir 

mücadele ibadetidir. Benim gibi mücadele içinde yetişen bir kimse için oruç bir 

alışkanlık kaynağıdır. Oruç tutamadığım günler kendimi iradesiz, mağlup bir halde 

bularak levmederim/kınarım, kötülerim. 

*** 



"Bu sohbetten sonra kalktık, sadrazam'ın/Başbakan'ın gitmesini bekleyen halkın 

ortasından geçerken paşa bir tanıdığını gördü ve- hatırımda kaldığına göre- İbrahim 

Bey! diye seslendi ve eliyle de işaret etti. O zat gelince pek ziyade iltifat etti ve şu suali 

sordu: 

"- Günün birisinde benim Sadrazam olacağım hatırından geçti mi? 

"- Yüksek dehanızdan bunu her zaman umardım. 

"- Yarın Sadarete/Başbakanlığa gel, beklerim, deyip ayrıldı. 

"Bu güzel giyimli, orta yaşlı, sevimli zat kimdi acaba? Talât'ın zekâsı, bu kısa 

konuşmanın bir merak konusu olacağını anladı: 

"- Ben Edirne Tevkifhanesi'nde mahbus bulunduğum senelerde bu zat hapishane 

müdürü idi. Ama, güzel muamele ederdi doğrusu, dedi. (*)" 

Efendim, bugünlük de bu kadar, sağlıcakla kalın... 

––––––––––––––––––––––––––– 

(*) Kâmil Miras, "Haktan, Faziletten Yüz Çeviren Günahkârlar", Sebilürreşad, III/53, 

s. 36. 

(Bak.Ahmet F. Gün.Milli Gazete.11-11-2003.) 

  

Yavuz Bahadıroğlu 

 

Osmanlı Padişahları neden yabancılarla evlenirlerdi? 

Soru: "Osmanlı Padişahları neden Türk kızları dururken, yabancı kızlarla evlendiler? 

Bu durum devlette bir bozulma oluşturmaz mı?" (Niksar'dan Huriye Andız, Bursa'dan 

Dilâra, Hurşit ve Ayşe ile birlikte pek çok okurumun sorusu)  

Bu konunun spekülatif amaçlarla kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Osmanlı tarihine, 

özellikle de hanedana ve padişahlara hakaret kastıyla olayı saptıran çevreler var? 

Meselâ şöyle diyorlar: 

"Padişahlar yabancı kadınlarla evlenmek suretiyle, Türk Devletinin yapısını bozdular." 

İddia yersizdir, çünkü o dönemde ortada bir "Türk Devleti" yok, Türklerin kurduğu 

çok uluslu bir "Osmanlı İmparatorluğu" (Haşmetini vurgulamak için "imparatorluk" 

diyorum, yoksa Osmanlı, hiçbir zaman, "imparatorluk" kelimesinin içerdiği 

"emperyalist" amaçlar taşımamıştır) vardır? 

Devletin yapısı etnik (ırk) esasa göre oluşturulmamış, din esasına göre oluşturulmuştur. 

(Türkiye Cumhuriyeti de bu bakış açısını benimsediği içindir ki, Lozan görüşmelerinde 

"azınlık" tarifinin etnik esasa göre değil, dini esasa göre şekillenmesini istemiş ve tarife 

göre Hıristiyan, Yahudi ve sair gayr-i Müslim unsurlar "azınlık" sayılırken, Kürt, Laz, 

Çerkez, Abaza, Arnavut, v.s. gibi unsurlar "azınlık" sayılmamıştır) 

Ancak başka dinlere ve mensuplarına son derece tolerans gösteren bir dini anlayış 

benimsenmiştir.  

Başka dinlerin mensupları ne horlanmıştır, ne dışlanmıştır, ne de kınanmıştır; hattâ 

inançlarını daha dinamik yaşayabilecekleri imkânlar verilmek suretiyle daha mutlu 

olmaları sağlanmıştır? 

Zaten Osmanlı Devleti'ni, yaşadığı çağın ötesine taşıyıp tarih içinde yıldızlaştıran şey, 

"öteki"ye (öteki dinlere, dillere, ırklara, kıyafetlere ve tüm farklılıklara) karşı gösterdiği 

bu anlayışıdır.  

Bu anlayış sayesinde, Osmanlı Devleti, oldukça uzun sayılabilecek bir süre zirvede 

kalabilmiş, dünyanın cazibe merkezini teşkil edebilmiştir. 



Bu kimliğinden uzaklaşmaya başladığında ise, çöküş süreci başlamıştır. Buna tarih 

şahittir. 

Böyle bir yapı içinde, dinin belirleyici olması kaçınılmazdır. Nitekim de öyle olmuş, ister 

atadan kalma, isterse sonradan olsun, her "Müslüman" devletin aslî sahibi sayılmış ve 

yüreklerle birlikte tüm makamlar ona açılmıştır. 

Şöyle de denilebilir: Osmanlı'nın yapısı etnisiteye (ırk kalıplarına) değil, dine dayandığı 

için, her alanda din belirleyici temel öge olmuştur. Tabiatıyla, insanlar, milliyetlerine 

göre değil, dinlerine ve tabii ki liyakatlarına göre değerlendirilmiş, önceden hangi 

dinden olduğuna bakılmaksızın, Müslüman olan herkes, daha önceki tüm 

Müslümanlarla eşit haklar kazanmıştır. 

Bu hüküm padişah eşlerini ve annelerini de kapsamaktadır? 

Hz. Ömer, "Biz, zelil, aşağı kimselerdik. Allahü Teâlâ, bizleri Müslüman yapmakla 

şereflendirdi" buyuruyor. 

Unutmayalım ki, başlangıçta hiç kimse Müslüman değildi; bugün çok büyük hürmet 

gösterdiğimiz, İslâm Tarihinin temelini teşkil eden isimler, sonradan iman edip 

Müslüman olmuş isimlerdir? 

Yani, Müslüman anne-babadan doğmamak bir kusur değildir. Öyleyse, padişah 

annelerinin önceki dinlerini ve milliyetlerini dikkate almak, hele de bunu "bozulma" 

sebebi saymak mümkün değildir. 

Çünkü Osmanlı'nın "ortak payda"sı İslâm'dır. Osmanlı literatüründe, "yabancı" 

demek, "gayr-i Müslim" demektir? 

Padişah anneleri ise evlâtlarını "Müslüman" olarak doğurmuşlardır.. 

Bu çerçevede, Sultan Birinci Murad'ın annesi Rum asıllı "Horofira" iken, Müslüman 

olup "Nilüfer Hatun" adını almıştır; Yıdırım Bayezid'ın annesi Bulgar asıllı "Marya" 

iken, Müslüman olmuş, "Gülçiçek Hatun" diye anılmıştır; İkinci Murad'ın annesi, kimi 

kaynaklara göre "Veronika" isimli bir Hıristiyan iken, Müslüman olup "Emine Hatun" 

adını almıştır; Fatih Sultan Mehmed'in annesi Sırp kralının kızı "Mara Despina" iken, 

Müslüman olup "Hüma Hatun" olarak tarihe geçmiştir; Kanuni Sultan Süleyman'ın 

annesi Polonyalı "Helga" iken Müslüman olup "Hafsa Sultan" adını almıştır; Sultan 

İkinci Selim'in annesi Rus uyruklu "Roza", ya da Ukraynalı "Roxana" Müslüman olup 

"Hürrem Sultan" adını almıştır. Onların Müslümanlığını sorgulamak ise, hiç kimsenin 

hakkı ve haddi değildir. Birçoğu o kadar "İyi Müslüman"dır ki, dindaşlarının 

yararlanması içi cami, mescid, çeşme, han, hastahane gibi sayısız hayır eserleri vücuda 

getirmiştir. 

Bunların çoğu küçük yaşta esir alınıp İstanbul'a getirilmiş olan küçük yaşta kızların 

arasından seçilmiştir.. 

Böyle bir sistem vardı: Savaşta esir alınan kızların arasından en zeki ve güzel olanlar 

saraya ayrılır, aynı zamanda bir "yetiştirme yurdu" gibi çalışan haremde eğitilir, dini 

bilgilerin yanı sıra, dünyevi bilgilerle de donatılır, sözün tam mânâsıyla padişaha eş ve 

anne olabilecek seviyeye getirilirlerdi. (Vakit gazetesi.08-02-2005) 

  

Asker konuşursa...  

  

-Türkiye'de asker her zaman konuşur. Konuşmak için bir üst kurumdan izin alması gerekmez.  

-Türkiye'de asker her konuda konuşur. Sadece güvenlikle sınırlı kalmak gibi bir sınırlama söz konusu 



değildir. Tv programlarından sokak çocuklarına kadar her alanda konuşur. İç politika, dış politika, ekonomi, 

yolsuzluklar, din, hatta dükkan tabelaları bile askeri görüş gerektiren konulardır. Tıpkı yönetime el 

konduğunda askeri liderlerin her konuyu tanzim etmeye kalkışmaları gibi, konuştuklarında da her konuya 

dair perspektif sunarlar. Devletin tüm ilgi alanlarına, hatta ilgilenmemesi gereken alanlara bile, asker 

perspektifi sunulur. Total bir söylem söz konusudur.  

-Türkiye'de asker konuşursa, siyasetçiler genelde susarlar... zorlamadıkça konuşmazlar. Askerin 

konuşmasının gerekli olup olmadığı üzerinde de, askerin getirdiği yorumların doğruluğu - yanlışlığı ve ülkeye 

ne kazandırıp ne kaybettirdiği üzerinde de görüş bildirmemek öncelikli tercihtir. Görüş bildirmek için 

zorlandıklarında da, yuvarlak ifadeleri tercih ederler. İktidar, askerden de sorumlu olduğu için genelde bir 

rahatsızlık içine girer ama, bu rahatsızlığı izale edecek hamleler yapmaktan kaçınır. Çünkü sistemin içinde 

askerin konumuna dair hep bir ukdeli durum söz konusudur. Muhalefet, asker - siyaset ilişkisi konusunda 

kafa karışıklığı yaşar. Bir yandan askerin konuşmasından iktidar aleyhine prim çıkarmaya çalışır, bir yandan 

da, bu işin demokrasi açısından sorunlu bir durum arzettiğini düşünür. Bu kafa karışıklığı içinde suskunluk 

en tercih edilen yoldur. (CHP bilinen demokrasi özürü ile her zaman istisnaları oynayabilir.)  

-Askerin konuşması genelde iktidara rağmendir. İktidarı gölgeler. Sivil siyaseti gölgeler. İktidar bunu bilir. 

Ancak yutkunmayı tercih eder. (Ya da Dengir Mir Mehmet Fırat'ın sergilediği gibi uyum şahikası sözler 

söyler.)  

-Asker konuştuğunda zaman zaman, zımnen iktidarı suçlar. İrtica tılsımlı kelimedir ve asker bunu çok 

kullanır. Asker, sağdaki tüm iktidarlara karşı "irtica" suçlamasını elde bir tutmuştur. Bundan rahatsız olur 

iktidarlar. Zaman zaman "kadrolaşma" suçlaması gelir askerden... Bu da iktidara yöneliktir. İktidarlar, bu 

suçlanmayı sineye çekerler genelde...  

-Askerin üslubu, denetim üslubudur. Sanki her şeyin üstünde bir kurum vardır da, bu, tüm sivil alanı 

denetlemektedir. Bunu tüm sivil alan hisseder. (Bkz. Süleyman Demirel'in "Derin devlet askerdir" 

yorumları...)  

-Oysa demokratik yönetimlerde asker de denetlenme alanı içindedir. Acaba Türkiye'de asker, konuştuğunda 

denetleneceğini düşünür mü? Ben sanmıyorum. Acaba, askeri denetleme makamında olan kurumlar, 

akıllarından denetlemeyi geçirirler mi? Acaba askerin üst kurumları, asker konuşması ile kendi perspektifleri 

arasında açı farkı doğduğunda ne yaparlar?  

-AB ile uyum sürecinde, asker - sivil alan ilişkisi çok gündeme gelmiştir. AB, sivil alanın belirleyiciliği üzerinde 

titizlikle durmuştur. Askerin, bu bilgi içinde konuştuğunu ve buna rağmen konuştuğunu kabul etmek gerekir. 

Yani "asker konuşması"nın, dünyada, AB dünyasında, Türkiye'de asker etkinliğinin bir göstergesi şeklinde 

okunacağını bilir askerimiz. Demek ki böyle okunmasından rahatsızlık duymaz, belki "bütün uyum 

paketlerine rağmen Türkiye'de durumun hala böyle olması" mesajını özellikle verir.  

-Böyle bir görüntü Türkiye'nin imajı açısından sağlıklı değilse, bunu -hadi medya dışında diyelim- kimse 

söyleyemez askere...  

-"Asker niye konuşur Türkiye'de?" sorusunun cevabı da önemlidir. Sahi size göre niye konuşur? Mesela ABD 

ile ilişkiler konusunda hükümetten ayrı bir görüşü mü olur ve bunu ABD'ye bildirmek ister de konuşur, AB ile 

ilişkiler konusunda, yolsuzluklar konusunda, toplumun dinle ilişkileri konusunda.... kime özel bir mesajı 

vardır da konuşma gereği duyar? Bu konuşmaların amacı "Ben farklı duruyorum" mesajı vermek midir? 

Yoksa dünyada birileri, Türkiye'nin görüşünü öğrenmek için iktidardan ayrı, askerden ayrı mesajlar mı 

bekler? Peki askerin "özel duruşu" varsa, bu duruşun gerektirdiği politikayı icra etme imkanı da var mıdır? 

Mesela ABD ile ilişkiler babında hükümetten ayrı bir duruşu söz konusu ise, bunu hükümete rağmen icra 



edebilir mi? Yoksa bu mesajlar "İktidar şunu yapıyor ama biz böyle bakıyoruz, davranışlarınızı ona göre 

belirleyebilirsiniz" tarzında bir mesaj mı içermektedir? Evet, niye konuşur asker?  

Askerin konuşması bir sorundur.  

Türkiye'nin zaafını ortaya koyan, zaaf üreten bir sorundur.  

Sağduyulu bir değerlendirme, askere, ülke yönetimi konusunda daha başka iletişim kanalları bulma gereğini 

hatırlatacaktır.  

OKUR GÖRÜŞÜ: Bir süreden beri Web sitesinde Yeni Şafak yazarlarının günlük makalelerinin altına okur 

görüşünü belirtme imkanı sağlandı. Bunu çok faydalı buluyorum ve bana ulaşan görüşleri dikkatle 

değerlendiriyorum. Zaman zaman onlardan sütunumun sonuna "Okur görüşü" olarak alıntılar yapmak 

istiyorum. Bugün böyle bir alıntı yapacağım. İşte ismi bende saklı bir öğretim üyesinin Genelkurmay 

Başkanı'nın "Türkiye İslam ülkesi değildir" şeklindeki görüşüne yönelik değerlendirmesi:  

"Makalenizde dile getirdiğiniz husus çok yerinde ve doğru bir teşhis. Hatta 80 öncesi, Türkiye'yi 'Dar'ül Harb' 

gösterenlerle aynı kulvarda olmuyor mu? Bizler bu tehlikeli yorumdan öğrencilerimizi kurtarmak için o kadar 

çok emek verdik ki... Şimdi emeklerimiz boşa mı gitti? 'Türkiye İslam ülkesi değildir' sözünün ülkemize 

getirebileceği tehlikeleri görmeyecek, sezemeyecek kadar bir hata nasıl yapılabilir, anlamakta güçlük 

çekiyorum. Ümit ederim ki sayın genelkurmayımız hatayı düzeltir!" A.Taşgetiren.23-4-2005.Yeni Şafak 

Neden konuştu?  

  

Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök önceki gün Harp Akademileri'nde bir yılın genel muhasebesine 

ayırdığı kapsamlı bir konuşma yaptı. Hayli uzun bir konuşmaydı bu. Türkiye'nin dış ilişkilerinden terörle 

mücadeleye, bürokrasideki 'irticai' yapılanmadan bedelli askerliğe kadar bir dizi konuya değindi Org. Özkök. 

Üzerinden koca bir 24 saat geçtikten sonra yazılan bu yazıda rahatlıkla şu soruyu sorabiliriz: "Neden?"  

Askerlerin her konuyla ilgilendiği ülkelerden değil Türkiye; daha doğrusu o halde olmaktan hızla 

uzaklaşmaya çalışıyor. Bu çabada en büyük paylardan biri de, göreve başladığı ilk günden itibaren başında 

olduğu kurumu siyasetten uzak tutmaya çalıştığı görülen Org. Özkök'e ait. Türkiye'de son üç yıl içerisinde 

gerçekleştirilen 'demokratikleşme' amaçlı yasal düzenlemeler ile 'asker-sivil ilişkileri' yeni bir düzleme 

oturtulurken, Genelkurmay Başkanlığı sürece açıkça itirazda bulunmadı.  

Soru bu sebeple de önemli: "Neden?"  

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile ilişkileri çok boyutlu; ancak bu boyutların hemen hepsi askerlerin 

görüş açıklamasını gerektirmiyor. 'Avrupa ordusu' kurulması ve Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin (TSK) o ordu 

içinde yer alması konusunda Org. Özkök'ün başında bulunduğu kurumun ne düşündüğü elbette önemlidir. 

İncirlik üssünün komşularımıza askerî müdahale söz konusu olduğunda ABD tarafından ikili anlaşmalar dışı 

kullanıma açık tutulması da, yine askerî görüş almayı gerektiren bir sorundur. Hükümetin, ilgili bürokrasinin, 

o konulardaki çalışmalarını Genelkurmay Başkanlığı görevlileriyle eşgüdüm halinde sürdürdükleri kuşkusuz. 

Olgunlaştıkça, varolan kanallardan, konuların hükümetin bilgisi dahiline girdiği de düşünülebilir. Milli 

Güvenlik Kurulu (MGK) esasen bu amaca hizmet eden bir devlet organı.  

Ülke yönetimini demokratik yollardan emanet alan siyasî iktidar, Org. Hilmi Özkök'ün konuşmasından sonra, 

AB ve ABD ile olan ilişkilerde frene mi basmak zorunda? AB'ye dönüp, "Madem sizin içinizde hakkımızda iyi 

düşünmeyenler var, biz de yokuz" dendiği veya Washington'a, "Bizi 'ılımlı İslâm ülkesi' gören gözler kör 



olsun" üslubuyla yaklaşıldığı zaman, bunun kime ne faydası dokunacak? TSK'nın bütün öncelikleri ve ileriye 

dönük planları Türkiye'nin AB üyeliği perspektifine ve ABD ile ittifak ilişkisi içinde bulunacağı varsayımına 

göre yapılmadı mı yoksa?  

Şu 'irtica' kavramından da hepimize gına geldi. Papa 2. John Paul'ün cenaze töreni, yeni papanın seçim 

sürecinde dünya medyasının yaptığı yayınlar, eğer hükmümüz oralara da geçseydi, acaba 'irtica' kınaması için 

vesile yapılacak mıydı? Ölen ve yerine seçilen papanın her ikisi de, seçimde oy kullanan kardinaller de birer 

din adamı; sürecin bütününe egemen olan hava da 'mânevî' idi, hepimizin fark ettiği gibi... Dünyanın hiçbir 

yerinde kimse çıkıp "Bugünün dünyasında böyle inançlara ve törenlere yer yok" diyebildi, meydanları 

dolduran dindarların kılık kıyafetiyle alay edebildi mi? Oysa, 'irtica' diye bir kavramın varlığına inananların 

bunu yapması gerekirdi. Yoksa, sorun, bazılarının iddia ettiği gibi yalnızca İslâm ile mi irtibatlı?  

Konuşmanın hangi unsurunu ele alırsak alalım, böyle bir çıkışı hak edecek bir durum, "Neden?" sorusuna 

cevap teşkil edecek bir özellik bulmakta zorlanıyoruz. Hiç sanmıyoruz ama, AB ve ABD ile ilişkilerde zor 

günler yaşayan siyasî iktidarın elini güçlendirme amacıyla yapılmış taktik bir çıkışsa, o başka... Öyle bile olsa, 

saygınlığını her zaman ve her durumda koruması gereken bir kurum adına yapılan çıkışların daha önemli bir 

sebebi bulunması beklenir...  

Her konuşmanın neden yapıldığını tahmin etmek güç değildir; Org. Özkök, keşke, bu son durum muhasebesini 

neden yapma ihtiyacı duyduğunu da konuşmasında açıklasaydı. (Fehmi Koru.22-4-2005.Yeni Şafak 

  

Özkök'ün açıklamalarını nasıl okumalı?  

  

  

Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı değerlendirme 

konuşmasına nereden bakacağım konusunda doğrusu bir tereddüt yaşıyorum. Konuşma büyük bölümüyle 

devletin ve siyasi iktidarın 'resmi' politikalarını yansıtıyor. Özkök'ün bir bakıma siyasi iktidarın 

politikalarının izahını yaptığını söyleyebiliriz.  

Mesela, Özkök AB konusunda, "Şimdi AB'nin askeri birliğinin de oluşmakta olduğunu izliyor ve ona da 

katılmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin menfaati AB'nin asli üyesi olmaktır." Amerika ile ilişkiler konusunda da, 

"Bu geniş coğrafyada Türkiye'nin ABD'ye, ABD'nin de Türkiye'ye ihtiyacı vardır" diyor. Bu cümlelere 

kimsenin itirazı olamaz. Üstelik, Genelkurmay Başkanı çağdaş bir dil kullanarak geleneksel askeri 

yaklaşımlardan farklı bir konuşma yapmıştır.  

Burada önemli olan, Genelkurmay Başkanı'nın, özellikle dış politik konularda neredeyse tek 'iradi güç' olarak 

konuşmuş olmasıdır. Oysa, demokratik ülkelerde bu işin tek adresi siyasi iradedir. Dolayısıyla, konuşması 

gereken de siyasi iktidardır.  

Ayrıca, Hilmi Özkök'ün konuşması sadece askeri ve 'güvenlik' alanıyla sınırlı bir konuşma değildir. Özkök, 

AB politikalarından ABD ilişkilerine, Güneydoğu'dan kültür politikalarına, ekonomiden yolsuzluklara kadar 

pekçok konuyu, bir bakıma 'güvenlik' çerçevesi içinde değerlendirmiştir. Böylesine askeri merkezli bir 

yaklaşım, Brüksel'den bakıldığında doğal olarak özellikle 'asker-sivil' ilişkileri açısından farklı yorumlara 

neden olabilir.  

Özkök'ün açıklamaları esas itibariyle makul ve rasyonel açıklamalar. Mesela Özkök diyor ki; "Türkiye laik, 



demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye bir İslam devleti değildir." Evet bunlar kabul, ama Özkök 

hemen bu cümlelerin arkasından, "Türkiye bir İslam ülkesi değildir" diyor. Gerçi, Genelkurmay Başkanı'nın 

değerlendirmelerinin geneline bakıldığında, Özkök'ün bunu 'Türkiye İslamcı devlet' değildir anlamında 

kullandığı anlaşılıyor. Çünkü, zaten cümlenin başında, Türkiye'nin "nüfusunun yüzde 99'a yakınının 

Müslüman" olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Muhtemelen Özkök, 'ılımlı İslam ülkesi modeli'ne karşı çıkmak 

için böyle bir yaklaşım sergiliyor.  

11 Eylül sonrasındaki yeni dünya şekillenmesinin istikameti dikkate alındığında, 'ılımlı İslam modeli'nin 

küresel bir 'sömürü aracı' olarak kullanılmak üzere icad edildiği anlaşılacaktır. Dolayısıyla, Özkök'ün itirazı 

yerindedir.  

Ancak yine de, Özkök'ün, "Türkiye İslam ülkesi değildir" cümlesi izaha muhtaçtır. Çünkü bu durumda, 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel istikametinde bir sapma var demektir. Oysa cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana Türkiye'ye yön veren ve yöneten sivil siyasal iktidarlar, hatta darbe yönetimleri 

Türkiye'yi bir 'İslam ülkesi' olarak görmüşlerdir.  

Böyle olduğu içindir ki, Türkiye, İKÖ'nün başından beri kurucu ülkelerinden birisidir, şimdi de Genel 

Sekreterliği'ni yapmaktadır. Yani, İslam ülkeleri dışındaki ülkelerin üye dahi olamadığı İKÖ'nün şu anda 

patronu Türkiyedir. Çünkü Türkiye İslam ülkesidir.  

Kısacası, Özkök'ün "Türkiye İslam ülkesi değildir" değerlendirmesiyle, Türkiye'nin 'İslam ülkesi' sıfatıyla 

halen İKÖ içinde varolmasını izah etmek mümkün değildir. (22-4-2005.Yeni Şafak.M.Ocaktan. 

22-4-2005.Yeni Şafak/A.Bayramoğlu 

Askeri zihniyet  

  

Samet Ağaoğlu'nun "Demokrat Partisi'nin Yükseliş ve Çöküş Sebepleri" adlı eserinden bir bölümü birlikte 

okuyalım:  

"Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), bir çok noktada alınması düşünülen olumlu ekenomik 

adımların önüne çıkmıştı. Mesela demir çelik sanayinin kurulması konusunda İktisat Bakanlığı'nın ekonomik 

işletme prensipleriyle tesis yeri olarak seçtiği Karadeniz Ereğli'sini sırf askerlik bakımından savunulması zor 

düşüncesiyle kabul etmemiş, demir sanayinin ekonomik şartları zor bir bölgede Karabük'te kurulmasını 

sağlamıştı...  

Doğu ve Güney illerinde sanayi kurulmasını, yollar yapılmasını istememiş, yol yapıldığı takdirde bir savaş 

halinde bu sınırlardan gelecek düşmanın memleketi kolaylıkla işgal edebileceğini ileri sürmüştü...  

Mareşal'a göre Doğu illerinde okul açılması da bu iller halkını uyandıracak, Kürtlük gibi bir takım bölücü 

akımlara yol verecekti...Cehaletin, geriliğin Türk milliyetçiliğini başka milliyetçi akımlara karşı koruyabilecek 

bir silah olabileceği gibi zararlı, tehlikeli zanlara kapılmıştı Fevzi Paşa!..."  

Soralım:  

Çeşitli bakanlıkların arşivlerinde de yer alan bu vetolar, "milli güvenlik " gerekçesiyle alınan "bu kararlar 

Güneydoğu sorununu bastırdı mı yoksa azdırdı mı?"  



O yıllarda okullaşma ve kalkınma hamleleri yapılsaydı, Güney Doğu bugün bu acıyı yaşar mıydı? Bu bölgenin 

entegrasyonunda yol alınmış olmaz mıydı?  

İkinci soruya geçelim:  

1924-1944 yılları arası Genelkurmay Başkanlığı yapan Fevzi Çakmak, "siyaseti sınırlama ve tanımlama" 

anlamına gelen "veto ya da dayatma yetkisi"ni neye dayanarak kullanıyordu?  

Fevzi Paşa bunları 3 Mart 1924 tarihli Genelkurmay Başkanı'nın yetkilerini düzenleyen yasaya dayanarak 

yapıyordu. Bu yasanın 11. Maddesi, Genelkurmay Başkanı'na, hiçbir "tanım ve sınırlama" getirmeden, 

"vazifesine giren konularda her bakanlıkla doğrudan ilişki kurma, yazışma" imkanı, yani "siyasi kararları 

güvenlik ve savunma gerekleri açısından gözden geçirme yetkisi" veriyordu...  

Orduyu siyasetin merkezine oturtan, bu çerçevede ülke ekonomisini, eğitimini, kültürünü Milli Mücadele'den 

kalma, 1920'lerden kalma "savaş yönetim modeline" göre şekillendiren bu düzenleme, Türk siyasal sisteminin, 

"bugünü de kuşatan en kilit düzenlemelerinden birisi"dir.  

Evet, milli güvenlik ve askeri gereklerin siyasi alanı sınırlaması ve ana siyasi kararların temel referansları 

oluşturması, Türk siyasal sisteminin faturası bugünlere uzanan eski bir geleneği...  

Bu gereklerin tanım ve uygulama olarak askeri otoritenin uhdesinde bulunması, bu çerçevede "askeri 

otoritenin devlet alanı içinde, siyasetin üzerinde yer alan, siyasi kararları denetleme işlevi üstlenen özerk bir 

saha ve yapılanmaya sahip olması" da öyle...  

Güney Doğu örneğindeki gibi topluma, talebe, siyasete, kültüre, hatta özgürlüğe ve bireye salt asayiş 

gözlüğüyle bakan bu "milli güvenlik mantığının yol açtığı tahribat" da ortada...  

Şimdi şunu görmek gerek:  

Bu "gelenek" ve siyasetçiyi suçlamak için kullanılan bu "tahribat", sürekliliğin de ötesinde, her dönemde 

biraz daha keskin düzenlemelere yol açarak, askerin devlet içindeki özerk alanının genişlemesi ve pekişmesine 

işaret eder ve "Türk siyasi tarihini olası okumalarından biri" olarak karşımıza çıkar.  

Fevzi Paşa'yı yıllarca MGK ikame etti. Güneydoğu politikasının ekonomik ve sosyal yönleriyle neler olması 

gerektiğine, TRT'de ne tür program yapılması icap ettiğine, ceza yasasındaki değişikliklerin istikametine, 

eğitim ilkelerine, vatandaşlık ve laiklik yorumlarının nasıl olacağına, MGK karar verdi.  

2002 yılı sistemin sivilleştiği, MGK'nın işlevlerinin budandığı yıl oldu.  

Peki ne değişti?  

Genelkurmay Başkanı'nın önceki gün yaptığı ayrıntılı hükümet programını andıran konuşması, siyasi sorunun 

ve siyasi dokunun aynı yerde durduğunu göstermiyor mu?  

Asker ve iktidar  

  

Siyasi iktidar Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasına ilginç tepkiler veriyor...  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Fırat, daha ilk gün Org. Hilmi Özkök için "tam bir devlet 



adamı gibi konuşmuş, böyle bir paşamız olduğu için iftihar etmeliyiz" demişti. Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan ise dün aynı konuşma için "geneli itibariyle olgunca yapılmış bir değerlendirmedir" diyordu.  

Bu değerlendirmeler sadece ilginç değil, aynı zamanda gariptir...  

Olgunluk düzeyi ve üslubu ne olursa olsun Genelkurmay Başkanı'nın konuşması, askeri otoritenin siyasi alana 

tam müdahalesini ifade eden, hükümetin meşruiyetini yaralayan, askeri vesayet düzeninin fiilen de olsa devam 

ettiğini ima eden bir konuşmaydı.  

Bu konuşma temel siyasi kararlar ve tercihlerin ana eksenlerini tanımlıyor, yürütmenin yetki alanını tümüyle, 

bilerek ve belli amaçlarla kapsıyordu.  

Aynı konuşma hükümeti, varlığı, kimliği ve politikalarını asker adına eleştiriyor ve gözaltında tuttuğunu 

belirtiyordu.  

Kısacası siyasi iktidar hem dolaylı hem doğrudan bir biçimde bu konuşmanın hedefini oluşturuyordu.  

Böyle durumlarda siyasi iktidarların tepki vermeleri bir politikadır.  

Zaman zaman hiç konuşmamaları da bir politikadır.  

Alkışlayan ve destek veren konuşmalar ise "kaçınılmaz bir boyun eğiş"in ilk sinyalleridir.  

Bu ülkede siyasi iktidarlar, hükümetteyken de iktidarlarını kaybedebilirler.  

İktidar sahipleri ne gazetelerin haberi kendi politikalarına göre okuyan yayın yönetmenleridir, ne de kendi 

bakış açılardan hareketle durumu anlamaya ve aktarmaya çalışan köşe yazarlarıdır. Onlar her şeyden önce 

demokratik ilkelerin vazettiği üzere kendi alanlarını savunmak durumunda olan aktörlerdir. Basının ve diğer 

kurumların sessizliği, faydacı tavrı siyasi iktidarın bu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Başbakan, Org. Hilmi Özkök'ün değerlendirmesini "olgun" bulmuş...  

Bu, görece olarak doğrudur, nitekim iki gün önce çıkan yazımızda biz de bu farkın altını çizmiş, özetle şöyle 

demiştik:  

"Konuşma askerin bildik sert, meydan okuyan, gerginlik üretici konuşmalarından farklıydı. Dış politik 

meselelerde çatışma dilinden uzak duran, hükümet politikalarından ayrışma vurgusu içermeyen, böylelikle 

askerden çok devletin görüşünü dile getiren bir çerçeveye oturuyordu..."  

Ancak bu durum bir gerçeği, yine o yazıda şu cümlerle ifade ettiğimiz "asli sorunu" ortadan kaldırmıyor:  

"Bu fark asli sorunu değiştirmemekte, konuşma, içeriği ve politikasıyla asker-sivil ilişkisindeki ters 

yapılanmanın devam ettiğini göstermektedir. Üslubu ne denli makul olursa olsun, Genelkurmay Başkanı'nın 

siyasi iktidarın alanına girmesi demokratik hukuk devletlerinde kabul edilebilir bir durum değildir..."  

Siyasi iktidar bu farkı siyasi tavır ve hamle açısından elbette dikkate almalıdır.  

Bu fark Özkök'ün ordu içindeki "hava"yı alma amacı olarak da değerlendirilebilir, bir boşluğu doldurmak ya 

da toplum düzeyinde asker için yeni bir dille yeni bir meşruiyet üretme arayışı olarak da...  



Ancak iktidar açısından siyasi olarak görülmesi ve ilkesel olarak itiraz edilmesi gereken es geçtiği "asıl 

durum"dur. Siyasi alana yeni bir "askeri sorti" yapılmış olmasıdır.  

Bu "askeri sorti" karşısında AB sürecinde benzer sortilere medya başta olmak üzere tavır almış olan kesim ve 

organların bu kez aynı tavrı göstermemesi dikkat çekicidir.  

Nitekim kafaların da oldukça karışık olduğu ortada.  

Öylesine ki, tutumları itibariyle düşüncelerini açıkça ifade etme durumunda olmayan kimi yazarlar beni bile 

devreye sokuyorlar. Yazımdaki biri üslup farkının altını çizen ve iç siyaseti anlamaya yönelen, diğeri ilkesel ve 

siyasi itirazı dile getiren iki farklı düzey ve vurguyu, ayrıştırarak ya da karıştırarak kendi tutumlarına destek 

olarak kullanıyorlar. Bu konuşmadan benim bile çok rahatsız olmadığımı ima ederek kendi söylemediklerini 

bana söyletmeye çalışıyorlar.  

Kabul edilemez olandan rahatsız olmamak mümkün olabilir mi?  

Ama umarız en azından başbakan kafa karışıklığından kurtulur.  

Genelkurmay Başkanı'nın konuşmasındaki bu iki farklı düzeyi görür ve kendi alanını korumayı bilir...  

Aksi halde Türkiye'yi herkes için zor günler bekler. (23-4-2005/A.Bayramoğlu) 

  

 Uluslararası Protestan Kilisesi’nin Evanjelik Başpapazı iken İslam’a dönen İLKER 

ÇINAR “Misyonerlik belasını unutturmayacağız” diyor ve ekliyor: BUSH, DÖRT 

DÖRTLÜK BİR MİSYONER! 

 

  

İlker Çınar... Protestan, Evanjelik bir ruhani lider iken Müslüman oldu. Şimdi 

ülkemizdeki misyonerlik faaliyetlerini deşifre ediyor. Hıristiyan camiası ve 

misyonerlerin ateş püskürdüğü Çınar, ölüm tehditleri alıyor. Misyonerliğin içinden 

gelen eski papaz Gerçek Hayat’a şoke edici açıklamalarda bulundu.  

  

  RÖPÖRTAJI YAPAN  GERÇEK HAYAT DERGİSİNDEN: 

MURAT MENTEŞ 

İlker Çınar, kıdemli bir papazdınız ve misyonerlik faaliyetlerinin, 

Hıristiyanlaştırmanın tartışıldığı bir dönemde İslam’a döndünüz. Neden, nasıl oldu 

bu? 

Ben Tarsus Uluslararası Protestan Kilisesi’nin Başpapazı, Pastörü olarak görev 

yaptım. Hıristiyan teolojisi ve misyonerlik konularında 10 yıldan fazla yüksek öğrenim 

gördüm. Tarsus Protestan Kilisesi’ni ben kurdum.  

Ne zaman kurdunuz kiliseyi? 

  



2002 yılında.  

Sonra? 

Sonra bu kiliseye misyonerler geldi. Onlarla birlikte çalışmalara başladık. 

Ne çalışması? 

Tabii ki Hıristiyanlaştırma çalışması. Başka ne olacak? 

Biliyorsunuz, Protestanlığın Evanjelik koluna bağlı olanların, kıyameti başlatmak için 

çalıştıkları, Irak’taki işgalin sebebinin Evanjelizm olduğu belirtiliyor. Bush da 

Evanjelik nitekim. Siz de Evanjelik miydiniz? 

Evet biz Evanjelik’tik. Protestan’dık ama evanjelik’tik. Yani Bush’la aynı 

mezheptendik. Şimdi Bush’un köleliğinden kurtulduk. Evanjelik, “Müjdeci” demek. 

Bush, canla başla, kanlı müjdesini İslam topraklarına yayıyor.  

Büyük Ortadoğu Projesi’nin de Evanjelik yaklaşımın bir ürünü olduğu doğru mu? 

Doğru tabii ki. Evanjelikler, kendilerine vaadedildiğine inandıkları “İncil Ülkesi”ni ele 

geçirmek için sert, şiddetli tutumlar benimsiyorlar. Gizli, uzun vadeli planlar yapılmış 

ve bu planlar hayata geçiriliyor. 

Müslüman oluşunuzun Pentagon’da gündeme getirildiğini açıklamıştınız. Bunun 

anlamı ne? 

Bizim Müslüman olmamız Pentagon’da konuşulmuş, evet. Bunları uydurmuyorum. 

Dikkat çekmek için de söylemiyorum. Hıristiyan dünyasında, kiliseler ile siyasi çevreler 

arasında bağlantılar, kanallar vardır. İçeriden biri olarak, bu bilgileri duyabiliyorum. 

Sizi ölümle tehdit edenler kimlerdi? 

Türkiye’nin doğusunda yaşayan Alman asıllı bir misyoner beni ölümle tehdit etti. 

Amerikalılar ise bana İncil’den Romalılar bölümünün, 6. kısmındaki 11. ayetten 

cümleler göndererek beni tehdit ettiler.  

Ne yazıyor orada? 

“Öleceksin” yazıyor. Aldığım istihbarata göre 1 ay içinde bana suikast 

düzenleyeceklermiş. 

1 ay mı?! Kim söyledi bunu size? 

İstanbul’daki bir kiliselerden aldım bu bilgiyi. Hıristiyan camiada bulunan bir 

arkadaşımız var o bildirdi. Bizi uyardı. 

Bush da bir nevi misyoner mi? Afganistan’a saldırmadan önce “Bu bir Haçlı Seferi” 

demişti?  



Bush kendisi, dört dörtlük bir misyonerdir. Misyonerlerin tatlı dille yaptığının aynısını 

o silahlarla yapıyor. Tanrının askeri sayıyor kendisini. Evanjeliklerin beklediği 

Armageddon savaşını başlattı Bush. Yani kıyamet savaşını. 

Misyonerler, Haçlı Seferinin bir parçası mı?  

Misyonerler birer Haçlı askeridir. Tarihte 8 Haçlı Seferi düzenlendi silahlı olarak. 

Dokuzuncusu silahsız olarak düzenleniyor ve etkisi diğerlerinkinden kat kat fazladır. 

Misyonere sorarsan: “Silahın nedir?” diye, “İncildir” der. Bu, Haçlı ruhunun 

ifadesidir.  

Misyonerler Türk milletine nasıl bakıyor?  

Onların gözünde Türk = Müslüman. Batıda ülkü birliği oluşturan asıl şey de Türk 

düşmanlığıdır. Türk’ün dini, dili, ırkı, kültürü, karakteri bakımından Müslüman 

olduğu kesindir onlar için.  

AB hakkında ne diyeceksiniz? 

Avrupa Birliği kesinlikle bir Hıristiyan kulübüdür. Önceden bizim kulübümüzdü, ben 

o kulüpteydim. AB’li yetkililer Türkiye’ye geldiklerinde ilk önce kiliselere koşarlar. 

Durumu görmek, Haçlı Seferinin ne aşamada olduğunu anlamak için. Bize sorular 

sorarlardı, bizi denetlerlerdi. AB’nin uyum yasaları, Hıristiyanlığa uyum yasalarıdır. 

Yarım üyelik, şartlı üyelik adı altında bizi yarı sömürge haline getirecekler.  

Kitap yazıyormuşsunuz?! 

Hıristiyanlıkta, misyonerlik camiasında dönen dolapları anlatıyorum. Bitmek üzere. 

Biraz biyografik; misyonerlikteki stratejiler, metotlar, hedefler anlatılıyor. Bu kitapta 

“Bir başpapaz neden Müslüman oldu?” sorusunun cevapları olacak. İsimleri de 

vereceğim. Misyonerliği tamamiyle deşifre edeceğim. Misyonerlerin milyarlarca doları 

havaya uçmuş olacak inşallah.  

Kitabın adı ne olacak? 

“Başpapazken neden Müslüman oldum?”gibi bir adı olacak. Sabahlara kadar 

yazıyorum. 1 aydır çalışıyorum kitaba. Kısmetse yakında tamamlanacak. 

Misyonerlerle nasıl bir işbirliği yaptınız? 

İşin para, finans kısmını onlar halletti, bilgi kısmını ben üstlendim. Faaliyete başladık. 

Bu kilise; Avrupa ve Amerika tarafından, Dünya Kiliseler Birliği tarafından da 

tanınmakta, desteklenmektedir. İstanbul’daki İncil Bilgilendirme Merkezi tarafından; 

Van Hakkari, Kilis ve Şırnak’taki faaliyetler için görevlendirildim. O illerde de kilise 

kurma yetkisine sahiptim.  

Pardon, kiliselerin faaliyetleri arasında misyonerlik var mıdır? 

Batı’da bulunan her kilisenin programında Doğuda misyonerlik faaliyeti gösterme 



zorunluluğu vardır. Her kilisenin ‘Doğu programı’ bulunur.  

Peki, sizden ne yapmanız istendi? 

Aleviler ve Kürtler arasında faaliyet göstermemiz istendi. Biz buna pek yanaşmadık. 

Tepkiler geldi.  

Kim emir verdi, tepki gösteren kim? 

Bizim misyonerlik organizatörümüz Jim Mc Donalnd’dır. Ondan emir aldık.  

Jim Mc Donald Türkiye’ye mi geldi? 

Tabii ki evet. Türkçe eğitimi aldı burada. Ben Türkçe İncil dersi verdim kendisine. 

Mark Johnson ve Kore asıllı Paul Kim adlı misyonerler de gelmişlerdi. Bunlar CAMA 

adlı misyoner grubunun üyeleriydi.  

Bu misyoner grubuyla beraber, Türk halkına ne anlatıyordunuz? 

Bir kere bizim öğrettiğimiz Allah inancı ile Kuran’daki Allah inancı aynı değildi.  

Yani? 

Biz, ‘İslam’ı çürütme’ tekniği ile çalışıyorduk, maalesef. Akademik çevreye akademik, 

sokaktaki adama sokaktaki adam gibi yaklaşıyorduk. Makyavelist bir yaklaşımdı 

bizimki. Sosyoloji ve psikolojiyi iyi biliyorduk. Sevgi dolu gibi görünüyorduk. 

İnsanlara para, iaşe yardımı yapıyorduk. Onların güvenini kazanıyor, sonra onları bir 

boşluğa düşürüyorduk.  

Ne boşluğu? 

“Bak Avrupa modern ve Hıristiyan ama sen Müslüman ve aşağıdasın” diyorduk. 

Bu söz etkili oluyor muydu yani? 

Biz bu etkiyi uyandırmanın eğitimini aldık diyorum size. Ben Türkiye için yetiştirilen 

en önemli 10 adamdan biriydim. 

Birkaç gün önce bir pastör, bir ruhani lider idiniz. Şimdi bambaşka şeyler 

söylüyorsunuz.  

“Veni, vidi, vici” [Geldim, Gördüm, yendim. – Büyük İskender.] Ben de geldim, 

gördüm, konuşuyorum işte. Misyonerler emperyalistlerin öncüsü, siyonistlerin 

işbirlikçisidir. Türkiye’yi “Bible Land” [İncil Ülkesi] olarak görüyorlar. Irak’ı 

Hıristiyanlar aldı işte. Asıl vaadedilmiş kutsal Hıristiyan toprakları Anadolu. En 

önemli 7 kilise buradadır. Tanrı “99 işi ben yapacağım, 1 işi sen yap ve savaş” diyor 

İncil’de. Buna inanıyorlar. İncil’de tüm kutsal topraklar, Mezopotamya, Anadolu ve 

Ortadoğu vaadedilmiş. Harran’da 48 bin dönüm arazi Amerikalılar tarafından satın 

alındı! Görmüyor musunuz? 



Ciddi misiniz?! 

Oraların Amerikalılara satılışına aracılık eden emlakçılardan biri kilisemizin üyesidir, 

tanıdığım biridir.  

Şimdi, siz Alevilere ve Kürtlere Hıristiyanlık propagandası yapmak istemediniz... 

Misyonerlerin söyledikleri tamamen yalandır. Silahla yenemeyeceklerini anladıkları 

için azınlıkların ayaklanmasını sağlamak istiyorlar. Kültürel yapıyı, bağı kopararak... 

Hıristiyan yapılan Aleviler, Kürtler aslında Hıristiyan kabul edilmiyorlar fakat, öyle 

mi? 

Dedim ya, ben baş papazdım, inanmıyor musunuz? O zavallılar yalnızca Hıristiyan’a 

benzetilmiştir. “Haleluya” dese de, kilisede mum yaksa, vaaz dinlese, Meryem Ana’ya 

yakarsa da... Asıl Hıristiyan onun çocukları kabul edilir. Bunun için biz akademide 

çocuk eğitimi, çocuk psikolojisi, teoloji, psikoloji, sosyoloji, tarih, mitoloji, yorumlama 

sanatı, dilbilgisi, hitabet, karşılaştırılmalı İslam... dersleri aldık. 

Karşılaştırmalı İslam mı? O ne? 

Kuran’daki bilgileri İncil’le karşılaştırıp, sonra Kuran’dakilerin sahte olduğunu 

söylerdik. 

İslam’ı kötülemek için yani? 

Yobaz olarak gösterdik Müslümanları, şimdi de terörist olarak gösteriliyor. 

Müslümanlar, yobazlıktan teröristliğe geçtiler, farkında değil misiniz? Bunu kim 

yaptı? Cami, tespih, başörtüsü denilince akla artık makinalı tüfek geliyor! Bunu 

Hıristiyan misyonerler ve Batılı siyasiler hep birlikte başardı.  

Yani işin siyasi yönü ile misyonerlik içiçe? 

Her şey içiçe. Mesela Türkçe’nin İngilizceleştirilmesi, mesela turizmin yayılması, 

televizyonlardaki yayınlar bunun bir parçası.  

Ne zaman Müslüman olmaya karar verdiniz? 

2 hafta önce Müslüman oldum. 

Birdenbire mi? 

Ben İslam’ı da iyi araştırdım. 

Bir yandan ‘İslam’ı çürütme’ faaliyeti içindeydiniz, fakat bir yandan da...  

Evet, biz Muhammed’in sapkın din adamı Bahira tarafından eğitildiğini söylerdik 

insanlara.  



Fakat şimdi İslam’a döndünüz? 

Elhamdülillah. Ben Türk’üm, İslam’ı seçtim. Şu anda Hıristiyanlığı putperestlik olarak 

kabul ediyorum. İslam’da takiyyecilik, ikiyüzlülük yoktur. Zaten, Hıristiyanlığı 

eleştirmeye, sorgulamaya başlamıştım. Allah nasip etti, hidayete erdim.  

Peki ya yıllarca Hıristiyan yaptığınız, kilisede vaaz verdiğiniz insanlar? Onlara ne 

diyorsunuz? 

Hıristiyan cemaate de duyuruda bulunuyorum. Yumuşak bir dille hakikati 

söylüyorum. Onlar arasında İslam’a dönen bazı kişiler var.  

Artık papaz değilsiniz. Yani işinizi, maaşınızı kaybettiniz? İyi kazanıyor muydunuz? 

Evet. Lüks bir yerde oturuyorum. Herkes bilir. Rahat bir hayatım vardı. Fakat artık 

Müslüman’ım, elimi taşın altına koydum. Kayıplarımı, parayı hesap etmedim. Şu anda 

gönlüm zengin. Çünkü Müslüman’ım. Çok şükür bizi bağlayan zinciri, boynumuzdaki 

halkayı kırdım. Hıristiyanlaştırılanlar, misyonerlerin, Batı’nın kölesi durumunda. Ben 

bu zincirden kurtuldum. 

Medyadaki misyonerlik tartışmalarına ne diyorsunuz? 

Hiçbiri kuru laftan öteye geçmez. Hıristiyan misyonerler gerçeği çarpıtıyorlar. İnanç 

özgürlüğü sözü geçince, herkes öyle kalakalıyor. Bu halkı soytarı durumuna düşürüyor 

misyonerler. İnsanların cebine 3-5 bin dolar koyunca, zavallılar her şeylerini satıyor! 

Camiye gidiyor musunuz? 

Cumaya gittim. Hoca kürsüden bizi selamladı, bağrına bastı. Ne kadar mutlu 

olduğumu anlatamam. Harikaydı.  

Kilise ile cami arasında ne gibi farklar var?  

Ben kilisede, camideki manevi havayı göremiyorum. Kilisede hep rol var, kilise şov 

mekanıdır. Camide samimiyet var. Cami hakikaten Allah’ın evi. Camide huzur 

buluyorum. Kilisede ikiyüzlülük hakim. İnancında samimi olanlara sözüm yok, yanlış 

anlaşılmasın. Benim hayatım kilisede geçti. Fakat şu bir gerçek ki, misyonerler 

Hollywood aktörleridir. Mel Gibson bunların eline su dökemez. Bir misyoner kendi 

niyetini gizler ve size öyle yalanlar söyler ki gözyaşlarınızı tutamazsınız.  

Son olarak ne diyeceksiniz? 

Allah sonumuzu hayreylesin. Misyonerlik belasını unutturmayacağız. Allah’ın izniyle, 

Muhammed aşkıyla tam yol ileri! 

Çok teşekkürler İlker Bey. 

Allah’a emanet olun. 



Siz de. 

Allah razı olsun 

Nüfus cüzdanımıza ‘İslam’ yazdıracağız 

Evli misiniz? 

Evet, 2 çocuğum var. 

Eşiniz Hıristiyan mı? 

İdi. O da İslam’a döndü.  

Nüfus cüzdanınızda... 

Nüfus cüzdanımızda ‘Dini: Hıristiyan’ yazıyor hâlâ. İlk iş, nüfus cüzdanıma ‘İslam’ 

yazdıracağım. Kızımın adı Elizabeth’dir. Onun da adını değiştirip bir Müslüman adı 

vereceğiz. 

Misyonerlere vatanımızı, ruhumuzu satmayalım! 

Misyonerlerin Hıristiyanlaştırdıkları kimselere para verdikleri doğru mu? 

Evet. Adamlar buraya gelince İsa gibi yaşamıyor ki. İsa ahırda doğmuştu, yoksuldu. 

Bunlar öyle değil. Villada, havuz kenarında keyif çatıyor, zenginlik içindeler. 

Türklerden tiksinirler. Türklerin elini bile sıkmazlar. Hemen antiseptikler, mikrop 

öldürücüler alırlar. Türklerin pis, pasaklı olduğunu, mikroplu olduğunu düşünüp ilaç 

içerler.  

Nasıl veriyorlar parayı, dinsel bir rüşvet gibi İncil’in arasına mı koyuyorlar? 

Hayır. Ama onu yapan da var! Mesela sosyal faaliyetlerde İncil’in arasına para konur; 

psikolojik faaliyetlerde ise önce güven kazanılır sonra para verilir. “Biz seni seviyoruz, 

yayındayız” filan derler. Yalan. 

Yoksul halkımız misyonerlerin rüşvetine direnebiliyor mu sizce? 

Şunu söyleyeyim: Para için ruhunu, vatanını, şerefini satmaya değmez. Misyonerlerden 

kesinlikle uzak durmalı. Bunlar parayı asla karşılıksız vermezler. Tek yürek, tek bilek 

olalım, bu insanlara karşı duralım. Bu senaryonun figüranı olmayalım. Köle olmak 

istemiyorsanız misyonerlerden kaçın! Türkler, Hıristiyanlaştırılarak köleleştiriliyor. 

Çocuklarınıza sahip çıkın. 

Müslüman’ın Hıristiyanlığı kabul edilmez! 

Müslümanları Hıristiyanlığa çekiyordunuz... 

Aslında bir Müslüman asla gerçek Hıristiyan kabul edilmez.  



Ne? İslam’dan koparıp Hıristiyan yaptığınız insanları Hıristiyan saymıyor muydunuz? 

Kesinlikle saymıyorduk. Sayılmaz. Öyle sonradan Hıristiyan olunmaz.  

Ne olunur peki? 

Bu bir oyundur. O sadece “Hıristiyan gibi”leştirilmiştir. Hıristiyan’a benzer, kiliseye 

gider ama esasen Hıristiyan değildir. Ona yetki ve görev verirdik. Üçbeş kuruş da 

verince kölemiz haline gelirdi. Onun her şeyi oluruz artık. Öl desek ölecek.  

MAKSAT, TÜRKİYE’Yİ ELE GEÇİRMEK! 

Madem insanları Hıristiyan saymıyordunuz, neden Hıristiyanlığa davet ediyordunuz? 

Maksat neydi? 

Maksat sadece Türkiye’nin Hıristiyanlaştırılması değil, zenginliklerine sahip olmaktır. 

Bir insan Hıristiyan olduğu zaman, o Hıristiyanların oyuncağı olur. Ancak onun 

çocukları Hıristiyan kabul edilir. Nesiller, çocukluktan itibaren Hıristiyan olursa bu iş 

tamam demektir. Türkiye, kendiliğinden Hıristiyan Batı’nın egemenliğine girecek 

kıvama gelecektir. Bu yolda hızla ilerliyorduk. Hâlâ durum çok vahim.  

Müslümanların Hıristiyanlığı kabul edilmiyor idiyse siz nasıl Hıristiyan kabul 

edildiniz? 

Benim durumum farklıydı. Çünkü ben Hıristiyan olduktan sonra özel, yüksek düzeyde 

eğitim aldım. Güvenlerini kazanmıştım. Canlarını ve mallarını emanet ettiler bana. 

Başpapaz oldum, daha ne olayım? 

  

TECAVÜZ KURBANI IRAKLI KADINLARIN ÇIĞLIĞI:  

ALLAH İÇİN BİZLERİ ÖLDÜRÜN!  

Halkıma, Ramadi'nin, Halidiye'nin ve Felluce'nin insanlarına; erdem ve onurlarını 

kaybetmeyen tüm dünyadaki insanlara...  

Bu size, Amerikan-siyonist hapishanesi Ebu Garib'ten kardeşiniz Nur'un mektubudur.  

İnanın buradaki aşağılanmayı, sefaleti ve haysiyetsizliği size nasıl anlatacağımı, 

kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum.  

Siz sıcak evlerinizde karınlarınızı doyurup sevdiklerinizle bir arada otururken bizim 

maruz kaldığımız aşağılanma ve çektiğimiz açlığı, sizler su içerken çektiğimiz susuzluğu, 

sizler derin uykuda iken Amerikalılar'ın bize yaşattığı uykusuz geceleri, sizler 

giyinikken bizim yaşadığımız çıplaklığı, bizi soyup önlerinde sıraya dizmelerini nasıl 

anlatabilir, nasıl kelimelere dökebilirim...  

Ey kardeşlerim; kamyonlarınızı ve arabalarınızı Amerikan malları taşırken 

gördüğümüzde kalbimiz sıkışıyor. Çünkü o araçlar benim halkıma ve ülkeme ait.  



Yüreğim kan ağlayarak şöyle diyorum: Allahım! Benim insanlarım, haysiyetlerini ve 

şereflerini bir avuç Amerikan Doları'na satmış. Yaşadıklarımızı ve kirletilen 

onurumuzu düşündükçe gözlerimden yaşlar boşanıyor.  

Ey kardeşlerim;  

Amerikalılar'ın elinde ne ızdıraplar çektiğimizi, neler acılar yaşadığımızı, Allah aşkına, 

nasıl anlatıp nasıl kelimelere dökeyim.  

Kardeşlerim;  

Allah'a yemin ederim ki, yaşadıklarımızı dile getirmekten acizim. Bundan ar ediyorum. 

Ama yine de kelimelere sığınarak size olanları anlatacağım. Amerikalılar'ın bizlere 

yaptığı haysiyetsizlikleri, çektirdiği eziyeti, işkenceyi ve aşağılanmaları elimden 

geldiğince anlatacağım...  

Hayvani zevklerinin aracı olmadığımızda, kendimizi şehvetlerine teslim etmediğimizde 

bizi nasıl öldüresiye dövdüklerini ifade etmeme izin verin...  

Siz ey bizim dini liderlerimiz olarak ortalarda tozup gezenler!  

Amerikalılar'ın bize reva gördüğü bu cinsel ve hayvani eziyetler karşısında hâlâ nasıl 

oluyor da açık alınla ortalarda görünebiliyorsunuz?  

Peygamber Efendimiz'in en değerli hazineniz buyurduğu haysiyet ve şerefinizi 

çiğnetmekten pek sıkılmış gibi görünmüyorsunuz.  

Bizi ve kendinizi birkaç dolar kırıntısı karşılığında pazarlardaki köleler gibi 

Amerikalılar'a ve Siyonistler'e mi sattınız? Haysiyet ve şerefinizi ne çabuk kaybettiniz?  

Allah'ın bizi sizlere bir emanet olarak verdiğini ne çabuk unuttunuz?  

Hani bizleri koruyacak, besleyecek ve namusumuzu asla çiğnetmeyecektiniz? Ne oldu 

size, verdiğiniz söze?  

Amerikalılar, Ebu Garib'te namusunuzu her gün ayaklar altına alıyor. Mektubumu 

okuyanları, Allah adına, Ebu Garib Hapishanesi'ndeki vahşiliklere dur demeye 

çağırıyorum. Buradaki insanlığa sığmayan işkenceleri durdurmak için sesinizi 

yükseltmeye davet ediyorum. Burada yapılanlar, Siyonistler'in hapishanelerde Filistinli 

gençlere ve kadınlara yaptıklarından daha berbat.  

Orada fiziki işkence yapıyorlardı. Oysa burada her gün ırzımıza geçiyorlar. Vahşi, kana 

susamış hayvanlar gibi bedenlerimize saldırıyorlar. Avazımız çıktığı kadar çığlıklar 

atıyoruz ama kimsenin bizi duyduğu yok!  

Eğer kalbinizde, ruhunuzda bir zerre insanlık, haysiyet, onur ve şeref varsa, birleşin ve 

bu hapishaneye saldırın. Gelin ve kurtarın bizi!  

Elinize geçen bütün silahlarla bu hapishaneye saldırın! Hem onları hem de bizleri 

öldürün!!!  



Biz çoktan ölüme razıyız. Burayı yerle bir edin!  

Hepimizin karnında onların piçleri var! Çoğumuz hamileyiz! Biz dünden ölüme razıyız!  

Size yalvarıyoruz; gelin ve kurtarın bizleri! Size, ailelerimize ve ülkemize daha fazla 

utanç vermemek için ölmek istiyoruz! Bizi öldürün! Size yalvarıyorum; Allah için 

bizleri, Amerikalılar'ı ve onların piçlerini öldürün!  

Allah rızası için! Size yalvarıyoruz....  

Bacınız Nur. (10 Nisan 2004)  

Katliam, işkence ve toplu mezarlar  

Cenk Kalesi'nde ve Kunduz-Şibirgan Cezaevi ekseninde binlerce esiri de onlar kurşuna 

dizmişti. Esirlerin bazıları açlıktan, susuzluktan ve havasızlıktan öldü. Ölmemek için 

birbirlerinin terini içti. Konteynerlardaki kurşun deliklerinden kan sızıyordu. 

Kunduz'da 8 bin kişi esir alındı. 500 kişi Cenk Kalesi'ne, 7 bin 500 kişi Şibirgan 

Cezaevi'ne nakledildi. Ancak cezaevine 3 bin 15 kişi geldi. Geri kalanlara ne oldu?  

Katledilen esirler, şimdi Mezar'ı Şerif'in çevresinde açılan toplu mezarlarda. Görgü 

tanıkları, "ABD askerlerin esirlerin boyunlarını kırarak öldürdüğünü, üzerlerine asit 

döktüğünü, yüzlerce esirin çöle götürülüp ıssız bir yerde kurşuna dizildiğini, infaz 

emrinin bölgedeki ABD birliklerinin komutanı tarafından verildiğini" söyledi. Dünya 

sustu. BM bile soruşturma açamadı.  

Guantanamo'da aynısını yaptılar. Ellerine parmaksız eldiven giydirilmiş, kelepçelenmiş, 

ayakları zincirli, ağızları, burunları ve kulakları kapalı, gözleri bağlı, görme, işitme, 

koklama ve dokunma güdüleri yok edilmiş esirler gördük. Suçları, vatandaşlıkları, 

kimlikleri ve gelecekleri olmayan... Her eylemin ulusal veya uluslararası hukukta bir 

karşılığı var. Hayvanların bile yasal hakları var. Bunlar ne?  

Bu mektuptan sonra ne yazılabilir? Hangi söz, hangi cümle bir anlam ifade edebilir? 

Dünya, ABD ve İngiliz basınında birkaç resim yayınlanınca Irak'ta yaşananları dikkate 

aldı. Oysa yüzlerce resim, yüzlerce işkence, yüzlerce tecavüz, yüzlerce trajedi var. Bu 

resimler yeni değil. Ama kimse bunları yayınlamaya cesaret edemedi. Tecavüzlerle ilgili 

haberlere yoğun baskı uygulandı. Diplomatik misyonlar harekete geçirildi. İşkence ve 

tecavüz haberlerini okuyunca kaleme sarılıp böyle bir şey olmadığını kanıtlamaya 

çalışanlar: Hadi şimdi bir şeyler yazın! Irakta yaşananlarla ilgili Ebu Garip'ten 

yükselen çığlıktan daha net kanıt olabilir mi? Biz bu resimleri aylar önce gördük. Daha 

yüzlercesi var.  

 

 

  

ikaragul@yenisafak.com 

  

                                                            IRAK'TA BEYAZ LALE DRAMI  
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İnsanın insanlıktan çıktığı o dehşet anının resmi ile ilk olarak Ömer Seyfettin'in Beyaz Lale adlı öyküsünde 

karşılaşmıştım. Balkan Savaşı sonrası bölgeden çekilen Osmanlı askerinin yerine şehre inen Bulgar 

komitacıların yaptıkları zulmün tüyleri diken diken eden bu tasviri, çocuk aklımda derin izler bırakmıştı. 

Canlı canlı yakılmadan önce üst üste yığdıkları çıplak kadınlara tecavüz eden gözü dönmüş komitacıların, 

vahşetten tat alırcasına birbirine yaptıkları espri ve şakalar, bilinçaltıma yerleşmiş olan tüm tasnifleri yerle 

bir etmişti. Titreyen ellerimde artık sayfaları çevirecek dermanın kalmadığını hatırlıyorum. Öyle ya, "iyi" 

olarak sınıflandırdığım neşe ve kahkaha ile "kötü"yü tasvir eden eziyet ve acı aynı anda, aynı kişilerce nasıl 

yaşanabilir, nasıl bir araya getirebilirdi? İşkence, zulüm ve terörden habersiz değildim. Ama işkencecinin, 

zalimin ve teröristin suratında cehennemin kara ve soğuk damgasını taşıdığını, hayatında iyiliği tatmadığını 

sanırdım.  

Öldürürken gülebilen, eziyet çektirirken kahkaha atabilenlerin gerçekten de var olduğunu çok sonraları 

öğrendim. Bunlara "hasta ruhlu" deniyordu. Suç işlemekten, başka insanları ezmekten zevk alıyorlardı. 

İnsan değillerdi belki, ama hayvan da olamazlardı. Ancak insanoğlu bu imkânı taşıyordu bünyesinde. Ancak 

insanoğlu, hemcinsinin temel haklarına tecavüz ederken, suç işlerken, kendi koyduğu kuralları çiğnerken 

bundan haz alabilirdi. Ancak insanoğlu, bunu yaparken kendini tanrı sanabilirdi.  

Hafta sonu dünya kamuoyuna yansıyan iğrenç fotoğraflarla karşılaştığımda, bir anda Beyaz Lale aklıma 

geldi. İffetini ve aklığını, kendi yakın çevresinden bile saklayan ve sakınan bir narin çiçeğin kahkahalarla 

ayaklar altında çiğnendiği sahneyi yeniden yaşadım. Kafalarına yeşil çuval geçirilmiş çıplak bedenler üst 

üste tepeleme yığılmış. Bacaklar ve kollar birbirine karışmış. Bu bedenler Müslüman erkeklere ait. 

Müslüman. Namaz kılan, bu yüzden günde beş vakit nurla yıkanan bedenler. Müslüman. Kendi eşi dışında 

bırakın başka kadına, başka bir erkeğe bile değmemiş, dokunmamış.  

Çıplak Müslüman erkekler. Üst üste tepelenmiş. Başlarında çuval. Yaşıyor mu, bayılmış mı, bilen yok.  

Çıplak Müslüman erkekler. Üst üste tepelenmiş. Arkalarında bir kadın. Eğilmiş. Kolları, insan bedeninden 

oluşan tepenin içine girmiş sanki. Suratı gözüküyor. Daha da geride bıyıklı ve gözlüklü bir erkek asker. 

Kollarını kavuşturmuş. Bir avcı edasıyla poz veriyor.  

İki asker. Biri erkek, biri kadın. İkisi de "hasta ruhlu". İkisi de poz vermiş. İkisi de sırıtıyor.  

Bu fotoğrafı unutmayın. Bu fotoğraf silinmemeli hafızanızdan. Bu fotoğraf bir istisna değil, kural. Irak'ta 

insanlık dışı bir sindirme operasyonunun bilinçli bir şekilde izlendiğinin delili. İşkencenin bilinçli ve 

"yukarıdakilerin" izni ile yapıldığının ispatı. Hasta ruhlu insanlar ithal ediliyor bunun için. Aralarında 

kadın - erkek ayrımı yok. Muhtemelen kurbanlarını seçerken de böyle bir ayrımı gözetmiyorlar. Bunlar, 

yöntemlerini komutanlarının izni dâhilinde yaptıkları için, güvende hissediyor kendilerini. Suratlarında 

"yukarıdan" aldıkları o güvencenin rahatlığı okunuyor. Güle oynaya işkence ediyorlar. Üstelik bir de poz 

veriyorlar kameralara. O anı ölümsüzleştirmek için.  

Zulüm, baskı, işkence ve kahkaha. Hepsi bir arada. Şer portresini tamamlamak için sadece "yukarıdakileri" 

de dâhil edin bu resme.  

Zulüm, baskı ve işkence. Büyük Ortadoğu Projesi gibi şatafatlı isimlerle yerküreye adını kazıtmak isteyen 

yeni dünya düzeni mühendislerinin, eski düzeni yıkmak için yaptıkları ilk icraat.  

Zulüm ve baskı. Dünya tarihinde gücü kaybedenlerin yegâne silahları.  

Zulüm. Dünya tarihi bugüne kadar zulüm üzerine bir medeniyet inşa edildiğini yazmış değildir.  



"Yeryüzünde gezip de bakmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin akıbetleri nice olmuştur? Onlar 

bunlardan çok daha kuvvetli idiler. Onlara ayetlerimizle bir peygamber geldiğinde, onlar bunların imar 

ettiğinin çok daha fazlasını yıkmış ve imar etmiş idiler. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine 

zulmettiler." (Rum Suresi / 9)  

 

 

  

mutku@yenisafak.com 
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     "Amerikan askerleri bir 

kadına kocasının gözleri 
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Amerikan yönetimi, Irak'taki Ebu Ğıreyb Cezaevi'ndeki işkencenin sembolü kadın 

asker Lynndie England'ı yargılamaya başlarken Zaman, yaşananları, aynı 
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hapishanede işkenceye şahit olan Iraklı kadın İmtisal El Hüseyni'den dinledi.  

Amerikan askerleri tarafından bir gece ansızın götürüldüğü Ebu Ğıreyb'de üç ay 

kalan Bağdatlı İmtisal, askerlerin kadın mahkumları basından gizlemek için çaylarına 

uyku ilacı dahi koyduğunu söylüyor. İspanyol askerlerin Amerikan askerlerine göre 

çok insancıl olduğunu ifade eden İmtisal, Ebu Ğıreyb'de elleri buz kalıpları içinde 

bekletilen, kocasının gözleri önünde tecavüze uğrayan, işkenceden felç geçiren ve 

vücudu şişlerle dağlanan Iraklı kadınların bulunduğunu belirtiyor. 45 yaşındaki 

İmtisal, direnişçilere yardım ettikleri için tutuklanan Iraklı kadınların, Felluce'deki 

direnişçilerin ‘kadınları bırakırsanız çatışmayı keseriz' şartı ve Iraklı aşiret 

liderlerinin çağrısı üzerine serbest kaldığını anlatıyor. İmtisal, serbest bırakıldıktan 

sonra evine Amerikan aracıyla gitmeyi reddettiği için dört günlük çadır cezasına 

çarptırılmış. İmtisal'in ABD aracıyla evine gitmemesi de durumu değiştirmemiş. 

"Çıktığım günden beri komşularım, akrabalarım hatta kız kardeşim bile kapımı 

çalmadı. Bizim buralarda cezaevine düşen kadının kötü yola düştüğüne inanır 

herkes." diyen İmtisal, 3 aylık Ebu Ğıreyb işkencesinin devamını artık dışarıda 

yaşıyor.  

Komşularından çekindiği için bizi evine kabul etmek istemeyen İmtisal ile bir 

zamanlar Bağdat'ın en güzel caddesi olan Ebu Navas üzerindeki Cihan Haber Ajansı 

bürosunda konuşuyoruz. Bir apartmanın son katında dört oğlu ve üç kızıyla kalan 

İmtisal, 26 Şubat gecesi gürültüyle uyanıp odanın ortasında 21 Amerikan askerini 

gördüğü anın dehşetini yeniden yaşıyor. Askerler, önce büyük oğlunun sonra da 

İmtisal'in başına bir çuval geçiriyor ve her ikisinin de elini arkadan bağlayarak evden 

çıkarıyor. Oğlu serbest bırakılıyor; ancak İmtisal tam üç ay sonra dönebiliyor evine. 

Ebu Ğıreyb'e götürülmeden önce bir zamanlar Saddam'a ait olan Sücud Sarayı'nda 

iki saat bekletilen, ardından Bağdat Havaalanı'nda altı gün boyunca sorguya çekilen 

İmtisal El Hüseyni, "Genç bir bayan asker ifademi aldı. Tercüman Iraklı bir 

Hıristiyan kadındı. Direnişçilere yardım ettiğim için tutuklandığım söylendi. İtirazım 

işe yaramadı." diyor. İmtisal, para karşılığı Amerikalılara casusluk yapan 

komşusunun ihbar ettiğinden kuşkulanıyor. Ebu Ğıreyb'in üst katında kadınların ve 

çocukların, alt katında ise erkeklerin kaldığını söyleyen İmtisal, "İspanyol askerleri 

nöbet tutuyorsa kendi aramızda sohbet edebiliyorduk. Ancak Amerikan askerlerinin 

buna bile tahammülü yoktu. Konuşanı ‘son hücre' diye bilinen odaya atıyorlardı. 

Oraya yemek getirilmiyordu ve hasta olsanız bile doktor çağrılmıyordu.'' diyor. 

Erkek askerlerin kadın askerlerden daha iyi davrandığı tespitini yapan İmtisal, 

koğuşun en sonunda yer aldığı için ‘son hücre' diye anılan odaya iki defa atılmış; 

ikisinde de çocuklara yemek vermesini bahane etmişler. Ebu Ğıreyb mağduru kadın, 

"On sekiz yaşın altındaki erkek çocukların ellerini bağlıyor, ayaklarına ağır zincirler 

takıyor ve bu şekilde deterjan çuvallarını taşımalarını istiyorlardı. Çocuklar yavaş 

hareket ettikçe ‘hızlı yürü!' diye bağırıyor, onların bu haliyle eğleniyorlardı." 

ifadesini kullanıyor.  

Kadını, Dicle'nin üzerinde sallandırdılar  

İmtisal, şahit olduğu işkenceleri şöyle anlatıyor: "Saddam'ın hizmetinde çalışan 

Sabah Mirza'nın karısını içeri almışlardı. Kocası Bağdat düşmeden önce emekliye 

ayrılmış, sonra da vefat etmişti. Buna rağmen karısının ellerini buz kalıpları içinde 

saatlerce beklettiler. Başka bir kadın da işkence gördüğü için felç geçirmişti. 

Amerikan askerlerinin saçlarını ellerine dolayarak çektiklerini anlatmıştı. El Azamiye 



Sarayı'nda tecavüze uğrayan iki kadınla daha konuştum. Kadınlar tecavüze 

uğramakla kalmayıp şişlerle dağlanmışlar. Vücutlarındaki izleri gördüm. Onlardan 

biri, vincin ucuna asılarak saatlerce Dicle Nehri üzerinde asılı tutuldu." İmtisal'in 

şahit olduğu en dramatik olay, komşularından bir kadının kocasının gözü önünde 

tecavüze uğraması olmuş: “Kocasının sesini duyuyordum, ‘Yapmayın, bu benim 

şerefim.' diye bağırıyordu.''  

İşkence fotoğraflarının yayınlanmasının ardından Ebu Ğıreyb'e yabancı gazetecilerin 

geldiğini; ancak kadınlara ‘sakın sesinizi çıkarmayın' uyarısı yapıldığını söylüyor. “O 

gün çayımıza uyku ilacı kattılar; çünkü çay içen kadınlar uyumaya başladı. 

Gazeteciler, aşağıda erkeklerin yattığı katta duruyordu. ‘İçinizde Iraklı gazeteci var 

mı?' diye bağırdım. Biri ‘Biz seni duyuyoruz, ne söylemek istiyorsan söyle.' dedi. Ben 

de 'Bize yardım edin!' diye bağırdım." diyen İmtisal, daha sonra güneşin altındaki bir 

çadırda beş gün bekletilmiş.  

ZAMAN 

Felluce'de Amerikan Kâbusu     
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BAĞDAT- Amerika, Irak’ta ‘direnişin başkenti’ olarak adlandırılan Felluce’yi önce 

kuşatma altına aldı, ardından yoğun bombardımana başladı. 200 bin kişinin terk ettiği 

şehirde, 50 binden fazla sivil bulunuyor. Amerika’nın ‘direnişçi avı’nın, binlerce 

masum sivilin ölümüne sebep olmasından korkuluyor. Bağdat’ın Amiriye semtinde 6 

kişilik ailesi ile birlikte yaşayan Ebu Kasım’ın evinde, iki haftadır sıra dışı bir kalabalık 

var. 62 yaşındaki Ebu Kasım, Amerikan askeri müdahalesi öncesi Felluce’den kaçan 51 

hemşehrisine kapılarını açmış. Aslında ev bu kadar kalabalığı ağırlamak için müsait 

değil. Ama, gidecek başka yerleri olmayan bu insanları Ebu Kasım, büyük bir 

misafirperverlikle ağırlamaya çalışıyor. 51 kişinin çoğu çocuklardan oluşuyor. Evde 

kazanlarla pişirilen yemekler, bazen herkesi doyurmaya yeterli olmuyor. Ama, onları ve 

Ebu Kasım’ı üzen ne evdeki kalabalık ne de yetmeyen yemekler. Hepsinin aklı, 

Felluce’yi terk etmeyen veya edemeyen akraba ve komşularında.  

 

ABD’nin “Hayalet Öfke” adını verdiği kuşatma ve operasyon başlamadan önce 

Felluce’yi terk eden 200 binden fazla sivilin çoğu Bağdat’taki yakınlarına sığınmış. 100 

kişinin sığındığı evler bile var. Ancak onlar yine de şanslı denebilir. En azından içecek 

su ya da yiyecek ekmek bulmaları mümkün. Zaten Irak halkı, kendileri gibi işgalin ağır 

bedelini ödemek zorunda kalan bu mağdur insanlara ellerinden gelen yardımı 

yapmaktan geri durmuyor. 

 

    



Bağdat’ta Sünni Ulemalar Heyeti’nin merkezi Ummul Kura Camii’nin bahçesi, 

Felluce’ye ve mağdurlara gönderilecek yardım malzemeleriyle dolu. Gıda ve giyim 

yardımı yapanlar Sünnilerle de sınırlı değil. Cami avlusuna elindeki yiyecek ve giyecek 

dolu poşeti bırakanlardan biri Hasan Imari. Iraklı bir Şii olan Imari, poşetteki çocuk 

elbiselerini gösteriyor: “Bu Necef’te ABD saldırısı sırasında ölen oğlumun giysileri.” 

Saldırıların ramazan ayında olduğuna dikkat çeken Imari, “Hiçbir Arap ülkesi, hiçbir 

İslam ülkesi bir şey demiyor.” diyerek şaşkınlığını dile getiriyor.  

 

Ancak, bu yardımları, Felluce’de şehri terk edemeyen 50 binden fazla insana ulaştırma 

imkanı yok. Şehri kuşatan 12 bin ABD ve 3 bin Irak askeri giriş çıkışları tutmuş 

durumda. “Pencere kapandı.” diyerek, şehirdeki direniş yaşındaki bütün erkekleri 

tutuklayacaklarını belirtiyorlar. Bir taraftan hava bombardımanları yapan ABD 

ordusu, şehrin suyunu ve elektriğini de kestiği için Felluce’de tam bir insanlık dramı 

yaşanıyor. ABD, Nisan 2004’te de şehri kuşatmış, ancak insanî yardım malzemelerinin 

sivillere ulaştırılmasına izin vermişti. ABD o zaman 2 bin askerle Felluce’yi kuşatma 

altına almış, Necef’te de başlayan direniş üzerine anlaşmalı bir şekilde geri çekilmişti.  

 

ABD bu kez, Felluce düşmeden operasyonu bitirmeye niyetli görünmüyor. Amerikan 

askerî çevreleri, Felluce operasyonunu “1945’teki Japonya’nın İwo Jima Adası 

saldırısından ve 1953 Kore Savaşı’ndan bu yana en büyük savaşımız.” olarak 

nitelendiriyor. “Hayalet Öfke” saldırısı, bu iki savaştan sonraki en büyük operasyon 

olabilir, ama Felluce’de farklı olarak “şehir savaşı” yapılıyor. Şehir savaşları, en zorlu 

savaşlar olarak kabul ediliyor. 1950’de 500 milyon insan şehirlerde yaşarken, bu rakam 

bugün 3 milyara yaklaşmış durumda. Dolayısıyla, savaş taktiği olarak da şehir savaşları 

artık daha fazla ön plana çıkıyor. 

 

Şehrin yerleşim birimleri ve karmaşık sokak yapısı, direnişçiler için gizlenme imkanı 

sağlıyor. Askerî birlikler buna karşılık ağır hareket etmek zorunda kalıyor. Binalara 

veya sokak aralarına gizlenmiş direnişçiler karşısında açık hedef haline gelebiliyorlar. 

Vietnam’da Vietkong gerillaları nasıl ormanlık alanlara sığınıyorsa, Felluce’de yerleşim 

yerleri direnişçiler için orman vazifesi görüyor. Dahası, çok sayıda sivil vatandaş, bir 

nevi canlı kalkan haline geliyor. Bu da sivil katliamlarını artırıyor. 

 

Felluce’den önceki en bilinen şehir savaşları, 1942’de Rusya Stalingrad’da, 1968’de 

Vietnam Hui’den, 1993’te Somali Mogadişu’da ve 1994’te Çeçenistan Grozni’de 

yaşandı. Mogadişu’da ABD, 18 komandosunu kaybetmişti. Ama, geniş çaplı bir savaş 

değildi bu. Stalingrad, şehir savaşlarının anası olarak kabul ediliyor. Ancak Alman ve 

Rus düzenli orduları arasında geçtiği için Felluce ile örtüşmüyor. Hui ve Grozni ise, 

Felluce’deki savaşla benzerlikler içeriyor. Her ikisinde de hava ve kara ateş gücü zayıf 

gerilla güçleriyle, sayıca ve silah donanımı çok güçlü düzenli birlikler karşı karşıya 

geldi. Sonuç, ağır bir şekilde yıkıma uğramış bir şehir ve hayatını kaybeden binlerce 

sivil olmuştu.  

 

ABD’nin “Hayalet Öfke” operasyonu da, geride hayalet bir şehir bırakacak gibi 

görünüyor. Amerika, muhtemel asker kayıplarını azaltmak için sokak çatışmalarına 

girmek yerine, direnişçilerin varlığını tespit ettiği yerleri ağır bir bombardımandan 

geçiriyor. Direnişçilerin olabileceği kaygısıyla “camiler şehri” olarak bilinen 

Felluce’deki 120 caminin yarısını vurmuş durumdalar. ABD, şehre girişte ilk olarak 

hastaneyi ele geçirdi. Aslında, ibadethane ve hastanelerin vurulması, uluslararası savaş 

hukukuna aykırı. Ancak ABD, hesap sorulamamanın verdiği bir güçle pervasız 



davranıyor. ABD’nin, yine kullanımı yasak olan ‘misket bombaları’nı da kullandığı 

kaydediliyor.  

 

ABD’nin 15 bin asker eşliğinde hava ve yer bombardımanlarıyla başlattığı operasyonun 

hedefi bin 200 ila 3 bin arasında değiştiği tahmin edilen direnişçileri yok etmek. ABD, El 

Kaide ile bağlantılı olduğunu düşündüğü Ebu Zerkavi’nin ve ona bağlı direnişçilerin 

Felluce’de üstlendiklerini düşünüyor. Zerkavi’nin Tevhid ve Cihad Örgütü, Irak’ta 

sayıları 200’ü bulan kaçırma ve rehinelerin başını kesme eylemlerinin de sorumlusu 

olarak kabul ediliyor. Ürdün asıllı olan Zerkavi’nin Irak’a, Kuzey Irak’taki Ensar el 

İslam’la temas kurarak geldiği iddia ediliyor. Zerkavi, FBI’ın en çok arananlar 

listesinde ve başına 25 milyon dolar ödül konulmuş durumda. Zerkavi’nin peşindeki 

ABD için Felluce’de sokakta kımıldayan her canlı birer hedef. Bu sebeple Felluce’deki 

halk, evlerinden veya bodrumlarından dışarı çıkmamayı tercih ediyor.  

 

“6 gündür bodrumdayız” 

 

Aksiyon’a, kuşatma altındaki Felluce’den uydu telefonu ile bilgi veren 26 yaşındaki 

Iraklı Visam Maliki, 6 gündür ailesiyle birlikte şehrin güney tarafındaki evinin 

bodrumunda hayatta kalmaya çalıştıklarını anlatıyor. Evdeki yiyeceklerin bitmek üzere 

olduğunu belirten Maliki, “Her an bir uçağın başımızın üzerine bomba bırakacağı ya da 

ev duvarının bir tank tarafından üzerimize yıkılacağı korkusuyla yaşıyoruz.” diyor. 

Gelişmeleri pili bitmekte olan bir radyodan takip etmeye çalıştığını belirten Maliki, 

Felluce’den gidecek bir yeri olmadığı için ayrılmadığını belirtiyor. Şehirde sokağa 

çıkmanın ölüm anlamına geldiğini ifade eden Maliki, komşularla bile 

haberleşemediklerini, onların durumlarını bilmediğini kaydediyor.  

 

8 Kasım’daki Felluce operasyonun hazırlıkları iki hafta öncesinden başladı. Ancak, 

ABD seçimlerine menfi bir etki yapmaması için geciktirildi. Bush’un yeniden seçilmesini 

“savaşa destek” olarak yorumlayan yönetim, operasyonu Ramazan ayı, Kadir gecesi ve 

Bayram’a rağmen başlattı. Geçmişte, Müslümanlara saygı için Ramazan ayında saldırı 

yapmayan ABD, Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın seçimlerden sonra açıkladığı 

“Saldırgan dış politika devam edecek.” sözüne uygun seyir izliyor. ABD’nin hukuk 

ihlallerine ve sivil katliamlarına güçlü bir muhalefetin olmaması da, Beyaz Saray’daki 

yönetime hareket serbestisi sağlıyor. ABD açısından Felluce saldırısı bir yönüyle, direniş 

karşısında güç ve kararlılık göstergesi.  

 

ABD aynı zamanda Felluce’de, bir nevi teknoloji şovu da yapıyor. Amerikan MSNBC 

kanalının verdiği bilgiye göre ABD’nin, Felluce operasyonuna 20 çeşit askerî hava aracı 

katılıyor. Bunun 10 tanesi F-16, F-18 ve AC-130 gibi sabit kanatlı saldırı uçakları. 7 

tanesi predator uçakları gibi insansız keşif ve saldırı uçakları, 3 tanesi de Black Hawk ve 

Cobra tipi askerî savaş helikopterleri. ABD’nin hava operasyonunu, Felluce içlerine 

sızan 10 tane tim yönlendiriyor. Timler, direnişçilerin olduğu yerleri lazerle tespit 

ediyor, sonra da konumlarını tam olarak bombardıman için bildiriyor. ABD’nin Felluce 

kuşatmasına, 155 mm’lik Howitzer topları, zırhlı araçlar ve uzun menzilli silahlar da 

katılıyor. 

 

ABD’nin kayıpları yüksek 

 

Buna rağmen ABD Genelkurmay Başkanı Richard Myers’ın açıkladığına göre, Felluce 

operasyonunun ilk üç gününde 18 Amerikan deniz komandosu hayatını kaybetti, 172 



tanesi de yaralandı. Çatışmalarda ölen Irak askerlerinin sayısı 5, yaralı Iraklı asker 

sayısı da 69. ABD, operasyonda öldürülen direnişçi sayısının ise 600 olduğunu açıklıyor. 

ABD saldırılarında ne kadar sivilin hayatını kaybettiği ise meçhul. Yoğun 

bombardımandan yıkılan çok sayıda bina ile birlikte binlerce sivilin hayatını kaybettiği 

tahmin ediliyor. Felluceliler, yaralılarını hastaneye götüremiyor. Zira, hastane de yok, 

tıbbi malzeme de... Dahası, sokağa çıkma izni de... Felluce halkı, ölülerini bahçelerine 

gömmek zorunda kalıyor. Şehirde kelimenin tam anlamıyla “sessiz” bir katliam 

yaşanıyor.  

 

ABD’nin Felluce operasyonunun tek hedefi Musab el Zerkavi değil tabii. ABD, Irak’ta 

“direnişin sembolü” hâline gelen şehirde denetimi sağlayarak, Irak’ta kontrolü 

tamamen elde etmek istiyor. ABD, savaşın başından bu yana Felluce ve Ramadi’de 

şehrin kontrolünü üstlenememişti. Felluce operasyonu aslında adım adım geldi. ABD 

önce Necef’te Mukteda el Sadr liderliğindeki Şii direnişini bitirdi. Şiiler’in Bağdat’ın 

içerisindeki Sadr semtindeki direnişleri de aynı şekilde, anlaşmayla sona erdirildi. 

Ardından Sünni Üçgeni içerisinde yer alan Samarra’nın denetimini ele geçirdiler. 

Sıranın Felluce’ye geldiği bir yönüyle belliydi.  

 

Felluce’nin kalbinde yer aldığı ‘Sünni Üçgeni’ ABD’nin Irak’ta kâbusu oldu. Ramazan 

ayının ilk iki haftasında, ABD ve koalisyon güçlerine saldırıların yüzde 25 arttığı ve 

günde ortalama 80’e ulaştığı kaydediliyor. Yapılan saldırıların yüzde 80’i, Bağdat, El 

Anbar, Selahaddin ve Ninova gibi Sünnilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları eyaletlerdeki 

18 şehirde gerçekleşmiş. ABD, Sünni Üçgeni’nde yoğunlaşan direnişi durdurabilmek 

için, başta Felluce olmak üzere tüm şehirlerde denetimi sağlamak istiyor. Böylece, ocak 

ayında ülke genelinde seçim yapılacak şekilde bütünlük de tesis edilmiş olacak.  

 

Felluce’de direnişin bu derece güçlü olmasında tarihi ve güncel sebepler rol oynuyor. 

Fırat kenarında kurulu şehir, Amman ve Şam’ın güzergâhında. 1920’de İngilizlere karşı 

direnmiş. Saddam muhalifliğinin dahi güçlü olduğu bir şehir. Sünni din adamlarının 

yetiştiği, medreseler ve camiler şehri olarak biliniyor. Sünni Üçgeni’nin tamamı gibi, 

onlar da Irak’ta Saddam rejiminin iskeletini, ordu ve bürokrasinin esasını 

oluşturuyordu. Saddam rejimi yıkılıp ordu, polis ve Baas bağlantılı bürokrasi yok 

edilince, Irak’ta azınlık konumuna düştüler. Bu da tarihi arka planı ile birlikte direnişi 

besledi. Felluce’nin bir diğer avantajı da, labirenti andıran dar sokakları ve 300 bin 

nüfusu büyük oranda iki aşiretin oluşturması. Bütün bunlar, şehrin direniş gücünü ve 

kabiliyetini artıran etkiler yaptı.  

 

Şehir düşse de direniş bitmiyor 

 

Bu özelliklerine rağmen Felluce’nin, ABD’nin “asimetrik” üstün askerî gücü karşısında 

ne kadar direnebileceği belli değil. Hui ve Grozni örnekleri, direnişçilerin yer altından 

çıkıp düzenli savaşa yönelmeleri halinde ağır kayıplar verdiklerini ve birkaç hafta 

içerisinde pes ederek, şehri terk ettiklerini gösteriyor.  

 

ABD, Hui’de 25 gün süren direnişte 500 küsur kayıp verirken, şehrin yarısı yok 

edilmişti. Benzer bir tablo, Rus ordusu tarafından Grozni’de de sergilendi. Şehir 

savaşları arasında sayılmasa da, şehir katliamları arasında kabul edilen 1982’deki 

Suriye’nin Hama katliamı da geride yıkılmış bir şehir ve çoğunluğu sivil binlerce ölü 

bırakmıştı. ABD’nin aşırı güç kullanımı sebebiyle Hama ile Felluce arasında benzerlik 

kuranlar da var.  



 

Ancak, şu ana kadar yaşanan tecrübeler, direnişin sembolü şehirlerin düşmesinin, 

direnişi bitirmek anlamına gelmediğini gösteriyor. Vietnam’da Hui sonrası direniş 

devam ettiği gibi, Grozni sonrası Çeçenistan’da da direniş sürdü. Benzer bir seyir, 

İngiltere’nin Kuzey İrlanda’da IRA’nın elindeki kurtarılmış bölgeleri ele geçirmesi 

sonrasında da yaşandı. Gerillanın tekrar yer altına inmesi bazı zamanlarda, daha etkili 

saldırılar yapmasına da sebep oluyor.  

 

Kaldı ki, direnişi yok etmek için Felluce’de yoğunlaştığında, ABD’ye karşı direniş 

saldırıları görülmemiş şekilde diğer şehirlere yayıldı. Bağdat, Ramadi, Bakuba, 

Samarra ve Beiji’de bombalı araçlarla saldırılar gerçekleşti. Çoğunluğu Irak askeri ve 

polisi 200’e yakın insan hayatını kaybetti. Musul’da, uzun bir aradan sonra direnişçiler 

yeniden sahneye çıktı. Irak’ta 138 bin asker bulunduran ABD, 12 bin askerini sadece 

Felluce’de toplayınca diğer bölgelerde güvenlik açıkları oluştu. ABD, Irak’taki asker 

sayısını, direniş beklemediği için en alt seviyede tutmuştu. Afganistan’da 20 bin askerin 

denetimi sağlamasından hareket edilmişti. Ancak, Irak’ta kalabalık nüfuslu şehirlerin 

sayısı daha fazla. Bu sebeple, tam denetim için, en az 400 bin askere ihtiyaç duyulduğu 

kaydediliyor.  

 

ABD bu açığını, kendi yetiştirdiği asker ve polislerle kapatmaya çalışıyor. Ancak 

ABD’nin, direnişçilerle mücadelede Irak asker ve polisini de kullanması, Irak’ta iç 

çatışmayı da körüklüyor. Bağdat polis teşkilatında çalışan Haydar Cuburi, ülkedeki 

terör eylemlerinin bitmesini istediğini, ancak Felluce operasyonunun kabul edilemez 

olduğunu söylüyor. Operasyona Irak askerinin katılması sebebi ile direnişçilerin açık 

hedefi haline geldiklerini ifade eden Cuburi, “Eğer saldırılar devam ederse, can 

güvenliğim için bu işi bırakabilirim.” diyor. ABD açısından, yeni Irak polisi ve askerî 

açısından bir diğer sıkıntı da direnişçilerin Iraklı asker ve polislerin arasına sızarak 

bilgi toplamaları. 

 

ABD, Felluce saldırısıyla direnişi azdırabileceği gibi, Irak halkında ABD karşıtlığını 

daha da körüklüyor. Hui ve Grozni’de olduğu gibi, şehir savaşlarında direnişçiler 

yenilse de, üstün gelen tarafın aşırı şiddete başvurması ve sivil kayıplarının fazlalığı 

düşmanlığı daha da besliyor. Lancetmedical Journal tarafından geçtiğimiz ay 

yayımlanan bir araştırma, Irak’ta ABD işgali ve sonrasında sanıldığı gibi 10 ila 30 bin 

arasında değil, 100 bin kadar sivilin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Irak’ta 1000 

aile üzerinde, savaştan önceki 15 ay ve savaştan sonraki 18 ayı kapsayan ölüm ve doğum 

araştırması, çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Irak’ta, ABD işgali öncesine göre ölüm 

riski iki buçuk kat artmış durumda. Yani, Irak halkı ABD işgali ile Saddam’dan daha 

güvensiz bir ortamda yaşıyor. Sivil kayıplar sanıldığının çok üstünde.  

 

Nitekim, Sünni Ulemalar Heyeti Başkanı ülkedeki tüm muhalif grupları bir araya 

getirerek ortak bir baskı mekanizması kurmaya çalıştı. Felluce operasyonunun 

dördüncü gününde Bağdat’ta Ummul Kura Camii’nde bir araya gelen heyette, 

Hıristiyan temsilcilerle Şii Sadr Grubu’nun temsilcileri de yer aldı. Toplantıda, Felluce 

operasyonunun bir an önce durdurulmaması halinde, ABD karşıtı açıktan “genel cihad” 

ilân edileceği ifade edildi. El Dari’nin evi, açıklamalardan rahatsızlık duyan ABD 

askerleri tarafından bir gün sonra basıldı. El Dari ve Ulema Heyeti üyeleri toplantı 

sonrası garip bir şekilde ulaşılamaz hâle geldiler.  

 

Felluce baskını ile ocak ayındaki genel seçimlerin güvenli olarak yapılabilmesini ve 



siyasi birliği hedefleyen ABD, bu konuda da beklediğinin aksi bir gelişme ile yüz yüze 

kalabilir. Felluce baskını sebebi ile, Iyad Allawi başkanlığında atanmışlar hükümeti 

içerisinde yer alan en büyük “Sünni” parti, Irak İslam Partisi hükümetten çekildi. Parti 

Genel Başkanı Muhsin Abdülhamit, Sanayi Bakanı olarak görev yapan Haşim el 

Hecani’yi hükümetten çektiğini açıkladı. Ocak seçimleri ile ilgili bir diğer gelişme de, 

Sünni Ulemalar Heyeti Üst Kurul Şûra Başkanı Mehdi el Semadai’nin seçimleri boykot 

çağrısı oldu. Irak nüfusunun üçte birini oluşturan Arap Sünniler, seçime gitmedikleri 

takdirde, ocak seçimleri olaysız ve hilesiz bile gerçekleşse temsil keyfiyeti tam olarak 

oluşmadığı için aslında bir anlam ifade etmeyecek.  

 

Washington’daki Strateji ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSİS) askeri 

stratej Anthony Cordesman da, “Askeri zafer kazanmak, hikâyenin bir parçasıdır. 

Vietnam’da olduğu gibi, Geçici Hükümet politik zaferi kazanamazsa, ABD’nin askerî 

zafer kazanması hiçbir anlam ifade etmez.” tespitinde bulunuyor. Felluce’deki savaşın, 

Irak anayasasının ve Irak’ta Sünnilerin de kabul edeceği federal siyasi yapının 

başlangıcı olduğunu savunan Cordesman, politik savaşın günler, haftalar değil, aylar 

süreceğini ifade ediyor.  

 

Ya Zerkavi de yoksa! 

 

ABD açısından askerî operasyonu başarısız kılacak unsurlardan bir diğeri de, Felluce 

“katliamının” sebebi olarak gösterilen Musab el Zerkavi’nin ele geçirilememesi olacak. 

ABD, Afganistan’a Üsame bin Ladin, yardımcısı Eymen el Zevahiri ve Molla Ömer’i ele 

geçirmek için girmiş, ama hiçbirine ulaşmayı başaramamıştı. İki yılı aşkın süredir, 

bütün bu isimlerin nerede oldukları bilinmiyor. Ancak, yaptıkları yazılı ve görüntülü 

açıklamalar sebebiyle hayatta oldukları biliniyor. ABD, benzer başarısızlığı Felluce’de 

de gösterdiği takdirde, operasyona karşı halkın tepkisi daha da artacaktır.  

 

Zaten Felluceli direnişçiler, Zerkavi’nin şehirlerinde olmadığını, ABD’nin şehre girmek 

için bu bahaneye başvurduğunu iddia ediyorlardı. ABD, şehri kuşattıktan sonra 15-45 

yaş arası erkeklerin tamamını tutuklayacağını açıklamıştı. ABD askerlerinin işkenceleri 

ile dünyaya adını duyuran Ebu Garip Cezaevi, Felluce şehrinin girişinde yer alıyor. 

ABD’nin bu açıklamaları, “Gideceği yeri olmayan insanlar üzerinde, ölümden başka 

açık kapı bırakmıyor.” şeklinde yorumlanmıştı. Felluce’nin özellikle güney bölgelerinde 

şiddetli çatışmaların yaşandığını belirten direnişçilere yakın kaynaklar, ABD’nin 

kayıplarını az gösterdiğini, kendilerinin de şu ana kadar 600 kayıp vermediklerini 

söylüyor. Direnişçiler, 15-45 yaş arasında öldürülen sivil erkeklerin de direnişçi 

gösterildiğini iddia ediyor. 

 

Felluce’de kabusa dönen ABD müdahelesinin ne zaman biteceğini bugünden kestirmek 

mümkün değil. Bağdat’ta yakınlarına sığınan insanların evlerine kısa sürede 

dönemeyecekleri ve Felluce’deki 50 bini aşkın insanın ramazandan sonra bayramı da 

burukluk ve acı içinde geçirmek zorunda kalacakları belli. Ancak, Felluce düşse de 

Irak’ta direnişin bitmeyeceği artık açıkça görülüyor. “Hayalet Öfke” operasyonu 

başarısızlıkla biterse, bu kez ABD’nin planlarının üzerine Felluce kâbusu çökecek gibi 

gözüküyor. 

  

  



ABD NAPALM KULLANIYOR 

 

İşte insanlığın öldüğü an!..  

16.11.2004, 10:08 

  

Irak'ın Felluce kentinde operasyon düzenleyen Amerikan deniz 

piyadelerine mensup bir asker, bir camideki ağır yaralı ve silahsız 

Iraklıyı televizyon kameralarının önünde başından vurarak öldürdü. 

Pentagon söz konusu asker hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

  

 

  

Olay, Amerikan televizyonlarının çoğunda birinci haber olarak 

gösterilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) söz konusu asker 

hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Felluce'de operasyon 

düzenleyen deniz piyadeleriyle birlikte bölgede bulunan NBC televizyonu 

muhabirine göre olay şöyle gelişti:  

"Operasyonun cuma günkü bölümünde, Amerikan deniz piyadelerine 

bağlı bir grup asker, Felluce'deki bir camide direnişçilerle çatışmaya 

girdi. Çatışmada, 10 Iraklı olay yerinde öldürüldü, 5'i yaralandı.  

Söz konusu birlik, yaralı Iraklıları, daha sonra başka bir grup asker 

tarafından teslim alınmak üzere camide bıraktı, ancak yaralı Iraklıları 

almaya kimse gelmedi.  

Bu olaydan bir gün sonra, ikinci bir deniz piyadesi birliği, ilk olayın 

olduğu camiyi yeniden bastı ve zaten yaralı olan 5 Iraklıdan 4'ünü 

uzaktan ateş ederek vurdu.  

O sırada içeri giren bir Amerikan deniz piyadesi, ağır yaralı ve silahsız 

Iraklılardan birinin kıpırdadığını gördü. Bunun üzerine asker, "Ölüyor 

numarası yapıyor!" diyerek, ağır yaralı Iraklıyı tek kurşunla başından 

vurdu."  

Uzmanlar, ilk çatışmada yaralandıktan sonra etkisiz kalan 5 Iraklının 

savaş esiri muamelesi görmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını 

söylediler.  

  

‘Rusya Risâle-i Nur’a 

muhtaç’ 

 

BU 

gelişme,Bediüzzaman’ın 



talebesi Mustafa 

Sungur tarafından 

kaleme alınan bir 

lâhika ile duyuruldu. 

Lâhikada, Moskova 

başta olmak üzere 

Petersburg, Kazan, 

Novosibirsk, Perm ve 

Omsk şehirlerinde 

Risale-i Nur’un neşri 

çalışmaları devam 

ederken, Omsk’ta 

eserlere karşı açılan 

dâvânın bütün Rusya’yı 

meşgul eden bir 

gündem konusu haline 

getirildiği ifade 

edilerek, dokuz ay 

süren dâvâda “ittifakla 

beraat ve serbestiyet” 

kararı verildiği 

bildirildi.  

LÂHİKADA şöyle 

denildi: “Birçok 

mahfellerde sorgu sual 

açılmış, bilirkişi ve 

müftüler cemaati 

eserleri tetkik ederek 

değil aleyhte bulunmak, 

‘Nur Risalelerinin 

bahsettiği hakikatlere 

Rusya daha ziyade 

muhtaçtır, bu kitapları 

toplatmak değil, bizzat 

neşrine çalışmak 

Rusya’nın istikbali için 

elzemdir’ diyerek 

müsbet kanaatler izhar 

edilmiş ve nihayet bu 

bir hafta içinde Omsk 

mahkemesi ittifakla 

Risale-i Nur’un beraat 

ve serbestiyetine karar 

vermiştir.”  

  

Bediüzzaman 

Hazretlerinin 



taleberinden Mustafa 

Sungur’un Rusya’daki 

müjdeli haberler 

vesilesiyle gazetemize 

faks çektiği lahika 

mektubu  

  

Aziz, sıddık 

kardeşlerimiz!  

Gelen Mevlit 

Kandilinizi bütün ruhu 

canımızla tebrik ederiz.  

Saniyen; son günlerde 

yalnız Rusya’yı değil, 

hem bu memleketi ve 

âlem-i İslâmı ve nev-i 

beşeri alâkadar edecek 

ve neticeleri itibariyle 

bütün insanlık için 

saadetli bir hadiseyi 

kardeşlerimizin 

nazarına arz ederiz.  

Şöyle ki:  

Tahminen on aydan 

beri Rusya’daki 

İbrahim Salihoğlu 

kardeşimiz ile beraber 

oradaki Nurcu 

kardeşlerimiz 

delâletiyle başta 

Moskova olarak, 

Petersburg, Kazan, 

Novosibirsk, Perm, 

Omsk şehirlerinde 

Risâle-i Nur tâb ve 

neşredilmeye devam 

ederken Omsk şehrinde 

neşredilen Risâlelerin 

taharrîsiyle bütün 

Rusya çapında 

şâşaalandırılarak 

eserlerin neşrine karşı 

mahkemeye verilmişti. 

Mahkeme dokuz ay 



sürdü, bu arada birçok 

mahfillerde sorgu sual 

açılmış, bilir kişilere 

eserler gönderilmiş, 

bilhassa baş müftülük 

dairesinden geniş 

muhtevalı raporlar 

istenmiş, muhalif ve 

muvafık cemaatlerden 

görüş alınmış, bilirkişi 

ve müftüler cemaati 

eserleri tetkik ederek 

değil aleyhde 

bulunmak, “Nur 

Risâlelerinin bahsettiği 

hakikatlere Rusya daha 

ziyade muhtaçtır. Bu 

kitapları toplatmak 

değil, bizzat neşrine 

çalışmak Rusya’nın 

istikbali için elzemdir” 

diyerek müsbet 

kanaatler izhar edilmiş 

ve nihayet bu bir hafta 

içinde Omsk 

Mahkemesi ittifakla 

Risâle-i Nur’un 

beraatine ve 

serbestiyetine karar 

vermiştir. Bu 

münasebetle asrın en 

büyük meselesi 

Rusya’da da istikrara 

kavuşmuştur. Muazzez 

Üstadımız Bediüzzaman 

Said Nursî 

Hazretlerinin 1950 

yıllarında yazdığı bir 

mektubunda ifade ettiği 

ki:  

“İki dehşetli harb-i 

umumînin neticesinde 

beşerde hâsıl olan bir 

intibah-ı kavî ve beşerin 

tam uyanması cihetiyle 

katiyen dinsiz bir millet 

yaşamaz. Rus da dinsiz 

kalmaz. Geri dönüp 



Hıristiyan da  

olamaz. Olsa olsa küfr-

ü mutlakı kıran ve hak 

ve hakikate dayanan ve 

hüccet ve delile istinad 

eden ve aklı ve kalbi 

ikna eden Kur’ân ile bir 

müsalaha veya tabi 

olabilir. O vakit dört 

yüz milyon ehl-i 

Kur’ân’a kılıç 

çekemez.”  

Elli beş sene evvel Hz. 

Üstadımızın yazdıkları 

ve Lâhikalarda yer alan 

bu mektubu bilhassa 

Rusya’daki İslâmî 

gelişmelerle ortaya 

çıkmıştır. Hüccet ve 

deliller hazinesi olan 

Risâle-i Nur’un 

Rusya’da intişarı 

Allah’ın inayetiyle pek 

sür’atle inkişaf etmiştir. 

İnşallah bu hadise ile 

imana muhtaç gönüller 

aradıkları hakiki 

teselliye, Nur ve saadete 

Kur’ân-ı Hakîm’in ezelî 

hakikatinden fışkıran 

Risâle-i Nur ile 

kavuşacaklarına, 

hadiseler işaret 

etmektedir.  

  

Mustafa Sungur  

  

13.04.2005 

  

  

Bir ‘papaz’ hikayesi 
 

  



|   Adem Yavuz Arslan -  

Eski Papaz yeni Müslüman İlker Çınar’ın ifşaatları devam ediyor. “Misyonerlerle 

çalışmaya 1987-1993 yılları arasında 6 yıl ara verdiğinizde nerede, ne yaptınız?” 

sorusuna, “Bazı konular millî güvenlikle ilgilidir, açıklayamam.” cevabını veriyor.  

Türk insanı onu ve çalışmalarını, bir TV programına kafasında kese kağıdı ile çıkıp 

yaptıklarını anlattığı zaman tanıdı.  

 

Açıklamalarına göre 1987’den beri misyonerlerin içindeydi, gösterdiği üstün başarı 

sebebiyle başpapazlığa kadar yükselmişti. Son olarak Tarsus’taki kilisenin 

pastörlüğünü yapıyordu. Fakat “misyonerlerin gerçek niyetlerini gördüğünü” 

söyleyerek ayrıldı ve şimdi 15 yılını geçirdiği teşkilatı anlatıyor. İddiaları yenir yutulur 

cinsten değil; çünkü misyoner teşkilatların Türkiye için ayırdığı bütçenin 73 milyar 

dolar olduğunu, Türkiye’deki bazı yabancı kurumlar üzerinden para transferlerinin 

yapıldığını, Türkiye genelinde şu ana kadar 15 milyon 600 bin adet İncil dağıtıldığını 

öne sürüyor. İncillerin korsan basıldığını, dağıtımının da gizli yapıldığını belirtiyor. 

Türkiye’deki bazı yabancı misyonların kendilerine destek olduğunu, ciddi anlamda 

mali destek verdiklerini iddia ediyor. 

 

Anılarını “Şifre Çözüldü” isimli bir kitapta toplayan İlker Çınar, bazı sorulara net 

cevap veremiyor. “Misyonerlerle çalışmaya 1987 ile 1993 yılları arasında 6 yıl ara 

verdiğinizde nerede, ne yaptınız?” sorusuna, “bazı konular milli güvenlikle ilgilidir, 

açıklayamam.” cevabını veriyor. İlker Çınar, Türkiye’nin her yerinde faaliyette 

bulunmuş, teşkilatı ve mensuplarını tanıyan bir kişi olarak önümüzdeki günlerde de 

gündeme gelecek. Ama, hayatı ve çalışmalarında soru işaretleri bırakan, 

cevaplandırılması gereken çok sayıda tartışmalı nokta var. 

 

-Öncelikle şuradan başlayalım. İlker Çınar kimdir? Ailesi kimdir, nereden gelmiştir? 

 

20 Ocak 1970 Tarsus doğumluyum. Ailem aslen Sivaslı. 1930’larda Tarsus’a 

göçmüşler. Babam terziydi. Orta halli bir Anadolu esnafıydı. Dört kardeşiz. 

 

-Sonradan bir papaz yetiştiren bu ailenin dini yaşantısı nasıldı? 

 

Babam bayramdan bayrama namaz kılardı; ama bize dini öğrenmemizi telkin ederdi. 

Kendisi bize birşey öğretmedi. Ama benim dini konulara merakım vardı. Daha 

lisedeyken dini konuları araştırıyordum. 

 

-Misyonerlerle temasınız nasıl oldu? İlk tanıştığınız kişi kimdi? 

 

Lise son sınıftaydım. Bir gazetede İncil ilânı görmüştüm. Mektup yazıp İncil istedim. 

İncil’in beraberinde kurs olarak tabir edilen bir takım sorular da vardı. Onları 

cevaplayıp geriye yolladım. Sonra yenileri geldi. En sonunda kursların yanında bir de 

misyoner geldi. 

 

-İrtibata geçtiğiniz yer neresiydi? 

 

İncil Bilgilendirme Merkezi. İstanbul’da bir yer. Misyonerlik faaliyetlerinin koordine 

edildiği merkezdir ve başında bir yabancı bulunur. Misyonerler de dağıtılan İnciller de 

buradan koordine edilir. 



 

-Bu merkez her İncil isteyene misyoner yolluyor muydu? Ya da neden size kitaplarla 

birlikte bir misyoner yolladılar? 

 

Ben gelen kursları takip ettim, sorulara net cevaplar verdim ve meraklı bir imaj 

çizdim. Her gelen mektuba evet dedim. Bu aşamadan sonra gönderdiler misyoneri. 

Yaklaşık 3 ay sürdü bu mektuplaşma. 

 

-Kim gelmişti peki? 

 

İsviçreli Heinz Wiessh’ti. Sorulara verdiğim cevaplardaki isabetten ötürü doğru yolda 

olduğumdan bahsetti. Beni yüreklendirici sözler söylüyordu. Hıristiyanlıkla 

ilgilenmeye başlamıştım. 

 

-Ailenizin tepkisi ne oldu?  

 

Gizli yapıyordum; çünkü duysa babam beni evden kovardı. 

 

-Wiessh ile neler yaptınız?  

 

Wieshh benimle ilgileniyordu. Ben de Hıristiyanlığı inceliyordum. 1987 yılının yaz 

ayıydı. Fakat ben bir süre ara verdim misyonerlerden ayrıldım. 

 

-Ne kadar sürdü bu ayrılık, o sürede ne yaptınız? 

 

Bir görevde 6 yıl çalıştım.  

 

-Ne tür bir görevdi bu?  

 

Bu konuda konuşmayalım.  

 

-Bu kurum resmi miydi?  

 

Resmi bir kurumdu. Ama bu konuda başka bir şey söyleyemem. 

 

Peki 1993’te süreç nasıl başladı? 

 

Wiessh’le tekrar irtibata geçtim. Beni diğer misyonerlerle tanıştırdı. 1993’ten sonra 

İncil Bilgilendirme Merkezi’nde çalışmaya başladım. Hıristiyan olduğumu açıklamış 

ve bir yıl sonra da vaftiz olmuştum. 

 

-Kimse 6 yıl boyunca nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı sormadı mı? 

 

Açıkçası soran olmadı. Onlar için bir kişi bile önemliydi. Dostluğumuz birden gelişti. 

Sanki beni bekliyorlarmış. Hemen görev aldım. İyi de para kazanmaya başlamıştım. 

 

-Pozisyonunuz neydi? Size ne için para ödüyorlardı? 

 

İncil Bilgilendirme Merkezi’nde çalışıyordum. Gelen mektuplara cevaplar veriyor, 

bazılarına ziyaretlere gidiyordum. Ayda 400 dolar gibi bir maaş alıyordum. Ayrıca 



harcamalarımı karşılıyorlardı. Kilisenin işlerine bakıyordum. 

 

-Tarsus’taki kiliseyi ne zaman nasıl açtınız? 

 

1994-1995’te ilk kilise evi açtık. Gelen kişilere kitap okuyordum, zaten hazır 

materyaller vardı. Virginia’dan aldığım bir sertifika ile papaz oldum. Daha sonra 

Tiranus İncil Akademisi’ne gittim.  

 

-Nedir bu Tiranus İncil Akademisi? Misyonerlik çalışmalarındaki yeri nedir? 

 

Bu akademi İngiltere’ye bağlı. İngiliz Misyonerler Cemiyeti’nin desteği ile İzmir’in 

Selçuk İlçesi’nde kuruldu. Bütün dünyada geçerli önemli bir okuldur. Öğretmenlerin 

ve okulun masrafları dış kaynaklıdır. Okulda kaliteli bir eğitim vardır ve buradan 

mezun olanlar “misyolog ve teolog” olarak adlandırılır, papaz yardımcısı gibi bir 

pozisyonla işe başlar. Ben 2000 yılında buradan mezun oldum. Eşimle birlikte burada 

eğitim aldım.  

 

-Ailenize gelelim. Eşiniz Müslüman çocuklarınız Hıristiyan ismi taşıyor. Evlenirken 

eşiniz Hıristiyan olduğunuzu biliyor muydu? 

 

Eşim bilmiyordu. Güvenini kazandığım için problem olmadı. Evlenmeden önce 

söyledim.  

 

-Papazdınız, bugüne kadar çocuklara Hıristiyanlık öğrettiniz. Şimdi din değiştirdiniz. 

Çocuklara ne öğreteceksiniz? 

 

Çocuklar bu yaşa kadar (Alpin 5, Elizabeth 3 yaşında) Hıristiyan eğitimi aldı. Bizimle 

beraber kiliseye gidip geldiler. Hıristiyan gibi dua etmeyi öğrendiler. Bundan sonra 

bakacağız.  

 

-Tekrar İncil okuluna dönersek. Yardımcınız Sinan Yorulmaz’la burada tanıştığınızı 

söylemiştiniz. 

 

Bir şeyi açıklık kazandırmak lazım. Sinan, benim çevremdeki onlarca kişiden biridir. 

Kilisede çok fazla görev almamıştır. Pek de yetki verdiğim birisi değildi. Fakat 

medyaya çıkma cesareti gösterdiği için beraber çıktık. Aynı zamanda teyzemin 

oğludur da. 

 

-15 yıl içinde bulunduğunuz misyoner teşkilatı nasıl bir yapıdır? Başında kim vardır, 

alt kademelerde kimler vardır? 

 

Bu teşkilatın başında bulunanlar yabancıdır. Medyada, sağda solda Türk dünyası 

ruhani lideri gibi isimlerle öne çıkan Turgaylar, İhsanlar, İsalar bu yapılanmanın 

hiçbir yerinde yoklar. Onlar, yabancıların kendilerini gizlemek için ön planda 

tuttukları kişilerdir. Bireysel olarak iyi insanlardır ama sistemin içerisinde sadece ön 

planda durmak dışında bir fonksiyonları yoktur. 

 

-Yani Türk Hıristiyanlar paravan mı? 

 

Aynen öyle. Yabancılar parasını ve aklını getirir. Yerli işbirlikçi bulur. Ona “İşte para, 



şuraya kilise açın, şurada şunlarla ilgilenin.” talimatı verirler.  

 

-Nereden geliyor bu para? Kim getiriyor, nasıl getiriyor?  

 

Şunu bilmek lazım. Bu işlerin tamamı kayıt dışıdır. Hiçbiri bankalar üzerinden 

yapılamaz. Nakit ve elden gelir. 

 

-Ne kadar para geliyor?  

 

Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. 

 

-Ne kadar çok?  

 

73 milyar dolar. Uluslararası misyonerlik kurumlarının Türkiye için ayırdıkları bütçe 

tam 73 milyar dolar. 

 

-73 milyar dolar mı? Bu para bir devlet bütçesi kadar büyük. Böyle bir para ile ne 

yapılır, bu ülkeye nasıl gelir? 

 

Bu paranın hepsi bir anda gelmiyor. Para, parça parça gelir. Yatlarla sahile 

bırakmaya gerek yok. Kontrol altında tutulmayan bazı merkezler var. Oradan da 

rahatlıkla para transferi yapılabilir.  

 

-Yine de bana 73 milyar dolar abartı geliyor.  

 

İncil Bilgilendirme Merkezi kayıtlarına göre, 1993’ten 2004’e kadar Türkiye’de 

çalışan misyoner sayısı 1089’dur. Bunların seviyelerine göre 8 bin dolar ile 5 bin dolar 

arasında maaş alırlar. Ayrıca masrafları karşılanır. Kiliselerin giderleri, basılan 

İnciller. Hepsi bu merkezden karşılanır. 

 

-İyi de benim gördüğüm bütün kilise evleri son derece mütevazi. Misyonerler de 

mütevazi yaşıyor. Bu kadar para geliyorsa nerede kullanılıyor bunlar? 

 

Size öyle gösteriyorlar. Çok para harcarlar ama bunu siz göremezsiniz. Mesela 8 Ekim 

2003’te İstanbul’da yapılan bir toplantıda misyoner TV kanalı için hazırlıklar başladı. 

“Turk 7” adında olacak. 

 

-Parayı siz kimden alıyordunuz?  

 

Thomas Tofillon isimli bir Amerikalı veriyordu parayı. Bu bölgeden sorumluydu. 

Tarihi eser kaçakçılığından yargılandı. Mahkeme sürerken kaçtı. 

 

-Para verirken ne gibi talimatlar veriyorlardı. Parayı alın yiyin diye vermiyorlardır 

herhalde? 

 

Özellikle Alevi ve Kürtler üzerinde çalışmamız isteniyordu. Zaten bütün kiliselerde 

Kürtlere ve Alevilere devlet kötülenir, ezilen toplum, sınıf edebiyatı yapılır. Türkleri 

hiç sevmezler, güvenmezler. 

 

-Güvenmedikleri birisine nasıl papazlık rütbesi verip üzerine bir de maaş verirler? 



 

Onların ekmek teknesiyim. Amaçlarına hizmet eden birisiyim. Sevmeseler de benimle 

çalışmak zorundaydılar.  

 

-Kiliselerin ve kilise evlerin dağılışına baktığımızda Doğu Anadolu’da neredeyse hiç 

yoklar. Siz Kürtleri ve Alevileri çok seviyorlar, onlarla ilgileniyorlar diyorsunuz. 

Burada tezat yok mu? 

 

Kürtler ve Aleviler artık Batı Anadolu’da yaşıyor. Doğu’da faaliyette bulunsalar 

dikkat çekerler. Çok iyi rol yapıyorlar. 

 

-Siz de çok iyi rol yapmışsınız 15 yıl boyunca. 

 

Ben de tiyatrocuydum. Yapmak zorundaydım. Para kazanmam gerekiyordu. 

 

-Para kazanmak için mi papazlık yaptınız yani? 

 

İyi kazandık. Sınırsız harcama yetkim de vardı. 

 

-Kilisede neler yapıyordunuz. Tarsus, milliyetçi muhafazakar bir yer. Tepki görmüyor 

muydunuz? 

 

Evet, Tarsus milliyetçi bir yer. Tepki görüyorduk. Özellikle belediye başkanından çok 

tepki gördük. Ama biz fakirleri hedeflemiştik. Evlerini dolaşıp gıda ve para yardımı 

yapıyorduk. Onlara daha sonra İncil ve Hıristiyanlıkla ilgili materyaller dağıtıyorduk. 

Çalışmalarımız yurtdışından da destek görüyordu. Sizin oturduğunuz koltukta Irak’ta 

çalışan bir general bile oturdu. Benim maaşımı veren misyonerle beraber geldiler. 

Benim bağlı olduğum grup benim gibi 10 tane has adam yetiştirmişti. Ben halkayı 

kırdım. Kalan 9 kişi hâlâ görevlerinde. 

 

-Nerede bu 9 kişi. 

 

Hâlâ aktifler ve kiliselerinin başındalar. İsimlerini vermem. Herkes geçimini 

sağlamak, bir şeye inanmak zorunda. 

 

-Misyoner ve İncil sayılarına gelirsek . Yardımcınız Sinan’la birlikte “8 milyon İncil 

dağıtıldı. Sadece geçen yıl Urfa’ da 500 bin İncil dağıttık.” dediniz. Urfanın merkez 

nüfusu 380 bin, köyler dahil 500 bini bulmuyor. Sizin hesaba göre kundaktaki çocuğa 

dahi incil verilmiş olmalı. Nasıl oldu bu? 

 

Türkiye’de on yılda dağıtılan İncil sayısı 15 milyon 600 bin.  

 

-Nasıl yani, biz 8 milyonu bile anlamaya çalışırken şimdi 15 milyonu aştınız. Nasıl 

dağıtıldı bu İncil, nasıl basıldı, parası nerden bulundu? 

 

Korsan basılıyor. Resmi basma yetkisi olan iki kurum göstermelik olarak bir kaç bin 

ya da yüzbin basıyor. Ama dağıtılan İnciller korsan basılıyor, korsan dağıtılıyor. Ben 

yıllarca kilisenin bodrumunda korsan materyal çoğalttım. 

 

-Matematik bilgim beni zorluyor. 15 milyon 600 bin İncil. Korsan da olsa, nerede 



basılır, hangi matbaa bu kadar İncil’i basar, bu kadar para nereden bulunur? 

 

Bir anda basılmadı. On yıllık bir süreç bu. Sadece ben Tarsus ve civarında 5 bin İncil 

dağıttım.  

 

-Ama yine de 380 bin nüfuslu Şanlıurfa gibi bir şehirde, üstelik muhafazakar bir 

şehirde 500 bin İncil’in dağıtıldığını söylemek mantıklı gelmiyor. 

 

Onu Sinan söyledi. Nereden aldı bu bilgiyi bilmiyorum.  

 

-Nereye dağıttınız bu İncilleri? 

 

Her yere, Türki cumhuriyetlere bile yolladık. Hatta Kürtçe İncil bile dağıttık. 

 

-Kürtçe İnciller nereden geldi? 

 

Almanya’dan geldi. Biz talep ediyorduk Thomas bize yolluyordu.  

 

-İncil yazacak kadar hem Hıristiyanlığa hem de Kürtçe’ye hakim olunması gerekir. 

Kimdir bu kişiler? 

 

Siz niyet edin bulunur. Kürtler üzerine oynayan çok sayıda güç var.  

 

-Üzerinde çok spekülasyon yapılan konulardan biri de kilise evler. Türkiye’de ne 

kadar kilise evi vardır? 

 

İşler İncil Bilgilendirme Merkezi’nden yönlendirilir. Buraya bağlı 1089, bağımsız 

olarak da 1883 misyoner çalışıyor. Kilise evleri de her yerde vardır ama görülmezler. 

 

-Misyonerlerin ana hedefi nedir peki? 

 

Amaçları Türkleri Hıristiyan yapmak değil. Türkiye’yi bölmek istiyorlar. Türk 

insanını dininden örfünden uzaklaştırmak için çalışıyorlar. 

 

-Peki papaz iken 2 bin dolar maaş aldığınızı söylüyorsunuz. (kitabında 5 bin yazıyor) 

Ayrıldıktan sonra neyle geçiniyorsunuz? 

 

Bakacağım. Şimdilik kazandıklarımı harcıyorum. Kitap yazdım. Yeni kitaplar 

yazacağım. 

 

-Cemaatinizle ilgili durumu sormak istiyorum. Bugüne kadar çok sayıda kişinin 

Hıristiyan olmasını sağladınız. Şimdi onlara ne diyorsunuz? 

 

Ben onları dinden çıkartmadım. Ben zamanla kazanmaya çalıştım. Onları kendi 

halinde bıraktım. İsteyen gider. Cemaatin büyük bir kısmı ile artık görüşmüyorum. 

Ben düşüncemi medya ya da kitap aracılığı ile anlatıyorum. İstediklerini seçerler. 

 

-İlken Çınar bundan sonra ne yapacak? 

 

Yağ ve bal gölünün içerisindeydim. Elimin tersiyle iteledim, elimi de taşın altına 



koydum. Kendimi misyoner karşıtı çalışmalara adadım. Misyonerlik terörünü bu 

millete göstereceğim. İnsanımızın kültür erozyonuna uğramaması için anti misyonerlik 

yapacağım. Ama siyasi platformda değil. Bazı partilerden milletvekilliği gibi 

pozisyonlar önerildi ama ben kabul etmedim. Hıristiyan dünyası Haçlı Seferleri ile 

başarılı olamadı şimdi misyonerlerle başarılı olmak istiyor. Karşılarında direneceğim. 

Aksiyon.26-4-2005 

                RUHANİYETLERİNDEN İSTİMDAD 

9 - Kitâbının yüzyetmişdokuzuncu ve yüzdoksanbirinci 

sahîfesinde: (Yâ Fâtıma, benden dilediğin malı iste! Fekat, seni 

Allahü teâlânın azâbından kurtaramam! hadîs-i şerîfini yazıp, 

insandan, onun dünyâda yapabileceği şeyi istemek câizdir. 

Günâhların afv edilmesini, Cennete gidilmesini, Cehennemden, 

azâbdan kurtulmasını ve bunlar gibi, ancak Allahın yapacağı 

şeyleri, yalnız Allahdan istemek câizdir. İstigâse, ya’nî sıkıntıdan 

kurtarması için, ancak Allahü teâlâya yalvarılır. Uzakda olanlardan 

ve ölülerden istigâse edilmez. Onlar işitmez. Cevâb veremez. 

Birşey yapamaz. Hazret-i Hüseyn ve babası, kabrlerinde ni’metler 

içindedir. Ahmed Ticânî müşriki ve ibni Arabî ve ibni Fârıd gibi 

ma’bûd tanınanlar da, azâb içindedir. Birşey işitmezler. 

Peygamberden de istigâse edilemez. Busayrî ve Ber’î 

kasîdelerinde Resûlullahı övmekde taşkınlık yaparak, küfre, şirke 

sürüklenmişlerdir) diyor. 

Kitâbının birçok yerinde, meselâ üçyüzyirmiüçüncü sahîfesinde, 

(Ölünün veyâ uzakda olanın düâsının fâide vereceğine ve zararları 

gidereceğine inanmak, yâhud ona düâ edenlere şefâ’at edeceğine 

inanmak şirkdir. Allahü teâlâ Peygamberini bu şirki yok etmek için 

ve böyle müşriklerle harb etmek için gönderdi) diyor. 



Feth-ul mecîd kitâbı, kendi kendini yalanlamakdadır. 

İkiyüzbirinci sahîfesinde, (Allahü teâlâ, göklerde his ve ma’rifet 

yaratır. Allahdan korkarlar. Her zerre Allahı zikr etmekde, Ondan 

korkmakdadırlar) diyor. Buna karşılık Peygamberler ve Evliyâ, 

mezârlarında his etmezler, işitmezler demekdedir. 

(Mir’ât-ı Medîne) kitâbını yazan Eyyûb Sabri Pâşa “rahimehullahü 

teâlâ”, 1308 [m. 1890] de vefât etmişdir. Diyor ki: 

İslâm âlimleri, her zemân Resûlullahı vesîle ederek, Allahü 

teâlâdan lutf ve merhamet dilemişlerdir. İnsanların babası yer 

yüzüne indirildiği vakt, (Yâ Rabbî! Beni, Muhammed aleyhisselâm 

hurmetine afv eyle!) demişdi. Allahü teâlâ, bu düâyı kabûl 
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buyurmuşdu ve (Sen, sevgili Peygamberim olan Muhammed 

aleyhisselâmı nereden biliyorsun? Ben Onu dahâ yaratmadım!) 

buyurunca, (Beni yaratdığın zemân, başımı kaldırır kaldırmaz, Arş-ı 

ilâhînin kenârlarında (Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah) 

yazılı olduğunu görüp, Muhammed aleyhisselâmın yaratılmışların 

en üstünü olduğunu anladım. Muhammed aleyhisselâmı herkesden 

çok sevmemiş olsaydın, Onun ismini, kendi adının yanına 

yazmazdın) dedi. Allahü teâlâ da, (Ey Âdem! Doğru söyledin. 

Muhammed aleyhisselâmı çok severim. Ondan dahâ sevgili, hiç 

kimse yaratmadım. Onu yaratmak istemeseydim, seni 

yaratmazdım. Onun hurmeti için afv dileyince, düânı kabûl edip, 

seni afv etdim) cevâbını verdi. 

İki gözü kör bir kimse, gözlerinin açılması için Resûlullahdan 



düâ istedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de (İstersen 

düâ ederim. Fekat, sabr edip katlanırsan, senin için dahâ iyi 

olur) buyurdu. (Sabr etmeğe gücüm kalmadı. Düâ etmeniz için 

yalvarırım) dedi. (Öyle ise, abdest alıp şu düâyı oku!) buyurdu. 

Bu düâ, arabî (Ed-dürer-üsseniyye) ve (El-Fecr-üs-sâdık) 

kitâbları ile (Merâkıl-felâh) ve bunun (Tahtâvî) şerhinde ve bu 

ikisinin türkçe tercemesi olan (Ni’met-i islâm) kitâbında, (hâcet 

nemâzı) sonunda yazılıdır. O kimse, bu düâyı okuyunca, Allahü 

teâlâ kabûl buyurarak gözlerinin açıldığını, hadîs âlimlerinden 

imâm-ı Nesâî “rahime-hullahü teâlâ”[1] bildiriyor. Bunu imâm-ı 

Hasen de tasdîk etmişdir. Vehhâbîlerin inanmamaları için hiçbir 

sebeb yokdur. Bunu haber veren Osmân bin Hanîf, ayrıca diyor ki, 

Osmân bin Affân “radıyallahü anhümâ” halîfe iken, büyük sıkıntısı 

olan bir kimse, Halîfenin karşısına çıkmağa utandığı için, bana dert 

yanmışdı. Ben de, hemen abdest al! Mescid-i se’âdete git! Şu 

düâyı oku diyerek, yukarıda yazılı kimsenin okuyarak gözlerinin 

açıldığı düâyı okumasını söyledim. Adamcağız, düâyı okudukdan 

sonra, Halîfenin bulunduğu yere gider. Halîfeye çıkarılır. Halîfe, 

bunu seccâdesi üstüne oturtup, derdini dinler ve kabûl eder. 

Adamcağız, işinin birdenbire yapıldığını görünce sevinerek, Osmân 

bin Hanîfi bulup, (Allahü teâlâ senden râzı olsun! Halîfeye sen 

söylemeseydin, sıkıntıdan kurtulamıyacakdım) der. Osmân bin 

Hanîf “radıyallahü anh” ise, (Ben Halîfeyi görmedim, işinin çabuk 

yapılması, sana öğretdiğim düâdandır. Resûlullah “sallallahü aleyhi 

ve sellem”, o düâyı bir a’mâya öğretirken işitmişdim. Vallahi 



a’mânın, Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” 

ayrılmadan önce, gözleri açılmışdı) dedi. 

[1] Ahmed Nesâî 303 [m. 915] de Remlehde vefât etdi. 
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Hazret-i Ömer “radıyallahü anh” halîfe iken, kıtlık oldu. Eshâb-ı 

kirâmdan Bilâl bin Hars “radıyallahü teâlâ anh”, Resûlullahın 

“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” türbesine gidip, (Yâ Resûlallah! 

Ümmetin açlıkdan ölmek üzeredir. Yağmur yağması için vesîle 

olmanı yalvarırım) dedi. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” o 

gece rü’yâsında görünüp, (Halîfeye git! Benden selâm söyle! 

Yağmur düâsına çıksın!) buyurdu. Hazret-i Ömer, yağmur 

düâsına çıkıp, yağmur yağmaya başladı. 

Allahü teâlâ, sevdiklerinin hâtırı için diyerek yapılan düâları 

kabûl buyurmakdadır. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâmı çok 

sevdiğini bildirmişdir. Bunun için, bir kimse, (Allahümme innî 

es’elüke bi-câh-i Nebiyyikel-Mustafâ) diyerek bir düâ etse, düâsı 

red olunmaz. Bununla berâber, ufak tefek dünyâ işleri için, 

Resûlullahı “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle etmek, edebe 

uygun olmaz. 

Burhâneddîn İbrâhîm Mâlikî “rahime-hullahü teâlâ” 799 [m. 

1397] de vefât etmişdir. Buyuruyor ki, çok aç olan fakîr bir kimse, 

hucre-i se’âdete gidip, (Yâ Resûlallah! Karnım açdır) dedi. Az 

sonra, birisi gelip, fakîri evine götürdü, karnını doyurdu. Fakîr, 

yapdığı düânın kabûl olduğunu söyleyince, (Kardeşim! Çoluk 

çocuğundan ayrılıp, uzak yollardan sıkıntılar çekerek Resûlullahı 



ziyâret için geldin. Bir lokma ekmek için Resûlullahın huzûruna 

çıkmak yakışır mı? O yüksek huzûrda, Cenneti ve sonsuz ni’metleri 

istemeli idin! Burada istenilen şeyleri Allahü teâlâ red etmez) dedi. 

Resûlullahı “sallallahü aleyhi ve sellem” ziyâret etmek şerefine 

kavuşanlar, kıyâmet gününde şefâ’at etmesi için, düâ etmelidir. 

İmâm-ı Ebû Bekr-i Makkarî “rahime-hullahü teâlâ” bir gün, 

imâm-ı Taberânî ve Ebû Şeyh “rahime-hümullahü teâlâ”[1] ile 

mescid-i se’âdetde oturuyorlardı. Birkaç günden beri acıkmışlardı. 

Yatsı nemâzından sonra, imâm-ı Ebû Bekr artık dayanamıyarak, 

(Açım yâ Resûlallah!) dedikden sonra, bir köşeye çekildi. İki 

arkadaşı kitâb okuyorlardı. Seyyidlerden bir zât, iki hizmetçisi ile 

gelerek, (Kardeşlerim! Dedem Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve 

sellem” açlıkdan yardım istemişsiniz. Biraz uyumuşdum. Sizi 

doyurmamı emr buyurdu) dedi. Getirdiklerini birlikde yidiler. 

Artanını bunlara bırakıp gitdi. [Ebül-Kâsım Süleymân Taberânî 

“rahmetullahi aleyh”, hadîs imâmıdır. 260 da Taberiyyede tevellüd, 

360 [m. 971] de İsfehânda vefât etdi.] 

Ebül Abbâs bin Nefîs “rahime-hullahü teâlâ” a’mâ idi. Üç gün aç 

kaldı. Hucre-i se’âdete gelip, (Yâ Resûlallah! Açım) deyip, bir tarafa 

[1] Ebuşşeyh bin Hayyân Abdüllah İsfehânî 369 [m. 979] da vefât etdi. 
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çekildi. Az zemân sonra, biri gelip, bunu evine götürdü. Karnını 

doyurdu ve (Ey Ebül Abbâs! Resûlullah efendimizi rü’yâda gördüm. 

Seni doyurmamı emr etdi. Aç kaldığın zemânlar, bize gel!) dedi. 

İslâm âlimlerinden imâm-ı Muhammed Mûsâ bin Nu’mân 



Merâkîşî Mâlikî “rahime-hullahü teâlâ” 683 [m. 1284] de vefât etdi. 

(Misbâh-uz-zulâm Fil-müstegîsin bi-hayr-il-enâm) adındaki 

kitâbında, Resûlullahı “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle 

ederek murâdlarına kavuşanları yazmakdadır. Bunlardan biri, 

Muhammed bin Münkedirdir “rahime-hullahü teâlâ”. Muhammed 

diyor ki, bir adam, babama seksen altın bırakıp cihâda gitmişdi. 

Bunları sakla! Çok muhtâc olana da yardım edebilirsin demişdi. 

Medînede kıtlık oldu. Babam, altınların hepsini açlıkdan 

bunalanlara dağıtdı. Altınların sâhibi gelip istedi. Babam, bir gece 

sonra gel dedi. Hucre-i se’âdete gidip, sabâha kadar Resûlullaha 

yalvardı. Gece yarısı, bir adam gelip, (Uzat elini!) demiş, bir kese 

altın verip, sonra hiç görünmemişdir. Babam evde altınları sayıp, 

seksen aded olduğunu görünce, sevinerek hemen sâhibine 

vermişdi. 

İbn-i Celâh “rahime-hullahü teâlâ” Medînede fakîr düşmüşdü. 

Hucre-i se’âdete geçip, (Yâ Resûlallah! Bu gün sana müsâfir 

geldim. Karnım çok açdır) dedi. Bir kenâra çekilip uyudu. 

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” rü’yasında görünüp, büyük 

bir ekmek verdi. Diyor ki, çok aç olduğum için, hemen yimeğe 

başladım. Yarısı bitince uyandım. Kalan yarısını elimde buldum. 

Ebül-Hayr Akta’ “rahime-hullahü teâlâ” Medînede beş gün aç 

kalmışdı. Hucre-i se’âdetin yanına gelip, Resûlullaha selâm verdi. 

Aç olduğunu bildirdi. Bir yana çekilip uyudu. Rü’yâda, Resûlullahın 

geldiğini gördü. Sağında Ebû Bekr-i Sıddîk, solunda Ömer Fârûk ve 

önünde Aliyy-ül Mürtezâ “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” vardı. 



Hazret-i Alî gelip, yâ Ebel Hayr! Kalk, ne yatıyorsun? Resûlullah 

geliyor dedi. Hemen kalkdı. Resûlullah gelip, büyük bir ekmek 

verdi. Ebül-Hayr diyor ki, çok aç olduğum için hemen yimeğe 

başladım. Yarısı bitince uyandım. Kalan yarısını elimde buldum. 

Ebû Abdüllah Muhammed bin Ber’a “rahime-hullahü teâlâ” diyor 

ki, babam ile Mekkede parasız kaldık. Ebû Abdüllah bin Hafîf 

“rahime-hullahü teâlâ” de yanımızda idi. Medîneye geldik. Ben 

çocukdum. Acıkdım diyerek ağlardım. Babam dayanamadı. Hucre-i 

se’âdete gelip, (Yâ Resûlallah! Bu gece sana müsâfiriz) dedi. Bir 

yana oturdu. Gözlerini kapadı. Biraz sonra, başını kaldırıp güldü. 

Sonra çok ağladı. Gözünü açıp, Resûlullah elime para verdi dedi. 

Avucunu açdı. Paraları gördüm. Bunları hem kullandık, hem de 

sadaka verdik. Râhatça Şîrâzda evimize geldik. [Ebû Abdüllah 
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Muhammed bin Hafîf “rahmetullahi aleyh” 371 [m. 981] de vefât 

etmişdir.] 

Ahmed bin Muhammed Sôfî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, 

Hicâz çöllerinde varlığım kalmadı. Medîneye geldim. Hucre-i 

se’âdet yanında Resûlullaha selâm verdim. Bir yana oturup 

uyudum. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” görünüp, (Ahmed 

geldin mi? Avucunu aç!) buyurdu. Avucumu altınla doldurdu. 

Uyandım. Ellerim altın dolu idi. [Ebül-Abbâs Ahmed bin Muhammed 

Vâ’iz Endülüsî “rahmetullahi aleyh” 671 [m. 1284] de Mısrda vefât 

etdi.] 

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” âşıklarının temiz 



kalblerinden çıkan sözler, edebe, saygıya uygunsuz görünürse, 

bunlara birşey dememeli, susmalıdır. Buradaki edeblerden, 

saygılardan biri de, susmakdır. Âşıklardan biri, Kabr-i se’âdetin 

yanında, her sabâh ezân okur, nemâz uykudan dahâ iyidir derdi. 

Mescid-i Nebî hizmetçilerinden birisi, Resûlullahın “sallallahü teâlâ 

aleyhi ve sellem” huzûrunda terbiyesizlik yapıyorsun diyerek, bunu 

döğdü. Bu da, (Yâ Resûlallah! Yüksek huzûrunuzda adam döğmek, 

söğmek, edebsizlik sayılmaz mı? dedi. Biraz sonra döğen kimsenin 

felc olduğu, eli ayağı tutmadığı görüldü. Üç gün sonra da öldü. 

Bunu, hâfız Ebül-Kâsım “rahime-hullahü teâlâ” kitâbında 

yazmakdadır. Sâbit bin Ahmed Bağdâdî “rahime-hullahü teâlâ” de, 

bunu gördü demekdedir. [Ebül-Kâsım Alî ibni Asâkir 571 [m. 1176] 

de Şâmda vefât etdi.] 

İbnün-Nu’mân “rahmetullahi aleyh”[1] kitâbında diyor ki, İbnüs- 

Sa’îd “rahime-hullahü teâlâ” ve arkadaşları Medînede parasız 

kalmışlardı. Hucre-i se’âdeti ziyâretden sonra, (Yâ Resûlallah! 

Paramız bitdi. Yiyeceğimiz kalmadı!) deyip çekildi. Mescid 

kapısından çıkarken, birisi bunu evine götürüp, bol bol hurma ve 

para verdi. 

Şerîf Ebû Muhammed Abdüsselâm Fâsî “rahime-hullahü teâlâ” 

diyor ki, Medînede üç gün kaldım. Minber önünde, iki rek’at nemâz 

kılıp, (Ey yüce ceddim! Açlığa dayanamıyacak hâle geldim!) dedim. 

Biraz sonra, birisi gelip, bir tepsi yiyecek getirdi. Pişmiş et, tereyağı 

ve ekmek vardı. Bana birisi yetişir dedim ise de, hepsini yiyiniz! 

Bunları Resûlullahın emri ile getirdim. Çocuklarım için 



hâzırlamışdım. Rü’yâda Resûlullahı “sallallahü aleyhi ve sellem” 

gördüm. (Bir parçasını da, Mesciddeki din kardeşine götür 

yisin!) buyurdu. 

[1] Ebû Nuaym Ahmed İsfehânî şâfi’î 430 [m. 1039] da vefât etdi. 
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Şerîf Mühessir Kâsımî “rahime-hullahü teâlâ”, Hucre-i se’âdetin 

Şâm tarafındaki teheccüd mihrâbı önünde uyumuşdu. Ânsızın 

kalkıp, Hucre-i se’âdetin önüne geldi. Gülerek geri gitdi. Mescid-i 

Nebî hizmetcilerinin müdîri olan Şemseddîn Savâb, mihrâb yanında 

idi. Niçin güldüğünü sordu. (Birkaç günden beri evimde yiyecek 

yokdu. Hazret-i Fâtımanın makâmında, yâ Resûlallah “sallallahü 

aleyhi ve sellem”! Aç kaldım demiş, buraya gelip uyumuşdum. 

Rü’yâda, yüce Ceddim, bir kâse süt verdi. İçdim. Uyandım. Kâse 

elimde idi. Teşekkür için, Hucre-i tâhire önüne geldim. Oradaki 

zevkden, lezzetden güldüm. İşte kâse!) dedi. (Misbâh-uz-zulâm) 

kitâbı bunu uzun yazmakdadır. 

Alî bin İbrâhîm Busrî “rahmetullahi aleyh” diyor ki, Abdüsselâm 

bin Ebî Kâsım Sahâbî “radıyallahü teâlâ anh”, Hucre-i se’âdet 

önünde durup, (yâ Resûlallah! Mısrdan geldim. Beş aydır sana 

müsâfirim. Kaç gündür aç kaldım. Allahü teâlâdan yiyecek isterim) 

dedi. Bir yana çekilip oturdu. Bir kimse gelip, Hucre-i se’âdete 

selâm verdikden sonra, Abdüsselâmın elinden tutup, çadırına 

götürdü. Yemek ikrâm eyledi. Biraz yidi. Medînede bulunduğu 

zemân, bu adam onu çadırına götürür doyururdu. 

İmâm-ı Semhûdî “rahime-hullahü teâlâ” kapısının anahtarını 



düşürdü. Bulamadı. Hucre-i se’âdet önüne gelip, yâ Resûlallah 

“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem!” Anahtarımı düşürdüm. Evime 

gidemiyorum dedi. Bir çocuk elinde anahtarı getirdi. Bunu buldum. 

Acabâ sizin mi dediğini, (Medîne târîhi) adındaki kendi kitâbında 

yazmakdadır. [Nûreddîn Alî bin Ahmed Semhûdî, 911 [m. 1505] de 

vefât etdi. (El-vefâ) ve (Hülâsat-ül-vefâ) kitâblarında Medîne-i 

münevvereyi anlatmakdadır.] 

Şeyh Sâlih Abdülkâdir “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, 

Medîne-i münevverede birkaç gün aç kaldım. Hucre-i se’âdeti 

ziyâretden sonra, Resûlullahdan ekmek, et, hurma istiyecek kadar 

ileri gitdim. Sonra, (Ravda-i mutahhera)da iki rek’at nemâz kılıp, 

bir yanda oturdum. Biraz sonra, kibar bir kimse gelip, evine 

götürdü. Et kızartması, ekmek ve hurma yidirdi. Dedi ki, (Öğle vakti 

(Kaylûle) sünnetini yapmak için uyumuşdum. Rü’yâda, Resûlullah 

“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz göründü. Bu yemekleri size 

vermemi söyledi.) 

Seyyid Ahmed Medenî, (Delâil-ül-hayrât) kitâbının sâhibi olan 

Süleymân Cezûlînin “rahime-hullahü teâlâ”[1] soyundandır. (Mir’ât-ı 

Medîne) kitâbının yazıldığı 1301 [m. 1883] senesinde sağ idi. 

[1] Süleymân Cezûlî Muhammed şâzilî mâlikî 870 [m. 1465] de şehîd oldu. 
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Babası fakîr imiş. Çocuk, elma, armut, hurma gibi şeyler isteyince, 

satın alamazmış. Oyalamak için, git Resûlullahdan “sallallahü teâlâ 

aleyhi ve sellem” iste dermiş. Hucre-i se’âdet kapısına gidip, 

dilediğini istermiş. Şebeke-i se’âdetin iç tarafından bunlar uzatılır, 



alır yirmiş. 

Kilisli Mustafâ Işkî efendi “rahime-hullahü teâlâ” (Mevârid-i 

Mecîdiyye) târîh kitâbında diyor ki, Mekkede yirmi sene kaldım. 

1247 [m. 1831] senesinde altmış altın birikdirip, çoluk çocuk ile 

Medîneye geldik. Paralar yolda bitdi. Bir tanıdığıma müsâfir olup, 

Hucre-i se’âdete geldim. Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve 

sellem” yardım istedim. Üç gün sonra, bulunduğum eve bir beğ 

gelerek, benim için bir ev kirâladığını söyledi. Eşyâlarımı oraya 

taşıtdı. Bir senelik kirâ bedelini ödedi. Birkaç ay sonra, bir ay hasta 

yatdım. Evde yiyecek ve satacak birşey kalmadı. Zevcemin yardımı 

ile dama çıkıp, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” 

türbesine karşı, sıkıntımı anlatıp yardım dilemek istedim. Ellerimi 

kaldırınca, dünyâlık istemekden utandım. Birşey söyleyemedim. 

Odama indim. Ertesi gün, bir kimse gelip, filân efendi bu altınları 

sana hediyye gönderdi, dedi. Keseyi aldım. Geçimimiz düzeldi ise 

de, hastalıkdan kurtulamadım. Yardımla Hucre-i se’âdet önüne 

gelip, Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” şifâ istedim. 

Mescidden çıkıp, kimseden yardım istemeden evime yürüdüm. Eve 

girerken, hastalığım hiç kalmadı. Nazar değmemesi için, sokağa 

birkaç gün bastona dayanarak çıkdım. Fekat, para bitmişdi. Çoluk 

çocuğu karanlıkda bırakıp, Mescid-i Nebevîye geldim. Yatsı 

nemâzından sonra, sıkıntımı Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve 

sellem” söyledim. Yolda tanımadığım bir kimse yanıma gelip, elime 

bir kese verdi. İçinde, beheri dokuz kuruşluk kırkdokuz altın vardı. 

Mum ve lüzûmlu şeyleri aldım, eve geldim. 



Mustafâ Işkî efendi diyor ki, oğlum Muhammed Sâlih kundakda 

iken, anası hastalandı. Sütü kesildi. Çok sıkıldık. Çocuğu Hucre-i 

se’âdete götürdüm. Perde eteğine bırakdım. (Allahümme innî 

es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyinâ ve seyyidinâ 

Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” Nebiyyirrahme, yâ 

seyyidinâ, yâ Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”! İnnî 

eteveccehü ilâ Rabbike ersil mürdiate li-hâzel-ma’sûm) diyerek düâ 

etdim. Sabâh erken, Şerîf isminde bir subay gelip, (Efendim! Üç 

aylık kızım vefât etdi. Vâlidesinin sütünü kesemiyoruz. Acâba, süt 

anası arıyan var mı?) dedi. 

Çocuğu gösterdim. Çocuğu bize verirseniz, Allahü teâlânın 

rızâsı için ona süt veririz. İyi terbiye ederiz. Zevcem de, buna 

sevinir dedi. Çocuğu götürdü. 
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Yine diyor ki, (1257) senesinde çok sıkıntı çekdim. İstanbula 

gitmeği düşündüm. (Regâib) gecesinde, Ravda-i mutahheranın bir 

köşesinde oturdum. Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” izn 

istemek için, gönlümü Hucre-i se’âdete bağladım. Uyumuşum. 

Rü’yâda bir ses, üç kerre (İstanbula git. Mustafâ pâşaya müsâfir 

ol!) dedi. Eve gitdim. Çoluk çocuğa vedâ edip yola çıkdım. 

İskenderiye şehrine kadar yürüdüm. Vapur param yokdu. Çok 

sıkıldım. (İşlerinizi şaşırıp, sıkıldığınız zemân, kabrdekilerden 

yardım isteyiniz!) hadîs-i şerîfini hâtırladım. (Kasîde-i bürde) 

yazarı olan imâm-ı Busayrînin “rahime-hullahü teâlâ” türbesine 

gitdim. Ziyâret etdim. Allahü teâlânın sevgili kullarından olan bu 



zâtın mubârek rûhunu vesîle ederek, Cenâb-ı Hakdan yardım 

diledim. [İmâm-ı Muhammed Busayrî, 695 [m. 1295] de vefât 

etmişdir.] Dışarı çıkınca, Serezli Ahmed Beğ adında birisi ile 

karşılaşdım. Beni arıyormuş. (Efendim, Osmânlı devlet 

adamlarından Sa’îd Muhîb efendi “rahime-hullahü teâlâ” yola 

çıkdığınızı işitip, sizi görmekle şereflenmek istiyor. Zahmet 

buyurup, gelirseniz, çok sevinecekdir) dedi. Konağa gitdik. Muhîb 

efendi, büyük bir nezâket ile ve saygı ile karşıladı. (Kabûl 

buyurursanız, vapurla İstanbula birlikde gidelim) dedi. Ertesi gün, 

Mısr vâlisi Muhammed Alî pâşadan “rahime-hullahü teâlâ” üç kese 

para geldi. Vapurla İstanbula geldik. Yirmibir gün, vapurda 

karantinada kaldık. Cum’a günü, vapurdan çıkınca, doğru Eyyûb 

sultâna gitdim. Hâlid bin Zeyd hazretlerini “radıyallahü teâlâ anh”[1] 

ziyâret edip, kendisine garîb bir müsâfir olduğumu kalbimden 

geçirip, yardım etmesi için yalvardım. Eyyûb câmi’inde, Cum’a 

nemâzını kıldıktan sonra, cemâ’at ile birlikde türbeye girdik. Bir 

yanda oturdum. Bilmediğim bir zât, (Nereye gideceğiz? Emr ediniz 

efendim!) dedi. Arkamdan, birisi, sırtıma yumruk vurup (emr olunan 

yere) dedi. Yolda giderken: 

- Arkama yumruk vuran kim idi dedim. 

- Onun ismi Mahmûddur. Eyyûb ehâlisi, kendisine meczûb 

derler dedi. 

- Beni nereye götürüyorsunuz dedim. 

- Bendeniz, eski ser kâtib-i yârî ve şimdi ser asker (Harbiye 

nâzırı) olan Mustafâ Nûri pâşanın “rahime-hullahü teâlâ” adamıyım. 



Sizi bulmağı emr buyurdu. 

- Mustafâ pâşa ile tanışmıyoruz. Acabâ, niçin böyle emr 

verdiler? 

[1] Hâlid bin Zeyd Ensârî 50 [m. 670] de İstanbulda vefât etdi. 
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- Orasını bilemem. Adınızı saygı ile söyliyerek, sizi beklediklerini 

bildirdiler. 

- Beni bilmez idin. Eyyûbde hiç bilen de yokdur. Acabâ yanlışlık 

olmasın dedim. 

- Hayır efendim! Pâşa hazretleri beni gönderirken, (Bugün 

Eyyûbde, Cum’a nemâzından sonra, şöyle mubârek bir zât 

bulacaksın. Saygı ile, edeb ile, alıp buraya getir) dedi. Şeklinizi 

anlatdı dedi. 

Bu sözleri işitince, Mustafâ pâşanın ma’nevî bir işâret aldığını 

düşündüm. Karşısına çıkınca, büyük bir nezâket ile ve edeb ile 

karşıladı. Efendim, benim müsâfirimsin. İstediğin kadar kalırsın. 

Dilediğin yerleri gezer, dolaşır, yine gelirsin dedi. Bir odaya 

yerleşdirdi. Emrime birkaç hizmetçi verdi. Ertesi gün, şeyh 

Abdülkâdir Mevlevî tekkesinin ziyâret günü imiş. Gidip bir yanda 

oturdum. Biri gelip edeb ile, (Efendi hazretleri! Mubârek isminiz 

nedir? Ne zemân geldiniz? Kimin yanında müsâfirsiniz?) dedi. 

Cevâblarımı dinleyip gitdi. Akşam dönüşde, Mustafâ pâşa 

hazretlerine bu soruları anlatdım. (Yüce pâdişâhımız “rahimehullahü 

teâlâ”, bugün orasını şereflendirdiler. Kendileri Mekke-i 

mükerreme ve Medîne-i münevverede bulunan müslimânları çok 



sever ve sayarlar. Soran kimsenin pâdişâhımız efendimiz 

tarafından gönderilmiş olmasını sanırım) buyurdu. Pâdişâhımızın 

mubârek yüzünü görmekle şereflenebilir miyim dedim: Evet, Cum’a 

nemâzı kıldıkları selâmlığa giderseniz, o şerefe kavuşabilirsiniz 

dedi. Beni, Cum’a selâmlığına gönderdi. Selâmlık merâsimi, 

Beğlerbeği Câmi’î şerîfinde idi. Bir yana durup, sultânın mubârek 

cemâlini görmek için bekledim. Pâdişâhımızın hakkı gören 

mubârek gözleri, bu âşık fakîre ilişince, şahlanarak giden atını 

durdurdu. Ser asker pâşayı gönderdi. Ser asker pâşa gelip, (Işkî 

efendi! Pâdişâhımız selâm söylediler! Size üçyüz kuruş ma’âş irâde 

buyurdular. Çoluk çocuğu düşünerek üzülmesin! İstanbulun her 

yerini gezsin, görsün buyurdular) dedi. Sultân Abdülmecîd hân 

“rahime-hullahü teâlâ” efendimizin bu şâhâne fermânlarının, her 

zemân işitmiş olduğum keşf ve kerâmetlerinden biri olduğunu 

anlıyarak, çoluk çocuk düşüncesinden kurtuldum. Birkaç ay sonra, 

Medîne-i münevvereye döndüm. Çoluk çocuğumu râhat ve sevinç 

içinde buldum. Meğer, Pâdişâh Abdülmecîd hân “rahime-hullahü 

teâlâ” hazretleri, benim adım ile, çoluk çocuğuma üçbin kuruş 

göndermiş. Arkamdan da, yedi bin kuruş dahâ göndererek, 

hepimizi sevindirdiler. Bütün müslimânlar gibi, biz de, her nemâzda 

o mubârek pâdişâha düâ eyledik. Abdülmecîd hân “rahmetullahi 
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aleyh”[1] hazretlerinin ihsânlarını ve kerâmetlerini anlatmakla 

şereflenmek için, şu kıt’ayı her yerde okur oldum: 

Şehinşâh-ı mu’azzam hazret-i Abdülmecîd hâna, 



Nasıl arz-ı hâl eylesem diye düşdümdü feryâda, 

Kerâmeti çok, ihsânı bol, ol şâh-ı cihân ârâ, 

Gönlümü anladı, bildi, bir fakîr gelmiş üftâde. 

Kerâmetidir beni kaldırdı hâk-ı mezelletden, 

Mu’azzez eyledi fakîri, rağmen çeşm-i hüssâde. 

Işkî efendinin gitmiş olduğu Beşiktaş Mevlevî-hâne tekkesi idi. 

Sonradan, Eyyûbde Behâriye caddesindeki tekkeye taşınmışdır. O 

zemân, tekke şeyhi Abdülkâdir dede imiş. 

Işkî efendi, büyük bir zât olmalıdır. Çünki, Hucre-i se’âdet 

önünde her ne dilemişse, kabûl olmuşdur. Bahriye şûrâsı 

kâtiblerinden hâcı Tevfik beğ “rahime-hullahü teâlâ”, Medîne-i 

münevverede iken, gözleri pek ağrımışdı. Hucre-i se’âdeti ziyâret 

edip, ağrıdan kurtulması veyâ İstanbula gitmesi için düâ etmiş, 

evine dönmüşdü. Arkasından evine Işkî efendi gelip gözlerine 

okumuş, üflemiş, ağrı hemen kalmamışdır. 

İstanbullu bir kimse yedi sene Medînede kalıp, her gün (Ravdai 

mütahhera) denilen yerde (Delâil-i hayrât) kitâbını okurdu. Fekat 

Delâil-i şerîfi, ne zemân okumağa başlasa, üstü temiz, güzel 

kokulu, sakalı, bıyığı sünnete uygun olarak kesilmiş bir ihtiyârı 

yanında görürmüş. İstanbula döneceği zemân, Hucre-i se’âdetin 

önünde düâ ederken, (Yâ Resûlallah! Biliyorsun ki, bu mubârek 

yerde, her gün Delâil-i şerîf okuyup bitirdim. Kabûl olduğunu 

anlıyamadım. O mubârek kitâbı okurken, acabâ gerekli saygıyı 

yapamadım mı?) dedi. Bir kenâra oturdu. Uyuyuverdi. Rü’yâda, 

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin (Muvâcehe-i 



se’âdet) penceresinden bir kâse süt ihsân buyurduğunu görerek, 

hemen alıp içer, uyandığı zemân, yanında o güzel kokulu ihtiyâr 

görünerek (âfiyet olsun kardeşim) der ve gider. 

Resûlullahı “sallallahü aleyhi ve sellem” vesîle ederek yapılan 

düâların kabûl olduğunu bildiren ve misâller veren, nice kitâblar 

yazılmışdır. Ebû Süleymân Dâvüd Şâzilînin “rahime-hullahü teâlâ” 

(Beyân-ı intisâr) kitâbında şaşılacak çok şeyler yazılıdır. Ebû 

Süleymân Dâvüd Şâzilî İskenderî 732 [m. 1332] de vefât etdi. 

Mâlikî idi. 

[1] Abdülmecîd hân 1277 [m. 1861] de vefât etdi. 
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İbni Muhammed Eşbilî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki, 

İspanyada Gırnata şehrinde, eski bir arkadaşımın evinde müsâfir 

idim. Arkadaşım hasta oldu. Yaşamasından ümmîd kesildi. O 

zemân vezîr olan İbnül-Hisâl “rahime-hullahü teâlâ” hastayı 

ziyârete geldi. Hucre-i se’âdete götürüp bırakmak üzere bir mektûb 

yazdı. Hastanın iyi olması için Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve 

sellem” yardım diledi. Hasta, birkaç gün sonra iyi oldu. 

(Şakâyık-i Nu’mâniyye)[1] kitâbının tercemesinde ikinci cildde 

diyor ki, Osmânlı devletinin ilk Şeyh-ul-islâmı ve zemânının 

müceddidi olan büyük islâm âlimi Mevlânâ Şemseddîn Muhammed 

bin Hamza Fenârînin “rahime-hullahü teâlâ” gözlerine perde geldi. 

