
KIRILMA NOKTASI 

 Türkiye sathı,kaygan bir zemin üzerine oturtulmuştur. 

 Bir zamanlar eksen kayması denilerek yaygara koparılmış,içte ve dışta fitne 

kazanları sürekli kaynatılmış,ağaçlar bahane edilerek ateş harlı tutulmuştur. 

 Eksen düzelmesi her vesile ile engellenmeye çalışılmaktadır. 

 -Bir müddettir başbakanla hoca efendinin arasının açılmasına aynı kazanın 

devamı olarak kaynatılmaya çalışılmaktadır. 

 Kaderin bir cilvesidir ki,her dönemde devlet yöneticileri ellerindeki devlet 

gücünü paylaşmamak için,güçlerinden çekinmişlerdir. 

 Ahmed bin Hanbel,İmam-ı Azam ve Bediüzzaman gibi onlarca manevi 

şahsiyetler aynı akibete uğramışlardır. 

 Oysa şu ise unutulmuştur; 

 O maddi olarak devleti ayakta tutanların arkasında manevi mimarlar hep 

onların manevi destekçisi olmuşlardır. 

 Her maddi sultanın manevi bir sultana ihtiyacı vardır. 

 Selçukludan osmanlıya,nizamul mülk-ten Osman beye,akşemseddinden özala 

kadar bu durum sürmüştür. 

 Bediüzzamanın vefatı,menderesin inişini hızlandırmıştır. 

 -Dershanelerin varlığı hoca efendi giller için hizmet açısından işin can damarını 

oluşturmakta,genel çarkı buralar döndürmektedir. 

 Devlet hocaefendigilin bam teline bastı.Dershaneleri kaldırmak için ani girişimde 

bulundu. 

 Zaman gazetesi buna dayanarak olsa gerek,birkaç tenkid yazısı yazdı. 

 Cepheleşmeye gidildi. 

 Hoca efendinin basiretli tavsiyeleriyle ihtiyatlı davranılmaya başlandı. 

 Ancak kılıçlar kınına geçici olarak konuldu. 

 -Bir dostum oğluyla beraber ziyaretimize geldiğinde,oğlu bu durumları dile 

getirip,başbakanı tenkid etmeye başlayınca babası; 

 -Oğlum,mehmet hoca gazetecidir,bunu yazar,herşeyi söyleme,dedi. 

 Oğlu yine de anlatmayı tercih etti. 



 -Babayla iki ay kadar sonra tekrar bir araya geldiğimizde bu sefer gizleme 

ihtiyacı duymadı.Başladı saymaya,başbakanın geçmiş düşüncesini,düşünce gömleğini 

çıkarmadan önceki  mevkiini dile getirdi. 

 Ve şu an çevresinde bulunan Milli görüşçü,iran yanlısı,vehhabi temayüllü 

kimselerin bulunuşu. 

 Arada bir frenleyip lafı değiştirmeye çalışsam da,söz tekrar aynı noktaya dönüş 

yapıyordu. 

 Diğer misafirden de destek alınca harareti daha da yükseliyordu. 

 Bu sefer işin ciddiyetini anlamıştım. 

 Başbakan ve hocaefendi taraflarına seslenerek şunları söylemeyi bir vazife 

addediyorum; 

 Zemin kaypak,kaypak insanlar mevcut,düşülürse sadece her iki taraf değil,millet 

de zarar görür. 

 Birbirinizle istişare ederek ve başka gelişmiş alternatifler gösterip yardım 

edilebilir. 

 Birbirleriyle uğraşanlar müsbet hareket edemezler.Gücünüz dağılır. 

 Her ne kadar göründüğü üzere hoca efendinin mensublarını frenlese (dizginlese) 

de,ipler kopabilir.Hoca efendiyi de aşabilir. 

 Bir de münafıkların alevlendirmesiyle yapılacak bir şey kalmaz. 

 Mesela;neredeyse taksim olaylarının,başbakanın tek başına hareketini kırdığı 

için meşru görülmekte,neredeyse oh olsun denilerek memnun olunmaktadır. 

 Vahim bir hataya düşülmektedir. 

 -Dershanelerin kapatılmasının netice olarak hayırlı olacağını,alternatif yollar 

devreye konularak yeni bir kan değişiminin yaşanacağını ve buraların devletinde 

desteklemesiyle özel okullara dönüşerek,sağlık bakanlığındaki açılım gibi gelişim 

göstereceğini söyledim. 

 Bu da eğitimin önündeki en büyük engel olan tevhid-i tedrisatla tornadan çıkan  

insanlar yerine,özgür ve inançlı insanların yetiştirilmesine zemin hazırlayacağını 

söyleyip,havayı yumuşatmaya ve sakinleştirmeye çalıştım. 

 Ancak bunun hayırlı olmayacağı görüşü ağır bastı. 

 Devletin bu durumda havayı sakinleştirmek için maddi destekle ve bu 

öğretmenleri kadroya alarak destekte bulunulmalıdır. 



 Her bir öğrenci başına verilecek primle bu eğitim yuvalarını inkitaa 

uğratmamalıdır. 

 Fitne odakları sevindirilmemeli,güç kaybedilmemeli.Birbirini anlayarak hareket 

edilmeli. 

 İtidal-i demle davranılmalıdır. 

 Birbirlerinin kusurunu ortaya döküp,olumsuzluklar meşrulaştırılmamalıdır. 

 -Türkiye şu an ve zamanda büyük bir saldırı altındadır.Zira mısırda yapılan 

bizde denenmişti. 

 Tekrar denenmesine ve başarılı olunmasına kapı açılmamalıdır. 

 Dahili ve harici düşmanların yoğun olduğu bu dönemde;tesanüd,kardeşlik ve 

muhabbet kanalları açık tutulmalı,pekiştirilmelidir. 

 -Başbakanın hasta olan hoca efendiyi arayarak geçmiş olsun dileklerinde 

bulunması,yerinde ve güzel bir davranıştır ancak ateşi ne kadar söndürebilir? 

 -Birde hükümet reformları çok ağır aksak götürmekte,hantal davranmaktadır. 

Milletin bir asırdır çektiği baskılara ve milleti her yönüyle bağlayan bağlara karşı neden 

hakların verilmesinde ve bağların çözülmesinde yeterli olunmuyor? 

 Bu durum haklı gibi gösterilen tenkidlerin önünü açıyor… 

 Takdir-i Huda kuvve-i bâzu ile dönmez. 

 Bir şem’a ki Mevlâ yaka,üflemekle sönmez. 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-10-2013 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



O CEMAAT BU CEMAAT MI? 

O cemaat bu mu? 

Bu o cemaat mı? 

Uçaklarla,otobüslerle en uzak yerlerden gelerek Erdoğana destek olmak amacıyla 2-3 

kişiyle oy vermeye gelen cemaat,bu cemaat mı? 

Geceleri kalkarak teheccüd namazını kılıp başarısı için dua eden cemaat bu cemaat mı? 

Rivayette –hikayede olsa- Erdoğanın askerlerle  yaptığı toplantıda,önündeki şaşalda 

bulunan zehirli suyu içmemesi için tâ Pensilvanya-dan acil haber gönderen hoca 

efendi,bu hoca mı? 

Oradan burayı gören,neden önündeki çukuru görmemektedir?İsterseniz hüsnü zanda 

bulunup şöyle yorumlayalım; 

“Hazret-i Yâkup'tan sorulmuş ki, "Niçin Mısır'dan gelen gömleğinin kokusunu işittin 

de, yakınında bulunan Kenan kuyusundaki Yusuf'u görmedin?" Cevaben demiş ki:  

"Bizim halimiz şimşekler gibidir; Bazen görünür, Bazen saklanır. Bazı vakit olur ki, en 

yüksek mevkide oturup her tarafı görüyoruz gibi oluruz. Bazı vakitte de ayağımızın 

üstünü göremiyoruz." 1 

Göğe çıkarıp alkışlayan,omuzlarda taşıyan bu cemaat mı? 

Gerçekten rüşvet ve yoksulluk yaptığına,haram yeyip yedirdiğine inanıyor mu,bu 

cemaat? 

Yoksa inanmaya ve inandırılmaya mı çalışılıyor? 

Yoksa şimdiye kadar onu tanımadınız mı? 

Siz hangisisiniz? 

Acaba bu tezatlıklarla kendi kendinizi yalanlamış olmuyor musunuz? 

Neden çarkettiniz? 

Sizler ki basiretli insanlarsınız? 

Neden oyunların arkasındaki oyunları görmemektesiniz? 

Neden israile karşı suskun kalırken,kendi başbakanınıza karşı saldırgan 

davranmaktasınız? 

İsrailin gücü varken,neden bizim gücümüz inkâr edilmektedir. 

Neden cemaat Chp-ye hatta Bdp-ye oy verecek mi diye seslice seslendirilmektedir? 
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*Neden Erdoğana karşı yapılan çıkışlar,bir chp-ye,bir Mesut Yılmaz-a yapılmadı? 

*”1619 yılında Hindistan padişahı Cihangir, İmam-ı Rabbani’nin muridlerinin 

çoğalmasından endişe ederek onu bazı bahaneler ileri sürmek suretiyle hapsettirmiş ise 

de, İmam-ı Rabbani doğru bildiği yoldan ayrılmamış ve Kur’an-Sünnet çizgisinde bir 

İslam ve tasavvuf anlayışını yerleştirmek için mücadelesine devam etmiştir. 

Hindistan’da sayıca azınlık durumunda olan Muslumanların güçlenmesi ve Hindu 

kültürünün tesirinden uzaklaşıp bid’atlerden arınması için çalışmıştır.” 

Başbakan Erdoğan gelmiş geçmiş bürokrat,devlet başkanı ve yöneticiler içerisinde en 

fazla helal ve harama dikkat ve hassasiyet gösteren bir insandır. 

Bu acaba ondaki değişiklikten midir yoksa muhaliflerinin değişiminden midir? 

Zira olaylar hep tanıdık olaylar. 

Bir asır önce Abdulhamide yapılan,Menderes ve Özalla devam eden devirme 

entrikaları.Aynen Erdoğana da yapılmaktadır. 

İşin en garip tarafı ise,bu kirli oyunda temiz bilinen insanların da bulunmasıdır. 

Bir kirlenmenin,basiret bağlanmasının olduğu ve de siyaset hırs ve şeytaniyetinin 

devreye girmiş olmasındandır. 

Çoktandır cemaatın dillendirdiği konu;ak partinin İranlaştığı.Tıpkı 1970-lerdeki hassas 

karnımız olan Humeyni devriminin ön plana çıkarılarak darbelerin taşları döşenmeye 

başlanmıştı. 

Bu gün gene hem iranla alış-veriş,hem mut’a nikahı,İranlı iş adamının yakalanması,hem 

de hükümetin bir bakanının ve milletvekillerinin bir kısmının iran yanlısı olması hep 

dillendirilmektedir. 

Darbenin taşları iran bağlantılı,yolsuzluk,dershaneler,kasetler ile örülmeye devam 

edecektir. 

Başka zamanda olsa hemen etkisi görülürdü ancak ekonomik güç,milletin basireti, 

oyunu oynayanların basiretsizliği;oyunları boşa çıkarmaktadır. 

Ancak pes edilmeyecek,bu durum ölümüne sürdürülecektir. 

Çünkü Kılınçlar çoktan kınından çıkmıştır. 

Maddi manevi kayıbların telafisi düşüncesiyle,haklılığını göstermek bahanesiyle 

saldırılar devam edecek ve ettirilecektir. 

Çünkü her iddia edilen –dershanelerin kapanması gibi- fos çıkınca,yeni oyunlar ve 

piyonlar piyasaya sürülmekte,sürekli zihinler bulandırılmaya çalışılmaktadır. 

-İş bir yandan kaybedilen onurun kazanması çabasına girerken,diğer yandan da iktidarı 

ele geçirme,eldekini değerlendirme ve arttırma politikalarına dönmüştür. 



Geçici olarak devre dışı bırakılan ergenekonun boşluğunu doldurma çabalarıdır. 

-Avrupa İslam dünyasına sürekli düşman ve problem üretmektedir. 

Kendi kendisiyle uğraşacağı bir gaileyi sürekli üretmektedir. 

Uzun süre güvenli bir şekilde istikrarını sürdürmesine müsaade etmemektedir. 

-Türkiye ve İslam dünyası büyük bir imtihandan geçmektedir. 

Kan dökülmesinden,darbelere kadar. 

Dinler tarihinde özellikle hristiyanlıkta uzman olan merhum Aytunç Altındal;Papalığın 

İslam dünyasında mevcut iki gizli Kardinalleri bile yerleştirdiğini,günü ve yeri 

geldiğinde onları kullanmakta olacağını söylemişti. 

- Altındal şunları da söyledi: "Papa bu yıl (1998 Şubat ayında) 'kilisenin bağrına bastığı 

gizli evladı' anlamına gelen 'in pectore' tarzıyla yani gizlice 20 kardinal atadı. Bu 

kardinallerden 18'inin kim olduğu isim isim biliniyor. Ancak iki tanesi, birisi Çin'de, 

diğeri Ortadoğu ülkelerinden birisinde bulunan iki kardinal açıklanmadı. Gizli 

tutuluyor." 

Vatikan'ın "Üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştıracağız,ilk hedef Türkiye'dir" 

dediği bir ortamda, Papa'nın gizli kardinali acaba kim?” 

İslam dünyası uyanık olmalı,birliğini korumalı,olayları iman ve basiretle bakıp 

değerlendirmelidir. 

Avrupa en mahremimize kadar girmiştir. 

Tıpkı yıllarca hatta Sultanahmet camiinde bile imamlık yaparak gayrı Müslimlerin 

görev yaptığı tarihi bir gerçektir. 

Bizi yıkan dış değil içteki kurttur. 

Ağaç kurdu. 

Balta değil,sapıdır. 

-Bunca yazdığım yazılar aslında hükümetin veya bir şahsın savunulması değil,tamamen 

memleket meselesidir. 

Ortada görülen kirlenmenin topluca temizleme faaliyetidir. 

*Binlerce ses kayıtları aslında Türkiyeyi ve geleceğini biçimlendirme kayıtlarıdır.Şantaj 

kayıtlarıdır. 

Baykalı götürüp Kılıçdaroğlunu getiren kayıtlardır. 

-Başbakanın ve hükümetin yaptığı bunca hizmetleri görmemek için elbette kör olmak 

gerektir. 



28 şubatın tüm darbelerden beter uygulamalarını kaldırması az bir şey midir? 

O halde bu saldırı ile yeni bir 28 şubat mı arzulanmaktadır? 

*Yapılan bir hata cemaatın -adaletli olmasa da- yüzde doksan dokuz sevabını örtüyor. 

Bu hata da küçük bir hata olmayıp,bir Türkiyenin hatta ümmetin kaderini ilgilendiren 

bir meselede yapılan hatadır. 

-İktidar kavgasında;cumhurbaşkanlığına geçecek olan Erdoğan,yerine cemaatın teklif 

ettiği bir kişiyi değil de,kendi muhtemelen düşündüğü Numan Kurtulmuş-un 

düşünülmesi, iktidar peşinde koşanları bu senaryolara sevkediyor. 

Uzun zamandır sürekli dillendirilen bir durum ise;başta Beşir Atalay gibi bazı millet 

vekillerinin iran taraftarı olduğu  işlenerek Başbakana vurulmaya,Türkiyenin önü 

tıkanılmaya çalışılıyor. 

Senaryolar tutmadığında da başka senaryolara baş vuruluyor. 

Ta en çirkin senaryolarla devirmeye varıncaya kadar. 

*Üstad Bediüzzaman devlete huruç etmedi.Bir jandarmaya bile boyun eğerek isyan 

bayrağını hiç açmadı.Yüzde yüz haklı olmasına rağmen. 

-Hayatında hep müsbet hareket etti,müsbet hareketi tavsiye etti. 

*Yıkıldım..Daha önceleri insanlar,cemaata gidiyormusunuz gibi ifadeler kullanırken,bu 

gün öğrenciler,sizde mi cemaatdansınız,diyebilmektedir. 

Bu benim için bir yıkım olursa,ya cemaat için… 

Cemaatın içindeki binlerce hakiki samimi insanlar için… 

Siyasetin kaybettirdiği en büyük kayıp,telafisi mümkün olmayan en büyük zarar 

ise;cemaatın içinde bulunan binlerce samimi insanın hayal kırıklığına uğraması ve 

suskunluğudur. 

Bu müsbet hareket etmemenin,maddeye ve güce sarılmanın bir tokadıdır. 

Bediüzzamanın hayatında bir ve onun uzantısı olan üç düşmanı vardı;Biri ve birincisi 

imansızlık cereyanına karşı mücadele etmek idi. 

Diğer ikisi ise;İmansızlığın ürünü ve ürettiği anarşi ve sefahet idi. 

O kadar zulüm çeken İslam alimlerinden hangisi huruç faaliyetinde bulunmuş? 

Bir İmam-ı Azam Ebu Hanife,Ahmed bin Hanbel gibi şahsiyetler mensublarını tahrik 

edebilir,ayaklandırabilirlerdi? 

Yapmadılar,zahiren kendileri harcandı ama milleti harcamadılar… 



*1925 yılında devlete ve yaptıklarına karşı isyan bayrağını açan ve kendisine davet 

gönderen Şeyh Saide vaz geçmesi için verdiği cevapta: 

Türk milleti asırlardan beri İslamiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler 

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

Müslümanız, onlarla kardaşız. Kardaşı kardaşla çarptıramayız. Bu şer’an caiz değildir. 

Kılıç harici düşmana çekilir. Dahilde kılıç çekilmez. Bu zamanda yegâne kurtuluş 

çaremiz Kur’an,  iman hakikatleriyle, tenvir ve irşad etmektir. En büyük düşmanımız 

olan cehli izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Zira akim kalır. Birkaç canî 

yüzünden binlerce masum kadın ve erkekler telef olur.” 

*”Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki:  

"Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli 

Harb-i Umumîden elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) Haşiye hiç 

sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, 

cemaati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir 

hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?" dediler.  

Cevaben dedim ki:  

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler 

gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir 

dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden 

tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede, 

herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve 

ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra 

vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler 

bulunabilir.  

Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli 

hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını 

boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu 

harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun 

zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.  

Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu 

zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve 

bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, 

eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı 

kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek.”
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ÇÖKÜŞ 

*Rüşvet ve yolsuzluk içerisine bulaşan ve destekçilerinin boynu yedi yerden kopsun. 

*Sirkte oyun tezgâhlanırken hırsızlar sürekli halka;-sirke bak sirke –diye bakmaya 

tahrik eder. 

Herkes sirkteki o harika olaya bakadursun hırsızlar halkın cebinde ne varsa alır 

götürür. 

Oyundan sonra herkes soyulduğunu anlayıp bağırmaya başlar.Ancak iş işten geçmiştir. 

Bugün insanlar sirke ve oyuna baktırılırken,diğer taraftan bütün sermayeleri 

soyulmaktadırlar. 

Türkiye bu sirkten yüz milyar kaybetmiştir. 

*Cemaat meselesini üzüntü ile takip ederken,birden hanım;acaba hocaefendiye ilaç mı 

verdiler,dedi. 

Zira Erdoğan için tüm cemaat halinde gece teheccüd namazına kalkarak ifrat 

derecesinde dua eden bu insan,ne oldu da taban tabana zıt bir durum içerisine girdi. 

Hemen aklıma Hasan mezarcı geldi.Mezarcı ölçülü bir milletvekili değildi.Ancak 

yurtdışından gelip uçaktan indiğinde ilk cümlesi;-Ben İsayım,demek oldu. 

Hasan Mezarcı ölçüsüzde olsa,bunu diyecek bir insan değildi. 

O zamanda ilk söylenen,Hasan Mezarcıya ilaç verildiği oldu. 

*Erdoğan yıkılır ve Türkiye Suriye gibi olma yolunda abd-nin entrikalarıyla devam 

ettirilir ve yıkılırsa,bunun sorumlusu cemaattır. 

*Makam sevgisinin olmadığını söyleyen hocaefendi,neden acaba makam ve mevkisinden 

bilmediği bir sebeble alınanların alınmasından feryad edip,bedduada bulunmaktadır? 

“17 Aralık’ta Ankara’daki Büyükelçilik binasında bir grup Avrupalı diplomatla 

buluştuğu yemekte dile getirdiği öğrenildi. Ricciardone’in “Halkbank konusunu dile 

getirmiştik. Sonuç alamadık. Şimdi imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz” dediği 

bildirildi. Halkbank’ın özellikle İran petrollerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında 

oynadığı rol ve Tahran ile Batı ilişkilerinin düzelmesinin ardından bu rolün 

artmasından endişe duyan İsrail’in ve İsrail politikaları çerçevesinde hareket eden 

ABD’li neoconların rahatsızlıkları çeşitli raporlarla duyurulmuştu.” 

Acaba bu çöküşe ortak mı olunuyor? 

Yoksa bununla cemaatın çöküşümü planlanıyor? 

*Osmanlıdaki kardeş katilliğinin yerini,cumhuriyette rejim katli ve darbe katli,derin 

devlet katli aldı. 



Menderesi astılar,Özalı zehirlediler,Erdoğanı yemeye çalışıyorlar. 

Ancak boğazları dar geliyor,boğazlarında kalıyor. 

*Abd ve İsrail bir taşta iki kuş vurdu;Hem hükümeti ve hem de en çok cemaatı yıprattı. 

*Ne hazindir ki,Türkiye ergenekonunu yıkan cemaat,dünya ergenekonuna yenik düştü. 

*Hoca efendi yaptığı o dehşetli beddua yerine aynı içten değil Türkiyenin,İslam 

dünyasının kurtuluşu için yapsaydı olumlu yapılmalar olur,yıkılmalar olmazdı. 

Gönüller yıkıldı.Gönüllerdekiler yıkıldı. 

Cemaat hocanın nasırına basıldığını söylüyor. 

Demek hoca nasırlıymış! Biz asırlı ve asırlık biliyorduk.Öylede bilmek istiyoruz. 

*Bediüzzaman kendisine onca zulmedenlere bile beddua etmeme bir yana,hakkını helal 

etmiştir. 

19 defa zehirleyenlere,28 sene hapisten hapse gönderenlere,mahkemelerde kendisine yer 

hazırlayanlara,savcıya gördüğü küçük çocuğundan dolayı beddua etmeyip,hakkını helal 

etmiştir. 

İşte budur büyüklük. 

Sormak gerekmez mi? 

Hoca efendi geniş çevrelerde bundan sonra nasıl hatırlanacaktır? 

Dilerim bu kötü izin silinmesi için çaba gösterilir,nazarlar dünyevi değil de uhrevi olur. 

*Aynı bedduayı suriyedeki,israildeki,dünyadaki zalimler için yapsaydı,çok şey 

değişirdi.Kabule karin olur,beddua kendisine dönmemiş olurdu. 

*Başbakana karşı gösterilen sert tavırlara karşı Kasımpaşalı olan Erdoğan kendisine 

yakışıklı tavrına rağmen,hocaefendi kendisine yakışmayan bir tavırla Kasımpaşalık 

yapmıştır. 

*Cemaat Erdoğanı yemese de yedirtti.Ancak Erdoğan yenir yutulur cinsden 

değildir.Boğazda kalabilir. 

Kurtlarla,tilkilerle,farklı hesabı olanlarla ortaklık kurdu.Zulme şerik oldu.Erdoğana 

vuranların safında yer aldı. 

Darbeye bilmeyerek bilenlerin bildiği oyuna ortak oldu,destek verdi. 

Darbelerin karşısında olan cemaat,darbeye bilerek veya bilmeyerek taraf  oldu. 

Darbe vurdu. 

Cemaatı elbette hepsini aynı kefeye koymak insafa sığmaz. 



Kendileri de kendilerinin ihanetle suçlandıklarını söylemektedirler. 

Aslında düşünmek gerekmez mi? 

Erdoğanın onca yaptıklarına karşı birden bire yolsuzluk duyguları depreşmeye,gayrı 

meşru yola meşru araçlarla gitmeye çalışıldı. 

Cemaat gemisi gazetesiyle,tv-siyle,hocaefendisiyle ve cemaatıyla su alıyor. 

Cızırtı Halinde ufak tefek yapıcı hareketler bir şeyler yapmıyor.Yara büyük… 

Tarihi yara ise hesaplanması zor ve güçtür. 

*Abdullah Gül-ün cumhurbaşkanlığı seçimi sancılı oldu. 

Niyet halinde olan Erdoğanın cumhurbaşkanlığı niyeti de sancılandırılmaya başlandı ve 

yolları tıkanmaya yelteleniyor. 

Ne hazindir ki,hala olayların perde arkasına bakılmamakta,görülmemekte, 

gösterilmemeye çalışılmaktadır. 

*Gelecek hiç de cemaat için geçmiş gibi parlak olmayacaktır. 

Cemaat kendisini gölgelemiştir. 

*Faruk Beşer yazısında:” Hoca Efendi'ye hala bazı ilişkilerin olduğu gibi 

anlatılmadığını düşünüyorum. Yoksa elinde dosyalarla bunu anlatmaya giden önemli 

bir zatı New York'ta havaalanından FBI neden derdest geri çevirsin? 

İnananlar olarak kolumuzun kanadımızın daha çok kırılmaması için eğer kabul 

buyururlarsa hala kendilerine bir âkıl heyetin gönderilmesinin faydalı olabileceğini 

düşünüyorum. Yoksa bu yangın hepimizi saracak, ortak düşmanımız kârlı çıkacaktır. 

'Sulhta hayır vardır'.” 

*Batı dünyası sürekli olarak sultanlara ve devlet başkanlarına karşı içinden birisini 

kullanmış,gücünü zayıflatmak ve yıkmak için içten vurmuştur. 

Bu gün hoca efendiyi devlete karşı kullanmaktadır. 

Bediüzzaman veciz ifadesinde şöyle der:“Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir 

lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan 

büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette 

yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. 

Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a'mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün 

ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz'î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, 

istiab eder.” 

*Büyük şahsiyetlerden birisi bir-iki ay içerisinde,seçimlerden önce bu dünyadan 

göçerse,bunun sorumlusu cemaattır. 



*Cemaat hakkında şimdiye kadarki yazılan yazılar aslında birer uyarı ve yumuşak 

yazılardır. 

Asıl bomba cemaatın seçimlerde kimlere verecekleri ile başlayacaktır. 

Dananın kuyruğu asıl o zaman kopacaktır.Gerçek renk o zaman ortaya çıkacaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

MEĞER ALDANILMIŞ !! 

"17 Aralık ve 25 Aralık süreçlerinde yaşananların, ileri sürülen gerekçelerle ilgili 

olmadığını hepimiz biliyoruz. Rahmetli Menderes ve bakanlarını yolsuzlukla suçlayıp 

kamuoyunda yıpratan zihniyet yeniden dirilmiş, kritik süreçlerde devreye girmek 

suretiyle ülkemizin ayağına bağ olmuştur"  

Yıllardır damla damla görülen kirli akımın patlama ve dolup taşma tarihidir 17-25 

aralık tarihi… 

İçin ve gerçek niyetin patlama yaptığı tarihtir 17-25 aralık. 

İktidar sarhoşluğunun aklı,kalbi ve vicdanı devre dışı bıraktığı tarihtir 17-25 aralık. 

17-25 aralık Allahın bu millete,âhirete bırakmadan gözlerini açıp,gerçekleri gün yüzüne 

çıkardığı tarihtir… 

İslâmın yükselişinin önündeki en büyük engeli,ihlas ve samimiyeti zedeleyen kötü 

niyetlerin dışa vurduğu ve yansıdığı tarihtir 17-25 aralık… 

İçi dışa teslim etme tarihidir 17-25 aralık… 

Paralel yapı öyle bir iş işledi ki;büyük okyanus dahi üzerinden aksa yine de 

temizleyemeyeceği tarihtir 17-25 aralık. 

Tarihin affetmeyeceği tarihtir bu tarih 

Tarihte bir olan Bürütüs-ün ikincisinin çıktığı tarihtir bu tarih. 

****************** 

Önce bir yağlama yapayım ki, gıcırdama olmasın… 

Paralel yapı cemaatın içerisinde yüzde ancak beşidir.Ancak bugün yüzde doksan beşi 

kontrol edip susturmakta,desteklerini almaya çalışmaktadır. 

Bu gün cemaat suskun ancak paralel yapı sürekli konuşmakta ve yönlendirmekte ve de 

konuşacakları susturmaktadır. 

Dün Chp-nin yüzde doksan beşini ele geçiren yüzde beşi,bu günde paralel yapı eliyle 

cemaatı ele geçirmeye çalışmakta,hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. 



Önce çamura düşen paralel yapı,şimdi kanalizasyonda gezmekte,lekesi ise asırlarca 

kapanmayacaktır. 

Cemaat bir an evvel kendisini paralel yapıdan tecrid edip,onlarla olan bağlantısının 

olmadığını söyleyerek,onlara sahib olmazsa,bundan sonraki yaftalamalardan 

kurtulabilir. 

Aksi takdirde,Hablemitoğlu cinayetinden Uğur Mumcu cinayetine,Dink cinayetinden 

Muhsinoğlu cinayetine kadar bir çok kirli şaibelerine maruz kalacaktır. 

En azından şaibeli olacaklardır. 

*Paralel yapının kokusu zehirliyor,bu kadar rahatsız ediyorken,ya tüm belgeler ve 

sahiplenen kimselerin kirli çamaşırları ortaya çıkarsa,-ki başbakan bu belgelerin 

ellerinde mevcut olduğunu söylemektedir.- koku korkarım ki dünyayı sarar. 

*Üst akıl,bu akıllıları kullandı.Acaba üst akıl 17-25 hareketiyle böyle nasıl akılsızlık 

etti? 

Yoksa akıllıca hareket edip,cemaatı bitirme hedefini mi gerçekleştirdi? 

Yoksa bir taşla iki kuş vurmak isterken,bir kuşu daha doğrusu bir kuş sürüsünü mü 

vurdu? 

*Ergenekon kirli yapısıyla mücadele edip,onu önemli çapta deviren paralel yapı,onun 

boşalan yerine,iktidar gücünü elde etmeye yöneldi.Bu uğurda her türlü senaryoyu da 

devreye koydu. 

Ancak bu gün şu şüpheyi uyandırmaktadır;Acaba onu yerinden etmesindeki amaç, 

kendini mi devreye koymaktı? 

Zira ortada büyük bir devlet gücü boşalmıştı.Boş da kalamazdı! 

İkinci bir ergenekonun devreye konulduğu gelişen gelişmelerle anlaşılmaktadır. 

Bir Ergenekon gitti,diğer bir Ergenekon geldi… 

Ağlayan ergenekondan gülen ergenekona döndü. 

Oda dış gücün güdümünde… 

*********************** 

*Cemaat en iyi ihtimalle;Bediüzzamanın üç mesele var deyip;İman-Hayat-Şeriat dediği 

üç meselenin birincisi olan mesele çekirdek kadronun meselesi olup,kıyamete kadar 

devam edecektir. 

Cemaat ise en iyi ihtimalle hayat meselesi görevini yapmış ve üçüncü devre olan,bunu 

geniş çapta ittihadı İslam,dar alanda da siyasi istikrar,siyasi seviye,inancın siyasete 

hakimiyeti olarak değerlendirebiliriz. 



*Muhammed Sait Nasır, 86 yaşında Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşayan 

öğrencilerinden biri. 

-Bediüzzaman'ın vefatından 20 gün önce görüşen Nasır, Said Nursi'nin kendisine 

Fethullah Gülen ile ilgili olarak;"Said, bu münafıka dikkatli ol fakat zamanı gelince 

açıkla" dediğini söyledi. 

"Gezi Parkı'ndan sonra duruma hakim olacağını anladı" diyen Nasır, "Ondan sonra 

ikinci darbeyi yaptı. Eğer Tayyip Erdoğan, Allah'ın himayesinde olmasaydı 

kurtulamayacaktı. Şehit edilecekti ve Türkiye bir daha 1924'lere dönecekti" 
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açıklamasında bulundu. 

*Kadir Mısıroğlu bir sohbetinde;Bediüzzamanın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak ile 

hapishanede beraber kaldıklarında,onun hakkında uzun sitayiş-kârane sözlerinden 

sonra onun bir sözüne inanmadığı için onun ruhaniyetinden özür dilediğini söyledi. 

O da şuydu;”Fethullah Gülen  içimize konulmuş bir ajandır.”dedi. 

Ben bu sözü 1970 yıllarındaki cemaat gazete ihtilaflarına bağlayarak,kızdığı ve 

ihtilaflardan dolayı bunu söylediğini düşünmüştüm. 

Onun sözünü ancak yıllar sonra anlamış oldum.Onun ruhaniyetinden inanmadığım için 

özür diliyorum. 

-Abdullah Yeğin ve Abdulkadir Badıllı onun Cıa tarafından kullanıldığını söylediler. 

Sözlerindeki adeta İsrail hayranlığı açıkça görülmektedir. 

İsraili bir güç olarak görüp,ondan izin alması gerektiğini söylerken,Türkiye-nin gücünü 

görmeyip,konuşurken de Türkiye yetkililerinden izin almaz. 

Filistinlilerce yapılan intihar bombalamasından dolayı ölen Yahudi çocuklarından 

dolayı,içinin yağının eridiğini söyler. 

Aynı ifadeleri Filistinliler için kullanmaz. 

Ve bunun gibi yanında bulunan onlarca kişi ve yıllarca beraberinde olanlar feryad 

ediyorlar.Yıllarca gördükleri olumsuzlukları dile getiriyorlar. 
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*-Yıllar önce bir kitap okumuştum: ‘KOMÜNİST SUBAYIN İTİRAFLARI 

İNANMIŞTIM’-YUSUF YILDIRIM – 
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Özetle şöyle; 1970 yıllarında kominizm hayranı olan ordudaki bir subay kominizmin 

gerçek bir kurtarıcı olduğuna inandığından dolayı,bunu bizzat yerinde görmek ve 

yaşamak üzere rusyaya kaçar. 

Orada gördüğü kominizm ise hayalindekiyle hiç bağdaşmamaktadır. 

Takipler,zulümler,baskılar,fakirlikler hiçte inandığını temsil etmemektedir. 

Ve tekrar kaçıp Türkiye-ye gelerek,-İnanmıştım-diye bir kitap yazar. 

-Biz ve bizlerde ‘Fethullah Gülene İnanmıştık’ 

Meğer yanılmışız. 

*Gülen kendi mensublarını yolda,ortada,boşta ve boşlukta bıraktı. 

Belki de bunu istiyordu.Zira eğer girişimlerinde başarılı olsaydı;cıa-efbiya-mossadın 

istikametinde ılımlı bir İslam dünyaya adabte edilecekti. 

Daha doğrusu dejenere edilmiş,deforme olmuş bir islâm. 

Ve de papanın dediği gibi;ilk bin yılda avrupayı,ikinci bin yılda afrikayı hristiyan 

yaptık,üçüncü bin yılda da asya hedefimizdir. 

Paralel yapı şokta,şaşkınlık ve hayret içerisinde sonu ve sonucu beklemektedir. 

En tehlikesi ise,menfiliklere olumlu kılıflar giydirerek sahiplenmesidir. 

*Hem de en anlaşılmayanı o ki;Tayyib Erdoğan-ın despot,kendini beğenmiş,firavun 

olduğuna Gülen mi karar verecek,yoksa millet mi? 

Millet böyle bir kararı vermediğine göre,kararı veren kendisi kendisini düşünsün? 

Yoksa kendisini Musa mı zannediyor? 

Firavunu yanlış yerde ve yanlış kişide arıyor. 

*Bediüzzaman esası belirlemiş;” Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar 

siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. 

Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur'âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor.  

Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, 

istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi 

hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem 

maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, 

birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp 
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düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur'ân'ın 

hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir poraganda-i siyasette âlet olmuş 

tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve 

âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam 

bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak 

lâzım gelmiş.”5 

* Topal Molla  

  1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş. Topal 

Molla’nın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış. Müritlerinin sayısı 1925’te 300 bini 

aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma hareketini başlatmış. Bir yıl boyunca 

Afganistan’da kan gövdeyi götürmüş. O yıllarda Afgan Kralı olan Emanullah Han 

ülkesini terketmek zorunda kalmış.  

  Ülkesinden ayrılan Emanullah Han, Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam 

sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:”Beni tanıdınmı? Ben meşhur 

Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti, İngiltere’ye dönüyorum”. “Seni 

tanıdım” demiş kral. “Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum. Fakat halkıma o 

kadar tesir etmiştin ki senin casus olduğuna onları inandıramanın çok zor olduğunu 

düşündüm.  

  Sarıklı, sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına silindir şapkasını 

oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.  

  Evet sıra kimde dersiniz?  

* Kıssadan Hisse… 

Hz. Süleyman’a, hayvanlarla özellikle de kuşlarla konuşabilme yeteneği bahşedilmişti. 

Bir gün yaralı bir kuş ona gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler.  

Dervişi huzuruna getirten Hz. Süleyman sorar; Bu kuş senden şikâyetçi, niye bu kuşun 

kanadını kırdın?  

Derviş; Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, 

yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam 

yakalayacakken kaçmaya çalıştı, o esnada kanadı incindi, der.  

Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa dönerek; Bak, bu adam da haklı. Sen niye 

kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin.Şimdi kolum 

kanadım kırıldı diye şikâyet ediyorsun!  

Kuş cevap vermiş; Efendim ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı 

olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez, bunlar Allahtan 

korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım! 

Hz. Süleyman bu savunmayı beğenir ve kısasın yerine gelmesi için; Kuş haklı, hemen bu 

dervişin kolunu kırın, diye emreder.  

Kuş o anda; Efendim, sakın böyle yapmayın, der. 
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Niçin diye sorar Hz. Süleyman.  

Kuş; Efendim, bunun kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi 

bunun üzerindeki derviş elbisesini çıkartın. Çıkartın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra 

aldanmasın.... 

*“Muhtâru’l-Ehâdîs” isimli eserin 11. sayfasında geçen 80 numaralı hadîs-i şerîf, Adiyy 

bin Ukbe bin Âmir (ra) tarafından rivâyet edilmiş. “İzâ temme fücûru’l-abdi meleke 

ayneyhi, febekâ bihimâ metâ şâe.” Yâni: Bir kul fısk u fücûrda, günâh işlemede son 

noktaya gelirse; o artık iki gözüne hâkim olur ve istediği zamân ağlar! 

Hz.Ali (r.a)’dan buyurdu ki: “Münafık gözlerini tutar(hakim olur) ve dilediği gibi 

ağlar.” aynı şekilde Huzeyfe (r.a)’dan: “Mü’minin ağlaması kalpten, münafığınki ise 

kafasındandır.” 6 

Şumeyt bin Aclân (rahmetullahi teâlâ aleyh) Münâfık olmaktan çok korkar ve herkese 

münâfıklığın alâmetlerini anlatırdı. Kendisine; "Münâfık ağlar mı?" diye soruldu. 

Cevâbında; "O gözünden ağlar, fakat kalbi ağlamaz" buyurdu. 

*İmam Gazâlî : "Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya,yaka-paça yırttırmaya çalışıyorsa,bilinki 

o adam gafildir." 

“İngiltere  geçen asrın başında 40 tane adam yetiştirmiş. Bunlar istedikleri zaman 

ağlama kabiliyyetine sâhib olan usta aktörlermiş. Bu adamlarını bilhassa cihân 

harblerinde iyi kullanmış. Bunları sömürge ülkelerine gönderir; onlar da o ülkenin 

inancına göre yetiştirildiği için, ağlayarak vaaz vermeye başlarlar; dinleyenler de te’sîr 

altında kalarak severek cepheye koşarlarmış. Bravo İngiliz siyasetine! Birinci Cihan 

Harbi’nin kazanılmasında bu ağlayan ve ağlatan vaizlerin rolü küçümsenemezmiş.” 

Mustafa Kaplan devamla:” Geçmişte İslâm ülkeleri buna çok dikkat ederlermiş. 

Vaizlerden kürsüde hem ağlayıp hem de konuşan olursa, hemen onu vazifeden 

alırlarmış. Şimdi artık ülkelerde din mes’elesi kalmadığı için, Müslüman devletlerin 

böyle dertleri olmuyor. Hatta bazıları bu tür adamlar yetiştirerek kendi iktidarlarının 

devamı için kullanıyorlar bile. İslâm olan ahâli ise asırlardır câhil bırakıldığı için, zaten 

âyet ve hadisleri bilmiyor. Dolayısıyla, herkes istediği gibi rahatça at oynatıyor.”7 

***************** 

*Derin devleti kuranlar,paralelle onu kurdular. 

Yerine oturtturmaya çalıştılar ancak hesap tutmadı. 
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*Samanyolu tv.de çevrilen dizi ve filimler fuhuş sahneleri yayınlandı. 

Hatta bu amaçla kendilerine uyarıcı bir yazı göndermiştim. 

-5.boyuttaki adam 8 bira içerken 9 yakalandı. 10 

-Bunu bizzat deşifre proğramında,diziler yapan şahıs,bunların alem yaptığını 
11

 ifşa 

etmiştir. 

*Yurt dışındaki okullar aslında Türkiye-nin bir asırlık probleminin oralara taşınması 

demektir. 

Nasıl mı? 

Atatürkçülüğün diğer ülkelere aktarılmasıyla,bizde Atatürkçülükle bir asırdır devam 

eden kavga,oralara taşınmış olmaktadır. 

-Öğrencilere öğretilenler de İslami bir esasdan ziyade;şarkı,türkü gibi eğitimlerdir. 

-Söylentilere göre,yabancı ülkelerdeki  okullarda bulunan müdürlerin cıa ajanı 

söylentileri de işin ciddiyetini göstermektedir. 

-Bu iddiada bulunanlar neden bunları söylemektedirler. 

Şahsi bir menfaatları mı vardır? 

Teemmel… 

-Vel hasıl;Gülen ve cemaat kirli bir işe girdi,alet oldu,alet etti,kumar oynadı,yarım 

asırlık birikimini bitirdi,ihlaslı hareket etmedi,ihanet etti,geri adım atmadı,yabancılara 

karşı seslendirdiği diyalog ve sevgiyi,anlayışı içte,kendi devletine göstermedi.Tecessüste 

bulundu,darbeye ortak oldu,yıkmaya çalışırken yıkıldı,pandoranın kapağını açtı,güveni 

yitirdi,savunulacak durumu kalmadı. 

-Hedefe ulaşmak için her şey mübahtır,düşüncesini esas aldılar. 

Hadis-i Kudsi de;”Zalim Allahın kılıncıdır,onunla intikam  alır,sonra döner ondan 

intikam alınır.” 

Başta ordu ve bazı kurumlar bu Müslüman halka yaptıklarına müsaade etmeyen 

kader,bir zalimi bununla görevlendirdi ve sonra da o zalimi devre dışı bıraktı. 
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Asker ve askeriye geçmişte yaptığı günahlarının bir kısım bedelini ödedi ve ilahi canib 

ödettirdi. 

Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

Şu anda kader yönüyle bir adalet tecelli etmektedir. 

Belki de böyle istedi ve istenildi. 

Topla ve dağıt..boşlukta bırak ve kaos oluştur. 

Hiç mi bir ömür bir ders vermedi? 

-Hadisde:”Küfür devam eder,zulüm devam etmez.” 

İş zulme vardı,zulme ortak olundu. 

*Paralel yapıda korktuğum durum,bozulmanın üst düzeyde kalmayıp,altlara da sirayet 

etmesidir. 

Eğer kin ve nefret olarak,üstteki azınlığı takliden müdafaa yoluna gidilirse,tehlikenin 

büyüğü oradadır,demektir. 

Alttaki şaşkınlıkla,bekle-gör politikası,anlamaya çalışmanın aldanmaya çalışmaya 

dönmemesidir. 

Bu durum toplumdaki büyük çatışmayı doğurur. 

*Chp-mi cemaatlaşıyor yoksa cemaat mu chp-lileştiriliyor? 

Açık değil mi? 

Gazete cumhuriyet gazetesinin adeta yerini boş bırakmıyor,yazarlar da geçmişe, 

İnönüye, bugünle kıyaslanmayacak gelişmeler görülmeyip,darbe hevesciliği yapılıyor. 

-Risale-i Nurları Sadeleştirme faaliyetleri ,üstadı hayatta iken öldüremeyenlerin, 

eserlerini sadeleştirerek tesirini ortadan kaldırarak öldürmeye çalışmadır. 

-Derin devlet darbe zeminini hazırlıyor.Ondan sonra orduyu davet ediyordu.Ordu 

tasfiye edilip dizginlenince,en güvenilir kurum olan emniyet ayağı devreye konuldu. 

Belli ki ordu gibi tam kaşarlanmış olmadığından sonuç alınamadı.  

Belki de öyle lstendi... Maşayı kırıp ergenekonun rövanşını almaktı. 

*Bir taşla iki kuş vurmayı düşünen batı birini vurmakla yetindi.Onunda kolunu 

kanadını kırdı,uçamaz hale ve sürünmeye bırakıldı  

*Cemaatı bekleyen önemli  büyük tehlikeler  kapıdadır; 

1-Cemaatın içinde bölünmeler oluşturmak,cemaatı boşluğa itmek. 



2-Cemaatı toplumla karşı karşıya getirmek. 

3-Gülenin ölümünden sonra iktidar kavgalarını başlatmak. 

4-Türkiye-deki bu çatışmaları,okulların bulunduğu yerlere kadar  uzatmak. 

5-Cemaata sızmalarla daha büyük darbelerin merkezi haline getirmek. 

* Bir kere ayar bozulmuş,eksen kaymış,artık ayar tutmaz olmuş.Önce 17-25 

aralık,sonra kapı kapı chp-ye oy toplama,sonra chp-nin cumhurbaşkanı adayına oy 

verme,sonra aktif eğitim sen ile eğitim sen ortak çarşamba günü dersi bırakma 

işlemi.Cibali baba gibi artık geri dönüşü yok.Yalnız bir eksik var;oda Akşemseddin 

eksik... 

*Paralel yapı hristiyanlık dünyasının ve batının yıllarca gizlendiği ve gizlediği B 

planıdır. 

Gelişimin görülerek devreye koyma projesidir. 

Ancak makes ve destek görmemiştir. 

Desteğini büyük çapta kaybetmiş ve küçülmüştür. 

*Paralel yapı,Bediüzzamanın deyimiyle,-küfrün beli kırılmıştır,hükmüne rağmen,beli 

doğrultulmaya,ona destek olunmaya çalışıldı. 

*Paralel yapı önce kendi içinde kirlendi,kirlendirildi.Yani zihin yıkaması yapılarak, 

hücum edilip,darbe vurulacak kimseler karalanmaya ve inandırılmaya başlandı. 

Yapı buna inandı,kandı,kandırıldı. 

Ancak dışta bu kabul görmedi.Perde düştü,kirlilik anlaşıldı. 

*Bir hatıra ve belge: 

“Fethullah Gülen'e ilişkin Kadir Mısıroğlu'nun 'Dünden bugüne: Tahrifat Hareketleri' 

isimli kitabının üçüncü cildinde oldukça önemli bir bölüm var... 

 

325. sayfada, 1969 ve 73 yılları arasında Adalet Parti ve Demokratik Parti'den Mersin 

ve Samsun milletvekilliği de yapan emekli vaiz Hilmi Türkmen'den bir hatıra aktarıyor 

Mısıroğlu... 

 

Merhum Türkmen, Kadir Mısıroğlu'na diyor ki: 'Sen bir de benden dinle Fethullah 

Gülen'i!" 

 



*** 

 

Ve anlatıyor... 

 

"İskenderun'da askerlik yaparken ben de orada vaizdim. Bir gün benim de 

bulunduğum camide vaaza çıktı ve orada millete Kuran-ı Kerim'in kıymetini 

bilmedikleri yolunda nasihatte bulunurken o mukaddes kitabı 'Siz işte böyle yaptınız!..' 

diyerek kürsüden atmış, (bu vaka daha sonra Salihli'de de cereyan etmiştir) ve cemaat 

arasında büyük bir galeyan meydana gelmişti. 

 

Milleti zorla yatıştırdım. Fethullah'ı alıp evime götürdüm. Genç ve tecrübesiz olduğunu 

düşünerek nasihatlerde bulundum kendisine. 

 

Aradan yıllar geçti. Yıl 1965 veya 66 idi. Gayet perişan bir vaziyette bana geldi. 

İstanbul'daki arkadaşlarının kendisini beş parasız sokağa attıklarını söyledi ve benden 

iş istedi. İskenderun'daki vak'a dolayısıyla ihtiyatlı davrandım ve Müftü'ye müracaatla 

o sırada izinli olan bir vaizin yerine vazifelendirmesini teminle bir deneme yapmak 

istedim. Bir gün vaaz verirken düşüp bayıldı kürsüde. Hastaneye kaldırdık. Doktorlar 

depresyon geçirdiğini söyleyerek O'nu Manisa Akıl Hastanesi'ne sevkettiler. Bir iki ay 

burada yatıp çıktıktan sonra yine yardım istedi. İzmir'in Kestane Pazarı'ndaki Kuran-ı 

Kerim Kursu'nun idarecilerini tanıyordum. Manisa'da adı 'deli hoca'ya çıkar 

endişesiyle, arkadaşlarla görüşerek oraya yerleştirdim. Beş on gün sonra halini hatırını 

sormak için yanına uğradığımda, baş başa bir kimseyle fiskos ettiğine rastgeldim. 

Konuştuğu adam, beni görünce yaydan çıkmış ok gibi fırlayıp kaçtı. Kendisine 'Bu 

kimdir?" diye sorduğumda 'Bir talebe velisi!" diye cevap verdi. 

 

Bu söz doğru değildi. Konuştuğu o adam, bu karşılaşmadan 5-6 ay evvel bana gelmiş ve 

MİT'çi hüviyetini gösterdikten sonra, benimle açıkça bir mesele konuşmak istediğini 

söylemişti. Mesele şuydu: 

 

'Bizim teşkilat (MİT) Müslümanların Mustafa Kemal Paşa'ya menfi bir tavır 

almasından rahatsız. İstiyoruz ki bu münaferatı giderelim. Sen, Süleymancı Cemaati 

içinde söz sahibi birisin. Sen bizimle çalış bizden ne istersen iste... Diyanet İşleri Başkanı 

yapalım seni!' 

 

Kendisine yanlış kapıda olduğunu söylemiştim. Şimdi anlıyordum ki, buldukları adam 

Fethullah Gülen'di. İşi takip ettim o günden sonra. MİT güdümlü olarak nasıl nafiz bir 

mevkiye getirildiğine safha safha şahit oldum." 
12

 

Aynı olaya bir tv proğramında  Prof.Ahmet Keleş de Kur’an-ın vaaz kürsüsünden  

kendilerine doğru fırlatıldığına şahit olduğunu,cemaatın içinde bulunup,bunu olumsuz 
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düşünmeyerek,kendilerinin Kur’an-a karşı görevlerini yapmamanın bir ezikliği ve 

suçluluğu olarak düşündüklerini  anlattı. 

-*Fetullah Gülen’in Kur’an-ı Kerim’i iki kere yere fırlattığı olay hiçbir olumlu iyi 

niyetle yorumlanamaz.
13

 

*Özetle;ihlas kaybedildi.İhlaslı amelin içine sirke katıldı. 

Tıpkı İhlas finans kurumu gibi… 

İhlas bankın müdürüyle radyoda yaptığımız bir sohbette,dinleyicilerden birisi bir soru 

sormuştu; 

-İhlas finans kurumu,milletten faizsiz olarak topladığı paraların bir kısmını faizli olarak 

İzmir-de bulunan Ege bank-a mı veriyor?dedi. 

Samimi olan müdür bey cevabında;Evet,% 20-lik bölümü oraya veriliyor fakat artık 

verilmeyecek,vaz geçilecek,demişti. 

Demek ki ihlas finans,ihlasını kaybetmişti. 

Paralel yapı da ihlasını kaybetti,kaybettirdi. 

*Fethullah Gülen'in herkul.org'da ‘Bam Teli' bölümünde 24 Haziran 2013 tarihinde 

‘Darılma yok, dayanma var' başlığıyla yayımlanan sohbetin görüntülerinde beddua ile 

ilgili sarf ettiği sözler dikkatler kaçmıştı. Gülen o sohbette beddua ile ilgili olarak 

"'Yerin dibine batır, kahrolup gitsinler, evlerine ateş düşsün, yolları kesilsin, yolları 

sarpa sarsın' bu türlü sözler densiz sözler, Allah'ın sevmediği şeylerdir. Ve bunların 

hepsi bir ölçüde gıybet ifade eder. Beddua olduğundan dolayı karşı tarafın ona liyakatı 

yoksa döner gelir size çarpar. Sakınmak lazım. Kırılmalar, darılmalar bizi meşgul 

ederse, kırılmaya, darılmaya tahammülü olmayan işler yolda kalır." gibi sözler 

kullanıyor. 

Gülen yine aynı sohbette, "İmana ve Kur'an'a gönül vermiş bulunanlara, günde beş 

defa huzur-u kibriyada iki büklüm olanlara düşen; başkaları kırdıkları halde bile 

kırılmamak, darıltacak şeyler yaptıkları halde dahi darılmamak ve illa bir şey 

denecekse "Allahım, bizi de ıslah eyle, onları da ıslah eyle!" deyip ıslah duasında 

bulunmaktır" ifadeleriyle kendisine gönül verenlere hitap ediyor.
14

 

***************** 

*Ağlayan ergenekona karşı,gülen Ergenekonu devrede. 
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*”O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, 

ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”
15

  

*Altaylı, “Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün FBI ve CIA ile toplantı yaptığını 

haberleştirdiği için dinlendiğini” de söyledi.
16

 

*Paralel kumpas ve Ergenekon. 

 

*Neden kirli insanlara sahip çıkılıyor? 

Neden onlarla beraber poz veriliyor?Arkalarında duruluyor? 

Avukatlıkları neden yapılıyor? 

Milletin kendilerine yakıştıramadıklarını,neden kendileri kendilerine yakıştırıyorlar? 

Yakışıksız bir görüntü değil mi? 

Beraber mi çıkıldı yola? 

Onlara teminat mı verildi? 

Yoksa kendilerine birileri tapelerle şantaj mı yapıyorlar? 

Yoksa kendileri mi birilerine tapelerle şantaj yapıyor? 

Neden?Neden? 

O kadar soru var ki? 

Neden bu sorular?Var mı bunların cevapları? 

Âhiret var..Hesap var..Mahcubiyet ve perişanlık var!!! 

*Ebû Hureyre (ra)’den rivâyet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (asm) şöyle buyurdu: 

“ Bu ümmetten* bir Yahûdî veyâ Hıristiyan, beni işittiği halde bana îmân etmeden 

ölürse, o ancak Cehennem ashâbından olur.” 

*Üstad asrı üç devreye ayırmaktadır;İman-Hayat-Şeriat  devreleri. 

İman devresi,kıyamete kadar çekirdek dairede devam edecektir. 

Siyaset devresi ise,Menderes ve Özal-la başlayıp,R.Tayyib Erdoğan-la kemale eren 

devredir. 
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Hayat ise,aslında cemaatın azımsanmayacak olan yaptığı hizmetleri söylemek içimden 

geliyor,pek cesaret edemiyorum.Çünkü küçümsenmeyecek ve affedilmeyecek akibetteki 

menfiliğe ve ihanete alet olma durumu ile işin vahameti hizmetleri perdeliyor,geçmişe 

şaibeli bakmaya sebeb oluyor. 