Göremez oldu. Bir gece, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” 

efendimiz (Tâhâ sûresini tefsîr eyle!) buyurdukda, (Yüksek 

huzûrunuzda, Kur’ân-ı kerîmi tefsîr etmeğe gücüm olmadığı gibi, 



gözlerim de görmüyor) demiş. Peygamberlerin tabîbi olan 

Resûlullah efendimiz, mubârek hırkasından bir parça pamuk 

çıkarıp, mubârek tükrüğü ile ıslatdıkdan sonra, gözleri üzerine 

koymuşdur. Molla Fenârî uyanıp, pamuğu gözlerinin üstünde 

bularak kaldırmış, görmeğe başlamışdır. Allahü teâlâya hamd ve 

şükr etmişdir. Pamuk-ipliklerini saklayıp, öldüğü zemân gözleri 

üzerine konmasını vasiyyet etmişdir. 834 [m. 1431] de Bursada 

vefât edince, vasıyyetini yerine getirdiler. 

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizi vesîle ederek 

Allahü teâlâya yapılan düâlar kabûl olduğundan, müslimânların 

halîfesi, hazret-i Ömer “radıyallahü teâlâ anh”, Medînede kıtlık 

olunca, Abbâs bin Abdül Muttalibi “radıyallahü teâlâ anh” vesîle 

edinerek yağmur düâsına çıkdı ve (Yâ Rabbî! Sevgili Peygamberini 

“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” vesîle yaparak düâ ederiz! 

Resûlünün muhterem amcası hurmetine, senden yağmur isteriz! 

Düâmızı kabûl buyur!) demişdir. 

Hazret-i Ömer “radıyallahü anh” halîfe iken, bir dahâ kıtlık 

olmuşdu. Kâ’b-ül-Ahbâr “rahime-hullahü teâlâ” hazretleri, (Yâ 

Emîrel mü’minîn”! İsrâîl oğulları zemânında, kıtlık olunca, 

Peygamberleri vesîle ederek düâ olunurdu) dedi. Bunun üzerine, 

hazret-i Ömer, Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” 

minberine çıkıp, (Yâ Rabbî! Peygamberinin amcasını vesîle ederek 

sana yalvarırız ve onun hurmeti için senden mağfiret ve ihsân 

dileriz) demişdir. Cemâ’ate dönüp, (Rabbinize düâ ediniz! O, 

düâları kabûl edicidir) demişdir. Halîfenin bu emri üzerine, hazret-i 



[1] Şakâyık müellifi Taşköprü-zâde Ahmed bin Mustafâ 968 [m. 1561] de 

İstanbulda vefât etdi. 
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Abbâs, uzun bir düâ yapdı. Düâ bitmeden önce, yağmurdan 

Medîne sokakları sudan geçilemez oldu. O gün, hazret-i Abbâsın 

adı (Sâkî-i Harameyn) oldu. Resûlullahın şâiri olan Hassân bin 

Sâbit “radıyallahü anhümâ” o gün, hazret-i Abbâsı öven bir şi’r 

okudu. 

Abbâsî halîfelerinin ikincisi Ebû Ca’fer Mensûr,[1] Mescid-i 

Nebevî içinde imâm-ı Mâlik “rahime-hullahü teâlâ” ile 

konuşuyorlardı. Ey Mensûr! Burası Mescid-i se’âdetdir! Hafîf sesle 

söyle! Hak teâlâ, Hucurât sûresinde meâlen, (Sesinizi 

Resûlullahın sesinden dahâ yüksek yapmayınız!) buyurarak bir 

cemâ’ati azarlamışdır. (Resûlullahın yanında hafîf sesle 

konuşanlar) âyet-i kerîmesi ile de, hafîf konuşanları övmüşdür. 

Resûlullaha, öldükden sonra saygı göstermek, sağ iken saygı 

göstermek gibidir dedi. Mensûr, boynunu bükerek, yâ Ebâ 

Abdüllah! Kıbleye karşı mı durmalı, yoksa Kabr-i se’âdete karşı mı 

durmalı dedi. İmâm-ı Mâlik hazretleri, Resûlullahdan yüzünü 

çevirme! Kıyâmet gününün şefâ’atçısı olan o yüce Peygamber 

“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”, Kıyâmet günü, senin ve baban 

Âdem aleyhisselâmın kurtulması için vesîle olacakdır. Kabr-i 

se’âdete dönerek ve Resûlullahın mubârek rûhuna sarılarak şefâ’at 

dilemelisin! Nisâ sûresinde altmışüçüncü âyetinde meâlen, 

(Nefslerine zulm edenler, sana gelip, Allahü teâlâdan afv 



dilerse ve Resûlüm de, onlar için afv dilerse, Allahü teâlâyı, 

tevbeleri kabûl edici ve merhamet edici bulurlar) buyuruyor. Bu 

âyet-i kerîme, Resûlullahı vesîle edenlerin tevbelerinin kabûl 

olunacağını söz vermekdedir dedi. Bunun üzerine, Mensûr, olduğu 

yerden kalkıp, Hucre-i se’âdet önünde durdu. (Yâ Rabbî! Bu âyet-i 

kerîmede, Resûlünü vesîle edenlerin tevbesini kabûl edeceğine söz 

verdin. Ben de, yüce Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” 

yüksek huzûruna gelip Senden afv diliyorum. Kendisi sağ iken afv 

dileyip afv buyurduğun kulların gibi, beni de afv eyle! Yâ Rabbî! 

Nebiyyür-rahme olan yüce Peygamberini vesîle edinerek sana 

yalvarıyorum. Ey Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed 

aleyhisselâm! Sana tevessül ederek, Rabbime yalvardım. Yâ 

Rabbî! O yüce Peygamberi bana şefâ’atçı eyle!) diyerek 

yalvarmağa başladı. Arkası kıbleye, yüzü (Muvâcehe-i se’âdet) 

penceresine karşı ayakda durup, düâ eyledi. Minber-i nebevî sol 

tarafında kalmışdı. 

[1] Ebû Ca’fer 158 [m. 773] de Mekkede vefât etdi. 
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DİKKAT - İmâm-ı Mâlikin[1] Mensûr halîfeye “rahime-hümullahü 

teâlâ” verdiği nasîhat (Hucre-i se’âdet) önünde düâ edenlerin çok 

uyanık olmaları lâzım geldiğini göstermekdedir. O makâma uygun 

edebi ve saygıyı gösteremiyecek olanların, Medîne-i münevverede 

çok kalmaları doğru olmaz. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe “rahmetullahi 

aleyh”, (Biz Bağdâdda, kalbimiz burada olmak; biz burada, kalbimiz 

Bağdâdda olmakdan dahâ iyidir) buyurdu. 



Anadolu köylülerinden biri, Medîne-i münevverede senelerce 

kalmış, evlenmiş ve Hucre-i se’âdetde belli bir hizmet yaparmış. 

Ateşli bir hastalığa yakalanmış. Canı ayran istemiş. Eğer köyümde 

olsaydım, yoğurtdan ayran yapdırıp içerdim, düşüncesini 

gönlünden geçirmiş. O gece, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve 

sellem”, (Şeyh-ul-Harem) efendiye rü’yâda görünüp, o kimsenin 

yapdığı işin başkasına verilmesini emr buyurmuş. Şeyh-ul-Harem, 

Yâ Resûlallah! O hizmeti, ümmetinden filan kimse yapmakdadır 

deyince, (O kimseye söyle! Köyüne gidip, ayran içsin!) 

buyurmuşdur. Ertesi gün, bu emr bildirilince, köylü baş üstüne 

diyerek memleketine gitmişdir. 

Yalnız gönülden geçen bir düşünce, bu kadar zarar verince, 

Allah korusun, şaka bile olsa, uygunsuz bir sözün yâhud edebe 

uymıyan bir hareketin ne büyük bir zararı olacağını bundan 

anlamalıdır. 

Hucre-i se’âdeti ziyâret edenlerin çok uyanık olmaları lâzımdır. 

Gönlünde dünyâ düşünceleri bulunmamalıdır. Muhammed 

aleyhisselâmın nûrunu ve derecesinin yüksekliğini düşünmelidir. 

Dünyâ işlerini ve büyük kimselerle görüşüp fâide sağlamağı ve alış 

veriş düşünenlerin düâları kabûl olmaz. Dileklerine kavuşamazlar. 

Hucre-i se’âdeti ziyâret etmek çok şerefli bir ibâdetdir. Buna 

inanmıyanların, müslimânlıkdan çıkmalarından korkulur. Çünki 

bunlar, Allahü teâlâya ve Onun Resûlüne ve bütün müslimânlara 

karşı gelmiş olur. Mâlikî âlimlerinden birkaçı, Resûlullahı “sallallahü 

teâlâ aleyhi ve sellem” ziyâret etmek vâcibdir demiş ise de, 



müstehab olduğu sözbirliği ile bildirilmişdir. 

*** 

İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî “rahime-hullahü teâlâ” 

sôfiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Şâzilî olan Ebûl-Abbâs-i 

Mürsînin yetişdirdiği Evliyâdandır. Ebül-Abbâs-i Mürsî de, Ebül- 

Hasen-i Şâzilînin talebesidir. 695 [m. 1295] senesinde Mısrda vefât 

etmişdir. Kendisine felc hastalığı geldi. Bedeninin yarısı hareketsiz 

kaldı. Resûlullaha tevessül edip, insanların en üstününü öven 

meşhûr kasîdesini hâzırladı. Rü’yâda Resûlullaha okudu. Çok 

hoşuna gidip arkasından mubârek hırkasını çıkarıp, imâma giydirdi. 

Bedeninin felcli olan yerlerini mubârek eli ile sığadı. Uyanınca, 

bedeni sağlam idi. Hırka-i se’âdet de arkasında idi. Bunun için, bu 

kasîdeye (Kasîde-i bürde) denildi. Bürde, hırka, palto demekdir. 

İmâm-ı Busayrî “rahmetullahi aleyh” sevinerek, sabâh nemâzına 

giderken, salâh ve zühd ile meşhûr bir zâta rastladı. İmâma, 

kasîdeni dinlemek isterim dedi. Benim kasîdelerim çokdur. Hepsini 

herkes bilir dedi. Kimsenin bilmediği bu gece Resûlullaha 

okuduğunu istiyorum deyince, bunu hiç kimseye söylemedim. 

Nerden anladın dedi. O zat da, imâmın rü’yâsını, olduğu gibi haber 

verdi. Vezîr Behâeddîn bu kasîdeyi işitince, hepsini okutup, saygı 
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ile ayakda dinledi. Hastalara okununca, iyi oldukları, okunan 

yerlerin derdlerden, belâlardan emîn oldukları görüldü. 

Fâidelenmek için, inanmak ve hâlis niyyet ile okumak lâzımdır. 

Kasîde-i bürde, on kısmdır: 



Birinci kısm, Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” olan 

sevginin kıymetini bildirmekdedir. 

İkinci kısm, insanın nefsinin kötülüğünü anlatmakdadır. 

Üçüncü kısm, Resûlullahı övmekdedir. 

Dördüncü kısm, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” 

dünyâya teşrifini anlatmakdadır. 

Beşinci kısm, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” 

düâlarının hemen kabûl olduğunu bildirmekdedir. 

Altıncı kısm, Kur’ân-ı kerîm övülmekdedir. 

Yedinci kısm, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” 

mi’racındaki incelikleri bildirmekdedir. 

Sekizinci kısm, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” 

cihâdlarını anlatmakdadır. 

Dokuzuncu kısm, Allahü teâlâdan afv ve mağfiret ve 

Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” şefâ’at istemekdedir. 

Onuncu kısm, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” 

derecesinin yüksekliği bildirilmekdedir. 

(Kıyamet ve Ahiret)kitabından. 

***Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 3 bin 500 satanist aktif halde. 

Uzmanlara göre ise değişik illere yayılmış ve bir organizasyon dahilinde çalışan en az 5 

bin satanist var. 

.. Satanist A. K. “Kıyafetimize dikkat ediyoruz. Saçlarımız kısa ya da temiz. Traşlı 

olmaya çalışıyoruz. Kızlar da aynı şekilde değişik renkte etek, pantolon giyiyor; 

makyajsız veya düzgün makyajlı olmaya çalışıyor. Böylelikle dikkat çekmeden 

dolaşabiliyoruz. Satanizmi anlatırken de rahat ediyoruz. Siyah tişört, uzun saç, pasaklı 

görüntü antipati uyandırıyordu. Fazla dikkat çekiyordu. İnsanlara yaklaşmakta güçlük 

çekiyorduk. Ama şimdi satanizmin bir din olduğunu anlatıyor ve davet ediyoruz. Başta 

kılığımıza bakıp satanist olduğumuza bile inanmıyorlar. Anlatınca inanmak zorunda 

kalıyorlar. Bu yöntem sayesinde çok başarılı olduk. Ben son 6 ayda 3 kişiyi grubumuza 

kattım.  



.. TÜRKİYE’DE SATANİZM BAĞLANTILI ÖNEMLİ OLAYLAR 

 

23 Haziran 1998; Alp Cenan Yuğaç (14), Aslı Yardımcı (17) intihar etti. Türkiye’de 

satanizmin duyulduğu ilk intihar olayı. 25 Ocak 1999; Burcu Gelegen (22) satanist 

telkinler sonucunda intihara teşebbüs etti ancak ölmedi. 

 

9 Mayıs 1999; Elif Erkin (15) intihar etti. 

 

13 Eylül 1999; Şehriban Coşkun Fırat, iki satanist tarafından çekiçle öldürüldü. Kısmi 

telkin sözkonusu. 

 

22 Eylül 1999; Pınar Boğa (16), Gülce Koçer (16) intihar ettiler.  

 

2002; Lara Falay, intihar etti. Bundan sonra polis de satanizm konusuna eğilmeye 

başladı. Medya ve aileler satanizmin tehlikeli hale geldiğini kavradı. Lara’nın bilgisayar 

kayıtları örgütün işleyişi hakkında kısmı bilgilere ulaşılmasını sağladı. 

 

Mayıs 2003; Antalya’da polisin bir ihbarı değerlendirmesi üzerine kan dökme ayini 

yapmak isteyen bir grup satanist yakalandı. 

 

Ekim 2003; Antalya’da satanistler tarafından öldürülmüş ve bir gencin cesedine 

ulaşıldı. “”Aksiyon.18-10-2003 
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‘Perinçek gücü sever, PKK güçlüyken Apo’yu destekledi’  

 

  

Kürt Enstitüsü Başkanı Şefik Beyaz, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 

‘ulusalcılık’ konusunda samimi olmadığını söyledi.  

PKK’nın güçlü olduğu dönemlerde Perinçek’in Apo’yu desteklediğini kaydeden Beyaz, 

“Güç neredeyse Perinçek oradadır. O, güce tapar. Bu yüzden güçlü olduğu dönemde de 

PKK’yı desteklemişti.” dedi. Beyaz’a göre TKP/ML lideri İbrahim Kaypakkaya’yı 

silahlı mücadeleye yönlendiren de Perinçek. Şefik Beyaz, Doğu Perinçek’in, 90’lı 

yıllarda yaptığı konuşmalara, basın açıklamalarına, yazdığı makalelere ve hazırladığı 

raporlara bakıldığı zaman PKK’ya verdiği desteğin açıkça görülebileceğini ifade etti. 

Beyaz şunları söyledi: “Perinçek’in siyasal hayatına bakıldığı zaman birlikte yola çıktığı 

arkadaşlarına çok kolayca sırtını dönebilen, ihanet edebilen, jurnalleyebilen siyasal bir 

geçmişe sahip olduğunu görürüz. Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nın kuruluşunda, 

Sosyalist Fikir Kulüpleri’nin oluşumunda ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-

Leninist (TKP/ML) örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya’ya yaptığı ihanetleri 

herkes biliyor.” İP liderinin PKK’ya destek vermesinin sebebi olarak “güce tapma” 

psikolojisini gösteren Enstitü Başkanı, “Perinçek için gücün Türk ya da Kürt kökenli 

olması fark etmez. Silahlı eylemlerin en yoğun olduğu dönemlerde PKK’ya sığındı. 



Bunun mantığı da şuydu: ‘PKK iktidara gidiyor, devlet çatırdıyor, ben bu şekillenmede 

yer almalıyım.’ diye düşündü.” diye konuştu.  

Kürt Enstitüsü Başkanı, İP lideri Perinçek’in Türkiye İşçi Partisi (TİP) içinde de 

illegaliteyi savunduğunu ve TKP/ML lideri İbrahim Kaypakkaya’yı silahlı mücadeleye 

yönlendirdiğini iddia etti. TİP’i “Sosyalist düşünceyi meşru şekilde ifade etmenin bir 

yansımasıydı.” şeklinde tanımlayan Beyaz şöyle devam etti: “Doğu Perinçek, bunu 

engellemek için her türlü yola başvurdu. O dönemdeki amacı meşru yolun önünü 

tıkama ve gayri meşru yola yöneltme idi. Bu hareketi provoke etmek için Perinçek 

elinden geleni yaptı, hatta jurnalledi, ispiyonladı. Nasreddin Hoca’yı Timur’a 

gönderenler misali.” İstanbul Kürt Enstitüsü 1992’de kuruldu. Kurucu başkan Musa 

Anter 6 ay kadar başkanlık yaptıktan sonra yine aynı yıl Diyarbakır’da uğradığı bir 

silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1992’den bu yana enstitü başkanlığını yürüten Beyaz, 

28 Mart seçimlerinde Demokratik Halk Partisi (DEHAP) listesinden Sosyal Demokrat 

Halk Partisi (SHP)’nin Bitlis belediye başkan adayı oldu; fakat seçimi AK Parti adayı 

Cevdet Özdemir’e karşı kaybetti. Beyaz, Kürt Enstitüsü’nün kurucu Başkanı Musa 

Anter’in katilinin JİTEM mensubu bir PKK itirafçısı olduğu görüşünde. Beyaz, 

Mersin’de meydana gelen bayrak yakma olayıyla ilgili ise “Kürtlerin içinde de AB 

taraftarı gibi gözüküp süreci baltalamak isteyenler var. Kürtler kesinlikle bu süreci 

baltalayacak girişimlerden uzak durmalıdır.” dedi. İstanbul, Zaman  

 

  

13.04.2005  

  

Güllerin Efendisi Resulu ALLAH'ın Çocuklara Karşı Tavrı 

 

(3099 kelime) 

 

 

 

 

Bu millete yapılan en büyük kötülük onun gönlünden Peygamberinin çekilip 

alınması,onun yerini başkalarının kapması olmuştur.Okullarımızda o öğretilmedi 

bizlere,televizyonlarımızda anlatılmadı.Camilerde kaba çizgileriyle, kuru kuruya bazı 

sözlerinden bahsedildi belki. Belki din kültürü derslerinde yaptığı savaşları 

okuduk.Ama kesinlikle o öğretilmedi bizlere.Maksatlı yapıldı tüm bunlar.Zira az bir 

deşilseydi hayatı seniyyeleri, az bir koklayabilseydik onu, insanımız fevc fevc o Nur'a 

(asm) yönelecekti. Bunu çok iyi biliyordu bazıları. Onun için geçiştiriverdiler onu... 

 

Onun sünnetine ittiba iddiasındakiler de yıllardır resmi ideolojinin ekmeğine 

bilmeyerek yağ sürdüler."Sünnet" diye diye sünnetin alanını şalvar,külah, koku,misvak 

vs'ye indirgeyerek yaptılar bunu.Resulün sünnetinin topyekün bir yaşam tarzı,bir ahlak 

ve kulluk öğretisi olduğunu göz ardı ederek... 

 

Mesela Müslüman tipi denilince akıllara gelen çizgi şu oldu: "Alabildiğince kasılan, 

alabildiğince kurulan, son derece ciddi, fevkalade sert, yüz hatları gergin, nazarları 



tedirgin, ifadeleri tavizsiz, değer hükümleri temyizsiz bir insan tipi..".  

 

...Halbuki Resulullah(sav) hiç de öyle değildi.Son derece sadeydi,Bir insandı ve bir insan 

gibi davranıyordu.Buhari'nin yaşıtı Mekke kadısı Zübeyir bin Bekkar'ın Mizahun Nebi 

(Peygamberin mizahı) adlı müstakil bir eser kaleme aldığını yeni öğrendim ben. 

 

Onun güzide ashabını anlatırken de şöyle diyordu kitaplar: "Resulullah'ın (sav) ashabı 

kendi aralarında şakalaşır, hatta birbirlerine kavun, karpuz kabuğu fırlatırlardı. Fakat 

prensipler karşısında hemen ciddileşir ve önemli bir iş çıktığında şakayı bırakır o işin 

gereğine uygun tarzda vakarlarını takınırlardı" Biz ise ciddiyeti somurtkanlık 

zannettik. Vakarı ise huşunet ve sertlik.... Kimilerini de kaçırdık kendimizden Allah 

bilir. 

 

1430. doğum yıldönümünde Efendimin unutturulan bir yönünü hatırlatmak istedim. 

Çocuklarla haşir neşir oluşunu... Biliyorum ki bu topluma Resulullahı (sav) insani 

yönleriyle gösterebilsek, onu daha rahat sevdirebiliriz. Özellikle çocuklarımıza... 

 

...Tirmizi ve Ebu Davud'un müşterek rivayetine göre şöyle demişti o şanı yüce nebi: 

"Merhamet ancak şaki olanlardan kaldırılmıştır". Yine "Küçüklerimize şefkat etmeyen 

bizden değildir" buyurmuştur o (sav)...(Ebu Davud) 

 

...Bir seferinde "Çocuklarınızı öper misiniz" diye soran bedevilere "Evet" demişti. 

Onlar "Fakat biz,Allah'a and olsun ki öpmeyiz" deyince O şefkatin timsali insan şöyle 

cevap verdi: "Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim." (İbn-i 

Mace) Maalesef bu bedevi düşüncesi Anadolu'da zamanla yerleşmiştir. Çocuklarını 

öpme ve onlarla şakalaşma bir nevi acziyet olarak algılanmıştır... Tabii bunun temelinde 

de Sünnetten uzaklık yatmaktadır. 

 

Hz Peygamber çocuklarla haşir neşirdir. Kendisiyle onlar arasında hiçbir hiyerarşi ve 

engel koymamıştır. Çocukların çekinip ürkmelerine sebebiyet verebilecek her çeşit 

tutumdan kaçınmış, onların teklifsizce yanaşıp konuşmalarını teşvik edecek 

davranışlara ehemmiyet vermiştir... 

 

Resul-i Ekrem efendimiz (sav) çocukları reyhan çiçeğine benzetmiş ve "çocuk kokusu 

cennet kokusudur" buyurmuşlardır. Onların arasında kendisini bir bahçede hissetmiş, 

hepsini ayrı ayrı öpmüş ve koklamıştır. O çocukların da sevgilisiydi. Bir yerde onu 

gören çocuklar hemen ona doğru koşar etrafını sarar, O da her biriyle ilgilenir, hallerini 

sorar, sevgilerine karşılıkta bulunur ve onlarla şakalaşırdı. Bu sünneti ihya, geleceğimiz 

adına çok önemlidir. Lütfen en azından bu konuda ona benzeyelim. Çocuklara 

Resulullah'ı, hatırlatalım. Halimizle, şirinliğimizle, tatlılığımızla. İnanın koku sürünmek 

ve misvak kullanmaktan daha faziletlidir bu sünneti ihya. 

 

Çocuklar bizim cennetimiz olsun, biz onların cenneti olalım. Ciddiyetimiz latif olup 

latife yapmamıza engel olmasın. Zira O'nun (sav) latifeleri bile latifti. 

 

Enes bin Malik onun için "Resulullah (sav) çocuklarla en çok şakalaşan idi" der.(İbnül 

Esir-3/466) 

 

İşte çocuklarla ilişkisine örnekler: 

 



*** Ebu Seleme İbni Abdurrahman'ın nakline göre Hz.Peygamber(sav) dilini torunu 

Hasan'a doğru uzatırdı. Çocuk dilinin kızıllığını görünce neşe ile dolardı. (Suyuti-Tarih-

i hulefa-sh:189) 

 

*** Ensar çocuklarından Mahmud bin Rebii beş yaşlarındayken Hz.Peygamberin (sav) 

bir kovadan ağzına su alarak yüzüne püskürttüğünü rivayet eder.(Buhari) 

 

*** Yala ibni Murre'nin nakline göre bir davete gitmekte olan Hz.Peygamber, yolda 

çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin'i de beraberinde götürmek için yakalamak 

ister. Fakat çocuk bir sağa, bir sola kaçmaya başlayınca, Hz.Peygamber (sav) 

yakalayıncaya kadar onu takliden sağa sola koşarak peşinden gider. Tutunca elinin 

birini ensesinin altına, diğerini çenesinin altına kor, ağzını ağzına dayayarak öper ve 

"Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim" buyurur.(İbn-i Mace) 

 

*** Hz.Cabir birgün Resulullah'ın (sav) huzuruna girdiğini bu sırada sırtına Hasan ve 

Hüseyin'i bindirmiş olan Hz Peygamberin dört ayak vaziyetinde yürümekte olduğunu 

görür ve Cabir dayanamaz, gülümseyerek: "Deveniz ne iyi deve, sizler de ne iyi 

binicilersiniz"der.(Kenz-ul Ummal) 

 

*** Hz.Aişe diyor ki "Resulullah bir gün bana: "Üsame (Hz.Zeydin oğlu)'yi yıkayıver" 

dedi.Ben hiç çocuk doğurmadığım için nasıl yıkanacağını bilmiyordum. Onu aldım, 

gayri nizami bir halde yıkamaya başladım. Derken Hz.Peygamber (sav) çocuğu benden 

aldı ve yıkamaya başladı. Bu sırada ona şunları söylüyordu: "Üsame kız olmamakla 

bize iyilik yaptı... Eğer sen kız olsaydın, seni süslerdim, seni kocaya verirdim"(Zehebi-

Siyerün nubela) 

 

*** İbn-i Mace rivayetine göre Hz.Abbas'ın zevcesi Ümmü fadl Hasan veya Hüseyin 

efendilerimizden birini Resulullah'ın yanına getiriyor. Hz.Peygamberin kucağında 

çocuk işeyince Ümmü fadl "Resulullahı pislettin" deyip omuzuna vurup, azarlayınca 

Hz.Peygamber "Allah iyiliğini versin. Oğlumun canını yaktın" diyerek 

memnuniyetsizliğini izhar eder. (İbn-i Mace)  

 

*** Ebu Davud'un nakline göre Enes bin Malik'in kardeşi Ebu Umayrın bir kuşu vardı. 

Onu sever, oynardı. Bir gün kuş ölünce çocuk çok üzüldü. Ebu Umayr'i gören 

Resulullah (sav) "niye üzgün" diye sorar. Durumu öğrenince çocukla ilgilenir ve teselli 

eder. Ve sonra Ebu Umayr'i her görüşünde takılarak "Ya Eba Umayr küçük kuşun ne 

oldu" diye sorar... 

 

*** Siyer ve hadis kitapları bu konuya daha bir sürü yer ayırmışlar. Bu kadarla iktifa 

edip son olarak bir güzel tabloyla meseleyi hitamı miske erdirelim. 

 

Bir gün Hasan ve Hüseyin'i güreştirir. Ve güreş sırasında Hasan'ın tarafını tutar, onu 

teşvik eder, taktikler tavsiye eder. Hz.Fatma dayanamaz: "Ya Resulullah hep Hasan'ı 

tutuyorsunuz. Çocuk (Hüseyin) üzülecek" demesine mukabil ağzı şeker şerbet yesin, 

Sevgili Efendimiz (sav) gülümseyerek şu cevabı verir: "Görmüyor musun? Cebrail'de 

Hüseyni tutmuş, aynı şeyleri ona söylüyor."(Mecmauzzevaid) 

  

Osmanlı - Amerikan İlişkilerinin Tarihi Seyri 



XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ - ABD SİYASÎ İLİŞKİLERİ  

 

Nurdan ŞAFAK * 

GİRİŞ 

 

Günümüz olaylarının anlaşılmasında önemli bir yere sahip olan tarihi hadiseleri 

bilmek geçmişi anlayarak geleceğe yön vermede mühim bir parametredir. Osmanlı-

Amerikan ilişkileri bu açıdan değerli ip uçları taşımaktadır. Bugün ABD için 

vazgeçilmez partner olan Türkiye bu konumuna Osmanlı birikimiyle gelmiştir. 

Dünyanın jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli bir merkezinde bulunan Türkiye 

dünya tarihinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. ABD`nin ticarî çıkarlarıyla 

başlayan Osmanlı-Amerikan ilişkileri XIX. yüzyılın farklı dilimlerinde değişiklik 

göstermiştir.  

 

 

Yaklaşık iki yüzyıla yaklaşan Türk-Amerikan ilişkilerini Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemi (ya da II. Dünya Savaşı sonrası) olmak üzere iki döneme ayırmak 

mümkündür. Bu yazıda Osmanlı dönemindeki Türk-Amerikan ilişkilerine Osmanlı 

arşiv belgeleri ışığında değinilecek aynı zamanda 21. yüzyılda dünya siyasetine yön 

veren ABD´nin bugünlere nasıl geldiğini ve yıllarca hangi Müslüman devlete vergi 

ödediğini merak edenler için de sanırız önemli bilgiler verilecektir. 

 

 

Avrupa devletlerinin emperyalist politikalarının dışında kalmak istemeyen ABD 

Yakın Doğu`ya nüfûz etmek için, XIX. yüzyılda bölgenin tek hâkim gücü olan 

Osmanlı Devleti ile resmî temasa geçmek istemiştir. ABD`nin Doğu Akdeniz 

ticaretinde etkin olması gibi ticarî nedenlerle başlayan Osmanlı-Amerikan 

ilişkilerinde ekonomik sebeplerden çok, siyasî amaçlar belirleyici olmuştur. Bu 

anlamda ticaret, ABD tarafından siyasî alana nüfûz etmenin anahtarı olarak 

kullanılmıştır. İki devlet arasında çıkan problemler de genellikle siyasî meselelerden 

kaynaklanmıştır. Osmanlı-Amerikan ilişkilerine dair tespit ettiğimiz binlerce arşiv 

belgesinin yaklaşık yüzde 80`i siyasî konulara ilişkindir. Bu da, siyasî ilişkilerin 

ağırlıkta olduğunun göstergesidir. Kısaca Osmanlı-Amerikan münasebetlerinde, 

ekonomik faktörlerin öne çıktığı görünse de aslında siyasî kaygıların birinci sırada 

olduğu görülmektedir. 

 

Osmanlı Devleti-ABD İlişkilerinin Seyri 

 

18. yüzyılın sonunda bağımsızlık bildirgesiyle dünya siyaset arenasına çıkan ABD 

dönemin büyük bölgesel gücü olan ve üç kıtaya yayılmış Osmanlı Devleti ile 

ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilginin temelinde ekonomik çıkarlar saklıdır. ABD`nin 

özellikle Akdeniz havzasında bulunan devletlere verdiğe özel önem sayesinde 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinin temelleri atılmaya başlanmıştır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz`e ticaret gemilerini çıkarabilmek için bölgeye 

hâkim olan Osmanlı Devleti´ne bağlı ve yarı özerk statüde Kuzey Afrika´daki Garp 

Ocakları adı verilen Cezayir, Tunus ve Trablus beylikleriyle antlaşma yapmak 

zorundaydı.  

 



Cezayirli gemicilerin izinsiz dolaşan iki Amerikan gemisine el koyması ABD`nin 

adımlarını çabuk atmasına neden olmuştur.[1] Amerikan hükûmeti 1795 senesinde 

Cezayir, 1796`da Trablus ve 1797`de Tunus ile antlaşma imzalamıştır. Antlaşma 

çerçevesinde Birleşik Devletler sadece Cezayir`e yılda 12.000 altın veya eş değerde 

askerî mühimmat olmak üzere yirmi yıl (1795-1815) boyunca vergi ödemiştir.[2] Bu 

olay günümüzde dünya jandarmalığını üstlenmiş ve istediği devletlere her türlü 

ambargo uygulayabilen ABD´nin Müslüman bir devlete yıllarca vergi ödemek 

zorunda olması açısından çok ilginçtir. 

 

Osmanlı Devleti`nin ABD ile ilk münasebeti Cezayir, Tunus ve Trablus beylikleriyle 

yapılan antlaşmalarla dolaylı olarak başlatılabilir. Çünkü söylediğimiz gibi bu 

beylikler Osmanlı Devleti`ne bağlı, Türk yöneticilere sahip yarı özerk yapıda idiler. 

Ayrıca Cezayir ile yapılan antlaşma metni Türkçe olup Osmanlı diplomatiğine ait 

belge türü olan “âhidnâme” terminolojisiyle yazılmıştır.  

 

Amerikalıların doğrudan Osmanlı sınırlarına girmesi ise Amerikan ticaret gemileri 

vasıtasıyla gerçekleşmiş ve 1797`den itibaren Amerikalı gemiciler İngilizlerin 

himayesinde İzmir limanı başta olmak üzere Osmanlı sularına giriş yapmıştır. 

Amerikalılar bu görev için İngilizlere yüklü meblağlar ödemek zorundaydılar.[3] 

Amerikan ekonomisine gelen malî yük ABD`nin Osmanlı yöneticileriyle karşılıklı 

antlaşma müzakeresine başlamasını hızlandırmıştır. Bunun yanında Amerikan 

hükûmeti 1799 yılında Portekiz elçisi olan William Smith`i İstanbul elçisi olarak 

görevlendirmiştir. Ancak bazı pürüzler nedeniyle elçi İstanbul`a gelememiştir.[4] 

ABD ilgisini Osmanlı Devleti üzerinde yoğunlaştırarak daha sonra da İzmir`e 

William Stewart isimli bir görevliyi konsolos olarak tayin etmiştir. 1802`de İzmir`e 

gelen konsolos Bâbıâli tarafından tanınmadığından 1803`te geri dönmek zorunda 

kalmıştır. Dolayısıyla Amerikan hükûmetinin diplomatik çabaları sonuçsuz 

kalmıştır.  

 

1810`dan sonra Amerikan ticaret gemilerinin seferlerini sıklaştırmasıyla beraber 

Amerikan hükümeti ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak adına iki devlet arasında 

resmî bir antlaşma yapılarak münasebetleri resmî zeminde sürdürmek üzere uğraş 

vermeye başlamıştır. Aslında Jefferson döneminde Osmanlı Devleti ile bir antlaşma 

yapılmasının gündeme geldiği ancak daha sonra çeşitli sebeplerle bu işten 

vazgeçildiği bilinmektedir. Bu amaçla Amerikan heyetleri Osmanlı Devleti`ni ziyaret 

etmiştir. 1823`te, Birleşik Devletler İzmir ticarî temsilcisi olan David Offley Bâbıâli 

tarafından resmen tanınmıştır. Bu tanıma bir anlamda diplomatik ilişkilerin 

başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu arada bir çok Amerikan heyeti antlaşma 

yapmak üzere gelmiştir. 1829`da yeni bir müzakere heyeti İstanbul`da hükümeti 

ziyaret ederek resmî bir antlaşma teklifini yinelemiştir. 1829 yılı iyi bir strateji ve 

zamanlama eseridir. Çünkü 1827`de Navarin baskınında Osmanlı donanması yok 

edilmiştir. Osmanlı donanmasının yenilenmesi için bir dış yardıma ihtiyaç 

duyulması ve büyük deniz gücü olan İngiltere`nin Osmanlı donanmasını yok 

etmesindeki önemli rolü/etkisi İngiltere dışındaki alternatifleri zorunlu hale 

getirmişti. Aslında antlaşma imzalanmadan önce askerî ilişkiler de başlamıştı. 

Navarin baskınından hemen sonra ABD`den savaş gemisi satın alındığı arşiv 

belgeleriyle kayıtlıdır. II. Mahmud`a ait olan hatt-ı hümâyûna göre 1244/1828 

yılında ABD`den korvet satın alınmıştır. [5] 

 

Bu konjonktür ve ABD`nin deniz gücü Osmanlı yönetici erkinin ABD ile antlaşma 



yapmaya sıcak bakmasında önemli bir etken olarak görülebilir. Nitekim Padişah II. 

Mahmud Amerikan heyetinin teklifine ”Amerika cumhûrunun bu istidaları cevâbsız 

kalmak münasib değildir...” şeklinde olumlu mesaj vermiştir. Konu sadrazam ve 

kaptan-ı deryanın yer aldığı üst düzey yöneticilerle istişare edilmiş ve İngiltere`den 

gelebilecek tepkiler önemli bir çekince nedenini oluşturmuştur.[6] Osmanlı dış 

politikasında bölgesel dengelerin rolü bu çekincenin temel sebebidir. Aynı zamanda 

o dönemde Mısır`ın işgali nedeniyle Fransa ile Osmanlı Devleti`nin ilişkilerinin kötü 

olması bu çekincede önemli bir diğer faktördür. Bunun yanında Osmanlı 

donanmasının denizaşırı seyahat yapabilecek güçten yoksun olması Amerikan 

hükûmeti ile antlaşma yapılması halinde bundan ABD`nin daha fazla yararlanacağı 

ihtimali çekincede diğer bir sebeptir. 

 

Bütün bunlara rağmen Birleşik Devletlerin yoğun çabası semeresini vermiş ve 

1830`da Osmanlı Devleti ile ABD arasında bir ticaret ve seyr ü sefayin antlaşması 

imzalanmıştır. Dokuz maddelik antlaşmanın en önemli maddesi; Osmanlı 

Devleti´nin ABD`yi en ayrıcalıklı devletler” statüsü verdiğine dairdir. Buna göre 

ABD Osmanlı Devleti`nde ticaret yaparken imtiyazlı devletler oranında vergi 

ödeyecek bunun dışında vergi istenmeyecekti.[7] İki devlet arasındaki münasebetler 

bu antlaşma ile resmî zemine kavuşmuştur. Antlaşmayla ABD temsilcilik açma 

hakkını elde etmiştir.[8] Bunu ekonomik imtiyazlar izlemiştir. Aynı zamanda bu 

sözleşme 1820`lerden itibaren Osmanlı topraklarına gelmeye başlayan Amerikalı 

Protestan misyonerlerin sayılarının artmasına neden olmuştur. Zira bir çok şehirde 

misyonerler yasal zeminden yararlanarak Amerikan konsoloslarıyla birlikte çalışma 

imkânını elde etmişlerdir.  

 

1830`larda hâlâ önemli bir güç olan Osmanlı Devleti`nin ABD gibi dünya siyasetinde 

etkinliği olmayan bir devletle antlaşma imzalamasındaki temel nedeni Osmanlı dış 

siyasetine farklı alternatifler getirme çabası olarak açıklamak mümkündür.  

 

Türk-Amerikan ilişkilerinde resmî temaslar kurulması teklifinin Osmanlı 

Devleti`nden geldiği yönünde görüşler vardır.[9] Ancak arşiv belgelerinde bu 

iddiaları kanıtlayacak argümanlar bulunmamaktadır. Hatta belgeler tartışmalara 

son noktayı koyacak niteliktedir. 1795 yılına ait bir hatt-ı hümâyûnda ABD`nin 

bağımsızlığını elde ettikten sonra dünyanın çeşitli devletlerine elçiler yolladığı ve 

Osmanlı Devleti`ne de elçi göndermek istediği yönünde bilgiler mevcuttur. Antlaşma 

metninin yer aldığı Amerika Nişan Defteri`nde antlaşmanın girizgâh kısmında “... 

Devlet-i aliyye-i dâimi´l-karârımla Memâlik-i Müctemia-i Amerika Devleti beyninde 

şimdiye kadar bir gûne muâhede-i resmiyye cereyân etmemek hasebiyle bu defa 

devlet-i müşârun-ileyhâ tarafından Devlet-i aliyye-i sermediyyi´l-kıyâm ile ticâret ve 

muâmelât mevâddını mutazammın muâhede akdine kemâl-i hâhiş ve arzu 

zuhûruyla...” şeklinde geçen ifadeler antlaşma için talebin ABD hükûmetinden 

geldiğini ortaya koymaktadır.[10]  

 

ABD antlaşmaya dayanarak Osmanlı Devleti`nin bir çok şehrinde konsolosluk 

açmıştır. Gayri resmî olarak ilk kez İzmir`de açılan Amerikan konsolosluğunu 

Beyrut ve İstanbul konsoloslukları izlemiştir. 2 Mart 1831`de David Porter resmen 

İstanbul maslahatgüzarı olarak atanmıştır.[11] Konsoloslukların sayısında ise 

1840`lardan sonra önemli bir artış vardır. Amerika Birleşik Devletlerin`de ilk 

Osmanlı konsolosluğu tesisi ise 1845`te Zapçıoğlu Abraham adlı şahsın şehbender 

olarak gönderilmesiyle gerçekleşmiştir. Ancak şehbenderler daha çok ticarî 



faaliyetleri yürütmek amacıyla gönderildiğinden siyasî alanlarla 

ilgilenmemekteydiler. Mehmed Ali Paşa meselesi ve Yunan isyanı gibi siyasî 

sorunların zamanla Osmanlı Devleti aleyhinde bir kamuoyu oluşturmaya yönelik 

olarak kullanılması Bâbıâli`nin dış temsilciliklere özel önem atfederek 

şehbenderliklerin yanı sıra konsolosluk açılmasına hız vermesine neden olmuştur. 

Washington`a Osmanlı konsolosu gönderilmesine 1866`da karar verilmiş[12] 

olmasına rağmen 1867`de Fransız asıllı Edme Blacque (Bulak/Blak) Bey Washington 

elçisi olarak göreve başlamıştır.  

 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı-Amerikan ilişkileri daha çok tesis 

aşamasındadır. ABD`nin Osmanlı Devleti`ndeki ekonomik ve siyasî çıkarları iki 

devlet arasındaki ilişkilerin yönünü belirleyen önemli sebepler arasındadır. Bu 

yıllarda ABD`nin Osmanlı Devleti`ne karşı tutumu günümüzde Türkiye 

Cumhuriyeti`nin Amerikan hükûmeti karşısındaki tavrıyla benzerlik 

göstermektedir. Bütün dünyadaki güçlü Osmanlı imajı Amerikan hükûmeti için de 

geçerlidir. 1850`de resmî ziyaretle Amerika Birleşik Devletleri`ne giden Bahriye 

Mektebi Hocası, Binbaşı Emin Efendi`ye gösterilen itibar bunun somut örneğidir. 

Binbaşı Emin Efendi Washington`da üst düzey devlet erkânı gibi karşılanmıştır. 

İkametine tahsis edilen binanın önünde tören yapılmış ve Amerikan Kongresi 

tarafından resmen kabul edilmiştir. Daha sonra Beyaz Saray`da başkan tarafından 

ağırlanmıştır. Gösterilen bu itibar Emin Efendi`nin yanı sıra diğer yabancı 

temsilcileri de şaşırtmıştır. Emin Efendi Bâbıâli`ye göndermiş olduğu raporda “Bu 

misillü iltifât ve ikrâm sâir devletler tarafından gelenlere bir vakitte vukū‘ bulmuş 

değil ve bu tarafta Nemçe maslahatgüzârı ziyâdesiyle hayrette kalup acaba sebep 

nedir? bu tarafta bu derecelerde iltifat olunmak deyü tecessüs etmekte bulunduğu...” 

şeklinde hayretini dile getirmiştir.[13] Bu karşılama sanırız Osmanlı Devleti`nin 

dünya siyasetindeki konumunu göstermesi açısından önem taşımaktadır.[14] 

 

Türk-Amerikan İlişkilerinde Farklılaşma Süreci: ABD'nin Etkinliği Artıyor 

 

1850`den sonra Osmanlı Devleti`nin içinde bulunduğu siyasî ve ekonomik 

konjonktür Osmanlı-Amerikan ilişkilerinin farklılaşmasında belirleyici olmuştur. 

ABD`nin açtığı siyasî temsilcilikler ve misyonerler Amerikan nüfûzunun oluşmasını 

sağlamıştır. Osmanlı Devleti`nin Protestanları ayrı bir millet olarak 1850`de 

tanımasıyla Amerikan misyonerlik çalışmaları ivme kazanmıştır. Bu süre zarfında 

kurumsallaşan misyonerlik çalışmaları Amerikan eğitim kurumları şekline 

bürünmüştür. Bu kurumlar Amerikan hükûmeti ve temsilcilerinin işlerini 

kolaylaştıran siyasî ve kültürel zemini oluşturmuştur. Tabii ekonomik faktörleri de 

göz ardı etmek mümkün değildir. 1830 Antlaşmasıyla Amerikan tüccarlarının sayısı 

artmış ve ticaret hacmi büyüme trendini girmiştir. Fakat Osmanlı-Amerikan 

ilişkilerinde ticaret hiçbir zaman büyük boyutlarda gerçekleşmemiştir.[15] 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi`nde yaptığım araştırma sonucunda ticaretle ilgili 

belgelerin sayısının az olduğu görülmüştür. Bu açıdan iki devlet arasındaki 

ilişkilerde ticarî hedeflerin belirleyici olduğunu öne sürmek güçtür. Nitekim XIX. 

yüzyıl ekonomik ve siyasî açıdan-1880`lere kadar- İngiltere hegemonyası asrıdır. 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerini diğer devletlerle olan ilişkiden farklılaştıran esas 

unsur siyasî faktörlerdir. ABD XIX. yüzyıl boyunca izlediği izolasyon siyasetine 

rağmen misyonerlik faaliyetleriyle her zaman siyasî etki alanı oluşturma gayreti 

içinde olmuştur. Bunun temel dayanağı Amerikan felsefesiyle izah ilgilidir. 

Amerikan düşüncesine hâkim olan görüşlerden biri olan Amerikan düşünce tarzını 



dünyaya yayma gerektiği fikrî, izolasyonla misyonerlik gibi birbirine çelişen 

görüşlerin aynı anda uygulanmasına imkân tanımıştır. 

 

Kırım Savaşı`ndan sonra Osmanlı ekonomisinin açmazlarının artması ve bunun 

iç/dış siyasete yansımaları ABD ile olan ilişkilerin de boyutunu farklı zemine 

taşımıştır. Osmanlı Devleti`nin yabancı ülkelere olan bağımlılığının artması bir 

ölçüde dış politikada manevra alanını daraltmıştır. Buna rağmen Osmanlı-

Amerikan ilişkileri “iyi” olarak nitelendirilebilecek çerçevede sürmüştür. Amerikan 

İç Savaşı (1861-1865) sonunda güç toplayan ABD dünya siyaset sahnesinde etkin 

olma sürecine girmiştir.  

 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde ikinci bir dönüm noktası 1862 antlaşmasıdır. 

Avrupalı büyük güçlere aynı dönemde yapılan antlaşmalarla verilen imtiyazlar 

sonucu ABD de yeni imtiyazlar kazanmıştır. İmzalandığı tarihten itibaren yedi yıl 

yürüklükte kalacak olan yirmi üç maddelik bu yeni antlaşmayla ABD verilen 

hakların sınırları genişletilmiş ticarî konulara ilişkin imtiyazlar ayrıntılarıyla ortaya 

konmuştur. En önemlisi de gümrük vergisi oranının yüzde 3`ten kademeli olarak 

yüzde 1`e indirilmesidir. Ayrıca 1830 antlaşmasındaki silah ticaretiyle ilgili yasak 

kaldırılmıştır.  

 

1862 yılından sonra getirilen ekonomik kolaylıklar siyasî alanda da etkisini 

göstermeye başlamıştır. Amerikan eğitim kurumları bu tarihten sonra sayısal olarak 

büyük artış göstermektedir. 20 yüzyılın başında 500´e yakın Amerikan kurumunun 

Osmanlı topraklarında varlığı bilinmektedir. Örneğin Robert Kolej 1863 yılında 

açılmıştır. Bu dönemde dikkati çeken bir diğer önemli husus da silah ticaretidir. 

1830 antlaşmasındaki yasağın 1862`de kaldırılmasıyla 1870`ten itibaren ABD`den 

silah satın alımı başlamıştır. Amerikan İç Savaşı`ndan sonra elde kalan silahlar 

büyük ölçüde Osmanlı pazarına satılmıştır. 1880-82 arasında silah ticareti iki devlet 

arasındaki ticarî ilişkilerin yüzde 30`nu oluşturmuştur.[16] Özellikle 1877-78 

Osmanlı-Rus savaşı döneminde ABD`den büyük miktarlarda silah satın alınmıştır. 

Ancak savaşın mağlubiyetle sonuçlanması Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde 

etkilemiş ve diğer sorunlarla birlikte ekonomi zora girmiştir. Bu nedenle de 

ABD`den satın alınan silahların bedeli güç ödenmiş ve çoğu zaman zamanında 

ödeme gerçekleştirilemediğinden iki devlet arasında sorunlar çıkmıştır. Ancak arşiv 

belgelerinde görüldüğü üzere ekonomik problemler karşılıklı ilişkilerde büyük 

sorunlara yol açmamış sorunların merkezini siyasî anlaşmazlıklar teşkil etmiştir.  

 

Yeni Bir Dönem: Gerilim Tırmanıyor 

 

1877-78 Savaşı, Osmanlı tarihinde bir çok açıdan dönüm noktası olduğu gibi 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde de önemli bir milattır. Bu tarihten sonra Osmanlı 

siyasetinin içinde barındırdığı bunalımlar artmış ve bir çok Avrupalı büyük gücün 

yanı sıra ABD de Ermeni sorununu bahane ederek Osmanlı iç işlerine karışma 

sürecine katılmıştır. Dış markajın daraltılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti`nin 

pazarlık gücü önemli ölçüde zayıflamıştır. ABD dış konjonktüre uygun hareket 

ederek Bâbıâli`yi Ermenilere kötü muamele yapmakla suçlamıştır. Özellikle 

Amerikan basını Ermenileri destekler yönde yayın yapmıştır. Bu yayınlarla 

Ermenilere Osmanlı topraklarında baskı yapıldığı iddia edilmiştir. Ancak II. 

Abdülhamid yönetimi bu yayınları çok iyi düzeyde takip ederek tekzip etmiştir.[17]  

 



Türk-Amerikan ilişkileri farklı bir dönemece girince Amerikan hükûmetini yanı sıra 

misyonerler ve konsoloslar da Osmanlı Devleti`nin iç işlerine karışmaya başlamıştır. 

Bunu yeni Amerikan konsoloslukları açılması meselesinde görmek mümkündür. 

Örneğin ABD Erzurum (1895) ve Harput`ta konsolosluk açmak istemiş ancak bu 

istek Bâbıâli tarafından kabul edilmemiştir.[18] Ermeni nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerde, Ermeni meselesinin uluslararası boyut kazandırıldığı günlerde, 

Amerikan konsolosluğu açılması Bâbıâli tarafından uygun görülmemiştir. Bu mesele 

iki devlet arasında büyük siyasî sorunlara neden olmuştur. Çünkü 1830 

antlaşmasına göre ABD`nin istediği yerde konsolosluk açma hakkı vardır. Bunun 

yanında bir devletin yabancı bir ülkenin toprağında konsolosluk tesis etmesinde 

başka bir meselede o bölgede kendi vatandaşının bulunması zorunluluğudur. 

Amerika Birleşik Devletleri`nin Erzurum ve Harput`ta ise hiç vatandaşı yoktur. 

Amerikan hükümeti tayin ettiği Erzurum konsolosunun resmen tanınmadığı 

takdirde Amerikan Kongresi`nde Osmanlı aleyhinde konuşmalar yapılmasının 

kaçınılmaz olduğu şeklinde tehditte bulunmuştur. Bunun üzerine ABD´nin Erzurum 

konsolosu kerhen tanınmıştır. 

 

Konsolosluklarla ilgili meseleler ve Amerikan okullarına resmî izin talepleri iki 

devlet arasındaki ilişkilerin zaman zaman gerginleşmesine neden olmuştur. 1892`de 

Amerikan Dışişleri tarafından çıkarılan bir bildiride Osmanlı-Amerikan ilişkileri 

kapsamında Amerikan hükûmeti için öncelikli husus şu satırlarda açıklanmaktadır: 

“Zuhûr eden müşkilâtın ekserisi tüccâr ve seyyâhinden ziyâde misyoner ve 

muallimlere müteallikdir”.[19] Amerikan hükûmeti bu meseleyle bağlantılı 

sorunlarda sert beyanatta bulunmuştur. Örneğin yabancıların satın aldıkları 

emlâkin okul olarak kullanılamayacağı yönünde getirilen yasağın kabul edilemez 

olduğu bildirilerek “Ecnebilerin hukûk ve imtiyâzâtını kasr ve tahdîde çalışmak ve 

kuvve-i cebriyye isti‘mâliyle taleb ve iddiâ edilemeyecek şeyleri tedrîcen nez‘ ile ref‘ 

etmek Devlet-i Aliyye politikasına mahsûs gibi görünüyor” şeklinde Bâbıâli`nin 

izlediği siyaset eleştirilmiştir.[20] 

 

Osmanlı Devleti ile ABD arasındaki ilişkileri diğer devletlerden farklı kılan 

unsurlarda Amerikan misyonerleri ve onların kurumsallaşma çabaları önemli bir 

yer tutmaktadır. Her ne kadar Fransa, İngiltere, İtalya gibi devletler benzer 

çalışmalarda bulunmuşlar ise de uzun vadede hiçbiri Amerikalılar kadar etkili 

olmamıştır. Bu açıdan “Amerikan hükûmeti Osmanlı Devleti tarafından her zaman 

farklı değerlendirilmiştir” saptaması yapılabilir. Burada psikolojik faktörlerde etkili 

olmuştur. Özellikle iki devlet arasında savaş yapılmamış olması ve Avrupalı 

devletlerde olduğu üzere Haçlı seferleri benzeri kötü bir tarihî geçmişin izleri 

bulunmaması Osmanlı yöneticileri ve halkı üzerinde olumlu etkiler yapmıştır. Aynı 

zamanda XIX. yüzyılda ABD`nin dünya ve Osmanlı siyasetinde İngiltere gibi 

doğrudan müdahaleci bir tavır sergilememesi de önemli sebepler arasındadır. Bu 

açıdan Amerikan hükûmeti görünürde izlediği tarafsızlık politikasının yararlarını 

görmüştür.  

 

İki devlet arasındaki siyasî ve ekonomik münasebetleri Avrupalı devletlerden ayıran 

bir diğer etken de ABD`nin bulunduğu coğrafyadır. Denizaşırı mesafenin verdiği 

güven ikili ilişkilerde yakın tehdit algılanmasının fazla yaşanmamasına neden 

olmuştur.  

 

Misyonerlikle Müslümanları Hıristiyanlaştıramayan Amerikalı misyonerler sözde 



Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ederek özellikle Amerikan basınını kullanarak 

ABD ve dünyada olumsuz Osmanlı/ Türk imajının oluşmasına sebep olmuşlardır. 

 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinin daha iyi değerlendirilmesinde XIX. yüzyılda 

Osmanlı Devleti`nin dış temsilciliklerinin bulunduğu şehirlerin yerleri önemli ip 

uçları verecek niteliktedir. 1889`da Viyana, Londra, Paris, Berlin, Tahran, 

Petersburg, Roma, Tahran, büyük elçilik statüsünde iken Washington, Atina, 

Brüksel, Bükreş, Belgrad, Lahey ve Madrid orta elçilik statüsündeydi.[21] Böylelikle 

ABD`nin Osmanlı dış siyasetinde Belçika gibi ikinci derecede önemli devletler 

arasında yer aldığı görülmektedir. Siyasî temsilciliklerin bulunduğu ülke ve şehirler 

aynı zamanda XIX. yüzyıl dünya büyük güçler haritasını oluşturmamızı 

sağlamaktadır. ABD ancak XX. yüzyılda (1906) Washington ve İstanbul 

elçiliklerinin büyük elçilik statüsüne çıkarılmasını yoğun diplomatik çabalar sonucu 

ve biraz da zorlamayla elde etmiştir. [22] 

 

1890`lardan itibaren İstanbul elçiliğini büyük elçilik derecesine çıkarmak isteyen 

ABD bu konuda Osmanlı Devleti´nden talepte bulunmuş ancak bu talep 

Washington`daki elçiliğine de aynı paye verilmesi gerektiği ve bunun da Osmanlı 

ekonomisine ayrı bir yük getireceği ileri sürülerek reddedilmiştir. [23] Ekonomik 

mazeretler geçerli olmakla birlikte aslında Bâbıâli`nin temel endişesi Amerikan 

hükûmetinin Osmanlı Devleti üzerinde nüfûzunu arttırma çabasından ileri 

gelmekteydi. Bu da ABD`nin Bâbıâli`nin iç işlerine alenen karışacağı ihtimalini 

kuvvetlendirdiğinden Osmanlı yöneticileri tarafından uygun görülmemekteydi.  

 

1862 yılında 1830 Antlaşması`nın genişletilmesinden oluşan yeni bir ticaret 

sözleşmesi imzalanmıştır. ABD`ye verilen ekonomik imtiyazlar arttırılarak gümrük 

vergisi kademeli olarak yüzde 1`e indirilmiştir. Bu iki antlaşma, Osmanlı 

Devleti`ndeki Amerikan faaliyetlerini kolaylaştıran önemli hamlelerdir. Nitekim 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde dönüm noktası niteliğindeki uygulamaların tarihleri 

iki devlet arasındaki ilişkilerin yapısı hakkında fikir verecek niteliktedir. 1830 

Antlaşması`ndan hemen sonra, Amerikan varlığı özellikle misyonerlik ve eğitim 

sektöründe kendisini hissettirmeye başlamıştır. Zira ekonomik imtiyazlar aynı 

zamanda siyasî hayat alanları kazanılmasına neden olmuştur. 1830-1862 ticaret 

antlaşmalarının imzalandığı yıllar ise Osmanlı Devleti`ndeki misyonerlik hareketinin 

genişleyerek yerleştiği döneme tekabül etmektedir. Özellikle 1862 sözleşmesinden bir 

yıl sonra Robert Koleji`ne (1863) resmî izin verilmiştir. Bu tarihten sonra Amerikan 

okulları büyük bir artış göstermiştir. Aynı şekilde misyonerlik faaliyetleri 

kurumsallaşmıştır. 

 

II. Mahmud (1808-1839) döneminde resmî olarak başlayan Osmanlı-Amerikan 

ilişkileri, II. Abdülhamid (1876-1909) devrinde zirveye ulaşmıştır. ABD`den silah 

satın alınması[24], bazı Amerikan eğitim kurumlarına resmî izin verilmesi hep bu 

döneme rastlamaktadır. Bütün bunlara rağmen II. Abdülhamid`in otoriter 

idaresinin sona ermesi ABD tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.[25]  

 

Osmanlı-ABD diplomatik ilişkileri, 1917`de kesilmiştir. ABD`nin Almanya`ya savaş 

ilan etmesi ve Osmanlı Devleti`nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan 

hükûmetiyle aralarındaki ilişkinin kesilmesi üzerine Bâbıâli, Meclis-i Vükelâ 

kararıyla siyasî ilişkilere son vermiştir. Ancak bu kararın diplomatik ilişkilerin 

noktalanmasından ibaret olduğu ve ABD vatandaşlarına iyi muameleye devam 



edilmesi gerekliliği bildirilmiştir.[26] Bir çok belgede ABD kurumlarına ve 

vatandaşlarına kötü davranıştan kaçınılması lüzumu tekrarlanmaktadır.[27] 

Osmanlı Devleti siyasî ilişkilere son verince ABD`deki Osmanlı çıkarlarının 

korunması görevi İsveç sefaretine bırakılmıştır.[28]  

 

SONUÇ 

 

Amerika Birleşik Devletleri`nin Akdeniz ticaretinde etkin olmak için, Osmanlı 

Devleti ile resmî temasa geçme zorunluluğundan başlayan Türk-Amerikan ilişkileri 

Osmanlı Devleti`nin iç ve dış siyasetteki gücüyle doğru orantılı olarak değişim 

göstermiştir. Osmanlı Devleti ile ticaret antlaşması imzalamak için yoğun çaba 

harcayan ABD`nin 1830`a kadar ki durumu bugün AB kapısında bekleyen 

Türkiye`nin durumuna benzetilebilir. Zira ABD Osmanlı Devleti ile ticaret 

antlaşması yapmak için yaklaşık otuz yıl uğraş vermiştir. Bu süre zarfında iki devlet 

arasındaki siyasî ve ticarî ilişkiler 1830 Ticaret Antlaşması`na kadar resmî düzlemde 

yürümediğinden kayda değer değildir.1830 antlaşmasına kadar Osmanlı Devleti 

etkin ve özne konumundadır. Karşı taraf yani ABD, Osmanlı Devleti ile resmî ilişki 

kurmak isteyen talepkâr ve pasif bir devlet pozisyonundadır. 

 

Osmanlı Devleti ile ticaret antlaşması imzalamak için yoğun çaba harcayan 

Amerikan hükûmeti, 1830 ve 1862 antlaşmaları ile elde ettiği ekonomik ve siyasî 

imtiyazlarla, tutumunu değiştirmeye başlamıştır.  

 

Osmanlı-Amerikan ilişkilerinde XIX. yüzyılın son yarısında yaşanmaya başlanan 

problemler genellikle misyonerler ve Amerikan okullarından kaynaklanmıştır. 

Verilen imtiyazların sınırlarını kendileri genişletmeye başlayan Amerikalılar, 

Osmanlı Devleti ile anlaşmazlığa düşmüşlerdir. İlk yıllarda Osmanlı Devleti 

tarafından çok fazla önemsenmeyen misyonerlik, Osmanlı-Amerikan ilişkilerinin 

bazen gerginleşmesine neden olmuştur. Misyonerlik faaliyetiyle Ermeni milletini 

hedef kitle seçen Amerikalılar, Ermeni isyanlarının çıkmasında başka pek çok 

faktörle birlikte rol oynamışlardır. Nitekim Osmanlı-Amerikan ilişkilerine dair arşiv 

belgelerinin büyük kısmı, misyonerlik ve Amerikan okulları nedeniyle çıkan 

anlaşmazlıklara ilişkindir. Bütün bunlara rağmen İngiltere ve Rusya gibi devletlerin 

tutumlarına göre ABD, Osmanlı Devleti tarafından her zaman daha ehven bir Batılı 

devlet olarak görülmüştür. 

 

1880`den sonra Osmanlı-Amerikan münasebetleri, ABD`nin özellikle Amerikan 

okullarına resmî izin isteği gibi meselelerde tehditle yürür hale gelmiştir. Çoğu 

zaman Amerikan Hükûmeti, istediği imtiyazlara izin verilmediği takdirde, 

Amerikan Kongresi`nde Osmanlı Hükümeti aleyhinde sert konuşma yapmaya 

mecbur kalacakları tehdidini tekrarlamıştır. Ermeni meselesi bahane edilerek 

Osmanlı Devleti`ni markaja almaya çalışan bu çabalar, genellikle ABD`nin istediği 

şekilde sonuçlanmıştır. Yine Amerikan Hükûmeti Osmanlı Devleti`nden taleplerine 

karşılık bulamadığında Akdeniz`e savaş gemisi göndermiştir. XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Amerikan savaş gemileri İstanbul limanına gelmiş ve her ziyaret 

sonunda ABD isteklerinin karşılığını almıştır.  

 

Osmanlı-Amerikan ilişkileri, karşılıklı yakın tehdit endişesi bulunmaması ve 

denizaşırı mesafeden kaynaklanan güven sebebiyle genellikle dostluk çerçevesinde 

gelişmiştir. Tabii, iki devlet arasında savaş yapılmaması da önemli bir husustur. 



Devletler arasındaki dostluk çıkarlar devam ettiği sürece var olagelmiştir. Osmanlı 

döneminde, Türk-Amerikan ilişkileri özellikle 1890´dan sonra, 21. yüzyılla benzer 

bir şekilde, daha çok ABD`nin yararlandığı ekonomik ve siyasî tavizlerle sürmüştür 

denebilir. 

 

 

 

* Doktora Öğr. 

[1] Mine Erol, “Amerika`nın Cezayir İle Olan İlişkileri (1785-1816)”, İÜEF Tarih 

Dergisi, XXXII/32, s.690.  

[2] Erol, s.721. 

[3] Örneğin ABD aracılık yapan İngiltere`ye 1799-1811 yılları arasında 65.500 dolar 

konsolosluk masrafı ödemiştir. Bkz. Orhan F. Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan 

Münasebetleri”, Belleten, LI/200 (Ağustos 1987), s. 930.  

[4] “... mahsûs bir elçi ta‘yîn ve intihâb kılınmış ise de ol esnâda tehaddüs eden bazı 

avârız-ı rüzgâr elçi-i mersûmun hareket-i azîmetine mâni olduğundan...”  

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hatt-ı Hümâyûn (HH) 4139, 1245.  

[5] BOA, HH 28202, 1244. 

[6] Arşiv belgesinde bu husus “...Rusyalunun mahzûziyetini ve ba‘zı cihetle 

İngilterenün küllî iğbirârını müeddî olması sûretlerinden...” şeklinde dile 

getirilmiştir. 

[7] Ayrıntılı bilgi için bkz. Nurdan Şafak, Osmanlı Arşiv Kaynaklarıyla XIX. 

Yüzyılda Osmanlı-Amerikan İlişkileri:Gelişim Süreci ve Yoğunlaştığı Alanlar 

(yüksek lisanstezi), Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, 

İstanbul 2000, s.67 (antlaşmanın birinci maddesi). 

[8] ABD`nin siyasî temsilcilik açabilme hakkı Amerika Ahkâm Defteri`nde bir çok 

yerde 

“...Amerika Devleti tarafından umûr-ı ticâretin idâresi zımnında mevki-i ticâret olup 

lüzûmı tebeyyün eden mahallere kendü cinslerinden berevât ve evâmir-i aliyye ile 

konsolos ve konsolos vekîli nasb u ta‘yîni...” şeklinde ifade edilmektedir. (BOA, 

Amerika Ahkâm Defteri 2/2, s.71/212, 71/213, 72/216 vd.)  

[9] Fuat Köprülü`ye göre Londra elçisi olan İsmail Ferruh Efendi bu konuda gayret 

göstermiş ve ABD`nin Londra elçisini ikna etmiştir. Bkz. Köprülü,s.928. Akdes 

Nimet Kurat`a göre ise Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa 1800`de İstanbul`a 

gelen Amerikan G. Washington gemisi kaptanı Bainbridge`e iki devlet arasında 

resmî münasebetlerin önemini anlatmıştır. Kurat, s.12-13. 

[10] BOA, Amerika Nişan Defteri 1/1, s.7. 

[11] Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu`daki Amerika 19. Yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu`ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İstanbul 1989, s.50. 

[12] BOA, İrade-Hâriciye 13008, 1283.  

[13] Fuat Ezgü, Osmanlı İmparatorluğu-Amerika Birleşik Devletleri, İktisadi, Siyasi 

ve Kültürel Münasebetlerin Kuruluşu ve Gelişmesi (1795-1908), [İÜ Edebiyat Fak. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi], İstanbul 1949, s.96-97. 

[14] Bazı yazarlar bu üst düzey karşılamanın siyasî çıkarlar nedeniyle olduğunu öne 

sürmektedirler. Örneğin F. Ezgü bu ilginin o dönemde gündeme gelen Macar 

mültecileri meselesinden kaynaklandığını iddia etmektedir. Amerikan Hükûmeti 

Osmanlı Devleti`ne sığınan Macar mültecilerin ABD`ye gitmelerini sağlayabilmek 

için Emin Efendi`ye olağanüstü bir ilgi göstermiştir. (Ezgü, s.98.)  

[15] Başbakanlık Osmanlı Arşivi`nde ABD ile ilgili belge ve defterlerin yaklaşık 

yüzde 10`u ticarete ilişkindir. Bu rakam iki ülke arasındaki ticaret hacmini 



göstermesi açısından açıklayıcı olabilir. Ayrıca Şevket Pamuk`un yayınlamış olduğu 

Osmanlı dış ticaret istatistiklerinde de ABD, ilk 10 devlet içinde üstten ancak 8. 

sırada yer almaktadır. (Şevket Pamuk, 19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti, I, s.68)  

[16] Pamuk, s.67. 

[17] Başbakanlık Osmanlı Arşivi`nde özellikle Yıldız Tasnifi`nde Amerikan 

gazetelerinde Ermenilerle ilgili çıkan haberler ve bunların tekzip edildiğine dair 

yüzlerce belgenin haberler ve bunların tekzip edildiğine dair yüzlerce belgenin 

varlığı bunun somut kanıtıdır.  

[18] Meclis-i Vükelâ kararıyla Harput ve Erzurum`da Amerikan konsolosluğu 

açılmasına gerek görülmediği bildirilmiştir. Bkz. BOA, Meclis-i Vükela (MV) 85/78, 

23 Rebiyülevvel 1313. 

[19] aynı belge. 

[20] gös. yer. 

[21] Hâriciye Nezâreti Salnamesi 1306, s.270-274. 

[22] Kurat, s.37. 

[23] BOA, Yıldız Mütenevvi Maruzat (Y.MTV) 214/69 lef 2, 8 M 1319. 

[24] ABD`den silah satın alınması ile ilgili belgeler için bkz. BOA, Yıldız Resmi 

Maruzat  

(YA.RES) 14/45, 18.2.1299; YA.RES 15/7 18.4.1299. Ayrıca II. Abdülhamid`in tahta 

çıkmasından sonra gittikçe artan Rus gailesi ve nihayet 1877-1878 Osmanlı-Rus 

savaşı yıllarında ABD`nin Bâbıâli`ye ihracatının yüzde 90`nın silah ticareti ile ilgili 

olduğu belirtilmektedir. Bkz. Kurthan Fişek-Oral Sander, ABD Dışişleri Belgeleriyle 

Türkiye-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı 1829-1929, Ankara 1977, s.17. 

[25] Kurat, s.37. 

[26] BOA, Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.ŞFR) 75/192, 28 C 1335. 

[27] BOA, DH.ŞFR 76/15, 11 B 1335. 

[28] BOA, DH.ŞFR 76/26, 13 B 1335. 

  

  

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN ÇÖKÜŞÜ 

Yazar: Joseph PAMİANKOWİSKİ 

Yayınevi: Kayıhan Yayınevi 

  

Kitabın yazarı 1909-1918 yılları arasında Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun 

İstanbul’daki büyükelçilikte askeri ateşe olarak bulunmuştur. O zamanlar Osmanlı’da 

içten bir çürüme, kokuşma başlamıştı. Bu çürüme her alanda mevcuttu. Bir örnek 

verecek olursak, bir memur sizden bir dakika izin istedi mi o, beş-on dakikayı bulur, iki 

dakika izin istedi mi 15-30 dakikayı, 5 dakika izin istemek ise işinizin o gün 

halledilemeyeceğini gösterirdi. Osmanlılar resmi görev icabı 4 ünvan kullanırlardı: Ağa, 

efendi, bey, paşa. Devlet hizmetlilerinin en alt kademesinde çalışan bekçi hizmetli, çavuş 

ya da erbaş gibi genellikle okuma yazma bilmeyen kişilere ağa; 8. derecedeki memur, 

subay ve kültürlü kimselere efendi; 7. ve 6. Derecedeki memur ve subaylar, yarbay ve 



albaylara bey; 5. derecedeki sivil ve askeri memura paşa denirdi. Ayrıca paşa oğluna 

bey, beylerin oğluna okuma yazma bilirse efendi denirdi. 

1.BÖLÜM  

Balkan harbi sırasında İngiliz ve Fransızların, Almanya’nın dostu Osmanlıların 

yenilmesini istemeleri, yazara büyük bir savaş çıkacağı kanaati vermiş. Türk ordusunun 

büyük bir ıslaha gereği vardı. Almanların Türk ordusunu ıslah için bir takım 

çalışmaları vardı. Fakat Rusya bundan rahatsızdı. Enver Paşa kumandanlığa 

getirilmişti. Padişahın bu haberi gazetelerden öğrendiği rivayet edilirdi. Enver Paşa 

Bosnalı bir Müslüman aileden gelir. Kibirli ve tecrübesiz oluşu Osmanlı’nın 1. Dünya 

savaşındaki mağlubiyetinin sebeplerindendir. 

Enver Paşa, göreve gelir gelmez ordudaki bütün yaşlı ve tecrübeli paşaları 

görevlerinden aldı. Bu olay ordudaki dengeleri alt üst etti. Kendine muhalif olan bütün 

subayları tasviye etti. Askerlerin maddi durumu kötüydü, maaş alamıyorlardı. 

Almanlar Osmanlı’yı kullanarak bir takım emellerine ulaşmak istiyordu. En büyük 

emeli Afganistan, İran ve Osmanlı’yı kullanıp İngilizlerin elinde bulunan Hindistan’a 

bir koridor açıp burayı eline geçirmekti. 

O tarihlerde Almanya’dan işçiler getirtilip Osmanlı’da çalıştırılmıştı. Savaş sırasında 

Osmanlı’da faaliyetler gösteren Almanların sayısı 18-20 bin civarında idi. Zengin Mısırlı 

aileler Boğazı kapmışlardı. Şehrin içi sıcak fakat Karadeniz’den esen rüzgarlar havayı 

biraz serinletiyordu. 

2.BÖLÜM  

Dük Franz Ferdinand ve karısı bir Sırp genci tarafından öldürüldü. Bunun üzerine 

Avusturya-Macaristan imparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Rusya Sırbistan’ın yanında 

yer aldı. Böylece savaş başlamış oldu. Türkiye İngilizler’den kaçan Göben ve Breslav 

adlı iki Alman gemisini alarak gemilere Yavuz ve Midilli adını verdi. Neden böyle bir 

şey yapılmış ve İngilizler ve Fransızlara tavır alınmıştı? 

Türkiye kapitülasyonların kalkmasını istiyordu. Kapitülasyonlar çok zararlı idi. Bu 

devletler çok düşük vergi veriyordu. Suç işleyen bu ülkelerin vatandaşları sadece kendi 

konsolosluklarında yargılanıyorlardı.  

Türkiye parasını verdiği, İngilizlere sipariş ettiği Sultan Osman ve Reşadiye adlı iki 

gemiyi İngilizlerden alamıyordu. İngilizler bu iki gemiye el koydu. Bu olay İstanbul’da 

İngilizlere karşı büyük infial uyandırdı. Ülkeden uzaklaştırıldı. Bu olaylar üzerine 

Çanakkale Boğazı’na mayınlar döşendi ve 35 metre derinliğe varan bir ağ boğaza 

çekilerek, Çanakkale Boğazı 27 Eylül 1914’ te milletler arası ulaşıma kapatıldı. Sebep 

olarak da Çanakkale Boğazı önünde demirleyen İngiliz donanmasının bir Türk deniz 

muhribinin tahrip edilmesi gösterildi.  

Enver, Talat ve Cemal Paşaların emriyle 28 Ekim günü Almanlar’dan alınan bu iki 

gemi Yavuz ve Midilli Rusya’nın Sivastopol ve Novorisk limanlarını bombaladılar. 

Bunun için Osmanlı Almanlarla 30 Milyon pound karşılığı borç aldı. Bu olaydan ne 

Padişahın ne de Sadrazamın haberi yoktu. Sadrazam bu olaydan dolayı Rusya’dan özür 



diledi. Rusya bu özürü bütün Alman subayların ülkeden çıkartılması karşılığında kabül 

edeceğini söyledi. Fakat İngilizler böyle bir şeye karşı çıkarak, İzmir limanına gitmekte 

olan iki Türk ticaret gemisine saldırıda bulunarak gemilerden birini de zaptettiler. 

Bunu bahane gösteren Paşalar savaşa karar verdiler.  

3.BÖLÜM 

Osmanlı, itilaf devletleri vatandaşlarına medeni devletlerde görülmeyen bir dürüstlük 

içerisinde muamele etti. Türkiye’den ayrılmak isteyenler tren ya da gemi ile 

memleketlerine gönderiliyor, kalmak isteyenler de kalmakta serbest idiler. 

Osmanlı ordusu 1910’dan beri savaş halinde idi. Bu savaşlar 1910 daki Arnavut ve 

Şam’daki ayaklamalar, 1911 Trablusgarb savaşı ve Yemen ve Arnavutluk’daki isyanlar, 

1912 Balkan harbi. Bu savaşlardan en büyük zararı Türk halkı görmüştür.  

Savaş tüm şiddeti ile devam ederken itilaf devletleri Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi 

denediler. İlk başta denizden sadece donanma ile geçmek istediler. Fakat gemiler 

denizdeki akıntı ve tecrübesizlikten dolayı bir türlü hedef tutturamadılar. Buna bir de 

Osmanlı bataryalarındaki erlerin şahane hedefi bulan atışları eklenince itilaf kuvvetleri 

boğazı geçmeyi başaramadı (18 Mart 1915) Bunun üzerine itilaf devletleri karada 

taarruza geçtiler. Fakat bunda da başarılı olamadılar. 9 ay süren savaşlar sonucunda 

her iki tarafta takribi 250şer bin zayiat verdiler.  

Doğuda Ermenilerle, Güneyde İngilizler ve İranlılarla savaşılmıştı. Savaşlar sırasında 

Ermenileri doğuya İran’a doğru sürdü. Bu sürgün sırasında 250-300 bin civarında 

Ermeni yolda öldü. Ermenilerin amacı savaşlardan faydalanarak Ermenistan devletini 

kurmak istiyorlardı.  

1915’larda Türkiye’de hayat pahalılığı hakimdi. Gerekli maddeler buğday, kömür, gaz 

ve petrol dışarıdan ithal ediliyordu. Fiyatlar 4-5 misli birden arttı. 1915-1916 yıllarında 

Arap halkı da çok sefildi. Bir çok kişi açlık ve soğuktan ölüyorlardı. Anadolu’da durum 

bundan farklı değildi.  

Kuzeyden Erzurum ve Trabzon dahil doğu Anadolu Rusların elindeydi. Halk çok zor 

durumdaydı. Halk büyük kafileler halinde zor şartlar halinde altında bu yörelerden iç 

Anadolu’ya göç ediyorlardı. Halkın çoğu açlıktan ve hastalıktan telef oldu. 

İngilizlerin kışkırtmasıyla Arabistan’da Osmanlı’ya karşı isyan başladı. Osmanlı güçsüz 

olduğu için yöre halkının ihtiyaçlarını yukarda da belirttiğim gibi karşılayamıyordu. 

Bundan yararlanan İngilizler orada Ermenilere para, yiyecek makam vaad ederek 

onları kendi tarafına çekmeyi başardı.  

Güçlenen İngilizler Bağdat’ı aldılar. Buna sinirlenen Almanlar ve Türkiye, Berlin’de 

buluşarak büyük bir ordu hazırlayıp Bağdat’ın tekrar geri alınmasına karar verdiler. 

Fakat bu ordu tam anlamıyla hazırlanamadı. O zamanki şartlar gerçekten çok kötüydü. 

Bunun üzerine hazırlanılması düşünülen ordu, Sine cephesine kaydırıldı. Bu ordu sayıca 

fazlaydı. Fakat ellerinde yeterli tüfek yoktu. 75-80 bin kişilik orduya 15 bin tüfek 

düştüğü düşünülürse durumun vehameti daha iyi anlaşılır. Sonuç olarak bu cephede de 

Türk ordusu Şam’a çekilmek zorunda kaldı. Savaşın en ilginç yanlarında birisi de 

Osmanlı ordularının başında hep Alman komutanların olması idi.  



4.BÖLÜM 

Doğuda Bolşevik devrimi sonucunda Rus ordularında bir gevşeme oldu. Bunun üzerine 

Ruslar barış antlaşması yapmak zorunda kaldı. Brest Litowsk antlaşması imzalandı. 

Ruslar Doğu Anadolu’dan çekildi. Bunu fırsat bilen Osmanlı Kars, Ardahan ve 

Batum’u geri aldı. Bu olaya Ermeniler ve Gürcüler karşı çıktı. Bu kargaşa ortamından 

yararlanmak isteyen Osmanlı Gürcistanı’da almak istedi. Bunun üzerine saldırıya geçti. 

Fakat Almanlar bu durumdan çok rahatsız oldu. Çünkü Almanların Hindistan’a gitme 

hayalleri burudan geçiyordu. Almanlar Bakü petrol kuyularını ele geçirmeyi ve 

Kafkasya’daki bütün hammaddeleri elde etmeyi ve Kafkasya ‘dan İran’a, Ortaasya, 

Afganistan ve Hindistan’a giden yolu açmayı istiyordu. Almanlar, Eğer Türkiye 

Gürcistan’a girmekte diretirse ittifakı bozacakları tehdidini bile savurdular. Bu durum 

üzerine Türkiye bütün Kafkas ülkelerini Türkiye’ye çağırarak bir antlaşma yapmayı 

önerdi. Fakat Almanlar bir takım gizli planlar yaparak Rusya ve Gürcistan’ın 

anlaşmasını sağladı. Bu durum Türkiye’nin aleyhine idi. Bunun üzerine Türkiye’de 

Almanlar’a karşı bir öfke başlardı. Fakat daha sonraları İngilizler’in başlatmış 

oldukları yeni taaruzlarla bu durum hafifledi. Savaş gittikçe kötüye gidiyordu ve 

sonunda Türkiye itilaf devletleri ile 30 Ekim 1918’de Mondoros Mütarekesini 

imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmaya göre: 

1. Çanakkale ve İstanbul boğazları açık tutulacak.  

2. Boğazlarda ve İmparatorluğun stratejik önemi olan yerleri itilaf devletleri 

tarafından işgal edilebilcekti.  

3. Türk ordusu derhal terhis edilecek.  

4. İran, Suriye, Irak, Kilikya ve bütün Arabistan tahliye edilecek.  

5. Bütün Alman ve Avusturya Macaristan tabeası asker ve sivil kişiler Türkiye’yi 

bir ay içinde terk edeceklerdi.  

Bu antlaşmadan sonra Talat Enver ve Cemal Paşalar İstanbul’u terk ederek kaçtılar. 

İtilaf devletleri İstanbul’u işgal etti. Yazar da İstanbul’u gemi ile terk etmek zorunda 

kaldı.  

  

Suikastın parti bağlantısı var mıydı?  

 

  

İddiaların sahibi iki eski ANAP'lı. Buna göre Özal suikastından sonra üst 

düzey bir ANAP'lı sorgulandı ve iki gün yurtdışına çıkamadı. Bir ANAP’lı ise 

olaydan önceki kuşkulu hareketleri sebebiyle mercek altına alındı.  

 

 

Dönemin başbakanı Turgut Özal’ın 18 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da Atatürk 

Spor Salonu’nda yapılan Anavatan Partisi kongresinde uğradığı suikast hakkında 

bugüne kadar pek çok senaryo yazıldı. Bu senaryolarda, suikastla doğrudan ya da 

dolaylı bağlantı içinde oldukları ileri sürülen birçok isim ortaya atıldı. 

 

Üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hâlâ aydınlanmamış pek çok boyutu olduğu 

düşünülen Özal suikastındaki tartışmalar özellikle birkaç noktada odaklanıyor. 



Bunlardan birincisi o gün kongre salonunda güvenliğin gevşetilmesini kimin ya da 

kimlerin sağladığı. Çünkü, başbakanın katılıp salonu turlayacağı ve kürsüye çıkıp 

konuşma yapacağı bir kongreye hiç uymayacak şekilde lahmacun ve su satan kişiler 

bile o gün salona girebildi.  

 

İkinci nokta, Özal’a ateş eden Kartal Demirağ’ın silahı salona nasıl soktuğu. O gün 

kongrede divan başkanlığı yapan Metin Emiroğlu ve geçtiğimiz hafta Aksiyon’a 

çarpıcı açıklamalar yapan dönemin ANAP Milletvekili Faik Tarımcıoğlu’nun işaret 

ettiği gibi, Özal’ın konuşması sürerken içeriye üç kişinin taşıdığı üç gözlü, olağandışı 

büyüklükte bir çelenk giriyor. Çelenk tam da gazetecilerin olduğu ve Kartal 

Demirağ’ın Özal’a ateş ettiği bölgeye yakın bir noktaya bırakılıyor ve Demirağ’ın 

Özal’a ateş etmesi bu olaydan bir-iki dakika sonra gerçekleşiyor.  

 

NATO TOPLANTISINA GİDEMEYEN KİŞİ 

 

Suikast tartışmalarındaki bir diğer önemli nokta, o gün kongre salonunda bulunan 

ANAP’lı milletvekillerinin salonda Kartal Demirağ dışında ikinci, üçüncü kişileri 

gördüklerini belirtmiş olmaları. Örneğin Faik Tarımcıoğlu, suikasttan hemen sonra 

elindeki makineli tüfeği elbisesinin içine saklayarak kaçan bir kişiden bahsediyor. 

Vehbi Dinçerler, birinin elinde büyük silah, diğerinin elinde tabanca olan iki kişiyi 

gördüğünü, ikinci kişinin sarı tişörtlü olduğunu belirtiyor. Kartal Demirağ mavi 

tişörtlü olduğuna göre bu ya Tarımcıoğlu’nun sözünü ettiği ikinci kişi ya da bir 

başka şahıs. 

 

İşte bu gibi boyutlarıyla hâlâ tartışılan Turgut Özal suikastı hakkında dönemin 

etkin iki ANAP’lısı Aksiyon’a çok çarpıcı iki ayrı açıklama yaptı. Bunlardan biri 

Özal’ın 1983’te iktidara geldiğinde Milli Savunma Bakanı yaptığı ve dört yıl 

boyunca bu görevde kalan Ankara Milletvekili Zeki Yavuztürk. Diğeri, Turgut 

Özal’ın suikasttan hemen sonra Başbakanlık Konutu’na çağırıp, “Bana kim ateş 

etti?” sorusunu yönelttiği sıkıyönetim eski askerî savcısı ve dönemin ANAP Ankara 

Milletvekili Faik Tarımcıoğlu. 

 

Özal’a suikast olayı yaşandığında Yavuztürk, Milli Savunma Bakanlığı görevinden 

ayrılmış ve NATO Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Grupta, 

yedisi ANAP’lı olmak üzere 13 milletvekili vardı. Bu grubun özelliği sık sık yurtdışı 

programlara gitmesi. O yüzden özellikle gezme meraklısı milletvekillerinin çok 

rağbet ettiği bir grup. İşte bu grubun o tarihteki başkanı olan Zeki Yavuztürk, grup 

üyesi bir ANAP’lının Özal suikastından sonra sorgulandığını Aksiyon’a şöyle 

açıkladı:  

 

“Birçok toplantı oluyor. Sağa sola gidiliyor. Arkadaşlardan biri, illa söyle beni de 

davet etsinler dedi. Ben de orada çok etkiliydim. Söyledim. Böyle böyle, bu arkadaş 

da gelmek istiyor. Bir davet gönderin de o da gelsin. Davet olunca Meclis’ten 

harcırah almayacak filan. Davet yazıldı, bu gelmedi gününde. İki gün sonra geldi. 

Hayrola dedim. ‘Ya, Özal suikastında ifade vermek zorunda kaldım’ dedi. Ne ifadesi 

ya dedim, senden mi şüphelendiler? ‘Yok ama, bu işi bulacağımı tahmin ettiler’ 

dedi.” 

 

TELEFON EDEN TELAŞLI MİLLETVEKİLİ 

 



Zeki Yavuztürk, bu ANAP’lının ismini vermekten kaçınırken, o tarihte ANAP’tan, 

NATO Asamblesi Türk grubunda görev yapan başkan Yavuztürk dışındaki yedi kişi 

şöyle: “İstanbul Milletvekili Doğancan Akyürek, Tekirdağ Milletvekili Ahmet 

Karaevli, İstanbul Milletvekili Cavit Kavak, Bursa Milletvekili Fahir Sabuniş, 

Çankırı Milletvekili İlker Tuncay, Denizli Milletvekili İsmail Şengül, Ankara 

Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu.” 

 

Peki, Özal suikastından sonra sorgulandığı için iki gün yurtdışına çıkamayan 

ANAP’lı milletvekili bu yedi kişiden hangisi? Bu sorunun cevabına geçmeden önce 

Faik Tarımcıoğlu’nun açıklamalarına da bakmak gerekiyor. Tarımcıoğlu, 

suikasttan hemen sonra, Kartal Demirağ henüz yerde yuvarlanırken elindeki 

makineli tüfeği gizleyip kaçan ikinci kişiyi kovalarken yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 

“Tribünden atlayıp arkasından koştum. Ayaklarım rahatsız olduğu için fazla 

koşamadım. Ama o kalabalığın arkasından, yazlık elbiseli o adam merdivenlerden 

kayboldu. Müthiş bir kalabalıktı. Herkes oraya hücum etmiş, kaçıyorlardı. O 

kalabalık çekildi merdivenlerden, merdivenlerin başında ankesörlü bir telefonda bir 

milletvekilinin, isim vermeyeyim, birilerine telefon ettiğini gördüm. O zaman 

Milliyet gazetesinden Kemal Balcı, merdivenlerden aşağı indiğimi görünce, “Abi ya 

bu niye telefon ediyor’ dedi. Ya belki eşine, kongrede ben yara almadım, bana bir 

şey olmadı demiştir cevabını verdim. Ve tekrar salona dönüp tribündeki yerimi 

aldım. O arada Özal ayağa kalktı, ölmediğini anladık. Allah’ın verdiği canı ancak 

Allah alabilir diyen o nefis ve dramatik konuşmayı yaptı.” 

 

Olağan olmayan bir zamanlama içinde ankesörlü telefonda telaşlı bir şekilde o 

görüşmeyi yapan milletvekilinin aynı zamanda bir parti yetkilisi olduğunu 

vurgulayan Tarımcıoğlu, bu kuşkusunu yıllar sonra Özal soruşturmasını yapan çok 

üst düzeydeki bir güvenlik yetkilisine aktarmış. Söz konusu yetkili Tarımcıoğlu’na, 

bu kuşkularını pekiştiren bir cevap vermiş. Tarımcıoğlu, bir adım daha ileri giderek 

o gün bu ANAP’lı yetkilinin, salonda güvenliğin gevşetilmesi için dönemin İçişleri 

Bakanı Mustafa Kalemli’ye hakaret edercesine çıkıştığını öne sürüyor. 

Tarımcıoğlu’nun çarpıcı bir iddiası daha var. O gün ANAP’lı bir il başkanının, 

“Kongrede olaylar olacağı haberini almıştık.” dediğini öne sürüyor. Üstelik bu il 

başkanı, suikastın hemen ardından ankesörlü telefonla o sır görüşmeyi yapan ve 

İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli’ye çıkışan üst düzey ANAP’lıya yakın bir kişiymiş. 

 

İLKER TUNCAY: O KİŞİ BENİM 

 

Zeki Yavuztürk ve Faik Tarımcıoğlu’nun bu açıklamalarından sonra ortaya şu soru 

çıkıyor: Acaba, suikasttan sonra sorgulanan milletvekili ve o ankesörlü telefon 

konuşmasını yapan aynı kişi mi? Aksiyon’un yaptığı araştırma, Zeki Yavuztürk’ün 

sözünü ettiği ANAP’lının İlker Tuncay olduğunu ortaya çıkardı. Tuncay, o tarihte 

Anavatan Partisi’nde Basın ve Propaganda’dan sorumlu genel başkan 

yardımcısıydı, dolayısıyla kongrenin düzenlenmesinde Genel Sekreter Mustafa 

Taşar ile birlikte en yetkili iki kişiden biriydi. Aksiyon’a açıklamalar yapan İlker 

Tuncay, “NATO toplantısına iki gün gecikmeli giden kişi benim. Ama ankesörlü 

telefonda konuşan ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli’ye çıkışan ben değilim.” dedi. 

 

Biyografisinde 1945 Çankırı doğumlu olduğu, Kara Harp Okulu’nu bitirdiği, emekli 

asker ve pilot olduğu bilgileri yer alan İlker Tuncay, ilk olarak 1983’te milletvekili 

seçilmiş. Milletvekilliği öncesinde Başbakanlık Plan ve Prensipler Daire 



Başkanlığı’nda müdür olarak görev yapmış. İlker Tuncay, “Ben rahmetli Özal ile 

görüşmek için kaldım. NATO toplantısına iki gün sonra gittim. Kalışım ifade ile 

alakalı değil. İfade vermedim. Bu hadise büyütülüyor biraz.” açıklamasını yapıyor. 

 

Peki İlker Tuncay, Özal ile ne konuşmuştu? Bunun sebebi, kongre öncesi meydana 

gelen bir gelişme. İddialara göre, kongre öncesinde ANAP Genel Merkezi’ne, 

Tuncay’a bir telefon geliyor. Bu telefonda, kongrede Özal’a bir suikast yapılacağı 

bilgisi yer alıyor. Ancak bu telefon ihbarına rağmen, kongrede güvenlik tedbirleri 

yok denecek düzeyde oluyor. Tuncay, bu konuda şu açıklamayı yapıyor: “Güya 

daha önce genel merkeze telefon edilmiş de, Özal’a suikast yapılacak diye bazı 

haberler alınmış da, biz de bunu kaale almamışız, tedbirini almamışız. Onun ispatı 

yok, öyle deniyor. Kim kime demiş, nasıl demiş, kimsenin haberi yok. Benim ismim 

verilerek söylendi. Ya İlker Tuncay’ı aramışlar. Konut’ta Özal ile görüştüğümde 

sakın üzülme diye beni teskin etti. NATO’ya da üzüntümden gitmedim.”  

 

DEMİRAL: KOMİTEDEKİLERİN İFADESİNİ ALDIK 

 

İlker Tuncay, Faik Tarımcıoğlu’nun sözünü ettiği ANAP yetkilisinin kendisi 

olmadığını anlatırken; “Mümkün değil. Çünkü ben suikast sırasında sahnede, 

Özal’ın biraz arkasındaydım.” diyor: “Ondan sonra Özal kürsünün altında 

yatarken mikrofonu ben aldım. Sayın başbakanımızın sağlık durumu iyidir, 

herhangi bir panik yapmayınız dedim. Teskin etmek maksadıyla o konuşmayı 

yaptım, ondan sonra ortalık sakinleşti… Erkal Zenger de oradaydı. O da anons 

yaptı. Tam hatırlamıyorum. Ya ben ondan önce anons ettim, ya da ondan sonra.”  

 

İlker Tuncay’a göre, suikastçı Kartal Demirağ; Metin Emiroğlu ve Faik 

Tarımcıoğlu’nun sözünü ettikleri çelengi taşıyan üç kişiden biri olarak salona girdi: 

“Ben tertip komitesinin başıydım. Partinin basın ve propaganda başkanıydım. 

Kongrenin tanzimi bana ait, ama tabii Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar’dı, 

İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli’ydi. Onlar kendi aramalarını, taramalarını 

yapıyorlar. Normal bir güvenlik vardı, aradan sızmış oluyor tabii. Milletvekili 

yanında birkaç kişi ile geliyor, aranıyor, aranmıyor. Tam aranmıyorlar tabii… O 

arada girmiş o arkadaş (suikastçı Kartal Demirağ), sonradan öğrendiğimize göre bir 

çelenk getirme operasyonunda içeri girmiş, çelengi getiren görevli olarak girmiş… 

Elindeki tabanca da çakar almaz bir tabanca. Pek iyi bir tabanca değil yani. Nerden 

bulunduysa bulunmuş. O günkü şartlar altında yapılan incelemelerde bana iletilen 

budur. Biz de soruşturduk kongrenin düzenleyicisi olarak. Çelenkle üç kişi girmiş. 

Bir çelengi üç kişi taşırsa, bunun bir tanesi suikastçıdır. O günkü şartlar altında 

başka birileri olsaydı belli olurdu. Zaten arkadaş ifadelerinde tek başına olduğunu 

her zaman söylemiş. İkinci bir isim yok. Ama gizli varsa bilemeyiz. Benim kanaatime 

göre bir kişiydi, bu arkadaş yalnızdı.” 

 

İlker Tuncay’ın, “Ben ifade vermedim ve sorgulanmadım.” sözleri üzerine, Özal 

suikastı soruşturmasını yapan dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Başsavcısı Nusret Demiral’ı aradık. Soruşturmayı Ankara DGM’nin dört-beş savcısı 

ile birlikte yaptıklarını belirten Demiral, kongreyi düzenlemekle görevli komitedeki 

kişiler başta olmak üzere pek çok ANAP’lının ve salonda bulunan 12-13 civarında 

gazetecinin ifadesini aldıklarını belirtiyor. Ancak, özel olarak sorgulanan üst düzey 

bir ANAP yetkilisi olup olmadığını hatırlamadığını vurguluyor. 

 



Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarının soruşturmaya olaydan bir süre 

sonra el koydukları biliniyor. Ama ilk aşamada, soruşturma birçok devlet birimince 

parçalı olarak yürütülmüş. Nitekim, dönemin İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, 

anılarında bu hususu şöyle belirtiyor: “Ertesi günden itibaren bütün mesaimizi 

olayın aydınlatılması yönünde teksif ettik. Mehmet Ağar, saldırganı 

konuşturacaklarından, onların tabiriyle çözeceklerinden emindi. Ama iki veya 

üçüncü gün ne olduysa oldu, daha yasal gözaltı süresi dolmadan, benim hatırladığım 

kadarıyla, tahkikat DGM’ye geçti. Nusret Demiral ve ekibi olayı devraldılar. 

Bundan sonra da biz İçişleri Bakanlığı olarak takip edemez olduk.” Kalemli, salon 

girişinde güvenliğin gevşetilmesini sert bir çıkışla kendisinden isteyen ANAP’lı 

yetkilinin ismini vermiyor. Bu anlatımlardan çıkan sonuç şu: İlker Tuncay, eğer 

ifade vermek zorunda kaldıysa, bu ifadenin hangi makama verildiği, yazılı mı, sözlü 

mü olduğu net değil.  

 

MUSTAFA TAŞAR: BEN DEĞİLİM 

 

Eğer o gün olaydan hemen sonra ankesörlü telefon konuşmasını yapıp şüpheli 

davranışlar sergileyen ANAP’lı İlker Tuncay değilse kim? Faik Tarımcıoğlu’nun, 

“O da gördü.” deyip tanık olarak gösterdiği ve halen Anotolian News gazetesi Meclis 

muhabiri olarak görev yapan Kemal Balcı, o gün kongreyi Milliyet gazetesi 

muhabiri olarak izliyordu. Balcı, Aksiyon’a şunları anlattı: “Özal’ın konuşma 

yaptığı kürsünün solunda basına yer ayrılmıştı. Konuşma uzayınca salonun havasını 

almak için gazeteciler oradan ayrıldı. Döndüğümüzde başkaları oturmuştu. Biz de 

salonun ortasına indik. Birden, kurşun yağmuru başladı. Panik havası. Silahlar 

susunca, hızla salonun bir adım dışındaki basın merkezine doğru koştum. Gazeteyi 

arayıp haber verecektim. Peşimden Mustafa Taşar koştu. ‘PKK yaptı, PKK’lı’ diye 

bağırdığını duydum. Telefonuma Derya Sazak (Dönemin Milliyet Ankara 

Temsilcisi) çıktı. Bu sözleri aktarınca, kaynağımı sordu. Taşar olduğunu söyledim. 

Ancak, ben konuşurken Taşar, ‘Ben görmedim, öyle söylediler. Benim adımı 

karıştırma’ diye bağırdı. 60 saniye içinde gelişti her şey. Şahit olduğum telefon olayı 

budur. Ankesörlü telefonla konuşan birini hatırlamıyorum. Ancak, Faik 

Tarımcıoğlu söylüyorsa doğru olabilir. Ankesörlü telefon bizim tarafta yoktu. 

Protokol ve diğer girişlerde vardı.” 

 

Özal konuşurken içeri giren çelengin taşıyıcılarından birinin Demirağ olduğu, 

silahın da çelengin içinde içeri sokulduğu tezine ilave olarak gazeteci Balcı şu tezi de 

öne sürüyor: “Güvenlik kontrolü sırasında beraberindeki kalabalığa zorluk 

çıkarılmasına sinirlenen bir milletvekilinin ‘Bunlar benim adamlarım’ diye 

bağırdığı, Demirağ’ın o kalabalığa karışarak içeri girdiği anlaşıldı. Doğrusu, olayın 

tam manasıyla aydınlatıldığı da söylenemez.” 

 

Bu durumda, acaba telefonda konuşan kişi, dönemin ANAP Genel Sekreteri ve 

kongrenin baş sorumlusu Mustafa Taşar mıydı? Kongrede o gün güvenliğin 

gevşetilmesinde etkili olduğu eleştirilerine muhatap olan kişilerden biri Mustafa 

Taşar. Taşar, İlker Tuncay ile birlikte kongrenin organizasyonunda en tepedeki 

kişiydi. Özal’ın salona gelişine yakın saatlerde kapıdaki yığılma üzerine, “partili 

arkadaşlarımız” dediği kişilerin polise emir verdiğini belirtiyor, ama “Emri veren 

ben değilim” diyor. Taşar’a göre bu emri veren kişi İlker Tuncay: “Kapıların 

güvenliğinden sorumlu kişi İlker Tuncay ve şu anda ismini hatırlayamadığım başka 

bir milletvekiliydi. İkisini koymuştuk oraya. Güvenliği sağlamakla görevli İlker 



Tuncay’dı. Kapıların açılmasından sorumlu olan da o. Dışarıda delegeler tek tek 

aranarak giriyor ya, İlker ve diğer arkadaş kapıda, tabii delegeler de bunları 

tanıyor. Artık kongrenin başlamasına yakın, bu delegeler, içeri giremiyoruz, deyince 

böyle bir pozisyon çıkıyor. İçeride seçimde bu delegeler bize oy vermez düşüncesiyle 

ve delegenin baskısına dayanamayıp polise kapıları açın demişler. Bunda da bir 

kasıtları olduğunu zannetmiyorum. Tamamen delege ve seçimle alakalı bir şey.” 

 

Taşar, ankesörlü telefonda konuşan kişinin kendisi olmadığını anlatırken ise şöyle 

konuşuyor: “O Kapıda değildim. Olaylar olduğunda gazeteci Canan Gedik’le 

beraber salonda sohbet ediyorduk. Salonun dışındaki oturma yerlerinin kapısında. 

Hatta olay olduğunda annemle babam da salondaydı. Onların yanına koştum. 

Babam yere yatmıştı.” Taşar, olaydan sonra gazetecilere, “PKK’nın işi” dediğini ise 

doğruluyor: “Öyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Dev-Sol mu, PKK’ mı, öyle bir şey 

dedim. Sonradan ülkücü çıkınca Allah Allah diye şey ettim. Ama özellikle 

gazetecilerin yanına gidip de demiş değilim.” 

 

ŞIVGIN: İKİ METREDEN VURACAKLARDI 

 

Mustafa Taşar, İlker Tuncay’ın suikast olayından sonra sorgulanıp sorgulanmadığı 

hakkında bir bilgisi bulunmadığını belirtiyor: “Kapıda güvenlikten sorumlu 

olduklarına ve kapıyı açın dediklerine göre onlara bir şeyler sormuşlardır. Ama bir 

bilgim yok…” Taşar, o günlerde yine kendi ismiyle birlikte gündeme gelen bir başka 

konuyu ise şöyle anlatıyor: “Kartal Demirağ, Afyon cezaevinden Çanakkale kapalı 

cezaevine nakledilmiş. O arada, Alparslan’la (Pehlivanlı) Mustafa nakil için aracı 

olmuşlar diye bir iddia çıktı. Onun da öyle olmadığı meydana çıktı. Çünkü cezaevi, 

polis ve gümrükçü nakillerine asla aracı olmamak gibi bir prensibim vardı. 

Alparslan da benim yardımcımdı. Ben genel sekreterdim, o genel sekreter 

yardımcısıydı.” Ancak Taşar’ın bu sözlerine karşılık Faik Tarımcıoğlu, “Kartal’ı 

açık cezaevine aldıran kişi Pehlivanlı’ydı. Bu o günlerde ortaya çıkmıştı.” diyor. 

Kırıkkale Milletvekili Pehlivanlı, 14 Nisan 1994 günü Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 

uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

 

İlker Tuncay ve Mustafa Taşar’ın ortak özelliği 1991 yılında ANAP Genel Başkanı 

ve Başbakan olan Mesut Yılmaz döneminde hükümete girmeleri. İlker Tuncay, 

Tarım ve Orman Bakanı; Mustafa Taşar, Devlet Bakanı’ydı. Taşar sonraki yıllarda 

yine Yılmaz hükümetlerinde Çevre ve Turizm bakanlıkları da yaptı. 

 

ANAP’lı bakanlardan Halil Şıvgın, Özal’ın en yakınındaki isimlerden biriydi. 

ANAP’ın kurucularından olan Şıvgın, kongrede güvenlik tedbirlerinin kaldırılması 

ile suikast olayı arasında ilişki olduğunu dile getirenlerden. Şıvgın, Aksiyon’a yaptığı 

açıklamalarda, o gün kongre salonunda güvenlik açısından ihmalin tespit edildiğini 

belirtiyor: “İşte, sıkışıklık yaşandığı gerekçesiyle güvenlik tedbirleri 30-40 dakika 

kaldırılmış. İnsanlar, kontrolden geçirilmeden içeri alınmış. Mesela, büyükçe bir 

çelenk getirilmiş, hiç kontrol edilmemiş. Demirağ’ın, böyle girdiği iddia edildi. O 

zaman, bütün bu iddialar parti içinde sorgulandı. Kongrenin güvenliğinden sorumlu 

arkadaşlara, hata yaptıkları söylendi. Evet, İlker Tuncay ve Mustafa Taşar güvenliği 

sağlayamamışlardı. Bu kadar güvenlik önlemi niye alındı da, kaldırıldı? Efendim, 

polis partililere eziyet etmiş. Oysa, tedbir tedbirdir.”  

 

Özal’ın suikast olayını çözdüğüne inanan Şıvgın, olayın “ihanet” ile “dalalet” 



arasındaki bir çizgide geliştiği gibi çok çarpıcı bir imada bulunuyor: “Basın rahat 

çalışsın diye, salonun ortasına platform konulmuştu. Bezle de örtülmüştü. Suikastçı, 

önce o örtülerin arkasında gizlenmeyi planlamış. Özal solanda tur atıp kendisine 

ayrılan yere oturacak, o da iki metre mesafeden ateş edecek. Ancak, Özal, zar zor 

tur atınca kendisini kürsüye çıkardım. Semra Hanım, ‘Ameliyat geçirdi. Bir daha 

inip çıkmasın, konuşmasını yapsın.’ dedi. Özal inmeyince plan değişti. 2 metrelik 

mesafe uzadı. Yine de adam, iyi atış yaptı ama kurşun mikrofona çarpıp yön 

değiştirdi. Özal elinden yaralandı. Aslında, Özal olayı çözdü kafasında. Ancak, fazla 

üzerine gitmedi. ANAP’a yönelik bir operasyon söz konusuydu, ihanet ve dalalet 

arasındaki çizgiyi kendince yorumlamıştı.”  

 

POLİS HÂKİMİYETİ KAYBETMİŞTİ 

 

ANAP’lı bakanlardan Hasan Celal Güzel ise Özal’ın kardeşi Korkut Özal’ın suikast 

konusunda bildiklerini açıklamasını istiyor: “Dönemin Ankara Emniyet Müdürü 

Mehmet Ağar suçlanınca, ‘Sıkı güvenlik uyguladık. Herkesi arıyorduk, delege 

dışında kimseyi içeri almıyorduk. Ancak, ANAP’lı bazı yöneticiler, milletin dışarıda 

kaldığını, siyasi parti olduklarını söylediler’ demişti. Kartal Demirağ’ı değil de, 

insanları Mustafa Taşar’ın aldırdığı da söylenmişti. Böyle olunca, polis hâkimiyeti 

kaybetti. Salonun içi o gün, lüzumsuz adamlarla doluydu. Seyyar satıcılar bile vardı. 

Bu, bilinçli mi yapılmıştı? Şimdi, koskoca emniyeti ve kongre güvenliğinden sorumlu 

partilileri suçlayamam. Bunu söyleyecek delil sahibi değilim. Suikastın perde 

gerisiyle ilgili olarak Özal bana, ‘Teşhis edebiliyorum ama karıştırmaya lüzum yok’ 

demişti. Yalnız, ideolojik bir terör örgütünün işi olmadığını, menfaatine 

dokunulanlar ya da büyük ekonomik menfaat peşinde koşanlar olduğunu 

düşünüyordu. Korkut Özal’a açıkladığı söyleniyor. Hâlâ, niye saklandığını anlamış 

değilim. Benim ağabeyime yapılmış olsa, hukukî yollarla canına okumak için 

elimden geleni yapardım.” 

 

Korkut Özal, ağabeyi Turgut Özal’ın, ölümünden önce suikast olayının arkasındaki 

isimlerden birini kendisine açıkladığını belirtiyor. Nitekim, konuyla ilgili olarak 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan’a 1998 yılında ifade 

verdi. Bir süre sonra Milliyet gazetesi, Korkut Özal’ın bu ifadesini ele geçirip 24 

Haziran 1998 tarihinde yayımladı. Habere göre Özal’ın DGM’ye verdiği isim, 

Hürriyet gazetesinin eski sahibi ve halen İsviçre’de yaşayan Erol Simavi’ydi. Simavi 

haricinde, o dönemde ANAP’ta politika yapan Kaya Erdem de, örtülü suçlamaların 

hedefi oldu. “Özal gitseydi yerine o gelecekti.” iddialarına karşılık Erdem, “O 

tarihte benim Özal’ın yerine genel başkan ve başbakan olma şansım yoktu.” diyerek 

bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yine suikast olayı ile dolaylı olarak 

ilişkilendirilmeye çalışılan kişilerden biri emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu oldu. 

Yirmibeşoğlu da bu iddialara, “Özal beni tutan biriydi. Ona karşı olmam söz konusu 

değildi. Bu iddialar deli saçması.” cevabını veriyor. 

  
  

SÜLEYMAN NAME 

Sen gül diyarinin yapma gülüsün!  

Ayni yapmacilikla Çoban Sülü'sün!  



Yoktur izledigin bir dava yolu;  

Bir bu yan, bir su yan, büküntülüsün!  

  

Türk'e zit sermaye merkezlerinden,  

Bir zikzakli yolda hep, güdülüsün!  

Milli yekparelik gelmez isine;  

Bu yüzden parçali, bölüntülüsün.  

  

Ve devlete mason biraderlerin  

Tam da maslahata denk ödülüsün!  

Ne sir sendeki bedava olus!  

Problemler içinde en müskülüsün!  

  

Fikir daglar boyu kocaman kitap;  

Sen de o kitabin bir virgülüsün!  

Böyleyken ustasin göz bagcilik ta;  

Cüceler sirkinin bas Herkül'ü sün!  

  

Gözyasi ve çiglik vataninda sen,  

Hüzün bahçesinin son bülbülüsün!  

Büzülmüs susarken mahzun hakikat,  

Davuldan ziyade gümbürtülüsün!  

  

Teokratik rejim olmaz deyip de,  

Pesinden Müslüman görüntülüsün!  



Kolera, vergiler, zamlar, enflasyon;  

Bir felaketsin ki, bin bir türlüsün!  

  

Gelirsiz giderli bütçelerinle,  

Her yil, milyar milyar köpürtülüsün!  

Okka okka vicdan satin alirsin;  

Topuzu altindan oy baskülüsün!  

  

Bir gökdelen sanir seni gören göz;  

Bilmez ki, temelden çöküntülüsün!  

Büyük Kongre, dikis tutturdugun yer;  

Meclise gelince söküntülüsün!  

  

Baglisin hak bilmez yeminlilere;  

Hakki bilenlerden çözüntülüsün!  

Üç buçuk mebusa kaldi diye fark,  

Kim bilir, ne kadar üzüntülüsün!  

  

Millet gökten adam dilensin, dursun!  

Ümit fakirinin keskülüsün!  

Kuzum, senin neren Anadoluludur?  

Türk'e Amerikan püskürtülüsün!  

  

Farkin su ki, eski Basbakanlardan,  

Sen o belalarin son püskülüsün!  



Necip Fazil Kisakürek / 1971 

  

YIL 2003 

  -Ekonomik krizde iki yıl geride kaldı-Mart 2003   

  -Londra Moda Haftası-Şubat 2003   

  -Sevgililer Günü-Şubat 2003   

  -Avustralya Açık-Ocak 2003   

  -Vergi barışı ne getiriyor? -Ocak 2003   

  -2003 yılı vergileri-Ocak 2003   

  -Vergi iadesi rehberi-Ocak 2003   

YIL 2002 

  -Almanak 2002-Aralık 2002   

  -2003 Yılbaşı rehberi-Aralık 2002   

  -Yeni hükümet -Kasım 2002   

  -Sporun güzelleri-Kasım 2002   

  -Erdoğan'ın hikayesi -Kasım 2002   

  -Ecevit veda etti -Kasım 2002   

  -3 Kasım Seçim Rehberi-Ekim 2002   

  -Paris Otomobil Dosyası-Ekim 2002   

  -Milano Moda Haftası-Ekim 2002   

  -Hürriyet Liderler Turunda-Ekim 2002   

  -Ekonomiyi Kim, Nasıl Kurtaracak?-Ekim 2002   

  -Okula Merhaba-Eylül 2002   

  -Bir Yıl Sonra 11 Eylül-Eylül 2002   

  -Amerika Açık-Eylül 2002   
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  -Bilişim 2002-Eylül 2002   

  -Plajlar cıvıl cıvıl-Ağustos 2002   

  -Şifalı Besinler-Ağustos 2002   

  -Erotik ikizler-Ağustos 2002   

  -Ekonomiyi kim nasıl kurtaracak-Ağustos 2002   

  -Indianapolis 2002-Ağustos 2002   

  -Süper Lig başlıyor 2002/2003-Ağustos 2002   

  -Enflasyon dosyası-Temmuz 2002   

  -Yaz Sıcakları-Temmuz 2002   

  -Paris Moda Haftası-Temmuz 2002   

  -Wimbledon-Temmuz 2002   

  -Fotoğraflarla Fransa Açık-Haziran 2002   

  -Hacker Dosyası-Haziran 2002   

  -ABD Şirket Skandallarıyla Sarsılıyor -Haziran 2002   

  -Şampiyon Galatasaray-Mayıs 2002   

  -Anneler Günü-Mayıs 2002   

  -Özallı Yıllar-Mayıs 2002   

  -İstanbul depreme hazır mı? -Mayıs 2002   

  -Yaz Okulları Rehberi-Mayıs 2002   

  -30. İstanbul Müzik Festivali-Mayıs 2002   

  -13. İstanbul Tiyatro Festivali-Mayıs 2002   

  -Tarladan sofraya zehir-Mayıs 2002   

  -Üniversite Rehberi-Mayıs 2002   

  -2002 Dünya Kupası-Mayıs 2002   
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  -Koalisyon 3 Yaşında-Nisan 2002   

  -21. Uluslararası İstanbul Film Festivali-Nisan 2002   

  -Filistin Dosyası-Nisan 2002   

  -Deprem Dosyası-Nisan 2002   

  -Fransa Açık-Nisan 2002   

  -Avustralya Açık-Mart 2002   

  -Nazım Hikmet-Mart 2002   

  -2002 Vergileri-Mart 2002   

  -Nevruz 2002-Mart 2002   

  -İKO Toplantısı, Medeniyetler Buluşması-Mart 2002   

  -Sevgililer Günü -Şubat 2002   

  -Virüs Dosyası-Şubat 2002   

  -19 Şubat Krizi-Şubat 2002   

  -Yılbaşı 2002 -Ocak 2002   

  -HÜR Portreler-Ocak 2002   

  -Almanak 2001-Ocak 2002   

YIL 2001 

  -Vergi İadesi Rehberi-Aralık 2001   

  -Bayram Özel 2001-Aralık 2001   

  -Ramazan Özel 2001-Kasım 2001   

  -Yeni Medeni Kanun-Kasım 2001   

  -Anayasa'nın değişen maddeleri-Ekim 2001   

  -Afganistan Operasyonu-Ekim 2001   

  -ABD'de dehşet-Eylül 2001   
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  -Bilişim 2001-Eylül 2001   

  -Deprem Özel (2001)-Ağustos 2001   

  -Köşkte bir yıl-Mayıs 2001   

  -Şampiyon Fenerbahçe-Mayıs 2001   

  -İnternet Hukukunu Arıyor-Mayıs 2001   

  -20. Uluslararası İstanbul Film Festivali-Nisan 2001   

  -Kod Adı Operasyon-Mart 2001   

  -Bayram Özel-Mart 2001   

  -Oscar 2001-Mart 2001   

  -Sevgililer Günü-Şubat 2001   

  -İsrail Seçiyor-Şubat 2001   

  -Zirvede Kriz-Şubat 2001   

  -Almanak 2000-Ocak 2001   

  -Zorunlu Deprem Sigortası-Ocak 2001   

  -II.Bush Devri-Ocak 2001   

YIL 2000 

  -Af Dosyası-Aralık 2000   

  -Aids Dosyası-Aralık 2000   

  -AB Nice Zirvesi-Aralık 2000   

  -Fazilet kapatıldı-Aralık 2000   

  -Ramazan Dosyası-Aralık 2000   

  -Cemaatten Partiye MHP-Kasım 2000   

  -Bekaa'dan İmralı'ya Apo Dosyası-Kasım 2000   

  -Düzce Depremi-Kasım 2000   

http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/bilisim2001/
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/deprem2001/
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/cumhurbaskanligi/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/01/05/27/spor/sampiyon.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/internet/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix2000/filmfestivali/festival.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/operasyon/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/01/03/02/bayram.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/oscar2001/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix2000/valentine/
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/israilsecimi/index.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/kriz/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/almanak/index.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/zorunlu/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/bush/index.html
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/af_veto/afdosyasi.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/aids/index.html
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/ab2/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/fazilet/fazilet.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/ramazan/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/mhp/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/imrali/apo.htm
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/deprem/deprem.htm


  -Pirelli Takvimi-Kasım 2000   

  -Küresel Isınma-Kasım 2000   

  -Türk Sineması-Kasım 2000   

  -AB Yolunda Türkiye-Kasım 2000   

  -10 Kasım Dosyası-Kasım 2000   

  -Ramazan Dosyası-Kasım 2000   

  -Bilişim 2000-Eylül 2000   

  -2000 Kış Modası-Eylül 2000   

  -Kemal Sunal'ı Kaybettik-Ağustos 2000   

  -EURO 2000 11. Avrupa Futbol Şampiyonası-Temmuz 2000   

  -Gen Dosyası-Haziran 2000   

  -19. Uluslararası İstanbul Film Festivali-Nisan 2000   

  -72. Oscar Ödülleri Özel Sayfası-Mart 2000   

  -Hizbullah'ın Dünü -Şubat 2000   

  -Hürriyetim'den Panorama'99-Ocak 2000   

  -Körfez Savaşı-Ocak 2000   

YIL 1999 

  -Bilişim 99-Aralık 1999   

  -Düzce Depremi-Kasım 1999   

  -Terörist Yargılanıyor-Temmuz 1999   

  -Fethullah şoku-Temmuz 1999   

  -18. Uluslararası İstanbul Film Festivali-Nisan 1999   

  -18 Nisan Genel ve Yerel Seçimler-Nisan 1999   

  -23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-Nisan 1999   

http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/pirelli/pirelli.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/kureselisinma/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/sanat/sinema/anasayfa.htm
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/ab/ab.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/10/html/ata.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/ramazan/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/teknonet/bilisim/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/moda/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/KemalSunal/index.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/euro2000/index.html
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/genetik/genetik.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/ozel/turk/00/03/24/sinema.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/oscar/oscar.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hizbullah.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix99/yillik.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/dosya/korfez/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/bilisim99/bilisim995.htm
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/deprem/deprem.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/apo.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/gulen.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/sinema99/sinema.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/99/04/27/dosya/sechome.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/ozel/turk/99/04/23/cocuk.htm


  -Dijital gelecek-3-Mart 1999   

  -Barış Manço'yu kaybettik-Şubat 1999   

  -56. Hükümet-Şubat 1999   

  -14 Şubat- Sevgililer günü-Şubat 1999   

  -98'de neler oldu?-Ocak 1999   

  -Kronik Körfez Krizi-Ocak 1999   

  -Ramazan 99-Ocak 1999   

YIL 1998 

  -Tarihi Olay: Apo yakalandı-Aralık 1998   

  -Dijital gelecek-2-Aralık 1998   

  -Ata'yı özlemle andık-Kasım 1998   

  -Malki Cinayeti Dosyası-Kasım 1998   

  -Suriye'ye son uyarı-Kasım 1998   

  -Tayyip Erdoğan Dosyası-Kasım 1998   

  -Borsanın Kriz Yılı 1998-Kasım 1998   

  -Çakıcı Dosyası-Kasım 1998   

  -Başkan'ın porno raporu-Ekim 1998   

  -Mali Milat Rehberi-Ekim 1998   

  -Cumhuriyetimizin 75. yılı-Ekim 1998   

  -Bilişim 98-Eylül 1998   

  -5. İstanbul Caz Festivali-Temmuz 1998   

  -Fransa 98 Dünya Kupası-Temmuz 1998   

  -26. İstanbul Müzik Festivali-Haziran 1998   

  -17. Uluslararası İstanbul Film Festivali-Nisan 1998   

http://arsiv.hurriyetim.com.tr/ozel/turk/99/12/14/default.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/bmanco/index.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/99/02/23/html/56hukumet.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/sev/sevgili.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/99/01/12/html/yil98son.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/99/01/12/html/korfez.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/imsakiye98/imsakiye.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/12/04/html/apo.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/ozel/turk/99/12/14/default.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/10/html/ata.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/16/html/malki.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/16/html/suriye.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/16/html/erdogan.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/16/html/borsa.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/11/24/html/cakici.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/10/10/html/clinton.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/98/10/16/ekonomi/milatana.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/75yil/75yil.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/bilisim98/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/caz/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/fr98/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/26festivalmuz/index.html
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/festival/anafes.htm


  -10. İstanbul Tiyatro Festivali-Nisan 1998   

  -Nagano Kış Olimpiyatlar-Şubat 1998   

  -Körfez Krizi 989-Şubat 1998   

YIL 1997 

  -Prenses'in ölümü-Eylül 1997   

YIL 1996 

  -Seçim Rehberi-Ekim 1996   

Aksiyon.12-1-2003- 

  

  

  

  

YAŞ OTUZBEŞ  

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. 

Dante gibi ortasındayiz ömrün. 

Delikanli çagımızdaki cevher, 

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 

Gözünün yaşına bakmadan gider. 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne? 

Benim mi Allahım bu çizgili yüz? 

Ya gözler altındaki mor halkalar? 

Neden böyle düşman görünuyorsunuz; 

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar? 

Zamanla nasıl değişiyor insan! 

Hangi resmime baksam ben degilim: 

Nerde o günler, o sevk, o heyecan? 

Bu güler yüzlu adam ben degilim 

Yalandır kaygısız oldugum yalan. 

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız; 

Hatırasi bile yabancı gelir. 

Hayata beraber basladıgımız 

Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir; 

Gittikçe artıyor yalnızlıgımız 

Gökyüzünün başka rengi de varmış! 

Geç farkettim taşın sert oldugunu. 

Su ınsanı boğar, ateş yakarmış! 

Her doğan günün bir dert oldugunu, 

http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/festivaltiy/anafes.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/nagano/nagano.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/fix98/korfez/korfez.htm
http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/turk/97/09/01/html/diana.htm
http://www.hurriyetim.com.tr/dosya/secim


İnsan bu yaşa gelince anlarmış. 

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar! 

Her yıl biraz daha benimsedigim. 

Ne donup duruyor havada kuslar? 

Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim? 

Bu kaçıncı bahce gördüm tarumar. 

N'eylesin ölum herkezin başında. 

Uyudun uyanamadığın olacak 

Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında? 

Bir namazlik saltanatın olacak. 

Taht misali o musalla taşında. 

   Cahit Sitki TARANCI 

  

uydurmalardan bir demet 

"Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur" 

(Buhari 8/102; Hanbel 4/86). "Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden 

ayet, Ayşe'nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe 

onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi 

yedi ve böylece taşlama cezası Kuran'dan çıktı; ama hükmü devam ediyor" (İbni Mace 

36/1944; Hanbel 3/61; 5/131,132,183; 6/269). "Keçinin yemesi sonucu Kuran'dan çıkan 

taşlama ayetini Ömer Kuran'a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan 

korktuğu için cesaret edemedi" (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; 

Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34). "Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış 

ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş 

atarak yardım ettim" (Buhari 63/27). "Bir kadının parmaklarını kesenin cezası 

şöyledir: Bir parmak için 10 deve, iki parmak için 20 deve, üç parmak için 30 deve, dört 

parmak için 20 -yirmi- deve fidye vermelidir" (Muvatta 43/11; Hanbel 2/182). 

"Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi" (Hanbel 4/196; 6/136,192,213). 

"Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm" (Buhari 4/60,62; Hanbel 4/246; 

5/382,394). "Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine'ye gelerek müslüman 

oldular. Medine'nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini 

öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar va çobanı da öldürdüler. Peygamber onları 

yakalattı. Ellerini ve ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Çölde susuz ölüme terketti. Biz 

onlara su vermek isteyince Peygamber bizi engelledi" (Buhari 56/152, Tıb 5/1; Hanbel 

3/107,163). "Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün ölüm meleği canını 

almaya gelince meleğin yüzüne tokat atıp bir gözünü çıkardı" "Allah'ın elçileri 

arasında ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden bile üstün değilim" (Buhari 

65/4,5; Hanbel 1/205,242,440; 2/405,468). "Ben Adem oğullarının efendisiyim" (Hanbel 

1/5; 5/540,388). "Hesap günü tüm peygamberler korku içinde canlarının derdinde iken, 

sadece ben ümmetimi düşüneceğim" (Buhari 97/36). "Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve 

kadın" (Buhari 76/53). "Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin 

bir sakıncası olmadığını söyledi" (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113). "Dünya balığın 

üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur" (İbni Kesir, 2/29; 50/1). 

"Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir" (Buhari 3/129,183; 4/121; 86/31). 

"Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır" (Hanbel 4/85; 5/54). "Karga 

fasıktır" (Buhari 59/16; Hanbel 2/52). "Allah zamandır" (Muvatta 56/3). "Allah, 

ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir" 

(Buhari 97/24, 10/129 ve 68. surenin tefsiri). "Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne 



sahipti" (Buhari). "Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep'le 

yatardı" (Buhari, Hibe/8). "Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina'da bulunan 

kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu " (Buhari, Hac/81; Müslim 

Hacc/141). "Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudi'nin 

yanında rehin duruyordu" (Buhari 34/14,33,88; Hanbel 1/300; 6/42,160,230). 

"Peygamber, Medine'de bir yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez 

durumda ortalıkta dolaştı." (Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367). "Sol elinizle 

yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer" (Hanbel 2/8,33). "Peygamber, 

'Benden Kuran haricinde hiç bir şey yazmayınız. Kim benden bir şey yazdıysa onu 

imha etsin" (Muslim, Zühd 72; Hanbel 3/12,21,39). "Ömer, peygamberden, halkın 

doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; 

Peygamber: 'Allah'ın Kitabı bize yeter' dedi" (Buhari İtisam 26, İlim 39, Cenaiz 32, 

Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22). "Peygamber Amr b. As'a, söylediği her sözü 

yazmasını emretti" (Hanbel 2/162,192,207). " Kuran'dan başka hidayet kaynağı arayan 

sapıtmıştır" (Tirmizi 2906). "Peygamberin vefatı yaklaştığında odada içlerinde Ömerin 

de bulunduğu bir kaç kişi vardı. Bir ara peygamber : 'Geliniz, sizin için bir daha asla 

sapmayacağınız bir yazı yazayım.'dedi. Bunun üzerine Ömer: 'Peygamber hastalığın 

etkisiyle ne dediğini bilmiyor, Kuran yanınızda, Allah'ın Kitabı bize yeter!' şeklinde 

konuştu." (Buhari, Cihad 176, Cizye 6, İlim 49, Merza 17, Meğazi 83, İtisam 26; 

Müslim Vasiyye 20,21,22; Hanbel 1/222,324,336,355).  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Parantez içlerinde yazıyor 

  

TUVALET HANGİ YÖNLERE KARŞI YAPILABİLİR? 

1-Gerek küçük gerek büyük tuvaletinizi yaparken kıbleye dönmeyin. 

 

2-Peygamberimiz bir takım insanların küçük ve büyük tuvaletleri için kıbleye dönmeyi 

hoş karşılamadıklarından bu bidati (hurafeyi) kaldırmak için tuvaletini kıbleye doğru 

yaptırdı. 

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : 1- Hanbel 3/12 2- Buhari 4/11 

  

ORUÇLU İKEN KAN ALDIRILIR MI? 

1-Kan aldırmak yapanın da yaptıranın da orucunu bozar. 

 

2-Peygamberimiz oruçlu iken kan aldırmışlardır. 

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : 1-Tirmizi Oruç 60/Ebu Davud Oruç 28/Buhari 

Oruç 32 2-Ebu Davud Oruç 29-30/Tirmizi Oruç 59/Buhari Tıp 11  

  

DEPREMLERİN SEBEBİ OLAN BALIĞIN CİNSİ NE? 

Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : İbn-i Kesir Tefsiri 2/29 68/1 

http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=12
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=11
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=10
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=9


  

ALTIN TAKILIR MI, İPEK GİYİLİR Mİ? 

Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine ise haramdır.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Müslim 2/16 

  

MİRASTA VASİYET VAR MI? 

Varis için vasiyet yoktur.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Hanbel 14/238 

  

ZALİM KİM? SÖYLEYİN BAKALIM 

Peygamber Medine'de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez 

durumda ortalıkta dolaştı.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari 76/47 Hanbel 6/57,4/367 

  

NEDİR BU KADIN DÜŞMANLIĞI? 

Erkeklerin çoğu fazilette kemale erdi. Kadınlardan yalnız Firavunun kadını Asiye ile 

İmran'ın kızı Meryem'den başka hiçbiri erişemedi.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari 9/1391 

  

ÖLÜNÜN SUÇU NE? 

Ölü ailesinin kendi için ağlamasından dolayı azaba uğratılır.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Buhari-K. Cemiz 32,33,34 

  

DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLSÜN MÜ? 

Dinini değiştireni öldürün.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Nesei 7-8/14,Buhari 12/1883 

  

ALLAH EL SIKIŞIR MI? 

Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki 

parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.  

http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=8
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=7
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=6
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=5
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=4
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=3


Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Hanbel 5/243 

  

ALLAH’IN BALDIRI OLUR MU? 

Allah ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.  

Hadis hakkındaki yorumlar.   Kaynak : Müslim - İman 302,Buhari 97/24,10/29,Hanbel 

3/1 

  

  

Yıllara göre faiz ödemeleri 

 

Yıllar..........................Faiz ödemeleri  

                                (Milyon Dolar) 

1975................................209 

1980................................438 

1985................................1. 284 

1990................................5.304 

1995................................12.432 

1996................................18.691 

1997................................15.012 

1998................................24.102 

1999................................26.398 

2000................................33.692 

2001................................35.210 

2002................................35.096 

2003................................46.000* 

(*) AKP iktidarının ilk 6 ayında ödediği faiz miktarı 20.525 milyar dolar. 2003 için 46 

milyar dolarlık ödeme en iyimser tahmin olarak öngörülüyor. 

http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=2
http://www.kurandakidin.net/hadisler/yorum.asp?hid=1


Milli gaz.17-6-2003. 

  

  

Sülemi ve Tasavvufi Tefsir ( süleyman ateş ) 

 

 

  

SÜLEMİ ve TASAVVUFİ TEFSİRİ 

Yazar: Süleyman ATEŞ 

  

GİRİŞ 

Tasavvuf: Zühd ve takva ile ruhu temizlemek, kendi varlığını Allah'ın sevgisinde 

eritmek, kalbini masivadan boşaltıp Hak'ka tahsis etmek, kendini yok bilip onun 

varlığında yaşamak böylelikle Allah'ın cemalini müşahadeye Allah'ın cemalini 

müşahaseye ermektir.  

  

Tasavvufun Menşei: Hz. Peygamber döneminde tasavvuf kelimesi kullanılmıyordu. 

Ama bir ruh hayatı olan tasavvufu Efendimiz ve ashabının yaşayışlarında bulmamız 

mümkündür. Hicri iki yüz yılından önce dünyayı bırakıp, nefislerini Allah ile 

geçiren riyazet yoluyla ruhi kabiliyetlerini geliştiren yoluna tasavvuf dendi.  

Efendimizin risaletden önce Hira mağarasına çekilip tefekkür etmesi, insanlığın 

halini düşünmesi onun hayatında tasavvufun olduğunun göstergesidir. Efendimizin 

dünyaya kapılmamayı salık vermesi, nefis tezkiyesi için İHSAN'ı tarif etmesi ve Hz. 

Aişe'nin "geçmiş ve gelecek günahların bağışlanmış değil mi" sözüne karşın 

"Allah'a şükredici kul olmayım mı" sorusunla cevap vermesi onun hayatında ruhi 

hayata ve nefis tezkiyesine verilen ehemmiyetin bir göstergesidir.  

"O gün ne mal, ne de oğullar fayda vermez, ancak Salim kalp getiren felah bulur" 

(Şuara 88)  

(Üç defa kalbini işaret ederek) "Takva buradadır, takva buradadır, takva 

buradadır" (Buhari, Müslim)  

"İyi bilin ki vücut da bir et parçası vardır ki, o düzelirse bütün vücut düzelir, o 

bozulursa bütün vücutda bozulur, dikkat edin o kalbdir" (Buhari, Müslim, İbn 

Mace) 

"İnsanların kalblerinin Allah'ı anması ve O'ndan inen gerçeğe içten bağlanması 

zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi 

olmasınlar, onların üzerinden uzun zaman geçti de kalbleri katılaştı, çoğu yoldan 



çıkmış kimselerdir" (Hadid 16) 

"Kalbleri Allah'ın zikrinden katılaşmış olanlara veyl!"(Zümer 22) 

Bu ve benzeri ayet ve hadisler İslâm tasavvufunun Kur'an ve Hadiste ki 

tohumlarıdır. Tasavvuf, zühd hareketinin gittikçe gelişen bir neticesidir.  

Kur'an da Zahid şöyle tavsif edilir.  

"Tevbe edenler, ibadet edenler, Allah uğrunda seyahat edenler, secde edenler, 

iyilikle emir ve kötülükten nehyedenler, Allah'ın sınırlarını koruyanlar işte o 

mü'minleri müjdele" (Tevbe 112) 

Zikir kelimesi sadece namaz anlamında kullanılmamıştır. "Onlar ki ayakta, 

oturarak, ve yanları üzerine yatmışken Allah'ı anarlar" (Al-i İmran 191) ayeti ve 

hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgelendireceği yedi kişi 

sayılırken "ve Allah'ı tenha bir yerde zikredip de gözleri dolan adam" (Buhari) 

hadisi zikrin sadece namaz olmadığını gösteriyor.  

İslamda ruhban hayatı yoktur. Dünya ukba muvazenesi vardır. Tıpkı efendimizin 

yaşantısı gibi. Kılı kırk yarar derecesinde yaşanan çıhar-ı yar-ı güzin 

efendilerimizde zühdün timsalleridir.  

Tasavvufun Gelişmesi 

Sahabe ve tabiin devrinde ruhlara hakim olan Mehafetullah ve zühd hareketi, teba-i 

tabiin döneminde tasavvufa inkılap etti. Hasanü'l Basri ve Rabiye-i Adeviyye 

taavvuf ekolünün ilk temsilcileridirler. Mehafetullah'ın temsilcisi H. Basri (ra) zerre 

miktar salim vera bin miskal oruç ve namazdan hayırlıdır" derken Mehafetullah'ın 

yanı sıra Muhabbetullah'ın da temsilcisi olan Rabiye (ra)"istiğfarımız da istiğfara 

muhtaçtır" ilahi seni seven kalbi cehennem de yakar mısın?" diyerek eriştikleri aşk-

ı ilahi seviyesini göstermektedir.  

İslâm tasavvufu nev-i şahsına münhasır bir mistisizmdir. Bir takım mistisizmlerden 

İslâm tasavvufu çok da az olsa etkilenmiştir. Ama tasavvufun özünü bozacak 

mahiyette değildir.  

Tasavvufun tekamülüyle bir ilim haline gelen ilm-i tasavvuf İbn-i Haldun'a göre 

ikiye ayrılır.  

1- Mücahede ve riyazat ilmi ki buna muamele ilmi denir.  

2- Mükaşefe ve batın ilmi (ilm-i ledün) 

Attara göre Sufilerin ilmi Eddebeni rabbi (Rabbim beni terbiye etti) nevindendir. 

Ancak ilm-i tasavvufu, tasavvuf erbabı anlayabilir. O yüzden tasavvuf büyükleri 

avama anlattıkları dilden konuşmayı salık vermişlerdir. Ancak sufilerin sekir 

halinde söylediklerini ehl-i tasavvuf hoş karşılamayıp buna ŞATH demişlerdir. 

Bayezid'in "öyle bir deniz geçtim ki, peygamberler onun kıyısında durdu" sözü bu 



kabildendir.  

Tasavvufi Tefsirler 

Kur'an'ın manasını ilm-i ledünnle anlayan ehl-i tasavvuf kendilerine has tefsir 

ilminin doğmasına neden olmuşlardır. Ancak zahiri ulemadan çekindikleri için bu 

fikirlerini açıkça sarfetmemişlerdir. Bundan dolayı remiz, ima ve işaret yolunun 

tutmuşlardır. Ameli ve nazari olarak ikiye ayrılan tasavvuf iki ayrı tefsir ekolü 

geliştirmiştir.  

  

1- İşari Sufi tefsiri: Sülûk erbabının bulunduğu makamda kendisine doğan ilham ve 

işaretlere göre mâna vermesidir.  

  

2- Nazari Sufi tefsiri: Tetkiklere ve felsefi öğretilere dayandırılıp sufilerin kendi 

görüşlerine uygun düşecek şekilde manalandırmalarıdır.  

İşari tefsire "Allah size zahir ve batın ni'metlerini bolca ihsan etti" (Lokman 20) 

ayetiyle işaret edilmektedir. Yani Kur'anın bir zahiri birde batın yönü vardır. 

Ayrıca Efendimizin "ilim ikidir: Biri kalpte gizli bir ilimdir ki faydalı olan da 

odur." Hadisi sure tefsir için delildir. Ayrıca Hz. Ömer'in Efendimizden "Bugün 

size dinimizi tamamladım" ayetini duyup bunun aslında efendimizin irtihali 

anlamına geldiğini anlayıp hıçkıra hıçkıra ağlaması Kur'anın zahiri manası 

Mücerred arapça mavhumudur. Batıni manası ise lafızlar ve terkiplerin arkasında 

kastedilen manasıdır. Zahiri manayı anlamak için iyi bir Arapça bilgisi gerekirken 

batıni manayı anlamak için Allah'ın kalbe atacağı nura, basirete ve kalb ehli olmaya 

bağlıdır. Batın mananın sıhhatli olabilmesi için: a) Batın mananın zahir manayla 

çelişmemesi b) Bu mananın doğruluğunun başka bir yerde de ispatlanması c) bu 

manaya Şer'i ve akli muarizin bulunmaması d) Bu mananın tek mana olduğunun 

ileri sürülmemesi gerekir.  

Kabul şartlarına haiz olmayan işari tefsirler olduğu gibi tamamen Kur'anın zahiri 

yönünü inkar eden batıni tefsirler vardır: Bilhassa ihvan-ı safa ekolü bu ekolün 

temsilcisi sayılır. Görüşlerini kabul etmek mümkün değildir. Bunları birbirinden 

tefrik etmek için yukarıdaki şartlarla mukayese ederek sağlıklı bir sonuca 

varabiliriz.  

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

SÜLEMİ'NİN HAYATI, İLMİ KİŞİLİĞİ, 

ŞEYHLERİ TALEBELERİ VE ESERLERİ 

Sülemi'nin yaşadığı Miladi 10. asır hilafetin, Abbasi, Ermeni ve Fatımi olmak üzere 



üçe ayrıldığı İslâm aleminde birliğin sarsıldığı bir asırdır.  

Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Hicri 325. Senesinde doğdu (M. 936) Anne ve Baba 

tarafı da arap olan çok sağlam ve ehl-i takva ve ehl-i Sufi bir ailede dünyaya 

gözlerini açtı. Çor erken yaşta zamanın hocalarından kitabet dersi almaya başladı. 

Sülemi zahiri ilimleri öğrenip icazet aldıktan sonra kendini tasavvufa verdi. 

Tasavvufta asıl üstadı Ebu'l-kasım en-Nasrâbâdi'dir. Tarikati ve süluk 

merhalelerini es-Su'lûki den aldı. Yine onun yanında Erbain halvetine girdi. Şeyhi 

Cenab'ı hakkın Süleminin kalbini açtığına muttali olmasıyla Sülemiye icazet verdi. 

Böylece hırka giyip şeyh olan Sülemi müritleri terbiyeye başladı. Tasavvuf çizgisinde 

hayatını sürdüren Sülemi Nişaburda 412/1023 te ebedi hayata gözlerini açtı.  

Sülemi'nin İlmi: Sülemi tasavvufta bir çığır açabilecek kadar geniş bilgiye sahip çok 

insanı etkilemiş ve örnek olmuş bir kişiydi. Sülemi Mutasavvıfların şeyhi, tarih, 

tabakat, hadis ilminin üstadıdır. Çoğunlukla döneminde ilim otoritesi olarak kabul 

edilen Sülemiyi tenkid edenler de vardır. Bunlar dahası çok mutasavvıflara muhalif 

olan Hanbeli'lerdir. Sülemi için yapılan tenkitler iki maddedir.  

1- Sülemi Sufiler için Hakikü't-Tefsiri'i telif etti  

2- Sûfiler için hadis uydurdu. 

Sülemiye hücum eden İbn-i Cevzi, Hakaikü't-Tefsir için, içindekilerin hiçbir asla 

dayandırılmadan yazıldığı, sufilerin hallerine göre yazıldı, Kur'anın özünden 

uzaklaşıldığını söyler. Oysa Sülemi bu kitabında kendi görüşlerine yer vermemiştir. 

Çeşitli Sufi tevillerini bir araya toplamaktan başka birşey yapmamıştır. Bu ilim 

alemine büyük hizmettir. Yoksa Hallac gibi bir sürü Sufinin görüşleri kaybolup 

gidecekti.  

Süleminin Sufiler için hadis uydurmasını Goldziher, Prof. Afifi ve Ömer Rıza 

Doğrul da kabul etmişlerdir. Sülemi Tabakatında yer verdiği 103 Sufiden 60 ının 

hadisi vardır. Bunların rivayetleri başka kaynaklarda da geçmektedir. Süleminin 

hadis çağında hadis uydurması mümkün değildir. Süleminin tabakatında zayıf hatta 

mevzu hadisler de vardır. Ama kendisi katiyyen hadis uydurmamıştır. Tabakatına 

aldığı hadislerin hepsinin kaynağı vardır.  

Süleminin Eserleri: 53 Şeyhi ve 24 talebesi olan Süleminin çok zengin bir 

kütüphanesi vardı. Hadis, tasavvuf ve tefsire dair eserler yazdı. Eserlerinin çoğu 

tasavvufi kitaplardır. Abdül Gafir'in beyanına göre 100'den fazla toplam 1000 cüz 

eseri vardır. Bize ulaşan eserleri: 

1- El-uhuvve ve'l-Ahavât Mine's Safiyye 

2- Âdabü't-Ta'azi 

3- Âdâbü's sahabe ve Hüsnü'l üşre 

4- Âdâbü's-Sufiyye 



5- Âbâdül fakri ve Şara'ituh 

6- El-Erbain fi'l Hadisi (Zühde dair kırk hadis 

7- El-İstişhâdat 8- Emsalü'l-Kur'an 9- Beyanu Ahvali's-Sufiyye 10- Beyanu'l Züleli'l 

fukara 11- Cevami-ü Atabisarfiyye 12- derecâtü'l Mu'ameaat, 13- Deliü'l Afifin 14- 

el-fark Beyne ilmi'ş-şaria ve'l Hakika 15- el-fütüvve 16- Meseletü Deracâti's Sâdikun 

17- Makamatu-l evliya 18- Menahicül arifin 19- Mihanü's Safiyiye 20- Mukaddime 

fi't-Tasavvuf 21- El- Meknun 22- Es-Sema ve toplam tasavvuf ağırlıklı 34- eseri 

elimizde mevcut.  

  

  

II. BÖLÜM 

SÜLEMİ TEFSİRİ 

I. Sülemi Tefsirinin Kaynakları 

Hakaikte Hz. Peygambere Hz. Aliye, Abdullah İbn Abbasa ve bazı sahabelere ait 

tefsirler vardır. Sülemi referans olarak bunlardan yararlandıkları sonra başta 

Abdullah ibn-i mübarek, er-Razi, Ebu Muhammed olmak üzere toplam 74 

müfessirden istifade etmiştir.  

II. Sülemi'nin Tefsirdeki Metodu 

1- Rivayet Yönü: Sülemi, tefsirinde kendi fikirlerine çok az yer vermiştir. Açıkladığı 

bir ayet hakkında o zamana kadar sufilerin söyledikleri bütün sözleri cemetmiştir.  

  

2- İsnad Zincir: Sülemi'nin isnat zincirini üç grupta toplayabiliri. 1. Nakledilenden 

zayıf ve şüpheli nakiller câfer-i sadıktan yaptığı nakiller gibi 2. Nakledilenden sahih 

fakat söylenenin hatta ettiği nakiller. 3. Sahih ve söyleyenin de isâbet ettiği nakiller.  

Sülemi tefsirinde hüküm bildiren ayetleri yorumlamaz kıssalar üzerinde pek 

durmamıştır. Söylediklerine Kur'an ve hadisten örnekler vermiş şiir ve fenafillah 

seviyesine çıkmış sufilerin hayat hikayeleriyle desteklemiştir. Çok az da olsa bilhassa 

Hz. Ademin yaratılışı cennet ve melekler gibi konularda israiliyattan etkilenmiştir.  

Dirayet Yönünden Sülemi Tefsiri 

Süleminin tefsiri re'ye dayandığı için dirayet tefsirlerine girer. Başlıca dirayet 

özellikleri şunlardır.  

  

a- Fıkıh Hükümleri: Sülemi fıkıh hükümleri üzerinde durmaz. "İyilikle emret, gibi 



çok az ayette fıkıh usulü üzerinde durmuştur.  

b- Gramer: Müfessir bazı ayetlerin gramer açıklamasını yapar.  

Sülemi Sufi büyüklerine duyduğu tazimden onların söylediği şeylerin çoğunu 

tenkitsiz almıştır. Tenkit ettiği çok az hadise vardır.  

  

c- Kendi görüşünü izah ettiği yerler: Sülemi genelde eserinde sufilerin görüşlerine 

yer vermekle birlikte az da olsa kendi fikirlerine yer vermiştir. "Rahman ve 

Rahim"i izah ederken: "Rahman; velilerin sırlarını gözetlemek, peygamberinin 

ruhlarına tecelli etmek. Rahim ise mahlukatın iyi kötü hepsinin nefislerine şefkat 

edip dünyada geçimleri vermektir" ifadesi tamamen kendine aittir: Bunun dışında 

"Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz" Namaz kılarlar, "De ki 

Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun" "Sizi ve amellerinizi Allah yarattı" gibi 

ayetlerin tefsiri kendini aittir.  

d- Huruf-u Mukatta'a hakkındaki görüşleri: Allah ve rasulü arasında bir şifre olan 

bu harflere sufiler çok indi tevillerde bulunmuşlar ve haklı hücumlara maruz 

kalmışlardır. Mesela Şibli "Allahtan başka kimse "Allah" diyemez. Çünkü Allah 

diyen kimse bunu hazz ile söylemiştir. Hakikatler hazzlarla idrak edilmez. Elif Lam 

Mim için: Bu kitap sana levha mahdariyyet, lam için uluhiyyet, mim için de 

müheymeniyyet diyenler olmuştur. Elif Lam Ra için; elif Allah'ın âlası, Lam lütfu 

ra, Re'fetidir, denmiştir. 

Sufilerin bu "sır" lar hakkında yorumlar yapmaları kendilerini rasih alim 

saymalarındandır: Rasih alimler: "Ruhlarıyla gaybın gaybına, sırrın sırrına vakıf 

olmuşlardır. Her harfin altında yatan mana onlara âyan olmuştur.  

Süleminin tefsirinde antropomorfizm vardır. Kainattaki olaylar insana tatbik 

edilmektedir. İnsanın vücudu arza, doğa, cennete, yağmura, cennet meyvelerine vs. 

Benzetilmiş. "Biz beyti (Kâbe'yi) sevap kazanma ve güvenlik yeri yaptık" ayeti için 

Beyt, Muhammed (sav) dir. "Ona inanan güvenliğe kavuşmuş olur" denmektedir. 

Safa ve Merve için, Safa, ruh merve de nefistir denmiştir."Gökte borçlar yaratan 

Allah kutlu oldu" ayetinde Semaya yüksekliğinden dolayı sema denmiştir. Kalbde 

Semadır denmiştir. 

"O gün pâk, apaçık bir duman çıkarır" (Duhan 10) ayetindeki dumanı kalb 

kararması ve zikirden gaflet olarak yorumlamışlardır. "iki meşrikin ve iki mağribin 

rabbı" (Rahman 17) ayetini: Rab kalbin meşriki ve mağribi, lisanın meşriki ve 

mağribidir" diye yorumlamışlardır. "Göklerin ve yerin hazineleri Allah'ın'dır 

ayetini: Allah'ın gökteki hazineleri gayblar, yerdeki hazineleri ise kalblerdir. 

Yorumunu yapmışlardır.  

  

III. Sufi Görüşler Karşısında Sülemi Tefsiri 

a) Zahiri ve batıni ilim: Sülemi bu konuda, zahirin ilmi şeriat ilmi, batının ilmi 



hakikat ilmi demektedir. O'na göre zahir ve batıni ilimler ruh ve beden gibi 

birbirini tamamlarlar: Şeriatin takibetmediği hakikat küfürdür. Zahire 

dayanmayan batın, batıl olduğu gibi, batına dayanmayan zahir de bâtıldır. 

Mü'minlerin Ledünni ilmine muttali olacaklarını "Mü'minin ferasetinden sakının, 

çünkü o, Allah'ın nuruyla bakar" hadisiyle desteklenmiştir.  

b) Nefis: Sülemiye göre sufi nefs halinden kalb haline geçer: Nefs ruhun en alt 

tabakasıdır. Sufiler nefs deyince "emmare" yi kastedmişlerdir. "Sana isabet eden 

her iyilik Allahtandır, ve sana isabet eden her kötülük nefsindendir" ayetindeki 

işaret edilen, hadisin ifadesiyle de insanın en büyük düşmanı olan iki omuzun 

arasında nefistir. 

c) Ruh: Ruhlar latif cevherlerdir. Yeme-içme, uyku ölüm gibi halleri yoktur. Ruh 

hakikat ışığıdır. Ruh bir mahluktur.  

  

d) İman: Sufilere göre iman, Allah'ın ezeldeki takdiri ve kalbe koyduğu nurudur. 

Kulun kendi elinde değildir. Gaybe imanı ise: bazılarına göre Allah, bazılarına göre 

herşeyi hak gözüyle görme, bazılarına göre de evliyanın kerametidir.  

e) Kaza ve Kadere iman: Vukua gelecek olayları Allah'ın ezelde levh-i mahfuzuna 

yazmış olmasına kader, zamanı gelince bunları dünyada yaratmasına da kaza denir. 

İkisi de Allah'ın programıdır. Bu onun ilim kudret ve irade sıfatlarıyla alakalıdır. 

Kul'a verilen cüz'i irade den dolayı, kul yapmak isterse Allah yaratır.  

  

f- Şeriat: Sülemi, şeriatla tasavvufu bağdaştırmada baş rolü oynamıştır. Ona göre 

şeriat emir, hakikat hakkın o emirdeki muradıdır. Şeriat umum, hakikat husustur.  

g- Makam ve Hal: Makam kulun ibadet, mücahede ve riyazet gibi hususlarda 

herşeyden kesilip layıkı vechile huzur-u ilahi de durmasıdır. "Bizden her birimizin 

belirli bir makamı vardır" (Saffat 64) ayeti bunun delilidir. Hal ise kasıt ve 

kaybolmadan kendiliğinden kalbe gelen muhabbet, yakınlık, reca, şevk, üns vs gibi 

şeylerdir. Onun için efendimiz "Benim kalbim de bulutlanır, hergün Allah'a yetmiş 

defa istiğfar ederim" buyurmuştur.  

h- Tevbe: Gerçek tevbe bütün varlığı Allah'a vermek, kendinden geçmek, yalnız onu 

görmektir. Sufi tevbesi fenafillahtır. Tevbe şehvetleri terk ile nefisleri öldürmektir. 

"Allah tevbe edenleri sever" (Bakara 222) "rabbınızdan bir mağfirete konuşunuz" 

(Ali imran 123) "kullarından tevbeyi kabul eden odur" (Şura 25) ayetleri tevbenin 

ehemmiyetini gösterir.  

  

1- Takva: Takva haramdan ve şüpheli şeylerden nefsini korumak demektir. Önce 

şirkten, sonra günahlardan sonra şüpheli şeylerden sakınmaktadır.  

k- Tevekkül: "Hiç ölmeyen diriye tevekkül et" (Furkan 36) tevekkül Sufice; Çöl ile 



sarayın bir olmasıdır. Allah'a, Allah'tan başka bir sebeple tevekkül etmektedir. 

Ağyardan el çekip hakka güvenmektedir.  

  

l- Fakr: Fakr, nefislerini karşılıksız olarak Allah'a vermiş olanların sıfatıdır. 

Sufilere fukara da denir. Fakr; sözlerini, fiillerini, zikir ve ibadetlerini kendine mal 

etmemektir.  

  

m- Zikir: Zikir, sofiye ıstılahında bazı kelimelerle Allah'ı anmak demektir. Sufilerin 

esas gayesi, Allah'ın sıfatlarında ve zatında fani olmaktır. Allah'ta fani olmak için 

ilk vasıta aşktır. Zikir aşkı celbeder. Bunun için sûfilerce sülükun en önemli 

umdesidir.  

n- Velâyet: "İyi bilin ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Ve onlar 

üzülmeyeceklerdir de. (yunus 6) veli işlerini Allah'ın gördüğü, onu nefsine 

bırakmadığı kimsedir. Veli, veli olduğunu bilmeyebilir. Sülemi velinin halktan birisi 

olarak kalmasını ister.  

  

o- Mürşid: Sülemiye göre mürşid, kavmin imamlarından bir imama, bir mürşide 

bağlanıp onun ahlakıyla ahlaklanmak gerekir. "Bize kendi katından bir veli ver" 

ayetini "Bize senden sonra gitmemizi gösterecek bize kılavuzluk edecek bir veli ver" 

şeklinde anlıyorlar. Aynı yorumu "Onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. 

Onların hidayetine uy" ayeti için de yapmışlar.  

Bütün sufiler, bir mürşide bağlanmak, onun terbiyesi altında yetişmek gerektiğini 

belirtmişlerdir. Bu kanaatin yerleşmesiyle tarikatlar doğmaya başlattı. Bistami 

"Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır" demektedir.  

ö- Tevhid: Sufiler tevhidin akıl yoluyla değilde ancak tecrübe, his ve vahiy yoluyla 

elde edileceğine kani idiler. Hiçbir şey onun hakikatini ifade edemez. Hiç birşey o'nu 

idrak edemez. Zira herşeyde bir illet ve eksiklik vardır. Eksikler o kemali nasıl izah 

edebilir. O "Evvel, ahir zahir ve batın O'dur." 

p- Fena: Sufilere göre insan Allahtan geldiği için kendisinden kutsal bir varlık 

taşımaktadır. İnsan kendi varlığını kaybetmekle ilahi varlığına dönebilir. Allah ile 

beraber olma haline erer. Bunun için insanın kendinden geçmesi, kendini unutması, 

varlığının farkında olmaması gerekir. Buna fena fillah denir. Allah ile beraber olma 

haline de "Beka billah" denir. Buna ulaşmanın tek yolu ibadet ve Riyazattır. 

"Nefislerinizi öldürün" ayetini nefsi yok etmek şeklinde anlamışlardır. Ama yorumu 

"Nereye dönerseniz onun yüzü var orada" ayeti ve buna benzer çok ayet içinde 

yapmışlardır.  

r- Vahdet-i Vücud (Panteizm) ilk sufilerde panteizm yoktur. Panteizm ibn-i arabi 

den sonra başlamıştır.  



Sülemi'nin Tesirleri: Sülemi Sufi tabûkat kitaplarının ve işari tefsirlerin babasıdır. 

Sülemi Sufi ekolünde bir çığır açmıştır: sufi tarihi ve tasavvufi tefsirler üzerinde çok 

büyük tesiri vardır. Kuşeyri, Bakli, Gazali, İbni Arabi ve Abdürrezzak Kaşaniye 

tesir büyüktür. 

SONUÇ 

 Tasavvuf özüyle İslâm'ın başından beri mevcuttur. II. Hicri asrın II. 

yarısından itibaren kullanılmıştır. Kur'an ve sünnetle anlatıldığı gibi 

tasavvufun özü Allah aşkı, Rıza-i ilahiyi kazanma çabasıdır.  

 İslâm nurunun yayılmasıyla tasavvufa farklı mistisizmlerden sızıntılar 

olmuştur.  

 Ebu Abdurrahman es-Sülemi'nin tasavvufi tefsirdeki yeri büyüktür. İlk 

sufilerin görüşlerini toplama hizmetini yapmıştır.  

 İlim zahiri ve batıni olmak üzere ikiye ayrılır. Vücutta nefs ve kuvvet diye iki 

kuvvet vardı.  

 İman Cenabı Hakkın vergisidir: İmanın dereceleri vardır. Bütün vakitler 

ibadete ayrılmalıdır.  

 Süleminin tefsiri ilk sufilerin zühd ve riyazatını aksettiren bir tefsirdir. Onda 

kitap ve sünnetin ruhu hakimdir.  

 Sülemiye haksız yere iftira atılmıştır. Hadis uydurması kesinlikle yalandır. 

Kendisi dürüst ve olgun bir insandır. El-Hâkim'in Sülemi hakkındaki sözüyle 

özetimizi noktalayalım.  

"Eğer Ebu Abdurrahman abdal değilse demek dünyada Allah'ın velisi yoktur"  

Rahmetullahi aleyhim 

Ecmain! Amin 

  

AVARİF-ÜL ME’ARİF 

(TASAVVUFUN ESASLARI) 

Yazar: Sühreverdi 

  

GİRİŞ 

SÜHREVERDİNİN HAYATI VE ESERLERİ 

1.Hayatı: 

 Devrin siyasi ve kültürel durumu  

  



Müellifin yaşadığı çağ Abbasi hilafetinin yıkılışına tekaddüm eder.  

Bu dönem aynı zamanda İslam dünyasında medreselerin ve tekkelerin kurulup 

yaygınlaşmaya başladığı dönemdir. 

İbn-i Arabi, N. Kübra, A. Geylani, Razi gibi büyük kametler bu dönemde boy gösterir. 

 Müellifin adı ve nesebi  

Adı Ömer bin Muhammed Künyeleri Ebu Hafs, Ebu Abdullah, Ebu Nasr, Ebul Kasım 

Nesebi Ebubekir (ra)’ e dayanır. Sühreverdi 6 aylık çocukken babası kadılık 

makamında bir iftira sonucu idam edilir. 

Lakabları, Şihabuddin, Şeyh-ül İslam, Şeyh-uş Şuyuh,  

 Memleketi ve doğumu  

Doğum yeri Irak-I Acem bölgesinin kuzey batı köşesinde Cibal eyaleti, Zencan’a bağlı 

küçük bir kasaba olan Sühreverdi 16 yaşına kadar burada, geri kalan ömrünü 

Bağdat’ta geçirdi. Doğum tarihi H. 539 Şabanın ilk gecesi (27 Ocak 1145) 

 Yetişmesi ve hocaları  

1.Abdulkahir Es-Sühreverdi (d.488) Sühreverdi’nin amcasıdır. 

Ebulkasım b. Fadlan (ö. 565)  

Ebul Muzaffer Hibetullah eş Şibli (ö. 563)  

Ebul Feth ibn-ul Batti (ö.564) 

Ma’mer bin El Fahir (ö.564) 

Ebu Zür’a el Makdisi (ö.566) 

Ebul Fütuh et Tai (ö. 555) 

A. Kadir Geylani (ö. 561) 

Bir ara uzlete çekildi. Daha sonraları irşad ve vaazlara başladı. Zamanın halifesi (Nasır) 

kendisine ciddi hürmet gösterdi. Halife tarafından muhtelif yerlere (Harezm, Konya vs.) 

elçilik vazifesi ile gidip gelmiştir. Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetti. 26 Kasım 

1234’te vefat etti. Bahauddin veled, İbnu Farid, İbni Arabi’lerle mülakatı olmuştur. 

Münziri, Hafız Zeynettin gibi kimseler kendisinden icazet almışlardır.  