******************** 

*ÂYET-İ KERÎMELERDEKİ GELECEĞE ÂİT İHBÂRÂT-I GAYBİYYE 

İ’TİBÂRİYLE İ’CÂZ-I KUR’ÂN: 

 

"De ki: 'Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin! Şöyle ki: 

'Alláh’dan başkasına ibâdet etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Alláh’ı 

bırakıp da bazımız bazımızı rabler edinmesin!’ ' Buna rağmen (onlar yine de) yüz 

çevirirlerse artık: 'Şâhid olun ki gerçekten biz Müslümanlarız' deyin!"
17

 

Eğer tenvinler sayılmayıp şeddeli bir (lam) sayılsa (2014), hemze sayılmazsa (2013) eder.  

Alláh'u a'lem! Mezkûr târihler, gizli zındıka komitesinin Âlem-i İslâm içine attığı 

fitnelerle mücâhede eden bir cemaatin mücâdele târihlerini göstermektedir.  

Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, ileride Yahûdîlik ve Hıristiyanlık dînlerini hak 

gösteren, ehl-i kitâbın ehl-i necât ve ehl-i Cennet olduklarını müdâfaa eden bir 

cereyânın zuhûr edeceğini mu’cizâne haber veriyor. Yahûdîlik ve Hıristiyanlık dînleri 

her ne kadar Rasûl-i Ekrem (asm) zamânından sonra sönmüşse de, yaklaşık 250 

seneden beri bu muharref dînlerin tekrâr canlanacağına ve yine yaklaşık 1970’den 

sonra gizli olan bu fitnenin su yüzüne çıkacağına bu âyet-i kerîme işâret etmekle 

berâber; 2014’de yavaş yavaş ehl-i kitâbın silinmeye başlayacağına ve netîcede o 

fitnenin sönme ve inkırâz târihine parmak basıp işâret ediyor."
18

 

-Akibet müttakilerinden.Bu ne akibet ve nasıl bir akibettir? 

-Sende mi Bürütüs!Bunca yapılanlara arkadan vurma ve Bürütüsün de ötesindedir. 

*Niyeti halis olunca kişinin 

Hayır olur akibeti her işinin. 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-07-2014 
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İRAN BAHANESİ 

*(Bu yazı ikinci bir kirli oyunun sahneleneceği şu günlerde,aynı hataya düşülmemesi 

amacıyla uyarı niteliğinde yazılmıştır.) 

*İranın Şiiliği Şah İsmaille başlar.Ondan öncesinde iranda İmam-ı Azam gibi bir çok 

alim yetişmiştir. 

-İşte Yavuz Sultan Selim buna karşı mücadele etmiştir. 

Bugünkü batılıların kışkırtma oyununu o zamandan hissederek girişimde bulunmuştur. 

Şah İsmail anadoluyu Şiileştirme girişiminde bulunur. 

O zamanda ancak Yavuz gibi birisi mukavemet edebilirdi. 

Birde Yavuz gibi birisi bu baş kaldırıya karşı yaptığı girişim,25 tane kürt aşiretinin ve 

özellikle İdris-i Bitlisi-nin padişaha davet mektubunu göndermesiyle olmuştur. 

Bu günkü durumda da Erdoğan-a despot diyenler,Yavuza da demelidirler! 

*Türkiye-de yıllardır şiiliğin alt yapısı fikir olarak oluşturuldu. 

Daha sonra bu aksiyon haline dönüştürülmeye çalışıldı. 

Arkasından sosyal bir olay ve toplumsal bir problem gösterilmeye ve tahrik edilerek 

toplumda bölünmelere yol açacak kapılar açılmaya çalışılıyor. 

Türkiye-nin hassas bir karnıdır Alevilik-şiilik-irancılık. 

Dost ve düşmanın kullandığı bir alan. 

Her insanın kendine yönelik kullanacağı açık bir alan.. 

-Şimdiye kadar kaos oluşturmak ve darbelerle darbe vurmak için,içte de dışta da iran 

faktörü hep öne çıkarılmıştır. 

Dün bunu sol kesim ve Avrupa,abd,İsrail yaparken,bugün bunu cemaat yapmaktadır. 

-Hoca efendi gücün yanında olmayı tercih etmektedir. 

-Yüzünü doğuya değil batıya çevirmiştir. 

Diyaloğu doğuyla,İslam dünyası ile kurmayıp,batıyla diğer bir ifadeyle,yüzde bir ortak 

noktası olanlarla bir araya gelinirken,yüzde doksan ortak noktası olanlarla bir araya 

gelinmemektedir. 

-Hoca efendi tamamen haklı olsa bile,fitnenin kapısını açması hem cemaata ve hem de 

İslami cemaatlarla birlikte topluma büyük bir yara açtı. 

 



*2 askeri kaçıran pkk karşılık olarak devletin sınır boylarında yapmakta olduğu 

karakolları yapmaktan vaz geçmesi şartını ve şantajını öne sürdü. 

Bunlar ne kadar terörist iseler; 

Aynı derecede 17 aralıkta her yeri yakıp yıkarak memlekete ekonomik olarak yüz elli 

milyon kadar zarar veren eylemciler de devlete teklif ve şantaj olarak sundukları,pkk-

nınkinden daha ağır şartlar olan;köprü yapılmasından vaz geçilmesi,havaalanı 

yapımının terk edilmesi teklifleri de aynen teröristçe,seviyesiz ve kişiliksizce bir tekliftir.  

Doğudaki pkk-nın batıdaki terörist versiyonudur. 

Ya bunu destekleyenler veya –onların talebleri bizimde taleblerimizdir- diyenler en az 

onlar kadar teröristtirler.Seviyesiz ve basiretsizdirler. 

-Cemaatın önünde duranlar çamura düştü ve kirlendi. 

Bir yandan geçmişini bitirirken,diğer yandan da geleceğini lekelemiş oldu. 

-Sormak gerekmez mi;chp-ye oy vermek için uğraşanların,pkk-ya oy vermek için 

uğraşan bdp-den farkı nedir? 

Sonuçta ikisi de aynı yolun yolcusu ve aynı noktada birleşmektedirler. 

-İran bahanesi ne kadar kof bir iddia ise,başbakanın despot olduğu iddiası da kasıtlı 

olarak gündemde devirme bahanesi olarak kullanılmaktadır. 

-Fethullah Hocanın Papa II. John Paul'a uzunca  mektubu çok tartışıldı.Çok tenkid 

edildi.Tekrar deşmek istemiyorum. 

“Pek muhterem Papa cenapları, 

Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir 

mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en 

içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref 

olmayı bahşettiğiniz için zatialilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. 

Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog 

için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. 

Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz 

cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı 

sunmak için size geldik. 

İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan 

Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük 

oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen 

yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır.” 

-İmamı Rabbani 163. MEKTUP-da uzunca; 

http://tr.wikisource.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen%27in_II._John_Paul%27a_mektubu


MEVZUU : İslam ve küfür birbirinin zıddı olmuştur. İkisinin biraraya gelmesi 

muhaldir. Birini ağırlamak, öbürünü küçük düşürmektir.. 

Bilesin ki. 

İki cihanın saadetini kazanmak; ancak Seyyid'ül-kevneyn Resulûllah'a tabi olmaya 

bağlıdır. Ona tabi olmak ise, şu şekilde olur: İnsanlar arasında İslâmî hükümleri yerine 

getirip icra etmek; havastan ve avamdan, küfür âdetlerini kaldırıp iptal etmek.. 

İslâm ve küfür birbirinin zıddıdır; birarada olamazlar. Taa, kıyamete kadar; hatta 

kıyamette dahi.. Bunlardan birini isbat etmek, diğerini kaldırmaktır. Birini ağırlamak, 

diğerini küçük düşermektir. 

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, peygamberine hitaben şöyle buyurdu: 

— «Ey Nebi küffar ve münafıklarla cihad eyle; onlara sert çık» (9/73) 

SübhanAllah, en güzel huyla sıfat alan Resulüne: 

— «Küffarla cihad ve onlara sert çıkmak.» (9/73) 

Emrini verdiğine göre, bundan bilinir ki: Onlara sert çıkmak en güzel huylar 

arasındadır. 

İslâm dininin izzet bulması, küfrün ve küfür ehlinin zelil düşendedir. Buna göre, bir 

kimse, küfür ehlini ağırlarsa.. İslâm ehlini zelil düşürmüş olur. 

Kâfirleri ağırlamak yalnız onlara tazim edip baş köşeye oturtmak değildir. Onları 

meclislere almak, onlarla sohbet etmek, onların dili ile konuşmak gibi hareketler dahi 

onları ağırlamaktır. Asıl uygun olanı: Köpekleri uzaklaştırır gibi onları 

uzaklaştırmaktır. 

Eğer onlarla alâka peydah etmek, dünya işlerine ait zaruretler icabı ise., başka türlü de 

olmuyorsa., o zaman uygun olan, ancak zaruret mikdarı onlarla olmak vardır. Bu arada 

onları bir şey yerine koymamak ve kendilerine lüzumsuz yere iltifatta bulunmamaya 

riayet etmelidir. 

Ama, İslâm'ın kemali, böyle bir garazı dahi tamamen terk edip onlara iltifat etmemek 

ve onlarla karışıp durmamaktır. Zira, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, onları, 

yani: Küfür ehlini, Kelâmı Mecid'inde zatının düşmanı ve Resulünün düşmanı olarak 

tanıttı: 

— «Ey iman sahipleri, düşmanım ve düşmanınız olan kimseleri; kendilerine sevgi yüzü 

göstererek dost edinmeyin. Onlar, Hak tarafından size gelene küfretmişlerdir.» (60/1) 

— «Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikale'e düşman olursa., 

şüphesiz Allah bu gibi kâfirlerin düşmanıdır.» (2/98)”
19
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-Eskiden idi yalancının mumunun yatsıya kadar yanması.Artık yalan mumları anında 

sönmektedir. 

Gerek Ergenekon olaylarıyla ilgili yüzlerce video izledim,paylaştım,downloda açtım. 

Bu son 17 aralık kirli oyunları içinde bütün tarafların iddialarını sesli-görüntülü ve 

yazılı olarak değerlendirdim. 

Her ne kadar bu işler basiretle de anlaşılsa bile,delilleri de ortadadır. 

Eskiden her bir insanın içindekileri kırk gün kendisinde kalsa bile,bu gün bunlar kırk 

saniyede dışarı sızıyor. 

-Birkaç yıldır cemaattan birileri sürekli Erdoğan hakkında sözlerinin arasına başta 

despot olduğu,iran yanlısı olduğunu sıkıştırır,memnuniyetsizlik ortamı oluşturmaya 

çalışırdı. 

Aslında buna o kadarda mana veremez,o arkadaşın o anlık çıkışına bağlardım. 

Meğer kirlenmenin yolları döşenmekteymiş!!! 

-Benim kızgınlığım ayılara değil,!!! Zira yaratılışları gereği ayılar ayılıklarını 

yapacaklardır! 

Üzüldüğüm nokta ayılara dayılık ve dâyelik yapanlaradır! 

Ondandır ki büyük bir cürümdür… 

*Cemaat eksen kayması içerisine girdi. 

(Cemaatın çoğunu tenzih ederim.Belki de yüzde beşlik olan yönlendirici ve etkileyici, 

diğerlerini suskunluğa ve bazen de tasdike mecbur eden kısma hitab ediyorum.) 

Şimdiye kadar doldurduğu altı,boşalmaya ve oda hızla erimeye başladı. 

Buna rağmen buna çare aranmıyor,pek de rahatsız olunmadan kuruntulu bahaneler 

öne sürülüyor. 

-“Bir şey daha kaldı; en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize 

karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. 

Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette 

enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi, o ilmî 

enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı 

muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, 

nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, 

Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder-tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:  

                                                                                                                                                                                     
 



Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 

vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 

veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 

vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı 

bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir 

taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-

i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz 

bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.“
20

 

Acaba hocaefendinin bir kıskançlığı mı vardır? 

-Özetle cemaatın bu günkü durumu,günahı,-inançlı kesimlerde dahil-,dünkü susanların 

vebali ve keffaretidir. 

*Cemaate günah olarak bir asırlık zulmüyle ortaya çıkan,chp-ye oy verdirme 

kampanyası yeter de artar bile.Bir asırlık zulme yapılan ortaklık. Kirli ve şaibeli ittifak. 

Bitmişken ölüyü diriltme faaliyeti. 

*Cemaat içerisindeki virüsleri temizlemeli. 

Virüslere sahip çıkmamalı. 

Şahıs merkezli değil,cemaat merkezli bir hizmet olmalı. 

Menfi insanlarla ortaklığı bitirmeli,İslami cemaatlerle iş birliği içerisine girilmeli. 

-Tekrar ifade edeyim;İfadelerimde cemaat sözünü kullanırken,şüphesiz bundan 

çoğunluğu tenzih ederken,vitrinde görünen ve aslında gerçek manada cemaatı temsil 

etmeyen kişiler;bir yandan darbecilerle yan yana gelirken,diğer yandan batılıların alevi-

sünni kozunu kullanmasına da adeta çanak tutmakta,zemini kaygan hale getirmektedir. 

*Bu gün Erdoğana diktatör diyen insanlar iki kısımdır.Üçüncü kısmı yoktur; 

-Ya geçmişte diğer liderlere de aynısının yapıldığını görmeyen basiretsiz kimseler, 

-Veya eskiden yapıldığı gibi gibi,yine darbecilerle ortak noktada birleşip,tamamen kötü 

niyetli insanlardır. 

*Allah bazen çalkalıyor,karıştırıyor,halis ile olmayan,samimi olmayanı birbirinden 

ayırmak için. 

Saflar gittikçe safileşiyor,ayrılıp,belirgenleşiyor. 

Biri ben çapulcuyum,öbürü geziciyim,öbürü şimdiye kadar yaptığı takiyyeyi yapma 

ihtiyacını duymuyor. 
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Niyetler fiillere dökülüyor. 

Temenni ederiz ki,aynı yanlışlar devam etmesin.Chp ile ortaklık,gezicilerle olan 

beraberlik sürdürülmesin… 

-Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgar,her nereden esersen es… 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-05-2014 

 

 

FİTNE KAPISI 

 Hadiste;"Fitne uykudadır, Allah onu uyandıranlara lanet etsin!"
21

 

Huzeyfe-den;Hz. Ömer (ra)`in yanında idik: Bize: "Resulullah (sav)`ın fitne 

hakkındaki hadisini kim hafızasında tutuyor?" dedi. Ben atılıp: "Ben biliyorum!" 

dedim. "Sen iyi cür`etlisin, nasılmış söyle bakalım!" dedi. Ben de anlattım: "Resulullah 

(sav)`ı işittim. Demişti ki: "Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve 

komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi`l-maruf ve nehy-i ani`l-münker bu 

fitneye kefaret olur!" Ömer (ra) atılıp: "Ben bu fitneyi kastetmemiştim. Ben öncelikle 

denizin dalgaları gibi dalgalanacak (bütün cemiyeti sarsacak) fitneyi kastetmiştim!" 

dedi. Bunun üzerine ben: "Ey mü`minlerin emiri! O fitne ile sizin ne alakanız var! 

Sizinle onun arasında kapalı bir kapı mevcut!" dedim. "Bu kapı kırılacak mı, açılacak 

mı?" dedi. "Hayır açılmayacak bilakis kırılacak!" dedim. Hz. Ömer (hayıflanarak): 

"(Eyvah) Öyleyse ebediyen kapanmayacak!" buyurdu." Ravi der ki: "Biz Huzeyfe 

(ra)`ye sorduk: "Ömer bu kapının kim olduğunu biliyor muydu?" "Evet," dedi, 

"yYarından önce bu gecenin olacağıni bildiği katiyyette onu biliyordu. Ben hadis rivayet 

ettim; boş söz (ve efsane) anlatmadım." Huzeyfe (ra)`ye soruldu: "O kapı kimdir?" 

"Ömer (ra)`dir!" buyurdu.”
22

 

*Mekke Şerifi Hüseyin’in oğlu Kral Abdullah’ın hatıratında Sultan II. 

Abdülhamid’i şu çarpıcı satırlarla anması ilginç olmanın ötesinde çarpıcıdır: 

“Bence Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra meydana gelen olaylar, 

Kufe ve Mısırlıların Hz. Osman’a yaptıklarından sonra meydana gelenlere benzer. Hz. 

Osman nasıl fitneyle Müslümanlar arasındaki sınır idiyse, Abdülhamid de bu çağda 

insanlarla fitne arasındaki perdeydi. Bu perde yırtılınca fitneler ortaya çıktı.”
23
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O Abdulhamid ki; Bismark onun hakkında şöyle diyor;Dünyada yüz gram akıl 

vardır;Bunun doksan gramı Abdulhamid-de,beş gramı bende,diğer beş gramı da tüm 

diğer insanlardadır.” 

*Mazhar Osman bir vesile ile görüştüğü devrin başbakanı İsmet İnönü’ye şöyle 

bir teklifte bulunur: "Paşam! Bizim hastanelerde yer kalmadı! Çok hasta var! Bunların 

çoğunluğu bizim hastamız da değiller! Eskiden tekkeler vardı, şeyhler vardı. Onlar 

bunları nefes eder iyileştirirlerdi. Siz tekkeleri kapattınız, hastaları çoğalttınız. Şunu 

yapın hiç olmazsa: Dergâhları kapatılan bu şeyh efendileri imtihan ederek, onlardan 

birer, ikişer, üçer kişi verseniz hastanelerimize, hastanede yatan hastaların dörtte üçü 

iyileşir çıkar!”  

İşte gerçek hamiyet-i milliye budur, böyle olur. Bu sözleri dinleyen İsmet İnönü 

ise, “Ne bunu sen söylemiş ol, ne de biz bunu duymuş olalım!” diyerek meseleyi kesip 

atar.  

İlk fitnenin kapısı cumhuriyetin kuruluşuyla başlamıştır.Yani fitnenin kapısı 

kırılmış,diğer bir ifadeyle fitnenin kapısı artık açılmıştır. 

 İhtilallerle bu fitne resmileştirilmiş,pekiştirilmiştir. 

*27 mayıs 1960 darbesinde,darbe ilk defa orduya yapıldı. 

1960 darbesi halka karşı yapılmadan önce,orduya yapılmış oldu. 

Ordudan atılan 7 bin kadar subay ve bunların içerisinde 250-si general, 

orgeneral,  korgeneral,albay,yarbay gibi üst düzey yapılanları tasvib etmeyen 

komutanlar ordudan atıldılar. 

27 mayıs 1960 darbesinden bir gün önce 26 mayısta ordu adeta tasfiye edilip,yeni 

bir zihniyetin ve fitnenin temelleri atılmış oldu. 

Hz.Ömer-in devre dışı bırakılmasıyla fitnelerin önünün açılması gibi, 

cumhuriyetin  kuruluşunda ilk meclis üyeleri olan hocalar ikinci mecliste devre dışı 

bırakılmış,1960-larda da ordudaki iyi insanlar emekliye sevkedilmiş;Menderes-gillerde 

idam edilerek,topluma göz dağı verilmiştir. 

Bundan sonra olacak olan 1971,80,97,203 ve sonrasında yapılan ve yapılmaya 

çalışılan darbelerin temeli atılmış oldu. 

-1980 ihtilalinden bir gün önce memleket kan gölüne dönmüş iken,bir gün sonra 

darbe ile beraber memleket tam bir sessizliğe büründü. 

Kenan Evrenin ifadesiyle;darbenin olgunlaşmasını bekledik,diye  gerçek niyetini 

ortaya koymuş oldu. 

Bir sağdan,bir soldan astık,diyerek de toplumu kendilerinin sürüklediği oyunu 

izah etmiş oldu. 



12 eylülde bir gecede 40 bin insan içeri alındı. 

Nereden biliniyordu bu 40 binin kimler olduğu? 

Madem biliniyordu,neden öncesinde böyle bir engellemeye gidilmedi? 

*************** 

*”Samanyolu Haber Filistinliler'e terörist dedi. 

İsrail savaş uçakları Gazze'nin değişik yerlerine hava saldırıları düzenliyor. 

Samanyolu Haber İsrail'in hedeflerinin terör örgütleri olduğunu söyledi.”
24

 

*”Eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Başbakan Erdoğan'ın İsrail 

Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e yönelik Davos'taki çıkışı için Erdoğan'a tepki 

gösterirken Perez'e övgüler yağdırdı. “
25

 

Acaba Sami Selçuk-un bu yüz kızartıcı yorumu,cumhurbaşkanı seçilmesi için bir 

yerlere verilen mesaj mıdır? 

-Sami Selçuk sırf israili ve İsrail cumhurbaşkanını memnun etmek için,dünyanın 

ve memleketimizin alkışladığı başbakanın –one minute-çıkışını ağır bir dille ve 

hafifletici bir ifadeyle tenkid etti. 

Neden??? 

Bir yerlere mesaj verip,bir şeyleri almak için illa taviz mi vermek gerekiyor? 

Kişiliği zedeleyici,hayat boyu utandırıcı çıkışlarda mı bulunmak gerekiyor? 

Kişilikli davranmak gerekmez mi? 

Türkiye-deki tüm çıkışlar,hep ayrıştırıcı yöntemli davranışlar şeklinde tezahür 

etmektedir. 

Kazanımlara yönelik değil,kayıplara yönelik davranılmaktadır. 

*Bir yere gelmek için illa olumsuz bir mesaj vermek veya birilerini rahatlamak 

veya zulme göz yummak mı gerekir? 

Anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç cumhurbaşkanları seçimine yakın 

farklı bir çıkış yaptı. 

Birilerine mesaj mı verdi?Bir şeyleri mi umuyor,bekliyordu? 
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*Diğer yandan;” Aşağıdaki videoda Fethullah Gülen'in "İsrailde,bomba tehdidi 

altındaki Yahudi çocukları için yüreğimin yağları eriyor,onların başında patlayan 

bombalar sanki içimde patlıyor."
26

 

Acaba aynı ifadeler mağdur durumdaki Filistin çocukları için ne derece de dile 

getirilmiştir?Yersiz ve zamansız,ölçüsüz bir ifade. 

İsraili güç görenlerin acziyetinin bir ifadesidir. 

Belli ki bir kirlenme ve sinsi bir oyun var.Fitne başının önü böylece açılmış 

oluyor. 

Bu ifadeler;gerçekten kirli,çirkin,seviyeden uzak,basiretten beri,ileriyi görmeden 

yaralayıcı ifadeler. 

Bir asırlık ezikliğin,kişilik zedelenmişliğin bir tezahürüdür. 

*Cemaatın bir asırdır bu millete kan kusturan Ergenekon gizli terör örgütünü 

deşifre edip,devre dışı bırakmasına karşı,her şeyi meşru görerek bazı kirli ellerle yerine 

oturmaya çalışan cemaatı dünya ergenekonu ve içteki ortakları karşı atağa geçerek 

devre dışı bırakmaya çalışarak,tekrar ortaya çıkmaya mı çalışıyor? 

Pislikler temizlenirken,pislik yöntemler kullanıldı. 

Bununla yetinilmedi,iktidar sarhoşluğu başta başbakan Erdoğan olmak üzere 

meşru hükümeti gayrı meşru yolla,gayrı meşru iç ve dış ortaklarda devre dışı 

bırakmaya, açıkça darbe yapılmaya çalışıldı. 

Yanlış duvara toslanıldı. 

Şu durumda dış ve iç Ergenekon el birliğiyle hesap peşinde!!!  

*Biz hala biz olamadık.Kişiliğimizi bulamadık.Kendimiz olmaya bırakılmadık. 

Mesela; 

“Türk vatandaşı tanımı: İsviçre medeni kanununa göre evlenen, İtalyan ceza 

yasasına göre cezalandırılan, Alman ceza muhakemesi kanununa göre yargılanan, 

Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir.” 

(Uğur Mumcu-dan) 

******************* 

*Toplumun ya parçalanması veya eski haline dönülmesi için bazen masumane 

gibi görülen tüyolar topluma angaje edilmektedir. 
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Aslında altından gelen koku,hala eski kokulara benzeyen kokulardır. 

Bir hak verelim,bir daha verelim,düşüncesiyle toplum adeta deneme tahtası 

haline getirilmektedir. 

Oyunu görmek için az bir basiret yetmektedir.Toplumun alt kesiminde bu var. 

Fakat yine de bir basiret bağlanması ve körelmesi yaşanmaktadır. 

*Türkiye-ye oluşturulan çatının sürekli üstünün açık olması istenmiş..devamlı 

yağmur alsın diye.. 

Rahmet yağmuru mu? 

Elbette hayır..Her an müdahale edilmesi için. 

Şu anki çatı aday da,öncekinin başının ve idaresinin,başının kapalı ! olmasına 

tahammül edilmedi. 

Çatısı açık! Bir aday arandı ve de bulundu. 

Kendisi İslam teşkilatından olsa da,en azından hanımı öncekinin ki gibi kapalı 

değil ya!!! 

Amaç tamamen birini seçmeye,kim olmasına bağlı değildir.Tamamen Erdoğanı 

devirecek oyuna oynamak. 

-Ekmeleddin İhsanoğlu yıllardır İslam teşkilatının başında olumlu bir icraatta 

bulunmadığı,İslam dünyasının birliğine yönelik bir adım attığı görülmediği gibi, 

Mısırdaki darbeye karşı da herhangi bir çıkış yapmadı. 

-Şaibeli olduğunu düşünüyordum.İlk rahatsızlığı İKÖ-de iken hiç bir şey 

yapmaması,aslında Ahmet Akgündüz-ün tesbitiyle masonları yerleştirmesiyle 

meşgulmüş ve de Mısıra suskun kalmasıyla anlamıştım. 

“Dünürü Ekmeleddin İhsanoğlu'nu anlattı: 

 

            CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu aynı zamanda Türkiye'nin en 

çok merak edilen ismi oldu. Hakkında çok az şey bilinen İhsanoğlu'nu İzmir'in Tire 

ilçesinde yaşayan dünürü Bülent Çerçi anlattı: 'Sabırla dinler, fikirlere önem verir. 

Yediklerine dikkat eder, sağlıklı beslenir. İbadetini de dinsel değerlerini de kendi içinde 

yaşar. Namaz kılarken kendisini hiç görmedim."
27

 

-"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" 

******************** 
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*İç piyon ve güçleri yeterli derecede kullanamayan kirli eller,Türkiye-yi 

dışarıdan kuşatmaya çalışmaktadır. 

*Kendi içerisinde fıtri olarak doğup da gelişmeyen hiçbir oluşum,sağlıklı ve 

davam edecek bir oluşum değildir. 

Yamalı bir devlet İslam devleti ise,kendi içinden bir ihtiyaç ve normal gelişim 

içerisinde olmayıp bir darbe ile ve rast gele bir öldürme içerisinde iseler,o meşru değil 

hatta şaibelidir. 

Yama olarak kurulan devlet,köksüz olduğundan çok rahat sökülebilir. 

İşid kurgulanmış olup,meşru değildir.Alevi Sünni çatışmasının tetikleyicisidir. 

Boşalabilecek sol terör örgütü pkk-nın yerini,sağ görünen diğer bir örgütle 

doldurma işlemidir. 

*3.dünya savaşı iran ve İsrail (abd) arasında geçecek savaştır.Bu onlar arasında 

kalmayıp yayılma gücü gösterecek;Suriye,,Irak,Ürdünü de kaplayacak. 

Yapılan yanlış hesap ve yanlış uygulamalar sonucu iş dini tehdit alacak,Kudüsün 

altının oyulması sonucu yıkımının gerçekleştirmesiyle Türkiye ve İslam dünyası da işin 

içine çekilebilir. 

İsrailin dengesiz zulmü ile batıdan ve abd-den desteğini kaybederek,tarihten 

silinebilir. 

Aslında Armegedon hesabına göre,İsa-nın gelişini hızlandırmaya çalışan 

hristiyan dünyası,dünyayı kıyamete zorlayan Yahudi dünyası yaptıklarıyla 

kıyametlerini hazırlamaktadırlar. 

***** 

*Abdullah Gül güzel ve uyumluluğuyla beraber,bir kaç kere dikkatimi 

çekti;ileriye dönük siyaseti düşünerek hareket etmesi,sivil olduğunda halkın içinde rahat 

hareket edecek kararlara imza atması gerekir. 

Devlet amiyane hareketleri kaldırmaz.Mısır darbesini yapan Sisi-yi kutlaması 

ona hiç mi hiç yakışmadı.Zulme rıza zulümdür.Seviyeli bir davranış değildir.Oysa Sisi 

kutlamalara Türkiye-yi çağırmadı.Çağrılmayan yere neden mesaj gönderilir ki? 

Oysa çağırsa da gidilmeyeceği halde!!! 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-06-2014 

 

 



EFENDİMİZİN DİŞİ KIRILDI 

 Değerli bir öğretmen arkadaşın muhtereme annesi  her gece mutlaka teheccüd 

namazını kılmadan,kuranını okumadan yatmazdı. 

İki hafta kadar önce sekerat halinde yani uyku ile uyanıklılık arasında iki  defa 

efendimizi görür. 

Birincisinde peygamber efendimiz kendisine tebessümle bakmaktadır. 

İkinci sefer gördüğünde ise mübarek bir dişinin kırık olduğunu görür. 

Arkadaş bunu bana anlatınca hemen uhud savaşı ve o savaştaki efendimizin 

hüzün ve sıkıntılarını düşündüm. 

Birinci görülen hali,o seksenlik teyzemizin salahatine bir lütuf idi. 

İkincisi ise şu anda geniş çerçevede islâm dünyasının sıkıntı verici,özelde ise 

cemaatın hükümete karşı ifrat tutumu idi. 

Rüya tabirinde diş hakkında en çok yorum yapıldığını görmekteyiz.Genelinde de 

bunun hastalığa,ölüme,kötü habere ve özellikle insanın tedbirli olmasına ve de gizli 

işlere işaret ettiğini görmekteyiz. 

Ön azı dişler;halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işaret,ön dişler açık ve 

sözle yapılan işlere işaret etmektedir. 

Kısaca diş sıkıntı ve zorluğa işarettir. 

Efendimiz zor durumda ve sıkıntı içerisindedir. 

Ateşe bir odunda ben taşımayayım diye hep sonu bekledim. 

Ancak bekledikçe alevin sönmediği bilakis arttığını gördüm.Bu amaçla karınca 

misal bir damla suda olsa,ateşe dökme adına bu yazıyı uyarıcı mahiyette yazdım. 

Elbette dershanelerin kapatılması,bütün himmetini buna sarfedenler için kolay 

bir yol değildir. 

Ancak ağır aksak giden,problemli ve bir asırdır küflenmiş,sürekli kaportası 

değiştirilen,görünümüne müdahale edilen eğitimin bu vesile ile motorunun değişimine 

bir el atılmış olur. 

Eğitimin en büyük problemi tevhidi tedrisattır.Farklılıkların tek tornodan 

çıkarılmaya çalışıldığı,eğiten değil üğüten bir eğitim sistemi. 

İşte böyle bir noktada kapatılmasıyla beraber özel okulların açılmasının da önü 

açılmış olur. 



Bütün himmeti bu noktaya sarfetmek gerekirken,basit ve hissi noktalarda 

feryatlar koparılmaktadır. 

Devlet desteğiyle tıpkı özel hastaneler gibi özel okullarda bu yönde çoğalmış,içi 

boş olan rejimi koruma uğruna insanlar heder edilmemiş olur. 

Öğrenciler dershanelere güvenerek okulun derslerini askıya almaktadırlar. 

Okulun 12 yılda veremediğini dershaneler bir yılda nasıl verecektir? 

O halde eğitimin bu kalitesizliğini dershaneler açarak değil,eğitimin kalitesini 

yükseltmek için tedbirler alarak yapmak gerektir. 

*Münafıklar ateşe odun taşımaktadırlar. 

Hoca efendi basiretli bir insandır.Ona atfen Tayyib Erdoğan için,firavun ve 

şeddat dediği sözü kötü niyetli insanların, münafıkların değirmenine su taşımasından 

başka bir şey değildir. 

Başbakan için maddi ve manevi destekte bulunup,onun ve muvaffakiyeti için 

ifrat derecesinde duada bulunan hoca efendinin,tefrite düşerek böyle bir basiret dışı 

duruma düşmesi elbette düşünülemez. 

Burada ya çok saflık veya art bir niyet vardır. 

Nitekim Hasanı Basri hazretlerinin yanına gelen adamın birisi,büyük bir alimin 

kendisine hakaret ettiğini söyler. 

Hasanı Basri adama orada ne aradığını ve ne yaptığını sorunca adam; 

-Benide o toplantıya çağırmışlardı.yemek yedik,tatlılar yeyip içecekler 

içtik,deyince Hasanı Basri cevaben; 

Bre akılsız adam,o kadar yediğin şeyleri karnında tuttunda,bir onun benim 

hakkımda söylediğinimi karnında tutamadın? 

Hoca efendininde özel,duruma göre,belkide genel olarak yaptığı sohbet 

içerisinden çımbızla çeker gibi firavun benzetmesini başbakana söylenmiş gibi taşıyan 

insanlarda iyi niyetli insanlar değillerdir. 

Ya onlar ishal olmuşlar veya çok fazla yediklerinden karınlarındakini tutamayan 

insanlardır. 

-Bundan dolayı düşünüyorumda;büyük bir hizmetle ergenekonu gömmeye 

çalışan bu cemaat,ergenekonun oyununamı gelmektedir? 

-İki kahraman birbiriyle kavga ederken,bir çocuk dahi ikisinide mağlub eder. 

Bu savaştan münafık yapılı insanlar istifade eder. 



Taksim olaylarından sonra daha dehşetli çevrilecek oyunun bir senaryosu cemaat 

kavgası olarak ortaya konulmaktadır. 

Cemaat bu durumda kan kaybetmektedir.Gereksiz ve hissi bu kavgayı 

sürdürmeyip,alternatif yollar aramalıdır. 

Dershanelere giderek kaybolan yıllar,her yıl kaybedilen yedi  katrilyon bir para 

kaybı az değildir. 

Himmetler geçici yerler olan dershanelere değil,daimi ve kalıcı olan okullara 

harcanmalıdır. 

Efendimizin dişinin kırılmasına müsaade etmeyelim,sıkıntıda olan efendimizin 

sıkıntısını arttırmayalım,nifak değirmenine su taşımayalım.Kılıçları kınına koyup 

mantıki ve çözüme yönelik,istişare ile hareket edelim. 

-Kader cihetiyle düşünelim;acaba bu olaylar neden başa geldi? 

-Sadeleştirme adıyla cemaatın bedduasının alınması bir sebeb olmasın? 

-Acaba ne gibi hatalar yapılmaktadır?diye sorgulanması gerekir. 

Ben burada kirli çamaşırları dökmek istemiyorum.Zira her tarafta,iktidarında 

ve cemaatta taraflar birbirlerinin eski çamaşırlarını ortaya koymakta,bununlada 

kalınmayıp siyasetin çirkin yüzü olan şeytan melek,melekde şeytan olarak 

görülmektedir. 

Nitekim muhalif bir milletvekilinin onca kirli çamaşırlarını ortaya dökenler, 

bugün dershaneyi savunan o kişiyi melek olarak göstermeye çalışmaktadır. 

Bununlada kalınmayıp söylentide olsa bilmem kimlere bile seçimlerde destek 

olunacağı söylenmektedir. 

Basiretli,ihtiyatlı,anlayışlı,kılıçları çekmeden kan ve enerji kaybedilmemelidir… 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-12-2013 
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*Türkiye-de Chp ve Mhp-nin varlığının devamı yönünde bir derin zihniyet vardır. 

Bir üçüncüsüne tahammül edilmemektedir. 

-Bir asırdır Türkiye yeni yeni kişiliğine kavuşurken,İslam dünyası ve özellikle Arap 

dünyası o kişilikten uzak görülmektedir. 

Bunun en önemli sebebi ise,liderlerinin kişiliksizliği veya kişilik eksikliğidir. 

Bu günlerde o eskideki kişiliksiz liderlerin yerleri yine aynı kalitede?! (Mısır 

gibi,Suriye,Irak gibi) insanların oluşumuna çalışılmaktadır. 

Bir asır daha bu millet kendileriyle uğraşırken,onlar rahat etsinler!!! 

Bu gün Türkiye-de yapılanlar,Erdoğanın kazandırdığı kişiliğe tahammülsüzlük 

hareketleridir. 

Mıymıntılı,altı bağlanan,mazisi kirli,kişiliği oluşmamış insanlar dayatılmaktadır. 

*PROJE ÜRÜNÜ EKMELEDDİN İHSANOĞLU 

Babası Chp tarafından sürülen Ekmeleddin İhsanoğlu,elinde bulunan Mehmet Akif-in 

Kur’anını yaktığını ifade etti. 

“ AKİF’İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK 

  İKÖ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un 

Kuran-ı Kerim mealini vasiyeti üzerine yaktıklarını söyledi.”
28

 

*Dış işleri bakanı Ahmet Davutoğlu soruyor;” Ekmeleddin İhsanoğlu'nun "Arap 

ülkelerinin aralarındaki ihtilafa taraf olmamak lazım" gibi, Türkiye'nin çok eski 

paradigmasına dayalı cümleler kurduğunu söyleyen Davutoğlu, "Esed ile onun 

kovduğu, Türkiye'ye gelen 1 milyon mülteci arasında tarafsızım diyorsa, acaba Hazreti 

Peygamberimiz de tarafsız olur muydu, Kendisine sorsun. Buna herhangi bir insan 

tarafsız olabilir miydi?" 
29

 

*Başörtüsü konusunda 'gelenek', Filistin konusunda 'tarafsız olunmalı', yani; Suriyeli 

mülteciler hatta mülteci statüsünde olmayan bir milyondan fazla insan buraya girdi. 

Türkiye'nin buna kapı açmaması lazımdı ve 'Türkiye'nin Mısır politikası yanlış' 

sözleriyle darbeci Sisi'yle çalışmayı öneren, nefret söylemini körükleyen Türk Solu 

dergisiyle de poz veren Ekmeleddin İhsanoğlu,avamdan bir insanın bile söylemeyeceği 

bu sözlerle ya siyaset bilmediğini veya bir yerlere mesaj verdiğini göstermektedir. 

Gerçekten yıllar sonra hep soldan gelen darbe ve şeytan,bir yıldır sağdan gelmeyi 

denemektedir. 

-İhsanoğlu Nazım Hikmet-in kitabını ilk defa Arapçaya çevirmiştir. 
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-Aslında aday olarak gösterilmesinden sonra kazanma ihtimali olmadığı gibi, kaybından  

sonra gururlanacağı bir tavır da değildir. 

Çünkü rakibinin sıkletinde bir kimse değildir. 

O noel baba gibi direkmen çatıdan indirildi. 

Çatı açık kaldı,çatı çatladı. 

Bu gün içinde beslenen piyonlar devreye sürülmektedir. 

-O gayrı meşru girişimin netice vermemesi sebebiyle,meşru zorlama denemesidir. 

Milletin deneme tahtasına ihtiyacı da tahammülü de yoktur. 

*  *  * 

* GÜLEN !!! 

Eskiden hoca sorgulanmıyordu.Çünkü güven kuvvetliydi.Hürmet vardı.Onun içinde çok 

açık olan ayrıntılar bile görülemiyordu.Artık bugün o sorgulama ile beraber bir çok 

ayrıntı artık kendisini daha net göstermektedir. 

Çünkü miras yedi çocuk gibi,yarım asırlık mirasını bir çırpıda bitirdi. 

Bundan önce sadece hüsnü zan vardı ancak bundan sonra ademi itimat da devreye 

girmiş oldu. 

Hüsn-ü zan,adem-i itimad… 

ECEVİT AŞKI 

Bundan sonra yapılan ve söylenenler üzerinde bir değil,bir çok defa düşünülecek,detaylı 

değerlendirilecektir.Mesela; 

” Gülen'e telefon açan Bülent Ecevit; "Sağlığınız çok önemli... Sizinle ilgili böyle bir 

soruşturma olsa haberimiz olurdu... Lütfen tedavinizi aksatmayın ve Amerika'ya 

gidin..." dedi... 

Gülen'in Amerika'ya gitmesinde en etkili nedenlerden biri Ecevit'in telefonuydu..." 

Fethullah Gülen 2007 yılında Amerika'da kaldığı evdeki bir öğlen yemeğinde Bülent 

Ecevit'i şöyle andı: 

"Ecevit hayatı boyunca oruç tutmadı... Namaz kılmadı ama inancı sağlamdı... 

Sosyal demokrat bir zeminde doğdu ve İsmet İnönü'ye ortanın solu dedirtti... 

Okullara çok sahip çıktı... 



İşin büyüklüğünü sezmişti... 

Önüne bir dosya getirildiğinde elinin tersiyle itti... 

Eğer âhirette Allah bana şefaat etme imkânı verirse, bunu ilk önce Ecevit için 

kullanırım..."30 

-ERDOĞAN TAVRI 

*Oysa gerek içte ve gerekse dışta hep Erdoğan-ın otoriterliğinden  söz edilmekte,sürekli 

yıpratılmaya çalışılmaktadır. 

Tıpkı bir asır önce Abdulhamid Hana yapılanlar gibi. 

Dik durmasına tahammül edilmemekte,önceki idareciler gibi pısırık ve dökük olması 

istenmektedir. 

Dünya devlet liderlerinin önünde el pençe divan durmuş,otoriteden izin alacak,kendi 

onurunu ve kişiliğini kazanan ve kazandıran bir kişilik olmasına tahammül 

edilmemektedir. 

-Yaralanan kişiliğimizin bir türlü oluşmadığı ve alışmadığı tavrın bir bastırılma halidir. 

Firavunun boğulduğunu gören israiloğullarının buna rağmen hala yaşadıkları korku 

sebebiyle ikide bir irkilip,arkalarına bakmalarına benziyor. 

-Cumhurbaşkanlığı seçiminde ufacık partiler Erdoğana vermeyeceklerini,muhalefeti 

adet edinip,kör bir noktadan bir türlü çıkamayan düşünce sahipleri aynı tavrı 

sergileyeceklermiş. 

Önemli mi? İ’rabdan mahalleri zaten yoktur!!! 

*Paralel yapı açıkça görülmüştür ki;kendilerinin var oluşuna sebeb olan hükümete 

ihanet etmiş ve tarihe de bir kara leke olarak geçecektir. 

-Mit başkanını,Başbakanı içeriye almaya kadar kirli işlere girildi.İşte bir tesbit; 

“Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan, "Yakın bir tarihte kapatılan özel yetkili 

mahkemeler ile TMK gereği kurulan mahkemelerde yapılan incelemelerde, benim 

aldığım sonuca göre, 2010 ile 2014 yılları arasında, 297 bin adli dinleme, 569 bin önleme 

dinlemesi olmak üzere toplam 866 bin dinleme yapılmış olduğunu tespit ettik. Bu 

çalışma halen devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, milet 

vekilleri, işadamları, gazeteciler neden dinlenir? Projeleriyle gurur duyduğumuz, 

övündüğümüz, savunma sanayinin, neredeyse bütün yöneticileri ve uzmanları, 

Aselsan'ın yöneticileri, Makine Kimya Endüstrisi'nin yöneticileri, Türk milletinin 

gözbebeği silahlı kuvvetlerimizin muvazzaf ve emekli subayları, hakkın rahmetine 

kavuşan eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Hufzullah Gültekin adıyla ve terör 
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suçuyla dinlenmiş. Bunları kim adına ve ne için dinlediklerini mutlaka bilmemiz 

gerekiyor"
31

  

*GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK SORGULANMALAR 

*Maalesef Şanlıurfa-da hristiyan erkekle Müslüman bir kız evlendirildi.Oysa 

Müslüman bir erkeğin ehli kitap bir kadınla evlenebilmesine –tercihen olmayıp 

müsaade olarak- ruhsat verilmişken,bir Müslüman kadının ehli kitap –hristiyan ve 

Yahudi gibi- bir erkekle evlenmesine müsaade edilmemektedir. 

Zira doğacak çocuk hukukta babaya tabi olmaktadır. 

-Mümtahine.10.âyette,Müslüman kadınların gayrı Müslim erkeklerle evlenemeyeceği 

bildirilir. 

-“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan 

edin. Allah, onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar 

olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar 

kâfirlere helâl değillerdir. Kâfirler de müslüman hanımlara helâl olmazlar. Mehir 

olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu 

kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikâhlarına 

tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, 

(evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin. Kâfirler de (İslâm’ı kabul eden ve sizinle 

evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah’ın 

hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.” 

-Burada bir fitneye kapılma söz konusudur. 

Fitneye kapılma herkes için söz konusu olmaktadır.Peygamberimiz bile… 

“Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan 

şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi. 

Eğer seni sebatkar kılmasaydık, gerçekten, nerdeyse onlara birazcık meyledecektin. 

O zaman da hayatın ve ölümün azabını katlayarak sana tattırırdık. Sonra bize karşı bir 

yardımcı da bulamazdın.”32 

Bu âyetin nüzulüyle ilgili olarak:” Sa'd'den rivayette o şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. 

Peygamber (sa) Haceru'l-Esved'i istilâm ederken Kureyş müşrikleri gelip onu bundan 

alakoydular ve: "Küçücük de olsa bizim tanrılarımıza ilgi göstermedikçe onu Haceru'l-

Esved'i istilâm etmeye bırakmıyacağız." dediler. Hz. Peygamber (sa) de içinden geçirdi 

ki: "Mademki beni Haceru'l-Esved'i istilâm etmeye bırakacaklar kerhen onların 

tanrıları ile ilgilensem ne olur? Herhalde benim bunu kerhen yaptığımı Allah bilip 

dururken bana bir zararı olmaz." Ancak Allah Tealâ bunu kabul etmiyerek "Onlar 
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neredeyse sana vahyettiğimizden ayırıp başka bir şeyi Bize karşı uydurman için seni 

fitneye düşüreceklerdi...." âyet-i kerimesini indirdi.  

İSRAİL TAVRI 

*İnanınız içteki ve içimizdeki yerli İsrailliler,dıştaki İsraillilerden daha beterdir. 

-Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e 

“Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.”diye 

hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti: 

“Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” 

Bu sözün doğruluğunu ve Yahudilerce rahatlığını görmekteyiz. 

Bir türlü İsrail açıkça tenkid edilemediği gibi,33 maalesef güç kabul edilmekte,Filistin 

suçlanıp terörist ilan edilmektedir. 

Gülen eğer mazlum ve haktan yana ve samimi ise,aynı bedduayı Gazzeyi vuran israile 

ve tüm zulüm altında olan İslam ülkelerindeki (Esed gibi) zalimlere de yapar. 

Gezi olaylarında başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve sonrada ölen Berkin 

Elvan için acilen taziye mesajı yazan Gülen,aynı hassasiyeti maalesef Gazze de şehid 

olan 1500 (ki hala artmaktadır) civarında kişi ve yaralanan 10 bin civarında kişi için 

günler sonrasında basit bir taziye ifadesiyle işi geçiştirmişti. 

-Oysa o İsrail Ki; - Is-rael terrorism - 

*İsrailli üç kişiyi Hamasın kaçırdığını bahane eden İsrail,sürekli sayıları artmakta,tam 

bir soy kırım yapılmaktadır. 

Şimdi de israilli bir yetkili itiraf ederek;kayıp gençleri Hamasın kaçırmadığını 

söylemiştir. 

Uydurulan bir bahane uğruna tam bir soy kırım. 

Bu israile yakışırda insanlığa yakışmaz. 

Hele hele İslam dünyasına hiç mi hiç yakışmaz. 

*1940: Almanya Nazi faşizmi sonrası yaklaşık 7 milyon Yahudiyi katletti. 

2014:Soykırım görmüş bir neslin çocuğu olan İsrailli Yahudiler her gün yüzlerce 

Filistinliyi katlediyor. Ortaya şu sonuç çıkıyor: Yahudiler Nazileşti! 

-Naziler Yahudilere zulmetti,kader ise adalet etti. 

*GÜLEN KONTROL VE GÖZETİM ALTINDA MI? 
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**Fehmi Koru, "Gülen hükümete barış mesajları yolluyor ama cemaat ve medyası bunu 

sansürleyerek engelliyor" imasında bulunmuştu. "Yoksa Pensilvanya ‘barışmak’ istiyor 

da, İstanbul mu karşı çıkıyor?” diye soran Fehmi Koru'nun iddiası Zaman gazetesi 

tarafından yalanlansa da tartışma tam gaz devam ediyor. 

*-“ Paralel yapının ‘Kainat İmamı’ Fetulah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinden 

15 senede neden sadece bir kez dışarı çıktığını soran bir vatandaş, mesajı ile birlikte 

üyeliği de silinerek sayfadan atıldı. 

“Malum hoca Amerika’ya gittikten sonra, yani 15 yılı aşkın süre bulunduğu konaktan 

sadece 1 kez hastaneye gitmek için çıkmış… Onda da sadece hastane içi ve konak önü 

görüntüleri var... Dışarıda tek görüntüsü yok... Amerika’da tonla okulu var... Ve de 

gezecek tonla yer... Yürür vaziyette olan birinin kendi okullarına dahi 15 yıl boyunca 

gitmemesi, gidememesi bana şu soruyu sorduruyor? Kimden, neden korkuyor ki 

dışarıya çıkamıyor? Amerika da yaşadığı resmen esaret değil mi?”34 

…Hükümet ile cemaat kavgasında cemaat içindeki aykırı seslerden olan Zaman yazarı 

Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen’in hükümet ile barışma girişiminde olduğu fakat 

Türkiye’deki Cemaat mensuplarınca bunun engellendiği yönündeki yorumları 

karşısında ilginç bir yanıt verdi. El Cezire Türk'e konuşan Gülerce bunun can alıcı bir 

soru olduğunu ancak yine de bu soruya yanıt vermek istemediğini söyleyerek Koru'ya 

dolaylı destek imasında bulunmuş oldu.”35 

*… "Gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile sayarak, bütün 

günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci başlatalım" dedi. 

…Geçmişi kötü yanları ile kendi tarihselliğine gömüp dünkü kavgaları şimdilerde 

yeniden kavga vesilesi yapmayalım. Toplumu değişik kamplara, gruplara ayırmadan 

vazgeçip her fırsatta birlik ve beraberliğimizi vurgulayalım 

….."Şayet didaktik bir üslup kullanmak suretiyle hassas ruhları rahatsız etmeyeceksem 

şöyle seslenmek isterim: Gelin, şu ışıktan günlerin ufkumuzu sarmasını iyi bir vesile 

sayarak, bütün günahlarımızdan tevbe edelim ve bir arınma süreci başlatalım. Bundan 

sonra olsun, insanlara karşı saygılı davranıp insanî değerleri korumaya çalışalım. 

Fikirlere hürmet edip, kim olursa olsun, herkesi kendi konumunda kabul edelim. 

Geçmişi kötü yanları ile kendi tarihselliğine gömüp dünkü kavgaları şimdilerde yeniden 

kavga vesilesi yapmayalım. Toplumu değişik kamplara, gruplara ayırmadan vazgeçip 

her fırsatta birlik ve beraberliğimizi vurgulayalım. Hâlâ gönüllerimiz, az da olsa, insanî 

duygularla çarpıyor ve pazularımız da kuvvetli ise, gelin, o heyecan ve o güçle 

birbirimizi kucaklayalım. Kırıp parçalayıp, sağa sola saçtığımız kendi parçalarımızı bir 

araya getirerek, bunları bir daha kopup dağılmayacak şekilde birbirine bağlama 

yollarını araştıralım. Bizim için her zaman birer kaba yol kesici ve gulyabânî sayılan 

kinden, iğbirardan, gayzdan uzaklaşarak, bizi halka sevdirecek ve Hakk'a ulaştıracak 

kalbin dilini anlamaya çalışalım. İşin doğrusu aylardır her biri bir zıpkın gibi sineme 

saplanan onca yalan, onca tezvir, onca iftira ve onca şeytanî plân karşısında sükûtu 

tercih edişimin sebebi milletçe böyle bir tevbeye muvaffak olabileceğimize dair ümidimi 

koruyor olmamdır. Gürül gürül konuşmak icap eden anlarda bile sadece yutkunmakla 
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iktifa edişim bozulan köprülerin bütün bütün yıkılmasının önünün alınabileceğine ve 

yeniden mürüvvet ufkuna ulaşılabileceğine olan inancımdır. Evet, sizler gibi vicdan 

genişliğine sahip fazilet kahramanlarının mütemadi gayretleriyle bir kere daha 

insanların özlerindeki ünsiyete yöneleceği, böylece sevgi ve diyalog çağlayanının 

eskisinden gür akacağı kanaatini taşıyorum. Bir zamanlar çokça gördüğümüz o nazlı 

nazlı bir araya gelişlerin ve o yürekten birbirini selâmlayışların canlanıp devam 

edeceğine inanıyorum. Yeniden her yörede o heyecanlı muhabbet nağmelerinin ve 

birbirinin meziyetini mırıldanan dillerin duyulacağını; o mütekabil hürmet ve 

muhabbet teâtîlerinin artarak içtimaî atmosferi bütünüyle saracağını ümit ediyorum." 

Bu ifadeler gayet güzel ve yerinde ifadelerdir. 

Önceden söyledikleri –beddua dahil- eğer bir darbe sarhoşluğu ve bir iktidar 

zehirlenmesi değil de ,aklı kontrol veya bir ilaç neticesinde söylenmişse âhiret yönüyle 

kurtarır,dünya yönüyle de kayıplarına saysın.. 

Ancak züccaciye dükkanına girerek kırılan kâse ve inciler eski haline getirilemeyecektir. 

Bir an bu beyan aklıma şunu getirdi;Acaba verilen uyuşturucunun !? ve aklı kontrol 

haplarının etkisinin geçip de normale dönmenin ve her şeyi daha net görme ve daha net 

bir düşünceyle anlamanın bir sonucumudur? 

Zira Hasan Mezarcı-ya da aynısı yapılmıştı. 

O zaman inad edilmesin,Bülent Arınç-ın dediği gibi,özür dilensin. 

*Başörtünün teferruat olduğunu söylemek elbette yersiz ve içi boş bir ifadedir.Zira 

ulema ve fukaha meclisinde olay detaylı bir şekilde ele alınsa normal değerlendirilir. 

Ancak topluma böyle bir fetva ve mesaj vermek,meseleyi hafife almaktır. 

İlk anlaşılan gereksiz ve fazla anlamınadır. 

Gülen bu gibi ifadelerinde ölçmeden,tartmadan söylüyor. 

Belki bu ölçüsüzlüktür ki,Ekmeleddin İhsanoğlunun da buna dayanarak olsa gerek;oda 

baş örtüsü için bir gelenek demekle;dini değil sosyal bir olay olduğunu ifade etmektedir. 

Bu ise terk edilebilir anlamınadır. 

Daha gerisinde ve diğer konularda açılan kapılarda daha ne gibi cevherlerin ! çıkacağını 

varın siz düşünün… 

-Evet,50 yıllık sermaye bir anda bitirildi. 

Ne hazin bir sonuç!!! 

*SON SÖZ 

İhsanoğlunun kazanmada hiç şansı yok.Bu taraftarlarınca da bilinmektedir. 



Dikkat edilecek tek husus;kazanmasını sağlamak için birkaç koldan entrikalara baş 

vuracaklar,kaos oluşturma yolunu seçeceklerdir. Erdoğanın hata yapmasını sağlamakla 

kalmayıp,daha öncede denendiği gibi,onu ortadan kaldırma yoluna bile gidilecektir. 

-Bu sözümü teyid eden bir belge;” İstanbul Terörle Mücadele Şubesi eski Müdürü Yurt 

Atayün'ün ifadesinde çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Atayün'ün ifadesinde, 10 

Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi paralel yapı tarafından 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı yapılması planlanan önemli bir 

provokasyonu hakim ve savcıya söylediği iddia edildi.” 
36

 

-Ve diğer bir haber:” Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan F.Y. "Bazı söylemlerinden 

dolayı Başbakan’a çok kızmıştım. Bir örgüt ile bağlantım yok" dedi. “
37

 

-Maalesef-İhsanoğluna verilecek oyların,onu getiren Doğan medyanın ve teklif eden 

chp-den başka kimsenin işine yaramayacağı düşünülmemektedir. 