 Halife ve müridleri  

1. Ebu Cafer Muhammed bin Ömer es Sühreverdi ( ö.655)  

2. Bahauddin Zekeriyya el Multani (ö. 661) 



3. Necmuddin Alibuzguş eş Şirazi (ö.678) 

4. Kemaleddin İsfahani (ö.635) 

5. İzzeddin b. Abdüsselam (ö.660) 

6. Sadi-i Şirazi (ö.691) 

2. Eserleri: 

1. Avarif-ül Mea’rif 

En meşhur eseridir. 63. Bölümden meydana gelir. Muhtelif konuları bakımından 

Kuşeyri Risalesi, Kut-ul Kulup ve İhya ile ciddi benzerlik gösterir. Yıllarca tekkelerde 

hassaten okutulmuştur.  

2. Nuğbet-ül Beyan Fi tefsir-ül Kur’an 

3. Reşf-ul Nesayih-il İmaniye ve Keşf-ul Fadayih-il Yunaniye 

4. İrşad-ül Müridin ve Mecd-ad Talibin 

5. İ’lamül hüda Akidetü Erbaa’tü-t Tüka 

6. Er-Rahik-ul Mahtum 

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ 

Allah (cc) kalp temizliğine ermiş olanlara kendini tanımaya bahşeder. Onlar zikirle hoş 

ve derin nefes alırlar. Dünyayı ve menfaatini hor görür geceleri kaim, gündüzleri 

saimdirler. Dünyevi lezzetlere bedel Kur’an’dan tad alırlar. Kur’an ve sünnete 

bağlılıklarından ötürü. Onlara taraf-ı ilahiden halkı irşad, Hakk’a davet vazifesi 

verilmiştir.  

Bir kavmin sayısını arttıran onlardan olur.  

İlmi Tasavvuf, saf gönüllere, ihlaslı kalplere inen Rabbani bir hak vergisidir.  

  

1. BÖLÜM 

TASAVVUF İLMİNİN MENŞEİ 

Tasavvuf hali, zevki ve keşfi bir ilimdir.  

İnsan tabiatının devamlı değişen istekleri cehaletin, gafletin, bir çeşitidir. Sufilerin 

kalpleri ise Allah ile doludur.  



Her ilmin kendi sahasında temel dinamikleri belirlenip usulleri tayin edilmiştir. 

Tasavvuf da bu tasniften nasibini almıştır.  

Allah gökten su indirdi, demek nurları taksim etti, dereler onunla dolup taştı ayeti ise 

Allah Teala’nın ezelde taksim ettiği nur kalplerde dolup taştı manasına gelir. Fıkıh, 

dünyada tam manasıyla züht hayatı yaşayan tasavvuf aliminin ilmidir. Birinci 

dereceden ilim, istikamet ve hidayet kaynağı Peygamberimiz (SAV) dir.  

Aşağıda olan her şey mütevazi olur. Din insanın kendisini Rabbine adaması onun 

karşısında varlık iddia etmemesidir.  

İlim pınarlarının suyu kalbe ulaşınca kalp gözleri tam manasıyla açılır. Kişi hakkı 

batıldan ayırdeder.  

  

İbn-i Abbas: En iyi ibadet dini anlamaktır.  

Efendimiz (SAV)’in ilim ve marifeti, bütün varlıların isimleri kendisine öğretilen Hz. 

Adem (AS)’den intikal etmiştir.  

Gerçek sufi mukarrebdir.  

Ebrar, mukarrebin haliyle hallenmedikçe “mutasavvuf”, hal kendilerinde tahakkuk 

ederse “sufi” olur.  

  

2. BÖLÜM 

SUFİLERİN DUYDUKLARINI ANLAMALARI 

İşitmenin hayırlı oluşunun alameti, kişinin Hakk’tan duyduğunu bütün özellik ve 

vasıflarıyla anlayarak işitmesi ve dinlemesidir.  

Sufi anlatılan ve ilham edilene kulak verir.  

  

Şibli: “Kur’an’ın nasihatleri kalbi Allah ile beraber olan ve göz açıp kapayıncaya kadar 

da olsa O (cc)’ndan gafil olmayanlar içindir.” 

Anlayış makamı, sohbet ve konuşma yeridir. O da kalbin işitmesinden ibarettir. 

Müşahade makamı ise kalbin basiretli olmasıdır. Anlayış, ilham ve semain tabi 

neticesidir.  

Kalbin ölümü nefsin şehvetlere dalmasındandır.  

Allah Teala’ya kulak vermeye mani olan her şey nefisden kaynaklanır.  



Anahatlar umumi bir bakışla idrak edilir. Tefarruat ise insan yaratılışının kifayetsizliği 

sebebiyle tamamiyle idrak edilemez.  

Tohum eken hakime benzer, tohum ise doğru söze benzer.  

Heva ve hevesten tad almak asalak bir dikenin gelişmekte olan bir bitkiye mani olması 

gibidir.  

Sufinin kalbi ilahi sevginin bütün lezzetleriyle konakladığı yerdir. Saf sevgi ruhu huzur-

u ilahiye ulaştıran bir bağdır.  

Rasulullah (SAV) kainat yaratılmadan önce makam-ı istikrara en yakın kişi olmuş, 

temkin sohbetine katılmış bulunduğundan bütün hal ve davranışlarında ilahi n urlar 

apaçık görülmüştür.  

Fehimden ilme, ilimden amale ulaşılır.  

Ayetler, ilahi hususiyet ve vasıflar taşır. Okunması ve dinlenilmesiyle ilahi tecelliler 

yenilenir ve kişi Allah’ın azamet ve cemalinin aksettiği bir ayna olur.  

  

Cafer-i Sadık “Allah kullarına kelamı ile tecelli eder, fakat onlar bunu idrak 

edemezler.” 

Duydukları ve dinledikleri Allah katından olunca, duyduğu gördüğü, gördüğü duyduğu 

olur. Sonu evvelki haline döner. Evveli sonu olur.  

Konuşana sözünü bitirinceye kadar mühlet vermek, dinlerken sağa sola bakmamak ve 

hatibin yüzüne bakmak iyi dinleme adabındandır. 

Rasulullah (SAV)’tan gelen haberleri, salihlerin hayatını, ahiret ahvalini dinlemek, ilim 

öğrenmek isteyene gereklidir. 

  

3.BÖLÜM 

TASAVVUF İLMİNİN FAZİLETİ 

Ulema, ümmetin yol göstericisi, delili, dinin direğidir.  

Süfyan b. Uyeyne “İnsanların en cahili bildiği halde yapmayan ve en faziletlisi ise 

Allah’tan en çok korkandır.” 

 İlmi ile amil olmayan alimin ilmi bereketiyle amele dönmesi umulur. İlim hem 

farz hem de fazilettir. Kitap ve Sünnete istinat etmelidir.  

  



Farz ilim, ihlas ilmidir. Tehlikeli davranışları incelikleriyle bilmektir. Vakit ilmidir. 

Helali bilmeye yarayan ilimdir. Alış-veriş, nikah ve talak ilmidir. Cahili olduğu ilmi elde 

etme ilmidir. İlmi tevhidi öğrenmek, yerine getirilmesi farz olan şeyleri amel etmeyi 

bilecek kadar öğrenmek, emir ve nehy ilmini öğrenmek farz olan ilimdir denilmiştir.  

Ebu Ali el Cüzcani: Allah’tan istikamet üzere olmayı isteyenlerden ol, keramet sahibi 

olmayı isteyenlerden değil. 

Kırık kalpli ve amelinden ötürü kendini sorumlu tutmak, nefsini itham etmek, keramet 

ve keşiften üstün tutulmalıdır. 

Yakin bir defa hasıl oldumu yeni harikuladeliklerle yakin artmaz. Bulunduğu makam 

istiğna makamı olduğundan ilahi kudretin harikuladelikler vasıtasıyla bilinmesine 

ihtiyacı olmadığı gibi, bunda ilahi bir hikmet de yoktur. 

Eğer kişi marifet yolunda ilerlerken keramet ve harikuladeliklere rastlarsa bu caiz ve 

güzeldir, rastlamazsa bu mühim olmadığı gibi eksiklik de değildir. 

Bütün ilimlerin tahsili esnasında dünya muhabbeti ve takvanın hakikatlerinden uzak 

kalmak tahsile mani olmaz hatta bazen bu ilmi elde etmeye (çünkü ilimle uğraşmak çok 

zordur) yardımcı olur.  

Ehl-i tasavvufun ilmi, dünya ile elde edilmez, heva ve hevesten kaçınmadıkça bu ilmin 

hakikatlerine ulaşılmaz. Takva medresesi dışında da öğrenilemez. 

Sufiler, muhabbetin her çeşidine vakıftırlar. Muhabbet-i Zati’den muhabbet-i sıfatı, 

kalbi muhabbetten ruhi muhabbetin farkını bilirler.  

Saf bir takva ve zühdde kemal, ilimde üstün olmakla elde edilir.  

Kalp aynası cilalanmış kimse, Levh-i Mahfuz’dan bazı bilgilere sahip olabilir. Külli 

ilimleri ihata eden, cüz’i ilimlere dönmeye onlarla uğraşmaya ihtiyacı yoktur. 

Yaşanmayıp çok ilim elde etme düşüncesi şeytanın bir aldatmacasıdır.  

İlm-ül verase ilm-ül diraseden geçer. Hakka’l yakin derecesi ilimleri vicdanidir. 

Müşahade makamından üstündür. 

Sahabe yakin ilmini kendileri hallederken, fetva ilmini tabiine havale ediyordu. 

Mufassal bilgi, kalp temizliği, üstün seciye ve kabiliyetle elde edilir. Mücmel bilgi ilmin 

aslıdır.  

Allah (cc) kuluna hayır murad ettimi onu taate muvaffak kılar. 

Salih amel, salih amele götürür. Alim ve zahid sufi kendini kimseden üstün görmez. 

Tercih edildiğinde aleyhinde bir fitne olmasından korkar.  

4. BÖLÜM 

SUFİLERİN HALLERİ VE TARİKATLERİ  



En mühim şey, her türlü kin ve düşmanlıktan arınma. Kin adavete saik dünya sevgisi, 

makam ve mevki tutkusu.  

Kötü sıfatlar değiştikçe perdeler kalkar, sünnete muvafakat mümkün olur. Resulullah 

(sav)’ a intiba eden ilahi muhabbetten en çok nasib dar olandır. 

Resulullah (sav)’intiba etmekle elde edilen başarıların en şereflisi Allah (cc)’a sığınma 

ve ilticadır. Bunda ruhi bit istiğrak ve dua makamına yakın olma gizlidir. 

“ Murad” ilahi yardıma mazhar olmuş, şuhum aleminin kötülüklerinden korunmuş 

demektir. 

Tasavvuf nefsin tabii arzularına sed çekme, açlık ve dünyayı terkle elde edilir. 

Mutabakat yolu dışındaki bir hareket mahrumiyet, sünnete ittiba ise hikmetli 

konuşmayı netice verir.  

Sehl b. Abdullah: Kitap ve sünnetin kabul etmediği bütün vecd halleri batıldır. 

5. BÖLÜM 

TASAVVUFUN MAHİYETİ 

Tasavvufun mahiyeti “fakr” oluşturur. Fakrın sıfatı; yokluk anında sükunet ve rıza, 

varlıkta dağıtma ve isar. 

Fakir, Allah’ a arzedilecek haceti olmayandır. 

Fakir, hiçbir şeye malik olmayan, hiç bir şeyin de kendisine malik olmadığıdır. 

Fakir, kulluk vazifesiyle meşguldür. Rabb’isinin hacetini bildiğini bilir. 

Tasavvuf, fakr ve zühdü cem eden bir isimdir. Tasavvuf edeptir, güzel oydur. 

Sadık müridin izn-i ilahiye olan bağlılığı sağlamlaşmadıkça zenginliğe dalıvermesine 

izin verilmez. 

Tasavvuf iyi geçinme, alınana üzülmeme, altınla toprağı bir görmedir. 

Tasavvuf, kendinde ölüp Hakk’la dirilmedir. 

Sufi toprak gibidir, ona her şey atılır, ama ondan sadece güzel ve hoş şeyler çıkar. 

Tasavvuf çiledir, sıkıntıdır, ıstıraptır. 

6. BÖLÜM 

SUFİ KELİMESİNİN KÖKÜ 

Sufiler yün giyerler yün (suf) e izafeten “sufi” denir. 



Huzur-u ilahide ön safta bulunduklarından “saff”a izafeten 

Safevi kelimesinden türemiştir. Eshab-ı suffe’ye izafeten. 

Horasanlılar yerleştikleri mağaraya izafeten “Şikufiyye”, Şamlılar ise “Cuiyye” ile 

adlandırılırlar. 

Tercihe şayan ise “suf” ( yün) e nisbet edilenidir. 

Sufi, H.200’üncü yıla kadar kullanılan bir kelime değildir. 

7. BÖLÜM 

MUTASAVVIFLAR VE ONLARA BENZEYENLER 

Kişi sevdiği ile beraberdir. 

Müteşebbihin sufilere olan sevgisi, sufilerin ruhlarının kendisini anladığı gibi kendi 

ruhunun da onları anlaması ve yakınlaşmasından kaynaklanır. 

Sufiyye yolunun basamakları; iman, ilm, zevk.  

Sufinin telvini (halden hale geçmek) kalbini bulma, mutasavvıfınki kalp mertebesinden 

nefis mertebesine düşerek, nefsini görmekle gerçekleşir. Müteşebbihin telvini yoktur. 

Sufinin şarabı saf ve halis, mutasavvıfınki biraz karışık, müteşebbihin şarabı ise daha 

katkılıdır. 

  

İbn- i Ata: “Cenab-ı Hakk’ı dünyevi endişe veya menfaatı nedeniyle seven zalim, ahiret 

için seven muktesid, iradesini Cenab-ı Hakk’m iradesine terkeden sabıktır. 

Cüneyd: “Marifete ihtiyacı olanla karşılaştığın zaman ona ilimle değil, rıfk ve hilmle 

yanaş.” Sufilerle veya müteşebbihlerle beraber olan şaki olmaz. 

8.BÖLÜM 

MELAMETİLİK VE MELAMETİLER 

Melameti, halis, sadık kimselerdir ki amellerine başkalarının vakıf olmasını istemezler. 

Amelinin ortaya çıkmasından, günahının ortaya çıkmasından korktuğu gibi korkar. 

Sufi ise ihlasından dolayı kendi ihlasını da unutmuştur. 

  

Osman el Mağribi: “Melameti; halkı aradan çıkaran, fakat nefsine karşı bunda 

muvaffak olamayan kimsedir. Bu “muhlis”tir. Sufi ise kalbinden ve amelinden halkı 

çıkarıp nefsini de bertaraf eden kimsedir ki bu da “muhlas”tır.” 



Arif gerektiğinde amelini maslaha için izhar eder. 

Melameti, mutasavvıftan ileri, sufiden geri bir mertebededir. 

Melamatiyye Usulüne Göre Zikir: 

1. Dil ile  

2. Kalp ile  

3. Sır ile  

4. Ruh ile  

  

9. BÖLÜM 

SUFİ OLMADIKLARI HALDE SUFİ GÖRÜNENLER 

Fitneye tutulmuş çarpık kimselerin zannettiği şeyler melametilerde yoktur. 

“Kalenderiyye”, kalp temizliğinin verdiği sarhoşlukla şer’i hudutları bozan, bir arda 

oturma ve birlikte olma konusundaki her türlü kayıtları ve adabı ortadan kaldıran 

gruptur. 

Allah ile beraber olduğuna inandıkları kalplerinin güzelliği ve temizliği ile yetinirler.  

Kimisi ibahilerin yolunu tutarak içlerinin Allah’a ulaştığını iddia ederek, bunun da 

ulaşılması gereken hedef olduğunu savunmuşlardır. 

Şeriatın reddettiği her şey zındıkadan başka bir şey değildir. 

Aldatılmış olan bu tür kimseler, şeriatın kulluğun gerektirdiği bir hak ve vecibe, 

hakikatin da kulluk görevinin inceliklerine vakıf olmak, demek olduğunu bilemediler. 

Hz. Ömer (ra): “Kendisini töhmet altında bırakacak duruma sokan kimse, bu yüzden 

hakkında da kötü düşünen kimseleri kınamasın.” 

Allah(cc) her hangi bir şeye hululdan münezzeh olduğu gibi, kendisine de her hangi bir 

şeyin hululünden münezzehtir. 

Hakikat derecesine ermiş bazı muhakkiklerin, sohbetlerinde duydukları gibi 

konuşmaya ve yanlış anlamaya sebep olacak sözler söylemeye cesaret etmelerinin 

sebebi, uzun muamele ve mücahade neticesinde zahiri ve batıni olarak bu sözlerin 

kendilerine gelmesi, sufiye topluluğunun esasları olan takvada sadakat, dünyaya karşı 

gösterilen zühd ve kemal gibi prensiplere sımsıkı sarılmalarıdır. 

10. BÖLÜM 

ŞEYHLİK MAKAMI 



Şeyh, Allah’ı kullarına gerçek manada sevdiren, kullarını da Allah(cc)’a sevdiren ve 

yaklaştıran kimsedir. 

Şeyh, ittiba-i Resul(sav)’u şart koşar ve oraya götürür. 

Tezkiy-i nefis yoluyla Cenab-ı Hakk’ı bildirir ve sevdirir. 

Şeyhin üzerinde Cenab-ı Hakk’ m verdiği bir vakar vardır. 

Şeyhlik yolundaki salik nefsini iradesiyle iyiliğe sevkeder. 

Kalbin biri nefse diğeri ruha bakan iki yüzü vardır. 

Şeyh, kendi nefsini daha önce nasıl düzeltmiş ise müridini de öylece düzeltir. 

  

Hz. İsa: “İkinci doğumu gerçekleştiremeyen kimse, semanın melekutuna yükselemez.” 

Akıl, mülk aleminde tasarrufa sahip olduğu için matematik ilminin delillerine vakıf 

olabilir. Fakat, melekut alemine yükselemez. 

Şeyhlik konusunda salih salikin durumu  

1-Mücerred Salik: Cenab-ı Hakk’ın kendisine lutfettiği kadar nasibini alır. Nefse ait 

bazı sıfatlardan dolayı şeyhliğe erişemezler. 

2. Mücerred Meczup: Farzların dışında belli bir amelleri ve seyr-i sulukları 

olmadığı halde Allah(cc)’m kendilerine lutfettiği kadar, ruhi huzur ve sükuna 

erişilen hallerden nasibini alabilirler. Şeyhlik makamına layık olamazlar.  

1. Salik-i Meczub: Diğer ikisine nazaran daha açık, lutf-u ilahiye daha mazhar, 

daima avlar ama avlanmaz. Bazı sıfatlardan dolayı şeyhlik makamına 

ulaşamazlar.  

2. Meczub-u Salik: Mutlak şeyhlik makamına en layık olanlar ; “Perde-i gayb 

kalksa yakinim ziyadeleşmeyecek.” diyebilenler. Halin etkisinden kurtulmuş, hal 

ona değil o hale galiptir. Bedenler ve kalıplar Hakka yaklaştırılmış ruhların 

uzanıp kısalarak secde eden gölgeleri gibidir. Asılları şehadet aleminde kesif, 

gölgeleri latiftir. Gayıp aleminde ise asıllara latif, gölgeleri kesiftir.  

Şeyhlik makamına eren;  

Hakkal yakine ulaşmış bir arif , 

Maddi - manevi, nurani ve zulmani perdelerden sıyrılmış, 

Hakk tarafından sevilen, nazarı deva, sözü şifa, 

Sukutu Allah’la  



Lutf-u kahrı bir gören kimsedir. 

Avarifil Muarifin ( 11 ile 21. Bölüm Arası ) 

 

 

 

  

  

11.BÖLÜM 

HADİMLER VE ONLARA BENZEYENLER 

Cenab-ı Hakk: Davut (as) ‘a “ Ey Davut bana talip olan ve beni isteyen birini gördüğün 

zaman onun hizmetçisi ol” diye vahyetmiştir. 

Şeyh her konuda Cenab-ı Hakk’ın muradını, hadim ise niyetini bilir. Hadim her işini 

Allah için, Şeyh ise Allah ile birlikte, O’ ondan gafil olmaksızın yapar.  

Hizmet, kişinin Allah ile beraber olabilme halini düzeltmek ve devamlı yaptığı nafileler 

hariç sair nafilelerden daha hayırlıdır. 

Yapılan hizmet ne olursa hepsi de kendi arzuları ile başkalarına hizmeti tercih ettiği ve 

sufiler grubuna benzemeye çalıştığı için onların bereketine nail olur.  

“ Onlar kendileriyle bulunanların şaki olmadığı bir topluluktur”  

12.BÖLÜM 

SUFİLER GÖRE HIRKANIN HÜKMÜ 

Hırka giymek, Şeyh ile mürit ile arasında bir bağlantı kurmak, müridin nefsi ile kendi 

arasında şeyhin hakemliğini kabul etmesi ve şeyhine ait elbise ile talibin nefsinde şeyhin 

iradesinin hakimiyet tesis etmesi demektir.  

Kendiliğinden yetişen ağaç, yapraklansa da meyve vermez, meyve verse de bakımlı 

meyve gibi olmaz.  

Hırka giymek sünnet-i Peygamberi’de açıkça yoktur. Kabulü maslahata dayanır.  

*Batını yönü ile şeyhine itiraz eden bir müridin feyz alıp, felaha ermesi pek nadirdir.  

Şeyh, hırkanın şartlarını yerine getireceğine ve edebine riayet edeceğine dair müritten 

söz alır.  

Mürit, şeyhe bir emanettir, heva ve hevesle tasarruf edilmez. Müridin şeyhin 

sohbetinden izinsiz ayrılması uygun değildir. Müridin süt emme zamanı şeyhin sohbet 

vakitleridir.  



  

Hırka  

1.Müritlik hırkası Sadece gerçek müridlere giydirilir. 

2.Teberrük hırkası Mürid olmayıp onlara benzemeye çalışanlara giydirilir. 

Hz. Yusuf (as)’un gömleği Hz. Yakup (as)’un gözlerini nasıl açmışsa şeyhin giydirdiği 

hırka da müridde aynı tesirleri yapar. 

Teberrük hırkası giydirilene şeriatın sınırlarına sıkı sıkıya bağlı kalması tavsiye edilir. 

Bu haldeki kimse müridlik hırkası giyme seviyesine yükselebilir. Hırka konusunda 

yapılan tercihler (renk, cins) dinden ve hakikatten bir şey değildir. Hırka giydirme ve 

giydirmemede bir beis yoktur.  

13.BÖLÜM 

RİBAT (TEKKELER)’DE YAŞAYAN DERVİŞLER 

Ribat ve tekkelerde yaşayan dervişler “ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah’m 

zikrinden alıkoymadığı” kimselerdir.  

Ribatın aslı, atların bağlandığı yer idi. Sonraları ardından gelecek tehlikelere karşı, 

içindekileri korumak için hudut boylarındaki tekkelere “ribat” denilmiştir. Salih bir 

müslüman vesilesiyle çevresindeki nice kimseler ıslah olur. Ribat; bir ibadetin ardından 

diğerini gözlemektir. Ribat, nefisle savaştır. 

*Masivayla ilişkiyi kesen, bütün organlara hakkını tam veren, kefalet-i ilahi ile yetinen... 

kimse hakiki murabıttır. 

14.BÖLÜM 

SUFFE ASHABI VE RİBATLARDAKİ DERVİŞLER 

Çokça temizlenmeyi severler. Ribat onların evi ve ikametgahıdır. Ribatlardaki 

dervişlerin içlerinden kin sökülüp atılmıştır. Zahidler halveti, sufiler halvet de- 

encümeni tercih ederler. 

* Cemaat evlerindeki kaidelerle gençler üzerindeki nefsin hakimiyeti daraltılır. Gözlerin 

ona çevrilmesi, üzerimde davranışlarını kontrol eden bakışların çoğalması ile gençler 

cemaat içinde murakabe altına alınır ve terbiye edilirler. 

Hizmet, başkalarına karşı davranmanın ve hizmet etmenin lezzetini almış, muamelenin 

tadına varmış, ribatlara ilk defa giren, acemi ve mübtedilerin yapacağı iştir. Kalp 

kazanma bereketine ve abidlere yardım sevabına böylece nail olur. 

15.BÖLÜM 

MURABITLAR VE SUFİLERİN ÖZELLİKLERİ 



Mevzii ve arizi bir takım kusurların varlığı, işin ruhuna zarar vermez. Mü’min seven ve 

sevilen, iyi geçinen ve iyi geçinilen insandır. Zıddında hayır yoktur. Karşılıklı murakabe 

altındadırlar. Tefrika nefsin zuhuruyla ortaya çıkar. 

Ruveym: “Sufiler aralarında anlaştıkları ve kınamayı kaldırdıkları vakit helak olurlar.” 

Nefis, kalple karşılaştığında ondan kötülük ve şer def’olur. 

Şikayet eden de şikayet edilen de şeyh tarafından tekdir edilir. 

Dervişler kusurlarından dolayı istiğfar ederler, kusurda ala ısrar etmezler. 

Af ve özür dilendiğinde kabul edip reddetmezler. Af diledikten sonra kardeşlerine bir 

şey takdim etmek sünnettendir. 

Sufi yapılan bir iltifattan dolayı kalbine bir gurur gelirse, kendini bundan alıkor. 

Ribatlardaki dervişlerin dünyevi tasa ve meşgaleye düşmemeleri için ihtiyaçları 

giderilir.  

Şeyh, vaktini bütünüyle Hakk’a veremeyen dervişlerin ribatlardan yedirilip 

içirilmelerini uygun görebilir. 

Sufiler ve şeyhler, gençleri başı boşluktan korumak için onları istihdam ederler. Hakiki 

derviş ve mürid döner dolaşır gene ribata gelir. 

16.BÖLÜM 

SEFR VE İKAMET ADABI  

A. Başlangıçta sefer edip nihayette ikameti tercih edenler  

1. Sefer vesilesiyle ilim öğrenmek için. İlm kastıyla evinden çıkan Allah yolundadır. 

Ona cennetin yolu kolaylaştırılır.  

2. Şeyh aramak ve sadık ihvan bulmak için. Sadık ve salih kimselerle görüşme 

inkişafa vesiledir.  

Nazarı ve vakarı fayda sağlamayanın sözü de tesir ve fayda sağlamaz. Sözün nuraniliği 

kalp nuraniyeti kadardır. Kalp nuraniyeti de istikametin ve ubudiyyetin hakkıyla 

ifasıyla gerçekleşir. 

3. Alışkanlık ve hoşa giden şeylerden uzaklaşmak için  

Eğer kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, kendisine cennetten doğduğu yerle 

izinin bulunduğu yer arası mesafe ölçülür. 

4. Nefsin ince tuzak ve hilelerini ortaya çıkarmak için  

1. Eskiye ait ibretli eserleri görmek için.  

2. Hüsn-ü teveccühten sıyrılmak ve unutulmak için.  



Hüsn-ü teveccüh ayakların kaydığı bir makamdır. Eğer teveccüh nefsin müdahalesi 

olmaksızın geliyorsa bunda mahzur yoktur, bilakis sıhhat-ı hale işarettir. 

  

B-Başlangıçta ikameti tercih edip, nihayette sefere yönelenler. 

C. Devamlı ikameti tercih edenler. Bunlar Hakk’ın terbiye ve murakabesinde 

yetişirler.  

A. Devamlı seferde olmayı tercih edenler. Tanınmaktan sakınırlar. İkametin 

tevekküle mani olduğuna kanidirler.  

 Bazen nefsin coşkunluğu ve heyecanı kalp hareketine karıştırılır. Bu ise felakete 

götürür.  

Sefere çıkmadan istihare namazı kılmak adabtandır. 

17.BÖLÜM 

SEFERİN FARZLARI VE FAZİLETLERİ  

Sefere karar veren sufinin; 

Teyemmümün, 

Namazın kasr ve cem durumunu, 

Mest üzerine mesh ahkamını bilmesi gerekir. 

  

Sefer adabı:  

1. Yoldaş ve arkadaş edinilmeli.  

Tek başına yolculuk uygun değildir. 

Üç kişi olunduğunda biri imam tayin edilir. 

Tasallut ve cah düşüncesiyle riyasete talip olma heva ve hevesten kaynaklanır 

2. Sefere niyetlenen sufi arkadaşlarına veda eder ve onlara duada bulunur.  

3. Uğranılan yerlerde en azından iki rekat namaz kılar.  

4. Binite bindiğinde mesnun olan duayı okur.  

5. Yolculuğa sabah erkenden ve Perşembe günü çıkmak iyi olur.  

6. Konak yerine uğrandığında dua etmek  

7. Temizlik malzemelerini yanında bulundurmak  

8. Sefere çıkmadan evvel iki rekat namaz kılmak.  



Bu kaidelere bağlı kalanlar reddolunmaz. Kabul etmeyenlerin görüşü de büsbütün 

atılmaz.  

18. BÖLÜM 

SEFERDEN DÖNME ADABI 

İkamet edilecek yerin ölü ve dirilerine selam vermek. 

Kardeş edindiği kimseyi ziyaret edenin yolu asan olur. 

Mescidlerden birine girince iki rekat namaz kılmak. 

Tekkeye girince hususi ve maslahata dayalı bazı sebeplerden dolayı selam vermek bazen 

terkedilir.  

Seferden dönene hoş amedide bulunmak. 

Sefer dönüşü geridekilere hediye getirmek. 

Seferden dönen kimsenin istirahatı için hazırlık yapmak. 

Gelir gelmez konuşmaya dalmama, sorulmadıkça konuşmama 

Ziyaret ettiklerinin yanından izinsiz ayrılmama 

19. BÖLÜM 

ESBABA TEVESSÜL VE SUFİLER 

Aslolan kimseden bir şey istememektir. 

Yakin durumuna göre esbaba tevessül farklılık gösterir.  

Tevekkülde vesvese maruz kimseler, esbaba kafi miktarda tevessül edebilirler. 

Gerçek miskin insanlardan bir şey istemeyendir. 

Sufiler Hz. İbrahim (as) vari Allah (cc)’dan bir şey istemekten haya ederler. O (as) 

“Allah (cc) beni biliyor mu ?” demişti. 

Bazen rızka meyil Cenab-ı Hakk’ın verdiği bir intibah, bazen de bir günahın cezasıdır. 

Rızık bazan hikmet yollu, bazen de kudret - Hz. Meryem’e olduğu gibi- yollu gelir. Rızık 

ve borç konusunda daim sabır hazinesine müracaat edilmelidir. Bütün bu tevekkül ve 

esbab dairesinde bir şey gelmiyorsa zaruret miktarı istenilebilir. Veren el alan elden 

üstündür. 

Kendine verilen mala emanet nazarıyla bakan fakr-ı lisanıyla, kendi malı gibi seyre 

dalan, fahr lisanıyla ve hayalperestlerin diliyle konuşur. 



Gerçek fakir indirileni değil, asıl indirenin yakınlığını taleb eder. 

20.BÖLÜM 

FETH-İ MANEVİ VE İHSAN-I İLAHİ 

Sufi Allah ile meşguliyetin kemaline ererek takvada kemal sahibi olunca, hali onu 

esbaba tevessülü terke mecbur edebilir.  

Bunun mebdeinde bir kapı açılır ki, gerek kendinin gerekse şeriatın günah saydığı şeye 

duçar olursa yaptığının cezası olarak telakki eder. “Günaha düştüğümü çocuğumun 

kötü ahlakından anlıyorum.” sözü meşhurdur. 

Allah (cc), bahşedeceği idrakle onu tevhide ve Hakk’la meşgul olmaya muvaffak kılar. 

Allah(cc)’m tecelliyat-ı ef’alinden kendisine münkeşif olan hadiseleri tarassut ve 

mülahazaya devamla kul, tecelliyat-ı ef’alden tecelliyat-ı zata yükselir. 

Tecelli-i ef’al; rıza ve teslimiyeti doğurur. 

Tecelli-i sıfat; heybet ve üns kazandırır. 

Tecelli-i zat ; fena ve beka duygularını bahşeder. 

Fena, terk-i ihtiyar ve fiil-i ilahiye vukufun adıdır. 

Cenab-ı Hakk’ın zatının bizzat tecellisi ancak ahirette olacaktır. 

Resulullah (sav), ashabını tedricen ve nefsin tedbirinden, fiil-i ilahiyi müşahade ve 

Hakk’ın hüsn-ü tedbirine yönelmeye hazırladı.  

Cenab-ı Hakk’ın kendisine sevkettiği rızkı kabul hususunda ilm-i ilahiye vakıf olan kul, 

korktuğundan emindir. 

Feth-i ilahinin farkında olan da vardır olmayan da. 

Mükaşefeye mazhar olanlar ;  

Allah’tan ilm sunularak, 

Ef’alden tecrid ile ilim sunularak, 

Her ikisi de olmaksızın mükaşefeye ulaştılar. 

Rızık alırken de verirken de işaret beklenir. Nefis endişesi kalkarsa işaret beklenmez. 

Dervişlerin bazısına musallat olan sıkıntılar, kalplerin Allah ile meşguliyetini, kulluk 

hukukuna riayetini kemale erdirmek içindir. 

Kul, Allah(cc) ile olan meşguliyetinden hali olduğu ölçüde dünya sevgisine müptela olur. 



Zühd, ehlinin son adımı, tevekkül ehlinin ilk adımı mesabesindedir. 

Feth-i ilahiye mazhar olana, hikmet veya kudret elinden merzuk olması müsavidir. 

İhtiyacından ve zaruret miktarından fazlasını isteyenin sufilikle alakası yoktur. 

21. BÖLÜM 

SUFİLERE GÖRE EVLİLİK VE BEKARLIK 

Sufi’lere göre her ikisinin de bir gaye ve zamanı vardır. Herhangi bir halin (evlilik-

bekarlık) ihtiyar edilmesi, Allah (cc) içindir. 

Nefsin isyanından emin olundukça, bekarlık tercih edilir. Nefis, ilimle dizginlenir. 

Evlenme adına şehevi bir acelecilik, erkeklerin manevi yolda gerilemesi demektir. Sadık 

mürid buluğa ermedikçe evlenmez. Buluğu ise ‘Rical’ olmasıdır. 

Evlilik ve bekarlık hakkındaki haberlerin farklılık göstermesi, muhatabın 

farklılığındandır. Fazileti muhataba göre değişir. 

Evli sufiye yardım edilmelidir. 

Mücerred yaşamak, dervişini işini kolaylaştırır. ‘Bizim arkadaşlarımızdan evlenip de 

manevi derecesini muhafaza edeni görmedim. S. ed Darani Evlenmek, azimetten, 

ruhsata düşmektir. 

Sıkıntıya sabır, refaha sabırdan daha kolaydır. 

Oruç tutulmalı, nefis, ibadete alıştırılmalı. 

Müridin evliliği düşünmemesi, hüsn-ü edebdendir. Kadın ve şehvet akla gelince tevbe 

edilmelidir. 

Kalbi namaz ve ibadetten meşgul olacak derecede evlenme düşüncesi arız olunca, şeyhe 

müşkil arzedilir ve duası talep edilir. 

Bazen keşfen, yakazaten veya bir zatın işareti ile evlilik telkin, bekarlık men’edilir. 

Evliliğe basiretle gidilir; gözü kapalı gidilmez. 

Tezkiye olmuş nefisler, nasibi olan hazlara eriştiğinde kalblerin inşirahı artar. 

Süfyan b. Uyeyne; ‘Çok kadınla evlenmek, dünya sevgisinden değildir. Çünkü Hz. Ali 

(ra) Peygamber Efendimiz (sav)’in Ashab’ının en zahidi olduğu halde, dört hanımla evli 

idi, on yedi kariyesi vardı’.  

Evlilik nedeniyle hanımdan gelen iki fitne vardır: 

1-Maişet derdi 



2-Kadınla ihtilat ve mübaşerette ifrat, hizmetten uzaklık. 

Evliler için büyük bir gizli fitne de, fuhuş cemal lütfunda sükunet bulması ve neticede 

ruhta bir donukluk hasıl olur ki, bunun farkedilmesi çok zordur. 

Ariflerin gönlüne zina düşüncesinin arız olması, onu işleyenin durumuna düşmeleri 

demektir. 

EL MUNKIZU MİNED DALAL  

Yazar: İmam-ı GAZALİ 

  

1. İMAM-I GAZALİ HAZRETLERİNİN KISACA HAYATI VE ESERLERİ 

Asıl adı Muhammed’dir. Künyesi Ebu Hamid’dir. Lakabları Hüccetü’l-İslam ve Zeynü-

d-Din’dir. Gazali Hazretleri hicri 450/1058 yılında Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. Bir 

müddet memleketi Tus’da Ahmed b. Muhammed er-Redegani’den fıkıh dersleri aldı. 

Sonra Curcan şehrine gitti. Orada ise, İmam Ebu Nasr el İsmail’in talebeliğini yaptı. 

Sonra memleketine döndü. Daha sonra İmam Gazali Hazretleri tahsilini devam için 

Nişabur’a gitti. Orada zamanın allamesi, müçtehid İmam-ül Harameyn Ebu-meali el 

Cuceyni’nin talebesi oldu. Nişabur’dan ayrıldıktan sonra Selçuklu Devletinin başveziri 

Nizamü’l Mülk’ün ısrarı üzerine Bağdat’ta Nizamiye Medresesi’ne Ebu İshak eş 

Şirazi’nin yerine tayin oldu. Fakat hicri 488 yılında ruh aleminde büyü kibir sarsıntı 

oldu ve neticede bu parlak hayatı terketti.  

Bu ruhi sarsıntı, bir şüpheden kaynaklanıyordu. Yerine kardeşi Ahmed’i bırakarak 

Bağdat’tan ayrıldı. 10-11 senesini riyazat, mücahade, manevi terbiye, kalbi amel ve 

ilimle geçirdi. Evvela Şam’a gitti. 2 yıl kaldı. Sonra Kudüs’e gitti. Kudüs yakınındaki 

Halilu-r rahman’ı, Mekkey-i Mükerreme’yi ve Medine-i Münevvere’yi ziyaret etti. 

Şüpheleri gitti, yakin hasıl oldu. Bağdat’a tekrar geri döndü. Bu uzun uzlet günlerinde 

yazmış olduğu İhya-yı okutmaya başladı. Bu arada İslam aleminde fitneler çoğalmış, 

fikirler bozulmuş, sünnet hayatı unutulmuştu. İnsanlara bir mürşid, bir imam lazımdı. 

Bu arada Selçuklu veziri Fahru’l Mülk’ün ısrarı üzerine 499/1105 yılında tekrar tedris 

hayatına döndü. Ömrünün sonuna doğru tekrar vatanı olan Tus şehrinde avdet etti. 

İmam Gazali Hz.’leri hicri 505/1111 senesi cemaziyevvel ayının 14. Pazartesi günü sabah 

namazı vaktinde abdest tazeleyip namaz kıldı. Yanındakilerden kefen istedi, kefeni öpüp 

yüzüne sürdü, odasına gitti. Vefat etmiş olarak odasında bulundu. 

Gazali Hz.’lerinin kaynaklardan bin kadar eserlerinden söz edilmekle beraber elimizde 

yüz civarında eseri mevcut bulunmaktadır. Başlıcaları: Cevahir’ul Kur’an, Fedailu’l 

Kur’an, Kavaidu’l Akaid, El Akidetu’l Kudsiyye, El Esmaü’l Hüsna, Ed-dureru’l 

Fahira, Kitabu’l İktisad, Fi’l İtikad, Er-risaletü’l Kudsiyyei İhya’u Ulumu’id Din, 

Biyadetü’l Hidaye, Mizanu’l Amel, Kimyay-ı Saadet, Kitabu Eyyuhel Veled, El Basit, El 

Vasit, Makasıdu’l Felasife, Miyaru’l İlm, Tehafütü’l Felasife, Mişkatu’l Enva, 

Mukaşefetu’l Kulup, Hakikatu’r Ruh. 



  

SAFSATA YOLUNU TUTARAK İLİMLERİ İNKAR EDİŞ 

Gazali Hz.’leri il önce duyu organları aracılığı ile elde ettiği ilimler ile zaruri akıl 

prensiplerinden başka güvenilecek bir ilim bulamıyor. Hissiyatın verilerini, ilim olarak 

kabul etmiyor. Daha sonra tecrübelerle duyu organlarının da yakini bilgiyi 

veremediğine hükmediyor. Böylece çok dediği ve açık olan akli ilimlerde başkasına 

güveni kalmıyor. Sonra hissiyatına kulak veriyor. Hissiyatı sen benim verilerime aklın 

galip gelmesi sonucu güvenimi kaybettim. Oysa elinde aklın verilerini yürütecek bir 

hakimin gelemeyeceğine dair delilim yok diyor. Uykuyu ve rüyayı sadıkayı hatırlatıyor. 

Uykudayken gördüğün şeylerin hakikatliğinden şüphe etmiyorsan diyor. Yahut bu 

hakim sofilerin duyu organlarının etkilerinden sıyrılıp aklın çözemeyeceği halleri 

yaşadıklarını söyledikleri şeydir diyor. ‘İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanacaklardır.’ 

hadisesi de bu düşünce üzerinde etkili oluyor. Bu hallere açık ve zaruri akıl prensibi 

delil teşkil edemez. Gazali üzerinde iz bıraktığını söylediği bu haline safsata 

üzerindeydim diyor.  

Nefsinin normale dönmesi ve zaruri bilgileri onun nazarında güvenilir hale gelmesi, bir 

delil veya deliller numunesi ile değil, ancak Allah’ın kalbine atmış olduğu bir nur 

sayesinde olmuştur. Bu konuya vakıf olmanın, bir şeyin hakikatını keşfetmenin, yalnız 

delillere bağlı olduğunu zanneden kimse, muhakkak ki Allah’ın geniş olan rahmetini 

daraltmıştır. 

Allah kimin hidayetini isterse, onun kalbini İslam’a açar. Burada açmaktan maksat 

alameti aldatıcı dünya yurdundan uzaklaşmak ve ebedi olan ahiret yurduna yönelmek 

olan, Allah’ın kalbe akıttığı bir nurdur. 

  

HAKİKATI ARAŞTIRANLARIN SINIFLARI 

Gazali hakikatı arayanların dört grup olduğu kanaatindedir.  

  

1. Kelamcılar: Bunlar rey ve nazariye sahibi olduklarını iddia ederler. 

  

2. Batıniler: Bunlar kendilerini talim ehli olduklarını, hakikatı masum olan imamdan 

aldıklarını ileri sürerler. 

3. Felsefeciler: Bunlar mantık ve kesin delil sahibi olduklarını zannederler. 

4. Sofiler: Allah’ın has kulları, müşahade ve keşif ehli olduklarına inanırlar. 

  

KELAM İLMİNİN MAKSADI VE ÖLÜ HAKKINDA 



Kelam ilminin gayesi ehli sünnetin akidelerini bidat ehlinin karışık ve çarpık itikadların 

karşı korumaktır. Kelam ilmi bidatçıların sünnete aykırı olarak uydurdukları yanıltıcı 

ve vesveselere mantıklı ve düzenli sözlere karşı çıkarak sünneti savunan bir grup olarak 

ortaya çıkmıştır. Kelamcılar bu vazifelerini yaparlarken mücerred olan delilleri 

(Kur’an ayetleri - Hadisi şerifler - İçtimayı-ı ümmet) onlara hasımlarının 

mukaddimelerini kabule zorlamışlardır. Onların en fazla meşgul oldukları konular 

hasımlarının sözlerinde birbirine ters düşen şeyleri meydana çıkarmak, kabul ettikleri 

esasların ortaya çıkardığı yanlışlarla onları azarlamak idi. Bu metod akli zaruretlere 

dayandığından akıl ötesi delilleri de kabul eden İmam-ı tatmin etmemiştir.  

Kelamın özü cevher-araz ve bunların hükümlerinin araştırılmasıdır. Bu öz kelam 

ilminin gayesi olmadığından bu ilim gayesine ulaşamadı. 

  

FELSEFENİN ÖZÜ HAKKINDA 

Bir ilimdeki fesad ve bozukluğu ancak, o ilme derinliği ile vakıf olanlar anlayabilirler. 

Bu mezhebi hakikatına vakıf olmadan bunu reddetmek kendini karanlığa itmek gibidir.  

Felsefecilerin eskileri ile en eskileri, sonrakilerle öncüleri arasında hakka uzaklık ve 

yakınlık bakımından büyük farklılıklar olmakla beraber hepsi de küfür ve dinsizlik 

özelliği taşırlar. 

  

FELSEFECİLERİN SIRLARI 

Felsefeciler üç kısma ayrılırlar: 

a-) Dehliler: Kudret ve ilim sahibi herşeyi idare eden yaratıcıyı inkar ederler. Alemin 

ezelden yaratıcısı vasıtası olmadan, şimdiki haliyle kendiliğinden olduğunu kabul 

ederler, zındıktırlar. 

b-) Tabiiler: En çok tabiat aleminden, hayvan ve bitkilerin şaşırtıcı hallerinden 

bahsederler. Bu alemdeki mükemmel düzenden dolayı Allah’ı kabul etmek zorunda 

kalırlar. Ancak bunlar hayvandaki mizacın itidal üzere olmasını, hayvandaki güçlere 

etkisi olduğuna kanaat etmişlerdir. İtikadlarına göre yok olduktan sonra bir daha geri 

dönme olmayacağından, ahireti, cenneti ve cehennemi inkar ederler. 

c-) İlahiyyum: Sokrat Eflatun’un hocasıdır. Eflatun ise Aristo’nun hocasıdır. Bu grup 

dehliler ve tabiilerin fikirlerini çirkinliklerini ortaya koyarak reddettiler. Sonra Aristo 

kendinden önce gelen bütün ilahiyyum felsefecilerini reddetti. Fakat bunların çirkin 

küfründen ve bidatlerından kendi fikirleri arasında kırıntılar kalmıştır. Bundan dolayı 

gerek bu ilahiyatçı felsefecilerin, gerekse bunların peşinden giden İbn’i Sina ve 

Farabi’nin kafir olduğunu hükmetmek vacib oldu.  

  

FELSEFENİN BÖLÜMLERİ 



1-Riyaziye: Riyaziye, matematik, geometri, astronomi ilimlerinden ibarettir. Müsbet 

veya menfi bu ilimlerin din ile ilişkisi yoktur. Kesin delille sabit olmuş şeylerdir. Anlayıp 

öğrenildikten sonra inkara mahal kalmaz. Bu ilimlerde iki bel ve musibet doğmuştur: 

Birinci musibet: Bu ilim erbabı, onlarda gördüğü incelik ve açık delilleri felsefenin tüm 

bilgilerinde var zanneder. Felsefe hakkında güzel bir inanca sahip olur. 

Matematikçilerin şeriatı küçümsediğine dair görüşe aldanıp dinden uzaklaşabilir. 

İkinci musibet: Bu musibet dinde samimi fakat cahil olan kimselerden doğmuştur. 

Bunlar felsefeciler tarafından ortaya atılan her türlü bilginin reddedilmesini ve 

felsefecilerin cahil olduklarını iddia etmeyi İslam’a hizmet sandılar. Güneş-Ay tutulması 

hakkındaki kesin delile dayanan iddiaları dahi şeriata aykırı addettiler. Fakat bu 

hususta kesin delile dayananlar bilgilerinde şüpheye düşmediler. İslam’dan uzaklaşıp 

felsefeye olan muhabbetleri arttı. 

Şeriatta bu ilimlerle ilgili müsbet ya da menfi bir hüküm yoktur.  

2-Mantık: Mantık ilmi, deliller ile kıyasların şartlarını, burhanı, mukaddimelerin 

şartlarını ve birleşme şartlarını ‘haddi-sahih’ denilen doğru tanımın meydana gelmesini 

ve bunların birleştirme keyfiyetini araştırır. Dinle bir ilgisi yoktur. Kelamcılara oranla 

daha fazla detayla ilgilenmişlerdir. Mantığı iyi bilenlerin fesefenin küfre varan 

meselelerinin açık delil ile takviye edildiği zannına kapılma tehlikesi vardır. 

3-Tabiat İlimleri: Tabiattan ve buradaki tahavvülattan bahseden ilimdir. Bilinmesi 

gereken tabiat Allah’u Teala’nın emrindedir. Kendi hareket edemez. Ancak Allah 

yaptırtır.  

4-İlahiyyat: Felsefeciler ilahiyyat bahsinde yirmi yerde hataya düşmüşlerdir. Üç 

hatalarında onlara kafir diyenleri de bidatçı saymak gerekir. Küfre düştükleri hatalar:  

- İnsanlar öldükten sonra tekrar cesetleriyle dirilerek haşredilmez. Mükafat ve mücazat 

yalnız ruh içindir. 

- Allah külliyatı bilir, cüzziyatı bilmez. 

- Alem ezeli ve ebedidir. 

5-Siyasiyat: Felsefecilerin, kaynağını ilahi kitaplardan ve velilerden aldıkları devlet 

adamlarına dünya işleri ile ilgili söyledikleri sözlerden ibarettir.  

6-Ahlak: Bu ilmi sufilerden almışlardır. Sufilerin güzel sözleri ile kendi batıl 

düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmışlardır. Onlara göre ahlak, nefsin sıfatlarını 

saymak, huyların nevilerini belirtmek, nefis terbiyesinin ve onunla mücadele keyfiyetini 

ortaya koymaktır.  

Felsefecilerin peygamberlerin ve sufilerin sözlerini kendi sözleri arasına koymaları iki 

afeti doğurmuştur.  

Birinci afet: Bazı cahiller bu sözleri ilk defa felsefe kitaplarında gördüklerinden zayıf 

akıllarıyla batıl olduklarını zannettiler. 



İkinci afet: Bu sözlerle birlikte felsefenin diğer batıl düşüncelerini de kabul etme 

tehlikesidir. 

  

TALİMİYE MEZHEBİ 

Bu mezhebin mensupları ‘herşeyin manası, hak ile kaim olan masum imamdan 

öğrenilir’ diyorlardı. İşin doğrusu şudur: Masum bir öğretmene ihtiyaç vardır. Fakat 

bizim masum öğretmenimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. O davetçilerini her yana 

dağıtmıştır. Kendinden sonra başvurulsun diye bir din bırakmıştır. Doğruyu bulmada 

önce nass’a sonra istihada başvurulur. İtikadın temel konularında bütün mezhepler 

ortak olduğundan küfre düşmez. Taksilatta delili kuvvetli olana uyulur.  

TASAVVUF YOLU HAKKINDA 

Tasavvuf ilminin özü nefsin ağır gelen zorluklarına katlanmak, onun kötü huy ve çirkin 

sıfatlardan arınarak Allah’tan başka herşeyi kalpten boşaltarak kalbi Allah’ın zikri ile 

süsleyip güzelleştirmektir. Ahiret saadeti nefsi men ve dünyayı terk etmekle 

mümkündür.  

  

KUBETTÜ’S SAHRA 

Sufiler gerçekten Allah’u Teala’nın yoluna süluk edenlerdir. Bu öyle bir yoldur ki bu 

yolun birinci şartı olan temizlik, kalbi tamamen Allah’tan gayri şeylerden 

temizlemektir. Anahtarı ise kalbi Allah zikri ile kaplamaktır. O’nun nihayeti ise 

tamamiyle kendinden geçip Allah’ın azametinden fani olmaktır.  

Bir şeyi kesin delilleriyle gerçekleştirmeye ilim denir. 

Bir hali doğrudan doğruya yaşamak ise zevktir. 

  

PEYGAMBERLİĞİN HAKİKATI 

İnsan yedi yaşında temyiz vasfına sahip olur. Bu safhada duyularla idrak edilenden 

daha fazla şeyler idrak etmeye başlar. Daha sonra akıl ve şuur sahibi olur. İnsan akıl ile 

vacibleri, caiz olna şeyleri, muhal olan şeyleri ve daha evvelki muhalelerle bulunmaya 

birtakım halleri idrak eder aklın ötesinde bir devir daha vardır ki, o devrede insan gayb 

aleminde olanları, ileride olacak olayları, aklın kavrayamayacağı şeyleri görebilir. Bir 

önceki merhaledekiler bir sonraki merhaledekileri anlayamayabilirler. Muhal kabul 

ederler. Bu yüzden bazı akıl sahipleri nübüvveti akıldan uzak kabul ediyorlar. Oysa 

ellerinde peygamberlerin söyledikleri nevden başka delilleri yoktur. Oysa Allah rüya ve 

uyku ile nübüvveti insanlara yaklaştırmıştır.  

Nübüvvetin mümkün olmasına delil, onun varolmasıdır. Var olmasının delili ise 

dünyada akıl aracılığıyla elde edilemeyen ilimlerin mevcut olmasıdır. Astronomi gibi. 



Mucize peygamberliği ispata bir delilden sadece biri olmaktan ileri gitmemelidir. Senin 

peygamberlere imanın çok delile dayansın. Cemaatin tevatür meselesi. 

TEKRAR DERS VERMEYE BAŞLAMASI 

Aklın faydası, bize nübüvveti tanıtmak, peygamberleri tasdik ettirmek ve nübüvvetin 

doğruluğuna şehadet ettirmek, nübüvvet gözüyle idrak edilen sırları anlatmaktan aciz 

olduğunu itiraf ettirmek, bizi elimizden tutup, körleri rehberlerine, şaşkına dönmüş 

hastalar şefkatli doktora teslim eder gibi nübüvvet makamına teslim etmektir. 

Halktaki gevşekliği, iman zayıflığını araştırdığında şu dört esasa dayandığını gördüm ; 

- Felsefe ilimleri ile meşgul olanlara dayanan sebep 

- Tasavvuf yoluna girenlere dayanan sebep 

- Talim iddiasına mensup olanlara dayanan sebep 

- Halk arasında ulema diye tanınmış kimselere dayanan sebep 

Saydığımız sebeplerden dolayı halkın imanının bu derece zayıfladığını tesbit edip bu 

şüpheleri gidermeye kendimi yeterli gördüm. Bu vazifeyi yerine getirmek farz oldu 

dedim. Bu konuda kalpleri nurlu, keşif ve müşahade ehli bir cemaatle istişare ettim. 

Cemaatin uzleti bırakmamı, halkın içine girmemi ittifakla söylemeleri üzerine yeniden 

ders vermeye başladım. 

Hakiki alim, günahı ancak hata ve yanlışlık suretiyle işler. Kesinlikle isyan ve günah 

işlemekte ısrar etmez. Çünkü hakiki ilim, günahların öldürücü zehir olduklarını ve 

ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu bildiren ilimdir. Mümin kişi hataya düşebilir, 

fakat hemen tevbe edebilir. Günaha devamda ısrar etmez. 

  

  

İLİM-AMEL SEYRU SULUK 

Yazar: Aziz Mahmut Hüdayi 

  

CAMİ’UL FAZAİL VE KAMİLİR-REZAİL 

A. İlim ve Amellerin Faziletleri  

I. İlim ve Amellerin Fazileti: İlim, insanların manevi derecelerinin yükselmesine 

sebep olduğu gibi, göklerin ve yerin Rabbı olan Yüce Allah’ın sevgisini 

kazanmaya da vesile olur. Efendimizin (sav) “Alim mümin” alim olmayan 

müminden yedi yüz derece daha faziletlidir. Her derecenin arası, arz ile sema 

arası kadardır” buyurmaktadır.  



İlim sahipleri, insanlara peygamberlerin getirdiği ahkama göre yol gösterir. Bu yüzden 

halk. Daima alimlere muhtaçtır. Nitekim cennete, ehl-i cennete “Bir şeyler isteyin” 

denildiğinde onlar ne isteyeceklerini yine alimlerden öğreneceklerdir. 

Muaz b. Cebel (ra) derki: İlim öğrenin zira Allah rızası için ilim öğrenmek nimet, ilim 

talep etmek saadet, ders okumak tesbih, ilim mubahsesi cihat, bilmeyene öğretmek 

sadakadır. Hasılı ilim imam, amel de ona tabi olan cemaat gibidir.  

Öğrenilmesi farz olan ilim, Hakk’ı arayan kimseyi, Allah Teala’ya yaklaştırandır. 

İlimlerin en yükseği marifetullah (Hak bilgisi)’dir. Tam ve külli yakınlığı sağlayan ilim, 

süfiyyenin ilmidir. Tasavvuf yolunda kurtuluş arayanların evvela ilim öğrenip sonra 

sufilik yoluna girmeleri gerekir. 

İlim iki çeşittir. Biri ilim-i ubudiyet, diğeri ilm-i rububiyettir. Kişi ilm-i ubudiyeti, yani 

sağlam inanç ve salih amel için gerekli olan din bilgisini öğrendikten sonra ilm-i 

rububiyet, yani tarikat tahsiline yönelir.  

Zikir yolunu tutmak sevaba nail olmaya vesile olduğu gibi, nefs perdelerin kalkmasına 

da müessir olur. 

II. Amellerin Fazileti:  

1. Namazın Faziletleri  

Temizliğin altı derecesi vardır. 

a. Namaz kılacak kimsenin azalarını, elbiselerini ve bulunduğu yeri her türlü 

pislikten temizlemesi  

b. Kötü huy ve sıfatlardan temizlenmek  

c. Nefis kötü ahlaktan uzak tutmak  

d. Kalbi kötü isteklerin kederlerinden arıtmak  

e. Ruhu cehalet ve ayıplarından kurtarmak  

f. Sırrı masivadan uzaklaştırmak. Bu temizlik mertebesi nebilerin, kamil velilerin 

ve onların yolunda giden Salihlerin temizliğidir.  

Farz namazların fazileti hususunda Efendimizin (sav) şöyle buyurur: 

“Allah Teala’nın insanlara farz kıldığı şeylerden kendi katında tevhidden sonra en 

sevimli olanı namazdır. Eğer Allah Teala katında namazdan daha efdal bir ibadet 

olsaydı, melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimisi rükuda, kimisi 

secdede, kimisi kuû ddadır.” 

Teravih namazı; sünnet olup yirmi rekattır. Ramazan ayında yatsı namazını müteakip 

kılınır. Efendimiz (sav) “Allah Teala size Ramazan gecesi namazın sünnet kılmıştır.” 

Buyurarak sünnet ve Allah rızasının sebep olduğunu belirtmiştir. 

Teheccüd namazı, geceleyin bir miktar uyuduktan sonra kılınır. Uyumadan kılınan 

namaz teheccüd olmaz. Teheccüdün en güzel şekli önce iki rekat tahiyyetül-vudü kılınır. 

Bu iki rekatın ikisinde Fatiha’dan sonra Nisa suresinin 64. Ayeti ikincisinde yine Nisa 

suresinin 110. Ayeti okunur. Sonra ilkinde Ayetel kürsü ikincisinde Amenerrasulü 



okunan iki rekat namaz daha kılınır. Sonra da ikişer rekat olmak üzere on iki rekata 

tamamlanır. Teheccüd sekiz rekat kılınabileceği gibi yirmi, otuz, kırk, elli, rekata kadar 

kılınabilir. 

Teheccüd namazını adab ve erkana riayet ederek kılana Allah Teala beşi dünyada, 

dördü ahirette olmak üzere dokuz ikramda bulunacaktır. Dünyadakiler, afetlerden 

korumak, kıldığı namazın eserinin yüzde görülme, salih kulların muhabbetine nail 

olmak, sadır olması ve iffet duygusudur. Ahirettekiler ise yüz aklığı, hesap kolaylığı, 

sıratı rahat geçmek, kitabının sağ elden verilmesi gibidir. 

İşrak namazı, iki rekattır. Güneş iki mızrak yükseldikten sonra kılınır. Efendimizin 

(sav) “Bir kimse” sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup güneş doğuncaya 

kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğuncaya kadar iki rekat namaz kılsa bir nafile hac 

ve umre sevabına nail olur.” Buyuruyor. 

Güneş doğarken, müstehab olan zikrullahtır. Çünkü bu değerli vakitte zikrullaha 

devam etmenin nefislerde büyük bir tesiri vardır. 

Kuşluk namazı iki veya dört rekattan on iki rekata kadar kılınabilir. Kuşluk vaktinde 

dört rekat ile Allah Tealaya hatırlayan kişinin o günün akşamına kadar mekruhlardan 

uzaklaştıracağı rivayet edilir. 

Evvabin namazı, altı rekattır. Akşamla yatsı arasında kılınır. Efendimiz (sav) şöyle 

buyurmuştur. “ Bir kimse akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz 

kılarsa, o namaz on iki yıllık ibadete denk olur.” 

Bu namazların haricinde Tesbih, istihare, Tevbe, Hacet, Regaib, Berat Gecesi, istika, 

yolcu, Küsuf namazları da anlatılmıştır. 

2. Orucun Faziletleri: Bakara suresinin 183. Ayetinin Allah Teala “sizden 

öncekilere farz kıldığı gibi oruç size de farz kılındı” buyuruyor. Ramazan ayı 

orucunun tutulması farzdır. Bu ayda bir tesbih diğer aylarda olan bin tesbihten 

daha faziletlidir, hayırlıdır.  

Hz. Peygamber (sav) buyurmuştur ki, “oruç tutan kimsenin iki sevinci vardır. Bir 

sevinmesi iftar vaktindedir. Bir sevinci de Rabbına kavuştuğu zamandır.” 

Şevval ayında altı sonuç tutmak sevaptır. Zilhicceden dokuz gün, zilkadenin son günü ile 

birlikte oruç tutmak müstehabdır. Ramazan orucundan sonra Aşure günü orucunu 

diğer günlerde tutulan oruçların hiçbiri tercih edilmemiştir. Pazartesi ve Perşembe 

oruçlarda müstehabdır. Çünkü ameller Allah Teala’ya Pazartesi ve Perşembe günleri 

arz olunur.  

3. Zekatın Faziletleri: Efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır. “Zekatı verilen mal 

helak olmaz. Zekat vermeyen kavminden Allah yağmuru alır. Mallarınızı zekatla 

koruyan, hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin”  

Müslüman’a yakışan çok mükafat olmak için bol bol sadaka vermektedir. Sadaka 

verirken minnet ve eziyetle verilmemesi gerekir. Yoksa dileyiciye güzele “Allah versin” 

diyerek göndermek, yaptığı iyiliği boşa çıkarmaktan daha iyidir. Emr-i bi’l maruf 



sadakadır. Nehyi anil-münker sadakadır. Zar hangi şeyi Allah rızası için sarf edersen 

elbette onunla memur olursun. Yani Allah onun ecir ve sevabını sona ihsan eyler.  

  

4- Haccın Faziletleri: Hz. Peygamber (sav) “ Bir kimse cima ve fısktan hazar ederek 

Kabe’yi ziyaret etse anasından doğduğu zamanki gibi günahından tertemiz olur” 

buyurmuştur. 

Hacc’da esas olan kişinin kalbindeki niyetini riyadan halis kılması, ticaret ve emsali dini 

ve dünyevi maksatlardan temizlenmesi tertemiz mal ile yola çakmasıdır. Yine hacıya 

yakışan ve gerekli olan Allah’ın hukuku ile mahlukatın haklarına riayettir. 

III. Aile Hukukunca Aid Faziletleri:  

1. Nikahın Faziletleri: Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor, “Nikah benim sünnetimdir, 

fıtrat ve sünnetimi seven ona sahip çıksın, iyi sarılsın”  

Allah için evlenen ve Allah için müminleri evlendiren Allah Teala’nın dostluğuna hak 

kazanır. 

Evlenmenin Afetleri:  

a. Kadınların istekleri bitip tükenmek bilmediğinden onlara helal kazanç götürmek 

zordur.  

b. Kadınların kötü huylarına tahammül ve eziyetlerine sabır çok güçtür.  

c. Çoluk çocuk ile meşguliyet insan dünya peşinde sevk ederek Allah Telaya’yı 

unutturabilir.  

  

Evlenmenin Faydaları: 

a. Allah’ın vaadine güvenerek zengin olmak.  

b. Evlat ve zürriyet çoğalır.  

c. Nikah, şerefe delalet eder.  

d. Evlilik sayesinde kadınların güçlük ve sıkıntılara tahammül ederek zamanla 

güzel huy sahibi olmasına sağlar.  

  

Evlenilecek kadında aranan şartlar: 

a. Dindarlık ve namusluluk  

b. Güzel huyluluk  

c. Fizik, yüz ve soy güzelliği  

d. Kadın gezmeye düşkün olmamalı.  

e. Kadın kanaatkar olmalıdır.  

f. Evlatlarına şefkatli olmalı.  

g. Kadının mehiri az olmalıdır.  



h. Evlenilecek kadın nikah düşen yakın akrabalarından olmamalıdır.  

i. Kadın kısır olmamalıdır.  

j. Evlenilecek kadının kız olması tercih edilmelidir.  

  

2- Karı-Kocanın Hak ve Vazifeleri  

Erkeğin kadın üzerindeki hakları: 

a. Kadın kocasının günah olmayan bütün emirlerine riayet etmelidir.  

b. Kadının kocasının hakkın, kendisinden ve bütün akrabalarından haklarına 

takdim etmelidir.  

c. Kadın kocasının izni olmasan asla evden çıkmamalıdır.  

d. Kadın kocasının izni olmadan evinden hiç bir şey vermemelidir.  

e. Kadın, evin halini düzeltip, ıslah etmeye ihtimam göstermelidir.  

f. Kadın, kocasının namusunu ve sırrını muhafazadan sorumlu, din işlerinde ona 

yardımcı olmakla yükümlüdür.  

  

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları: 

a. Erkek hanımına yediğinden yedirmeli giydiğinden giydirmelidir.  

b. Hanımını her bakımdan iyi idare etmeli, kırıp incitmemelidir.  

c. Erkek hanımına zulmetmemelidir.  

d. Fesada sebebiyet verecek şekilde gevşek ve aşarı olacak şekilde kıskanç 

davranmamalıdır.  

e. Erkek hanımına karşı su-i zandan kaçınmalıdır.  

f. Erkek, Allah Teala kendisine bol rızık verdiği zaman hanımına bol bol vermeli, 

fakat israfa girmemelidir.  

3- Ana-Baba- Evladın Hak ve Vazifeleri: 

g. Doğumdan sonra kulağına ezan okuma adab-ı veladetlendir.  

h. Çocuk doğduğu zaman ağzı hurma gibi tatlı bir şeyle açılmalıdır.  

i. Doğan yavrunun yedinci günde başı tıraş edilir.  

j. Yedinci günde akika kurbanı kesilir.  

k. Yedinci günde sünnet ettirmek.  

l. Çoğu anasının emzirmesinde adabdır.  

m. Evlat, kız-erkek, her ne olursa olsun ihsan-ı ilahi add olunmalıdır.  

n. Meme emen çocuğun ağlamasıyla darlanmamalıdır.  

  

Evladan Ana-Baba Üzerindeki Hakları: 

a. Çocuğu güzel bir ad koymak.  

b. Helal ve temiz bir rızkla beslemek  

c. Kitab-ı Kerim-i öğretmek.  



d. Altı yaşına varınca edep öğretmek  

e. On altı yaşına gelince evlendirmek  

f. Evlada kötü muameleden sakınmak  

  

Evladın Ana-Babaya Karşı Vazifeleri: 

a. Ana-babaya eza ve cefa etmemek  

b. Onlara iyilik ve şükranla muamele edip güzel sözlerle gönüllerini almak  

c. Mübah olan her meselede ana-babaya itaatkar olmak.  

Ana-babaya ölümlerine kadar iyi bakmak yeterli değildir. Ölümlerinden sonra 

çocuğunun iyi halinden dolayı kabirde ferahtır. Dirilerin ölülere hediyesi dua ve 

istiğfardır. 

4. Akraba Hukukuna Dair Faziletler  

  

Sıla-i rahim, ömrü uzatır, rızkı arttır, rızkı artırır. Efendimiz (sav) “Sıla-i rahmi 

terketme sıla yap, sana zulmedeni bağışla, sana kötülük yapana bile iyilik yap” 

buyurmaktadır. 

  

Köle ve hayvanların Hakları: 

a. Aç bırakmamak  

b. Bilindiği hayvanın yüzüne vurmamak  

c. Hayvana azab ve işkence etmemek  

d. Kendisine eziyet vermeyen karınca ve hüd hüd kuşuna öldürmemek.  

e. Akrep, yılan, fare, alaca, karga ve kuduz köpek gibi zararlıların dışında 

hayvanat öldürmemek.  

IV. Amme Hukukuna Dair Faziletleri  

  

Amme hukuku denilince insanların ırz ve namuslarına dil uzatmaktan sakınmalı ve 

dedikodu, kovuculuk, yalan ve benzeri dil ile işlenen günahlardan çekinmek akla gelir. 

Gıybet, müminin duyunca hoşlanmayacağı sözleri ortasından söylemektir. İstir dini 

ister dünyevi ne olursa olsun gıybet yapılmamalıdır. Bir Müslüman’ın şerefine dil 

uzatmak en büyük günahlardan biridir. Gıybete şu dört yerde başka çare kalmadığı 

zaman izin verilmiştir. 

1. Zalimin zulmünü padişaha şikayet etmek.  

2. Hak sahibinin hakkın almak için yardım isteğini kişiye olayı yada kişiyi 

anlatması  



3. Fetva almak için yardım isteği kişiye olayı da kişiyi anlatması  

4. Açıktan günah işleyen fasıkı, fısıktan korunmak amacıyla söylemek.  

Kovuculuk, açıklanması, istenmeyen sırların açıklanmasıdır. Efendimiz (sav) “ Korucu 

cennet giremez” buyurmuştur. Akıllı olana yakışan gördüklerini söylemektir. Bir fayda 

sağlamak veya günah önlemek siz konusu ise caizdir. Mesela birinin tasallut ederken 

gördüğün kimse hakkında şahitli yapma mecburiyetin vardır. 

Doğruluk mutlaka hayra götürür. Efendimiz (sav)’e “Mümin yalancı olabilirim:” diye 

sorulunca “Hayır asla olamaz! Buyurmuşlardır. Çünkü yalan uyduranlar Allah’ın 

ayetlerine inanmayanlardır. Yalan bütün kötülüklerin temeli, günahların esasıdır. 

  

Yalan ancak bir kaç yerde mübahtır. 

1. Dargınların arasını bulmak için,  

2. Harpte düşmana hile yapmak için,  

3. Erkeklerin hanımına ve kadının kocasına muhabbet ve yuva saadeti için söylediği 

yalan sözler.  

Müminin yalan vaadden kaçınması gereklidir. Çünkü yalan vaad münafıklık alametidir. 

B. Nefsin Islah Yolları  

Kul, nefsin azgınlık ve taşkınlığından kurtularak itiminan makamına erince nefs insana 

güzel bir binit olur. En büyük cihad ile mücadeledir. Nefsin kötü ahlakı pek çoktur. 

Bunların başlıcaları, kibir, vebriya, öfke, hased, mal sevgisi ve makam tutkusudur. 

Tevazu ile kul nefsini kibir ve ucbün çirkinliğinden uzak tutmalıdır. Efendimiz (sav); 

“Dünyada böbürlenip büyüklük taslayanlar, kıyamet gününde küçük karınca suretinde 

yaratılacak ve halk onların üzerine basarak çiğneyecektir.” Buyurmaktadır. 

Yusuf b. Esbat tevazu şu güzel sözleri açıklıyor, “Evinden çıktıktan sonra karşılaştığın 

herkesi kendine üstün görmektir.” 

Küçük şirk sayılan riyanın nefisten uzaklaştırılması ancak yapılan her şeyin Allah rızası 

için olduğunu bilmekle mümkündür. Kişi bir amele yöneldiği zaman aklında sadece 

Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. 

Efendimiz (sav) yumuşak huyluluğu da şu sözlerle açıklıyor,  

“ Sizin en hayırlınız öfkelendiği zaman kendine hakim olandır. En yumuşak başlı 

olanınızda elinde intikam alma imkanı olduğu halde insanların kusurlarını 

bağışlayandır. 

Hased, Allah’ın kullarına ihsandan memnun olmamak manasına gelir. Bu ise insanı 

günahla götürebilir. Bir kimse dünyaya aid bir şey için hassal ediyorsa bu tutumu ona 

hiç bir şey kazandırmaz. İbn Şirin derki: “ Hased ettiğim kimse Cennet ehliyse onun 

ehl-i cennet olduğunu kıskanmayayım da dünyalığını mı kıskanayım? Zira dünya cennet 



nazaran çok hafiftir. Eğer hased ettiğim kimse cehennemlik ise, onu cehenneme götüren 

dünyasını niye kıskanayım?  

Müminlerde olması gerekli olan güzel huylardan biride isar’dır Yani kendine verilmesi 

gerekin ihsanın başkasını arzu etmektir. Nitekim Allah Teala bu konuda Haşr suresinde 

“ Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, kardeşlerini kendilerinden önce tutarlar” 

buyurmaktadır. 

Nefsin kötü huylarından olan hırs kişiyi hasrete götürür. Bunu önüne geçmek amacıyla 

müminlerin kanaatkar olması gereklidir. Kanaat konusunda aslolan iktisatlı, tutumlu 

olmaktır. İktisat, harcamada tutumlu, vermede minnetsiz davranmaktadır. 

Bilmek gerekir ki, makam sevgisi ve şöhret tutkusu, nefse en çekici gelen 

özelliklerdendir. Bu sebeple sıdk makamına ermiş kimselerden en son çıkan nefsani 

duygu, “makam sevgisi” veya “baş olması” arzusundadır. Resulullah (sav) şöyle 

buyurmuştur. “Siz baş olmaya çok meraklısınız, fakat bu duygu, kıyamet gününde size 

pişmanlık sebebi olacaktır. 

c. Sülük, Ma’rifet ve Tevhidin Fazileti.  

I. Sülük’ün niteliği: Bu alemde gerçek maksat, biricik gaye Allah Teala 

Hazretleridir. Bu yüce gayeye götürülen yollar, yaratıkların nefesleri 

sayısıncadır. Bu yolların en sağlam, en zor, en yüce ve en doğru olan, riyasat, 

mücahede ve şiddet yoludur. Kalp temizliği batın tasfiyesi, zikir ve tevhid ile 

olur. Allah Teala ile aramızda bulunan perdelerin en kalını şüphesiz nefs 

perdesidir.  

  

Nefsin arzularına karşı koyabilmek için gerekli bazı hususlar vardır. 

1. Gönlünün ısındığı bir kamil şeyhe bağlanmak.  

2. Tevbe ve inabeden sonra Hak’a yönelmek  

3. Sünnet uymaya ihtimam göstermek  

4. Ehl-i dünyaya yaltaklanmamak.  

5. Aç kalmak (ve az yemek).  

6. Sükut (ve az konuşmak).  

7. Zikri ilahi ile meşgul olmak.  

8. Halvete devam.  

9. Vakıasını başkasına söylememek.  

II. Ma’rifet’i İlahiyyenin Fazileti: Marifet ve ilm-i ilahi, yani, Cenabı Hakk’ı iyice 

tanımak faziletlerin en yücesidir. Nitekim rivayet olunduğuna göre Resulullah 

(sav) “ En fazileti amel nedir? Sonuncusu “Allah’ı bilmek ve tanımaktır.” 

Buyuruyor. Ayrıca yine bu konu ile alakalı olarak “Bilerek yapılan az amel, 

bilinmeden yapılan çok amelden daha hayırlı ve faydalıdır.” Buyurmaktadır.  

I. Tevhid-i İlahinin Fazileti: Tevhid hakkında pek çok söz söylenmiştir. Fakat 

tevhidin hakikati dil ile beyan olunamaz. Çünkü tevhid hakikatinin yörüngesi, 

tatmak ve yaşamaktır, on ancak vicdan ile anlaşılabilir.  



Ebül Abbas es-Seyyari derki: “ Tevhid; kalbin Hakk’tan başka bir şey 

hatırlamamasıdır.” 

  

MİFTHU’S-SALAT VE MİRKATÜN-NECAT 

(Namaz Anahtarı ve Kurtuluş Merdiveni) 

a. Namazın Sırları ve Adabı  

Namazı kılacak kişi yemek ve içmekle ilgili ihtiyaçlarını görmüş, kalbi huzur ve 

teveccühünü bozabilecek düşünceleri zihinden çıkarmış olmalıdır. Bedeninin ve kalbini 

tevbe ile temizlemelidir. Burada temizlenmesi gerekli olan en önemli şey kalptir. Çünkü 

kalp nazargah-ı ilahi’dir. 

Bedenen kıbleye, batınen ise Cenab-ı Hakk’ın huzur-u ilahisine yönelmeli ve son namaz 

imiş gibi kılmak gerekir. 

Niyetten sonra tekbir alınır ve namaza durulur. Burada mümin bir miraçtadır. Bunu 

hiçbir an unutmamalı ve Allah’ın huzuruna yakışır şekilde namaz eda eylemelidir. 

Tekbirden sonra sağ ele elin üzerine konularak bağlanır. Yeni ise insanın iki denizinin 

kavuştuğu yer olan göbeğin biraz aşağısındadır. Göbeğin üst kısmı (kalp ve daha 

yukarısı) semavi sırlar hazinesi, alt kısmı ise nefsini orduların karargahı ve arzın sırları 

deposudur. Eller bu şekilde bağlanınca nefsini duygu ve güçlerin yukarı çıkması 

önlenmiş olur. Nefsle mücadele ve ihtilaf ortadan kalkınca ellerin birleştirilmesi ihtiyacı 

ortadan kalkan ve eller yana salıverilir. Bu konuda görüş ayrıcalığı çıkmaktadır. 

Bu durum namaz kılan kişinin ahvalinin farklığından kaynaklanır. 

Namaz kılana yakışan, padişahlar padişahı Allah’ın huzurunda zelil bir kulun oluşu gibi 

huşu ve hudu halinde bulunmaktadır. Ruküdan doğrulunca belini ve sırtını dümdüz 

yapmak gereklidir. Yoksa Allah Teala nazar buyurmaz., 

Secdeye giderken dizler, eller sonra alan ve burun sırasıyla yere konur. Dirsekler yere 

yapıştırılmaz. Secdede sünnet ve farzlara riayetle özen gösterilmelidir. Çünkü kulun 

Cenab-ı Hakk’ın en yakın olduğu an secde anıdır. Secdeden kalkınca sol ayak üzerine 

oturulur ve sağ ayak parmakları kıbleyi gösterecek şekilde dikilir. Eller açılıp 

kapanmaya zorlanmadan uyluklar üzerine konur. 

Teşehhüdde et-Tahiyyat okunurken Mirac’ın sırrı düşünülmelidir. Çünkü namaz 

Mi’raç çıkmak için sağ ve solda bulunan meleklerle, Müslüman ins ve cinlere selam 

verilmelidir. 

B. Namazın Faziletleri:  

İkindi namazı çok önemlidir. Bu namazı kılana büyük mutluluk vardır. İyiliklerin 

kötülükleri giderdiği gibi namazda dünya karanlıklarını giderir. Beş vakit namaz 

Cenab-Hakk’a açılan baş huzur kapısıdır.  



Nefsin namazı insanı kötü huylardan, kalbin namazı gaflet ve gereksiz uğraştan, sırrın 

namazı da masivaya iltifattan alıkor. 

Namaz lugatta dua demektir. Çünkü tam anlamıyla Allah’a yönelince bütün organları 

sanki dil kesilir ve Allah Telalaya zahirin ve batınen dua eder.  

C. Cuma ve Cemaatin Faziletleri:  

Allah Teala buyuruyor ki. 

“ Cuma günü namaza çağrıldığında hemen Allah’ın zikrine koşunuz. Alış verişi 

terkediniz. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma-9) 

Cuma namazını terk etmek kalbin nurlanıp inkişaf etmesine sebep olur. 

Cuma namazında gerekli olan adabdan birinin de sessizce hutbe dinlemek olduğu 

bilinmelidir. Çünkü Allah Resulü (sav) “imam minbere çıktığında zaman namaz kılmak 

da, konuşmak da caiz değildir.” buyurmuşlardır. 

Günlerin en hayırlı olan Cuma günüdür. 

Cemaatle namaz, sünnet-i müekkededir. Cemaatle kılının namazın yirmiyedi kat sevabı 

olduğu unutulmamalıdır. 

Saf bağlayıp namaz kılan mü’minler, nefs gibi haramilere şeytan misli hırsızlara karşı 

mücadele etmek için birbirlerine destek olarak kenetlenmiş binalar gibidir. Namaza 

duran cemaatin zahirleri şartlarını taşıyarak bir araya gelirse batınlarıda onlara uyar. 

Takva ve iyilik hususunda birbirlerine karşılıklı olarak yardımcı olurlar. Birbirlerine 

nur ve bereket sirayet eder.  

Tenbih 

Namaz, kalbi ve kalple ilgili amelleri, cehri ve hafi zikri toplayan ve kulu yüksek 

derecelere ulaştıran bir ibadettir. 

Ammelilerin bir ruhu, bir cesedi vardır. İnsanoğlu dünyada bulunduğu sürece onun 

amellerinden yüz çevirmesi azgınlık ve isyanın ta kendisidir. Ameller haller ile tezkiye 

görür. Haller (ahval) ammelileri gelişir. 

Dinin ikamesi için gayret göster., lakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbına kulluğuna 

devam et.  

  

  

  

  



  

İSLAM TASAVVUFU (EL-LÜMA) 

  Yazar : Ebu Nasr Serrac Tusi 

Yayınevi : Altınoluk Yayınları 

  

TASAVVUF İLMİ VE SUFİLER 

Sufiler inanç konusunda hadisçiler ve fakihlerle aynı görüşü paylaşan, onların ilimlerini 

benimseyerek onların esaslarına karşı çıkmayan kimselerdir. Çünkü sufiler, 

bid’atlerden ve nefsin kölesi olmaktan kaçınan, güzel örneğe bağlı ve ona uymaya hazır, 

her türlü bilgide fakih ve muhaddislerle ortak görüşlere sahiptirler. Sufilerden bilgi ve 

anlayışta muhaddis ve fakihlerin derecesine ulaşamamış olanlar, ahkam-ı şer’iyye ve 

hudud-u islamiyye konusunda karşılaştıkları müşkillerin halli için mutlaka muhaddis ve 

fakihlere başvururlar. Alimlerin icma ettikleri konuda sufilerde icma ederler. Ulemanın 

ihtilaf ettiği konularda ise sufiler, ihtiyatlı olmak için en güzel, en evla ve en mükemmel 

olanı seçerler ki böylece Allah’ın kullarına emrettiği şeyi yüceltmiş, nehyettiğinden de 

sakınmış olurlar. 

  

“SUFİ” ADI NEREDEN GELİYOR? 

Sufilerin diğer ilim erbabından farklı ilk özellikleri, farzları yerine getirmekten ve 

haramlardan kaçınmaktan başka malayani denilen boş ve anlamsız meşguliyetleri terk 

etmek, maksadları ile aralarına giren her türlü alakadan sakınmaktır. Onların 

Allah’dan başka gaye ve maksadları yoktur. Sufilerin bundan başka muhtelif adabları 

vardır. İşte bunlardan bazıları: “Dünya nimetinin azına kanaat etmek; zaruri olan yani 

olmazsa olmaz ölçüsündeki bir azıkla yetinmek, zaruri olan giyim-kuşam, yiyecek ve 

istirahat imkanını sağlayacak bir şeyle iktifa etmek, iradi olarak fakirliği zenginliğe 

tercih etmek, aza koşup çoktan kaçmak, açlığı tokluğa tercih, üstünlük ve büyüklüğe 

rağbet etmemek, itibar ve makamda feragat gösterebilmek, yaratıklara şefkat ve 

merhamet, büyük-küçük herkese tevazu, ihtiyaç anında bile başkalarını kendine tercih 

etmek (isar), dünyaya dalanlara aldırış etmemek, Allah hakkında daima hüsn-ü zan 

sahibi olmak, taate koşarken ve hayırda yarışırken daima ihlas üzere bulunmak, her 

şeyden kesilip Allah’a yönelmek, O’nun kazasına rıza, belasına sabır göstererek 

nefsindir.” Buyurmuştur. 

Hz. Peygamberimiz (sav) tasavvufla alakalı başka bir takım hadislerinde de şöyle 

buyurmaktadır:  

1-”Ümmetimin içinde ilham ve keşfe mazhar (mükellem-muhaddes) bazı insanlar 

vardır. Ömer’de bunlardan biridir.” 

2-”Nice yüzü gözü tozlu, saçları dağınık, kılık kıyafeti eski kimseler vardır ki, Allah 

adına yemin ederler, Allah onların yeminlerini kabul eder. Bera b. Aziz onlardandır.” 



3-”Ümmetiminden bir zata vardır ki onun şefaati sayesinde Rebia ve Mudar kabilesi 

kadar insan cennete girecek tir.” Bu zat Üveys Karani’dir. 

4-”Ümmetimden Kur’an okuduğunda huşu duyan kimseler görürsün. Talk b. Habib 

bunlardan biridir.” 

5-”Ümmetimden yetmiş bin kişi hesap görmeden cennete girecektir.” Ashab sordu: 

“Onlar kimlerdir Ya Rasulullah ?” Cevaben buyurdular: “Afsun ve dağlama gibi işlerle 

meşgul olmadan Rablarına dayanıp güvenenlerdir.” 

Tasavvuf Allah’ın dostlarının gönlüne kelam-ı ilahisini anlamak, hitab-ı ilahisinden 

hüküm çıkarmak üzere açtığı bir keşf ve ilham ilimidir. 

  

“SUFİ” ADI NEREDEN GELİYOR? 

Sufiler sadece bir ilimde teferrüd etmiş, sadece bir makam ve hale bürünmüş kimseler 

değildir. Aksine onlar bütün manevi ilimlerin kaynağı, halleri barınağı, eskilerin 

ahlakının mazharıdırlar. Onlar mahiyet-i ilahiyye sayesinde bir halden bir hale intikal 

etmede ve daima daha iyi ve güzele koşmadadırlar. Halleri böyle değişken olan ve 

devamlı ilerleyen kimselerin bu hallerden sadece birinin adıyla anılması uygun olmaz. 

Onları sadece bir hal ve makamla kayıtlamamak için bu hallerden biriyle 

isimlendirmekten kaçınmalıyız. Şayet onları içinde bulundukları en etkili hal, makam 

ilim ve ahlaka izafe ederek isimlendirecek olursak, her zaman ayrı bir isimle 

adlandırmamız gerekirdi. Bu olmayacağına göre onları giydikleri şeye izafe ederek 

sufiyye adıyla adlandırıyoruz. Çünkü suf (yün) giymek nebilerin adeti, peygamberlerin 

ve asfiyanın şiarıdır. 

Allah Teala hazretleri İsa(as.)‘ın ashabını giydikleri beyaz elbiseye nisbetle “Havariler” 

diye yad etmiştir. Allah Teala onları sahip oldukları ilim, davranış ya da hal ile anmak 

yerine bu adla anmayı tercih etmiştir. Sufilerin durumu da aynıdır. Sufiler zahir 

libasına nisbetle bu adı almış, büründükleri bir hal ve ilimle anılmamışlardır. 

  

BAZI TASAVVUF TARİFLERİ 

Muhammed b. Ali Kessab: “Tasavvuf, seçkin bir toplulukla birlikte seçkin bir adamdan 

güzel bir zamanda zuhur eden güzel ahlaktır.” 

Semnun: “Tasavvuf hiçbir şeyin sana, seninde hiçbir şeye malik olmamandır”.Amr b. 

Osman Mekki: “ Tasavvuf kulun içinde bulunduğu vaktin gereğine göre, o an ne 

yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır.” 

  

SUFİ KELİMESİNİN ANLAMI 



Abdulvahid b. Zeyd: “Üzüntü ve tasalarını akılları ile çözen, kalpleri ile onlardan 

uzaklaşan, nefislerinin şerrinden Efendilerine sığınanlardır.” 

Zünnun Mısri’sen: “Onlar o kimselerdir ki Allah’ı herşeye tercih ederler. Allah da 

onları herşeye tercih eder.” 

Sufi kelimesinin aslı “Safevi”dir. Telaffuz zorluğu sebebiyle safevi, sufi olmuştur. Bir de 

bunlardan başka tasavvufun şu tarifleri yapılabilir.  

İlmi Tarif: Tasavvuf kalplerin kirlerden temizlenmesi, yaratıklara karşı güzel muamele, 

şer’i meselelerde Allah Resulu’ne tabi olmaktır. 

Hakikat Lisanıyla Tarif: Mülkiyet ve varlık iddiasından uzaklaşmak, göklerin 

yaratıcısına bağlanarak beşeri sıfatların esaretinde kurtulmaktır. 

Marifet aslında bir Hakk vergisidir. Ma’rifet nardır, iman nurdur. Ma’rifet vecddir, 

iman ihsan-ı ilahidir. Mü’min ile arif arasındaki fark şudur: Mü’min Allah’ın nuruyla 

bakar, arif ise Allah ile nazar eder. Mü’minin kalbi vardır. Arifin yoktur. Mü’minin 

kalbi zikr-i ilahi ile mutmain olur. Arif ise Allah’dan başkasından itminan duymaz. 

Ma’rifet üç çeşittir.  

1-Ma’rifet-i ikrar (söylenen ma’rifet)  

2-Ma’rifet-i hakikat (gerçek ma’rifet) 

3-Ma’rifet-i müşahede 

Zahidler üç tabakadır: 

1-Mübtediler: Elinde avucunda bir malı olmayan elinde bulunmayan malın sevgisi 

gönlünde yer tutmayanlar. 

2-Tahkik Ehli: Dünyanın tamamından nefsen ait hazları tektir. İşte bu tahkik ehlinin 

zühdüdür. 

3-İstiğna Ehli: Bu grupta yer alanlar, “dünyanın tamamı kendi mülkleri olsa, bundan 

dolayı ahirette herhangi bir sualle karşılaşmayacak ve Allah nezdinde kendilerine 

ayrılan ecirden de bir eksilme olmayacak” olsa bile yine zühd içinde yaşarlar. 

  

Tevekkül üç çeşittir:  

1-Mü’minlerin Tevekkülü: Tevekkül, ubudiyette bedeni devreden çıkarıp kalbi 

rububiyete bağlamak mikdar-ı kafi şeyle yetinmektedir. Böyleleri verilince şükreder, 

verilmeyince kadere olan rızaları sebebiyle sabreder. 

2-Havasın Tevekkülü: Allah’a bir sebep ve vasıta ile tevekkül eden kimse, tevekkülünü 

Allah’a, Allah ile ve Allah için yapıp sebeplere bağlanmadan mütevekkil olmadıkça 

gerçek tevekkül ehli sayılmaz. 



3-Havassü’l-havasın Tevekkülü: Tevekkül, olmadan (keynuyet) önceki gibi, senin 

varlığının Allah’a aid olmasıdır. Bu taktirde Allah Teala da daima senin için olur.  

“Onların yüzlerinde sevinç ve mutluluğun sevincini görürsün.” Yani ehli cennet, cennet 

nimetleri sebebiyle yüzlerinde meydana gelen sevinç hanesinden tanınır. Bu ehli cennet 

arasında kendilerine has kılınan nimetlerden dolayı ebrar için böylesine bir şerbetin 

sunulacağı anlaşılmaktadır. Tesnim sadece mukarreblerin içtiği bir kaynaktır. Ebrarın 

içkisi olan rahik-ı mahtum, bunlardan bir karışım taşıdığı için ehli cennetin diğer 

içeceklerine üstün sayılmıştır.  

Kitap ve sünnete uyma konusunda insanlar üç kısımdır:  

1-Ruhsat, mübah, tevil ve genişlik yolunu tutanlar.  

2-Farz, sünnet, dini had ve ahkam bilgisine bağlananlar. 

3-Farz ve sünnet konusunu sağlamlaştırdıktan sonra, dini ahkamda hiçbir cehaleti 

kalmayan, bunlara ilaveten hal, amal, ahlak ve yüce duygulara gönlünü bağlayan, 

hukukun gerçeklerini araştıran sıdk ve tahkik ehli kimseler. 

TASAVVUFTA ADAB 

Allah Teala buyurur. “ Ey iman edenler, canlarınızı ve ehlinizi (çoluk-çocuğunuzu) 

cehennem azabından koruyunuz.” İbn Abbas bu ayete şöyle der: “Çoluk-çocuğunuzu 

eğiterek; edeple yetiştirerek onlara cehennemden kurtulmayı öğretin.” Efendimiz (sav) 

“Hiçbir baba evladına edepten daha değerli bir armağan veremez.” “Beni Rabbim 

terbiye etti ve edebimi güzel yaptı.” Buyurmuştur. Hasan-ı Basrı’de: “Önce dinde ince 

kavrayış (tefakkuh) lazımdır. Çünkü böyle bir anlayış, taliplerin kalplerini cezbeder. 

Sonra dünyaya karşı zahid davranmak, çünkü bu da insanı Allah’a yaklaştırır. Son 

olarak da Allah’ın kul üzerindeki hakkını bilmek. Bu da kamil manada bir imanı içine 

alır.” 

  

YEMEK, TOPLANTI VE ZİYAFET ADABI  

Ebu’l-Kasım Cüneyd şöyle der: “Dervişler üzerine üç yerde rahmet-i ilahiye iner:  

A-Yemek yerken, çünkü onlar tam ihtiyaç duymadıkça yemek yemezler.  

B-İlmi toplantılarda, çünkü onlar böyle yerlerde sıddık ve evliyanın halinden başka 

birşey konuşmazlar. 

C-Sema (güzel sesle okunan bir ilahi vs.) anında, çünkü onlar, dinlediklerini  

ancak Hakk’tan dinlerler ayağa kalkacak olurlarsa da vecd tesiriyle kalkarlar. 

SEMA’A DAİR MESELELER 



Allah Teala buyurur: “O yaratmada (halk) dilediği arttırmayı yapar.” Müfessirler 

ayette geçen “Halk “ ın güzel huy ve güzel sese demek olduğunu belirtmişleridir. 

Nitekim Hadis-i Şerif’lerde şöyle buyurulmuştur: 

1-Allah’ın gönderdiği nebilerin her biri güzel seslidir.  

2-Allah, güzel sesli nebisini dinlediği gibi hiçbir şeyi dinlememiştir.  

3-Allah güzel sesle okuyan kimseyi, sahibinin şarkıcı bir cariyeyi dinlemesinden daha 

güzel dinler. 

4-Hz. Peygamber (sav) fetih gününde Kur’an okudu ve sanki şarkı söylüyor gibi 

uzatarak okudu.  

  

İKİNCİ KISIM  

* Sağlam bir tasavvuf çizgisinde hangi özellikler bulunmalıdır? 

a-Ehli sünnet ve ve’l-cemaat çizgisinde sağlam bir inanç. 

b-Kitap ve sünnete uygun derin bir ibadet hayatı.  

c-Düzgün bir muamelat, 

d-Muhammedi bir ahlak. 

* Tasavvuf hangi ölçüleri içinde taşır? 

a-Tasavvuf manevi tecrübe ile anlaşılan hal ilmidir.  

b-Tasavvufi bilginin konusu Marifetullah’tır. 

c-Tasavvuf tatbiki bir ilim olduğundan mürşid vasıtası ile öğrenilir. 

d-Tasavvuf tecrübi olduğu için kitaptan öğrenilmez. 

e-Tasavvufun bilgi kaynağı felsefe ve kelam gibi akılla sınırlı değildir. İlham ve keşf de 

bilgi kaynağı kabul edilir.  

f-Tasavvufi eğitim tarikat denilen özel yollarla katedilir.  

  

* İslam’ı tasavvuf, cihad ve nur gibi ekol ve fırkalara ayırmak acz ifadesi değil midir? 

Farklı yapıdaki bu cemaatle, birbirleri ile uğraşmadığı ve önündeki hizmet planına göre 

birşeyler yaptığı sürece faydalıdırlar. 



  

* Günümüzün bozuk şartlarında, herşeyin nefse ve şehvete hitab ittiği bir zamanda 

sadece tasavvuf yeterli olur mu? 

Günümüzde tasavvufa belki her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Fakat islami 

ilimleri birbirine alternatif görmek yanlıştır. Herşeyden tecrid edilmiş sırf tasavvuf diye 

birşeyden söz edilmez.  

  

* İlmiye sınıfı tarikatlara itiraz ediyor veya soğuk bakıyor avam hemen teslim oluyor ve 

mesafe katediyor. Sebep ve hikmeti ne olabilir? 

İlmiye sınıfının tamamen karşı çıktığını söylemek yanlış olur. Bazıları kişisel hataları 

genelleştiriyor. Bazıları ise enaniyetin altında kalıp eziliyor. 

* Bugün tasavvufi cemaatlerde görülen sarığın hizmete engel olduğunu söyleyenler var. 

Düşünceleriniz nelerdir? 

Tasavvuf grupları arasında sosyal olaylara ve kılık-kıyafete bakış farkı vardır. Sakalın, 

cübbenin ve sarığın sünnet olduğu unutulmamalıdır. Kılık-kıyafetle nefse bir pay 

çıkarılmamalı. Sakalsızlarla da “bunların bu hali müslümanlara zarar veriyor” diye 

uğraşılmamalıdır.  

  

* Bediüzzaman hazretleri “üveysi” olarak yaşamıştır. O’nun gerçek şakirtleri de bilerek 

ve bilmeyerek “üveysi-meşreb” midirler? 

Üveysilik: Bir mürşidle görüşmeden manevi yolla, rüya tarikıyla yol almaktır. Üveys 

Karani’ye nisbetle ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman’ın bazı tarikat şeyhlerinden ders 

aldığı bilinmektedir. Bütün Risale-i Nur şakirtlerini üveysi saymak doğru değildir.  

  

* Bediüzzaman Risalelerinde tasavvufu bir meyve; tasavvuf ehli ise Ankara’dan 

İstanbul’a gitmek için bir vasıta olarak tanımlıyor ve bu zamanda kişinin mutlaka bir 

yere bağlanması gerektiğini savunuyor. Ne dersiniz? 

İkisi çelişkili değildir. Bakış açılarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Tasavvufun 

iki boyutu vardır; biri tahalluk (eğitim ve terbiye) diğeri tahakkuk ‘(ma’rifet ve 

bilgi)’tur. Bediüzzaman tahakkuk tarafına bakmıştır.  

  

* Bir cemaat: “Zaman; tarikat zamanı değildir, imanı kurtarma zamanıdır.” diyerek 

tarikat ve tasavvufa karşı çıkıyor. Ne söylersiniz? 



Bu söz XX. Yy. ın ilk yarısında söylenmiştir. O yıllar pozitivist ve materyalist 

düşüncenin egemen olduğu yıllardır ve ülkemizde bu rüzgarların tesirinde kalmıştır. 

Din, devlet eliyle toplum hayatının dışına itilmiş ve tekkeler tarikatlar kapatılmıştır. O 

günün öncelikli konusu iman idi. 

  

* Şeyhin sahtesi ile gerçeği nasıl ayırt edilir? 

En önemli ölçü şeriata riayet ve İslami esaslara bağlılıktaki hassasiyettir.  

  

* “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” sözünü izah eder misiniz? 

Bu söz Beyazıd-ı Bestami’ye atfedilir. Bir üstadın yanında tasavvufi eğitim görmeden 

kendi kendine sufilik yapmaya kalkışan bir kimse mutlaka yanılır ve şeytanın oyuncağı 

olur.  

  

* Kadınlar da intisab etmeli midir? 

Kur’an da kadınların İslam, iman, taat, sıdk, sabır, huşu, tasadduk, oruç, namusu 

koruma ve zikir konusunda erkeklerle aynı olduğu vurgulanmaktadır. Cihad dışında 

erkeklerin muhatab oldukları bütün konulara onlar da muhatabdırlar.  

* Salik ve meczub kime denir?  

Salik: Seyr-u süluk’a girmiş, riyazat, mücahede ve muamele ile nefsini arıtıp ruhunu 

yüceltmeye ve müşahedeye eremeye çalışan kimse. 

Meczub: Hakk’ın tecellileri kendisine seyr-u süluksuz olarak zuhur eden kimsedir. 

  

* “Peygamber dururken mürşide rabıta yapılmaz, biz peygambere rabıta yapıyoruz” 

diyenler var. Bunların durumu nedir? 

Zaten Peygambere rabıta yapacak seviyeye gelmiş bir kimsenin şeyhe rabıta yapmada 

ısrar etmesi şirk sayılır. Esas olan peygambere yapılan rabıtadır. 

LEMEZÂT-I HULVİYYE 

Yazar : M. Cemaleddin el-Hulvi 

Yayınevi : İFAV ( M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı ) 

Baskı : İstanbul / 1993 / 656 shf. 



  

Lemazat’ın telifine 1018h. (1609) da başlanmış ve eser 1030h. (1621) de tamamlanmıştır. 

Tertib bakımından da bir “Mukaddime”, 23 “Lemza” ve her lemza üçer “Zaika”ya 

ayrılmıştır. Bir de “hatime”den terekküb eden eserin “Mukaddimesi”sinde ilk dört 

halife ve dört mezheb imamları, oniki imam; lemzalarda ise, Halvetiliğin isnad halkasını 

teşkil eden büyük şeyhleri; zaikalarda ise bunların halifelerinin menkıbeleri, doğup 

vefat ettikleri yerler, yaşadıkları devrin hükümdarları ve bazı siyasi olaylar da 

kaydedilmiştir. 

Mü’minlerin Emiri Hz. Ebu Bekri’s Sıddık (ra)’ı Beyan Eder. 

Sultan-ı Resül “-Gayb aleminin askerleri bizimledir ve bizi gözlemektedirler” 

buyuruyor. Hz. Sıddik; “Ey Allah’ın Resulü ben de onları görebilseydim” diye niyazda 

bulunurlar. Hazret de; “- Onun görülmesi zikre devam ile olur” demesi üzerine “Ey 

Allah’ın Resulü, ben Allah zikrinden uzak değilim” der. Hazret “- Doğru söylüyorsun ya 

Ebu Bekir.... ama, bu ancak zikir telkini ile olur” diyerek “ahfa” (gizlilikle, gizlice) ile 

“hafi zikir”i kendisine verip öğretir ki bu tarz zikir, “Nakşibendiyye” azizlerinin ve 

“Hacegan” taifesi ve azizan taifesinin zikirleridir. 

“- Ya Ebu Bekir, sizi, sık oruç ve namazınızla değilse, daimi zikrinizle diğerlerinden 

faziletli kılar ve o hal sende yerleşmiştir. “- Hazret-i Ebu Bekri’s-Sıddık’ın İslamla 

şereflenmesi de vahiy emrine benzer. 

Diğer bir kerameti ise vefatında Hz. Ebu Bekir (RA) “- Benim tabutumu Resulullah’ın 

ravzasına arzeyleyin ve; - Ya Resulullah, Ebu Bekir huzuruna geldi, deyin. İzin verilirse, 

hücreye defin edin” dedi. Defin esnasında hücrenin kapısı açılıp, “- Dostu dost’a 

ulaştırın” diye bir nida geldi. 

Ashabı toplayarak halkın ve Hakkın rızasını kazanmış birisini halife bırakayım deyince, 

ashab “ O zat kimdir?” diye sordular. O, “Ömeru’l- Hattab’dır” dedi. Abdurrahman 

İbn Avf: “- Güzel düşünmüşsün, ama Ömer asabi mizaçlı bir kişidir” diye cevap 

verince; Hz. Ebu Bekir “- Ömer benim yavaşlıkla işleri hallettiğimi gördükçe ızdırap 

çekerdi. Ama iş kendi başına gelince, o halinden vaz geçer”dedi. 

Bazı güzel sözleri şöyledir:  

“- Mülkün sahibine baş kaldırılmasın ve O kişi o yere hakim tayin edilmesin. İdareci, 

halkın makbülü olmazsa zayi olmuş eşyadan sayılır” 

“- Sözünü yakıcı eyleme bağış ve ceza’da sana güveneni ümitsizliğe düşürme, senden o 

çekinsin fakat sen onu korkutma” 

Mü’minlerin Emiri Hz. Ömer b. El Hattab (ra)’ı Beyan Eder . 

Sahabenin süsü, hakkın ve hukukun koruyucusu, Resulullah (SAVS) Efendimizin can 

dostu olan Hz. Ömer’e Efendimiz “Kelime-i Tevhidi” cehrile (Açıkça, seslice) Hz. Ömer 

(ra) na ayakta iken telkin buyurdu. Hz. Ömer (ra) ayakta duramayıp düşerek oturdu. 

“Kübreviyye” azizleri otururlarken tevhid ve zikr ederler. Resulullah Efendimiz “- 



Şeytan, senin gölgenden kaçtı ya Ömer”dedi. Onun devrinde Medine-i münevvere’de, 

deprem meydana gelir hak korkuya düşer. Onları teskin için Hz. Ömer (ra) hemen o 

anda hilafet asasını eline alarak arza bir kere vurup; “Ey! arz! hareket etme” der ve 

deprem o anda durur. 

Naklolunur ki; vefat ettiği gün, hava aniden karardı, güneş görünmez oldu. Hak 

kıyamet kopacağını sandı. 

“Kendinden küçüklerden çekinen, büyüklerden bağış görür” 

  

Mü’minlerin Emiri Hazret-i Osman b. Affan (ra)’ı Beyan Eder. 

Resulullah’ın dostu ve ashab’ın ulusudur. “el-Haya ü Minel-İman vel-Osman mine’l- 

haya” (Haya imandandır ve haya Osman’dandır) diye kendisini Efendimiz (sav) 

hazretleri överlerdi. 

Efendimiz “Batının tahliyesi” emr olunarak karşılıklı olarak yüz yüze sessizce oturup, 

harfsiz ve sözsüz, kalbi bir ifade ‘tarzı ile “Kelime-i Tevhid”i Hz. Osman’a talim 

ettirdiler. “Nurbahşiyye” tarikatı bu yolu izler.  

Şehit edilince “fesilefikunum” ayet-i kerimesi üzerine mübarek kanı aktı.  

Bazı güzel sözleri şöyledir:  

“- İbadetin halavetinin vecdine dört şey sebep olur; 1) Farzların edası 2) Haramlardan 

kaçınma,3) Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehyi ani’l-münker (Allah’ın emrini yerine getirip, 

yasaklarından kaçınma) 4) Sevabları Hakka ulaştırıcı ve Hakk’ın gazabından 

korkmaktır”  

“- İman ve yakinin işareti beş şeydir; 1) Dinde, ihlas sahibi olmak, 2) Galip olmak 3) 

Lisanını kötülüklerden korumak 4) Dünyayla ilgili bir murad nail olsa, o şeyi vebal 

görüp olmasa nimet bilmek, 5) Karnını helal lokma ile dahi doyurmamak, içine haram 

karışmış olacağından kuşku duymak ve halkı dahi doyurmamak, içine haram karışmış 

olacağından kuşku duymak ve halkı kurtuluşta, kendini helakta görmektir” . 

Mü’minlerin Emiri Ali b. Ebi Talib Kerremallahu Vechehu Hazretlerini Beyan Eder. 

O safa esrarının ve Mustafa’nın varisi, bağış ehlinin yücesi fena ikliminin seçkini, 

“Allah’ın galip arslanı” (Esedullahü’l-galip) Ali b. Ebi Talib “Kerremallahü l-veche” 

diye bilinir. Zikir’de “Cehri” yolunun kurucusu, batın şeyhlerinin nur ışığıdır. Hiç 

putlara tapmadığı için kendisine “Kerremallahu veche” denirdi. 

Hz. İmam Ali Efendimiz, çocukluğundan erginliğe kadar Hz. Resul (sav) un yanında ve 

sohbetlerinde bulundu. Onun terbiyesinde yetişti. 

Nakledilir ki, manevi hilafet ihsanına sebep bu gaza’nın fethidir.(Hendek gazası) 



Kerametlerinden biri şöyle naklolunur: “- Birgün Hz. Resul ü Ekrem (sav) Hz. Ali (ra) 

ın evinde otururken, Hz. İmam’ın dizleri üzerinde yatıp uyudu. İkindi namazı vakti 

geçip akşam namazı vakit geldi. Hazret uyanınca: “- Ya Ali, ikindi namazı geçti mi?” 

diye sorunca, Hz. Ali (ra)” Evet, ey Allah’ın Resulü, ama ben ima ile namazı eda ettim” 

dedi. O zaman Hz. Resülü Ekrem (sav); “- Ya Ali sen dua et ben amin diyeyim. Allah 

Teala güneşi geri döndürsün ki, ikindi namazı eda edebilelim diye buyurdu. 

“- Akıl sahiblerine bir günah bin ibadetten çoktur. Zira günah ihmalle büyür taat ise 

gururla heba olur.” 

“- Kişinin lisanı kalbindeki kavl ve fiilindekilerin aynasıdır. Ve onun niyetine delil olur.” 

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra)’yi Beyan Eder. 

İnsanların faziletlisi, keremli sıfatlarla mevsuf, abid ve asrının seçkini sır ehlinden bir 

kişidir. 

Münşi ve yüksek seviyede bir alimdir. 

İmam-ı Azam “Benim ilmimin yükselmesine sebep, İmam-ı Ali (ra) hazretlerinin hayır 

duasıdır”dedi. On yaşlarında iken babasıyla birlikte Hacc’a gitti. Geri kalan zamanında 

ise geceleri bin rek’at namaz kılarak ihya ederdi. Yeni bir elbise giyse ona eşdeğerde 

birini mutlaka alimlerden fakih birisine verirdi. 

Hz. İmam Şafi’i (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O ulemanın seçkini hadisçilerin müceddidi Şafi mezhebinin kurucusudur. İsmi “İmam 

Muhammed b. İdrisü’ş- Şafi’i dir. 

İmam Şafi’i’nin geceyi üç kısma ayırdığı nakledilir. Bir kısmını ilme, diğeri ibadete 

öbürünü uyku ve istirahate ayrılırdı. Her gün Kur’anı hatm ederek okurlardı. 16 

yaşından sonra karnı doyuncaya kadar yemek yemedi ve nefsinin arzularına uymadı. 

Bütün ömrü boyunca gerçek için dahi yemin etmedi. Her hangi bir şeyi elde etmediği 

için üzülmez ve bunun için konuşmazdı. 

Bir keresinde İmam hayattayken onu sınamak için bir zat kasden biri zayıf biri kuvvetli 

iki ferace dikmiş, götürüp İmam Şafi’ye giydirmişdi. Buna karşılık imam ne kadar iyi 

bir terziymişsin ki birini kitap okurken, diğerini de kitaplarımı yerine yerleştirirken 

giyerim” dedi. O sırada halifeden gelen on bin akçeyi de bu zata hediye edince terzi 

İmam Şafi’ye intisab etti . 

“Oğul adaba riayet eyle ki, seri’at sahibi seni korusun” 

Yine “Riya” hakkında soranlara; “- Nefsin neyi isterse ondan kaç senden kaçan şeyin 

peşinden git. Zira nefsine muhalif olduğun her an riyadan uzaksın demektir.” diye 

buyurdu. 

  

Hz. İmam Malik (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 



O hak yoluna bağlıların seçkinlerinden dinin sünnetinin koruyucularındandır.  

Zamanın en yüksek alimi, fakihi, akli, ve nakli ilimlerin üstadı, hadis ilimlerinde 

devrinin en seçkini idi. “Muvatta” adlı bir hadis kitabı te’lif etmişti. Bu kitab, mücahid 

ve müctehidlerin yegane sığınağıdır. 

  

  

LEMEZÂT-I HULVİYYE 

Yazar : M. Cemaleddin el-Hulvi 

Yayınevi : İFAV ( M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı ) 

Baskı : İstanbul / 1993 / 656 shf. 

  

Lemazat’ın telifine 1018h. (1609) da başlanmış ve eser 1030h. (1621) de tamamlanmıştır. 

Tertib bakımından da bir “Mukaddime”, 23 “Lemza” ve her lemza üçer “Zaika”ya 

ayrılmıştır. Bir de “hatime”den terekküb eden eserin “Mukaddimesi”sinde ilk dört 

halife ve dört mezheb imamları, oniki imam; lemzalarda ise, Halvetiliğin isnad halkasını 

teşkil eden büyük şeyhleri; zaikalarda ise bunların halifelerinin menkıbeleri, doğup 

vefat ettikleri yerler, yaşadıkları devrin hükümdarları ve bazı siyasi olaylar da 

kaydedilmiştir. 

Mü’minlerin Emiri Hz. Ebu Bekri’s Sıddık (ra)’ı Beyan Eder. 

Sultan-ı Resül “-Gayb aleminin askerleri bizimledir ve bizi gözlemektedirler” 

buyuruyor. Hz. Sıddik; “Ey Allah’ın Resulü ben de onları görebilseydim” diye niyazda 

bulunurlar. Hazret de; “- Onun görülmesi zikre devam ile olur” demesi üzerine “Ey 

Allah’ın Resulü, ben Allah zikrinden uzak değilim” der. Hazret “- Doğru söylüyorsun ya 

Ebu Bekir.... ama, bu ancak zikir telkini ile olur” diyerek “ahfa” (gizlilikle, gizlice) ile 

“hafi zikir”i kendisine verip öğretir ki bu tarz zikir, “Nakşibendiyye” azizlerinin ve 

“Hacegan” taifesi ve azizan taifesinin zikirleridir. 

“- Ya Ebu Bekir, sizi, sık oruç ve namazınızla değilse, daimi zikrinizle diğerlerinden 

faziletli kılar ve o hal sende yerleşmiştir. “- Hazret-i Ebu Bekri’s-Sıddık’ın İslamla 

şereflenmesi de vahiy emrine benzer. 

Diğer bir kerameti ise vefatında Hz. Ebu Bekir (RA) “- Benim tabutumu Resulullah’ın 

ravzasına arzeyleyin ve; - Ya Resulullah, Ebu Bekir huzuruna geldi, deyin. İzin verilirse, 

hücreye defin edin” dedi. Defin esnasında hücrenin kapısı açılıp, “- Dostu dost’a 

ulaştırın” diye bir nida geldi. 

Ashabı toplayarak halkın ve Hakkın rızasını kazanmış birisini halife bırakayım deyince, 

ashab “ O zat kimdir?” diye sordular. O, “Ömeru’l- Hattab’dır” dedi. Abdurrahman 



İbn Avf: “- Güzel düşünmüşsün, ama Ömer asabi mizaçlı bir kişidir” diye cevap 

verince; Hz. Ebu Bekir “- Ömer benim yavaşlıkla işleri hallettiğimi gördükçe ızdırap 

çekerdi. Ama iş kendi başına gelince, o halinden vaz geçer”dedi. 

Bazı güzel sözleri şöyledir:  

“- Mülkün sahibine baş kaldırılmasın ve O kişi o yere hakim tayin edilmesin. İdareci, 

halkın makbülü olmazsa zayi olmuş eşyadan sayılır” 

“- Sözünü yakıcı eyleme bağış ve ceza’da sana güveneni ümitsizliğe düşürme, senden o 

çekinsin fakat sen onu korkutma” 

Mü’minlerin Emiri Hz. Ömer b. El Hattab (ra)’ı Beyan Eder . 

Sahabenin süsü, hakkın ve hukukun koruyucusu, Resulullah (SAVS) Efendimizin can 

dostu olan Hz. Ömer’e Efendimiz “Kelime-i Tevhidi” cehrile (Açıkça, seslice) Hz. Ömer 

(ra) na ayakta iken telkin buyurdu. Hz. Ömer (ra) ayakta duramayıp düşerek oturdu. 

“Kübreviyye” azizleri otururlarken tevhid ve zikr ederler. Resulullah Efendimiz “- 

Şeytan, senin gölgenden kaçtı ya Ömer”dedi. Onun devrinde Medine-i münevvere’de, 

deprem meydana gelir hak korkuya düşer. Onları teskin için Hz. Ömer (ra) hemen o 

anda hilafet asasını eline alarak arza bir kere vurup; “Ey! arz! hareket etme” der ve 

deprem o anda durur. 

Naklolunur ki; vefat ettiği gün, hava aniden karardı, güneş görünmez oldu. Hak 

kıyamet kopacağını sandı. 

“Kendinden küçüklerden çekinen, büyüklerden bağış görür” 

  

Mü’minlerin Emiri Hazret-i Osman b. Affan (ra)’ı Beyan Eder. 

Resulullah’ın dostu ve ashab’ın ulusudur. “el-Haya ü Minel-İman vel-Osman mine’l- 

haya” (Haya imandandır ve haya Osman’dandır) diye kendisini Efendimiz (sav) 

hazretleri överlerdi. 

Efendimiz “Batının tahliyesi” emr olunarak karşılıklı olarak yüz yüze sessizce oturup, 

harfsiz ve sözsüz, kalbi bir ifade ‘tarzı ile “Kelime-i Tevhid”i Hz. Osman’a talim 

ettirdiler. “Nurbahşiyye” tarikatı bu yolu izler.  

Şehit edilince “fesilefikunum” ayet-i kerimesi üzerine mübarek kanı aktı.  

Bazı güzel sözleri şöyledir:  

“- İbadetin halavetinin vecdine dört şey sebep olur; 1) Farzların edası 2) Haramlardan 

kaçınma,3) Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehyi ani’l-münker (Allah’ın emrini yerine getirip, 

yasaklarından kaçınma) 4) Sevabları Hakka ulaştırıcı ve Hakk’ın gazabından 

korkmaktır”  



“- İman ve yakinin işareti beş şeydir; 1) Dinde, ihlas sahibi olmak, 2) Galip olmak 3) 

Lisanını kötülüklerden korumak 4) Dünyayla ilgili bir murad nail olsa, o şeyi vebal 

görüp olmasa nimet bilmek, 5) Karnını helal lokma ile dahi doyurmamak, içine haram 

karışmış olacağından kuşku duymak ve halkı dahi doyurmamak, içine haram karışmış 

olacağından kuşku duymak ve halkı kurtuluşta, kendini helakta görmektir” . 

Mü’minlerin Emiri Ali b. Ebi Talib Kerremallahu Vechehu Hazretlerini Beyan Eder. 

O safa esrarının ve Mustafa’nın varisi, bağış ehlinin yücesi fena ikliminin seçkini, 

“Allah’ın galip arslanı” (Esedullahü’l-galip) Ali b. Ebi Talib “Kerremallahü l-veche” 

diye bilinir. Zikir’de “Cehri” yolunun kurucusu, batın şeyhlerinin nur ışığıdır. Hiç 

putlara tapmadığı için kendisine “Kerremallahu veche” denirdi. 

Hz. İmam Ali Efendimiz, çocukluğundan erginliğe kadar Hz. Resul (sav) un yanında ve 

sohbetlerinde bulundu. Onun terbiyesinde yetişti. 

Nakledilir ki, manevi hilafet ihsanına sebep bu gaza’nın fethidir.(Hendek gazası) 

Kerametlerinden biri şöyle naklolunur: “- Birgün Hz. Resul ü Ekrem (sav) Hz. Ali (ra) 

ın evinde otururken, Hz. İmam’ın dizleri üzerinde yatıp uyudu. İkindi namazı vakti 

geçip akşam namazı vakit geldi. Hazret uyanınca: “- Ya Ali, ikindi namazı geçti mi?” 

diye sorunca, Hz. Ali (ra)” Evet, ey Allah’ın Resulü, ama ben ima ile namazı eda ettim” 

dedi. O zaman Hz. Resülü Ekrem (sav); “- Ya Ali sen dua et ben amin diyeyim. Allah 

Teala güneşi geri döndürsün ki, ikindi namazı eda edebilelim diye buyurdu. 

“- Akıl sahiblerine bir günah bin ibadetten çoktur. Zira günah ihmalle büyür taat ise 

gururla heba olur.” 

“- Kişinin lisanı kalbindeki kavl ve fiilindekilerin aynasıdır. Ve onun niyetine delil olur.” 

İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra)’yi Beyan Eder. 

İnsanların faziletlisi, keremli sıfatlarla mevsuf, abid ve asrının seçkini sır ehlinden bir 

kişidir. 

Münşi ve yüksek seviyede bir alimdir. 

İmam-ı Azam “Benim ilmimin yükselmesine sebep, İmam-ı Ali (ra) hazretlerinin hayır 

duasıdır”dedi. On yaşlarında iken babasıyla birlikte Hacc’a gitti. Geri kalan zamanında 

ise geceleri bin rek’at namaz kılarak ihya ederdi. Yeni bir elbise giyse ona eşdeğerde 

birini mutlaka alimlerden fakih birisine verirdi. 

Hz. İmam Şafi’i (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O ulemanın seçkini hadisçilerin müceddidi Şafi mezhebinin kurucusudur. İsmi “İmam 

Muhammed b. İdrisü’ş- Şafi’i dir. 

İmam Şafi’i’nin geceyi üç kısma ayırdığı nakledilir. Bir kısmını ilme, diğeri ibadete 

öbürünü uyku ve istirahate ayrılırdı. Her gün Kur’anı hatm ederek okurlardı. 16 

yaşından sonra karnı doyuncaya kadar yemek yemedi ve nefsinin arzularına uymadı. 



Bütün ömrü boyunca gerçek için dahi yemin etmedi. Her hangi bir şeyi elde etmediği 

için üzülmez ve bunun için konuşmazdı. 

Bir keresinde İmam hayattayken onu sınamak için bir zat kasden biri zayıf biri kuvvetli 

iki ferace dikmiş, götürüp İmam Şafi’ye giydirmişdi. Buna karşılık imam ne kadar iyi 

bir terziymişsin ki birini kitap okurken, diğerini de kitaplarımı yerine yerleştirirken 

giyerim” dedi. O sırada halifeden gelen on bin akçeyi de bu zata hediye edince terzi 

İmam Şafi’ye intisab etti . 

“Oğul adaba riayet eyle ki, seri’at sahibi seni korusun” 

Yine “Riya” hakkında soranlara; “- Nefsin neyi isterse ondan kaç senden kaçan şeyin 

peşinden git. Zira nefsine muhalif olduğun her an riyadan uzaksın demektir.” diye 

buyurdu. 

  

Hz. İmam Malik (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O hak yoluna bağlıların seçkinlerinden dinin sünnetinin koruyucularındandır.  

Zamanın en yüksek alimi, fakihi, akli, ve nakli ilimlerin üstadı, hadis ilimlerinde 

devrinin en seçkini idi. “Muvatta” adlı bir hadis kitabı te’lif etmişti. Bu kitab, mücahid 

ve müctehidlerin yegane sığınağıdır. 

  

Hz. İmam-ı Ahmed Hanbel (ra)’ ı Beyan Eder. 

“- İmam Ahmed’in meclisi, ahiret meclisi idi. Dünyaya dair kelimeler olmazdı. Ticaret 

ehli ve nakliyatçılarla sohbet etmezdi. Zühdü ve takvası o derece ileri idi ki, kendi oğlu 

“Salih,” Isfahan velayetine kadı olduğundan pişirdiği ekmeği yemezdi. 

Nakledilir ki: Hiç bir zaman Bağdad havalisinde ekilip biçilen buğdaydan yapılan 

ekmekten yemezlerdi. Bu şehirde küfür ve haram çoktur, ihtimal ki birbirine 

karışmıştır” dedi. 

“- İhlas odur ki yaptığın hayırlı işden bir karşılık beklemeyesin ; Rıza odur ki, kendi 

karını, Allah’a adayasın ve Zühd odur ki, seni Allah’tan uzaklaştıran her şeyden 

uzaklaşasın.” 

  

Hz. İmam Ali’nin İkinci Halifesi Olan Kümeyl b. Ziyad (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

Hz. İmam’ın ikinci halifeleri, Hz. Ali’den tarikatlara intikal eden batın sırlarının ve 

velayet ışığının kaynağıdır. 

  



Hz. İmam Ali’nin Üçüncü Halifesi Cabir-i Ensari (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, fakir haline sabırlı, Hakk’a şükürde seçkinlerden bir kişiydi. Kendisi “Ensar” 

dandır. Hz. Resulü Ekrem (sav) ile yakın sohbetleri vardı. 

  

İkinci İmam Hz. İmam Hasan (ra)’ı Beyan Eder. 

Nur çeşmesinin sakisi Peygamber (sav) in sevgilisi, cennet ehlinin seçkini, beşer neslinin 

en hayırlısının torunudur. 

Nakledildiğine göre; İmam-ı Hasan Hazretlerinin bedenlerinin yukarısı Hz. Resul ü 

Ekrem (sav)’e bilhassa yüzü ona çok benzerdi. Hz. İmam Ali (kv)’nin vefatından sonra 

İmam Hasan’a biat edilmiş ve kendileri 6 ay halifelik yapmışlardır. Vefatında 46 

yaşında idi. Cesedi yeşil renkteydi. 

  

Üçüncü İmam Hz. Hüseyin (ra)’ı Beyan Eder. 

O Allah’ın tebcil ettiği Resulünün canından çok sevdiği torunu ve yolunun rehberidir. 

Akıl sahibi, reşid vefa ehlinin İmamıdır. “- Cibril-i Emin gelerek bunun da ikinci oğul 

gibi Musa’ya Harun ne ise İmama ve Resule bu çocuğun da o olduğunu müjdelemiş ve 

yücelikler Sultanının selamını iletmiş lisanında “Hüseyin’in (Hüseyn) manasının bu 

olduğunu”bildirmişti.  

  

Dördüncü İmam Zeynelabidin (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, imamların seçkini Murtaza’nın gözünün ışığı, Mustafa (sav)’nın torunu, imamların 

dördüncüsü, cihad hazinesinin gerçek eridir. Abdest almaya kalksa çehrelerinin rengi 

hemen değişir, va’z etmeye kalksa vücuduna huşudan doğan bir titreme gelirdi.  

“- Nasıl korkmayayım salat (namaz) mü’minin mi’racıdır. Kimin huzuruna çıktığınızı 

biliyor musunuz? Herkesin korkusu ve saygısı Hakkı bildiği ve anladığı ölçüdedir” 

derdi . 

Nakledilir ki vefat ettiği gece Ehl-i Beyt’den yüz kişi daha vefat ettiler. 

  

İmam Muhammed Bakır Hazretlerini Beyan Eder. 

O, temiz kişilerin kutbiyyetinin delili, temiz soyu herkesçe bilinen, Murtaza’nın 

vasiyetini yerine getirmeye muktedir, bütün ilimlerde kudret sahibi olan beşinci imam 

Muhammed Bakır adıyla tanınan kişidir. İlk ve sonraki ilimlerin tek temsilcisi 

olduğundan, kendisine “Bakır” ismi verildi. 



İmam; “- Allah’a hamd olsun bana öyle bir ilim verildi ki, bir derya kenarına varsam 

deryanın içindekileri isimleri ve şekilleriyle soy ve soplarını bilip söyleyebilirim” derdi. 

  

Altıncı İmam Ca’fer Sadık (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O şeriate ve tarikata sözüyle ve yaşayışıyla tam manasıyla uyan imamların seçkini, 

velayet bağının çiçeği cefr ve hakikat ilminin imamı, gizli gerçeklerin ulaştırıcısıdır. 

Nakledilir ki, tarikatlerin ekseriyeti bu zata muntehi olur. 

Yedinci İmam-ı Musa Kazım (ra) Hazretlerini Beyan Eder.  

O, cezbedici imamların seçkini Hak yoluna yönelenlerin rehberi Hakk’a tapanların 

faziletlisi, Mustafa (sav)’nın esrarının varisi, Murtaza’nın velayetinin eli, ilim ve hikmet 

sahibi imamların yücesidir. “Hacı Bektaş Veli’nin kurduğu “Bektaşi Tarikatı” bu 

İmam’da müntehi olur. Keza soyu da “İbrahim Mücab”dan buna ulaşır. 

  

Sekizinci İmam Ali Musa Er-Rıza (ra) Hazretlerin Beyan Eder. 

O, doğru imamların seçkini vefa ehlinin önderi gönüllerin sevinci, yücelik ikliminin 

habercisi, seyyidlerin ve gariplerin bayraktarı idi. 

“Cehri silsile”nin serçeşmesi olan Ma’rüf Kerhi, İman’ın kemer bestesi (kemer 

kuşanmış) dir. Nice yıllar, İmam’ın mutfak hizmetini yapmıştır. Biatı da İmam’dan 

olmuştur. 

  

Dokuzuncu İmam Muhammed Cevad (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, ilm-i Ahmedi’nin varisi, Muhammedi soyunun seçkini, Ahmed’in gözünün nuru, aba 

ve ecdadının esrarının kaşifi ve aşıkların şifa dağıtıcısıdır. Kendisine “Reyhane” de 

denirdi. 

Hazret-i İmam Muhammed Cevad, küçük yaşta iken zahir ve batın ilimlerde seçkin bir 

yere sahipti. “Cemaleddin Mücerred-i Kalenderi tarikatı” imam Muhammed Cevad’a 

bağlanır. 

  

Onuncu İmam Aliyyü’l- Hadi (ra) Hazretlerine Beyan Eder. 

O, seçkin soyun evladı, şeri’atın koruyucusu tarikat ehlinin yol göstericisi, Hakk 

dostlarının şefaatçısı idi. 

  



Onbirinci İmam Hasan Askeri (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, biat ehlinin rehberi aşk erbabının serdefteri, Peygamber ilimlerinin varisi, Hazret-i 

Haydar’ı soyunun seçkini, cefr (cifir) ilminin senedi, Ca’feri soyunun sonuncusudur. 

  

Onikinci İmam Muhammed Mehdi (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, nurun tecellisi hayrın zuhuru, İmam’ların seçkini, halkın hidayet rehberi ve hidayet 

sanatının Mehdi’sidir. 

  

Tabi’nin Seçkini Şeyhü’ş-Şüyuh Hasan Basri (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, nübüvvet makamının hizmetkarı fütuvvet ehlinin yakını, şeriatin efendisi ve tarikatın 

rehberidir. “Şeyh Hasan Basri” hazretleri, “Basra” şehrinde, Hz. Ömer (ra) nın 

halifeliği zamanında Ümmü seleme (rah.) hazretleri onu kendi oğulları gibi bakıp 

gözetmişlerdi. Hatta bir gün annesi ortalıkta yokken Hasan ağlayıp feryad edince; Hz. 

Ümmü seleme buna dayanamayarak, bebeği bağırlarına basarak, susması için memesini 

ağzına vermesi üzerine kurmuş memeden bir iki damla süt gelerek, Hasan’ın ağzına 

akmıştı. Bu sebeple Hasan Basri Hazretleri, gizli ve güç ilimlerle, şeri’at ve tarikatte 

yed-i tula sahibi olmuştur. 

Hasan Basri Hazretleri inabe etmezden önce ticaretle uğraşıyordu ve ticaretin zevkine 

kapılmıştı. Kendisine “Hasan Lu’lu” veya “Süslü, şatafatlı Hasan” denilmekteydi. 

Rivayet edilir ki, bu hikaye Şeyh Hasan Basri’ye çok tesir edip, onun tevbe ve hidayetine 

sebeb oldu. Dönüşünde şehre girer girmez, biat ehlinden olup, bundan böyle mal karı 

yerine ahiret karı için ibadetle uğraşmaya kara verdi. Basra hakimi olan Muhsin 

Ali’den el alarak, tarikat ve tasavvuf vadisine yöneldi. Tarikatı tamamlayıp esmanın 

esrarına yol bulunca, mücahede ile o derece çalışıp seçkin hale geldi ki, zamanında onun 

mertebesine ulaşabilen bir başka kişi görülmedi. Öyle ki yetmiş yıl abdestsiz yere 

basmadı. Hiç bir zaman halkdan bir şey kabul etmedi. 

Kendisi dervişliği irşad’ı ve kendinden geçişi beş kişiden aldım der. Biri bir oğlancık, 

biri bir kadın, biri hennes, biri sarhoş, biride bir zenci araptır. Bunlar dervişliği 

almama ve öğrenmeme sebeb ve vesile oldular. 

Dört halifesi vardır: Bunlar sırasıyla: “Malik b. Dinar, Utbe-i Gulam, Ebu Haşim 

Mekki ve postnişini olan Habib Acemi’dir. 

  

Malik b. Dinar (ra) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, itikat sahibi şeyhlerin ve doğruluk ehli mürşidlerin seçkini, Hakkın dostu, gayrinin 

düşmanıdır. 



Rivayete göre, gençliğinde mal mülk sahibi, zengin ve yiğit bir kişiydi. Şeyh Hasan 

Basri’ye intisabdan sonra, bütün mallarını ve parasını vecde gelerek, şeyhine ve 

dervişlere harcamış, gönlünde Allah aşkından gayri bir şey bırakmamıştı. Bu zühd, 

ibadet ve niyaz hali tam bir yıl aralıksız sürdü. Bu olay ona Malik-i Dinar denilmesine 

sebeb oldu . 

Halil Kürdi, Abdullah Kudsi, Habib Rai ve postnişin’i ve kaim-i makamı Davud Tai’dir. 

  

Şeyh Halil Kürdi Hazretlerini Beyan Eder. 

O tevhid bağının virdi ve derd ehlinin bülbülü idi. Halil Kürdi hazretleri asrının arifi, 

kürt taifesinin Hüseyni (seyyid) lerindendir. 

Şeyh Halil Kürdi’ye Alevi olduğu için düşmanlık göstermeye başladılar. Üstündeki tek 

elbisesi arslan postlarındandı. Kabrini halen arslanlar bekler. 

  

Şeyh Abdullah Kudsi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, Hakk ile ünsiyet eden, ehl-i hakkın seçkini zamanın kutbu ve halkın hadi’sidir.  

“Allah Teala hazretlerinin lütfü şu kimselere müyesser ve deruni sıfatlarına uygun olur 

ki, o kişinin fena-yi vücudla gerçek mevcudu anlayıp, gayretullahi afak ve enfüsde 

ma’düm ve mevküd bilmesi gerekir. Zira bir saat fikr, zikr erbabı yanında daha 

hayırlıdır. Dünya ve mafihada, çalışma ve çabalaması ukbaya dönük olmalıdır. Zira 

sülukün önü zikr ve şükr sonu tahayyur ve tefekkürdür. Açlık ve tecerrütle fazla meşgul 

olan zikr ve şükür de tereddüt etmez. Şükür zikri olduğu gibi tahayyürde mevcuttur.” 

  

Şeyh Davud Tai Hazretlerini Beyan Eder. 

O, ilim erbabının danişmendi, yegane kaynağı nur güneşinin ışığı şeri’atın bayraktarı, 

tarikatın rehberi, hakikatin önderi, fenn-i fetvada zahir ve batın ilimlerinin kamili, alim, 

fakih, nur yüzlü ve devrinin kutbu olan bir şeyhdir.  

“Sana ibadetinde ihtimam gereklidir; İbadette bayraktarlık ve evladiyet fayda vermez. 

Halktan uzlet eyle ve arzularını terk et. Halvete sıkı sarıl” Kendisi o derece riyazet ve 

takva üzere idi ki kırk yıl dünya nimetlerini ağzına almadı ve evinden dışarı çıkmadı. 

Güzel ve yeni elbiseler giymedi. Halkın getirdiği yemekleri fukaraya bağışlayıp, orucunu 

kimseye söylemedi. Annesi dahi onun oruçlu olduğunu bilmez, gelen yemekleri yediğini 

zannederdi. 

Halifelerinin seçkinleri dört tanedir: Bunlar; “Haris-i Muhasibi” “Ahmed el-Antaki” 

“Sa’dün-ı Mecnun” ve kaim-i makamı “Ma’ruf-i Kerhi”dir. 

Ebu Abdullah Muhasibi Hazretlerini Beyan Eder. 



Bir salik kendi nefsinde riyazet üzere olmaksızın, ahlakını güzelleştirmeye çalışsa ona 

makamatın seyri nasip olmaz. 

Ahmed b. Asem El-Antaki Hazretlerini Beyan Eder. 

Fadıl b. Iyaz ile ekseri birlikte olup sohbet etmişlerdir. İmam Musa Kazım (ra) ile 

görüşüp, ondan sayısız mana inceliklerini öğrenmiş İmam Ahmed Hanbel (ra)’dan fıkıh 

okumuştur. Bişr-i Hafi’nin dostları arasına girmiştir. 

Her işini Allah için işleyip karşılığını beklemeyesin ki, o işinden dolayı azab 

olunmayasın. İşlediğin işte, halkın seni iyiliklerinle anmasını ummayasın. İşte ihlas 

budur”  

  

Şeyh Ma’ruf Kerhi (ks) Hazretlerini Beyan Eder. 

O, ulaştırıcı ve diriltici meltem rüzgarı misilli nefesin ve gizli olgunlukların sahibi ve 

mahremi, cemal makamlarının varisi, tarikat yolunun muktedası, hakikat yolunun 

rehberi ve ulaştırıcı şeyhlerin seçkini, kutbü’l-arifin Şeyh Ma’rüf Kerhi hazretleridir. 

İranlı ateşperest iken, İslamla şereflenmişti. Ana-babası Ma’rufu biraz büyüdüğünde 

mecusi ayini için “Tersa”ya verdi. Ona hocalığa gelen her öğretmen, “Allah üçtür” 

demesi için ısrar ettikçe ‘Ma’ruf ezeli neşvesiyle “Allah birdir derdi. Bir gece şafak 

sökerken evden kaçan Ma’ruf adını ve namını önceden duyduğu imam-ı Ali Musa er-

Rıza’nın yanına gelerek elini öpüp, iman ve islamla şereflendi. Kendisi musikide 

üstaddı. 

“Şeyh Cemal Yunus hırka-ı şerifeyi Mekke’de Şeyh Abdülkadir Geylaniden giydi. 

Geylani ise Saidü’l-Mübarek’den giydi. O da Ebi Bekri’ş-Şibli’den O da Cüneyd-i 

Bağdadi’den hırka giydiler, Cüneyd, Seriyyis-Sakati’den hırka giydi. O Ma’ruf u 

Kerhi’den o da Aliyyü’l- Rıza’dan, o atası Musa Kazımdan o atası Ca’fer’den, Ca’fer ise 

Muhammed el- Bakır’dan, o babası Zeyne’l-Abidin’den o babası Hüseyin’den o 

babaları Aliyyü’l Murtaza’dan ve o da Resul u Ekrem (sav) den alıp hırka giymişlerdir” 

der. 

“Civanmertliğin işareti üçtür ve hadis ile sabittir. Bunlar ahde vefa etmek, kendisi hazır 

değilken bir kişiyi medh etmek, istemediği bir şeyi bağışlamak, vermektir. Bedbahtlığın 

işareti ise şaka, Hüda’nın hısmını çekecek işler azap ve cefa gibi üç şeydir ki, kendi 

nefsini lüzumsuz meşguliyetlerden dinini ve dünyasını yaramaz işlerden temizlememek 

şer-i şerifin emirlerine sarılmakta tereddüt etmek veya kaçınmaktır.” 

“Tasavvufun alameti şudur ki; halkın elindekinden ümidi kesmek, masiva ve havatır’ın 

ihracı ile muhabbeti sağlamaktır”. 

Kendisinin dört halifesi: “Hayrü’n- Nessac, Şeyh Tüsteri, Ebu İshak, kaim-i makamı ve 

baş halifesi Sırriyyü’s Sakati”dir. 

  

Şeyh Hayrü’n-Nessac Hazretlerini Beyan Eder. 



O, mücahede de halkın üstazıdır. Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (Sançar)’in 

akrabasından ve evladlarındandır. 

İmam Ahmed el-Hanbel (ra)’in fıkıhda herhangi bir müşkülü olsa buna sorardı. 

Kendisini dövseler, arkasından tutup hakaret etseler yüzüne söyleseler elini öpmüş gibi 

davranırdı. 

“Allahu ve ardu ani’l-cahilin” buyurmasının hikmeti nefsin arzularından kaçınmaktır. 

Zira nefs cahillerin en cahilidir. Doymaz oburların en oburudur. Nefsiyle uğraşmaktan 

ve onun isteğiyle konuşmak ve yaşmaktan dikkatle kaçınmak şiddetle sakınmak gerekir. 

Zira nefis mücadelesi cihad-i ekber (büyük cihad) dir. 

Dinliyenlerde o derece vecd ve istiğrak hali zuhur etti ki bir çokları canlarını Hakk’a 

teslim ettiler. Kendi de bu coşkun vecd hali içinde minberden düşüp ruhunu Hakk’a 

teslim eyledi. 

  

Şeyh Ebu İshak İbrahim Hazretlerini Beyan Eder. 

Aşk hastalığının yegane hekimidir. 

  

Şeyh Abdullah-i Tüsteri Hazretlerini Beyan Eder. 

Şeytan vesvesesinden emin olmayı dileyen kişi gönlünü zikrullah’dan hali komasın. 

Bir kimse Hak ile halkın arasında geçen olayları iyi anlamalıdır. Keşf-i zemair’e 

inanmaz ise gafildir ve o daire içinde kalırsa atıldır. 

  

Şeyh Sırriddin Es-Sakati Hazretlerini Beyan Eder. 

O, nefsini mücahede ile öldürmüş, gönlünü müşahede ile diriltilmiş, hazret-i melekte yol 

bulmuş, izzet-i ceberut’a şahid olmuş, arif-i billah ve mürşid-i ebedi olan şeyhlerin 

seçkinlerindendir. 

Şeyh Sakati: “Muradım halkla oturup, halka olmak, şehirde gezinip şer’i ikamet ile 

Hakkın rızasını kazanmaktır. Yoksa tenhaya çekilip mağarada havassın tutmak 

kuvvesini can ve gönüle bağlamak kolaydır” derdi. 

Gönlü 40 yıl hurma istedi. Nefsine karşı çıkıp istediğini vermedi. Halkın gönlünde olan 

gam, benim gönlümde olaydı da halk kurtulsaydı diye Hakk’a niyaz eylerdi. 

Kıymetli sözlerinden biri şöyledir: “Ademoğlu üç kısma ayrılır; Biri dağ 

mesabesindendir. İkinci ağaç mesabesindedir. Üçüncüsü ise ot mesabesindedir. 

Birincisi: şiddetli rüzgar ve demir gibi şeylerin vuruşları onun birliğini bozamaz. 

İkincisi: En şiddetli rüzgarlardan dahi müteessir olmaz. Ama kaza ve kader okunun 



değmesinden korkup, titremekten uzak duramaz. Üçüncüsü ise ot mesabesinde olup her 

hava ile etkilenir. Savrulup dağılır, bazen da kopup rüzgarın önünde sürüklenir ve 

rüzgara hükmedemez.” 

Kendisinin dört seçkin halifesi vardır. Bunlar: “Hasan Mesuhi”, “Nuri”, “Şeyh İbrahim 

ve postnişini Şeyh Cüneyd-i Bağdadi dir. 

  

Şeyh Hasan Mesuhi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, Keşf aleminin fatihi cisimler aleminin ruhu aşıkları mesteden aşk iksirinin sunucusu 

Şeyh Hasan Mesuhi Hazretleridir. 

  

Şeyh Ebu’l-Hasan En-Nuri Hazretlerini Beyan Eder. 

O, insanlık aleminin serveri ve gönül köşkünün bülbülüdür. Cüneyd-i Bağdadi ile 

aralarında ve fikirleri arasında ihtilaf vardı. 

  

Şeyh Ahmed B. İbrahim El-Mesuhi Hazretlerini Beyan Eder. 

O velayet ehlinin hayırlı halefi Hak yoluna canını feda eyleyip, yüksek sırlara 

ulaştıranların üstadlarındandır. Kuvvetli hal sahibidir. 

Menfaat karşılığı olmaksızın verileni reddedeni Allah Teala o şeye muhtaç eder. O şeyin 

bir bilini rica etmemelidir. Aksi halde dervişe Allah indinde sual ve vebal vardır. 

  

Şeyh Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, şeyhlerin seçkini, kutbiyyet makamının sahibi, afakı saran nurun kaynağı aşk 

sırlanın mazharı ve sufi taifesinin seyyidi ve efendisidir. Kendisi “Seyyidü’t-taife” diye 

anılırdı. Şeyh Sırriddin-ı Sakati nin kız kardeşinin oğludur. 

Kendisi erbab-ı selefçe önder kabul edildiğinden “Tavusü’l-ulema” diye anılırdı. Bütün 

ilimlerdeki yüksek mertebesi yanında işaret ilimler de bu zattan yayılmıştır. Bir gün 

şeyh Sırriyyü’s-Sakati’den sordular. “Ey şeyh hiç mürid kendi şeyhinden ileri gidebilir 

mi?” Evet gider. Buna misal bizim Cüneyd’dir. Kendisi müridimiz iken makamı bizden 

yüce mertebeler ulaşmıştır. dedi. 

Şükür meselesi tartışma konusuydu. Bütün ümmetin alimleri bu mesele üzerinde farklı 

görüşlerle çekişmekte idi ve ortada şüphe ve kararsızlık vardı. Dört yüzden fazla alim 

toplanmış her biri ayrı bir mana vermekteydi. Şeyhi Cüneyd-i Bağdadi’ ye seslenerek 

“Sende söyle, istidadını göster” deyince O da cevap verdi. 



Şeyhin dört halifesi sırasıyla şunlardır: “Ebu Bekri’ş-Şibli, Ebu Ali er-Rudbarı, Rüyem-

i Bağdadi ve kaim-i makamı Mümşad ed-Dinevere’dir. 

  

Şeyh Ebu Bekri’ş-Şibli Hazretlerini Beyan Eder. 

O, alevi yolunun üstazı velayetinin piri hafi ve celi sırların kaşifidir.  

Cüneyd, yakınlarına “- Ey dervişler birbirinize baktığınız gibi Şıbli’ye bakmayın. Zira 

Şibli, yeryüzünde Hüda’nin esrarının yakini, evliyanın ve seçkinlerin has 

dostudur.”dedi. 

  

Şeyh Ebu Ali Rudbari Hazretlerini Beyan Eder. 

Kendisinden; Kemalin noktası sorulduğunda: O, “Kemal’in Kavli fiilinden çok olan 

kişinin davasının noksanlığındandır. Allah Teala bir kulundan uzaklaşırsa bunun işareti 

kişinin kendine faydalı olmayan eşyaya bağlanması ile tezahür eder. 

  

Şeyh Ebu Muhammed Rü’yem-i Bağdadi Hazretleri Beyan Eder. 

O, sıddık ehlinin serdarı, gönül ehlinin yolbaşı idi. 

“- İflas kişinin iyi işlerinin sevabının karşılığını görmemesidir.” Fakr’ın hürmeti vardır 

O hürme “setr” (örtü) ve ahfa (gizlilik) dır. Halini keşfedip, halka gösteren ehl-i fakr 

değildir. Öyle kimselerin fakr’ın kerametinden nasibi yoktur. 

  

Şeyh Mümşad Ed-Dineveri Hazretlerini Beyan Eder. 

Kendisi ulema arasında “Miftahü’l-mezheb” diye tanınmıştır. Fıkıhda fetva sahibidir. 

Cüneyd-i Bağdadi’ye “Vahdet-i vücud” esnad ve iddiasında idi. Bu sebeple İlhad akidesi 

üzere olup mülhedler (dinsizler) tayfasındandır, derdi. Bir ara kendisi sıkıntıya düşünce 

Hızır ona: “Senin çaren Cüneyd-i Bağdadi dendir” deyince ona intisab etti . 

Riya ehlinin zararı kendinedir. Ama talibin onu inkar ve küçümsemesi kendi hüsran ve 

helakine sebep olur. 

Kendisinin dört halifesi: “Ebi Ahmed, Hafıf-i Şirazı, Ebu Amir ve kaim-i makamı olan 

Şeyh Muhammed Dineveri dir. 

  

Şeyh Ebu Ahmed Hazretleri Beyan Eder. 



Şafi’i mezhebinden olduğu için kendisine “Şafi’i’l-asgar” adı verilmiştir. Kendisi bütün 

hayatınca hücresinde oturup dışarı bir zenbil sarkıtıp halkın sorunlarını ve dileklerini 

fetva tarzında alır ve onları cevaplayarak yine onlara zenbil içinde verirdi. Kendisine 

gelen nezir ve sadakaları ne kendisi yer, ne de ailesine yedirirdi.  

  

Şeyh Hafif Şirazi Hazretlerini Beyan Eder. 

Tasavvuf gaflet anında Hakkı bulmaktır. Herkes gafletle ağlaşırken, yari müşahede edip 

onunla hemhal olmaktır derdi. 

  

Şeyh Ebu Amir El-Mekki Hazretlerini Beyan Eder. 

Kendisi o günlerdeki şüpheyi gidererek, ruhları şevki getiren şeyhlerin 

seçkinlerindendir. Künyesi “Ebu Amir”dir. 

  

Şeyh Muhammed Dineveri Hazretleri Beyan Eder. 

Devrin Şeyhü’l-İslamı tarikat ehlinin de imamı idi. “Bu tac hırka kemer ve asa neden 

tarikatlara konulmuştur? Bundan ne maksat umulmuştur? Diye sorulunca ; Bir 

çoğunuz bilirsiniz ki, şeri’ati bilip aynı zamanda tarikat ehli olan kişi vaktin sultanına 

erişip ab-ı hayatı içerek kalbi hayat bulmuş cahilce ölümden kurtulmuştur. O, Ölmeden 

önce ölünüz sırrına ulaşmış olan azizlerin sembolleri, remizleridir ” diye buyurmuştur. 

Şeyh hazretleri; Bazı iddiacılar tac ve hırka giymekle halkın kendilerini sufi 

sanacaklarını izzet ve ikram edeceklerini düşünmek küstahlığını göstermezlerse hırka 

ve tac kaydından uzaklaşarak hakkın emirlerin duyar, her fiili hakkın emri ve tecellisi 

telakki ederlerse bu kişiler gerçek hak dostlarından olurlar diye buyurmuştur. 

Meşayih bir arıtıcı mesabesindedir. Ona layık olmayan sohbet ettiklerin de layık olmaz. 

Onların kendileri temiz olduğu gibi çevreleri de temiz kılınır. 

İnsanın gıdası onun karakterini oluşturan şeydir. O, eğer helal lokmada karar kılarsa o 

helal lokma onun azasına kadar uzanır. Ondan ibadet etmesine vesile olacak kuvvet ve 

irade doğar. 

Dört halifesi şunlardır: Şeyh Bilal Mağribi Şeyh Abdü’l-Mu’ti, Şeyh Muhammed Bekri 

ve postnişini şeyh Vecidüdin Kabi’dir. 

  

Şeyh Bilal Mağribi Hazretlerini Beyan Eder. 

Kendisi Abbasi Halifesi olan Harunü’r-Reşid’in haciblerinden biri iken ilahi cezbeye 

yakalanıp akl-ı maaşını kaybetmiş ve bu halde nice zaman meczub bir kişi olarak gezip 



dolaşmıştı. Sonradan Şeyh Muhammed’le karşılaşıp ona biat edip, inabe almış bu 

halden kurtularak Hak dostları arasına girmiştir. 

Şeyh Abdü’l-Mu’ti Hazretlerini Beyan Eder. 

Kendisi Şafi’i fakihlerindendi ve dört mezhep üzere fetva vermeye muktedir bir zattı. 

  

Şeyh Muhammed Bekri Hazretlerini Beyan Eder. 

O, Hakkı aşk ve sevk ile zikredenlerin piri Hüda’yı fikredenlerin üstazıdır. Ana 

tarafından Hz. Ebu Bekri’s-Sıddık (ra) neslindendi. 

  

Şeyh Kadı Ömer Vecihüddin Hazretlerini Beyan Eder. 

O, alemin emini Resul-i Kibriya’nın şeri’atinin kadısı hal ve temkin ehlinin sultanıdır. 

Ebu Bekri’s-Sıddık (ra)’ın neslindendir. Bazı kollardan bi’atı onda son bulur. 

Kendisi önceleri ; Bir saat adalet yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır. Ben hükmümde adalet 

etmiş isem bu benim gufranım için kafidir derdi. Şeyh Muhammed Dineveri’de kendi 

nefsini ıslah için ibadet etmen daha uygun olur dedi. 

Kendisinin dört halifesi sırasıyla; Ömerü’l- Bekri, Osmanü’l-Harraz, Macid-i Şirvani ve 

Kaim-i makamı olan Ebu’n- Necib hazretleridir. 

  

Şeyh Osman Harraz Hazretlerini Beyan Eder. 

O, temiz itikat sahibi şeylerin seçkini san’at ehlinin üstazı idi. 

  

Şeyh Ebu’n- Necib Es-Sühreverdi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, ibadet ehlinin gönüllerinin nur, tarikat bahçesinin çiçeği velayet ehlinin ve Hak 

bahçesinin gülü inabet ehlinin sırlarının kaşifi icabet sahiplerinin rehberidir. 

Lakabı “Ziyaüddin” dir. Adabü’l-Müridin adlı kitabı ehli arasında çok meşhurdur. 

Kısaca şeyh hazretleri akli ve nakli ilim ve fenlerde eser sahibi alim ve arif bir zattır. 

Nasıl ki ilme talib olan kişi divit ve cerağ tutmayı iyi yazı yazmayı öğrenmeden ilme 

nüfüz edemezse, bir derviş’de Zikrullah nurunu “Haps-i nefs”le yutup bu hali 

kaybetmeksizin havf üzere olarak halkdan kendini tecrid etmeden zühd ve vera ehli 

olamaz diye buyurmuşlardır. 



Kendisinin dört halifesi şunlardır. Şeyh Ömerü’s-Sühreverdi, Şeyh Ammar Vaiz Şeyh 

Ruzbehan-i Mısri ve postnişin’i aynı zamanda baş halifesi olan şeyh Kutbüddini’l-

Ebheri’dir. 

  

Şeyh Ammar Yaser Hazretlerini Beyan Eder. 

Run’da Şeyh Ali es-Semerkandi’nin tarikatı bu yoldan gelir. 

  

Şeyh Kutbüddin Ebheri Hazretlerini Beyan Eder. 

O, tahkik ehli şeyhlerin üstazı tedkik ehli pirlerin seçkini tarikat ve şeri’at yolunu 

öğretenlerin rehberidir. Tarikat erbabı içinde de “Ebheriyye Tarikatı” nın kurucusu ve 

piri olarak seçkin bir yere sahiptir. 

“İki fırka dünyada gönül hoşluğuyla ömür geçirirler. Biri daima ukba özlemi ve gammı 

ile olup dünya ile ilişkisi olmayandır. Diğeri ise bildiği ilmi ile amel eden kişidir ki 

bunun bir ameli ahiret kaygısını düşünen kişinin bir amelinden üstündür. Bin sözden 

bir amel üstündür. Amelsiz kişinin sözü kıymetsiz bir boncuğa benzer. İlmiyle amil 

alimin sözü ise, paha biçilmez mücevhere benzer. Mücevher devenin ayağında bile olsa 

yine cevherdir. Boncuk ise asil bir atın ve bir katırın başında olsa yine boncuktur.” 

“Zakir her şeyden fena bulunca dille zikir ona gına hali verir. Böylece o artık gına ile 

fena’dan baka iklimini müşahede eder. Hayat-ı tayyibe ile hayat bulur. Böylece “Seyr-i 

li-Maallah Seyr-i Billah ile seyr-i Fillah’ı müşahede eder. Hatta neyi müşahede etmek 

istese o nasib olur diye buyurdu. Sonra devamla; Gafil odur ki dili ile zikr edip kalbi 

dünya ve nefs ile beraberdir. Ne zikri bilir, ne zakiri ve nede mezkur’u diye buyurdu.” 

Kendisinin dört halifesi sırasıyla şunlardır; “Mahmud Fakih, Muhammed Mübarek-

Şah, Rüknüddin-i Kirmani ve kaim-i makamı ve postnişini olan “Rüknüddin-i 

Sincasi’dir. 

  

Şeyh Rükneddin-i Kirmani Hazretlerini Beyan Eder. 

O, şeylerin seçkini eman ehlinin kurtarıcısı nurlu yolun rehberidir.  

“Ben efendisinden başka dünya ve ahiret arzu ve isteği bulunan gönülden Allah’a 

sığınırım. Zira o Hazret’e aşık olanın gönlünde muhabbetten gayri her şey, kalbi 

karartan bir yüktür. Dehr alakası seyr ehli olana küfürdür. Küfürden gayrisi ise 

mağfirettir. Çünkü onlar gerçek şükür ehlidirler” diye buyurmuştur. 

  

Şeyh Rüknüddin Sincasi Hazretlerini Beyan Eder. 



O, alem bağının hoş kokulu gülü tevhid bahçesinin bülbülü aşıkların ve sadıkların 

hamisi olan şeyhlerin büyüklerindendir.  

Bir kimse eğer halk içinde istenen ve ehlullah katında hisse sahibi olmayı diliyorsa şu üç 

şeyden kendilerini korumalıdırlar:  

1- Kendisi gibi mahluk olan bir şeyin meydana gelmesine sözüyle ve davranışıyla mani 

olmamalıdır. Zira hakikatte o mani ve Allah’a itaat edendir. 

2- Bedenini iç ve dış azalarını ahlakını temiz ve yüksek tutan kişi hakkında dedikodu 

yapıp kötü sözler söylemekten kaçınmalıdır. Hatta ona eziyet dahi etseler ihsan sahibi 

kişiler gibi davranıp bu hareketini sözüyle yüzüne vurup hatırlatmamalıdırlar. 

3- Davetsiz kimsenin evine misafir olunmamalıdır. Belki o fakir olup yoksul halini 

gizlemek ister ve misafiri yeterince ağırlamaya kudreti olmayacağından mahcub ve 

rencide olur. diye buyurmuşlardır. 

Kendisinin değerli sözlerinden:  

“Salik üç kısma ayrılır. Birincisi Mübtediler. İkincisi Mutavassıtlar, Üçüncüsü 

Müntehalardır. Mübtedi’ye gerekli olan teslimiyet ve rızadır. Mutavassıt’a ilm-i kaza ve 

Müntehi’ye ise Allah’la seyr ila’llah ve sefa etmektir” diye buyurdu. 

Kendisine Muhyiddin ibn Arabi hazretleri ile çağdaştı. Dört meşhur halifesi şunlardır. 

Birincisi Şeyh Evhadüddin ikincisi Şeyh Şahabüddin el Maktül; üçüncüsü Şeyh 

Şemsüddin-i Tebrizi, dördüncüsü ve postnişini Şeyh Şahabüddin-i Tebrizi hazretleridir. 

  

Şeyh Şahabüddin Maktül Hazretlerini Beyan Eder. 

O, hakkın dergahında makbul velayet erbabı arasında usul sahibi olmakla meşhurdur. 

Şeyh hazretleri daima seyahat ederdi. Bilmediği ilim yok gibi idi. Dostları pek çoktu. 

İşrakıyyun mesleğinin ve Işrak ilminin büyüklerinden olup asrında bu ilimle tekti. 

Kemal sahibi bir şeyhdi. Büyük islam alimi ve hekimi Ebu Ali Sina bu işrak ilmini 

ondan tahsil etmişti. 

  

Şeyh Şemsüddin-i Tebrizi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, tahkik erbanın müşküllerin halledici temyiz ehli olan ulemanın rehberi velayet 

ehlinin aşk sultanıdır. Kendisi Kutbü’l-arifin ve aşıkların imamı Mevlana Muhammed 

Celalüddini’r-Rumi hazretlerinin irşadına sebep olmuştur.  

Şeyh Rüknüddin’in vefatından sonra Şeyh Kemal hazretlerinden Meratib seyrini 

tamamladı. Erbain’de bir şişe ile çeşitli manalar ona açılıp Mevlana’nın irşad edileceği 

kendisine müjdelendi. 



Şeyhin vasiyeti üzerine kendilerine sağrak sunduğu kaseyi Mevlana’ya teslim ettiler. 

Mevlana o sağraktan bir yudum alınca hemen kendinden geçti ve Şems’i kendi eline 

kesin başını almış evinin önünde latif bir şekilde sema ederken gördü. Kendisi de sema 

ile şems’in yakınlığını bulurdu. 

  

Şeyh Şahabüddin-i Tebrizi Hazretlerini Beyan Eder. 

O, tarikatte ve şeri’atte devrinin üstazı hafız-ı Kur’an, Cehri tarikatlerin sırlarına vakıf 

şeyhlerin büyüklerindendir. Babası Şeyh Sühreverdi hazretleridir. Kendisi Kur’an 

esrarının tefsirinde devrinin seçkinlerindendi. İki rek’at namazda bir hatm-i şerif’i 

tamamlardı. Kendisi ayrıca Kur’an ilimlerinden mütehassıs olup bu cümleden olarak 

Kıraat-i seba ve Rivayet-i aşariyye ilimlerinde de kendi asrında bir benzeri yoktu. 

Tevekkül ehlinin rızkı muhassıldır. Takva erbabının ise kanaati ona kafidir. Bu halde 

onlar diğer halkdan kişilerden daha faziletli ve mükemmeldirler. 

Sadık rüyası olmayan kişi mevta hükmündedir. Zira tebşir edilen kişinin rüyası zahiri 

alemde enbiyanın rüyası gibidir. Bunlar vahdetin aynasıdır. Sadık rüya ise nübüvettin 

bir cüz’üdir. Sadık rüyası olmayan kişilerle birlikte oturmamak gerekir. Zira mevtaya 

tecelli olmaz hükmünce salih kişinin amil olması gerekir diye buyurmuştur. 

Kendisine Bağdad halkından o kadar çok kişi biat etmişti ki, şeyh bu kalabalıktan 

bunalıp, Tebriz’e dönmeye karar verdi. Kalabalık müridleri de şeyle; Hepimiz seninle 

birlikte geliriz dediler. Şeyh Sadık dervişi Cemalüddin’e Hazır ol sabahleyin erkenden 

yola çıkacağız dedi. Vakti gelince hemen namaza durdu. Arkasına beş-altı yüz mürid 

toplanıp namaza durdular. Şeyh adeti üzere hatimle namaza başlayınca ekserisi buna 

dayanamayıp namazı terkederek savuşup gittiler. Şeyh sabah namazını tamamlayıp da 

selam verdikten sonra ardına baktığında Cemalüddin’den başkasını göremeyince 

İlhamdülillah nazarımız ve sınamamız sona erdi. 