-İyi insanların oluşturduğu koca bir cemaat,Fuat Avni Mahlasıyla yazan –ne idüğü 

belirsiz,şaibeli) Emre Uslu ve de Önder Aytaç-ın peşine sürüklendi. 

Milletin teveccühünü kazanmış Erdoğana cephe alınıp,düşman olundu. 

-Az bir kesimde olsa İhsanoğluna verme gerekçesini şöyle ifade etmektedirler: 

Ak parti İslamcıları temsil ettiği için,onun karşısındaki demokratlara vermek 

gerek,deniliyor ve Chp-Mhp ve etbaı da demokrat kabul edilerek onlara veriliyor. 

Madem öyle neden şimdiye kadar şer cephe kabul edip bir asırdır mücadele ettiğin 

insanlarla kirli işte ortak oluyorsun ki? 

Hem ak partinin içinde Süleyman Soylu gibi bir çok demokrat parti mensubları da 

mevcuttur.Neden onları görmüyorsun? 

İnanın şu anda titremek gerek ve tam bir akıl tutulması yaşanmaktadır. 

Yapılanlar görülmeksizin  bir inad uğruna basiret körlenmesi,anlayış zehirlenmesi 

yaşanmaktadır. 

-Birilerinin çıkardığı cehalet ?! gömleğini,diğer birileri ısrarla giymeyi sürdürmektedir. 

Hala demokrat ve İslamcı ayrımı yapıp,ölmüş ve  kapanmış olan demokratlığı 

sürdürmektedir. 

Bizler 1970-lerde değiliz.Belli ki birileri hala oralarda seyretmekte,o günleri 

heveslenmektedirler. 

-Ne gariptir ki;bunlar içerisinde aynı kişiye başbakanken verebilmiş olduğu 

halde,bugün İslamcılığını !? bahane etmektedir. 
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Bu zihniyetle geçmişi kusurlu görüp ittihad-ı islâmın bile gerçekleşmesi söz konusu 

olamaz.Çünkü dillendirilecek kusurlar çoktur. 

-Üç mesele olan;İman-Hayat-Şeriat dönemlerinin üçüncü devresinde bulunmaktayız. 

Geniş düşünülmelidir. 

-Mısır modeli oluşturulmaya çalışılacaktır. 

-17 ve 25 Aralıkta başarılamayanlar daha alçakça yollarla denenebilir. 

-Milyonlar birlere feda edildi.Birlerin yaptığı yanlışlara destek olundu,suskun 

kalındı,gizlide olsa desteklendi. 

Milyonlar heder edildi,hayal kırıklığına uğratıldı,menfi insanların eline kozlar verildi. 

Başbakan da dahil bir çok kişiyi gizlice dinleyen polislere destek olundu,sahiplenildi. 

Milyonlar menfi on-on beş kişiye feda edildi.Zaten suçsuzlarsa beraat ederler,suçlu 

iseler de cezasını çekerler. 

Basiretli davranılmadı. 

-Dün Fatih-in iki oğlundan biri olan Cem Sultanı diğer oğlu Sultan Beyazıd-a karşı 

kullanan Fransa ve daha sonra Roma ve dolayısıyla batı,bu gün Gülen-i Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan-a karşı Abd ve Avrupa bir tehdit unsuru olarak 

kullanmaktadır. 

Maalesef bu hazin hal edebiyatımıza da yansımıştır.Cem Sultan Beyazıda yazdığı şiirde; 

*“ Sen  pişter-i gülde yatasun şevk ile handan 

     Ben kül döşenen külhan-ı  mihnetde sebeb ne?..” 

Bayezıd’da cevaben; 

   “Çün rûz-i ezel kısmet olunmuş bize devlet  

     Takdire rızâ vermiyesün böyle sebeb ne?.. 

     Haccü’l Haremeynün diyüben da’vi kılarsun 

     Bu saltanat-ı dünyevîye bunca taleb ne?..’’ 

-17-25 aralık çıkışı,orta doğudaki Işid çıkışı gibidir.Tıpkı hariciler gibi. 

-E.İhsanoğlu ise 17-25 Aralık projesinin devamıdır. 

-Dış güçler yanıldı.Şimdiye kadar darbelerde solu ve menfi kişileri kullananlar,bu sefer 

inancı olan insanları kullanarak başaramadılar. 



Zira inancı olan insan ne kadar da bozulsa,yanlışa kolay imza atamaz,bir yerden açık 

verir,pot kırar.  

-Yüz yıl önce şekillendirmenin yenileme faaliyetidir bütün bunlar. 

O zaman düzenlemede diğer bir ifadeyle düzenin bozulmasında bizler rol almamıştık, 

şimdi ise rol alma ve düzenlemeye katılma zamanıdır. 

-İnsanlık tarihi boyunca çoğunlukla sürekli soldan gelen şeytan,bu sefer sağdan gelmeye 

başladı. 

MEHMET ÖZÇELİK 
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TAKSİM-AT/BÖLME İŞLEMİ 

*Nemrudun ateşini söndürmeye giden karıncaya nereye gittiği sorulduğunda cevaben; 

Nemrudun ateşini söndürüp,İbrahimi kurtarmaya,demiş. 

Bu ağzındaki bir damla su ile mi? dediklerinde; 

En azından tarafımı ve safımı belli edip,Nemruttan yana olmadığımı 

gösteririm,demiştir. 

-Taksim yürüyüş parkı olayları da safları belli etti. 

Kaynak yapanlar hep deşifre oldu. 

On yıldır içindeki kirliliklerini biriktirenler,bir defa da kusmuş oldu. 

Faiz lobisi,uyuşturucu,pkk,dış sermayedarları,içki sektörü hep aynı noktada birleştiler. 

*Dağı terk eden pkk,eğer taksime gitseydi,Kızılay-a girseydi,şimdikinden farklı ne 

olurdu.Bundan daha korkunç olmazdı. 

*Bunlar kendilerini afişle çapulcu tanımlamaktadırlar. 

*1960-70 yıllarında kaldığım,1980 ve 2007-de gittiğim İstanbul-da gezilecek gayet çok 

yer var.Gezi bahane,sessiz darbe şahane!!! 

*Maksad Tayyib Erdoğan ve hükümetinin devrilmesi amacıyla kirli ellerin işi 

karıştırmasıdır. 

*On yılda bir darbe yapmaya alışmış olanların,tahammül edememeleriyle, 

kudurmalarıdır. 



*İşin planlı bir senaryo içerisinde yürütüldüğü açıkça görülmektedir. 

*Cnn-in 7-9 saat süren tahrik edici haber yapması.Yalan haber sunması,Cıa ajanlarının 

cirit atıp,işi 4 ay öncesinde planlanması her şeyi gün yüzüne çıkarmaktadır. 

*İranda bulunan bir spiker,televizyonda yaptığı konuşmada,Çalıştığı televizyon 

yöneticisinin,Türkiye-deki olaylar için,-Türkiye Baharı-demesini isteyip,zorlaması 

üzerine,görevini bırakmak zorunda kalmıştır. 

*Taksim olaylarında ilk sevinen,İsrail olmuştur. 

*Kuyruğu yakalanan Ergenekon terör örgütünün,baş ve gövdesinin kıpırdanmasıdır. 

Taksim talebi,seviyeli bir taleb değil,tam bir oyun ve senaryodur. 

Biz bu filimleri bir asırdan fazladır hep seyrediyoruz.Abdulhamid-den beri 

sahnelenmektedir. 

*Özellikle 1950-den beri onar yıllık darbeler,on yıllık gelişmeler hep kesintiye 

uğramakta,yapılanlar da ortadan kalkmaktadır. 

*Orduyla darbe yapamayanlar,sivil darbeye soyundular. 

*Dünyaca darbeleriyle meşhur Soros-a,başarısız olan azerbeycan  darbe teşebbüsünden 

sonra,-Kendisinin mi yaptığı sorulduğunda cevaben; 

-Ben sadece para veriyorum.-demiştir. 

Taksim olaylarında da Soros vardır.Ekibi bulunmaktadır. 

*İçki sınırlaması,Bazı kararların alınması,Suriye zulmünün unutturulması,ört bas 

edilmesine yöneliktir. 

*Eğer yüz bin insanı öldürüp,milyonları yerinden eden Esed ,trilyonları ödeseydi bu 

kadar başarılı olamaz,kendini unutturamazdı. 

*Özgürlük hava,su,gıda gibidir. 

*Haklar haksızlık yapılarak aranmaz. 

*Trilyonlarca maddi zarar verilmiştir. 

*Eğer başörtüsü,imam hatiplerin haksızlığa uğramasından dolayı,haksızlığa düşülmüş 

olsaydı,Taksim olayları gibi olmazdı,daha dehşetli olurdu. 

Hak ihlal edilerek, hak aranmaz. 

*Maalesef cennette ağaçla başlayan –ağaca yaklaşmama günahı,şeytanın fısıldamasıyla 

başlamış,yine şeytanın birilerinin kulağına fısıldamasıyla ,dünyanın sonuna doğru yine 

ağaç bahane yapılmıştır.Her halde kıyamette ağaçtan kopacaktır. 



Oysa 2.711.637 ağaç dikilmiştir,on yılda. milyarca ekilen ağaçlar görülmemektedir. 

 *Bu durumda Başbakan Erdoğan-a yüklenenlerin misali şuna benzer; 

Bir mahalle bekçisi her ne kadar tembel ve suçlu da olsa,görevini yapmasa dahi, dağdan 

saldıran ayı sürülerine karşı tedbir almayıp bekçinin sorgulanması yoluna 

gitmek,ayılara yardım etmektir. 

Şu anda saldıranların unutulması,hırsızın değil,ev sahibinin sorgulanması,tam bir 

insafsızlık,cehalet ve seviyesizliktir. 

Bu olaylardan bir ay önce veya bir ay sonra bazı hatalarının tenkid edilmesi gayet 

normaldir. 

Ancak yapılanları sezmeden,yapanlara manen destek olmak,tam bir basiretsizlik 

örneğidir. 

*Bediüzzamanın dediği gibi;” Biz ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz-fakat 

kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin; kılıçlarından gelen fayda 

bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebîlerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat 

ettiler ve zındıkları yetiştirdiler.”38 

*Muhalefetin seviyeli bir muhalefet yaparak teklifler vermemesi,hükümetin gazını 

almaması,taraftarlarının ve muhaliflerinin gazı almaya çalışırken,her tarafı 

kokutmalarına sebep olmuştur. 

Hala da burnumuza pis kokular gelmeye devam etmektedir!!! 

Zira muhalefetin iktidar olmasının tek yolu darbelerdi.O da elinden gidince gayrı meşru 

her yolu,kendince meşru görmektedir. 

Pembe devrim.Devrim ve darbe el değiştirdi. 

*”Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. 

Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten 

vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara 

uğrayanlardır.”39 

*”Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü'min hiçbir zaman anarşîye 

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

anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar 

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

olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır. “40 

MEHMET ÖZÇELİK 
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TOKAT 

*Aslında en sona eklemeyi düşündüğüm şu cümleyi,içimin yanan ateşini bir nebzecik 

olsun söndürmeye sebeb olur düşüncesiyle ilk cümle olarak başa koydum; 

Hükümeti ve Erdoğanı sandıkta değil de gayrı meşru bir şekilde devirmeye çalışan ve 

özellikle buna içte destek olup çaba gösterenler namerttir ve mel’undur. 

Dünya ve ahirette mahcup ve perişandır. 

*Bediüzaman bir beyanında şöyle der:"Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin 

hiffeti, ötekinin sıkletine geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile 

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

Türkiyenin on yıldan fazla büyümesine müsaade edilmiyor.Mutlaka büyük bir entrika 

öne sürülüyor,akamete uğratılıyor. 

*Cemaat dersane uğruna çok rahat Erdoğanı devre dışı bırakma senaryosuna sahip 

çıkacakların menfaatları doğrultusunda taraf olmuştur. 

*Bediüzzaman;” Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim 

Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükumet-i hazıraya müracaat maddesi ise:  

Evvela: Biz, imanı kurtarmak ve Kur'ân a hizmet için, Mekke de olsam da buraya 

gelmek lazımdı. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler 

hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine 

hizmet için burada kalmaya Kur'ân dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.  

Saniyen: Bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan 

ediyorsunuz. "Mısır da, Amerika da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz" 

dersiniz.  

Aziz, dikkatli kardeşim,  

Biz, insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsn-ü zan ve ikram ve 

tahsinlerinden mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan 

şöhretperestlik ve cazibedar bir hodfuruşluk olan tarihlere şaşaalı geçmek ve insanlara 

iyi görünmek ise, Nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu 

arzulamak değil, bilakis şahsımız itibarıyla ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'ân ın 

feyzinden gelen ve i caz-ı manevisinin lemeatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve 

tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek 

yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve İmân 

noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, 

göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. 



*Pakistan Maarif Nazır Vekili Ali Ekber Şah, Üstad’ı Emirdağ’da ziyaret etmiş, 

kendisini Pakistan’a davet etmişti. Orada kendi emrine her türlü imkân, radyo 

istasyonu ve matbaa vereceklerdi. 

Üstad, “Kardaşım Ali Ekber Şah! Bu hizmetleri göğüs göğüse yapmak icap ediyor. 

Siperin arkasında hizmet olmaz. Esas hastalık burada başladı. Ben Mekke’de de olsam 

buraya gelirdim. Asıl hizmet buradadır, cephe buradadır.” cevabını verdi. 

*Bir talebesi Hicaz’a yerleşmek istiyordu: 

“Hicaz’a gitmek istediğimi söyleyince ‘Niye?’ diye sordu. ‘Efendim’ dedim, ‘memleketin 

hâlini görüyorsunuz. Gittikçe daha fenalaşacak. Orada olsam çocuklarım da kurtulur, 

ben de…’ dedim. 

“Kardeşim’ dedi, ‘ben orada olsam buraya gelirdim. Âlemi İslâm kapısının kilidi, 

Türkiye’dir. Bu kilit bu kapıyı âlem-i İslâm üzerine açar. Kat’iyen buradan gitmek için 

izin yok!’ dedi.” 

*Eğer bu memlekete hizmet edilecekse,uzaktan kumandayla değil,bizzat şaibe ve 

kanırılmalardan uzak bir ortamda hizmetler sürdürülür. 

Aksi takdirde çok başlı bir hizmette,çok gürültülü sesler çıkar. 

*Mısırda Mübarek-i devirenler,Sisi-nin gelmesini mi amaçladılar. 

Mısırdaki 2004 yılında kurulan Kifâya yani –yeter- , -hürriyet - adlı değişim faaliyeti 

bunun alt yapısını oluşturup,yolsuzluk ve yoksulluğu seslendirdi. 

Bu gün Türkiye-de de Ergenekonu devirenler,yerine yolsuzluk bahanesi altında bir Sisi-

yi mi getirmeyi amaçlamaktadırlar? 

*Reşit Haylamaz Peygamber Efendimizle ilgili eserinde; 

…Ancak O’nun hedefi, öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp, ümmeti 

arasında da, kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul 

etmese bile “La ilâhe illallah” diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü O, “Kim, Lâ 

ilâhe illallah derse, cennete girer.” buyuracaktı. Daha baştan O (sallallahu aleyhi ve 

sellem), bunun için yaratılmış ve onun için de, ilk yaratıldığı hâlde gelişi sona denk 

getirilmiş; peygamberlik güftesine kafiye koyacak Son Sultan olduğu için de, bedeniyle 

ruhunun buluşması risâlet açısından en sona bırakılmıştı. “
41

 

Tashih ve tavzihe ihtiyacı olan bir ifadedir. 

Acaba cemaatın çok tenkid edilen gayrı Müslimlerin de cennetlik olduklarını mı 

seslendirmektedir? 

*Şu anda bir-leş-meleri mümkün olmayan çevreler,tam bir kirli ilişkiler içerisinde 

hareket etmektedirler. 
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Haberlerde aynı kirli ilişkileri ve taraflı haberleri ön plana çıkararak,tam bir haber 

kirliliği içerisine girilmiştir. 

*Bu operasyonlar devletin ve toplumun önemli gündemlerini değiştirme amaçlıdır. 

Mesela bu günlerde ayasofyanın açılması gündemde idi.Belki de ayasofyanın gündem 

oluşturulmasıyla açılması söz konusu idi.Şu anda o gündem kimsenin gündeminde 

bulunmamaktadır. 

*Dershanelerin gündeme gelmesi ise,eğitimdeki değişimin önünün tıkanması amaçlıdır. 

*Türkiye-deki eğitimin sürekli kaportası,vitrini,görüntüsü değiştirilmiştir.Bir asırlık 

çürük olan motoru indirilip de reflekte edilmemiştir. 

Eğitim çürük motorla yürütülmeye çalışılmaktadır. 

*Bazı soruları sorup cevap aramak,cemaatın ise buna açık ve net bir cevap vermesi 

gerektir; 

-Cemaat kabuk mu değiştiriyor? 

-Cemaat büyük mü oynuyor? 

-Cemaat oyuna mı geliyor? 

-Cemaat el mi değiştiriyor? 

-Cemaatın dönemi mi bitti? 

-Cemaat neden batıya açıldığı kadar doğuya açılmıyor? 

-Cemaatın abd,Avrupa,İsrail gibi devletlere bakışı nedir? 

-Cemaatın atatürke,inönüye,bir asırlık tarihimize,rejime,laikliğe,başörtüsüne, 

Müslüman olmayıp yani peygamberimize ve Kurana inanmayan ehli kitaba bakışı 

nedir? 

-Diyalogtan kasıt nedir?Dinlerin birleştirilmesi söz konusu mudur,nasıl olacaktır? 

-Türkiye-deki eğitime bakışı nedir? 

-Dünya kardeşliğine soyunurken,cemaatlere bakışı ve ittihadı İslam düşüncesi var 

mıdır? 

-Baş örtüsü bir füruat mıdır? 

-Cemaatın siyasetle ilgisi,ekonomik açıdan büyümenin sonraki safhaları,cemaatın 

kontrolü nasıldır?Bu doğrultuda cemaat hele hele bu kavgalardan sonra geleceğini nasıl 

görmektedir? 



-Ve Hocam bu beddua sana hiç mi hiç yakışmadı…Bedduanı dua ile tashih et,tadil et. 

-Sadeleştirmeye devam edecek misiniz?Bu tahrif işine müdahale etmeyecek misiniz? 

*Rejimi korumayı amaçlamanın dışında derde devadan gayrı her çözümü deneme 

tahtası gibi uygulayan eğitim sisteminin değişiminde en büyük engel sol kesim olması 

beklenirken,maalesef çözüme ve daha iyi ve köklü eğitime yönelmeyen cemaat kendisini 

geliştirme değil de,mevcudu koruma derdine düşmüştür. 

*1970-lerde sağa ve sola silah veren aynı eller,bugün ergenekonu vurup kuyruk acısını, 

kin ve nefreti oluştururken,şimdide sağı tahrik edip,sağı vurmakta,birbirine 

kırdırmakta ve sağdan vurmaktadır. 

*İnternete yansıyan Hoca efendinin konuşmaları,bir holdingin patronu gibi 

görünmektedir. 

Belli ki hoca efendi maddi ve siyasi bir platforma iyice çekilmiş.Görüşü alınmak üzere 

sürekli bağlantı kurulmaktadır. 

*Gerçekten Türkiye-deki oyunun tutmaması Mısırı vurdu. 

Türkiye mısır-laştırılmaya çalışılmaktadır.Burada da Erdoğan devrilerek belirlenen Sisi 

devreye konulacaktı. 

O Sisi belki de Sarıgül idi. 

*Eğer bir iç muhasebe yapmak gerekirse,cemaat millet nezdinde kaybettiği o olumlu 

kazancını acaba geri ne kadar zamanda kazanabilir hatta kazanabilir mi sorusunu 

sormak gerektir. 

*Durumlar hiç eskisi gibi olur mu? 

Veya eskisi gibi olması için ne ve neler yapılmalıdır? 

*Rüşvet ve yolsuzluk kaybı üzerinde yapılan yorumlarla beraber,cemaatın kaybı ondan 

çok daha büyük değil midir? 

Cemaat milletin kendileri hakkında konuşulan olumsuzluklarına olumlu ve net cevaplar 

vermelidir… 

*Cemaat ciddi ciddi düşünmelidir;aslında Erdoğana vurulan darbeden daha çok,bu 

yapılanlardan en çok kendilerine ve millete darbe vurmuş olmuyorlar mı? 

*Şu an bitirilmeye çalışılan pkk terörünün bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışanlar,hem 

içte ve hem dışta kumpaslarını kurup işletmektedirler. 

Hem de birkaç cepheden cemaat bu tozlu ve kirli ortamdan çıkmalı,geri durulmalıdır. 

Zira  fatura hep cemaate çıkarılmaktadır. 

Hissi davranışlar hisleri tahrik etmekte,aklı örtmektedir. 



*Hava durulup tozlar gittikçe;dershanelerin kapatılması,rüşvet ve yolsuzluk olaylarının 

bir bahane olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda da bunu ön plana çıkarıp savunanların da dürüstlüklerinden şüphe edilir 

olmaktadır. 

Geçmişten günümüze yapılan küçük veya göz ardı edilen hatalarda üst üste konulunca 

şüpheler ve şüphelenmeler daha da artıp yoğunluk kazanmaktadır. 

Haklı insan;milletin hak ve hukukunu kendine feda ettirmez,kendi hakkını millete feda 

eder. 

*Şimdiye kadar söylenenlere karşı millet olarak hep savunmaya geçiyorduk ancak şimdi 

savunma pozisyonu da çöktü.Sadece ihtiyat ve müsbet hareket tavsiyesinde 

bulunulmaktadır. 

*Sormak gerekmez mi;Çölaşana ve Çevik Bire yazılan o iltifatkâr yazıların amacı ne idi 

ve neticede bir makes buldu mu? 

Oysa verilen cevaplar olumsuz ve yapılan işler menfi olarak devam etmiştir. 

Bu bir ölçülü ve müsbet bir davranışa girer mi?  

Değer mi? 

O seviyeye düşmeye? 

*Aslında kendim bu yazının seçime çok yakın bir dönemde yazılabileceğini düşünürken, 

cevap çok erken geldi.O da hiç saklamadan… 

Hocaefendi,The Wall Street Journal'a verdiği röportajda; 

“Eğer bir ittifaktan bahsedilecekse bu demokrasi, insan hakları ve özgürlükler etrafında 

olur -siyasi partiler ya da adaylar için olmaz. 2010 yılındaki Anayasa referandumunda 

Avrupa Birliği'ne üyelik şartlarına paralel yapılan demokratik reformları daha önce 

CHP yapmış olsaydı, onları destekleyeceğimi söylemiştim.” 

Ve gittikçe netleşen bu taraftarlık,safını ve tarafını belli etme olayı vahametin 

boyutlarını arttırmaktadır. 

Aynı düşüncede olan bir insanın tarafını belirtip söylemesinde elbette bir beis 

yoktur.Parti kurup terbiye çerçevesinde reklamını yapabilir. 

Bu ifade bir asırlık bir zihniyeti tanımamak veya önemsememek anlamına gelmektedir. 

Chp-de ne değişti ki hoca efendinin fikrinde birden bire bir değişme oldu. 

Acaba bu durum bir değerler yıpranması,akıl kirlenmesi,basiret körlenmesi olmaz mı? 

Bir kimlik değişimi midir? 
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Yoksa bir eksen kaymasımıdır? 

*Bediüzzaman bir tesbitinde;” Hem üç mesele var: biri hayat, biri şeriat, biri imandır. 

Hakikat noktasında en mühimmi ve en âzamı, İmân meselesidir.  

Fakat, şimdiki umumun nazarında ve hal-i âlem ilcaatında en mühim mesele hayat ve 

şeriat göründüğünden, o zat şimdi olsa da, üç meseleyi birden umum rû-yi zeminde 

vaziyetlerini değiştirmek, nev-i beşerdeki câri olan âdetullaha muvafık gelmediğinden, 

herhalde en âzam meseleyi esas yapıp, öteki meseleleri esas yapmayacak; ta ki İmân 

hizmeti safvetini umumun nazarında bozmasın ve avamın çabuk iğfal olunabilen 

akıllarında, o hizmet başka maksatlara âlet olmadığı tahakkuk etsin.”buyurur. 

Şu an başta Türkiye ve İslam dünyasındaki bu sancı,üçüncü devre olan şeriat yani 

ittihad-ı İslam yani başta Türkiye olmak üzere zincirleri kırılan İslam dünyasının dünya 

siyasetinde rol alma zamanıdır. 

Bu da sancılı geçmekte,içte ve dıştaki entrikalarla engellenmeye çalışılmaktadır. 

*Menderese on yıl direnildi,Özala on bir yıl,Erdoğana ise,on iki yıl direnilerek al aşağı 

edilmeye çalışılmaktadır. 

Hükümet yıkılırsa başta tüm inançlı insanlar,içte de dışta da bunun altında kalır. 

En çok da cemaat bu yıkımın altında kalmış olur. 

Eskisi gibi olmayacağı bir hakikat iken,geleceği de olmayacak,içte ve dışta 

kaldırılamayacak ağır itham ve töhmetler altında kalacaktır. 

*Hoca efendi başta olmak üzere cemaat istikameti muhafaza edemiyor,zik-zaklar 

çiziyor. 

Ehli sünnetin görüşlerini tam yansıtmıyor.Bazı indi görüşler sırıtıyor. 

Şimdiye kadar bu olumsuzluklar hüsnü zandan dolayı tevil ediliyordu ancak bu gün 

tevil edilecek tarafı kalmamıştır. 

*Cemaatın son başbakan Erdoğana dokunmanın öncesine kadar hep müsbet manada 

değerlendirildiğini görürüz. 

Ancak Erdoğanı direk hedef almakla cemaat büyük bir hata yapmış,kendi ipini kendi 

çekmiş.İçindeki bir çok değerli insanı da hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Yanlış duvara toslamıştır. 

*Ne kadar manidar değil mi? Mısırda meşru hükümete karşı darbeci Sisi-yi 

destekleyenler ezher hocaları olmuştur. 

Türkiyede de hükümete karşı bu durumu üstlenen hoca efendi olmuştur. 

Gayrı meşru fiile,meşru kılıf.Zinaya mut’a nikahı. 



*1970-lerde yeni asya gazetesinin hizmet amacıyla kurulmasında bir çok insan 

yüzüğünü,bileziklerini verdiler. 

Maddi ortaklığa ve siyasete girildi.İhlas kaçtığından bir çok badireler,kopmalar yaşandı 

ve hâla da devam etmektedir. 

Ondan çok daha büyük olan cemaat ise zenginleşmenin verdiği güçle medyayı, siyaseti, 

devleti kontrol etmeye,dizayn etmeye çalışıyor. 

Çok badire ve kopmalar onu da beklemektedir.Çünkü cemaat içerisinde çok renkleri 

barındırmaktadır. 

*Cemaat bu renk cümbüşü içerisinde tüm birimleriyle gerçek rengini tanımlamalı, 

netleştirmelidir. 

Cemaat bu büyük birimin hangi cephesindedir? 

Samimi,fedakâr,himmet sahibi,vs duygularıyla hareket eden; 

-Cemaatın her bir ferdinin paralarıyla kurulan tv-sinde yayınlanan iki filimde safi 

zihinleri bulandıran tecavüz olayını ekrana taşıyan; 

-Siyasete müdahale eden; 

-Toplumdan ve inanç değerlerinde farklı çıkışlarda bulunan….??? 

-Yoksa cemaat büyüdükçe kontrolden mi çıkıyor? 

Cemaat imaj zedelenmesini hızla tamir etmelidir.İletişimde kopukluk yaşamaması 

gerekmektedir. 

Her konuşanın cemaatı temsil rolü belirlenmelidir.Saf ve samimi olanlar olmayanlardan 

ayrıştırılmalıdır.Oyuna gelinmemelidir. 

*Düşünüyorum da,cemaatın içerisinden sert çıkışlar görülmektedir.Bu durumda,acaba 

cemaatta mı kirlenme oluyor yoksa cemaat kirlerini mi atıyor? 

*Türkiye ye Mursi aranmaktadır.Cemaat buna alet olmaktadır. 

Erdoğan yıkılırsa cemaat lanetlenir,lanetlik olur. 

Tıpkı hocanın yaptığı lanetin yerini bulması gibi,zira o lanet aksine döndü.Havada 

kalamazdı.Milletin destek ve teveccühünü almış bir kişiye yapılan dualar bedduayı 

reddetti. 

*17 Aralık öncesi hoca efendi ile,sonrası hoca bir olmayacaktır. 

*Aman ha hoca!Bu saatten sonra –hazer et- Türkiye ye gelme!!!Geleceğini de 

zannetmiyorum.Eski teveccühü bulamazsın.Zira artık onlar tarihte kaldı.Ücretini 

aldın,geriye beddua kaldı. 



*Değerli arkadaşım Eylül ayının başında oğluna;-Oğlum aman ha,Mehmet hocanın 

yanında her şeyi konuşma,o yazardır,sonra bunları yazar.”demişti. 

Doğruymuş…Keşke  o konuda gösterilen bu basiret,şu an düşülen duruma düşülmeden 

önce de görülseydi. 

*Önce bu millet aç bırakıldı ve daha sonra da her önüne gelene araştırmadan 

atlamalarına neden oldu.Bu millet bir asırdır manevi kıtlık yaşadı.Yetersiz ve sağlıksız 

yaşantı ve inançlar artmaya başladı. 

-Aldatanın aldatmasına mı kahrolasın,aldananların aldanmasına mı yanasın? 

-Bahçesine su verilmeyen bu millet hem soldu ve hem de sağlıklı sular ile beslenmedi. 

Kayıp ve kaybeden,kaybettirilen nesiller oluştu. 

*İktidar savaşları tarih boyunca devam etmiştir. 

Az bir muktedir olup palazlananlar,devlete baş kaldırmış,iktidarı ele geçirme çabası 

içerisine girmiştir. 

Bunun için de her türlü entrikalar çevrilmeye başlamıştır. 

*Türkiye de silkelenmeyen en önemli kurum Mit-dir. 

O kadar darbe oldu,mit neredeydi? 

Hizbullah ve pkk türedi,mit neredeydi? 

Türkiye-de olumsuz gelişmeler olurken,mit bunun öncesinde hangi makamda olduğu 

bilinmemektedir? 

Şimdi ise mit-i kontrol edebilecek,başbakanın en güvendiği Hakan Fidan geldi,bu sefer 

mit değil,Hakan Fidan hedef oldu. 

Önceden neden mit hiç hedef alınmamıştı? 

Birileri mit-in iyi kullanamamasından mı rahatsız? 

Yoksa cemaat onun için mi devreye konuldu? 

Önceden ordu devreye giriyor,ordunun mit-e atadığı kişi devreye giriyor,darbe 

oluşuyordu. 

Ya şimdi? 

Özel sektöre işler verildi? 

Cemaat iyi senaryoydu!!! 

*Maalesef,tarih hep tekerrür ediyor. 



Senaryo hep aynı,oyuncular değişik… 

-Kılıçlar çok önceden çekilmişti.Dershane ve yolsuzluklar sonradan çıktı ve devirmeye 

bahane oluşturuldu.Başka bahaneler de her an zihniyeti gerçekleştirmek için devreye 

konulacaktır. 

Tarih yapanları da buna alet olanları da affetmeyecek,tel’in edecektir. 

Öyle hazin bir durumla karşı karşıyayız ki,bazılarının;-sanki hoca bugünler için 

hazırlandırılmış,bekletilmiş görüşünü seslendirmesine sebeb oluyor. 

*Başbakan Erdoğan'ın siyasi danışmanı Yalçık Akdoğan Yeni Şafak gazetesindeki 

yazısında yaptığı tesbitte cemaatın tavrını şöyle izah etmektedir:” Nasıl (PKK'nın 

Suriye kolu) PYD radikal örgütlerle savaşıyoruz diyerek kendisine uluslararası 

meşruiyet sağlamaya çalışıyorsa bu yapı da radikal/siyasal İslamcılıkla mücadele 

ediyoruz diye kendisini pazarlamaya çalışmaktadır. 

Klasik Nurculuk hareketinin böyle bir hedefi, amacı veya yöntemi söz konusu 

değildir.”42 

*Cemaatta iktidar kavgaları erken başladı. 

*Farklı renkleri içinde barındıran cemaatın,renkler kavgası başladı. 

*İsraili otoriter gören cemaat,neden başbakanı otoriter olarak görmemektedir? 

*Cemaatın yaptığı;Osmanlıdaki kardeş kavgasını hatırlatmaktadır. 

*Hoca efendi Türkiyenin iç işlerine yaptığı bu müdahalenin onda birini,İslam dünyasına 

zulmü reva görenlere neden yapmamaktadır? 

*Askeri Darbe yolları kapanınca cemaat bacasından hatta kapısından girme yolu 

denenmektedir. 

*Cemaat nisbeten siyasete müdahil olmakla ölümcül yara alırken,siyasete girmesi 

halinde de kapanmaz yara ile kendi ipini çekmiş olur. 

Cemaatın intiharı olur. 

Elmas gibi hakikatları,cam parçalarıyla değişmiş olur. 

*Paralel yapı,yumuşak geçişlerle yaptığı büyümesini,ani bir değişim ve düşünceyle sert 

geçişe döndürmesi kırılma noktasını oluşturdu. 

Beddua da onun kopmasına sebeb oldu. 

Oysa Bediüzzamanın dediği gibi;” O vâiz ve âlim zâta benim tarafımdan selam 

söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını, başım üstüne kabul ediyorum. Sizler 
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de, o zâtı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse 

de bedduayla da mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada 

kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü, daha 

müthiş düşman ve yılanlar var.  

Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i 

ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün 

olduğu kadar,- ve izâ merrû bil lağvi merrû kirâmâ- . 

düsturunu rehber edininiz.  

"Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhâfaza 

ederek oradan geçip giderler."43  

*Bugünlerde gündemde olduğu üzere; Şeyzade Mustafa-nın öldürülmesi meselesinde 

olduğu gibi;Osmanlıyı dışarıdan yıkamayanlar,Şeyzade Mustafa-yı kandırarak, 

babasının yerine göz dikmesini sağlayarak bunu yapmaya çalıştılar. 

Şehzade Mustafa bunu canıyla ödedi. 

Şimdiki hükümeti dışarıdan yıkamayanlar,onu cemaatla yıkmaya çalışmaktadırlar. 

Cemaat ise bunu telafisi mümkün olmayan bir kayıpla ödediler. 

*Türkiyede ergenekonun yeri boşaltıldı.Yeri doldurulmaya çalışılıyor.Bu konuda 

cemaat öne sürülüyor. 

Cemaat sayesi altında yine hükümet hedef alınıyor.Önce onu devirip,sonra farklı bir 

kaos planı uygulamak. 

Seyyid Kutup ve ihvanın Kral Faruk-u devirmek üzere Abdun Nasır-la ortaklık kurup 

darbenin gerçekleşmesinden sonra ilk icraat olarak Seyyid Kutup ve kırk bin ihvan 

üyesi idam edilmiştir. 

Oyunlar hep aynı oyun,oyuncular değişik,basiretler bağlı. 

*Kirli insanlarla ittifak kuruluyor. 

Solun yapamadığı yapılıyor.Sol kesim bu durumdan çok memnun hatta cemaatın 

avukatlığını bile yapıyor. 

*Dilim pek varmıyor,teşbih biraz ağır da gelse anlaşılması için şu bir gerçektir ki;dün 

Osmanlıya karşı Şerif Hüseyin-i kullanan İngiliz ve Fransızlar,bugün İsrail ve bir çok 

Avrupa ülkesi  hükümete karşı Hoca efendiyi kullanmaktadırlar. 

Korkarım ki akibette ondan daha ağır olabilir. 

*Korkarım ki şeytanın avukatlığı yapılıyor!!! 
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Hak yola batıl araçla gidiliyor. 

Yıkıma ortak olunuyor.Kirli insanlara alet olunuyor.Hakim ve savcıların işini yapmaya 

koyulunuyor. 

1980 ihtilali için kullanılan Mhp ne ise,bu gün cemaat aynı ve daha korkunç bir 

pozisyondadır. 

Dünya ergenekonunun değirmenine su taşınıyor. 

* Askeriye de ,adliyede,dış işleri gibi bir çok kurumda tasfiye yapılmış,mit de ise pek 

duyulmamıştı. 

Oysa olan tüm darbelerde,darbeleri haber vermeyen veya kamu oyuyla paylaşmayan 

mit nerede idi? 

Mit-in de darbelerde payının olmaması elbette mümkün değildir.. 

Sadece Kozanoğlu deşifre olmuş,oda hapis süresinde mahkemeye çıkmadan öldürül-müş 

idi. 

O halde içinde tasfiye olmayan mit-in şimdiki durumu nedir? 

Mit nerede durmaktadır? 

Bir çiçekle bahar gelir mi? 

Bir Hakan Fidan-la bu iş rayına girer mi? 

Buna bile tahammül edilmemektedir? 

Mit darbelerin,rejimin kara kutusudur. 

Yaptığı hizmetlerle askerin önüne çıkan,önde giden emniyetin yerini,şimdi de mit mi 

alacak? 

Kirli işleri çözen emniyette,kirli işlere rastlanması düşündürücüdür? 

Şimdi ise bu kirli işleri mit-in çıkarması ise ibretlidir. 

*Şimdilerde başta emniyet içinde yapılan cemaata aid kişilerin menfilikleri elbette 

cemaata mal edilemez. 

Ancak cemaat burada bunu bazen yarım ağızla bazen susarak tekzib etme yoluna 

gitmemektedir. 

Çoğu zaman suskunluğunu tercih etmekte,bazende savunma pozisyonunda 

bulunmaktadır. 

Cemaatın yayın organları bunun peşine düşmeyi bırakmış,düşenlerin peşine düşmeye 

başlamıştır. 



Her ne kadar ok yaydan çıksa da,yol yakınken dönülmeli,telafi yoluna gidilmelidir. 

Yoksa bu iş daha da kirlenecek ve tehlike boyutları daha da büyüyecektir. 

-Hakkın hatırı âlidir,hiçbir hatıra feda edilmez. 

MEHMET ÖZÇELİK 

26-02-2014 

 

 

 

KISKAÇ 

*Her partide mutlaka yüzde on oranında  kusurlu,menfaatine,sefahet ve inançtan ve de 

toplumun değerlerinden uzak insana  rastlarsınız. 

Belki bu durum Chp de -Bediüzzamanın tabiriyle- yüzde beş oranındadır.Ancak geriye 

kalan yüzde doksan beş o yüzde beşin kıskacı altındadır. 

Bunu kendisini İslamcı bir parti olarak gösteren geçmişten günümüze Milli 

Nizam,Msp,Refah ve Saadet partisinde de görmekteyiz. 

Bu partide maalesef yüzde beşin de değil,milyonda ikinin kıskacı altında kalmış,o 

minval üzere proğramlarını belirlemiştir. 

Bu partide çok değerli ve samimi insanlar bulunmaktadır. 

Bu meseleler siyaset yoluyla şimdiye kadar hiç çözülememiş ve çözülmesi de mümkün 

olmayıp ancak âhirete kalmıştır. 

Onlarla yapılan münakaşalar çözüm getirmemiş,tam tersine menfi insanların ekmeğine 

yağ sürmüştür. 

Hatta o münakaşalar darbecilerin darbelerini maalesef tetiklemiştir de… 

Ancak ve ancak özellikle iki insan var ki;bunlardan birisi partiyi siyaset yönüyle 

şekillendirirken,diğeri fikir yönüyle şekillendirme yoluna gitmiştir.Partinin motoru 

olmuşlardır. 

İkincisi olan ve uzun zaman-dır Zaman gazetesinde tevbe etmiş bir kişi sıfatıyla veya 

zaman camiası tarafından yumuşatılarak  yazı yazan veya eski milli görüş gömleğini 

çıkararak yeni kırmızı bir gömlek giymiş olan  Ali Bulaç –tır. 

Özellikle Ali Bulaç-ın yazdığı meal doğrultusunda fetvalar verilir,içtihatlar yapılır ve 

İran yanlılığı ön plana çıkarılırdı. 

http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazarno=1025


Şu durumda önceki özel tavır ve yazılarından ayrı olarak,sosyolojik genel şekillendirme 

yazılarıyla ön plana çıkmaktadır. 

Önceki bu tavrıyla sert bir tutumun oluşmasına,Müslümanların arasındaki ihtilafın 

körüklenmesi yönünde büyük zararlar vermiştir.Hâla da kalıntıları devam etmektedir. 

*Asıl önemli olan ise;Oğuzhan Asiltürk-tür. 

Bu İslamı temsil ettiğini söyleyen partide,her ne kadar Şevket Kazan-da önemli rol 

oynasa da,partinin şekillenmesinde,biçimlenmesinde beynini oluşturan,şimdiki siyasi 

kimlik ve görüntüyü veren,gençler üzerinde etkili olup onların hislerini galeyana getiren 

Oğuzhan Asiltürk-dür. 

*Has Parti ile bir çıkış yaparak,bu iki ve şimdilerde tek kişinin şekillendirdiği partiden 

çıkmaya çalışan Numan Kurtulmuş ise,baştaki çıkışıyla Türkiye geneline bir ümit 

vermiş,gelecek vaat etmişti ancak belli ki oda kolay olmadı ve eski elbise ile siyasetini 

sürdürmeyi yeğledi. 

Ak Partiyi farklı kılan ise,bu İslamcı! partiye gömlek giydiren Oğuzhan Asiltürk-ün 

giydirdiği elbiseden soyunmuş ve de soyutlanmış olmasındandır. 

Kesin olarak söylerim ki;eğer Tayyib Erdeğon-da eski gömleği çıkartmasaydı,yüz 

senede geçse iktidar olması söz konusu olmazdı. 

Bu partinin en büyük hasenatıdır Tayyib Erdoğan. 

*Oğuzhan Asiltürk ordudan atılan darbecilere sahip çıkmakla yine gündeme geldi. 

Oğuz-Han-Asil-Türk! –ü  Ergenekonsever beyefendi olarak tanımlayan Nuh Gönültaş; 

Necip Fazıl Kısakürek-in onun hakkındaki şüpheciliğini de dile getirmiştir. 

Şimdilerde her taşın altından çıkan ergenekonun bu partiye girişi bu gibi kimseler 

tarafından olduğu kuvvet kazanmaktadır. 

Bir vatandaş borcu olmak üzere şimdiye kadar yazmak için çok düşündüm ancak hep 

kırmak ve gücendirmek korkusuyla erteledim. 

Bugünlerde yine gündeme gelen Oğuzhan Asiltürk için geçmişte çok yazmak isteyip de 

yazamadığım yazıyı şimdilik kısada olsa tarihe bir ışık tutması,intibaha vesile olması 

sebebiyle bir sorumluluk gereği yazdım. 

*Bununla beraber sağdan saf değiştiren Ali Bulaç ile,soldan saf değiştirmiş görünen 

Hasan Cemal yazmış olduğu;’Kimse kızmasın Kendimi yazdım’kitabıyla günah 

çıkarırken,dilerim ki Ali Bulaç-da bu mânada kendisine keffaret olacak bir kitabı yazar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

01-02-2012 
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BU OYUN BİTMEZ 

 Kurtlar vadisi dizisi bitmez.Oynanmaya ve oyunlara devam edilir.Oyuncular da 

bitmez.Ne de olsa meraklısı ve isteklileri vardır,olur da. 

 Türkiye-deki entrikalar bitmediği sürece bu da devam eder. 

 Ve bitmeyeceğe de benzemekte ve görünmektedir. 

 -Nizama adanmış ruhlar-da öyle. 

 -Tek Türkiye- şimdilik bitti. 

 Ve bizlerde bunları yazmaya ve kitaplar basmaya da devam edeceğiz. 

 Türkiye  kaypak zemin üzerindedir. 

 Bir asırlık bu milletin damarlarında  kan gibi dolaşan virüsler bu milletin kanını 

bozmuş,dna-sını değiştirmiştir.  

 Onu hasta etmiş,hastalığa meyyal hale getirmiştir. 

 Farklı renklerde ortaya çıkmaktadır. 

 Türkiye-nin kaymış olan ekseninin düzeltmesine mani engeller her yola 

döşenmiştir. 

 Mesela; Ortada tam bir tezad hüküm sürmekte ki; samanyoluhaber-in önceleri 

topa tuttuğu kişileri şaibeli olmalarına rağmen şimdilerde görüşüne baş vurması ve öne 

çıkarması gayet düşündürücüdür.Ortada tam bir kirlilik ve şiddetli bir şaibe 

sürmektedir. 

 Şu bir gerçektir ki;fitneyi karıştıran nifak odakları,davaları için her vesileyi 

kullanırken,kullandıktan sonra da ister başarılı olunsun isterse de olmasın,o eli 

kırar,yalnızlığa itip,tereddüt göstermeden harcarlar. 

MİLLET KAZANDI 

 Cemaat destekli chp-nin seçim sonucunda  artma değil düşmenin olması, 

cemaatın bulunduğu manevi cepheyi terk ederek,maddi iktidar düşüncesinin bir 

hezimetidir. 

 Hz.Ali,Hasan ve Hüseyine yaramayan maddi saltanat,bu zamana kadar kendisini 

göstermiş ve Bediüzzamanın;”Euzü billahi mineş şeytani ves-siyaseti” yani siyasetin ve 

şeytanın şerrinden Allah-a sığınırım.-hakikatını doğrulamıştır. 

 Böyle şahsiyetleri diskalifiye eden siyaset,onların eline su dökemeyecek olan 

kimseleri hayda hayda eleyecektir. 

 Belli ki bunlardan hala ders alınmış değil. 



 Manevi saltanattaki yerini terk eden hoca efendi,etrafının da yanlış telkinleriyle 

maddi köşke talib olmuş,bu da kendisinin ve cemaatının;hayalen,fikren,ruhen,madden 

ve manen kaybına sebeb olmuştur. 

 Eğitimde kurduğu sendika denemeleri sonuç vermeyen cemaat,iktidar 

denemesinde  ise daha büyük kaybı yaşamış ve de yaşatmıştır. 

 Bundan sonraki zaman süresi içerisinde bu durum hırs ve hınca düşmemeli, 

tekrar manevi hizmete dönülmelidir. 

 Cemaatın bu maddi kaybı;kendilerinin de ve genelde toplumun da maddi manevi 

kaybına sebeb olmuştur. 

 Sonuç olarak cemaat kaybetti,toplum kazandı. 

 Kirlenmenin yerini arınma almalıdır. 

 *Haberlerden de gün be gün takip ettim ve kızımdan da  üniversitedeki 

arkadaşlarından   aktardığı bilgiye göre;cemaat temiz ve iffetli kız öğrencileri,kirli ve 

lekeli yollara,sokağa ve menfi propağandaya sevk etmiştir. 

 Bu affedilmeyecek bir zulüm ve cürümdür.Bir kirlenmedir. 

 Bunu tükürük bile temizlemez. 

 Artık muhasebe zamanıdır. 

 Cemaat siyasetten elini çekmeli. 

 Kirli ve şaibeli insanlara maddi manevi desteğini bırakmalıdır. 

 İçindeki kirli ve lekeli insanların,gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasından sonra, 

bütün bu olayları kaderin bir tecellisi olarak görüp,temiz insanlarla yoluna devam 

etmelidir. 

 Bu seçimde ne chp ne mhp kaybetmiş değildir.Kazananda akp olmamıştır. 

 Kaybeden cemaat birimleri olmuştur. 

 *Bundan sonraki dönemde ise başbakan kazandığı % 50 başarısını, 

cumhurbaşkanlığına adayını koyarak % 70-e çıkaracak,yerine de muhtemelen Numan 

Kurtulmuş-u getirecektir. 

 Aslında kavganın altında ve cemaatın saldırısında yatan bu planı engelleme olsa 

gerek… 

*Dünya güzel olsa idi doğarken ağlamazdık. 

Yaşarken temiz kalsa idik,ölünce yıkanmazdık. 



*Bir nar ağacı vardır, bir de dar ağacı; Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı...! 

(N. F. Kısakürek) 

“Dünya bir misafirhânedir. İnsan ise, onda az duracaktır ve vazifesi çok bir 

misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levâzımâtı tedârik etmekle 

mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki, siz ekseriyet 

itibâriyle şu fânî dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, 

dünyaperestlik hissiyle işlenmiş bir sûret sizde görülüyor. Öyle ise, hakperestlik ve 

âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubûdiyetten hisseniz pek azdır.”
44

  

*”Ben nefsimi tebrie etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fâni dünyada, 

şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için, 

ebedî, daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini berbat etmek, ehl-i aklın kârı değil. Ehl-i 

aklın ve zîşuurun kârı olmadığından, nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi 

olmuştur.”
45

  

MEHMET ÖZÇELİK 

 

İŞTAHI AÇILAN AÇ CANAVAR 

 Terör ve terörist aç bir canavardır. 

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

dişinin kirasını istemesine sebeptir. 

 Taksimdeki gezi parkı olayı tam bir terör ve terörist uygulamadır. 

 Masumluk ve masumlar görünmeyecek kadar azdır,oda basiretsizliğin oyuna 

gelmişliğidir. 

 Geçmiş yıllardan ve deşifre olan Ergenekon olaylarından ders ve ibret almama 

anlayışsızlık ve basiretsizliğidir. 

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

bulunur. 

 Kendisine niçin yürüdüğü sorulduğunda;memleket gelişecek,maaşlar 

artacak,insanlar rahatlayacakmış! 

 Buna sürü politikası,sürü yürüyüşü,sürüye katılma denir. 

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

değildir.Taksimdeki görüntü ve görünenlerde aynen böyle sağlıksız bir zihniyetin 

eseridir. 

                                                           
44 Sözler | Yirminci Söz | 241. 
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 *Olayın başını çeken yabancılar özellikle iran ve yabancı servislerin 

servislemeleridir. 

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

çalışanlar var. 

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

 Gerisi mi?Çorap söküğü gibi gelir... 

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

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

haber vereyim,şaşırmamalı. 

 Körler ülkesinin kör çocukları... 

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

olay,terör,fitne ve fesattır. 

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

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

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

yeniden şekillendirmeye yönelişidir. 

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

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

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

sevkedip,yakalanan kuyruğunu kurtarma çabası içerisindedir. 

 Taksim yürüyüş parkında başlatılan olaylar;Türkiye-deki memnuniyetsiz 

azınlığın,provakatörlerin,terörden nemalananların bir oyunudur. 

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

 *Bu kişilere nasıl davranılmalıydı? 

 İştahını açmadan ve tahrike gelmeden... 

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

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

demektir. 

 Ancak terör odaklarının ya parmakları kesilmeli! Ve en önemlisi yatakları 

kurutulmalıdır. 

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

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



 Yalanlar da bunu besledi. 

 Medya oyunda yer aldı. 

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

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

 Bu şehirdeki teröristler,dağdaki teröristlerin yeni versiyonudur. 

 İyi niyetli olanların işin buraya gelemeyeceğini fark edememesi ancak bir 

basiretsizliktir. 

 Ergenekon ve şehir pkk-sı oluşturdukları boşluğu doldurdular. 

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

 Uzun zamandır içlerindeki pislikleri dışarıya dökemeyenlerin bu olaylarla 

içlerini boşaltmalarıdır. 

 Pis kokulardan anlaşılmaktadır. 

 Silivridekilerin dışarıya açtıkları bir fare deliğidir. 

 Zira bu olaylardan kim fayda sağlar; 

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

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

bekleyenlerin bu günü dört gözle beklediklerini görmekteyiz. 

 Çoğunu okurken burnumu kapattım,yüzümü buruşturdum. 

 Vurun abalıya,hırsız değil,ev sahibi suçlanmış. 

 Hırsız ve katil hep atlanmış 

 Yüzde 90 olan olumsuzluklar,yüzde beş olan olumsuzluklarla örtülmeye 

çalışılmış. 

 İstekler bu raddeye gelmeden,meşru yolla çözümüne gidilebilirdi. 

 Baş örtüsü gibi bir çok haklarından mahrum edilen dindarlar eğer bunların 

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

olamazdı!!! 

 Tüm mesele müsbet harekettir. 

 Menfi hareket müsbet insanların işi değildir ve olamaz... 

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

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



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

sefihtir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-06-2013 

 

 

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ 

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

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

anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar 

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

olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.” 46 

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

Me’cüc 47 –ün çıkışıdır. 

O ise anarşi ve terördür. 

Bu ise yaratılmadan önce meleklerin tesbit ettiği;fesad çıkarıp kan dökmedir.
48

 

Aynı zamanda münafıklarında  birinci özellikleridir.
49

 

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

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

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

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

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

dinlerini satarlar.” (Tirmizî: 2196) 

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

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

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

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

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

sığınsın.” (Müslim: 2886) 

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

şerif’lerinde de şöyle buyuruyorlar: 
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“Mutlu kimse fitnelerden uzakta kalandır, mutlu kimse fitnelerden uzakta 

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

kişidir. Fitneye başlayan ve çalışanın vay haline!” (Ebu Dâvud) 

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

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

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

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

koşandan daha hayırlı olacaktır. 

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

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

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

Bunun üzerine bir kimse: 

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

diye sordu. 

Rasulullah Aleyhisselâm: 

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

kaçsın!” dedi ve devamla şöyle buyurdu: 

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

mi?” 

Bunun üzerine bir kimse: 

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

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

diye sordu. 

Rasulullah Aleyhisselâm: 

“Hem senin günahını hem de kendi günahını yüklenir ve cehennemliklerden 

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

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

şöyle buyurmuştur: 

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

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

Dâvud) 

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

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



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

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

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

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz: 

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

buyurdu. 

Ashâb-ı kiram: 

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

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

sarîh: 1469) 

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

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

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

gelecektir.” 

Ben: 

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

sordum. 

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

*Şu anda etrafa pislik saçılmaktadır. 

Terör çıkarıp,onlara destek olanlar ilerlemeyi istemeyen insanlardır.İstanbul 

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

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

yapılmaması için çalışacağını açıkladı. Projelere karşıtlığını bilim kurulundan aldığı 

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

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

aynısı yapılmaktadır. 

Eski gazete haberlerine bakılırsa birebir aynı yöntemin olduğu görülür. 

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

işlenmektedir.  

İran bize,biz İrana boğduruluyoruz. 

Kime vurulduğu hatırlanmalıdır. 



Yine Bediüzzamanı hatırlayalım: 

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

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

Vuran da nazarımda sefildir!” (Sünûhat)." 

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

hem dünyada ve hem de ahrette büyük bir pişmanlıktır. 

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

ziyade,bunlara alet olanlar,basireti bağlanıp olayların arkasındaki planı 

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

sonra her türlü sorgunun üzerinde olacaktır. 

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

uyarıda bulunmuştum.  
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MEHMET ÖZÇELİK 

16-03-2014 

ASKER OCAĞININ KÜLÜNÜ ALMALI 

 Ya içindekileri temizlemeli veya  İslâmın yayılış ve yükselişindeki gösterdiği aynı 

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

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

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

Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

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

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

intikam alınır.” 

Okyanusları aşan ordu,50 yıldır gölde bocalamaktadır. 

*Peygamber ocağı küllendi,silkelenmesi gerekir. 

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

yanmaya devam edecektir. 

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

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

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

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



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

Mesela Amerikan ordusunun tesislerine blue jeanle giremezsiniz. Yemin törenlerine 

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

çocuk şehit olunca, aynı hanımefendinin elini öpüyorsunuz" 
50

 

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

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

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

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

yılında 23 milyon 334 bin 600 km2 idi.” 

Ordu kaybettiği veya içindeki bir kısmın kaybettirdiği itibarını,tarihi misyonunu 

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

makamında devam etmelidir. 

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

olmalıdır. 