Şeyhin dört halifesi şunlardır. Şeyh İbrahim-i Hemedani Şeyh Hüseyin-i Sa’dad Şeyh 

Muhamedü’l Yemeni postnişini Şeyh Cemalüddin dir.  

  

Şeyh Muhammed El Kesire Hazretlerini Beyan Eder 

O, fakir ve zenginleri lutf üzere eşit tutan, ibadet ehli olan şeyhlerin seçkinlerindendir. 

  

Şeyh Seyyit Ali Hazretlerini Beyan Eder 

O, velayet ve keramet ilimlerinde kadri yüce celi(cehri) ve hafi zikir yollarının esrarının 

sahibi ve “Sırrı Ali’nin” üstazıdır. Soyu baba tarafından “İmam Muhammed Cevad’a 

“çıkar. 



Seyyid Ali Hazretleri gördüğü rüyanın etkisiyle kadılıktan istifa ederek seyahat etmeye 

başladı. Potesta köyüne geldiğinde karşılaştığı şeyh ona rüyasından bahsedince elini 

öpüp biat etti. Ondan seyr-i esmayı tamamlayıp “On iki esma” ve “Seyr-i tis’a” ile 

müsemma, nefs’i esma makamlarını tamamlayıp, “Hilafet” le kendisini Horasan’da 

görevlendirdiler. 

  

Şeyh Ebu’l Kasım Hazretlerini Beyan Eder 

O, hidayet yolunun büyük şeyhlerindendir. 

Şeyh siyah imame ve siyah sarık sarar ve giyinirdi. Kendisinden bunun sebebi ve manası 

sorulduğunda, şeyh:”-Mü’min dünyaya sığamaz. O’na dünya dar gelir. O sebeple 

dünyada mesud ve bahtiyar olamaz. Zira burada mesud ve neşeli olan kişinin ahirette 

gamlı ve üzüntülü olacağı kesin bir gerçektir. O ahiret yurdunda safalı olabilmek için bu 

süfli dünyada matem tuttuğumuzdan, siyahlara bürünüyoruz.”diye cevap verdi. 

Şeyh İbrahim Zahid-i Gilani Hazretlerini Beyan Eder 

O, alem ve Ademin sultanı şeriat ve tarikat ilimlerinin rehberi, Hak yolunun abid ve 

zahit hizmetkarı olan şeyhlerin kutuplarındandır. 

Bir gün şeyh dervişleriyle birlikte çiftçiler arasından geçmekte iken çiftçiler geçenleri 

görüp alay ederek birbirlerine seslenip;”- Pilav düşmanları geçiyor. Kim bilir nereye 

yağlı pilav yemeye gidiyorlar. Allah bilir ama tenhada ne işler yapıyorlardır” deyince 

şeyhe ilahi kudret gelip,”-Eğer biz öyle olmayıp, Allah yolunda davete memur ve 

hidayete mazhar olup, nefsinin arzularını hakir görüp, Hakka şükredenlerden isek, 

ayaklarınız dökülsün mü?” der demez, o çiftçiler hemen kötürüm olup, elem ve 

üzüntüler içinde can verdiler. Bu kerameti bütün halk görüp öğrendi. 

Şeyh İbrahim Zahid’in sayısız halife ve dervişleri içinde en seçkin dört halifesi ve 

postnişinleri şunlardır.”Şeyh Safi, Şeyh Ahi Yusuf, Şeyh Pir Hikmet ve postnişini Şeyh 

Ahi Muhammed Hazretleri’dir. 

Şeyh Safiyuddin El-Erdebili Hazretlerini Beyan Eder 

O, Hakk’ın zikriyle celi ve hafi, halkla muamelelerinde vefa ehli şeyhlerin 

seçkinlerindendir. 

“İbn İsa risalesi”nde kaydedildiğine göre:”Yeşil imame ve Kisve giymekte iken seyyidlik 

nesebinde şüpheye düşüp beyaz kisve giydiler. Soranlara da:”- Bizde siyadet var gibi, 

amma babamı aslı üzere bilemedim, onun için terk eyledim” derdi. nitekim oğulları da 

yeşil imame sarınmamışlardır. Torunu olan Şeyh Alaeddin Ali el Erdebili ise siyah kisbe 

giyip siyaha sarınırdı. Torunları ise uzun zaman sonra siyadet davasına kalkışıp 

“Hayderi kızıl Tac” giyip ona tabi olan dervişleri iki fırkaya ayrılarak, bir kısmı “Kızıl 

kisbe” giymeleri sebebiyle “Kızılbaş”, bir kısmı da “Siyah kisbe”giymeleri sebebiyle 

“Karabaş” dendi. Sonraları “Karabaş” sünni olanlarına,”kızılbaş” da “Haydar”ın 

şakilerine tabi olanlara verilen bir ünvan, bir ıstılah oldu. 



  

Şeyh Ahi Yusuf El-Halveti Hazretlerini Beyan Eder 

O, Hakk katında Hakkın izzetine talip, celvet ve halvet ehlinin mürşidi muhterem bir 

şeyhtir. Kendisi sahih nesebli “Seyyid” bir kimse idi. 

  

Şeyh Pir Hikmet-i Şirvani Hazretlerini Beyan Eder 

O, nurani alemin merdi, derd ehlinin dermanıdır. 

Hoca Hikmet gençliğinde Şeyh Zahit hazretlerinin pirinç tarlaları ve bağlarında hizmet 

etmekte idi. Hatta gece yarısı kalkar gider bağda çalışırdı. Bir dervişi gece tarlaya 

giderken görse, hemen kalkar teheccüd namazı kılardı. O zaman toprak namazın ve 

zikrin etkisiyle hemen rutubetlenip, sulanır ibadet ve zikrin son bulmasıyla eski haline 

dönerdi. Bu hali o derviş görüp şeyhine anlatınca şeyh”-Bu keşif ve esrar onun manevi 

hilafetine delildir “diyerek onu hilafetle memleketine gönderdi. 

Şeyh Muhammed Harezmi Hazretlerini Beyan Eder 

O, evliyanın delili, ulemanın seçkini, salihlerin merhametlisi, Nebilerin sultanı ve Pir’in 

ışığı, tarikat ve hakikatte asrın seçkini eşyanın hakikatinden haberdar olan şeylerin 

büyüklerindendir. 

Kendisinin yetişkin dört halifesi şunlardır:”Şeyh Muhammed Karsi, Şeyh Kutbüddin-i 

Tebrizi, Şeyh Osman-ı Şirvani, vekili ve kaim-i makamı Şeyh Pir Ömerü’l Halveti” 

hazretleridir. 

  

Şeyh Muhammed El-Karsi Hazretlerini Beyan Eder 

O, ilahi hikmetlerin talibi, Rabbani nurların tecelligahı, izzet ve irfan sahibi 

azizlerdendi. 

  

Kütbü’d-Din-i Tebrizi Hazretlerini Beyan Eder 

O, meşayihin temyiz ehlinden olup, aslen “Alaşar’lı” dır. 

Bu zatın halveti olmadığını iddia edenler, Şeyh’in Halveti meşayihinin kisvesi olan “Dal 

kisve” yerine “Sahtiyan kisve” giymesinden dolayı yanılmaktadırlar. Kendisinin Halveti 

olduğunda Halvetiye silsilenameleri ittifak etmektedir. 

Şeyh Osman-ı Şirvani Hazretlerini Beyan Eder 



O, halkı keşf ve kerametlerle Hakk’a ulaştıranların seçkini, taliplere irfan yolunu 

gösteren azizlerin büyüklerindendir. 

Şeyh Pir Ömerü’l-Halveti Hazretlerini Beyan Eder 

O, fena fi’llah ehlinin seçkini, beka bi’llah erbabının rehberi, İlahi esrarın sahibi, 

sonsuzluklar şeri’atinin hikmeti, izzet ehlinin baştacıdır. 

Necmettin Hasan Efendi’nin nakline göre Pir Ömer Efendi kırk erba’hini ardı ardınca 

çıkarıp, sırr-ı Resulullah(sav) tarafından “kırk adet dal işaretli bir Tac-ı Şerif” 

kendisine ihsan olundu. Bu tacın kırk dal olması ve dört terk üzerine dikilmesi “ihlas 

Suresi”nin dört ayet olup, beş dal olmağa işarettir. 

Şeyh Pir Ömer Hazretleri, hayvani gıdaları ağzına koymazdı. Daima tevhid ve zikr 

üzerine olur, tevhide kalktığında, dağlardaki hoş sesli kuşlar ve diğer hayvanlar, ağaç 

kovuğu içindeki savmasının içinde oturan Pir Ömer’in etrafını sarıp, halka oluşturarak, 

tevhidi sonuna kadar dinlerlerdi. Geceleri savma sabaha dek, mum gibi etrafa nurlu 

ışıklar saçardı. 

Kendisinin inci değerindeki sözlerinden:”-Derviş olanın dört türlü ölümü vardır. Salik, 

ölümü görüp ondan ders almazsa, dervişlik ona haramdır.”derdi. Nakledildiğine göre: 

“Kızıl ölüm(Mevti Ahmer ) şudur;-Salik daima nefsine karşı çıkmalı ve bu hale devam 

üzere olup, arzularını gemlemelidir.” “Siyah ölüm(Mevt-i Esved) ise;-Gizli ve açık ta 

olsa her türlü eza ve cefaya sabr edip, tahammül göstermektir.” “Yeşil Ölüm(Mevt-i 

ahdar) ise;-Eski ve yamalı giysilerle iktifa edip “bu eskidir dememelidir”” “Beyaz 

Ölüm(Mevt-i Ebyaz) ise açlığa ve riyazete devam etmesidir.” Eğer Salik, bu dört ölümü 

nefsinde yaşatamaz, aşamazsa asla Hüda-yı Lemyezel’e yol bulamaz. Sırrı fukaraya 

ulaşamaz” derdi. 

  

Şeyh Seyfeddin El-Halveti Hazretlerini Beyan Eder  

O, ilim ehlinin piri, kalem ehlinin mürşidi Hakk’ın izzetine talip olan saliklerin 

rehberidir. Şeyh seyfeddin El-Halveti hazretleri, Pir Ömer’ül Halveti hazretlerinin 

halifesidir. Tarikatte önce Şeyh Muhammed el-Harezmiye hizmetten sonra tekmil-i 

esmayı tamamlamış, fakat Zat-ı Müsemma tekmiline muvaffak olamadığından, 

sülukunu tamamlayamadan şeyhi vefat ettiği için yarım kalmış, sülukunun kalan 

kısmını Pir Ömer hazretlerinden tamamlamıştır.  

  

Şeyh Ebu Yezid-i Pürani Hazretlerini Beyan Eder 

O, dervişlerin sultanı, şeyhlerin burhanı ve hikmet ehlidir. 

  

Şeyh Zahireddin El-Halveti Hazretlerini Beyan Eder 



O, zahiri ve batini ilimlerden izzet sahibi, halkın mürşidi ve rehberi olan şeyhlerin 

azizlerindendir. 

Kendilerinin naklettiğine göre “-Allah Sübhanehu ve Te’ala bu naçize kıra’at-ı seb’a ile 

Kur’an-ı Azim’i ve müteaddit rivayetleriyle Kur’an’ı hıfz etmeyi bana nasip kıldı. 

İsti’dadımı kavi kılıp, Şeyh’ül Kurra eyledi. O gece manevi mecliste bana icazet verildi. 

Alem’in sultanı Resülullah(sav) bana görünerek”-Ey Zahir, gel kelam-ı 

izzetin(Kur’an’ın) kıraati nasıl olur benden öğren” deyip, zarif bir üslupla kıraat 

buyurdu. Sonra bana bazı harflerin mahreçleri ve esrarını telkin eyledi ki, onları hiçbir 

kurra şeyhinden duymamıştım” diye buyurdu. 

  

Şeyh Ahi Mirem El-Halveti Hazretlerini Beyan Eder 

O, insanların ve cinlerin kutbu, beşerin Mürşid-i Kamili, fikre ve zikre yol gösteren 

“Rabbi zidni tehayyera” ayetinin mazharı, mücadele ve riyaz ehlinin seçkinidir. Timur 

istilası sırasında Her’den göçmüş ve Kırşehir’e yerleşmiştir. 

Kendisinin inci tanesi değerindeki sözlerinden:”-Derviş eğer tarikat yolu ve meleğinin 

saliki ise, dünya işlerine gönlünün meylini önlemelidir” derdi. Yine buyurdular ki “-Bir 

domuz otlağın köklerini söküp atarak, otlarken berbat eder. Koyun ise, otlağın taze 

sürgünlerini yiyerek, otlağı biçmiş gibi daha gür çıkmasına sebep olur. Bu yüzden 

koyunun eti hoştur, yiyen kişiyi kamil kılar. Domuzu ise, kalender tabiatlı, şaraba 

düşkün bir millet olan Hıristiyanlar kebap edip yerler.” diye buyurmuştur. 

Şeyh hazretlerinin meşhur dört halifesi şunlardır: “Ebu Talib, Pir Tevekkül; Amr-i 

Rabbani ve postnişini İzzeddin hazretleridir. 

  

Şeyh Ebu Talib El-Mekki Hazretlerini Beyan Eder 

O, akranına galip, Hak yoluna talip, kamil bir şeyh idi. Şeyh Ebu Talib hazretleri 

“Mekke-i Mükerreme”de doğmuştur. Babası Kabe’ye hacc seferleri tertip ederdi. Şeyh 

Ahi Mirem hazretlerinin hizmetinde bulundu. Şeyh hazretleri kısa zamanda onu, 

hilafete layık bulup, onu Mısır’a hilafetle görevlendirdi. Daha sonra geri dönüp şeyhinin 

yerine oturdu. 

Kendisinin inci değerindeki sözleri ve nasihatleri: “-Müptadi salikin arkadaşlarına 

hürmeti ve riayeti olmalıdır. Onlara saygıda kusur etmemelidir.” diye buyurmuştu. 

  

Şeyh Pir Tevekkül Hazretlerini Beyan Eder 

O, gönül ehlinin piri, hidayet yolunun rehberi, hilkat sırlarının kaşifi, büyük şeyhlerden 

biridir. 

  



Şeyh Amr-ı Rabbani Hazretlerini Beyan Eder 

O, kudretli şeyhlerin ve Hakk’ın veli kullarının seçkinlerindendir.”-Akli ve nakli ilimleri 

bildiğim halde, tasavvuf ilimlerinden haberim yoktur. Bu hal benim gibi bir kişi için 

züldür” diyerek Şeyh Ahi Mirem hazretlerine gitti. 

Kalbi hakikatleri keşfle, kabirlerden sırları açıklayıp bildirirdi. Kendisi daima keşf 

alemi ile meşgul idi. Şeyhinden haber istediklerinde “Amrı çağırın” derdi ve onların 

hallerini sorardı. Oda murakabeye varıp, sonra başını kaldırarak, o sualin karşılığını 

mazide, halde ve istikbalde her ne ise söylerdi. Söyledikleri aynen gerçekleşirdi. 

  

Şeyh İzzüddin Türkmani Hazretlerini Beyan Eder 

O, yakin ehlinin mürşidi, şer’i metinlerin müfessiri, Kelam-ı Kadimin hafızı, Tarikat 

ehlinin delili ve ulaştırıcı şeyhlerin kutbudur. 

Şeyh hazretlerinin vefatı yaklaştığında, kendisi.”-Ben, filan gün vefat edeceğim, beni 

musallaya koyunuz. Tam o esnada bir arabi gelecek, cenaze namazımı o kıldıracak. Ona 

ittiba ediniz” diyerek, vasiyetde ve sıkı tembihde bulundu. Aynen dediği gibi oldu. 

Namazdan sonra o arabi ortadan kayboldu. Etrafı aradıksa da onu hiç bir yerde 

bulamadık. 

Kendisinin dört halifesi “ Şeyh Ömer-i Şirvani, Şeyh İbrahim-i Kubadi, Şeyh Baba 

Resul-i Rumi ve kendisinin vekili ve postnişini olan Şeyh Sadruddin-i Hıyavi” 

hazretleridir. 

  

Şeyh Ömer-i Şirvani Hazretlerini Beyan Eder 

O, ruhani şeyhlerin seçkini, Rabbani nurların merkezidir. 

  

Şeyh İbrahim El-Kubadi Hazretlerini Beyan Eder 

O, halka kurtuluş yollarını gösteren, azizan taifesinin rehberidir. 

Şeyh İbrahim-i Kubadi’nin kıymetli sözlerinden: “-Salih kişinin malı da salihdir”hadis-i 

şerifinin ifadesi olan; Mal, helalden kazanıp Allah ehli için sarf olunandır. 

Elhamdülillah bize miras kalan malda öyledir. Allah kapısı olan tekkeler ve mescitlerde 

dervişlere ve fukaraya fi sebilillah sarf olunmaktadır.”diye buyurmuştur. 

  

Şeyh Baba Rasul-İ Rumi Hazretlerini Beyan Eder 



O, usul sahibi şeyhlerin büyüklerinden, Resulullah’ın yolunun rehberlerindendir. Kabri 

Niğde’dedir. 

  

Mürşid-i Kamil “Şeyh Sadrüddin-i Hıyavi Hazretlerini Beyan Eder 

O, ilahi vecd sırlarının kaşifi, Hakk dergahının ve sonsuzluk ikliminin rehberi ve Resulü 

Ekrem (sav) hazretlerinin ilim ve hikmetinin varisi idi. Kendisi zahirde “ümmi”ise de, 

hakikat ilimlerinde devrinin “Kutbu” idi. 

Şeyh İzzeddin Hazretlerinin huzurunda ne zaman adı geçse Şeyh Sadreddin’i hürmet ve 

ta’zimle anardı. Şeyh onun bulunduğu diyara davet edilse: “-Orada Şeyh Sadreddin 

vardır. Bize ihtiyaç yoktur.”derdi. Nefesi tesirli bir kimse idi. 

Kendisinin dört halifesi sırasıyle: “-Şeyh Pir-Zade, Şeyh İbrahim, Şeyh Pir İlyas El-

Amasi ve postnişini ve vekili Şeyh Seyyid Yahya Eşşirvani haretleridir. 

  

Şeyh Pir-Zade Hazretlerini Beyan Eder 

O, azizanın seçkini, aşıkların rehberidir. Şeyh İzzeddin Halveti hazretlerinin evladıdır. 

Pirzade gençliğinde mecazi aşka düşer ve meyhanelere düşer. Şeyh İzzüddin va’z etiği 

camiden bu hali görür ve dervişlerinden birini gönderir. Dervişde pirzadeye uyar ve 

ikisi beraber içmeye başlarlar. Bunun üzerine şeyh kendisi meyhaneye gelir ve bu 

durum karşısında herkes tevbe eder. Meyhane camiye çevrilir. 

  

Şeyh İbrahim-i Şirvani Hazretlerini Beyan Eder 

O, müctehidlerin faziletlisi, muvahhidin ve vera ehlinin nuru olan azizanın yolunun 

rehberidir. 

  

Pir İlyas El-Amasi Hazretlerini Beyan Eder 

O, halkın ve insanların muktedası, şeyhlerin azizanı, ariflerin gönül tacı ve sultanıdır. 

Pir İlyas hazretleri Amasyalı’dır. 

Kendisinin nasihat verici sözlerinden: “-Evliyaullah olan kişinin üç alameti vardır. Biri: 

Bir söz söylese, o söz mutlaka nasihat verici olur. Boş yere konuşmaz. İkincisi, dünya 

nimetlerine meyletmez ve dünya işleriyle ilgili işlerden sakınır. Onun bu halini gören 

halkın ona sevgi ve saygısı artar. Üçüncüsü, kur’an-ı hakim okunduğunda veya 

huzurunda Kur’an okunduğunda dinleyenlerin kalbinde rik’at ve merhamet duyguları 

uyandırır” diye buyurmuştur. 



  

Seyyid Yahya Eş-Şirvani Hazretlerini Beyan Eder 

O, nakiblerin nakibi, neciblerin necibi, şeyhlerin şeyhi, seyyidlerin seçkinlerindendir. 

Şeyh Pir Şükrullah Halife Hazretlerini Beyan Eder 

Buradan itibaren Halveti tarikati şubelenmeye başlar. Bunlardan biri Sünbüliyye Kolu 

diğeri de Gülşeniyye koludur. 

O, esrarullaha ve ilahi esrarın keşfine giden yolların talibi, azizanın seçkinidir. Pir 

Şükrullah Halife ensarın neslindendir. 

  

Şeyh Alauddin Er-Rumi Hazretlerini Beyan Eder 

O, alimlerin ve velayet ehlinin tahkik ve tedkik edicisi, ledünni sırların ulaştırıcısı, hak 

yolunun rehberi azizanın seçkinidir. Kendisi cezbe ehlinden ve tevbesi kuvvetli bir zat 

idi. Her kim onun meclisinde bulunsa onun va’z ve nasihatini dinlese hemen tevbe edip 

ona biat ederdi.  

Cezbe-i aşk-ı Hüda mazharı kim ola gönül 

Menzili dergah-ı Hakk’da olur etse rıhlet 

Şeyh-i Kamil ki alaüddin denilir namına  

Vasıl-ı cezbe idi nola ki bulsa izzet 

  

Şeyh Habib-i Karamani Hazretlerini Beyan Eder 

O, dertli gönüllerin tabibi, nesebi ve soyu pak olan azizlerin seçkinidir. Şeyh Habib-i 

Karamani hazretlerinin soyu babası tarafından Hazret-i Ömer(ra)’a ve annesi 

tarafından Hazret-i Ebu bekr-i Sıddık (ra)’a çıkar. Akşemseddin Hazretleri’nin 

hizmetinde bulunmuştur. 

  

Şeyh Pir Muhammed El-Erzincani Hazretlerini Beyan Eder 

O, şeyhlerin kamili aşk ehlinin rehberi ve maneviyat ehlinin piridir.  

Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet Han ile harbe karar vermişti. Şeyh Uzun Hasan’a: “-

Onların üzerlerine varmaman senin için daha iyi olur. Çünkü o ve onun askerleri İslam 

gazileridir ve Ni’mel-ceyş (fetih askeri ) dirler. Olaylar Şeyh hazretlerinin dediği gibi 



çıkıp, Uzun Hasan’ın ordusu dağılıp perişan olmuş, atları yorulup yaralanmıştı. Ayrıca 

oğullarından biri de harp meydanında kalmıştır. 

Kendisinin dört seçkin halifesi: Pir Ahmet el-Erzincani, Pir Fethullah, İbrahim 

Mükemmel, postnişini Çelebi Halife (Şeyh Pir Cemali-i Halveti) hazretleridir. 

  

Şeyh Pir Ahmed El-Erzincani Haretlerini Beyan Eder 

O, velayet ehlinin ruhu ve semedani şeyhlerin seçkinidir. Pir Ahmet el-Erzincani 

hazretleri önce hafız oldu. Sonra henüz küçük bir çocukken esma zikri ve sülukunu 

tamamlayıp hilafet aldı. O diyarlarda irşadla görevlendirilerek Erzincan’a gelmişti. Pir 

Ahmet Efendi zahir ve batın ilimlerinde kamil, mükemmel ve fazıl biri idi.  

  

Şeyh Pir Fethullah Hazretlerini Beyan Eder 

O, Hakk dergahının makbulü, vuslat ve Hakk ikliminin mücahididir. Şeyh 

Muhammed’in hizmetindeki alimlerin en seçkini idi. Şeyhinin vefatında irşad 

seccadesine o oturdu. 

Kerametlerinden birisi şöyle nakl edilir: Vefatı yaklaştığında şeyh dervişlerini etrafına 

toplayıp nasihat etti. Dervişleri: “ Vefatınızda hangi dervişinizin seccadenize oturup 

irşat hizmetinize hayrul halefiniz olarak devam eder ?” diye sorunca Şeyh hazretleri 

“Vefatımızdan sonra cenazemizi musallaya koyduklarında dikkat ediniz. Dağ yönünden 

bir zat gelip postumuza oturarak halimize varis olacaktır. Ona tereddüt etmeden tabi 

olup her emrine itaat ediniz” dediler. 

Şeyh Tacuddin İbrahim El-Halveti Hazretlerini Beyan Eder 

O, kemal sahibi pirlerin seçkini, Hakk yolunun nurani delili velayat bahçesinin seçkin 

gülüdür. “Seyyid” neseblidir. 

Nakl edildiğine göre bir gece rüyada ecdadı Hazret-i Ali’yi görüp, İmam-ı Ali 

nazarlarını İbrahime çevirip O’nun başına siyah şemleli bir Halveti tacı giydirdi. 

Sonra:” Bu izzeti ve tarikatimizi bulmak istersen Murtazavi ve Mustafavi nurumuza 

mazhar olan Halveti taifesidir. Onlardan birine biat edersen bize biat etmiş olursun “ 

dediler. 

  

Şeyh Çelebi Halife Hazretlerini Beyan Eder 

O, yakin nurlarının ulaştırıcısı, mürşidlerin mert ve emini, hidayet ehlinin seçkini, akıl 

sahiplerinin imamı ve nefs yolunun mücahididir. 

Bu arada Şeyh Alaeddin-i Rumi halifelerinden “ Şeyh Abdullah-i Kurbani” ile uzun 

süre sohbet etti. Ondan “Keşful Kubur” ilmini ve manevi sırları talim etti. 



Çelebi efendi ile birlikte kırk adet sufi ile erbaine girdi. Riyazet çok sertti diğerleri 

riyazet ve halveti terk ederek yarım bırakmak zorunda kaldılar. Bitkin ve perişan bir 

halde tekkeyi terk ettiler. Halvet’de sadece Çelebi Halife kaldı ve erba’ini tamamladı. 

Hatta bazı yakınları çelebinin riyazetini hafifletmesi için niyazda bulundular. “Çelebi 

nede olsa bir insandır, ölmek ihtimali vardır” dediler. Şeyh:”-Hakk’ı talepte ölmek 

noksan olarak yaşamaktan yeğdir” diye cevap verdi.  

Kendisinin dört seçkin halifesi sırasıyla:”Kasım Çelebi, Şeyh Sinan- Erdebili, Şeyh 

Üveys Dede ve postnişinleri Sünbül Efendi”dir.  

  

Şeyh Kasım Çelebi Hazretlerini Beyan Eder 

O, revende ve ayende olan şeyhlerin hamisi, hakikat erlerinin ruhudur. 

  

Şeyh Sinan Erdebili Hazretlerini Beyan Eder 

O, cavidani ilmlerin arifi, alem ve ademin canıdır. 

  

Şeyh Üveysi Mudurni Hazretlerin Beyan Eder 

O, keşif ehli şeylerin ve irfan mürşitlerin seçkini ve asrının kutbudur. 

Müderrislerinden “Mevlana Davud”, şeyhin keramet gösterdiğini işitip onu mat etmek 

üzere onun va’z etmekte olduğu yere gitti. Müfti efendinin aklına her zaman şöyle bir 

soru gelirdi: “- Tesbih sırasında Sübhanallah demek, hamd ve Tekbir’den, Tekbir’de 

hamd ve tesbih etmekten daha önce gelmesi gerekmez miydi ? Bunun hikmeti ne idi 

?”diye düşünürdü. O bu düşüncesini Şeyh Üveys Hazretleri’ne nakletmeden önce Şeyh 

bunu keşfederek:”- İslam mülkünün Resulu(sav)’nün bu husustaki haberi şöyledir:-

Masiva’llah’dan abidlerin kalplerini temizledikleri gibi temizlemeyenler Hakk’ı 

kemaliyle anlayamazlar ve Hakk’a layıkıyle şükredemezler. Onun için böyledir” dedi. 

Sümbül Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, Resulün varisi olan tarikat ehlinin mürşidi şeriatin müftisi, şeriat ve tarikat 

bahçesinin misilsiz gülü ve bülbülü, zikir ve tevhid ehlinin seçkinidir.  

Zamanın müftisi İbn Kemal, Kemalpaşazade Ahmet Şemseddin efendiden devrinin 

seçkinlerinden biri tarafından acaip bir mesele hakkında fetva istenmişti. Müfti efendi 

bu konuda birçok kitapları tetkik ettiği halde hiçbir bilgiye rastlamadı. Müfti efendi bu 

sıkıntı ve ıstırap içinde bir taraftan o konuyu araştırırken birden o konuyu keşfediverdi. 

O kadar sevindi ki aşka gelip üç kere semah etti. fakat o halini hiç kimseye 

söylememişti. Sümbül Efendi şeyhülislama Meşihat makamına vararak müftiye: ”- 

Sema haram mı yoksa helal mi? diye açıkça sordu. Müfti efendi: ”- Halal değildir, 

şüphelidir” deyince, Sümbül Efendi; ”- Dünya işlerine ait bir mesele üzerine tereddütsüz 



sema etmeyi caiz görüp kendinizi buna mecbur kılıp, dervişanın Allah kapısı olan 

uhrevi mertebelerin keşfi ve fethine tahammül edememeleri sebebiyle sema ve deveran 

etmelerini mazur görmemek insaf ehline yaraşmaz “deyip, kerametini izhar etti. 

Meşhur dört halifesi sırasıyla Şeyh Cemaleddin-i Akşehri, Şeyh Maksut Dede, Şeyh 

Çavdarlı Ahmet Dede ve postnişini Şeyh Merkez Muslihiddin Musa Efendi’dir. 

  

Şeyh Cemalüddin-i Akşehri Hazretlerini. Beyan Eder 

O, ukba yolunun mürşidi, dünya saltanatını terk eden azizanın seçkinidir. 

Hilafetle Akşehir’e görevlendirildi. Kendisine gelen sadaka nezir ve hacet erbabının 

yardımlarıyla bir zaviye bina etmeye kalkmış fakat çatının yapımı için gerekli kalas 

bulunamamış, bunun üzerine ustalardan birine kısa bir kalasın ucunu tutturarak 

kendisiyle beraber çekmiş ve sırık uzamış. Bunu gören halk ve hrıstiyan ustalar şeyhe 

ittiba etmişler. 

  

Şeyh Maksut Dede Hazretlerini Beyan Eder 

O, halkı Hakk’ irşad eyleyen ve batın sırlarını halka apaçık gösteren, feleğe hükmeden 

Hakk dostlarının seçkini Allah’ın Vedud isminin mazharı olan Şeyh Maksut Dede 

hazretleridir. 

  

Şeyh Ahmet Çavdarlu Hazretlerini Beyan Eder 

O, gönül ikliminin sultanı Hakk’a giden yolların mihmandarı ve irşad ehlinin seçkin 

mürşididir. 

Kerametlerinden biri şöyle nakledilir: “- bir gün bir yerde dervişleriyle sohbetler 

ederken aniden dağdan büyük bir kaya parçası çığ gibi kopup şeyhin ve dervişlerinin 

üzerine gelirken dervişler feryad edip, şeyhe gösterdiler. Şeyh hemen kayaya dönüp: “- 

Ey dağ Allah’ın emriyle şu kayayı tut, onu durdur.” Dedi. Allah’ın kudretiyle birhayli 

yer inip, hızlanmış olan o kaya parçası yerinde donup kaldı. Halen o kaya orada 

durmaktadır 

Şeyh Merkez Muslihüddin Hazretlerini Beyan Eder 

O, vücut dairesinin merkezi olup şahadet ve kayıtlar aleminden daima uzak kalan 

azizan taifesinin kutbudur. 

Dervişleri, Sümbül Efendiye “-Beka alemine göçtüğünüzde, yerinize kimi layık 

görürsünüz?” 



dediklerinde, Şeyh hazretleri, “ Kim olursa olsun, taşradan hangi halifemiz daha önce 

zaviyemize girerse seccademiz onundur” dedi. Hüda’nın hikmetiyle o gece vefat etti. 

Vefatının sabahı erkenden Merkez Efendi zaviye avlusunda göründü.  

Bir gün Ebu-l Feth Mehmet Han Camiinde bir hintliye rastlar. Kulağına birşeyler 

söyler ve o kişiyi kendisine halife yapar ve hindistana irşad için gönderir. 

Kendisinin dört halifesi vardır: “- Oğlu Merkezzade Şeyh Ahmet Efendi, Köse 

Muhyiddin Efendi, damadı Müslihüddin Efendi, postnişini ve Kaim-i makamı Şeyh 

Yakub Efendi Hazretleridir. 

  

Merkezzade Şeyh Ahmet Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, Ahmed(sav)’in nuru, sırlar aleminin ve vecd ikliminin sultanıdır. 

  

Şeyh Köse Muhyiddin Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, yakin ehlinin gözünün nuru, din erbabının sevinci idi. Merkez Efendi: “-Bunca 

zamandır dörtyüz halife yetiştirdim, amma Köse Muhyiddin Efendi gibi kamil olanını 

görmedim” dedi.  

  

Şeyh Muslihuddin Hazretlerini Beyan Eder 

O, hayırlı ulaştırıcı şeyhlerin temiz soyundan ve Şeyh hazretlerinin damad-ı 

muhteremleridir zahiri ilimlerde akranına üstün olduğu gibi, tarikat ve hakikatte de 

seçkinlerdendir. Tarikati tamamladığı sırada Merkez Efendi Hazretleri kendisini damat 

edinip, onu taşradaki bir zaviyeye şeyh olarak görevlendirmiştir. 

  

Şeyh Yakub Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, rağbet ehlinin sultanı, burhan ehlinin matlubu, saliklerin kalplerinin nuru ve hak 

yolunun gerçek rehberidir. 

Sülukunun ilk yıllarında idi. Bir kere ikindi namazının sünnetini ihmal etmiştim. O gece 

şuhul haline girdiğimde, karşıma çıplak bir zat geldi. Ben: “-Edep yerini ört, niçin böyle 

çıplak dolaşıyorsun,?” diye sordum. O zat bana: ”- Beni sen çıplak bıraktın. Üzerimdeki 

elbiseleri aldın, birde bana çatıyorsun” dedi. Ben: “-Allah saklasın ben bir şey 

yapmadım” dedim. O zat: “- Ben ikindi namazının sıfatıyım. Sünnet benim elbisemdir, 

sünneti kılmadın ve bende böyle çıplak kaldım. Bu halimin sebebi sensin” dedi. Ben bu 

halden sonra beş vaktin sünnetlerinden hiç birini terk etmedim” diye buyurmuştur.  

  



Şeyh Sinan Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, devrinin müfessir ve alimlerinin mürşidi ve tevhid ehlinin ve yakin ehlinin 

rehberidir.  

  

Şeyh Mehmed Şuhudi Efendi Hazretlerini Beyan Eder 

O, ahlak ilminin tabibi ve piri merd-i Habibin Sultanı, Şeyh Şuhudi Efendi’dir. 

Şeyh Mahmud Dede Hazretlerini Beyan Eder 

O, pirlerin piri nasihat ehlinin ve tarikat yolunun rehberi, aşık şeyhlerin seçkinidir. 

  

ÜÇ KİTABIN ORTAK AYETLERİ 

Kur'an, İncil ve Tevrat bugüne kadar hep farklılıkları ile konuşuldu. Ya 

ortak noktaları? İşte ortak ayetler...  

 

Üç Kutsal'ın ortak ayetleri 

"Allah Birdir" 

 

Kur'an-ı Kerim 

"Sizin İlahınız tek bir İlah'tır; O'ndan başka ilah yoktur..." 

(Bakara Süresi, 163" 

 

"....O Allah birdir"  

(İhlas Süresi, 1" 

 

İncil 

"...Tanrımız olan Rab tek Rab'tır. Tanrı olar rab'bi bütün yüreğinle, 

bütün canınla, bütün aklında ve bütün gücünle sev..."tanrı tektir ve 

O'ndan başkası yoktur" demekle doğruyu söşyledin" 

(Markos, 12:29-32) 

 

Tevrat 

"Ya Rab, bir benzerin yok, sen'den başka Tanrı'da yok!" 

(1. tarihler, 17:20) 

 

"Rab, kendisi Allah'tır, O'ndan başkası yoktur bilesin diye sana bu 

gösterildi" 

 

Üç kutsal kitapta yer alan diğer ortak noktalar 

 

- Yalnızca Allah'a kulluk etmek 

-Allah'ı bırakıp putlar edinenler 

-Allah'ın indirdiği söze teslim olmak 

-Haksız yeni insan öldürmemek 



 

-Zina yapmamak 

-"Rızkı veren Allah'tır" 

-Mal yığıp biriktirmek 

-Allah Herkese yaptığının karşılığını verecektir. 

  

Tahiri Mutlu 

Yusuf Sıddık 

  

 
l900 yılında Isparta'nın Atabey kazasında doğdu. Bediüzzaman'ın yakın talebelerindendir. l943'de Denizli, 

l948'de Afyon hapislerinde Bediüzzaman'la birlikte bulundu. 

l977'de vefat etti. 

  

  

Güller beldesinin gülü 

  

Fikrim ve gönlüm onun hatıralarıyla dolu... Makinadaki şeritten onu dinliyorum. Ötelerden. Nur âleminin 

derinliklerinden, ebedlerinden sesleniyor sanki... 

Kur'ân için çırpınan, didinen, göz yaşı döken, mübarek hayali karşımda duruyor. Tebessüm ediyor, dosta 

kavuşmanın sevinci içinde "Yâr ile hemdem" olmanın bayramını ediyor. 

Atabeyli Mehmet Tahirî Mutlu... l900-l977 Nisan!... 

İşte güller beldesinin gülü Tahirî Mutlu.. 

Meleklerin gül demetleriyle karşıladıkları bir evliya... Ama kendisi velayetini bilmeyen bir bahtiyar veli... 

Selâm olsun sana Tahirî Ağabey! 

Defterdeki yoklamada bizi "yok" hanesine yazmayasın. Elinde yılların yıprattığı bir dua, niyaz ve münacat 

kitabı vardı. Burada isim isim insanları sıralamıştı. Hep dua ederdi, yalvarır, yakarırdı. Geceleri, seherleri... 

İlâhî! Yoklama gününde, defterindeki listede bizi unutma, yoklar hanesine, hiçler sayfasına yazma. 

Devamsızlıktan sınıfta kalmayalım. O mahşerî kalabalıkta, şayet sesimiz boğuk ve kısık çıkarsa, bizi duy, 

buradayız dediğimizde bizi mevcut göster. 

Gür sesinle, tâdat günü, ismimizi tam ve var'dır sayfasına yaz.  

Tahirî Mutlu... Gerçekten mutlu bir insandı. Mutlu mes'ut bahtiyar Üstad'ın mutlu bir talebesi. Ne mutlu 

ona... Ne mutlu temiz Tahirî'ye... 

Tahirî Mutlu'yu dinliyorum şu anda, geliniz isterseniz, size de dinleteyim bu mutlu sesi. Anatole France'in 

dediği gibi : 

"Bu hatıra kırıntılarından da hoşlanabilecek kimseler bulunabilir." 

  

  

 
 

Tahirî, Lütfi'nin yerini alır 

  

"Üstad Hazretleri Barla'da bulunduğu yıllardaydı. Bizim Atabey'den ve civar köylerden yanına giden ve 

ona talebe olanlar vardı: Küçük Lütfi, Mesut, Hafız Ali, Küçük Zühtü. Bu arkadaşlar, daha sonra Eskişehir 

hapsine de gitmişlerdi. 

"Küçük Lütfi, Eskişehir hapsinden döndükten sonra vefat etmişti. Kendisi Hafız Ali'nin akrabası olurdu. 

Vefatına biz de gitmiştik. Defnettikten sonra, merhum Hafız Ali, İmam H.Mustafa'ya beni göstererek, "Lütfi'nin 

yerini boş bırakalım. Tahirî, Lütfi'nin yerini alır" diyordu. 

"Demek kısmetimiz varmış..... Cenab-ı Hak nasip etti. Daha önceleri, l930 yıllarında da tanırdım. Ama asıl 



Nur'un hizmetine girişim l935'den sonra oldu. 

  

  

Üstad'a Lemeat'ı götürmüştüm. 

  

"Kastamonu'da Üstad'ın ziyaretine gitmiştim. Bastırdığım eserleri, İstanbul'da Sahaflar çarşısında 

bulduğum Lemeat'ı götürmüştüm. Çok sevindi, Lemeat'ı Sözler'in arkasına yazdırdı. Dersler yaptı. O günkü 

sevinç içinde, bana, Mevlâna Halid Hazretleri'nin cübbesini giydirmişti." 

*** 

Tahirî Mutlu, mektuplarda geçen bazı tabirleri şöyle anlatıyordu: 

"Mübarekler heyeti : Kuleönü talebeleridir... 

"Medrese-i Nuriye : Sav Köyü.. 

"Gül Fabrikası sahipleri : Hüsrev Altınbaşak, Rüştü Çakın, Refet Barutçu... 

"Nur fabrikasının mensupları ise: H.Ali Ergün, Büyük Ruhlu Küçük Ali, H.Mustafa ve Tahirî Mutlu..." 

  

  

İhtiyarların genci 

  

Nur hizmetindeki müstesna sadakat ve doğruluğu ile, bir yıldız gibi parlamıştı. Eserlerin yazılmasında, 

matbaalarda basılmasında, her yerde çeşitli şartlar altında unutulmayan hizmetleri olmuştu. 

İslâmköylü Hafız Ali'nin varisi, Nur fabrikası mensubu Tahirî Mutlu, Üstad'ın yine başka bir tabiriyle 

"İhtiyarların genci" şimdi hakiki gençlik diyarına gitmişti. 

Uzun boylu, ak sakallı, iri, kalın kaşlı, gür maveraî bir sesi vardı. Konuşurken sanki, başka 

âlemlerden,ötelerden, ebediyetten gibi gelir sesi. 

Huzur ve sükûnla dolu bir dünyası vardı. Zaman zaman onun bu huzurlu dünyasından huzur almaya 

giderdik. 

  

  

 
  

Cübbenin tapusu 

  

Yine böyle bir ziyaretine gitmiştim. Doyumsuz sohbetinden, yine istifade etmek istemiştim. 

Üstadından bir yâdigar, bir mübarek namaz cübbesi vardı. Bunun kendisine ne zaman intikal ettiğini 

sordum. Hemen kalkarak "Cübbenin tapusu" dediği yine Üstadının el yazısı olan bir kâğıdı tutuşturdu elime... 

Bu yazıda, bizzat Bediüzzaman l943'de Denizli hapsinde bu cübbeyi Tahirî Mutlu'ya hediye ettiğini yazıyordu. 

Cübbenin kendisine gelişini şöyle anlatıyordu : 

"Denizli hapsine gitmeden evvel iki cübbesi vardı. Bunlardan birisini 'Nur Fabrikasının Sahibi' dediği 

Hafız Ali Efendiye [Ergün] vermişti. Fakat bundan H. Ali'nin haberi yoktu. Bir arkadaş vasıtasıyla göndermişti. 

Denizli'de Ali Efendi vefat edince, Üstad cübbeyi bir senet mukabiline bana verdi." 

Son görüşmemizde bir çocuk safiyet ve masumiyetiyle "Cübbenin Senedi" dediği yazıyı çıkarıp bana teslim 

etmişti. Bu yazıda şunları okuyorduk : 

"Bismihi Sübhanehu 

"Aziz, sıddık, kahraman, ikinci Hüsrev, ikinci Hafız ali ve onun ve Lütfi'nin varisi ve birinci Tahirî 

kardaşım: 

"O meşlahı sana hediye ediyorum. 

Kardeşiniz Said Nursî" 

  

  

Sarsılmayan sadakat, aldanmayan zekâ sahibi Tahirî 



  

Kendisi bir tevazû abidesi sanki.... Melekler gibi tertemiz, lekesiz bir mü'mindi. Ak saçını İslâmiyete 

hizmette ağartmıştı. Nur gibi parlayan bir nâsiye ve bembeyaz bir sakal... 

Kendisiyle ilgili, kendisini yücelten hatıraları pek hatırlamıyordu bile... 

Üstad'ın onun için "Sarsılmayan sadakatı, aldanmayan zekâsiyle" diye onu tarif tavsif ediyordu. 

  

 
  

  

Bir Veliyy-i Azîm 

  

Afyon Hapishanesindeki Nur talebeleri arasındaki bazı üzücü olaylardan dolayı, el açıp yalvaran 

Bediüzzaman : 

"Ya Rabbi! Yok mu bir talebem?' diye Cenab-ı Hakka iltica ettiğim zaman birnden bana Tahirî gösterildi" 

diyor ve anlatmaya devam ediyordu. 

"Tahirî, o zaman seni bir veliy-yi azîm, bir kutup tahayyül ettim. Sonra baktım ki, sen istihdam 

olunuyorsun." 

Burada Bediüzzaman, Tahirî Mutlu'ya soruyor : 

"Tahirî, istihdam olduğuna mı razısın, yoksa benim zannımda [veliy-yi azîm] olmasını mı istersin?" 

Mübarek veli Tahirî Mutlu, Üstad'ının sualine şöyle cevap veriyor : 

"İstihdam edilmemi isterim, Üstad'ım..." 

"Maşaallah!... Gerçi velidir" diyor. 

Ama bunları kendisi anlatmıyordu. Sorduğumuzda, "Hatırlamıyorum" diyordu. O hizmetle ilgili meseleleri 

hatırlıyor, anlatıyordu. 

Kur'ân hizmeti: İman hizmeti... Nur hizmeti... yarım yüz yıl, ömrü bu mukaddes hizmetin içinde geçmişti. 

Karakollar, hapisler, onun bu hizmet uğrunda geçtiği menziller ve duraklardı. 

  

  

Atabey'de bize çelebiler derlerdi 

  

Son ziyaretimde aslını, dedelerini sormuştum kendisine. "Babamın dayısı Mevlânâ'ya bağlıydı. Mevlânâ 

postnişiniydi. Bu sebepten bize Atabey'de Çelebiler derlerdi. Soyadı kanunu mecburiyetinde, soyadı olarak 

Çelebi'yi almıştık. O yıllarda Atabey'e gelen bir mülkiye müfettişi :'Hâlâ bu çelebilik kalkmadı mı?' diye, bizim 

bu soy ismimizi almamıza razı olmamıştı." 

  

  

"Tahirî, işte sen böyle diyebilirsin" 

  

Yirmi Sekizinci Söz, Nur Risalelerinden cennetle ilgili bir risaledir. 

Bir gün Bediüzzaman'ın huzurunda Tahirî Mutlu'nun da olduğu bir derste bu Risaleden bir parça 

okunmuş : 

"İnsan olan insan diyebilir ki: 'Benim Hâlıkım, bu dünyayı bana hane yapmış; güneş benim bir lambamdır; 

yıldızlar benim elektriklerimdir; yeryüzü çiçekli-miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir' der Allah'a 

şükreder." 

Dersin tam bu kısmında Üstad Bediüzzaman şöyle der: 

"Tahiri, işte sen böyle diyebilirsin" 

Gerçekten Tahirî Mutlu, bu kudsî dersin sırrına ermiş insandı. Uzun ömrünün, büyük bir kısmını 

Üstadıyla ve onun iman hizmetine yardımcı olmakla geçirmişti.  

  

  



Sakın yine gülsuyu içmeyesin 

  

Bir yaz günü sıcaklar İstanbul'u yakıp kavuruyor. Kocamustafapaşa'daki evine ziyarete gitmiştim. Evi çok 

yüksekti. Biraz da süratli merdivenleri çıktığımdan, terlemiş ve çok yorulmuştum. Yedi katı süratli çıkmanın 

kalb çırpıntıları içinde, oradaki arkadaşlardan biraz soğuk su istemiştim. Onlar da buzdolabında soğuk suyun 

olduğunu söyleyince hiç durmadan samimiyetle gelen bir hareketle, buzdolabını açtım. Buz gibi buğulu soğuk su 

şişeleri dizilmişti. 

Şişelerden birini alarak, bardağa doldurdum. Kuruyan dudaklarım soğuk suyun hasreti içinde, bir ağız 

dolusu buz gibi su, mideme inmiş. İkinci yudum atacaktım ki, midem tersine döndü âdeta. Süratle lavaboya 

koştum.. 

Yanlışlıkla bozdolabındaki gül suyunu içmiştim. 

Atabey'in gül suyunu, soğuk su zanniyle, hararetin verdiği iştiyakla yudumlamıştım. 

Her ne kadar istifra ederek atmaya çalıştımsa da mümkün olmadı. Durumu öğrenen mübarek insan, Tahirî 

Ağabey, gülüp duruyordu. 

Bu hâdiseden sonra kendisiyle her karşılaştığımda, daima gülerdi rahmetli... "Sakın yine gül suyunu 

içmeyesin" derdi. 

Belki on beş gün, ağzımdan gül kokusu geliyordu. Nefesimden bile gül kokusu çıkıyordu. 

Derin derin güler durur, gül suyunu hatırlardı. Gül şehrinin güller gibi hoş, temiz insanı, makamın 

cennetin gül bahçeleri olsun. 

  

  

 
  

Üstad, Tahirî'nin hatırı için suçlu talebesini affederdi. 

  

Üstadının yanında çok ehemmiyetli yeri ve mevkii vardı. Bazan Üstad Bediüzzaman, bazı talebelerine kızıp, 

darıldığı zaman, o hiddet anında, içeri Tahirî Mutlu girince, o hiddet halinden çıkan Üstad, hep onun hatırı için, 

o suçu bağışlayıp affedermiş. 

Bir anda o hiddetli, öfkeli hali hemen değişip: 

"Tahirî! Gel.." diye tebessümle karşılarmış, rahmetliyi.. 

Ey Allah'ın veli kulu! 

Eyüpsultan tepelerinde, ebediyetlerin nurlu dünyasından, şu karanlık dünyamıza ışık, himmet ve mânevî  

yardımını esirgeme! 

  

  

Sahaflar'da Üstad'ın eski eserlerini buldum 

  

Tahirî Mutlu, Üstad Bediüzzaman'la alâkalı hatıratının devamında şunları anlatmıştı : 

"l942 senesinde İstanbul'da kırk beş gün kaldım. Bozkurt Matbaasında, Ayetü'l-Kübra'yı bastırmıştım. O 

zaman ekmekleri karne ile alırdık. Halk Partisi devrinde her şey karne ile satılırdı. Karneyi belediyeye imzalatır, 

ondan sonra ekmeği alırdık. 

"Sık sık Sahaflar Çarşısına uğrayarak, 'Bediüzzaman'ın eserlerinden varmı?" diye sorar, soruştururduk. 

Bu sırada, Üstad'ın eski eserlerinden, İşaratü'l-İcaz, Hakikat Çekirdekleri ve Lemeat'ı bulmuştum. 

"Ayetü'l-Kübra'yı bastırdıktan sonra vapurla İnebolu'ya gittim. 

Oradan da Kastamonu'ya geçtim. 

"Kastamonu'da Üstadla görüştüm. Üstad sevindi. Bilhassa Lemeat'ı görünce çok memnun oldu..." 

  

  

Üstad Lemeat'la ilgili ne diyor? 

  



Hâdiseyi bir de Bediüzzaman'ın mektubundan takip edelim : 

"Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'âniyede kuvvetli arkadaşlarım, 

"Bu defa kahraman Tahirî'yi umumunuz namına gördüm. Ve onda bir Lütfi. bir Hafız Ali, bir Hüsrev ve 

bir Said [fakat genç Said] müşahade ettim. Cenab-ı Hakka çok şükrettim. Bu defa onun kokusunu alıp, O daha 

gelmeden, benim yanıma gelen komiser ve taharri adamları münasebetiyle, benden talebeler tarafından sual 

edilen bir mesele, belki size de bir faidesi var diye gönderildi." [Kastamonu Lâhikası, Shf: l06] 

Müteakiben gelen mektuplarda, yine Lemeat konusuna temas eden Bediüzzaman: 

"Kahraman Tahirî'nin bana getirdiği bir nüsha Lemeat'ı çok kıymettar gördüm. Eğer bir nüsha daha o 

havalide varsa, siz de o parçayı nüshalarınızın âhirine yazarsınız. Zaten Lemeat, kendisi de harikadır. Ramazan-ı 

Şerifte, yirmi gün zarfında, nesir bir surette tekellüfsüz, birden yazılmış. Sonra baktım, sehl-i mümteni gibi, nesr-

i manzum ve nazm-ı mensur suretine almış." [Kastamonu Lâhikası, s. l33] 

Lemeat, parlayışlar, parıltılar mânasına gelmektedir. Eser 48 sayfadır. Ayrıca sonunda "Tarihçe-i Hayatın 

Zeyli" diye iki sayfalık bir ek bölümü vardır. 

Bu ek bölümde Abdülmecid Nursî'nin ve Abdurrahman Nursî'nin birer küçük manzumeleri yer 

almaktadır. 

29xl9 ebadındaki eserin yeniden neşri sırasında, müellifi Bediüzzaman tarafından bazı değişikliklere tabi 

tutulmuştur. 

Sözler isimli eserinin sonuna, yeni harfleriyle eklenen Lemeat, l957 yılında bizzat müellif tarafından bazı 

değişikliklere tabi tutulmuş, bazı çıkartmalar yapılarak daha da küçültülmüştür. 

  

  

Üstadın hazin Barla ziyareti 

  

Bediüzzaman'ın Nur Risalelerinin ilk dershanesi olan Barla'dan ayrılalı yirmi yıla yaklaşmıştı. Bu yirmi yıl 

zarfında belki yirmi şehir daha gezmişlerdi. 

Bütün menfi hâdiselere rağmen o, hür başıyla, beyaz sarığıyla bütün inkâr dünyasına karşı meydan 

okuyordu. 

Başlattığı maneviyat harekâtını, çeşitli engellere, manialara rağmen başarı ile yürütüyordu. 

Barla'yı çok özlemişti. Ana ocağı, baba yuvası gibi hasret duymuştu. Yeşil Barla'ya.. 

"Nurs karyesine karşı olan sıla-ı rahimden daha ziyade bir saikle geldim Barla'ya" diyordu. 

Yediden yetmişe Barlalılar, "Hoca Efendi" gelmiş diye koşa koşa karşılamaya çıkmışlardı. 

Gençler, ihtiyarlar, çocuklar, kadınlar hepsi ayaklanmış Üstad'ı, Hoca'yı karşılamaya koşuyorlardı. 

Üst yoldan belediye binasının önündeki meydana girmişti arabası, Sevgi dolu, şefkat dolu gözlerle 

süzüyordu etrafı... İki kolunda iki sevgili talebesi vardı : Zübeyir Gündüzalp ve Tahirî Mutlu.. 

Dik ve taş yokuşu yavaş yavaş iniyorlardı. Baharın gülleri açmış, mis gibi kokuyordu etraf.. 

Barla'ya ilk geldiği günler onun yardımına koşanlardan Mustafa Çavuşlar, Muhacir Ahmedler ebediyet 

âlemine göçmüşlerdi. 

Dik yokuşu inerken, Mustafa Çavuş'un evinin önünden geçerken, kapıda asılı duran koca kilide gözleri 

takılınca o şehla gözler yaşla doldu. Ağlıyordu koca Bedi... Eski dostlarını, ilk talebelerini düşünerek ağlıyordu. 

Hayali yıllar öncesine gitmişti. 

İki kolundaki iki sevgili talebesiyle iniyordu. Yavaş yavaş dershanesine doğru.. 

Yıllar çabuk geçiyor... Bugün hiçbirisi maddeten yok aramızda l97l'in Nisan ayında Zübeyir Gündüzalp'i 

kaybettik. l977'nin Nisan'ında Tahirî Mutlu'yu yolcu ettik âhiret âlemine. Bunlar aramızda artık maddeten 

yoklar, ama mânen, rûhen yanımızdadırlar. 

  

  

Tahirî Mutlu Ağabey'e 

  

"Sen ki, Nur bahçesinin nadide gülüsün. 

"Aziz ruhuna Nurdan haleler bürünsün, 



"Fecirlerden makberine Nurlar dökülsün, 

"Fecirler ki, ne kadar zinde ve mutlu, 

"Sen mutlusun, biz mutluyuz, İslâm mutlu..." 

   

M.Ziya Akça 

  

Kaynak : Son Şahitler, Necmeddin Şahiner 

Fotoğraflar : www.ispartanur.net  

  

Zübeyir Gündüzalp 

Necmeddin Şahiner 

  

 
Bediüzzaman Hazretlerinin Talebelerinden 

Merhum Mağfur Zübeyir Gündüzalp 

1920 - 1971 

  

Bediüzzaman Said Nursî'nin en yakın talebelerinden olan Zübeyir Gündüzalp 2 Nisan 1971 tarihinde 

vefat etmişti. Ömrü, fedakarlığın en üst sınırlarında geçmiş; inanılmaz ağırlık ve zorluklara rağmen 

sabırla, metanetle ve sadakatle Kur'an'a ve iman hakikatlerinin neşrine adamıştı. 

 

İşte böyle bir dava adamını az da olsa tanıyabilmek için veya bilgilerimizi tazelemek için önce kısa bir 

biyografisini, ardından yakın dava arkadaşları olan Mehmed Fırıncı, Mehmed Emin Birinci ve Abdullah 

Yeğin'in dilinden Zübeyir Gündüzalp'i aktarmak istedik. 

 

Zübeyir Gündüzalp kimdir? 

 

Zübeyir Gündüzalp 1920 senesinde Konya'nın Ermenek kazasında dünyaya gelir.  

Babasının adı Mehmet, annesinin ise Seyyide'dir. Ezan sesiyle kulağına ismi, Zîver diye konmuş; ancak 

daha sonra Üstâdı, bu ismi Zübeyir şeklinde değiştirmiştir. İlkokulu Ermenek'te bitiren Zübeyir 

Gündüzalp, iki kız-iki erkek olmak üzere kendisiyle beraber dört kardeştir. 

 

İlkolkuldan sonra, Ermenek'te ortaokul bulunmadığı için Silifke'ye gitmiş, 1939 senesinde ortaokulu 

burada bitirerek memleketine dönmüştür. Ermenek'te postahane memurluğuna başlayan Gündüzalp, bir 

müddet sonra askere gitmiş, akabinde ise Konya Postahanesinde telgraf muhabere memuru olarak 

çalışmaya devam etmiştir. 

 

Risâle-i Nurları, bu memurluk yıllarında tanımıştır. Üstadını ilk defa 1946'da Emirdağ'da ziyaret etmiş 

ve kendisine "Memuriyetten ayrılıp, yanınızda hizmet etmek istiyorum" demiştir. Üstad da ona; 

"Vazifene devam et, Konya'da daha çok hizmet edersin. İnşaallah, ileride alırım seni yanıma" demiştir. 

 

Gündüzalp, 1948'de Afyon'da tutuklanarak Üstadıyla birlikte altı ay hapis yatmıştır. Bu tarihten itibaren 

Bediüzzaman Hazretlerinin vefatına kadar hep yanında kaldı. Yanlışlıkla tahliye edildiği zaman, sırf 

Üstadından ayrılmamak için, tahliyesinin yanlış olduğunu bildirerek, tekrar tevkif edilmiştir. 

 

27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra memleketi olan Ermenek'te mecburi ikamete tâbi tutuldu. Burada bir 

süre kaldıktan sonra, gizlice Ermenek'ten ayrılarak Ankara'ya gitti. Altı ay kadar Ankara'da kaldı ve 

http://www.ispartanur.net/


1961'de İstanbul'a geldi. 

 

Zübeyir Gündüzalp, 2 Nisan 1971'de Süleymaniye Kirazlı Mescid Sokağındaki ikâmetgâhında vefat 

etmiş; cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınarak, Eyüp Sultan Kabristanına defnedilmiştir. 

 

Gündüzalp'i unutulmazlığa yükselten, hiç şüphesiz en zor şartlarda İslâm'a, iman ve Kur'ân 

hakikatlerine gönül vermiş olması, bu hakikatlerde billûrlaşıp İslâm'a ayna olması, hayatını fedâ eder 

tarzda kendini bu kudsî hizmetin karasevdalısı haline getirmesidir. 

 

Hz. Üstad ona husûsî bir itina gösterirdi. Çünkü o, kendisinden sonra hizmeti her şeyiyle omuzlayacak; 

dalgalanmalara ve şiddetli fırtınalara rağmen mesleğini devam ettirecek; kudsî hizmeti hiç tâviz 

vermeksizin sonrakilere devredecekti. 

 

Mehmet Fırıncı: Üstad Hazretlerine bağlılığı muhteşemdi 

 

Zübeyir Ağabeyle senelerce birlikteliğiniz oldu. Bize onu anlatır mısınız? 

 

Zübeyir Ağabey hakikaten çok cehd sahibi biriydi. 

 

Ermenek'e gitmiştik. Oradaki akrabaları, ağabeyi Haydar Gündüzalp, kardeşleri ve asker arkadaşlarıyla 

görüştük. Enteresan bir zat. Üstad'la tanışmadan evvel de kendisi manevî bakımdan çok cehd ve gayret 

sahibi.  

  

Meselâ asker arkadaşları anlatıyor: "Biz askerde akşama kadar çalışırdık. Bir çamlık tepe vardı, 

akşamleyin oraya giderdik. O orada bağıra bağıra zikrederdi. 'Allah, Allah' diye bağırırdı dağlara." 

Tabiî askerde, daha 21 yaşlarında genç bir çocuk. "Hemen hemen her akşam oraya çıkardık" diyorlar.  

 

Demek ki orada ruhuna huzur geliyor. Bunları dinlemiştik. Konya'da Risâlelerle herhalde posta memuru 

iken tanışmış. Halıcı Sabri Efendi var. Allah rahmet eylesin. Üstadla Afyon hapsinde beraber 

bulunmuştu. Onun vesilesiyle Risâle-i Nur'u tanıyor. Sonra orada, benim  

bildiğim, Muhsin Alkonevi, Ziya Arun ve Rıfat Filizer gibi kimselerle beraber Risâle-i Nur hizmetinde 

bulunurlar. 

 

Sonradan Afyon hapsi esnasında Üstad'la daha yakından temasa geçer. Hatta kendini tevkif ettirmek için 

ihbar ediyor. Ceylan Ağabeye sormuş: "Ben hapse girmek istiyorum, bir türlü beni almıyorlar." Ceylan 

Ağabey de "İnönü'ye telgraf çek" demiş. O da "Said Nursî'nin en yakın adamlarından biri, falan yerde 

posta memuru" diye telgraf yazıyor. Ondan sonra hemen almışlar içeriye. Enterasan, eşi bulunmaz bir 

fedakârlık sahibi. 

 

İstanbul'da kendisiyle aşağı yukarı 8-9 sene beraber yaşadık. Üstadın sağlığında da zaten devamlı Hz. 

Üstadın yanındaydı. 1954'ten sonra biz gittiğimizde hep görüşüyorduk. Hz. Üstad bana bir kaç defa 

"Benim yerime Zübeyir, Ceylan ve Sungur ile istişare edersin" demişti. O zaman devamlı İstanbul'daki 

neşriyat işlerini daha ziyade Zübeyir ve Ceylan Ağabeylerle istişare ederdik. 

 

Özetle, Zübeyir Ağabeyin Üstada bağlılığı muhteşemdi, tarif edemiyorum onu. Hz. Üstadın her hususta 

mürşid ve rehber olduğunu kabul ediyordu. Biz de öyleyiz ama biz biraz nefsimize uyuyoruz. Fakat o 

şöyle derdi: "Birşey hakkında kendimden karar vermem. Yarın beni kim kurtarır ahirette? Ama 

Üstaddan gördüğüm birşeyle hareket edersem, yanlış bile olsa Üstad kurtarır beni." 

 

Sungur Ağabeyden işitmiştim. Üstad, Sungur Ağabeye demiş: "Sen fenâfi'n-Nur olmaya mecbursun. 



Zübeyir de fenâfi'l-Üstad olmaya mecbur." Onun için o, Üstadda adeta fena bulmuştur. Üstad dostuna-

düşmanına karşı nasıl yapmış, nasıl düşünmüş, o da öyle olmaya çalışmıştır. 

 

Gençlere karşı da fevkâlade şefkatliydi. Onların muhafazası için çırpınırdı. Onlara her türlü yardımın 

yapılmasını söylerdi. O bu derece hassas bir insandı. 

 

  

 
Zübeyir Ağabey, Üstad'a olan bağlılığını, kendine bastırmış olduğu 

kartın arkasında yazdığı cümlesiyle ifade ediyordu 

  

 

M. Emin Birinci: Onu 'Zübeyir Ağabey' yapan Üstaddır 

 

Sizce Zübeyir Gündüzalp'i "Zübeyir Ağabey" yapan nedir? 

 

Onu Zübeyir Ağabey yapan Üstaddır. 15 sene Üstadın yanında kalmış. Onun şahsında öyle fani olmuştu 

ki, gece veya gündüz hangi saatte olursa olsun, Üstad bir ihtiyaç için yatağının yanındaki zile bastığında 

Zübeyir Ağabeyi hemen yanında bulurdu. Hatta bazan zile basar da duyamam diye kapının eşiğinde 

yatardı ki Üstad üzerine bastığında uyansın. Fedakârlık işte. Bu kadar olur... Zübeyir Ağabey Üstadın 

yanına ilk geldiğinde aralarında şöyle  

bir diyalog geçiyor: 

  

"Hoşgeldin kardeşim. Senin adın ne?" 

"Zîver efendim." 

"Hoşgeldin Zübeyir kardeşim." 

"Efendim benim ismim Zübeyir değil, Zîver." Üstad tekrar: 

"Hoşgeldin Zübeyir kardeşim." 

Derken ismi böyle Zübeyir olarak kalıyor. 

Üstad devam ediyor: 

"Kardeşim, sen buraya 'Bediüzzaman evliyadır, asfiyadır, duâsı kabul olur, bir duâ alalım şundan' diye 

gelmiş olabilirsin. Bir bu vardır, bir de 'İslâmiyete hizmet eden bir ihtiyardır, yardıma muhtaçtır' diye 

gelmiş olabilirsin. Sana iki seçenek. Git, 24 saat düşün, hangisini kabul ettiğini bana söyle." 

Zübeyir Ağabey "Dışarıya çıktım, sanki şüphe mi edeceğim? Hemen bildirdim  

'Üstadım kararımı verdim'" diyor. Üstad: 

"Hayır olmaz, 24 saat düşün, ondan sonra." 

Zübeyir Ağabey 24 saat sonra tekrar gelir. Üstad: 

"Hangisini kabul ettin?" 

"İkincisini." 

"Şimdi anlaştık. O zaman hemen şunu, şunu vs. yap."  

Üstad dört tane iş veriyor. Zübeyir Ağabey hemen Ceylan Ağabeyin yanına koşmuş.  

"Ceylan, herhalde ben Üstadın hizmetini yapamam" demiş. Ceylan Ağabey: 

"Üstadın hizmetini yapmak çok kolay" 

"Nasıl?" 

"Üstadın dediği şeylere aklını karıştırma." 

Sonraları meselâ Üstad gecenin saat üçünde diyor: "Zübeyir gel, valiye  

dilekçe yazacağız. Git şunu valiye ver." O hiç tereddüt etmeden bunları  

yapıyor. 

 



Abdullah Yeğin: Ona kıymet kazandıran sadakati 

 

Zübeyir Ağabeye Üstadın nazarında kıymet kazandıran nedir? 

 

Zübeyir Ağabeye Üstadın nazarında kıymet kazandıran onun sadakatidir.  Üstada çok bağlıydı. 

Kendisiyle üç sene birlikte kalmıştık. Bilgisinden ve derslerinden çok istifade ettik. Yerli yerinde 

konuşur, meseleleri gelir hep Üstad'a ve Risâle-i Nur'a bağlardı.Biz bir arkadaşımla Üstadın yanına gidip 

"Size hizmet etmek istiyoruz" dedik. Üstad da "Eğer bu adam bize duâ eder, duâsını alırız, vs. 

düşünürseniz kalamazsınız. Ancak, bu adam hem ihtiyardır, hem fakirdir deyip sadece yardım etmek 

için kalırsanız o zaman kalabilirsiniz" demişti.  

 

İşte Zübeyir Ağabey senelerce bu mânâda Üstadın hizmetinde bulundu. 

  

 
14 Mayıs 1970, Sultanahmet Meydanı, Av. Bekir Berk,  

Okay, Zeki, Soslu ve Zübeyir Abi 

  

2005-04-04 

Necmeddin Şahiner 

  

  

2005-04-02 

1.        Önce 23 yaşındaki Filistinli Moh’d Saleh’i tutukluyorlar, Şu anda bunda 

yanlış bir şey yok gibi…  

 

2.     Daha sonra Moh’d’un üzerinde bomba olma ihtimaline karşı onu hareket 

edemeyeceği şekilde yere yatırıyorlar. Hala anormal bir şey yok mu?  

 

3.         Onu hala yerde tutuyorlar ve ikinci bir Filistinliyi sorguluyorlar. Onu 

tamamen kontrol aldıkları ve duruma hakim oldukları görünüyor…  

  

4.      ( Bu yeterli değil mi? Şimdi üzerinde bomba olmadığına emin olmak (!) için 

elbiselerini çıkarıyorlar. Yerde neredeyse tamamen çıplak olduğundan tamamen 

silahsız ve tepkisiz, üzerinde bomba olduğuna dair hiç bir işaret yok. Peki İsrail 

gibi(!!!) insan haklarına saygılı, demokratik (!) bir ülke ne yapar ??? Onu 

tutuklar mı? )  



5.    Resim her şeyi söylüyor !!!  

 

(Sizler rahat evlerinizde oturuyorken bu katliamlar Filistin’de günlük hayatın bir 

parçası olmaya başladı. Şimdi en azından bu dosyayı herkese gönderin, özellikle Batılı 

tanıdıklarınız varsa onlardan başlayın ki onlar da Filistin’de neler olduğu hakkında 

fikir sahibi olabilsinler....) 

BÜTÜN DÜNYA ASLINDA BU KATLİAMLARI BİLİYOR FAKAT KİMSE NEDEN 

SES ÇIKARMIYOR. DÜNYA DA BİR KÜRESELLEŞME, BİR SÖMÜRGECİLİK 

ADINA EMPERYALİST ÜLKELER BORULARINI ÖTTÜRÜYORLAR.  

  

   

YÖNETMELİK 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan : 

  

            Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 

                        Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

  

MADDE:1-27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli 

Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64-üncü maddesinin dördüncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             

“İlköğretim okullarının 4 vr 5 inci sınıflarında özel bilgi,beceri ve yetenek 

isteyen;beden eğitimi,müzik,resim-iş,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,yabancı dil,iş eğitimi 

ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.Ancak ihtiyacın branş 

öğretmenlerince karşılanamaması halinde bu dersler yüksek öğrenimlerini söz konusu 

branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmetiçi 

eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir.Bunun 

da mümkün olmadığı durumlarda söz konusu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya 

devam edilir.” 

  

            MADDE-2-Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 



            “Geçici madde 1 – Birleştirilmiş sınıf uygulamasına son verilinceye 

kadar,Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri birleştirilmiş sınıf 

uygulaması yapan ilköğretim okullarında uygulanmaz.” 

  

            Yürürlük 

            MADDE 3 – Bu yönetmelik 1 / 9 / 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 

            MADDE 4 – Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. 

  

AKADEMİ 15.12.2005  PERŞEMBE 

 

Zülkarneyn  

Zülkarneyn hâdisesine gelince, bu isim Kur’ân’da bizzat zikredilir. “Sana 

Zülkarneyn’i sorarlar” (Kehf, 18/83) âyeti bunu ifade etmektedir.  

Ancak isim zikredilmekle birlikte, Zülkarneyn’in kimliği yine kapalı kalmaktadır ki, bu 

vak’ada da diğer hâdiselerdeki gibi meçhuliyet devam etmektedir. Ona Topal Filip’in 

(Philippos) oğlu Büyük İskender diyenler vardır. Halbuki Zülkarneyn, Hz. İbrahim 

devrinde yaşamıştır. Hatta bazı rivayetler, Hz. İbrahim ile Zülkarneyn’in 

görüşmelerinden bahsetmektedir. (İbn Kesir, el-Bidâye, 2/95-98) Bu itibarla Milat’tan 

300 sene kadar önce yaşamış olan Büyük İskender asla Zülkarneyn olamaz. 

Zülkarneyn’in Himyer’den olması ihtimal dâhilindedir. Çünkü Yemen lisanında 

isimlerin başına “Zülmenar”, “Zülyesar” vs. gibi “zü” getirilmesi âdeti vardır. Durum 

böyle olunca şark ve garptan maksat, baştan sona Afrika olabilir. Zülkarneyn’in oradan 

Çin’e uzanmış olması da mümkündür. Yukarıda söylediğimiz gibi yine ışıklar bulanık 

ve yine teşhis tam değildir. Acaba bu Zülkarneyn kimdir?  

Hz. Ali’den gelen bir rivayette, Zülkarneyn’in salih bir insan olduğu söylenmektedir. 

Peygamberliği ise şüphelidir. Durum böyle olunca da, böyle biri, katiyen gittiği yere 

sefahat götüren sarhoş ve ayyaş İskender olamaz. Hem Hz. İbrahim gibi ulülazm bir 

peygamber, İskender gibi birine sarılıp onu bağrına basmaz.  

Bir kere daha tekrar edelim; Zülkarneyn’in kim olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir 

husus varsa, o da onun, bir hakikatin temsilcisi olduğudur. Zaten bizim için mühim olan 

da böyle bir hakikatin keşfidir. Zülkarneyn, sebeplerle çepeçevre kuşatılmış ve 

kendisine Cenâb-ı Hak tarafından “müknet-geniş imkanlar” verilmiş bir insandır. Onu, 

hiçbir hâdise sarsamaz. O, hayatın bütün ünitelerinde tam bir salahiyet sahibidir. 

İçtimaî hayatı bütün teferruatıyla bilir. Onun iktisadî hayatı ve askerî hayatı da en az 

bunlar kadar ileridir. Ve o aynı zamanda bir ibadet insanıdır. Bu yönüyle de tam bir 

zâhiddir. Bütün sebepler seferber edilmiş ve onun emrine verilmiştir. Binaenaleyh 



yerinde irşad ekipleri çıkarır, onları yürütür, yerinde de cihanı fethetmek için hem 

şarka hem garba seferler tertip eder.  

Evvela batıya gider, güneşin battığı yere ulaşır. Burası öyle bir yerdir ki, onun, artık bir 

adım daha atması mümkün değildir. Çünkü bir ihtimal o Atlas Okyanusu’na ulaşmıştır. 

Burada Zülkarneyn, güneşin bulanık bir balçık içinde battığını görür. Belki de bu 

görüntü, denizin buharlaşmasından meydana gelen bir görüntüdür veya bu tasvirin 

hakikati tamamen Kur’ân’ın bakış ve değerlendiriş ufkuna aittir.. evet semalar 

ötesinden vahiy yoluyla gelen Kur’ân, o âlemden görünen manzarasıyla böyle bir tablo 

tasvir etmektedir. Semanın yüzünde küçük bir göz gibi duran güneş, yeryüzünün gözü 

durumunda olan okyanusa batarken gök ehli tarafından, Kur’ân’ın tasvir ettiği şekilde 

görünür. Onun içindir ki, Kur’ân bu tabloyu anlatırken “fi aynin hamietin” demiştir.  

Daha sonra o, şarka azm-i râh eder. Dünyanın şarkını da fethetme niyetindedir. Fakat 

bütün seferlerinde sebeplere riayet ederek hareket eder. Burada bir topluluk görür ki, 

bunlar adeta uryandırlar. Bu üslup, ya bulundukları yerin çoraklığını ya da üzerlerine 

elbise dahi giymeyen kavmin bedeviyetini işaretlemektedir.  

Derken Zülkarneyn’in yolculuğu, bir seddin bulunduğu yere kadar devam eder. Orada 

bir kavim görür ki, bunlar ya ibtidaî bir dille konuşuyorlardır veya dilleri ibtidaî değil 

de fakat Zülkarneyn bu dili tam bilmemektedir. Onlar, Zülkarneyn’e müracaat ederek 

Ye’cüc ve Me’cüc istilasına karşı kendilerini korumasını ve bunun için de ona haraç 

vermeye hazır olduklarını arz ederler. Zülkarneyn, haracı kabul etmez. Ama seddi 

kendi imkânlarıyla yapacağı sözünü verir onlara.  

Yukarıdaki hâdisede, Hz. Musa ile Hızır’ın buluştukları denizin neresi olduğunu 

bilmediğimiz gibi bu seddin de nerede olduğunu bilmemekteyiz. Meçhuliyet burada da 

devam etmektedir. Zira bu hâdiseler, sadece bir devreye ve bir mahalle mahsus 

hâdiseler değildir. Her devirde ve her yerde olması mümkün hâdiselerdir ve 

kahramanları da belli şahıslara münhasır olmamalıdır. Belki bu kahramanlar, 

dünyanın değişik yerlerine serpiştirilmiştir. Hz. Adem’den beri devam eden ve kıyamete 

kadar da devam edecek olan her türlü şuurlu cemaatleşme bu hakikatin bir parçasıdır 

ve Cenâb-ı Hak, bu hususu bir sır olarak sürdürmektedir.  

Bu set hakkında da çeşitli rivayetler var; bazıları bu seddin, meşhur Çin Seddi olduğunu 

söyler. Onlara göre bu set, Çinlileri Türklerden korumak için yapılmıştır. Bazılarına 

göre ise Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağistan’daki Demirkapı seddidir. Belki de 

bu set, Ural dağlarındaki settir veya hiçbiri değildir de Bering Boğazı’ndaki geçit 

noktasıdır. Bütün bunlar bizim bilgimiz dışındadır. Bunların ne olup-olmadığını 

bilmediğimiz gibi, bu seddin keyfiyetini de kesin olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey 

varsa o da şudur: Zülkarneyn, şarktan garba gün be gün bir hakimiyet tesis etmiş ve 

öyle bir set yapmıştır ki, bu seddin tuğlaları demirden, sıvası da bakırdandır. Bu inşa, 

bugünün teknik ve sanayiinden çok daha ileri bir teknikle yapılmış olmalıdır. 

Günümüzde yapılan bazı araştırmaların neticesi bizlere bu mevzuda bir fikir verebilir. 

Kendisine her türlü “müknet” verildiğine göre tekniğin bu kadar zirvede oluşunu 

istiğrab etmemek (garipsememek) gerektir.  

Zülkarneyn, diğer taraftan zâhir ve bâtın ilimlerinin hepsini kendinde toplamış zü’l-

cenâheyn bir zattır. Aslında bu temsil keyfiyetine ulaşmadan cihan çapında böyle bir 



manevraya kalkışmak da doğru değildir. Doğru olmayan bir başka husus da bu 

merhaleye durup dururken gelineceğini zannedip pasif beklemektir.  

Fütüvvet ruhu, bir güç ve kuvvet kazanıp her şey yapabilecek seviyeye gelince gerektiği 

şekilde disipline edilememişse, güce dayanma gibi bir hevese dahi düşebilir. İşte o zaman 

karşısına Hz. Musa ile fetâsı Yuşa b. Nun çıkar ve nazarlar daha ziyade ledünne çevrilir. 

Maddî planda yapılan ve olan işleri kendilerine isnad edip duran insanlar, ilm-i ledün 

sayesinde işin hakikatini anlar ve hayra ait bütün fiillerin hakiki sahibi olan Cenâb-ı 

Hakk’a verirler. Demek ki, ister fert ister cemiyet, maddeten kuvvet kazandıkları ölçüde 

manevî beslenme olmazsa dünyevîlik kaçınılmaz olur. Bu cümleden olarak bir hareketin 

temsilcileri maddî güç arttıkça gecelerini ihya ederek atmosferlerini aydınlatmıyor ve 

gündüzlerinde de evrad ü ezkarla ruhanîleşme peşinde değillerse, onlar bir mânâda 

düşüşe geçmiş ve kaybetmeye başlamışlar demektir. Bu bir iç kokuşma ve bir çöküştür.  

Bunların dışında Kehf sûresinde anlatılan bir hâdise de, bağ ve bahçe sahibi iki kişinin 

durumudur. (Bkz: Kehf, 18/32-34) Mağara devrinden sonra böyle bir imtihan devresine 

işaret gibi görünen bu hâdise de çok mühimdir. Servet sahibi olmak, bağ ve bahçe 

edinmek, elbette bir suç ve günah değildir. Ancak bunlar, insanın gönlünü çeliyor ve 

yapılması gereken insanlık adına büyük ve mühim işlerin ihmal edilmesine sebebiyet 

veriyorsa o zaman mahzurludur. Bu kıssada iki arkadaştan biri bu imtihanı vermiş 

diğeri ise kaybetmiştir. Demek oluyor ki, elenmeler her devrede devam etmektedir. 

Kimisi işin başında kaybederken, kimisi de işin ortasında veya sonunda kaybetmektedir. 

Buradan, ipi göğüsleyinceye kadar (yani ruh bedenden ayrılıncaya kadar) insanın 

kazanmak veya kaybetmekle yüz yüze bulunduğunu çıkarabiliriz.  

Alemşümul hakimiyet devresi ise Zülkarneyn’le anlatılmış olmaktadır. O devre, dünya 

muvazenesinde bir yer almak, mutlak mânâda söz sahibi olmak ve daima haksızlığın 

önünde bir set gibi durmak zamanıdır. Yol, usulünce takip edilirse, Cenâb-ı Hakk’ın 

tevfik ve yardımıyla o hedefe de varılabilir.  

Zülkarneyn olma, evvela mağarada Ashab-ı Kehf olmaktan başlar. Bu arada saffetini 

koruyanlar, ledünniyata sımsıkı bağlı olanlar ve işin başındaki hasbîliklerini sonuna 

kadar götürenler, bence işte fütüvvet cemaati onlardır ve insanlığın makus talihini de 

onlar değiştirecektir. Bağa, bahçeye, mal ve servete takılıp kalanlar, yazlığına kışlık ve 

kışlığına yazlık eklemeye çalışanlar ve en kıymetli sermayeleri olan ömürlerini böyle 

lüzumsuz arzu ve isteklerin arkasında koşarak tüketenlerin ise Zülkarneyn olmaya 

hakları ve liyakatleri yoktur.  

15.12.2005  

  

Örgüt üyeleri konuştu  

Türk İntikam Tugayı yeniden  

30 yıldır bir kaybolup bir çıkan hayalet örgüt yeniden sahnede. Karanlık örgütün 

üyeleri, ülkücüler arasında örgütleniyor; isimleri gizli örgüt üyeleri Tempo'ya 



gelişmeleri anlattı. Buna göre TİT'in içinde akademisyenler de var, askerler de... Amaç, 

Türk kimliğine yönelik saldırıları sokakta yok etmek.  

 

  

   

    

  

  

İllegal örgütlenmeler tarihinde 30 yıldır sır olarak kalmayı başaran bir örgüt Türk 

İntikam Tugayı. Kısa adıyla TİT. Tam anlamıyla hayalet bir örgüt. Resmi olarak ne 

dün, ne de bugün örgütlenme şeması, kurucuları, karıştığı eylemler gün yüzüne 

çıkabildi, ne de mensupları ortaya çıkarılıp örgüt üyesi diye deşifre edilebildi. Binlerce 

karanlık olayın arasında adı hep bir yerlerden çıktı. Kimi zaman adam öldürmede, kimi 

zaman adam kaçırmada, kimi zaman bildiri dağıtarak... Bilinen tek şey vardı; karanlık 

noktalara kartvizit bırakan bir örgütle karşı karşıya olduğumuz. Aynı zamanda 

hakkında hiçbir örgütsel doküman bulunmayan bir örgüt TİT. Kuruluş tarihi bile 

bilinmiyor. Bilenen şeylerse çok sınırlı. 

Şimdi bu örgüt, nedeni bilinmeyen biçimde yeniden gündemde. Yani Türk İntikam 

Tugayı yeniden sahnede. Bilinenleri alt alta sıraladığımızda ortaya çıkan gerçek, böyle 

bir örgütün yeniden ülkücü camia olarak bilinen kesimde varlık gösteriyor olduğu. 

Çünkü bu hayalet örgüt, misyonunu, her daim 'Türklük'e, 'Türkiye'ye düşman 

odaklara' savaş açma üzerine oturtuyor. Mücadelesini 'Türklük'ün karşısındaki 

cephelerde verdiğini ima ediyor.  

Tempo, Türk İntikam Tugayı adındaki hayalet örgütün izine rastladı. Son olarak İnsan 

Hakları Derneği Başkanı iken silahlı saldırıya uğrayan Akın Birdal olayında adına 

rastlanılan örgütün, yeniden faaliyete geçtiği, ülkücü camianın en temel gündemi. 

Tempo muhabirinin yaptığı araştırmalarda, Türk İntikam Tugayı örgütünün, öncelikle 

Ülkü Ocakları'na ait resmi internet sitesinin forum sayfalarında izine ulaşıldı. 'Yeniden 

TİT' başlıklı bölümlerde ülkücü oldukları şüphe götürmez birtakım isimler TİT'in 

yeniden faaliyete geçtiği, yeniden ekip kurulduğu, bu ekip için örgütlenme çağrıları gibi 

ayrıntılarla karşılaşıldı. Hatta bu oluşumun bizzat içinde bulunanlarla irtibat kuruldu. 

Ancak görüşme trafiği hiçbir zaman yüz yüze olamadı. Yapılan görüşmelerde Tempo 

muhabirine itiraf kıvamında yapılan açıklamalar, 30 yıllık hayalet örgütün yeniden 

sahneye çıktığının belgesi gibiydi. Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile bu konuda yapılan 

görüşmelerin hemen akabinde resmi sitedeki TİT bölümü apar topar kaldırıldı ve hiçbir 

iz de bırakılmadı. Tempo muhabirinin elinde kalanlar TİT üyesi olduğu iddia edilen 

birtakım isimlerin yazılı sözlerinden öteye gidemedi. Akın Birdal suikastı sanığı Semih 

Tufan Gülaltay ismi, olay sonrasında açılan davada TİT üyesi olarak adliye arşivlerine 



geçerken, bu ismin yeniden TİT'in kurulmasında aktif rol aldığı bilgisiyle karşılaşıldı. 

Yani iddiaya göre Semih Tufan Gülaltay yeniden örgütü canlandırma rolüne üstlendi. 

---  

Tutkun Akbaş  

  

  

Cep telefonundan Türk İntikam Tugayı çıktı  

  

Geçtiğimiz hafta salı günü bütün Türkiye'de cep telefonu 

bayilerinin önünde kuyruğa giren kişilerden biri de devlet eski 

bakanı ve romancı Yılmaz Karakoyunlu idi. O da, yüzbinlerce 

cep telefonu kullanıcısı gibi şu mesajı almıştı: "Cep 

telefonunuz kayıt dışıdır." 13 Aralık günü, kayıt dışı, yani 

kaçak olarak Türkiye'ye sokulmuş cep telefonlarını kayıt altına 

aldırmak için son gündü. Bu mesajı alan herkes, 5 YTL 

ödemek zorundaydı, aksi halde telefonu görüşmeye 

kapatılacaktı. Oysa hem Karakoyunlu, hem de 40 milyon cep 

telefonu kullanıcısı içinde bu mesajı alan pek çok kişi 

telefonlarını karaborsadan veya faturasız satış yapan İstanbul 

Tahtakale gibi yerlerden almamıştı.  

 

 

Örneğin Karakoyunlu, kendisine ve eşine Ankara'daki saygın bir şirketten aynı gün 

cep telefonu almıştı. İkisi de faturalıydı. Ama eşinin telefonu normal, kendisininki 

kaçak çıkmıştı. Çünkü, geçtiğimiz on yıl içinde Türkiye'ye 70 milyon cep telefonu 

cihazı girmişti ve bunların 29,6 milyonu kayıt dışı olarak, yani gümrükte deklare 

edilmeden getirilmişti. Üstelik bu işi cep telefonu piyasasının en büyükleri, çeşitli 

teknik hilelerle göz göre göre yapmıştı. Telekomünikasyon Kurumu'nun rakamlarına 

göre, 40 milyon abone içinde 18 milyon kişi, kaçak telefon kullanmaktaydı. Bunların 12 

milyonu kayıt dışı, 6 milyonu ise "klonlanmış" telefondu. Klonlama, cep telefonunun 

kimliğini gösteren IMEI numarasının değiştirilmiş olmasıydı. Böylece aynı IMEI 

numarası ile binlerce telefon, tek bir telefonmuş gibi Türkiye'ye sokulmuştu. 

 

İlginç bir kaçakçılık hikâyesi 

 

Günlerdir herkesin tartıştığı "10 yıl içinde 29,6 milyon adet kaçak cep telefonu 

Türkiye'ye nasıl girdi?" sorusuna cevap ararken, daha ilginç bir hikâye ile karşılaştık. 

Dubai'den Türkiye'ye kaçak telefon getiren bir grup, elde ettikleri cep telefonu 

parasıyla Türkiye'de çeşitli eylemler yapmak için Türk İntikam Tugayı'nı 

canlandırmak peşindeydi. Bir diğer olayda, Atatürk Havalimanı'nda bir şahıs bagajlar 



dolusu cep telefonu ile yakalanmış, onu VIP salonunda karşılayan iki güvenlik görevlisi 

ise sırra kadem basmıştı. Şaşırtıcı bir başka hikâye, Kıbrıslı eski bir milletvekili ve 

bakanın da yine Atatürk Havalimanı VIP salonunda kaçak cep telefonları ile 

yakalanmasıydı. İşte ilginç bir hikâye, Türk İntikam Tugayı'nı canlandırma hikâyesi: 

 

T.S., İstanbul Tahtakale'de 1992 yılından beri telefon ticareti yapmaktaydı. 1972 

Almanya doğumluydu ve İstanbul'da liseyi ikinci sınıfta terk ettiğinden beri bu işle 

meşguldü. 

 

İlk Dubai seferi 

 

2001 yılı başlarında, yine Tahtakale'de saatçilik yapan İ.T., onu işyerine çağırır, "Biz 

seni araştırdık, sağlam bir çocuksun. Seninle bazı alışverişlerimiz olabilir." der. 

T.S.'nin, "Ağabey, şu anda en iyi iş cep telefonu alım satımı." demesi İ.T.'yi 

heyecanlandırır, "Nasıl oluyor bu iş?" diye sorar. T.S., "Dubai'den getirilen kaçak 

telefonlar burada satılıyor. Piyasanın çoğu bu şekilde para kazanıyor." karşılığını 

verir. İ.T., hemen teklifini yapar: "Biz Dubai'den telefonları getirelim, sen de burada 

satarsın." T.S. için bu kaçırılmayacak bir ticari fırsattır, teklifi hemen kabul eder. 

 

İkilinin ilk Dubai seferi yaklaşık bir ay sonra gerçekleşir. T.S. bunu şöyle anlatıyor: 

"İ.T. beni çağırdı. 60 bin dolarla bu cep telefon işine başlayacağız, dedi. Biletleri 

ayarladığını, birlikte Dubai'ye gideceğimizi söyledi. Birlikte Atatürk Havalimanı'na 

gittik. Ancak getireceğimiz bu kaçak cep telefonlarını Türkiye'ye rahat sokabilmemiz 

için gümrükçülerle konuşmamız gerekiyordu. Daha önceden tanıdığım gümrük müdür 

yardımcısının yanına gittim. Gümrük müdürü beni daha önceden tanıdığı için, 'Siz 

gidin, bu iş kolay. Sen gönlünden ne koparsa verirsin' dedi. İ.T. ile birlikte Dubai'ye 

gittik. Burada 200 adet Nokia 3310, 30 adet Nokia 5210 cep telefonu alarak Türkiye'ye 

döndük. Ben 200 adet telefonu gümrük müdür yardımcısının sayesinde geçirdim. İ.T. 

de sayısı az olduğundan bu 20 telefonu hediye getirdiğini belirterek rahatlıkla 

gümrükten geçirdi. Bu olaydan sonra gümrük müdür yardımcısına 500 dolar verdim. 

Telefonları ben ve İ.T. sattık." 

 

Gümrük memurlarına fırça atan adam 

 

15 gün sonra tekrar Dubai'ye gidiyorlar. Bu sefer 300 tane telefon alıyorlar. Ama 

İstanbul'daki gümrük görevlisini aradıklarında, "Şu anda gümrük karışık, gelmeyin." 

cevabını alıyorlar. Gerisini T.S., şöyle anlatıyor: "Bunun üzerine İ.T. babasını aradı. 

Dubai'de mahsur kaldığımızı, elimizde kaçak cep telefonları bulunduğunu, Türkiye'ye 

giremediğimizi söyledi. Babası da bir arkadaşı vasıtasıyla, daha önce Atatürk 

Havalimanı'nda çalışmış olan C.B.'yi bulmuş. C.B., uçağa binip gelsinler, bu iş kolay 

demiş. İ.T. ile birlikte 300 cep telefonuyla Atatürk Havalimanı'na geldik. Burada C.B. 

bizi karşıladı. Ben boş olarak çıktım. İ.T. cep telefonları ile C.B. sayesinde çıktı. Daha 

sonra İ.T. bana C.B.'den bahsetti. Bu şahsın, gümrük memurlarına bağırdığını, fırça 

attığını söyledi. 

 

T.S.'nin, bambaşka bir dünyanın bambaşka insanları ile karşı karşıya geldiğini 

görmesi fazla sürmüyor. Çünkü İ.T. bir gün, "Ben ikinci Abdullah Çatlı olacağım, 

bana kimse dokunamayacak. C.B. ile Türk İntikam Tugay'ını kuracağız. C.B., JİTEM 

mensubu, Emniyet ve askeriye'de sözü geçen biri." diyor. Zaten C.B.'nin sıra dışı bir 

kişi olduğu, o gün 300 telefon Türkiye'ye sokulurken, güçlük çıkaran gümrük 



memurlarını fırçalamasından da ortaya çıkıyor. T.S., "Daha sonra bir gün İ.T.'nin 

bürosunda C.B. ile tanıştım." diyor. Bu tanışmadan sonra İ.T., C.B. hakkında ona 

daha da ayrıntılı bilgiler verip şöyle diyor: "C.B. bana, 'Türkiye'ye yeni bir Abdullah 

Çatlı lâzım. Komutanlarla görüştüm, seni Abdullah Çatlı gibi bir adam yapmak 

istiyoruz' dedi." 

 

T.S.'nin bu anlattıkları, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki bir dava 

dosyasında yer alıyor. Aynı dosyada, İ.T.'yi "yeni Abdullah Çatlı" yapmak isteyen 

komutanların, daha doğrusu komutanın kim olduğuna dair bir ipucu görüyoruz. Bu 

komutan, C.B.'nin arkadaşı Uzman Çavuş H.N. Dubai'den getirdikleri cep telefonları 

ile sağlayacakları parayla, Türk İntikam Tugayı'nı canlandırmayı düşünen ekip, aynı 

çerçevede yeni bir girişimde daha bulunuyor. Etrafındakilerle konuşmalarında 

tabanca için "küte" kodunu kullanan İ.T., 30 Haziran 2002 günü T.S.'ye, "Küte 

lâzım." diyor. T.S., kabzası ahşap işlemeli 14'lü tabancasını çıkarıp kendisine veriyor. 

İ.T. bu tabancayı çok beğeniyor ve üzerinde taşımaya başlıyor. 

 

Bir pazar günü T.S.'nin Gaziosmanpaşa semtindeki evine yanındaki kişilerle gelen İ.T., 

"Devleti dolandıran bir şahıs var. Bu şahsı iki gün senin evinde misafir etmeye karar 

verdik. Çocuklar birkaç gün senin evinde kalabilirler mi?" diyor. 

 

İ.T. ayrıca, iki tane maske, bir boş senede de ihtiyaçları olduğunu belirtiyor ve ekliyor: 

"Şahsı kaçırdığımızda bir milyon dolar para alacağız, sana da pay vereceğiz." Ertesi 

gün T.S., Beyazıt'tan bu maskeleri ve senedi alıyor. O akşam, "devleti dolandıran 

şahıs" yaralı olarak T.S.'nin evine getiriliyor. T.S., evdeki manzarayı şöyle anlatıyor: 

"Evde C.B., İ.T., Komutan diye hitap ettikleri H.N., G.K. ve Bakırköy'den kaçırdıkları 

şahıs vardı. Bu şahsı kendilerini JİTEM olarak tanıtıp kaçırmak istemişler, şahıs iri 

yapılı olmasından dolayı zorluk çıkarmış. Ancak G.K., şahsı zorla otomobile bindirmiş. 

G.K. bu şahsı, arabanın içinde benim İ.T.'ye vermiş olduğum tabanca ile bir el ateş 

ederek bacağından yaralamış. C.B. ve İ.T., benim getirdiğim maskeleri yüzlerine 

takarak odada bu şahsa boş senedi imzalattılar. İ.T., yaralı olan şahsın aşırı kan 

kaybından dolayı, bunu araba ile Avcılar'a götür dedi. Şahsı benim evimden alarak 

H.N. ile birlikte Avcılar'a götürürken, Dünya Ticaret Merkezi'nin yanındaki 

benzinlikte 10 milyon liralık benzin aldım. Yaralı şahıs, cüzdanımda para var dedi. 

H.N., şahsın cüzdanını aldı ve bir miktar para çıkardı. 10 milyon lirasını bana verdi, 

gerisini kendisi aldı. Daha sonra yaralı şahsı Avcılar'da bir hastanenin yakınlarına 

bıraktık." 

 

İki TİT arasında bir ilişki var mı? 

 

Peki bu şahıs kimdi? Onu da dosyadan öğreniyoruz. Devleti dolandırdığı gerekçesiyle 

İstanbul Bakırköy'de arabasının içindeyken bacağından vurulup kaçırılan kişi, JETPA 

Holding'in sahibi Fadıl Akgündüz'ün avukatı Veysi Yaşar'ın kardeşi Emin Yaşar'dı. 

Devleti dolandırdığını düşündükleri kişiler Akgündüz ve avukatıydı. Avukatın 

kardeşini almalarının sebebi, JETPA'nın devletten kaçırdığını öne sürdükleri 13 

milyon dolarlık paraydı. Fadıl Akgündüz'le igili soruşturma çerçevesinde devlet 19 

Haziran 2000’de JETPA'nın malvarlığına el koyunca, vergi kaçırma ve devletten para 

kaçırma suçlamaları çerçevesinde JETPA'nın alacak kayıtlarının bir listesi 

çıkarılmıştı. C.B. ve İ.T., el konulmadan önce JETPA'nın çek-senet takibi işlerini 

yapan N.Ö. ile temas kurmuşlar, JETPA'nın 312 sayfadan oluşan bu muhasebe 

kayıtlarını elde etmişlerdi. N.Ö.'nün iddiasına göre Akgündüz adına devletten para 



kaçırma operasyonunu yöneten kişi Avukat Veysi Yaşar'dı. İ.T. ve arkadaşlarının 

avukatın kardeşini silahla yaralayıp kaçırmalarının sebebi işte buydu. 

 

C.B., dosyadaki ifadesinde, "Askerliğimi yaparken, PKK kurşunları ile yaralandım. 

En büyük hayalim Türk İntikam Tugayı'nı aktif yapmaktı. Yeni bir yapılanmayla 

örgütü yeniden harekete geçirecektik. Bunun içinde paraya ihtiyacımız vardı." diyor. 

C.B. ve arkadaşı İ.T.'den önce, bir başka Türk İntikam Tugayı'nı canlandırma olayı 

daha yaşanmıştı. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a 1998'de saldırı 

düzenleyen uzman çavuş Cengiz Ersever, Semih Tufan Gülaltay ve arkadaşları da 

Türk İntikam Tugayı'nı yeniden canlandırmak peşindeydi. Peki bu iki TİT arasında 

bir ilişki var mı? C.B. anlatıyor: "Cengiz'le Güneydoğu'da askerlik yaparken 

yaralandığım sırada tanışmıştık. Cengiz ile daha sonra yakın arkadaş olduk." 

 

Abdullah Çatlı hayalleri 

 

Emin Yaşar'ın kaçırılması olayından sonra bu ekipteki kişiler, İstanbul Emniyeti'nin 

yaptığı bir operasyonla yakalandılar, 2002 yılı Ağustos ayında Devlet Güvenlik 

Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine kondular. T.S. de bu kişilerle ilişkileri 

sebebiyle tutuklananlar arasındaydı. Eğer İ.T. ve C.B., yakalanmasalardı, muhtemelen 

Dubai-İstanbul kaçak cep telefonu trafiği bütün hızıylasürecek, belki de böylece C.B. 

Türk İntikam Tugayı'nı canlandırma ve İ.T.'yi ikinci Abdullah Çatlı yapma 

hayallerini gerçekleştirecekti. Ama hayatta her şey planlandığı gibi yürümüyor, 

yaşadıkları aksilikler TİT hayalinin de ikinci Çatlı olma sevdasının da sonunu 

getiriyor. 

 

T.S.'nin anlatımlarından, İ.T.'nin, TİT ve ikinci Çatlı olma çerçevesi dışında başka 

operasyonlar da yaptığı anlaşılıyor. Örneğin bir gün, "10 yıl kadar önce babamı döven 

şahısların izini buldum. Bunlara bir güzellik düşünüyorum." diyor. Ertesi gün ekip, 

İstanbul'un Esenler semtine geliyor. İ.T.'nin arkadaşlarından iki kişi bir pasaja 

giriyorlar. T.S., "İçeriden altı el silah sesi duyunca kimseye çaktırmadan bir taksiye 

binerek oradan kaçtım." diyor. İçeride vurularak yaralanan baba-oğul, 10 yıl önce 

İ.T.'nin babasını döven kişiler. Dava dosyasındaki bilgilere göre bu olay 15 Temmuz 

2002 günü gerçekleşiyor. Bu saldırı haricinde, aynı ekibin, yine 2002 yılı içinde 

Lüleburgaz'da bir işadamına zorla senet imzalattırma olayı da var. İ.T.'nin bu işleri 

organize ederken etrafındaki kişilere sahte pasaportlar temin ettiği, sahte nüfus 

cüzdanları düzenlettiği görülüyor. Yine C.B., bir gün T. S.'nin işyerine çek ve 

senetlerle geliyor. Toplam değeri 110 milyar lira olan bu çek ve senetleri saklamasını 

istiyor. Bir süre sonra bu senetler, İ.T. tarafından kendisinden alınıyor. Dosyaya göre, 

bu kişiler yakalandığında, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 

mermiler, bir av tüfeği, 3 video kaseti, 15 senet, bir araç tepe lambası, ikibine yakın 

faturasız saat, 800 faturasız pil, iki telsizle birlikte 25 adet sahte 100 Amerikan doları 

ele geçiyor. T.S., "Bu dolarları Bulgaristan'da cep telefonu alım satımı yapan Nurten 

isimli bayandan aldım." diyor. 

 

İstanbul adliyelerine intikal eden kaçak cep telefonu dosyalarına bakıldığında bir ucu 

Türk İntikam Tugayı'na kadar dayanan bu hikâye dışında ilginç bazı olaylar daha var. 

Örneğin, 2004 yılı Nisan ayında Dubai'den gelen A.A. isimli yolcunun, içinde 880 adet 

kaçak telefonu bulunan bagajları, iki güvenlik görevlisi tarafından VIP salonundan 

çıkarılmak isteniyor. Gümrük görevlileri bagajları arayıp bu telefonları görünce A.A. 

yakalanıyor, ama telefonları VIP'ten geçirmeye çalışan iki devlet görevlisi o anda 



ortadan kaybolmayı başarıyor. 2004 yılının ekim ayında, VIP salonundan iki valiz 

halinde bin adet cep telefonu geçirmek isteyen kişi, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan Kenan Akın'dı. 

 

Kenan Akın, "Telefonlar Malatyalı arkadaşım H.T.'ye ait. Bakırköy Sahil'deki Crown 

Plaza otelinde bana oda ayırtmıştı. Orada buluşacağız." deyince, Akın'la birlikte otele 

gelen mali polis burada tertibat alıyor. Gerçekten de akşam saat 11'de H.T., otelin 

dördüncü katındaki 411 numaralı odaya geliyor ve orada yakalanıyor.  

 

Hong Kong üzerinden Kıbrıs'a getirildikleri anlaşılan bu telefonlar incelenince, sadece 

Asya ülkelerinde kullanılmak üzere üretildikleri, AB serbest dolaşımına girmeleri ve 

Türkiye'ye sokulmalarının yasak olduğu anlaşılıyor. Dosyaya göre H.T., 1996’da da 

yine telefon kaçakçılığı suçlaması ile yakalanmış. 

 

Uzanların yanında küçük kalıyorlar 

 

Çarpıcı bir diğer cep telefonu kaçakçılığı olayının aktörü ise, ilkokul mezunu Mardinli 

A.D. Ağustos 2004’te Türkiye'ye TIR’larla 2,5 trilyon lira değerinde elektronik eşya ve 

3,2 trilyon lira değerinde tonlarca peynir, pastırma gibi gıda maddesi getiren A.D.'nin 

yükünde 12 bin civarında cep telefonu çıkıyor. Bu cep telefonları, kameralar ve 

fotoğraf makineleri ile gıda maddelerini Singapur'dan Almanya Münih'e kargo ile 

getirten A. D., oradan da TIR’larla Türkiye'ye yönlendirmiş. TIR’lar İstanbul'a 

gelince de, Küçükçekmece'deki Yandım Çavuş benzin istasyonunda yakalanmış. A.D., 

2001 yılında da 300 kaçak cep telefonuyla yakalanmış. 

 

Şüphesiz, sadece Uzanlar'ın Türkiye'ye 6 milyon adet kaçak cep telefonu soktuğu ve 

Uzanlar haricinde de bu piyasada çok büyük isimlerin söz sahibi olduğu gerçeği 

karşısında belki T.S., A.A., H.T. ve A.D.'nin işleri parasal olarak nispeten küçük 

kalıyor. Ama, Dubai'den getirilen kaçak cep telefonlarının parası ile Türk İntikam 

Tugayı'nı canlandırma girişimine galiba ilk defa tanık oluyoruz. 

 

 

  

Türk İntikam Tugayı (TİT) nedir? 

Türk İntigam Tugayı, İnsan Hakları Derneği eski Başkanı Akın Birdal’a 1998’de 

Ankara’daki dernek genel merkezinde suikast düzenleyerek adını duyurdu.  

Söz konusu olayla ilgili davada yargılanan Uzman Çavuş Cengiz Ersever, Türk İntikam 

Tugayı’nın kurucusu olduğunu söyledi. Ersever duruşmalarda, örgüt hakkında şu 

bilgileri verdi: “Tunceli’de 5 yıl uzman çavuş olarak görev yaptım. İstanbul’a tayin 

olunca 1996 yılında Türk İntikam Tugayı’nı (TİT) kurdum. TİT’in lideriyim. TİT, 

bölücü ve şeriatçı kişi ve örgütlere karşı kurulmuştur. Silivri yolu üzerindeki bir yerde 

TİT üyelerine silahlı eğitim yaptırdım. Şeriat düşmanıyım. Ülkücü değil Türkçüyüm.”  

Cumhuriyet Savcısı Ünal Haney tarafından hazırlanan iddianamede, Birdal’ın 

cezalandırılması emrini “Yeşil’’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın verdiği belirtildi. 

Suikastın Türk İntikam Tugayı (TİT) adlı çeteye dahil olanlar tarafından 



gerçekleştirildiği vurgulandı. İddianamede, sanıklardan Büyükçekmece İlçe Jandarma 

Karakolu’nda uzman çavuş olan Cengiz Ersever’in, Tunceli’de görev yaptığı 1994 

yılında, bir kahvede “Yeşil’’ kod adlı Mahmut Yıldırım ile tanıştığı, Tunceli ve 

Elazığ’da devam eden ilişkilerinin İstanbul’a atandıktan sonra da sürdüğü anlatıldı.  

02.08.2002  

  

Akın Birdal'a 12 Mayıs 1998 tarihinde gerçekleştirilen suikast düzenledikleri 

gerekçesiyle 17 kişi hakkında açılan dava, 29 Aralık 1999 tarihinde sona erdi. Ankara 

DGM, "Türk İntikam Tugayı (TİT) adlı örgütün kurucusu olduğu, saldırganları 

Birdal'a düzenlenen saldırıya azmettirdiği" gerekçesiyle yargılanan Cengiz Ersever, 18 

yıl 10 ay 20 gün, "saldırıyı organize ettiği" ileri sürülen Semih Tufan Gülaltay 19 yıl 2 

ay 3 gün hapis, 1 milyon 477 bin 777 lira para cezasına mahkum oldu.  

  

MHP'NİN KANLI TARİHİ TÜM YALANLARINI PARÇALAYACAK KADAR 

AÇIKTIR 

 

"Yağmur Oğlum, Bugün tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim, kapatıyorum. 

Sana bir de resmimi yadigar olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut, iyi bir Türk ol. 

Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler bütün milletlerin gizli 

düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bulgarlar, 

Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İsponylollar, 

Portekizliler, Romanlar, yeni düşmanlarımızdır. Japonlar, Afganlılar, Amerikalılar 

yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, 

Arnavutlar, Pomaklar, Zazalar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler, Çingeneler, içerideki 

düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için hazırlanmalı. Tanrı yardımcın 

olsun." (N. Atsız) 

 

Şaşırtıcı değil mi. Hiçbir MHP'linin ağzından bu kadar açık itiraflar duymadınız 

herhalde.  

TV'lerde Bahçeli 'nin çizmeye çalıştığı imaj , kendisinin "halkları seven, ciddi bir 

politikacı, MHP'nin ise "insan hakları savunucusu, halk dostu" bir parti olduğudur.  

Öylemidir gerçekte?  

Değildir elbette ama MHP, bu imaj değişikliğine 80 sonrası gitmeye çalıştı. Özel 

olarakta "eski kurt" Türkeş'in ölümünden sonra canla başla imaj değiştirmeye 

çalıştılar  

Fransızcadan Türkçeye giren "imaj" kelimesinin anlamları arasında "görüntü, hayal" 

kelimesinin karşılığı olduğu da Türkçe sözlüklerde sayılmaktadır. Bu bir yanıyla 

doğrudur. Gerçeğini gizlemek isteyenler kendilerine ait olmayan görüntülerle bir imaj 

ve hayal yaratmaya çalışırlar. İşte MHP'nin son süreçte yapmaya çalıştığı da budur. 

Çünkü MHP'nin tarihinde hiçbir makyajın silemediği, silemeyeceği pislikler vardır. 

Bunun için moda deyimle imaj değişikliğine gitmeye çalıştılar. Ama gelin görün ki, 

kırk yıllık eşeğine gelinlik giydirerek pazarlamaya çalışan köylünün durumundan 

pekte farklı bir duruma düşmediler. Elbette puslu havayı bulduklarında, dişlerini 

göstermekten, dillerini bıçak gibi keskinleştirmekten geri durmadılar.  

Biraz daha geriye gidip, bir başka kafatasçı düşüncenin alıntısını yapalım. Bu da 30'lu 

yıllarda milletvekillliği yapan Esat Bozkurt'a ait: "Türk bu memleketin yegane 



efendisi, yegane sahbidir, salt Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek 

hakları vardır; Hizmetçi olma, köle olma hakkı. Dost ve düşman dağlar bunu hakikati 

böyle bilsinler."(Milliyet Gazetesi l9 Eylül l930- Aktaran Suat Parlar Gizli Devlet, 

sy.207)  

Kendilerinden olmayanı "düşman" ilan eden, "köle" liliği layık gören bir anlayıştı 

MHP'nin gerçeği. Fikri neyse zikri de o oldu. "Katli vacip" görüldü düşman olan 

herkesin.  

Şimdi geriye dönüp bu kanlı tarihin sayfalarını açalım birer birer, her sayfada göze 

çarpan gerçek; işkence ve katliamların çuval cinayetlerinin, bombalamaların altındaki 

imzanın MHP olduğudur.  

Turancı - Milliyetçi görüşleri Hitler'den alan, ABD yardımlarıyla bu fikri büyüten 

MHP, fikrini yazı üzerinde bırakmadı. ABD'nin gayri meşru çocuğu MHP kurulduğu 

l960'lı yıllardan bu güne düşman ilan ettiği tüm milliyet ve mezheplerden halklara kan 

kusturdu.  

 

Ağustos l968 tarihli gazetelerde hemen her gün "Komando Kampları" ile ilgili 

haberler ve resimler yer alıyordu. Birileri komando eğitimi alıyordu, ama ne için, ne 

yapacaklardı bu eğitilen komandolar?  

O zaman CMKP'nin Genel Başkanı olan A. Türkeş bu komando Kamplarına ilişkin 19 

Ağustos 1968'de bir açıklama yaptı:  

"Komünistler memleketi sahipsiz sanıpta sokak hakimiyeti kuramazlar. 

Memleketimizde onların anladığı dilden konuşacak mlliyetçi çocuklar var. Bunun için 

gençlerimizi mücadeleci olarak yetiştiriyoruz."(Reis S.Yalçın D. Yurdakul, sy. 3l)  

İşin rengi anlaşıldı. Sokak hakimiyetini "komünistlere" bırakmayacak, gereken dilde, 

konuşacak milliyetçi gençler yetişiyordu bu komando kamplarında.  

Sokak hakimiyetini nasıl sağlayacaklar 

, konuşulacak dil neydi, sonraki yıllarda çok iyi görülecekti. Hem de insanların 

aklından hiç çıkmamacasına işlenecekti bu dil, bu hakimiyet tarzı.  

Öyle varmıydı emperyalizmin yeni sömürgesinde dik başlı olmak, haksızlığa baş 

kaldırmak, hele hele devlete kafa tutmak, adalet istemek, grev yapmak, demokratik 

eğitim istemek, doğruları yazmak... Bunlarda ne oluyordu? Emperyalizmin çocuğu 

MHP dize getirecekti hepsini.  

 

Kime karşıydılar? Komünizme.  

Komünist kim?  

O dönemin bir CHP milletveklinin dediği gibi "evinde kırmızı gece lambası yakan"da 

dahil herkes... Bir diğer ifadeyle kendilerinden olmayan herkes "komünistti". Bu 

"komünistlere" gereken dersi vermek için komando kamplarında cinayet sabotaj, 

baskın üzerine kurs gördü Türkeş'in "çocukları"  

 

İlk "işleri" 3l Aralık l968 de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci yurdunu basmak 

oldu. Baskına giderken "işe " çıkalım diyorlardı birbirlerine.  

"Kampta her çeşit silah vardı. Bir kaleşnikofun yanısıra çeşitli otomatik ve yarı 

otomatik silahlar bulunuyordu.."(İtiraflar, Ali Yurtaslan, sy. 3l)  

Silahlar kan kustu.  

Önce Vedat Demircioğlu'nu vurdular.  

Sonra Kanlı Pazar'da Duran Erdoğan ve Ali Turgut Aytaç'ı...  

l9 Eylül l969 da Mehmet Cantekin, 23 Eylül l969'da Taylan Özgür, l4 Aralık l969'da 

Mehmet Büyüksevinç ve Battal Mehetoğlu'nu, katlettiler.  

l970'e gelindiğinde sayı 8'e çıktı.  



Sayı çıkacaktı daha... 70 sonrası kitlesel katliamlarda binlerle ifade edildi faşist 

kurşunlarla toprağa düşenler.  

Silahlar kan kustu amacına uygun olarak. Amaçları, halkı sindirmek, susturmak, 

kendi deyimleriyle "köle" haline getirmekti.  

Kanlı Pazar'da işçiydi kurşunların hedefi, öğrenci yurdunda Vedat Demrcioğlu...  

70 öncesi partileştler, CMKP'den MHP'ye, Komando Kamplarından, TİT'e ETKO'ya 

kadar örgütlendiler. 71 cuntasında Türkeş "görevi şerefli Türk askerine bıraktık" 

diyecekti."Şerefli Türk askeri"nin yarım bıraktığını MHP' liler MHP' nin yarım 

bıraktığını "şerefli Türk askerleri" tamamlıyordu. Al gülüm ver gülüm. Ama dökülen 

halkın, aydınların, gençlerin, işçilerin kanıydı.  

Cunta sonrası örgütlenmeye ağırlık verdiler. Sokak katillerini besleyip büyüten CIA ve 

Türkiye oligarşisi onları iktidara taşıdı. I. ve II. MC dönemlerinde yüzde 3 oyla iktidar 

koltuğuna ortak edilen MHP devlet içinde kadrolaştı.  

Bunun anlamı şuydu; daha organize, daha planlı, cinayetler işlenecekti bundan sonra. 

Ve artık tek tek işlenen cinayetlerin yerini toplu katliamlar alacaktı. Emir büyük 

yerdendi. MHP bu emri uygulamaya geçirmek için işe başladı.  

 

16 Mart 1978  

16 Mart günü Eczacılık fakültesinin önünde patlayan bombalar gök gürlemesini 

andırıyordu. Şimşekler çakmış yağmur boşanmıştı. Ama yağan yağmur değil 

gençlerimizin kanıydı. 

Okuldan öğrenciler topluca çıktılar. Okulları iki yıldır faşist işgal altında olduğu için 

her gün topluca gelip gidiyorlardı.  

Adına "Merasim Birliği" denen polis ekipleri yoktu o gün. Oysa Polis şefi Reşat Altay 

MHP'li sivil faşistlere katliamlarını gerçekleştirmeleri için daha rahat bir ortam 

hazırlıyordu. Kalabalık Eczacılık Fakültesine doğru ilerledi. Korkunç bir patlama 

sesiyle irkildi Beyazıt. Ardından kan kusan namluluların uğultusu duyuldu. Havada 

kollar, bacaklar, insan parçaları uçuştu. Patlamadan geriye kalan kan gölünde 7 

öğrencinin cansız bedeni yatıyordu. Onlarca yaralı vardı meydanda.  Ve yıllarca bu 

görüntüye tanık olanlar fakültenin önünde yere uzanmış yatan cesetleri belleğinden 

silemedi. 

Görüntüler belleğinden silinmeyen biri de gördüğü vahşeti yıllar sonra anlatabildi 

ancak. Hatice Özen'in arkadaşıydı;  

"...yaralanmış gibi gözükmüyordu, yardım etmek için eğildim, kollarından tutup 

kaldırmaya çalıştım kolları öne doğru geldi. Omuzları yoku sanki. Dikkatle kaldırıp 

baktığımda gördüm ki sırt boydan boya yarılmış, içerdeki organlar dışarı çıkmıştı, 

bomba sırtına gelmişti.."(Kurtuluş Gazetesi)  

Zevk alıyorlardı bu tablodan, gencecik insanların parçalanmış bedenlerini seyrederken 

kadeh tokuşturuyorlardı görevlerini yerine getirmenin mutluluğuyla.  

Görevlerini belirlemişti Türkeş; "....bakacaksınız, herhangi bir hareket, söz fikrimize, 

Türklüğe uygunsa alacaksınız, zarar veriyorsa sileceksiniz..."(MHP İddiannamesi-

Türkeş'in Yeni Ufuklara Doğru yazısınıdan)  

"Silme" harekatı halkın her kesimini kapsadı.  

Alevi, Kürt, solcu...  

Esnaf, memur, aydın, sanatçı...  

Ev kadını, öğrenci veya çocuk...  

İşkence yaparak, ırzına geçerek, boğarak, öldürdükten sonra televizyon kutularına 

koyarak, bombalayarak sindirmeye çalıştılar kendilerinden olmayan herkesi.  

Katiller aynı zamanda ırz düşmanıydılar, cinayetlerine ahlaksızlıklarını da eklediler. 

Soygun için girdikleri evde hiçbir şey bulamayınca "boş çıkmamak için evin kızının 



ırzına geçerek Başbuğlarının talimatını yerine getirdiler."(Ali Yurtaslan- itraflar)  

 

Piyangotepe katliamında 6 işçinin kafasına kurşunu sıkmadan önce gaspettikleri 

taksinin şoförüne tecavüz ederek görevlerini yerine getirdiler.  

İtrafçı Ömer Tanlak bakın bu "görev anlayışını" nasıl dile getiriyor; "... Halim adında 

bir ajanın daha önceden yattığı dernekte, Selahattin Gözlükaya tarafından iğfal 

durumuna getirilmesi ve ertesi günü bunun bütün ülkücü camiaya anlatılması"nı 

görmüştü Tanlak. (Ömer Tanlak, İtiraflar syf. 85)  

Etlik'te kendilerine haraç vermeyen bir tüpçünün dükkanını havaya uçurmayı 

planlayarak, Erzurum Numune hastanesindeki yaralıları, yaralıları ziyarete gelenleri 

kurşunlayıp öldürerek görevlerini yerine getirdiler.  

Aksu İpek Fabrikasının kapatılmasını, üretimin durdurulmasını, işçilerin elebaşlarının 

işten atılmasını istiyorlardı. Çünkü bu fabrikada ülkücülerin faaliyetine izin 

vermiyordu işçiler. "Hemen silahı alarak ve üç dinamit lokumu ile hareket ettik. 

Altımızdaki araba Genel Müdürlüğündü. Çok hızlı bir şekilde Genel Müdürlüğü 

geçmiş, fabrika önüne gelmiştik. Baki Ceylan cebinden çıkardığı Kırıkkale marka 7.65 

çapında silahla ateş etmeye başladı. Sıktığı üç el mermi ile iki kişiyi de vurmuş, 

bunlardan biri ise ölmüş olması gerekli..."(Ömer Tanlak, İtiraflar, syf. l00)  

 

Bu ve benzeri cinayetlerle MHP nin katliamlar altındaki imzası açığa çıktı. Ülkeyi kan 

gölüne çeviren MHP'yi halk tanıyordu artık. Bir şekilde karşılaşmış, saldırılardan veya 

sonuçlarından etkilenmişti.  

Bu dönemde Şevkat Çetin ÜGD başkanlığına getirildi. Görevi "teşkilatı" temize 

çıkartmaktı.  

Hemen bir anket hazırlattı, ülküdaşlarına dağıttı.  

Anket 70 sorudan oluşuyordu ve hemen cevaplandırılacaktı.  

Sorular mı?  

"Türkiye'nin bugünkü durumu?"  

"Hiç silah kullandınız mı?"  

"Silahınız olsa, karşınıza bir komünist çıksa hemen vurur musunuz? vb...  

Hemen vururum diyenler Çetin'in sınavından geçtiler.  

Bununla birlikte "semt başkanlarına" talimat göndererek "güvenilir ve gözükara" 

bozkurtların listesini istediler.  

Listedekiler ve anketten geçenler 20-25 kşilik gruplar halinde ÜGD Genel Merkezi'nde 

toplandı: "Türkiye'nin hali malum Komünistlerle ülkücüler savaş halindeler. Bizim de 

görevimiz, komünistlerle savaşmak ve vatanımızı bunlardan temizlemektir. Bu her 

ülkücünün en büyük vazifesidir. Sizler de artık bu savaşta yerinizi almalısınız. Bunun 

için biz haydi dediğimiz zaman hemen harekete geçecek durumda olmalısınız. Her an 

için bizden gelecek emirleri bekleyin."  

Öğütleri alanlar ETKO üyesi oldular.  

TİT (Türk İntikam Tugayı), ETKO (Esir Türkeleri Kurtarma Ordusu), TÜŞKO 

(Türkiye Ülkücü Şeriatçı Komando Ordusu) MHP'nin paravan örgütleriydi. İşledikleri 

cinayetleri bu adlarla üstlenip, kendilerini aklamaya çalıştılar. Ama uzun sürmedi bu 

örtünün düşmesi. Cinayetler aynı, failler aynıydı.  

MHP örgütlenmesini kadrolarını mlitanlaştırmak üzerine şekillendirdi. Bu yanıyla 

ÜGD MHP'nin vurucu gücüydü. Ancak MHP içinde de bir çekirdek örgütü, illagal 

örgüt oluşturdu. Adı, TİT, ETKO, veya Özel Eğitim Grubu farketmiyordu, işleri 

aynıydı hepsinin.  

Kendiside ETKO üyesi olarak yargılanan MHP itirafçısı Ali Yurdakul'un, "Bu şahıs 

MHP'ye çok zarar verdi, birçok arkadaşımızı cezaevine attı, neredeyse Adana'da 



MHP'yi çökertecekti."dediği Cevat Yurdakul Adana Emniyet Müdürü idi. Adana'da 

kendisine TİT adını veren MHP'nin cinayet çetelerinin peşine düşüp, faşist katillerin 

yakalanmasını sağladığı çin 28 Eylül 78'de makam arabasının içinde katledildi.  

Cevat Yurdakul'u öldürenler, Yurdakul'un yolunu kesmek için önce bir otomobili 

gaspettiler. Katilam orada başladı. Otomobilin şöförünü öldürdüler, sonra 

Yurdakul'un yolunu kestiler. Makam otosu kalbura dönerken Yurdakul delik deşik 

oldu. Sivil faşistlere Yurdakul'un istihbaratını Emniyet Müdürlüğü'ndeki faşist 

polisler verdiler.  

80 sonrası tam 694 öldürme olayından dolayı dava açıldı MHP'ye.  

Tam 694 insanın katledilmesi resmi kayıtlara geçti ama gerçek çok daha fazlaydı. Bu 

rakama devlet tarafından "faili meçhul" diye açıklanan MHP cinayetleri dahil değildi. 

Bu rakama, Kahramanmaraş katilamında ölen onlarca yaşlı, genç, kadın, çocuk dahil 

değildi. Bu rakamda yalnızca devletin saklayıp gizleyemediği, yargılamak zorunda 

kaldığı açık cinayetler vardı.  

Peki diğerleri faili meçhul müdür?  

Hayır.  

 

18 Aralık 1978 akşamı Maraş'taki Çiçek Sinemasında başrolünü Cüneyt Arkın'ın 

oynadığı "Güneş Ne Zaman Doğacak" filmini seyredenlerin üzerine bomba düştü. 

Çığlıklar, panik, izdiham, kan...  

Sinemaya bombayı koyanlar dışarıya çıktıklarında "bombayı komünistler attı" 

dediler.  

"Allahını, peygamberni seven yürüsün, Komünstleri, Alevileri yaşatmayın. Bunları 

öldüren cennetliktir. Maraş, Alevilere mezar olacak. Müslüman Türkiye, Aleviler 

Moskovaya. Sütçü İmam aşkına vurun" sesleri arasında yüzden fazla -kadın, erkek, 

çocuk, genç, ihtiyar- insan katledildi.  

Genç kızlara, kadınlara "müslümanlık, Türklük aşkına" tecavüz edildi, hamile 

kadınların karnı deşildi, saldırıya uğrayanların evleri yakıldı. İnsanlara işkence 

yapıldı, ellerinden ağaçlara çivilendi.  

Sinemaya bombayı koyan da, sokağa çıkıp "komünistler attı" diyen de MHP' li 

faşistlerdi.  

Günler öncesinden belirledikleri evleri işaretlemişlerdi.  

Katliamnı başlatan bombanın sahibi Çatlı'ydı. (Ali Yurtaslan, itiraflar) Katliamı 

organize eden, bizzat katılanlardan bazıları ise Haluk Kırcı, Ercüment Gedikli, Ünal 

Osmanağaoğlu, Ökkeş Kenger'di. (Reis- S. Yalçın, D.Yurdakul)  

 

Çatlı'nın ve Kırcı'nın başrolünü oynadığı bir başka katliamda Kamuoyunun yakından 

tanıdığı Bahçelievler Katliamıydı.  

Bu katliamı Haluk Kırcı'nın kendi ağzından dinleyelim;  

"Kapı açılır açılmaz içeri girdik. Hepsini yere yatırdık. Ne yapacağımız konusunda 

talimat almak için Abdullah'a birini gönderdik. Abdullah eter ve pamuk vermiş 

'hepsini teker teker bayıltıp öldürelim' demiş. Dışarı çıkıp, arabada bekleyen 

Abdullah'la konuştum. 'Evde öldürmek zor olacak. İkişer ikişer götürüp öldürelim 

dedim. 'olur' dedi. İki kişiyi Büyük Reis'in arabasına bindirip Eskişehir yoluna 

götürdük. Müsait bir yer bulup ikisini de yere yatırıp kafalarına ateş ettik. Geri 

döndük. Böyle zor olacağını anlayınca Abdullah, 'tek tek boğalım bunları' dedi. Bir 

tanesini zorla boğdum, diğer dördünü bu şekilde öldürmekte zor olacaktı. Arkadaşları 

gönderdim. Sonrada sedirin üzerinde bulunan dört kişiye yakın mesafeden ateş ederek 

mermilerin hepsin boşalttım. Silahı da götürüp Abdullah'a verdim." (l7 Kasım 80 

H.Kırcı, Ankara sıkıyönetim savcılığına verdiği ifade)  



 

Elbette MHP'yi örgütleyip sokağa salanlar onların silahlarını da sağladı.  

16 Mart' larda halka yönelen bombaları, kurşunları, silahları da verdiler.  

TNT' ler ordu malıydı,  

silahlar emperyalistlerden gelme.  

Katilleri polis teşkilatı korudu, güvenliğini aldı.  

Cinayetlerin istihbaratçısı, planlayıcısı, hazırlayıcısı oldu MİT ve polis teşkilatı. Yeter 

ki, "memleketi komünistlerden kurtarsınlar, istikrarı sağlasınlar" 

Ama bu öyle bir istikrar olacaktı ki, emperyalizmin sömürüsü katlanacak ve hızla 

ilerleyecek, itiraz edenin kafası ezilecekti.  

İstikrar için hiçbir şeyi esirgemedi emperyalizm. Kendi adına cinayet işleyecek olan 

çocuklarını kendi merkezlerinde eğitti.  

MHP yalnızca Türkiye topraklarında değil, emperyalizm adına başka ülkelerde de 

provokasyonlar düzenledi, katliamlar gerçekleştirdi, darbeler tezgahladı. Bizzat 

Abdullah Çatlı'nın eğitiminde Azerbeycan'da komando kampı kurulduğu Azerbeycan 

Devlet Başkanı Aliyev tarafından dile getirildi.  

Daha yüzlercesini sıralamak mümkün.  

MHP bugün de CIA'nın kendine verdiği göreve devam ediyor.  

MHP, katliamlarına cinayetlerine devam ediyor.  

Yakın tarihimizde Sivas'ta katledilen, Gazi'de katledilen, Üniversite kampüslerinde 

katledilen insanlarımız, Susurluk bu gerçeğin ifadesidir.  

MHP, ne Bahçeli'nin TV ekranlarında çizdiği gibi "uzlaşmacı"dır ne de demokrat.  

Dün neyse bugün de o dur MHP.  

Dünkü katliamların tetkçileri bugün meclis koridorlarında bunu dile getiriyorlar 

zaten,  

"Değişmedik" diyorlar.  

Değişmediler.  

Kanlı tarihlerini yazmaya devam ediyorlar. 

  

  

Andıçlanan Birand öldürülecekmiş 

  

  

Sabah Grubu'nun 28 Şubat sürecindeki patronu Dinç 

Bilgin'in itiraflarıyla başlayan Andıç tartışması 

hergeçen gün yeni bir boyut kazanıyor. 

Dün de Star Gazetesi, Mehmet Ali Birand'ın 

Jandarma İstihbarat Teşkilatı (JİTEM) tarafından 

öldürülmek istendiğini iddia etti.  

 

JİTEM, bu iş için birçok cinayetin fail olarak 

gösterilen ve halen kayıp olan Yeşil kod adlı Mahmut 

Yıldırım'ı görevlendirmiş. Birand, DYP Genel Başkanı 

Mehmet Ağar'ın uyarısı ve MİT'in sıkı koruması 

 

  



sayesinde kurtulmuş.  

 

Dinç Bilgin'in açıklamalarının ardından Sabah 

Gazetesi Yazarı Ergun Babahan, Andıç tartışmasını 

konuyu köşesine taşımış ve "(...) bana bu haberi 

yapmazsak iki yazarın hayatının ciddi biçimde 

tehlikeye girebileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı. 

Andıç olayının mağdurlarından Mehmet Ali Birand, 

Cengiz Çandar ve Mehmet Altan, Babahan'ın 

ifadelerini destekledi. Birand, "Beni MİT korumasa 

bugün yaşamıyordum." dedi. Çandar, farklı bir 

kanaldan tehdit almış. Çandar, "Bana Türk İntikam 

Tugayı(TİT) diye bir örgüt ölüm tehdidinde bulundu." 

ifadesini kullandı. Altan ise andıç döneminde fiili bir 

olay yaşamadığını belirtirken "Ancak hayatımın 

tehlikede olduğuna yönelik uyarıldım." şeklinde 

konuştu.  

 

Birand, Star Gazetesi'ne yaptığı açıklamada JİTEM'in 

kendisini öldürtmek istediğini ifade etti. "Bunu bana 

hem Şenkal Bey, hem Eymür, hem de Mehmet Ağar 

söyledi." diyen Birand, kendisine yönelik suikast 

girişiminden MİT sayesinde kurtulduğunu söyledi. 

JİTEM'in kendisini vurma işini Yeşil kod adlı 

Mahmut Yıldırım'a verdiğini kaydeden Birand, şu 

ifadeleri kullandı: "JİTEM'in beni Yeşil'e havale 

ettiğini Şenkal Atasagun söyledi. Yeşil, evlerime gelip 

inceleme yapmış. Yeşil'in hem İstanbul'daki, hem de 

Kuşadası'ndaki yazlığıma komisyoncu gibi gelip 

araştırmalar yaptığını öğrendik. Ancak MİT'in ve 

polisin sıkı koruması sayesinde operasyondan 

vazgeçildiğini de sonradan öğrendik." Suikast tehlikesi 

nedeniyle MİT'in kendisini Ankara ve İstanbul'da özel 

olarak koruduğunu dile getiren Birand, ayrıca 

İstanbul'da polis ve özel güvenlik elemanları 

tarafından yakın takiple korunduğunu da anlattı.  

 

Birand'ın sözlerinin ardından Çandar ve Altan'dan da 

aynı yönde açıklamalar geldi. Andıç olayının ardından 

ölüm tehdidi aldığını söyleyen Çandar, Dinç Bilgin'in 

ısrarı üzerine koruma amaçlı olarak bir haftalığına 

yurtdışına gittiğini dile getirdi. Çandar, "Akın 

Birdal'ın vurulmasından sonra böyle bir şey oldu. 



Belçika'ya gittim. Bir gün kaldım. Orda sıkılınca 

Paris'e geçtim." diye konuştu. Altan ise şunları 

söyledi: "Gazete yönetimi tarafından böyle bir ima 

olduğu belirtildi. Ama fiili bir adres olmadı. Gazete 

bana aktardı. Ama adres göstermedi."  

 

Birand'ın ifadelerinde JİTEM'in kendisini öldürtmek 

istediğini söyleyenler arasında ismi geçen Eski MİT 

Mensubu Mehmet Eymür ise yaşanan olayları kendi 

sitesi olan www.atin.org'da yazmıştı. Eymür, 4.11.2000 

tarihinde Birand'ın ismini vermeden yayınladığı 

yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu andaki komuta 

kademesinin haberi yoktur. O tarihlerde aktif asker-

polis karışımı bir grubun bu gazeteciye yönelik bir 

eylem planı mevcuttu. Bu amaçla hem İzmir 

tarafındaki yazlığı, hem de İstanbul'daki evi etüd 

ettirilmiş, resimleri çektirilmişti. 

Görevlendirilenlerden birisi Yeşil, diğeri ise Tarık 

Ümit'ti. O tarihte bu bilgi alınınca, bahsi geçen 

gazeteci, MİT ilgililerince ikaz edildi ve bildiğim 

kadarı ile bir süre koruma altına alındı." 

13.05.2006 20:51   

  

  Emin Pazarcı-ÇELİK'E SERT TEPKİ  

Eski eylemci Oral Çelik, Bugün'e açıklamalar yaptı. Abdi İpekçi cinayeti ile ilgili 

bazı bilgiler verdi. 

"Ülkücüleri Naziler eğitti" iddiasında bulundu.  

 

İpekçi cinayeti ile ilgili kimse yorum yapmadı. Çelik'in söyledikleri için "Doğrudur 

ya da yanlıştır" diyen olmadı...  

 

"Ülkücüleri Naziler eğitti" iddiasına ise sert tepkiler geldi.  

 

Dönemin gençlik liderleri, "İpekçi cinayeti bizim dışımızda gelişmiş bir olaydır" 

dediler:  

 

- Ülkücülerin Abdi İpekçi'yi hedef almaları için hiçbir gerekçe olmadığı zaten 

zamanla ortaya çıktı. O mesele çoktan kapandı.  

 

Genellikle, Oral Çelik'in "Nazi" iddiası üzerinde durdular. MHP'liler de BBP'liler 

de aynı sözleri tekrarladılar:  

 

- Biz böyle bir olay yaşamadık ve duymadık. Hatta böyle bir iddiayı ilk olarak 



duyuyoruz.  

 

Oral Çelik'in söylediklerinin ciddiyeti yok.  

*** 

 

 

Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 öncesi Ülkücü Hareket'in en önemli isimlerinden biriydi. 

Yazıcıoğlu'nun haberi olmadan adım bile atılamazdı!  

 

Oral Çelik'in açıklamalarını Yazıcıoğlu ile konuştuk...  

 

Önce Mehmet Ali Ağca ile ilgili bir değerlendirme yaptı:  

 

- Cezaevinden kaçtığında biz bütün teşkilatlara haber gönderdik. "Bunun altında 

her türlü tezgâh olabilir" değerlendirmesini yaptık. Dikkatli olunmasını istedik. İlgili 

birimlerimizi Mehmet Ali Ağca'dan uzak durulması için uyardık.  

 

Yazıcıoğlu, o dönemde "Bunların MHP ve Ülkü Ocakları ile hiçbir ilişkisi yoktur" 

açıklamalarının yapıldığını da hatırlattı.  

 

Ardından ekledi:  

 

- Oral Çelik ve Mehmet Ali Ağca, bizimle ilişkisi olmayan maceraperest tiplerdi.  

*** 

 

 

‘Ülkücüleri Naziler eğitti" iddiasına gelince...  

 

Yazıcıoğlu, son derece sert tepki gösterdi. "Oral Çelik saçmalıyor" dedi:  

 

- Herhalde dikkat çekmek istiyor. Olacak iş değil. Almanlar gelip bizi niye eğitsin? 

Söyledikleri tamamen hayal mahsulüdür.  

 

Yazıcıoğlu'na, hatırlattık:  

 

- Oral Çelik, Nazilerin Ocak Genel Merkezi'nden ìEşref" kod adlı bir kişi tarafından 

getirildiğini söylüyor.  

 

"Bizde kod adı geleneği hiç olmadı" tepkisini gösterdi:  



 

- Herkes kendi ismini kullanırdı. Oral Çelik'in söyledikleri doğru değil. Madem bir 

iddia ortaya atıyor, bu kişinin gerçek ismini de açıklasın.  

 

Sözü, Oral Çelik'in bahsettiği Türk İntikam Tugayı (TİT) isimli örgüte getirdik...  

 

Yazıcıoğlu, "Sanal bir örgüt" değerlendirmesini yaptı:  

 

- Bu ismi, bize yafta koymak için önce sol ortaya attı. Birtakım maceraperestler de 

gidip duvarlara "TİT" diye yazdılar. Bu hayal mahsulü örgütü bize yamamak için 

çok uğraştılar. Pol-Der'li polisler arkadaşlarımızın ağır cezalar almasını sağlamak 

için işkenceler yaptılar. Onlara, "TİT'e mensup olduklarını" söylettiler. Ama, bu 

örgütle ilgili tek ceza alan insan olmadı.  

*** 

 

 

Yazıcıoğlu'na sorduk:  

 

- Peki, Oral Çelik bu açıklamaları neden yaptı?  

 

"Söylediklerinin hiçbiri gerçek değil" cevabını verdi:  

 

- Oral Çelik senaryo yazıyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Geçmişte de gittikleri her 

yerde bizim arkadaşlarımızla ilişki kurmaya çalıştılar. Biz bunları kendi camiamıza 

yaklaştırmadık.  

 

Ve sordu:  

 

- Acaba Oral Çelik, yeni görevler mi üstlendi? Onun için mi bu açıklamaları 

yapıyor?  

  

  

işte size hayattan polat alemdar 

nokomplo tarafından 14 Şubat, 2006 - 16:09 tarihinde gönderildi.  

Derin devletin sağ eli olan Mehmet Ali Ağcagillerden ülkemizde binden fazla yetiştirildi. 

Sol ellerin sayısıda bir o kadardır. Kurtlar Vadisi finalinde beraat ettirilen Polat gibi 



beraat ettirilenden biri de Abdullah Argun Çetindi. Gerçi daha ziyade Abdulhey'e 

benziyordu.  

Polat gibi itiraf edip, aklanmayı, kahraman olmayı denedi. Aslında kendisini Yeşil'in 

eski elemanı olarak tanıtan, “Abdullah Kerimoğlu” ve ‘‘Acar’’ kod isminide kullanan 

Abdullah Argun Çetin’in, “Türkiye'yi sarsacak basın açıklamaları” 1996 yılında 

başlamıştı. 11 Kasım 1998’de Romanya-Bükreş'ten İstanbul’a geldikten sonra 

yakalandı; idamla yargılandı. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun, 1993'te uğradığı 

bombalı saldırı sonucu tasarlanarak öldürülmesine iştirak ettiği ve bu amaçla 

oluşturulan çeteye mensup olduğu" gerekçesiyle idamla yargılanan ve yaklaşık 1.5 yıl 

tutuklu kalan Abdullah Argun Çetin 4 Ağustos 2000’de tahliye edildi. Çetin,1998'de 

medya medya dolaşarak devlet için kurşun sıkan şerefli bir kahraman olduğunu 

ispatlamaya çalıştı. Uğradığı yerlerinden biride bizim Ankara bürosuydu. Koyu bir 

güneş gözlüğü takıyordu, konuştuklarımızı teybe kaydettirmedi. 

Çetin, siyasi olarak önemli noktalara gelmiş sağcı bir babanın oğlu olduğunu, 

Ülkücülüğe sempati duyduğunu ancak üyelik şeklinde bir bağlantısı olmadığını, Ankara 

Koleji’nden mezun olduğunu, birkaç dil konuştuğunu, 12 Eylül döneminde yurtiçinde 

resmi kişiler tarafından eğitildiğini, Türk İntikam Tugayı (TİT) üyesi olduğunu, örgüt 

tarafından bomba uzmanı olarak eğitildiğini, çeşitli operasyonlarda başarısını 

ispatladıktan sonra 1985'de Fransa'nın Marsilya Adası'nda Lejyoner eğitimi almaya 

başladığını, 1988'de Lejyoner olarak İtalya'da NATO (Gladio) birliklerinde eğitime 

gönderildiğini, boynunda NATO birliklerinde kullanılan hurma dalı ve uzmanlık alanını 

(patlayıcı) gösteren şerit şeklindeki bröveyi künye gibi taşıdığını, İtalya'daki "psikolojik 

mukavemet" eğitimlerinde sinir sisteminin bozulduğunu, Milano ve Fransa Paris'e 

pratik yapmak için gönderildiğini, Abdullah Çatlı ile birçok operasyonda birlikte 

olduğunu, Fransa adına Çad, Somali ve Etopya'da lejyoner (paralı asker) olarak 

savaştığını, Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı DEA’ya hizmet ettiğini, 

Gürcistan'da Swerdnadze'ye, Ermenistan'da Dışişleri Bakanına (yanlışlıkla Turizm 

Bakanının arabası mayına çarparak havaya uçmuş) ve Azerbaycan'da Haydar Aliyev'e 

yönelik suikast teşebbüslerinde yer aldığını, Azerbaycan pasaportu taşıdığını fakat 

arandığı için Azerbaycan'a giremediğini, Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu suikastlarına 

katıldığını, Mumcu'nun yaşamını yitirmesine neden olan bombanın yapımında görev 

aldığını, Sultanahmet Meydanı'ndan Bakü Metrosu'na kadar, dünyayı dehşet içinde 

bırakan birçok sabotaj ve bombalama eyleminlerinde bulunduğunu, Matild 

Manukyan'a karşı girişilen ve Manukyan’ın yaralanmasına, Özer Çiller'in İstanbul 

Bankası'nda Genel Müdürlük yaptığı dönemde, şoför-kurye olarak kullandığı Mehmet 

Urhan ve bir başka kişinin, hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı bizzat 

yaptığını belirtiyordu. 

Anlattıklarına inanmak zordu. Bu nedenle tek kelime bile haber yazmadım. Zamanın 

bakanı Eyüp Aşık ile Eyüp Aşık’ın yakın adamı Ankara Emniyet Mürdürü Cevdet 

Saral Çetin'e inanmıştı. Bakan Aşık Abdullah Argun Çetin ile makamında birkaç kez 



görüşmüş ve tam aradıkları kişi olduğunu saptayarak onu Cevdet Saral’a göndermişti. 

Eyüp Aşık gibi Ankara Emniyet Mürdürü Cevdet Saral da Çetin’in verdiği 

ipuçlarından yola çıkarak 'Yeşil'in Romanya'da olduğuna öylesine inanmıştı ki, hemen 

Çetin’in cebine para koyarak onu Köstence’ye yolladı. Böylece Çetin kanalıyla 'Yeşil'e 

ulaşacak ve büyük bir operasyonla yakalayarak İstanbul Emniyet Müdürü olma 

rüyasını da gerçeğe dönüştürecekti. Rüya gerçekleşmeyince Türkiye'ye dönen Abdullah 

Argun Çetin, suikast teşebbüsü ve Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayına katıldığı 

gerekçesiyle hemen gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Çetin, Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş'e 1998'de verdiği ifadede, Uğur Mumcu'nun 

öldürülmesi olayına da katıldığını belirtmiş; "Olaydan iki - üç gün kadar önce iki 

arabayla, yanımda Atakan ve Tekin olduğu halde aynı sokağa gittik. Orada polis 

kulübesi vardı, yanında da elçilik vardı. Ancak ben orada Uğur Mumcu'nun olduğunu 

bilmiyordum. Sokaktan iki - üç sefer geçtik. Şahin marka araçta, Atakan, Tekin, ben ve 

aracı kullanan şoför vardı. Şoförü tanımıyorum. Tekin'i de güvenecek kadar 

tanımıyorum. Benim ilişkim Atakan'laydı. Atakan bir üsteğmendi ancak gerçek kimliği 

konusunda bilgim yok. Tekin denilen şahıs o mahallede bir ev kiralamıştı. Keşiften 

sonra Atakan ile Azerbeycan-Nahçıvan'a gittik Tekin adlı şahıs, bizimle gelmedi, 

Ankara'da kaldı. 24 Ocak 1993'te (olay günü) Azerbaycan'daki kampta idim" demişti. 

Mahkeme soruşturma neticesinde Çetin'in Romanya'da bulunduğu sırada kullandığı ve 

kendisine Emniyet tarafından verildiğini belirttiği 0-542-262 11 01 nolu telefonun 

Romanya’da bulunan Yasin Akın isimli şahsa ait olduğunu, bu şahsında telefonu sivil 

polis Burhan'a verdiğini söylediğini tespit etti. Mahkeme aynı zamanda Çetin’in, 7-10 

Kasım 1998 tarihlerinde Romanya Bükreş Majestik Oteli'nin telefonundan İstanbul ve 

ABD ile görüşmeler yaptığını belirledi.  

Ankara 1 No'lu DGM, Uğur Mumcu'nun, 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırı 

sonucu tasarlanarak katledilmesine katıldığı ve bu amaçla oluşturulan çetenin üyesi 

olduğu gerekçesiyle idam istemiyle yargılanan Abdullah Argun Çetin'i, "gözlem altında 

tutulması için" Adli Tıp'a sevketti. 

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı mahkemeye gönderdiği raporda, ''sanığın suç sırasında ve 

halen ceza ehliyetini etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 

bulunmadığı, ceza ehliyetinin tam olduğu'' belirtti. 

Abdullah Argun Çetin’i önemsiyerek TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu’na davet 

eden kişi, CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar'dı. Sağlar, Abdullah Argun Çetin'in birçok 

karanlık olayı çözeceğine inanmıştı. Derin devletin bir elemanı nihayet ortaya çıkmış, 

kirli çamaşırları döküyordu. Onu özellikle Uğur Mumcu suikastını aydınlatacak kilit 

adam olarak görüyorlardı. Abdullah Argun Çetin ile ilgili bu açıklamadan sonra 

TBMM Susurluk Komisyonu’nda anlattıklarına dönelim. Sorulara verdiği yanıtlardan 

bir derleme yaptım. Şunları anlatmıştı: 

1980-1983 döneminde, daha doğrusu, 1983'ün martından sonra Çatlı ile tanıştım 



Almanya'da. Ben, o sırada Almanya'da dil okulunda, Goethe Enstitüsü'nde okuyordum. 

Ben, paralı askerim. İşim, paralı askerlik; yani, lejyonerlik. Onun için, 1983'te Çatlı'yla 

tanıştığımı söylüyorum; çünkü, ben, askerden sonra, bizzat kendileri tarafından Fransız 

lejyonuna gönderilen elemanlardan biriyim; 15 kişilik kadrodan birisiyim... Çatlı'ya 

1985'de Ankara'da kahvede buluştum. Bizim gibi gençlere ihtiyacı olduğunu söylediler. 

Abdullah Çatlı, beni 1985'de Fransa'da lejyoner eğitimine gönderdi, sonra 1988'de en 

son olarakta 1991'de Mükiyeliler kahvesinde Ankara'da gördüm. 

1991'den 1993'e kadar ben Güneydoğuda görev yaptım. Güneydoğuda bize verilen, o 

zaman rahmetli Cem Ersever'in komutasındaki birliklere tam destek sağlamakla 

görevlendirildik dağlarda; yani, 15 kişilik gruplar halinde Güneydoğuda görev 

yapıyorduk. Yaklaşık 60 kişilik bir grubumuz vardı. 15 kişilik, dağda biz istihbarat 

çalışmaları yapıyorduk. 1991'de bize verilen Güneydoğudaki görev, Jitem'e bağlı 

istihbarat çalışmalarıydı; ama, direkt Jitem'le bağlantımız yoktu. Şu açıdan soruyorum 

ben bunu: Bize verilen emir, köylere gidip köy hakkında bilgi almaktı; yani, Kürtçe 

bilen, özellikle Kürt, milliyetçi dediğimiz, Türk, Kürt kökenli Türk milliyetçileri 

aramızda bulunan... Kürtçe biliyorlardı. Onların yardımıyla muhtardan PKK'lı 

olduğumuzu söyleyip yiyecek istiyorduk. Bize eğer yiyecek verirlerse, direkt en yakın 

özel time telsizle bildirerek o köyün aranmasını sağlıyorduk. Daha sonra bu olay, 

onların isteğine göre değişti. 1992'nin Mayıs ayına kadar orada görev yaptım. 1992'nin 

12 Mayısında Azerbaycan'a gitmek üzere emir aldım. Abdullah Çatlı bizi gönderirken 

Muhittin Akyol diye bir şahıs vardı... 

13 Mayısta halk ayaklanmasıyla beraber Nahçivan'dan Bakü'ye geçtik; tarih de tam 14 

Mayıs 1992'dir. 1992'de, o tarihte korkulan, 1990'da olan Rus ayaklanmasında 

Muttalibov'un Rusya'dan destek isteyip, tekrar Rus askerlerinin Bakü'ye çıkacağı gibi 

bir inanç vardı. O tarihte, biz, onu engellemek için, bizzat President Apart denilen 

Başkanlık binası içinde bir terör tahkikat aldık. Şu anda, 1995'te, Omman karargâhı 

olan yer, bizim karargâhımız olarak bize verildi. Yaklaşık bu da 8 kilometrelik bir 

yerdir; yani, Bakü'ye 8 kilometrelik uzaklıkta olan bir karargâhtır Omman karargâhı; 

eskiden bizim karargâhımız olarak kullanılıyordu. Biz, 1993'ün, özellikle Ocak ayına 

kadar, bilhassa Ermenistan vesaire gibi yerlerde, cephede savaştık; ancak, ocak ayından 

sonra, 5'inden sonra, bizzat kampta, Gence bölgesinde istihdam edildik. Gence bölgesi 

Hanlar bölgesidir, Hanlar bölgesinin başkenti Gence olarak algılanır. Gence'deki 

kampta eğitmenlik görevi verildi; yani, benim uzmanlık alanım C-4'tür; plastik 

patlayıcı. Orada, bu konuda eğitim vermeye başladık. Bu, 1990 ocak ayının 5 ya da 

6'sında başladı. 

C-4 askeri bir patlayıcı maddesidir. C-4'ün uzmanlığı bombanın yapımında değildir; o 

fabrikasyon bir yapımdır. C-4'ün uzmanlığı fünyesinden kaynaklanan bir olaydır. C-4 

elektrik ateşlemeli fünyeyle çalışır; yani, yere atmanız veya başka bir şey yapmanız 

patlatmaz. Son derece güvenlidir. Elinizde hamur gibi yoğurabildiğiniz için; yani, daha 

doğrusu macuna benzediği için, istediğiniz şekli de verebilirsiniz C-4'e ve ufak gramıyla 

büyük tepkilere sebep olan bir bombadır. Bu, C-4 uzmanlık isteyen konusu, 



kullanacağınız fünyenin yapılan olaya göre değişmesidir; yani, her tür fünyeyle 

ateşlenmez C-4; özellikle yaptığınız operasyonlarda, görevlerde C-4'ün fünye problemi 

olduğu halde; yani, eğer, fünyeyi doğru kullanmadığınız zaman iz kalır. Yani, C-4 

hassas patlayıcı olduğu için, genelde çok hedeflerde kullanılmaz. Ordu malı bir 

patlayıcıdır C-4; piyasada bulunması zordur. Biz, Azerbaycan'da eğitimizde, Hors 

Greenmayer denen şahıstan temin ediliyordu bu patlayıcı ve diğer silahlar. Hors 

Greenmayer'in Azerbaycan'daki etkisi, o tarihte çok büyüktür: çünkü, Azerbaycan'da 

bulunan silahlar, bizim daha evvel kullandığımız silah tiplerine uymaz: çünkü, 

Azerbancan'da bulunan silahlar Sovyet yapısı silahlar olduğu için, bizim daha evvel 

NATO standardı silahlarla eğitim aldığımız için uyum zorluğumuz vardı. Greenmayer 

önemli bir isimdir orada, onun için... Çünkü. C-4'ürı' temini Azerbaycan'da 

bulunmayan bir markadır. Biz, eğitimi ayın 1 1'ine kadar, sadece fizikî hedefler 

üzerinde yapmaya çalıştık; yani, binalar, araçlar, vesaire; ama, 11 Ocaktan itibaren 

araç üzerine eğitim vermeye başladık; yani, bu aralar gelen şahısların Azerbancanlı 

olmasının yanında Türkiye'den gelen şahıslara da eğitim vermeye başladık. 

Şahısların nitelikleri de değişti; yani, biz, o tarihte verdiğimiz şahısları... Yani, hepimiz 

dini bütün insanız; ama, mescidimiz yoktu karargâhta, mescit konuldu. Bu gelen 

elemanlar için... 11 Şubattan sonra gelen şahıs zaten belli, bizim bölümümüzde 

yatmamaya başladı: aylık barakalar temin edildi. Gence'de bulunduğumuz kamp, 

mahalle içinde bir kamptı. Eski bir Rus askeri üssüdür, mahalle içinde. Tabiî, Gence'de 

bir tane karargâh vardı; bunu araştırabilirsiniz. Gelen bilgiler doğrultusunda C-4'teki 

verilen şeyimiz, Türk yapımı araç üzerine eğitim vermeye başladı. Tabiî, bu şeylerin 

kampta eğitim verdiğimiz sonradan gelen şahısların eğitimi yaklaşık 23 Ocağa kadar 

devam etti... Sonra Türk şahıslar gelmeye başladı. O tarihten sonra zaten normalde 

kampta bulunan C-4'ler alındı; patlayıcı eğitimina son verildi 23 Ocaktan sonra. Daha 

çok o tarihte, 24 Ocakta olan olaydan sonra kampın o bölümü, eğitim bölümü kapatıldı. 

tekrar Ermenistan üzerinde yoğunlaştık. 

24 Ocakta Uğur Mumcu olayı oldu. Bu şahısları da tanımladım. Bu şahıslar yaklaşık, 

tam tarihini bilmiyorum, bir veya iki hafta sonra, şeye saldırılan şahıslarla, aynı, 

Kamhi'yle yakalanan şahısların aynısıydı. Ben sadece Azerilere eğitim verdim. Bunlar 

önce bize getirildiği için, eğitim için, sadece o haki üniformalar içinde getirilirler. Yani 

ben size orada bize verilen, terör eğitiminde bir noktayı açıklamak istiyorum. Bu tür 

olaylarda her zaman ben Cefi Kamhi olayını yapmış olsaydım, Cefi Kamhi oradan sağ 

çıkmazdı. Çünkü, bu operasyonda kullanılan lav silahı, onu kullanan şahıslar bilir, çok 

emniyetli bir silahtır. Yani, roketatar çok sağlam bir roketatardır, Amerikan malı ve 

elektrik ateşlemeli olan bir roketatardır ve Emniyet pimi çok sağlamdır. Kapatıldığı 

zaman, boru şeklindedir, emniyet pimi kendi kendine kitlenir; ama, bir şey vardır, 

üstünde seri numarası vardır, NATO standardı silahı olduğu için seri numarasından 

hangi ülkeye satıldığı standart olarak bulunabilir. 

Uğur Mumcu cinayetinde kullanılan fünye sadece bizim hazırladığmız fünyelerden biri 

olabilir. Çünkü şeyin bulunuş şekli, cesedin bulunuş şekli vesair gibi araştırmada 



bulunamayan kanıtlar, bulunsa bile bulunamayacak kanıtlar bu olayın eğitimini almış 

kişiler olduğunu gösterir. Çünkü, orada ayarlanan pim ve ateşleyici fünye maktulün 

araca giriş şeklinde patlama yani... Azerbaycan'a gitme şeklinde, adamın şeyini bilemem 

nerede eğitim aldığını ama, ben size bunu söylüyorum. Ben şey olarak söylemiyorum, 

anlattığım bilgilerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani, içtenlikle söylüyorum kimsenin 

baskısı altında... Eğer birisi beni yönlendirmeye kalksa ben başka şeyler söylerim. Ben 

kendimi suçlu duruma düşürecek şeyler söylüyorum. Üzerine basa basa C 4'te 

kullanılan fünyenin bizim hazırladığımız fünyelerden biri olduğunu söylüyorum. Çünkü 

C 4 imalini yerleştiren bomba değildir, bakın herkesin yanılgıya düştüğü odur. C-4 

hazırlamak problem değildir, hazırdır C 4... 

1993'te Albay Hüseyinov'un başlattığı ayaklanmada, ayaklanmayı bastır emri verildi. 

Emrin de bize olay gece olduğu için kalabalığa ateş açtık fakat gelen kalabalık sivildi 

falan, sivil olduğunu bilmiyorduk... Orada 68 kişinin öldüğünü öğrendik, sivil şahısların 

ve daha sonra bu olayda Fereckuruyev, o zaman Azerbaycan Halk Cephesi Genel 

Sekreteriydi, Fereckuruyev'in emriyle... Orada bizim direkt irtibat kurduğumuz Nihat 

Çetinkaya idi, eski Ülkü Ocaklarında görevliydi kendisi. Bu isyandan sonra Türkiye'ye 

döndük, 1993'te ben yine Asil Nadir olayı için Kıbrıs'a gönderildim ben. Asil Nadir'in 

kaçırılışı biliyorsunuz Azeri kaynaklıdır. 1993'teki Asil Nadir olayında ben Kıbrıs'ta 

non grata persona oldum, istenmeyen kişi ilan edildim, bunu da araştırabilirsiniz. 

Vallahi efendim ben Türkiye'ye Amerikalılar tarafından getirildim. Çünkü o sırada 

isyan başarıya ulaşmış, Aliyev, Hüseyinov ve Elçibey tarafından yönetilmeye 

başlanmıştı. Azerbaycan Halk Cephesi dağılmış biz ortada kalmıştık. British Petroliuma 

ait uçakla biz Nahcivan üzerinden Türkiye'ye girdik ve bu şeyler içinde o sırada 

Ankara'da bulunduğum sırada gittiğim kahve var, orada bir emir alışverişi yaparız. 

Yani, bana verilen emirler orada... Azerbaycan'da o bölgede çok yüklü kenevir tarlaları 

var, hâlâ da bakidir bu tarlalar. Çünkü o tarihte Abhazya, Gürcü sınırındaki savaş 

devam ediyordu o bölge Azerbaycan'ın sadece Ermenistan sınırının bulunduğu bölge 

dağlıktı, diğer yerler ovadır, Bakü'ye kadar ovalardan oluşur. Bizim o tarihteki 

görevlerimizden birisi kenevir tarlaların ın korunması ve birisi de güvenliği sağlamaktı. 

Azerbaycan'dan, Kıbrıs'a gitme emrini kimin verdiğini hâlâ bilmiyorum. Çünkü bana 

Kıbrıs'a gidip Asil Nadir'e vermem gereken bir zarf verdiler. Ben Kıbrıs'a ulaştım, 1993 

eylül ayırıda, araştırıp bakabilirsiniz. Asil Nadir'in Magosa'daki bürosuna gittim... 

Paramızı Azerbaycan'da Fereckuruyev ve Nihat Çetinkaya aracılığıyla alıyorduk. 

Çetinkaya Elçibey'in dışülkeler danışmanıydı. 