Millet kendisine yapılanı unutmaz ve unutturmaz. 

MEHMET ÖZÇELİK 

08-03-2014 

 

 

BAASÇI YAPILANMA 

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

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

tehlikesini önlemekle,anadoluyu işgal etmelerinin önüne geçmiştir. 

 Bir yandan Anadolunun içten ele geçirilmesinin  önüne geçilmiş ancak bu tehlike 

kalkmamıştır,diğer yandan da ittihad-ı İslâmın
51

 tesisine gidilmiştir. 

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

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

korkunç Tih çölünü mucizevi bir şekilde on üç günde geçti.  

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

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

demelerine karşılık, Büyük Sultan göz yaşları içinde su cevabı vermiştir:  

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

 İran  ve dolayısıyla Safevi tehlikesi hep başımızın  üzerinde Demoklesin kılıcı gibi 

durmuş,her an kesmek için zaman ve zemini kollamıştır. 

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

düşmanlılıklarından kaynaklanmıştır. 

 Dünyada iki süper devlet olan Bizans ve Sasani imparatorluklarından ;Süper 

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

esnasında on dört şerefesinin yıkılmasıyla,bu çöküş gerçekleşmiş olmaktadır. 

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

zihniyeti sürmektedir. 

 Daha önce de yazdım 
52

,öyle zannediyorum  yazmaya devam edeceğiz.
;53

 

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

toparlanma sürecine girmeye çalışmaktadır. 

 Geriye Türkiye kalmaktadır.Yıllarca bu noktada da çabalar gösterildi. 

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

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

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

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

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

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

olmamışlardır. 

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

bir alt yapıyı bulamamasından kaynaklanmaktadır. 

 Yoksa İran burayı elli kere karıştırırdı. 

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

 Sürekli  bizlere devlet erkanlarının sert demeçler verirken,ajanlarının 

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

göstermektedir. 

 Batı dünyası yumuşak karnımız olan alevi-sünni meselesini sürekli 

kaşımakta,bunu daha da büyüterek orta-doğuya yaymaktadır. 
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 Beş yüz sene önce yapamadığını bu gün yapmaya çalışmaktadır. 

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

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

durduracaktır? 

10-09-2012 

BAŞBAKAN NEREYE SEVKEDİLİYOR? 

Başbakanın bazı çıkışları bana Hasan Mezarcı’yı hatırlatmaktadır.O her ne kadar 

ölçülü çıkışlarda bulunmasa da yine de kendisini İsa olarak tanıtacak bir kimse değildi. 

Mezarcı nasıl olduysa zihni yönlendirme ve bulandırma ile kendisine halkın gözünden 

düşürücü bir yöntem olan,kendisini İsa olarak tanıtması söylettirildi. 

Birileri dıştan durduramadığı Mezarcı-yı,beynine girerek devre dışı bırakmayı başardı. 

Başbakan Erdoğan-da;orta-doğuyu gezerken Araplara bizdeki bir asırlık bir türlü 

çıkaramadığımız laiklik kazığını benimsemelerini tavsiye etti. 

İçi doldurulmamış bu ifade,şimdilik pek üzerinde durulmadığı için pek muteber kabul 

görmedi.İleride kokusu çıkar mı,onu da tarih gösterir. 

Diğeri ise,öğretmenlerle ilgili yaptığı beyanı,bir usul hatası olarak kabul edilmeye 

çalışıldı. 

Peygamberimizin:-Ben muallim -öğretmen- olarak gönderildim.- 

Hz.Ali-nin;-Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.-ifadesine karşı,efendisine efendilik 

yapmaya çalışan kölenin halini hatıra getirdi. 

Son haberler ise;Ergenekoncuların hapisten çıkmalarına sebeb olacak olan özel 

mahkemelerin kaldırılacağına dair ki beyanatı. 

Bu da haklı olarak bazı insaf ehlini,Erdoğanı kim ele geçirdi? Sorusunu sormaya 

sevketmiş oldu. 

Bütün bunlar küçümsenecek şeyler olmayıp,tamamen insanı ürpertmekte,Erdoğan-ın 

böyle bir yanlışı yapacağına ihtimal vermemeyi düşündürmektedir! 

Zira Erdoğan bir asırlık gizli komitenin üzerine gitti,tüm vücudunu yakalamasa da 

kuyruğundan ele geçirmeyi başardı. 

Bu da tarihe geçecek bir başarıdır. 

Acaba bu yanlış çıkışların devamı gelecek mi? 

Erdoğan yanındaki birilerine çok mu güveniyor? 



Yoksa yanıltılıyor mu? 

O kadar badireleri aşan bir insanın,içteki bir damlaya boğulacak olması çok tehlikeli 

sonuçları doğurur.Bu da Ergenekoncuların sürekli dillendirdikleri,hapisten 

kurtulacakları,bazı değişikliklerin yapılacağı,gerekirse bir iç ihtilale kadar gidileceği 

tehdidi,yoksa başbakanı korkutmuş mu bulunmaktadır? 

Bizlere yansıyan haberlere göre;Başbakana ondan fazla öldürme girişiminde bulunuldu. 

Hepsinden de başarıyla kurtuldu. 

Denizi aşıp gölde boğulmak çok hazin ve dehşetli olur. 

Şimdiye kadar selahatta ve maharette birbirini aşan üç lider geldi; 

Menderes,Özal,Erdoğan. 

İnşaallah bu düşüncemizde bir değişme olmaz. 

Menderes-in o kadar hayrıyla beraber ona –Atatürkü koruma kanunu-nu 

çıkartanlar,Özal-a tam serbestlikle fuhşu ve yolsuzlukların yapılmasına da göz 

yumduranlar,olmaya ki Erdoğan –a da son anda,yüz yıldır bu milletin ruh ve bedenini 

bağlayan Ergenekoncuların kapısını açmaya,geriye dönüşe sebeb olmaya itici 

uygulamalar yaptırmayalar! 

Millet her yönüyle Erdoğan-a güvendi.Güvenmeyi de hak etmişti. 

Umarız bu kendisini bir gurura sevketmez. 

Doğru ve doğruya yönlendirmelerini umduğumuz danışmanlarıyla isabetli adımlar 

atarken,milletin nabzını tutmaktan da  geri kalmaz. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-06-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEN DE MAĞDUR OLDUM 

Prof.Ahmet Keleş-in Dicle üniversitesinde olan su-i istimalleri ve özellikle 45 yılda 400 

eleman alınırken,son 6 yıl içinde bin elemanın alındığını aktarmaktadır. 

Ve bu alınanlarında pek vasıflı insanlar olmadığını genişçe anlatır.
54

 

Mağdurlardan biride benim. 

Aslında ben bunu ahrette bırakmıştım ancak belki bir faydam olur düşüncesiyle –

ahiretteki hakkım mahfuz kalmak suretiyle- burada da bu kirliliği ifade edeceğim. 

1995 yılları civarında idi. 

Şanlıurfa ilahiyatın 15 Hadis asistanı alınacağını duyunca,büyük bir istek,heyecan ve 

arzu ile müracaat ettik. 

Ancak ilk duyduğumuz Prof.İbrahim Canan-ın cemaattan bu 15 elemanı alacağı ve 

listenin kendisine verildiği yönünde idi. 

Bununla beraber bizde de bir ümit ve umut vardı. 

Sebeblere müracaat edelim dedik.Ondan sonrasını kadere havale ettik. 

Öncesinde de hazırlanıyor,üniversiteye girme arzusu taşıyorduk. 

Malatya-da Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesinde Din Dersi Öğretmeni 

olarak görev yapmaktaydım. 

Çok değerli arkadaşım Ziya bey arkadaşımla beraber imtihana gideceğimi duymuştu. 

Benimle görüştüğünde ısrarla bana; 

Mehmet hocam,sana tavsiyem kesinlikle gitme. 

İbrahim Canan hocayı ben Erzurumdan tanıyorum.İslami ilimlerde dersimize 

geliyordu. 

O kendisine sekreter alıyor.Çantasını taşıyacak eleman alıyor.Yazılarını yazacak,kitap 

olarak basacak,cemaat içinden tavsiye edilen insanları alıyor.Sizleri almaz. 

Uzunca gitmeme yönünde,alınacakların çoktan belli olması yönünde ikazlarda bulundu. 

Ben ise kendisine cevaben;Ziya hocam,ifrat ediyorsun,çok abartıyorsun,demiştim. 

Ve gün geldi,arkadaşımla Şanlıurfaya varmıştık. 

İmtihan saatinde imtihana girecekler odalara alındı. 
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Bizde önce yabancı dilden imtihan edilir,ondan başarılı olunursa,bilimden imtihan 

edilirdi. 

Bizlere bir sayfalık İngilizce metin verildi ve tercümeye başladık. 

20 dakika ancak geçmişti. 

Birden bire hışımla içeriye giren  İbrahim Canan odakilere sert bir tavırla; 

-Arkadaşlar,şunu iyi bilin. 

İster yapın ister yapmayın.Ben yeni mezunları alacağım.Bunu bilin. 

Meğer tüm odaları dolaşıp bunu herkese söylüyormuş. 

Zaten bizde moral kalmadı. 

Listede olanların kesin olarak alınacağını biliyorduk ancak bu derece olacağını hiç 

düşünmemiştik. 

Malatya-ya döndüğümde ilk işim Ziya beyle görüşmek oldu. 

Bu sefer kendisine; 

Ziya hocam,ifrat değil meğer tefrit ediyormuşsun,demek oldu. 

Yani sizin söylediğiniz aşırı değil,azmış bile… 

-Neden bu durumu savcılığa nakletmedim,nakletmedik. 

Arkadaşımla konuşarak,İlahiyat camiasının şaibe altında kalmaması ve zarar 

görmemesi düşüncesiyle dünya mahkemesine müracaat etmeyip,işi ahiret mahkemesine 

bırakmaya karar verdik. 

Ve sonuçları takib ettiğimizde aynen dediği gibi olmuştu. 

Çünkü cemaat onun kitaplarını basıyor,cemaate gebe kalmıştı. 

İbrahim Canan-la ahirette hesaplaşacağım. 

Eğer gene bildiğini yapıp,bu derece açık bir tavırda bulunmasaydı,bu durum ortaya 

çıkmayacaktı. 

-İkinci bir girişimim Malatya ilçesinde açılan Darende ilahiyattaki imtihana girmek 

oldu. 

Orada da aynı durumların olduğunu,alınacakların belli olduğunu duyduk. 

Hatta bir öğrenci morali bozuk olarak çıkıp gittikten on dakika sonra,tekrar çağırıldı ve 

kazandığını bizlere söyledi. 



Orada da yedi kişi alınmıştı.Bu alınanlardan birisi benim İlahiyattaki bir sınıf 

arkadaşım idi. 

Kur’an-ı Kerim ve kıraatından yeterli olmayan birisi idi. 

Bu da Kur’an-ı Kerim-den öğretim görevlisi olarak kazanmıştı. 

Daha sonraki zamanlarda bu yedi arkadaşın ilçede bol bol olta attıklarını duymuştum. 

Belli bir düşünce ve siyasete mensubiyetleri onları başarıları göz önünde 

bulundurulmaksızın kazanmalarını sağlamıştı. 

-Üniversitelerin bir çiftlik olduğu ve bir aile şirketi gibi kullanıldığı bilinen 

gerçeklerdendir. 

Kalite ve seviyeye göre değil,adamına göre alınmaktadır. 

-Bu durumu Erzurum-da bulunan –Araştırma Görevlisi Adayı Yetiştirme ve 

İmtihandan Haberdar etme- hizmeti başlatan Prof. Muammer Erdoğan-a şikayet olarak 

aktardığımda kendisi cevaben; 

Maalesef bu durumların olduğunu ancak bu konuda pes etmememiz gerektiği yönünde 

tavsiyelerde bulunmuştu. 

-Aslında bunları anlattıktan sonra şu gerçekleri anlatmam bazılarında yanlış 

düşüncelere sebeb olabilir. 

Kazanamadığı için konuşuyor,gibi… 

Üniversiteye giremememin çok samimi ve açık bir duyguyla ifade ederim ki;Benim için 

büyük bir hayır oldu. 

Üniversitenin beni kısırlaştıracağını gördüm ve anlatım. 

Üniversite büyük imkanlarla dar alanda koşmayı sağlamaktadır. 

Şu ana kadar 23 yıl içerisinde gazete,radyo,tv yani medya dünyasında yaptığım binlerce 

çalışmamı yapamayacaktım. 

Ürünü olmayıp rütbesi olan eleman. 

İki kitabımı belki bastıramayacaktım. 

Medyaya davet ettiğim bir çok üniversite elemanı çoğunluğu konuşmaktan kaçtı,cesaret 

edemedi,yapmadı ve yapamadı. 

Üniversitede başarılı olan olmayanlara göre çok azınlıktadır. 

Devlet az bir farkı olsa da üniversitelere ciddi manada el atmalıdır. 



Darbe destekçilerinin olduğu yerler,paralel yapının bulunduğu yerler olarak 

değil,kaliteli ve seviyeli,başarılı,mucitlerin yeri olmalıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-05-2014 

 

 

 

TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN 

Yıkıcı sol,Yapıcı değil. Bir düşünce,daha doğrusu düşüncesizlik sistemi. 

Düşünmeme üzerine kurulu.İnanmama hedefli bir ideoloji 

1970-deki Türk solu,yamanmak için  pkk ile beraber kürt soluna döndü. 

Sol zihni kanlıyken,elini de tam kana boyadı. 

Kirli işler,organize işler,yer altı teşkilatı,mafia,faili meçhuller,ergenekon,kirli 

suların toplandığı göl. 

Sol tam yıkıma gidiyor.Dünya solundan da kopuk.Ateizm ile iç içe –bazı 

istisnalar olsa da-görünüm ateist görünüm olarak öne çıkmaktadır. 

Biten sol nerede boşluk bulursa,oraya yönelmektedir.Atatürkçülüğü uyuşmasa 

da bazı yönleriyle,bir asırdır ve yıllarca kullandı.. 

-Bunları anlıyorum, zira 1980-de Dp sevdalısı bir arkadaş,kardeşim dediği 

kişileri çok rahat seviye dışı ifadelerle itham ederken,bu gün beklediğinden yüz kat daha 

fazlası yapıldığı halde,bu hükümetin yıkılmasıyla ancak dp-nin başarısı 

artacaktır,düşüncesini sürdürmektedir. 

Başarıyı olanlara ve yapanlara değil,partide aramaktadır.Kör taassub devam 

etmektedir. 

Sol üreten değil hep tüketen ve yıkan olmuştur.Dün öyle idi,şimdi de öyledir 

*”Eski Mao'cu Halil Berktay solculara verdi veriştirdi. 

''Solun yalanlarından hangi birini sayayım. Evet solun yalanlardan bıktım.'' 

“Tarihte modellerde ve şablonlarda yaşıyorlar, realitede yaşamıyorlar...”55 

Berktay günahta çıkarsa56 ,Hasan Cemal gibi itiraflarda da bulunsa,içinde 

bulunduğu kişileri dışarıda bulunanlardan daha iyi analize etmiştir. 
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*Sol devrimcilik adına müsbet-menfi demeden,her şeye karşı olmuştur. 

Yapılanları görmez,devirmeyi,yıkmayı hedefler.Hedef refah değil,yıkımdır. 

Sol,yıkım ve tahrib üzerine kurulmuş bir ideolojidir. 

Bu bana emekli olan bir sınıf öğretmeninin 25 yıl solculuğun propağandasını 

yaptıktan sonra;’Gerçekten kandırılmış ve kullanılmışız’sözünü hatırlattı. 

Ve yine yıllar önce okuduğum,askeriyeden kaçarak,kominizmi daha iyi yaşamak 

amacıyla rusyaya giden bir subayın;’İnanmıştım’adıyla bir kitap yazarak,bütün 

hayallerinin yıkıldığını,hiçte inandığı gibi olmadığı itirafını hatırlattı. 

İşte solcular budur.Bir ömür kirlenir ve kirletirler,daha sonra da günah 

çıkarırlar. 

Bu kişiler;kiliseye gidip!!! Günahta çıkarabilirler,Ağlama duvarına gidip!!! 

Yılların günahını ağlayarak da temizleyebilirler veya Tevbe edip samimi bir müslüman 

olabilirler. 

*Dün düşünceleri kanlı olanlar,bugün ellerini de kana buladılar.Pkk ile kol kola 

girdiler. 

Türk solu iflas edince,kürt soluna sarıldılar. 

*Sol anarşi yüzünü tam gösterdi. 

Hadiste haber verilen,Kur’anın ifade ettiği Ye’cüc-Me’cüc işte bunların ürettiği 

anarşistlerdir. 

Anarşi hak ve hukuk tanımaz.Toplum hizmetlerinden faydalandırılmamalı ve 

yaptıkları ödettirilmelidir. 

-Sol gelişme göstermedi,kısır kaldı,okumadı,düşünceyi rafa kaldırdı. 

Rus solu 1989-da bitti,Türk solu hala devam ediyor gibi.Zoraki bir duruş. 

Türk solunun uzun sürmesi,nifak perdesi altında yürümesi ve yürütmesidir. 

Bir solcu arkadaşın annesinin açlık grevine giren oğluna dediği gibi; 

‘Oğlum başkası için açlık orucu tutuyorsun da,Allah rızası için neden orucunu 

tutmuyorsun?’ 

Sol içte ve dışta kirli ve şaibeli insanlarla iş birliği içine girdi,yıkma uğruna... 

*Hükümetlerin yanlış uygulaması ve rejim sol kesimi besledi. 

Hükümetler olmasa da devlet halkıyla sürekli kavgalı oldu. 
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Kavgalı oldukları azınlıklar değil,aynı zamanda çoğunluklardır.Herkes bir 

memnuniyetsiz içerisindedir. 

O halde problem temeldeki problemdir.Rejim,korku politikalarıyla bu devlet 

gitmez. 

Sürekli işlerin yapılma anında,hinlik düşünülmekte,olumsuzluklar kıstas 

alınmaktadır. 

Çözmeye yönelik değil,çözmemeye yönelik adımlar atılmaktadır. 

Millet dinlenmeli,nabzı tutulmalı,halkın iradesi hakim kılınmalıdır. 

Sol milleti istememekte,illetlerle beslenmektedir. 

 

İRAN 

Sol kesim 1970-lerde hep Müslümanları,İran taraftarı olmakla ve Türkiye-nin 

iran-a benzemesi korku ve tehdidi ile saldırdı,yaftaladı. 

Aynı oranda bütün bütün haksız değil,İran bu günlerde de olduğu gibi, 

çevresindekileri özellikle Türkiye-yi kendisine benzetmek için maddi-manevi destekte 

bulunuyor,kendisine taraftar oluşturuyordu. 

Pkk gibi teröristlere destek veriyorlardı. 

Türkiye birbiriyle dost ve anlaşmaları olan Rus ve İranın kıskacı altına alınmaya 

çalışılıyordu. 

Rusya kominizmi,İran-da Şiiliği İslam devleti aldatmacasıyla Türkiye-deki bir 

kesime siyasi yolla kabul ettirmeye ve savunuculuğunu yaptırmaya çalışıyordu. 

Maalesef  bu kabul de gördü.En önemli sebebi ise;Humeyni-nin Şah-ı devirmesi 

idi. 

Bu amaçla Türkiye-deki rejim ve Atatürk şahını!!! devirmek düşüncesiyle, 

Humeyni alternatifi adeta kabul edilmiş idi. 

Hem Rusya ve hem de İran devleti  önce rejimi yıkma üzerine kurgulandı. 

Taraftar da buldu. 

Yerine gelecek önemli değildi.Önce bir yıkılsın!!.... 

Allah ve şuurlu kesimlerin tavrı ikisine de müsaade etmedi. 

Bu sefer sol ve İran Pkk da birleşip ortak hareket etmeye başladılar. 

İsrail,Ermenistan,Suriye,Rusya ve Avrupa da bu projede kimi menfaat icabı,kimi 

de inancının gereğini pkk-da birlikte hareket ederek birleştiler. 



*Kirli işlerin ülkesi İran. 

Acem oyunlarına dikkat! 

Kıyamet İran-dan ve İran-da koparsa şaşmayın.Yani onun parmağı mutlaka işin 

içinde olacaktır. 

İsrail ise,kıyameti hızlandırır veya öne alır.Erken bir kıyamet kopmasına sebeb 

olur. 

*Kominizmin her ne kadar fikir babası Yahudi de olsa,ilk çıkış yeri İran 

Mazdekizmdir. 

İran şimdiye kadar batı ile hep kavgalı oldu ancak onlarla hiç savaşmadı.Hep 

bizle savaştı. 

İran üzerine 
57

 yaptığım araştırmada da 
58

,20 den fazla savaş ve entrika içerisine 

girdiğini görürüz. 

İslam dünyasında İran,dış dünyada İsrail!!! 

*Dünya,İslam dünyası ve Türkiyenin zemini,irana saldırmaya odaklanarak 

uygulanmaktadır.İran ise bu oyuna gelmekte,bizleri de getirmektedir. 

Hz.Ali sevgisi,Hz.Ömer düşmanlığından kaynaklanır. 

Zira o onların süper devleti olan Sasani imparatorluğunu yıktı.Onun hasretini 

yaşamaktalar,hala olamamakta,olmak için her yola baş vurmaktadır. 

Öyle ki;Müslüman olmasaydık,süper devlet olarak kalsaydık,düşüncesi öne 

çıkmaktadır. 

*Yavuz dönemi bunun frenlendiği dönemdir.En önemli sebebi ise;26 kürt beyinin 

Yavuz Sultan Selim-in yanında olması ve karamanlılarla 200 sene boyunca 

savaşılmasıdır.  

*Özetle;1970-lerde İran ve Rus tehlikesi vardır. 

1980-lerde ise;avrupanın sefaheti hakim oldu. 

1990-lardan sonra,Pkk ve din tahribçileri ve ayrık otlarıyla bu millet bozulmaya 

çalışıldı. 

 2002-den itibaren toparlanma dönemi başladı. 
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 Bunun ise biraz uzun sürmesi,on yılı aşmasındaki sebeb ise,2007-de Ergenekon ve 

uzantılarının deşifre edilmesi olmuştur. 

 Bundan dolayı iran ve israilin gücü zayıflamamış,Türkiyenin gücü artmıştır. 

 2013 yılından itibaren ise,tükenmişlerin kalkma çabası her ne olursa olsun,ayağa 

kaldırma çabasına girilmiştir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

02-07-2013 

 

 

BORU 

 Emekli Genel Kurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ;döneminde sinirleri çok 

gerdi,kaosu tetikledi. 

 Bununla beraber milletin boğazından kesilerek alınan lav silahları boru silahı 

diye isimlendirilerek hafife alındı. 

 Bu ciddi işler sulandırılmaya ve olaylar ört bas edilmeye çalışıldı. 

 Bütün alt yapısı oluşturulup,sadece proğram halinde ortaya çıkan Balyoz darbe 

planına bir kağıt parçası diyerek,tarihe talihsiz bir beyanat olarak geçmiş oldu. 

 Kırkın üzerinde kaosa zemin oluşturup,andıç davasının altına imza atarak, 

toplumda darbenin alt yapısını oluşturan internet sitelerinin açılmasına onay vermiş 

oldu. 

 İlker Başbuğ samimi değildi ve de olmadı.Çünkü araştırmadan,sorgulamadan, 

şimdilerde görülen onlarca suçun üzerini ört bas ettiği görülmüş oldu.Bu günde tarihte 

ilk defa olarak bir genel kurmay başkanı sorgulanmak üzere mahkemeye çıktı. 

 Genel kurmay başkanı olmadan önce,olma esnasında,kendisinin Yahudilerin 

ağlama duvarında durarak yapmakta olduğu dua ederken çekilen resmi 

yayınlandığında, kendisine şaibeli bakılmıştı.Kendisinden şüphe edilmişti. 

Acaba haklı mı çıkıldı? 

Prof.Sedat Laçiner yazdığı kitabında;Mit ve Tsk-nın israilin kıskacında 

olduğunu, içine sızıldığını bir kitap olarak yazdı. 

Bu basit bir iddia değildi. 

İlker Başbuğ bunun bir halkasını mı oluşturdu? 

İlker Başbuğ döneminde hakkında çok yazıldı,çizildi. 

http://www.google.com.tr/search?q=ilker+ba%C5%9Fbu%C4%9F+a%C4%9Flama+duvar%C4%B1nda&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a
http://www.habervakti.com/news_details?id=62116
http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm


Şu anda kendi dönemindeki komutanlar teker teker sorgulanmaktadır. 

Başbuğ onlara hamilik mi yaptı? 

Öne sürülen Dursun Çiçek gibi projenin oluşumu ve uygulayıcısını harcayarak, 

geridekilerin kurtulmaları düşünülürken,terk edildiğini ve yem olarak kullanıldığını 

düşünenler,İlker Başbuğ-un da çağrılmasını talep ettiler. 

Bütün oklar Başbuğ-u gösteriyordu.Orduda yapılan işler emir komuta zinciri 

içerisinde yürür. 

Başbuğ emretti,alttakiler yaptı. 

O şimdi Silivri cezaevinde. 

*Ordudaki bin yıllık ruh,mevcut gövde içerisinde sıkılmaktadır. Bu beden o ruhu 

sıkmakta,taşıyamamaktadır. 

Orduda bir istifrağ ve gusül gerekmektedir. 

İslâmın bin yıldır bayraktarlığını yapan bu orduyu Allah,geçici arızalarla 

inşallah  yok etmez,cuntacıların eline teslim etmez. 

Tsk-nın 1960-dan bu yana başta darbeler ve jandarma dipçikleriyle sicili hiç de 

şeffat  ve pâk değil,şaibelerle anılmaktadır. 

Tıpkı Kenan Evren-in olgunlaşmasını beklediği kaos ortamı gibi. 

-Annelerin vatana feda olsun diye gönderdikleri evlatlarını görmek için 

gittiklerinde;baş örtüsünden dolayı alınmaması; o ruhu,bu milletin ruhunu rencide 

etmekte,temsil etmemektedir. 

Bu ruh,o ruh değil. 

Bunu bize Fransız leşkerleri bile yapmamış ve yapamamıştır. 

Ordu tam olarak milleti temsil rolünü üstlenmeli;silahını,gücünü millete 

değil,dışarıya ve dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı yöneltmelidir. 

Otuz yıldır çözemediği pkk illetini çözmeli,kendisini ve milletini temize 

çıkarmalıdır. 

Tsk silkelenmeli ve kendine gelmelidir… 

MEHMET ÖZÇELİK 

05-01-2012 
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BÜYÜK DÜŞÜNMEK 

 Büyük insanlar ve büyük devletler büyük düşünür,büyük hesaplar yaparlar. 

 Belki de bizim en başarısız olduğumuz nokta,günü kurtarma çabası içerisine 

girmek ve gündelik işlerle uğraşmak,irademizin dışında uğraştırılmak mecburiyetinde 

kalmamız ve bırakılmamızdır. 

 Yüz sene önce orta-doğuyu,tüm İslam dünyasını şekillendirenler,bir yüz yıllık 

plan daha yaparak,bir yüz yıl daha irademizi ve elimizi bağlamak istiyorlar. 

 -İslâm ülkelerinde olan olaylar tesadüfi olaylar değildir. 

 Miadı dolmuş ve deşifre olmuşları devre dışı bırakarak,yeni bir sima ile yeni bir 

sistemin tesisidir. 

 Tamamen kendi mahkumiyetleri altında... 

-Orta doğuda çıkarılan olaylar;İran-la savaş üzerine kurgulanıyor ve 

yönlendiriliyor. 

Bu ise psikolojik,sosyolojik tüm yönleriyle sürdürülüyor. 

Bombanın pimini çekmeye bir provake olay yeter. 

İran mı? 

Oyuna geliyor.Basiretli davranmıyor,cahil cesareti sergiliyor,dostlarını !? 

küstürüyor,Suriye-deki zulme ortak olup destek veriyor,pkk-ya göz yumuyor, 

destekliyor, kabuğunu kıramıyor,büyümesini kabuk içinde sürdürüyor. 