Güneydoğuda görevliyken, o zaman getiren sivil şahıslardan alıyorduk. Yani, kimse biz 

belli, 15 kişinin mesela ihtiyacı, devamlı gelen mühimmat ve yani yiyecek yardımıyla 

beraber gelirdi, kamyonla gelirdi. Devletten aldığımı asla söyleyemem, devletten 

aldığımı da kanıtlayamam, ben gelen getiren şahıslardan aldım. Kıbrısta istenmeyen 

adam ilan edilerek polis tarafından sınırdışı edildim. 

İnanmamanız normal ama, kanıtlayabilirsiniz. 27 Eylül 1995'te Manukyan olayı vardı, 

İstanbul'da ve burada kullanılan da C 4'tür. Yani, bazı şeyleri yaptığım için biliyorum. 



Demin Bakan bey hasta olduğumu söyledi. Yani beni hasta olarak algılıyorsa benim şeye 

gerek yoktur. Yani ben size bunu kanıtlayabileceğimi söyledim. Ben bazı kişilerin bazı 

şeylerden dolayı kahraman bilmem ne onun derdinde değilim. Ben, bizim ikinci 

dereceye atılmamızdan gocunduğumdan buradayım. İşi yapan biziz, onlar pastayı yiyen 

onlardır, milyonları götüren onlardır... 

Abdullah Çatlı, şimdi, Oral Çelik vesaire vesaire gibileri... Bize asla ve asla yardım 

edilmedi, biz hep kullanıldık. Bakın hep kullanıldık. Ben gösterdim, Bakan beye, benim 

vücudumda izleri hâlâ durur işkencelerin. Ben 1993'te Nokta'ya konuştuğumda işkence 

gördüm; ama, ben onlar için değerli olduğum için beni öldürmediler. İşkenceler hâlâ 

suratımda ve vücudumdadır, kafatasımın çatlaklarını röntgenden ispatlanabilir. Yani, 

buraya benim geliş amacım ne meşhur olmaktır ne birşeydir, hiçbir şey değildir. Benim 

buraya geliş amacım doğruların artık yeter, açıklanması gerekiyor. Siz hep büyükleri 

dinlediniz, hep başları dinlediniz; ama, bu işi yapan bizler gibi adamları, bize siz tetikçi 

diyorsunuz, biz onlardanız. Benim Azerbaycan devleti pasaportu keyfi vermemiştir. 

17.5.1993'te beni Azerbaycan vatandaşı yapmıştır Elçibey'in imzasıyla ve pasaportum 

da bakidir, numarasına kadar vereyim. Pasaportuma 1993'de el koydular. Nokta 

dergisinde de yayınlanan haberde de var. Aliyev beni vur emriyle aradılar. O zamanki 

Abdullah Kerimov kimliğimle ben aranıyorum, Gence'deki katliama katılmaktan 

aranıyorum. 1995'teki Çehadov olayına katıldığımdan dolayı aranıyorum. Çehadov 

olayında bulunan birisinin bilebileceği şeyleri biliyorum, saatleri biliyorum. Yani bunu 

Azerbaycan kaynaklarında da vardır, Türk kaynaklarında da vardır. Bulabilirsiniz; 

ama, ben güvenilirlik hissetmediğim yerde ifade vermek zorunda değilim. Çünkü, ben 

buraya kendimi suçlayacak durumda geldim. 

Operasyonların yüzde 80'i yurtdışı operasyonlardır. Ben size başka yerde duyulmayan 

şeyleri... Ben 1993'ün Nisan ayında hatırlarsanız Azerbaycan'da o şubattaki 24 Ocaktan 

sonra Ermenistan'a dönüldüğünü söyledim. Yani, Ermenistan'daki operasyonlara 

geçildiğini söyledim. Nisan 1993'te Erivan'da o zaman Turizm Bakanlığına bir saldırı 

oldu, o da C4'tür ama, hedef Turizm Bakanlığı değil, Dışişleri Bakanıydı. O tarihte 

görüşmelerden dolayı büyük ihtimalle yanılmıyorsam ve bunu da kanıtlayabilirsiniz. 

Bunu kimse bilmez, yapanlar bilir ve kullanılan bombanın cinsini de yapanlar bilir. 

Aynı şey Gürcistan'ta aynı şekilde aynı bombayla Şevardnadze yaralandı. Yani, bunlar 

yani tür yan saldırı dediğimiz saldırı türü vardır. Yoldan geçmekte olan aracın geçeceği 

istikametteki araca C4 yüklersiniz o geçtiği saatte de onu patlattığınız zaman bu 

patlayan araç diğer araca zarar verir ve içindeki şahıslar yok edilir. 

Bizim aşamamızdaki kişiler yani maşa dediğiniz şahıslarız biz. Biz üstümüzdeki eli 

ancak tutanı biliriz. Ama, maşanın yönetildiği beyni asla bilmeyiz; ama, bakın 1996'da 

ben deşifre oldum. Ben Aydınlık Dergisi benimi için çete elemanı dedi deşifre oldum. 

Aydınlık'a görevli olarak gittiğim için orada olanlar, istihbaratları kuvvetli beni deşifre 

ettiler.Eylül, Ağustos ayından beri ben kaçak yaşıyorum. Aydınlık'ta o zaman ellerinde 

Yeşil'in fotoğrafı olduğu söylendiği için bizzat gönderildim ben. Tam olarak ağustos, 

eylül aylarında Aydınlık'a gitmeden önce bana bu emri Ankara'da tek o zaman emir 



aldım polisten. O zaman Başbakanlık Koruma Polisi yazan kimlikli çünkü bize yabancı 

şahıslar geldiğinde kimlik isteriz. Bana Abdullah Çatlı ismini vererek polis kimliğini 

gösterdi ve Başbakanlık Koruma Polisi yazıyordu. O şahsı da daha sonra teşhis ettim. 

Ağansoy'un öldürülmesi sırasında yaralanan polisierden biridir. Yani, bunlar benim 

isteyerek söylediğim şeyler. Hiç kimsenin beni göndermesine gerek yok ki, ben kendimi 

suçlu duruma düşürüyorum kendimi. Bunlar benim buraya geliş sebebimi açıklar, ben 

kendim, benim gibi olanların artık bu işleri aydınlatacaklarına inanıyorum, benim gibi 

olanların. Yani, ne Ağar aydınlatabilir, ne de bir şey... Çünkü kullanılan biziz. Onlar 

sadece emir verirler. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da kalan hâlâ 

birkaç kişi var. Şu anda bir tanesi de Azerbaycan'da O zaman tüccar kimliğiyle şu anda 

hapiste, çünkü Çehadov olayını organize etmekle suçlanıyor. 

Mumcu suikastında kullanılacak olanlara bu tür eğitim vermeden önce yer ve hedef 

belliyse yer tanımı yapmak gerekir, yani bir planı yaparken bulunduğunuz mevkinin 

yapılacak eylemin koordinesini yapmanız gerekir. Yani, giriş noktaları, çıkış noktaları, 

araçların durduğu yer, yani birden fazla araç, araların çıktığı yer, güvenlik tedbirleri 

vesaire gibi şeyler için önemli olan bu planı yapmaktır. Yani bu organizeyi yapabilmek 

için önce yeri görmeniz şarttır. Bu yeri görmeden sadece araç üzerinde çalışmanız 

yeterli değildir. 

Bu amaçla o zaman Murat Atakan adlı bir şahısla birlikte geldim, Türkiye'den gelen bir 

şahıstı. Ben normalde bu tür hedefin ne olduğunu, ne olacağını bilmiyordum. Sadece yer 

tespitinde bulunmaya gittiğimiz söylendi ve bu tür işlerde söylenen işlerde asla isim 

verilmez. Yani şu şahıs bu şahıs diye bir şey yapılmaz. Ancak burası diye gösterildi 

bana, bulunduğunuz yerin çok güvensiz yer olduğunu söyledim ben şahıslara, çünkü 

üstte polis kulübesi, altta taksi durağı olan bir yerdi ve iyi bir istihbarat yapılması 

gerekliydi. Çünkü aracın benden istenen şey kullanılacak fünyenin zamanlama değil, iz 

bırakmaması gerektiği konusunda, kesin ve net emir vardı. İz bırakmamalı, yani fünye 

parçası bulunmamalıydı ve yapılan işte çevreye zarar vermeyecek şekilde sadece nokta 

hedef üzerinde yapılması gerektiğikonusunda emir vardı. Onun için bulunduğum 

mevkide yapılan incelemede bulunulan yerin çok güvensiz olduğunu söyledim, Çünkü 

üstte polis kulübesi altta taksi durağı mutlaka şahıslar aracın altında çalışırken görülme 

ihtimalleri çok yüksektir. Saat gece kaç olursa olsun, yani yerleştiğinde ne olursa olsun 

araçta çalışırken en az 3-5 dakikaya ihtiyaç vardı. O tür fünyenin yerleştirilmesi zor bir 

iştir, saniyelerce sürecek bir iş değildir. Çünkü orada kullanılan benden istenen civa 

türü bir fünyeydi. o fünyenini yerleştirilmesi nazik isteyen bir iştir ve istihbaratın çok 

sağlam olmasını gerektiğini söyledim. Bana söylenen şu, hedef konusunda istihbaratımız 

çok iyidir, gün gün takip edilmektedir, o şahıslar seni ilgilendirmez ne olduğu, sadece 

burada konulacak hedefin, bombanın sağlam ve fünye tarafındanyapılmasıdır. Ben 

bundan sonra zaten ayın 13'ünde geri döndüm, Azerbaycan'a. Bu konuda Türk markalı 

yani, çünkü çalıştığınız aracın aynı araç olması önemlidir, çünkü, her aracın altındaki 

sistem değişiktir, yani kartel dediğimiz sistem değişiktir. O aracın cinsine göre 

çalışmakta fayda vardır. Onun için o tür aracın temin edilmesini istedim ve o tür araç 



temin edildi. Yani, beni o konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ben yapmadım, ben bunu 

içtenlikle söylüyorum ancak, fünye, hazırlanan fünyeyle yaptılar, yani. Vallahi, eylemi 

yapan şahıslar, eğitim verdiğimiz şahıslardandır mutlaka; çünkü, eğitim alan şahıslar 

aracın altına girecek şekilde eğitim yapıldı; yani, başkasına eğitim verme ihtimalleri çok 

düşük. O eğitimi, bizzat aracın üstünde çalışan şahısların yapmış olması lazım. Gence'de 

eğitimi verdim. Normalde 8 kişiydi; fakat, araç üzerinde eğitilmeyen, araç altında eğitim 

verdiğimiz 3 kişiydi efendim. Daha önce söylediğim gibi teşhis ettiğim şahıslardan biri 

de onlardı. 

Azerbaycan'da kenevir tarlalarını korumak görevi verilmiştir bize. Ben, 1995'e kadar, 

bunun sadece ve sadece nakliye işi olduğunu zannediyordum; ancak, özellikle, daha 

evvel de söyledim bunu, Bakan Bey'e de söyledim; yani, orada, Güneydoğu'da yapılan 

işlerin büyük çoğunluğunun, yüzde 80'ninin Azerbaycan civarından gelen uyuşturucu 

olduğunu gördüm ben; çünkü, bu paranın... Bakın, tonlarca yani, nasıl anlatayım size, 

dönümlerce ekili kenevir var; yani, buradaki, Azerbaycan kaynaklarınız teyit edebilir 

bunu. O bölgede, yani Hanlar bölgesinde dönümlerce toprakta ekili kenevir var. 

Abdullah Argun Çetin aynı tarihlerde DGM'de sorgulanıyordu ve bugüne kadar yaptığı 

tüm açıklamaları inkâr ediyordu. Sonra ne mi oldu? Devlet için kurşun sıkan şerefliler 

(!) arasına katıldı, berat etti, aramızda yaşıyor... Uyuşturucu, rant ve devlet hizmeti 

birarada yürümüş. Bunca operasyonlara, katledilen insanlara rağmen ellerini kollarını 

sallayarak geziyorlar. Tüm mesele devlet cinayet işleyebilir mi sorusuna vicdanen 

vereceğinizin cevaba bağlı. İşleyebilir derseniz; Ağcagilleri aklar, kahraman yaparsınız. 

nuh gönültaş 

KİMLER İŞTE…… 

bu ülkeden kahpe gucler ve onlar1n yerli isbirlikcileri at1lana kadar mucadeleyi 

surdurmek laz1m.aksi halde bu ulkeyi bir 10 y1l daha sahiplenmek imkans1z 

olacakat1r.bu yüzden boyle orgutlenmelere ihtiyac vard1r.resmi ideolojisi amerika ve 

dierlerine kay1ts1z sarts1z teslimiyet olan bu devlet elimizden ç1kmak 

uzeredir.birilerinin sahip ç1kmas1n1 hos kars1lamak laz1m onlara yard1mc1 olmak 

hatta kat1lmak laz1m.nihal ats1zdan bu yana davam1z1 surduren arkadaslara selam 

  

BİR DEVLET GELENEĞİ  

"VAHŞET" İŞKENCE VE KATLİAM 

 

Haftalarca, aylarca televizyonlarda, gazetelerde "Hizbullah vahşeti" kazılan "mezar 

evler", "domuz bağı" görüntüleri izledik; izlettirildi. Yaşananlar vahşetti elbette. Ama 

bu vahşetin sorumluları kimlerdi? Devlet yaşananları kendinden bağımsızmış gibi 

göstermeye çalışsa da, tüm bu vahşetin arkasında devletin olduğu gerçeği her geçen gün 

bir bir açığa çıkmaya devam etti... Tek başına Batman'da açığa çıkan kayıp silahlar bile 

bunu göstermeye yetiyor. Devlet Hizbullah'ı halka karşı kullanmıştı... Aslında Hizbullah 

vahşeti 700 yıllık bir devlet geleneğinin hemen her yanıyla karşımıza çıkmış bir 

örneğiydi. İktidar olmak için her yolun mubah sayıldığı, tahta geçmek için kendi 



kardeşlerini öldüren Osmanlı sultanlarıyla, muhalif gördüklerini anında ortadan 

kaldıran devletin; yani Osmanlı'dan bugüne devam eden geleneğin bir parçasıdır açığa 

çıkan Hizbullah vahşeti... Kullanma-kullanılma, işkence, katliam, vahşet, halklarımızın 

birbirine düşman edilmeye çalışılması bu geleneğin devamıdır.  

Kuşkusuz tarihte yaşanan işkence, katliam ve vahşet örneklerini tümüyle anlatmak 

mümkün değildir. Bu devlet geleneği bunu yaparken kimi zaman kendine karşı 

çıkanları, hatta kendinden olmayanları "din düşmanı", "din sapkını", kimi zaman 

"vatan haini" ilan edip ezmeye, yok etmeye çalışmıştır. Yaptığı vahşeti "din adına", 

"millet için", "vatan için" meşru göstermeye çalışırken; her katliamı vahşeti "ibret-i 

alem" olsun düşüncesiyle halkı yıldırmak, korku salmak için yapmıştır.  

Bu tarih egemenlerin tarihidir. Bizim tarihimiz ise tüm bunlara karşı boyun eğmeyen 

Şeyh Bedreddinler'den, Pir Sultanlar'dan, Kurtuluş Şavaşı'nda emperyalizme karşı 

savaşan Anadolu halklarına kadar onurlu direniş tarihidir. 

 

"Şalvarı Şaltak Osmanlı Eğeri  

Kaltak Osmanlı Ekende Yok,  

Biçende Yok Yemede Ortak Osmanlı"  

Osmanlı döneminde tüm bilimsel çalışmalar kanla bastırılmış; dine, hukuki yasalara 

karşı gelme düşmanlık olarak gösterilmeye çalışılmıştır. 17. yüzyılla birlikte Avrupa'da 

kapitalizmin gelişmesi ve ateşli silahların icadıyla Osmanlı, fetihler sonucu yağma ve 

talanla elde ettiği gelirlerinden yoksun kalmıştır. Bu döneme kadar da zulüm ve 

baskıyla ayakta kalan Osmanlı, bu dönemden itibaren de köylü yığınları ve halk 

üzerindeki sömürü ve baskısını daha da yoğunlaştırmıştır.  

Padişahın fermanları, şeyhülislamların fetvaları kanundur. Bunların ağzından çıkan 

sözlerle insanlar asılır, işkence yapılır, zindanlara atılır. Ancak işkencenin, infazın 

vahşet boyutlarında yapılmasının altında "İbret-i Alem" olması düşüncesi vardır. 

Vahşet görüntüleri halka izletilecek ve "isyan edenin sonu bu olur" mesajı verilerek 

korku yayılacak, halk kitleleri yıldırılacaktı...  

 

Her Şey İktidar İçin  

Uygulanan yöntemler tam bir vahşetti. Diri diri toprağa gömme, kazığa oturtma, deri 

yüzerek yaralara tuz basma gibi akla hayale gelmeyecek yöntemler sıkça 

uygulanıyordu. 40 bin Alevi halktan insanın kafasını keserek katletti. Halka yönelik 

katliamların, işkencelerin yanı sıra Osmanlı padişahları, 182 Vezir-i Azam'dan 23'ünü 

görevlerinden azletmeden, 20'sini de azlettikten sonra idam ettiler.  

"Şehirde al yeşil, dal dal  

Bursa ipeklisi  

Duvarda mavi bir bahçe gibi  

Kütahyalı çiniler;  

gümüş ibriklerde şarap  

bakır leğenlerde kızarmış kuzular nar idi.  

Öz kardeşi Musa'yı ok kirişiyle boğup  

yani bir altın leğende  

kardeş kanıyla abdest alarak  

Çelebi Sultan Mehmet tahta çıkmış hünkar idi...   

Bayezıt'ı esaret öldürdü.  

Musa'yı kardeşi Mehmet boğdurdu.  

Fatih'i oğlu Bayezit zehirledi..."  

(Nazım Hikmet)  



Osmanlı tarihi, iktidar için her şeyin mubah sayıldığı, katliamların, vahşetin tarihidir 

aynı zamanda. Öyle ki; Osmanlı sultanları iktidar için kardeşlerini dahi gözlerini 

kırpmadan Öldürmüş, öldürtmüşlerdir. 36 padişahtan 13'ü tahttan zorla indirilmiş ve 

bunların çoğu da öldürülmüştür. Başkaldıran yakınlarını öldürme geleneği 1. Murat'la 

başlar. Oğlu Savcı Bey ayaklandığı için gözleri oyularak cezalandırılmıştır. Oğlu 1. 

Bayezıt ise kardeşi Yakup Bey'i öldürterek Osmanlı tarihine "saltanat için kardeşini 

Öldürten ilk padişah" olarak geçer. Tahta ortak olacakların öldürülmeleri sonraları da 

sürdürülür. 2. Mehmet padişah olduğunda henüz bebek olan kardeşi Ahmet'i öldürtür. 

Ve bu dönem yönetime gelen kişinin kardeşlerini öldürtmesi yasallaşır. Yavuz bir 

taraftan babasıyla savaşırken, öte yandan kardeşleri Korkut ve Ahmet ile yeğenlerini 

ortadan kaldırarak iktidar olur. 3. Mehmet ise 19 kardeşini birden öldürtür... Yani 

iktidar için her yol mubahtır.  

 

Kuyucu Murat Paşa  

Osmanlı'da iktidarı tehdit eden her hareket en kanlı biçimde bastırılır. Osmanlı 

devletinin tarihinde "Celali İsyanları" olarak bilinen ve Yavuz Sultan Selim dönemiyle, 

Kanuni Sultan Süleyman dönemi arasında süren isyanlar 1610 yılında son bulur. Bu 

isyanları bastırmakla görevlendirilen Kuyucu Murat Paşa'nın vahşeti ise dönemin 

tarihçilerinin bile lanetleyerek andıkları vahşet örnekleridir.  

Kuyucu Murat kurbanlarını kuyulara doldurup boğarak katleder. Daha sonra 

kurbanlardan tepeler oluşturur. Kuyucu Murat 1606'da sadrazam olmuştu. 1607'de 

Celali İsyanlarını bastırmak için Anadolu'ya serdar olarak gönderilmişti. 

Canbulatoğlu'yla olan karşılaşmasında 26 bin kişinin başını kestirerek tepe yaptı. 3 yıl 

süreyle Anadolu'yu kasıp kavurdu. Bu dönem 100 bin Anadolu köylüsü katledildi. 

Ermeni rahip Grigor'un tanıklığına göre: "Murad paşa, bütün konakladığı yerlerde 

önceden kuyular kazdırır ve bütün Celalileri... şikayet edilen muzır adamları bu 

kuyulara attırır oraya indirilen bir kaç adam da atılanları üst üste yığarlardı. 

Olaylardan dört yıl sonra kış mevsiminde oradan geçerken ev büyüklüğünde olan 

kuyuları gözlemlemiştik." (1)  

Murat Paşa sivil halkı katletmiş, bizzat kendi eliyle çocuk dahi öldürmüştür. Kuyucu 

Murat'ın çocuk öldürmesine tanık olan Naima anlatıyor: "... Bir gün pişgah-ı otakta 

(otağın üstünde) iskemle üzerinde oturup harfolunan (kazılan) bi're (kuyuya) gelen 

adamları katlettirip doldurmağa meşgul idi. O sırada gördü, halk verasında (arkasında) 

bir atlı sipahi, bir sabiyi (çocuğu) kenduye redif edip (ardından getirme) geçup gide. 

Paşa emreyledi varıp sabiyi at arkasından indirip huzuruna götürdüler.  

Oğlancığa:  

- Sen ne yerdensin? Celali arasına neden düştün? Dedikte, sabi doğru söyleyip  

- Falan diyardanım, kıtlık sebebinden babam beni alıp bunlara katıldı. Boğazımız 

tokluğuna yanlarınca gezerdik, dedi.  

- Baban ne idi? deyu sorıcak  

- Şeştar çalardı ve anınla doyunurdu. Vezir-i Azam Murad Paşa başını sallayarak acı acı 

güldü.  

- Hay, Celalileri şevke götürürdü, deyup, çocuğun katline işaret etti. İşaret üzerine 

çocuğu cellatlara verdiler. Fakat cellatlar;  

- Bu sabi masumu nice öldürelim, deyu çekilip her biri bir tarafa gidip göz yumdu. 

Murad Paşa emrinin neden geciktiğini sordukta, cellatların çocuğu merhamet edip 

istinkaf ettiklerini bildirdiklerinde, paşa:  

- Yeniçerilerden birisi öldürsün, deyü buyurdu. Yeniçeri dilaverlerine teklif 

olduklarından onlar dahi, sabiye bakıp;  

- Biz cellat mıyız? Cellatlar bile merhamet etti. Vezir kendi iç oğlanlarına emretti ki 



sabiyi öldüreler. Anlar da ki huzurundan dağılı kabul etmediklerinden oğlancık 

meydanda kalıp onu öldürecek adam bulunmadıkta, ihtiyar vezir arkasından kürkünü 

bırakıp ve kalkıp sabiyi kendi eliyle alıp, kuyunun kenarına getürüp başını vurup 

boğazını sıkıp helak ve kendi eliyle kuyuya inkaa etti." (2)  

Kuyucu Murat ayrıca pek çok ölüm fermanı yayınlamıştır. Bunlardan biri: "Saka 

Mehmet, Gürcü Rıdvan ve daha bunlara benzer eşkıya yakalanıp katlolunup birine 

daha aman verilmeye... Başları sarayın kapısı önüne koyula" (3)  

Yine dönemin eli kanlı paşalarından İsmail Paşa Anadolu'da kimi yakaladıysa, 

İstanbul'a Celali diye göndermesiyle meşhurdur. Padişah huzuruna getirilen bu insanlar 

orada öldürülürler. Anadolu halkının kitle halinde öldürülmesinin ortaya çıkardığı 

vahşet görüntüsünü Evliya Celebi şöyle anlatır: "Bir kaç gün içinde Üsküdar insan 

kanıyla Laleliğe dönüp teafun ile kötü kokudan divan erbabı rahatsız olmaya başlar. 

Kanlar üzerine konan sinekler, çadırlarda rahatça oturanların üzerlerine konup 

herkesin elbise ve destarını kana bulardı. Tabiat sahibi olanlar kötü kokudan ve 

sineklerin hücumundan yemek yiyemezlerdi... Bu üzücü hal yedi günden sonra 

bildirilince insan naaşları için kuyular kazılıp, beşer altışar kesilenlerle kuyular 

dolduruldu. Nihayet kuyu kazmaktan da usanılıp ases başı ve diğerleri naaşları 

arabalara yükleyip Haydarpaşa bahçesi önünde denize dökerdi. Nihayet bununla da baş 

edemeyip mahkumları divanda muhakemesi görülenleri, Kavak İskelesi'ne gönderip 

orada katletmek tedbir edildi. Kavak İskelesi'nde yüzlerce adam öldürüldü." (4)  

1426 yılında Amasya, Canik ve Tokat civarında eşkıyalık yapan Kızılkocaoğulları'nı yok 

etmeye, 2. Murat tarafından tam yetkili olarak görevlendirilen Yöngüç Paşa, 400 kadar 

eşkıyayı bir mağaraya hapsedip içine duman salarak boğduruyor ve cesetlerini bozkıra 

attırıyordu. Aradan tam 500 sene sonra aynı yöntemle kadın ve çocuklardan oluşan 

insanlar "isyancı" diye Dersim'de katledilecekti. Yine 15. yüzyılda fahişeler bazen 

çuvala konup denize atılarak öldürülüyorlardı. Tüm bu yöntemler Kuyucu Murat'ın 

adıyla özdeşleşecek ve dünya, Osmanlı'yı Kuyucu Murat'ın bu yöntemleriyle 

tanıyacaktı.  

 

"Tiz Boynu Vurula..."  

Osmanlı'da boyun vurulması da çok sık görülen vahşet örneklerindendir. İnfaz, 

boğulmak ya da asılmak biçiminde yerine getirilse bile ölünün başı mutlaka kesiliyordu. 

Ve kesilen kafa içi bal dolu kıl torbaların içine konularak İstanbul'a gönderiliyordu. 

Kesik kafanın İstanbul'a gönderilmesinin iki nedeni vardı. Her şeyden önce idamın infaz 

edilip edilmediği anlaşılmış oluyordu. İkincisi, suçlunun cezasını bulduğunu ilan etmek 

için ve tabi ki "ibret-i alem" olsu diye bu baş, saray kapısı önünde teşhir ediliyordu. 

Örneğin; "1658-1659 yıllarında Abaza Hasan isyanı bastırılıyor ve bir yıl içinde on bin 

kadar kişi suçlu-suçsuz idam ediliyordu. Bu yüzden bir yıl boyunca on-onbeş kafa her 

gün düzenli olarak Bab-ı Hümayün (dış kapı) önüne getirtiliyor ve çoğu günlerce orada 

kalıyordu. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılda kafaların, Edirnekapı'da da teşhir edildiği 

görülüyordu. Halktan kişilerden İstanbul'da idam edilenlerin, aynı zamanda cesetleri de 

teşhir ediliyordu. Celladın cesede verdiği durumdan, onun Müslüman ya da Müslüman 

olmadığı anlaşılıyordu. Müslüman olanlar sırtüstü yatırılıyorlar ve kesik kafaları 

kollarının altına konuluyordu. Müslüman olmayanlarsa yüzükoyun yatırılıyor ve 

başları da kıçlarının üstüne konuluyordu." (5) Yüzyıllar sonra Anadolu'nun dağlarında 

gerillaların kafalarını kesip teşhir eden, kulak, burunlarından koleksiyon yapan zihniyet 

işte bu geleneğin devamcılarıydı.  

 

"Çengelleriyle Ünlü Osmanlı"  

Osmanlı'nın vahşet uygulamalarının biri de devlete başkaldıranların vurulup 



katledilmesidir. İstanbul'da Eminönü'nün ilerisindeki Odun Kapısı İskelesi civarında 

bulunan "Çengel" kalın kalaslardan yapılmış, kuleye benzer ahşap bir çatıdır. Üzerinde 

bir sıra değişik uzunlukta ve uçları yukarı doğru kıvrık çengeller vardır. Kurbanın adı 

ve işlediği "suç" önceden tellallar aracılığıyla halka duyurulurdu. Anadan doğma 

soyulan kurbanın elleri ve ayakları sıkıca bağlanır, cellatlar mahkumu makaralı iplerle 

çatıya kadar çeker ve bir anda çengellerin üzerine bırakırlardı. Kurban düşme şekline 

göre başından, boynundan, gövdesinden, karnından, bacağından birinin veya bir 

kaçının üzerine saplanır kalırdı. Bazen derhal ölür, bazen de saatlerce veya günlerce 

feryat ettikten sonra can verirdi.  

Çengel yüzyıllar boyunca Osmanlı'da işkence ve idam aleti olarak kullanılmıştır. Bugün 

Hizbullah'ın da kullandığı yöntemlerden biri olması bu gelenekten kaynaklıdır.  

 

Yavuz Sultan Selim ve 40 Bin Alevi'nin Katli  

Yavuz Sultan Selim, Sünni inancı Anadolu Alevileri için bir zulüm nedeni yapan 

Osmanlı sultanıdır. Yavuz Sultan Selim'in Sünnilik adına Alevi halkı kitlesel olarak yok 

etmeye kalkışmasının nedeni Osmanlı'nın doğu sınırlarında hızla gelişen Türk Safevi 

Devleti'dir; bu devletin Anadolu Alevileri için Osmanlı zulmüne karşı bir umut olması 

ve Anadolu insanının Osmanlı topraklarından kaçmaya başlamasıdır. Bu güçlü Türk 

devletinin gelişip kökleşmesinin, sömürü alanı olarak görüp değerlendirdikleri 

Anadolu'nun elden çıkması demek olduğunu anlayan Osmanlı, bu gelişimin "tek İslam 

devleti" kurma çabalarını da engelleyeceğini düşünüyordu.  

Sıra sıra cellatlar, sürü sürü Türkmen'i doğramaya başladı. Zaten Fatih ta 1473 

yılından itibaren (Otlukbeli) bu işe başlamıştı. Ardından Sünnilik güç buldukça Alevi 

düşmanlığı körüklenmeye başlandı. Yavuz Sultan Selim, halifeliği, Abbasiler'den kılıç 

zoruyla aldıktan sonra Sünnilik tutucu bir niteliğe bürünmüş ve artık toplumsal 

gelişmeye ayak uyduramaz hale gelmişti.  

Anadolu'da Türklerin anlayamadığı Arap ve Acem dili yaygınlaşmaya başlamıştı. İşte 

Anadolu'da yaygın olan Alevilik, Sünniliği bir baskı aracına dönüştürmüş olan 

padişahların kabul edemeyeceği bir düşünceydi. Aleviler aynı zamanda Doğu 

sınırındaki Türk devletini destekliyorlardı ki; Osmanlı devleti bu nedenlerden Ötürü 

Anadolu Alevilerine baskı uyguluyordu.  

Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail üzerine sefere çıkarken; ordunun arkasında kendisine 

karşı çıkabilecek bir güç olsun istemiyordu. Savaş başladığında Alevilerin Şah 

İsmail'den yana tavır alma olasılığı da oldukça yüksekti. Ve Yavuz Sultan Selam 40 bin 

Aleviyi kılıçtan geçirdi. Kendini haklı çıkarmak için Alevilerin kadınları ortaklaşa 

kullandıkları, Kuran'ı, camileri yaktıkları şeklinde iddialarda bulundu ve bunun 

üzerine fetvalar yazdı. Yavuz Sultan Selim'in Alevi kırımı yapabilmek için yazdırdığı 

fetvalardan birisi Müftü Hamza'ya ait olanıdır; "Ey Müslümanlar, bilin ve haberdar 

olun ki, reisler; Erdebil oğlu İsmail olan Kızılbaş topluluğu, Peygamberimizin şeriatını, 

sünnetini, İslam dinini, iyiyi ve doğruyu açıklayan Kuran'ı küçük gördüler. (...) Onlara 

sempati gösteren, batıl dinlerini kabul eden veya yardımcı olanlar da kafir ve 

dinsizdirler. Bu gibi kimselerin topluluğunu dağıtmak bütün Müslümanların görevidir. 

Bu arada Müslümanlar'dan ölen kutsal şehitlerin yeri yüce cennettir. O kafirlerden ölen 

ise, hakir olup cehennemin dibinde yer tutacaklardır. (...) Bu türlü topluluk hem kafir 

ve imansız hem de kötülük yapan kimselerdir. Bu iki sebepten onların öldürülmesi 

vaciptir." (6)  

 

Dönemin büyük fıkıh ve hadis bilgini olarak tanınan Müftü Hamza 1521 yılında 

ölmüştür. Tarihte yalnız böyle yüz karası bir fetvayla değil, rüşvet almak gibi bir suçla 

da anılır. Kuran üzerine yemin etmesine rağmen 50 bin akçe karşılığında Semendire 



Valisi Yusuf Bali'nin yolsuzluklarını ve haksızlıklarını kapatır. Müftü Hamza'nın rüşvet 

aldığını öğrenen Yavuz Sultan Selim onu sıkıştırıp canının bağışlanması karşılığında bu 

fetvayı verdirir. Osmanlı, iktidarı için her şeyi kullanmıştır, kullanmaya çalışmıştır.  

Alevi kırımına izin veren bir diğer fetva da Şeyhülislam İbni Kemal tarafından kaleme 

alınmıştır. "...Kızılbaş topluluğu şeri yasalar gereği öldürülmeleri helaldir. İslam 

askerlerinden onları öldürenler gazi, ellerinde ölenler ise şehittirler." (7)  

Halkı birbirine düşman etme kırdırma Osmanlı'dan bugüne devredilmiş bir devlet 

geleneğidir. 24 Aralık 1978'de "Müslüman Türkiye", "Kanımız Aksa da Zafer İslamın" 

haykırışlarıyla Maraş'ta Alevi halkı katledilir. "Allah Allah" diyerek "Komünistlerin 

büyüğü, küçüğü demeyip kafasını ezin" diye bağıranların sloganlarıyla, Alevilere 

yönelik Osmanlı dönemindeki fetvaların benzerliği çarpıcıdır. 1514 yılında 40 bin kişiyi 

kılıçtan geçiren gelenek, 1978'de Maraş'ta ihtiyar, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın 

halkı katleder. Yakılıp yıkılan evler, çivilenen, gözleri tornavidalarla oyulan, bıçaklarla, 

baltalarla, satırlarla parçalanan insanlar... Tecavüz edilen kadınlar, karnında 

bebeleriyle şişlenen hamile gelinler... Maraş'ta tablo budur.  

Bu vahşet tablosu Osmanlı'da bir başka dönem uygulanan kırımla da benzerlik taşır. 

Osmanlı 1875-1876 Bulgar ayaklanmalarını bastırmada Çerkesler ve başıbozuk 

birliklerini kullanır. Dönemin tanıklarından biri o günleri şöyle anlatır: "Kadınlar ve 

kız çocukları saçlarından tutuldular, bir darbeyle diz çökertildiler, boyunlarından 

kesildiler. Çocuklar süngülere geçirildiler, hamile kadınların karınları deşildi. Bir çoğu 

sırayla soyuldular ve bir odun parçasının üzerinde hayvan sürüleri gibi büyük bir 

serinkanlılıkla kesildiler..." (8)  

Yine Meclisi Meb'usan tutanaklarında o günlere ilişkin şöyle anlatımlar yer alır: "1877-

1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında gayri-resmi olarak teşkil edilen ve Çerkeslerin 

ağırlıkla olduğu Osmanlı birliklerinin yolları üstünde rastladıkları Hıristiyan köylerini 

yağmalayıp, insanları kılıçtan geçirdikleri yüzlerce, hatta binlerce çocuğu köle olarak 

yanlarına aldıkları, çocuk ve eşyaların bir bölümün sattıkları...." (9)  

 

Yavuz Sultan Selim'le birlikte din, imparatorluğun üst yapı kurumlarından en 

kapsamlısı olarak güçlü bir varlık kazanmıştır. Artık iktidarı tehdit eden her şey "din 

zararına" ilan edilecek, her düşünce, eylem "din sapkınlığı" olarak anılacaktır. Ve 

fetvalar, fermanlar, bu yollu açıklamalarla muhalefetin ezilmesinde önemli role sahip 

olacaktır... Yani her türlü katliam, vahşet böylece meşrulaştırılacaktır. O günün 

toplumsal gerçekliği Anadolu halk şiirlerine ve türkülerine de yansır.  

Bu yıl dağların karı erimez  

eser bad-ı saba yel bozuk bozuk  

Türkmen kalkıp yaylasına yürümez  

yıkılmış aşiret il bozuk bozuk  

Pir Sultanım yaratıldım kul diye  

Zalim paşa elinden mi öl diye  

dostum beni ısmarlamış gel diye  

gideceğim amma yol bozuk bozuk  

(Pir Sultan Abdal)  

 

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürt toprakları üzerinde Osmanlı devletiyle Şah İsmail 

arasında çıkan savaşta her iki kesim de Kürt aşiretlerini kendinden yana kazanmak 

(yani kullanmak) uğraşındadırlar. Bu uğraşta başarıya ulaşan Yavuz Sultan Selim, Sah 

İsmail'in yenilgiye uğratılmasından (Çaldıran 1514) sonra Kürt aşiretleriyle bir anlaşma 

yapar. Bu anlaşmaya göre Kürt aşiretleri özerkliğini koruyacak, yönetim belli kişi ve 



ailelerde olacak, padişah fermanına bu konuda bağlı kalınacak, savaşlarda Kürtler 

Osmanlı devletine yardım edecekler, Osmanlı da, Kürtler'i bütün dış saldırılardan 

koruyacaktır. Bu anlaşma ile Doğu'daki Osmanlı egemenliği perçinlenir. Kürt halkının 

tarihinde "ilk cahş" olarak anılan İdris-i Bitlisi işbirlikçiliğinin karşılığını alır. Çaldıran 

seferine çıkarken 40 bin Aleviyi katletmesi nedeniyle -bunların arasında çok sayıda 

Kürt Alevisi de vardır- "Yavuz" namını alan Sultan Selim'in sevgi ve güvenini kazanır. 

Bu aynı zamanda Kürt önderliklerin iktidar için kendilerini kullandırdıkları ilk 

örnektir. Ve tarih sahnesinde birbirini takip eden onlarca örnek yaşanacak, Kürt halkı 

bu önderlikler nezdinde inançları, duyguları sömürülerek kullanılacaktır.  

 

Osmanlı'da "Düşünce Suçluları"  

Osmanlı sadece düşüncelerinden ötürü iktidarlarını tehdit edebileceği kaygısıyla, "din 

sapkınlığı" adı altında vahşet uygulamaları da sergilemiştir. Bu tür katliamlara uğrayan 

ilk kesim Hurufilerdir. "Hurufilik Osmanlı ülkesinde başlangıçta Nesimi ve Tireli 

Abdulmecid önderliğinde yayılmıştır. Hurufiliğin kurucusu Fazlullah 1384'de 

öldürülmesine karşın bu akım Ortadoğu'da ve Anadolu'da hızla yayılmıştır. Ölümden 

korkmayan ve onu ulaşılacak en yüce mertebe olarak gören ikinci büyük temsilcisi ünlü 

ozan Nesimi de Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. (1418) (...) 15. yüzyılın 

ortasında... Hurufilerin önderi olan Fazıl Tebrizi ateşe atılarak diri diri yakılmış, diğer 

Hurufilerin de boyunları vurulmuştur." (10)  

Yine böylesi gerekçelerle bu dönemde öldürülenlere şu bir kaç örneği verebiliriz:  

Molla Lütfi: (Mevlana Lütfullah veya Tokatlı Lütfi olarak da anılır) 23 Ocak 1495'de At 

Meydanı'nda (Sultanahmet Meydanı) başı kesilerek öldürülür.  

Molla Kabız: 3 Kasım 1527'de "din yolundan ayrıldığı" gerekçesiyle boynu vurulur.  

İsmail Maşuki: 1528'de boynu kesilerek öldürülür. Bosnalı Hamza Bali: 1561 yılında 

boynu kesilerek öldürülür. Yandaşlarından bir kısmı da kılıçtan geçirilirler.  

Şeyhülislam Ebusuud Efendi ve Fetvalar  

Kadılar müftüler fetva yazarsa  

İşte kement işte boynum asarsa  

İşte hançer işte kellem keserse,  

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan  

Ebusuud Efendi 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında yaşamış Osmanlı'nın ünlü 

Şeyhülislamlarından biridir. Osmanlı'nın kanlı tarihi düşünüldüğünde tabi ki o sadece 

bir örnektir. Onun fetvalarıyla yapılan işkence ve katliamlarda ölenlerin sayısı belli 

değildir. İşte Ebusuud Efendi'nin fetvalarından birkaç örnek:  

Ebusuud Efendi'nin Hallac-ı Mansur ile ilgili fetvası: "Soru: Birisi Hallac-ı Mansur 

şeriata göre kafir olduysa, gerçeğe göre en yüce mümindir. Gerçekten de Hallac'ın 

davası doğrudur dese ve inancı da bu yönde olsa bu kişiye ne yapılır?  

Cevap: Hallac'ı Mansur'a yapılan yapılır" (11) Çeşitli rivayetlere göre Hallac-ı Mansur 

gözleri oyulup ateşe atılarak ya da dereye atılıp boğularak ya da derisi yüzülerek 

katledilmiştir.  

Ebusuud Efendi'nin peygambere, Kuran'a ve İslamın kurallarına karşı olanların katline 

ilişkin fetvası: "Soru: Bu konuda bazı kişiler o kişiye 'peygamber yoluna (şeriattan) 

çıksa, peygamberi tanı utan...' deseler, o da öfkeyle 'ben peygamber bilmem' dese dine 

göres kendisine ne yapmak gerekir? Cevap: O kişi kafirdir. Öldürülmesi gerekir." (12)  

Bu fetvaya dayanarak Anadolu'da Sünni inançtan olmayan nice insanın katledildiği 

bilinir. Yüzyıllar sonra oruç tutmadığı için bıçaklanarak öldürülen insanları katleden 



zihniyet de işte bu geleneğin devamcısıdır.  

Ebusuud Efendi'nin Kızılbaş ve Alevi topluluğun ölümle cezalandırılmasını isteyen 

fetvası: "Soru: Kızılbaş topluluğunun dine göre topluca öldürülmesi helal midir? 

Bunları öldürenler gazi, bu öldürme sırasında ölenler de şehit olur mu?  

Cevap: Kzılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir. Bu en büyük, 

en kutsal savaştır. Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur." (13)  

Fetvayı yayınlayan şeyhülislamlar, dini önderler olarak kabul edildiğinden onların 

ağzından çıkan her söz İslama inanmış geniş halk kitleleri nezdinde de meşru görülür. 

Dolayısıyla Osmanlı hem dini, hem din adamlarını, egemenliğini sürdürmek için sürekli 

kullanmıştır. Aynı zamanda halkın dini duyguları da sömürülmüştür. Yüzyıllar sonra 

da Cumhuriyet döneminde iktidarlar, dini ve dini kesimleri kullanma konusunda 

Osmanlı geleneğine bağlı kalmışlardır. Bu arada şeriatçı kesimler de iktidar olabilmek, 

iktidara yakın olabilmek için egemenlere koltuk değneği olmuşlardır.  

Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçivan seferine çıkarken Diyarbekir Beylerbeyi Ayas 

Paşa'dan doğudaki Alevilerin tamamen öldürülmesini istediği ferman, Osmanlı 

zulmünün göstergesi olması açısından somut bir örnektir: "... Kızılbaş lekesi olanlar 

hapis ile yetinmemeli, bu gibiler isabetli tedbirlerle elde edilerek, habis vücutları 

ortadan kaldırılmalıdır. Kızılbaşlığa eğilim duyanlara gecikmeden, fırsat ve mecal 

vermiyesin. (...) Kızılbaş haramilerinin memlekete zarar vermelerine imkan ve fırsat 

vermemelerini buyurup, sağlıyasın." (14)  

Halkların Birbirine Düşman Edilme Girişimleri ve Hamidiye Alayları  

Osmanlı, iktidarını sürdürebilmek için halkları, aşiretleri birbirine düşürme, bölme ve 

kullanma politikasından hiç vazgeçmemiştir. Sultan IV. Murat döneminde 1639'da 

Malak (Malik) Ahmet Paşa, Diyarbekir Umumi Valisi tayin edilir. Ve göreve başlar 

başlamaz Sancar Yezitlerine karşı büyük bir sefere çıkar. Bu sefer sonucu 

Diyarbekir'de aşiret reislerini Osmanlı boyunduruğu altına alır. Osmanlı bu dönem de 

valiler yoluyla, bazen büyük askeri birliklerin yardımıyla, bazen de Kürt beylerini ve 

aşiret reislerini birbirlerine düşürmek yoluyla Kürt beylerinin nüfuzlarını daraltır.  

1849 yılında ise Osmanlı devleti Ermenileri Zeydun'da Kürtlere karşı kullanır. Çeşitli 

hileler yoluyla halkların arası açılmaya çalışılır, birbirlerine düşman edilmek istenir. 

Örneğin Osmanlı Sadrazamı Akçadağ'daki Kürt isyanını bastırmak için Ermenileri 

yardıma çağırır, kabul edenlere onlara özerklik tanınacağı sözünü verir. Bunun üzerine 

"...kimi Ermeniler Osmanlıyla birlik olup Akçadağ bölgesine saldırıp Kürt aşiretlerine 

saldırıyorlardı." (15)  

Tabi ki Ermenilere verilen sözler yerine getirilmiyordu. Ve bu tarz yöntemler 

kullanarak, yani halkları birbirine düşman etmeye çalışarak iktidarını sağlamlaştırmak 

politikasını egemenler yüzyıllar boyunca sürdürmeye devam edecekti. Bunun adı kimi 

zaman Kürt-Ermeni, kimi zaman Türk-Kürt, Ermeni-Türk... Kimi zaman Alevi-Sünni, 

Hıristiyan-Müslüman çatışması diye lanse edilecekti.  

Hamidiye Alayları: Hamidiye Alayları'nın fikir babası Muşir Şakir Paşa'dır. 1890 

yılında kurulan Hamidiye Alayları, aşiret yapıları esas alınarak örgütlenir. Devletin 

bölgedeki merkezi gücünü artırarak ve Kürt feodal önderliğini merkeze bağlayacak bir 

çözüm olarak düşünülen alaylar, ağırlıkla Rus-Kafkas sınırındaki Kürt bölgelerinde 

kurulur. Her alayın başına aşiret reisleri belli bir maaşla rütbe ve nişan verilerek tayin 

edilir. Alay haline getirilen aşiretler vergiden muaf tutulur, işledikleri suçlara ilişkin 

olarak mahalli mahkemelerin yetkileri kaldırılır. Devletin örgütlediği bu çetelerde 

sadece reisler maaş alır, çete efradına silah ve mühimmatlarından başka bir şey 

verilmez.  

İstediklerini elde edebilmeleri için Ermeniler hedef olarak gösterilir. Bu yüzden, 



1892'den 1894'e kadar Kürt ovalarında, süngülenen, asılan, kurşuna dizilen ve sakat 

bırakılan Ermenilerin sayısı belli değildi. Zorla din değiştirme olayları, hırsızlık, tecavüz 

ve cinayetler artmıştı...  

 

Hamidiye Alayları'nın saldırdığı kesimler yalnızca Ermeniler değildi. Bölgedeki 

Müslüman halk da benzer uygulamalarla karşı karşıya bırakılmıştı. Bu alaylar 

başlangıçta iki alay olarak düzenlense de 1897 yılında 57 alaya kadar ulaşmıştı. 

Hamidiye Alayları'nın halka yaptığı işkence sonucu 1905 yılında Diyarbakır'da, 1907 

yılında Erzurum'da ayaklanmalar olur. Ve bu alayları İttihat ve Terakki döneminde 

Jöntürkler de desteklemiştir. O günün Hamidiye Alayları 1990'larda koruculuk 

sistemine dönüşerek ve aynı vahşeti sürdürerek devam edecektir.  

 

19. Yüzyılda Ermeni Katliamları  

1990 ve 1995 yıllarında Hınçak Partisi'nin Önderliğinde Ermeniler sorunlarını 

hükümete duyurmak için gösteriler düzenler. Askerler müdahale eder ve birçok kişi 

öldürülerek gösteriler kanla bastırılır. Ancak bu gösteriler sonrası yaşananlar halkları 

birbirine düşman etme kırdırma politikalarının sonucudur. Örneğin 30 Eylül 1895'de 

gerçekleşen Bab-ı Ali gösterisinde: "..Ermeniler giderek kalabalıklaşır... Askerler önlem 

alır fakat yürüyüşü engelleyemezler, göstericiler Bab-ı Ali'nin kapısına dayanırlar. (...) 

30 Eylül'deki bu olaylar öncesi yetkililer, Müslüman halkı kışkırtarak bazılarının 

silahlanmasını sağlamıştı. Amaç; sırası geldiğinde bunları da devreye sokmaktı. Fakat 

bunlara lüzum görülmeden askerler göstericileri kanlı bir biçimde dağıtırlar. Olaylar 

bununla bitmez. Çeşitli semtlerde Ermenilerle-Müslümanlar arasında çatışmalar olur. 

İttihat ve Terakki'nin kurucularından İbrahim Temo konuya ilişkin olarak, "... olaylar 

İstanbul'u alt üst etmişti. Ahali büyük heyecan içindeydi. Kürtler, Türkler, hamallar, 

işçiler, softalar ellerinde kalın sopalarla her tarafı dolaşıyor, rastgeldikleri Ermeniler'in 

kafalarını parçalayarak telef ediyorlardı" der. 30 Eylül 1895'de İstanbul'da başlayan 

olaylar Anadolu ve Batı Ermenistan ve Kürdistan'a da yansır. İstanbul'daki olaylar üç 

gün geceli gündüzlü sürer. İstanbul'daki soykırımda sadece iki günde 5.500 kişi 

öldürülür." (16)  

 

Bu olaylardan bir ay sonra bu kez Trabzon'da aynı olaylar yaşanır. Trabzon'da 2 Ekim 

1895'de Trabzon Valisi ve askeri komutanına yönelik iki kişi tarafından bir saldırı 

düzenlenir. Osmanlı da bu saldırıyı bahane ederek Ermeni halkına yönelik saldırılar 

düzenler. Ermeni evleri aranmaya başlanarak, halk silahsızlandırılır. Silah taşımaları 

zaten yasak olan Ermeniler tamamen savunmasız hale getirilir. "8 Ekim'de Lazlar ve 

Türkler tekrar saldırıya geçerek önlerine çıkan Ermeni'yi katletmeye başlar. Evler, 

dükkanlar yağmalanır. 600 Ermeni bu saldırı sırasında katledilir. Tüm Ekim ayı 

boyunca Trabzon çevresinde Ermeniler'e yönelik saldırılar bitmez. 34 köy yakılır. Bu 

arada toplam 2500 Ermeni katledilir" (17) Ermeniler valinin oluşturduğu sıkıyönetim 

mahkemelerince tutuklanır ve içlerinden 8'i idam edilir.  

"Din-i Müslim Osmanlı"  

Osmanlı'da yasa padişahın fermanı, Şeyhülislamın fetvasıdır... 2. Mahmut 1895 yılında 

Bektaşi Tekke ve Zaviyelerini kapatmak, Bektaşilerin malı arazi ve vakıflarına el 

koymak ve Bektaşiler'i idamla cezalandırmak için Tekirdağ Naibesi'ne bir buyruk 

gönderir. Çeşitli bölgelerde gönderilen fermanlarda şunlar yazar: "Rumeli'de adı geçen 

tekke ve zaviyelerin bulundukları yörelerde (...) kimi Rafiziler ve tanrıtanımazlar Hacı 

Bektaşi Veli'ye bağlılıkla ortaya çıkarak; şeriata karşı çıkmışlar, namaz kılmamakta ve 

oruç tutmamaktadırlar. (...) Bu durum İslami çevreleri derinden yaralamış ve katıma 

şikayet edilmişlerdir. Bunların Rafizi, dinsiz ve dinden çıkmış oldukları, tümüyle şeriat 



dışı hareket ettikleri anlaşılmıştır. Bunlar bulundukları bölgelerde kadı, müftü ve 

ulemaca cezalandırılacak ve idam edilecektir. Başkentteki Bektaşilerse küfür ve yanlışa 

saptıkları için tarafımdan cezalandırılacak ve idam edilecektir. Şeriatın gereği olarak 

bütün Bektaşi tekkeleri yıkılacak ve yokedileceklerdir." (18)  

Fermanın gereği yerine getirilir. Burada şunu belirtmek gerekiyor; Osmanlı "din 

sapkınlığı", "dine zararlı" suçlamasıyla bir takım kesimleri ortadan kaldırmaya ya da 

sindirmeye çalışırken tek derdi iktidarını korumaktır. Yoksa fermanlarda, fetvalarda 

geçen İslami kurallara uyumlu bir yaşamın sarayda esamesi dahi okunmaz. 

Sapkınlıkların en büyüğü sarayda yaşanır. İslamı dillerinden düşürmeyen padişah ve 

yandaşlarının dinle bir ilgileri yoktur. Tıpkı yüzyıllarca sonraki egemenlerin din 

bezirganlığına benzemektedir yaşananlar.  

Saraydaki cariyelerin büyük çoğunluğu, vezirler ve saray çevresinin hemen tümü gayri-

Müslimdir Örneğin... Birçok padişahın sapık ilişkileri halk arasında da dilden dile 

dolaşmaktadır. Alemlerde, eğlencelerde yaşanan iğrençliklerin ne Anadolu halklarının 

gelenek ve görenekleriyle ne de İslamla bir ilgisi vardır. Lale devrinde "helva 

sohbetleri", "lalezar alemleri" düzenleyen 3. Selim, yaptırdığı yalıların bahçelerinde 

lalenin 169 çeşidini yetiştirirken akşamları sırtlarına mum konmuş kaplumbağalar lale 

bahçelerinde dolaşırlar. Ama Osmanlı devleti İslamlaştırma, Sünnileştirme 

politikalarıyla halkların sömürülmesi ve baskı altında tutulmasını istemektedir. Her şey 

iktidar içindir. Osmanlı'nın Müslümanlığı da sahtedir...  

 

"HASTA ADAM"  

Avrupa'daki kapitalist gelişmeye, bilimsel-teknik devrime seyirci kalan Osmanlı 

İmparatorluğu kendi içinde boy veren kapitalist unsurları da ezmeye yönelince, Avrupa 

sömürgeciliğine teslim olmuş yarı-sömürgeleşme sürecine girmiştir. Avrupa devletlerine 

tanınan ayrıcalıklar, kapitülasyonlar ve süregelen borçlanmalarla sömürgecilerin 

pençelerine teslim olunmuş, Avrupalılar'ın dilinde "hasta adam" olarak anılmaya 

başlanmıştır. Ve giderek bozulan ekonomik, siyasal, sosyal yaşam "hastayı yataktan 

kalkamaz hale getirmiştir". Halktan alınan vergiler artırılarak emekçiler görülmedik 

bir yoksulluğa terk edilirken, Osmanlı sultanlı ilerleme adına "batıcılık" savunucusu 

kesilmiş, saraylarda zevk-ü sefa içinde yaşayarak adeta halkla alay eder olmuşlardır. 

Bunun yanı sıra "batıcılık karşıtı her hareket gerici" ilan edilmiş kanla bastırılmıştır. 

"Artık Osmanlı sarayında padişahın atadığı sadrazamlar, devletin yaptığı sömürgecilik 

anlaşmalarına kimlerle yaptığına göre değişmekte, sarayda adeta Fransa, Rus, Alman, 

İngiliz emperyalistlerinin Osmanlı kılığındaki görevlileri gibi dolaşmaktadırlar." 

Avrupa emperyalizmi, Osmanlı devleti içinde "Düyun-u Umumiye" Örgütü kurdurarak 

kendi devlet tahsildarlarını Osmanlıya taşımıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde tablo 

budur. Ve halka yönelik kitlesel katliamların yaşandığı yıllardır bu yıllar...  

Anadolu köylüsünün aşırı yoksulluğundan doğan tepkisi Ermenilere kanalize edilmeye 

çalışılmış, görülmedik bir Müslümanlık propagandası tüm İmparatorluğu kaplamıştır. 

Ermenilere yönelik katliamlarda önce asılsız söylentiler yayılarak en küçük olaydan 

yararlanma yoluna gidilir. Ermenilere karşı Müslümanlar silahlandırılmaya çalışılırken 

cami duvarları afişlerle donatılır. Yapıştırılan afişlerde şunlar yazmaktadır: 

"Muhammed'in bütün evlatları ödevlerini yerine getirmeli ve tüm Ermeniler'i 

öldürmeli, evlerini talan edip yakmalıdır. Kimse sağ bırakılmamalıdır. Bu padişah 

emridir. Bu beyannameye itaat etmeyen herkese Ermeni gözüyle bakılacak ve 

öldürülecektir." (19) Bu afiş, tıpkı Yavuz Sultan Selim döneminde Alevi kırımı için 

verilen fetvaları andırır. Çünkü gelenek aynıdır. Her şey iktidar içindir.  

 

Abdülhamit'in Polis Devleti  



Bu dönem İstanbul'da (1878) 4 bin kişilik bir hafiye ordusundan söz edilir. Bu teşkilatın 

yanı sıra sayıları binleri bulan Jurnaciler vardır. Onursuzluğun başlangıcı olan 

Jurnaciler arasında vezirler de bulunmaktadır. Abdülhamit, babasını ihbar edip ödül 

alan insanlar yaratma onursuzluğuna sahiptir. Abdülhamit İstibdatı'nın hafiyelik 

kurumu, polis örgütünün gücüyle bütünleşmiştir. Hayatın her alanında her an devletin 

kadri-mutlak otoritesinin emriyle gözetlendiğini bilen insanlar, gölgelerinden bile 

korkar hale gelmişlerdir.  

Tam bir polis devletini kurumlaştıran Abdülhamit devletin idare, iktisat, askerlik, 

mahalli işleri ile din ve dışişleri gibi önemli işlevlerini de yerine getirecek daireler 

kurarak başlarına kendine sadık olan kişileri getirmiştir.  

Almanlar'ın gözetiminde düzenlenen polis örgütü, hafiyelik türünden bir sistemi "genel 

güvenlik prensibi" haline getirmiştir. 1896 yılında yayınlanan polis nizamnamesine 

göre; "Polis dürünu hanelerin ahvaline ve mahallata gelip giden eşhase dair mahalle 

bekçileriyle muhtarlardan vesair, herhangi bir kimseden devamlı şekilde malumat 

isteyecektir... Polisten mütemadiyen han, ev ve dükkanları gizli ve açık şekilde tarassud 

edeceklerdir." (20) Polis nizamnamesinin her bir maddesinin altında, İstibdat 

döneminin dehşeti yatar. Bu dönem sivil polisler, bu nizamname sayesinde keyfi 

davranma hakkına da sahip olmuş, hak ve özgürlüklerin gaspedilmesinde önemli roller 

üstlenmişlerdir.  

Yine bu dönem Osmanlı'nın sürekli gündemde tuttuğu, kendisi için zararlı gördüğü 

kişileri gizlice idam etme ve işkence uygulamaları devam etmiştir. Sanıklara yapılan 

işkence örneklerinden birini Namık Kemal şöyle anlatıyor: "... Biçareyi namına polis 

tesmiye ettikleri mazik-i istiraba gönderirler... Bu polis, içine yan yana iki kişi 

sığmayacak kadar dar olan bir nevi dolaptır ki, yalnız tepesinde ufak bir deliği vardır. 

İstintakta (sorguda) bulunan biçareyi güya doğru söylemesine medar olmak için onun 

içine tıkarlar, kapısını kaparlar. Ekmekle sudan başka bir şey vermezler. İçinde iskemle 

gibi bir şey olmadığından herif oturamaz. Yatmak hiç mümkün değildir. Yalnız 

çarmıha çekilmiş gibi ayakta durur." (21) Tabutluk mirasının kökenleri de buradadır. 

Amacı Namık Kemal'in belittiği gibi "doğru söyletmek" değil, insan onurunu 

aşağılayarak kişiyi düşüncelerinden soyutlayıp, teslim almak; yılgınlık yaratmaktır.  

İttihat ve Terakki; Devleti Kurtarmak Adına....  

Abdülhamit'in tahtan indirilip Meşrutiyet'in ilanını sağlayan İttihat ve Terakki partisi, 

kapitalizmi yaratma çabalarında bulunmuş, ancak girişimleri sonuçsuz kalmıştır. 

İktidar sürecinde Partide emperyalistlerin uzantıları hizipleşmeye başlamış, kimileri 

Fransız, kimileri İngiliz emperyalistleriyle, çoğunlukla da Talat Paşa başta olmak üzere 

Alman emperyalizmiyle bağımlılık ilişkilerini sürdürmeyi yeğlemiştir. Ülkenin 

sorunlarını çözmek için kendi halkına dayanan politikalar değil, emperyalizmin 

sömürgecilik politikaları esas alınmıştır.  

Meşrutiyet sonrası emperyalist tekellerle mücadeleye giren işçi sınıfına karşı en sert 

tepkiyi bu nedenle İttihat ve Terakki göstermiş, onları ezmeye çalışmıştır. Yine bu 

dönem Balkanlar'da gelişen ulusal ayaklanmalar vardır. Ve komitacılık biçiminde 

mücadele yürütürler. Rum, Arnavut ve Bulgarlar'ın oluşturduğu bu komitacılığa karşı 

yürütülen mücadelede 3. Ordu ve İttihat ve Terakki, Abdülhamit geleneğinin 

sürdürücüsü olmuştur...  

İttihat ve Terakki'nin başındakilerden Talat Paşa gayri-nizami savaş kurallarına göre 

köy basan ulusal çetelere karşı savaşan bir kurmaydır. Osmanlı devlet geleneği yargısız-

sorgusuz infazlar, gazeteci katletmelerle bu dönemde de sürmüştür... Teşkilat-ı Mahsusa 

(İttihat ve Terakki dönemi öncesi kurulmuş gizli örgütü) hapishanelerde çok ağır 

cezalara hapsedilmiş insanları hapishanelerden alarak Balkanlar'dan ve Kafkaslar'dan 



göç eden Müslüman gönüllülerden oluşan bir birlik düzenler. Bu birlikler savaşın ilk 

yıllarında (Balkan savaşları) köyler yakar, yağma ve talanda bulunur, cinayetler 

işlerler. Ayrıca İttihatçılar özel işkencehane açmışlardır. Bu işkencehaneye ilişkin 

anlatımlarından bir örnek: "Artık işkence sadece geleneksel yerlerde, polis karakolları 

hapishaneler de değil, özel amaçlı binalarda yapılıyordu. Hükümet askerinde... o devrin 

bir tane de gizli, ismi yok, cismi mevcut bir zindan, daha doğrusu bir işkencehane- 

işkence yurdu diyemeyiz ya- vardı ki, kendi kabahatini örtercesine saklı tutulmuş, 

gazetelerde ve kitaplarda bunun bahsi geçmemiştir, sır kalmıştır. Nerede, hangi 

semtteydi o yer? Zamanın İstanbul Muhafızlığı Lokali'ne yakın bulunması için 

Cağaloğlu seçilmiş, sokak içinde ve evler arasında ahşap bir binaydı. Sadece on saat 

süren kısa bir misafirliğim dolayısıyla ben de orasını görmüştüm...  

İşkenceye uğramışların veya seyircisi olmuşların bizzat bana anlattıklarına göre gizli 

zindandaki işkence usulleri Bekirağa Bölüğünde (Osmanlı'nın ünlü cezaevi) yapılanlara 

benzemezdi. Benzemeyenler -tırnakları mengeneyle sökmek gibi- iz bırakmazdı. 

Şeytanın aklına gelmez şeyler bile icat etmişlerdi. Bahsedilen işkencehanenin bahçesinde 

ağaca bağlayarak, üste soğuk su dökerek günlerce bekletmek özellikle uzun sakallı ve 

sarıklılara uygulanan, sakal ve sarıkları ile tuvaletleri temizlemek sayılabilir...." (22)  

İttihatçılar'ın özel işkence yeri olarak kullandıkları ikinci yer Bekirağa Bölüğü olarak 

bilinen, bugün İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak kullanılan binadır. 

Bu binaya Abdülhamit ve İttihat Terakki döneminde hemen her muhalefet mensubu bir 

kez uğramıştır. Bu yerin işkencehane olarak kullanılmasına Abdülhamit döneminde 

başlanmışsa da buranın gerçek anlamda "işkence teknolojisiyle" donatılması 

İttihatçılar'ın iktidarında olmuştur. İşte bu yıllarda Meclis-i Mebusan'da da işkence 

olayları gündemdedir.  

İttihat ve Terakki'nin Dersim Mebusu işkence yöntemlerini şöyle anlatıyor: "... Bu 

işkenceler neden ibaretti? O'nu da anlatayım: İşkencenin çeşitli türlerini uygulamışlar. 

Önce klasik olarak falaka. Bu falaka gayet kalın meşe sopasından üretilmiş. Gerekli 

kızılcık değneklerini Mısır Çarşısı'ndan alırlarmış... Ve bunlar suda ıslatılarak güya 

gerçeği söyletmek için çaresizleri falakaya yatırıp, en az elli sopa... sanığın 

dayanıklılığına göre bu sayı artarmış. (...) Şu gördüğünüz kanlı sopanın da orada 

çaresizler üzerinde kırılmış sopalardan olduğu anlaşılacak. (Bir kamçı göstererek) 

bunun ile sanıkların size isbat ederim ki dövüldüğü meydana çıkacak. (...) (elindeki bir 

zarfın içindeki camı göstererek) şu gördüğünüz ufak şey işkence edilen adamın 

parmağından düşmüş olacaktır." (23)  

"Mebus Rıza Tevfik: .... bu koşullarda zulüm yeni değildir. Bu çok eskidir fakat siz 

unutuyorsunuz galiba. İmam-ı Azam'ı da dayaktan öldürdünüz. İmam Hambeli 

falakadan öldü." (24)  

Aradan yıllar geçecek ve işkence hiç bitmeyecektir. Hemen her dönem işkence 

olaylarına ilişkin bu tür anlatımlara rastlanacaktır...  

İşkence daha gelişmiş, ince metotlarla uygulansa da özü hep aynı kalacaktır. Amaç hep 

iktidarlarını tehdit eden güçleri yıldırmak ve korku salarak teslim almaya çalışmaktır. 

İşkencehanelerin mekanları, isimleri değişecektir. Belki; Bekirağa Bölüğü, Sansaryan 

Han, Ziverbey Köşkü, Gayrettepe, Vatan olacaktır... Kimi zaman bir orman, boş bir 

arazi ya da çeşitli binalar... Sömürü düzeni ayakta kalabilmek için zulme, vahşete 

devam edecek, Osmanlı geleneği sürdürülecektir.  

 

Cumhuriyet'in İlanı ve İdamlar  

1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir. Ülkeye Osmanlı'dan çok daha ileri yasalar getiren 

Cumhuriyet'in kadroları, yine de kafa yapılarını Osmanlı'dan kurtaramazlar. 

Güçsüzlükleri, ideolojik olarak onları büyük oranda etkiler. Katletme, yukarıdan emirle 



kendi yasalarını çiğneme, olduğu gibi geçmişten devralınır. Cumhuriyet'in idamları 

daha "insancıldır"...  

Osmanlı "adaletini" yerine getirirken kurbanlarını inletir... feryatlar attırıp, bağırtır... 

Kurbanın diri diri kazığa oturtulması, etinden sivri uçlu çengellere asılması, Osmanlı 

"adaleti"nin infaz biçimlerinden bazılarıydı. İnfaz, meydanlarda "ibret-i alem" olsun 

diye kalabalığın gözü önünde gerçekleşiyordu. Osmanlı, idam infazlarını nerede, ne 

zaman yerine getireceğini günlerce öncesinden ilan ederdi. Tellallar bağırıp, insanları 

"padişah efendimiz hazretlerinin" iradesi dışına çıkanların akıbetlerini görmeye 

çağırırdı...  

Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar idam törenleri aleni yapılmaya devam etti. 

"Vatan hainleri"nin sonunu görmek üzere köylerden, kasabalardan seyirciler çağrılırdı. 

Bazen toplantıları seyredenlerin alkışlarıyla idam törenine katılması da istenirdi. 

Cumhuriyet döneminde uzun yılar boyunca idam törenleri, kasabalı ve kentli bir takım 

eşrafın yaşamında eğlence, piknik olanağıydı... Bazen yanlarına yiyecek ve içeceklerini 

de alıyorlardı. Yiyip içerek "o renkli anı" bekliyorlardı. Sonra eğlencenin en heyecanlı 

yerine; asılanın son anlarına tanıklık ediyorlardı. Cumhuriyet döneminin "darağaçları 

gölgesinde piknik" yaptırma organizasyonlarına 1967 yılında "ayıbı silmek" 

düşüncesiyle son verildi. Bugünün yasaları ölüm cezalarının infazlarını kurallara 

bağlıyor. Yasaya göre kişinin idamı için önce mahkemelerin karar vermesi gerekiyor. 

Sonra ilk kararı veren mahkeme sivilse sivil, askeriyse askeri yargıtayın onayı alınıyor. 

İdam dosyası bundan sonra meclise gönderiliyor. Adalet Komisyonu"ndan sonra Genel 

Kurul'da varsa lehinde, ya da idam aleyhinde konuşmalar yapılıyor. Ardından 

çoğunluğun "evet", Cumhurbaşkanı'nın da mühürlemesiyle formalite tamamlanıyor ve 

darağacı kuruluyor.  

İdam sehpalarıyla toplumu korkutup sindirerek kolayca yönetebileceğine inanan cunta 

şefi Kenan Evren "asmayıp da besleyelim mi?" sözleriyle dünyada gelmiş geçmiş 

diktatörlükler arasında ayrı bir yer almıştır.  

İdam politikasının dışında muhalifleri yok etmenin, sindirmenin bir diğer yaygın 

yöntemi ise "yerinde infazlar"dır. Yüzlerce insan evlerde, sokaklarda, hapishanelerde 

katledilir.  

Artık yasalardan idam cezasını kaldırıp "demokratikleşmeye" çalışan bugünün 

egemenleri böylece Osmanlı'dan devraldıkları vahşet geleneğini çeşitli kılıflarda 

gizlemeye çalışır. Örneğin 1984 yılında 2000 yılına kadar idam infazları uygulamadığını 

(böylelikle ne kadar demokrat olduğunu) övünerek anlatan oligarşi o günden bugüne 

binlerce devrimciyi katletmiştir. Cumhuriyet döneminde de devletin çeşitli kesimleri ve 

kişileri kullanma geleneği devam etmiştir. Yüzlerce, binlerce örnek sayılabilir belki ama 

en çarpıcılarından birisi Topal Osman olayıdır.  

Topal Osman İttihat ve terakki döneminin karanlık ilişkiler ağı içinde yer alan ve 

Müslüman halka yönelik birçok katliamda adı geçen biridir. Kurtuluş Savaşında 

Kuvva-i Milliye saflarında yer almıştır. Birçok ayaklanmanın bastırılmasında aktif rol 

oynamıştır. Cumhuriyetin ilanı sonrası Kemalistlerle çelişkiye düşen Lazistan 

milletvekili Ali Şükrü'nün öldürülmesini de Topal Osman üstlenir. Kurbanını boğup 

cesedini toprağa gömmüştür... Kısa süre sonra tepkiler ve cinayetin Topal Osman 

tarafından işlendiğinin anlaşılması üzerine Kemalistler Topal Osman'ı bir evde 

kıstırırlar. Topal Osman çatışır, yaralı yakalanır. Sonradan ölen Topal Osman'ın ölüsü 

Meclis'in kapısına asılır. Dünün devletin sadık adamı artık haindir.  

 

"İsyan Ettiler Devlet İsyanı Bastırmaya Gitti"  

Cumhuriyet döneminin ilk katliam ve vahşet örnekleri Kürt isyanlarına yönelik 

olanlarıdır.  



1925 yılında Şeyh Sait önderliğinde başlayan Kürt isyanında Şeyh Sait ve isyanın 46 

önderi idam edilir. Ama katliam bununla sınırlı kalmaz. Ve esas olarak halka yönelik 

zulmün kitlesel boyutları köylerde, dağbaşlarında, yolboylarında, dere kenarlarında 

katledilen onbinlerce insana ulaşır. Binlerce kişi ele geçirildikleri yerlerde "anında ve 

yerinde infazlarla" katledilirler. "1930'da Kahire'de Chirguh Beltch tarafından 

yayınlanan 'Kürt Sorunu' , adındaki kitapta yer aldığına göre (bu dönem) 15 bin 383 

kişi tek tek ya da topluca katledildi. 337 köy yakılıp yıkılarak tarihten silindi." (25)  

1937'de ise dağları yeni bir yangın sarar. 1937 baharında uçaklarla, tank ve toplarla 

"büyük taarruz" başlar. Gerekçe "isyan ettiler, devlet isyanı bastırmaya gitti"dir 

"Büyük Taarruz"un durması için öne sürülen temel koşul Seyit Rıza'nın teslim 

olmasıydı. Seyit Rıza teslim olduğu taktirde silahlar susacak, katliamlar duracak, 

yakılıp yıkılan köyler onarılacak halka yardım bile edilecekti. Ama 600 senedir olduğu 

gibi verilen sözler yerine getirilmez. Seyit Rıza; oğlu ve arkadaşları ardı ardına Elazığ 

meydanında asılırlar. Ve "büyük taarruz" durmaz. Taş taş üstünde bırakılmamacasına 

bombardımanlar devam eder. Onbinlerce kişi toplu katliamların değişik yöntemleri 

kullanılarak yok edilir. Bu kıyım ertesi yıl da sürer.  

Dersim katliamları sırasında yaşanan vahşet örnekleri Osmanlı'yı aratmaz: "Tujik dağı 

eteklerinde İksor vadisindeki büyük mağaralara sığınmış olan binlerce çocuk, kadın ve 

kızlar bu mağaraların menfezleri (girişleri) Genelkurmay'ın emri ve bilgisi altında 

çimento ile kapatılmak suretiyle mahvedilmişlerdir. Türk askeri için yüz kızartıcı bu 

olayın vesikaları Genelkurmay dosyalarında mevcut planlarla bu mağaralar 1.2.3. 

numaralılar dahi ağzından ateş yaktırılarak içeriye boğucu tütsü verilmiş ve içerdeki 

insanlardan bir çokları dumandan boğularak veya boğulmamak için dışarıya can 

atanlar dahi süngülenerek yok edilmişlerdir." (26)  

Bunların dışında birçok kadın, kız askerlerin tecavüzlerine uğramamak için kendilerini 

uçurumlardan atarak intihar ederler. Sağ yakalanan kadınlara tecavüz edilmesinin yanı 

sıra birçok köyde kadınlar ve çocuklar samanlıklara kapatılarak yakılır, malları yağma 

edilir...  

12 Temmuz 1938'de yaşanan katliamı R. Hatlı şöyle anlatılır: "...Haydutların sığındığı, 

ağızları mazgallı taş duvarlarla kapatılmış mağaralar, cesur askerlerimiz tarafından 

kuşatılmış, top ve makineli tüfek ateşinden başka 25. Alaydan gönderilen istihkam 

müfrezesi tarafından tahrip kalıpları atılmak suretiyle mağaralar tahrip edilerek 

içindekiler öldürülmüş, can havliyle dışarı fırlayanlar da ateşle imha edilmişlerdir. 

Böylece tarama sahası içindeki mağaralarda toplam 216 haydut imha edilmiş, ayrıca 12 

haydut cesedi Munzur Suyu üzerinde görülmüştür." (27)  

Dersim Katliamı'na tanık olan F. Doğan ise şunları söylüyor: "...makineliler kuruldu. 

Başladı taramaya. Tırrr tırrr... Kimse kurtulamadı. Bir tek Seyit Rıza'nın yakın 

akrabalarından Musa'nın babası Rıza kurtuldu. (...) Fakat adamın ortaya çıkması için 

bazı askerler çocuklarını süngüye takıp havaya kaldırdılar. Bir kısmı da karısına 

tecavüz etti. Hepsi öldü. Ama adam gizlendiği yerden çıkmadı." (28)  

Karslı A. Demirtaş, Dersim Katliamı'nı yapan askeri birliklerde görevli süvari eriydi. 

Katliama ilişkin anlatımları: "Köylüleri topluyor, bir araya getirip 'sizleri koruyacağız, 

kurtaracağız' diyerek dere kenarına veya uygun gördüğümüz yerlere götürüp makineli 

tüfeklerle tarıyorduk. Kadın, çocuk, bebe, ihtiyar, genç demeden hepsini öldürüyorduk. 

Subaylar 'hiç bir Alevi'yi sağ komayın, öldürün' diyorlardı. Daha sonra cesetlerin 

başına erler kurtlar gibi üşüşüyorlardı. Kollarını sıvalayıp bilezik, kolye gibi altınları 

kapmak için yarışıyorlardı. Kadınlar için altın takmanın önemi büyük olduğundan 

kollarını parçalayarak, kesilerek altınlar kapışılıyordu. (...) Yine bir gün cesetlerin 

arasından bir çocuk sağ olarak çıktı. Tahminen 5-6 yaşlarındaydı. Eliyle sürekli 

gökyüzünü işaret ediyordu; 'Yukarıda Allah var, korkmuyor musunuz' gibisinden. 



Taranarak öldürüldü. Unutmak mümkün değil." (29)  

Takvimler 1990'lı yılları gösterdiğinde ise, Kürt köyleri benzer işkence ve katliamların 

yanı sıra dışkı yedirme, köylerin boşaltılması, tecavüz vb. birçok olayla karşı karşıya 

kalacaktır. Kafası kesilen gerillaların, tank arkasına bağlanıp sürüklenen Kürt 

insanının, kulakları, burunları kesilip koleksiyon yapılan insan cesetlerine tanık 

olacaktır. Ve işte tam da bu süreçte bu işlerle, devletin resmi ölüm mangalarıyla birlikte 

başrolü Hizbullah oynayacaktı...  

Bu arada Şeyh Sait önderliğindeki Kürt ayaklanmaları bahane edilerek "Takrir-i 

Sükun Yasası" gündeme gelir. Tek muhalif yasal partinin de kapatılmasıyla "demokrasi 

korunup, kollanmaya" çalışılır... Takrir-i Sükun Yasası'yla genel sansür ve sürgün 

dönemi başlar. Ve aynı dönemde "Şapka Devrimi" yasası çıkarılır. "Modernleşmenin 

simgesi" kabul edilen şapkaya, Konya ve Kayseri başta olmak üzere Giresun, Rize ve 

Maraş'ta "şapka giymek istemiyoruz" diye tepkiler yükselir...  

Askeri birlikler "Cumhuriyet'i kurtarmak" amacıyla silah başı yapar. Sıkıyönetim ilan 

edilir. İsyan bastırılır... Öte yandan isyanın liderleri olarak "Gavur İmam" ile "Osman 

Hoca" 31 kişiyle birlikte idam edilir; idam edilenlerden birisi de kadındır.  

Osmanlı geleneğine uygun olarak Erzurum'da sıra sıra darağaçları kurulur. 33 kişi bir 

anda ipe dizilir. Saatlerce asılı bekletilerek "ibreti alem" olması için ölü bedenler 

sergilenir. Aynı dönemde Rize'deki gösteriler de denizden Hamidiye Alayı'nın 

zırhlısının seri top ateşine tutulup, karadan askeri kuvvetlerin de desteği ile 

engellenecektir. Sabit Tarakoğlu başta olmak üzere 8 kişi idam edilecektir...  

 

İstiklal Mahkemeleri  

1920'den sonra kurulan İstiklal Mahkemeleri durmaksızın idam kararları üretiyordu. 

Mahkemelerin kararı üstünde bir başvuru mercii de yoktu. 1920'de asker kaçakları ve 

askeri suç işleyenlere karşı kurulan ve üyeleri milletvekili ve askerlerden oluşan İstiklal 

Mahkemeleri, daha sonraki süreçte muhalefeti sindirme aracı olarak kullanılmaya 

başlar.  

İstiklal Mahkemeleri'nin üç Ali'si; Kul Ali (Ali Çetinkaya), Küçük Ali ve Kılıç Ali (Ali 

Kılıç) yıldırım hızıyla çalışıp, kasırga gibi ortalığı savurma da pek ünlüydüler. Sanıkları 

dinlemez "toplanan deliller" ışığında iş görür ve kararları verirlerdi. Ayrıca sanıkların 

savunmalarını da genellikle gereksiz bulurlardı... 50 yıl sonra kurulan Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri (DGM) de Aliler'in izinden gidecek ve geleneği sürdürecekti...  

İstiklal Mahkemeleri için Meclis'e sunulan yasa önerisini desteklemek için kürsüye 

çıkan dönemin Kastamonu Milletvekili Abdülkadir Kemal'in sözleri "devleti kurtarmak 

için" egemenlerin neler yapabileceğinin, yaptığının güzel bir örneğidir: "Osmanlı 

Devleti'nin tarihinde gayet mühim bir devir vardır. O devirde iş görenler, binlerce 

insanı hiç bir meclis izni almaksızın öldürerek, memleketi kurtarmışlardı. O devir 

Köprülüler Devridir. Korkup çekinmeye lüzum yoktur. İcap ederse bu memleketi 

kurtarmak için beşyüzbin kişiyi idam etmeli ve bundan asla çekinilmemelidir." (30)  

İstiklal Mahkemeleri'nin idam ettiği insanların sayısı net olarak bilinmiyor. Ama kimi 

araştırmacıların belirttiğine göre İstiklal Mahkemeleri'nde idam edilenlerin sayısı 

savaşta ölenlerin sayısından fazladır. '40'larda kaldırılan İstiklal Mahkemeleri'nden 

sonra idam cezaları faşist İtalya'dan getirilen maddeler için uygulamaya konulur. Bu 

maddelerle sol muhalefetin gelişmesi engellenmeye çalışılır.  

Tek parti döneminden sonra, toprak ağaları ve tefeci ve tüccarların çıkarlarını savunan 

Demokrat Parti'nin (DP) hak, hukuk, insan hakları söylevleri ortalığı kaplar... İktidara 

geldikten sonra yaptıkları ise ibret vericidir. Ülkemiz tarihinde ilk defa yasal bir yayın 

üzerine (Markopaşa) hükümet bildirgesinde "bunlarla uğraşacağız" denir. En küçük 

bir muhalefete bile tahammül yoktur. Bu dönem aynı zamanda emperyalizme kapıların 



sonuna dek açıldığı dönemdir. Ve bu yıllar işbirlikçiliğin, vatan hainliğinin açıkça ilan 

edildiği vatanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin peşkeş çekildiği yıllardır. Efendiler ta 

o günlerde bile "istikrar" istemektedirler... İstikrar ise; bu sömürü ve zulüm düzenine 

karşı kimsenin ses çıkarmamasıdır. Tüm muhalifler özellikle İstanbul'da Sansaryan 

Han'ın işkencehanelerinden geçirilir... Sansaryan Han'da bulunan İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü tam bir salhaneye dönüştürülür. İki yıla varan tutukluluk süresi havasız, 

ışıksız, yoğun işkencelerle yaşanır.  

 

"Mukaddesata El Uzatanlara Bunu Pahalıya Ödeteceğiz"  

Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bombalandığı haberi, İstanbul gazetelerinde 

kışkırtıcı söylemlerle yer alır. "Mukaddesata el uzatanlara bunu pahalıya ödeteceğiz" 

diye... Önce yerli Rum ve diğer gayrı-müslim halkın yoğun olarak yaşadığı Beyoğlu, 

Karaköy, Tünel, Kurtuluş, Adalar ve Kumkapı'da başlayan eylemler genel bir tahrip ve 

yağmaya dönüşür. Sonuç olarak 6-7 Eylül günlerinde 3 ölünün yanı sıra 30 kişi 

yaralanır. 73 kilise, 1 ayazma, 3 manastır, 1584'ü Rum halka ait olmak üzere 5583 

işyeri, ev, dükkan tahrip ve yağma edilir. Eylemler son derece planlı bir şekilde 

gerçekleştirilir ve 52 yerde aynı anda yangın çıkarılır.  

Abdülhamit İstibdatı, İttihat ve Terakki dönemlerinin Ermeni sürgün ve 

katliamlarındaki yöntemler, bu olaylarda da sonuna kadar uygulanmış devlet güçleri 

şoven, terörcü özelliklerini bu dönemde her aşamada sergilemiştir. 6-7 Eylül olaylarında 

sorumlular hemen ilan edilir; "Komünistler" tutuklanmaya başlar. Aziz Nesin, Kemal 

Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo, Dr. Müeyyet Boratav gibi isimlerin de 

aralarında bulunduğu pek çok insan gözaltına alınır. Bu olayların yaşandığı dönem 

Celal Bayar Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar "ben bir komitacıyım" 

diye tanımlar kendini... Şevket Süreyya Aydemir bu sözlerin ne anlama geldiğini şöyle 

anlatıyor: "Komitacı adam denildiği zaman teşkilatçılık dahil olmak üzere (...) gözüpek 

insanların evsafı hatıra gelirdi. İttihat ve Terakki Balkan kavgalarından miras aldığı bu 

terimi kendi iktidarı döneminde de yaşattı. İhtilalden önceki gizli çalışma devrinde, 

gerçi bazı terör hareketlerine girişmiş, bazı zararlı saydıklarını öldürmüştü. (...) Kendi 

taraflarından bazı gözüpek subayları, sivile naklederek, terörist komiteciler olarak 

kullandı. Bazı gazetecilerin öldürülmesi ve benzeri hareketlerin esiri idiler. Umumi 

Harp'te bunlar, Enver Paşa'nın emrindeki gizli Teşkilat-ı Mahsusa'nın yürütücüleri 

olarak, her türlü işe sevkedildiler." (31)  

Tehlikeli sayılan azınlığa yönelik "imha" girişimlerinin "gizli örgütler" aracılığıyla 

hayata geçmesinin kökenleri ta Osmanlı'ya dayanıyordu ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın 

yerini Özel Harp Dairesi'nin aldığı çok açıktı... Ve kontrgerilla bu tarihten sonra birçok 

cinayete, vahşi katliama imza atacaktı...  

 

12 Mart Cuntası  

Demokrat Parti'nin gerici, baskıcı iktidarına karşı, Kemalistler'in asker kanadı 27 

Mayıs 1960 yılında iktidarı ele geçirir. DP liderleri idam edilir. Hazırlanan yeni 

Anayasa'yla belirli bir "demokratik" hava getirilse de haklar ve özgürlükler konusunda 

yeterli olamaz.  '61 Anayasası'nın getirdiği kısmi demokratik ortamda gelişen halk 

muhalefeti kendi içinde demokratik istemlerle gelişmeye başlayınca egemenler, bundan 

büyük oranda rahatsız olurlar ve krizin derinleşmesi sonucu 12 Mart 1971 tarihinde 

cuntaya başvururlar.  

12 Mart, halka tarihinin en kanlı dönemlerinden birini yaşatır. Tüm hak ve özgürlükler 

rafa kaldırılırken, 12 Mart döneminin Başbakanı Nihat Erim'in dediği gibi 

"özgürlüklere bir şal örtülmesi gereği..." duyulur. İşkenceler, yargılamalar, düzenin 

açık terörcü yüzünü ortaya çıkarır. İnsanlar köşebaşlarında vurulur. Ziverbey Köşkü 



tarihe mal olur. Ülke bir anda cehenneme çevrilir...  

12 Mart'la birlikte yaşanan bir kısım katliamın yanı sıra, devreye sivil faşistlerin ve 

islamcıların da kullanıldığı provokasyon ve katliam saldırıları da sokulur. 16 Şubat 1969 

tarihindeki Kanlı Pazar bunun ilk örneği olmuştur. Devlet, 1960'lı yıllarda 

"Komünizmle Mücadele Dernekleri" adı altında şeriatçıları, faşistleri örgütleyip 

kullanmaya başlamış, tarihe "Kanlı Pazar" olarak geçecek bu katliamı yaratmıştı... Bu 

yıllar ülkede anti-emperyalist mücadelenin yükseldiği yıllardır. Anti-emperyalist 

mücadele karşısında İslamcılar ve faşistlerin örgütlenmesine izin verilir.  

AP'den ayrılan bir grup Cumhuriyetçi Köyle Millet Partisi'ni (CKMP) kurar. CIA'nın 

öğrencilerinden Alparslan Türkeş 1965'de bu partinin genel başkanlığına getirilir. 1970 

yılında kurulan Milli Nizam Partisi ise "islami kimlikli" bir partidir. Kurucularının 

başında Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun müridi Necmettin Erbakan vardır. 

Bu parti '71 cuntasından sonra 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi (MSP) adını alır. 

CKMP bir süre sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını alacaktır. Her iki parti 

devrimci mücadelenin geliştiği 1974 sonrası Milliyetçi Cephe iktidarlarında yer alıp 

halka karşı saldırılarda başı çekeceklerdir. Bu dönemde sivil faşistler pek çok cinayet ve 

katliam yaparlar. Maraş, Sivas, Çorum ve Bahçelievler'de olduğu gibi devrimci-

demokrat, Alevi halka saldırıp katlederler.  

MHP bu hizmetinin karşılığını devlet kurumlarında kadrolaşma sağlayarak alır. "Bana 

sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz" diyecek olan dönemin Başbakanı Süleyman 

Demirel'dir. Yine yıllar sonra Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman Hizbullah 

katliamlarını yapanlar için "onlar dini bütün vatandaşlardır" diyecektir.  

Halka karşı katliam ve sindirme olaylarında devlet tarafından kullanılan 

yönlendirilenler arasında MSP'nin "vurucu gücü" olan Akıncılar ve AP'nin özellikle 

1970-1980 yılları arasında örgütlenmeye başlayan Hür-Genç adlı kuruluşu pek çok ilde 

sola karşı, sivil faşist kadrolarla şiddet temelinde işbirliği yapan İslamcı Milli Türk 

Talebe Birliği önemi rol alır. Şeriatçı İntikam Tugayı, Türk-İslam Birliği Komandoları, 

Türk İntikam Tugayı, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu isimleriyle hareket eden 

kontrgerilla örgütleri bir kitleselliğe sahip olmasalar da yine de kadro kaynağını 

"ülkücü" ve "İslamcı" kesimlerden oluşturur ve birçok faili meçhul cinayet ve 

provokasyon eylemleri gerçekleştirirler.  

Bu örgütler devrimci diye bilinen insanları gözaltına alıp işkenceli sorgulardan geçirip 

katlediyor; kablo ya da tellerle boğulmuş cesetleri televizyon ambalaj kutuları içinde, 

çuvallarda, battaniye ve bezlere sarılı olarak şehrin bilinen noktalarına bırakıyor; bu 

isimlerle eylemleri üstleniyorlardı. MHP'nin ünlü itirafçılarından Nurullah Tevfik 

Ağansoy itiraflarında; 9 Nisan tarihinde Ortaklar Caddesinde cesedi bulunan Onur 

Orcan, 25 Eylül 1979 tarihinde battaniyeye sarılı cesedi ortaya çıkan İsmail Cengiz, 24 

Şubat 1980 günü Gültepe'de boğularak öldürüldükten sonra televizyon kutusuna 

yerleştirilen Veli Erdem, 21 Mayıs 1980 tarihinde Mecidiyeköy Ülkücü Gençlik 

Derneği'nde işkenceyle öldürüldükten sonra cesedi çuvala sarılarak bir okul arkasına 

bırakılan Cemal Kır, 11 Haziran 1980 tarihinde cesetleri bulunan Necdet Demir ve 

Haluk Kaşıkçı, 2 Ağustos 1980 tarihinde Fulya Deresi'nde "komando düğümüyle" 

öldürülen Selahattin Gelgöz'ü örnek gösterir.  

Resmi ve sivil faşist güçlerin tüm çabalarına rağmen faşist terör, devrimcileri ve halk 

muhalefetini bitiremez. Emperyalizm ve oligarşi açısından geriye tek yol kalır. 12 Eylül 

1980 tarihinde cunta işbaşına gelir.   

 

"Kollama ve Koruma için 12 Eylül'de Yine..."  

Cunta şefi Kenan Evren "huzur ve güven ortamını ordu eliyle en kısa zamanda 

sağlanacağını" söylüyordu. Sağlandı da... Grevler yasaklanarak, sendikalar, dernekler, 



partiler kapatılarak, parlamento feshedilerek, sıkıyönetim ilan edilerek, patronların 

huzuru sağlandı. Ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden devrimciler, dağlarda, 

sokaklarda katledilerek, tutuklanarak ABD'nin emperyalist tekellerin güvenliği 

sağlandı.  

Cuntayı izleyen bir kaç yıl içinde 50 kişi idam edildi, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 

Nazilerin yaktığından daha fazla kitap yakıldı. 23 bin 667 derneğin faaliyeti 

durduruldu, 650 bin kişi gözaltına alındı ve 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 

Birçok insan gördüğü ağır işkenceler sonucu sakat kalırken, onlarca devrimci hayatını 

işkenceli sorgularda kaybetti.  

İdam edilerek öldürülenlerin, basın aracılığıyla kötülenmesi, gözden düşürülme çabaları 

da bir devlet geleneği idi zaten. Özellikle idam edelin devrimciler konusunda din olgusu 

işleniyordu. Denizler'den beri bu tutum izleniyor son anlarda imam istemedikleri 

aktarılıp yayılıyordu...  

1983 yılının sonuna doğru, ordu kışlasına çekilecek, demokrasiye dönülecek dendi. 

Seçimler oldu ve "sivil" bir iktidar işbaşına geldi. "Geri dönüş"ü engellemek için, hak 

ve özgürlükleri yasaklayan, kısıtlayan '82 Anayasası hazırlanarak, terör koşullarında 

bir referandumla halka onaylattırılmıştı. Artık cunta, yaptığı ve devamını istediği her 

şeyi, bu Anayasa ile yasallaştırmıştı... 12 Eylül generalleri bir taraftan Haluk Kırcı ve 

Abdullah Çatlı gibi faşist katilleri kendisi "istihdam" ederek onlara görevler verirken 

öte yandan "tarafsız" görünebilmek için faşistleri de hapishanelere doldurdu. Devlet 

buydu işte. Kullanır, işi bittikten sonra kaldırır bir kenara atardı...  

Bu dönem kontrgerilla yeniden düzenlendi. Mücadelenin gelişimine paralel olarak halka 

karşı yürütülen savaşın "görünmeyen" yüzünde Çatlılar, Kırcılar vardı.  

'90'lı yıllarla birlikte, cunta yıllarını aratacak ölçüde devlet, terörünü tırmandırdı. Özel 

Tim, JİTEM gibi kontrgerilla örgütlenmeleri yaratarak, koruculardan bir ordu 

oluşturarak, askeriyle, mafyasıyla çeteleşen Susurluk Devleti, binlerce devrimciyi 

yargılama gereği bile duymadan katletti, binin üzerinde insan gözaltında kaybedildi. 

Halkın adaleti ile karşılaşan kontrgerilla elemanı Turan Ünal, kayıpların ne için 

kaçırıldığını, nerede olduklarını bir bir açıkladı. İnşaat halindeki emniyet vb. binaların 

temelleri, kimyasal madde fabrikalarının kazanları kaybedilen devrimcilere mezar 

olmuştu...  

Tarih 2 Temmuz 1993... Sıvas'ta kontrgerilla yine işbaşındaydı. Bu kez İslamcılar ve 

faşistler maşa olarak kullanılmış ve Alevi, demokrat olarak bilinen insanlar Madımak 

Oteli'nde yakılarak katledilmişlerdi. Katliam öncesi yine bildik şeyler yaşandı... 

Geleneksel olarak yapılan Pir Sultan Abdal şenlikleri ilk kez Sivas'da hem de Banaz'da 

kutlanacaktı. Günlerce öncesinden bu şenliğin yapılmasına izin verilmeyeceği yollu 

bildiriler dağıtıldı. Dışarıdan getirilenler gizlilik içinde vakıf yurtlarına yerleştirildi. 2 

Temmuz günü Sıvas'da yayımlanan yerel gazetelerde saldırıyı yönlendiren yazılar 

yazıldı. 35 insan diri diri yakıldı. "Din adına" "İslamiyet adına" bir kez daha 

kullanılmış ve devletin maşası olarak rollerini oynamıştı İslamcılar...  

Oligarşi "kullanılanlarla" ilişkilerinde hep karlıydı. Örneğin cunta, 12 Eylül'de 

MHP'lileri hapse atarken bile onları kullanmaya devam etti. "Can güvenliği"nin en 

temel sorun haline geldiği bir ülkede kendini kamuoyuna kabul ettirmesi için daha 

uygun bir manevra olamazdı. Aynı şeyi "irtica"yı tehlike olarak ilan edip İslamcılara 

saldırırken de yapacaktı.  

Şimdi Hizbullah'ın mezar evlerinin, Hizbullah'ın domuz bağıyla insanları nasıl 

katlettiğinin haberleri "vahşet" denilerek anlatılıyor... Oysa bunların hiçbiri yeni 

değildi ki...  

Tarih 9 Ekim 1978 saat 20.00 Daha önce hazırlanan plan tekrar gözden geçirildi. 

Durumdan iyice emin olmak için "İdi Amin" kod isimli Haluk Kırcı Bahçelievler 15. 



sokak 56/2 adresine tekrar gönderildi. Bahçelievler 15. sokaktaki 56 nolu apartmanın 

300 metre sağında trafonun yanında gözcü olarak Duran Demirkıran bırakıldı. 

Apartmanın bir köşesinde ise Ömer Özcan gözcülük yapacaktı. 16. sokağa giren küçük 

caddenin başındaki otomobilin içinde ise Abdullah Çatlı vardı. Zile bastılar. İçeride 

Türkiye İşçi Partisi üyesi beş öğrenci vardı. ODTÜ Elektrik Bölümü öğrencisi 23 

yaşındaki Serdar Alten. Ankara Devlet Mimarlık Akademisi öğrencisi 26 yaşındaki 

Hürcan Gürses. Ankara İktisadi ticaret Akademisi gazetecilik bölümü öğrencisi 23 

yaşındaki Efraim Ezgin. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki 

Osman Nuri Uzunlar ve yine aynı okuldan 20 yaşındaki Latif Can. Katiller evdeki 

öğrencilerin ellerini arkadan bağlayıp yüzükoyun yere yatırdılar. Odaları dolabı arama 

yaptılar. Haluk Kırcı "böyle devrimcilik mi olur, evde bir silah bile yok" dedi. Katiller 

evdekilerin sayısının fazla olması nedeniyle aralarında biraz tartıştılar. Bir de araba 

bekleyen Reis'e danışmaya karar verdiler. Kürşat Poyraz ve Ercüment Gedikli dışarı 

çıkıp durumu anlattılar. Reis Çatlı kısa süreliğine yanlarından ayrıldı ve döndüğünde 

onlara bir şişe eter ve pamuk getirmişti. Yerde yatan beş gencin yüzüne sırayla etere 

batırılmış pamuğu bastılar. Tam bu sırada kapı çalındı ve TİP'li iki öğrenci daha Faruk 

Erzan ve Salih Gevence de eve geldiler. Bu iki öğrenci hemen arabaya bindirilip, 

İstanbul-Eskişehir yolunda Balmumcu Yolu'nun 13. kilometresine götürüldüler. Burada 

iki öğrenci kafalarına üçer kurşun sıkılarak katledildiler.  

Katiller aralarında beş genci nasıl öldüreceklerini tartıştılar. Haluk Kırcı, "ben iple 

boğarım" dedi. Osman Nuri Uzanlar'ı sürükleyerek mutfağa götürdü. Telle boğazını 

sıktı. Ancak telle boğamayınca bir havluyla yüzüne bastırdı. Dakikalar geçti. Osman 

Nuri Uzunlar havlunun altında can çekişiyordu. Uzunlar'ın öldürülmesi uzun zaman 

aldı. Haluk Kırcı "bu böyle olmayacak, siz evden çıkın ben hepsinin kafalarına sıkarım" 

dedi. Serdar Alten'in mide ve bağırsaklarını üç kurşun; Hürcan Gürses'in kalp ve 

böbreğini üç kurşun; Efraim Ezgin'in başını dört kurşun; Latif Can'ın akciğerlerini iki 

kurşun parçaladı... Tabancasındaki kurşunları bitiren "İdi Amin" evden koşarak 

uzaklaştı...  

Hizbullah kasetlerini yayınlamanın, "millet dinden imamdan çıkar" diye doğru 

olmadığını iddia eden MHP'liler aynı zamanda hem Bahçelievler Katliamının hem de 

Hizbullah cinayetlerinin suç ortaklarıydı oysa ki...  

Bu katliamların hemen hepsi 700 yıllık bir devlet geleneğinin ürünüydü... Hizbullah da 

bu geleneğin çocuğundan başka bir şey değildir.  

  

Ergenekon’un anayasası da varmış  

İtalya’da ‘Gladio’ olarak adlandırılan kontrgerilla türü yapılanmanın Türkiye’deki 

karşılığı olduğu iddia edilen ‘Ergenekon’un, anayasasının da olduğu ortaya çıktı.  

Danıştay’a yapılan saldırının ardından yeniden gündeme gelen Ergenekon isimli 

örgütün organizasyon planının ve ideolojisinin anlatıldığı belgede ilginç ifadeler yer 

alıyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre 1999’da hazırlanan belgede, örgütün ‘21. 

yüzyılda resmî istihbarat kuruluşları yanında legal ve illegal örgütlere karşı da 

mücadele etme zorunluluğu’, bu nedenle de faaliyetlerini ‘yeni ve gelişmiş yöntemlerle 

sürdürmek zorunda olduğu’ belirtiliyor. 1999’da yeniden yapılanma sürecine giren 

Ergenekon, devlet birimleri içinde Kemalizm’i koruma ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 

varlığını ortadan kaldırmaya yönelik tehditlere’ karşı organize edilmiş. Haberde 

Ergenekon’un, bu ‘kutsal’ hedefleri şeffaf bir biçimde değil, illegal bir yapı kurarak 

savunmayı hedeflediği ve siyasi suikastlardan narkotik trafiğine, entelektüellerin 



kullanılmasından naylon terör örgütleri kurarak terör dünyasına yön vermeye, ajan 

kullanmaktan dezenformasyona kadar sayısız faaliyeti meşru gördüğü dile getiriliyor. 

Özellikle emekli ve mevcut TSK mensuplarını kendi bünyesine çekmeye çalışan örgütte 

‘her meslekten seçkin sivillerin de bulunduğu’ belirtiliyor. Güvenlik birimlerinin 

doğruladığı belgenin, halen 30-40 civarında bağımsız hareket eden ve yeraltına inmiş 

durumda olan ‘aşırı devletçi’ gruba ilham verdiği sanılıyor.”  

İstanbul, Zaman  

27.05.2006 

  

Gizli savaşın esrarengiz örgütü - GLADİO - 2 

NATO'nun İtalya'daki gizli ordusu Gladio'nun varlığını keşfeden yargıç Felice Casson 

oldu. Cason, Gladio'nun izine 1990 yılında aşırı sağ terör örgütlerin eylemleriyle ilgili 

olarak Roma'da yürüttüğü bir soruşturma esnasında girdiği askerî istihbarat servisinin 

arşivinde rastladı.  

Bulduğu belgelerde bu birimin terör olaylarıyla yakın ilişkisi olduğu sonucuna 

vardı. Yargıç Cason, BBC'ye yaptığı bir açıklamada, muhafazakâr ve tutucu 

eğilimlerin güçlendirilerek, İtalya'da sol partilerin zayıflatılması için bu dönemde bir 

gerilim stratejisinin uygulandığını açıkladı. Çünkü Soğuk Savaş döneminin 1970'li ve 

80'li yıllarında ABD ve İngiltere, güçlü bir İtalyan Komünist Partisi'nin Sosyalist 

Parti'yle oluşturacağı bir ittifakla, NATO ittifakı içerisinde önemli bir yeri olan 

İtalya'da iktidar olmasının, NATO'yu zayıflatacağından korkuyordu. Cason'u bu 

düşünceye sevk eden, geçmişteki birtakım terör olaylarına ilişkin olarak elde ettiği belge 

ve delillerdi. Cason'un bu dönemde uygulanan gerilim stratejisi konusunda ulaştığı en 

çarpıcı örneklerden birisi, 1972 yılında Peteano köyünde vuku bulan olaydı. Bu olayda, 

İtalya'nın paramiliter nitelikteki anti-terör ve istihbarat polisi olan Carabinieri 

teşkilatına mensup üç görevli, bulunduğu aracın bombayla havaya uçurulması sonucu 

öldürülmüştü.  

Sivil ve askerlerden oluşan örgüt  

Yıllarca, bu olayın sorumlusunun sol terör örgütü Kızıl Tugaylar olduğu sanıldı. Yargıç 

Cason ise, yapmış olduğu soruşturma ve ulaştığı belgeler ışığında bu olayın gerçek 

sorumlusunun aşırı sağcı bir terörist olan Vincenzo Vinciguerra olduğu sonucuna vardı. 

Vinciguerra, aşırı sağcı radikal bir örgüt olan Avanguardia Nazionale mensubu bir 

teröristti. Bu bulgular üzerine dosyayı yeniden açan Yargıç Cason, Vinciguerra'yı 

tutuklattı. Vinciguerra, aslında kendi gibi anti-komünist görüşe sahip güvenlik örgütleri 

mensuplarınca hapisten kaçırılabilirdi. Fakat bu gerçekleşmedi. 1984'teki 

duruşmalarda tanıklık yaptı. Bu bombalama olayı sonrasında bütün mekanizmaların 

harekete geçtiğini, Carabinieri örgütü, İçişleri Bakanlığı, gümrük teşkilatları ve gizli 

servislerin bu olayın arkasındaki ideolojik gerekçeyi benimsediklerini ifade etti. 

Vinciguerra, İtalya'da sivil ve askerlerden oluşan, silahlı kuvvetlere paralel, Sovyetler 

Birliği karşıtı gizli bir gücün olduğunu açıkça deşifre etmişti. Bu ifadelerin ortaya 

çıkardığı sonuç patlayıcı ve çeşitli silahlarla donanımlı, çok iyi eğitilmiş elemanları olan, 

olağanüstü bir yapılanmaya haiz, ‘Gladio' isimli gizli bir örgütün varlığı ve terörizmle 

ilişkili olduğuydu.  



Bu ifadeler ve Yargıç Cason'un bulduğu diğer deliller üzerine, Gladio'nun bir terör 

örgütü olduğu ve CIA ve NATO tarafından ülkede terör eylemlerinin 

gerçekleştirilmesinde desteklendiği konusunda İtalya'da birçok insan ikna olmuştu. 

Yargıç Cason'un desteğiyle bir grup İtalyan parlamenter, Senatör Giovanni 

Pellegrini'nin başkanlığında Gladio'yu soruşturmaya başladılar ve 1995 yılında 370 

sayfalık bir raporu kamuoyuna açıkladılar. Raporda, Soğuk Savaş döneminde CIA'in, 

İtalya'da maksimum düzeyde bir serbestlik ve takdir yetkisi içerisinde çalıştığı 

sonucuna ulaştılar.  

2000 yılında sol bir grup olan Gruppo Democratici di Sinistra tarafından Gladio'yla 

ilgili ikinci bir parlamento soruşturması gerçekleştirildi. Bu soruşturma neticesinde de 

çok açık bir biçimde, bu dönemde uygulanan gerilim stratejisinin PCI (İtalyan 

Komünist Partisi) ve PSI (İtalyan Sosyalist Parti)'ın iktidara gelmesini önlemek 

amacıyla ABD tarafından desteklendiği sonucuna ulaşılmıştı. Bütün bu katliamlar, 

bombalama eylemleri ve diğer birtakım operasyonlar, İtalyan devlet aygıtı içerisinde yer 

alan birtakım kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ve son zamanlarda bunların Amerikan 

gizli servisleriyle bağlantılı bazı yapılarla ilişkili oldukları ortaya çıkmıştı. İtalyan 

Karşı-Casusluk örgütünün eski başkanlarından General Giandelio Maletti de, Mart 

2001'de yaptığı bir açıklamada CIA'in İtalya'da terörizmi desteklemiş olabileceğini 

doğruluyordu. 12 Aralık 1969'daki Piazza Fontana katliamı olarak bilinen 16 kişinin 

öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı olaydan sonra, bombaların bir kısmı ünlü bir solcu 

editör olan Giangiacomo Feltrinelli'nin villasına yerleştirilmişti. Böylece olayın 

sorumlusu olarak komünistler suçlanacaktı.  

Zincirin en kanlı halkası: ‘Bologna Katliamı’  

Piazza Fontana terör saldırısı, İtalya'da ‘gerilim stratejisi' uygulamasının başlangıcı 

olarak kabul edilir. Bu strateji içerisinde yer alan terör olayları zincirinin son halkası 

ise, 1980'deki Bologna Tren İstasyonu'nun bombalanması olayıdır ki ‘Bologna katliamı' 

olarak anılır. ‘Piazza Fontana bombalaması' olarak bilinen terör olayı, Banca Nazionale 

dell'Agricoltura (Ulusal Tarım Bankası)'nın Milan'ın Piazza Fontana semtinde bulunan 

şubesinin 12 Aralık 1969'da bombalanmasıdır. Bu eylemin daha sonra aşırı sağ 

örgütlere mensup teröristlerce gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 1998'de David Carrett 

isimli bir Amerikan donanma subayı da İtalyan adaleti tarafından olayla ilgili olarak 

soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Vincenzo Vinciguerra'nın ifadelerine göre 

saldırının amacı, kamuoyunu bu eylemin komünist başkaldırının bir parçası olduğuna 

inandırmak ve İtalyan devlet ve hükümetini olağanüstü hal uygulamalarına 

yöneltmekti.  

Bologna katliamı [Strage di Bologna] olarak bilinen olay ise, Bologna Tren 

İstasyonu'nun 2 Ağustos 1980 günü sabahı bombalanması olayıdır. Bu olayda 85 kişi 

ölmüş ve 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak aşırı sağcı Ordine 

Nuovo adlı bir örgüt suçlanmış, İtalyan gizli servisinin iki ajanı ve P2 mason locasının 

önde gelenlerinden Licio Gelli, soruşturmayı saptırmaktan mahkûm olmuşlardı. Olayın 

olduğu sabah tren istasyonu turistlerle doluydu. Üstelik kasaba bu olay için hazırlıksız 

yakalanmış, ambulanslar yetersiz kalmış, yaralılar özel ve toplu taşıma araçlarıyla 

nakledilmişlerdi. Francesco Cossiga tarafından yönetilen İtalyan hükümeti ve polis, ilk 

önce olayın kaza sonucu bir patlama olduğunu düşündü ve hemen ardından dikkatleri 

Kızıl Tugaylar örgütüne çekti. Bir süre sonra, yapılan soruşturmalarda olayın 



saptırılmaya çalışıldığı açıkça ortaya çıkmaya başladı. Bu süreçte, benzer olaylarda 

ülkemizde de olduğu gibi komplo teorileri havada uçuşuyordu.  

Uzun ve sıkıntılı bir mahkeme süreci ve siyasal gündem oluştu. Olayın mağdurlarının 

aileleri, kamuoyunun dikkatlerini olayın üzerine çekmek ve bir sivil dayanışma 

oluşturmak amacıyla dernek kurdular. 23 Kasım 1995'te İtalyan Yüksek Mahkemesi 

(Corte di Cassazione) son kararını verdi. Mahkeme, Neo-faşist Valerio Fioravanti ve 

Francesca Mambro'yu bombalama eyleminin esas failleri olarak ömür boyu hapisle 

cezalandırılmalarını onayladı. P2 mason locasının başkanı Licio Gelli, Francesco 

Pazienza ve İtalyan gizli servisi SISMI'nin mensupları olan Pietro Musumeci ve 

Giuseppe Belmonte'nin mahkumiyetlerini onayladı. Yine Licio Gelli'nin arkadaşı ve 

neofaşist Ordine Nuovo örgütünün bir yan kolu olan ‘Armed Revolutionary Nuclei 

(ARN)' adlı grubun üyesi olan Stefano Delle Chiaie'yi olaya dahil olmakla suçladı.  

Aslında bu olayın arakasındaki kışkırtıcıların ve siyasal motivasyonların nedeni tam 

olarak ortaya konulamamıştır. Ama yaygın kanaat, bunun bir Gladio operasyonu 

olduğuydu. Fakat bu olay, İtalya'da hâlâ unutulmuş değil. Her yıl ağustos ayının 2. 

günü, bu katliamı anma günü düzenlenmekte ve Bologna Belediyesi, bu olayın 

mağdurlarının aileleri tarafından kurulan Dayanışma Derneği'yle birlikte onların 

anısına uluslararası beste yarışması düzenlemektedir. Bu yarışma, kasabanın Piazza 

Maggiore Meydanı'nda bir konserle sona ermektedir. Ayrıca bombanın etkisiyle 

yıkılmış olan tren istasyonu tamir edilmiş olmakla birlikte, olayın hatırlarda kalmasını 

sağlamak amacıyla, istasyonun bulunduğu kaldırım orijinal haliyle bırakılmış ve ana 

duvardaki derin bir çatlak olduğu gibi bırakılmıştır. İstasyondaki duvar saati de olayın 

anısına, patlamanın gerçekleştiği saat 10.25 üzerinde kalıcı olmak üzere 

durdurulmuştur.  

General Maletti'nin izlenimine göre bu dönemde Amerikalılar, İtalya'nın sola 

kaymaması için her şeyi yapabilirlerdi. Zira hükümetinden aldığı emirle CIA, İtalya'da 

sola kaymaları önleyebilecek düzeyde bir milliyetçilik hareketi oluşturmak istiyordu ve 

bu amaçla sağ terör örgütlerini kullanmış olabilirdi. Maletti'ye göre, unutmamak 

gerekir ki bu dönemde Başkan Nixon görevdeydi ve kendisi tuhaf ama çok zeki bir 

adamdı. Bu yönüyle hiç de ortodoks olmayan girişimlerin adamıydı. NATO'nun stay 

behind operasyonlarının İspanya ayağına kısaca baktığımızda ise, Soğuk Savaş dönemi 

İspanya’sının ağırlıklı olarak Francisco Franco'nun aşırı sağ dikatatörlüğü altında 

yönetildiğini görüyoruz. Franco, İspanya iç savaşındaki zaferinin ardından 1939'da 

iktidara gelmiş ve 1975'teki ölümüne kadar iktidarda kalmıştı. Şubat 1981'den Aralık 

1982'ye kadar başbakanlık yapan Calvo Sotelo, basına verdiği bir demeçte, "Franco 

döneminde aslında hükümetin Gladio olduğunu" söylemişti. Yine Sotelo hükümetinin 

Savunma Bakanı olan Alberto Oliart da, İspanya'daki anti-komünist gizli ordunun 

1950'lerdeki terör eylemlerini soruşturmanın çocukça olacağını, zira o dönemde 

Gladio'nun hükümet olduğunu düşünüyordu.  

(Doç.Dr.Ertan Beşe.Zaman.27-05-2006) 

‘Cuntacı İhanet Örgütü’, Ülkemizde Hukukun Üstünlüğünü ve Devlet Otoritesini 

Bitirdi! 

http://www.kursadhareketi.org/view_news.php?id=194
http://www.kursadhareketi.org/view_news.php?id=194


2006-05-27 Ulusalcılık Terörizmi 

Ulusalcı teröristlerini kullanarak Danıştay saldırısını gerçekleştiren 

‘İhanet Örgütü’, bu kanlı eyleminde doğrudan Anayasal düzeni, Devlet 

otoritesini, yargı kurumlarını ve hukukun üstünlüğünü hedef aldı. 

Gerçekleştirilen kanlı eyleme rağmen, daha önce yargıya yapılmış olan 

baskılar meyvesini verdi ve azmettirici – sorumlu Muzaffer TEKİN bütün kirli 

ilişkilerini itiraf etmesine rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Ne TEKİN’e, ne 

VKGB’ye, ne OYAK Özel Güvenlik Şirketine hesap sorulamadı. Şemdinli 

İddianamesini hazırlayan Van Savcısı Ferhat SARIKAYA hakkında soruşturma 

açılmasının ve meslekten ihraç edilmesinin, yargı mensuplarını yıldıracağı ve gelecekte 

görevlerini yapmalarına engel olacağı binlerce defa dile getirilmişti. 

 

İhanet bukalemunu azınlıklar, Danıştay saldırısından sonra kuyruklarını koparıp 

geride bırakarak tekrar gizlenmişlerdir. Muzaffer TEKİN ve Alparslan ARSLAN 

arasındaki irtibat-finansör elemanı olan Ayhan PARLAK ortalık durulana kadar, her 

türlü kötü ihtimale karşı ortadan kaybolmuştur; gelişmelerden cesaret bulan PARLAK, 

TEKİN gibi teslim olacağını kendisiyle yapılan bir röportajda belirtmiştir. PARLAK’ın, 

TEKİN’den PERİNÇEK’e, Sauna’dan TİT’e kadar bağlantıları olduğunu gösteren 

yüzlerce delil bulunmaktadır. Cuntacı Kirli İhanet Örgütü’nün ilişkilerinin, basit bir 

asayiş olayı gibi çözülmesini ve delillendirilmesini beklemek, kesinlikle akılcı ve hukuki 

değildir. Ortaya çıkarılan kirli bağlantılar ve açık deliller, Devletimizin ve Milletimizin 

bekasını hedef alan bu pisliğin ortadan kaldırılması için yeterlidir. 

 

Adalet mekanizmasının aciz bırakıldığı ve baskı altına alındığı bu aşamada, Devletimize 

düşen görev bu kirli yapılanmanın temizlenmesi için gerekli siyasi ve idari tedbirleri 

almaktır. Yoksa, zamanında gereği yapılmadığı taktirde, bu kirli provokasyonların 

bütün delilleri ve İhanet Örgütü’nün gerçek yüzü, menhus bir darbe sonrasında herkes 

tarafından rahatlıkla ve istemediğimiz kadar görülebilecektir. 

  

  

‘Ulusalcı Mankurt’a Yapılmış Eylem Talimatı !!? 

2006-06-04 Ulusalcılık Terörizmi 

Eğitim 

  

1. Türksolu dergisine abone ol ve düzenli olarak oku. 

- Ama ben solcu değilim!?? 

http://www.kursadhareketi.org/view_news.php?id=200


- Ne demek “Ben solcu değilim” salak! Okuyacaksın! Sen bu memlekette “Darbeleri kim 

yapar, darbeler kime yapılır?” bilmiyor musun? Bırak şimdi Nutuk’u, Dokuz Işık’ı filan bir 

kenara… Senden iyi vatansever, senden iyi milliyetçi mi var lan!? 

  

2. VKGB dernek toplantılarına katılarak motivasyonunu artır. 

- Ocak’a gitmeyecek miyim? 

- Ne Ocak’a gitmesi ARSLAN’ım, yeni ocağının VKGB olacağını daha anlamadın mı? 

  

3. Nasıl kamufle olacaksan ona göre yapman gereken davranışları öğren. 

- Ne kamuflesi patron, anlamadım?! 

- Ne bileyim işte, ‘Solcu’ görünümlüysen Che’nin hayatını oku, ‘Ülkücü’ görünümlüysen 

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi oku, dinci görünümlüysen abdest almayı, namaz kılmayı 

filan öğren. 

- Ben beceremem öylesini patron… 

- Ne demek beceremem ulan… Biz yıllardır kamufleli yaşıyoruz… 

  

4. Arkadaşlarınla birlikte tünel inşaatına gidin. 

- Tünelde ne yapıcaz patron?! 

- Trencilik oynayacanız, salak!!! Orada size ateş etmeyi, bomba atmayı öğretecekler. 

  

5. Türkiye’nin sahip olduğu dünyanın en zengin bor madenlerine, uranyum 

cevherlerine, petrol yataklarına güven ve kendini sorgulamaktan vazgeç.  

- Afrika’nın yer altı da zengin, ama sömürülüyor?! 

- Sen biraz okumuşsun galiba. Aferin, ama şimdi bunların sırası değil. 

  

6. Boş zamanlarında “Kurtlar Vadisi”nin eski bölümlerini tekrar tekrar seyret. 



- Niye ki? 

- Hangi karakter senin kişiliğine uygunsa kendini onunla iyice bütünleştir. Ya Polat ol, ya 

Memati ol, ya Aldülhey ol… Yani kendin olma da, ne halt olursan ol! 

  

7.      Sık sık öğrendiklerinin pratiğini yap! 

- Nasıl yani? 

- Mesela eylemde yakalandın… Söyle bakalım, sen nasıl birisin? 

- Ulusalcıyız ya patron!! 

- Lan gerizekalı… Ne ulusalcısı? Bir saattir sana ne anlatıyoruz burada?… ‘Ülkücüyüm, 

Dinciyim’ diyecen… 

  

  

Planlama 

  

1. Bomba atılacak gazete toplumu iyice gerdi mi? Gerdi, tamam…  

2. Dul kadının yetimi darbetör gazete yazarı gerekli temaslarını bitirdi mi? Bitirdi, 

tamam…  

3. Eylemde kullanılacak mühimmatlar depodan temin edildi mi? Edildi, tamam…  

4. Eylemcimiz iyice eğitildi mi? Eğitildi , tamam…  

5. Eylem sonrası açıklama yapacak siyasilere mesaj iletildi mi? İletildi, tamam…  

6. Yargısız infaz yapacak olan “seçilmiş” medyacılar, gerekli hazırlıklarını yaptılar 

mı? Yaptılar, tamam…  

7. Eylem yapılacak binadaki kameraların devre dışı bırakılması sağlandı mı? 

Sağlandı, tamam…  

8. İçeridekiler Muhtıra metnini hazırladılar mı? Hazırladılar, tamam… 

  

  

Hazırlık 

  

1. Başörtüsü ile gazete kupürünü yanına al. 



- Başörtüsünü ne yapacam patron?” 

- Başına bağlayacan!!?? Salak, gazetenin bahçesine bombayla birlikte atacaksın dedik 

ya… Gazete kupürünü de otoparkın içine atarsınız. 

  

2. Silahını ve bombaları yanına almayı unutma. 

- Aldım patron, işte burada… 

- Lan oğlum, bu bombaların MKE yapımı olmayanı yok muydu? Neyse… 

  

3. Eylem yapacağın şehre gidince, VKGB dernek şubesine uğra; arkadaşlar 

ihtiyaçlarınızı gidersinler. Eylemin yapılacağı binayı size gösterip tanıtsınlar. 

  

4. Kulağınıza sokun, biz dava adamıyız ve bu işi vatanı kurtarmak için yapıyoruz!  

- Patron şey diyecektim… şey… 

- Tamam, tamam… Ciğer bekleyen kediler gibi bakmayın gözümün içine, alın şu parayla, 

çekleri… 

  

  

Eylem 

  

1. Eylem öncesi birbirinizle tartışmayın ve hazırlıkları gözden geçirin. 

- Tamam patron, ‘Hovarda Bar’da hazırlıkları gözden geçiririz. 

- Birahaneden başka eylem hazırlığı yapacak yer bulamadınız mı aptallar!!! 

  

2. Heyecanlanmanıza gerek yok, arkanızda biz varız, nasıl olsa size herhangi bir şey 

olmayacak.  

- Ya yakalanırsak patron? 



- Darbeden sonra sizi Ağca gibi kaçıracağız, siz de kahraman olacaksınız. 

  

3. Bombayı gazete binasının bahçesine at. 

- Pimi, bombayı atmadan önce mi çekecektik patron?!! 

- Bombanın pimi çekmeden atılır mı geri zekalı! Sana öyle mi öğrettik? Ulan, Ülkücüleri 

sokağa dökemeyince kimlere kaldık be! 

  

4. “Allahüekber, kahrolsun Cumhuriyet” filan diye bağırarak silahınla hedeflere 

ateş et. 

- Ne diyeceğimi heyecandan unutursam!!.. 

- Dangalak… Neyse, unutursan “Eylemde bunları söylemişti” diye başkalarına söyletiriz 

artık… 

  

5. Güvenlik kameralarını kafana takma. 

- Kameralar ya çalışırsa patron!! 

- Şirkete kapattırdık dedik ya aptal!!! 

  

6. Sakin ol, Polat’ın yaptığı gibi binayı sessizce terk et. 

- Patron, ya benden şüphelenirlerse? 

- Panik yapma, öküz! Kimliğini göster, geç. 

  

7. Arabaya bin ve oradan uzaklaşarak YÖK’e git. 

- Arabadaki Vakit kupürünü ne yapacağım patron? 

- Okuyacak değilsin herhalde, gerzek! Danıştay’ın önünde yere bırak. 

  



  

Yakalanırsan 

  

1. Yakalanma ihtimaline karşı üzerinde bilgi ve belge bırakma. 

- Üzerimde VKGB kartvizitiyle, Ulusal Kanal kimliği kalmış??!! 

- Onların üzerinde ne işi var salak! Ne o lan, yoksa, leblebi kadar beyninle kendini mi 

sağlama almaya çalışıyorsun? 

  

2. Sen yakalanırsan, polisten önce senin evine gider ve gerekli dekoru hazırlarız. 

  

3. “Kimseyi tanımıyorum, örgüt üyesi değilim, kendi başıma ve türban için yaptım” 

şeklinde ifade ver. Yoksa yakalanınca yaşayacağını mı zannediyorsun. 

  

4. Polise, abdest alıp namaz kılmak istediğini söyle.  

- Tam öğrenememiştim, patron… 

- Geri zekalı!!! Boşuna mı eğitim vermiştik. O zaman yemek yeme, oruç tut bari.. 

  

5. Yaşamak istiyorsan, kimin emir verdiğinden, silahı kimden aldığından, 

örgütlenmenin yapısından sakın bahsedeyim deme. 

  

6. Senin ulusalcı olduğunu anlamamaları için, ısrarla, “Ben ülkücüyüm, ben 

milliyetçiyim, ulusalcı değilim” de. 

  

7. Seni ziyarete gelen annenin ve babanın seni pişmanlığa zorlayan sözlerine sakın 

kulak asma.  

- Ama patron, onlar benim annemle babam… 

- Kes lan! Perinçek’in herkes için söylediği gibi, onlar da Amerikan ajanı! 



  

8. Merak etme, telefon bağlantıların hiçbir şeyi hukuken ispat etmez. Onlar 

“Bunlar delil mi, değil mi?” oyalanırken, nasılsa biz yapacağımızı yaparız. 
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Tüyler ürperten diyalog!  

Bugün, 12:31 

Jandarmanın Şemdinli bilmecesini çözecek telefon kayıtları gün ışığına çıktı:  

-M.S.: Vallahi biz o tarafa gidemedik, adamları imha ettik.  

-F.B.: Bana bak kim yapmışsa, elinizle öldürün, kanını için.  

-M.S.: Vallahi Yüksekova’nın çıkışına getirdik, imha ettik.  

 

  

JANDARMANIN Şemdinli bilmecesini çözecek telefon kayıtları gün ışığına çıktı. 31 

klasörlük Şemdinli dosyasında, Seferi Yılmaz’ın kitabevinin yakılmasından hemen 

sonra F.B. ile M.S. arasında geçen Kürtçe konuşmalar, olayın dehşetini ortaya koyuyor. 

İşte Kürtçe konuşmalar: 

 

(Seferi Yılmaz’ın kitabevinin bombalandığı gün... 9 Kasım 2005, Saat 13:53. Sabri kod 

adlı F.B. ile diğer örgüt üyesi M.S. görüşüyor) 

 

F.B. Alo... 

 

M.S. Nasılsın iyi misin? 

 

F.B. Başım üstüne sen nasılsın? 

 

M.S. Vallahi ben de iyiyim, şimdi biz çarşıdayız. Kıyamet gibi. Biz de onların arabasını 

yakaladık, resimlerini aldık. 

 

F.B. Kaç kişi yakaladınız? Elinizde ne var? 

 

M.S. Vallahi birini yakaladık onu da bıraktık. Millet eksik gelmişlerdi. Şimdi arabada 

eşyaları var. Millet yürüyüş yapıyor. 
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F.B. Ne kadar millet var çarşıda? 

 

M.S. Vallahi milletin hepsi komple çarşıda. 

 

F.B. E tamam arabayı yakın arabayı. 

 

M.S. Vallahi biz o tarafa gidemedik, biz adamları imha ettik. 

 

F.B. Evet evet bana bak kim yapmışsa, elinizle öldürün kanını için. 

 

M.S. Vallahi biz Yüksekova’nın çıkışına getirdik imha ettik. 

 

F.B. Tamam iyi yapmışsınız. 

 

M.S. Biz şimdi sloganlar atıyoruz. Millet çok, ben de içine giriyorum İyidir. 

 

F.B. Tamam artık ilçe başkanı ilçe başkanı ile bir çözüm yapın olay yaratın. 

 

M.S. Tamam yapıyoruz. 

 

F.B. Tamam iyi. 

 

M.S. Gözüm üstüne. 

 

Onun sesini duydum 

 

ŞEMDİNLİ bilmecesini çözebilecek gizli bir ihbar telefonunun kaydı 23 klasörlük 

Şemdinli dosyasıyla birlikte gün ışığına çıktı. Bir kadın jandarmaya darbe vuran ve 

bölgede derin yara açan 2 bombalı saldırıdan 21 gün sonra telefon etti ve tek şahit 

olduğunu bildirdi. Kadının ihbar ettiği ilk patlama 29 Temmuz 2005’te ikincisi ise 5 

Ağustos 2005’te meydana geldi. İlkinde jandarma 2 astsubayını şehit verdi. PKK’nın 

ikinci darbesi ve açtığı yara daha da derindi. 3 çavuş 2 er şehit oldu. Bu patlamaların 

ardından 26 Ağustos gecesi jandarmaya gelen isimsiz bir ihbar telefonu ise son 

patlamayla ilgili Seferi Yılmaz’ı işaret ediyordu. 26 Ağustos 2005’te, gece saat 00.40’ta 

jandarmayı arayan bir kadın, Seferi Yılmaz ile ilgili iddialarda bulundu. Şemdinli 

davası dosyasına da giren bu telefon konuşmasının metni şöyle: 

 

KADIN Alo iyi akşamlar, bir ihbarda bulunmak istiyorum. 

 

JANDARMA Evet. 

 

KADIN Şimdi ben ne derece güvende olabilirim? 



 

JANDARMA Ne ihbarı yapacaksınız? 

 

KADIN Hani şu Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde patlama olmuştu ya. Bilgi 

vermek istiyorum. 

 

JANDARMA Evet. 

 

KADIN Birisinin ismi Seferi Yılmaz’dır. Yanındaki oğlan da Cahit Erler. Seferi Yılmaz 

patlama olduktan sonra ortalık yatışıncaya kadar Irak’a kaçmayı düşünüyordu. PKK 

olayında şimdi kendisi başkanlık yapıyor. Örgüt başı. 

 

JANDARMA Biz size gerektiğinde nasıl ulaşacağız? 

 

KADIN Ben korkuyorum, bunlar bilirlerse beni yaşatmazlar, her yer Kürt kaynıyor 

zaten, çünkü benim eşim dahil Kürt. Yani bilirlerse yok etmese de "Sen bizim başımızı 

belaya mı sokacaksın?" derler. Korkuyorum isim veremem. 

 

JANDARMA Anlıyorum seni. Bize güvenirsen yardımcı oluruz. 

 

KADIN Sonuçta 5 kişi burada öldürüldü, şehit edildi. Yazık günah değil miydi? 

Rüyalarıma dahi giriyorlar, çünkü ben o gece olayı gören tek şahidim. Çünkü Seferi 

Yılmaz var ya, sesini duydum, dedi ki "Suçsuz yere yattığım yıllarımın acısı bu akşam 

çıkacak." 12’ye çeyrek vardı, gece ben bu konuşmaları duydum. 

 

İşlem yapılmadı 

 

Jandarmaya yapılan ihbara rağmen Seferi Yılmaz’la ilgili işlem yapılmadığı anlaşıldı. 

 

hürriyet (Nurettin Kurt) 

  

  

HABERLER 12.03.2006  PAZAR 

 

Paşaların yarıştığı Büyük Kulüp’te gergin kongre  

Bir dönem ‘hükümetler yıkıp hükümetler kuran baronlar kulübü' olarak bilinen Büyük 

Kulüp'te kongre heyecanı gergin başladı.  

Emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Aytaç Yalman gibi paşaların karşılıklı 



listelerde yer aldığı yarışta, başkan adayı Avukat Yağız Ali Dağlı, ağır iddialar ortaya 

attı. Dağlı, rakipleri için “Elinden biberonu alınan çocuklar gibi bağırmaya, 

tırnaklamaya başladınız.” ifadesini kullandı. Listesinde bulunan adaylara telefonlar 

edildiğini ve bu kişilerin ‘şerefsizlikle’ itham edildiğini öne süren Dağlı, “Daha da ileri 

gidildi. Çok kıymetli ağabeylerimiz telefonlarına sarılarak üyelere mesaj çekti. Rakibim 

için oy istedi.” dedi. Kongrenin ilk gününde genel kurul toplantısı yapılarak mevcut 

yönetimin faaliyet raporları görüşüldü. Kulübün 10 yıldır başkanlığını yürüten işadamı 

Duran Akbulut'un rakibi, eski avukatı Yağız Ali Dağlı oldu.  

Her iki adayın listesinde birçok ünlü isim dikkat çekerken Duran Akbulut'un seçim 

kozlarından birinin 28 Şubat'ın kudretli paşalarından Çevik Bir olduğu görüldü. Bir 

önceki kongrede Akbulut'a karşı muhalif listede yer alan Çevik Bir Paşa bu kez 

Akbulut'un Balotaj Kurulu adayları arasında yer alıyor. Yönetim kurulu adayları 

arasında ise Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı Tevfik Altınok, eski Devlet Bakanı 

Yüksel Yalova ve eski İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Atalay Şahinoğlu da 

bulunuyor. Eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, eski Harp Akademileri Komutanı 

emekli Orgeneral Necati Özgen, emekli amiral Nezih İşeri, eski Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarı İlhan Kesici ve eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım, Akbulut'un 

disiplin kurulu adayları arasında yer alıyor.  

Diğer aday Avukat Yağız Ali Dağlı'nın listesinde disiplin kurulu adayı olarak eski Kara 

Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman öne çıkıyor. Dağlı'nın yönetim kurulu adayları 

arasında Oyakbank Başkan Vekili Mehmet Özdeniz, Yeditepe Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Sedefhan Oğuz, Celal Bayar'ın torunu Prof. Akile Gürsoy gibi isimler 

bulunuyor. Genel kurulda konuşan Dağlı, mevcut yönetime eleştiriler yöneltti. Üyeler 

arasında ayrımcılık ve hesapsız yatırımlar Dağlı'nın yönelttiği eleştirilerden bazıları 

oldu. TMSF'nin Uzan mallarını satışa çıkardığı ihalelere girerek dikkatleri toplayan 

Dağlı, Büyük Kulüp'e yaraşır bir seçim süreci yaşanmadığını iddia etti.  

Ahmet Dönmez, İstanbul  

12.03.2006  

  

Şemdinli olayları ile ilgili hazırlanan iddianamenin dipnotlarında Jandarma’nın 

yasadışı istihbarat faaliyetlerinde bulunduğuna yer veriliyor.  

  

Van Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından hazırlanan iddianamede Jandarma’nın polis 

bölgesine müdahale ederek istihbarat faaliyetleri yaptığı, bu faaliyetin yasalara ve 

İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı olduğu kaydediliyor. Şemdinli’de istihbarat 

çalışması yapan astsubaylara, yasal çerçevenin dışında talimat veren komutanların suç 

işledikleri kaydedilen dipnotta, bu komutanlar hakkında Askeri Savcılıkça işlem 

yapılması gerektiğine işaret ediliyor. Savcı Sarıkaya’nın Jandarma’nın sahası dışında 

istihbarat faaliyeti yapmasının yasadışı olduğu yönündeki görüşleri adeta hukuki 

müteala niteliğinde.  

Savcı Ferhat Sarıkaya, 5397 sayılı kanunla yapılan düzenlemede Jandarma’nın 



istihbarat yapabilmesinin “görev ve sorumluluk sahasıyla” sınırlandırıldığına dikkat 

çekerek, sözkonusu yasa değişikliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi 

Başkanlığı’na yurt genelinde istihbarat yapma yetkisi verilirken aynı kanunun ikinci 

maddesinde Jandarma Genel Komutanlığı’na sadece kendi sorumluluk sahasında suçu 

önleyici amaçlı teknik istihbarat yapma görevi getirildiğine dikkat çekti.  

KANUN JANDARMA’YA İSTİHBARAT YETKİSİ VERMİYOR 

Yasa koyucunun Jandarma’nın istihbarat elde etmesini bizatihi kendisine bırakmayıp, 

bu konuda talep ettikleri istihbarat üretme yetkisine yönelik yasal düzenlemeleri 

TBMM’den geri çektiğine değinen Savcı Sarıkaya, 5397 Sayılı Yasa’nın komisyon 

görüşmelerinde sorumluluk sahasındaki bu tür ihtiyaçlarını polis ve MİT 

kaynaklarından sağlamasını daha uygun olacağının görüldüğü ve devamında kanun 

koyucunun bu düzenlenme ile Jandarma teşkilâtının sorumluluk sahası dışında 

istihbarat yapma yetkisini engellediğini belirtti.  

Dipnotta; İçişleri Bakanlığı’nın 18/01/2005 tarihli genelge ile her iki güvenlik 

teşkilâtını sorumluk bölgeleri konusunda uyardığına vurgu yapıldı. Sözkonusu 

genelgede, kolluk birimlerinin kendi sorumluluk alanları dışında gelişen herhangi bir 

suç hakkında bilgiye ulaşması durumunda; elde edilen bilgilerin o yerin sorumlu kolluk 

amirine iletileceği ve araştırma, soruşturma ve operasyonun o bölgeden sorumlu kolluk 

birimi tarafından yürütüleceğine değiniliyor. 

EMİR VEREN KOMUTANLAR SUÇ İŞLEDİ  

Savcı Sarıkaya, bu bağlamda Şemdinli olaylarına bakıldığında ise Hakkâri İl 

Jandarma Komutanı Erhan Kubat’ın şüpheliler Ali Kaya ve Özcan İldeniz’i Yüksekova 

ve Şemdinli ilçeleri bölgesinde bulunan örgüt mensupları hakkında bilgi elde etmek, 

istihbarî ve operasyonel faaliyetlerde bulunmak maksadı ile görevlendirdiği, bu 

görevlendirmede polis ya da Jandarma bölgesi ayrımı yapılmadığı, polis bölgesinde 

yapılan bu çalışmalar hakkında ilgili mülkî amirlerin ve polis birimlerinin 

bilgilendirilmediği, Jandarma’nın polis sorumluluk bölgesinde istihbarat çalışması 

yaptığını kaydetti.  

Dolayısıyla 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun, 2803 Sayılı Jandarma 

Teşkilât, Görev ve Yetki Kanunu, Jandarma Teşkilât Görev ve Yönetmeliği ile İçişleri 

Bakanlığı’nın 13.01.2005 tarihli genelgesine aykırı hareket edildiğini belirten Sarıkaya, 

Jandarma personelinin üstlerinden emir almış olduklarını öne sürseler dahi, emri 

verenin kanunlara aykırı davrandığı ifade etti. 

ASKERİ SAVCILIK İŞLEM YAPMALI 

Savcı Ferhat Sarıkaya, yasaya aykırı olarak yapılan istihbarat faaliyetleri ile ilgili 

olarak, Erhan Kubat, Erdal Öztürk ve Selahattin Uğurlu hakkında görevi kötüye 

kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle soruşturma evrakının Genelkurmay Başkanlığı 

Askerî Savcılığı’na gönderilmesine hükmetti.  

JİTEM’E DE SUÇ DUYURUSU YAPTI 

Savcı Sarıkaya, Jandarma’nın yasadışı istihbarat faaliyeti yapmasının yanı sıra 



Abdulkadir Aygan adlı PKK itirafçısının, Aram Yayıncılık’tan çıkan “İTİRAFÇI – ‘Bir 

JİTEMCİ Anlattı’” isimli kitabının III. baskısında JİTEM ve yaptığı faaliyetler ile ilgili 

verdiği bilgiler üzerine kitapta bahsi geçen JİTEM’in işlediği iddia edilen faili meçhul 

cinayetler ile ilgili olarak gereğinin taktir ve ifası için Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
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TSK içinde Erenler isimli darbeci grup var  

 

  

Danıştay saldırısı ile başlayan çete tartışması büyüyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan 

Celal Güzel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki darbeci yapılanmanın 

sürdüğünü savundu.  

TSK içerisinde Erenler diye darbeci bir örgütün faaliyetinden haberdar olduğunu 

iddia eden Güzel, “Bu örgüt 28 Şubat kalıntısı. Batı Çalışma Grubu (BÇG) gibi bir 

örgüt. Bas bas bağırıyorum, yazıyorum, söylüyorum. Ama ‘böyle bir şey yoktur veya 

vardır’ diyen olmadı.” şeklinde konuştu. Milliyet yazarı Derya Sazak da çetenin 

operasyon hedefli olduğunu belirterek geçen 10 yıl içerisinde gerçekleşen olayların tek 

tek incelenmesi gerektiğini belirtti. 28 Şubat, Susurluk skandalı gibi siyasi kirlenmeyi 

ortaya koyan olayları yaşadığını ifade eden Sazak, “Susurluk’la bir tasfiyeye gidildi. 

Ama siyasi iktidar önemsemedi. Hatta dönemin başbakanı olayı ‘faso fiso’ olarak 

değerlendirdi. Ama toplumun aydınlık için bir dakika karanlık gibi eylemlerle katılımı 

oldu. Son 7-8 aya baktığımızda bunun yeni miladı Şemdinli’dir. Güneydoğu’da olaylar 

yatışmıştı; ama birdenbire Şimdinli’de 17 bomba patladı.” değerlendirmesini yaptı.  

Önceki gece Kanal 7 Televizyonu’nda gazeteci Nazlı Ilıcak’ın hazırlayıp sunduğu 

Sözün Özü programında son gelişmeler değerlendirildi. Hasan Celal Güzel ve Derya 

Sazak’ın yanı sıra Meclis Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar ve İstihbarat Dairesi 

eski Başkanı Bülent Orakoğlu’nun katıldığı tartışma programında ilginç 

değerlendirmeler yapıldı. Danıştay saldırısının ardından başlatılan laiklik 

tartışmalarına değinen Hasan Celal Güzel, Cumhurbaşkanı ve anamuhalefet liderinin 

dolduruşa geldiğini söyledi. Saldırının arkasında ulusalcı bir gücün çıktığını ifade eden 

Güzel, şöyle devam etti: “TSK elbette ülkeyi savunacak. Evet onu yıpratmamamız 

gerekiyor. Ama içerisinde birtakım örgütler varsa bunlar çıkarılmalıdır. Silahlı 

Kuvvetler içerisinde hâlâ illegal yapılar bulunuyor. Ortaya çıkarılanlar her ne kadar üst 

komuta kademesine kadar gitmese de çetelerle irtibatlı olan kişilerdir.” dedi. 

Başbakanlık müsteşar yardımcısı olduğu dönemde devletin güvenlik koordinatörü 

olarak da görevlendirildiğini ifade eden Güzel, terör olaylarıyla ilgili toplantılar 

yaptıklarını söyledi. Türkiye dışında ülkeyi tehdit eden bir durumu tartıştıklarını ifade 

eden eski Bakan, “Şöyle böyle yapalım derken, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği’nden bir general, -şu anda ismini vermem doğru olmaz- ‘gönderin 2-3 tane 



ülkücüyü halledip gelsin’ dedi. O da vatansever bir general ve Türkiye menfaatini 

düşünüyordu.” şeklinde konuştu.  

İstanbul, Zaman  
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Yeşil Üzerine Derin Bir Röportaj 

20.02.2006 09:05 

JİTEM adına çok cinayet işlediği söylenen Yeşil yine ortaya çıktı. Peki Yeşil'e neden 

dokunulamıyor? Elindeki kasetler yüzünden mi? O kasetlerde neler var?  

   

Neşe Düzel'in Sinan Yerlikaya ile yaptığı çarpıcı röportaj... 

NEDEN? Sinan Yerlikaya  

Türkiye'nin artık anlaşılıyor ki yumuşak karnı 'derin devlet'. Hukukun sınırları içine 

çekilemeyen, sürekli 'hukuksuzluk' üreten bir yapı bu. Bu hukuksuzluğun, devletin 

içinde bulunan bir güç tarafından korunup güçlenmesi ise toplumun ve devletin bütün 

dengelerini sarsıyor. Devletin içinden çeteler fışkırıyor. Toplum, devletin kurumlarına 

olan güvenini yitiriyor. Ama bütün bunlardan belki de daha önemlisi, Türkiye'ye 

düşman herkes, bu hukuksuz yapı aracılığıyla Türkiye'nin istikrarını istediği zaman 

bozabilme imkânına sahip oluyor. Derin devletin adı en çok bilinen 'tetikçi'lerinden biri 

de Yeşil. Güneydoğu'da JİTEM adına birçok cinayet işlediği öne sürülen Yeşil, son 

olarak oğlunun İstanbul'da kurduğu haraç çetesiyle gündeme geldi. Öldüğü 

söylenmesine rağmen, bu son çete olayıyla yaşadığına dair kuvvetli bir ihtimal ortaya 

çıktı. Yeşil'i kimin koruduğunu, haraç işlerini, derin devletin suç ve suçluyla ilişkilerini 

sürdürme ısrarını, Yeşil'i yakından bilen, Yeşil'in kim olduğunu kamuoyuna ilk 

duyuran kişi olan CHP'nin en üst organı Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Tunceli 

Milletvekili Sinan Yerlikaya'yla konuştuk.  

 

Gene Yeşil ortaya çıktı. JİTEM'in adamı olarak çok cinayetler işlediği söylenen bir isim 

bu. Önce Yeşil'in kim olduğunu sormak istiyorum. Yeşil itirafçı mı, yoksa doğrudan 

doğruya JİTEM'de mi çalışmaya başlamış?  

Yeşil itirafçı değil. PKK veya TİKKO sempatizanı olup dağa çıkmış, sonra da dağdan 

inmiş biri değil o. Yeşil, devletin yetiştirdiği bir operasyon adamı. Direkt halkın içinden 

alınmış bir adam o. Yeşil, Bingöl Solhanlı bir vatandaş. Ailesi Elazığ'a yerleşmiş. Yeşil 

de, Elazığ'da doğmuş büyümüş. Elazığ'da devlete ait ferro krom tesislerinde işçilik de 

yapmış. Bu vatandaşın asıl adı Mahmut Yıldırım. 'Yeşil', onun kod adı. Bir kod adı 

daha var: 'Sakallı'. Yeşil, adını ilk Tunceli'de duyurdu. O zaman 'Sakallı' kod adıyla 

ünlüydü.  

Yeşil'i kim bulup devlet görevlisi yapmış?  

Olağanüstü Hal döneminde devlet, Yeşil türü bir sürü insanla çalıştı. Abdullah Çatlı 

gibilerine, kimlikler, paralar, silah izin belgeleri, yeşil ve kırmızı pasaportlar verildi. 

Yeşil de bu insanlardan biri işte. Yeşil, önce MİT'e çalıştırıldı. Sonra JİTEM'e 

 



kaydırıldı. Emniyet'te ise hiç çalışmadı.  

Siz Yeşil'i tanıyorsunuz. Sizinle bu konuda dokuz yıl önce de bir konuşma yapmıştım. 

Siz Yeşil'le yüz yüze konuşmuştunuz değil mi?  

Evet. Ben 90'da Tunceli'nin Ovacık ilçesinde avukatlık yapıyordum. Yeşil'i o zaman 

tanıdım. Emrinde 20-30 kişilik bir özel tim vardı. Bunların arasında İnsan Hakları 

Derneği Başkanı Akın Birdal'ı vuran Haydar kod adlı zat da vardı. Bu adamlar asker 

elbisesine benzer elbiseler giyiyorlardı. Yeşil bazen de sivil dolaşıyordu. Bunlar köylere 

operasyonlar yapıyor, insanlara işkence ediyorlardı. Dağa gidip PKK'yla çatışmıyordu 

bunlar. Normal vatandaşla uğraşıyorlardı. Yeşil ve adamlarının yaptıkları çok korkulu 

bir hal almıştı. Yeşil, Ovacık'ta bir kahveye veya lokantaya girdiğinde orası hemen 

boşalırdı. Yeşil, Ovacık Emniyet Amirliği'nin üst katında kalıyordu. Benim bürom da 

emniyetin yanındaydı. Yeşil'i sık sık görüyordum. Zaten bizim karşılıklı konuşmamız da 

dağ başında olmadı. Bir lokantada, kahvede de olmadı. Emniyet amirliğinde oldu.  

Buluşmanıza kim aracılık etti?  

Yeşil ve adamlarının işkencelerini vatandaş yetkililere şikâyet ediyordu ama çare 

bulamıyordu. O, köylüleri dövüyor, suya batırıyor, onları çırılçıplak soyup karın içine 

sokuyor, bazılarını da karısının önünde çırılçıplak soyuyordu. Elinde hep iki defterle 

dolaşırdı. Size isminizi ve köyünüzü sorardı. Sonra o defterlere bakıp sizinle ilgili bütün 

bilgileri söylerdi. O defterler, ona verilmişti. Yeşil, terörle mücadele kapsamında 

görevlendirilmiş biriydi. Onun gözünde herkes PKK'lıydı, her Kürt potansiyel 

suçluydu. Zaman zaman Abdullah Çatlı'nın da bölgeye geldiği, bunlarla hareket ettiği 

söyleniyordu. İşte ben o dönemde, Ovacık'ın tek avukatıydım. Vatandaş bana geldi. Ben 

de durumu savcıya, kaymakama söyledim. 'Biz karışamayız' dediler. Hatta jandarma 

komutanı yüzbaşı çok iyi biriydi. 'Bizim bu adamla uğraşmamız mümkün değil. Bu 

adam direkt yukarıya, Genelkurmay'a bağlı. Gidin, derdinizi oraya anlatın. Yoksa 

burada daha çok pislikler yapacak bu. Benim yapabileceğim bir şey yok' dedi.  

Yeşil'le sizi kim buluşturdu?  

Ovacık'ta Yavuz bey diye bir savcı vardı. Ondan, beni Yeşil'le görüştürmesini rica 

ettim. Çünkü bu savcı bey, Yeşil'le çok samimiydi. Onunla emniyetin bahçesinde sık sık 

tavla oynuyordu, lokantaya gidip rakı içiyordu.  

Savcı Yeşil'in vatandaşlara neler yaptığını bilmiyor muydu?  

Bilmez olur mu? Ben size olayları tüm çıplaklığıyla anlatıyorum. Yorumu da artık size 

bırakıyorum. Savcı bir akşam beni aradı ve 'Yeşil seni emniyet amirliğinde bekliyor' 

dedi. Yanıma üç kişi alıp, gittim. Bir polis bizi emniyet amirinin odasına aldı. Az sonra 

Yeşil geldi ve emniyet amirinin makamına oturdu. Kendisine bu insanların terörist 

olmadığını, devletine bağlı insanlar olduklarını anlattım. Bana, 'Sen ne karışıyorsun' 

dedi. 'Avukatım' dediğimde de, defterini açtı. 'Senin dosyan da çok kabarmış. Yakında 

senin hesabın da görülecek. Milletvekili olmak istiyorsun, unut' dedi. Düşünün ben o 

zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilçe başkanıydım. PKK'li değilim, DEP'li 

değilim.  

Yeşil'in birçok cinayet işlemesine rağmen bir dokunulmazlığı vardı anlaşılan. Kim 

sağlıyordu ona bu dokunulmazlığı?  

Düşünün. Bir savcı, bir yüzbaşı, kendilerinin görev alanında türlü olaylara karışan 

Yeşil'le ilgili 'Biz onunla uğraşamayız. Ona bir telkinde bulunamayız' diyorlardı. Yeşil'e 

bu dokunulmazlığı tabii ki devlet sağlıyordu. Derin devlet dediğimiz yapı koruyordu 

onu. Devletin içinde ona bu dokunulmazlığı sağlayan kimdi derseniz... Bu, ya 

JİTEM'dir, ya da MİT'tir. Yeşil, o dönemde JİTEM'e çalışıyordu. Sonsuz yetkileri 

vardı. Ne kaymakam ne de yüzbaşı ona kimse karışamıyordu.  

Yeşil'in kimlerle ilişkisi vardı? Onu kimler tanıyordu?  

Onu, Olağanüstü Hal Valiliği tanıyordu. Gittiği ilin valisi ve emniyet müdürü de 



tanıyordu. Elinde resmi bir belge olmalı ki, gittiği yerlerde resmi binalarda kalıyordu. 

Gittiği ilçelerin kaymakamı, emniyet amiri ve yüzbaşısı da onu tanıyordu. Eski OHAL 

Valisi Ünal Erkan, Hayri Kozakçıoğlu Yeşil'i çok iyi tanırlar. Emniyet Genel 

Müdürlüğü yapan Mehmet Ağar da onu çok iyi tanır. Üstelik o da Elazığlı. MİT'in eski 

önde gelenlerinden Mehmet Eymür zaten tanıdığını söyledi. Yeşil, MİT'te Eymür'ün 

adamıydı. Hatta Eymür Yeşil için 'öldü' dedi.  

Sizce Yeşil öldü mü?  

Hayır ölmedi, yaşıyor. Ama kamuoyuna öldüğü söyleniyor. Gündemden çıkarılmak 

istendiği için ölmüş gösteriliyor. Çünkü bu adam onlarca faili meçhul cinayet işledi. 

Şavaş Buldan'lar, Musa Anter'ler, Behçet Cantürk'ler...  

Bunların katili Yeşil midir?  

Evet. Bütün bu cinayetlerin içinde Yeşil var. Elazığ'da bir doktorla avukat infaz 

edilmişti. Tunceli'de genç bir kız kaçırılıp öldürülmüştü. O olaylarda da Yeşil vardı. 

Ama bu cinayetlerle ilgili Yeşil hakkında hiçbir dava açılmadı. Yeşil'in hakkında askeri 

mahkemede itirafçılarla birlikte yargılandığı tek bir dava var. O davanın da ne olduğu 

belli değil. Ciddi bir dava değil o. Oysa Yeşil'le ilgili binlerce dosya olması gerekirdi. 

Ben Yeşil'in yaşadığını biliyorum. Daha geçen baharda, Yeşil'i eskiden beri bölgeden 

tanıyan bazı insanlar bana onunla görüştüklerini söylediler. Birkaç müteahhit bana, 

'Yeşil'le oturduk Ankara'da lokantada yemek yedik' dedi. Bunlar benim tanıdığım 

kişiler. Bu müteahhitler, Elazığlı, Diyarbakırlı ve Bingöllü.  

Peki insanların Yeşil'den bu kadar korkmalarının asıl sebebi ne? Onun çok vahşi olması 

mı yoksa desteğinin çok kuvvetli olması mı?  

İnsanlar Yeşil'in arkasındaki desteğin çok kuvvetli olmasından korkuyorlar. Bunu 

yaşadılar çünkü. İnsanlar öldürülmekten korkuyor. Yeşil'in kim olduğunu kamuoyuna 

ilk açıklayan benim. Kumarhaneci Topal öldürüldükten sonra, Topal'ın Kızılay'da bir 

bankanın hesabına Mahmut Yıldırım adına 10 milyon dolar yatırdığı haberi gazetelerde 

çıktı. Bu adamın kim olduğunu kimse anlamadı. Mahmut Yıldırım'ın 'Yeşil' olduğunu 

basın benden öğrendi. Onun robot resmini de ben çizdim basına. Zaten Yeşil, Topal 

cinayetinden sonra konuşulmaya başlandı. 97'nin Şubat'ıydı. CHP Genel Merkez'den 

Yeşil beni telefonla aradı.  

Sizden ne istiyordu?  

Konuşmaya, küfürle, hakaretle, tehditle girdi. 'Benden ne istiyorsun? Her şeyi devlet 

adına yaptım ben' dedi. Ben de, 'Büyük pislikler yaptın. Gel bunların hesabını ver. 

Bunlar kayıt dışı kalsın diye devlet seni zaten bir gün öldürtür. Konuşmaman için seni 

öldürürler' dedim. 'Kimse bana dokunamaz. Ben tedbirimi aldım. Yaptığım bütün işleri 

kasetlere aldım. Kim bana emir vermiş, kim bana ne demiş, hepsini, yaptığım her şeyi 

kasetlere anlattım. Adam öldürüyorsam, devletim için yapıyorum. Bu kasetleri ilgili 

yerlere verdim. Eğer bana bir şey olursa kasetler ve ilişkiler ortaya çıkacak' dedi. Sonra 

da, benimle buluşmak istedi. Ankara'da Gölbaşı'ndaki parkta randevu verdi. 'Yalnız 

gel' dedi. Odamda arkadaşlarım vardı. Onlara, 'Arkamdan gelmeyin. Bu adam istese 

beni zaten istediği yerde vurur' dedim. Parka yalnız gittim. Ama Yeşil gelmedi. Baktım 

arkadaşlar üç arabayla gelmişler. Yeşil sonra beni aradı, 'Sözünde durmadın. Niye 

onları getirdin' dedi. Bir süre sonra da Akın Birdal'ı vuran Haydar kod adlı kişi aradı. 

'Bizimle uğraşmaktan vazgeç, bu işlerin peşini bırak' dedi.  

Peki bu kadar çok arandığı söylenen bir adam nasıl oluyor da hâlâ haraç toplamaya 

çalışıyor?  

Yeşil, G. Doğu'da daha çok devletin talimatlarıyla iş yapıyordu. Ama zamanla kimliği 

ortaya çıkınca, devletin bazı kesimleri ona G. Doğu'dan el çektirdi. Onu Batı'ya aldılar. 

O da Batı'da işin kuralına göre görevini yapıyor. Haraç alıyor. Yeşil, Doğu'dan 

Ankara'ya ve İstanbul'a geldikten sonra lüks yaşamın içine girdi ve para toplamaya 



koyuldu. Kumarhaneci Topal'ın onun adına bankaya yatırdığı 10 milyon doların akıbeti 

hiç sorulmadı. Bu para ne için yatırıldı, devlet bunu ortaya çıkarmadı. Bu da 

dahil,Yeşil'in her türlü olayı kapatıldı. Yeşil de yakalanmadı. Bir ara Antalya'da 

Yeşil'in yazlığına operasyon yapıldı. Yok yarım saat önce, yok on dakika önce kaçtı 

açıklamaları oldu. Polisten yarım saat önce kaçan adam yakalanmaz mı? Çok kolay 

yakalanır. Devlet, Yeşil konusunda ciddi değil. Üstelik Yeşil öldü gibisinden de 

kamuflajlar yapılıyor.  

Niye ölü gösterilmek isteniyor?  

Mesela Yeşil, Mehmet Eymür'ün MİT'te adamıydı. Eymür Yeşil'in neler yaptığını 

biliyor. Yeşil bir gün çözüldüğünde, ucunun kendisine dokunacağını biliyor. Eymür, 

öldü, bir dönem bitti gibisinden Yeşil işini kapatmaya çalışıyor. On beş gün önce 

televizyonda yine Yeşil'in öldüğünü söyledi. Eğer öldüğünü biliyorsa, nerede, ne zaman, 

hangi olayda, nasıl öldüğünü de bilmesi lazım. Eymür bunları da açıklamak zorunda. 

Bakınız... Devlet Yeşil'i ne öldürür, ne de yargılar. Yeşil mahkeme önüne çıkarılırsa her 

şeyi anlatır. Öldürülürse de, bana söylediği kasetler ortaya çıkar. Bu yüzden Yeşil'i 

yakalamak da, ortadan kaldırmak da istemiyorlar. Yeşil hâlâ kuvvetli biri. Devlet, Yeşil 

konusunda samimi değil. Her şeyi bilen ve bulan emniyet Yeşil'i nasıl bulamaz? İnsanlar 

onun Ankara'da Mercedes'le dolaştığını, Sakarya çevresindeki barlara gittiğini, 

lokantalarda yemek yediğini görüyorlar.  

Yeşil'in oğlu İstanbul'un göbeğinde adamlarıyla yakalandı geçen hafta. Yeşil'in de aynı 

evi kullandığı söyleniyor. Yeşil destek almasa İstanbul'da çete kurabilir mi?  

Hayır kuramaz. Yeşil'in maddi ve manevi desteği olmadan oğlunun silahlı çeteye sahip 

olması, haraç toplaması mümkün değil. Ama ben Yeşil'in o evde olduğunu tahmin 

etmiyorum. Yeşil işi olgunlaştırır, adamlara emir verir ve sonrasını tepeden takip eder. 

Üstelik Türkiye'de sadece Yeşil'inki değil bir sürü çete var. Devletimiz maalesef bu 

konuda çürümüşlük içinde.  

Ama bakıyoruz, Yeşil'in oğlunu yakalayan, Yeşil'i deşifre edenler de devlet görevlileri. 

Devlet görevlileri acaba kendi içlerinde bir güç çekişmesi mi yaşıyorlar?  

Olabilir. Devletin içinde, kurumlarında bu işlere karşı çıkan, dürüst, namuslu, iyi niyetli 

görevliler de var.  

Yeşil, JİTEM'in yani Jandarma İstihbarat'ın adamı olarak tanınıyor. Ama son 

zamanlarda Silahlı Kuvvetler'in dürüst ve şeffaf bir yapıya kavuşmak için çok ciddi 

çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu çelişki nasıl mümkün oluyor? Ordunun zirvesi temiz 

bir yapı isterken, ordunun içinde birileri eski ilişkileri mi sürdürmeye çalışıyor?  

Mutlaka vardır. Terörle mücadelede sap ve saman karıştırıldı. 'Gerçek suçludan ziyade, 

potansiyel suçlular arandı. Askeriyede, JİTEM'de bu tür yanlışlıklar çok oldu. Mesela 

Veli Küçük.  

Onun da kendine göre çetesi vardı.  

Ama doğru dürüst yargılanmadı. Bunları yargılamaktan ziyade, dışlayarak yavaş yavaş 

temizleme yoluna gidildi. Şu anda düzgün olmayan işlere bulaşmış kişileri temizleme 

gayretleri var.  

Ama bu kişiler yargıda cezalandırılsalar, sonuç daha etkin olur. Tabii bir de 

hükümetler devletin içindeki çetelere, askeriyenin, JİTEM'in, MİT'in işine fazla 

giremediler ya da girmek istemediler. Biz 91-95'te DYP'yle koalisyon kurduk ama 

İçişleri ve Savunma gibi bakanlıklara hep OHAL valilerini getirdiler. Susurluk'ta adı 

geçenler bürokrasiye getirildi, bakan yapıldı. Bu işleri çözmek bu nedenle mümkün 

olmadı.  

Biz ne zaman içindeki suçluları tümüyle ayıkladığına inandığımız bir devlete sahip 

olacağız?  

Herkesin yargılanabildiği, kimsenin dokunulmaz olmadığı, şeffaf, demokratik bir devlet 



olmadıkça, söylediğiniz olmaz. Bakın... Susurluk sırasında Mersin Cezaevi'nden biri 

bana telefon etti. 'Ben bunlarla bir dönem çalıştım. Susurluk'taki kazada araba sayısı 

iki değil, üç' dedi. 'Birinci arabada Çatlılar vardı. İkincide korumalar. Üçüncüde eroin. 

Bursa'da Çelik Palas'a gidiyorlardı. Yeşil malı almak için onları otelde bekliyordu. 

Zaten Yeşil zaman zaman Berlin'e gider. Orada Türkiyem spor diye bir kulüp var. 

Orada malı dağıtırlar' dedi. Ben bunu açıkladım. Konu Alman parlamentosuna da 

gelmiş, operasyon yapılmış, olayın doğru olduğu çıkmış. Telefondaki adam benimle 

daha çok şeyler paylaşacaktı ama bağlantı koptu, ailesini aradığımda, 'öldü' dediler. 

Bütün bu yaşananlar, bir gün bir iktidar gelecek, yargılanacak. 

  

  

 

İŞTE DERİN DEVLETİN SON HAMLESİ 

21.02.2006 09:27 

Sauna Çetesi diye başlayan olayın ardından Susurluk'u aratacak bağlar çıktı. İşte, 

cinayetler, bombalar, Bakanların fişlendiği dosyalar ve 68 CD'yle inanılmaz çete...  

   

Polis, Ankara'da yürütülen "Küre operasyonu"nda çarpıcı bilgiler elde etti. 

Tutuklanan çete lideri Kasım Zengin'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 

yüzbaşı Nuri Bozkır'dan aldığını öne sürdüğü CD'den Hükümet Sözcüsü ve Adalet 

Bakanı Cemil Çiçek ile Başmüzakereci Devlet Bakanı Ali Babacan'la ilgili istihbarat 

çalışmaları çıktı. Bozkır'ın, Zengin'e "kontrgerilla" eğitimi verdiği iddia edilen Ayaş 

Tüneli'ndeki incelemede de C-4 ve TNT parçaları bulundu. Bozkır'la ajanı olduğu iddia 

edilen Mustafa Aksoy dün tutuklandı.  

Tutuklananlar arasında eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çakır da 

bulunuyor. Şimdiye kadar toplam 8 kişinin tutuklandığı, Yüzbaşı Bozkır'ın gözaltında 

sorgulandığı operasyonun ayrıntıları insanın kanını donduracak cinsten...  

İNANILMAZ CD'LER 

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Nuri Bozkır'ın, çete üyelerine 

istihbarat ve gayri nizami harp dersi verdiği ortaya çıkarken, Bozkır’ın bu amaçla CD 

hazırladığı tespit edildi. Bulunan 68 CD'de yeralan bilgiler Türkiye'yi sarsacak. 

BU YÖNETİM DEĞİŞMELİ 

Hükümete dönük eleştirilerin de yer aldığı CD'lerde, “Bu yönetim değişmeli.” deniliyor. 

Başkent Ankara'yı bölgelere ayıran ‘Sauna çetesi', bölgelerin demografik yapısını 

çıkarmış, ayrıntılı etüt çalışması yapmış. Özel Harpçi Yüzbaşı Bozkır'ın, CD'lerle ilgili 

verdiği ifade ise Susurluk’u hatırlatıyor: “Devlet sırrı gizli bilgilerdir. Açıklamaya 

yetkim yok.”  

BAKANLAR VE VEKİLLER FİŞLENMİŞ 

Tutuklu Zengin ifadesinde, Yüzbaşı Bozkır'ın kendisine daha önce verdiği MİT kimliği 

 



ve 68 CD'yi operasyondan önce geri istediğini söylemişti. Zengin'in 2'sini geri 

vermediğini söylediği CD'lerden Çiçek ve Babacan'a ilişkin istihbarat notları çıktı. 

CD'lerde, iki bakanın kimlik bilgileri, kullandıkları araçlar, siyasi eğilimlerine ilişkin 

detayların bulunduğu anlaşıldı.  

Soruşturmayı yürüten birimler CD’lerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet 

Halk Partisi milletvekillerinin tek tek fişlendiğini ortaya koydu. CD’lerde Adalet Bakanı 

Cemil Çiçek hakkında da oldukça detaylı istihbarat bilgileri bulunduğu belirtiliyor. 

Milletvekilleri hakkında, ikamet ettikleri yerler, kullandıkları araçlar ile telefon 

numaraları, fikrî yapıları, eğilimleri gibi bilgilerin yer aldığı anlatılıyor. CD’lerde aile 

bireyleri hakkında da geniş bir çalışma yapıldığı, milletvekillerinin çocuklarının eğitim 

gördüğü okullara kadar geniş bir istihbarat çalışmasının yer aldığı ifade ediliyor.  

ANKARA'DA EYLEM HAZIRLIĞI 

Bazı CHP milletvekillerine ilişkin notların da yer aldığı CD'de, Ankara'nın büyük 

alışveriş merkezlerinden Migros, Armada, Carrefour'a ait fotoğraflar, keşif notları ve 

krokiler de çıktı.  

Bozkır'ın görevi nedeniyle elde ettiği bazı bilgileri Aksoy ve Zengin'le paylaştığı 

belirtildi. Zengin'i istihbarat elemanı olarak kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 

Yüzbaşı Bozkır'a yönelik ifadeleri araştıran polis, Bozkır'ın bazı kişilere, yapımı yılan 

hikâyesine dönen Ayaş Tüneli'nde eğitim verdiğini belirledi. Bozkır'ın tünelin girişi ve 

içini patlayıcılarla ilgili eğitim alanı olarak kullandığı anlaşıldı. Tünelde yapılan 

incelemede, kullanım amaçlı hazırlanmış C-4 patlayacı parçaları, TNT ile tenekelere 

yerleştirilmiş bomba düzenekleri bulundu. Düzenekler laboratuvara gönderildi. 

Bozkır'ın 1998'de PKK'nın iki numaralı ismi Şemdin Sakık'ın Kuzey Irak'tan 

Türkiye'ye getirildiği operasyona da katıldığı öne sürüldü.  

PKK'NIN BOMBALARI ONLARDA ÇIKTI 

Sauna çetesi üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 

Kalaşnikof marka tüfek ile TNT kalıpları ve A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. A-4, terör 

örgütü PKK'nın bombalı saldırılarda kullandığı patlayıcı olmasıyla dikkat çekiyor.  

 

İŞTE İNFAZ YAPTIKLARI YER 

Tutuklanan zanlılardan Serdar Yük'ün, "Yüzbaşı Bozkır, Kasım'la beni (Sincan 

bölgesindeki) Yenikent'te eğitim yaptıkları tünele götürdü. Bize orada 'Onlar TNT 

parçalarıdır' dedi. Bol miktarda şırınga ve ameliyat eldivenleri vardı. Büyük boş 

kovanlardan vardı. Taşın arasından fitil çıkardı. 'Biz gizli infazı burada yapıyoruz, 

Düzce civarına götürüp bir yere atıyoruz' dedi" şeklinde ifade vermesi üzerine savcılık 

harekete geçti. Savcı Mustafa Kelkit'in Düzce'ye gidip bölgede bulunan kimliği belirsiz 

cesetlerle ilgili araştırma yapacağı bildirildi. Bu arada, Yüzbaşı Bozkur'un, terörist 

Şemdin Sakık'ı Kuzey Irak'tan getiren timde görev aldığı öğrenildi. 

DEVLET KARARLI: SONUNA KADAR GİDİN  

Alınan bilgilere göre Sauna çetesiyle ilgili soruşturmayı yürüten birimler, ele 

geçirdikleri CD’ler ve çetenin bağlantıları hakkında Adalet Bakanı Çemil Çiçek ve 

Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü bilgilendirdi. Çiçek’e özellikle kendisi ile ilgili 



fişler hakkında bilgi verildi. Özkök ve Çiçek’in, soruşturmada sonuna kadar gidilmesini 

istedikleri, bu konuda ilgili birimlere gereken her türlü desteğin sağlanması için talimat 

verdikleri öğrenildi.  

 

 

Tarihten Alacağımız Dersler Vardır! 

Bunları Biliyormusunuz?  17 

Selahaddin Eyyübinin Serveti  

Hayatı İla-yı kelimetullah adına hep at sırtında geçmiş Kudüsün Haçlıların elinde 

olmasından dolayı gülmeyi kendisine haram kılmış olan büyük İslam mücahidi 

Selahaddin Eyyübi'nin, vefat ettiği zaman yanında bulunan komutanlarda Mahmut 

Han'ın elinde tuttuğu kılıcı havaya kaldırıp "Ey Cemaat-i Müslimin! İşte 

hükümdarınızın bütün serveti bu kılıçtan ibarettir" diye haykırdığını...(236)  

-  

Adüvvullah Cevdet  

Dr. Abdullah Cevdet'in(1869/l932) (Adüvvullah Cevdet) çıkarmış olduğu dergilerindeki 

yazılarıyla hayatı boyunca İslami değerlere hücum ettiğini... En büyük hedefinin, "halk 

arasında dinin nüfuzunu kırmak olduğunu söyleyen bu ateist adamın ölüp de" 

cenazesinin Ayasofya Camisi'ne getirildiğinde cemaatin cenaze namazın kılmadığını ve 

bunun üzerine cenazesinin götürülmek istendiğini... Cenaze arabası bulunmaması 

üzerine Fener Rum Patrik hanesi'nden bir cenaze arabası istenip haç işaretli bu cenaze 

arabasına konularak götürüldüğünü... (237)  

-  

Misk ü Amber  

Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Zübeyr Gündzalp'in bir defasında bir Nur 

talebesi ile münakaşa ederken muhatabının nefsine mağlup olup, Zübeyr Gündüzalp'in 

yüzüne tükürdüğünü..  Bu menfi ve nahoş harekete o büyük insanın: "Elhamdülillah, 

Nur talebesinin tükürüğü misk ü amberdir" sözüyle mukabele ederek olgunluğunu 

gösterip ve muhatabına ders verdiğini...(238)  

-  

"Öl de Köye Dönme"  

l. Cihan Harbi'nin bütün cephelerde devam ettiği, vatanı her tarafından barut ve kan 

kokusunun yayıldığı 1915 senesi sonbaharının serin ve yağışlı günlerinin birinde, ak 

saçlı beli bükülmüş, soluk benizli ihtiyar bir ananın Bilecik İstasyonundan "Söğüt'ün 

Akgünlü Köyünden Mehmed oğlu Hüseyin namlı tazecik oğlunu cepheye uğurladığını...  



Uğurlarken de: "Hüseyinim yiğit oğlum benim!.,Dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de, 

ağabeylerin Çanakkale'de şehit düştüler, Bak, son yongam sensin. Eğer minarede ezan 

sesi kesilecekse camilerin kandilleri sönecekse sütüm sana haram olsun. Öl de köye 

dönme! Yolun Şıpka'ya uğrarsa dayının ruhuna bir fatiha okumayı unutma, Haydi 

oğul! Allah yolunu açık etsin " diyerek bağrına basıp uğurladığını (239)  

-  

Çok Şükür Sol Kolum Yerinde Duruyor"  

Fransız ordusunun meşhur kumandanlarından General Guro'nun Çanakkale Savaşı' 

ndan sonra İstanbula gelip , karşılaştığı ilk Türk kumandanına, Çanakkale'de Türklerin 

gösterdiği destansı mücadelenin tesirinin bir ifadesi olarak:  

"Sağ kolumu Çanakkale'de verdim ama bir Türk generalini selamlayabilmek için çok 

şükür sol kolum yerinde duruyor" diyerek hayranlığını ifade ettiğini. .(240)  

-  

Şark ve Garpta Hayat Felsefesi  

Batıda herşeyin "ferdiyetçilik" üzerine bina edilip, her insanın yaptığı bir eserle 

övündüğünü ve hatta daha da ileri giderek onu propaganda vasıtası yaptığını... Buna 

karşılık doğuda "toplumculuk" düşüncesinin yaygın olduğunu ve doğu toplumlarında 

kişinin eseriyle övünmesinin ayıp sayıldığını...  

Bu felsefenin neticesi olarak, birinin güreşte rakibine galip gelmesi halinde bunu 

muhakkak "Allah'ın sayesinde ve büyüklerinin nasihatlarıyla" olduğunu düşündüğünü 

Nefis bir hat şaheseri ortaya koyan bir hattatın,eserinin altına imzasını adeta utanarak: 

Allah günahlarını bağışlasın.. . filanca"diye attığını.. 18. yüzyılın büyük Tarihçilerinden 

Evliya Çelebi'nin, eserlerinde kendisini anması gerektiği zaman: "Fakiri Pürtaksir 

diyerek adeta tevazudan yerle bir olduğunu...(241)  

-  

Şahit Ol Ya Rab!  

Denizli hapishanesine götürülen Nur kafilesinin içinde bulunan, vücutça alil, sakat bir 

zatın, ellerinin Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte kelepçelenip beraberce görülmesi 

üzerine.fakir fakat izzetli, mazlum fakat celadetli insanın, ellerini gök yüzüne kaldırıp 

olanca gücü ile bağırarak: "Şahit ol Ya Rab! Şahid ol! Bu dünya hapishanesine beni 

Bediüzamanla götürüyorsun Huzuruna da böyle gitmek isterim" diye haykırdığını.. 

(242)  

-  

İhtisab Ağası  



Bugünkü belediye başkanı karşılığı olarak, Osmanlı Devleti'nde de "İhtisab Ağası"nın 

bulunduğunu ve bu zatın bizzat çarşıları teftişe çıkıp en ufak bir uygunsuzluğa göz 

açtırmadığını..  

Osmanlı'nın son dönem ihtisab ağalarından biri olan Hüseyin Bey'in, Edirnekapı 

civarında çıktığı teftişlerden birinde üzeri ağır yüklü vaziyette, bağlanmış bir merkebi 

görmesi üzerine, sahibini arattırıp onu bir kahvehanede kahve içerken bulduğunu ve 

hayvanı yüklü olarak bırakıp eziyet verdiğinden dolayı, çuvalları hayvandan indirtip 

adamın sırtına yükleterek bir müddet beklettiğini . . . (243)  

-  

Geçmiş Zaman Olur ki  

Eski Osmanlı kültüründe bir incelik örneği olarak, çarşıya inerken veya eve dönerken, 

büyüklere hürmet sadedinde bir yaşlı zatın yanından geçip gidilemediğini, ancak 

onun:"Geç oğlum ben yavaş yürüyorum ... deyip müsaade etmesinde sonra önünde 

geçilip gidilebildiğini. . .(244)  

-  

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 (245)  

-  

Şefkatin Böylesi  

18 yüzyılda Osmanlı ülkesine gelen Pere Jehammot isimli bir rahibin yazmış olduğu 

seyahatnamesi hayvan hakları ile alakalı olarak:  "Türkler, murdar saydıkları için 

hiçbir zaman evlerine sokmadıkları sokak köpeklerinin açlıktan sıkıntı çekmelerine 

yahut telef olmalarına meydan vermemek üzere hergün bu hayvanlara bir miktar et 

dağıtılması için vasiyetnamelerinde kasaplara bir miktar para tahsis ederler,, diye 

yazdığını...(246)  

-  

"Sen Çağımızın Peygamberisin(!)"  



30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile Anadolu'nun parçalanmasının söz konusu olduğu 

günlerde Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un: Türkler haritadan silinmelidir!" 

hezayanını savunduğunu . . . Wilson böyle söylerken gazeteci Yunus Nadi'nin bu adama 

gönderdiği mektupta Siz çağımızın peygamberisiniz" diyebildiğini (247)  

-  

Lenin ve Emanete Hıyanet  

Milli Mücadele yıllarında Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Feyzullah 

Hoca'nın gayretleriyle halktan Türkiye'ye gönderilmek üzere 100milyon altın ruble 

toplandığını. . .  

Bu paranın Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Lenin'e teslim edildiğini, fakat Lenin'in bu 

paranın sadece 11 milyon altın rublelik bir kısmını Anadolu'ya gönderip kalanını 

gasbettiğini . . (248)  

-  

Havlayanlar ve Kuyruk Sallayanlar  

Meşhur İrlandalı yazar Bernard Shaw'ın, devrinin bütün mevcut siyasi partililere kızıp 

onlar hakkında oldukça ağır bir şekilde :  

"Bunlar arasında hiçbir fark yoktur, hepsi köpektir Yalnız şu var ki, muhalif olanlar 

havlar, muvafık olanlar da kuyruk sallar! diye hakaret ettiğini...(249)  

-  

Binlerce Aleme Açılan Kapılar  

Muhtelif konularda 16 kitap yazmış bulunan bir İtalyan yazar tarihçi ve sosyoloğunun, 

önceleri Osmanlı aleyhinde birçok şeyler yazmasına karşılık, l983 yılında bir 

sempozyum vesilesi ile İstanbul'a geldiğinde, gördükleri karşısında hayretler içinde 

kalıp:  

İstanbul'un sadece Eyüp semtinde bir çıkmaz sokağı ve Eyüp Camii'ni gezdim. Ne yazık 

ki bütün seyahatimi yarım saate sığdırmak mecburiyetindeyim. Ama Osmanlı'nın o 

çıkmaz sokağından belki binlerce aleme çıkan kapılar gördüm. Şu anda muhayyilem 

allak bullak. Keşke İstanbul'un tamamını gezebilsem... diye yazdığını... (250) Biliyor 

muydunuz?  

---------------  
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Allah’ın emirleri karsısında boyun eğmek ve teslim olmak, onun iyiliklerine, bize 

olan şefkatine ve rahmetine karsı fıtri bir mukabeledir. Said Nursi'nin Sözler 

isimli kitabından bir kaç bolum okuduktan sonra anladım ki; bu, su ana kadar 

benim ulaştığım nihai neticedir. Müsaade ederseniz, size İslam’a giriş 

hikayemden bahsetmek istiyorum. 

 

Ben, Katolik bir toplumda doğdum ve buluğ cağına kadar tamamen bu ortamda 

yetiştim. çocukluktan çıktığımda, kilisenin vermiş olduğu mesajlardaki 

tutarsızlıkları anlamaya başladım ve de kilise liderlerinin iki yüzlülüğü, bana 

bunların gerçek Hıristiyanlığı temsil etmedikleri kanaatini verdi. Bu hayal 

kırıklığı, beni Katolik kiliseden ve dolayısıyla zamanla da Allah'tan uzaklaştırdı. 



üniversiteye gelene kadar, artık ben Allah’ın (haşa) olmadığına (olsa bile bize 

ehemmiyet vermediğine) iyice inanmaya başladım. Yıllarca Dini merasimlerden 

ve içinde Dini mana içeren her şeyden kaçtım. Kendimi her şeyi bilen ve her şeye 

gücü yeten bir Zat’ın olmadığı noktasında ikna ettim. Hesap verecek birinin 

olmadığı bir hayat, bana daha kolay göründü. Hayatıma bir açıklık getirmek ve 

bir mana vermek için, hayatimin mutlak prensipleri olarak cihanşümul adaleti, 

sulhu ve uyumluluğu kendime rehber edindim, ama "Halk edici bir Zatin 

mevcudiyeti" fikrini asla. 

 

Bir gece yarısı, benim bu gururumun boş olduğunu bana gösterdi. Eve doğru 

yürürken, muhteşem gökyüzüne baktım, akıp giden bulutların ay ışığında raks 

ettiklerini gördüm. Onun muhteşem güzelliği beni kavradı. O gece, bir anda, bu 

fıtri, orijinal, mükemmel gecenin renginin tesadüfen olamayacağı fikri, (ki daha 

önceleri böyle olduğuna kendimi zorlamıştım) beynimde simsek gibi çaktı. 

Bunun arkasında, mutlaka bir sanatkar olmalı idi ve bu boyama, bu renkler onu 

tanımamız içindi. Kendi kendime "Evet Allah’ım! Sana inanıyorum." dediğimi 

işittim ve Allah'a bu hidayeti bana nasip ettiği için şükrettim. 

 

Allah'a olan imanımı tekrar yenilemem gerektiğine karar verdim ve tekrar 

araştırmaya, eskiden bıraktığım Hıristiyanlığa ve onun mezheplerine geri 

dönerek başladım. Her birisi, kendilerinin doğru Hıristiyanlık olduğunu iddia 

ediyordu. Hepsi de beni iyi karşıladılar ve hangisine gitsem, bana doğru yere 

geldiğimi söylüyorlardı. Bununla beraber dogmaların çok kısıtlayıcı olduğunu 

hissettim. Ayrıca İncil'in değişik yorumları da birbirine ters düşüyordu. Bu 

sefer, öncekinden daha fazla gözümü açmış olarak onları terk ettim. 

Mistik, doğu dinlerini araştırdım. Bir müddet, beni o Yüceye bağlayan 

meditasyonu denedim. Bir müddet sonra, kalbim tekrar yorgun düştü. Allah’ı 

bilmeyi ve ona kulluk etmeyi şiddetle arzuluyordum ama bugüne kadar 

karsılaştığım düşünce sistemleri ve dinler, bundan yoksundu. Haliyle, suna 

kanaat getirdim ki, mükemmel bir Din yoktur. Bütün Dinler, insan yapımıdır. 

Ya kültürel değerlerden etkilenmiştir, ya da kurucusunun şahsiyeti üzerine bina 

edilmiştir. 

 

İlginçtir ki; Filipinlerde yaklaşık dört milyon Müslüman olmasına rağmen, 

bunlardan bir tanesi ile de tanışmadım. Ne İslam'la ilgili bir yazı, ne de bir 

kitaba rastladım. Sadece bildiğim, haberlerde çıkan, Ebu Sayyaf'in yağmalama 

haberleri ve de isyancı Moro İslami Hürriyetçi Güçler ile hükümet arasındaki 

barış görüşmelerinin devamlı olarak bozulmasıydı. simdi, Allah'a bana 

Türkiye’den iki talebe gönderdiği ve yanlarında Risale-i Nur'u getirdikleri için 

şükrediyorum. Şöyle bir söz vardır: "Talebe hazır olduğunda muallim ortaya 

çıkar." Ve Risale-i Nur, ben doğru bilgiyi bulmak için gösterdiğim sonuç 

vermeyen, ümitsizcesine araştırmalarımdan dolayı tükendiğim bir zamanda 



bana göründü. 

 

Ama, basta Risaleye inanmak kolay değildi. Korkularım, şüphelerim, gururum, 

önyargılarım ve de kafamdaki karışıklıklar onu daha çabuk anlamama mani 

oldu. Bu menfi tesirlere karsı, Risaleler, nazik bir şekilde, bunları izale etti. 

İçinde yazılı olan her şey, bizim bilmemiz gerekenler. O; bugüne kadar bildiğim, 

o derin, manevi yazıların hepsinden daha ustun. İzahatlar açıkça, sade ve 

mantıki olarak veriliyor, bütün şüpheler, korkular, önyargılar ve de muğlak 

meseleler izale ediliyor. 

 

Risaleler, saadetli ve manidar bir hayata çeken bir mıknatıs gibidir. Ben, 

okudukça ona daha çok aç olduğumu hissettim. Daha diplere daldıkça, daha 

fazla mücevherler buldum. İçindeki hakikatleri daha çok araştırdıkça daha fazla 

zihnen, ruhen ve de hissen ikna oldum. Daha çok okudukça, daha çok Allah’ın 

emirlerine teslim olma arzusu bende arttı. simdi Risaleler, Filipinlerde. inşallah, 

İslam’ın burada yanlış anlaşılmasını düzeltecek ve de onları Said Nursi'nin 

emelini taşıdığı İslami bir millet haline gelmesine vesile olacak.  

Eğer sokakta herhangi bir Filipinliye Müslümanlar hakkında ne düşündüğünü 

soracak olursanız, cevap olarak şunları duyacaksınız: "Cihad, affetmemek, 

işkence, gericilik, cehalet, Hıristiyan düşmanı, Yahudi düşmanı, Amerikan 

düşmanı, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören kadınlar vs. 

 

Bu insafsız hücumlar; maalesef, Ebu Sayyaf'in terörist faaliyetleri, Milliyetçi 

İslami hareketlerin ayrı bir Mindanao İslam Cumhuriyeti kurma çabaları, vs.. 

medyada devamlı olarak propagandası yapılan Bati düşünce hegemonyasının 

urunudur. 

 

Ne yazık ki, İslam Filipinlerde gayr-i Müslimler tarafından yanlış anlaşılıyor. 

özellikle de kendi terörist faaliyetlerini hakli çıkarmak için, ifratlar İslami 

grubular, zarar verircesine, diğer Müslümanları 'Resulullah'a (A.S.M.) layık 

değiller' diye itham etmektedirler. İste Risale-i Nur, bu nevi cehalet 

karanlıklarında olanlara da Nur getirecek inşallah. 

 

Her yerde ve de her gün sadece İslam’ın değil, hayatin kutsiyetine de hücum 

ediliyor. Zihnen karışıklık, çarpışma, tahkir, kayıtsızlık, manen yorgunluk ve de 

anlamsızlık bugünkü gençliğin durumunu ifade ediyor. Onların, bu milletin 

ümidi olarak, hakiki ve doğru rollerine ulaşmak için, daima yanan ve parlayan 

hikmet nuruna ihtiyaçları var. 

 

Özellikle Katolik Filipinliler içinde.. ki burada, Hıristiyanlar ve Müslümanlar 

arasındaki tansiyon daima yüksektir; onların barış içinde bir arada olmaları çok 

zordur; zira, hassas ve kırılabilir. Said Nursi'nin Müslüman-Hıristiyan ittifakı 



noktasındaki fikirleri, bu tansiyonu düşürecektir. şüphe duvarlarını yıkacaktır 

ve de Hıristiyanlığı tekrar asil ruhuna döndürecek ve İslam’ı yüceltecektir. 

 

Kardesiniz S.T. Manila-Filipinler 

 

AMERİKA'DAN İHTİDA HABERİ 

 

    

Selam un Aleykum  

 

Ortaokul sonda iken öğretmen dünya dinleri üzerine bir presentation 

hazırlamalarını istemiş. Seçilmeyen tek din İslam kalınca onu da ben alayım bari 

demiş. Presentation'ini hazırlamak için İslam hakkında kitaplar okumaya 

başlamış, konusunu hazırlamış ve de sunmuş. Fakat okuduğu kitapları çok ilginç 

bulunca ders dışı araştırmasını daha da ilerletmiş. Okudukça sevmiş ve sonunda 

benim aradığım din bu diyip kendi kendine Müslüman olmuş 15 yaşında. 

 

Aradığım din bu diyor çünkü ailesi çocuklarına herhangi bir din eğitimi 

vermemişler ve tercihi kendilerine bırakmışlar. Her halde ailenin bu manadaki 

esnekliği Jamie'nin de kendi dinini seçmesinde biraz daha kolaylık sağlamış. 

Ama anne-baba bunun İslam olacağını nereden bilebilirdi ki? 

 

Jamie ilk bir bucuk yılını kendi kendine okuyarak öğrenerek geçirmiş. Sonra 

desenli bezler alıp etraflarını dikerek kendine başörtüleri yapmış. Bizlerle 

tanıştıktan sonra tabi birden yüzlerce Müslüman ın içinde buldu kendisini. 

Bizim üniversiteye gelip iftar yemeklerine katildi, nasıl Müslüman olduğunu 

anlattı ve çok sevke medar oldu. Yaşça çok küçük ve başörtüsü ile de çok sevimli 

olduğu için herkes çok sevdi ve bağrına bastı. Bu da haliyle onun için bir sevk 

kaynağı oldu, elhamdülillah. 

 

Simdi haftada iki defa ev derslerine geliyor, Risale-i Nur'u okuyor. Sohbetler çok 

hoşuna gidiyor. Notlar alıyor ve gidip de bunları birilerine anlatmak için 

sabırsızlanıyorum diyor. 

 

Haşir Risalesini okula götürmüş yanında. Sınıftaki bütün çocuklar basıma 



üşüştü ve kitap elden ele dolaştı diyor. Herkes çok ilginç bulmuş ve okumak 

istediklerini söylemişler. Elhamdülillah, bir yere nurdan bir huzme düştümü 

öyle aydınlanıyor ki alem. İste bu vesile ile de İslam’ı tanıyan diğer bir sınıf 

arkadaşı bir ay kadar önce Müslüman oldu. Adı da Ashley. Ashley hanim ilk kez 

yarin gelecek bizim eve inşallah. 

 

Jamie'nin bir de kendinden küçük bir kız kardeşi var. O da simdi 15-16'sinda. 

Bir Ctesi dersine geldiğinde onu da getirmişti. Bayanları görmüş, tanışmış çok 

sevmiş ve bir ders de bizim evde olsun onları çağıralım diye ablasına söylemiş. 

Bir de demiş ki eğer bir gün bir dinim olacaksa öyle sanıyorum ki bu senin dinin 

olacak. Elhamdülillah, bir insan Müslüman olmaya dursun bu memlekette. Anne 

- baba, bacı - kardeş, hısım - akraba, dost - düşman, arkadaş - ahbap hepsi ya 

musibet ya menfi yaklaşıyor ama sonunca en azından İslam’ın kendi bildikleri 

gibi 'sort of polytheism of the simple mind to worship the idol called 

Allah'olmadığını görüyorlar. Öyle hızlı yayılıyor ki elhamdülillah.  

 

Bu vesile ile bir tevafuk: Gecen sene Sudan asıllı Müslüman bir kız talebem 

vardı. Bununla iyi arkadaş olduk. Kendisine okusun diye bir iki kitap verdim. 

Hemen gitmiş okumuş, annesine babasına okutmuş. Akşam kız kardeşi eve çok 

üzgün gelmiş. Ne oldu diye sorunca, lisede bayan bir öğretmen derste 

peygamberimiz aleyhinde çok kötü laflar etmiş ve bu da nasıl savunacağını 

bilmediğinden bir şey söyleyememiş ve susmuş, üzülmüş. Sonra ablası hemen o 

kitabi vermiş buna ve götür okut demiş. O da öğretmene vermiş ve ertesi gün 

öğretmen gelip özür dilediği yetmiyormuş gibi ben Muhammed'in peygamber 

olduğunu da kabul ediyorum demiş. Sonra da hemen tanıdığın biri varsa gelip 

sınıfta bize İslam’ı anlatabilir mi diye de sormuş. Bize sordular, olur dedik. 

Simdi öğretmenden davet bekliyoruz. 

 

Elhamdülillah, Cenabı Hakkı öyle acıyor ki yolları. Hiç ihtiyarimiz karışmadan 

nasıl yönlendiriyor. Bir damla düşse anında bir gol oluveriyor. Artık damlaya 

damla ya gol oluyor değil, simdi her bir damla bir gol oluyor. Elhamdülillah. 

Kardeşiniz İ.T 

 

 

NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR 

 



   

“İnsanların nefesleri sayısınca, Allah’a giden yollar vardır” diye bir söz vardır. 

Uzun yıllar Amerika’da yaşayan İsmail Turgut’un ihtida gözlemleri, bu sözü 

doğruluyor. Aşağıdaki yazıda, öyle ihtida sebepleri var ki, insanın kırk yıl 

düşünsem aklıma gelmezdi diyesi geliyor.“ 

 

BİR GERÇEK VAR Kİ, BİZİM KUR’ÂN’DA GÖREMEDİKLERİMİZİ, 

BAŞKALARI GÖRÜYOR; YA DA, BAŞKALARININ GÖRDÜKLERİNİ BİZ 

GÖREMİYORUZ. HER AKLA AYRI HİTAP, HER RUHA FARKLI ETKİ 

EDİYOR KUR’ÂN. 

 

Kendisinden on yıl önce teyzesi, sonra da en yakın üç arkadaşının sıra ile 

Müslüman olmasının ve başörtülü hanımın sohbetinin İslâm’a giden yolda 

Tapiwa’ya katkısı olduğu şüphesiz. Fakat dikkat çekici olan şu ki, Tapiwa 

Kur’ân ile başbaşa kalınca Müslüman oluyor. 

 

Bakara sûresinin hemen başında Tapiwa’yı ağlatarak hidayetine vesile olacak 

unsur nedir, doğrusu ben anlamış değilim. Bir gerçek var ki, bizim Kur’ân’da 

göremediklerimizi, başkaları görüyor; ya da, başkalarının gördüklerini biz 

göremiyoruz. Her akla ayrı hitap, her ruha farklı 

etki ediyor Kur’ân. 

 

TEBBET’TEKİ SIR 

Bir papaz tüm Kur’ân’ı okuyor ve ancak Leheb sûresine ulaştıktan sonra 

Kur’ân’ın bir mucize olduğuna inanıyor ve şehadet getiriyor. 

 

“Ebu Leheb’in elleri kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona bir fayda 

vermedi. Alevli bir ateşe girecek. Odun yüklenmiş karısı da, boynunda hurma 

lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.” 

 

Papaz diyor ki: 

“—Ebu Leheb, cehenneme gireceğini haber veren bu sûrenin inişinden sekiz 

sene sonra öldü. Bu süre içinde, yalancıktan bile olsa tek bir defa ‘Müslüman 

oldum’ demesi, Kur’ân’ı yalancı çıkarmasına pekâlâ yeterdi. Ne oldu, ne de 

‘oldum’ dedi. Cehennemin dibine gitti. Kur’ân mu’cizeliğini gösterdi.”Bu sûreye 

böyle bakmak hangimizin aklına gelirdi?  

 

“MUHAMMED (sav) DENİZCİ MİYDİ?” 

 

Gayrimüslim bir denizci, okuması için kendisine Kur’ân veren Müslüman 

arkadaşına, Kur’ân’ı okuduktan sonra soruyor. 



“—Muhammed denizci miydi?” 

“—Denizci mi? Muhammed aleyhissalâtu vesselam çölde doğdu, çölde yaşadı, 

çölde öldü!” 

Bu cevap denizcinin oracıkta Müslüman olmasına yetiyor. Şaşkın ve açıklama 

bekleyen gözlerle bakan Müslüman arkadaşına denizci, Nur sûresinin 40. âyetini 

göstererek: 

 

“—Dinle” diyor: “…Engin ve derin bir denizdeki zifirî karanlıklar gibi ki; bir 

dalganın üzerini başka bir dalga kaplar ve o dalganın üzerini de bir bulut! 

Birbiri üstünde karanlıklar! 

 

İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu da göremeyecek.” 

Denizci diyor ki: 

“—Ben sayısız deniz fırtınaları içinde bulundum. Bizzat yaşamadıkça, ömrü 

çölde geçmiş birinin bu fırtınaları tarif etmesi mümkün değil. Kur’ân, olsa olsa o 

fırtınaları koparan Yaratıcının kelâmıdır.” Bu ilişkiyi hangimiz kurabilirdik? 

Üstelik, kâfirlerin içine düştüğü manevî karanlıkları tanımlayan bir bahis 

içinde! 

 

MİRASTAKİ PAYDAN HİDAYETE 

Bir başkası, Kur’ân’da ‘erkeğe iki, kadına bir pay’ veren miras âyetini (bkz. 

Nisâ sûresi, 4:176) okuyunca Müslüman oluyor. Seküler dünyanın en çok tenkid 

ettiği bir âyetle bir Batılının İslâm’a girmesini hele, hiç aklıma 

sığıştıramamıştım. 

 

Bediüzzaman Hazretlerinin halen hayattaki talebelerinden Mehmet Fırıncı Bey, 

Risale-i Nur’u İngilizce’ye tercüme eden İngiliz asıllı eşi Şükran Vahide 

Hanım’la Amerika’yı ziyaretlerinde bu garip vak’ayı kendisine naklettiğimde, 

dedi ki: 

 

“—Kardeşim, gülme. Ben Şükran Hanım’dan duydum. İngiliz soylu ailelerinde 

anne-baba öldü mü, malvarlığı bölünmesin diye tüm miras evin en büyük erkek 

çocuğunda kalır. Diğerleri birşey alamazlar. Gelenekte kendisine hiç hak 

tanınmayan biri için, kız olsun-erkek olsun, tam olsun-yarım olsun bir hisse 

düştüğünü bilmek ne kadar ferahlatıcı!” 

 

Miras taksiminde Kur’ân’ın böyle bir tedbire müracaat etmesinin hikmetini 

merak edenler ise, aradıkları cevabı Risale-i Nur’da, “Onbirinci Mektub”da 

bulabilirler. 

 

ATLARIN DİLİYLE 

Tanıştıklarım içinde, Jerald Dirks’in İslâm’a girme vesilesi belki de en ilginç 



olanı. Bu zât meşhur Harvard Üniversitesi’nden İlahiyat master’ına sahip. Kilise 

hiyerarşisinde de dekanlık makamına kadar yükselmiş. Arap atlarına olan 

hayranlığından dolayı, evinin boy boy at posterleri ve atlarla ilgili cilt cilt 

kitaplarla dolu olduğunu söylemişti. Hatta küheylanlar hakkında yüzelliyi aşkın 

makale yazmış. Arap atları onu kitaplarda önce Arap kültürüne,Arap 

kültüründen de Arap dinine koşturmuşlar. Jerald da, en nihayeti on küsur yıl 

önce soluğu İslâm’da almış. 

 

Jerald Dirks, şimdi Kansas eyaletinin beş bin nüfuslu bir kasabasında yaşayan 

iki Müslümandan biri. Diğeri de, eşi Debra. Geçimini İslâm hakkında yazdığı 

kitaplarla sağlıyor. İslâm ve Hıristiyanlığı karşılaştırdığı The Cross and the 

Crescent, Yahudi- Hıristiyan geleneğinden gelenlere hitaben İslâm’ı tanıttığı 

Understanding Islam ve Hz. İbrahim’i anlattığı Abraham, the Friend of God, 

İslâm’la ilgilenenlere benim de en çok dağıttığım kitaplar arasında. Cenab-ı 

Hakk diledi mi atın diliyle de hidayet ediyor. 

 

DALGA GEÇEYİM DERKEN 

 

“Dar sokakta gezinirken, tam tepemde patlak veren bir insan sesiyle irkildim. 

Baktım, yüksekçe bir yerde, biri kulakları sağır edercesine bağırıyor. Bu 

bağırtıya ezan diyorlarmış. Müslümanları namaza davet için 

okunurmuş(!)…”Bir Batılının seyahat hatıralarını anlattığı kitabındaki bu alaycı 

mısraları okuyan Michael, ezanın ve namazın nasıl birşey olduğuna merak 

salarak başladığı araştırmasının sonunda, Abdülmâlik oluyor. Abdülmâlik, 

yazının en başında ihtida öyküsünü kendi dilinden aktardığım Tapiwa’nın, 

ondan beş yıl önce Müslüman olan arkadaşı. Şimdi bu Batılı yazar bilseydi ki 

İslâm’ı hafife aldığı cümleleri, maksadının tam aksine, bir gün, bir yerde birinin 

hidayetine vesile olacak, hiç bu kitabı yazar mıydı? 
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Müslüman Olanlar Anlatıyor: 

Süleyman (Fransa): 

İsmim müslüman olmadan önce Patrik C. idi. Müslüman olduktan sonra Süleyman 

ismini aldım.  



Fransa’da papazlık eğitimi veren bir okulda teoloji (din) eğitimi aldım, bütün dinleri 

tedkik ettim ve dinlerin içinde hak din olarak İslâm’ı gördüm ve iman ettim. 

Fransızca’nın yanında Almanca ve İngilizce bilirim. 

İslâm dinini yaşamak ve yaşayanı bulmak için Türkiye’ye, Suûdî Arabistan’a, 

Pakistan’a ve daha birçok İslâm ülkelerine gidip araştırdım. İslâm dinini öğrendiğim 

için; bir ilâhî hükümlere bakıyor, bir de müslümanım diyenlere bakıyordum ve “Hayır! 

Benim bildiğim İslâm bu değil.” diyordum. 

Zira Allah-u Teâlâ dininin hükümlerini koymuş, emir ve yasaklarını beyan etmiş, 

hudutlarını çizmişti. 

“Allah’a tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rüku ve secde 

edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah’ın hududunu 

koruyanlar... İşte bu müminleri müjdele!” (Tevbe: 112) 

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” buyuruluyor. (Hud: 112) 

Bu hükümlere bakıyor, gerçek İslâm’ı yaşayanları aramaya devam ediyordum. 

Zaman sonra bir vesile ile Almanya’da bir kardeşimizle tanıştım, inceden inceye 

yaşayışını takip ediyor ve: “Galiba aradığımı buldum!” diyordum. Bu defa o kardeşin 

arkadaş çevresini araştırdım. Hepsinin de İslâm dinini yaşadıklarını görünce huzur 

buldum ve: “Senelerdir aradığımı buldum, elhamdülillâh.” diye şükrettim. Daha sonra 

onlara bu edebi, bu terbiyeyi, bu İslâm icaplarını nereden tahsil ettiklerini sordum. 

Onlar da yirmi adet büyük kitaptan meydana gelen külliyatı gösteriyorlar ve bu 

kitaplardan aldıklarını söylüyorlardı. “Bu kitapların hepsini bir kişi mi yazdı?” diye 

sordum, onlar da “Evet!” dediler. Türkçe bilmediğim için sadece İngilizce ve 

Almanca’ya çevrilen kitapları tetkik ettim ve “Tamam! Beni bu kitapların yazarına 

lütfen götürün!” dedim.  

Böylece Adapazarı’na gittik ve Muhterem Ömer Öngüt’le tanışma bahtiyarlığına 

kavuştum. O günü unutamıyorum. Gözlerim boşaldı, içim imanla doldu. Aradığımı 

bulmuştum. 

‘Ben de bu hizmetle müşerref olayım.’ ümidiyle Almancasını okuduğum kitabı 

Fransızca’ya tercüme ettim. Bu hizmeti nasip ettiği için Hazret-i Allah’a sonsuz 

şükürlerimi arzederim. 

• 

Abdülhakim (Fransa): 

Bismillahirrahmanirrahim 

Derin ve yanlış yolda olduğumu hissediyordum. Bir gün, ormanda gezerken, ne rüya ne 

gerçek olduğu belli olmayan bir hayal mi desem, bir gerçek mi desem belli değil, Allah-u 

Teâlâ bana bir melek gösterdi, burada açıklamama imkân olmayan bazı kelimeler 



söyledi. Benimle konuştu ve bana bazı işaretler gösterdi: 3 gün oruç tutmamı ve 

insanlarla selamlaşmayı (merhabalaşmayı) fakat insanlarla konuşmayacağımı söyledi. 

Allah Gören’dir, İşitendir, Yaratan ve en büyük Kudret sahibi O’dur. 

O günden sonra, bana düşen görev, hakikati aramak oldu. Hakikati bulmam için bana 

gösterilen isaretler şunlardı:  

Bir kitap var ve bu hiçbir yönden değişikliğe uğramayan hak kitab’mış. İnananlarını 

alınlarındaki işaretlerden tanıyabilecekmişim. İsa Aleyhisselâm’dan sonra başka bir 

peygamber varmış ve o gün hakikati bulduğumda, kalbimde büyük bir huzur 

hissedecekmişim. 

Bana o zaman, en yakın din hıristiyan diniydi. O yüzden, bunu hıristiyan dininde 

aramaya başladım ve aradığımı bulamadım, bu din hakikat dini değildi. 

Musevilik dinine gelince, açıkçası benim için hakikat dini değildi. Çünkü onlar İsa 

Aleyhisselâm’ın yolunu kabul etmiyorlardı. 

Hayatımda geçirdiğim bütün aşamalarda, bütün imtihanlarımda, Allah’ın bana 

gösterdiği meleğin söylediklerine dayanıyordum. 

Sonuçta, işçilerin kaldığı bir hotelde, Müslüman bir kişiyle tanıştım, Vietnamlı bir 

Müslüman idi, ismi Abdül Aziz Habib. Ona hakikati aradığımı söyledim. Bana tek bir 

ilah olan Allah’tan, peygamber Muhammed’ten -sallallahu aleyhi ve sellem-, İslâm’dan, 

Meryem anamız’dan ve İsa Aleyhisselâm’dan bahsetti. Ona sorduğum bütün sorulara 

hiç tereddüt etmeden cevap veriyordu ve gönlümü memnun ediyordu. O anda Kelime-i 

şehadet getirdim; “Şehadet ettim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed -

sallallahu aleyhi ve sellem- O’nun Resûlü’dür.” Kalbim’de büyük bir huzur hissetim, 

aradığım o huzuru ve o hakikati, hıristiyan ve diğer dinlerde bulamamıştım. Benim için 

büyük bir gün idi, çünkü aradığımı bulmuştum. 

Elhamdülillah, Müslüman oldum ve «Abdulhakim» ismini aldım: «Hakim’in kulu». 

Allah Cömert’tir ve en iyisini bilendir. 

• 

Yasin (Almanya) 

Eski ismim Stefan Grillo. Müslüman olduktan sonra Yasin ismini aldım. Müslüman 

olmadan önce hıristiyandım. Tek tanrıya inanıyordum ama bundan pek emin değildim. 

15 yaşında mesleğe başladım ve orada Nesim Yıldız isminde bir müslümanla 

karşılaştım. Ve ona müslümanların neye inandığını sordum. Bana Peygamberleri; İsa 

Aleyhisselâm ve Muhammed Aleyhisselâm’ı anlattı. Daha sonra Ashâb-ı kiram’ın, 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e muhabbetini, mucizelerini, hangi zorluklar 

altında yaşadıklarını, nasıl doğru yolda yürümek istediklerini anlattı. Fazla 

düşünmeden müslüman olmaya karar verdim. 



Zaten nereden geldiğimizi, dünyada ne yaptığımızı ve her şeyden önce niçin geldiğimizi 

düşünüyordum. Cevapları İslâm’dan aldım. Meselâ insanın, dünyanın ve tüm kainatın 

yaratılışı Kur’an-ı kerim’de geçiyor. Beni en çok etkileyen İslâm’daki ve İslâm’ı 

yaşayanlardaki dürüstlük ve güzellik idi. 

Diğer dinlerle değişik veya bir kaç tanrıya inanılması beni şaşırtıyordu. Ama sadece 

İslâm bir tek ilah olduğunu öğretiyor ve bunu öğreten tek dindir. Yahudi ve 

hıristiyanların kitapları bozulmuş, yalnızca Kur’an-ı kerim bozulmamıştır. Kıyamete 

kadar korunacağını Hazret-i Allah Kur’an-ı kerim’de buyuruyor. 

• 

Abdurrahman (Almanya) 

Abim (Yasin) müslüman olunca bu nasıl bir rezillik diye düşündüm. Daha önce de 

Hazret-i Allah’a inandığım için abim ile din ve Hazret-i Allah hakkında konuşuyorduk. 

Kardeşim bana Kur’an-ı kerim’de delillenen ileri mucizelerden ve peygamberin 

gelecekle ilgili haberlerden bahsetti. Ne kadar karşı gelmek istedim ise de kendi kendimi 

kandırdığımı anladım. Ben küçüklüğümden beri tek Allah’a inanıyordum ve Hazret-i 

İsa’nın hıristiyanlara göre Allah’ın oğlu olduğu beni rahatsız ediyordu. 

Bundan sonra çok düşündüm ve sadece bir tek yol olacağına kanaat getirdim. Bu yol 

tanrının bölünmesi değil bir tek tanrıya götüren yol olması gerekti. 

Adem Aleyhisselâm’dan, Muhammed Aleyhisselâm’a kadar gelmiş ve kıyamete kadar 

kalacak bir yol. Bu kararımdan Hazret-i Allah’a ve Peygamberi Muhammed -sallallahu 

aleyhi ve sellem-e iman ettim. Müslüman olduktan sonraki iç duygularımı kelimelerle 

ifade etmek mümkün değildir.  

Abimle beraber bize bu hidayeti bahşeden Rabb’imize şükretmekten başka bir şey 

düşünemiyoruz. Anne ve babamız önceleri karşı çıkmışlarsa da sonraları seslerini 

çıkarmadılar. Hatta abim Hacc’dan döndüğünde havaalanına karşılamaya gittiler. 

Annem abimin düğünü için Türkiye’ye gidip geldi. 

• 

Morjanna (ABD):  

Amerikanın Minnesota eyaletinde dünyaya geldim. Koyu bir Lutheran hıristiyan aile 

ortamında yetiştim. On dört yaşında kilisede tasdik olmaya hazırlanırken aklımda Allah 

ve İsa Aleyhisselâm’la ilgili birçok soru işareti mevcuttu. Bu soruları rahibimize 

sorduğumda, bana aklımdaki soruların cevaplarını bilmesen bile bunlara inanmak 

zorundasın diyordu. Kendisine “teslis inancını ve nasıl üç tanrının bir olduğunu ve niye 

bir tanrı üç tanrı olduğunu” sordum. “Allah’ın üçe ihtiyacı mı var?”diye kendi kendime 

sordum. Sadece İsa Aleyhisselâm’a Allah’ın oğlu olarak inananlar kultulduysa, peki İsa 

Aleyhisselâm’dan önce gelenlere ne oldu?Onlar kurtulmadılar mı?Niye elimizdeki 

herbir İncil ayrı ayrı şeyler söylüyordu?Okuduklarım niye hıristiyanlığın amelleriyle 



taban tabana zıttı?Okuduğum emirlerde suret yapmak yasaktı. Rahib’e kilisedeki İsa 

Aleyhisselâm ve Meryem Vâlidemiz’i simgeleyen heykellerin bu emri çiğnediğini 

sordum, sonra İsa Aleyhisselâm’ın gerçekten biz insanlar gibi Allah’ın oğlu mu 

olduğunu sordum. Yani bu Allah’ın erkek gibi olduğu anlamına mı geliyordu (Hâşâ). Bu 

Allah’ı kusurlu bir hale sokmuyor muydu?Dünyayı ve her şeyi yaratan Allah’ı bir erkek 

olarak canlandırmayı kabul edemiyordum. 

Kilisedeki tasdik zamanım yaklaştıkca kilisedeki cemaate katılma fikrinden tiksinir 

olmuştum. Annem ve babam kilisedeki tasdik işleminden sonra artık yetişkin 

olduğumdan kiliseye devam edip etmeme kararının benim olduğuna inanıyorlardı. Ve 

tasdik işleminden sonra bir daha asla kiliseye gitmedim. 

Bundan sonra yıllarım dinleri araştırmak ile geçti. Bilgi edinebildiğim hemen hemen 

bütün dinleri denedim. Hiçbirisi içime sinmedi. Üniversiteden tanıdığım birkaç 

müslüman Arapla bağdaştırdığımdan dolayı, İslâm dini araştırmalarımda aklımda son 

sıralardaydı. Çünkü bu kişiler yaşayışlarıyla kesinlikle İslâm dinini temsil etmiyorlardı. 

Okulumuzdaki en güzel kızlarla ilişkilere girer, onlara pahalı hediyeler alırlardı. Tabii 

ülkelerine döndüklerinde daha önce söz verdikleri kuzenleri ile evlenir, arkadaşlarımın 

kalplerini kırık bırakırlardı. 

Daha sonraları bulunduğum eyaletten Kaliforniya eyaletine taşındım. Araştırmalarım 

devam etti. Fakat hâlâ hiçbiri içime sinmiyordu. Sonra ikinci yüksek lisans eğitimime 

başladım. Allah’ın hikmeti ki benimle aynı sınıfta olan birkaç Fas’lı müslüman ile aynı 

sıraları paylaştık ve sınıftaki grup çalışmalarında aynı gurupta yer aldık. Benim 

müslüman olmamda bu gruptaki bir kızkardeşimizin rolü büyüktür. Onun ağzından 

kimse hakkında kötü bir söz duymamıştım. O sınıfımızdaki en yardımsever kişi idi. 

Kendisi evliydi ve ben sık sık kocasının dünyadaki en bahtiyar erkek olduğunu 

düşünürdüm. Çünkü kocasına itaat ile muamele ediyor, bir dediğini iki etmiyordu. 

Kocasının da ona karşı davranışları aynı güzellikte idi. Harika bir ilişkileri vardı. Bu 

evlilik benim müslümanların evliliklerinin nasıl olması gerektiği konusundaki rehberim 

oldu. 

Zaman zaman kafeteryada buluşup ders çalışırdık. Ben onların hayatlarına ilgi 

duymaya başlamıştım. Ne zaman bir işe başlasak onlar “Bismillah” derlerdi. Bunun ne 

anlama geldiğini merak ederdim. Her zaman seccadeleri yanında olur, belirli vakitlerde 

ibadet ederlerdi. Ben ise sadece pazarları ve uykuya giderken duâ ettiğim için, bu belirli 

vakitlerde sürekli, hergün devam eden ibadet tarzı beni çok etkiledi. 

• 

Ayşe SCHWAB (Almanya): 

Es selamu aleyküm ve rahmetullah... 

Din kardeşlerim ve bacılarım. Bu benim İslâm’a nasıl girdiğimin hikayesidir. İsmim 

Ayşe Schwab 1941 yılında Almanya’nın Emmendingen şehrine bağlı küçük bir köy olan 

Endingen’de dünyaya geldim, hıristiyan olarak yetiştirildim. 



1989’da bir taksi firmasının bürosunda işe başladım. Burada bir müslüman iş 

arkadaşım vardı. O, zaman zaman patronumuza İslâm’ı anlatırdı. Ben de kulak misafiri 

olurdum. Son zamanlarda hıristiyanlık dininin ve bağlı olduğum kilisenin icraatları, 

rahibin anlattıkları beni hem kızdırıyor hem de onlara karşı kınamaya itiyordu. Bunun 

için İslâm’ı tanımaya karar verdim, müslüman olan iş arkadaşımdan bana yardım 

etmesini istedim. O da bana Hakikat Yayıncılık’a âit olan Almanca Kur’an-ı kerim 

meali ve İlmihali verdi. Artık hem okuyor hem de zaman zaman kafama takılan soruları 

o müslüman iş arkadaşıma soruyordum. Sonunda anladım ki bizim dinimiz ve İslâm 

birmiş meğer. Hemen bir dilekçe yazıp kiliseye verdim ve hıristiyanlık dininden çıktım, 

müslüman olduktan sonra bütün etrafımdakiler beni kınadı ve alay ettiler. Ama ben 

yolumu, doğru yolu bulmuştum. Artık başımı kapatıyor, namazımı yavaş yavaş 

kılıyordum. Öğrendiklerimi hemen yapmaya çalıyordum. Bir zaman sonra iş arkadaşım 

beni Bischofsheim’a ilk defa camiye götürdü. Orada müslüman bacılarımla tanıştım. 

Bana çok hoşgörülü ve cana yakın davrandılar. Orada ilk defa zikir yapmıştım. Bir 

rüya gördüm, bana mânâda gaipten bir ses “Sen artık müslümanlardansın!” demişti ve 

çok sevinmiştim. Daha sonra bir Allah dostu olan Ömer Öngüt Efendi’yi görmeye, 

Türkiye’ye gittim. Öyle bir zâtı görmek için çok uzun yolculuklara değer. Beni misafir 

ettiler. Bir gün huzurdayken bana bir arzumun olup olmadığını sordular. Bende bana 

mahşerde yardımda bulunmasını rica ettim. O zaman buyurdular ki, “Bu anı hiç 

unutma, ölene kadar.” Ne kadar merhametli, ne kadar nazikti. Ben orada kaynağı 

bulmuştum. Sorular soruyor cevapları kaynaktan alıyordum. Bu da beni çok memnun 

ediyordu. Efendimiz bana yeni müslüman olduğum için bundan önceki günahlarımın af 

olunduğunu söylediler. Çok sevindim. Çünkü Allah’ım bana bu hayatta tekrar bir fırsat 

daha vermişti. Huzurluyum, çünkü İslâm’a girdim, elimden geldiği kadar bu yolda 

yürümeye çalışıyorum. 

Allah-u Ekber!.. 

Musa’ya Tevrat verildi. Birinci emir şöyleydi “Ben senin Rabb’inim. Yalnız bana ibadet 

et, yalnız bana yönel.” İşte bu emir İslâm’ın tek ve doğru bir din olduğu görüşüne 

inandırmıştı. Her şeyi yaratan Allah’ın bir oğul edinmeye ihtiyacı yoktu. Ondan önce 

gelenler gibi İsa da bir peygamberdir. 

Hepsine Allah’ın selâmı olsun. Müslüman olunca kendimi iyi ve güvenli hissediyorum. 

Nihayet nereye âit olduğumu bildim. Müslümanlar yaratıcının önünde secde ediyorlar. 

Çünkü onun eşi ve benzeri yoktur. Allah birdir, bütün müslümanlar kardeştirler ve 

kardeşce yaşıyorlar. Allah’a şükür önceleri bu insanların (hıristiyanların) hep gösteriş 

ve şov yaptıklarını hissederdim. Politikacılar bile hıristiyanlık dinini bir ticaret sembolü 

yapmışlar. Okullarda baş örtüsü yasağında, okuduğum zaman sorardım kendime acaba 

bunların başka problemleri yok mu?Başını örten kadınlar Allah için örtüyorlar, politika 

için değil. Burada kötü olan nedir? 

İslâm yolunda bana yardım eden kardeşlere tekrar içten teşekkür ederim. Allah’ımız 

cümlemizi korusun, selamete erdirsin ve imanımıza güç katsın, kuvvetlendirsin. 

• 



Laura Aktuğ (ABD): 

1972 yılında Meksika’nın Acapulco şehrinde dünyaya gelmiş. Koyu katolik bir aileden 

geliyor. Kilise eğitimi görmüş. Mimarlık okumak için Meksika’nın Amerika sınırındaki 

Tijuana şehrine geliyor. Dönem tezi için öğretmeni Ortadoğu mimarisini veriyor. 

Araştırma yaparken internetten sınırın diğer tarafındaki San Diego şehrindeki camiyi 

buluyor. Tezini hazırlamak için camiden mimari, din, kültür, yemek türleri, gibi 

konularda bilgi alması gerekiyor. Aynı zamanda kilise eğitimi aldığı için, içinde 

hıristiyanlığa karşı bir rahatsızlık var ve bir dini arayış içinde. Sınırı geçip San Diego 

şehrindeki Hazret-i Ebu Bekir Camii’ne geldiğinde içeride şu an tam olarak 

hatırlayamadığı bir ezan veya Kur’an-ı kerim sesi duyuyor ve ağlamaya başlıyor. Onu 

bu hâlde gören İslâmi okulun müdürü Hannan hanım kendisine yaklaşıyor. Bir süre 

sonra kendisine istediği kaynakları buluyor, aynı zamanda arapça alfabeyi öğretiyor ve 

Kur’an-ı kerim’i hediye ediyor. Namaz ilgisini çektiğinden namazın nasıl kılınacağını 

gösteren resimli bir kitap veriyor ve Hakikat Yayıncılık’ın Türkçe Namaz Rehberi’ni 

görüyor ve caminin içindeki kitapçıdan bu kitabı alıyor. San Diego’daki Göktuğ 

ismindeki kardeşimiz bu hanımın elindeki kitabı görünce “Türk müsünüz?” diye 

soruyor. Meksika’lı olduğunu ve İslâmiyet’e ilgi duyduğunu görünce hidayetine vesile 

olmak için bir çaba içine giriyor. Hazret-i Allah’a bu hanımın müslüman olması için duâ 

ediyor. Kısa bir süre sonra Laura şehadet getiriyor, İslâmiyet’e giriyor ve Göktuğ 

kardeşimizle evleniyor. Örtünüyor, namazlarını düzenli bir biçimde kılmaya başlıyor. 

Müslüman hanımlarla arkadaşlık kurarak, derslere toplantılara katılıyor. Bu arada 

okuldaki öğrencilerin, ailesinin baskılarına göğüs geriyor. Ailesi kızlarını San Diego’dan 

kaçırıp Acapulco’ya geri götürmek istiyorlar. Ancak kızlarının istikamet üzere 

olmasıyla muvaffak olamıyorlar. Laura, önceki evliliğinden olan oğlunu sünnet ettiriyor, 

çocuklarına namazı, İslâmiyet’i öğretmeye başlıyor. Çocukluk arkadaşı olan Los 

Angeles şehrindeki ünlü bir modacı Laura’nın eliyle müslüman oluyor. Katolik eğitimi 

aldıklarından dolayı, Meryem sûresi, Âl-i imrân sûresi gibi sûreleri okuyunca çok 

etkileniyorlar. Bu arada Meksika’da diğer müslüman ailelerle tanışıp, birbirlerine 

destek oluyorlar. Meksika hükümetinin verdiği bursla mimarlık eğitimine devam ediyor 

ve Türkiye’de Sultanahmet, Selimiye gibi camilerin maketlerini yapıyor. Meksika 

hükümeti bir sergide bu eserleri sergiliyor. Üniversitedeki öğretmeni Laura’ya 

Ortadoğu mimarisi tezini verirken sadece arapları müslüman zannettiği ve onları da 

teröristlikle bağdaştırdıkları için bu tezi kendisine vermekte tereddüt geçiriyor. Takdir-i 

İlahi Laura’nın hidayetine vesile olan da bu tez oluyor. Bugün Göktuğ kardeşimizin 

teşviği ile Laura hanımın çocukları da kendi okullarında İslâmiyet’i tebliğe başlamışlar. 

• 

Yusuf (İngiltere): 

Selamun Aleyküm, 

“Selâm olsun hidâyete tâbi olanlara.” 



Eski ismim Jarrad Bhalle. Yirmi üç yaşındayım. Henüz on dört yaşındayken budist 

sporlarına olan merakım beni budizm meditasyonuna itiyordu. Bu sayede bir süre 

meditasyonla ilgilendim. Bu süre zarfında müslüman arkadaşlarım da vardı ama 

İslâm’ı yaşamadıkları için ilk etapta İslâmiyet merakımı celbetmedi. İslâmiyet’i bize 

fanatik bir din olarak tanıttıkları için ürküyor ve biraz uzak durmaya çalışıyordum. 

Tabi ki bu arada yaşantım çok kötüydü. Eğlence düşkünüydüm. Çünkü bizim 

kültürümüzde eğlenmek ve içmek çok normaldir. Bunları yapmasam âilem ve 

arkadaşlarım tarafından tuhaf karşılanırdım. Yirmi yaşına kadar hayatım bu şekilde 

geçti. 11 Eylül ikiz kule olaylarıyla ilgili olarak bir müslüman arkadaşım bana 

İslâmiyet’i sordu. İslâmiyet hakkında hiçbir bilgim yoktu, daha sonra arkadaşım bana 

İslâmiyet’i anlatmaya başladı. Daha sonra İslâmiyet’teki Hazret-i İsa’dan, Hazret-i 

Musa’dan, Hazret-i İbrahim Aleyhimüsselâm Efendilerimiz’den bahsetti. Ben o zamana 

kadar İslâmiyet’in çok değişik bir din olduğunu düşünüyordum. Arkadaşım anlattıkça 

annemin dini olan hıristiyanlığa çok benzer tarafları olduğunu anlamaya başladım. 

Arkadaşım anlattıkça daha çok merak ediyor, arkadaşıma daha çok soru soruyor, 

sordukça heyecanlanıyordum. Aslında hıristiyanlığı da bilmiyordum, daha sonra 

hıristiyanlık ve yahudilik kitapları okumaya başladım ve üç dini araştırmaya başladım. 

Kur’an-ı kerim’i okumaya başladım. Kur’an-ı kerim’de, Allah-u Teâlâ’nın insanlığa 

hitap şeklinden çok etkilendim. Çünkü âyetle hem uyarıyor hem de müjde veriyordu. 

Kur’an-ı kerim’deki bu denge benim çok hoşuma gitti. Üç dini araştırdığım için kafam 

çok karışmıştı, bu sırada müslüman bir arkadaşım bana “müslüman olmayan 

cehenneme gidecek” dedi. Bu beni çok korkuttu. Bu sırada üniversitede okuyordum. 

Arkadaşımın yanından ayrıldım ve bir odaya gidip Rabb’ime yalvardım ve ağlayarak 

“Allah’ım bana doğru yolunu göster” diye duâ ettim. Bu arada arkadaşlarım beni çok 

endişeli gördüler ve çok koyu hıristiyanken İslâm’la şereflenmiş bir genç İngilizle 

tanıştırdılar. O benim endişelerimi biliyordu. Onun anlatışı beni etkiledi ve İslâmiyet’e 

iyice yaklaştım. 

Bu esnada hıristiyanlığın içindeki problemleri ve çelişkileri öğrendim, İslâmiyet’i 

öğrendikçe daha fazla sevmeye başladım, benim problemimim aslında İslâmiyet 

hakkında bilgisizlik olduğunu anladım. Daha İslâmiyet’i kabul etmeden, şu anda 

kendisine bağlı olduğum Şeyh Ömer Efendi’nin tasavvuf kitaplarını okudum, sonunda 

İslâmiyet hakkında yeterli bilgiye sahip oldum ve Allah’ın tek dini olan İslâmiyet’i 

kabul ettim.  

• 

Abdülcelil (ABD): 

Selamunaleyküm. 

Müslüman olmadan önceki ismim Jordan Richter. 1997 senesinde kelime-i şehadet 

getirerek müslüman oldum. Bunun öncesinde yahudiydim. Florida’nın Miami şehrinde 

dünyaya geldim ve henüz 10 yaşındayken Kaliforniya eyaletine taşındım. Müslüman 

olmadan önce profesyonel olarak skateboard sporu ile uğraşıyordum ve dünyanın dört 

bir yanına seyahat etme imkânım olmuştu. Birçok Amerika’lı gibi benim hayatım da 



partiler ve uyuşturucu ile geçiyordu. 22 yaşına geldiğimde arkadaşlarımın 

yaptıklarından farklı olarak değişik bir arayışa yönelmiştim. Çeşitli dinleri inceledim. 

Hiçbirşey bana bir anlam ifade etmedi. Daha sonra Malcolm X filmini gördüm ve bu 

filim benim dikkatimin İslâmiyet’e yönelmesine sebep oldu. Böyece İslâmiyet’i 

öğrenmeye başladım ve Allah’a beni doğru yola hidayet etmesi için duâ ettim. Birgün 

evimin yakınlarında zenci Amerika’lı birkaç müslümanla tanıştım. Bana İslâmiyet 

hakkında tebliğ verdiler ve beni camiye dâvet ettiler. İslâmiyet’in verdiği mesajın açıkca 

doğru olduğu inancı yanında müslümanların gördüğüm birlik ve dayanışması beni 

gerçekten etkiledi ve şu anda müslüman olarak söyleyebilirim ki hayatımda başıma 

gelen en güzel hadise budur. Allah hepimizi doğru yol üzere muhafaza buyursun. Amin. 

• 

Yusuf İslâm (İngiltere): 

1. Yeni bir din aramaya sizi sevk eden neydi? 

Katolik bir Hıristiyan olarak yetiştirildim. Küçüklüğümden beri Teslis inancı aklıma 

ters düşüyordu. Devamlı doğruyu bulma çabası içerisindeydim, çeşitli yerlere yaptığım 

seyahatlerimde devamlı arayış içerisindeydim. 

2. Neden İslâm’ı seçtiniz? 

Tek bir tanrının benim yaratıcım oluşu, onun ve benim arama aracı sokmadan dua 

edebilme imkânım, verdiği mesajdaki açıklık ve netlik İslâm’ın gerçek din olduğunu 

anlamamı sağladı.  

3. Yeni bir din aramaya sizi sevkeden neydi? 

İslâm bana kim olduğumu, neden yaşayıp neden öleceğimi anlattı. Bana gerçek 

ihtiyaçlarımı öğretti. Beni gerekli olduğunu sandığım lüzumsuz madde mantığından 

uzaklaştırdı. Ve anladım ki gerçekten onlara ihtiyacım yokmuş. Ve bana gerçek rolüme 

konsantre olmamı sağladı. 

4. Yakın aileniz ve çevreniz Müslüman oluşunuzu nasıl karşıladılar? 

Kardeşlerimin anlaması zor oldu, benim bir dönemden geçtiğimi sandılar, daha sonra 

Hazret-i Allah tarafından annem ve babam da İslâm’ı kabul ettiler. 

5. İslâm’ın kendi içindeki bölücülerin ve bunların ürettiği problemlerin farkında mısınız? 

Her şeyde olduğu gibi insanlar doğru yoldan sapınca bölücülük ve çatışmalar ortaya 

çıkar. Bu bizim iman gücümüzün imtihanıdır. Biz Resulullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- Efendimiz’in doğru yol olduğunu biliyoruz. Bu yoldan sapanlar kör olur. 

Birbirimize yardım etmek hepimizin vazifesidir, fakat bir insanın kalbinin açılması 

Hazret-i Allah’ın elindedir. 

6. Müslüman olduktan sonra aradığınızı buldunuz mu ve arayışınızın sona erdiğini 

düşünüyor musunuz? 



Aradığımı bulduğumdan kesin olarak eminim, ama arayışımın bittiğine inanmıyorum. 

Şimdi arayış kendi içimde, kendimi eğitmeye ve Hazret-i Allah’a ve onun sevgilisi 

Resulullah Aleyhisselâm’a yaklaşmaya çabalıyorum.  

• 

Enrique Hernandez Paez (ABD): 

54 yaşında. Daha önce koyu bir katolik ve ailesi kilise yönetiminde görevli. 20 yıl önce 

İslâmiyet’i merak etmiş ve Meksika’da mutasavvıf bir cemaate katılmış. Birçok kitap 

okumuş. Mexico City’de İslâmiyet’i öğrenmiş ve Kur’an’ın meâlini okumuş, zikirlere 

katılmış. Daha sonra Amerika’nın San Diego şehrine gelerek buradaki müslümanlara 

katılmış. Eski katolik olmasına rağmen kendisine destek olmuş ve müslüman hanımlarla 

derslere katılmaya başlamış. Enrique kardeşimizin Melik ismindeki oğlu 9 yaşında ve 

medrese eğitimine devam ediyor. 

• 

Akif isminde mühendis bir kardeşimiz Medine-i münevvere’de İngiliz mühendislerle 

beraber çalışıyordu. Onlara İngilizce kitabımızı vermiş, onlar da bu kitabı okumuşlar. 

“İslâm bu mudur, yoksa onların yaşayışı mıdır?” diyorlar. “İslâm bu kitaplarda 

gördüğünüz gibidir.” karşılığını alınca, bir mühendis hemen o anda iman ediyor, 

diğerleri de büyük tesir altında kalıyor ve hemen tedkike başlıyorlar. 

• 

Londra’da mukim bulunan Ufuk Hanım anlatıyor: 

Bir kaç yıl önce yarım günlük işimden trenle evime dönerken koridorun karşı tarafında 

oturan genç bir adam "Bir şey sorabilir miyim?" diye eğildi. "Siz Muhammed'in 

dininden misiniz?" 

11 Eylül olayının gündemde olduğu o günlerde doğal olarak bu adamın müslümanlar 

için olumsuz şeyler söyleyeceğini düşündüm, içim sıkılarak ona bakıp bekledim. 

Benim yerimde kim olsa görünümünden onun İslâm’ı seçip üstelik tasavvufa gönül 

bağladığını anlayamazdı. Bu adam yolculuğumuzun geri kalan zamanında; İslâm'ı 

tanıyınca mesleği olan avukatlığı bıraktığını, daha basit bir iş seçtiğini anlattı. Sonra 

kendinden geçercesine Allah-u Teâlâ’nın 99 İsm-i şerif'inin güzelliklerinden, Türkiye'ye, 

Hindistan'a, ve daha birkaç İslâm ülkesine yaptığı seyahatleri ve oralardan aldığı 

feyizleri anlattı durdu. 

Tren benim durağıma yaklaşırken kalkıp ona "Bu benim durağım, iniyorum, 

selamünaleykum" dediğimde heyecanla ve can-ı gönülden "Allah'a emanet ol" dedi. Bu 

kardeş, materyalist değerlerin alabildiğine hükmettiği bir sistemin inancını terkedip 

İslâm'a sığınan binlerce gençten birisi idi. 

• 



Londra, 7 Ocak 2002, 11 Eylül olayının yankıları artarak devam ediyor. Ünlü gazeteci 

Giles Whittell The Times gazetesinde bir makale yazdı. İslâm’ın çevresindeki bütün 

olumsuz intibalara ve medyanın dayanılmaz gücüne rağmen İngiltere’de müslüman 

olanların sayısının hızla artmasını değerlendirirken; bu kesimi “Affluent Young White 

Britons” “Refah içinde yaşayan Genç Beyaz İngilizler” olarak tanımladı. 

Whittell’in ısrarla üzerinde durduğu nokta, İslâm’ı tercih eden bu gençlerin hepsinin de 

çok iyi tahsil görmüş, üst seviyeli ailelerin çocukları olduğu idi. 

Whittell halk arasında şok tesiri yapan bir liste hazırlamış listenin başında Lord Birt’in 

oğlu Jonathan Birt var. Jonathan Birt maddi değerleri açısından oldukça yüksek 

standartlı bir geleceği terkederek ve kendisine "British Islam" (İngiliz İslâm’ı) adında 

bir doktora konusu seçti. 

Listedeki ikinci sırayı alan " Labour Party" İsçi Partisi eski Bakanlarından milletvekili 

Frank Dobson’un oğlu Joseph Dobson. Orijinal ismini muhafaza ettiği hâlde kendisine 

Ahmed denilmesini tercih eden Dobson, Hakikat Dergisi için hazırladığımız sorulara 

samimiyetle ve uzun uzun cevap verdi, dergimize oldukça ilgi gösterdi ve bize her zaman 

yardımcı olmaya hazır olduğunu biz sormadan teklif etti. 

Kendisinin uzun açıklamalarına rağmen, Türkiye’ye daha önce gezmek için gelen, 

Türkiye, Türk insanı ve İslâm üzerine ilginç fikirleri olan Dobson’la söyleşimizi kısaca 

anlatacağız. 

Sizi yeni bir inanç aramaya sevkeden ne idi? 

"Ben aramadım iman beni buldu" diye cevap verdi. 16 yaşındayken Fobson’un bir 

arkadaşı kendisine İngilizce bir Kur-an’ı kerim meali verir, okuyup İslâm hakkında 

kendi kararını vermesini teklif eder. 

"Batı kültürünün ve Hıristiyanlığın aksine İslâm’ın kadına verdiği değeri şaşkınlıkla idrak 

ettim ve bu beni çok etkileyen konulardan biri oldu." 

"Beş yıl boyunca İslâm içinde dolaşan araştırmam devam ederken İncil’i yeni şuurumla 

tekrar okudum ve anladım ki İncil Hazret-i Allah’ın ilhamını almış olduğu hâlde 

insanlar tarafından karmakarışık edilmiş bir kitaptı." 

Dobson uzun araştırmalardan sonra 21 yaşında iken şehadetini getirdi. 

Ahmet Dobson “Kur-an’ı anlamak Batı’da yetişenler için çok daha kolay ve mantıklı, 

Batı insanı Kur’an’ı tarafsız olarak okuduğunda onu diğer kitaplardan daha kolay 

anlaşılır buluyorlar. Demek istiyorum ki mantığa uygun, onda birbiri ile çatışan 

saçmalıkları bulamazsınız. Hıristiyanlar ‘Dinin mantıkla ilgisi yoktur, O sadece 

inançtır.’ derler, fakat bu batının materyalist düzeninde yetişen bir insana ‘Noel 

Baba’ya inanmak zorundasınız’ demek kadar anlamsız benim için. Kaldı ki İslâm ve 

Kur’an gerçekten hem mantığa hem kalbe hitap eden bir ilim ve irfan hazinesidir. Bu 

benim neden 15000 İngiliz’in İslâm’ı seçtiği konusundaki kesin inancımdır.” 



Dobsonla uzayan sohbetimizden kısaca özet bir cümlesini enteresan bulduğumuz için 

yazalım: 

“Ben bütün Osmanlı Sultanlarının sufi olduklarını hayretle öğrendim. Ve son derece acı 

bulduğum durum, tamamen İslâm’ın mahsülü olan bir zamanların muhteşem 

imparatorluğunun yuvası olan Türkiye bugün kendi dinini küçümsüyor.” 

• 

Aynı kesimden olan ve babasının “Anglo Establishment”in en önemli adamı olması 

nedeniyle ismini açıklayamayacağımız Yahya …. da diyor ki “Hiçbir kutsal kitap 

yaratıcının birliğini Kur’an-ı Kerim kadar güzel ifade edemez. Yahya Londra’nın en 

hatırı sayılır ailelerinden birinin yetiştirdiği bir çocuk olarak büyümüş ve babasının 

sosyal pozisyonu gereği ailecek hiçbir dini yaşamamaları gerekiyorken (büyük bir 

ihtimalle babası masondur.) Yahya “Teology” (Dinler Bilgisi) ve “Comperative 

Religion” (Dinler Mukayesesi) üzerine master ve doktora yaptı ve 28 yaşında İslâm’ı 

seçti. 

Yahya diyor ki, “İslam is pure monotheism" (Sadece İslâm tek tanrıya ikna eder). “O; 

saf bir manevi sistem kurmuştur. Diğer dinlerin aksine, sadece İslâm kültürünün içinde 

birbirini destekleyip doğrulayan ve günümüze kadar sağlam kalmış olarak gelen bir 

ilim ağı vardır ki bu alimden alime dökülerek gelir. Ve İslâm içinde tasavvuf denilen 

öyle bir cevher de var ki, işte o benim gibi İngilizleri cezbediyor.” 

• 

Aynı kesimden Cambridge Üniversitesi mezunu Lucy Bushill Matthews de neden 

İslâm’ı seçtiğini şöyle anlatıyor: “Dinsiz olarak yaşarken, bütün dinleri çok iyi öğrenip, 

neden dinsiz olmayı tercih ettiğimi kolay savunabilmek için hepsini araştırırken 

Kuran’ın ağına yakalandım ve O’na karşı koyamadım.” 

• 

The Times yazarı Whitthell makalesini şöyle sonuca bağlamış, Bu yeni müslümanların 

ortak tezi: “Hıristiyanlık da İslâm gibi hasret olduğumuz maneviyata kılavuzluk 

yapıyor olsa bile entellektüel nedenlerden dolayı Hıristiyanlığı terkedip İslâm’ı tercih 

ettik. Bunun basit mantığı da şu ki; daha tatmin edici ve kafa karıştırmayan bir 

alternatif varken neden teslis inancı ve ‘günahla doğma’ gibi mantık çelişkileri ile 

karmaşaya düşelim?” 

Müslüman olmadan önce İrlandalı bir Roman Katolik olan Batool Al-Toma şimdi 

Leicester’deki “New Muslims Project” (Yeni Müslümanlar Projesi)ni idare ediyor. Al-

Toma’nın bir sözü: “Bugün nüfusu 2 milyarın üzerinde olan ve artışı süratle devam 

eden İslâm’ın kendini sunmaya ihtiyacı yoktur; Bunu anlamak için tarihe bakınız.” 

• 



Avrupalıların kendi dinleri olan Hıristiyanlığa büyük bir ilgisizlikleri ve değer 

vermeyişleri var. Tabii ki bunun sebebi aradıkları huzuru bulamayışları ve hem de 

madde esiri oluşlarından kaynaklanıyor. Bundan sonraki gelecek nesil de Hıristiyanlıkla 

hiç mi hiç ilgilenmeyeceğe benziyor. Kendilerini bile tatmin etmeyen, kendilerinin bile 

değer vermediği bozulmuş bir dinin İslâm’la yoğrulmuş, şüheda diyarı olan vatanımıza 

yerleştirilmeye çalışılması bizleri derinden üzmüştür. Bizi bu konuda aydınlatan, 

dinimizin ve vatanımızın müdafiliğini yapan, gerçekleri net olarak ortaya koyan 

“HAKİKAT Aylık İslâm Dergisi”ne teşekkürlerimizi arzeder, Cenab-ı Allah’tan tevfik 

ve inayet dileriz.  

Şu bir gerçektir ki yeni nesil genellikle dinsizliği tercih ediyor. İslâm’ı da ekseriyetle 

medyadan tanıdıkları için İslâm’a karşı ürkek bir tavırları var; ve fakat İslâm gerçek 

yönüyle takdim edildiği zaman ilginç, enteresan, İslâm’ı biz böyle bilmiyorduk gibi 

sözlerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden elimizdeki Nur’u Almanca Kur’an-ı Kerim olsun, 

Almanca İlmihal olsun, hastahanelere, hapishanelere, kütüphanelere, üniversitelere, 

yani gerekli olan umumun istifade edeceği yerlere her halükarda bu kitaplar bedava 

verildi, verilmeye de çalışılıyor. Şu ana kadar aldığımız cevaplarda hep 

memnuniyetlerini dile getirdiler, teşekkürlerini izhar ettiler. Oluşan münasebetlerde ve 

karşılıklı müzakerelerden sonra varılan intibalara göre İslâm’a karşı ne kadar duyarlı 

oldukları ortaya çıkıyor. 

Bundan böyle Allah-u Teala’nın izn-i keremi ile din yalnız Allah’ın oluncaya kadar 

İslâm’ın gerçek yüzünü yaşamaya yaşatmaya çalışacak, bu uğurda ilmi olarak 

yayımlanan ve çıkacak kitaplarımızı en ücra köşelere ulaştırmaya çalışacağız. Bu 

insanlığı boğan sahte sehâvetten gerçek Nur’a ulaşmaları için. 

• 

Salih (Almanya): 

Bismillahirrahmanirrahim 

Arkadaşım bana İslâm yolunu anlattı ve "İslâm Allah-u Teala’nın Hükümleri" adlı bir 

kitap hediye etti. Bana anlatılanlar ve hediye edilen kitap gayet mantıkî ve makbul 

görünüyordu ve bu nedenle arkadaşımın beni mescide davetine hemen icabet ettim. 

Orada bana biraz İslâm'dan bahsettiler ve Kur’an-ı Kerim’in Almanca mealini hediye 

ettiler. Mescidi ziyaretimden çok haz duydum ve ondan sonra her zaman oraya gitmek 

için çaba sarfediyordum. 

Artık imanım gittikçe kuvvetleniyordu. Arkadaşım bana İslâm'dan bahsetmeden önce 

de birazcık tanrıya inanıyordum, tabii ki bu inancım hıristiyanların inandığı gibiydi. O 

zaman bir tek ilahin olduğunu ve bu bir tek ilahin da Allah-u Teâlâ olduğunu 

bilmiyordum. Okul testlerinden önce iyi not alabilmek için ve her şey yolunda olsun diye 

dua ediyordum. Bazen de kendi kendime "Ölümden sonra ne olacak" diye düşüncelere 

dalıyordum ve dini inançların sebepsiz olmadığını düşünüyordum, yani bunun bir 



manası olmalıydı. Arkadaşlarımla gezerken ve bu hususta sohbet ederken "Belki de bu 

nedenle Allah bana dikkat çekti ve o biricik doğru yolu gösterdi." diye düşünüyordum. 

Bu gün elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar bu yolda yürümeye çalışıyorum. 

Kitap okuyorum ve hatta İhlas-i Şerif ve Fatiha-i Şerif gibi sureleri de ezberledim. 

Kardeşler bana bu hususta hep yardımcı oldular. Ailem bu yol hakkında hiçbir şey 

bilmiyor, ben her şeyi gizli yapıyorum. Annem bir defasında o kitabı odamda buldu ve 

bana bunu niçin okuduğumu sordu. Ben de okulda İslâm hakkında bir mevzu işliyorum 

ve bu kitabı da okuldan aldık dedim. 

Yeme içme ve davranış hususunda problemlerim var. Hıristiyanlıkta bir şey bulmadım 

fakat İslâm’ın doğru yol olduğunu anladım. Buna İslâm kardeşliği ve İslâm’ın getirdiği 

delillerle vakıf oldum. İlerde İslâm’ı daha çok öğrenmeye niyetliyim, namazımı tam 

olarak kılabilmeyi ve bu yola daha da adapte olmayı diliyorum. Henüz bir müslüman 

ülkesinde bulunmadım fakat en iyi intibalarım kardeşlerin anlattığı kadarıyla Türkiye 

hakkındadır. Bu yaz o Allah dostunu ziyaret etmeye niyetlendim, fakat ailemden dolayı 

buna daha nail olamadım. 

• 

Can (Almanya): 

Bismillahirrahmanirrahim 

Yaklaşık üç sene önce Nasra ile tanıştım. Nasra 8 sene önce ailesi ile birlikte Almanya'ya 

gelmiş müslüman bir Arap kızıdır. Onunla telefonlaşıyorduk ve İslâm hakkında sohbet 

ediyorduk. O zamanlar İslâm hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Benim kanaatim sadece 

medyada anlatılanlar doğrultusunda idi, ne Allah’a inanıyordum ne de başka bir dine. 

Maalesef Nasra da bana fazla bir şey öğretemiyordu, sadece "Eğer benimle evlenmek 

istiyorsan sünnet olmak, namaz kılmak gibi yapılması gereken şeyleri yapman lazım" 

diyordu. Ben de niçin müslüman olmam gerektiğini soruyordum, şayet müslüman 

olursam bu da seninle evlenmek istediğim için değil diyordum, beni mutmain edemedi. 

Yan işim vasıtasıyla Murat kardeşle tanıştım. O bana İslâm’ı ve neden doğru yolun bir 

olduğunu anlattı. Fakat bunların hepsini anlamak bana oldukça zor geliyordu. 

Görmediğim bir şeye nasıl inanmalıydım? Bir zamanlar herhangi bir kimsenin söylemiş 

veya bir kitapta yazmış olduğu şeye nasıl inanmalıydım? 

Murat kardeş bir gün beni mescide davet etti, orada diğer kardeşlerle tanıştım. Bir 

yabancıya karşı gösterilen yakınlık ve sıcaklık karşısında çok etkilendim. Böylece 

İslâm’ı derece derece öğreniyordum ve İslâm’ın manasını anlıyordum, aynı zamanda 

bir müslümanın bedenen ve ruhen ne derece temiz ve pak olduğunu ve gerçek inancın 

her şeye nasıl tesir ettiğini anlıyordum. Bu nedenle müslüman olduğumu düşünüyorum. 

Daha iyi bir insan olmak için de Kur’an-ı Kerim’e göre yaşamayı arzu ediyorum. Zira 

orada bizim için iyi olan şeyleri gördüm, bunlar beni mutmain etti. 



Hazret-i Allah’a olan inancım zaman zaman farklı oluyor. Türkiye'de iken, kardeşlerle 

beraber düzenli bir şekilde namazımı kılarken imanım çok kuvvetli idi ve geri dönmek 

istemiyordum. 

Mescidde iken, kardeşlerle beraber namaz kılarken imanı çok güçlü bambaşka bir insan 

oluyorum. Fakat dışarda beni yolumdan alıkoyacak şeylerle karşılaşıyorum. 

Burada birçok insan benim neden müslüman olduğumu anlamıyor. 

Çoğu zaman bir İslâm ülkesine gitmeyi ve orada yaşamayı arzu ediyorum, yalnız bunun 

üstesinden gelmenin kolay olmayacağını da düşünüyorum. 

Çok defa şöyle düşünüyorum: "Nasra’ya olan sevgimden dolayı mı müslüman oldum, 

sadece onu ikna etmek için mi birçok şeyi yaptım mesela sünnet olmak gibi? Onsuz ne 

yaparım? İmanım yine de böyle kuvvetli olur mu?" 

Çok düşünüyorum, fakat çoğu zaman her şeyi doğru yapmak ve gerektiği gibi uymak 

zor geliyor, bir müslümanın doğuştan itibaren yetiştirildiği gibi 27 yaşında yaşam 

tarzını değiştirmek hiç de kolay değil. 

Üç senedir içki içmiyorum, sigara içmiyorum, temiz olmayan şeyleri, yani domuz eti ve 

domuzdan elde edilen katkıları ihtiva edebilecek gıda maddelerinden yemiyorum. 

Bunlardan vazgeçmek bana zor gelmedi. 

Almanya'da müslümanca yaşamak gittikçe zorlaşıyor olsa da gücümün yettiği kadar bu 

yolda kalabilmeyi diliyorum. 

• 

Almanya’dan Mustafa Macit İsimli Arkadaşımız Anlatıyor: 

“Freiburg Üniversitesi, kütüphane sorumlusu Prof. Dr. Raffelt’e Almanca Kur’an-ı kerim 

meali ve İlmihal takdim edildi. Uzun bir incelemeden sonra kütüphanenin oryental 

bölümüne koyacaklarını ve bu külliyattan daha Almancaya çevirilen kitapları 

beklediklerini bildirdiler. 

15.04.2004 tarihinde Freiburg Hapishanesine Hakikat Yayıncılık’a âit olan 40 adet 

“Kalplerin Anahtarı” Külliyatı ile birlikte kitapçıklar hediye edildi. Hiçbir İslâmi kitaba 

sahip olmayan cezaevi yetkilisi kitaplar için çok teşekkür ettiler. Bir sinek dahi giremeyen o 

cezaevine kapılar açılıp bu nurlu kitaplar içeri girdiğini gördüğüm zaman aklıma o ifşaat 

gelmişti. Abdulkadir Geylani Hazretleri şöyle beyan etmişti: “Bütün kapalı kapıların 

kanatları uçuşur, bütün yönler açılır.” O büyük iki kapı açıldı ve nur içeri girdi. 

Allah’ımıza hamd-ü senâlar olsun. 

Görevli bayan Moyer’e kitaplar teslim edildi. 

Tahminen 55 yaşlarında bir Almanın beyanı. 



“Ben diplomatım. Çok İslâm ülkelerinde gezdim ve görev yaptım, hâlâ da yapıyorum. 

İslâm’ı ve müslümanları küçük gören Almanlar ve Avrupa Birliği bilsin ki, İslâm temizlik 

dinidir. Çünkü Muhammed’den (s.a.v) beri müslümanlar taharet ediyor, temizleniyorlar. 

Ama bu hıristiyan alemi hâlâ tuvalet kağıdı kullanıyorlar. Bunlar beni üzüyor. Çünkü 

müslümanlar ve İslâm onların bildiği gibi değil.” 

Almanya’nın Wuppertal şehrinin üniversitesinde görevli olan bir Profesöre Almanca 

Kur’an-ı kerim meali ve İlmihal teslim edildi. Çoktan beri İslâm’ı inceleyen bu Alman 

Profesör kitapları beğendiğini ve ayrıca kendi için de satın aldığını, okuyacağını söyledi ve 

kitapları üniversitenin görevlilerine teslim ettiğini bildirdi. 

Gece saat bir sularında takside müşteri beklerken kapı açıldı. Tahminen 40 yaşlarında bir 

Alman bey arabaya bindi. Arabanın önünde her zaman duran Almanca Kur’an-ı kerim 

meali ve İlmihali gördü, bu kitapların nasıl kitap olduğunu sordu. Anlatınca hem ağlıyor 

hem kitapları yüzüne gözüne sürüyordu... “Yıllardır beklediğim kitap bunlar” dedi. Bana 

sarılıyor kitapları öpüyor öpüyordu. Sanki çölde kalan birinin suya kavuşması gibi 

seviniyor, ağlıyordu... Hemen kitapları aldı, bağrına basarak gözden kayboldu, arkasından 

baka kalmış, Allah’a nasıl şükürde aciz olduğumuzu gözlerimle görmüştüm. 

Bir Alman bayan öğretmen İslâm’ı tanımadığı için yardım istedi. Ona Almanca İlmihal 

hediye edildi. Şimdi onu okuyarak öğrencilerine ders anlatıyor. (Waldkirch)” 

 

Endonezya nasıl Müslüman oldu?  

 

Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya'ya gitti, oraya 

yerleşti. İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Tam da halkın aradığı 

cinstendi. Kendisi de kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun, temiz olsun 

düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş yerine. Eleman iyi bir kâr elde etmişti sattığı 

mallardan. Merak etti, sordu:  

- Hangi kumaştan sattın? 

-Şu kumaştan efendim. 

-Metresini kaça verdin? 

-On akçeye. 

-Nasıl olur?" diye hayret etti,  

-Beş akçelik kumaşı on akçeye nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş adamcağızın. Görsen 

tanır mısın onu? 

 

Eleman gitti, müşteriyi buldu, getirdi. Dükkan sahibi müşteriyi karşısında görür 

görmez, helâllik istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir 

durumla ilk defa karşılaşıyordu.  

-Ne demekti hakkını helâl et? 

Olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. 

Sonunda kral kumaş tüccarını saraya çağırdı. Kral sordu:  



-Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk, ne de gördük. Bunun aslı nedir? 

-Ben, dedi tüccar, bir Müslüman'ım. İslâm dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı 

geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. 

Kral,  

-İslâm nedir, Müslümanlık nedir? gibi peş peşe sorular sordu. Birer birer sorularını 

cevapladı. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçirmeden 

İslâm'ı kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde de halk Müslüman oldu. 

 

250 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul 

etmesindeki sır sadece beş akçelik kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece: İnandığı gibi 

yaşamak, sahip olduğu güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Efendimizin müjdesi herkese 

açık: "Doğru ve güvenilir tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar (doğrular) 

ve şehitlerle beraberdir." Yani, asıl etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan 

çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış dilinin devreye girmesiydi.  

 

Kaynak : Mehmet Paksu, İman Hayata Geçince 

 

 

********************** 

 

 

Huntington’ın tezini çürüten canlı örneğim  

 

İki yıl önce kurulan Avrupa Müslüman Birliği, İslamiyet hakkında pozitif bir imaj 

oluşturmayı amaçlıyor. Başkan Ebubekir Rieger, Aksiyon’a konuştu.  

 

 

Bu yılbaşında üye sayısını 27’ye çıkaran Avrupa Birliği, yüzyıllardır Avrupalıların 

hayali olan bir işi gerçekleştiriyor adım adım. Avrupalı Müslümanlar kendi aralarında 

birlik olmak için adım atalı henüz iki yıl olmadı. Avrupa Müslüman Birliği (European 

Muslim Union-EMU), Avrupa Birliği’ne karşı bir hareket değil elbet. Birliğin amacı, 

Avrupalılara İslamiyet’i daha doğru bir şekilde anlatmak. Daha doğrusu, 11 Eylül 

sonrasında, dünyada yanlış algılara kurban edilen İslam imajı konusunda Avrupa’da 

pozitif bir imaj oluşturmak. Değişik coğrafyalardaki Müslümanlara hukuki, kültürel 

ve sosyal alanlarda yardımcı olmak da EMU’nun hedefleri arasında. EMU’nun Alman 

kökenli başkanı Ebubekir Rieger (Abu Bakr Rieger) bütün bu amaçlarla sivil toplum 

kuruluşları ile yakın temasta olduklarını dile getiriyor. Türkiye’de de epey üyesi var 

EMU’nun. Bağışlara açık olan EMU, üyelerinden ayrıca aidat almıyor.  

 

EBUBEKİR RİEGER’İN İLGİNÇ HAYAT HİKAYESİ 

 



Fahri başkanlığını Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın yaptığı EMU’nun genel merkezi 

Berlin görünüyor; ancak yönetim kurulunun aldığı kararla manevi merkez olarak da 

İstanbul öngörülmüş. EMU Başkanı Ebubekir Rieger, İstanbul’un bir Avrupa, aynı 

zamanda da bir İslam kenti olduğunu belirtiyor. İstanbul, Doğu ve Batı arasında 

köprü ve bir Avrupa metropolü olarak bu unvanı hak ediyor zaten. 

 

Berlin, Saraybosna, Gırnata ve İstanbul’da faaliyet gösteren, sosyal ve ekonomik 

sahalarda da fikir üreten Avrupa Müslüman Birliği’ne bütün Müslümanlar üye 

olabiliyor. Birliğin bir coğrafya ayrımı yok. Rusya’daki Müslümanlara ulaşmak da 

birliğin hedefleri arasında. Avrupa Müslüman Birliği’nin mümeyyiz vasıflarından biri 

de milliyetçilik yerine ümmetçiliğe atıf yapıyor olması. Unutmadan, Avrupa 

Müslüman Birliği EMU’nun politika ile hiçbir alakası yok, kesinlikle siyasî bir 

organizasyon olmadıklarını söylüyor Başkan Ebubekir Rieger. 

 

Asıl ismi Andrea olan, İslam’la şereflendikten sonra adını değiştiren EMU Başkanı 

Ebubekir Bey’in hikâyesi de ilginç. Avukat olan, özel davalara bakan, Müslüman 

Avukatlar Birliği’ni teşekkül ettiren; fakat Müslüman olmayanların davalarını da 

alan, eşinin ismi Fatiha olan, 5 çocuk babası Ebubekir Rieger’in Müslüman olması ve 

yaşadıkları…  

 

-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

 

1965 yılında Almanya, Freiburg’da doğdum. Freiburg Üniversitesi’nde hukuk 

okudum. Avukatlık yapıyorum. Postdam’da yaşıyorum. 1990’da Müslüman oldum, 16 

senedir Müslüman’ım. Vesile olanlar ise üniversitede tanıdığım Avrupalı 

Müslümanlar. Arkadaşlarım, ailem ve komşularım hepsi çok şaşırdı. 

 

-Nasıl Müslüman oldunuz?  

 

Çok uzun hikâye. Tartışmalar, konuşmalar sonunda beni ikna ettiler ve Müslüman 

oldum sonunda. Alman felsefesi okudum. Avrupalı Müslümanlar beni buldu. Beni 

etkileyen en önemli doktrin İslamiyet’teki tevhit inancıydı. Özellikle İslam hakkında 

çok çalıştım. Şunun farkına vardım. Müslümanlıkla Avrupalı olmak birbiriyle çatışan 

meseleler değil. Bana göre Avrupa felsefesi İslam’ı arıyor. İşte bunların sonrasında 

Müslüman oldum.  

 

Kişisel bir açılımla Şeyh Abdülkadir Sufi beni tasavvufla tanıştırdı. Ayrıca Alman 

felsefesi ve şiiri; bunların hepsi beni İslam’a yaklaştırdı. Tabii bunların tümünü İslam 

kapsamıyor; ama yakın şeyler. Alman şair Goethe de İslam’ın çevresinde dolaşıp ona 

yaklaşmış bir isim; ama İslam’a davet edilmediğinden Müslüman olmamış. İnsanların 

namaz kılışlarını, ibadetlerini izlemiş. İslam’dan çok etkilenmiş; ancak davet 

gelmemiş. Ben davet aldım ve kabul ettim.  

 

Tabii İslam’ın ihtişamını, büyüklüğünü, Efendimiz’in (sas) şerefini size gösterdikten, 

anlattıktan sonra başka kapı kalmıyor. Bence bu, aslında yazgı, kader. Kader, kazara 

olabilecek bir şey değil. Doğru yer ve zamanın olması gerekiyor. Çok önemli ve kritik 

bir dönemde tanıdım bence İslam’ı. İslam’dan başka bir yapı kalmamış ki; komünizm 

bitmiş, ideolojiler bitmiş, kapitalizm kendi içinden zaten yıkıcı, tahrip edici bir hal 

alıyor. İnsanlığa İslam’dan başka ne kalıyor? Bu kader, son durak... 

 



-Müslüman olduktan sonra aileniz nasıl tepki verdi size? 

 

Babam Hıristiyan bir öğretmen. Balkanlara ilgi duyardı. Onunla Mostar’a bir geziye 

gittik. O zamanlar ben de Hıristiyan bir çocuktum. Babam orada bulunan cami 

imamına camiyi gezip gezemeyeceğimizi sordu. İmam da çok arkadaş canlısı biriydi. 

Beni aldı ve minareye çıkardı. Orada bana dua etti sanırım ve 10 sene sonra 

Müslüman oldum. Bosna’ya daha sonra da gittim; ama Müslüman olarak bu sefer. 

 

BABAM MÜSLÜMAN OLDUĞUMDA BANA KIZDI 

 

Babam Müslüman olduğum için bana hep kızar. Ben de ona ‘Beni sen camiye 

götürdün’ derim. İslam’ın göçebe dini olduğunu, Hıristiyanlıktan çok farklı bir din 

olduğunu düşünüyordu babam. Ama şimdi yumuşadı; daha dostça yaklaşıyor İslam’a. 

Almanya’da Müslüman isen eğer, sana garip biriymişsin gibi bakarlardı. 

Müslümanlara güvenilmezdi. 1990’larda kimse İslam hakkında bir şey bilmiyordu. 

Şimdi herkes biliyor. Çok çarpıcı şekilde değişti bu. Müslüman olmam ailemden, 

kariyerimden, dostlarımdan bedel ödememe sebep oldu. Ama buna değer. Ben çok iyi 

bir yatırım yaptım. 

 

-Peki eşiniz ve çocuklarınız...  

 

Onlar da Müslüman. Hatta eşimin 12. yüzyıla dayanan aile şeceresi var. Tüm soy 

Hıristiyan; ama ben ve oğlum ile o soyda artık Müslüman bir kol devam edecek.  

 

-Kaç kardeşsiniz? 

 

İki ağabeyim var. Müslüman olduğum için araya mesafe koydular. Asıl ismim 

Andrea’ydı. Ebubekir ismini aldım. ‘Neden?’ diye tepki verdiler. İki kardeşim gitti; 

ama binlercesi var şimdi.  

 

-Neden Ebubekir?  

 

İsmimi, Şeyh Abdülkadir es Sufi’ye bağlı biri önerdi. Yeni bir hayata başlıyordum. 

Yeni bir isim almamı ve kendisinin tavsiye edebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. 

‘Ebubekir olsun’ dedi.  

 

-Avrupa Müslüman Birliği nasıl kuruldu? Fikir kimden çıktı?  

 

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’la konuşuyorduk. Avrupa’daki Müslümanları 

tartışıyorduk. “Avrupa’daki Müslümanları nasıl koordine ederiz” diye düşündük ve 

bir şemsiye vazifesi üstlenelim dedik. Bunun için iş, yaşam ve her türlü konuda bir ağ 

oluşturmaya karar verdik. Biz politik bir grup, organizasyon değiliz. Müslümanlar 

için bir alt yapı kurmaya çalışıyoruz. “Süper güçlü politik bir organizasyon kuralım” 

gibi bir amacımız yok. Sadece Müslümanların hayatlarını kolaylaştıracak bir yapı 

kurmayı amaçladık. İnsanları bir araya getiriyoruz. Onlarla Kur’an’ı konuşuyoruz… 

 

- EMU, Avrupa Birliği’nde Hıristiyanlara karşı Müslümanlar Birliği olarak algılanır 

kaygısı taşıdınız mı? 

 

Biz kimsenin düşmanı değiliz. Pozitif insanlarız. Dinimizi yaşamaya çalışıyoruz sadece. 



Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi tanıması zaten İslam’a bakışlarını yansıtıyor. Onlar 

açısından da bir problem yok. 

 

-Milliyetçilik yerine ümmetçiliğe vurgu yapıyorsunuz. Bu zor mu Avrupa gibi bir 

coğrafyada? 

 

İslam, milliyetçilik konsepti üzerine kurulmamış. İnsan faktörü ön planda. Birbiriyle 

görüşen, konuşan, Allah’ın kurallarına uyan insanların oluşturduğu topluluk. Global 

bir dünyada yaşıyoruz. Artık milliyetçilik çok bir şey ifade etmiyor. Milliyetçilik eski 

önemini kaybetti.  

 

BİRÇOK AVRUPALI MÜSLÜMAN OLUR 

 

-Peki Samuel Huntington’ın meşhur medeniyetler çatışması tezi konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 

 

Onu çürüten bir örneğim ben. Beethoven dinleyen, Goethe okuyan, Alman felsefesini 

seven biriyim. Hem Müslüman, hem Alman’ım. Ben hem İslam’ın, hem de Avrupa’nın 

bir parçasıyım. 

 

-Avrupa’nın gelecekte Müslüman olup olmayacağı konusunda kanaatiniz var mı? 

 

Allah en iyisini bilir. Birçok insanın Müslüman olacağını biliyorum; ama Allah’ın 

planını bilemem. Gelecek hakkında spekülasyon yapamam. 

 

-Avrupa’da yayımlanan Zaman gazetesini izliyor musunuz? 

 

Çok önemli bir medya grubu. Onlarla hiçbir sıkıntımız yok. Onlar benim kardeşim. 

Ayrıntılı bir bilgim yok; fakat iyi işler yapıyorlar.  

 

*************************** 

“İnsanların nefesleri sayısınca, Allah’a giden yollar vardır” diye bir söz vardır. 

Uzun yıllar Amerika’da yaşayan İsmail Turgut’un ihtida gözlemleri, bu sözü 

doğruluyor. Aşağıdaki yazıda, öyle ihtida sebepleri var ki, insanın kırk yıl düşünsem 

aklıma gelmezdi diyesi geliyor.“ 

BİR GERÇEK VAR Kİ, BİZİM KUR’ÂN’DA GÖREMEDİKLERİMİZİ, BAŞKALARI 

GÖRÜYOR; YA DA, BAŞKALARININ GÖRDÜKLERİNİ BİZ GÖREMİYORUZ. 

HER AKLA AYRI HİTAP, HER RUHA FARKLI ETKİ EDİYOR KUR’ÂN. 

Kendisinden on yıl önce teyzesi, sonra da en yakın üç arkadaşının sıra ile Müslüman 

olmasının ve başörtülü hanımın sohbetinin İslâm’a giden yolda Tapiwa’ya katkısı 

olduğu şüphesiz. Fakat dikkat çekici olan şu ki, Tapiwa Kur’ân ile başbaşa kalınca 

Müslüman oluyor. 

Bakara sûresinin hemen başında Tapiwa’yı ağlatarak hidayetine vesile olacak unsur 

nedir, doğrusu ben anlamış değilim. Bir gerçek var ki, bizim Kur’ân’da 

göremediklerimizi, başkaları görüyor; ya da, başkalarının gördüklerini biz 

göremiyoruz. Her akla ayrı hitap, her ruha farklı 

etki ediyor Kur’ân. 



TEBBET’TEKİ SIR 

Bir papaz tüm Kur’ân’ı okuyor ve ancak Leheb sûresine ulaştıktan sonra Kur’ân’ın bir 

mucize olduğuna inanıyor ve şehadet getiriyor. 

“Ebu Leheb’in elleri kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları ona bir fayda vermedi. 

Alevli bir ateşe girecek. Odun yüklenmiş karısı da, boynunda hurma lifinden bükülmüş 

bir ip olduğu halde.” 

Papaz diyor ki: 

“—Ebu Leheb, cehenneme gireceğini haber veren bu sûrenin inişinden sekiz sene sonra 

öldü. Bu 

süre içinde, yalancıktan bile olsa tek bir defa ‘Müslüman oldum’ demesi, Kur’ân’ı 

yalancı çıkarmasına pekâlâ yeterdi. Ne oldu, ne de ‘oldum’ dedi. Cehennemin dibine 

gitti. Kur’ân 

mu’cizeliğini gösterdi.” 

Bu sûreye böyle bakmak hangimizin aklına gelirdi? “MUHAMMED (sav) DENİZCİ 

MİYDİ?” 

Gayrimüslim bir denizci, okuması için kendisine Kur’ân veren Müslüman arkadaşına, 

Kur’ân’ı okuduktan sonra soruyor. 

“—Muhammed denizci miydi?” 

“—Denizci mi? Muhammed aleyhissalâtu vesselam çölde doğdu, çölde yaşadı, çölde 

öldü!” 

Bu cevap denizcinin oracıkta Müslüman olmasına yetiyor. Şaşkın ve açıklama bekleyen 

gözlerle bakan Müslüman arkadaşına denizci, Nur sûresinin 40. âyetini göstererek: 

“—Dinle” diyor: “…Engin ve derin bir denizdeki zifirî karanlıklar gibi ki; bir dalganın 

üzerini başka bir dalga kaplar ve o dalganın üzerini de bir bulut! Birbiri üstünde 

karanlıklar! 

İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu da göremeyecek.” 

Denizci diyor ki: 

“—Ben sayısız deniz fırtınaları içinde bulundum. Bizzat yaşamadıkça, ömrü çölde 

geçmiş birinin bu fırtınaları tarif etmesi mümkün değil. Kur’ân, olsa olsa o fırtınaları 

koparan Yaratıcının kelâmıdır.” Bu ilişkiyi hangimiz kurabilirdik? Üstelik, kâfirlerin 

içine düştüğü manevî karanlıkları tanımlayan bir bahis içinde! 

MİRASTAKİ PAYDAN HİDAYETE 

Bir başkası, Kur’ân’da ‘erkeğe iki, kadına bir pay’ veren miras âyetini (bkz. Nisâ sûresi, 

4:176) okuyunca Müslüman oluyor. Seküler dünyanın en çok tenkid ettiği bir âyetle bir 

Batılının İslâm’a girmesini hele, hiç aklıma sığıştıramamıştım. 

Bediüzzaman Hazretlerinin halen hayattaki talebelerinden Mehmet Fırıncı Bey, Risale-i 

Nur’u İngilizce’ye tercüme eden İngiliz asıllı eşi Şükran Vahide Hanım’la Amerika’yı 

ziyaretlerinde bu garip vak’ayı kendisine naklettiğimde, dedi ki: 

“—Kardeşim, gülme. Ben Şükran Hanım’dan duydum. İngiliz soylu ailelerinde anne-

baba öldü mü, malvarlığı bölünmesin diye tüm miras evin en büyük erkek çocuğunda 

kalır. Diğerleri birşey alamazlar. Gelenekte kendisine hiç hak tanınmayan biri için, kız 

olsun-erkek olsun, tam olsun-yarım olsun bir hisse düştüğünü bilmek ne kadar 

ferahlatıcı!” 

Miras taksiminde Kur’ân’ın böyle bir tedbire müracaat etmesinin hikmetini merak 

edenler ise, aradıkları cevabı Risale-i Nur’da, “Onbirinci Mektub”da bulabilirler. 

ATLARIN DİLİYLE 

Tanıştıklarım içinde, Jerald Dirks’in İslâm’a girme vesilesi belki de en ilginç olanı. Bu 

zât meşhur Harvard Üniversitesi’nden İlahiyat master’ına sahip. Kilise hiyerarşisinde 

de dekanlık makamına kadar yükselmiş. Arap atlarına olan hayranlığından dolayı, 

evinin boy boy 



at posterleri ve atlarla ilgili cilt cilt kitaplarla dolu olduğunu söylemişti. Hatta 

küheylanlar hakkında yüzelliyi aşkın makale yazmış. Arap atları onu kitaplarda önce 

Arap kültürüne, 

Arap kültüründen de Arap dinine koşturmuşlar. Jerald da, en nihayeti on küsur yıl 

önce soluğu İslâm’da almış. 

Jerald Dirks, şimdi Kansas eyaletinin beş bin nüfuslu bir kasabasında yaşayan iki 

Müslümandan biri. Diğeri de, eşi Debra. Geçimini İslâm hakkında yazdığı kitaplarla 

sağlıyor. İslâm ve Hıristiyanlığı karşılaştırdığı The Cross and the Crescent, Yahudi- 

Hıristiyan geleneğinden gelenlere hitaben İslâm’ı tanıttığı Understanding Islam ve Hz. 

İbrahim’i anlattığı Abraham, the Friend of God, İslâm’la ilgilenenlere benim de en çok 

dağıttığım kitaplar arasında. Cenab-ı Hakk diledi mi atın diliyle de hidayet ediyor. 

DALGA GEÇEYİM DERKEN 

“Dar sokakta gezinirken, tam tepemde patlak veren bir insan sesiyle irkildim. Baktım, 

yüksekçe bir yerde, biri kulakları sağır edercesine bağırıyor. Bu bağırtıya ezan 

diyorlarmış. Müslümanları namaza davet için okunurmuş(!)…” 

Bir Batılının seyahat hatıralarını anlattığı kitabındaki bu alaycı mısraları okuyan 

Michael, ezanın ve namazın nasıl birşey olduğuna merak salarak başladığı 

araştırmasının sonunda, Abdülmâlik oluyor. Abdülmâlik, yazının en başında ihtida 

öyküsünü kendi dilinden aktardığım Tapiwa’nın, ondan beş yıl önce Müslüman olan 

arkadaşı. Şimdi bu Batılı yazar bilseydi ki İslâm’ı hafife aldığı cümleleri, maksadının 

tam aksine, bir gün, bir yerde birinin hidayetine vesile olacak, 

hiç bu kitabı yazar mıydı? 

Ismail Turgut - Karakalem Dergisi Sayi 6 

 

 

MİSVAK, BİR ALMANI NASIL MÜSLÜMAN ETMİŞ? 

 

Motorlu vasıta icat edileliden beri, hayvan kullanımı iyiden iyiye azaldı. Artık kimse ille 

de at ve deve gibi hayvanlar kullanılmalı demiyor. Zaten böyle bir ısrar, düşünce 

eksikliği demektir. 

Ama, motorlu vasıtalar geldi hayvan kullanımı kalktı diyerek, her şeyi de getirip bunun 

yanına koyamayız. mesela, geçen hafta bir nebzecik bahsettiğimiz “Misvak”ı... 

Yani, “Artık diş fırçaları var; misvaka ne lüzum!” diyemeyiz. Çünkü misvak, sadece diş 

temizliğinde kullanılan ilkel bir nesne değil, sayısız faydaları bulunan harika bir 

maddedir. 

Misvak, sadece dişleri temizleyen bir madde olsaydı, elbette onun yerine diş fırçalarını 

kullanmak uygun olurdu. Ve “Bugün artık diş fırçaları var; bir odun parçası olan 

misvakı kullanmaya ne lüzum var” diyenler haklı olurlardı... 

Ama gerçek hiç öyle değil... Peki, öyle değilse nasıl ve misvakın özelliği ne?.. 



Bunu, MEB emekli Başmüfettişi Sayın Ahmet Yurdakul’un “Bir Hatıra” başlıklı 

mektubuyla anlatmak istiyorum. Bu mektup 1 Temmuz’da …..gazetemizde? yayınlandı. 

Sayın Ahmet Yurdakul mektubunda, ismi Ahmed olan ve çok güzel Türkçe konuşan 

Müslüman bir Alman’ın, Türk zannedilip İzmir’de nezarethaneye atıldığını anlatıyor. 

Suçu, kıyafeti: “Başında bir sarık, yere kadar bol bir elbise, bembeyaz sakal ve asa...” 

“....Adının Ahmed olduğunu görünce hemen nezarete götürmüş, soyadını bile 

okumamışlar. Kendisinin Alman olduğunu söylemesine rağmen, inandıramamış.” 

“Nezaretten ayrılmadan önce, Ahmed Schmieder onlara şöyle seslenmiş: 

Beni kılık kıyafetimden dolayı tutukladınız... ...ben bu kıyafetimle, sizin atalarınız 

Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye benziyorum. Sizler de benim atalarım Hanslara, 

Schüllerlere benziyorsunuz. AB’ye giriş kılık kıyafetle olmaz. Fikirle olur, üretimle olur, 

medeniyet ve kültürle olur.” 

Değerli okuyucular, Ahmed Yurdakul’un mektubunun buraya kadarki kısmında, 

ibretlik hâl–i pürmelâlimiz var. Bundan sonrasında ise, Alman Ahmed nasıl Müslüman 

olduğunu anlatıyor... 

“Pakistan’a gitmiştim. O zamanlar ateisttim. Hiçbir din beni ilgilendirmiyordu. 

Akşamdan sonra minareler ışıklandırılmış, müezzinler çeşitli ilâhiler söylüyorlardı. 

Uzun uzun dinledim... Bir ahenk vardı... Çoğu Arapça olduğu için anlamıyordum. 

Ertesi gün Pakistan Din İşleri Bakanlığı’na gittim. “Akşamki merasiminiz ne idi?” 

dedim. Yetkililer bana, “Akşam İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in doğum 

günü idi. O’nu anıyorduk. Bu güzellik bunun içindir” dediler. “Öyleyse O’nun bana bir 

kitabını verin” dedim. 

Bana bir hadis kitabı verdiler. Rastgele bir sahifesini açtım, tercüme ettirdim. 

‘Dişlerinizi misvakla temizleyin’ diyordu. 

Bundan sonrası, Alman Müslüman Ahmed’in, misvak hakkındaki sözleri ve tesbitleri: 

“Misvakın ne olduğunu sözlükten öğrendim. Arap Yarımadası’nda yetişen lifli bir bitki 

olduğunu yazıyordu. Laboratuvara götürdüm. Kaynattım, inceledim: 

© vitamini yüklü bir madde. Eğer kullanılırsa, dişlerde skarbüt denilen hastalığın önüne 

geçiyor. Suyu, midede özümlemeyi, sindirimi kolaylaştırıyor. Bağırsakların işini 

kolaylaştırıyor. En önemlisi de, devamlı kullananlarda basur denilen rahatsızlık 

olmuyor.” 

Değerli okuyucular, yukarda sayılan misvaktaki faydalar diş fırçasında var mı? Yok! 

Kaldı ki, misvakın daha başka faydaları da var. Ne var ki, bir Alman ancak bu 

kadarının farkına varabilmiş ve ona bu kadarı kafi gelmiş. Kâfi gelmiş de ne olmuş? 

Cevabını Alman Ahmed versin: 

“İşte bir odun parçası beni hidayete eriştirdi ve Müslüman oldum.” 



Sadece misvaktan bahseden hadis sebebiyle, bir insanın Müslüman olması, bir 

mucizedir. Demek ki, Hz. Peygamber’in mucizeleri, hadisleriyle 14 asırdır hâlâ devam 

ediyor. 

Mûcize kelimesini kullandım. Bazıları mûcize diye bir şey kabul etmedikleri için bu 

kelimeye kızıyorlar. Hem Hz. Peygamber’e (sav), “Kur’an’ın anlattığı” şekilde 

inandıklarını söylüyorlar, hem de “Hz. Peygamber’e mucize verilmemiştir; mûcize diye 

bir şey yoktur” diyebiliyorlar!.. 

Ali Eren 

 

Bir müslüman. Bir ateşperest. Birlikte çalışıyorlar. Namaz vakti.  

Müslüman:  

-Namaz kılacağım. Namaz kılarken, bana ilişmiyeceğine dair söz verir misin?  

-Veririm.  

Namaz....  

Bir müddet sonra... Ateşperest. İbadet zamanı...  

-Şimdi sıra ben de, ben ibâdet ederken, bana ilişmiyeceğine söz verirmisin.  

-Olur sana ilişmem... Rahatça ibâdetini yapabilirsin.  

Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca, Müslüman hemen üzerine atılır. 

Sözünde duramaz.. Tam o esnada şöyle bir ses duyar:  

- Söz verdiğin zaman sözünü yerine getir.  

Bunun üzerine adama ilişmeden geri çekilir. Sonra ateşperest ibâdetini bitirdiğinde 

sorar:  

-Evvela hücum ettin. Sonra niye vazgeçtin?...  

-Allah'dan başkasına secde ettiğin zaman, dayanamadım, üzerine atıldım. Seni 

öldürmek istiyordum. Fakat tam o anda :  

-Söz verdiğin zaman ahdini yerine getir, diyen bir ses, beni o teşebbüsümden alıkoydu.  

Bunun üzerine mecûsi:  

-Şimdi inandım ki, asıl ve gerçek ilâh senin Rabbindir. Kendi düşmanı için dostunu bile 

azarlıyor. İşte huzurunda müslüman oluyorum diyerek kelime-i şehâdet getirir. 

 

 

NİÇİN MÜSLÜMAN OLDULAR 

Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in birbirine karışmadığını gördüm. Bu ilmen de tesbit 

edilmiştir. Bunun 1400 sene önce Kur'ân-ı kerîmde bildirildiğini duyunca, 

Müslümanlığın hak din olduğuna inanıp Müslüman oldum. Kaptan Kusto - Fransız  

Hayretim arttı. Tevhid dini olan Müslümanlığı seçtim.  

Cat Stevens - İngiliz şarkıcı  

Kur'ân, Allahın adı ile başlıyor, Allahın birliğini bildiriyordu. Anarşinin İslâm 

ahlâkına sahip olmakla önleneceğine inandım. İçkiyi bıraktım, tesettüre girip namaza 



başladım.  

Tına Gfanzıl - Alman 

İslâm, çağları ardında sürükleyen dindir. Müslüman olmakla, çağlar üstü dini 

seçmiş oldum. 

Roger Garaudy-Fransız 

İslâmda ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, herkesin eşit olduğunu, namaz 

kılarken de rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm. Müslüman oldum.  

Thomas Clayton - Amerikalı 

İslâm, en iyi şeyleri ihtivâ eder. Hiçbir dinde kardeşlik, İslâmdaki gibi değildir.  

Dr. Rolf Freiherr - Avusturyalı 

Sevgi, doğruluk, temizlik ve güzel ahlâkı emrettiği için Müslüman oldum.  

A. Uemura - Japon 

İslâmı akla da uygun bulup Müslüman oldum.  

Cecilla Cannolly - Avusturyalı 

"İlim Çin'de de olsa alın!" hadisini okudum. İslâm'ın ilme verdiği önemi görüp 

Müslüman oldum.  

Mr. Board - Amerikalı 

İslâm, israf ve cimriliği yasaklayan, maddî ve mânevî her hususta en güzel kâideleri 

olan bir dindir. 

Albay Ronald Rockwell - Amerikalı 

 

 

NASIL MÜSLÜMAN OLDUM 

   ABD'nde Mass. eyâletinin Worcester şehrinde 1948'de doğdum. Tahsilimi 

tamamladıktan sonra, bir sigorta şirketinde bölge müdürlüğüne yükseldim. 1970'de bir 

Türk hanımla evlendim. 

    1979'da kayınvâlidem Türkiye'de vefat etti. Annesinin vefatı, hanımımda dinini daha 

iyi öğrenme arzusu uyandırdı. Aylar geçtikçe, hanımım bütün öğrendiklerini tatbik 

etmeye başladı. Bu arada her şeyi değiştiren bir hâdise oldu. Araştırması sırasında, bir 

hıristiyanla evlenmiş olmakla, kendisinin de dininden çıkmış olduğu gerçeğini öğrendi. 

Bunu bana açıklayarak, bu şartlarla yaşayamayacağımızı söyleyince, onu uzun 

zamandır tanıyan birisi olarak, tuttuğu yoldan geri dönmeyeceğini anladım. O, bundan 

sonraki zorluklara karşı koymaya hazırdı. İşte o zaman gerçek Allah korkusunun ne 

demek olduğunu keşfettim. 

    Ben de, o anda çoktan beri bazı şeylerini bildiğim İslâmiyet hakkında, daha geniş bilgi 

edinme zamanının geldiğini anladım. Kur'ân-ı kerîmin İngilizce tercümesini alıp, Fatiha 

suresinden başlayarak okuyup anlamaya çalıştım. İşte, o anda bedenimdeki hisleri, 

bütün saçlarımın diken diken olmasını ve inkâr edilemez gerçeklerin anlaşılmasını tarif 

etmeye lisan kâfi gelmiyor. Tercümeyi bitirince hanımım, neler hissettiğimi sordu. Ben 

de, "İslâm'ın şartlarının hiçbirini inkâr etmiyorum ve islâmiyeti dinim olarak kabul 

ediyorum." dedim. Hanımımın sevincine diyecek yoktu. 

    Din bilgilerimizi arttırmamız ve İslam dinine göre nikâhımızın kıyılması için bir 

hocaya ihtiyacımız vardı. Cenâb-ı Hak, sonradan hocam olacak Arif efendi ile 

tanışmamızı nasib etti. Bana Abdullah İsmet ismini verip nikâhımızı kıydı. Yanında 

getirdiği Ehl-i sünnete uygun İngilizce ve Türkçe kitapları hediye etti. 

    Sonra Türkiye'ye gelip yerleştim ve Türk vatandaşı oldum. Şimdi, Türkiye Gazetesi 

Dış Ticaret Müdürü olarak çalışıyorum. Çok mutlu ve huzurluyum. 

Abdullah İsmet (Niçin Müslüman Oldular, s: 41 

 



 

 

İSVİÇRELİ AJANIN İBRET DOLU HAYATI [ HAK YOLUNU NASIL BULDU ] 

 

İsviçre İç İstihbarat Teşkilatı'nın müslüman cemaate sızdırdığı ajan, önce müslüman 

oldu ardından teşkilatla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Açıklamalarıyla İsviçre'yi sarsan ajan Claude Covassi, İsviçre'den Mısır'a uzanan 

heyecan dolu öyküsünü Kahire'de Ebru Ateş'e anlattı.  

Ajan Cloude Covassi yıllarca İsviçre İç İstihbarat Teşkilatı'nda çalıştı.  

Son görevi, Cenevre İslam Merkezi'ne sızmak oldu.  

Kendisine İslam dinine merak salmış bir Avrupalı süsü verdi, Müslüman cemaatin 

güvenini kazandı. 

Eski bir İsviçre İç İstihbarat Teşkilatı ajanı olan Covassi şimdi Mısır'da yaşıyor.  

Covassi, Kahire'de kendisi gibi müslümanlığı seçen iki Amerikalıyla birlikte oturuyor.  

Kanal 7 haber ekibi, Covassi ile Kahire'de bir iftar sofrasında buluştu.  

 

Birlikte yapılan iftarın ardından Covassi, Cenevre'den Kahire'ye uzanan heyecan dolu 

öyküsünü Ebru Ateş'e anlattı... 

İSVİÇRE İÇ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BANA CENEVRE İSLAM MERKEZİNE 

SIZMA GÖREVİ VERDİ. YAPMAM GEREKEN İSLAM MERKEZİNDEKİ 

MÜSLÜMANLARIN ARASINA KARIŞMAK VE MERKEZİN YÖNETİCİSİ HANİ 

RAMAZAN'A EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ OLMAKTI. TEŞKİLATIM, HANİ 

RAMAZAN'IN MÜSLÜMAN GENÇLERİ ETKİLEYİP IRAK'A İNTİHAR 

KOMANDOSU OLARAK GÖNDERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU"  

Ajan Covassi ilk adımı attı. Cenevre İslam Merkezi'ne hiç şüphe çekmeden sızmayı 

başardı.  

 

"HANİ RAMAZAN'LA 2003 ŞUBATINDA TANIŞTIM. ONDAN, BANA İSLAM 

DİNİNİ ANLATMASINI İSTEDİM. İSLAM İLE SADECE KÜLTÜREL ANLAMDA 

İLGİLENDİĞİMİ SÖYLEDİM"  

Kısa sürede merkezdeki herkesin güvenini kazanan Covassi, görevi gereği Müslüman 

oldu.  

Ancak bu süreçte yaşadıkları, onu derinden etkiledi. Yine de kalbinin sesini bir kenara 

koyup, işini yapmaya devam etti.  

 

SÖZDE MÜSLÜMAN OLDUM, KUR'AN'IN İLK SURESİNİ EZBERLEDİM. GÜNDE 

BEŞ KEZ CAMİYE GİDİP NAMAZ KILDIM. TABİİ Kİ GÖREVİM GEREĞİ. 

GÖREV GEREĞİ OLAN BU DÖNÜŞÜM, KALBİMİN DERİNLİKLERİNDE 

BİRŞEYLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. ANCAK DUYGULARIMI GERİ PLANA İTİP 



İŞİMİ YAPMAYA DEVAM ETTİM"  

 

Covassi, Cenevre İslam Merkezi'ndeki birkaç aylık çalışmasının ardından Hani 

Ramazan'ın masum olduğuna hükmetti.  

 

"HANİ RAMAZAN MEDYANIN VE İSTİHBARAT TEŞKİLATININ YANSITTIĞI 

GİBİ, TERÖRİST FAALİYETLER YÜRÜTEN BİRİ DEĞİLDİ. SADECE ALLAH 

RIZASINI GÖZETEN DÜRÜST BİR DİN ADAMIYDI"  

Ramazan ve merkezdeki diğer müslümanların dürüstlüğü Covassi'yi çok etkiledi.İslam 

dinini seçtiği yalanını daha fazla sürdüremeyeceğini anladı. 

CENEVRE İSLAM MERKEZİ'NDEKİ MÜSLÜMANLAR, HAYATIMDA 

KARŞILAŞTIĞIM EN DÜRÜST İNSANLARDI. ÖZELLİKLE DE HANİ RAMAZAN. 

YAPTIĞIM GÖREV BENİM İÇİN GİDEREK AĞIRLAŞIYORDU"  

 

Vicdan azabı çok uzun sürmedi. Covassi bir süre sonra kalbinin sesini dinleyerek 

müslüman oldu. Artık eski ajan namazlarını görevi gereği değil, inanarak kılıyordu.  

Covassi, Hani Ramazan hakkında teşkilatına temiz raporu verdi. Nevarki teşkilatı ona 

inanmadı. Ondan ısrarla Ramazan'ı suçlu gösteren bir rapor istendi. Ancak Covassi 

bunu yapmayı reddetti ve teşkilattan ayrıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu.  

 

"TEŞKİLATTAN AYRILDIKTAN HEMEN SONRA EVİM SOYULDU. SOKAK 

ORTASINDA DÖVÜLDÜM. BUNUN ÜZERİNE GAZETECİ DOSTLARIMI ARAYIP 

TÜM GERÇEKLERİ ANLATTIM. HABER BASINDA GENİŞ YANKI BULDU"  

 

Covassi, basına verdiği röportajlar sayesinde, teşkilatının masum bir insana iftira 

atarak tutuklama girişimini egelledi. Aynı zamanda basında çıkan heberler sayesinde 

kendi can güvenliğini de sağlamış oldu.  

 

"ÇIKAN HABERLERİN ARDINDAN TEŞKİLAT, DAHA FAZLA KONUŞMAMAM, 

SUSKUN KALMAM HALİNDE, PARA VERİP BENİ GÜVENLİ ŞEKİLDE 

YURTDIŞINA GÖNDEREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. BEN DE BU TEKLİFİ KABUL 

EDİP KAHİRE'YE GELDİM"  

Müslüman olmak Covassi'nin hayatında çok şeyi değiştirdi. Yaptığı iş nedeniyle sürekli 

yalan söylemek zorunda kalan eski ajan Covassi'in hayatında artık yalana yer yok.  

"HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ. ARTIK YALANSIZ BİR HAYATIM VAR. 

AİLEM İSLAMI SEÇTİĞİM İÇİN BANA SIRTINI DÖNDÜ. ANCAK ŞİMDİ 

MÜSLÜMAN ARKADAŞLARIM VAR" 

 

 

 



Çocuklar kurtuldu! 

Fransız Mühtedi Musa Belfort,Nasıl Müslüman oldunuz sorusuna şöyle cevap 

veriyor: 

“Çarşıda hristiyanlık tebliği yaptığım bir tezgahım vardı.Bu tezgahı açıyor,üzerine 

İncil ve diğer kitapları diziyor,insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyordum.Bu işi 

her pazartesi yapıyordum.Yaklaşık bir sene kadar sonra yine bir pazartesi tezgahın 

başında dururken bir Müslüman geldi.Beni dinledi ve sonra şunu söyledi: 

    

Fransız mühtedi Musa Belford, Altınoluk dergisine verdiği mülakatta "İlk günah 

kafamı karıştırıyordu" demişti. Şöyle söylüyordu:  

"Araştırmalarıma devam ederken bir taraftan da Kur’an okumaya başladım. Beni 

ilk düşünceye sevkeden ayet Allah’ın Adem aleyhisselam’ı affettiğini söylediği ayet 

oldu. Allah ilk günahı affetmişti. İncil’de ise bu söylenmiyor, Adem aleyhisselam’ın 

günahının, insanlığı günaha sürüklediği söyleniyordu. Halbuki Yeni Ahit’te bir 

kişinin günahı herkese mal ediliyordu. Merhametli bir Allah nasıl olur da bir 

kişinin günahını herkese mal edebilirdi? Bu beni derinden sarstı ve burada 

Kur’an’a hak verdim.... Hadi İsa aleyhisselam bu ilk günahı temizledi diyelim, 

İsa’ya gelinceye kadar aradan geçen 5 bin sene içerisindeki insanların durumu ne 

olacaktı? Bu soru hayatımı alt üst etti." (Altınoluk, Mart 2004, sayı 217) 

Bu mülakatı, Katolik kilisesi'nin "vaftiz olmadan ölen çocukların ne olacağı"na 

ilişkin yeni kararına dair haberleri okuyunca hatırladım. Katolik kilisesi, daha önce 

bu çocukların ne cennete, ne cehenneme gideceğine, Limbos denilen bir yerde 

kalacağına inanmıştı. Bu inancın kökeninde ilk günah, çocukların da bu günahla 

doğduğu ve ancak vaftiz edilerek bundan kurtulacağı inancı vardı. Aradan 2 bin yıl 

geçtikten sonra Vatikan'ın Uluslararası İlahiyat Komisyonu gerçeği fark etmiş ve 

"İlk Günah" inancında müthiş bir revizyona karar vermişti. Bundan böyle 

çocuklar vaftiz olmadan ölse dahi Allah'ın sonsuz rahmeti gereği cennete 

gideceklerdi.  

Elhamdülillah! 

Çocuklar kurtulmuştu.  

Hristiyanlık İslam'a doğru bir adım atmıştı.  

Ama bu arada, 2 bin yıl içindeki çocuklar ne olmuştu, bunu Katolik İlahiyatına 

sormak gerekmiyordu. Bir de, Hristiyan Papazlar Kadrosunun, din üzerinde 

böylesine belirleyici olup olamayacağını sorgulamaya ihtiyaç yoktu...  

Çocuklar kurtulmuştu ya?  

Hristiyan ilahiyatını sorgulamayı Musa Belfort'lara bırakmalıydık! 



Sen bana dinini anlattın.Peki benim dinimi biliyor musun sen?Merak edip bir 

camiye gittin mi?Hiç Kur’an-a göz attın mı?Eğer sen başkasının dinini 

bilmiyorsan,nasıl doğruyu tebliğ ettiğine inanabilirsin ki?Doğruyu bulmak,ancak 

mukayese ile olur. 

O zaman bu uyarıyı çok fazla dikkate almamıştım. 

Sonra düşünmeye başladım.Söyledikleri doğruydu.Müslümanlığı 

öğrenmeliydim.İçimde,gidip Müslüman ülkelerde misyonerlik faaliyeti yapmak 

isteği uyandı. 

Papazdım,Kuranı okumaya başladıktan sonra bütün görüşlerim alt üst 

olmuştu.İncildeki isa aleyhisselamla Pavlosun öğrettiği isa arasında fark vardı.Bunu 

anladıktan sonra günbe gün daha çok Müslümanlığa yaklaştığımı,hristiyanlıktan 

uzaklaştığımı hissettim. 

Ve bir Pazar günü kilisede ayin sırasında koroya ilahi söyletiyordum.İlahi teslisle 

alakalı idi.O esnada çok güçlü bir şekilde islama çağruldığımı hissettim.Eve 

döndüğümde kalbimin’Allah Allah’diye attığını hissediyordum.O hal içerisinde bir 

elime Kuranı,bir elimede İncili aldım:’Rabbim!Kitabın hangisi ise bana göster’diye 

Allaha dua ettim.Misyoner olarak bir Müslüman ülkeye gitmek üzere tüm 

hazırlıklarımı bitirmiştim.Eğer Müslüman olursam büyük bir bedel ödeyeceğimin 

farkına vardım.Herşeyimi kaybedecektim.O anda hamdolsun Allah yardım 

etti.Kalbim Kurana aktı ve Müslüman olmaya karar verdim.Ne olursa olsun o bedel 

ödemeye karar verdim. 

Bir Müslüman derneğe gittim.İmama tüm hikayemi anlattım.Çok şaşırdı.Sonra 

abdest aldım,şehadet getirdim ve ismimi seçtim.Dernekteki yirmiye yakın 

Müslüman beni gözyaşları içerisinde tebrik ettiler.Bir kardeş’Allah birisini sevince 

onun kalbini İslama açar’dedi.Çok sevindim.Yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. 

 

 

 

 

AMERİKALI SUFİ, ŞEYH RAGIP  

 

Musevi olarak doğan ve yıllar sonra Müslüman olan Robert Frager, aslında bir psikoloji 

profesörü. 'Ben ötesi psikoloji' üzerine çalışmalar yapan ve 20 yıldır Cerrahi tarikatının 

üyesi olan Şeyh Ragıp'la İstanbul'da görüştük. 

 

Eşi Türk, kendisi Amerikalı, hem psikoloji profesörü hem de sufi... Kulağa oldukça 

karışık geliyor ama Prof. Dr. Robert Frager, yani buradaki adıyla Şeyh Ragıp, 

Kaliforniya'daki "The Institute Of Transpersonal Pyschology/ Ben ötesi Psikoloji 

Enstitüsü"nün kurucusu ve bir Cerrahi şeyhi. Stanford Üniversitesi'nin karşısında 



bulunan enstitüyü 1975'de kuran Frager, Harvard'da sosyal psikoloji üzerine doktora 

yapmış. Ardından yine Harvard ve UC Berkeley'de psikoloji dersleri vermiş. Aynı 

zamanda Aikido'da 7. derece siyah kuşak sahibi olan Şeyh Ragıp, şimdi Amerika'da 

hem psikoloji çalışmalarına devam ediyor, hem tekkede tasavvufu anlatıyor, hem de 

Aikido hocalığı yapıyor. Yılın belli günlerinde İstanbul'daki evinde kalan Frager'le, 

ilginç hayat öyküsünü konuştuk. 

 

* Öncelikle "Ben ötesi psikoloji" ne demek, klasik psikolojiyle arasında ne fark var anlatır 

mısınız? Ben ötesi psikoloji, psikoloji biliminde "dördüncü ekol" olarak kabul edilir. 

İnsanın varolabilmesi için temel ihtiyaçlarından birinin de kendi potansiyelini, 

yaratıcılığını kullanmak olduğunu savunur. Örneğin, bir kuş uçtuğu sürece kuştur. 

Kanatları olmazsa uçamaz ve hasta olur. İnsan da kapasitesini ve yaratıcılığını 

kullanmadığı sürece hastadır aslında. Herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir güç 

vardır. Bunun için insanın öncelikle kendinden daha güçlü bir şeye inanması gerekir. 

Bunun adına ister Tanrı deyin, isterseniz başka bir şey... Çünkü açıklayamadığınız 

mistik güçler vardır. Örneğin ruh.. Ruh nedir, neden yapılmıştır, bunu kesin olarak 

hiçbirimiz bilmiyoruz. Oysa herkesin içinde yakılmayı bekleyen bir ışık vardır. Bu ışığı 

açık tutabildiğimiz sürece gücümüzü de sonuna kadar kullanabiliriz. 

 

* İnsanların kendilerinden daha güçlü bir varlığa ya da Tanrı'ya inanıp inanmamaları 

psikolojilerini nasıl etkiliyor? Ben kendimden daha güçlü bir varlığa inanıyorum. Çünkü 

gerçek şu ki biz de düşündüğümüzden çok daha güçlü varlıklarız. Dünya gizemli 

şeylerle dolu. Açıklayamadığımız, bilmediğimiz çok şey var. Bunları görmezden gelir ve 

kendimizi modern biyolojinin söylediği gibi "sadece bir beden"den ibaret görürsek, çok 

kısıtlanmış bir hayat olur bu. "Bu dünyaya böyle geldik ve böyle gideceğiz" derse, insan 

daha fazlası için neden uğraşsın ki? Tanrı'ya ya da kendinden daha güçlü bir varlığa 

inanmayan insanlar, bir süre sonra bu tür bir boşluğa düşüyor. Hayat onlar için 

anlamsızlaşıyor ve mutsuz oluyorlar. Bence 21. yüzyıl psikoloji bilimi insanın spiritüel 

inançları üzerine daha fazla eğilmeli. 

 

* Peki bu psikolog-hasta ilişkisine nasıl yansıyor? Bizim enstitümüz insanların 

sorunlarına inançları doğrultusunda eğilmenin önemi ve yöntemleri üzerinde çalışıyor. 

Bu bir anlamda da manevi rehberlik. Bunun için Musevi, Hıristiyan, Budist ya da 

Müslüman olmanız hiç farketmez. Ben ötesi psikoloji, inançlarının insan psikolojisi 

üzerindeki öneminin asla gözardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Çünkü diyelim siz 

Tanrı'ya inanan bir hastasınız ama psikoloğunuz Tanrı'ya inanmıyor. Bu noktada size 

yardımcı olabilmesi mümkün olmaz.. 

 

* Siz aynı zamanda bir Cerrahi şeyhisiniz. Tasavvufla ne zaman ve nasıl tanıştınız? Ben 

11-12 yıl süreyle Budizm, yoga ve meditasyon üzerine eğitmenlerle çalıştım. 

Kaliforniya'daki enstitümüze her dinden ve inançtan din adamları gelip, konuşmalar 

yapıyordu. 1980'de Sufizmle ilgilenen bir arkadaşımız da, İstanbul'dan Muzaffer Özak 

isimli bir hocayı davet edeceğini söylemişti. Bir gün odamda telefonla konuşurken, 

kapım hafif aralıktı ve hiç tanımadığım, sakallı bir adam içeri girdi. Gözlerime baktı ve 



benim için zaman orada durdu. Sanki zihnimi okuyordu... Sonra tanıştık, Cerrahi 

tarikatının şeyhi olduğunu öğrendim. 

 

* Neydi onda sizi bu denli etkileyen? Hayatımda o güne kadar Hindistan, Japonya gibi 

birçok yerde, çok sayıda ruhani liderle tanıştım ama onun gibisine rastlamadım. 

Öncelikle kişiliğine, insanlığına aşık oldum. Konuşmalarını dinledim, anlattıkları çok 

etkileyici, sofistike şeylerdi. Bir de onu diğerlerinden ayıran; sizin benim gibi normal bir 

hayat süren, çoluk çocuğu olan, üstelik hayatını kitap satarak kazanan bir insan 

olmasıydı. Yani bu kadar özel bir insan olması için kendini bir tapınağa ya da bir 

mağraya kapatması gerekmemişti. 

 

* Siz daha önce dindar biri miydiniz, nasıl Müslüman oldunuz? İşin ilginç tarafı ben 

Musevi'ydim. Şeyh Muzaffer'den çok etkilenmiştim ama yine yogama, meditasyonuma 

devam ettim. Bir yıl sonra tekrar ziyarete geldi. Bir gün biz otururken genç bir kız geldi 

ve sufizmle ilgilendiğini, Amerikalı birinin sufi olup olamayacağını sordu. Muzaffer 

Efendi "Tabii, elbette" dedi. Sonra kız ağlamaya başladı, "Öyleyse ben de sizin 

dervişiniz olabilir miyim?.." Muzaffer efendi kızın saçlarını okşayıp, "Sen benim 

manevi kızım oldun bile" diye karşılık verdi. Bunlara şahit olduğum an ben de böyle 

birinin manevi oğlu olmak istediğimi anladım. Odadan nasıl çıktığımı bilmiyorum 

çünkü ağlamaya başlamıştım. O gün şahadet getirdim. 

 

* İslam dinini tanıyor muydunuz? Hayır, açıkcası ben yavaş yavaş Müslüman oldum. 

Kuran'ı ve İslam'ı sonradan tanıdım. 

 

* Şeyh Muzaffer'in kitap sattığını söylediniz... Nerede, ne kitabı satıyordu? İstanbul'da 

Sahaflar Çarşısı'nda bir kitap dükkkanı vardı. Kapalı Çarşı'nın arkasındaki camiide 

hocaydı aynı zamanda. Babası da bir şeyhmiş, öleli tam 20 yıl oldu. 

 

* Tasavvufla insanlar nasıl tedavi ediliyor, öğretilerinin olumlu etkileri neler? Tasavvufun 

insana ve egoya bakışı mükemmel. Psikoloji üzerine bunca yıldır çalışan insanlar 

olarak, bugüne dek bildiklerimizin çok ötesinde şeyler söylüyor. Örneğin sufilerin 

egolarını böylesine terbiye etmiş olmaları beni çok etkiledi. Bir de tasavvufun size 

söylediği çok güzel bir şey var; sevmeyi bilmek. Kendinizden başkasını sevmediğiniz 

zaman mutsuz olmanız kaçınılmaz. Etrafıma baktığımda içlerinde kapkara boşluklar 

olan bir yığın insan görüyorum. Düzenin kendisi ve egoları, onlara hep daha fazla şeye 

sahip olmalarını söylüyor çünkü. Başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kuramıyor, sevmeyi 

bilmiyorlar... Şeyh Muzaffer'in anlattığı çok güzel bir öyküsü vardı. Bir gün yanına bir 

adam gelmiş ve "Ben de bir sufi olmak istiyorum" demiş. O da sormuş, "Hayatında hiç 

bir kadına aşık oldun mu?" Adam "Hayır" demiş. Muzaffer efendi de ona "Sen git önce 

bir aşkı öğren" demiş. Aşkı bilmek, tanımak, bir başkasına sevgiyle bağlanmasını 

bilmek hayatta mutlu olmak için birinci koşuldur. 

İlknur K.AKMAN 



güzel gören, güzel düşünenler için.  

 

 

9/3/2006 - Risale-i Nurların Batı’ya vereceği çok şey var 

Mary Weld, 1949'da 6 çocuklu Katolik bir ailenin beşinci çocuğu olarak İngiltere'de 

doğdu. Rahibelerin yönettiği bir okulda eğitim gördü. Durham Üniversitesi'nde "Şark 

Araştırmaları" okudu. 1982'de aynı okulda doktora yaparken Müslüman oldu ve 

Şükran Vahide adını aldı. 1985'te İstanbul'a yerleşti. Nur Risaleleri üzerinde çalışmalar 

yaptı. Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı ile evlendi. 

 

 

Röportaj teklifi Etkileşim Yayınevi'nden geldi. Türkiye'de yaşayan bir İngiliz kadın, 

Mary Weld, Said Nursi hakkında bir kitap yazmıştı. Acaba kendisiyle tanışmak ister 

miydim? Kitabı gönderdiler. İnceledim. Sıkı bir araştırmanın süzgecinden geçmiş, 

okunası bir kitaptı. Fakat yazdıklarından çok kendi hikayesini merak ettim. Müslüman 

olup Şükran Vahide adını alması ve Mehmet Fırıncı'yla evlenmesi romancı yanımı 

kışkırtmıştı. Sarıyer'deki evlerine gittiğimde Şükran Hanım'ı aşırı ketum buldum. 

Kurduğu cümleler çok kısaydı, geçmişine ve özel yaşamına dair pek açıklayıcı değildi. 

(Tabii o cümleleri birleştirdiğim için siz bunu fazla hissetmeyeceksiniz) Ne giyiminde ne 

evin döşenmesinde İngiliz asıllı olduğuna dair bir işaret yakalayabildim. Evliliği 

"hizmet" kolaylaşsın diye gerçekleşmişti. Bunlar bende derin bir hüzün uyandırdı. 

Yaptığı onca değerli çalışmaya rağmen "kaybolmuş" bir insan gibi gördüm onu. Tabii 

bu sadece kişisel bir izlenim. İşin gerçeği böyle olmayabilir… 

 

 

Sözler, Mektûbat, Lem'alar, Şuâlar, İşaratü'l-İ'caz ve birçok küçük risale ve kitapları 

Türkçeden İngilizceye çevirdiniz. Said Nursi'nin Türkçesi Türkler için dahi çok zordur. 

Siz dilimize bu denli vâkıf mısınız? 

 

Biz Risaleleri okuyarak Türkçe öğrendik zaten. Üniversitede Farsça, Türkçe, Arapça 

okudum. Öz Türkçe fazla bilmiyorum. Daha ziyade eski sözcükleri biliyorum. Şimdiki 

insanlar için belki ağır gelebilir Risalelerin dili. Bana zor gelmedi. Bir Kur'an tefsiri 

olarak asıl mefhumları, konseptleri ve üslubunu öğrendikten sonra hiç zorlanmadım. 

Sözlüklerle, adım adım öğrendim. 

 

Risalelerle ilk karşılaştığınızda kaç yaşındaydınız? 

 

28. İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde Ortadoğu çalışmaları üzerine lisans yapmış ve 

doktoraya başlamıştım. İslamiyet'e ilgim vardı. 70'lerde bütün gençler arayış içindeydi. 



Ben de herkes gibi hayatın manası nedir, diye soruyordum. Umumi bir protest hava 

vardı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde mahrumiyet içinde yaşayan insanlar için adalet ve 

eşitlik isteyen o gruplara katılmadım. Giderek İslamiyet ile daha fazla ilgilenmeye 

başladım. Said Nursi'nin bazı kitapları Amerika'da tercüme edilmişti. Bir Türk verdi 

bana. Çevremde yabancı talebeler vardı. Araplar, Türkler, Malezyalılar... Onlar iyi 

insanlardı. Sonra Ramazan geldi ve ben oruç tuttum. Müslüman değildim henüz. Fakat 

Ramazan'ın sonunda namaz kılmaya başladım. O arkadaşlardan biri fotokopi vermişti 

bana; abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır falan, o kâğıda bakarak öğrendim. O sene 

Müslüman oldum; fakat bu uzun bir sürecin son noktasıydı. Müslüman olduktan sonra 

orada kaldım ve Risalelerle ilgilendim. Hoşuma gitmişti; çünkü iman meseleleri 

hakkındaydı. Tercümeleri azdı. Daha iyi anlayabilmek için, kendi kendime sözlüğe 

bakarak kelime kelime tercüme ettim. İlk tercüme ettiğim, Ene Risalesi'ydi. Yani 

insanın egosu üzerineydi. Çok enteresan buldum. 

 

İnsan birdenbire bir dini bırakıp öbür dine nasıl geçer? 

 

Ben Katolik olarak yetiştirildim. Rahibelerin yönettiği bir okula gitmiştim. Fakat 

ayrıldıktan sonra katıldığınız dünyada, önceden öğrendiğiniz dinle ilgi kuramıyorsunuz. 

O zaman dini bıraktım. Din okulda kaldı. Bu okul bizim ailenin geleneğinde var. Bütün 

kardeşlerim, hepimiz bu gibi okullara gönderilmiştik. Bir din okulu burası, bir 

manastır. İlkokuldan başlayarak üniversiteye kadar devam eden... Fakat çok akademik 

bir yer değildi. Dış dünyaya kapalı bir yerdi. Okulun dışındaki dünya bambaşka tabii. 

 

Anne ve babanızla dinî mevzuları konuşuyor muydunuz? 

 

Hayır. Zaten babam hastalandı ve öldü. Nesi vardı bilmiyorum. Ailemle diyaloğum 

yoktu. Hepsi dindar insanlardı. İsteseydim konuşabilirdim. Fakat fazla sorgulamadım. 

Okulum yatılıydı. Bazı tatillerde evimize bile gidemedim. Bazı problemler, hastalıklar 

vardı. Birbirimizden kopuktuk. 

 

Müslüman oluşunuzu aileniz nasıl karşıladı? 

 

Belki bırakırım diye baskı yapmadılar. 31-32 yaşındaydım, fazla bir şey yapamazlardı. 

İngilizler böyle durumlarda büyük tepki vermezler zaten. 

 

1985'te Türkiye'ye geldiğinizde bir kültür şoku yaşadınız mı? 

 

Yaşamadım. İngiltere'de iki-üç sene Müslüman olarak yaşadıktan sonra buraya 

geldiğim için sorun olmadı. Daha ziyade Fatih'te kaldım. 

 

Koyu dinî bir muhitte, tek başınıza bunalmadınız mı? 

 

Yok. Yaşamımı sürdürebildim. Memnun oldum aslında. İnsanlar yer bulmama ve eşya 

teminine yardımcı oldular. 



 

Entelektüel olarak Risale okumak ayrı şey, farklı kültürde insanlarla yaşamak ayrı 

şey... 

 

Tabii o zaman yeni Müslüman'sınız, öğrenmek istiyorsunuz. Gözünüz başka şey 

görmüyor. Yaşam tabii farklıdır burada. Fakat tek başınasınız, herhangi bir baskı 

altında değilsiniz. Eski halimden koptuğum için fazla zor gelmedi bana yani. Ondan 

sonra evlendim. 

 

Müslüman olur olmaz örtündünüz. Örtünmenin bin türlü yolu var. Siz en geleneksel 

şeklini tercih etmişsiniz. Neden? 

 

Çünkü bulunduğum yerdeki Müslümanlar böyleydi. Onların da çoğu Arap'tı. Böyle 

gördüm, böyle uyguladım. 

 

Kendi stilinizi yaratabilirdiniz. 

 

O aklıma hiç gelmedi. Yani durumu kabul ediyorsun. Böyle kapanmak gerekli diye 

düşünüyorsun. Daha sonra da değiştirmek aklıma gelmedi. Benim örtünme şeklim daha 

pratik geliyor. 

 

İngiltere'yi özlüyor musunuz? 

 

Hayır. Faydası yok yani özlemenin, kendini yormanın. İstemeseydim buraya gelmezdim. 

Güzel bir yer burası. 

 

Dilinizi özlüyor musunuz? 

 

İngilizce kitap okuyorum. Bu yüzden daha ziyade İngilizce düşünüyorum. Ama Türkçe 

konuşuyorum. 

 

Ana dilinizi fazla kullanmıyorsunuz. Ülkenize gitmiyorsunuz. İstanbul'da da farklı 

ortamlarda bulunmuyorsunuz. Bu kadar içe dönüklük iyi mi kötü mü? 

 

Ben iyi ya da kötü diyemem. Böyledir yani. İnsan duruma göre hareket ediyor. 

 

Sanat, spor, sinema? 

 

Pek gitmiyorum. 

 

Mary Weld'i özlüyor musunuz? 

 

Yok, hiç özlemiyorum. Her şeyin seyri vardır. Elhamdülillah, önceki hayatımda 

okumasaydım, şöyle böyle yapmasaydım bu işi yapamazdım. O zaman şükretmek lazım. 



 

Evinize baktım. Burada kendi kişiliğinizin yansımalarını görmek istedim. İngiliz stiline 

dair hiçbir iz yok… 

 

Niye olacak ki? İşte böyledir. Alıştık zaten. Bizkaç senedir buradayız. Ben daha ziyade 

evdeyim. Yazıyorum, tercüme yapıyorum. İngilizce olarak daha ziyade Risale-i Nurları 

dışarı tanıtmada çalışıyorum. 91'den beri her iki senede sempozyumlar oluyor 

biliyorsunuz. 

 

Said Nursi bugün yaşasaydı ona ne sorardınız? 

 

O 1960'ta vefat ettiğinde demirperde, Sovyet Bloku vardı. Komünizme ve materyalist 

cereyanlara karşıydı. Tabii zahiren, dünyanın durumu çok değişti. Fakat esasen belki o 

kadar fazla değişmedi yani. Cenab-ı Hak'tan gelen mesajlarla modernizm, Darvinizm, 

ateizm gibi salt aklın ürettiği cereyanları mukayese eder ve insanlığın saadeti ve 

kurtuluşu ancak vahiyle olur der. Şimdi 2006'dayız. Demirperde yıkıldı, yeni dünya 

düzeni, globalizm var. Fakat bu iki cereyan devam ediyor. Aslında o topyekün Batı'ya 

karşı değildi. Batı medeniyetinde vahiy, İsa Peygamber'in getirdiği mesajlar da vardı; 

fakat felsefe kısmı galip geldi. Belki şunu sorardım. Yani bu iki cereyan şimdi aynen 

devam ediyor mu? Yani vahiy ve felsefe mukayesesi modelini bugünkü dünyayı 

anlamak için kullanabilir miyiz? Çünkü v ahiy galip olmazsa, dünyaya anarşi hakim 

olur demişti. Ve biz gördük bunu. 

 

Bu, cevabını bildiğiniz bir soruyu onaylatmak olurdu. Ben olsam ona "Senin bıraktığın 

Kürtler ile şimdiki Kürtler arasındaki farklar neler?" diye sorardım. Çünkü 

kitabınızdan öğreniyoruz ki "Kürtler ecnebi himayesinde bir muhtariyeti asla kabul 

etmezler. Onun yerine ölmeyi tercih ederler." diyor o zamanki isyanlar sırasında. 

Bugünkü manzaraya baktığında acaba ne söylerdi? 

 

Said Nursi, ilk önce Kürtlere Müslüman olarak baktı. Şimdiki durumları hakkında bir 

şey söyleyemeyeceğim. Fakat, Said Nursi, o zaman -ki bu iki makalesi 1920'de, Paris 

Barış Konferansı esnasında, emperyalist oyunların oynandığı günlerde yazılmış- 

Kürtlerin Müslüman kimliğini ön plana çıkartarak onları bu oyunlarda kendilerini 

kullandırmamalarını istedi. Said Nursi, hep birlik ve bütünlük için çalıştı. 

 

Said-i Nursi bugün yaşasaydı Ermeni, Yahudi ve Rum azınlıkların problemlerine 

bakışını merak etmez miydiniz? 

 

Sorunuzu tam anlayamadım. Şimdi, teorik olarak azınlık yoktur ki problem olsun. 

Fakat belki hatırlatmakta fayda var: İkinci Meşrutiyet yıllarında Said Nursi meşrutî 

hükümeti ve dolayısıyla bütün Osmanlı unsurlarına eşit sivil ve siyasî haklar 

verilmesini, can-ı gönülden destekledi. Meşrutiyet'in hem İstanbul'da hem Doğu 

Anadolu'da halklara kabul ettirilmesi için gayret gösterdi. Ayrıca eşit hakların vs. 

verilmesi hakkındaki argümanlarını İslam şeriatından alınmış prensiplerle destekledi. 



Kendisi için bu mesele problem teşkil etmedi ve onu gerekli gördü. 

 

Risaleler ikna edici 

 

Said-i Nursi Batı'da diğer Müslüman düşünürler kadar çok tanınmıyor. Size göre onun 

diğerlerinden farkı nedir? 

 

Batı'da Said Nursi diğer Müslüman düşünürler kadar tanınmış değil; ama her geçen 

gün orada neşredilen kitap, makale vs. sayesinde çok daha iyi tanınıyor. Bana göre, 

Batılılar ve Müslüman olsun olmasın bütün insanlar için önemi şundan: İslam'ın esas 

akide ve inançları için ikna edici kanıtlar sunması, Kur'an'dan alınmış bir düşünce 

sistemi çerçevesinde bir insanın kendi düşüncelerini kolayca açıklayabileceği iman ve 

imansızlık tahlillerini takdim etmesi, bulunduğumuz dünyayı Allah'ın varlığını bildiren 

ayetler olarak görmeyi öğretmesi… Bu yaklaşım, Batı'da Aydınlanma sonrası düşünce 

cereyanlarından ortaya çıkan birçok sorunu çözüyor, varlığın dünya ve ötesiyle uyumlu 

bütünlüğünü ispat edip inanan insanı inşa ediyor. Bana göre, Risale-i Nurların Batı'ya 

vereceği çok şey var. Çünkü post-modern veya post-post modern bir ortamda olan 

insanlar "spirituality" içinde arayışlarına cevaplar arıyorlar ve maalesef sık sık yarım 

hakikatlerle veya sapık akımlarla yollarını şaşırıyorlar. 

 

Evlenmek hiç aklıma gelmemişti 

 

Evliliğiniz nasıl oldu? 

 

Buraya geldiğimde bu işler münasebetiyle tanıştık. Çok yardımsever, iyi bir insan. 

Fakat tabii evlenmek hiç aklıma gelmedi. Evlenmek için gelmedim buraya yani. Bazı 

işler vardı, onları yaptım. Bittikten sonra başka işe başladım. Fakat sonsuza kadar 

burada mı kalacağım bilmiyordum. İşte kısmetimiz buradaymış. Evlenmeyi kendisi 

teklif etti. Herhalde hizmetler için, daha kolaylık olsun diye. Çünkü zorluklar oluyor 

tabii yalnız bir kadın olarak. Bütün resmî işleri kendim yapıyordum. O bakımdan 

kolaylık yani başka birinin olması. 

 

Aranızda epeyce bir yaş farkı var. Sizi himayesine mi aldığını düşündünüz? 

 

Herhalde. Tabii insanın duyguları vardır. Sevmeseydim evlenmezdim. 

 

Mehmet Bey Nur talebesi olmasaydı ilginizi çeker miydi? 

 

Herhalde tanımazdım. Daha çok bu camiada bulunuyordum. Şimdi de böyle, daha 

ziyade burada çalışıyoruz. 

 

Hiçbir zaman başka grupları, başka insanları merak etmediniz mi? 

 

Risaleleri şahsen çok faydalı bulduğum için daha ziyade onlara çalıştım. 



 

Hiç İngiliz arkadaşınız, mektuplaştığınız, görüştüğünüz kimse yok mu? 

 

Çok az. 

 

Buna üzülüyor musunuz? 

Böyle olmuş işte… 
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Papaz yardımcısı iken Müslüman olan SİNAN YORULMAZ: ÖLÜM TEHDİTLERİ 

ALIYORUZ! 

 

Sinan Yorulmaz... Uluslararası Tarsus Protestan Kilesesi’nin Evanjelik Başpapazı iken 

Müslüman olan İlker Çınar’ın yardımcısıydı... Çınar’la birlikte Yorulmaz da Müslüman 

oldu. Ve İlker Çınar gibi SİNAN YORULMAZ da Gerçek Hayat’a konuştu...  
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Siz, Başpapaz İlker Çınar’ın yardımsıydınız ve onunla birlikte İslam’a döndünüz... 

Evet, ben de Müslüman oldum. Gönülden, samimiyetle İslam’a bağlıyım artık. 

Kaç yaşındasınız? 
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25 yaşındayım. 5 yıldır Hıristiyan’dım.  

Nasıl Hıristiyan olmuştunuz? 

Eski Protestan Başpapazı İlker Çınar aracılığıyla İzmir’de bir seminere katılmıştım. 

İlker Çınar, 1987’den beri Hıristiyan camiasının içindeydi.  

Tebrik ederiz Müslüman olduğunuz için. 

Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. 

Ne zaman Müslüman oldunuz? 

1 ay oluyor. Kurban Bayramı’ndan biraz önceydi. 

Müslüman olmanıza yol açan belirgin bir etken var mı? 

Hıristiyanlığın, Türkiye üzerinde oynanan siyasi oyunların bir aracı olarak 

kullanıldığını açıkça gördük. Bazı dış güçler, özellikle Aleviler ve Kürtlerin 

Hıristiyanlaştırılmasını istiyordu bizden. Amerikan konsolosluğundan bize direktifler 

geliyordu. “Ülke içinde faaliyet göstermede zorluk var mı, emniyet güçleri sorun 

çıkarıyor mu?” diye soruyorlardı bize. Emir veriyorlardı. “Alevi ve Kürtlere 

Hıristiyanlığı anlatın” diyorlardı. Biz Müslüman olduk ve Türkiye içindeki Protestan 

kiliselerini, ne yapmak istediklerini, gelen emirleri belgelerle açıklama yoluna gittik.  

Alevi ve Kürtlerin Hıristiyanlaştırılmasını kim istiyor tam olarak? 

Dünya Kiliseler Birliği’nde alınan kararlar arasında var bu. Alevi ve Kürtlere 

yoğunlaşılması. 

Başka? 

“Milli duyguları gelişmemiş insanlarla ilgilenin onları Hıristiyan yapın” dediler.  

İyi de, Aleviler ve Kürtler arasında Türkiye’ye bağlı insanlar çok sayıda, değil mi? 

Haklısınız. Alevi ve Kürt vatandaşlarımız çoğunlukla bu oyunlara gelmiyorlar. 

Türkiye’ye bağlılar. Sadece bazı ateistleşmiş, Alevi kültüründen kopmuş insanlar, kafası 

karışmış Kürtler ve İslam inancından uzaklaşmış, milli kültürü çözememiş insanlar 

hedefe alınıyor. Onlar tuzağa düşebiliyor. 

Müslüman olmanızın sebebi, Hıristiyanlaştırmanın Türkiye’ye zarar verdiğini görmeniz 

miydi? 

Bu birinci sebep. Vatanımızla inancımız arasında kaldık. Hıristiyanlığın bir siyasi araç 

haline getirildiğini gördük. Biz, inancını samimi şekilde yaşayanlara bir şey demiyoruz. 

Ama söz konusu olan, ülkenin birlik ve beraberliğinin sarsılması ise bir burada yokuz.  

Vatanla inanç arasında kalmayı, biraz açar mısınız? 



Biz Hıristiyan olduğumuz için, sanki artık Türk değilmişiz gibi bir durum oldu. Türkiye 

artık bizim ülkemiz değildi adeta. Alevilerin, Kürtlerin Türkiye’yle bağını koparmak 

için onların Hıristiyanlığa davet edilmesi isteniyordu. Bu gayet açık.  

Sizden başka ne istiyorlardı? 

Mesela bize, Irak’ı işgal eden Amerikan askerine dua etme direktifi geliyordu! Ben 

Amerikan askerine niye dua edeyim ki? 

Ülke bölünmesin diye mi Müslüman oldunuz yani? 

Bir bakıma evet. Bir bakıma da kendi kurtuluşumuz için. Kabul ediyorum, normal bir 

Müslüman olma hikayesi değil bizimki. Fakat, biz İslami hayatın güzelliklerini 

yaşamaya çalışıyoruz.  

Eski bir papaz olarak, imamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

İmamlar, papazlardan inanç bakımından çok farklı. Hıristiyanlar, İslam’daki Allah’ı 

gerçek tanrı saymıyorlar. Peygamberimizi [sallallahu aleyhi vesellem] bir sahtekar ve 

yalancı olarak görürler. Bir Müslüman’a sorsanız “Hıristiyanın Allah’ıyla bizimki aynı” 

der. Hıristiyan ise “Hayır” der, “Onların Allah’ı şeytanın bir çeşididir.” Müsülümanlar, 

imamlar daha merhametli, daha sevecen, dürüst.  

Sizin kilisedeki pozisyonunuz neydi? 

Ben iki yıl önce Tarsus Protestan Kilisesi’nde Pastör’ün yani İlker Bey’in asistanlığına 

getirildim 

Peki, önce İlker Bey mi Müslüman oldu? 

Biz her hafta biraraya gelip konuşuyorduk. “Bu faaliyetleri yapıyoruz ama ülkemize 

zarar gelmesin?” dedim. O da bana dedi ki “Sinan haberin olsun, durumlar karışık” 

deyip olan biteni açıkladı. Ben de ona “Bu iş çığırından çıkıyor” dedim. O da bana 

“Yıllarımızı, gençliğimizi verdik ama bu işten sıyrılmalıyız” dedi.  

Misyoner miydiniz? 

Evet. Bu faaliyetin içindeydik.  

Namaz kılıyor musunuz? 

Elbette. Yeni başladık ama devam ediyoruz.  

Yıllarınız kilisede geçti, şimdi camiye gidiyor musunuz? 

Cumaları gidiyoruz. 

Müslümanlar size nasıl davranıyor? 



Müthiş. Öz dinimize döndüğümüz ve gerçekleri açıkladığımız için bize sahip çıkıyorlar. 

Türkiye’nin Müslüman halkını, halkımızı çok seviyoruz. Hepsine müteşekkiriz. 

Hıristiyan olarak mertebeniz vardı. Müslüman oldunuz ve kürsüden indiniz. Neler 

hissediyorsunuz? 

Evet, sıradan bir vatandaşız artık. 

Maaşınız vardı değil mi? 

Evet. Maaş + prim. Kilisemizi ziyaret eden yabancılardan para da alıyorduk. 

Yurtdışından geliyorlardı. Turistler ve misyoner grupları gelirdi. İnanç turizmi 

kapsamında gelenler, Türkiye’de yeni kiliseler kurmak isteyenler bizi de destekliyordu 

parasal olarak. 

Ne kadar kazanıyordunuz? 

Bunu söylemek istemiyoruz.  

Şu anda Müslüman oldunuz ve maaş yok? 

Yok. 

Ne olacak? 

Bir-iki hafta sonra bakacağız. 

Papazlık dışında bir mesleğiniz var mıydı? 

Muhasebeciyim.  

Aileniz Müslüman mıydı? 

Evet. 

Hıristiyan olmanızı nasıl karşılamışlardı? 

Tepki göstermişlerdi biraz. Rahmetli babam özellikle çok üzülmüştü. Şimdi İslam’a 

döndüğümü göremediği için üzgünüm. 

Allah rahmet eylesin. 

Amin. 

Müslüman olduğunuzu duyunca anneniz ne dedi? 

Müthiş bir sevinç duyuyor. Önceden pek görüşemiyorduk. Şimdi görüşüyoruz.  

Kardeşleriniz? 



4 kardeşiz. İkisi büyük biri küçük benden. Kardeşlerim “Yuvaya hoş geldin” diyorlar.  

İlker Bey ve siz misyonerlerin niyetlerini deşifre ettiğiniz için ölüm tehditleri 

alıyorsunuz. Kim bu tehdit edenler? 

Emniyet güçlerimiz araştırdı bu kişileri. Cep telefonu mesajları gönderiyorlar. “Artık 

sen ölü bir insansın” gibi. İlker hocama “İlker bey çok ayıp ediyorsunuz, biz hâlâ sizin 

ruhunuzun kurtulması için dua ediyoruz ama artık siz bir ölüsünüz” diyorlar. 

Telefonda konuşanlar: “Sizi mahkemeye vereceğiz, süründüreceğiz, pişman edeceğiz” 

diyorlar. İlker Hocam ağır tehditler alıyor. Hemen her gün geliyor tehdit mesajları. Dün 

akşam da ölüm tehdidi aldı. O kadar çok ki tehdit mesajı, telefondan siliyoruz artık, yer 

kalmıyor.  

Yabancı misyonerler geldiklerinde kiliselerde mi çalışma yapıyor? 

Evet. Benim kilisemde staj gören, eğitim alan 10 yabancı vardı. Karı koca, 5 erkek 5 

bayan.  

Kadınlar ne yapıyor? 

Onlar da İsa ve İncil hakkında kadınlarla toplanıp paylaşım yapar.  

Kilisede misyonerler ne yapıyor? 

Bunlar gelip ortama uyum sağlamak, Türk kültürünü tanımak, ne tür faaliyetler 

yapılabileceği konusunda eğitim alırlar. Türkçe öğrenirler. 

Sonra? 

Türkiye’de gidip istedikleri yerde misyonerlik faaliyetleri yaparlar.  

Sizden sonra Hıristiyan cemaatten Müslüman olan oldu mu? 

Evet! Şu anda 6 kişi var bizim cemaatimizden. Bize teşekkür ediyorlar. “Kurtuluyoruz 

çok şükür” diyorlar. Ve sanırım Türkiye genelinde Hıristiyanlık’tan İslam’a dönüşler 

oluyor. Bizi İzmir’den arayanlar da oldu. Bu Hıristiyanlar, “Bunları öğrendiğimiz çok 

iyi oldu” diyorlar.  

Bugüne kadar bazı insanların Hıristiyan olmasını sağladınız. Ne olacak şimdi? 

Biz Hıristiyan yaptığımız insanlara bugün tek tek ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonra 

canla başla İslam için çalışacağız. 

Kaç kişiyi Hıristiyan yapmıştınız? 

Tarsus’ta bilinen 50 kişi var. Ayrıca Hıristiyanlıkla ilgilenen fakat henüz Hıristiyan 

olmamış 150-200 kişi var. Onlara da ulaşmaya uğraşıyoruz...  

Çok vaktinizi aldık, hakkınızı helal edin. 



Ne demek, siz helal edin. Siz de Allah’a hizmet ediyorsunuz.  

Eyvallah. 

Allah razı olsun. 

 KUTULAR 

Papazsın dediler, kız vermediler! 

Evli miydiniz? 

Hayır. 1 yıl önce evlenmek istedim fakat olmadı.  

Neden? 

Evleneceğim kişi Müslüman’dı. Benim misyonerlik faaliyetimden dolayı evlenmeyi 

kabul etmedi. Oysa birbirimizi sevmiştik. Hıristiyan cemaat ve yetkililer onun 

Müslüman olduğu için “imansız” olduğunu söylüyordu. Bana baskı yaptılar. 

“Faaliyetlerinde ayak bağı olur” diyorlardı.  

Sizde papazlar evlenebiliyor demek? 

Protestan olarak, bir Hıristiyan’la evlenebiliyordum. 

Seviyordunuz ha? 

Aşıktım.  

Belki şimdi evlenebilirsiniz aşkınızla? 

Maalesef. Artık başkasıyla evli. Ona kavuşamamak hayatımdaki en büyük yıkımlardan 

biridir. Laf aramızda, başıma ne geldiyse bu Hıristiyanlık yüzünden geldi. Ailemle aram 

açıldı, sevdiğime kavuşamadım, arkadaşlarımdan ayrı düştüm, neler neler... 

 Dinler arası diyalog ‘İslam’ı çürütmek’ için var! 

Dinler arası diyalog hakkında, her iki dine de girmiş biri olarak ne düşünüyorsunuz? 

Dinler arası diyalogun amacı, halkı İslam’dan koparmak, İslam’ı çürütmektir. Başka 

nasıl olabilir ki dinler arası diyalog? İslam’a saygısı olmayan biriyle, Hz. Muhammed’e 

yalancı diyen biriyle nasıl diyaloga girebilirim?  

Papazların İslam’a saygısı yok mu ki? 

Sadece ekranda “merhaba” deyip gülümsüyorlar. Ama az ötede, kendi merkezlerinde, 

bütün kiliselerde İslam aleyhine konuşulur. Protestan kiliselerinde Hz. Muhammed’in 

bir sahtekar, Müslümanlar’ın inandığı yüce Allah’ı bir şeytan olduğunu söylerler. 

Siz de papazken vaazlarınızda böyle mi söylediniz? 



Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçmiş birini kalbinde yine biraz iman kırıntısı olur. 

Ama yabancılar gelip bizim kilisemizde açıkça İslam’a, Allah’a, Hz. Muhammed’e iftira 

ederler. Biz söylememiştik.  

 Türkiye’de 8 milyon İncil dağıtıldı! 

‘Noel’de İstanbul Beyoğlu ve Ankara Kızılay’da İncil dağıtıldı... 

Biliyorum. Her yerde son sürat dağıtılıyor.  

Sizin bulunduğunuz Tarsus’ta da dağıtıldı mı? 

Elbette. Hem de tam 5 bin tane! Bu, sadece Tarsus Uluslararası Protestan kilisesinin 

faaliyetidir. Diğerlerini saymıyorum.  

Vay canına! 

2020 yılına kadar Türkiye’de 1 milyon İncil dağıtmayı hedefliyorlardı. Oysa şimdiden 8 

milyon İncil dağıtmış durumdalar! 

8 milyon İncil mi dağıttılar? 

Evet. Durum çok ciddi. Tehlike çok büyük. Geçen yaz Urfa ve civarında dağıtılan İncil 

sayısı 500 bin. 

 

  

http://www.gercekhayat.com/ 

 

Aaron Aaronson adlı bir Yahudi, Cemal Paşa'nın huzurunda Osmanlı valisinin odasına 

girerek, taşkınlık yapar ve çizgiyi aşar. Cemal Paşa, Aaronson'a Seni şimdi şurada 

astırsam ne diyeceksin? der. Hiç bir şey demem, paşam! diye karşılık verir Aaronson. 

Yalnız, benim yağlı bedenimin darağacından yere düşerken çıkardığı ses Amerika'da 

duyulacaktır! Cemal Paşa ağzını açıp bir şey diyemez. Vakıa daha sonra şiddetli bir 

intikam olacaktır. 

Aradan geçen yaklaşak doksan yıl zarfında ne değişti? Hiçbir şey! Laik sistemi kabul 

ettiğimiz için Arap ülkeleri ve özellikle Mısırlılar bize kafir gözüyle bakarlar. Düzeni 

değiştirdik; ama ne camiye yaranabildik, ne kiliseye! Araplarsa sadece efendi 

değiştirdiler, fakat Müslüman Osmanlı yerine Hıristiyan bir efendi koydular. 

 

Hep hoşumuza giden şeylerin yazılmasını istemek, benim istediğim gibi yaz demekle 

ancak kendimizi kandırmış oluruz. 

Rus tarihçi L. N. Gumilev'in dediği gibi, bir milletin tarihini biraz da onun 

düşmanlarının yazdıklarına bakarak öğrenmek lazım! Gerçekler, dostların 

http://www.gercekhayat.com/


yazdıklarında değil, düşmanların yazdıkları eserlerin satır aralarındadır. 

Bu kitap, bir Arap gazeteci tarafından kaleme alınmıştır. Arap elit tabakasının ise 

Osmanlı'ya ve onun varisleri olan biz Türkler'e iyi gözle bakmadıkları öteden beri 

bilinmektedir. Örneğin Mısırlılar laik düzeni seçtiğimiz için bizi 'kâfirlik'le suçlarlar. 

Dolayısıyla, yaklaşık bir asır boyunca Batılılar tarafından Araplar'ın geri 

kalmışlıklarının sebebi olarak hep Türkler gösterilmişken ve Türk düşmanlığı 

doğrultusunda yüzlerce kitap, binlerce makale yazılmışken, bir Arap gazeteciden bizlere 

dostça yaklaşmasını beklemek anlamsız olur. Bununla birlikte kitabı okuduğunuzda, 

Arap gazetecinin biz Türkler'e çok da fazla haksızlık etmediği, çoğu kez tarafsız 

kalmaya çalıştığı görülecektir. Ancak, yer yer İngiliz belgelerinin etkisinde kalarak 

Ermeni meselesinde onların ağzıyla konuştuğu da bir gerçektir. 

Kitabı okuyunca Osmanlı atalarımızın da Orta Doğu'da bazı hatalar yaptıkları 

kanaatine ulaşacaksınız. Doğrudur; ama tarih bir fizik laboratuarı değildir. Orada 

deneme yanılma yoluyla gerçeklere ulaşılamaz. Çünkü yapılan olayların tekrar 

mümkün değildir. Hata, hata; doğru, doğru olarak kalır. Bu hata ve doğruların ceza 

veya mükafatını ise daha sonraki nesiller görürler. Örneğin Timur'un Toktamış-han'a 

karşı yaptığı hatanın cezasını, aradan dört yüz yıl geçtikten sonra torunları 120 yıl Rus 

boyunduruğunda kalarak ödemişlerdir.  
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MICHAEL JAKSON MÜSLÜMAN OLDU!.. 

 

 

 

Müslüman olan şarkıcı kardeşi Jermain Jackson, aylık yayınlanan 

"The Muslim News" adlı İngiliz dergisine verdiği demeçte, küçük 

kardeşinin diniyle çok ilgilendiğini ve bununla ilgili birçok kitap 

okuduğunu söyledi.  

 

"Michael'in büyük olasılıkla İslam dinine geçeceğini sanıyorum" 



diyen 52 yaşındaki Jermaine Jackson, Mekke'den Michael'a bu 

konuda birçok kitap getirdiğini belirtti.  

 

İslam dinine 1989'da geçen ve Bahreyn'de yaşayan Jermaine 

Jackson, kardeşinin bu dinin nasıl birşey olduğuna dair sorularını 

"barışçı ve güzel" diye yanıtladığını da anlattı.  

 

Jermaine Jackson, kendisine iç huzuru ve güç veren dini bulduğu 

için Michael'in kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.  

 

 

Bizans ordusunun Müslüman olan komutani George 

Hz. Peygamber s.a.s'in vefatindan sonra, Islam Devleti'nin idâresini Hz.Ebû Bekir r.a. 

yüklendi. 

Hz. Peygamber s.a.s'in vefatiyla beraber, Islam'in gerçeklerini anlayamamis olan 

birtakim Müslümanlar, irtidât ettiler; yâni Islam esaslarina inanmadiklarini ilân ettiler. 

Islâm'da mürtedin, yâni dinden çikanin cezasi ölüm oldugundan, Halife Hz.Ebû Bekir 

r.a., bu insanlarin üzerine ordular göndererek, onlara gereken cezayi verdi. 

Bu arada birtakim Müslümanlar da söyle dediler: 

"Biz Islam'in dört sartini kabul ediyoruz: Kelime-i sehâde-ti söyleriz, namaz kilariz, 

oruç tutariz, hacca gideriz; fakat ze-kât vermeyiz". 

Islam'in dört sartini yerine getirip, sadece bir tek sartini ifâ etmeyeceklerini söyleyen bu 

Müslümanlar üzerine de, Hz.Ebû Bekir r.a. cihâd ilân etti. Bu, son derece mühim bir 

karardi: Müslümanlara cihâd ilân etmek! 

Hz.Ömer r.a.; o sertligiyle, siddetiyle ün salmis olan insan, gelmis Hz.Ebû Bekir r.a.'a 

yalvariyor ve ona söyle diyor: 

"Sen, Resûlullah s.a.s'in, "Ben insanlar lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah' 

deyinceye kadar onlarla savasmakla emrolundum. Kim bunu derse mali ve cani 

emniyette olur, hukuku ve hesabi Allah'a kalir" dedigini duydugun halde, nasil 

Müslümanlara, "zekât vermiyorlar" diye savas açarsin"(1). Hz.Ebû Bekir r.a. söyle 

cevap verdi: 

"Vallahi, namaz'la zekâtin arasini açanlarla savasacagim; çünkü zekât malin hakkidir". 

Daha sonra Hz.Ömer r.a. söyle demistir: 



"Vallahi, Allah'in, Ebu Bekir'in gögsünü ferahlattigini gördüm ve anladim ki, o 

haklidir"(2) 

Hz.Ebû Bekir r.a., bu karari aldiktan sonra, Halid b. Velid'i, Islam'in bes sartindan 

herhangi birisini terkedenlerle savasmaya gönderdi (3). Yâni Hz.Ebû Bekir r.a. Islamin 

bes sartindan bir tanesini dahi terk edeni Müslüman saymiyor ve onlara cihâd ilân 

ediyor. "Islam bir bütündür" diyor; bir kismi terkedilince, o Islam'dan baska bir sey 

olur diye kabul ediyor ve Islâm'i bu sekilde anlayanlara savas açiyor. 

Halid b. Velid, Esed ogullari ve Gatafân'dan bu gibi insanlarla savasip büyük bir 

kismini öldürdü; geriye kalanlar da, ya esir oldular veya Islam'in bes sartina harfiyyen 

uyacaklanm söyleyerek Müslüman oldular. Ve anladilar ki, bu isin sakasi yok! Halîfe, 

Islam'in bir tek sartini terkedeni öldürüyor!.. 

Halid b. Velid, Medine'ye geri döndükten sonra, Halife Hz.Ebû Bekir r.a. onu ordusuyla 

beraber kuzey cephesinde bulunan Bizans üzerine gönderdi. 

Bizans üzerine sefer 

Hz.Peygamber s.a.s., Islam'm payidar olmasi ve insanligin kurtulmasi için, milâdi 7. 

yüzyilin iki emperyalist süper gücü olan Bizans ve Iran Imparatorluklarin çökmesi 

gerektigine isaret etmis ve daha hayatta iken, buralara savas açmistir. Bizans ve Iran: 

Bugünün Rusya ve Amerika'si, Avrupa'si ve Çin'i... 

Bizans köyleri, kasabalari, sehirleri, teker teker Islâm Devleti'nin egemenligine giriyor: 

Halid b. Velid'in elinde teslim oluyorlardi... Resulullah s.a.s'in duasi gerçeklesmis, Halid 

Allah'in kilici (Seyfullah) olmustu... Koca Bizans kaleleri, âdeta onun ki liciyla yerle bir 

oluyordu. Bunlar hikâye de degildi... Nitekim iki  süper devletten Bizans, her gün biraz 

daha küçülüyor, topraklarini, vatandaslarini Islam adaletine, yâni Allah'in kanunlarina 

terkediyordu.  

Bu sekilde, tek gayeleri Allah'in kanunlarini her tarafa ha kim kilmaya matuf olan (4) 

Islam ordusu, bugünkü Ürdün sinirlari içerisinde bulunan ve o zamanlar Bizans'in 

elinde bulunan Yermuk'a varmisti. 

Islam ordusunda, 100'ü Bedir savasina istirak etmis olan (Bedrî) bin kadar sahabî vardi 

(5). 

Iki ordu karsilasiyor 

Islam ordusuyla kâfir ordusu karsi karsiya gelmislerdi. Her iki tarafin ordu 

komutanlari, ordularinin savas düzenine sokuyor, son taktiklerini veriyorlardi. 

Her iki ordu bu sekilde karsi karsiya gelince, Bizans ordu komutani George ordusunun 

saflarindan ayrilarak, her iki ordu arasinda durdu ve Islam ordu komutani Halid'i 

istedi. Halid, yerine Ebû Ubeyde Ibnu'l-Cerrâh'i birakarak, atini George
'
ye dogru 

sürdü. Her iki komutan birbirlerine o kadar yaklastilar ki, atlarinin boyunlan birbirine 

degiyordu (6). 

Iki davanin, ideolojinin, dünya görüsünün temsilcileri karsi karsiya gelmislerdi: Bir 

yanda Islam, öbür yanda Sirk ve Küfr!.. 

Her iki komutan birbirlerine aman verip konusmaya basladilar. George söyle dedi: 



- Yâ Halid, bana dogruyu söyle ve yalan söyleme! Çünkü hür olan yalan söylemez. Bana 

oyun oynamaya da kalkma, çünkü asîl olanlar, Allah rizasi için konusmak isteyene oyun 

yapmaz- 

lar. Allah'in sizin Peygamber'e gökten bir kiliç indirdigi ve Peygamber'in de onu sana 

verdigi, ve o kilici üzerlerine çekip savastigin her kavmi maglub ettigin dogru mu? 

Halid: 

- Hayir! dedi. George tekrar sordu: 

- O halde, niçin Seyfullah (Allah'in kilici) diye adlandinldin? Halid su cevabi verdi: 

- Allahu teala bize Peygamberini gönderdi. O bizi Islam'a davet etti. Biz ise, ondan 

nefret edip, ondan uzaklastik. Sonra bir kismimiz ona inanip, tabi oldu, bir kismimiz da 

onu yalanlayip uzaklasti. Ben, onu yalanlayip, ondan uzaklasan ve onunla savasanlar 

arasindaydim. Daha sonra Allah kalplerimize hidayet verdi ve ona inandik. O zaman 

bana, "Sen, Allah'a baska güçleri ortak kosanlar -yâni O'na inandiklarini söyledikleri 

halde O'nun kanunlarina degil, kendi yaptiklari kanunlara tabi olanlar- üzerine 

çekilmis olan Allah kiliçlarindan bir kiliçsin!" dedi ve muvaffak olmam için dua etti. 

Böylece bana "Seyfullah" dendi. Ve ben, Allah'in yaninda baska güçler taniyan, onlara 

tabi olanlara karsi en siddetli savasan Müslümanlardan biriyim. George: 

- Dogru söylüyorsun, dedi ve devam etti: 

- Yâ Halid, beni neye davet ediyorsun? Halid söyle dedi: 

- Allah disinda, itaat edilecek hiç bir ilâh, yani güç, yâni put, yâni makam, yâni kisi 

tanimadigina; Muhammedin, O'nun hem kulu, hem de Peygamberi olduguna inanmak 

ve bunu herkese karsi açikca ilân edip sehâdet etmek; Peygamber vasitasiyla Allah'tan 

gelen kanunlari ikrar edip uymak! George söyle sordu: 

- Peki bu dediklerini kabul etmeyenlere ne yaparsimz? Halid su cevabi verdi: 

- Teslim olurlarsa, onlardan cizye alir, inançlarina karismayiz ve Islam Devletine tabi 

olurlar. George devam etti: 

- Cizye vermezlerse? Halid söyle dedi: 

- Onlara savas açacagimizi söyler ve onlarla savasiriz! George tekrar sordu: 

- Bugün dininizi kabul edip size katilanlarin Allah katinda mevkisi ne olur? Halid su 

cevabi verdi: 

- Allah'in bize farz kildigi gibi, mevkisi bizimkiyle ayri olur. Güçlü olanimiz, zayif 

olanimiz; önce Müslüman olanimiz; sonra Müslüman olanimiz, hepimizin mevkisi 

birdir. George yine sordu: 

- Yâ Halid, bugün sizin dininize girenin sevabi ile sizinki aynidir, demek mi istiyorsun? 

Halid: 

- Evet, hatta bizden de üstündür! George: 

- Nasil sizinle bir olur ki, siz ondan önce Müslüman oldunuz? Halid: 



-Biz bu dine girip, Peygamberimiz s.a.s.'e biat ettigimizde, o aramizda yasiyordu. Ona 

Allah'tan haberler geliyor, o da bize teblig ediyordu. Bize öyle deliller gösteriyordu ki, 

bizim gördüklerimizi görenlerin, duyduklanmizi duyanlarin Müslüman olup, biat 

etmeleri tabii bir seydi. Size gelince; siz bizim gördüklerimizi görmediniz, 

duyduklanmizi duymadimz ve onda müsahe de ettigimiz harikalara sahit olmadiniz. 

Onun için, aranizdan, kim samimi bir niyet ve ihlâsla dinimize girse, o bizden üstün 

olur! George söyle dedi: 

- Billâhi bana dogru söyledin, yalan söylemedin ve beni kendi fikrine çekmek için bir sey 

söylemedin. Halid: 

- Billâhi sana dogru söyledim. Benim, ne senden ve ne de siz-en olan hiçbir kimseden 

korkum yok! Sana söylediklerimin dogru olduguna da Allah kefildir. 

Bizans komutani Müslüman oldu 

Bunun üzerine George,, "dogru söyledin" dedikten sonra, kalkanini ters çevirdi ve 

Halid'e yaklasarak, "bana Islam'i ögret" dedi. 

Halid, George'yi karargâhina götürerek, üzerine bir tulum su döküp guslettirdi. Daha 

sonra da iki rekât namaz kildi. 

George'nin Müslümanlar tarafina geçmesini hücum sanan Bizans askerleri saldiriya 

geçti ve savas basladi. 

George Müslüman olmus, Halid'in yaninda, biraz önce komutani oldugu Bizans 

ordusuna karsi savasiyordu. Savas aksama kadar sürdü ve Islam ordusunun zaferiyle 

son buldu (7)
.
 

Savas meydaninda binlerce ölü ve sehit... Müslüman sehitleri ve kâfir ölüleri... Bir 

degillerdi tabii. Sehitler Allah için; ölüler ise Allah düsmani, yâni Islam nizamina 

düsmanlar için savasmisti. Ayni kefeye konamazdi bunlar! Kâfir ölüsüne nasil sehit, 

Müslümanla savasan kâfire nasil gazi denir? Müslüman sehitle, kâfir ölü, Müslüman 

gazi ile, savastan sag kurtulan kâfir askeri ayni ise, niçin savasiyorlar bunlar?.. dertleri 

ne bunlarin? 

Elbette ki biri Müslüman, digeri kâfir; Biri sehit, digeri ölü; biri gazi digeri kâfir 

firarisidir; "Müsrikler hoslanmasalar da". 

Allah'in, birbirmin ziddi olarak gösterdigi sehitle kâfir ölüsünü, hangi insan hangi hakla 

bir tutabilir? 

Farkli bir sehid 

Müslüman sehitleri arasinda, bir tanesi vardi ki, farkliydi öbürlerinden. Peygamber'i 

görmemis, Kur'an-i duymamisti o... 

Zekât nedir bilmiyor, Hac 'dan habersizdi o... Ayet okumamis, oruç tutmamisti o...  



Bu farkli sehidin adi George idi. Halid'e bakarak kildigi iki rekat namazdan baska 

namaz kilmadi. Adini bile Müslüman adina çevirmeye firsati olmadi. Bir tek sey bildi 

George: Kendini Allah davasina fedâ etmek...  

Buram buram sehadet kokuyordu George. Cennet görevlileri onu cennette agirlamak 

için yarisiyorlardi âdetâ...  

Allah'in kilici Halid, Müslüman olusu henüz bir günü doldurmamis olan bu sehide gipta 

ile bakiyor, Allah'in hikmet ve kudreti karsisinda, sevinç ve sükür gözyaslari 

döküyordu.  

George, "kâlü belâ"dan beri, Allah davasi için sehid olmus, en güzel insanlar arasina 

giriyordu... Ne mutlu ona ve onun gibi olanlara!.. 

  

Dipnotlar: 

(1) Suyûti Tarihul-Hulefa, Misir, 1964, s. 74-75 

(2) Ay. es. s.75.  

(3) Ay. yer.  

(4) Bk. Kuran-i Kerim. Bakara sûresi, 193 

(5) Taberi Tarihul-Umemi ve'l-Mulûk, Beyrut, 1962, III. 397 

(6)  Taberi, a.g.e III. 398. 

(7)  Savasin ayrintilari için bk. Taberi a.g.e III. 398-401 

  

Kaynak: Prof. Ihsan Süreyya Sirma, Tarih suuru, Seha yayinlari 

by Muhammed Faruk 

 

Bir ara o ilahiyatçı hoca öyle bir atasözü kaçırdı ki ağzından, ben oturduğum yerde 

mosmor kesildim. “Bu adamlar İslâm’ı yücelteceğiz, Müslüman mahallesinde salyangoz 

sattırmayacağız derken sergiledikleri kabalık, ağzıbozukluk ve hoşgörüsüzlükle İslâm’a 

en büyük fenalığı yapıyorlar.  

 

Ahmet Turan Alkan  

Sevgili Ahmet Ağabeyim,  

 

mailto:enfaal@gmx.de
http://www.enfal.de/orta.htm


Beni hatırlayacaksınız. Ben Mahmut. Hani vaktiyle tuttuğum günlükten bazı alıntılar 

yaparak “misyon” başlığı altında yayınlamıştınız ya, o Mahmut işte.  

 

O günden bu yana başımdan neler geçti, biraz anlatmak, daha doğrusu dertleşmek 

istiyorum; bu satırları yayınlamanız için, hâlimden haberdar olmanız için kaleme 

alıyorum ama isterseniz yayınlayabilirsiniz de; benim için mahzur yok.  

 

Evvela kitaptan başlayayım; “İslâm’ın selefî boyutlarına dinamik bakışlar” isimli bir 

kitap yazmıştım da basılacaktı ya, o kitap basıldı işte. Lakin iyi tanıtım yapamadık mı 

nedir, hâlâ bizim fakirhanenin misafir odasında balyalarla duruyor. Yayıncım yüz 

binlerce satıştan bahsedince sevinmiştim çünkü o kitabı ben mukayeseli ilahiyat 

bilgimden aldığım özgüvenle yazmıştım; bence önemliydi. Baskıya geçeceğimiz günlerde 

yayıncım, “şimdilik bin tane basalım, kampanya için sağa sola dağıtırız; müteakip 

baskıların üzerine otuzuncu, kırkıncı baskı diye etiket koyarız, Türkiye’de âdet böyle.” 

dedi. Ardından, “Elim sıkışık, şu ilk binin parasını sen denkleştirsen ne iyi olur; motora 

birkaç damla benzin damlatsak kâfi, gerisi kendi yağıyla kavrulur, çok kitap satarız.” 

dedi. Olur dedim. Eşim Sabiha’nın bileziklerini bozdurduk. Kitap basıldı, matbaadan 

kolileri arabaya yükleyip eve getirdim. Yayıncım ortalarda yok. Bir hafta sonra 

karşılaştık, “Mahmutçuğum bu tip eserler 28 Şubat’tan önce iyi piyasa yapıyordu. Biz 

hatâ ettik ama sakın kitapları elden çıkarma.” deyip bir ara sokağa saptı ve kayboldu. O 

günden beri görüşemiyoruz kendisiyle.  

 

Önemli değil ağabey; ders oldu benim için. Evde İngilizce kursu vererek üç-beş kuruş 

ekmek parası kazanmaya uğraşıyorum. Sabiha da dışarıya dantel örüyor. Geçenlerde 

hesap ettim, iki yüz tane kitap satabilsem Sabiha’ya bir dikiş makinesi alabileceğim ama 

nerede? Bir ara kaldırıma serip satayım dedim, belediye zabıtası yakama yapıştı.  

 

Bu arada birkaç dergiden teklifler oldu. “Nasıl Müslüman oldum” konulu röportajlar 

yapmak istedilerse de ben razı olmadım. Aslında iyi de olurdu ama o günlerde 

seyrettiğim birkaç televizyon tartışması yüzünden vazgeçtim.  

 

En iyisi anlatayım da dinle ağabey.  

 

Bizde televizyon yok. O akşam apartmandaki komşularımızdan biri  

 

akşam yemeğine davet etti, sağ olsun. Ben ona hac hâtıralarını anlattırmaya 

çalışıyorum, o ise nasıl Müslüman olduğumu merak ediyor. Derken televizyonda 

misyonerlik konulu bir tartışma programı başladı. Ev sahibim oraya mıhlanınca 

nezaketen başladık seyretmeye.  

 

Şimdi ağabey vaziyet şöyle; bilirsiniz bu tip programlara üç türlü adam çağırıyorlar. 

Birincisi bizim eski misyoner arkadaşlar. Türkçede nasıl “Kambersiz düğün olmaz” 

diye bir tâbir varsa misyonerlik tartışmaları da bunlarsız olmuyor. Bazılarını 

tanıyorum, hepsini değil ama nasıl adamlar olduklarını biliyorum. Fevkalade sabırlı, iyi 



eğitim görmüş, hitabeti bilen, umûr-ı hariciyesi kuvvetli kişilerdir. İkinci tip, 

televizyoncuların el altında tutup ihtiyaç hâlinde görüşlerine müracaat ettikleri 

ilâhiyatçı hocalar. Bu tipleri sen benden iyi tanırsın ağabey. Yani ne desem boş! 

Üçüncüsü ise geçimini bu yoldan sağladıklarını düşünmeye başladığım, her işten 

anlayan, özellikle Türkiye’yi tehdit eden yıkıcı ve zararlı fikir akımları ve teşkilatlar 

konusunda uzman olduklarını ileri süren bazı yazarlar. Bunlar bir nevi tarafsız hakem 

vazifesi görür gibi duruyorlar ama konu alevlendiği zaman hemen ilâhiyatçıların safına 

geçiveriyorlar. Tabii, programı yöneten ve sunan televizyoncuları da unutmamak lâzım. 

Bunların başlıca vazifesi, herhangi bir gerçeğin tartışılarak ortaya koyulmasından çok 

tartışmacıları birbirine düşürmek, kavga-gürültüyü fişteklemek neviinden 

kışkırtıcılıklar yapmak galiba.  

 

Neyse ağabey uzatmayayım; program başladı. Benim eski dava arkadaşlarımdan bir 

misyoner papaz konuşuyor. Daha bir dakika olmadan adama sataşmaya başladılar. Bu 

misyoner takımı neredeyse profesyonel tartışmacıdır; asla kızmazlar, tahriklere aldırış 

etmezler, nezaketlerini hep korurlar. Şimdi papaz aşağıdan alıp terbiyesini bozmadıkça, 

ötekiler adamın üstüne üstüne gidiyorlar. Olmadık lâflar, aşağılamalar, hatta bir ara o 

ilahiyatçı hoca öyle bir atasözü kaçırdı ki ağzından, ben oturduğum yerde mosmor 

kesildim.  

 

Neticede program bitmeden izin isteyip evimize döndük. Evde Sabiha’ya dedim ki, 

“Sabiha, benim Müslümanlığım şurada altı aylık bir şey. Ben kendime acımıyorum, 

sizinkilere acıyorum.” Sabiha anlamadı, “Ne demek o Mahmut?” dedi. Ben de dedim ki, 

“Bu programı seyreden tarafsız bir seyirci olsan ve sana deseler ki şu tartışmacılardan 

hangisi daha çok İslâmi özellikler sergiliyor, yani alçakgönüllü, sabırlı, terbiyeli, 

ağzından çıkanı kulağı duyan filan... Ne dersin?” Sabiha da “Papaz daha terbiyeli bir 

görüntü verdi; ben oyumu papaza verirdim.” cevabını verince, “Tamam işte” diye 

haykırdım. “Bu adamlar İslâm’ı yücelteceğiz, Müslüman mahallesinde salyangoz 

sattırmayacağız derken sergiledikleri kabalık, ağzıbozukluk ve hoşgörüsüzlükle İslâm’a 

en büyük fenalığı yapıyorlar. Bu programları seyredenlere neticede Müslümanlığı kötü 

gösteriyorlar ama diğer yandan kastetmemiş olsalar da misyonerlere büyük destek 

vermiş oluyorlar, ben işte buna acıyorum.” dedim.  

 

Sabiha anlamadı; “Ne yani, sen fikir mi değiştirdin şimdi?” diye sordu. Gerçek niyetimi 

ve üzüntümü anlatana kadar akla karayı seçtim Ahmet Ağabey. Şimdi rica ederim bana 

doğruyu söyle. Ben mi alınganlık gösteriyorum yoksa bu adamlar bilerek veya 

bilmeyerek halkı Müslümanlıktan mı soğutuyorlar.  

 

Selam ve hürmetlerimi kabul ediniz sevgili ağabeyim.  

 

Din kardeşiniz Mahmut. 

Niçin Müslüman oldular 



Sual: Bazı Almanlar, İslamiyet’i incelemek, Hıristiyanlıkla karşılaştırmak 

istiyorlar. Onlara hangi kitabı tavsiye edelim? Bir de din ve Hıristiyanlık 

hakkında bilgi verir misiniz? 

CEVAP 

Hakikat Kitabevi yayınlarından Herkese Lazım Olan İman ve Cevap Veremedi 

gibi eserlerde Müslümanlığa ve Hıristiyanlığa ait çok bilgi vardır. Müslümanlığı 

doğru olarak öğrenmek isteyen herkese bu değerli eserleri tavsiye ederiz. 

www.hakikatkitabevi.com adresinden okunabilir ve temin edilebilir. 

 

Rabbimiz önce Âdem aleyhisselamı, sonra Havva validemizi yarattı. Bunların 

çocukları oldu. Bunlardan da çocuklar meydana geldi. Allahü teâlâ zaman zaman 

Peygamberler gönderip insanları, doğru yola, Hak yola davet etti. Bu 

Peygamberlerin hepsi bir Allah’a inanmayı, öldükten sonra dirilmeyi, Cenneti, 

Cehennemi bildirdi. Yani bütün Peygamberler aynı imanı bildirdiler. Hz. Nuh, 

neyi bildirmişse Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Peygamber efendimiz Hz. 

Muhammed de [aleyhimüsselam] aynı imanı bildirmiştir. Hepsinin gayesi de 

insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturmaktır. 

 

Allahü teâlânın bütün Peygamberlere bildirdiği dinlerde ırk ve millet üstünlüğü 

yoktur. Allahü teâlâya ve bütün Peygamberlere inanan Müslüman zenci bir 

hizmetçi, Allahü teâlâya inanmayan beyaz bir kraldan üstündür. Allah’ı inkâr 

eden kral, ebedi Cehennemde, inanan zenci hizmetçi ise, ebedi Cennette 

kalacaktır.  

 

Cennete girmek için imanlı yani Müslüman olmak şartı vardır. İman, 

Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasaklara 

inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir.  

 

Din, insanları seadet-i ebediyyeye götürmek için Allahü teâlâ tarafından 

gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din 

denmez, dinsizlik ve kâfirlik denir.  

 

Her din, kendisinden önce gelen dini nesh etmiş, değiştirmiştir. En son gelen ve 

her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, 

kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamın dinidir. 

Bugün, Allahü teâlânın sevdiği, beğendiği din de, bu ahkam ile kurulmuş olan 

İslam dinidir. 

 

İslam dini, insanın hem ruhi, hem de maddi refahını temin edecek bir ahlak 

getirmiştir. Bu mukaddes din, sadece, fert ile Allah arasında rabıta kurmakla 

kalmayıp, fertlerin birbirlerine, hatta insanlık camiasına karşı haklarını ve 

vazifelerini şümullü olarak tanzim eder, hep ileriyi gösterir, ileriyi ister ve 

ilericidir. İlericiliğin ve dinamizmin mümessilidir. Bu din, insan ruhunu ve bütün 

insanlığı, saadete kavuşturacak prensiplerden ibarettir. İslamiyet’te sınıflaşma 



yoktur. Herkes aynı haklara, aynı itibarlara sahiptir. Ferdin, muayyen bir 

topluluğun, hatta yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın, hür ve medeni 

bir hayat seviyesine ulaşmasını emretmekte, bunun için de, sosyal adaleti esas 

tutmaktadır. 

İslam dini, ırk, milliyet, siyasi inanç, lisan ve tahsil seviyesi ayırt etmeksizin, her 

insanın şeref ve itibarına hürmet ettiği için, yabancılar arasında Müslümanlık 

yayılmaktadır. 

 

Yabancıların Müslüman olma sebepleri 

Sual: Dinimizin diğer dinlerden farkı nedir? Yabancıların Müslüman olmalarına 

sebep olan şeyler nelerdir? İslamiyet’i kabul edenler genel olarak dinimiz 

hakkında ne diyorlar? 

CEVAP 

Birçok diplomat, devlet, ilim ve fen, hatta din adamlarının Müslüman oluşları, 

İslamiyet’in büyüklüğüne hayran kaldıklarındandır. Misyonerler, milyarlar 

harcayarak Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar. Halbuki propagandasız 

birçok yabancı, İslam’ı seçmiştir.  

 

İslamiyet ilim ve akıl dinidir. Dinlerini değiştirip Müslüman olan insanların çoğu, 

ilim adamı ve araştırmacıdır. İslam’ı inceledikten sonra Müslüman olmuşlardır. 

 

Bu sebeplerin birkaçı şöyle: 

1- İslam’da tek ilah vardır. Hıristiyanlıktaki üç tanrı inancı, ilim sahiplerince 

saçma görülmüştür. 

 

2- İslam, sadece ahiret saadetini değil, dünyada da mutlu yaşamanın yollarını 

bildirmiştir. 

 

3- İslam’da, her çocuk günahsız doğar. Hıristiyanlıkta ise, günahkâr doğar. Bu 

da, akla, ilme, aykırıdır. 

 

4- İslam’da, ibadetlerin mabedde yapılma şartı yoktur. Her yerde ibadet 

edilebilir. Hıristiyanlar, kilisede putu, papazı aracı yaparak ibadet eder. 

 

5- İslam’da günahları yalnız Allah affeder. Hıristiyanlıkta, güya papazın, 

günahları affetme ve dinden çıkarma yani aforoz etme gibi yetkisi vardır. 

 

6- Yahudi kendini asil bilir. Hıristiyan ise, zenciyi aşağı görür. İslam’da ise ırk, 

renk ve dil ayrımı yoktur. 

 

7- İslam’da bütün Peygamberler beşer, yani insandır. Ancak seçilmiş, günahsız 

insandır. Hiç kimse, diğerlerinin günahını çekmez. Hıristiyanlıkta, Hz. İsa Oğul 

tanrıdır, günahkârların affolması için çarmıhta ölmüştür. Bu da akla ve ilme 

aykırıdır. 



 

8- İslam’da hurafe yoktur. Diğer dinlerde ateşe, güneşe, taşa, heykele tapılır. 

 

9- İslam’da, (Dinde zorlama yoktur) düsturu vardır. Hiç kimse dine girmeye 

zorlanmaz. Hıristiyanların dine sokmak için yaptıkları işkenceler ve mezhep 

kavgaları meşhurdur. 

 

10- İslam, iç temizliği yanında, dış temizliğe de çok önem verir. Meşhur Versay 

Sarayında yıllarca bir hela yoktu. 

 

11- İslam, sömürüyü reddeder. Bunun için kapitalizmi, komünizmi kabul etmez. 

İslam hariç, hiçbir dinin ekonomi sistemi yoktur. Bugün Hıristiyan ülkelerde 

kapitalizm hakimdir. 

 

12- Müslümanların geri kalışları sebebi, dinlerinin icaplarına 

uymamalarındandır. Hıristiyanların maddi refaha kavuşmaları ise, dinlerinden 

uzak kalmalarındandır. Müslümanlıkta cahil olan dinden çıkar, Hıristiyanlıkta 

ise, âlim olan Hıristiyanlığı bırakır. 

 

13- İslam’da, alkol, uyuşturucu ve kumar haramdır. Zinanın cezası ise, ağır 

olduğu için, fuhuş yaygınlaşamaz. Hıristiyan Batı, fuhuş bataklığı içindedir. 

 

14- İslam, en yeni ve en son dindir. Kur'an-ı kerim, günümüze kadar hiç 

bozulmadan, bir kelimesi bile değişmeden gelmiştir. Halbuki İncillerin birbirini 

tutmadığını herkes bilir. 

 

15- İslam, kadınlara çok kıymet vermiş, onlara en büyük hakları tanımış, (Cennet 

anaların ayağı altındadır) buyurmuştur. Diğer dinlerde böyle bir şey yoktur. 

 

16- İslam dini, bir milletin, bir ırkın değil, bütün insanlığındır. Allahü teâlâ, 

Rabbülâlemin’dir, yani bütün âlemlerin Rabbidir. 

 

17- İslam’da, bütün Müslümanlar kardeştir. Allah huzurunda herkes eşittir. 

Namaz kılarken; komutan ile er, zengin ile fakir, beyaz ile zenci Müslüman yan 

yana durup birlikte secde ederler.  

 

18- İslam’daki ibadet saatleri muayyen olduğundan, Müslümanların hayatları 

düzenli ve intizamlıdır. Bunun için, gerçek Müslüman, bir asker gibi disiplinlidir. 

Yılda bir ay tutulan oruç, iradenin kuvvetlenmesini sağlar ve nefse hakim olmayı 

öğretir. 

 

19- İnsanların öldükten sonra ne olacaklarını, ahiret hayatını, hallerini hiçbir 

Hıristiyan din adamı izah edemez. Bazı papazlar, Hz.İsa’nın gökte krallık 

kuracağından bahseder. Halbuki ahiret hayatını, Cenneti ve Cehennemi, en güzel 



ve en mufassal şekilde izah eden din, İslamiyet’tir. 

 

20- İslamiyet’te her şey açıktır. Diğer dinlerde olduğu gibi (sır) kabul edilen 

akideler yoktur. 

 

21- İslamiyet, iktisadi bakımdan kapitalist ve komünist düşünceleri reddeder. 

Fakiri korumuş, zengini de kötülememiştir. Zenginlerin, fakirlere zekat ve sadaka 

vermesini emretmiştir. Ayrıca dünyadaki çeşitli millet ve ırklara mensup 

Müslümanları bir araya getirerek Hac gibi, dünyada en mükemmel sosyal nizamı 

tayin etmiştir. 

 

22- İslamiyet, temizliğe çok önem veren bir dindir. İbadete başlamadan önce, 

vücut temizliğini emreden yegane din, İslamiyet’tir. Diğer dinlerde böyle bir şey 

yoktur. İslamiyet’te, ibadetler kısa olduğu için, bunlar günlük hayat üzerinde aksi 

bir tesir yapmaz. 

 

23- Hıristiyanların hiçbir zaman yapmadığı hilm, yardım ve merhamet gibi iyi 

huylar, yalnız Müslümanlıkta vardır. [İslamiyet’ten uzak yetişen gençler, beraber 

yemek yedikleri zaman, Alman usulü olsun, herkes kendi yediğini versin derler.] 

 

24- İslamiyet, fakirlere, kimsesizlere, misafirlere ve hangi dinden olursa olsun, 

yabancılara yardım etmeyi hatta hayvanlara iyilik etmeyi emreden tek dindir. 

 

25- İslamiyet, ruh ve beden temizliğidir. Bu ikisini eşit tutar. İslamiyet’te, sevgi, 

güler yüz, tatlı söz, dürüstlük ve iyilik etmek vardır. 

 

26- İslamiyet, insanları, çalışmaya, faydalı şeyleri öğrenmeye, önce kendi aklı ve 

gayreti ile iş görmeye başladıktan sonra, Allah’tan yardım istemeye davet eder. 

(Bir saat tefekkür ve faydalı iş görmek, bir sene nafile ibadete eşittir) diyen başka 

bir din yoktur. 

 

27- İslam, din, ırk farkı gözetmeksizin mutlak adaleti emreder. 

 

 

Niçin Müslüman oldular? 

 

(Anarşinin ancak İslam ahlakına sahip olmakla önleneceğine inandım. İçkiyi 

bıraktım, tesettüre girdim ve namaza başladım.) Tina Gfanzil (Alman) 

 

(İslam’da, ırk, renk ve dil farkı gözetilmediğini, herkesin eşit olduğunu, namaz 

kılarken de rütbe ayrımı yapılmadığını gördüm, Müslüman oldum.) Thomas 

Clayton (Amerikalı) 

 

(İslam, en iyi şeyleri ihtiva eder. Hiçbir dinde kardeşlik, İslam’daki gibi değildir.) 



Dr. Rolf Freiherr (Avusturyalı)  

 

(İslam, sevgi, doğruluk, temizlik ve güzel ahlakı emrettiği için Müslüman oldum.) 

A.Uemura (Japon) 

 

(İslam’ı akla da uygun bulup Müslüman oldum.) Cecilla Cannolly (Avusturyalı) 

 

(İlim Çin’de de olsa alın hadisini okudum. İslam’ın ilme verdiği önemi görünce 

Müslüman oldum.) Mr. Board (Amerikalı) 

 

(İslam, israf ve cimriliği yasaklayan, maddi- manevi her hususta en güzel 

kaideleri olan dindir.) Albay Ronald Rockwell (Amerikalı) 

 

(İslam dünya ve ahiret mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum.) B.Karai 

(Zengibar) 

 

(Putlara değil de, bir Allah’a ibadet etmeyi, doğruluğu, emanete riayeti, 

insanların haklarını gözetmeyi emreden İslamiyet’i kabul ettim.) Necaşi (Habeş 

İmparatoru)  

 

Tufeyl bin Amr, usta bir şairdi. Onun gibi şiirden anlayan pek azdı. Kur'an-ı 

kerimi okuyunca, onun şiir ve beşeri bir söz değil, ilahi bir kelam olduğunu 

hemen anlayıp Müslüman oldu. 

 

 

Kur’an-ı kerimin (Allah kelamı) olduğuna inandım 

Sual: Fransız ilim adamı Kaptan Kusto’nun, İslam dinini tercih etmesine sebep 

olan hadise nedir? 

CEVAP 

Televizyonda yayınlanan, Yaşayan Deniz programı ile okyanusların sırlarını 

gözler önüne getiren Kaptan Kusto, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan 

olayın, Atlas Okyanusu ile Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit 

ettikten sonra, bunun 1400 sene önce Kur'an-ı kerimde beyan buyurulduğunu 

görmesi olduğunu bildirmiştir. 

 

Kaptan Kusto, özetle diyor ki:  

(1962 senesinde Alman ilim adamları, Aden körfezi ile Kızıldeniz’in birleştiği 

Mendeb boğazında, Kızıldeniz’in suyu ile Hind Okyanusunun suyunun birbirine 

karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de, Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in sularının 

birbirine karışıp, karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela, Akdeniz’in 

kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesâfeti ile ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. 

Aynı tetkikatı Atlas Okyanusunda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden 

beri Cebelitarık boğazında birleşiyordu. Bu vaziyette, iki su kütlesinin karışması 

ile tuzluluk, kesâfet gibi unsurların birbirlerine müsavi, hiç olmazsa yakın olması 



icap ediyordu. Halbuki, her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu 

kendi hassasını koruyordu. Yani, iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi 

iki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hâli anlattığım 

[İslamiyet'i seçerek müslüman olan] Profesör Maurice Bucaille, bunda şaşılacak 

bir şey olmadığını, İslam’ın kudsi kitabı Kur’an-ı kerimin bunu açık bir şekilde 

yazdığını söyledi. Hakikaten bu hâl Kur’an-ı kerimde açıklanıyordu. Bunu 

öğrenince Kur’an-ı kerimin (Allah kelamı) olduğuna inandım. Hak din olan 

İslamiyet’i seçtim.) 

 

Karışmayan denizlerle ilgili âyet-i kerime mealleri şöyledir:  

(Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizin 

arasına bir engel, aşılamaz bir serhat koyan Odur.) [Furkan 53] 

 

(İki deniz, birbirine bitişik iken, [Rabbinizin koyduğu engel ile] birbirine 

karışmaz.) [Rahman 19, 20] 

 

(....iki deniz arasına perde koyan...) [Neml 61] 

 

(İki denizden biri tatlıdır, harareti keser, içimi kolaydır. Diğeri de tuzludur, 

boğazı yakar.) [Fatır 12] 

 

 

İslam’ı seçmekle çağı seçtim  

Sual: Bazıları İslamiyet’in eskiden geçerli olduğunu, şimdi yeni çağlara ayak 

uyduramayacağını söylüyorlar. İslamiyet, her çağa cevap vermez mi? 

CEVAP 

İslamiyet’i gönderen, her şeye gücü yeten, her şeyi yoktan yaratan Allahü 

teâlâdır. Allah için hiç bir zorluk olmaz. Namaz, oruç gibi dinimizin bütün 

emirleri, zamana göre değişmez. Hiç biri de çağın şartlarına ters düşmez. Çünkü 

dini gönderen Allahü teâlâ, her asırda neler olacağını bilir. Zaten bilmeyen ilah 

olamaz.  

 

(İslamiyet her çağa ayak uyduramaz) demek yuvarlak bir sözdür. (İslam’ın şu 

hükmü, şu asra uymaz) gibi açık bir şey söylemek gerekir. Dinimizde eksik olan 

bir şey yoktur. Var diyen biri çıkarsa, bu şeyin ne olduğunu açıklaması gerekir. 

Onların soracakları sorulara âlimlerimiz, asırlar önce cevap vermiştir. 

 

8 Nisan 1983 günü Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda bir büyük ilim 

adamı, bir büyük yazar Roger Garaudy diyor ki:  

Evet, bugün ben Müslümanım. Niçin İslam’ı seçtiniz, diyorsunuz, İslam’ı 

seçmekle çağı seçtim. 

 

70 yaşındaki Roger Garaudy ki, yıllarca Fransa’da komünist sistemin ateşli 

savunucusu olmuştu. Üniversiteden siyaset kürsülerine kadar Fransızlara ve Batı 



dünyasına hep Marksizm’i anlatmış, insanların kurtuluşunu yalnız bir sistemde 

bulmuştu. Çağımızda Fransız komünistlerinin en büyük "Düşünce mimarı" 

durumunda idi. Nerede komünistlerin düzenlediği bir miting, konferans ve 

seminer var, orada Garaudy vardı. Katolik ve Hıristiyanlığa karşı, düşüncesiyle, 

kalemiyle hitabetiyle büyük bir mücadele veriyordu. 

 

Fakat, şimdi o bilim adamı hakikatı anladı. Şöyle diyordu: 

(İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir. Diğer dinler ise, çağların 

arkasında sürüklendi. Yani, İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu. 

Reform tâbi tutuldu. Mukaddes kitaplar zamana göre tahrif edildi. Kur'an-ı 

kerim ise, indirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O, zamanı değil, zaman 

onu izledi. Zaman yaşlandıkça o gençleşti. Bu, çağlar üstü bir olaydır. Bugüne 

kadar, bunca savaşların bıraktığı korkunç, sosyal, siyasi ve ekonomik 

sarsıntılardan daha büyük bir olaydır. İslam, materyalizme de, pozitivistlerin 

görüşüne de, egzistansiyalistlere de hakimdir. Fakat bunlardan hiçbiri, İslam’a 

hakim değildir. 

 

Büyük Peygamberimiz, (Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi, 

dünyaya çalışın) derken, her şeyi anlatmıştır. İslam hem maddeye, hem de 

manaya hükmetmiştir. Öyle ise, bunların ikisi birbirinden koparılamaz. Nasıl 

koparılabilir ki, İslam, (İlim Çin’de de olsa gidip bulunuz. İlim ve Fen müminin 

kaybolmuş malıdır, ara ve bul) diyor. İlmin ve çalışmanın burada sınırı yoktur. 

İslam, dünyayı saran bu iki olaya sınır koymadığına göre, dünyayı sarsmıştır. 

 

İnsanı, mahlukların efdalı ve en şereflisi olarak bildirirken, onun 

sömürülemeyeceğini anlatmıştır. İsrafı, gösterişi ve lüksü yasaklayan, kazancı 

alın terindeki damlacıklarda arayan, biriken sermayeyi fakire ölçülü ve ahlak 

hükümleri içinde aktaran, faizi, tembelliğe sebep olduğu için yasaklayan ve gayri 

meşru serveti böylece imha eden bir sistemler manzumesidir.  

 

İslam, halife ile kölenin aynı hakka sahip olmasını mecbur kılmıştır. Deve olayı 

vardır ki, bu kralların kılıçlarından daha keskin bir olaydır. Hz. Ömer ile kölesi 

bir şehirden bir şehire giderken deveye sıra ile binerler. Zaman zaman, devenin 

yularını halife çeker, zaman zaman da köle... İşte adalet ve hukukta İslam’ın 

devrimidir bu. Marksizm ile kapitalizmin ikisi de, insanı sömüren sistemlerdir. 

İslam bunlara karşı, insana prestijini iade eden bir semavi dindir.) 

 

 

Müslümanlık ile Hıristiyanlığın mukayesesi 

Sual: Hıristiyanlık Müslümanlıkla mukayese edilirse, birinin diğerinden üstün 

yönü nelerdir? 

CEVAP 

Hıristiyanlık o kadar çok değişti ki, dinin hiçbir hükmü kalmadı. Bozdular ve 

ortadan kaldırdılar. Hiç bozulmayıp orijinali bile olsaydı, Allahü teâlâ tarafından 



yürürlükten kaldırılmıştı, dolayısıyla İslamiyet ile Hıristiyanlık hiçbir yönden 

mukayese kabul etmez. Birkaçını bildirelim: 

 

1- Hıristiyanlıkla en küçük bir dernek, bir köy muhtarlığı idare edilemez. Hiçbir 

idare şekli, yönetim şekli yoktur. Devletin şekli nasıldır? Devletin başkanının 

vasıfları nelerdir, bunu kimler seçer? Ama İslamiyet’te bunların hepsi detayı ile 

bildirilmiştir. 

 

2- İslamiyet baştan başa bir hukuk sistemidir. 1960 yılına kadar İsrail bile İslam 

dininin kanunları olan Mecelleyi tatbik etmiştir. Her olayın cezası bildirilmiştir. 

Hırsızlık edenin, içki içenin, zina edenin, gaspın, adam öldürmenin insanları 

yaralamanın, gözünü kulağını çıkarmanın cezaları, hatıra ne geliyorsa hepsinin 

cezası bildirilmiştir. Hıristiyanlıkta bunların hiçbirisi yoktur. 

 

3- Ceza hukukunda olduğu gibi, diğer hukukta da, mesela miras hukukunda, 

evlilik hukukunda da her şey inceden inceye detayına kadar bildirilmiştir. Nikah 

ve boşanma şekilleri, alış veriş bilgileri, kâr oranları, müşteriyi kandırmanın 

cezası, işçi ve işveren hakları, ana baba evlat hakkı, karı koca ve arkadaş hakkı, 

komşu hakkı, gayri müslimlerin hatta hayvanların hakları hep bildirilmiştir. 

 

4- Dinin şartları, imanın şartları bildirilmiştir. Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl 

tutulur, namazı neler bozar, orucu neler bozar, hac nasıl yapılır, zekat nasıl ve 

kimlere verilir. Kimler zekat alabilir, hepsi detaylı olarak bildirilmiştir. Etek 

tıraşı nasıl olunur, tırnak ve bıyık nasıl kesilir ve ne kadar zamanda bir kesilir. 

Her şey ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Bunların hiçbirisi Hıristiyanlıkta yoktur. 

 

5- Hıristiyanlığın sadece adı kalmıştır hiçbir kaidesi, kanunu yoktur. 

Hıristiyanlığı bozuk bir din olarak kabul etmek bile yanlıştır. Yanlış da olsa 

ortada hiçbir kural; hiçbir kanun kalmamıştır. Papazlar tarafından yazılan 

İncillerde yani Hıristiyanlık konseyinin yüzlerce İncil arasından seçtiği dört 

İncilde, birbirini tutmayan yanlış, çelişki bir tarafa böyle şeylerden hiç 

bahsedilmez. Baba tanrı böyle dedi, oğul tanrı şuraya gitti, tanrı, kuzusunu 

kurban etti, şaraplı ekmek yedi, falanca falancayı öldürdü, falanca zina etti, hepsi 

böyle şeylerdir, üstelik bunlar da birbirini tutmaz. 

 

Dediğimiz gibi bütün kaideleri kanunları bile olsa yürürlükten kaldırılmıştır. 

İslamiyet ile Hıristiyanlık mukayese edilemez.  

 

Gayri müslimlerin İslamiyet’i inceleyip Müslüman olduktan sonra neler 

söylediklerinden yukarıda kısaca bahsettik, yani en tabii mukayeseyi bizzat gayri 

müslim iken müslüman olanlar yaptı. 

 

Netice:  

Kur'an-ı kerimde mealen şöyle buyurulmaktadır: 



(Allahü teâlâ, Peygamberini, hidayet ve hak din, İslamiyet ile gönderdi. İslam 

dinini, diğer dinler üzerine üstün kıldı.) [Muhammed aleyhisselamın hak] 

Peygamber olduğuna şahid olarak Allah yeter.) [Feth 28] 

 

(Müşrikler istemese de, İslam dinini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için 

resulü Muhammed aleyhisselamı, [sebeb-i hidayet olan] Kur'an ve İslam dini ile 

birlikte gönderen Allahü teâlâdır) [Saf 9] 

 

(Allah indinde hak din ancak İslam’dır.) [Al-i İmran 19] 

(Sizin için din olarak İslam’ı beğendim.) [Maide 3] 

(Kim İslam’dan başka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i İmran 

85] 

Aktüalite / Mikdat BAL 

  

 Islama düşman olan kesimler her gün yeni planlar ve tuzaklarla müslümanlara 

saldırmaya çalışırken insanlık günden güne dine, islama yaklaşıyor. Çünkü insanlık 

kurtuluş arıyor. Huzur ve mutluluk arıyor. Huzur ve mutluluğun kaynağı ise selamet 

kelimesinden türemiş olan islamdadır. Suların denizlere akması engellenemeyeceği gibi 

insanların islama kavuşmaları da engellenmeyecektir. Işte sizlere Hristiyanlıktan hak 

din olan islama geçmiş olan bir kardeşimizi tanıtacağız. Yeni müslüman olan bir kişinin 

ağzından neden müslüman olduğunu ve müslüman olduktan sonra neler hissettiğini 

duyacağız. Bu konuşmayı dergimiz yazarlarından sayın Mikdat Bal yaptı ve 

Hollandacadan Türçeye tercüme etti. Muhammed Selim kardeşimize yeni dininde 

mutluluğa ulaşmasını temenni ederiz.   

 1)Mikdat Bal- Kim olduğunuzu öğrenenebilirmiyiz? 

 Muhammed Selim- Adım Muhammed Selim V/D Langenberg'dir, 35 yasındayım. 

Eski adım Stefano idi, yeni ismimden hoşlanıyorum. Bana yeni ismim, yeni bir kimlik 

verdi.Şu anda annemin yanında Hardinxveld-Giessendam sehrinde ikamet ediyorum. 

Ailem henüz ismime alışmış değil. 

 2)M. Bal- Tahsilinizi nerde yaptınız? 

 M. Selim- Tahsilimi Dordrecht sehrinde Davinci kolejinde yaptım. Havo'yu 

(liseyi) bitirdim. Orada Hollandaca, Ingilizce, Fransızca, Almanca, Cografya, Tarih ve 

yurtdaşlık bilgileri ve Ekonomi  dersleri okudum. 

 3)M. Bal- Müslümanlığa ilgi duymanıza sebep olan faktörler nelerdir? 

 M. Selim- Çalıştığım işyerindeki müslüman kardeşlerime ilgi duydum. Ben 

eskiden Rooms-Katoliktim. Bu dinde oruç bilinen bir şeydir. Her ne kadar 

müslümanların orucu gibi değilse de ortak bir yönü var. Oda beni araştırmaya sevk 



eden bir faktör oldu. Ben incili en ince noktasına kadar inceleye inceleye okudum ve 

araştırdım. Bu benim tam üç yılımı aldı, ve şu sonuca vardım: Incilde kendi kendini 

tekzip eden çok ihtilaflı sözler okudum ve onun için müslüman kardeşlerime onu hiç 

okumamalarini tavsiye ediyorum. Bir misâl verecek olursak; Incilde murdar hayvan-

ların etinin yenmemesi yazılı. Bunların içinde domuz da zikrolunuyor. (Leviticus 11:1-

46) Fakat Hristiyanlarin buna uymadıklarını ve Incilden, başka bir ayetle buna cevaz 

verdiklerini tesbit ettim. (bak- Handelingen 10) Abdest ve Guslün Incilde mevcud 

olduğunu ve Hristiyanların bunu yapmadığını gördüm. (Leviticus 15:1-33) Iddialari ise; 

Isâ A.S. bizleri arındırmış dolayısıyla gerekmezmiş diyorlar. 

 Yine Incilde erkeklerin bila istisna sünnet olması yazılı. (Genesis 17:1- 24 ve 

Josua 5:1-12) Fakat Hristiyanlar, Isâ A.S.'in bunları neshettiğini iddia ediyorlar. Bu 

iddiaları da Apostelen kitabı 15. Babta Paulusun Galaten yazdığı mektupta 5:1-12 

vardır. O da doğru olmayan bir şey. Iste bu saplantılar, delaletler beni müslümanlığa 

koşturan sebeplerdir. 

 Öyle bir an geldi ki, kiliseye karşı kuşkularım daha da çoğaldı. Önce şu soru 

aklıma geldi, şayet Hristiyanlık Hak bir din ise; neden bu kadar çok firkalara ayrıldılar 

ve neden birbirleriyle kavga halindeler? Bağlı olduğum kilisenin papazı, insanların 

mikro organik bir takım hücrelerden, bilâhere maymundan türeyip tekâmül neticesi bu 

şekle ulaştığını iddia eden bir teoriyi desteklediğini görünce, hepten yolumu şaşırmıştım. 

Yani; Incilde bulunanları papaz inkâr ediyor ve diyor ki; “Incilde yazılı olanlara yazılı 

olduğu gibi inanmayın.”Bende öyle yaptım. Elhamdülillah müslüman oldum ve Hak dini 

Islâmı buldum, gerçek emniyete selâmete kavuştum. Önce kütüphaneye giderek Islam 

hakkında çesitli kitaplar okudum, sonra Kur'anı inceledim. Ve daha sonra kendim 

Kur'an satın aldım, şimdi ise her ay Kur'anı hatim ediyorum. (Tercümesinden) Kur'anı 

okurken, işyerimde bazı arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlardı. Bir gün boy abdesti 

aldım ve camiye telefon ettim, müslüman nasıl olunur dedim. Bana camiye gel 

konuşalım dediler, bende kâfir olarak gittiğim “ Süleyman Çelebi Gorinchem 

Camiinden”, mü'min olarak döndüm. Kelime-i şahadet getirdim. Elhamdülillah 

müslüman oldum. Bu iş bir kaç şahidin huzurunda oldu. Daha sonra bütün müslüman 

kardeşlerim beni sevinçle bağırlarına bastılar. Böylece din kardeşliğinin ne olduğunu 

orada anladım. Müslümanların birbirlerine bağlılığı, sosyal yönü, kardeşliği 

birbirleriyle muâşeretleri beni etkiledi ve diyorum ki; müslüman için hergün 

bayramdır. 

 4)M. Bal- Senin yakınların müslüman oluşunu nasıl karşılıyorlar? 

 M. Selim- Yakınlarımın davranışları farklı oldu. Bir kısmı normal karşıladı, bir 

kısmı da zorluk çıkarttı.Bu ise bilmediklerinden ve Islama karşı ön yargılı 

olduklarından kaynaklanıyor. Islamın zenginliklerinden, güzelliklerinden haber-

sizdirler. Akrabalarımın içinde her zaman bir zorluk hissettim, Bu da dışarının etkisiyle 

oldu. Hele hele kilisesine gittiğim papaz çok etkili oldu. Çok zorlandım fakat Allah'ın 

yardımı ve yeni kardeşlerimin desteğiyle sabretmesini bildim. 



 Bir çok insana Islamin Cihan şumul bir din olduğunu, sadece başka milletlere 

(Türklere ve Arablara) ait olmadığını anlattım ve anlatmaya çalışıyorum. Şunu da 

anlatıyorum: Allah katında gerçek Din, mükemmel Din, Islamdır ve Islamdan başka 

dinler Muteber değildir. Ali Imran: 19-83-85. Maide: 3. 

 5)M. Bal- Müslüman olduktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler oldu? 

 M. Selim- Allaha hamd olsun mutluluğu yakaladım, şu anda etrafımda cereyan 

eden olaylara ibretle bakmaktayım, ve yakînen inanıyorum ki; Allah birdir, mevcuttur 

ve her mahlukun rızkını o veriyor.Hayatım düzene girdi. Günde beş vakit namazımı 

kılıyorum ve Kur'anın meâlini devamlı olarak okuyorum. Ayrıca beden temizliğine itina 

ediyorum. Gerçi ben eskidende temizlige riâyet ediyordum ama şimdi ise, benim için 

daha da önemli oldu, çünki biliyorum ki bu cesedimiz bize Allah'ın emanetidir. Her 

abdest alışta bunu hatırlıyorum. Sünnet olmakta benim için temizliğin alametidir, bunu 

ileride sirası gelince anlatırım. Domuz eti yemiyorum, gerçi eskidende yemiyordum, 

ancak satın aldığım yiyeceklere simdi çok daha dikkat ediyorum. Önce muhteviyatını 

okuyorum, sonra satın alıyorum. 

 Müslüman olduktan sonra gusün alma seklini öğrendim. Önceleri Incilde böyle 

bir şey okudum, fakat kilise bunu terketti. Onların iddialari da Hz. Isâ A.S. onları 

arındırdığı içindir. (Bak Incil Leviticus 15:1-33)  ve müslüman olduktan sonra, islamın 

sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir hayat tarzı olduğunu öğrendim. 

 En büyük değişiklik ise, bir çok din kardeşim oldu ve kendime güvenim arttı.  

 6)M. Bal- Islamı genel olarak nasıl görüyorsun?  

             M. Selim- Islâm, mükemmel, saf bir dindir ki; onu bize Allah bahşetti çünkü; o 

Rahman ve Rahimdir.Islam aynı zamanda yardımlaşmayı, barışı, hoşgörürüyü, 

günahlardan uzak durmayı emreder. Ayrımcılığı men eder. Diğer dinlere de müsamaha 

ile bakar.  

 7)M. Bal- Müslümanlık Türklere ve Arablara has bir dindir diyenlerin görüşüne 

karşı görüşün nedir? 

 M. Selim- Ben bu görüşe katılmıyorum ve bu görüşe kesinlikle karşıyım. Allah-u 

teâlâ Kur'ânı Kerim de buyurdugu gibi: “Allah katında tek din Islâmdir.”   

 8) M. Bal- Islamı nasıl yaşıyorsun, günde beş vakit namaz, oruç ve iş, bu işi nasıl 

yürütüyorsun? 

 M. Selim- Müslüman olarak elimden geldiği kadar herkesle iyi geçinmeye 

çalışıyorum. Ihlaslı olmaya, günahlara düşmemeye ve günahlara yaklaştıran her şeyden 

uzak durmaya çalışıyorum. Allahın yarattığı mahlukatına sevgiyle ve ibretle bakmaya 

çalışıyorum. Ibadet benim için hayatımın önemli bir parçası oldu. Baslanğıçta beş vakit 

namazı vaktinde kılmaya zorlanıyordum. Şimdi ise, hayatımın bir parçası haline 



geldiler. Oruç ise; benim için Allaha karşı bir hamd şeklidir. Müslüman böylece 

şükrünü Allah’a takdim eder. 

 Oruç tutmak benim için zor olmadı. Eski bir Hollanda atasözü şöyle der: “Bir şey 

için rağbet varsa; onun çaresi bulunur.” Bana göre her kim halis bir niyetle bir amele 

(ise) baslarsa, Allahu teâlâ o işi ona kolaylaştırır. Bana farz olan ibadetleri tesekkür 

niyetiyle Allah için yerine getirirken, işim bana engel teşkil etmiyor. Ramazanda 

çalışmak, oruçlu olan için çok güzel bir meşgaledir. Insan akşam nasıl olduğunu 

anlamıyor. Çalışırken namaz kılmama hiçbir engel çıkmadı. Hatta çalışırken namaz 

vakti geldiğinde iş arkadaşlarım çoğu zaman beni uyarıyorlar, namaz vaktin geldi 

diyorlar.Namaz kılmak aynı zamanda kanûnî bir hakkımızdır. 

 9) M. Bal- Kur'ân-ı Kerim hakkındaki görüşlerinizi alabilirmiyiz? 

 M. Selim- Hz. Kur'ân Allah c.c. tarafından peygamber efendimiz S.A.V.’e vahiy 

yoluyla Ramazan ayında indirildi. Kendinden önce indirilenleri tasdik eden, ve 

insanlara doğru yolu gösteren ilahi bir kitaptır.Ben her gün bir cûz okuyarak her ay 

Allah'ın izniyle hatim ediyorum. Şu ana kadar bir çok kere (mealini) hatim ettim. 

 10) M. Bal- Hadis hakkında görüşlerinizi alabilir-miyim? Bu hususta bir sey 

okudunuzmu? 

 M. Selim- Hadis-i serifler çok güvenilir Raviler vasıtasıyla bize intikal eden 

peygamber efendimizden rivayet olunan sözlerdir. Elimde Riyazussalihin tercümesi 

bulunmaktadır. Ayrıca kırk hadis ihtivâ eden bir kitapçık elimde var ve bunlardan 

okuyorum on kadar hadis ezberledim. Ümit ederim benimle bu reportaji yapan kadar 

hadis ögrenirim inşaallah. 

 11) M. Bal- Yeni tanıştığın dindaşlarını genel olarak nasıl görüyorsun? 

 M. Selim- Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi benim dindaşlarım, (yeni 

kardeşlerim demek kulağa daha hoş gelmektedir.)Onları cana yakın, sevgi dolu, yardım 

sever ve güzel bir örnek olarak görmekteyim.Hem kendi halklari içinde, hem de diğer 

milletler içinde. Biz hakiki bir kardeş gibiyiz, beni samimi ve dostça aralarına aldılar. 

Bu benim için çok değerli bir tecrübe (hatıra) oldu. Bunu asla unutmayacağım. 

 12) M. Bal- Hollanda'da Islamin geleceği hakkında ne düşünmektesiniz? 

 M. Selim- Bir kaç sene zarfında Hollanda  diğer dinleri resmen tanıdığı gibi 

Islamı da resmen tanıyacağıni düşünüyorum. Ve bir Hollandalının müslüman oluğu en 

normal ve tabii bir olay olacak. Bir gazete haberine göre Islam Hollandanın en büyük 

dini olacağını yazıyor. Şu anda sayı bakımından ikinci sıradadır. 

 13) M. Bal- Müslüman olmadan önce Islam hakkında nasıl bir görüşe sahiptiniz? 

 M. Selim- Ben Islama karşı daima iyimser bir haldeyim, ancak bilgisizlik 

yüzünden bende bir çok Hollandalı gibi yanlış imajlara sahiptim, meselâ; güya 

müslümanlar Isâ A.S.'a inanmazlarmış, ancak büyük bir hayretle bunun yanlış 



olduğunu Kur'ânda okudum ve onun hak peygamber olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, 

oğlu olmadığını öğrendim, bu benim için çok önemli keşif oldu. Ben Islamı tanımadığım 

zamanlarda onu araştırırken, diğer insanların yaptığı gibi farklılıkları değil, ortak 

yönlerimizi araştırdım. 

 14) M. Bal- Sünnet olmak hakkında görüşün nedir?  Tecrübelerini anlatırmısın? 

 M. Selim- Sünnet olmak müslüman için hayatın önemli olaylarından 

biridir.Sünnet, insanı kâmil bir müslümana çevirir. Müslümanlik âlâmetlerinden 

biridir. Benim için başka bir önemi de eski dinimden bütün alâkamı kestim artık. Eski 

hayatımın pisliğinden hiç bir eser kalmadı.Tevrata göre sünnet, Allahla kul arasında 

dostluk alameti imiş. (Bak incil Genesis 17:1-24  ve yine incil Josua 5:1-12) Sünnet bir 

nişandır ki; sana her zaman müslümanlığını hatırlatır, ve insanı insanlar arasında 

kâfirlerden ayırt eden  bir alamettir. Benim için Hristiyanlığın bittiği ve Islamî hayatın 

başladığı mânâsı hasıl oldu, sünnet olmamla. Sünnet oluşum çok mutlu bir olaydı. Ilk 

zaman çekingendim fakat kısa zamanda bu çekingenlik geçti, Gorinchem  Beatrix 

hastahanesine bir kaç müslüman kardeşimle gittim. Sünnet olduktan sonra beni eve 

getirdiler. Salı günü sünnet oldum, çarşamba günü motora atladım camiye koştum, ve o 

hafta cumartesi  bütün kardeşlerim Gorinchem Süleyman Çelebi camiide bana merasim 

yaptılar. Kur'ân okundu, namazlarımızı kıldık ve çay ocağında beni kutladılar, 

hediyeler verdiler ve beni tebrik ettiler. O benim için hiç unutamayacağım bir hatıra 

oldu. Bu merasim muazzam oldu. Benim din kardeşlerim beni çepeçevre kuşattılar, 

bana destek oldular ve hâlâ olmaya devam etmekteler. 

 15)M. Bal- Islam’ı araştıranlara, ve yeni müslüman olanlara neler tavsiye 

edersiniz? 

 M. Selim- Önce şunu derim: araştırmayı bırak, çünkü yanlış yoldan hedefe 

gidilmez. Kendi araştırmanla islamı bulamazsın, Kur'ânı oku ve teslim ol, müslüman ol. 

Islam sadece inanmakla kalmıyor, Islam aynı zamanda güvendir, yakinen Allahın var 

olduğunu ve yaratıklarının rızkını o veriyor. Buna kesin şekilde inanmaya da  “ Islam “ 

denir. 

Yeni müslüman olanlara tavsiyem şudur: Kendini tam bir şekilde Allaha ver, gemilerini 

yak, arkana bir daha bakma, imansızlar, kitapsızlar seni yolundan alı koymasın. Bunlar 

senin en yakın akrabaların olsa dahi, Allahın gösterdiği istikamete yürü ve yanlızca ona 

kulluk et. Sana destek olsun diye Kur'ândan şunları oku: Sure 2:109-120, Sure 9:23, 

Sure 29:8, Sure 30:60, Sure 31:15. 
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33 YAŞINDAKİ ROMANYA VATANDAŞI 

IACOB LUMINITA MANAVGAT MÜFTÜSÜ 

HALİL TAŞ'IN HUZURUNDA KELİME-İ 

ŞAHADET GETİREREK MÜSLÜMAN OLDU 

VE ALEYNA İSMİNİ ALDI.  

ALEYNA, ANNESİNİN HRİSTİYAN 

BABASININ MÜSLÜMAN OLDUĞUNU VE 

ANNESİNİN KENDİSİNİ HRİSTİYAN 

OLARAK YETİŞTİRDİĞİNİ BELİRTEREK "9 

YIL ÖNCE MÜSLÜMAN OLMAYA KARAR 

VERDİM. KISMET BUGÜNEYMİŞ. BENDE 

KIZIMI MÜSLÜMAN OLARAK 

YETİŞTİRMEK İSTİYORUM" DEDİ.  

Üniversite mezunu , Otuz üç 

yaşında , dul bir çocuk annesi , 

Romanya Uyruklu ; IACOB 

LUMINITA dokuz yıl önce verdiği 

Kararı Manavgat Müftülüğünde 

hayata geçirdi. Müslüman oldu ve 

"Esenlik ve güzelliklere sahip, 

esenlik içinde olan " anlamına 

gelen Aleyna ismini tercih etti. 

Manavgat Müftüsü Müftü Halil 

TAŞ Aleyna'ya Kelime-i Şahadet 

getirttikten sonra yapılan İhtida 

Merasimine müteakip kendisine " 

İhtida Belgesini " ve bir Mealli 

Kur'an-ı Kerim , Dinimi 

Öğreniyorum kitabı hediye etti . 

Müftü Halil TAŞ ; Aleyna'ya "Sen 

şu anda annesinden yeni doğmuş 

bir bebek kadar masum günahsız 

bir insan oldun. Ne mutlu sana . 

Bundan sonra üzerine büyü ir 

sorumluluk yüklendin. Artık her 

Müslüman'ın ı yapması gereken 

ibadetleri yapma yükümlülüğü 

altına girdin. İnşallah senin 

yaşantın diğer insanlara da örnek 

olur ve senin İslamiyet'i seçmene 

sebep olanlar gibi sende onların 

İslamiyet'i seçmesine sebep 

olursun" dedi. 9 yıllık özlemini 

gidermenin mutluluğu ve huzuru 

içerisinde olduğunu belirten 

Aleyna'da "Benim annem 

Hıristiyan babam Müslüman'dı . 

Annem beni bir Hıristiyan olarak 

yetiştirdi. Ama dokuz yıl önce 

İslamiyet'e geç meye karar verdim. 

Fakat bir türlü ne yapacağımım 

nasıl Müslüman olacağımım 

kimseye soramadım ve 

açılamadım. Ama dün bir 

komşumla bu konu açıldı ve tüm 



cesaretimi toplayıp ben Müslüman 

olacağım ne yapmam gerekir 

dedim ve komşularım hemen 

Müftülüğü aradılar. Onlara çok 

Teşekkür ederim. Şu anda çok 

mutluyum. Benimde bir kızım var 

onu inşallah Müslüman olarak 

büyütmek istiyorum" diye 

konuştu.  

 

Yeni Dünya’nın İlk Muhacirleri  

 

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi eski profesörü 

ve ABD Bilim Sanat Akademisi üyesi Barry Fell'in 

çalışmaları, Hazreti Ali ve Hazreti Osman 

döneminde Müslümanların Amerika'ya ulaştığını ve 

burada denizcilik okulları açtığını gösteriyor. 

ABD'deki İslam izleri ile ilgili bir diğer çarpıcı bilgi, 

Boston'daki yol çalışmaları sırasında üzerinde "La 

ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" yazan 

dokuzuncu yüzyıla ait Semerkand dirhemlerinin 

bulunması.  

 

 

Salih Yücel'i, ABD'deki kayıp İslam izlerini araştırmaya iten süreç, onun tam 14 yıl 

önce Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Avustralya'nın Sidney 

kentindeki Redfern Camii’ne din görevlisi olarak atanmasıyla başlar. Sidney 

Üniversitesi'nde teoloji mastırı ve radyoda dinî programlar yapan, NSW eyaletinde 

Ayrımcılıkla Mücadele Derneği'nin yönetimine giren, Sidney'de bütün dinlerin 

temsilcilerinin bulunduğu Din İşleri Üst Komitesi'ne üye olan Yücel, bu şehirde dört 

yıl "cezaevi vaizi" olarak da görev yapar. 

 

Boston Üniversitesi'nde "din ve ruh sağlığı" konusunda doktora yapmak üzere 

ABD'ye gelen Yücel, halen Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin iki hastanesinde 

vaizlik yapıyor ve bu hastanelerin din işleri planlama komitesinde. Ayrıca Boston 

Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde ve cezaevinde vaizlik yapan, Boston Diyalog 

Vakfı'nın yönetiminde olan Yücel'in bir diğer özelliği ise Amerika kıtasındaki İslam 

izlerine ilişkin çalışmaları.  

 

Yücel'in sözünü ettiği bulguların en önemlisi, Harvard Üniversitesi eski hocası ve ABD 

Bilim Sanat Akademisi üyesi Prof. Barry Fell'in araştırmalarıyla ortaya çıkan 

sonuçlar. Bu araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu Müslümanların Hz. Ali ve Hz. 

Osman döneminde ABD'ye ulaşmış ve burada denizcilik okulları açmış olması. 

ABD'deki İslam izleri ile ilgili bir diğer çarpıcı bilgi ise şu: Rahip Thaddeus Mason 



Harris, 1787'de Massachussets eyaletindeki Boston'da, Malden'dan 

Cambridge'e doğru giderken bugün 16 numaralı yol olarak adlandırılan 

bölgede yol yapımı için çalışan işçilerin kazı yaparken bazı paralar 

bulduklarını görür. İşçiler o metalleri kıymetsiz zannedip ondan da bir avuç 

almasını ister. O da aldığı paraları Harvard College (bugünkü Harvard Üniversitesi) 

kütüphanesine incelenmek üzere gönderir. Resim 6'daki bu paraların 9. ve 10. 

yüzyıllara ait Semerkand dirhemleri olduğu inceleme sonucu ortaya çıkar. 

Dirhemlerin üzerinde "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Bismillah" 

yazılıdır. İşte bu bulgular sebebiyle Salih Yücel, "Sahabi veya tabiinden (sahabelerden 

sonraki nesil) bazı kimselerin ABD'ye gelmesi söz konusu." diyor. 

 

Prof. Fell, ABD'nin Nevada, Colorado, New Mexico ve Indiana eyaletlerinde 7. ve 8. 

yüzyıllarda açılmış Müslüman okulları olduğunu, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 

bulgulara dayandırıyor. Batı Amerika'nın el değmemiş bölgelerinde kayalar üzerinde 

bulunan yazılar, çizimler ve tablolar, o zamanlar uygulanan ilk ve orta düzeydeki 

Müslüman eğitim sisteminin kalıntıları. Bu belgeler, kuzey Afrika Arapçasının eski 

kûfî Arap harfleriyle yazımından oluşmakta, okuma-yazma, aritmetik, din, tarih, 

coğrafya, matematik, astronomi ve denizcilik konularını kapsamakta. Nevada'daki 

kazılarda bulunan bir kaya üzerindeki "Allah'ın adıyla" yazısı (yandaki resim) ve 

"Muhammed Nabiyallah" yani "Muhammed (sav) Allah'ın elçisidir" yazılı taş (resim 

1) 7. yüzyılda kullanılan bir çeşit kûfî yazısı. 

 

Fell'in tespitlerine göre, Nevada'da 7. ve 8. yüzyıllarda Araplar yaşıyordu. Kaliforniya 

Üniversitesi'nden Prof. Heizer ve Prof. Baumhoff'un Nevada'da WA 25 sit alanında 

yaptığı kazılardan ortaya çıkan sonuç, burada İslam ve bilimin özellikle denizciliğin 

okutulduğu bir okulun varlığı. Nevada'daki kazılarda, bu okulla ilgili Naski Arapça ve 

kûfî usulüne göre kayalara ve taşlara yazılmış yazılar bulunmuş (resim 2). Bu resimde, 

"Beş elmas bir elife eşit" matematiksel formülü uygulanmış.  

 

Salih Yücel, Amerika ve Afrika'da değişik dönemlerde yapılan arkeolojik kazılar 

neticesi bulunan ve Peygamberimiz’in adının yazılı olduğu yazılar arasındaki 

benzerliğe dikkat çekiyor. Resim 3'teki A şekli El Ain Lahag, Fas’ta, B şekli East 

Walker nehrinde bulunmuş. C şekli Nevada'da, D, E şekilleri Churchill Caunty'de, F 

sekli El Haji Minoun, Fas'ta, G şekli seramik üzerine çizilmiş olup El Suk, Tripoli, 

Libya'da, H sekli Cottonwood Canyon'da ve I şekli Libya-Fas sınırında bulunmuş. Bu 

yazılar 8. ve 9. yüzyıllara ait olup, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika arasındaki 

benzerlikleri açıkça gösteriyor. ABD'de bulunanlar, şu anda Kaliforniya 

Üniversitesi'nde muhafaza ediliyor.  

 

Nitekim bu dönemde ABD'de yaşayan bu Müslümanların nesilleri, bugünkü Iroquois, 

Algonquin, Anasazi, Hohokam ve Olmec yerli kabileleri olarak tanınmakta. 12. 

yüzyılda, Apachi ve Navajo yerlilerinin oluşturduğu Athapcan kabilesi tarafından 

Nevada'da Arap Müslümanların yaşadığı bölge istila edilir ve Araplar ya kaçmak 

zorunda kalır veya güneye sürülür. Ancak okuma yazma bilmeyen bu yerliler 

Arapların kurduğu okulda gördüklerine hayret eder ve kendileri de (belki onlardan 

aldıkları esirler sayesinde) aynı dersleri taklit etmeğe çalışır. Şekilleri efsanevi bir 

canavara dönüştürürler. Bu asırlarca devam eder. 1951'de Nevada sınırındaki Benton 

kasabasına yakın Beyaz Dağlar'da (White Mountains) bulunan kûfî yazıyı içeren resim 

4'te "Sheitan maha mayan" yani "Şeytan bütün yalanların kaynağıdır." yazısı var. Bu 

da 7. yüzyıla ait kûfî bir yazı türü. Üzerinde kûfî yazı ile "H-M-I-D" (Hamid) yazılı 



resim 5'deki kaya da 7. yüzyıla ait ve yine Nevada'da Ateş Vadisi'ndeki (Fire Valley) 

Atlatl kayaları üzerinde bulunmuş.  

 

Salvador'un La Gruta de Carinto bölgesinde bir mağarada bulunan ve 13. yüzyıla ait 

olduğu tespit edilen kaya parçasının üzerinde de "Malakah Haji mi Malaya" (resim 7) 

yazılı. Bu kaya parçası da, Müslümanların Endonezya tarafından Güney Amerika'ya 

geldiğine işaret olarak gösteriliyor. Nitekim Amerika'ya ulaşan Kristof Kolomb'a, 

ikinci yolculuğu sırasında Espanola'daki (Haiti) yerliler, kendisinden önce adaya gelen 

siyah insanlardan bahsederler. İddialarına kanıt olarak da Kolomb'a Afrikalı 

Müslümanların bıraktığı mızrakları gösterirler. Bu mızrakların uçlarında yerlilerin 

guanin (altın alaşımı) ismini verdikleri sarı bir metal var. Dikkat çekici bir nokta da 

guanin kelimesinin Arapça ghina (zenginlik) kelimesiyle bağlantılı olması. Kolomb bir 

miktar guanini İspanya'ya geri getirmiş ve yüzde 56,25 altın, yüzde 18,75 gümüş, 

yüzde 25 bakırdan oluştuğunu kaydetmiş. Bu oranlar Afrika Gine'sinde metal işleme 

standardı olarak biliniyordu. 

 

1498'de yeni dünyaya üçüncü yolculuğunda Kolomb, Trinidad'a gider. Daha sonra da 

Güney Amerika'da tayfası karaya çıkar ve oradaki yerlilerin simetrik örülmüş 

pamuklu ve renkli mendillerini görür. Kolomb daha sonra "almayzar" olarak 

bahsettiği bu mendillerin aslında Gine'deki başörtüleri ve bel kuşaklarına renk, stil ve 

kullanım olarak çok benzediğini fark eder. "Almayzar" kelimesi Arapça "örtü", 

"bağ", "önlük" veya "etek" anlamlarına geliyor; Moors diye tanınan ve 8. yüzyılda 

İspanya'yı fetheden Arap ve Berberi kökenli Kuzey Afrika halkının yerel giysisi olarak 

biliniyor. Kolomb yerli evli bayanların pamuklu çamaşırlar giydiğini görür ve namus 

kavramını nereden öğrendiklerine şaşırdığını yazar. İspanyol fatihi Hernan Kortes, 

yerli bayanların elbiselerini uzun peçeler ve Moors'unkine benzer motiflerle boyanmış 

dökümlü etekler olarak kayıtlarına geçirir. Ferdinand Culombos da yerlilerin 

pamuklu elbiseleriyle Moors kadınlarının Granada'da giydikleri desenli uzun şalların 

çok benzer olduğunu yazar. Ayrıca yerlilerin çocuklarını yatırdıkları beşiklerin Kuzey 

Afrika'daki beşiklere benzerliği de dikkat çekicidir. 

 

Salih Yücel, bu bulgularla ilgili şunları söylüyor: "Kolomb, Küba'nın kuzeydoğu 

kıyısındaki Cibara civarında yelken açarken güzel bir dağın üzerinde bir cami 

gördüğünü 21 Ekim 1492 tarihinde kayıtlarına geçirmiş. Küba, Meksika, Teksas ve 

Nevada'da minarelerinde Kur’an ayetleri bulunan cami kalıntıları bulunmuş. 

Harvard'lı ünlü tarihçi ve dilbilimci Leo Weiner, 'Afrika ve Amerika'nın Keşfi' isimli 

kitabında Kolomb'un yeni dünyada mandinkaların varlığından haberdar olduğunu 

belirtir. Aynı kaynak Batı Afrika Müslümanlarının Orta Amerika’da, Güney 

Amerika’da, Kanada dâhil Kuzey Amerika'da ve Karayiplerde yaşadıklarını; Iroque 

ve Algonquin yerli kabileleriyle evlilik ve ticaret bağları kurduklarını Kolomb'un 

bildiğini kaydeder." 

 

Kolomb ve öncü İspanyol, Portekizli kâşiflerin Atlantik'in karşı kıyısına düzenledikleri 

seferlerin çoğu Müslümanların hazırladığı coğrafya ve deniz seyir bilgileri sayesinde 

gerçekleşmiş. Örneğin Mesudi'nin (871-957) kitabı "Murucuz Zahab" Afrika ve 

Asya'dan bu tip bilgilerin Müslüman tüccarlar tarafından toplanması sonucu yazılmış. 

Aslında Kolomb'un kıtalararası ilk yolculuğunda iki kaptanı Müslüman'dı. Martin 

Alonso Pinzon PINTA, kardeşi Vicente Yanez Pinzon da NINA isimli gemilerinin 

yönetimindeydi. Pinzon ailesinin kökeni Sultan Abu Zayan Muhammed III (1362-66) 

tarafından Fas Marinid kraliyet ailesine dayanıyor. Kolomb'a katılmadan önce zengin 



gemi donanımcıları olan kardeşler, Kolomb'un keşif gezisini organize etmesine yardım 

edip bayrak gemisi Santa Maria'yı masraflarını da karşılayarak hazırlamışlar. 

Kolomb, Atlantik Okyanusu'ndaki bazı adalarda yerli halkın burnuna altın taktığını 

ve mektuplarını Arapça yazdıklarını kaydeder. 16. yüzyılda Amerika'ya giden 

misyonerler Virginia, Tenesse ve Visconcion'daki bakır yataklarının yerli halk 

tarafından değil, Ortadoğu'dan gelenler tarafından işletildiğini, Kızılderililerin 

Ortadoğu halkına karşı büyük muhabbetleri olduğunu görürler. 

 

Salih Yücel bu konudaki çarpıcı anlatımlarını şöyle sürdürüyor: "Amerika'da 484, 

Kanada'da 81 tane olmak üzere 565 köy, kasaba, şehir, dağ, göl, nehir gibi yerlerin 

isimleri, İslami ve Arapça köklerden geliyor. Bu yerler orijinal olarak Kolomb'un 

Amerika'ya gelmesinden önce yerliler tarafından isimlendirilmiş. Hatta bu isimlerden 

bazıları İslami yer isimleri: Mecca (nüfusu 720) Indiana eyaletinde; Medina (nüfusu 

2100) Idaho'da; Medina (nüfusu 8500) New York'ta; Medina (nüfusu 1100) ve Hazen 

(nüfusu 5000) Kuzey Dakota'da; Medina (nüfusu 17000) ve Medina (nüfusu 120000) 

Ohio'da; Medina (nüfusu 1100) Tennessee'de; Medina (nüfusu 26000) Texas'ta; 

Medina (nüfusu 1200) ve Arva (nüfusu 700) Ontario'da; Mahomet (nüfusu 3200) 

Illinois'te; Mona (nüfusu 1000) Utah'ta ilk göze çarpan örnekler. Amerika'nın yerli 

kabile isimleri de incelendiğinde pek çoğunun Arapça ve İslami köklerden geldiği 

anlaşılıyor. Bunlar Anasazi, Apache, Arawak, Arikana, Chavin, Cherokee, Cree, 

Hohokam, Hupa, Hopi, Makkah, Mahigan, Mohawk, Nazca, Zulu, Zuni gibi isimler."  

 

Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da yapılan arkeolojik kazılarda 9. yüzyıla ait binalar 

arasında da büyük bir benzerlik bulunmuş. Örneğin Fas'taki Atlas dağlarında 

Berberilere ait ev yapısı (resim 9) ile New Mexico'daki bina şekli (resim 8) birbirinin 

aynı. Yine Arizona'daki kazılarda bulunan Montezume Kalesi ile Colorado'nun Mesa 

Verde bölgesinde bulunan, Berberilerin bina yapıları arasında bir benzerlik mevcut. 

Smithonian Enstitüsü'nden Prof. Cyrus Thomas'ın yaptığı araştırmalara göre, New 

York, Ellenville mevkiindeki taş yığınlarından yapılmış küçük kulübe ile Güney 

Arabistan'daki Akabe bölgesindeki taş yığınlarında yapılmış kulübe birbirinin hemen 

hemen aynısı. Bu yapıların 8. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. 

 

İspanya'daki son Müslüman kalesi Granada, 1492'de İspanyol engizisyon mahkemeleri 

kurulmadan hemen önce düşer. Hıristiyan olmayanlar engizisyon zulmünden 

kurtulmak için ya Katolik olmak ya da ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Bu nedenle 

göç eden Müslümanların 1550'den önce İspanyol Amerikası'nda varlıklarından 

bahseden dokümanlar bulunuyor. Ancak İspanya Kralı 5. Charles'in 1539'da 

Müslümanların batıdaki yerleşimlere göçmelerini men eden fermanı yürürlüğe girer 

ve bu ferman 1543'te deniz aşırı İspanyol kolonilerin Müslümanlardan temizlenmesi 

şeklinde genişletilir. Salih Yücel'in bu konudaki görüşü şöyle: "Demek ki 

Müslümanların deniz aşırı adalarda veya bölgelerde varlığı biliniyordu ki, İspanya 

Kralı böyle bir ferman yayınladı. Yine pek çok İslami kaynakta da Endülüs 

döneminde İspanya ve Kuzey Afrika'da yaşayan Müslümanların okyanus ötesine 

seferler yaptığı biliniyor. Bu konuyu bir başka araştırmamda ele alacağım." 

 

Salih Yücel'e göre arkeolojik kazılar, dilbilimcilerin bölgede dil ve yer isimleri üzerine 

yaptığı incelemeler, antikacıların 8. ve 9. yüzyıla, Abbasiler dönemine ait buldukları 

paralar, ev eşyaları ve diğer eşyalar, Müslümanların 7. yüzyılın ortalarından itibaren 

Amerika kıtasına geldiğini, yerleşim birimleri, camiler, okullar kurduğunu ve yerli 

halk Kızılderililer üzerinde büyük etki bıraktığını gösteriyor: "Prof. Fell'in 



araştırmalarından sahabi veya tabiinden (sahabelerden sonraki nesil) bazı kimselerin 

buraya gelmiş oldukları anlaşılıyor. Kolomb Amerika'ya ulaşıncaya kadar ve 

Amerika'da İslam'ın ve Müslümanların varlığını görür. Ancak Batılı araştırmacılar 

çok defa bunu görmezden geliyor." Bu araştırmadaki amacının Müslümanların 

Amerika kıtasında 7. yüzyılda başlayan varlığını genç araştırmacıların dikkatine 

sunmak olduğunu belirten Yücel, "Bu konuda pek çok doktora tezi hazırlanabilir. Bu 

çalışmalar, hem Amerika hem de dünya Müslümanlarından gizli kalmış birçok belgeyi 

gün ışığına çıkaracak, belki de bugün olmasa bile gelecekte Amerika kıtasının tarihinin 

yeniden yazılmasına bir zemin hazırlayacaktır." diyor. 

 

BARRY FELL 1917 - 1994 

 

İngiltere'de doğan ve Harvard Üniversitesi’nin deniz biyolojisi alanında saygı duyulan 

profesörlerinden olan Barry Fell, Amerika'daki Müslüman varlığını gösteren “Saga 

America” (Efsane Amerika) kitabını üniversiteden emekli olduktan bir yıl sonra, 

1980'de yazdı.  

 

RÜYASINDA EFENDİMİZ’İ GÖREN BİR AVUSTRALYALI 

 

1991'de Türkiye'nin Sidney Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Müşavirliği'ne bir 

mektup gelir. O günkü Müşavir ve şu anda Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Din 

İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan Sadık Eraslan, mektubu okuması için Salih Yücel'e 

verir. Mektupta özetle şöyle deniyor: "Ben İslam güneşinin henüz ulaşmadığı 

Tasmanya'nın Hobart şehrinde dünyaya geldim. Beş yaşında iken babamı kaybettim. 

Tip olarak İngilizlerden çok Türklere benzediğim için kardeşlerim tarafından 

dışlanıyordum. Okulda din derslerinde bana teslis inancını anlatıyorlardı, ama 

kalbimde bir ses 'Allah birdir' diyordu. 49 yaşına kadar hep kilise cemaati olarak 

yaşadım. Hayatımda, İslam'ın günah saydığını sonradan öğrendiğim her türlü büyük 

günahtan uzak durdum. Bir gün arabada giderken radyoda tasavvuf müziği dinledim. 

İçinde ilahiler de vardı. Daha sonra bir gece rüyamda Hazreti Peygamber'i gördüm. 

Gri bir cübbesi vardı, başının sarıklı olduğunu hatırlıyorum. O kadar nurlu idi ki, 

yüzüne bakamadım. Ama onun bana, hatta kalbime baktığını hissettim. Sanki bütün 

enerjim gitmiş, içime yeni bir enerji dolmuştu. Bana, 'Kardeşim tekrar geleceğim' dedi 

ve bir perde arkasında kayboldu. Uyandığımda kalbimde bir ses, sen Müslümansın 

diyordu, ama hayatımda ne bir Müslüman görmüştüm ne de cami. Artık bu dalgınlık 

içinde günlerim geçiyordu. Bana geleceğim demişti, ben de onu hep bekliyordum. 

Nihayet bir gece rüyamda onu bir vadide gördüm. Vadinin yanında bir nehir kan 

dolusu akıyordu. Bu onun ümmetinin kanıdır dendi. Hazreti Peygamber Allah'a o 

kadar yalvarıyordu ki, gözlerinden çok büyük damlalar yere dökülüp etrafa 

saçılıyordu. Sonra yanına çağırdı, gittim arkasında iki rekât namaz kıldım. Derken o 

kan dolusu nehir berrak su şeklinde akmaya başladı ve etrafı çiçeklerle doldu. Sonra 

onunla geleceğe seyahat gibi bir şey yaptık. Daha sonra kendimi bir defa 

Sultanahmet'te gördüm. Mevlana, Yunus ve Emir Sultan'dan manevi dersler aldım. 

Uyanınca, sabah en yakın camiyi araştırıp oraya gittim ve Müslüman oldum. Bana bir 

Kur'an ve seccade hediye ettiler. Bu seccade rüyamda Peygamber’in arkasında namaz 

kıldığım seccade idi. Sonra bana hangi Müslüman ismi almak istersin diye sordular. 

Ben de Ahmet dedim. Onlar bir belge hazırladılar, baktım T harfi yerine D harfi 

yazmışlar. Onlara, hayır lütfen Ahmet yazın dedim. Böylece aynı zamanda Türk ismi 

almak istedim."  

 



Salih Yücel, "Mektubu yazan şahıs, Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşıyordu. Bu 

şehir Sidney'e 1150 km. mesafedeydi. Ziyaretine gittim, üç-dört saat beraber kaldık. 

Sonradan beraber umreye gittiğimizde Arafat'a çıktık, rüyasında gördüğü vadinin 

Arafat olduğunu söyledi. Kendisi şu anda hasta. Çok çeşitli ve zor imtihanlardan geçti. 

Kendisine hep dua ediyorum." diyor. 

 

Yücel'in bir diğer ilginç anısı Türkiye'ye gezmeye gelen bir Avustralyalı ile ilgili. Bu 

kişiye, "Türkiye'yi beğendin mi?" diye sorup "Evet" cevabı alınca, "Neyini 

beğendin?" demiş. Cevap ilginç: "Trende giderken tanımadığım birisi bana bir içecek 

verdi." Hapishane vaizliği görevi sırasında tanık olduğu olayları da anlatan Yücel, 

"1992'de bir hapishanede İrlanda kökenli bir mahkum rüyasında bir sahabe görerek 

Müslüman olmuştu." diyor.  

 

AMERİKAN TELEVİZYONU NASIL ÖZÜR DİLEDİ? 

 

Salih Yücel, Avustralya ve ABD'de yaşadıklarını çarpıcı bazı örneklerle anlatıyor. El 

Kaide'nin ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin üç büyük televizyon 

kanalından biri olan CBS'deki 60 Dakika isimli haber programında bir papaz, Üsame 

bin Ladin'e atfedilen sözlerle Peygamberimiz’e hakaret ediyor. Salih Yücel, programı 

arayarak tepkisini iletmek istiyor; ancak program yapımcıları ile görüşemiyor. O gece 

yarısı tanıdığı ne kadar Hıristiyan din adamı varsa hepsine bir mail geçip CBS'i 

protesto etmelerini istiyor. Sonuçta CBS'e çok miktarda protesto gidiyor. CBS 

yapımcıları ile görüşen bir rahibe, bu gibi fanatiklerin TV'ye çıkarılmasının dünya 

barışına hiçbir katkı sağlamayacağını belirtir. Birkaç gün içinde Kiliseler Konseyi 

toplanır ve televizyonda papazın görüşlerini kınayan bir bildiri yayınlanır. Sonra 60 

Dakika programının direktörü Boston'a giderek Yücel ve arkadaşları ile görüşüp özür 

diler. Kahvaltıda bir araya geldikleri yapımcı, "Bundan sonra böyle bir olay 

olmayacak." sözünü verir. 

 

KAYALARA KAZINMIŞ AYETLER 

 

Batı Afrika halkları ve Güneybatı Amerika'nın belli Kızılderili halkları arasında 

kültürel paralellikler bulan Fell, bu bölgede yaşayan Pima halkının Arapça köklere 

sahip bir sözlüğe sahip olduğunu tesbit ve Kaliforniya gibi yerlerde kayalara oyulmuş 

İslami yazıların varlığını ile teyit etti. Fell, Kaliforniya'da Inyo kasabasında Arapça 

olarak kayalara yazılmış şöyle bir sözden bahsediyor: "Yasus ben Maria" (Jesus, Son 

of Mary-Meryem oğlu İsa). Böyle bir ibare ancak Kur'an surelerinde geçiyor. Bu 

yüzden Fell, bu taş yazıtın Amerika'nın yaklaşık 500 yıllık tarihini çok daha gerilere 

götürdüğünü söylüyor.  

 

Avrupalılar Amerika kıtasına gelmeden önce yerli halk arasında varolan arapça 

kelimeler 

 

Avrupalılar gelmeden önce denizciliğe ve diğer konulara ait pek çok kelimenin bugün 

New England ve Nova Scotia olarak bilinen Kuzey Amerika ve Kanada'nın bir kısmını 

içeren bölgede aşağıdaki İslami kelimeler tespit edilmiş: 

 

DENİZCİLİK VE DENİZ YOLCULUĞU 

 

İngilizce Arapça Türkçe manası 



 

Coastal seas sobagwa Deniz sahili 

 

Magnetic compass al-hukk Pusula 

 

Plumb, level al-imam Çekül, seviye 

 

Mast, rigging al-daqal Gemi direği 

 

Sail, spread sail sabih Yelken 

 

Journey aqsa Yolculuk 

 

Wind, weather ahwa Hava  

 

 

ASTRONOMİ VE METEOROLOJİ 

 

Dew naba saqt Çiy 

 

Sunrise asbah Güneşin doğuşu 

 

Immediate nitaij Acil 

 

Star allaq Yıldız 

 

Constellation el-kaukab Gezegen 

 

Falling rain saqlaba Yağan yağmur 

 

Rainbow mantaqa Gökkuşağı 

 

Tomorrow sabah Yarın 

 

 

ADALET VE İDARECİLİK  

 

False statement kabwa Yalan ifade 

 

Punishment kalal Ceza 

 

Insolent, malicious majin Küstah, hain  

 

Authority, king malik Kral 

 

TIP VE ANATOMİ  

 

Affliction kalal Keder, acı 

 

Coitus l'am Çiftleşme 



 

Ill marad Hastalık 

 

Adolescent kabr Delikanlılık 

 

Libido qassa Şehvet 

 

Sneeze, cough nakam Öksürük, soğuk  

 

EV VE EŞYA 

 

Belt tikak Kemer 

 

Waist-cloth nazala-aniq Bel kuşağı 

 

Drink, water naba Su 

 

To thread nafad İplik  

 

 

HASTANE VAİZLİĞİ TÜRKİYE’DE DE UYGULANABİLİR 

 

Amerika'da yıllardır hastane vaizliği yapan Salih Yücel, bunun Türkiye'de de 

uygulanabileceği görüşünde: "Hastane vaizliği Türkiye’de henüz yok. Halbuki İslam 

hasta ziyaretine çok önem verir. Bugün ABD'de hemen hemen bütün hastanelerde vaiz 

veya ihtiyaç halinde hemen çağrılacak din görevlisi var. Mesela benim çalıştığım 

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hastanesinde 34'ü gönüllü olmak üzere toplam 

42 din görevlisi var. Her 35-40 hastaya bir din görevlisi düşüyor. Diyanetten sorumlu 

Devlet Bakanı Mehmet Aydın ilahiyattan hocamdır. Diyanet İşleri Başkanı da değerli 

bir akademisyen. Umarım bu hastane vaizliği konusuna el atarlar." 

Sally Talaban koyu bir Katolik idi; Risale-i Nur'u okuyarak Müslüman 

oldu 



 

Saliha Talaban 

Filipinler'de 

doğup büyüyen 

ve İngilizce 

öğretmeni 

olarak görev 

yapan bir 

Müslüman. 

Daha önceden 

koyu Katolik 

bir Hıristiyandı 

ve Risale-i Nur vasıtasıyla Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra 

Sally olan ismini Saliha olarak değiştirdi. Hayatında bu kadar büyük 

değişikliğe vesile olan Risale-i Nur'u daha iyi öğrenebilmek ve 

anlayabilmek; Nur hizmetlerini yakından gözlemleyebilmek için 

Türkiye'ye geldi. 

Bir senedir Türkiye'de bulunan ve bu esnada hem Türkçe öğrenip Risale-i 

Nur üzerinde incelemeler yapan Saliha Talaban, aynı hizmeti kendi 

ülkesinde de hayata geçirebilmeyi hedefliyor. 

Kendisiyle yaptığımız görüşmede, Risale-i Nur'la tanışması ve ardından 

yaşadığı gelişmeleri bütün yönleriyle aktardı. İlk okuduğu eserin Yirminci 

Mektup olduğunu söyleyen Saliha Talaban, bu Risaleyi okuduğu sırada 

hissettiklerini şöyle açıkladı:  

İlk okuduğum kitap, tevhid akidesinden bahseden Yirminci Mektup oldu. 

Okumaya başlar başlamaz adetâ şok olmuştum. Çünkü Allah'ın varlığı 

hakkındaydı ve ruhum okuduğum her mânâyı tamamıyla hazmediyordu. 

Allah'ı bu kadar güzel tanımlayan bu Risale beni çok şaşırtmıştı. Ben 

Katolik olarak yetiştim. Hakikat nedir diye çok araştırdım. Nereden 

geldim? Ben kimim? Allah gerçekten var mı? Allah varsa nerede? Bütün 

bu soruları diğer dinlerde ve diğer kitaplardan da araştırdım. Felsefe ve 

sosyal kitapları da çok okudum. Ama aradığım gerçek cevapları 

bulamadım. Sadece Risale-i Nur'da bunların cevaplarını buldum. Bu 

cevapları vicdanım, ruhum ve kalbim tamamen kabul etti ve çok 



rahatladığımı hissettim. 

 

Saliha Talaban, Risalelerin temel özelliklerinden birisi hakkında şunları 

söyledi: 

Risale-i Nur bu asrın bütün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu eserlerde her 

soruya cevap var. Dünya sosyal, ahlâkî, manevî ve ekonomik krizler 

içersinde. Risale-i Nur bunlara karşı bir mutluluk, saadet ve çözüm 

sunuyor.  

 

Risale-i Nur'la ilgili bir senedir çalışmalarda bulunan Saliha Talaban, 

çalışmaları ve geldiği nokta hakkında da şöyle konuştu: 

Buraya Risale-i Nur'u öğrenmek için geldim. Gaziantep'te 8 ay kaldım. 

Kişisel okumalarıma ve araştırmalarıma devam ediyorum. Filipinler'deki 

Üniversite öğrencilerinin okuyabileceği kitaplara ihtiyaç var. Şimdi onu 

hazırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan İslamî Üniversiteler 

Risale-i Nur'la ilgili çalışmalar istiyor. Gelen talepler ve ihtiyaçlar 

çerçevesinde, kainat kitabı, ibadet, namaz ve dualar hakkında hazırlıklar 

yaptık, aktiviteler plânladık.  

 

Saliha Talaban, İslâma girişinde Risale-i Nur'un rolüyle ilgili şunları 

söyledi: 

Risale-i Nur'u tanımadan önce İslâmiyet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. 

Hıristiyandım ve Katolik bir çocuk olarak yetiştim. Risale-i Nur bana 

İslâmı, Allah'ı tanıttı. Şimdi Müslümanım, Allah gibi yüce bir dost buldum. 

Saadet buldum, huzur, barış... hepsini buldum. Risale-i Nur ile her şeyi 

buldum. Elhamdülillah.  

 

Müslüman olmakla hayatında gerçekleşen değişimeleri, Müslüman 

olmadan önceki dönemle bazı mukayeseler yaparak anlatan Saliha 

Talaban, şu bilgileri verdi: 

Herşey değişti. Eski hayatım çok karışıktı. Çok sorularım vardı ama 

cevaplarım yoktu. Hem de nereye gittiğimi bilmiyordum. Ama 

Elhamdülillah şimdi her şey mükemmel. Çok mutluk hissediyorum şimdi. 

Hem saadet, hem kanaat var.  



 

Saliha Talaban, Üstad Said Nursî'nin görüşleri ve eserlerinin, içinde 

bulunduğu topluma hitap edip edemeyeceği hakkında şu açıklamaları 

yaptı:  

Risale-i Nur sadece bizim toplumumuza değil, bütün insanlığa ve insanlara 

hitap ediyor. Özellikle Filipinlerin yüzde 90'ı Hıristiyan'dır. Hepsi kiliseye 

gider, ama kilise ve dinleri hakkında yetersiz olduklarını hissetmektedirler. 

Bu yüzden gerçeklerin arayışı içinde olan çok sayıda insan vardır. Bu 

eserler aracılığıyla hakikatleri çok kolay bulabilirler. Çok şükür Risale-i 

Nur gerçekleri gösteriyor. Çünkü Risale-i Nur, gerçekleri arayan herkese 

rehber olacak özelliklere sahiptir. Aynı zamanda Hıristiyanlarla 

Müslümanların diyaloguna büyük katkı sağlayacaktır. Bu bizim ortak 

dilimiz olabilir, bir köprü olabilir. Karşılıklı anlayış ve uzlaşmaya vesile 

olabilir. Öz bir ifadeyle Risale-i Nur, doğruyu arayan herkesin ihtiyacını 

karşılayacaktır. 

 

Müslüman olduktan sonra ailesiyle arasında herhangi bir anlaşmazlığın 

olmadığını; onların Katolik olmasına rağmen Müslüman oluşundan 

rahatsızlık duymadıklarını; hattâ Kur'ân okumaya başladıklarını belirten 

Saliha Talaban, Risale-i Nur'un çıkış yeri olan Türkiye'deki tüm 

Müslüman halka hitaben şunları söyledi: 

Türkler çok şanslılar. Çünkü Risaleler burada çıkmış. Bu eserleri 

okumazsanız derin ve zengin hazineyi kaybetmiş olursunuz. Her yönüyle 

harika bir hazineyi kaybedersiniz. Elhamdülillah, Cenâb-ı Allah Risale-i 

Nur için Türkiye'yi seçmiş. Eğer insanlar okumazsa, hayatlarının bir 

anlamı olmaz. Hayatın onsuz bir anlamı olmaz. Filipinlerdeki 

Müslümanlar olarak biz Risale-i Nur nüshalarını bulmakta zorlanıyoruz. 

Maddî manevî imkânsızlıklarla karşı karşıyayız. Birçoğumuz, bir eseri elde 

edince onu ortak kullanıyoruz, paylaşıyoruz. Ama buna rağmen daha fazla 

okumaya gayret ediyoruz. Türkiye'deki erkek olsun, kadın olsun tüm 

Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum: Risaleleri okuyun ve yaşayın. 

Onun neşri için hizmette bulunun. Yapanlara destek olun. Lütfen hizmete 

dâhil olun, onun hakikatini paylaşın. Çünkü Müslüman olarak bunlar 

bizim görevlerimizdir. Sorumluluklarımızın farkında olalım. Eğer biz, 



özellikle Türk halkı sorumlulukları yerine getirmezse, kim getirecek? 

Allah'a nasıl hesap vereceğimizi düşünelim. Allah bize, "Size Kur'ân'ı 

indirdim, peygamber gönderdim, sünneti bildirdim. Hesap verin" diye 

soracak. Lütfen okuyun ve okuduğunuzu yaşayın. Görevimiz, yaymak ve 

paylaşmaktır. 

 

Saliha Talaban'a, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca, edindiği 

izlenimlerinden hareketle geleceğe yönelik ne gibi hedefler belirlediğini 

sorduk. Şu cevabı verdi: 

Türkiye'ye İslâmî hayat tarzını öğrenmek ve yaşamak için geldim. 8-9 ay 

Nur Risalelerinin okunduğu mekânlarda kaldım. Bu süre içinde, Risaleleri 

okuyan ve bu eserlerdeki hakikatleri ihlâsla yaşayanları gördüm. Bunları 

sadece Allah rızası için yapan talebelerle tanıştım. Herşey Allah rızası için 

yapılıyordu. Bu tablo beni çok etkiledi. Bunu kendi ülkemde de yaşamak 

istiyorum. Oraya taşımak istiyorum.  

Bütün dünyada hizmeti yayabilmemiz, Risaleleri tanıtabilmemiz için 

büyük bir istek ve iştiyakla çalışmamız; bunun için de plânlı programlı 

organizasyonlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birbirimizi görüp 

tanımamız; birlikte hizmet etmemiz lâzım. Tâ ki tüm dünya Risale-i Nur'u 

tanısın ve ondan en azami seviyede faydalanabilsin. 

 

SALLY TALABAN'LA YAPILAN BİR RÖPORTAJ 

 

Azime Doğan 

Filipinler’den, Endonezya’dan, İstanbul’dan bir vesileyle Mustafa Sungur 

Ağabeyin misafirleri gelmişti. Böylece Filipinler’den Saliha (Sally), 

Tayyiba ve Endonezya’dan Erika, İstanbul’dan Hatice abla ve Havva 

kardeşle de tanışmış olduk. Cihannur Sungur; Saliha ve Tayyiba kardeşi 

bizlerle tanıştırdı. Saliha’nın nasıl Müslüman olduğunu kendisinden 

dinlettirdi. Kalabalık bir cemaat... Herkes pür dikkat ve merakla dinliyor. 

Sorular soruluyor. Salonu müthiş bir heyecan, uhuvvet, muhabbet, 

samimiyet ve ihlâs kaplamıştı. Cihannur Sungur, 20. Mektub’dan 

(Saliha’nın ilk okuduğu Risâle-i Nur) ders yaptı. Saliha da okudu. Ders, 

yatsı namazı, tesbihat, mektup dersi ve çay faslı vs. derken istemeyerek de 



olsa ayrıldık. Biz “Duâlarımız seninle Saliha kardeş, Türkiye’ye ve 

Eflani’ye yeniden bekleriz” derken, “Biz de Filipinler’e bekleriz” diyor 

Saliha ve Tayyiba. Risâle-i Nur, Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe’yi öğrenmek 

için Gaziantep’te kalıyorlardı. Filipinler’e gidince bana “Türkiye’de 9 ay” 

yazı dizisini göndereceğine söz verdi Saliha. İnşallah nice mutlu 

haberlere...  

Saliha (Sally) 32 yaşında Filipinler’de bir üniversitede İngilizce öğretmeni. 

Okula çeşitli ülkelerden öğrenciler geliyor. Bunların ikisi Türkiye’den. Bu 

iki Türk öğrenci çok kibarlar ve çok iyiler. Onların bu halleri Saliha’nın 

dikkatini çekiyor. Hatta bu durumu arkadaşlarına da söylüyor. Arkadaşı 

da “Müslümanlar teröristtir, dikkat et, sakın onlara ders verme” diyor. O 

da önce Türklerin yaşadığı yeri görmek istiyor, evlerine gitmek istiyor, 

isteği kabul görüyor. Giderken silâhlarla falan karşılaşacağını sanıyor, 

çünkü daha önce İslâm dinini hiç duymamış, Müslüman bir kişiyle 

tanışmamış. Lise yıllarında kiliseye gidiyor fakat bu yolun hakikat 

olmadığını anlıyor; kalben, ruhen tatminlik vermediği için dinsiz olmuş, 

sadece Allah’a inanıyor. Bu dönemden sonra yıllarca din arıyor ve 

araştırıyor. Hıristiyan dininin bölümlerinden Protestanlık ve Katolikliğin 

başka bölümlerini vs. araştırıyor. Fakat “din yok” kanaatine varmış. Tâ ki 

iki Türkle tanışana kadar.  

İşte böyle değişik bir hâlet-i ruhiyede Türklerin kaldığı eve giriyor. 

Girmesiyle hayreti daha da artıyor; ne silâh var, ne muzır bir şey. Sadece 

bol bol kırmızı kitaplar var, temiz ve huzur dolu bir ortam. Kitapları çok 

sevdiği için o kırmızı kitapları merak ediyor, “Bakabilir miyim, bunlar 

nedir, neler yazıyor, anlatıyor ve soruyor; ben de okuyabilir miyim?” 

diyor. Bize de, onlar hakkında “Asıl gayeleri, hakikatleri dünyanın her 

tarafında ihtiyacı olanlara duyurmak. Asrımızın tefsiri olan, şu zamanın 

insanlarına en etkili tiryak ve imânlarının kurtulmasına vesile olan Risâle-i 

Nur hizmeti için oralara gelmişler ve ilk adımı atmışlardı. İngilizce 

öğrenmek üzere çocuklar için hazırlanmış Peygamber Efendimizin (asm) 

hayatını seçmişler, böylece ders alırken bir yandan da ders veriyorlardı” 

diyor.  

O günden sonra Saliha, Risâle-i Nur’ları okumaya başladı. İlk okuduğu 

Risâle 20. Mektub olmuş. Tam olarak aklı anlamıyor. Fakat ruhu ve hisleri 



tatmin oluyor. Okuyor, okuyor, okuyor... Okudukça aradığı, yıllardan beri 

hasretini çektiği hakikatler olduğunu anlıyor; aklı almıyor ama vicdanı 

tasdik ediyor.  

Bir gün bir derste 10 dakika ders yaptıktan sonra “Dersi kesebilir miyim, 

çünkü kafamda çok sorular var, önce onlara cevap bulmam lâzım” diye 

başladığı soruların cevaplarını bir bir çözüyor, aydınlanıyor. Yıllardan 

beri kendi kendine sorduğu “Allah’ım bana kendini tanıt. Ben bu dünyaya 

niye geldim? Vazifem ne? Sonum ne olacak? (Necisin, nereden geldin ve 

nereye sevk olunuyorsun?)” müşkül suallerine cevap buldukça içinde iman 

çerağı da alevlenmeye başlıyor.  

Kader ve Haşir meselelerinde de çok araştırmalar yapmış, çok felsefî 

kitaplar okumuş, fakat aldığı cevaplar kendisini çok kısa bir zaman için 

tatmin ediyor lâkin gerçek çare olmuyor. Risâle-i Nurdan 26. Söz olan 

Kader Risâlesi onu tam tatmin ediyor. Haşir Risâlesini okuduğu zaman ise 

hayretler içinde kalıyor. Cennet ve Cehennem olduğunu biliyor; fakat 

Haşir Risâlesini okuduğu zaman her ânının ve her hareketinin yazıldığını 

ve görüldüğünü anlamış, kontrol edildiğini fark etmiş. Haşir gerçeğinin bu 

kadar, akla delillerle ispatına hayran kalmış.  

Tesettür Risâlesini (24. Lem’a) okuyunca da kapanmış, (tesettüre girmiş). 

1’den 8’e kadar olan sözleri de okuyor. Ve Saliha artık iman etme 

kıvamına geliyor. Kalbi, ruhu, hissiyâtı iman etmesini çok istiyor. İnanç 

yetmiyor, fıtrat ibadet de istiyor. Ama nasıl yapılacak bilmiyor. Okudukça 

Risâle-i Nur’ları “İşte aradığım hak din bu. Hakikatler bunlardır” diye 

kanaat getiriyor ve huzur buluyor, heyecan duyuyor. Lâkin nefsi burada 

devreye giriyor; “Daha çok gençsin, imân edersin, acele etme, önünde uzun 

yıllar var” gibi telkinlerde bulunuyor.  

Bu hâlet-i ruhiyede, birgün otobüste giderken hayalen otobüsün alt üst 

olduğunu ve kendisinin yok olduğunu düşünüyor. O duygularla o anda 

nasıl olduysa Müslüman oluyor. Ve nefsini yeniyor. Onun bu yolculuğu bir 

an evvel iman etmesi gerektiğini ve ertelememesi gerektiğini aynelyakîn 

telkin ediyor. Ve dininin gerektirdiği şeyleri bir bir öğreniyor.  

“Aileniz bu durumu nasıl karşıladı?” diye soruyorum.  

“Ailem tam bir Katolik, fakat ben İslâma girmekle çok mutluyum ve 

benim mutlu olmamdan onlar da mutlu oluyorlar. Ailemde sorun olmadı.  



Çünkü ben aradığım soruların cevaplarını buldum. Risâle-i Nur’larda her 

şey var, bir umman gibi. Hep duâ ediyordum ‘Allah’ım bana bir mânâ 

göster hayatımı vakfedeyim’ diye. Türkiye’ye gelince o mânânın Risâle-i 

Nur hizmeti olduğunu anladım ve bu verdiğim sözü şimdi Filipinler’e 

gidince Risâle-i Nur hizmetinde çalışarak yerine getireceğim inşallah. 

Risâle-i Nur’ları herkese ulaştırmaya çalışacağım, okul okul gezeceğim. 

İmana susamış gönüllere bu âb-ı hayat Nurları ulaştırmaya çalışacağım 

inşaallah.”  

Saliha, üniversitelerde okutulması, okunması için kitap yazıyor. İlk 

kitabının konuları şunlar: Kâinat kitabı, ibâdet, namaz, duâ ve İsm-i 

Kuddüs... Kitabın % 99’u Risâle-i Nur ve hadislerden oluşuyor.  

“İlk ezanı nerede duydunuz ve neler hissettiniz?” diye soruyorum.  

“Filipinlerde bir adada duydum. Ezan ve deniz müthiş birşey, çok 

etkilendim. Ezan sesi her tarafı kaplamıştı... Bizim başşehre de bir cami 

var, etrafı yüksek duvarlarla çevrili, içeri almıyorlar. O da zaten bize çok 

uzak, oraya ulaşmamız mümkün değildi.  

“Bir gün adada ezan okunuyordu. Sesin geldiği yöne yönelmişim. Yolun 

ortasında öylece kalmışım. Arkadaşım ‘Niye durdun, yürüsene’ diyor, ben 

de ‘Ezan okunuyor’ diyorum. Minareden yükselen ezan sesi ve ezanlar... 

Bir de ne göreyim, her taraf cami, minarelerden ezanlar yükseliyor, 

duygularımı anlatacak tarif bulamıyorum. Ezan çok güzel, çok etkileyici, 

çok kıymetli.”  

“Müslümanlar hakkındaki düşüncelerin, önce nasıldı şimdi nasıl?”  

“Daha önce Müslümanları terörist biliyordum. Hiç de iyi intibâım yoktu. 

Fakat o iki öğrencimi tanıdıktan sonra öyle olmadığını anladım. Daha önce 

bir Müslüman tanımamıştım. Ama şimdi Türkiye’ye geldim, fikirlerim 

tamamen değişti. Sizlerden çok memnunum, her şey çok güzel.”  

“Türkiye’de kalmak ve Filipinlere gitmek hususunda ne 

düşünüyorsunuz?”  

“Orada insanlar hizmet bekliyor, bizi bekliyor. Siz burada (hizmet 

yapanlar) çoksunuz. Bizim de bir an önce gidip hakikatleri anlatmamız 

lâzım.”  

 

Kaynak:  



 

Muhammed Alexander Russel Webb ( 1846)- (1916)  

 

Amerikalı Muhammed Alexander Russel Webb, 1846 senesinde Hudson şehrinde 

doğdu. New-York üniversitesinde okudu.Kısa zamanda çok sevilen ve çok takdir edilen 

bir fıkra yazarı oldu. St. Joseph Gazett ve Missouri Republican isimlerinde dergiler 

neşretti. 1887 tarihinde Filipinler’de Amerika konsolosu oldu. Müslüman oldukdan 

sonra kendini tamamiyle İslamiyeti yaymaya vakf etti ve Amerikadaki teşkilatın başına 

geçdi. 1916 senesinde vefat etti. 

 

Niçin müslüman oldum ? 

 

Bana, ahalisinin pek çoğu hıristiyan olan Amerikada doğan, büyüyünceye kadar 

mütemadiyen hıristiyan papazların yaptıkları vaazları, daha doğrusu saçmalıkları 

dinleyen, benim gibi bir insanın, niçin dinini değiştirerek müslüman olduğunu soranlar 

çok oldu. Ben de onlara, müslümanlığı niçin hayat rehberi olarak seçtiğimi, kısaca şöyle 

anlatdım: Müslüman oldum! Çünkü, yapdığım incelemeler, araştırmalar, insanların 

ruhi ihtiyaçlarının, ancak müslümanlığın koyduğu sağlam esaslarla temin edileceğini 

gösterdi.Ben daha çocukken bile, hıristiyanlığa bir türlü iki elle sarılamamıştım. Yirmi 

yaşıma geldiğim ve artık reşid olduğum zaman, kilisenin herşeyi günah sayan ve can 

sıkıcı terbiyesine tamamen isyan etmiştim. Yavaş yavaş kiliseden ayrıldım ve bir daha 

dönmedim.  

 

Metafizik sorulur 

 

Benim araştırıcı bir karakterim vardı.Her şeyin sebebini ve maksadını arıyordum. 

Bunlar için mantıki cevaplar bekliyordum. Halbuki, rahiplerin ve diğer hıristiyan din 

adamlarının bana verdiği cevaplar, beni tatmin etmiyordu. Onlar, çok defa suallerime 

tatmin edici cevaplar verecekleri yerde, “Bunları biz anlayamayız. Bunlar ilahi 

sırlardır” diyorlar veya “Bunu bizim aklımız kavramaz” gibi kaçamaklı bir cevap 

veriyorlardı. Bunun üzerine, bir yandan şark dinlerini, diğer taraftan meşhur 

filozofların eserlerini incelemeğe karar verdim. Filozoflardan Mill, Locke, Kant, Hegel, 

Fichte, Huxley’in ve diğerlerinin eserlerini okudum. Bu filozofların eserlerinde, hep 

protoplazmadan, atomlardan, moleküllerden, taneciklerden bahs olunuyor, fakat 

“İnsanın ruhu ne oluyor, öldükden sonra nereye gidiyor, bu dünyada ruhun nasıl 

terbiye edilebileceği” hakkında bir fikr bulunmuyordu. Halbuki İslam dini, insanın 

bedeni yanında, ruhu ile de meşgul oluyor ve bizi aydınlatıyordu. Bunun içindir ki, ben, 

ne yolumu şaşırdığımdan, ne de hıristiyanlara kızdığımdan veya ani bir karara 

kapıldığımdan dolayı değil, tam aksine inceden inceye tetkik ettikden, büyüklüğünü, 

ulviyetini, ciddiyetini, mükemmelliğini iyice anladıkdan sonra müslüman oldum. 



 

İslamiyetde esas, Allahu tealanın var ve bir olduğuna inanmak, Ona kendini teslim 

etmek ve O’na ibadet ederek lutuflarına şükretmektir. İslamiyet, bütün insanlara 

kardeşliği, iyiliği, sevgiyi emreder. Onlardan ruh, beden, dil ve iş temizliği ister. İslam 

dini, şimdiye kadar insanların bildiği dinlerin muhakkak en mükemmeli, en üstünü ve 

sonuncusudur. 

 

Karalama kampanyası ters tepti. İslam Dini’ni seçen Alman sayısında büyük artış 

 

Avrupalı Islam’a koşuyor  

 

Materyalizmin ve kapitalizmin pençesinde boşluğa düşen ve büyük bir toplumsal çöküş 

yaşayan Batılılar, akın akın İslâm’ı seçmeye başladı. Sadece Almanya’da İslâm dinine 

geçenlerin sayısı geçen yıla göre 4 kat arttı. 

 

Tüm engellemelere rağmen 

Karikatür krizi, Papa’nın hakaretleri gibi İslâm aleyhine yürütülen olumsuz 

propagandalarla oluşturulmak istenen islamofobia projesi ters tepiyor. İslâm ve 

Kur’ân-ı Kerîm’i merak eden insanların sayısı her geçen gün artarken, bu arada çok 

sayıda insan dinini değiştirerek Müslüman oluyor. Alman Der Spiegel dergisi son 

sayısında İslâm dinini seçen Almanların sayısında büyük artış olduğunu yazdı. 

 

4 Bin Alman Müslüman oldu 

Habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı’nın finansmanıyla “İslâm Arşivi” adlı bir 

kuruluş tarafından yapılan araştırmada, 2004 ve 2005 yıllarının Haziran ayları arasında 

4 Bin Alman’ın İslâm dinine geçtiği belirlendi. Bu rakamın bir önceki dönemden 4 kat 

fazla olduğu bildirildi. Berlin’de imamlık yapan Alman asıllı Muhammed Herzog, 

birçok Alman’ın Müslüman olmadan önce inançlı Hıristiyan olduğunu ve dinlerinden 

şüpheye düştüğü için İslâm’ı seçtiğini belirtti. 

 Alman Der Spiegel dergisi, İslam dinini seçen Almanların sayısında büyük artış 

olduğunu yazdı. Derginin yarın çıkacak sayısındaki habere göre, Federal İçişleri 

Bakanlığının finansmanıyla “İslam Arşivi” adlı bir kuruluş tarafından yapılan 

araştırmada, 2004 ve 2005 yıllarının haziran ayları arasında 4 bin Almanın İslam dinine 

geçtiği belirlendi. Bu rakamın, bir önceki dönemden dört kat fazla olduğu bildirildi. 

İslam Arşivi yetkilisi Salih Abdullah, son yıllara kadar İslam dinini daha çok 

Müslümanlarla evlenen Alman kadınlarının tercih ettiğini, ancak son birkaç yıldır 

Almanlar arasında bağımsız olarak İslam dinini seçme eğiliminin görüldüğünü söyledi.  

Berlin’de imamlık yapan Alman asıllı Muhammet Herzog, birçok Almanın Müslüman 

olmadan önce inançlı Hristiyan olduğunu ve dinlerinden şüpheye düştüğü için İslam’ı 

seçtiğini belirtti. 

Din sosyoloğu Monika Wohlrab-Sahr ise din değiştirenlerin çoğunun “başka bir şeyler” 

aradığını ve “kendi farklılıklarını ortaya koymak” istediğini ifade etti. (aa) 



 

Kemal Çiftçi 

 

 

 

PAPA MÜSLÜMAN OLDU MU ? 

 

eni Şafak Gazetesi’nden Mehmet Şeker, geçenlerde “Papa Müslüman olsa” diye 

nefis bir yazı yazmıştı. Mehmet Şeker’in endişeleri boşunaymış. Çünkü Papa Müslüman 

olmadı ve sayın Cumhurbaşkanımız derin bir nefes aldı. Ama birileri zorla Papa’yı 

Müslüman yapmaya çalışıyor şimdi.  

Uçaktan inerken haçını saklayan ve camide kıyamda duran Papa’yı, bu tavırlarından 

dolayı o kadar sempatik gösterdiler ki, neredeyse Müslüman olduğuna inanacağız. 

Hatta sadece Müslüman olması da yetmiyor. Papa milliyetini bile değiştirebilir belki. El 

açıp Türkçe dua etti, Türk bayrağını salladı ya, artık Türk bile olabilir Alman asıllı 

Papa...  

Şaka bir yana, gerçekte neler oluyor? Katı bir Alman milliyetçisi ve su katılmamış bir 

Katolik olan, üstelik akademisyen yönü de bulunan eski Kardinal Ratzinger, yeni Papa 

16. Benediktus, 3-5 günde bu kadar değişebilir mi? Buna inanmak için çok saf olmak 

gerekiyor. O halde nasıl yorumlamalı bu mesajları?  

Tarihe ibret gözüyle baktığımız zaman bu olayı daha rahat yorumlayabiliriz. Napolyon 

Mısır’ı işgal ettiği zaman, halkın tepkisini azaltmak için Müslüman olduğunu ilan 

etmişti. Napolyon’un torunları ise daha sonra tüm Afrika’yı iliklerine kadar 

sömürdüler, milyonlarcasını katlettiler. Baba George Bush Irak’a saldırıp Kuveyt’i 

kurtardığı zaman Araplar ona “Hacı Bush” lakabını takmışlardı. Şimdi ise Hacı 

Bush’un oğlu W.Bush Arapları kitleler halinde katlettiriyor, Ebu Gureyb zindanlarında 

çürütüyor.  

Tarihte ilk defa Katolikler ve Ortodokslar birlikte hareket ediyorlar. Hatta sadece onlar 

değil, Ermeniler ve Süryaniler de bu birliğin içinde yer alıyor. Dahası, kilisenin 

otoritesini kabul etmeyen misyoner grupları bile onları destekliyor. Bu aslında adı 

konmamış bir Haçlı İttifakı’dır. Hem de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 

büyük çaplı bir organizasyon. Zira unutmayalım ki, geçmişte yapılan Haçlı 

Savaşlarında sadece Katolikler vardı. Ortodoksların yaşadığı Bizans’ı o zamanlar 

Katolikler ezip geçmişler, her tarafı yağmalamışlardı. Birbirlerinden bu kadar nefret 

eden Hıristiyan mezhepleri birleşiyorsa, bu pek hayra alamet değil. Bunun altında 

başka niyetler olmalı.  

“Kalbimin yarısını Türkiye’de bıraktım” diyordu Papa giderken. Acaba bundan 

kastettiği neydi? Müslümanları sevmediğini her fırsatta dile getiren Papa, imana mı 

geldi? Yoksa başka bir şeyi mi kastediyor? Batı Roma İmparatorluğunun koltuğunda 



oturan Papa, “kalbimin öteki yarısı” derken mesela Doğu Roma’yı mı kast ediyor 

acaba?  

Tesettürle Gerçekleşen Açılımlar 

  

 

 

CELINE LEDUC 

(UMMU KÜLSÛM)  

1995’te ihtida etti. Kanadalı. 

 

 

YAKLAŞIK ÜÇ YIL ÖNCE, Ramazan’dan kısa bir süre sonra, iki bayram arasında 

Müslüman oldum.  

Manevî arayışım otuz küsur yıl sürdü. Katolik bir ortamda doğdum ve bu ortamda 

kafama ve gönlüme yatmayan birçok şey buldum: İsa’ya inandım, ama onun Allah’ın 

oğlu olduğuna da, Allah olduğuna da asla inanmadım. İlim sahibi bir Yahudi ve bir 

öğretici olmasından hareketle, İsa aleyhisselamın bir haham olduğu şeklinde, kendime 

has bir hükme ulaştım. Bundan dolayı, hahamlara gittim, onlardan ders aldım ve 

Tanakh’ı, Torah’ı ve Yahudiliğin kanun ve kurallarından bir kısmını öğrendim. 

Yiyeceklerle ilgili koşer (kaşer) kurallarını, Yahudi şeriatına uygun yemek pişirmenin 

yolunu yordamını, ve Yahudi şeriatınca bir kadın için öngörülen kuralları öğrendim. 

Kadınların ve erkeklerin, kadınlar birarada olmak üzere, ayrı ayrı ibadet etmeleri 

benim için doğal hale geldi. Benim için bir nihaî cevap olmadıysa bile, Yahudiliğin dinî 

ve manevî yollarına dair belli bir anlayış edinmiştim.  

Yahudilikten sonra kadınları ve kadınlığı öne çıkaran maneviyat akımını inceledim, 

fakat bunda birşeylerin eksik kaldığını gördüm. Bu akım, bir Tanrıça’nın varlığına 

inandığından, pratikte, kesinlike tevhid inancı taşıyor değildi. Ve, yeni bir hayat biçimi 

icad ederken, mevcut birçok öğretiyi reddediyordu. Allah’ın bir erkek olduğuna da 

inanmadığım için, ‘kadın bir Tanrı’yla da bir sürü problemimin olması kaçınılmazdı. 

Yahudilikle olan temasım vesilesiyle, Allah’ın gaybî olduğunu, Zâtının keyfiyetini 

bizim bilemeyeceğimi öğrenmiştim; böyle bir uluhiyet anlayışını beğeniyordum. Bu 

yüzden, kadınlar maneviyatı akımının öğretilerine bir anlam veremedim. Ancak, 

kadınlar ile erkeklerin eşitliği noktasında onlarla hemfikirdim. Bundan dolayı, 

arayışlarına saygı duydum, ama metodları beni cezbetmedi.  

1990’da, Yerlilerin maneviyatına dair bilgi edindim. Yerliler bir Yaratıcıya ve 

dünyanın birliğine inansalar bile, inanç itibarıyla bir Yerli olamadımókendi 

maneviyatımı bulmam gerekiyordu! Ülkem Kanada 1990’da Mohawk’lara karşı 

savaşa giriştiğinde, beynimden vurulmuşa döndüm. Yaklaşık beş yıl boyu, onlarla 

omuz mücadele yürüttüm.  

http://kitabevi.karakalem.net/?author=Metin+Karaba%FEo%F0lu&article=490&backto=kitabevi.karakalem.net/default.asp?article=490


Bu arada, kendi yolumu bulmaya çalışıyordum; ki, ama önüme bir tercih imkânı da 

sunulmuştu. İki yol gördüm önümde: Biri Allah’ın yolu, diğeri ise beşer yolu idi. 

Allah’ın yoluna yürüme yönünde bilinçli bir söz verdim. O’na kul olacak, O’nun 

yolunda hizmet edecek; kabiliyetlerimi, O’nun sözünü ve mesajını tebliğ etme, yani 

O’nun koyduğu kurallar sayesinde Barışın ve Adaletin tebliğini yapma yönünde 

kullanacaktım.  

‘İnsan’ınkióyani, beşerî olanóyerine Allah’ın yolunu tercih ettim velhasıl. Beş yıl sonra 

Mohawk’larla hükûmet arasındaki kriz sona erdiğinde, Allah bana manevî köklerime 

geri dönmemi sağlayacak yolu gösterdi.  

Hayatımın büyük kısmında, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan gelen arkadaşlar 

edinmiştim. Bu arkadaşların kimi Yahudi, kimi Hıristiyan, kimi ise Müslüman idi; 

lâkin, onların yaşayıp yaşamadıkları beni pek ilgilendirmiyordu, çünkü organize dine 

inanmıyordum. Bütün hayatım boyu, kuvvetle inandığım şey şuydu: Kendim, 

doğrudan doğruya Allah’la konuşmalıyım ve ihtiyaç duyduğum şeyi O’ndan istemeli 

ve bana verdiği şey için de doğrudan O’na teşekkür etmeliyim. Aynı zamanda, 

kadınların ve erkeklerin eşitliğine, Allah indinde ve insanların önünde bütün ırkların 

eşitliğine de kuvvetle inanıyordum. Hıristiyanlık, kendisine inandığım İsa hakkında 

bana birşeyler öğretti. Yahudilik, bana doğrudan doğruya Allah’a konuşabileceğimi, 

erkeklerin ve kadınların ayrı biçimde ibadet etmeleri gerektiğini ve Allah’ın 

yiyeceklerle ilgili emirleri olduğunu gösterdi. Mohawk’lar ise, erkeklerin ve 

kadınlarınófarklı yükümlülükleri olsa bileóeşit olduklarını gösterdiler bana. Bütün 

bunları nerede bulabilirdim? Hiçbir din, hiçbir öğreti, bunların tamamını bana 

sunamazdı; ama Allah, bana yolu göstermek üzere oradaydı.  

Yirmibeş yaşındayken, genç bir erkekle tanışmış ve ona aşık olmuştum. Kendisi Irak 

doğumluydu, din olarak Yahudiydi, ve epeyce sene İsrail’de yaşamıştı. 1970’lerde 

Kanada’ya geldi, tanıştık, birbirimize aşık olduk. Evlenecektik. O sıra, İsrail ile 

Lübnan arasında savaş çıktı. Kendisi, geri dönüp orduda savaşmaya karar verdi. Ne 

yazık ki, öldürüldü. Uzun yıllar boyu, yaramı kalbimde sakladım.  

Fakat Allah kalbimi korudu ve bana büyük bir hediye gönderdi: Lübnanlı bir 

Müslümanla tanıştım! Kendisi, bir Şiî Müslime idi. Çok dindar biri değildi gerçi, ama 

Müslüman olmaktan iftihar ediyordu. Konuştuk kendisiyle. Ona olup bitenleri 

anlattım. Gözlerinde yaşlarla bana baktı ve aynı savaş sırasında erkek kardeşini 

kaybettiğini söyledi. Şu ana kadar, onun kardeşi mi benim arkadaşımı öldürdü, 

arkadaşım mı onun kardeşini öldürdü; öğrenebilmiş değilim. Belki de, ne o onu 

öldürdü, ne öbürü ötekini; bu da bir ihtimal. Buradan hasıl olan sonuç, aynı savaş 

vesilesiyle beraberce döktüğümüz gözyaşları ile kalbî yaramızın bizi çok iyi iki 

arkadaş haline getirmesi ve bu kızcağızın kanayan kalbimin şifa bulmasına yardımcı 

olmasıydı. Aynı zamanda, savaşın yol açtığı felâketleri, kötülüğünü, insanları kalben 

nasıl da yaraladığını görmüş de oldum.  

1995’te Montreal’de kadınların başörtüsü takması konusunda bir tartışma 

yaşanıyordu. Herkes mesture hanımları konuşuyordu. Gazeteler Müslüman kadınları 

aşağılayıcı yazılarla doluydu. Bu bakımdan, kendi kendime, bu konuda bir doküman 

oluşturmaya karar verdim. O gün itibarıyla dört senedir radyoda (Radio McGill) 

Yerliler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu haberleri hazırlıyor olduğumdan, mesture 

hanımlarla söyleşiler yapma fırsatı kolladım. Böyle bir hanımla konuşup, tesettürün 



onun için ne anlam taşıdığını öğrenmek istiyordum. Bir arkadaşımın aracılığıyla, çok 

kibar bir hanımla tanıştım. Bu kadın, tesettürün önemi ve bunun kendisi için ne 

anlama geldiği hususunda konuşmalar yapan bir Iraklı idióAllah işini alışılmadık 

yollardan görür. Bu kadında gördüklerim arasında beni asıl çarpan şey, kendisinin 

‘Allah’ diye zikrettiği Tanrı’ya olan derin sadakat ve bağlılığı idi. Hakperestliği ve 

kalbinin rikkat ve samimiyeti beni muazzam derecede etkilemişti.  

Bu hanım bana İslâm’ın ne demek olduğunu açıkladı. İslâm’ın özünü "Lâ ilâhe 

illallah"ın, yani "Allah’tan başka ilah yoktur" hükmünün oluşturduğunu söyledi. 

Allah indinde, kadınlar ve erkekler eşit idiler, bütün ırklar eşit idiler. İsa, haham 

değil, peygamberdi; annesi Meryem, mü’minler için muazzam bir nümune idi. 

İslâm’ın yiyecekle ilgili kuralları Yahudilik kadar sıkı değildi. Hayretimi mucib olan, 

bu hanımın anlattıklarının, inandığım şeyler oluşuydu. Radyoda gerçekleştirdiğim 

söyleşiden sonra, kendisiyle arkadaşlık kurdum ve bir ay içerisinde, ben de onun gibi 

Müslüman oldum. Kelime-i şehadetimi onunla birlikte getirdim. Bu, üç yıl kadar 

önceydi.  

Şimdi ben de başımı örtüyorum, başımı örtmekten dolayı çok mutluyum ve başörtümü 

giyerken, bu özel günü hatırlıyorum.  

Öte yandan, başınızı örttüğünüz ilk gün neler hissedeceğinizi tahmin edebilirim. 

Başörtüsü takmak, ilk etapta zorduróinsanlar size farklı bir nazarla bakarlar. 

Müslüman oluşumdan sonra onu giymeye ilk başladığımda, başörtümü başımdan 

çıkardım ve tekrar başıma koydum. Çekiniyordum; insanların bana güleceklerinden 

korkuyordum. Bazı kadınlar şevkimi kırmaya çalıştılar. Başımı örtmemden dolayı 

aklımı kısmen yitirdiğimi, beynimin donmuş olduğunu, artık özgür olmadığımı, 

sünepe bir vaziyete düşmüş olduğumu ihsas ettiler. Tesettürlü hanımlar hakkındaki 

bütün önyargılar, beni mesture halde gördüklerinde, su yüzüne çıktı. Fakat, bir-iki ay 

sonra, daha dün beni alaya alan bu insanlar bana saygı duyar hale geldiler. Şimdi her 

yerde başörtümü giyiyorum ve hiç kimse kendimi kötü hissetmeme sebep olamıyor.  

Üniversitedeki son dönemimde, bir kız bana modası geçmiş bir vaziyet arzettiğimi ve 

daha çağdaş hale geleceğimi ümit ettiğini söyledi. "Nasıl daha çağdaş hale 

gelebilirim?" diye sordum kendisine. "Ben interneti kullanıyorum; sen bilmiyorsun. 

Ben okulu bitiriyorum; senin daha bir sürü dersin var. Ben dünyada neler olup 

bittiğinden haberdarım, sen bilmiyorsun. İslâm, benim için, erkekler ile kadınların 

eşitliğini temin ediyor; sen ise hâlâ erkeklerle karşı eşit olma mücadelesi veriyorsun."  

Müslüman olan insanın nazarında, hiçbir ırk diğerinden üştün değildir; hepimiz Allah 

indinde eşitiz. Biz nasıl çok daha çağdaş olabiliriz ki? Birçok açıdan çok ilerideyiz 

zaten; ki, tesettür İslâm’ın bu ideallerini daha da pekiştiriyor.  

Bu bakımdan, hiç endişeye düşmeyin, rahatla ve iftiharla yürüyün ve tesettürünüz 

sayesinde hem iç dünyanız, hem de dış görünüş itibarıyla güzelleştiğinizi hatırda 

tutun. Başını örtmekle gelen kalb safiyeti ve güzellik; beni Müslüman olmaya ikna 

eden şey, işte budur! Kalbinizde tesettürle ilgili şüpheler varsa, Allah bu şüphelere 

karşı size yardım edecek ve en sonunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz, 

vesselam.  

Müslüman oluşumdan sonra tekrar üniversiteye döndüğümde, din alanında araştırma 



yapmaya başladım. İnceleme alanım, İslâm. Doktoramı tamamlayıp, kadınlara dair 

fıkhî konular ve bir de hadis alanında yetkin hale gelecek kadar ilerlemeye istiyorum. 

Halihazırda, İngilizce olarak, ‘yedinci yüzyılda kadınlar ve İslâm’ konulu bir kitap 

yazıyorum. Sayesinde Müslüman olduğum Iraklı arkadaşımla birlikte bir radyo 

programı hazırlıyorum. Yarım saatlik bir program. Dünyanın her tarafından gelmiş 

değişik dinlere mensup kadınlara sesleniyoruz. İslâm’ın ve İslâm mesajının üstündeki 

sis perdesini kaldırmak üzere, âlimlerin ve dinî liderlerin yardımına da müracaat 

ediyorum. Aynı zamanda Müslüman kadınların hayatı ve onların toplum içindeki 

rollerine dair bir belgesel film hazırlamakla meşgulüm.  

Allah bana yol gösterdi ve arıyor olduğum şeyi bana İslâm’la verdi. O yüzden, 

kalemimi ve radyo dalgalarını İslâm’ın bütün veçhelerinin bilinmesini sağlamak ve 

İslâm’ın ‘çokluk içinde birlik’ olduğunu göstermek için kullanmaya çalışıyorum  

Müslüman olunca, Ümmü Külsûm ismini aldım; Peygamber Efendimizin kızının 

ismini yani. Bu isim, bana nasıl iyi bir Müslüman olacağımı ilham ediyor; o da, benim 

gibi İslâm’a yönelmiş biriydi çünkü.  

Benim öyküm işte böyleÖ İlk aşkım, bir savaşta pisi pisine ölen Iraklı genç bir 

Yahudiydi. Onun ölümüyle kalbim param parça oldu. Onun Lübnan’da ölmesiyle 

parçalara ayrıldım, ama yine Lübnanlı bir Müslüman kadın bu parçaları toparlama 

sürecini başlattı. Sonra da, başka bir Iraklı ve bir başka Müslüman kadın ile de, 

kalbim tamamen şifa buldu; zira bu hanım beni İslâm’la tanıştırdı ve Müslüman 

olmaya davet etti. Firak acısından visal sevincine uzanan bir hayat yolu yaşadım 

velhasıl; ki bu, beni Allah’a daha bir yakınlaştırıyor. Allah kırık bir kalb taşıyan 

herkese hidayet versin.  

Ve şunu da hatırlayın ki, İslâm’ın mesajı, barışın ve âhengin mesajıdır. Tedaviye 

başlamadan, yarayı tanımamız gerek. Gerisi Allah’a kalmış: Allah, yolumuzun 

üzerine bizi O’na yöneltecek insanlar koyarak, kalblerimize şifa bahşediyor.  

   28.12.2003 

 

 

Halime Demireşik 

 

 

 

Hidâyet, Her Yaşta… 

 

Hidâyet, bir nûr-i ilâhîdir. Kimin gönlü nûra meyilli ise, gayreti 

nispetinde, Allâh bu nuru ona ihsan eder. Cenâb -ı Hak, bunu Ra’d 

Sûresi 27. âyetinde şöyle bildirir:  

 

“…Allah, kendisine yönelen kimseyi hidayete erdirir.”  

Evet, kim Allah’a yönelirse, O’nu ararsa, O’na hasret duyarsa, 



Cenâb-ı Hak, o kalbe yol gösterir. Yani merhametli Rabbimiz, bir 

adım gelene on adım yaklaşır. Yürüyerek gelene koşarak yaklaşır. 

Ama ilk adımı, kuldan bekler.  

İşte bu yazımızda sizleri, İslâm’ın boşluğunu yüreğinin 

derinliklerinde hissederek Allâh’ı aramak için yollara düşen, 45 -50 

yaşlarında yeniden doğmayı öğrenen Almanyalı Ayşe Hanım’la ve 

onun anlattığı hidâyet öyküsüyle baş başa bırakıyoruz.  

 

Ben Sonja Assmann, şimdiki adımla Ayşe… 50 yaşındayım. 19 Ekim 

2004’te müslüman oldum. Daha önceleri ticaretle uğraşıyordum. 28 

yıl boyunca kendi işimde çalıştım. İş hayatına kendimi o kadar 

kaptırdım ki, gözüm, işten başka hiçbir şey görmüyordu. 

Arkadaşlarımın ikazıyla fark ettim ki, 28 yıl boyunca hiç tatile 

çıkmamıştım. Biraz da yaşadığım hayat şartları beni bu hâle 

sokmuştu. Çünkü eşim alkolikti. Hayattan hiç zevk almıyordum. 

Depresyondaydım, sadece ölümü düşünüyordum.  

 

Bu sırada annemi kaybettim. Anneciğim, kanserdi ve çok acılar 

çekerek vefat etmişti. 6 ay geçmemişti ki, bu defa babam vefat etti. 

Bütün bunlar beni bir arayışa, bir düşünceye sevk  etti. Bu hayatta 

çalışmaktan başka vazifem olmalı diye düşünmeye başladım. Hiçbir 

şey beni mutlu etmiyordu. Hâlbuki bir kızım, dünyalar tatlısı iki 

torunum, evim, arabam, iyi kazanç getiren bir işim vardı.  

 

İnsanların gitgide sorumsuzlaşmaları beni kızdırıyordu. Çevremi 

inceliyordum. Herkes yaşlanıyor ve er -geç ölüyordu. Boşu boşuna 

yaşanan bir hayat, bitip gidiyordu. İçimden:  

 

“-Ben böyle ölmemeliyim, bu dünyaya ticaret için gelmedim, başka 

vazifelerim de olmalı!..” diye düşünüyordum.  

 

İnsanlardan uzaklaşmaya, kendi kendimle muhâsebeye başladım. 

Benim için tam bir arayış dönemiydi. Meditasyon müzikleri 

dinliyor, hep duâ ediyordum. Karşıma hep mistik yollar çıktı. 

Şamanizm’le, Budizm’le uğraştım. Onların yanına gidip geldikçe 

kendimi çok küçük ve câhil hissediyor, günahlarıma ağlıyor, 

kendimden utanıyordum.  

 

Bir an, şimşek çarpmış gibi uyandım ve onların neye ibadet 

ettiklerine dikkat edince irkildim: Buda’ya, yani bir puta!.. Ve bu 

yoldan kaçtım.  

“-Ölümden sonra ne olacak?” diye araştırmaya devam ettim.  3-4 

sene değişik grupların toplantı ve seminerlerine gittim. Ama 

içimdeki boşluğu hiçbir şey doldurmuyordu.  

 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, 28 sene hiç tatil yapmamıştım. 

Arkadaşlarım, benim yaşadığım buhranları görünce tâtile gitmemin 

iyi geleceğini söylediler. Bu şimdiye kadar hiç düşünmediğim bir 

çıkış yoluydu. İlk fırsatta onlarla birlikte Tunus’a, tatile gittik. 

Orada müstakbel eşim Ali’yi tanıdım. O kadar bunalımdaydım ki… 



Bu evlilikle yeniden hayata dönmüştüm sanki… Hâlbuki Ali’nin 

şartlarıyla benimkiler çok farklıydı. Onlar âdeta hâlâ bedevî hayatı 

yaşıyorlardı. Evlerinde tuvaletleri bile yoktu. Benim ise, 

Almanya’da çok lüks bir yaşantım vardı.  

 

Tunus’ta Ali’nin âilesiyle tanışıp ezanı duyunca çok etkilendim. 

Âdeta uçuyordum. Almanya’ya döndüm.  Ticareti bıraktım. Evimi 

terk ettim. Arabama valizimi koydum. Arabama binip tek başıma 

Tunus’a gittim. Ali ile evlendik. Tunus’ta yaşamaya karar verdik. 

Çünkü beni, burada ilk defa duymaya başladığım ezan sesi çok 

etkiliyordu.  

 

Almanya’dayken bilhassa son zamanlarımda çan seslerini duydukça 

ne kadar bunalıyor, kaçmak istiyorsam; burada da o kadar 

ferahlıyordum.  

O sırada hem devam eden tedavim için, hem de ziyaret maksadıyla 

Ali ile beraber Almanya’ya doğru yola çıktık. Uçağa bindik. 

Almanya’ya vardığımızda bir uçak şirketi eşime iş teklif etti. Ali, 

Fransızca’yı çok iyi biliyordu. O zamana kadar Tunus’ta doğru -

dürüst bir iş bulamadığı için fakir bir hayatı vardı. Yaptıkları 

teklif de çok câzipti. Benim bütün ısrarlarıma rağmen beni 

dinlemedi ve o işi kabul etti. Almanya’da yaşamaya karar verdi.  

 

Ben ise, zaten Almanya’da bunalmıştım. Bir an önce Tunus’a 

gitmek istiyordum. Aslında Ali çok merhametli, sevgi dolu bir 

insandı. Ama Almanya’da dünyaya daldı, çok değişti. Kısacası 

Almanya’yı kaldıramadı ve hemen  çevresinden etkilenerek kötü 

yollara düştü. Esrar kullanmaya başladı. Çok çabuk kaydı. Âilesine 

ve bize hiç dönmedi. Memleketine bile gitmedi. Ama ben fırsat 

buldukça Tunus’a gidiyordum. Daha müslüman değildim ve 

arayışım devam ediyordu. Bu sırada bir Türk’le karşılaştım. Bana:  

 

“-Senin ilacın bu!..” diyerek Kur’an-ı Kerîm hediye etti. Kur’ân-ı 

Kerîm, Almanca meâlliydi. Kur’an -ı Kerîm’i okudukça mânâlarını 

lâyıkıyla anlayamasam da hüngür hüngür ağladım. Beni çok 

etkilemişti. O zamana kadar Kur’ân-ı Kerîm’e niye bakmamışım 

diye hayıflanmaya başladım.  

Bir öğle vaktiydi. Yine Kur’ân -ı Kerîm okumaktaydım. Birden 

Kur’ân-ı Kerîm’in üzerinde minareler oluşmaya başladı. 

İnanamadım. Elimle o siluetleri, sayfadan silmeye çalışıyordum. 

Olmuyordu. Bunun mânevî bir işaret olduğunu düşündüm. O an 

yaşadıklarımı dile getirmem çok zor. Bunu ancak yaşayanlar bilir. 

Hissedilir, ama anlatılamaz.  

Okudukça Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin öteden beri içimde 

cevapsız kalan sorularıma cevaplar verdiğini gördüm. Kur’ân -ı 

Kerîm, sanki benimle konuşuyordu. Bu okumalarım esnasında 

Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok âyet-i kerîmeyi çok sevmiştim. Onlar 

âdeta benim dilimde bir vird hâline geldi. Bunaldıkça dönüp dönüp 

bu âyetlerin meâllerine bakardım. Bunlar arasında ilk aklıma 

gelenleri şöyle sıralayabilirim: 



 

Müslüman erkek ve kadınların ahlâk ve giyinişlerini tanzim eden 

Nûr Sûresi’nin 24-35. âyetlerini çok sevmiştim. Ayrıca:  

 

“Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık 

edenlere cezâ vardır. İşte acıklı azap bunlaradır. Kim  sabreder ve 

affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir…”  

şeklinde başlayıp devam eden Şûrâ Sûresinin 42 -52. âyetleri;  

Mâide Sûresi’nin 3. âyeti:  

 

“…Bugün size dîninizi kemâle erdirdim, üzerinize nîmetimi 

tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’dan râzı oldum.”   

Ve Kasas Sûresi’nin 56. âyeti:  

 

“(Habibim) Muhakkak ki sen, (her) sevdiğin kişiyi hidâyete 

erdiremezsin. Ancak Allah, kimi dilerse ona hidâyetini verir ve O, 

hidâyete erecekleri şüphesiz daha iyi bilir.”   

 

Benim üzerimde en çok tesiri olan bir diğer âyet-i kerîme ise; 

Allah’ın hidâyete sevkettiği kulları anlatan En’âm Sûresi’deki:  

 

“Allah, kimi doğru yola iletmek (hidâyete ulaştırmak)  isterse, onun 

kalbini İslâm’a açar…”  (En’âm, 125) âyetidir.  

* * * 

Ben bu düşünceler içinde bocalayıp dururken ikâmet işlerim 

sebebiyle mutlaka Almanya’ya geri dönmeliydim. O an içime bir 

korku düştü: Ya müslüman olmadan ölüverirsem? Ama nasıl 

müslüman olacaktım?  

Almanya’ya gidince, internet üzerinden hizmet veren câmileri 

araştırdım. Telefonlarını alıyor, kendilerini telefonla arıyordum. 

Ama hiç kimse benimle ilgilenmiyordu. Büyük bir hayal kırıklığına 

uğramıştım. Ben Müslüman olmak istediğimi söylüyordum, lâkin 

kimse benimle ilgilenmiyordu. Sonunda elime, bir Türk kadının 

telefonu geçti. Aradım. O, telefonu açar açmaz:  

 

“-Alo, ben Melek!..” deyince, içimden bir melek gibi imdadıma 

yetişeceğini anladım.  

 

Melek hanım, Almanya’da yaşayan bir Türk’tü. Beni gerçek 

mânâsıyla ilk anlayan kişiydi. Bana yeni müslüman olmuş başka 

Almanların da telefonlarını verdi.  

 

Nihayet onun bulunduğu câmiye gittim. Tanıştığım insanlarla bir 

müddet orada kaldım. Ve 48 yaşımda, bir Ramazan ayında 

müslüman oldum. Elhamdülillah.  

 

İşte o zaman bir şeyi daha anladım ki, kaç yaşında olursan ol, 

hangi şartlar altında bulunursan  bulun, hiçbir zaman hayata 

yönelik umudunu kaybetmemelisin. Nefes alıp verdiğin her ân, 

hakîkatin peşinde koşmaya devam etmelisin!.. Bu, senin ne kadar 



zamanını alırsa alsın!... İster 20, ister 50 yaşında ol; Allâh’ı 

aramak için, yaşın hiçbir ehemmiyeti yoktur!.. Mühim olan doğru 

yol üzere devam etmek!.. Sen Allâh’a doğru gidersen, O (c.c.) da 

sana doğru gelir.  

 

Müslüman olduktan sonra, içimde bir türlü dolmayan o boşluk, bir 

anda dolmaya başladı. Ticâret kapılarında aradığım sevgi, 

merhamet ve huzuru bulmuştum. Maddiyatla bastırmaya çalıştığım 

duygularım, yeniden canlanmıştı. İç dünyam kıpır kıpırdı. Önceden 

göremediklerimi görüyor, hissedemediklerimi hissediyordum. 

Anladım ki, insana tek gerekli olan şey biraz cesâret!.. Maddî 

kaygılardan ve önyargılardan kurtulunca, Allah (c.c.) kapılarını 

açıyor.  

 

Bu mânevî duyguların hiçbirini hıristiyanken hissetmemiştim. 

Zaten uzun zamandır kiliseyi de terk etmiştim. Kilisede, her şey 

para üzerine kurulmuş!.. Para verirsen günahın affolunur. Para 

verirsen nikâhını ve  cenaze işlerini yaparlar. Ben, buna itiraz etmiş 

ve: 

 

“-Parayla din olmaz!..” diyerek uzun zaman önce kiliseyi terk 

etmiştim. O kadar bozulmuş bir dinin içinde hakikatleri bulmak 

çok zordu. Bu kirin içinde Allah’ı bulamazdım.  

 

Biliyorum ki, O (c.c.) her yerde!... Ama benim, O’nu bulmam 

lazımdı. Bu arayış, bir adama aşkla başladı. Ama şimdi 

hissediyorum ki, gerçek aşkın hasretini sadece Allah dindirir.  

 

Neden Tunus’a gidiyordum? Beni oraya götüren aşk mıydı? 

Hayır!.. Oradaki müezzinin ezân çağrısıydı. O ses; Allâh’ın bize 

seslenişi, yani İslâm!.. Ezân sesi, insanı çok derinden etkiliyor. 

Bütün vücûdunda, kalbinde ve damarlarında hissediyorsun.  

 

İslâm’la huzur bulmuştum, ama yine eksiklerim vardı. Öğrenmeli 

ve yaşamalıydım. O sırada Türkiye’de okuyan Hülya  ve Özlem 

hocahanımlarla tanıştık. Allah onlardan râzı olsun. Onlar 

muhabbet ve sabırla bıkmadan her şeyi anlatmaya çalışıyorlardı. 

Birçok güzel şey öğreniyordum, ancak bunları yaşamaya müsait bir 

ortamım yoktu. Namaz kılarken başımı örtüyor, sonra açıyord um 

ve bu beni vicdânen çok rahatsız ediyordu. Gitgide ailem ve 

çevremden uzaklaştım. Onlar:  

 

“-Kızım, Türkler senin beynini yıkamış!..” diyerek beni dışladılar.  

Buralardan uzaklaşmalıydım. Hülya’nın vasıtasıyla Türkiye’ye 

geldim ve şimdi içimdeki sesin yönelttiği yerdeyim. Burada her şey 

çok güzel!.. Etrafımdaki insanlar, müthiş pozitif enerji saçıyorlar 

çevrelerine… Sizleri çok seviyorum. Hâlâ Türkçe bilmiyorum. 

Fakat bu benim için çok da problem olmuyor. Herkes o kadar 

candan, o kadar samimî ki, aramızda  kalbî akrabalık çoktan 

kuruldu bile!.. Burada aklımla, dilimle çözemediğimi kalbimle 



anlıyorum. Bütün kalbimle istiyorum ki, daha nice insanlar, düşe -

kalka da olsa  Allah’ı bulabilsinler. Müslüman olsunlar, inşâallâh.  

Evet, inşâallâh biraz da olsa kendimi ifade edebilmişimdir. Allâh’a 

doğru yapmış olduğum bu uzun yolculukta bana yardımcı olan 

herkese teşekkürlerimi belirtmek isterim. Keşke herkes içinde bu 

güzel duyguları yaşayabilse… Başlangıçtan bu yana ezanın çağrısı 

benim kalbimi nasıl fethettiyse, inşâallah, daha nice kalpleri de 

fetheder. 

 

kızımı kime vereyim 

Merv şehri kâdısının bir kızı vardı. Ülkedeki, ileri gelen zengin, makam ve mevkı sâhibi 

kimseler bu kızı isteyince hiç birine vermedi. Bu zâtın Mübârek adlı, bağına-bahçesine 

bakan bir kölesi vardı. Aradan iki ay geçmiş meyveler olgunlaşmış bolluk bereket 

gelmişti. Efendisi, Mübârek'ten üzüm isteyince, toplayıp geldi. Getirdiği üzüm çok güzel 

olmasına rağmen henüz olmamıştı, başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi; 

 

"Bahçede o kadar üzüm var, niçin böyle üzüm getiriyorsun?" demekten kendini 

alamadı. Mübârek; "Efendim! Ekşisini tatlısını bilmiyorum!" diye cevap verdi. Bağ 

sâhibi; "Sübhanallah iki aydır bağdasın, daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu 

bilmiyorsun." diye çıkıştı. Mübârek onları yemekle değil korumakla vazîfeli olduğunu 

biliyordu. Efendisi; "Niçin onlardan yemedin?" deyince; "Siz benden bağınızdaki 

meyvelerin muhâfazasını istediniz. Yeyiniz demeyince alıp yemem uygun olur mu, 

emrinize karşı gelebilir miyim?" cevâbını verdi.  

 

Efendisi böyle bir hâdiseyle ilk defâ karşılaşmıştı. Mübârek'in bu hâline hayran kaldı. 

Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve hâlini çok sevmişti. Kölesine 

dönerek; "Sana bir şey soracağım." diye söze başladı. Sonra; "Benim bir kızım var, 

malı makamı yüksek pekçok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi ne yapacağımı 

bilemiyorum. Bu hususda bir fikrin olur mu? Sen ne dersin?" diye sordu. Mübârek, bu 

söze karşı şöyle dedi:  

 

"Efendim!.. İnsanlar, dâmâd için; câhiliyye devrinde soya sopa; yahûdîler ve 

hıristiyanlar güzelliğe, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem zamânında dindârlığa, 

Allahü teâlâdan korkup, haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamânımızda ise, mala ve 

makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç."  

 

Bunun üzerine efendisi:  

 

"Ben dindarlığı ve takvâyı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü 

sende haramlardan kaçma, dînine bağlılık, iyi hal, emânet ve güvenilirlik gördüm ve 

bunları sende buldum." dedi.  

 

O ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, böyle olunca evlenmelerinin garib 

karşılanacağını, hem kızın buna râzı olmayacağını bir bir anlattı. Akıl da öyle diyordu. 

Ancak kâdı kararlı idi. "Kalk eve gidelim." dedi. Eve varınca hanımına; "Bu sâlih, 



dindâr, takvâ sâhibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum, senin fikrin 

ne?" deyince, hanımı; "Sen bilirsin, fakat bir de kıza soralım." cevabını verdi. Anne 

durumu kıza açıp babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve 

babasına bıraktığını bildirdi. Kadın kızın râzı olduğunu babasına anlatınca nikahları 

kıyıldı. Fakat Mübârek, kızın yanına gitmiyordu. Bu hâl kırk gün sürdü. Bir vesîle ile 

anne durumdan haberdâr olunca dayanamadı; "Kızımızı kölene verdin, aradan bunca 

zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı, bu yaptığı nedir? Bu nasıl iş?" diye 

şikâyet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kâdı; "Ey Mübârek! Kızıma nâz mı 

ediyorsun? Niçin yanına gitmiyorsun?" demekten kendini alamadı. Buna karşılık 

dâmâd:  

 

"Ey müslümanların kâdısı! Ey efendim! Bu nasıl söz? Sizin kerîmenize nâz etmek ne 

haddime. Lâkin kâdısınız. Ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak 

için bu zamâna kadar bekledim ve ona helâl yemek yedirdim. Belki Allahü teâlâ bize 

sâlih bir evlâd verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur." dedi.  

 

Kırk gün geçtikten sonra ehline yaklaştı. Haram ve helâle bu derece dikkat ettiği için 

Allahü teâlâ ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. (2)  

 

Kaynak:  

1) Yeni Aile İlmihali, Ahmed Şahin, Cihan Yayınları  

2) Evliyalar Ansiklopedisi, İhlas 

************************** 

DUL KADIN VE YAHUDİNİN İMANI 

Bir bayram arefesinde, dul bir kadın yanında babadan yetim kalmış çocuğu ile zengin 

bir hacının dükkanına girerek, Allah rızası için yardım istedi. Hacı fakir kadına yardım 

etmediği gibi: <  

 

Bıktım sizden nedir bu iş.. Ben sizin için mi çalışıyorum. Defol şurdan, diyerek kovdu.  

 

Hacıdan hiç ummadığı bir şekilde cevap alarak kapı dışarı edilen kadıncağız, melül- 

mahzun oradan ayrılıp giderken, hacının karşısında, aynı mağazadan bir dükkanın 

sahibi olan yahudi, o fakirin ızdırabını anladı .  

 

- Nedir hanım, hacı size niçin bağırdı?, diye sordu.  

 

İmanlı ve şuurlu bir kadın olan fakirceğiz, Yahudiye hacıyı şikayet etmek yerine:  

 

- O benim büyüğümdür. Döver de, kovar da, sana ne oluyur ey kefere! diye cevap verdi.  

 

Fakat Yahudi durumu anlamıştı. Kadını ısrarla dükkana çağırıp, ne isterse almasını, 

kendisine ve çocuğuna olacak elbisenin kendisinde bulunduğunu hatta hacınınkinden 

daha iyisini kendisinden alabileceğini söyleyerek dükkanına getirdi. Dul kadın ve yetim 

çocuk Yahudinin dükkanından beğendikleri elbiseyi giydiler, kuşandılar ve kadın 

Yahudiye :  
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- Allah sana iman nasip etsin. Sen bizi giydirdiğin gibi Allah da sana Cennette köşkler 

verip Cennet elbiseleri giydirsin, giblerden dua etti, yanındaki masum çocuk da, 

anasının duasına amin, dedi. Şen şakarak oradan ayrılıp gittiler.  

 

Dul ve yetimi dükkanından kovan hacı, o gece bir rüya gördü. Rüyasında kıyamet 

kopmuş ve kendis cennete girmişti. Cennette gezerken gayet güzel, gözleri kamaştıran 

bir köşk gördü. Baktı ki, köşkün kapısında kendisnin ismi yazılı idi. diyerek köşkün 

kapısından içeri girmek istedi. Fakat kapıda bekçi olarak bekleyen melekler hacıyı içeri 

almadılar.  

 

- Giremezsin hacı, dur bakalım nereye gidiyorsun? dediler.  

 

Hacı durdu :  

 

- Niye giremiyorum, bu köşk benim değil mi? diye sordu.  

 

Melekler cevap verdiler :  

 

- Düne kadar senindi ama, maalesef dün sizden başkasına devredildi. Daha henüz 

kapısının üzerrindeki tabelâ da sçkülmemiş, yakında sökerler, dediler.  

 

Hacı neye uğradığını anlayamadı. O telaş ve heyecan içinde uyandı ki, yatakta yatıyor : 

dedi.  

 

Sabah olunca doğru yahudi Avram efendinin dükkanına gitti. Selam, hoş - beşten sonra:  

 

- Avram efendi, dünkü dul kadına sen kaç liralık elbise verdiysenonların parasını sana 

ben vereceğim, dedi.  

 

Yahudi bir altın değerinde elbise verdiğni söyledi.  

 

Hacı :  

 

- Madem o kadarmış al sana onun iki misli, dedi.  

 

Fakat Avram olmaz, dedi. Hacı değerini yükseltti, hacı yükselttikçe yahudi olmaz diyor, 

yahudi kabul etmedikçe hacı vermek istediği parayı artırıyordu. Hacı yüz altın, ikiyüz 

altın vermeğe başladı ama, artık Avram'ın da sabrı taşmıştı.  

 

- Olmaz hacı olmaz, o köşk yüz altınla bin altınla satın alınmaz... O senin gördüğün 

rüyayı ben de gördüm ve işte müslüman oldum. o köşk düne kadar senindi, sen daha 

evvel yaptığın hayır - hasenatla o kçşkü yaptırmıştın ama, dün bana sattın. Ben onu 

tekrar sana satmaya niyetli değilim. Sen artık bundan sonra kapına geleni boş 



çevirmede, Cennette kendine başka saraylar yaptır. Allah'ın mülkü geniştri, dedi.  

 

Yahudiden de bu cevabı alan hacı, bir daha kapısına geleni boş çevirmeyceğine dair 

kendi kendine söz vererek oradan ayrılığ gitti. Ama köş de elden gitti. Allah yardımcısı 

olsun.  

 

Kaynak: Büyük Dini Hikayeler, İ.Sıddık İmamoğlu, Osmanlı Yayınevi 

 

 

Mustafa Akkad'da İslâm İmajı 

Cavid Kasımlı  

Arap televizyonları El Cezire ve El Arabiye, 11 Kasım 2005 tarihinde önemli bir haberi 

yayınladılar: 

“9 Kasım’da Ürdün’ün başkenti Amman’da “Grand Hyatt” otelinin lobisinde 

düzenlenen bombalı intihar eyleminin ardından, 70 yaşındaki ünlü Suriyeli yönetmen 

Mustafa Akkad ağır yaralandı ve Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını 

kaybetdi. Akkad’ın naaşı Ürdün’den Suriye’nin başkenti Şam’a götürüldü. Suriye 

Başbakanı Muhammed Naci Otri tarafından teslim alınan Akkad’ın naaşı daha sonra 

Şam’dan uçakla Halep’e taşındı.” 

Hayatı 

Mustafa Akkad, aslen Suriyeli olmasına rağmen Amerika’da yaşıyordu. O, 1935 cı yılda 

Suriya’nın Haleb kentinde doğdu. Gençlik dönemlerinde film yönetmenliğine merak 

gösterdi. Doğduğu Halep’ten 1950’de ABD’nin sinema merkezi Los Angeles’a göç eden 

Akkad, Kaliforniya Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Sonra Güney Kaliforniya 

Üniversitesinde tiyatro lisansı yapmıştır. Mustafa Akkad’ın başarılı bir film yönetmeni 

kimi ün kazanmasında Sam Peckinpah’ın katkısı olmuştur. 

Mustafa Akkad ilk yıllarda Hollywood’un en muteber korku filmleri yapımcısıydı. 

Fakat Mustafa Akkad’ın dünya genelinde tanınması “Çağrı” ve “Çöl Arslanı” 

filmlerinin yapılmasından sonra oldu. “Çağrı” tekrar tekrar izlenmiş olsa da, yine de 

her izleyişte izleyiciyi derinden sarsmayı başaran, sinema tarihinin en başyapıtları 

arasında yerini almış ünlü bir film. İslâm’ın doğuşunu ve yayılmasını anlatan bu film, 

24 yıldır sinema izleyicisini derinden sarsıyor. “Çağrı” ve “Çöl Arslanı” filmi ile birlikte 

Batı’da İslâmiyet’i tanımayan pek çok insana dinimizin ne adına savaştığını ve sıkıntılar 

çektiğini gözler önüne sererken, pek çok Müslüman’ın da hayallerinde canlandırdığı 

karakterleri beyaz perdede görmesine vesile olmuştu. 

Mustafa Akkad gençlik yıllarından itibaren ABD’de yaşasa da bir müslüman idi. Hayatı 

boyu onu düşündüren bir mesele vardı. İslâm’ın doğuşunu beyazperdede nasıl 

canlandırabilirdi. Bu maksadla araştırmalara başladı. Fakat problemler çok fazla idi. 

Evvelâ, Amerikan sinemasında Müslümanlar, hep çirkin bir tipleme ile canlandırılırdı. 

İslâm’ı bir terör dini gibi göstermeye çalışıyorlardı. Mustafa Akkad yaptığı röportajda 

“Çağrı” filmi fikrinin nasıl oluşmasını şöyle anlatır: “Çocuğum olunca şöyle bir 

duyguya kapıldım: Çocuklarıma dinlerini öğretmeliyim dedim ve sorumluluğumu 

http://www.kardelendergisi.com/tumyazilar.php?yazarid=56


hatırladım. İşte Çağrı projesi böyle ortaya çıktı. Hem kendi çocuklarımın, hem de başka 

çocukların geleceği için. Ama bu hiç kolay olmadı. Çünkü Holivud’da Antony Quin’in 

başrolde oynadığı bir İslâmî film yapmak gerçekten zordu. Çünkü Holivud geleneğinde 

İslâm’a dair her şey çirkin. Filmi, benim için özel bir yeri olduğundan hazırladım. 

Normal bir film olarak, hikâyesi, şaşırtıcı noktaları, hüznü vardı. Bütün bunların 

üzerinde sanırım kişisel bir şey olarak, batıda yaşıyan bir müslüman olmam sebebiyle 

İslâm hakkındaki gerçekleri duyurmanın görevim olduğunu düşündüm. 700 milyon 

(1976) inananı olan bir dinin bu kadar az tanınıyor olması beni çok şaşırtmıştı. Bu 

hikâyeyle bir köprü kurup, batıya bir geçit açabileceğimi düşündüm. Özellikle 

Amerikan kamuoyunu dikkate aldım. Onlara kendi mantıkları ve dilleriyle hitap ettim. 

Filmde Hristiyanlık’la İslâm arasındaki ilişkiye, Hz. Meryem’e vurgu yaptım. Sahneleri 

bu mantıkla çektim. Filmde baş kahraman Hz. Muhammed görünmüyor. İslâm alimleri, 

buna onay vermiyorlardı. Ama verseler bile ben o yüce kişiliği göstermezdim. Bunun 

doğru olmadığına ben de inanıyorum. Sadece Hz. Muhammed’i değil, Hz. İsa’nın, Hz. 

Musa’nın da canlandırılmasını onaylamıyorum. Onları göstermek, onların yüceliklerini 

gölgeler. Filmde sadece baş kahraman değil, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 

Ali hiç biri yok. Hattâ Hamza, diğerleri olmadığı için var... Müslümanlar izlerken, Hz. 

Muhammed’in yokluğundan dolayı bir sıkıntı çekmediler. Ama yabancılar için bu bir 

sorundu. Bir de metnin Ezher Üniversitesi tarafından onaylanması gerekiyordu. Çok 

zorlandım. Ama mutluyum, mesaj yerine ulaştı..." 

Filmin yapılmasında en büyük sorun finans meselesi idi. Mustafa Akkad finans 

sorununu çözmeye nail oldu. S. Arabistan devleti filmin masraflarını karşılamağı öz 

üzerine aldı. Filmin çekimlerine 1974’te Fas çöllerinde başlandı. Fakat filme sponsor 

olan Suudi Arabistan senaryoda fazla Eshab-ı Kiram sevgisinin vurgulandığını gerekçe 

gösterir ve filme maddî destek olmayacağını deklare ettiği gibi ayrıca Fas hükümetine 

de baskı yaparak film ekibinin ülkeden ayrılmasını sağlar. Bu sure zarfında Mustafa 

Akkad filmin yalnız 15 dakikalık bölümünü çekmişti. 

Mustafa Akkad filmin 15 dakikasını montajlayarak Libya Devlet Başkanı Muammer 

Kaddafî ile görüşür.O filmin 15 dakikalık hissesini Muammer Kaddafi’ye izletir. 

Filimden razı kalan Muammer Kaddafî, filmin gerisinin nerede olduğunu sorar. 

Mustafa Akkad durumu Kaddafi’ye anlatır. Kaddafî filme tam destek vereceğine söz 

verir. 

Muammer Kaddafî’nin davetiyle Mustafa Akkad’ın film ekibi Libya’ya taşındı. Burada 

zor şartlarda gerçekleştirilen filmin 600 kişiden oluşan ekibi ise aylarca çöldeki kerpiç 

evlerde konakladı. Çekimler 1976 yılında tamamlandı. 

Hz. Muhammed (SAV) ile başlayan İslâm dini ve İslâm tarihi ile ilgili Mustafa Akkad 

yönetmenliğinde çekilen en büyük prodüksiyonun gerçekleştiği filmlerden ilki Çağrı. 

Filmde İslâm dininin ortaya çıkışı, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara işkenceleri, 

Medine’ye göç, ilk İslâm devletinin kuruluşu, Bedir ve Uhud savaşları, kısacası İslâm’ın 

Hz. Muhammed (SAV) önderliğinde yayılması anlatılmakta. Filmin İslâm dinine ve 

kurallarına riayet edilerek çekilmiş olması da filmin önemi ve değerini bir kat daha 

artırmakta. 

“Çağrı” filiminin başarıyla yapılmasından sonra, Muammer Kaddafî, Mustafa 

Akkad’dan Ömer Muhtar’la ilgili filmin çekilmesini isteyir. Mustafa Akkad Ömer 

Muhtar filmi ile ilgili öz hatıralarını şöyle anlatır: “Muammer Kaddafî’nin teklifini 

kabul etdim. Finans sorunu olmadığı için film istediğim gibi çekildi. Bir sinema filmi 



olarak Ömer Muhtar’la gurur duyuyorum. Bu filmde sinema sanatının tüm inceliklerini 

kullandım” 

Diktatör Mussolini Müslüman yerlileri yok etmek için 20 yıl boyunca Afrika’da şiddet 

politikası sürdürür. Generallerinden Rodolfo Graziani’i Libya valisi olarak atar ve 

isyancılar diye nitelendirdiği insanları yakalayarak cezalandırılmalarını ister. Libya’da 

direniş Ömer Muhtar önderliğinde yürür. Mesleği öğretmenlik olan Ömer Muhtar 

İtalyan birlikleri ile savaşır. 

Filmin çekimi için ihtiyaç duyulan savaş sahnelerinde askerî birlikler kullanılmış. Film 

için kasaba inşa edilerek 400 bina yapılmış ve akrep sokması ile sıcaklara karşı koymak 

için de bir tıp merkezi kurulmuş. 

Ömer Muhtarın hayatını anlatan “Çöl Arslanı” filmi büyük ilgi gördü. 

Mustafa Akkad’ın yarımçık kalmış projeleri 

Mustafa Akkad İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın hayatını konu alan 

bir film hazırlamayı düşünürdü. Bu proje yapım aşamasındaydı. O, maksadla İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmışdı. Maliyetinin bir kısmını İstanbul Belediyesinin 

karşılayacağı 100 milyon dolar bütçeli prodüksiyonun gerçekleşmesi için sponsor 

aranıyordu. “Fetih Projesi” de tarihî gerçeklere uygun olarak yapılacak, senaristlere 

Türk tarihçileri de yardımcı olacaktı. Mustafa Akkad, “Fetih Projesi”nin ardından 

Hollywood yapımlarına karşı, Selâhaddin Eyyubî ve Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 

hayatını konu alan filmleri yapmayı planladığını açıklamıştı. 

Mustafa Akkadın filmleri 

Halloween: Resurrection (2002) (prodüktör) 

Halloween H20: 20 Years Later (1998) (prodüktör) 

Halloween: The Curse of Michael Myers (1995) (prodüktör) 

Halloween 5 (1989) (prodüktör) 

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988) (prodüktör) 

Free Ride (1988) (prodüktör) 

Appointment with Fear (1985) (prodüktör) 

Halloween III: Season of the Witch (1982) (prodüktör) 

Halloween II (1981) (prodüktör) 

Lion of the Desert (1981) (Ömer Muhtar: Çöl Aslanı) (prodüktör ve yönetmen) 

Halloween (1978) (prodüktör) 

The Message (Çağrı) (1976) (prodüktör ve yönetmen) 

Risâlah, al- (El Risale) (1976) (prodüktör ve yönetmen) 

Maurice Jarre’in anlatdıkları 



Hz. Peygamber’in hayatını anlatan Çağrı (The Message) isimli film, içeriğiyle olduğu 

kadar müziğiyle de ses getirmişti. Film müzikleri ile üç Oscar ve sayısız ödül kazanan 

Fransız kompozitö Maurice Jarrer, Çağrı filminin müziğinin oluşma safhasını şöyle 

anlatır: 

“Mustafa Akkad filmle ilgili fikirlerini bana açıkladı ve benden müzik bestelememi 

istedi.Ben o zamanlar en pahalı- film müziği bestecisi kimi tanınırdım.Teklif bana yeni 

bir şey vad edirdi. Bu çok zor,ciddi ve aynı zamanda zevkli bir işe benzeyirdi. Teklifini 

bir şartla kabul ediyorum dedim. Eğer bana rahatça çalışmam için gerekli koşulları 

oluşturabilirsen ben de sana unutamayacağın bir armağan sunabilirim. Ancak bunun 

için en az birkaç ay boyunca çölde yaşamam gerekiyor. Çölün atmosferini ruhumun 

derinliklerinde hissetmeden böyle bir film için tek bir nota bile üretemem. Bana hemen 

çekim mekânlarınıza yakın bir konaklama merkezi ayarla. Benden başka hiç kimsenin 

olmayacağı, son derece sessiz bir mekân olsun bu. Ayrıca İslam tarihini anlatan kitaplar 

da getirt. Mustafa Akkad, Benim talebimi uygun bularak isteklerimi karşıladı ve Ben 

eseri besteleyebilmek için Fas ve Libya çöllerinde aylarla kaldım. Filmin hedef kitlesi 

İslâm dünyasıydı. İslâm inancı peygamberin tasvir edilmesini yasakladığı için, O halde 

O’nu, ortaya koyacağımız müzikle, saygın bir şekilde resmedelim’ diyerek yola 

çıkmıştım. Ben hayatımdakı en güzel bestemi yapdım ve Çağrı’nın müziğini yapmış 

olmaktan gurur duyuyorum” Mustafa Akkad’la benim dostluğum Çağrı’dan sonra 

daha da artdı ve 6 yıl sonra “Çöl Arslanı Ömer Muhtar” filmine müzik yapdım.” 

Jarre, sanat yaşamı boyunca özel- likle destansı bir anlatıma sahip, setleri, oyuncuları, 

yönetmenleri ve öyküleriyle her açıdan “büyük” olan filmlere göz koymasıyla tanındı. 

Nitekim, filmografisine bakıldığında, bu kararlı tutumunun karşılığını fazlasıyla aldığı 

da söylenebilir. Film müziğiyle dikkatleri üzerine çeken Maurice Jarre, filmografisine 

son olarak “Çağrı” ve “Ömer Muhtar” bestelerini ekleyerek meslek hayatına veda etti. 

Antony Quininin anlatdıkları 

Ünlü aktör Antony Quininin ve Mustafa Akkad’ın bir araya gelmesi “Çağrı “ filmi ile 

başlar. 

“Çağrı “ filmi çekimleri zamanı İslâm’dan çok etkilendim. Çekimler bittikten sonra 

Mustafa Akkad’a şunu söyledim: “Ben Müslüman olmadım ama İslâm dinine artık 

daha çok saygı duyuyorum. 750 milyon Müslüman’ın inancı sayesinde benim de 

kendime olan inancım yeniden var oldu. ” Çöl Arslanı” filmi beni daha da etkilendirdi. 

Ömer Muhtar’ın tutuklanarak hapiste elleri kelepçeli olduğu bir sahne var. Bu şekilde 

abdest almaya çalışıyor. Arka plânda ezan sesi var. Ömer Muhtar’ın yanı başında ise 

bir İtalyan subay nöbet tutuyor. Bu sahne bence çok etkileyici oldu.” 

Salim Gedara’nın anlatdıkları 

Mustafa Akkad Çağrı’da Vahşî’yi oynamayı kaldığı otelde elektrik teknisyeni olarak 

çalışan Salim Gedara’ya verir. Salim Gedera şu olayı şöyle anlatmakdadır: “Bir gün 

Mustafa Akkad Bana “Filmde rol alır mısın?" dedi: İlk başda tereddüd etsem de kabul 

ettim. Bana biraz fılm eğitimi verdiler. Sonra ben çekimlere katıldım. Çekim esnasında 

bazı olaylarla karşı-karşıya geldik. Mesalâ, Hz. Hamza’nın öldürme sahnesini çekerken 

askerler filme kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki, Hamza’yı öldürecek diye Beni 

araların- dan geçmesine izin vermiyorlardı. Mustafa Akkad bu sahneyi tam beş kez 

çekmek zorunda kaldı. Film bitti… Tüm dünyada gösterildi. Fakat benim kötü 

günlerim başladı. Sokakta yürürken insanlar yüzüme tükürüyor. Sokağa çıkamaz 



oldum. İşimden atıldım. Hamza’nın katili diye kimse iş vermiyordu.Kendimi tamamem 

kaybetmış durumdaydım. Mustafa Akkad beye kızdım ve ona telefon etdim. Ne 

yapıyorsun dedi: Ben olayları anlatdım. “Allah’ından bulasın, hayatımı perişan ettin” 

dedim. Fakat Mustafa bey Beni sakinleşdirdi.” 

Sonuç 

Çağrı”nın vizyona girmesiyle yaptığı yankı, yıllar boyunca İslâm ülkelerinin yanı sıra 

ABD ve Avrupa ülkelerinde olumlu tepkiler aldı. Tepkiler olağanüstü oldu. Binlerce kişi 

Müslüman oldu. Özellikle Amerika’da siyahlar arasında İslâm hızla yayıldı. Şu anda 

bile bütün dünya televizyonları filmi yayınlıyor. Üniversiteler, video klüpleri filme 

büyük önem veriyor. ABD’nin Los Angeles Times gazetesi “Çağrı” filmi için “Göz 

kamaştırıcı biçimde yapılmış” cümlesini kullanmaktaydı. 

Kaynaklar: 

1.vikipedia.org 

2.dunyabulteni.net 

3.aljazeera.net 

4.radikal.com.tr 

5.beyazperde.com 

6.haksoz.net 

7.madalyon.gen.tr 

8.Talha Ugurluel, “En Güzel İnsanı Senaryolaştırmak” Yağmur dergisi 

 

 

MEDYA SEPETİ 

 

(Afganistan’daki Taliban, İngiliz gazeteci Yuanne Didldle’i kaçırmış ve İslâm’ı 

öğreneceğine söz vermesi üzerine serbest bırakmıştı. İki taraf da sözünü tuttu. Bu hanım 

gazeteci de İslâm’ı öğrendi ve müslüman oldu. Turkuaz’dan Ebru Ateş’in, Didldle ile 

yaptığı röportajı sunuyoruz:  

–Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra müslümanlığı seçtiniz, bu dönüşün hikâyesini 

anlatır mısınız?  

–Taliban tarafından kaçırıldığımda büyük haberlere imza atan bir gazeteciydim. Ancak 

o zaman utanç verici şekilde kendim gazetelere manşet oldum. Taliban’a söz verdim: 

“Eğer beni serbest bırakırsanız Kur’ân’ı okuyacağım. İslâm’ı araştıracağım.” Onlar 

sözünü tuttu, beni bıraktı. Ben de tuttum. Söz sözdür diye düşündüm ve Kur’ân’ı 

okumaya başladım. Tamamen akademik bir çalışmaydı. Mânevî bir yolculuğa çıkmak 

gibi bir niyetim yoktu başlangıçta.  

–Kur’ân sizi nasıl etkiledi?  

–Nefes kesiciydi. Kur’ân sanki bir yaşam kılavuzu. Okuduğum her şeyden çok 

etkilendim. Özellikle kadın haklarından. Çünkü bize hep müslüman kadınların baskı 

altında olduğu anlatılırdı. Ancak Kur’ân diyor ki; biz kadınlar mânevî olarak erkeklere 



eşitiz. Eğitim hakkı konusunda da eşitiz. Biz kadınlar çocuk doğurma özelliğinden 

dolayı İslâm’da yüceltiliyoruz. Cennetin annelerin ayağının altında olduğu söyleniyor. 

İslâm’ı ilk kabul eden bir kadındı. İslâm’ın ilk şehidi de bir kadındı. Batı’da süslü 

magazin dergilerinde bize sunulan fikir şuydu; uzun boylu ve güzel vücutlu olmazsan 

beğenilmez, istenmezsin. Halbuki İslâm dininde kişiliğinle ön plâna çıkıyorsun. 

Erkeklerden aşağı değiliz, onlara eşitiz. Meselâ boşanma, meselâ miras hakkı. Bu haklar 

Batılı kadına daha 100 yıl önce tanınmaya başlandı. Halbuki bu haklar Kur’ân’da 

asırlar önce yazılıydı. Hollywood yıldızları şimdilerde bir ordu dolusu avukatla evlilik 

öncesi mal paylaşımı yapıyor. Bu paylaşım, binlerce yıldır müslüman evlilikleri 

öncesinde yapılıyor. Bu yeni bir şey değil. Bence Hollywood avukatları Kur’ân’dan 

ilham alıyor.  

–İslâm’ı seçmenize aileniz nasıl tepki verdi?  

–Karışık tepkiler aldım. Komşusu müslüman olan kız kardeşim, müslümanların nasıl 

insanlar olduğunu gördüğü için, müslüman oluşuma tepki vermedi. Ancak diğer kız 

kardeşimin hiç müslüman tanıdığı yok. Bu yüzden kendimi, Tel Aviv’de patlatacağımı 

düşündü. Annem Hıristiyanlık’a dönmemi istedi. Ona, Hristiyanlık’ın aslında İslâm’a 

çok yakın olduğunu söyledim. Bana bir Arap dinine mensup olmak istemediğini söyledi. 

Ben de ona, ‘Hz. İsa’nın nereden geldiğini sanıyorsun anne, Manchester’dan mı?’ diye 

sordum. Durdu ve düşündü. Ve fark etti ki Hıristiyanlık’ın kökleri de Ortadoğu’da... 

Hikâyemi dinleyip şehadet getiren çok insan oldu. Annemin de müslüman olmasını çok 

isterim.  

–Peki Taliban sizi esir almasaydı, yine müslüman olur muydunuz?  

–Bu gerçekten garip. Düyada pek çok müslümanla görüştüm; ama beni müslüman 

olmaya tetikleyen, Taliban tarafından kaçırılmak oldu. Kur’ân’ı okuyacağıma söz 

vermiştim. Başka türlü İslâm’ı incelemezdim. Bu, benim için utanç verici. Çünkü 

Ortadoğu’yu takip eden bir gazeteci olarak İslâm’ın sadece bir din değil, bir hayat tarzı 

olduğuna dikkat etmeliydim. İslâm’la iç içe olmalıydım. Taliban’a teşekkür borçluyum; 

ama Taliban destekçisi değilim.  

–İslâm’ı kabul ettikten sonra hacca da gittiniz. Orada ne gibi duygular yaşadınız?  

–Evet, çok şanslıydım. Orası harikaydı, inanılmaz güzeldi. İnsanlar orada en çok neyden 

etkilendiğimi sordular. Kâbe’yi ilk kez görmek mi, neydi? Düşündüm. Bir gün namaza 

geç kalmıştım. Mekke sokaklarında rüzgâr gibi koşuyordum. Haremüşşerif’in 

kapılarından birinin önüne geldim. Önümde on binlerce hacı vardı ve tam bir kaos 

yaşanıyordu. Hepimiz camiye girmeye çalışıyorduk, geç kalmıştık. Herkes birbirini 

itiyordu. Kadın-erkek, uzun-kısa, zayıf-şişman, her çeşit, her renkte, belki 30-40 farklı 

milletten insan camiye girmeye çabalıyorduk. Ve birden namaz başladı. Birkaç saniye 

içinde bütün herkes şeritler halinde sıraya dizildi. Ben de sokağın ortasında seccademi 

yere sermiş, ayakta bekliyordum. Yanıma baktım, cizgi kusursuzdu. Onun önündeki de, 

onun önündeki de. Ve düşündüm, bu ordu kadar hızlı hazır ol pozisyonuna girebilecek 

başka bir ordu yoktur dünyada. Kendi kendime, ‘işte benim ailem bu’ dedim. Sadece 

düşünürken duygulanmıyorum. Gözyaşları boğazıma dizildi ve ‘biz birlik olduğumuz 

zaman çok güçlü olabiliriz’ diye düşündüm. Günde beş defa biz böyleyiz. Günde 24 saat, 

haftada 7 gün böyle olsak hiç kimse bizim topraklarımızı işgal etmeye kalkmaz. Din 

kardeşlerimize işkence yapamazlar, çocuklarımızı katledemezler. Bize hiç kimsenin 

gücü yetmezdi ve bize saygı duyarlardı. Bizleri terörize edemezler, bizlere 

zulmedemezlerdi. Guantanamo Üssü’nde insanlarımızı kilitleyemezlerdi. Bizlere saygılı 

davranırlardı. Dünyada iki milyar müslüman var. Eğer birlik olsak yenilmez olurduk.  

–İslâm’ı seçtikten sonra iki kitap yazdınız. Kitaplarınızın konusu neydi?  

–İlk kitabımda, Taliban tarafından kaçırılıp serbest bırakılma hikâyemi anlattım. İkinci 

kitabım ise bir roman. Adı, Cennet’e Gidiş Bileti. Hikâye 11 Eylül olaylarından başlıyor, 



Ortadoğu’ya kadar uzanıyor. Konusu ise şehitler. Amerika’da yayınlandı. İsrail’de ise 

yasaklandı. Çünkü kitabı Cenin ve Cenin şehitlerine adadım. Zaten herkesi İsrail 

mallarını boykota çağırıyorum.  

–Gazetecilik mesleğini de devam ettiriyorsunuz, şu anda çalıştığınız bir kurum var mı?  

–İslâm kanalının politika editörüyüm. Bu kanalda her sabah ajanda adlı bir program 

yapıyorum. Bir tartışma programı. Irak’ta savaşmayı reddeden askerlerden, İsrail 

devletini kabul etmeyen hahamlara kadar birçok konuğu ağırlıyoruz. Bu programla 

buradaki müslümanları güçlendirmek istiyorum.  

 

 

 

 

.a 

Arkadaşımız Adem beyefendi İman esasalarının hadisle belirlenemeyeceği  

konusunda ictihad etmişler, 1400 yıllık İslam uleması içerisinde şu asrımıza  

gelinceye kadar ehl isünnet içerisinde böyle ictihadda bulunulduğu  

(zannımca) vaki değildir. Kendlieri böyle bir ictihad lütfetmişler. Haberi  

mütevatir in akaidde delil olacağı konusundaki kadim ulemanın görüşüne  

katılmamışlar demekki. Muhakkik ve müdakkik İslam uleması İsa as geleceği  

ile ilgili pek çok çok hadis bulunduğu ve bunların manen mütevatir olduğunu  

beyan etmişler hatta hadisler konsunda en küçük bir şüphe bulduğunda  

zayıftır ya da uydurmadır diyen İbni Kayyım merhum bile buna kanidir. Ayrıca  

İsa'nın as. nüzulu ile ilgili mesele ayete dayandırılmaktadır. 

Aşağıdaki makale bu konuda faydalı olabilir: 

 

H.KIRBAŞOĞLU’NUN "HZ. İSA'YI GÖKTEN İNDİREN HADİSLERİN TENKİDİ" 

BAŞLIKLI  

MAKALESİNE REDDİYE 

 

İhsan ŞENOCAK 

 

 

 

Kur’an’a tarihselci zaviyeden bakan modernist müslümanlar bu gün geldikleri  

nokta itibariyle ameli hükümlerin yanı sıra itikadi meselelerin arka  

planında da tarihi motifler aramaktadırlar. Zihinlere nakşedilmeye çalışılan  

İslam, “buhar gibi yerden göğe yükselen, sonrada yağmur olarak geri dönen”  

dinin adıdır. Tarihselci anlayış, İslam medeniyetini var eden değerlerin  

yekununa bu bakış açısını hakim kılma arzusundadır. Bu çerçevede Kur’an’ın  

açık hükümleri bir takım gayi formüllerle te’vil kılıfına sokulup  

reddedilirken, Sünnet; “çağdaş” kabul edilen değerler mi’yar ittihaz  

edilerek doğrudan devre dışı bırakılmaktadır. Sünnet’i etkisiz bir konuma  

taşımada müracaat edilen en belirleyici unsur ise “metin tenkidi”dir. 

Eslafın elinde, hadis-i şeriflerin sahihini zayıfından ayıran bir usul  



olarak işleyen metin tenkidi, modernist Müslümanlar için İslam’ın müteal  

değerlerini beşeri formlarda anlamlandırma ameliyesinin bir unsuru olarak  

faaliyet göstermektedir. Batılılar'ın, özellikle Kitab-ı Mukaddes bağlamında  

geliştirdikleri, metin tenkidi yöntemi, ellerinde bulunan dini metinlerin  

beşer müdahalesine maruz kaldığı, hatta beşer eliyle oluşturulduğu gerçeği  

üzerine ibtina eder. Kur’an’ı da aynı bakış açısıyla okuyan batılılar onun  

da metin tenkidine tabi tutulmasını talep ederler. Müslümanlar ise bunun,  

Kur'an'dan şüphe etmek anlamına geldiğini, dolayısıyla küfür olduğunu  

bilirler. Şu halde eğer metin tenkidi mutlak olarak itibar ve itimat  

edilmesi gereken bir "hakikati bulma yöntemi" ise, modernistler "bilimsellik  

söylemleri"ne hakkını vermiş olmak için bu yöntemin sadece hadislere değil,  

Kur'an'a da (hem de Batılılar'ın İncil metinlerine uyguladığı tarz ve tonda)  

uygulanmasını talep ve tecviz etmelidirler; değilse, bu yöntemi tedavülde  

tutarak herhangi bir İslamî metin hakkında konuşmak abestir. 

Metin tenkidi zarfında buharlaştırılan hakikatlerden biri de, Hz. İsa’nın  

kıyametin arefesinde tekrar geleceğini bildiren hadisleri inkar  

teşebbüsüdür. Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu’nun “Hz İsa’yı Gökten İndiren  

Hadislerin Tenkidi” başlığı altında telif ettiği makale bunun en uç  

örneklerinden birisidir. 

 

“Toplumsal Talep” 

 

Kırbaşoğlu, Hz. İsa’nın (a.s.) inişini muhtevi hadislerin niçin mevzu  

addedilip reddedilmeleri gerektiğini[1] ya da bu rivayetlerin nasıl bir  

zeminde ortaya çıktıklarını (!) anlatırken şunları söyler: 

 

Toplumsal taleplerini gerçekleştirmede başarısız olan kitleler, ya isyan  

veya sosyal patlamalar ya da başarısının/zaferin ilahi yardım sayesinde  

gerçekleşmesini bekleme şeklinde tepki gösterirler; ki, bunların ikincisinin  

adı, kısaca ‘Mesihçilik’tir. İnsanlık tarihi her iki şekilde toplumsal  

tepkilerin sayısız örnekleriyle doludur. Bunlardan ikincisi, yani ilahi bir  

yardım ve bu yardım aracılığıyla gerçekleşecek ilahi kurtarıcıyı beklemek;  

İslam dünyasında Emeviler döneminde başlayan genel toplumsal  

huzursuzluklardan itibaren günümüze kadar etkili olmuş, canlılığını  

korumuştur. İslam kültüründe beklenen bu kurtarıcının adı Mehdi’dir; Ancak  

Mehdi kadar ön plana çıkmayan bir başka kurtarıcı daha vardır ki, o da Mesih  

yani Hz. İsa’dır.[2] 

 

Hoca, ‘toplumsal taleplerini gerçekleştirmede başarısız olan kitleler (…)  

başarının/zaferin ilahi yardım sayesinde gerçekleşmesini bekleme şeklinde  

tepki gösterirler’ derken zımnen bu baptaki hadislerin sahih olmadıklarını,  

ictimai sürecin ürünü olduklarını söylemektedir. Meseleyi bütün yönleriyle  

tahlil etmeden verilen bu muaccel hüküm göstermektedir ki, Hoca’nın,  

zihninde doğru kabul ettiği bir takım yargılar vardır, onları tevsik  



edebilmek için muhalif ne varsa reddetme niyetindedir. Rivayetinin çokluğu  

ve manaya delaletteki açıklığı bakımından “Zarurat-ı Diniyye”den kabul  

edilen, bu yüzden iman edilmesi zorunluluk arz eden hususlar arasında  

addedilen Hz. İsa’nın inişi, eğer ‘toplumsal talepleri gerçekleştirme’ gibi  

ne olduğu sadace yazara zahir olan bir mukaddimeye bağlanabiliyorsa bu  

durumda her İslami esas, toplumsal taleplere cevap vermiyor diye  

reddedilebilir. 

 

 

 

Yazarın ‘Mesihçilik’ olarak tesmiye ettiği hakikat, Emeviler’le değil, Hz.  

Resulullah (s.a.v.) ile başlamıştır. Mesih’in geleceğini ve dolayısıyla  

dünyanın Onu beklediğini İslam tarihinde ilk defa ve defaatle söyleyen de  

Allah Resulü’dür. Zannedildiği gibi Mesih’in beklenmesi “mükellef” olmanın  

gereklerini gelecek kurtarıcıya havale etme şeklinde hiçbir zaman  

anlaşılmamıştır. Nitekim Ehl-i Sünnet’in mevcut yapılanması içerisinde  

hiçbir aksiyon göstermeden oturup Mesih bekleyen tek bir hareket de  

olmamıştır. Bu da göstermektedir ki, Hz. İsa’nın inmesi ictimai buhranlar  

neticesinde oluşmuş bir ‘ütopya’ değildir. 

 

 

 

Yanlış Kıyas 

 

 

 

İnsanlık tarihinde yer alan bazı hususi oluşumların oturup Mesih beklemesine  

gelince, bu, İslam’ın nüzul-u İsa hakikatinin reddini mucip olamaz. Böyle  

bir kıyas, ‘fare kılıyla domuz kılını’ birbirinden tefrik edemeyen ve bu  

yüzden ikisinin de aynı deriye ait olduklarını söyleyen adamın iddiasına  

benzer. Ayrıca ‘Doğu ve Batı’da Mehdi ya da Mesih olduğunu iddia edenlerin’  

çıkması da bu bapta hiçbir önem ifade etmez. Bütün bunlar İslam’ın doğrusuna  

bakılarak oluşturulan yanlışlardan ibarettir. Yanlışı mi’yar kabul edip,  

doğrunun da reddini talep etmek, müşriklerin ibadet başlığı altında  

işledikleri cürümleri gerekçe göstererek Müslümanların ibadet yapmalarına  

sınırlama getirmeye ya da ibadeti toptan lağvetmeye benzer. 

 

 

 

Hz. İsa’nın inişiyle alakalı Doğu ve Batı’da telif edilen eserlerin büyük  

bir yekün teşkil ettiğini, hiçbir mevzuun gizli kalmadığını, bu yüzden bu  

hususta telif edilecek yeni eserlerin hadiseyi irdelemenin ötesinde bir  

anlam ifade etmeyeceğini söyleyen yazar, makalesinin mevcut literatüre  

yenisini eklemeden gayri bir işleve sahip olmadığını peşinen bildirir.[3]  



Kırbaşoğlu’na göre: “İslam dünyasının, içinde bulunduğu şartlarda böylesi  

bir zaman ve entelektüel enerji israfına (da) tahammülü yoktur.”[4] 

 

 

 

İnsanın her hangi bir mevzuyu kavramasına mani olan hususlardan biri de  

malumat fazlalığıdır. Hz İsa’nın nüzulüyle alakalı (ayet ve) hadislerin  

fevkalade olması, onlar temel alınarak telif edilen eserlerin de bir hayli  

fazla olmasına zemin hazırlamıştır. Hz. İsa’nın inişiyle alakalı malumat o  

kadar çok ve yaygındır ki, çocuklar için telif edilen akide kitaplarında  

dahi ondan bahisler vardır. Bir anlamda, her yaştan insana Hz. İsa’nın  

ineceği ve Şeriat ile amel edeceği telkin edilir. Kırbaşoğlu Hoca da malumat  

fazlalığını kabul eder. Fakat bu kabul, meselenin Hoca’nın zihin dünyasında  

büyük bir şöhret içerisinde meçhulü yaşamasına mani olamaz. Bu yüzden  

‘irdelemeyi’ yeterli görür. ‘Bilimsel’ çalışma zarfı içerisinde  

basit/müşahhas mütalaayı gerekli, gayrisini ise zaman israfı olarak  

değerlendirir. Ne var ki Hoca ‘zaman israfı’ olduğunu söylediği zait bir  

hususa vakit ayırır. 

 

 

DELİLLER 

 

 

Kırbaşoğlu, Hz. İsa’nın gökte olduğu ve kıyamete yakın yeryüzüne inip  

İslam’ın hakimiyetini sağlayacağı inancının temelde Kur’an’dan, bir takım  

hadislerden ve icma iddiasından beslendiğini fakat ayetlerde Hz. İsa’nın  

inişinin tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde net olmadığını, aslında  

söylenenlerin ulema arasındaki te’vil-tefsir ve yorumlardan ibaret olduğunu  

iddia eder. Bu yüzden Hz. İsa’nın inişinin bir tercih meselesi olduğunu  

söyler.[5] 

 

Ayetler: Göklere Yükseltilmesi 

 

Hoca’nın yorumdan ibaret gördüğü ve bu yüzden belirleyici olmadıklarını  

söylediği ayetler, gerçekte te’vile imkan vermeyecek derecede açıktır. O  

kadar ki, bu hususta hiç hadis varid olmamış olsaydı yine de ayetler Hz.  

İsa’nın ölmeden göğe çıkarıldığını ve yeniden ineceğini açıkça isbat etmeye  

kâfi gelirdi. Çünkü Hz. İsa’nın inişiyle ilgili ayetler usulcülerin diliyle  

“zahir”dirler. Lafzın manaya delaleti açısından “zahir” kabul edilen  

ayetler, delillerin birbirini desteklemesi ve başka bir ihtimale delalet  

eden her hangi bir unsurun olmaması durumunda kesinlik ifade ederler.[6] Bu  

yüzden “zanni” oldukları iddia edilemez. Çünkü her bir ayet aynı husustaki  

benzer ayetlerin yardımıyla zannilikten kesinlik ifade eden bir yapıya  

yükselmiştir. Al-i İmran/3, 52-55; Maide/5, 117; ayetlerinde zikredilen  



“teveffa” kelimesinin bütün kalıpları öldürülmeden göğe yükseltilmeyi  

muhtevidir. Buna göre kelime bir şeyi almak, tamamiyle kabzetmek anlamına  

gelir. Bu cihetten “İstîfa” kelimesinin müradifi kabul edilir. Nitekim  

Zemahşeri, “teveffa” ile aynı kökten olan “vefat” kelimesinin ölüm anlamında  

kullanılmasının mecazi olduğunu söyler.[7] Buna göre “teveffa” kelimesinin  

anlamı, Hz. İsa’nın “ölmesi” değil, ölmeden göğe yükseltilmesi şeklindedir.  

Arap dilinde bir kelime hakiki yani ”lugatta belirlendiği manada  

kullanılırsa”[8] mecazi manaya hamledilmesi doğru olmaz. Çünkü mecazda,  

hakiki mananın anlaşılmasına mani bir karine olmalıdır ki, kelime mecaz  

manaya hamledilsin. Mesela “Şems/güneş” kelimesinin hakiki anlamı sabah  

doğudan zuhur eden, akşamleyin ise batıdan kaybolan bir yıldızdır. Fakat bu  

kelime, hakiki manasından alınarak yüzü güneş gibi parlak insanlar hakkında  

da kullanılabilir. Buna mecazi mana denir. Bunun gerçekleşebilmesi için de  

asıl mana ile geçici anlam arasında bir alaka bulunmalıdır. Mezkür örnekteki  

alaka “benzemek”tir. Yani yüzü parlak olan adam aydınlık cihetiyle güneşe  

benzetilmektedir. Bu durumda yüzü parlak olan bir insan için kullanılan  

“güneş” kelimesini, insana delalet eden karinelerin mevcudiyetine rağmen  

hakiki manada kullanmak nasıl doğru değilse “hakiki” anlamıyla kullanılan  

bir kelimeyi de mecaz manaya sarfetmek aynı derecede yanlıştır. [9]  

“Tevaffa” kelimesini mecaz manaya taşıyacak bir karine olmadığı gibi bu  

babtaki diğer ayet ve hadisler de mezkür lafzın “hakiki” manada  

kullanıldığına delalet etmektedir. 

 

Nüzulü 

 

“Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) iman edecek  

olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.”[10]  

ayetinin manası şu çerçevede anlaşılmalıdır: “Hz. İsa’nın inmesini müteakip  

Ehl-i Kitab’ın tamamı -Hz. İsa- ölmeden önce Ona iman edecektir.” Ayetin  

siyakından da anlaşıldığı gibi gerek “bihi” gerekse de “kable mevtihi” (Onun  

ölmesinden önce) ifadelerindeki “hu” zamiri Hz. İsa’ya dönmektedir.[11] Bu  

da göstermektedir ki, Hz. İsa ölmemiştir, tekrar yeryüzüne inecek ve ölmeden  

önce Ehl-i Kitab ona iman edecektir. 

 

“Şüphesiz o (ve innehu) kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun  

hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru yoldur.”[12] Bu ayette  

zikredilen (ve innehu) ifadesindeki “hu” zamiri, surenin önceki ayetlerinin  

kendisinden bahsettiği Hz. İsa’ya dönmektedir. Bu durumda ayetin anlamı  

şöyle olur: “Muhakkak ki İsa b. Meryem kıyametin kopmasının alametidir.”  

Nitekim Kıraat-ı Seb’a’nın diğer rivayetleri de bu anlamı desteklemektedir.  

Çünkü “ve innehu le ilmun” yerine “ve innehu lealemun” (muhakkak ki İsa  

kıyametin alametidir.) tarzındaki kıraat de mervidir. 

 

Kur’an-ı Hakim, Hz. İsa’nın yeryüzünde hakikati beyan ediş devrelerini  



anlatırken şöyle der: “O beşikte de, yetişkin (kehla) çağında da insanlarla  

konuşacak, salihlerden olacaktır.[13] “Kehl” insanın geçirdiği devreler  

içerisinde en olgunu kabul edilen otuz ile kırk yaş arasıdır.[14] Buna göre  

Hz. İsa, beşikte iken konuşmuş “Ben Allah’ın kuluyum” demişti. Bu bir mucize  

idi. Konuşmasındaki ikinci mucize ise, Cenabı Hakk Onu otuz üç yaşında  

semadan indirdiğinde gerçekleşecek ki o zaman da “Ben Allah’ın kuluyum”  

diyecektir.[15] İlk konuşmasında annesine atılan iftiraları izale etmişti.  

Gökten indikten sonra, halet-i kuhlünde konuşunca ise Hıristiyanların Onu  

Allah’a oğul isnat etme garabetini çürütecektir. 

 

Ayetler, Hz. İsa’nın göğe alındığından ve Kıyametin arefesinde tekrar  

ineceğinden bahsetmektedirler. Bazı ayetler ise –izah edildiği gibi- te’vile  

imkan vermeyecek derecede açıktır. O halde müfessirlerin kanaatlerinin aynı  

noktada toplanması -ki o da Hz. İsa’nın tekrar inmesidir- tesadüfi bir  

ittifak değildir. Bu babta, müfessirler arasında genel bir kabulün  

oluşmasında “zaruri” bilgi niteliğini taşıyan mütevatir hadislerin de  

fevkalede bir etkisi vardır: Madem Kur’an'ı açıklama görevi Hz. Resulullah’a  

(s.a.v.) verilmiştir[16], bu takdirde Onun (s.a.v.) izahları da bağlayıcı  

kabul edilmelidir. Müfessirler hadiseye bu çerçevede baktıklarından Hz.  

İsa’nın inişi noktasında icma etmişlerdir. Ayetlerin açık delaleti ve  

hadislerin tevatürü ortada iken, nasıl olur da bu bir ‘tercih meselesidir’  

denilebilir?! 

 

İcma 

 

Hz. İsa’nın inişiyle alakalı delillerin Kur’anî olanlarında kendince  

işkaller tesbit eden, sonra da onları yine kendince çözen yazar, önünde  

engel olarak gördüğü icmayı “ayet ve hadisler kadar yoğun ve vurgulu bir  

şekilde başvurulmadı”[17] diyerek direkt geçer. 

 

Müfessirler, Kırbaşoğlu’nun ‘vurgusuz’ ifadesiyle geçiştirmeye çalıştığı  

icma ile alakalı şunları söylemektedirler: “’Hz. İsa diridir, ahir zamanda  

yeryüzüne inecektir,…’ şeklindeki mütevatir hadislerin gerektirdiği mana  

üzerine icma edilmiştir.[18] 

 

 

 

İcma, ictihat derecesine ulaşan alimlerin şer’i bir hususta fikir birliği  

içersinde olmalarıdır.[19] Buna göre, amel ve itikat cihetiyle istikamet  

üzere olmayan bidat ve fısk sahibi bir alimin icmaya aykırı görüş beyan  

etmesi icmanın akdedilmesine mani değildir.[20] Çünkü bidat ehli olan zevat  

insanlar üzerine şahit (örnek) olma[21] misyonunu kaybeder. Bu durumda ondan  

gelen ihtilafın mevcudiyeti bir mana ifade etmez. 

 



 

 

Hz. İsa’nın (a.s.) yeryüzüne tekrar inmesi hususunda oluşan icmaya ise,  

sadece Mu’tezile ve Cehmiyye’nin bir kısmı muhalefet etmiştir. Zahid Kevseri  

‘Mu’tezile’nin bir kısmı’ ifadesinden muradın da Cübbai olduğunu söyler. Ne  

ki Cübbai bu husustaki rivayetlerin tevatür derecesinde olduğunu bilseydi  

onlara muhalefet etmezdi.[22] der. 

 

 

 

Görüldüğü gibi, Hz. İsa’nın inişine Ehl-i Bid’at fırkalardan dahi geniş  

katılımlı bir muhalefet olmamıştır. Bütün bunlar icma delilinin bu bahiste  

ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim Hoca da, (burada  

söylediğine zıt olarak) icmanın şüyü’ bulduğunu kabul etmiş olmalı ki  

makalesinin sonuç bölümünde vurguyu değil meşruiyeti tartışır. 

 

 

 

 

 

Hadisler 

 

 

 

Hz. İsa’nın (a.s.) nüzulü bahsinde asıl belirleyici unsurun hadisler  

olduğunu fakat onların da yeterli olmadığını iddia eden yazar, şunları  

söyler: “Aslında Hz. İsa’nın nüzulü meselesinde belirleyici olan  

rivayetler/hadisler konusunda da ihtilaflar ve tartışmalar yok değildir.  

Genelde konuyla ilgili rivayetlerin mütevatir mi, ahad mı olduğu noktasında  

yoğunlaşan tartışmalarda, bu güne kadar taraflar arasında bir uzlaşama  

sağlanamadığı görülmektedir. Bu tür kısır tartışmaların uzayıp gitmesinin  

temel sebebi ise, konuyla ilgili hadislerin bilimsel bir titizlikle  

incelenmemiş olmasıdır.[23] Bu hususta kaleme alınan eserlerin rivayetleri  

bir araya getirmenin ötesinde bir anlam ifade etmediğini iddia eden yazar,  

şimdiye kadar rivayetlerin sistematik bir analize tabi tutulmadığını da  

savunur. Selefin boş bıraktığını iddia ettiği o azim gediği(!) kendisi  

doldurmaya taliptir. 

 

 

 

Hoca’nın iddialarının aksine, nüzulü İsa ile ile ilgili hadisler  

mütevatirdir. Nitekim İbn Cerir, el-Aburiy, İbn Atiyye, İbn Rüşd (büyük),  

Kurtubi, Ebu Hayyan, İbn Kesir, İbn Hacer, v.b. allameler bu hükmü tescil ve  

tevsik etmektedirler. Bunlar, hadiste nüfüz sahibi olan kişilerdir. Ayrıca  



Şevkani, Sıddık Han ve Keşmiri de hadislerin mütevatir olduklarını  

eserlerinde açıkça beyan etmişlerdir.[24] Hadis ilminde behresi olan herkes,  

ki bu herkes halkasına malum zihniyetin şeyhlerinden Şevkani de dahildir,  

hadislerin mütevatir olduklarını söylerken, Hoca yoğun bir ihtilaftan  

bahseder. Kırbaşoğlu’nun bahsettiği yoğunluk geçmişte Cübbai ve birkaç alimi  

saymazsak bütünüyle yakın döneme aittir. Taraflar arasında uzayan tartışma,  

aslında geçmişten tevarüs etmiş de değildir. Yani ihtilaf modern çağ  

mahreçlidir. 

 

 

 

Malum olduğu üzere Hoca'nın tenkidinin üzerine oturduğu en önemli  

sacayaklarından birisi, bu konuda mevcut olduğunu ve merkezî bir yer işgal  

ettiğini düşündüğü ihtilaftır ki, ilgili hadislerin ahad mı yoksa mütevatir  

mi olduğu noktasında vuku bulmuştur. 

 

 

 

Bir konuda, hele de böyle önemli ve hassas bir mevzuda "itibara alınası" bir  

ihtilaftan söz edebilmek için, ihtilaf ettiği söylenen taraflara ve onların  

delillerine atf-ı nazar etmek zaruridir. 

 

 

 

Bu meselede nasıl geçmiş bir kısım bid'at ehlinin ihtilafı muteber,  

dolayısıyla meselenin mahiyetini etkileyici değilse, modern dönemde ileri  

sürülen muhalif görüşlerin durumu da aynıdır. Konuya böyle bakmak yerine,  

herhangi bir meselede –kimden ve ne suretle sadır olduğuna bakmaksızın–  

aykırı bir görüş mevcut diye hemen "bu mesele tartışmalıdır, bu konuda  

farklı görüşler mevcuttur" hükmüne varılacak olursa, Efendimiz'in son  

peygamber olmasından tutun da, namazın kaç vakit kılınacağına kadar İslam'ın  

sabitelerini oluşturan bir dolu mesele "muhtelefun fih" kategorisine sokulup  

tartışılabilir demektir. 

 

 

 

“METİN TENKİDİ” 

 

 

 

Yazar, muhaddisleri sened tenkidi ile ilgilenip, metin tenkidini ihmal  

etmekle suçlar. Hoca’nın altını çizdiği bu iddiayı ilk defa dile getirenler  

müsteşriklerdir.[25] Onları takiben Hint alt-kıtasından Seyyid Ahmed Han,  

Mısır’da Reşid Rıza ve Muhammed Tevfik Sıdki muhaddislerin temel hatalarının  



metin tenkidini ihmal etmek olduğunu söylemiştir. Bu argüman bir çok hadis  

karşıtı tarafından benimsenmiş[26] ve klasik hadis usulünü tenkitte merkez  

nokta ittihaz edilmiştir. Ne var ki muhaddislerin telifatı Kırbaşoğlu’nun da  

içerisinde yer aldığı münekkitlerin iddialarını çürütecek delil ve usullerle  

doludur. Zannedildiği gibi muhaddisler senedle iştigal edip, metin tenkidini  

terk etmiş değillerdir.[27] Hatta metin tenkidinin tarihi, sened tenkidinden  

daha da kadimdir. Çünkü metin tenkidi, hadis rivayetinin başlangıç  

noktasında yer alan sahabe ile başlar. 

 

 

 

Kadim Usul 

 

 

 

Sahabe, metin tenkidinde iki usul takip ederdi. Bunlardan birincisi, hadis-i  

şeriflerin Kur’an’a arzı şeklindeydi. Kur’an’a arz edilen hadisler cem,  

te’vil ya da her hangi bir manaya tevcih şeklinde izah edilemeyecek iseler  

bu durumda onların reddedilmesine hükmedilirdi. 

 

 

 

Böyle bir usul, asla Allah Resulü’nün sözünü reddetme anlamına  

gelmemektedir. Zira, sahabeye göre bir hadisin Kur’an’a aykırı olması, onun  

Allah Resulü’nün sözü olmaması anlamına gelmekteydi.[28] 

 

 

 

Sahabenin, hadisleri Kur’an muvacehesinde tahlil ettiğine şöyle bir örnek  

verebiliriz: “Ammar b. Ruzayk Ebu İshak’ın şöyle dediğini naklediyor: “Esved  

b. Yezid ile Küfe Mescidinde oturuyordum. Şa’bi de bizimle idi. O, Fatıma  

bint Kays’ın Hz. Resulullah’ın kendisine iddet süresince hayatını idame  

ettirmesi için ev ve nafaka hakkı vermediğini muhtevi hadisini anlattı.  

Bunun üzerine Esved, yerden bir avuç taş aldı ve şöyle diyerek Şa’bi'ye  

attı: ‘Yazıklar olsun! Böyle bir ifadeyi nasıl rivayet edersin?’ Bu hususta  

Hz. Ömer şöyle demiştir: “Unutup unutmadığını bilmediğimiz bir kadının  

sözünden dolayı Allah’ın Kitabı'nı ve Peygamberimiz’in Sünneti’ni terk  

etmeyiz. Boşanan kadının mesken ve nafaka hakkı vardır. Zira Allah Teala  

‘Apaçık hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden  

çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar.’[29] buyurmaktadır.[30] 

 

 

 

Bu hususta İbn Hacer şunları söyler: “Hz. Ömer ‘Peygamberimizin Sünneti’  



ifadesiyle belli bir sünneti değil, Sünnet’in Allah’ın Kitabına uymaya  

delalet eden hükümlerini kasdetmiş olmalıdır.”[31] 

 

 

 

Fatıma bint Kays’ın rivayeti, mezkür ayete muarız olduğu gibi, “Onları  

(iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde  

oturtun.”[32] ayetiyle de çelişmektedir. Çünkü bu ayetler boşanmış kadına  

mesken hakkı tanımaktadır. Hz. Ömer, Kur’an’a aykırı bulduğu rivayeti terk  

etmiştir. 

 

 

 

Hadis mecmuaları, sahabenin Sünnet’in Kur’an’a arzı noktasında ne kadar  

müdakkik olduklarının örnekleriyle doludur. 

 

 

 

Ashabın metin tenkidinde geliştirdiği ikinci usul ise Sünnet’in Sünnet’e  

arzıdır. Bu başlık altında temerküz eden usulü şu şekilde tasnif etmek  

mümkündür: Rivayete konu olan olayı yaşayan sahabinin görüşünü tercih etme;  

İhtilaflı iki hadisten birinin farklı bir rivayetle desteklenmesi; Sünneti,  

birinci derecede ilgili olan kişiye sorma ve onun yaptığı açıklamayı kabul  

etme. Tasnifin son aşamasında yer alan başlığa şöyle bir misal  

getirebiliriz: Abdullah b. Amr’ın kadınlara, guslederlerken saç örgülerini  

çözmeyi emretmesine karşı, Hz. Aişe’nin guslederken ’başıma üç defa su  

dökmekten başka bir şey yapmazdım.’ şeklinde mukabelede bulunması[33],  

hadiseyle birinci derecede ilgili olduğundan tercihe şayan olmuştur. 

 

 

 

Sahabe kuşağını takiben gelen muhaddisler, metin tahlilinde seleflerinin  

yolunu izlediler. Yanı sıra değişik ölçüler de tesbit ettiler: Farklı  

riveyetleri bir birine arz ederek ravilerin garib bir lafzı şerh ederken  

metne yaptıkları idracları ayıkladılar.[34] “Izdırab”, “kalb”, “tashih” ve  

“tahrif” de muhaddislerin metin tahlilinde kullandıkları önemli  

ölçülerdendir. Gerek hadis mecmularında gerekse onlar üzerine yazılan şerh  

ve haşiye literatüründe bahsi geçen ölçüler muvacehesinde metin tenkidi  

daimi olarak yapılmıştır. 

 

 

 

Fakihlerin manayı anlama sürecinde tesbit ettikleri ‘âmm lafzı tahsis,  

mutlak olanı takyit, iki farklı rivayetten kronolojik olarak önce olanın  



muahhar olan tarafından neshi gibi usuller de metin tahlil kriterleri  

arasında değerlendirilmelidir. 

 

 

 

Bunlara, şazz, münker gibi kategorilerin de "metin değerlendirmesi"nin  

ortaya çıkardığı kriterler sonucunda oluşturulduğu eklenebilir. 

 

 

 

Hoca'nın bunların bir kısmına, "sonuçta yine sened kritiğine dayalı  

değerlendirmeler" diyerek itiraz etmesi mümkündür. Ancak onun anladığı  

"metin tenkidi"nin, esasen sened sistemini –en azından müslümanlar kadar–  

tanıyıp uygulaması hiç söz konusu olmamış Batılı ilim adamlarının icat  

ettiği bir değerlendirme tarzı olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Hadis  

ilminde ise senedle metin birbirine o kadar sıkı biçimde merbuttur ki,  

tahlil sisteminin senedden tamamen bağımsız olarak metne ya da metinden  

tamamen bağımsız olarak senede bir bütün halinde teksif edilmesi mümkün  

değildir. 

 

 

 

Metin tenkidi bahsinde buraya kadar söylenenlerin bir hitamı mahiyetinde  

şunu söylemek mümkündür: Madem ki bir hadisin senedi metni korumak için  

tahlil ve tenkit edilir; o halde ravinin adalet ve zabtında bir problem yok  

ve sair şartlar da bihakkın mevcut ise metinde ne gibi bir problem  

olabilir?! (Muhakkak ki bu babın istisnaları olacaktır.) 

 

 

 

Keşmiri ve Metin Tenkidi 

 

 

 

Kudema neyi nasıl yaptı ise, o kadroya ahirde katılanlar da aynı usul  

müvacehesinde hareket etmiştir. Yönü değişmeyen çerçevenin sadece  

koordinatlarında oynama yapılmıştır. Mahiyet itibariyle bir takım  

farklılıklar arz eden çalışmalar bu bağlamda değerlendirilmelidir.  

Kırbaşoğlu’nun tenkitte esas aldığı Allame el-Keşmiri’nin “et-Tasrih bima  

Tevatere fi Nüzuli’l-Mesih”[35] adlı kitabı da söz konusu ölçüler  

çerçevesinde telif edilmiştir. Yani Keşmiri, eserini telif ederken metin  

tahlilini ihmal etmiş değildir. Fakat bunu açıkça izhar etmemiştir. Zira  

müellif kitabını Kadiyaniler'e ve onların sapıklıklarına karşı muhakkik  

alimlerin elinde keskin bir kılıç olması için telif etmiştir.[36] Bu yüzden  



hadislerin izahı sadedinde şerh ve ta’like pek yer vermemiştir. Bu demek  

değildir ki, “et-Tasrih” metin tahlilinden mahrumdur: Eserde yalnızca Hz.  

İsa’nın ineceğinden bahseden hadisler mevcuttur. Hz. İsa’yı anlatan fakat  

sarahaten nüzulden söz etmeyen hadislerin kapsam dışı tutulması başlı   

başına bir ayıklama cehdi yani bir anlamda da metin tenkididir. 

 

 

 

Şu da bir tarafa not edilmelidir ki, nüzül ile alakalı hadisleri cem eden  

el-Keşmiri -eskilerin ifadesi ile- “sahafi” bir hadisçi değildir; Eslafı  

gibi güçlü bir zihni donanıma sahiptir. Telifte kullandığı hadisleri muhtevi  

mecmuaları defalarca okumuş, metin tenkidi ölçülerini direk kavrayacak zihni  

bir alt yapıya kavuşmuştur. Bunun bereketiyle bir çok esere imza atan  

Keşmiri “Kadiyaniyye”ye karşı (dolayısıyla Hz. İsa'nın ref' ve nüzulüyle  

ilintili) da beş tane reddiye yazmıştır. “et-Tasrih” bunların en  

küçüklerindendir.[37] et-Tasrih’in ne derece muhakkik bir müellifin  

kaleminden çıktığını yakinen anlayabilmek için el-Keşmiri’nin baş  

eserlerinden olan Buhari Şerhi “Feyzu’l-Bari”nin yazılış serüvenine bakmak  

gerekir. Keşmiri’nin Buhari dersinde anlattıklarını ihtiva eden  

“Feyzu’l-Bari”, yazılmadan önce müellif, baştan sona tam on üç defa  

Buhari’yi mutalaa eder. Fethu’l-Bari, Umdetu’l-Kari, İrşadu’s-Sari başta  

olmak üzere Hint ve Hicaz bölgelerinde telif edilen matbu ve yazma  

şerhlerden de otuz kadarını okur. Bunlar içerisinde “Fethu’l-Bari” ve  

“Umdetu’l-Kari” sanki gözü önünde açık duran sahifeler gibidir.[38] 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun, rivayetleri bir araya getirmenin ötesinde bir şey yapmamakla  

itham ettiği muhaddisler, “el-Keşmiri” örneğinde olduğu gibi bir dersi  

okutmaya başlamadan önce (genel icazetin dışında) onunla alakalı metin ve  

şerhleri defaatle okur sonra telife başlardı. Bu gün onları tenkit edenlerin  

yani el-Keşmiri gibiler üzerine tenkit yazıları kaleme alanların bir defa  

olsun Buhari’yi okumadıkları aşikardır. Aksini iddia etmelerine hazırdaki  

eğitim sistemi geçit vermemektedir.[39] 

 

 

 

TENKİT MEVZULARI 

 

 

 

Yazar, genelde bütün hadisler için gerekli gördüğü, özelde ise Hz. İsa’nın  

inişiyle alakalı hadislere tatbik ettiği sisteminin esaslarını şu başlıklar  

altında ifade eder: 



 

 

 

1. Kaynak metodolojisi 

 

 

 

2. İsnat tenkidi 

 

 

 

3. Metin tenkidi 

 

 

 

4. Epistemolojik değerlendirme (Bu başlık öncekilerin bir tekrarı olduğundan  

tenkitte ona yer vermedik.) 

 

 

 

“KAYNAK METODOLOJİSİ” 

 

 

 

Abdulfettah Ebu Ğudde’nin tahkik edip, ta’lik düştüğü Keşmiri’nin  

“et-Tasrih”i, Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadisleri muhtevi en kapsamlı  

çalışma olduğundan Kırbaşoğlu tenkidinde bu eseri esas alır.[40] 

 

 

 

Yazar, Hz. İsa’nın nüzulüne dair hadislerin kaynak ravilerine  

(sahabe-tabiin) göre dağılımını verdikten sonra şu meyanda bir  

değerlendirmede bulunur: 

 

 

 

Kaynak ravilerin güvenirliği açısından bakıldığında, Abdullah b. Mes’ud ve  

Enes b. Malik gibi birkaç sahabi hariç, rivayetleri nakledenlerin –veya  

naklettiği rivayet edilenlerin- büyük ekseriyetinin Hz. Peygamber’in yakın  

çevresindeki arkadaşları olmadıkları görülür. Şayet genel olarak iddia  

edildiği gibi, bu konu, sübutu kesin ve dinen inanılması zorunlu bir iman  

esası olup, inkar edilmesi de küfrü mucip ise; o takdirde, bu kadar önemli  

bir iman esasının, Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hz. Peygamber’in eşleri  

ve diğer pek çok önde gelen sahabe, özellikle de dini kavrayış bakımından  



temayüz eden ‘fakih sahabiler’ tarafından da sonraki nesillere tebliğ  

edilmiş olması beklenirdi. Buna bağlı olarak, onlardan da bu konuda bazı  

rivayetlerin bize ulaşması gerekirdi.[41] 

 

 

 

Varlıkta Yaşanan Yokluk 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun Allah Resulü’nün (s.a.v.) yakın çevresinden ravi aradığı  

liste içerisinde “müksirun” diye şöhret bulan -binden fazla hadis rivayet  

eden- sahabenin tamamı vardır: Nüzulü İsa bahsinde Ebu Hureyre: (21);  

Abdullah b. Ömer: (3); Enes b. Malik (3); Aişe bint Ebi Bekr: (2); Abdullah  

b. Abbas: (5); Cabir b. Abdillah: (7) hadis rivayet etmiştir. Müksirunun bu  

babta ne kadar hadis rivayet ettiğinin dökümü Kırbaşoğlu’nun makalesinde de  

vardır. Fakat O, buna rağmen ‘yakın çevre’ aramaya devam etmektedir. 

 

 

 

Kırbaşoğlu, raviler arasında fakih sahabi de arar. Halbuki nüzülü İsa ile  

ilgili hadislerin ravileri arasında fekahetleriyle temayüz eden “Abadile”  

nin (Abdullahlar) biri hariç tamamı vardır: Abdullah b. Ömer: (3); Abdullah  

b. Abbas: (5); Abdullah b. Amr b. As: (3) hadis rivayet etmiştir. 

 

 

 

Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali’nin (r. anhum) bu babta hiç hadis rivayet  

etmemesini, hadislerin reddine referans yapan yazara, niçin müksirun  

içerisinde bunlardan birisinin yer alamadığını sormak isteriz. İsterseniz bu  

‘niçin’in cevabını birlikte verelim: Raşid Halifeler, Efendimiz’den (s.a.v.)  

sonraki hayatlarında umuru devletle iştigal ettiler, çeşitli bölgelere  

alimleri, kurraları, kadıları gönderdiler. Onlar da tıpkı halifeler gibi  

bulundukları yerlerde taşıdıkları emanetin gereğini yerine getirdiler. İslam  

ümmetinin refahı için çalıştılar. Herkes hususi vazife alanında var oluşunun  

gereğini ifa etti. 

 

 

 

Hadise bu minval üzere iken çıkıp da şunu yapan, niçin bunu da yapmamıştır  

demek ne mümkün. Futühat ile uğraşan Halid b. Velid’in az hadis rivayet  

etmesi, nasıl levm edilmesine medar olamayacaksa, ilimle iştigal eden Ebu  

Hureyre’nin de çok hadis rivayet etmesi yadırganmasına vesile ittihaz  

edilemez. Bu mantıkla hareket edenler Osman b. Affan’ı (r.a.) ya da Abdullah  



b. Amr’ı fetih sancağını taşımadılar diye de ayıplayacaklar mı?! 

 

 

 

Ebu Bekir (r.a.), Efendimiz’in (s.a.v.) irtihalinden sonra iki buçuk yıl  

kadar yaşadı. Bütün bu zaman zarfında devlet başkanı olarak görev yaptı.  

Şartlar, hadis rivayet etmesine mani oldu. 

 

 

 

Hz. Ömer, Medine’de şehrin dışında “Avali” denen yerde oturur, şehir  

merkezine arkadaşıyla münavebeli olarak inerdi. Hilafet yıllarındaki yoğun  

devlet gündemi de buna eklendiğinde neden 537 hadis rivayet ettiği aşikâr  

olur. Hz. Osman (r.a.) ve Ali (r.a.) için de benzer nedenler geçerlidir.  

Buna mukabil “müksirun” ve “abadile” seferde, hazarda sürekli Allah Resülü  

(s.a.v.) ile birlikteydi. Ömürlerini ilme adamışlardı. Birçoğu siyasi  

işlerin de dışında kalmıştı. Ayrıca Allah Resulü’nün ahirete irtihal  

etmesinin ardından dört halifeye nisbetle daha uzun yaşamışlardı.  

Dolayısıyla zamanın uzamasına paralel olarak rivayetleri de arttı. Bu yüzden  

Onlarla Raşid Halifeler arasında bir denge aramak, kıyas yapmak büyük bir  

hatadır. 

 

 

 

Ayrıca şu da bilinmelidir ki, İman esasları ile alakalı birçok mevzuda Raşid  

Halifelerin rivayeti yoktur. Bu durumda bu esaslar tevatüren sabit merviyyat  

üzerine ibtina etseler de –Kırbaşoğlu’nun kriterlerine muvafık değiller  

diye– red mi edileceklerdir?! 

 

 

 

Ebu Hureyre 

 

 

 

Yazarın, Ebu Hureyre’nin Hz. İsa’nın nüzulü ile alakalı rivayet ettiği  

hadislere geç Müslüman olmasını gerekçe göstererek ya da adının bir takım  

İsrailiyyat rivavayetlerine karıştığını iddia ederek karşı çıkması ise  

hadiseleri tahlil zafiyetinden kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

Ebu Hureyre’nin Allah Resulü ile olan birlikteliğine kıyasla rivayetlerinin  

aded ve sıhhatine yöneltilen itirazlara karşı şunlar söylenebilir: Her  



şeyden önce şu bilinmelidir ki, Ebu Hureyre’nin Allah Resülü (s.a.v.) ile  

olan üç yıllık birlikteliğe 5374 hadis sığdırması olağan üstü bir hadise  

değildir. Çünkü o devir insanları içerisinde daha kısa zamanda Ondan daha  

fazla metin ezberleyenler vardır. Nitekim kitaplarda, uzun şiirleri bir  

defada hıfzeden nice şahsiyetlerin hatıraları mevcuttur. Ebu Bekir’in (r.a.)  

nesep bilgisi, Aişe’nin (r.ah.) şiir birikimi, Hammad’ın eyyam-ı arab  

malumatı[42] karşısında Ebu Hureyre’nin üç yıla sığdırdığı nedir ki? 

 

 

 

Sonra, kadim usulde bir medrese talebesi tahsil sürecinde Nahiv’de;  

“Elfiye”yi, Akaid’te; “Emali”yi, Hadis Usulü’nde;  

“el-Menzumet’ul-Beykuniyye”yi, Furu’ fıkıhta “Kuduri”yi … ezberler, öyle  

icazet alır(dı). Moritanya’da bu gün bile onlarca Kütüb-i Sitte hafızı var. 

 

 

 

Arap olan Ebu Hureyre, üç yılda 5374 hadis ezberledi, Arap olmayan bir  

talebe ise beş-altı ayda 6666 ayeti (şöhretinden dolayı bu rakam  

kullanılmıştır.) hıfzedebiliyor. Bu bir vakıadır. Bütün bunlara rağmen niçin  

anlamakta zorluk çekiliyor, anlayan varsa izah etsin. 

 

 

 

Ebu Hureyre’nin beş bin küsür hadisi rivayet etmesi makuldür. Fakat bütün bu  

makuliyet içerisinde sadece Ebu Hureyre’ye ait bir takım hususiyetler vardır  

ki; onlar da hesaba katıldığında rivayetlerinin bilinen sayıdan aşağıda  

olmasında bir olağan üstülük olmaktadır. Çünkü Ebu Hureyre’nin üç yıl Allah  

Resülü (s.a.v.) ile birlikte olması, Suffe’nin başkanı sıfatıyla  

Efendimiz’le (s.a.v.) sürekli irtibat kurması, hadis tahsili için aç karnına  

taş bağlayıp Peygamber’in gündemini takip etmesi, başka türlü izah kabul  

etmemektedir. Ayrıca Efendimiz, Kureyş’in ateşkesi ardından bütün mesaisini  

İslam’a davete hasrettiğinden risaletin son üç yılı, ictimai, siyasi, hukuki  

birçok mühim hadiseye tanıklık etti. Farklı bölgelere İslam elçileri  

gönderdi. Medine’ye de “Ceziretu’l-Arap”ın her köşesinden kabileler geldi.  

Ebu Hureyre, Allah Resülü’nün (s.a.v.) başucunda bekleyen müdakkik bir  

talebe suretinde bütün bu olup-bitenlere tanıklık etti. Gözleriyle gördü,  

kulaklarıyla işitti ve yüreğiyle ezberine aldı. Kimsenin sormaya cesaret  

edemediği konuları Hz. Resülülah’a (s.a.v.) sorup-öğrendi.[43] 

 

 

 

İbn Ömer[44], Talha b. Ubeydillah[45], Ebu Eyyub el-Ensari[46] (r.anhüm.)  

gibi sahabiler de Ebu Hureyre’nin hadis ilmindeki yüksek mertebesini itiraf  



etmekte ve bunu Allah Resülü (s.a.v.) ile olan birlikteliğine  

bağlamaktadırlar. 

 

 

 

Kırbaşoğlu, mutlak olarak kullandığı ‘İsrailiyyat rivayetlerine adı  

karışanlar’ ifadesiyle muhtemelen Ebu Hureyrenin Ka’bu’l-Ahbar ile  

münasebetini kastetmektedir. Bu noktada yapılan bir tenkit şu açılardan  

geçersizdir: Ka’b, Ebu Hureyre’ye geçmiş ümmetlerin haberlerinden nakiller  

yapmış, Ebu Hureyre de Ona, Allah Resülü’nün hadislerini rivayet etmiştir.  

Ebu Hureyre’yi Ka’b ile olan bu bilgi paylaşımından dolayı tenkit etmek,  

hiçbir usul ve esasa dayanmayan ideolojik bir okumadır. Çünkü her hangi bir  

Müslüman’ın İslami ölçüler çerçevesinde eski ümmetlerle alakalı malumata  

sahip olması ve onu kullanması meşrudur. Nitekim Allah Resülü (s.a.v.) şöyle  

buyurmaktadır: “İsrail oğullarından haber verin. Bunda hiçbir sakınca  

yoktur.”[47] İsrailî bilgiyi kullanmadaki kesin ölçüye gelince; o şu şekilde  

formüle edilmiştir: “İslam’ın doğruladığı kabul, tekzip ettiği reddedilir.  

Bunun dışındakilerde ise tevakkufta bulunulur.”[48] 

 

 

 

Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği hadislerin gerçekte Ka’b’a ait bilgiler  

olduğunu fakat Ebu Hureyre’nin onları Allah Resülü’ne (s.a.v.) isnat ederek  

İslamileştirdiğini iddia etmek (İsrailiyyat ifadesiyle neşredilmeye  

çalışılan düşünceyi başka türlü anlamak maalesef ki mümkün değildir.) ise  

ancak insaf fukaralarının nasibi olabilir. “Her kim benim ağzımdan bilerek  

yalan uydurursa cehennemde ki yerini hazırlasın.”[49] hadisini rivayet eden  

sahabilerden biri de Ebu Hureyre olsun, sonra da Ka’b’tan dinlediği İsrailî  

bilgiyi hadis diye rivayet etsin, ne mümkün! 

 

 

 

Hoca’nın Ebu Hureyre bahsinde örgüleştirdiği fikri, temelinden çürüten bir  

hakikat var ki o da Ka'b'ın İslam'a Yahudilik'ten geldiği, Yahudilik'te ise  

İsa ve dolayısıyla nüzul-i İsa inancının bulunmadığıdır. 

 

 

 

Hadisleri Rivayet Eden Sahabenin Yaşları 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun Cabir b. Abdillah, Huzeyfe b. el-Yeman ve Ebu Sa’id  

el-Hudri’nin Hz. İsa’nın inişiyle ilgili rivayet ettikleri hadisleri  



reddedebilmek için “…bazılarının geç Müslüman olması veya Hz. Peygamber  

zamanında yaşlarının küçük olması v.b. sebeplerle zabt açısından ciddi  

eleştirilere maruz kaldıklarını…” söylemesi de hilafi hakikattir. Şöyle ki,  

Cabir b. Abdillah ikinci Akabe Biat’ına katılan Ensari bir sahabidir,[50]  

fukahadandır, Bedir muharebesi sırasında ise yaşı 18’dir[51]. Yani ne geç  

Müslüman olmuş ne de çocuk sahabilerdendir. Üstelik fekahetiyle de temayüz  

etmiştir. Huzeyfe b. el-Yeman ise, Medine’de dünyaya gelmiş[52], Allah  

Resulü ile birlikte Uhud muharebesine katılmıştır.[53] Hazret-i  

Resulullah’ın on üç yaşındaki sahabilerin yaşlarını küçük bulup savaşa  

iştirak etmelerine müsaade etmediğine bakılırsa Huzeyfe’nin yaşı bu sınırın  

üzerindedir. Bu durumda geç Müslüman oldu ya da çocuktu diye hadislerini  

tartışmaya açmak mümkün değildir. Ebu Sa’id el-Hudri’ye gelince; O da  

Ensaridir ve fukahadandır. Uhut’ta yaşı on üç olduğundan Allah Resulü  

tarafından geri çevrilmiş fakat Hendek muharebesi ve Rıdvan Biat’ına iştirak  

etmiştir.[54] Yani Ebu Sa’id el-Hudri de Hoca’nın yuvarlak ifadelerinin  

muhatabı değildir. Çünkü Allah Resulü ahirete irtihal ettiğinde Ebu Sa’id  

el-Hudri 20 yaşlarındadır. (Bu tayin, Ebu Said’in Hicri 3. yılda cereyan  

eden Uhut ’ta, 13 yaşında olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.) 

 

 

 

Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadisleri ‘kaynak metodoloji’si açısından  

değerlendiren Kırbaşoğlu’nun yukarıdaki tavzihattan sonra yapması gereken  

tek bir şey vardır o da; “Kaynak ravilerin güvenirliliği bakımından durumun  

çok ikna edici olmadığı…”[55] yönündeki ibaresini tashih etmektir. 

 

 

 

Fıkhi Eserlerde Akidevi Mesele Aramak 

 

 

 

Kırbaşoğlu, Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadisleri ihtiva eden eserlerin bir  

kısmının listesini verir, sonra da şöyle der: “Bu hadisler Ahmed b.  

Hanbel’in Müsned’inde, Hakim en-Neysaburi’nin Müstedrek’inde…. Müslim’in  

Sahihi’nde var fakat onlardan daha önce yaşayan “… Ebu Yusuf’un (v. 183),  

İmam Muhammed’in (v. 189) eserleri…” gibi ilk kaynaklarda yok. Bu noktada  

ilk ‘musannifler’! rivayetleri yeterince bir araya getirememişler, bundan  

dolayı hadisleri eserlerine alamamışlar nev’inden yapılacak bir izahın da  

yersiz olduğunu savunan Hoca, savunmasına gerekçe olarak şunları söyler: 

 

 

 

“Mesih konusu İslam’ın sair esasları gibi bilinmesi zorunlu ise, ilk  



musanniflerin, dinin diğer temel esaslarına dair rivayetleri eserlerinde  

topladıkları gibi, bu konudaki rivayetleri de toplamış olmaları gerekirdi.  

Aksi takdirde, onların, dinin önemli bir iman esası konusunda cahil  

kaldıklarını kabul etmek gerekir.”[56] 

 

 

 

Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadislerin mütevatir olduğunu onlarca allamenin  

sarahaten söylemesini (isbat etmesini) görmemezlikten gelen yazar, nev’i  

şahsına münhasır bir “muğalata” ile davasını tevsik etmeye çalışır; Niçin  

Ebu Yusuf’la İmam Muhammed’in eserlerine, Hz. İsa’nın nüzulü ile ilgili  

hadisleri almadıklarını sorgular. Bu sorgulamayı yapan Kırbaşoğlu, mevzuun  

itikadi bir mesele olduğunu ya da sevad-ı a’zam tarafından öyle kabul  

edildiğini vurgulamaktan da geri durmaz.[57] 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun sorgusunun tahliline gelince; Hz. İsa’nın nüzulü gibi itikadi  

bir mevzuyu, ameli meselelerle alakalı eser telif eden Ebu Yusuf hangi  

kitabına alabilirdi. Mali hususları ihtiva eden: “el-Harac”a mı?! Ebu Hanife  

ile İbn Ebi Leyla’nın ihtilaflarını konu edinen eserine mi[58],  

İhtilafu’l-Emsar, er-Red ‘ala Malik b. Enes, Kitabu’l-Vesaya v.b telifatına  

mı? Evet, tadat ettiğimiz eserlerde Hz. İsa’nın inişiyle alakalı bir kayıt  

yoktur, çünkü onlar akide kitapları değildir.[59] Kırbaşoğlu’nun İmam  

Muhammed’in telifatında da nüzulü İsa bahsini bulamaması aynı nedene  

mebnidir. Çünkü Muhammed b. Hasan eş-Şeyabani’den güvenilir bir rivayet  

zinciriyle nakledilen ve bu yüzden “Zahiru’r-Rivaye” diye isimlendirilen;  

“el-Mebsut”, “el-Cami’u’s-Sagir”, “el-Cami’u’l-Kebir”, “ez-Ziyadat”,  

“es-Siyeru’s-Sagir”, “es-Siyeru’l-Kebir”den oluşan altı kitap’ta ameli  

mevzularla alakalıdır. Yine İmam Muhammed’ten rivayet edilen fakat  

ilklerinde olduğu gibi güvenilir bir rivayet zincirine sahip olmayan ve bu  

yüzden “Nadiru’r-Rivaye” diye şöhret bulan eserler de ameli mevzularla  

ilgilidir. 

 

 

 

Ameli mevzuları muhtevi eserlerde Hz. İsa’nın nüzulü ile ilgili hadislerin  

olmamasına taaccüp eden ve bu taaccüp üzerine reddiyesini bina eden Hoca’nın  

hali manav’da kereste arayan, bulamayınca da kerestenin varlığını reddeden  

adama benziyor. Keresteyi nerede araması gerektiğini bilmeyen adamın ‘eda  

ehliyet’i kamil değildir. Malını telef etmesi endişesiyle hacr edilebilir.  

Keresteyi nerede araması gerektiğini bilemeyen hacr edilir de, akidevi bir  

meseleyi ameli mevzuları muhtevi literatürde arayan Hoca muhaddis diye  

markalanır mı?! 



 

 

 

Bu parantez konunun önemine binaen açılmıştır: (Hoca olan her meseleyi  

bilemeyebilir. Bu normaldir. Fakat hoca, neyi, nerede ve nasıl araması  

gerektiğini bilmelidir. Aksi takdirde doğruyu yanlış yerde aradığından  

bulamayacak, bulamayınca da reddedecektir.) 

 

 

 

Kırbaşoğlu, Buhari ve Müslim’den önce yaşayan İmameyn’in (Ebu Yusuf ve İmam  

Muhammed) kitaplarında bulamadığı ve bu yolla reddine kapı araladığı Hz.  

İsa’nın nüzulü ile alakalı ilk kaynaklara, hakikaten ulaşmak isteseydi,  

konuyu İmameyn’in Hocası Ebu Hanife’nin (v. 150) kitaplarında bulabilirdi.  

Nitekim Büyük İmam el-Fıkhu’l-Ekber adıyla musemma akide kitabında kıyamet  

alametlerini tadat ederken Hz. İsa’nın inişinin sahih rivayetlerle sabit bir  

hakikat olduğunu bildirir.[60] Yine, İmam Ebu Hanife, Ebu Muti’ b. Abdillah  

el-Belhi’nin rivayet ettiği el-Fıkhu’l-Ebsat, Ebu Yusuf’un rivayet ettiği  

el-Vasiyye adlarıyla maruf akide kitaplarında da Hz. İsa’nın inişinin  

akidevi bir mesele olduğunu ifade etmiştir.[61] 

 

 

 

Eğer Kırbaşoğlu, malumatı tevsik etmek için İmameyn’in kanaatine ulaşma  

niyetinde olsaydı, hicri 189’ta vefat eden İmam Muhammed’ten 39 yıl önce  

ahirete irtihal eden tabiin devrinin allamesi Ebu Hanife’nin beyanını kabul  

ederdi. 

 

 

 

Yazar, mutlaka nüzulü İsa, Ebu Yusuf’un eserlerinde olmalıdır diyorsa  

bilmelidir ki Ebu Yusuf’un eserlerinin çoğu, Ebu Hanife’den rivayet ettiği  

ictihatlardan müteşekkildir. Nitekim İmam’ın, Hz. İsa’nın nüzulünün hak  

olduğunu bildiren risalelerinden “el-Vasiyye” Ebu Yusuf rivayetiyle bize  

ulaşmıştır. Ayrıca hicri 311’de vefat eden Hanefi Mezhebinin meselede  

müctehit fakihlerinden allame Tahavi,[62] Ebu Hanife’nin yanı sıra  

talebeleri Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed’in de Hz. İsa’nın ineceğini  

benimsediklerini yani nüzul-i İsa meselesinde farklı düşünmediklerini  

bildirmiştir.[63] 

 

 

 

Literatür 

 



 

 

Kırbaşoğlu, mündericatında Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadislerin de yer  

aldığı 52 kitaptan müteşekkil bir liste verir. En muteber hadis  

mecmualarının da yer aldığı bu listeyi kendince kategorize eder. Kitaplar  

arasında; tarih, tabakat, rical, cerh-tadil, tefsir, delail vb. türdeki  

eserlerin önemli bir yekün teşkil etmesini ise bir nakısa olarak gördüğünü  

ihsas eder. 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun listeye dahil ettiği kitaplarla alakalı malumat da tahkikten  

uzaktır; tasnif rast gele yapılmıştır. Örneğin Muhammed b. Resul  

el-Berzenci’nin (v. 1103) “el-İşa’a li Eşratı’s-Sa’a” adlı kitabında Hz.  

İsa’nın inişiyle alakalı bir hadisin yer aldığı belirtilmiş, halbuki mevzu  

ile alakalı bölümün on satırlık girişinde bizzat nüzul kelimesinin  

kullanıldığı üç hadis-i şerif mevcuttur.[64] 

 

 

 

Ayrıca el-İşa’a müellifi hicri 1103 yılında vefat eden müteahhirundan bir  

allamedir. Bu nev’i eserler listeye dahil edildiğinde ortaya sayıları  

yüzlerle ifade edilen muazzam bir külliyat çıkmaktadır. Bu durumda  

katagorize edilen kitapların farklı disiplinlere ait olmaları bir nakısa  

değil bir kemal kabul edilmelidir. Çünkü bu geniş yelpaze, Hz. İsa’nın  

nüzulünün hadisçiden tarihçiye, müfessirden siyer yazarına kadar uzanan bir  

çizgide kabul görmüş ortak bir akide olduğunu tescil eder. Kırbaşoğlu’nun  

farklı alanlarda olmaları hasebiyle tenkit ettiği eserler, hiç hesaba  

katılmazsa yine de mevzu ile alakalı hadislerin tevatür derecesinde bir  

sarsılma olmamaktadır. Bu husus not edilmesi gereken öncelikli  

konulardandır. 

 

 

 

(Hz. İsa’nın nüzulünü muhtevi eserlere bilimsel bir ihtiyatla yaklaşılması  

gerektiğini[65] bildiren Kırbaşoğlu, aslında haklıdır. Çünkü selef, bu  

husustaki merviyyatı asırların birikimiyle oluşan klasik hadis usulü  

çerçevesinde tahlil etmiştir. Bunu yaparken mevcut sistemi gelecekte tenkit  

ve tashih edecek Hayri Kırbaşoğlu adıyla malum büyük bir yöntem bilim  

uzmanın zuhur edeceğini bilememiştir. Bilselerdi, muhakkak Onun için bir  

açık kapı bırakırlardı.) 

 

 

 



Yazara göre, Hz. İsa’nın nüzulüyle alakalı hadisleri rivayet eden  

sahabe-tabiin ve onların rivayetlerini muhtevi hadis mecmuaları, sonraki  

dönemlerde yaşayanların görüşlerini yansıtan asar ve o asarın yer aldığı  

kaynaklar güvenilirlikten uzaktır. Çünkü “gerek kaynak ravilerin, gerekse  

son ravi olan musannif ve müelliflerin tamamının, rivayetleri nakilde, son  

derece sıkı bilimsel şartlara titizlikle riayeti prensip edinmiş kimseler  

olduklarını söylemek mümkün” [66] değildir. 

 

 

 

Yazarın bu noktadaki mütalaalarının ne derece ideolojik olduğu, geçen  

sahifelerde aşikar olduğundan yeniden konuşmak malumu ilam olacaktır. Fakat  

müellifi istila eden kesif şüphe bulutlarına dair “efradını cami’ ağyarını  

mani’” bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse sözü Şarkiyatçı  

Massignon’a bırakmak isabetli bir tercih olacaktır: “Müslümanların her  

şeylerini tahrip ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu, artık hiçbir şeye  

inanmıyorlar, derin bir boşluğa düştüler…”[67] 

 

 

 

“İSNAD TENKİDİ” 

 

 

 

Hz. İsa’nın inişiyle alakalı hadisleri rivayet eden ilk ravileri cerh eden  

Kırbaşoğlu, sonraki ravilerden oluşan isnad zincirini de tenkit eder. Ravi  

zincirinin güven vermediğini söyler. Tevatür derecesine varan hadisler  

içerisinde birkaç tane mevzu rivayetin yer almasını istismar eder ve bütün  

hadislerin mevzu olabileceğini ihsas eder.[68] Örnek olarak da nüzulü İsa  

ile alakalı hadisleri tedvin eden Keşmiri’nin “et-Tasrih” adlı eserini  

gösterir. Söz konusu eserin 82, 241 ve 242. sahifelerinde “sahih olmadığı  

açıkça ifade edildiği halde bazı rivayetlerin delil olarak ileri  

sürüldüğünü” söyler.[69] et-Tasrih’i tahkik eden Abdul Fettah Ebu Ğudde’yi  

Keşmiri’nin eserini “tamamen destekleyici notlar ve ekler ilave eden” bir  

meddah olarak takdim eder, sonrada Ebu Ğudde’nin mevzu ya da zayıf dediği  

rivayetleri kendi tesbiti imiş gibi sunar. 

 

 

 

et-Tarih’te rivayetler merfu ve mevkuf-maktu diye temelde iki bölümde  

verilmesine rağmen yazar şu meyanda bir değerlendirme yapar: ‘Hz. İsa’nın  

nüzulü ile alakalı hadislerin mütevatir olduğunu iddia eden Ebu Ğudde ‘Bu  

suretle de, sanki adı geçen eserdeki bütün rivayetlerin Hz. Peygamber’e ait  

gerçek hadislerden oluştuğu intibaını uyandırmak istemektedir. Bu noktada  



dikkat çekmek istediğimiz husus, eserdeki rivayetlerin tamamının Hz.  

Peygamber’e nisbet edilen hadisler (merfu) olmadığıdır. Bilakis toplam 178  

(doğrusu 121) rivayetin yaklaşık altmışı mürsel, mevkuf ve maktu  

rivayetlerden oluşmaktadır ki, bu azımsanmayacak bir sayıdır. Bir başka  

ifadeyle delil olarak kullanılan rivayetlerin 1/3’ü Hz. Peygamber’e izafe  

edilen rivayetler değildir; başkalarının (sahabi, tabii, vd.) şahsi  

kanaatlerini yansıtan ve dini açıdan bağlayıcı olmayan nakillerden  

ibarettir.”[70] 

 

 

 

Kırbaşoğlu, Hz. İsa’nın nüzülünden bahseden 52 kitap içerisinde yer alan 178  

hadisle Keşmiri’nin et-Tasrih’inde yer alan hadisleri aded yönünden  

birbirine karıştırır. Ebu Ğudde’nin ilave ettikleri de dahil edildiğinde  

et-Tasrih’te 121 hadis olmasına rağmen, Kırbaşoğlu 178 gibi bir rakamdan  

bahseder. 

 

 

 

Yanlış Hüküm, Başlık Değiştirmekle Doğru Olmaz 

 

 

 

İlk ravileri ve kaynak eserleri, kendince bir takım kriterler tesbit edip,  

tenkit eden Kırbaşoğlu’nun bu husustaki mutalaalarının ne derece izafi  

olduğunu -geçen sahifeler de- ifade etmeye çalıştık. Hoca, yeni başlık  

altında, önceden beyan ettiği hususları tekrar eder. Ne var ki yanlış, kaç  

farklı formda izah edilirse edilsin hep ilk hali üzere kalmaktadır. 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun mevzu’ olduklarını söylediği hadisler, bizzat tarafından  

yapılan bir incelemeyle ortaya konmuş değildir. Nitekim eserin muhakkiki Ebu  

Ğudde tarafından söz konusu hadislerin mevzu’ oldukları belirtilmiştir. Ebu  

Ğudde “Tetimme/ek” ve “İstidrak/tashih” başlığı altında merfu hadisler  

içerisinde dört tane mevzu rivayetin yer aldığını bildirmektedir. O, bu dört  

mevzu rivayete karşın Keşmiri’nin eserine alamadığı on merfu hadisi söz  

konusu başlık altına derc etmiştir.[71] Ebu Ğudde aynı yöntemi mevkuf-maktu  

hadislere de tatbik etmiş; bu çerçevede onlara da on hadis eklemiştir.[72] 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun, hangi hadisin sahih, hangisinin hasen, mevzu, ya da zayıf  

olduğunu ilmi kriterlere sadık kalarak ifade eden Ebu Ğudde’yi, Keşmiri’nin  



eserine ‘destekleyici notlar’ düşen bir propogandist olarak tavsif etmesi,  

her şeyden önce Ebu Ğudde’nin tahkikinden yaptığı alıntılarla çelişmektedir.  

Zira nasıl olur da ilimi duruştan yoksun bir ‘destekleyici”, tevsik etmeye  

çalıştığı kitabın mündericatının bir kısmı için zayıf ve mevzu ifadesini  

kullanır?! 

 

 

 

 

 

 

 

Mevkuf Hadis 

 

 

 

Keşmiri, onun talebesi Muhammed Şefi’ ve Ebu Ğudde’nin nüzulü İsa ile ilgili  

hadislerin mütevatir olduklarını söylemelerine pek bir anlam veremeyen  

yazar, bu bakış açısının ‘eserdeki bütün rivayetlerin Hz. Peygamber’e ait  

gerçek hadislerden oluştuğu intibaını uyandırdığını’ ifade eder.  

Kırbaşoğlu’nun yeni bir buluş gibi takdim ettiği vakıa, eserin üzerine bina  

edildiği sistemin tam kendisidir. Çünkü hangi hadisin ne olduğu dipnotların  

yanı sıra başlıklarda da ifade edilmiştir. Nitekim 76ıncı sahifeden sonra  

gelen hadislerin üst başlığı “Sahabe ve Tabiine ait hadisler/sözler”  

şeklindedir. 

 

 

 

Burada asıl garip olan Kırbaşoğlu’nun Hz. İsa’nın nüzulü gibi akla  

dayanmayan bir mevzuda sahabeye ait sözleri Allah Resulü ile alakasız  

göstermesidir. Gerek muhaddisler gerekse usulculer söz, fiil ve takrir  

olarak sahabeye izafe edilen haber anlamına gelen mevkuf hadis[73] için  

şunları söylemişlerdir: Eğer haber, görüş ve ictihatla idrak edilemeyecek  

bir muhtevaya sahipse bütün ulemaya göre bu huccettir. Bu durumda hadis Hz.  

Resulullah’tan işitilmeye hamledilir. Böylece sünnet bağlamında  

değerlendirilir. Abdullah b. Mes’ud ve Enes b. Malik’ten rivayet edilen  

“Hayzın en alt müddeti üç, üst sınırı ise on gündür.” hadisi mevkuf olmasına  

rağmen Hanefilerce hüccet kabul edilmiştir. Çünkü bu nev’i takdirler akılla  

belirlenemez. Bu yüzden hüküm, sahabenin Hz. Resulullah’tan duymasına  

hamledilir.[74] Bu durumdaki hadisler lafız itibariyle mevkuf olsalar da  

hüküm itibariyle merfu kabul edilirler;[75] Merfu hadis gibi  

bağlayıcıdırlar. Hakikat bu minval üzere iken Kırbaşoğlu’nun mevkuf  

hadisleri Hz. Resulullah’tan ve hatta İslam’dan mücerred sözler bağlamında  

değerlendirmesi düşündürücüdür. 



 

 

 

Tevatür 

 

 

 

Hz. İsa’nın nüzulü ile alakalı hadislerin tevatür derecesine ulaşmasının  

arka planında peşin kabulleri tevsik etme gibi ideolojik bir boyut olduğunu  

iddia eden yazar, şunları söyler: “İslam düşünce tarihinde hadisler  

etrafında ortaya çıkan tartışmaya vakıf olanlar da pekala bilirler ki,  

herhangi bir inancı, düşünceyi veya kanaati hadislere dayanarak savunmak ve  

buna karşı çıkanları ilzam edip susturmak için en sık başvurulan yol,  

konuyla ilgili hadislerin mütevatir olduğunu ileri sürmek olmuştur. Bunun  

için de, sağlam-çürük, mümkün olan en fazla sayıda rivayetin elden  

geldiğince bir araya getirilmesine çalışılmış ve isnadların çokluğu gerekçe  

gösterilerek, ilgili hadislerin mütevatir olduğu iddia edilmiştir.”[76]  

Kırbaşoğlu, bu bakış açısının hakim olduğu eserlere örnek olarak Kevseri’nin  

“Nazra Abira”si ile Keşmiri’nin “et-Tasrih”ini gösterir. Allame Kevseri’den  

bahsederken de ‘önüne geleni eleştirmekten geri durmayan münekkit” gibi  

istihzai bir nitelemede bulunur. Kırbaşoğlu, Kevseri’nin Hz. İsa’nın nüzulü  

ile alakalı hadislerin mütevatir olduğu noktasında yeni bir şey  

söylemediğini “Nazra Abira”nın hasılı tahsilden öteye geçmediğini de iddia  

eder.[77] 

 

 

 

Birinci tabakada yer alan ravilerin sayılarının otuz üç olduğunu ifade eden  

yazar, bunun mütevatir için gerekli olan “yalan üzere ittifak etmeleri  

imkansız olan bir kalabalık” anlamına gelmeyeceğini söyler. Bu yüzden “otuz  

üç kişi tarafından nakledilen bu rivayetlerin mütevatir olması, hayli söz  

götürür.” der. Meselenin bu yönünü keşf eden ulemanın geri adım atarak  

hadislerin “Manevi Mütevatir” olduklarını söylediklerine vurgu yapar. 

 

 

 

Hoca, ‘Hz. İsa’nın nüzulü’ noktasında birleşen bu rivayetlerin kesinlik ve  

netlikten uzak olduklarını bu yüzden detaylarda birbirlerini tutmadıklarını  

ifade eder. Hadislerin ahad haberden müteşekkil olduklarını savunan yazar  

“ahad hadislerin sayısının çok olması, onları hiçbir zaman mütevatir  

derecesine çıkarmaz, olsa olsa meşhur veya müstefiz derecesine  

yükseltir.”der.[78] 

 

 



 

Tashih 

 

 

 

Mu’tezili müfessir Zemahşeri’nin, Hz. İsa’dan bahseden ayetleri izah ederken  

nüzul ile alakalı rivayetleri karşı çıkmadan nakletmesi, İmamiyye’nin,  

yeryüzünü adaletle dolduracağına inandığı “el-İmamu’l-Muntezar” Muhammed b.  

Hasan el-Askeri’nin ( d. 256- v. ?) çıkışını beklemesi[79] göstermektedir  

ki, Mu’tezili Ebu Ali Cübbai (v. 303/916) dışında Hz. İsa’nın ineceğine  

karşı çıkan kayda değer kimse yoktur. Mu’tezile’nin hicri dördüncü asrın  

sonlarına doğru inkiraza uğramasına bakılırsa[80] Hz. İsa’nın nüzulü ile  

ilgili hadislerin mütevatir olduğunu söyleyen İbn Rüşd (büyük), Kurtubi, Ebu  

Hayyan, İbn Kesir, İbn Hacer gibi allameler kimleri ilzam etme gayreti  

içerisinde olabilirler?! Gerçekte hiç birinin böyle bir niyeti olmamıştır.  

Çünkü onlar, meseleyi kayda geçerlerken karşılarında nüzulü İsa’yı reddeden  

bir meşreb yoktu. Bu durumda hadislerin mütevatir olduğunu söyleyen  

allameleri, muhataplarını ilzam etmek için tevatür zırhına bürünen kişiler  

olarak takdim etmek, ideolojik tahriften başka nasıl izah edilebilir?! Madem  

adı geçen allameler hadislerin mütevatir olduklarını ilzami kaygılarla  

söylememişlerdir, bu durumda doğru anlamanın tek bir yolu kalır o da  

hakikaten hadislerin mütevatir olmasıdır. 

 

 

 

Hz. İsa’nın ineceğini bildiren hadislerin mütevatir olduklarını yeniden ve  

yüksek bir tizden ilan eden Keşmiri’ye gelince, O, eserini, nüzulü İsa’yı  

reddedenleri ilzam etmek için değil, Mesih olduğunu iddia eden mütenebbi  

Mirza Ğulam Ahmed el-Kadiyani’nin (d. 1839- v. 1908)[81] hadisi şeriflerde  

ineceği bildirilen Mesih’in bizzat Hz. İsa değil de benzeri olacağını onun  

da kendisi olduğunu iddia etmesi üzerine kaleme almıştır. Yani et-Tasrih  

Kırbaşoğlu’nun işaret ettiği gibi nüzulü İsa’yı reddedenleri ilzam etmek  

için değil, nüzulü kabul eden fakat İsa’nın benzerinin geleceğini söyleyen  

mütenebbiyi tekzib için tedvin edilmiştir.[82] Bu durumda söylenebilecek tek  

bir söz vardır o da, büyük hadis alimimiz, muhaddislerin tevatür ile alakalı  

kanaatlerini ezbere yorumlamaktadır. 

 

 

 

“O Bir Hazineydi” 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun bu babta söyledikleri içerisinde tek bir doğru vardır o da  



Allame Kevseri’nin ‘Nazra Abire’yi nüzülü İsa’yı reddenlerin cehaletlerini  

izhar etmek için kaleme aldığını söylemesidir. Fakat Kırbaşoğlu’nun bu  

doğrusu, yanlış neticelere ulaşmasına maalesef ki mani olamamıştır. Şöyle  

ki, Kevseri’nin mezkür eseri, Hz. İsa’nın ineceğinde icma eden alimlerin  

kanaatlerini Kur’an ve Sünnet çerçevesinde -başta Şeltut olmak üzere- asrın  

muannidlerine beyan etmek üzere kaleme alınmıştır. Bu eser, Muhammed Abduh,  

Reşid Rıza, Mahmud Şeltut çizgisinin ısrarlı redlerine rağmen Hz. İsa’nın  

nüzulünün İslam’ın genel kabulleri arasında en üst sıralarda yer aldığını  

bildirmektedir. Güçlü bir ikaz, sağlam bir uyarıdır. Hadise, bu minval üzere  

iken mütevatir hadisler, nüzulü İsa’yı reddedenleri susturmak için Ehl-i  

Sünnet alimleri tarafından sağlam çürük ayırımına gidilmeden tedvin  

edilmiştir demek, nasıl tefsir edilir, hükmü, aziz okurlarımızın  

vicdanlarına havale ediyoruz. 

 

 

 

Kırbaşoğlu, Allame Kevseri’nin ‘Nazra Abire’sini ilmi ölçüler dahilinde  

tenkit edemeyeceğini anlayınca Onun şahsını tahkir ve tezyife tevessül eder:  

‘Önüne geleni eleştirmekten geri durmayan münekkit’, ‘hasımlarını her  

vesileyle, hem de uzun bir dille eleştiren, dogmatik, taklitçi ve katı  

gelenekçi zihniyet!’ yaftalarıyla Kevseri’nin otoritesini sarsmaya çalışır.  

Kırbaşoğlu, bunları söylerken Kevseri ile Abduh yanlıları arasında hakem  

kabul edilebilecek bir konumda olan Muhammed Ebu Zehra, Allame Kevseri için  

şunları söyler: “ Tecdit kelimesinin içerdiği gerçek anlam örgüsünde  

söylemek gerekirse O bir mücedditti. Ziyaret edince gördüm ki, ilmi, yazmış  

olduğu kitapların ve yapmış olduğu tetkiklerin çok üzerindeydi. O Mısır’da  

başlı başına bir hazineydi.”[83] 

 

 

 

Biz burada Zahit Kevseri’nin ilmi yeterliliğini tartışacak değiliz. Böyle  

bir şeye hacet de yok. Fakat Kırbaşoğlu’nun ifadeleri, bizi Kevseri’nin  

çağına tanıklık eden alimlerin beyanlarına müracaat etmeye icbar etti. Bu  

çerçevede, biz de bir tanesiyle iktifa ettik. Aynı usul Kırbaşoğlu için de  

söz konusu olsa yani sonraki kuşaklar onun çağına tanıklık eden erbab-ı ilme  

Hoca’yı sorsalar, Hoca hakkında ne denecek, nasıl yad edilecek? Eğer  

iddiaları ‘sebk-i kalem’se ne ala. Değilse… 

 

 

 

Kevseri’yi tenkit etmesine gelince… İthamkâr ifadeler öncelikle ve  

evleviyetle yazarını tavsif etmektedir. Akademik hayatı boyunca gerek  

yazdığı kitap ve makalelerde gerekse bireysel ilişkilerinde kırıp döktüğü  

insanların hadde hesaba gelmez sayısı dikkate alındığında bu söylediğimizin  



bir "tersinden itham" değil, hakikat olduğunun en azından Hocayı tanıyanlar  

tarafından teslim edileceğinde şüphe yok… 

 

 

 

Tevatürde Aded 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun birinci tabakada yer alan ravilerin sayı itibarı ile otuz üç  

olmalarını tevatür için yetersiz görmesine gelince, malumdur ki, tevatür  

için belirlenen ravi sayısı ictihadidir. Bu durumda şu kadar olmalıdır,  

aşağısı ya da fazlası tevatürü ihlal eder demek doğru değildir. Asıl olan,  

ilk üç tabakada (sahabi, tabii, tebe-i tabii) ravilerin yalan üzere ittifak  

etmelerinin imkânsız oluşudur.[84] 

 

 

 

Hadislerin mütevatir addedilebilmeleri için ravilerin adedinin ne olacağı,  

ictihadi bir mesele olduğundan farklı tayinler ortaya çıkmıştır. Bu da  

dörtten başlar ve sırasıyla, beş, yedi, on, on iki,… olmak üzere yukarıya  

doğru devam eder. Fakat burada asıl olan ravilerin yalan üzere  

birleşmelerinin muhal olmasıdır. Öyle ki, tahdit edilemeyecek derecede büyük  

bir topluluk, her hangi bir gaye ile yalan üzere birleşilmesi mümkün bir  

hususta rivayette bulunsa, bu topluluğun haberi mütevatir olmaz.[85] Buna  

göre yazar, sahabe kuşağında yer alan ravilerin otuz civarında olmasını  

hangi kriterleri dikkate alarak reddeder ya da bu cemaatin yalan üzere  

birleşmesinin muhal olduğunu idrak etmede niçin aciz kalır?! 

 

 

 

Hadisleri rivayet eden sahabilerin kimi Ensari kimi Muhacir, kimi Suffe  

ashabından, kimi tacir, kimi fekehatiyle meşhur, kimi hadis rivayetiyle  

maruf… her biri hususi dünyasında farklı özelliklere sahip. Sahabenin İslam  

dışı organize bir hareketin içerisinde yer almadığı da bilindiğine göre, bu  

otuz küsür raviyi hangi gaye –haşa- hadis uydurmak için bir araya  

getirebilir?! Eğer böyle bir birleşme muhal ise, Hz. İsa’nın nüzulü ile  

alakalı hadislerin tevatürü müsellemdir. Aksini iddia edenler davalarını  

istidlal ile mükelleftirler. Çünkü müddeiye davasını tescil edebilmek için  

delil getirmek gereklidir. 

 

 

 

Lafzi Mütevatir 



 

 

 

Kırbaşoğlu’nun; Hz. İsa’nın ikinci defa geleceğini kabul eden ulema, önce  

hadislerin ‘lafzi mütevatir’ olduğunu söyledi, yapılan itirazlara tahammül  

edemeyince hadislerin ‘Manevi Mütevatir’ olduğunu ilan etti, demesi isbatı  

aciliyet kesbeden bir iddiadır. Çünkü Hz. İsa’nın ineceğini bildiren  

hadislerin mütevatir olduğunu söyleyen muhaddislerin hiç birine ait böyle  

bir beyan mevcut değildir. Her biri, Allah’ın (c.c.) ineceğini vaat ettiği  

İsa ile alakalı hadislerin ayrıntıda farklılık arz ettiğinin bilincindedir.  

Bu açıdan hadislerin lafzi mütevatir olduklarını söylemeleri mümkün  

değildir. Zira tevatürle alakalı şartları tesbit eden onlardır. 

 

 

 

Keşmiri’nin et-Tasrih’indeki hadislerin müşterek bir noktası vardır, o da  

Hz. İsa’nın ineceğidir. Bu, tevatür için yeterlidir. Bunun dışında farklı  

ayrıntıların söz konusu olması bir tezat değil, Hz. İsa’nın zaman, mekan,  

görev vb. özellikleri itibariyle ne yapacağını bildiren anlatım  

zenginliğidir. Ne var ki Kırbaşoğlu, bunu çelişki kabul eder ve manevi  

tevatürün ihlaline basamak yapar. 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun çizgisi, İslami olup ta cerh edilmedik bir mesele bırakmama  

azmindedir. Bu yüzden özellikle son bir asırdır ziyadesiyle tartışılan  

konulardan biri belki de en mühimi Hz. İsa’nın inişi meselesidir. Halbuki  

mütevatir olmaları hasebiyle “zarurat-ı diniyye”den kabul edilen ve bu  

yüzden “sem’iyyat”a taalluk eden hususlar arasında yer alan nüzulü İsa  

meselesi, tartışma ve redde kapalı bir mevzudur. Çünkü tevatür yoluyla sabit  

olan her hangi bir hükmün inkârı, Hz. Resulullah’ı da inkar anlamına gelir. 

 

 

 

Yazar, mütevatir hadislerin ne derece güçlü olduğunu yakinen bildiğinden  

hadislerin mütevatir oluşunu reddetmektedir. Böylece de meseleyi itikadi  

alanın dışına taşımaktadır. 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun hadislerin ahad haber olduklarını, bu nevi rivayetlerin  

sayıca çok olmalarının tevatür için hiçbir anlam ifade etmeyeceklerini iddia  

etmesi de bilgi yanlışlarıyla doludur. Nasıl olur da sahabe kuşağından otuz  

küsür ravinin rivayet etiği bir mesele ahad olabilir?! Kur’an ve Sünnet’in  



adaletlerini açıkça beyan ettiği sahabeden otuz küsür ravinin Hz. İsa’nın  

inişi noktasında ittifak etmeleri, Hoca’nın zihnindeki yalan ihtimalini def  

edemiyorsa ortada başka ve daha önemli bir problem var demektir. Kur’an ve  

Sünnet’in sahabenin adil olduğunu beyanı bedihi bir hakikat olduğuna göre  

problemin merkezi zorunlu olarak Kırbaşoğlu’dur. 

 

 

 

“METİN TENKİDİ” 

 

 

 

Hedefe giden güzergah üzerinde yer alan kaleleri bir bir çökerten muzaffer  

bir komutan vakarıyla eslafı ve onların asarını tenkit eden Kırbaşoğlu, Hz.  

İsa’nın nüzulü bahsinde tesbit ettiği kalelerin üçüncüsü önüne gelir ve  

taarruza geçmeden önce evvelki zaferlerinin önemli olduğunu fakat yeterli  

olmadığını beyan eder. Bunu söylemesinin gayesi ise muhataplarına yeni  

bahsin ehemmiyetini anlatabilmektir. 

 

 

 

Yazar, üçüncü fasılda isnad ve metin mukayesesi yapar, hadis rivayetinin  

asıl amacının metnin nakledilmesi olduğunu ifade eder. Bu hususa dikkat  

çekebilmek için de şunları söyler: “Ne yazık ki, hadis tetkikleri, isnad ve  

raviye hasredilmiş, iç tenkid/metin tenkidi uygulamasına nadiren  

başvurulmuştur.”[86] 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun göremediği bir hakikat var ki o da hadis otoriteleri isnad  

tenkidi yaparlarken gerçekte metin tahlili de yapmışlardır. Çünkü hadisin  

sahih olabilmesi için tesbit edilen şartlar metni korumak için vaz’  

edilmiştir. Örneğin bir metne itimat edebilmek için ravinin adaletine yani  

müslüman, akıllı, baliğ, fıska sebep olacak vesailden uzak, mürüvvet sahibi  

olduğuna, zabtına yani duyduğunu duyduğu gibi rivayet edecek bir hafızaya  

malik olup-olmadığına bakılır. Bundan gaye ise, ravinin Hz. Resulullah’tan  

rivayet ettiği haberi nakledecek derecede ahlaki ve zihni yeterliliğe sahip  

olup-olmadığını öğrenmektir. Görüldüğü gibi ulemanın isnad bağlamında  

geliştirdiği sistemin yekünü, gerçekte hadis metninin korunmasına matuftur.  

Bir anlamda isnad tenkidi, metin tahlilinin kamil bir mukaddimesidir. 

 

 

 

Muhadddisler hususi olarak metin tahliliyle de en az isnad tenkidi kadar  



ilgilenmişlerdir. Bu bağlamda yapılan en kapsamlı çalışma ise -hadis  

literatürünün büyük ekseriyetini teşkil eden- hadis mecmuaları üzerine  

yazılan şerhlerdir. 

 

 

 

Birbiriyle tearuz eden ya da öncekini nesh eden hadislerin tesbit ve  

tahlili, metindeki müdrec ve maklub’un tayini … yani fıkhu’l-hadis ameliyesi  

metin tahlilinden başka ne ile izah edilebilir?! 

 

 

 

Keşmiri’nin et-Tasrih’te Zahid Kevseri’nin Nazra ‘Abire’de mufassal bir  

şekilde hadis tahlilinde bulunmamaları Kırbaşoğlu’nun zannettiği gibi  

acziyetlerinden değil, hastalığa göre reçete yazma hassasiyetlerinden  

kaynaklanmaktadır. Nitekim hekimliğin en mühim şartı neyin, nerede, ne kadar  

gerekli olduğunu bilmek ve ona göre tasarrufta bulunmaktır. Bunun içindir ki  

o iki büyük hekimin, şifalarını murat ettikleri hastalar farklı olduğundan  

hem içerik hem de sistem açısından eserleri farklılık arz eder. 

 

 

 

Esasen Kırbaşoğlu'nun "metin tenkidi"nden anladığına ve bu ameliyenin nasıl  

gerçekleştirilmesi gerektiğine dair ortaya koyduğu örnek çalışma, metin  

tenkidi meselesine yaptığı vurgunun hiç de hak edilmiş, hesabı verilmiş bir  

vurgu olmadığını ayan beyan göstermektedir. Aşağıda (önceki sahifelerde  

olduğu gibi) meselenin bu veçhesine ayrıntılı olarak değinilecektir. 

 

 

 

Modern Zamanın En Derin Zihniyet Kırılması: Ortaçağ İthamı 

 

 

 

Kırbaşoğlu, nüzulü İsa ile ilgili hadislerdeki anlatımların “Ortaçağ’a, o  

çağın şartlarına ve zihniyetine hitap ettiğini, rivayetlerdeki çeşitli  

unsur, motif ve olayların, o çağdan seçildiğini” bu noktada güçlü bir kanaat  

oluştuğunu belirtir. 

 

 

 

Hadislerdeki anlatımların bu gününün insanına hitap etmesinin imkansız  

olduğuna inanan yazar, bu duruşuyla İslami değerleri çağdışı gören  

ideolojilerle ayniyet arz eden bir bakış açısına sahip olduğunu da alenen  



izhar etmektedir. Kırbaşoğlu, iddialarını delillendirme sadedinde şunları  

söyler: 

 

 

 

”Hz. İsa’nın ikinci dönüşüyle ilgili rivayetlere hakim olan fikir, onun bu  

dönüşünde icraat olarak domuzu öldüreceği, haçı kıracağı ve cizye/haracı  

kaldıracağı hususudur. Bu durumda insan, Hz. İsa gibi bir şahsiyetin  

yapacağı en önemli icraatın domuz katliamı veya haçların kırılmasından  

ibaret olduğunu, yapacak daha önemli işlerin olup-olmadığını sormadan  

edememektedir. Daha ilginci ise, bugün mevcut olmayan, dolayısıyla, zaten  

kaldırılmış olan cizye ve haracı, Hz. İsa’nın nasıl kaldıracağı  

meselesidir.”[87] 

 

 

 

Hz. İsa’nın domuzu öldürüp, haçı kırmasını muhtevi hadislerin şerhlerine  

bakıldığında verilen manalar, yapılan izahlar hadisin daha çok sembolik mana  

çerçevesinde değerlendirildiğini göstermektedir. Buna göre, ‘haçı kırmak’tan  

murat, Hristiyanlığı ibtal edip, İslam Şeriatı ile amel etmektir.[88] Yani  

haçın kırılması ile Hristiyanlığın zayıflaması kastedilmektedir. ‘Domuz’u  

öldürmek’ten gaye ise, onu tedarik etmeyi ve yemeyi haram kılmaktır. Hz. İsa  

domuzu öldürerek (Hrıstiyanlıkta ki hükmünü ortadan kaldırarak), ya da  

yenmesini yasaklayarak şeriatlarında onun helal olduğunu iddia eden  

Hıristiyanları tekzip edecektir.[89] Buna göre, haçı kırmayı ve domuzu  

öldürmeyi hakiki manada ele alan Kırbaşoğlu’nun Hz. İsa adına üzülmesine  

gerek yoktur. Zira Hz. İsa Hoca’nın zannettiği gibi, domuz öldürme işiyle  

bizzat iştigal edip terlemeyecektir 

 

 

 

İslam ahkamında “domuz öldürme” diye dini kıymeti haiz bir eylemin olmadığı  

aşikardır. Hal bu iken Kırbaşoğlu’nun hadisi hakiki manada ele alması  

düşündürücüdür. Farz-ı muhal böyle bir hüküm olmuş olsa dahi yine de bu  

‘katliam’ olarak nitelendirilemez. Çünkü domuz Müslüman için mal değildir,  

bu yüzden birisi tarafından itlaf edilse tazmin edilmesi gerekmez.  

Hristiyanlar da Hz. İsa’ya iman edip İslam Şeriatı’nı kabul edeceklerinden  

zimmi sitatüsünden çıkacaklar, bu durumdaki bir Hristiyan için de domuz mal  

addedilmeyeceğinden öldürülmesinde bir beis olmayacaktır. Hakikat bu minval  

üzere iken müslüman için aynıyla necis olan bir hayvanın öldürülmesi nasıl  

katliam olarak tavsif edilir?! 

 

 

 



Hoca, ‘kaldırılmış olan cizye Hz. İsa tarafından nasıl kaldırılacak’ derken  

ne kastetmektedir? Allah’ın Kur’an’ın da varlığını haber verdiği[90] ve  

neshedildiğine dair ne Kur'an'da, ne de Nebevî uygulamada herhangi bir  

delilin yer almadığı cizyeyi Kırbaşoğlu neye dayanarak ve nasıl  

kaldırmaktadır? Şayet cizyeyi düşüren sebepler gerekçe gösterilecekse onlar  

arasında modern zamanda yaşamak gibi bir kayıt mevcut değildir.[91] Bu  

durumda söylenebilecek tek bir şey vardır ki o da; Kırbaşoğlu’nun neshetme  

gibi ilahi bir vazife ile muvazzaf kılındığıdır. 

 

 

 

Hz. İsa’ya Gönderilen Selam 

 

 

 

Yazar, nüzulden bahseden bazı hadislerde[92] Allah Resülü’nün Hz. İsa’ya  

selam göndermesini de çelişki olarak telakki eder. Ona göre kıyametin  

arefesinde gelecek İsa’ya asırlar önce yaşayan bir Peygamber’in selam  

göndermesi makul değildir. Bu makul olmama, nüzulü İsa ile ilgili hadislerin  

raviler tarafından uydurulduğunun bir başka kanıtıdır.[93] 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun serdettiği bu mütalaalar, modernistlerin anlama usulü  

tarihselciliğin telkin ettiği bütüncül okuma ile şiddetli bir tenakuz  

içerisindedir. Eğer yazar, Kur’an ve Sünnet’i bir bütün olarak tahlil  

edebilseydi görecekti ki, Kur’an ve Sünnet’te yoğun bir şekilde zamanın ve  

hadiselerin izafiliği vardır. Mesela Yahudiler Allah Resulü’ne gelip ruh,  

Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn’le alakalı sorular yönelttiklerinde cevap  

mahiyetinde Ashab-ı Kehf’i[94] Zülkarneyn’i[95] anlatan ayetler nazil  

olmuştu. Ruhla alakalı inen ayet ise, cevaptan ziyade ikaz niteliğindeydi:  

“Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: ‘Ruh Rabbimin bileceği bir  

şeydir. Size pek az ilim verilmiştir.’”[96] Bu ayet inince Yahudiler hitap  

sadece bize mi ait; yoksa sizde bizimle birlikte ona dahil misiniz” diye  

sordular. Allah Resulü, Yahudi Müslüman herkesin ‘Size pek az ilim  

verilmiştir.” ayetinin hitabına dahil olduğunu söyledi. Bu cevaba şaşan  

Yahudiler şöyle dediler: Önce “Kime hikmet verilmişse şüphesiz ki ona çokça  

hayır verilmiştir.” diyorsunuz, sonrada ‘Size pek az ilim verilmiştir.”  

ayetini okuyorsunuz. 

 

 

 

Yahudi idrakinin hakikati anlamada niçin yetersiz kalıp şaştığını ifade eden  

bir başka ayet daha iner ki orada şöyle buyurulur: “Eğer yeryüzündeki  



ağaçlar kalem, deniz de mürekkeb olsa, arkasından yedi deniz daha ona  

katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez.”[97] Kur’an, işaret  

etmektedir ki; gerçekte tezat ayetlerde değil, onları anlamada yetersiz  

kalan Yahudi aklındadır. Çünkü her şeyde olduğu gibi ilimde de çokluk ve  

azlık izafe edildiği şeye göre değişir. Bir malumat, üste izafe edilirse az;  

alta nisbet edilirse çok addedilir. Buna göre, insana verilen hikmet insan  

bağlamında değerlendirildiğinde çok hayır iken, Allah’ın ilmine izafe  

edildiğinde ise cidden az olur.[98] Kur’an’ın örgüleştirdiği bu anlam  

çerçevesinde Hazret-i Resulullah’ın selam göndermesine bakıldığında şunlar  

söylenebilir: Zaman ölçeğinde bakıldığında kıyamet’in önünde Hz. İsa’nın  

gelişi o kadar yakındır ki Hz. Resullullah’tan Hz. Adem’e kadar olan zamana  

nisbetle bir an gibidir. Yani selam gönderilen zaman her ne kadar kendi  

içinde uzun olsa da, Hz. Adem’e izafe edildiğinde cidden bir ömür gibi,  

belki de ondan da kısadır. 

 

 

 

Ayrıca Allah Resulü (s.a.v.), zaman itibariyle kıyametle münasebetini ifade  

ederken işaret ve orta parmağını göstererek “Ben ve kıyamet bu iki parmak  

gibi bir birine mukterin olduğu halde peygamber gönderildim”[99] buyurdu.  

Efendimiz bu beyanıyla kıyamete ne kadar yakın olduğunu ifade etmektedir.  

Nitekim Kur’an da “Kıyamet yakalaştı”[100], “Muhakkak kıyametin alametleri  

gelmiştir.”[101] buyurmaktadır. 

 

 

 

Hadisenin zihinlerde daha da müşahhaslaşabilmesi için şöyle bir tasavvurda  

bulanabiliriz: On yaşında ki bir talebe, feraizle alakalı bir meseleyi  

bildiğinde bu, akranlarına nisbetle çocuğun geniş malumat sahibi olduğuna  

işaret ederken, Ebu Hanife’nin malumatına nisbetle ölçüye bile girmez. 

 

 

 

Kırbaşoğlu’nun tenkit ettiği, bir anlamda ravinin uydurduğunu söylediği  

hadis-i şerifte Allah Resulü “…femen legiyehu minküm fe’l-yugri’hu minni  

es-selame” (sizden kim İsa ile karşılaşırsa benden ona selam söylesin)  

derken, konuştuğu zamanı kendisiyle paylaşanları değil, kıyamete kadar  

sürecek zaman içerisinde Hz. İsa ile aynı devri paylaşan ümmetini  

kastetmektedir. Gayesi ise, Müslümanların zihinlerine taptaze bir ahiret  

mefhumu aşılamaktır. 

 

 

 

Allah Resülü’nün selam göndermesini bu çerçevede anlayan eslafımız nüzulü  



İsa ile alakalı rivayetleri öğretmeye ehemmiyet göstermişlerdir. Kuşaktan  

kuşağa kesin bir bilgi olarak aktarılabilmesi için de sıbyan mekteblerinde  

okutulmak için telif edilen akide kitaplarında dahi nüzulden bahsedilmiştir. 

 

 

 

Ebu Hureyre -Hz. İsa’nın ineceğinin kesin olduğunu vurgulamak için-  

karşılaştığı her gence şöyle derdi: “Ey kardeşim oğlu İsa b. Meryem’le  

karşılaşırsan benden O’na selam söyle”.[102] 

 

 

 

Hz. İsa Nereye İnecek? 

 

 

 

Hadis-i şeriflerde Hz. İsa’nın ineceği yerle alakalı Dimeşk’ın doğusundaki  

Beyaz Minare, Beyaz Köprü, Küdüs, Şam, Ürdün veya Müslümanların Ordugahı  

gibi farklı mekanlardan bahsedilmesi yazara göre metinlerin reddine amir bir  

başka hususiyettir.[103] 

 

 

 

İnilecek yerin neresi olduğu, tahkik edildiğinde görülecektir Kırbaşoğlu’nun  

iddia ettiği gibi mekan isimleri arasında bir tezat yoktur. Çünkü inme  

anlamını muhtevi “nezele” fiili sadece semadan yere gelen nesne anlamında  

kullanılmamaktadır. Yanı sıra konaklamak, uğramak, yerleşmek, oturmak gibi  

manalarda da müsta’meldir. Buna göre, Hz. İsa ile ilgili hadis-i şeriflerde  

‘nezele’ fili ile belirlenen yerlerin bir kısmı Hz. İsa’nın ineceği yer  

anlamına gelirken, diğerleri farklı gayelerle ziyaret edeceği mekanlardır.  

‘Nezele’ filinin farklı anlamları çerçevesinde mekanlar arasında bir tasnif  

yapmak gerekirse –İbn Kesir’in de dediği gibi- İneceği yerlerin en meşhuru  

olan ‘beyaz minare’ gökten yeryüzüne inme anlamına, diğerleri ise konaklama  

ya da uğrama manalarına hamledilebilir. Nitekim Beyt-i Makdis (Kudüs)  

kelimesinin zikredildiği hadiste ‘nezele’ fiili “’ala” harf-i cerri[104] ile  

kullanıldığından inmek yerine, uğramak anlamında müsta’meldir. (Allah-u  

a’lem.) 

 

 

 

Hadislerde geçen ‘nezele’ fiilini (ya da benzer anlamlı kelimeleri) Hz.  

İsa’nın ineceği, sonrada uğrayacağı mekanlar olarak tasnif ederken arab  

dilinin anlatım tekniklerini gözardı etmemek gerekir. Nitekim arab dilinde  

bazen bütün zikredilir parça kasdedilir bazen de parça zikredilir bütün  



öncelenir. Buna göre, Şam, Hz. İsa’nın ineceği bölgenin genel adıdır. Genel  

ad zikredilip hususi anlam, hususi anlam zikredilip genel mana  

hedeflenmiştir. Mesela Hacca giden kişi için bölgenin genel adı kast  

edilerek Hicaza gitti denir. Gerçekte ise hacca giden kişi, bu bütün  

içerisinde yer alan parça, Mekke’ye gitmiştir. Bu anlatımın tearuzunu  

düşünmek nasıl doğru değilse Şam ifadesinin bütün-parça münasebetinde de  

tezat aramak aynı derecede yanlıştır. Bu malumat çerçevesinde yer isimleri  

mütalaa edildiğinde farklı gibi görülen mekanlar arasında gerçekte tam bir  

uyum olduğu anlaşılacaktır.[105] 

 

 

 

Kırbaşoğlu, Hz. İsa’nın ineceği yerler arasında ki münasebeti anlamak  

niyetinde olsaydı, bu onun için halledilmez bir işkal olmayacaktı. Ne ki  

yazar, peşin yanlış kabul ettiği ya da zihninde tasavvur ettiği İslam ile  

uyuşturamadığı nüzul hakikatini redde azmetmiş, bu yüzden en anlaşılır  

gerçeği en anlaşılmaz yapıda takdim etmiştir. 

 

 

 

Akıl Terazisinde Yok Edilen Mutlak Hakikat 

 

 

 

Kendine mahsus usul dairesinde senet sistemini devre dışı bırakan yazarın  

hadisleri tahlil etmede tek bir ölçüsü vardır; o da aklını mi’yar kabul  

edip, metin tenkidi yapmaktır. Ne ki mutlak doğru kabul edilen akıl,  

hakikati bulmada yetersiz kalmıştır. İşte buyrun Kur’an hakikatiyle çelişen  

mütalaayı seyredin: “Hz. İsa’nın nefesi, gözünün gördüğü son noktaya kadar  

erişmekte ve eriştiği insanı öldürmektedir.[106] Bu anlatımın mucize  

kavramıyla bile izah edilemeyecek kadar ‘mitolojik’ bir nitelik taşıdığı  

ortadır.”[107] 

 

 

 

Cenab-ı Hakk, Kur’an’da Hz. İsa’nın ilahi lütfun bir gereği olarak ölüleri  

dirilttiğini sarahaten bildirmektedir.[108] Herkesçe malumdur ki diriltmek  

öldürmekten binlerce kat daha müşkildir. Hatta imkansızdır. İnsan için  

imkansız olan bir fiil Allah’ın izniyle Peygamber için tahakkuk ederse,  

imkan dairesinde olan bir ameliye niçin gerçekleşmesin? Akıl ölçeğinde  

bakıldığında insanın diriltilmesi mühaldir fakat buna rağmen hakikattir; Hz.  

İsa diriltmiştir. Şimdi aynı mantıktan hareketle Peygamber’in bu en bedihi  

mucizesine de mitoloji mi denecek? Eğer Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi  

Kur’an’la değil de mütevatir hadis ile rivayet edilseydi, onların senedi de  



bir çırpıda reddedilir; akıl ölçeğine münasip olmadığından da metin mitoloji  

kabul edilirdi. 

 

 

 

Bu noktada sözü Büyük Doğu’nun Mimarı’na bırakmak sezadır; 

 

 

 

Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. 

 

 

 

Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var.ya da; Sende insan ve toplum sende  

temel ve bina Ne getirdin, götürdün bildirdinse amenna.ya da Sözümün dostu  

fikrimin yabancısı Yok mu sizin köyde çeken fikir sancısı. 

 

Kırbaşoğlu ‘mitoloji’ dediği hakikatin tevatür derecesine nasıl ulaştığına,  

ulema nezdinde niçin bu derece kabul gördüğüne gerekçe tayin ederken şunları  

söyler: “Ortaçağ İslam uleması, bu hadisleri piyasaya sürenlerle aynı veya  

yakın tarihsel şartlarda yaşadıkları ve o çağda dogmatik ve mitolojik  

zihniyet egemen olduğu için, bunu gerçekleştirmemiş olabilir.”[109] 

 

 

 

İslam’ın erken asırlarında yaşayanları mitoloji kurbanları olarak niteleyen  

kişi bir ilahiyat profesörüdür. Eğer Profesörün söylediği gibi, Hz. İsa’nın  

bakışlarının ölüme sebebiyet vermesi ortaçağ zihniyetin bir kalıntısı ise,  

Peygamber’in çamurdan kuş yapıp ona hayat vermesi, ölüleri diriltmesi  

mitoloji kelimesinin dahi ifadede yetersiz kaldığı bir ameliye olmalıdır. Bu  

durumda Kur’an’ın bildirdiği bu hakikatler de ortaçağ zihniyetinin bir  

eseridir mi denilecek?! 

 

 

 

Ortaçağ nitelemesinde bulunan yazarın bilinç altında Aydınlanma artığı  

“İlerlemeci Tarih Anlayışı”nın hakimiyeti vardır. Söz konusu anlayışa göre  

geriye doğru gidildikçe mitoloji ve dogma artar. Yarın, bu gün ve dünden hep  

daha ilerdedir. Fakat İslam’da “Dairesel Tarih Tasavvuru”nun hakimiyeti  

mevcuttur. Buna göre ilerici olmanın gelecek zamanla bir ilişkisi yoktur.  

Dün, bu günden daha kamildir. Nasıl ışığın kaynağına doğru gidildikçe  

aydınlık artar tıpkı bunun gibi İslami İlimlerin menbaı Allah Resulü’nün  

çağına doğru ilerlendikçe de ilmin irtifaı artar. 

 



 

 

Hoca, bu tahlillere girişmeden önce mucize bahsini bir daha okumuş olsaydı  

hakikati anlamada böylesine zorlanmayacaktı. Ne ki bildiğini zannetmesi onu  

en bedihi hakikati anlama bahtiyarlığından dahi alıkoymuştur. 

 

 

 

“YABANCI KAYNAKLAR” 

 

 

 

Kırbaşoğlu, yanlış yere merdiven dayadığından ne kadar yukarıya çıkarsa  

hakikatten o kadar uzaklaşmaktadır. Nitekim isnad ve metin tahlillerinde  

kısmi tenkitlerde bulunurken, yabancı kaynaklar başlığı altında bütünüyle  

hadisleri reddeder. Problemli olduğunu söylediği merviyyatın Yahudi ve  

Hristiyan kültürü başta olmak üzere, çevre kültürlerden etkilenerek ortaya  

çıktığını iddia eder; Hz. İsa’nın Deccal’i öldürmesi, adaletle hükmetmesi,  

yeryüzüne güvenin hakim olması; arslanların develerle, kaplanların  

ineklerle, kurtların koyunlarla bir arada yaşaması şeklindeki anlatımların  

m. ö. vııı. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Ben-i İsrail peygamberlerinden  

İşaya’nın kitabındaki kurtarıcı Mesih hakkındaki malumatla benzerlik arz  

ettiğini “söz konusu hadislerin İşaya kitabının ifadelerinin Hz. Peygamber’e  

izafe edilmesinden başka bir şey olmadığını”[110] söyler. 

 

 

 

Allah Resülü’nün tebliğ ettiği hakikat bir yönüyle Hz. Adem’e bir yönüyle de  

kıyamete uzanır. Kur’an-ı Hakim’de Hz. İbrahim’den Müslüman olarak bahs  

edilmesi, semavi dinlerdeki bir çok hakikatin değişmeden İslam’da da var  

olması, ilahi bütün dinlerin İslam üst başlığında cem edilmesi, İlahi  

hitabın esas itibariyle değişmeden bütün zamanlarda aynı kaldığını  

göstermektedir. Bu yüzden ‘Şer’u men kablena’ (bizden önceki peygamberlerin  

şeriatı) bir Usul ilkesi olarak tesbit edilmiştir. Nitekim Kur’an’ı Hakim bu  

bapta şöyle demektedir: “Sana ancak senden önceki peygamberlere söylenenler  

söylenmektedir.”[111] 

 

 

 

Kur’an, İslam’ın bir çok hususta önceki semavi dinlerle müştereklerinin  

olduğunu bu yüzden belli kriterle ‘Şer’u men keblena’nın meşru addedildiğini  

ihsas eder. Bu yüzden nüzülü İsa hakikati’nin önceki kitaplarda mevcut  

olması, meselenin tarihselliğine değil evrenselliğine işaret eder. Madem ki  

önceki kitaplar da bozulmamış halleriyle ilahidirler, o halde itikadi ve  



ihbari hükümlerinde Kur’an ve Sünnet’le benzerlik arz edilebilmelidirler.  

Çünkü her ikisinin de kaynağı aynıdır. Şu da bilinmelidir ki; Mesih ile  

alakalı bir takım malumatın önceki medeniyetlerde yer almasını nüzulü İsa  

meselesinin reddine sebep kabul etmek, müşrikler de önceden yapıyordu diye  

Kabe’yi Muazzama’yı tavaf etmeyi gayri meşru addetmeye benzer. Nasıl ki  

Allah Resülü Mekke’lilerden gördüğünden dolayı değil, Allah Teala’nın kadim  

emrinin bir tekrarı olarak tavaf etti ve etmeyi emretti ise, Mesih ile  

alakalı malumatı da tamamen ilahi menşeli bir bilgi olarak bildirmiştir.  

Hakikat bu minval üzere iken, hadisleri İşaya kitabına isnat etmek yazarın  

İslam’ın kaynak meselesiyle alakalı ciddi krizler yaşadığını göstermektedir. 

 

 

 

*** 

 

 

 

Bir tarafta Hz. İsa’nın inişiyle alakalı mütevatir hadisler ve onların  

zaruri bilgi ifade ettiğini söyleyen alimler diğer tarafta ise Kırbaşoğlu;  

yani temkin ve ihtiyattan bahsedip harcı alem tedkikat[112] ile top yekün  

Sünnet ve Cemaat Alimlerini cehalet, taklit ve bağnazlıkla itham eden büyük  

müteceddit... 

 

 

 

Gerçeğe aykırı istidlallerde bulunan sonra da onlar üzerine hüküm bina eden  

yazar, bahse konu makalesiyle Hz. İsa’nın inmesini inanç alanından  

çıkardığını düşünür. Açtığı aydınlık yolda(!) bütün müşkiller çözülecek,  

bundan böyle kimse çıkıp ta nüzül-ü İsa’nın akidevi bir mesele olduğunu  

söyleyemeyecektir. Ez cümle der ki: “Yüzyıllarca Hz. İsa’nın inebileceğini  

kabul eden, bir beklenti içerisine giren, konuyu ciddiye alarak pek çok eser  

yazan İslam ulemasının bu incelememizde işaret edilen problemlere bakarak,  

konuyla ilgili rivayetleri artık ciddi bir delilmişçesine sunmaktan da  

vazgeçmeleri gerektiğine inanıyoruz.”[113] 

 

 

 

Hz. İsa’nın inmesini imkan ve vuku’ bağlamında değerlendiren yazar, vuku’  

için kesin deliller arar, ayetlerin açık delaletlerini mütevatir hadislerin  

tanıklığını, icmanın mevcudiyetini tamamen indi kriterlerle reddeder. Hz.  

İsa’nın inmesinin ‘imkan’ı için Allah Teala’nın Hakim oluşunun arkasına  

sığınır. Ona göre, Hz. İsa’nın göğe çıkarılıp tekrar indirilmesi Sünnetullah  

çerçevesinde değerlendirildiğinde Allah Telaa’nı Hakim oluşuyla pek de bir  

uygunluk arz etmemektedir. 



 

 

 

Yazarın mantığı dikkate alınırsa birçok hakikat hurafeye dönüşür. Nitekim  

Sünnetullah insanların babalarının olmasını amirdir. Fakat Kur’an’ın açık  

şehadetiyle Hz. İsa’nın babasız olduğu müsellemdir. Bu durumda Sünnetullah’a  

aykırı diye Hz. İsa’nın babası olmalıdır mı denilecek?! 

 

 

 

Yazar, doğru bilgiye ulaşmayı arzuluyorsa öncelikli olarak mu’cizenin ne  

olduğunu bir daha tedkik etmelidir. Madem mu’cize Allah Tela’nın alışılmışı  

değiştirerek[114] küfre karşı peygamberlerinin ellerini kuvvetlendirmesidir.  

O takdirde, İbrahim’in ateşte yanmaması, Musa’nın Nil’i geçmesi, Hz. İsa’nın  

ikinci defa yeryüzüne gelmesi Cenab-ı Hakk’ın Hakim oluşunun bir gereği  

olarak telakki edilmelidir. 

 

 

 

Her bir mu’cizede Hakim sıfatının onlarca tecellisi mündemiçtir. Nitekim Hz.  

İsa’nın göğe çıkartılıp tekrar indirilmesi, Onu öldürdüklerini iddia eden  

Yahudilerin yalanını çürütecek ve Hristiyanların batıl davalarında ki  

sahteliği ortaya çıkaracaktır.[115] 

 

 

 

SONUÇ 

 

 

 

Hz. İsa gelecek ve İslami diriliş onunla taçlanacak. Onun gelmesiyle  

insanların uhdesindeki kulluk vazifesi ortadan kalmayacak. Yine her  

mükellef, kendi hususi dünyasında sorumluluğunu ifa edecektir. Nitekim  

Sünnet ve Cemaat anlayışına mensub hiçbir meşreb, Hz. İsa gelecek diye çözüm  

bekleyen meselelerini tehir etmemiştir. İslam ümmetinin madden en güçlü  

olduğu yıllar itibariyle yazılan itikadi eserlerde ihtilafsız ve istisnasız  

nüzül hakikati işlenmiştir. Öyle ki sibyan talebelerine dahi Hz. İsa’nın  

ineceği öğretilmiştir. Fakat kimse Hz. İsa gelecek diye yapması gerekenleri  

terk etmemiştir. 

 

 

 

Hz. İsa çocukken konuşmuş, annesinin beraetine sebep olmuştu. Kıyametin  

arefesinde tekrar konuşacak; Bu defa İslam’ın değişmeden değiştirebileceğini  



ilan ve isbat edecektir. Allah Resülü’nün Şeriatıyla amel edecek olması da  

Sünnet’e ittibayı gereksiz gören mütecedditlere verilen peygamberce bir ders  

olacaktır. 

 

 

 

Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne gelmesi –iddia edildiği gibi- ‘toplumsal  

talepleri gerçekleştirmek’ gibi bir gayeye değil, mutlak hakikatin mahşeri  

Kur’an ve Onun tercümanı Sünnet’e dayanmaktadır. Eğer ihtiyaç bu hakikatin  

vücuduna sebep olsaydı, İslam milletinin madden dünyanın en güçlü medeniyeti  

olduğu yıllarda telif edilen eserlerde nüzulü İsa yer almazdı. 

 

 

 

Ayetlerin sarahaten delaleti ve hadislerin tevatür derecesine ulaşması  

nüzulün “Zarurat-ı Diniyye”den kabul edilmesine ve bu kabul çerçevesinde  

iman edilmesi zorunluluk arz eden hususlardan addedilmesine medar olmuştur. 

 

 

 

İnsanlık tarihinde yer alan bazı hususi oluşumların oturup Mesih beklemesine  

bakarak İslam’ın nüzulü İsa hakikatini inkar etmek, iki çarpı iki Moskova’da  

da dört ediyor diye bu riyazi hakikati reddetmeye benzer. Hz. İsa’nın  

geleceği Kur’an ve Sünnet’in şehadetiyle öylesine muhkem olmuştur ki riyazi  

kat’iyet bile onun yanında sönük kalmaktadır. 
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