-Suriye orta doğu ülkeleri projesinin son kilididir. 

Onun kırılması Türkiye-nin bahtıdır.İran-ın arka bahçesinin kapanmasıdır.İran 

Suriye-yi korumakla güçleneceğini düşünürken,yalnızlığa itildiğinin farkında değildir. 

İran kalesini koruyan surdaki bir delik ve gediktir Suriye... 

Türkiye burada dağılan ve çöken batıya karşı,toparlayıcı rol oynamalı,ittihad-ı 

islamı gerçekleştirmelidir. 

Zaman;ittihad-ı islâm ve ittifak-ı insan olma zamanıdır. 

Bu da büyük düşünmekle olur. 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2012 

 

 



CHP’YE YAKIŞTI VE DE YAKIŞIR!!! 

 İnsanın ve insanlığın seviyesine çıkamayanlar,insanları kendi seviyesi (zliği )ne 

indirirler. 

 Chp yüzde beşin partisidir.kökü bereketsiz bir partidir.Üreten değil,tüketen bir 

partidir. 

 O yüzde beşin içerisinde de ateistinden sefihine,şaibeli bir çok kimseye dâyelik 

yapmaktadır. 

 Chp mecliste tesettürlü girenlere karşı terör estirecekmiş.Onlara yakışır. 

Çünkü o meclisin ve mahallenin huysuz çocuğudur. 

 Chp hem oyun kurar! Ve hem de oyun bozar. 

 Onun yapısı ve görevi muhalefette kalmak,sürekli her şeye istemezük kafasıyla 

muhalefet etmektir. 

 Ancak bu sefer akıllılık etti,ucuz patırtılarla geçiştirdi.Demek ki onda da bir 

olgunlaşma var. 

 -Bu milletin seçmiş olduğu bir milletvekilini –Merve Kavakçı;-dışarı dışarı –

diyerek terör estiren Bülent Ecevit –toprağı bol olsun – geriye pek olumlu olmayan,kötü 

hatıralar bıraktı. 

 Kıyamet kopana kadar sadece bunun sorgusunu bile bitiremeyecek bir 

sorumsuzluğa imza atmış oldu. 

 Şimdikiler yani eceviti takip edeceğini gösteren chp lanetlenmek asırlar boyu 

lekeli kalmamak istiyorsa –ki şimdiye kadar aldığı lekeler büyük okyanus tarafından 

bile temizlenemez.- böyle bir yanlışa tevessül etmesin. 

 Chp ve üyeleri bukalemun gibi bir türlü rengini –ki bilinse bile –belli 

etmemekte,renksiz kalmaktadır. 

 Chp-nin savunduğu ve peşinden gittiği kimselere bakıldığında,çoğunun tartışmalı 

kimseler olduğu görülmektedir. 

 *Rahmetlik dedem derdi;Evlat,evelden eşkıya dağda idi,şimdi şehre inmiş. 

 Dedem bir kalksın şimdi baksın! 

 Meclise mi inmemiş,askeriyeye mi girmemiş,adliyeye mi sızmamış,milli eğitime 

mi müdahil olmamış? 

 Ki;adam çapulculuğuyla şeref ! duyuyor.Çapulcular partisi kuruyor. 

 Eğer yarında;-Namussuzlar partisi – kurupta; 



 -Ne var yani?Namussuz olduysak,insanlıktan çıkmadık ya!!! 

 Denilirse de şimdiden şaşılmasın… 

 İşin garibi de aslında aynı zamanda pek de bilineni;halkın partisi olduğunu 

söyleyen chp,bunlara yani travestilere,şaibeli ve kirli insanlara,ergenekona sahip 

çıkmaktadır. 

 Bu millet gerçekten de chp-yi bu yanlış işlerinden dolayı kendi iradesiyle hiçbir 

zaman başa geçirmeyeceğini bir kere daha isbat etmiştir. 

 Bu da onlar tarafından çok iyi bilindiği içindir ki;gayrı meşru yollara tevessül 

etmektedirler. 

 *Evvelden bir Fransız maraşı işgal ediyor,bacımızın örtüsüne dokunuyor ve ona 

ve onun sürülerine bir sütçü imam yetiyordu. 

 Şimdi ise bu durum bir kişiyle değil ve de milletin meclisinde yapılıyor. 

 *Dün zahmetli Ecevit gibi,dünden bu güne  chp-de rahmetsiz ve çok zahmetli bir 

parti olduğunu katmerli olarak gösterdi,göstermekte ve de gösterecektir. 

 Kuruluşunda bu var. 

 *Fransız olanlar ve kalanlar,meclisi işgal ediyor. 

 İzmirde denize döküldü denilen yunan,bu gün hepsi birden;eşkiyasıyla, 

çapulcusuyla, travestisiyle,bilmem ne menemiyle artık kurumsallaşıyor,siyasallaşıyor. 

 Tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne tükürün… 

 Yaşasın zalimler için cehennem..yaşasın… 

MEHMET ÖZÇELİK 

31-10-2013 

  

 

 

 

 

 

 

 



ÇAPULCU!!! 

 “CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un oğlu Deniz Koç ile Tuğçe 

Deveciler Gölbaşı'ndaki Galatasaraylılar Birliği'nin tesisinde düzenlenen törenle dünya 

evine girdi.  

Nikahları kıyılan çifte evlilik cüzdanlarını veren CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu , "Bu iki çapulcuya ömür boyu mutluluklar diliyorum ve onlardan yeni 

çapulcular bekliyorum." dedi. Kılıçdaroğlu ve Baykal tören sonrası, çiftle hatıra 

fotoğrafı çektirdi.”59 

Bunu diyen kişi bir asırlık bir partinin,tek şeflik yapmış, milletin değerlerinden 

uzak,muhalefet yapmakla siyaseti götürmeye çalışan partinin başkanı. 

Böyle hayırlı bir işte,o insanları ömür boyu etkileyecek böyle bir sözü acaba 

kendisine yakıştırıyor mu? 

Kendisi için söylense acaba hoşlanır mı? 

Kendisi için Çapulcu Kemal,Çapulcu Babası Kemal,Çapulcu Dedesi Kemal, 

Çapulcu Düğün Şahidi Kemal denilmesinden hoşlanır mı? 

Gerçi cevabı açıktır.Hoşlanmasa hoş bir şekilde o hoş insanlara neden böyle 

desin? 

Bu siyasetin ve siyasetçinin siyasetteki seviyesini gösterir!!! 

-Bir tv-de;-Osmanlıda Derin Devlet- filmi oynanıyor.Orada çok entrikalar 

dönmektedir. 

Özellikle sürekli öne çıkan kişi;Patronadır. 

Patrona vezirlerin başlarını alır,padişahı devirir,yeni gelen Mahmut paşaya 

küstahça hakim olmak için her türlü kabalığı yapar. 

Her halde Başkan Kemal-de bu günlerde bunu seyrediyor olacak ki;insanların 

sokağa dökülmesinden,çapulculuk yapmalarından memnun ve parti olarak onları 

destekliyor. 

Zira biliyor ki;daha önce ordu göreve deyip,zemini çapulcularla hazırlayıp,onları 

darbeye davet ediyordu. 

Şimdi davetler kalktığından dolayı,işin kolay yolu olarak çapulculukla bu işi 

yürütmeye başladılar. 

Milletten ümidini kesen bir insanın,çapulculukla ve çapulcularla iş görmesi ne 

kadar hazindir değil mi? 

Daha önce Ergenekon Terör Örgütünün savcısı,avukatı,hamisi olduklarını 

söyleyenler,şimdilerde de çapulcuların savcısı,avukatı ve hamiliğini yapmaya başladılar. 
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O evlenen çiftlerden biri kendi çocuğu olsaydı,bir sene sonra kendisi –Çapulcu 

dedesi- ve öncesinde ,-çapulcu babası –olacaktı.  

Her halde çapulculuğun bir getirisi var. 

İlk olarak bu sözü pankartla ;” İşadamı Cem Boyner Gezi Parkı eylemlerinde 

elinde taşıdığı "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartıyla 

görüntülendi.”60 

Bu söz seviyeli bir söz değildir.Seviyeli bir insanın, isterse şaka yollu da 

olsa,söyleyebileceği bir söz değildir. 

*Bütün bu çırpınışlar bitişin,tükenişin ve açığa çıkışın feryat ve saldırısıdır. 

Bir asırdır Atatürkçülük,laiklik,şeriat geliyor yaftalarıyla  bu milleti ve devleti 

kullananların iflasıdır. 

Türkiye-deki Atatürkçülüğü kurduran batı,Abd-nin de girişimiyle Atatürkçülük 

bağını gevşetecek,çözecek ve işi milletin iradesine bırakacaktır.Çünkü menfaatı ondadır. 

Elinden oyuncağı alınanlar ve milleti bir asırdır ağlatanlar,timsahın göz yaşları 

gibi ağlama rolü yapıyorlar. 

Onların yeri ağlama duvarıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-06-2013 

 

 

 

BALYOZ VAHŞETİ 

*Yunanın istilasını,ingilizin işgalini,fransızın saldırısını,haçlının vahşetini geride 

bırakan plan,balyoz planıdır. 

İçteki kurt dıştaki yılandan daha tehlikeli çıktı. 

Fransızın zihinde kalan tek vahşeti,Maraşta bir Müslüman kadına saldırıp 

çarşafını indirmeye çalışan Fransız askeridir. 

Tesettürlüyü orduya almayan bir zihniyet,inançlı ve namazlı insanları fişleyip 

ordudan atan,her türlü pisliği meşru gösteren bir uygulama,fransızı fersah fersah geride 

bırakan bir uygulamadır. 

Balyoz ekibi alasını yapmış,adeta memleketin her tarafını hapishaneye çevirme 

planını acımasızca uygulayacağını söylemiştir. 

Ses kayıtları dünyada benzeri görülmeyen vahşetin belgeleridir. 
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*74 milyon yerine 700 kişi ağladı.Dünyevi adalet tecelli etti.Ahiret boyutu 

duruyor. 

İran-Irak-Suriye Baasına katılması için uygulanan balyoz,balyozcuların başına 

düştü. 

Orduda başlayan gizli baas yapılanması,ordunun içindeki ruh tarafından 

boğuldu. 

Fatih Camiinin bombalanması gerçekleşecekti.Zira bir komutan da Kıbrıs-ta 

kendi camimizi bombaladık,demişti. 

Yunanistan-ın uçağına tacizde bulunup bir it dalaşı gerçekleştirme planı yerine 

bu gün o plan Suriye ile bir it dalaşına dönüyor gibidir. 

*Çetin Doğan-ın konuşması; 

"TÜRKİYE'DE İSLAM'I DEĞİŞTİRMELİYİZ !"  

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

olmayana hiçbir zaman tam güvenmeyeceksin... 

- Her yerde irtica var kampanyası başlatılsın. 

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

çok önemli.  

- Askeri okullarda büyük kadrolaşma yaptık. Özellikle sınıf subaylarının çoğunu 

bizden atadık. 

- Şu anda Atatürk dışında kullanabileceğimiz kim var? 

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

Türkiye Aleviliği yaratmak zorundayız.  “ 

*Çetin Doğan’ın seminerdeki sesinden dinleyelim: 

“Evet, içteki birlik bütünlüğü nasıl sağlayacağız arkadaşlarımız bu konuyu işte 

gündeme getirdiler milli birliğin ve beraberliğin oluşmasında evvela inandırıcı milli 

birliğin sağlayıcı bir hükümetin varlığı ile olur. Dini öne çıkartan ümmet anlayışını öne 

çıkartan bir anlayışla milli birliğimiz hiçbir zaman sağlanmaz. İnsanların dini inançları 

farklı farklıdır. Bu eski ümmet Osmanlı döneminde din adına, gaza yapma adına 

savaşlar vardı eski dönemlerde bütün ulusları işte 7 yıl 40 yıl 100 yıl savaşlarına falan 

soktular ama şimdiki dönemde ulusal çıkarlarımız ulus-devlet olmanın özelliğinden 

dolayı ulusal birliğimizde ilk Atatürk’ün o sözü ulusal birliğimizi öne çıkartır. Bunun 

içinde her şeyden önce evet hükümetin ve meclisin kendisine çekidüzen verdirici ben 

onu söyleyeceğim şeyde Genelkurmay Başkanına, Kuvvet komutanına diyeceğim ki siz 

meclisi ve hükümeti uyarıcı bu gidişe dur deyici bir ültimatom verin gerekirse çağırın 



bu işin sonu b..ktur işte sonunuz böyledir. Bu konuda gerekli tertip ve tedbirleri alın. 

Evvela ulusal birliğimizin evvela inandırıcı bir milli mutabakat, buraya öyle yazmışım. 

Milli Mutabakat Hükümeti kurulması sureti ile halkın tasvip edeceği tarafsız bağımsız 

daha tek. Edeceği bu kadar gaile içinde ülkeyi daha sonra bütün bu gailelerden sonra 

seçime götürecek bir hükümetin kurulması en önemli birinci ...... (anlaşılmıyor) bu tabi, 

bu öngördüğümüz senaryonun içerisinde öngördüğüm bir çözüm tarzı hani bugün de 

gidip onu şu anda yapın diye gideceğim yok yanlışta anlamayın. Bizim yaptığımız 

tekliflerimiz vardır. O teklifleri de şimdi sizlerle paylaşmak istemem...” 

*Çetin Doğan: “Şimdi toplumsal olaylarda polisin kontrol edilmesi gerekiyor tabi bu 

durumda. Onlarda yeni silah araç ve gereçler var. Bunları kontrol etme yahut polisi bu 

bölünmüş olan polisi ya etkisiz bırakma bir bölümüyle ya bir bölümünü etkimiz altına 

almak için bir tertip ve tedbiriniz var mı?” 

Komutan (Adı belirsiz): “Komutanım biz de bunların jandarma nezaretinde 

kullanılmasını ve çok sıkı kontrol altında tutulmasını düşünüyoruz.” 

Komutan 2 (Adı belirsiz): “4000 polisi böyle bir durumda kontrol altına alma 

imkânımız var komutanım. Ama polisin özellikle istihbarat, narkotik vb. şubelerinde 

faaliyette bulunanlarının ne yapacağı konusunda ben şahsen tereddütteyim.” 

Komutan 3 (Adı belirsiz): “Bizim yanlımız olmayan bir tutum içindeler. Bunu 

kullanırken sizin sorunuz sıkıyönetim şemsiyesi altında polisi kullanırken EMASYA 

görevlerindeki hiyerarşik diziyi kullanamayacağız.” 

Çetin Doğan: “Mesela ben şimdi görüyorum şimdi Ankara şey İstanbul içerisinde 

bazen resmi fors çekerek ender olmakla beraber dolaştığım oluyor. Bir kısım polisler 

afedersiniz k...ı dönüyor. Böyle belli ki silahllı kuvvetlere po...suyla bağlı tamam mı öyle 

bir yakınlık gösteriyorlar bize.” 

Komutan4 (Adı belirsiz): “Ben Ankara’da seneler önce görev yaparken Mehmet 

Aydın, Fehim Adak, Hasan Aksay, Necmettin Erbakan ile aynı apartmanda oturdum. 

Bu kişiler bu ekip işbaşına geldiği zaman bunların koruması için apartmana polisler 

geliyordu. Bunların hepsi masa üzerlerinde namaz kılan, takunyayla gezen apartman 

içinden kişilerdi. Komutanım seçimlerden sonra gazetelerde şöyle bir haber geçti kırıntı 

gibi bilmiyorum arkadaşlardan da okuyan var mı ben okudum Tayyibi tebriğe 

gidenlerin arasında çok sayıda emniyet mensubunun olduğuna dair şöyle bir iki haber 

vardı.” 

Albay Memiş (23. Piyade Alay Komutanı): “37. Yansı. Komutanım harekâtın 3. 

Safhasında geçmişte irticai yıkıcı bölücü faaliyetlere karıştıklar tespit edilen şahıslar 

gözaltına alınacaktır. Gözaltına alınan ve tutuklananlar başlangıçta Üsküdar bölgesinde 

Burhan Felek Spor Tesisleri’nde, Ümraniye’de Netaş Misafirhanesi’nde, Kadıköy’de 

Fenerbahçe Stadyumu’nda toplanacak bilahere sorgulanmak üzere Ümraniye 

Cezaevi’ne götürülecek jandarma ve polis sorgulama timleri vasıtasıyla 

sorgulanacaktır.” 

Çetin Doğan: “Kadıköy İmam hatip Lisesi Müdürü ..... şey yok mu onları falan 

almıyorsun yani?” 



Albay: “Komutanım Kadıköy’ün sorumluluğu bana sonradan verildi, ben onu ismini 

tam olarak alamadığım için buraya yazmadım komutanım. Normalde o da alınacak 

komutanım, Üsküdar ve Ümraniye’de olduğu gibi.” 

Tuğgeneral Varol (2. Zırhlı Tugay Komutanı): “Tugayın sorumluluk bölgesi Maltepe, 

Kartal Pendik Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerini kapsamaktadır. Tuzla Belediye Başkanı 

idris Güllüce ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya yerine tespit edilen 

personelle değiştirilecek.” 

Genel Sekreterliği de yapmış dönemin 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Şükrü 

Sarıışık: 

“Bu konudaki bir başarısızlık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pasifize olmasına, bunun 

sonucu olarak da Atatürk ilke ve inkılâplarının temeli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ortaçağ taassubuna bürünmüş bir yapıya dönmesine sebep olacaktır. Aldığımız 

istihbarat ve yaptığımız değerlendirmelere göre İstanbul’da yaklaşık 200-210 bin, 

İzmit’te 21 bin, Adapazarı’nda 12 bin olmak üzere toplam 240-250 bin kişinin irticai ve 

bölücü unsurlara destek verebileceği değerlendirilmektedir. Özellikle İstanbul ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylara İsrail örneğinde olduğu gibi kesin süratli ve 

sert tedbirler alınmadığı takdirde bilhassa irticai olayların ülke geneline yayılma 

ihtimali mevcuttur. Kurtuluş savaşından sonra olduğu gibi gerekli tedbirler alınmalı ve 

irtica sempatizanları da asimile edilmelidir.” 

 “Şimdi bu ülkede gerçek vatanseverler ne yapacak yani şimdi onların karşısında bir 

kitle de yani onlar nasıl silahlanmışsa buna karşı bundan evvelki olduğu gibi onlara 

karşı bir harekât icra edilince yeni bir oluşum ortaya çıkacak yani. Buna silahlı 

kuvvetler müdahale mi edecek yoksa teşvik mi edecek yani bu oluşum içinde ülkenin 

yüzde oy potansiyeline baktığımızda ortaya çıkan irticai tablonun karşısında da yüzde 

80’e yakın bir rakam var. Yani bunların da örgütlenmesi halinde, organize olması 

halinde, irticai unsurlara karşı yapılabilecek karşı bir harekâtın da olabileceğini göz 

ardı etmemek lazım. 1. Tugay komutanımızın söylediği konu aslında 12 Eylül öncesinde 

ülke yangın yerine dönmüş her gün 50 tane insan ölüyordu. Sağ sol birbirine girmişti. 

Ama bir 12 Eylül darbesi bütün bunların hepsini ortadan kaldırdı. O ülke sütliman 

haline geldi. E şimdi böyle bir tehdidin ortadan kaldırılması için fazla uğraşa gerek yok. 

Yani kuvvetleri sağa sola göndermenin bana göre yapılacak en kolay harekât tarzı bir 

12 Eylül gibi harekâtın baştan itibaren organize edilmek suretiyle bir anda 

söndürülmesi  imkân sağlar diye düşünüyorum. Burada tabii, burada söylemek 

istemedik ama sonunda bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki konuşmalarda 

da dikkate alın... 

Bunlar binlerce sayfalardan  ve ses kayıtlarından çok az bir kısmı. 

Yunan,İngiliz,Fransız,Rus bile burayı işgal etmeye kalkışırken,bu kadar detaylı 

korkunç plan yapmamıştır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

29-09-2012 

 



DARBELERİN ÇOCUĞUYUM 

 Darbelerin çocuğuyum.Gerçi ben de doğduğumda kış imiş,hava soğukmuş. 

 Ömrüm darbeler içinde geçti.Darbelerle büyüdüm. 

 Askeriyenin içerisinde az bir azınlık da olsa,Allah cunta ekibinin soyunu 

kurutsun.50 yıldır psikolojik savaşı sürdürerek bu milletle,kendi milletiyle savaşmış. 

 Baba evladını orduya salmış,evlat babasına darbe yapmaya zorlanmış! 

 30 yıldır pkk illetinin bitmemesi,biraz da bitirilmemesinden,yeterli şartlar, 

stratejikler,düşmanın anlayacağı dilden ve tarzdan anlamamaktan kaynaklanmaktadır. 

 Kısaca askerin askerlikle yeteri kadar uğraşmamasından kaynaklanıyor. 

*Kanuni Belgrat-ın fethinden dönerken yolda padişahın atının üzengisi 

kırılır.Orduda mahir bir yeniçerinin bulunduğu söylenerek ona ustaca yaptırılır. 

 Buna vakıf olan sultan üzülür ve yeniçeriyi huzuruna çağırarak bir kese altın 

verip şu uyarıda bulunur:”Bu elinin maharetinin ve zahmetinin karşılığıdır.Amma 

ki,askerin başka işlerle uğraşması bozulmasına alamettir.Keseyi al ve git,kendine başka 

bir iş bul.Benim orduma esnaf giremez.”
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*Askeriyede en büyük problem ve sürtüşme dönemi,örtbas etme,sulandırma 

zamanı eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ dönemidir. 

 Görevi devralmadan önce Yahudilerin ağlama duvarında dua ederken 

görüntülenmiş,lav silahını boru olarak basite alıp ört bas etmiştir.Oysa daha sonra 

ortaya çıkan ve ses kayıtlarında bulunan Gölcükte,Sapancada gömülü silahların 

askeriyeye aid olduğu ifade edilmiştir. 

 En çok gözaltına alınan kişiler,şaibeli simalar onun ayrılmasından sonra 

gerçekleştirilmiştir. 

 Sorgulanması gereken en önemli kişidir. 

*1993 yılında Hakkariye komutan gönderilemiyor.Komutanlar istifa ederiz diye 

rest çekiyorlar. 

 “O, 'Güneydoğu'ya gitmem' diyenlerden hesap sorulacak. Emekli yapılmaları 

yetmez, hiçbir sosyal haktan yararlanmamalılar. Milletin kırk yılda bir Silahlı 

Kuvvetleri'ne işi düşecek. O zaman da sen tut, 'ben gidemem' de. Ordu barış için mi 

kurulmuş, savaş çıkınca 'biz yokuz' deyin. Siz, sulh zamanı kışlalarda, büyük 

karargâhlarda zaman geçirin. Risk yok, ölüm yok, kalım yok. Koltuklarının altında 

dosyalarla yıllarını geçiriyorlar. Bunlar general olunca daha çok kendilerini 

gizleyebilirler. Bunlar, benim bulunduğum makama kadar yükselebilirler, nasıl tesbit 
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edeceksin ki? Cesur adamlar bugünlerde millete lâzım. Çok müşkül duruma düştük. 

Doğan Güreş, ardından Pamukoğlu'na döndü: 

- Seni tümgeneral yaptım! 

Albay Pamukoğlu, karargâhtan ayrılmadan önce İstihkâm Daire Başkanı General 

Kamuran Orhon'a veda etmek istedi. Kamuran Paşa, meselenin öncesini biliyordu. 

Pamukoğlu'na ne olduğunu sordu. O da özetledi. 

Orhon Paşa, "Genelkurmay Başkanı'nın bu son durumdan çok rahatsız olduğunu ve bir 

kurmay albayın 'gitmiyorum, istifa ederim' demesine içerlediğini" söyledi. 

Bunun üzerine Pamukoğlu sordu: 

- Yalnız bir şey var. Madem Hakkari ve Şırnak'a iki tuğgeneral lâzım, bu iki kişinin 

albaylardan seçilmesine gerek var mı? Şu anda Kara Kuvvetleri'nin 80 tane tuğgenerali 

yok mu? Bunlardan 20 tanesi dördüncü ve son yılına giriyor. Peki, geri kalan 60 

tuğgeneralden iki kişi bu görevlere niçin seçilemiyor? 60 kişiden 2 kişi atanmazsa sonuç 

böyle olur. 

Kamuran Orhon da cevap verdi: 

- Haklısın, yalnız Komutan bu konularda da çalışmalar yaptı. Sanıyorum, bir bildiği 

vardır. 

Bu diyaloglar, 1993-1995 yılları arasında Hakkari Dağ Komando Tugayı ve Güvenlik 

Komutanlığı yapan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kitabında geçiyor."
62

  

*Oysa Kemal Kılıçdaroğlu tahrik amaçlı olarak,komutanlar alındı,zaaf oluştu, 

diyor. 

*En büyük zaafiyet,ordudaki zaafiyettir. 

*Ağustos şurasındaki yaş kararlarında bazı komutanların,cuntaya ve ergenekona 

katılanların atılacak olması söz konusu iken,13 şehidin verilmesi manidar ve bir 

mesajdır. 

*Abd-nin üç katı komutanlara sahibiz.Ancak bunların hiç biri doğuda ve terörün 

başında değil.Ankara merkezde,masa başındalar. 

Şu anda mevcuda göre altmıştan fazla üst düzey komutan vardır. 

*13 şehidin verilmesi bazı hayırlar için fırsata çevrilebilir.Ordu dizayn edilmeli, 

hantallıktan kurtarılmalı,profesyonel orduya geçilmeli,tüketim yerinden üretime 

geçmeli. Orduya saykal vurulmalı,düzenlenmelidir. 

*Tsk-ya iş bulunmalı. 

 İşi olmayan ve de 30 yıldır pkk-yı durduramayan tsk,301 olması gereken ki bu da 

dünya standartlarına göre fazla olmakla beraber 363 kişinin olması,işi olmayanların iş 

bulmasını veya bulunulmasına yol açmış oluyor. 
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 Birde ordunun ve askerin başında olması gereken komutanların merkezde yani 

Ankara-da bulunmaları için çözümsüzlüğünü ayriyeten arttırmaktadır. 

 Ordunun daha aktif  olması için başta İslâm ülkelerinin güvenliği için de 

istihdam edilmesi,barış ordusu yönünün genişletilerek arttırılması gerekir. 

 Türkiye-de anayasanın yapılması kadar önemli olan,ordunun 

düzenlenmesi,cuntadan ve Ergenekon uzantılarından temizlenmesidir. 

 Darbeci ordu değil,kucaklayıcı ordu haline getirilmelidir. 

 Çünkü hayatımı ordunun darbeleri kararttı.Maddi-manevi en az üç nesil yok 

edildi,harcandı,birbirine kırdırıldı. 

29-09-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

  

 

DERİN DEVLET MİT 

*Derin devlet mit mi,mit de mi,mit le mi? 

Veya hepsi mi? 

O kadar darbe oldu,mit nerdeydi?  

Neredeydi? 

Kimlerleydi? 

İçinde miydi? 

En azından dışında değildi? 

Hep yazıldı,söylendi,belgelendi; 

Pkk yı mit kurdurdu. 

Apo-nun kayınpederi mit elemanıydı. 

Karısı Kesire mit ajanı mıydı? 

Şimdi Nerede? 63 

Hizbullahı mit kurdurdu. 
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Dini adamlığı olmayanları din adamı olarak piyasaya mit mi sürdü? 

Onları öne çıkarıp,Müslümanlar arasında kargaşa çıkarmayı niçin sağladı? 

Ergenekon destekli olan sözde din prof-ları kulakları çekilince köşelerine çekilmeye başlandı. 

Neden her taşın altından mit çıkar ki? 

Mit derin devlet,derin devletle,derindeki devlet… 

Her yere el atıldı,kozmik odaya girildi,neredeyse Ergenekon çökertildi,askeriyeye 

girildi,genelkurmay başkanı içeri alındı,adalet bakanlığında değişim yaşandı. 

Ancak bir mit de başkanın değişmesi ve de Kozinoğlu-nun deşifre edilmesinden sonra,sırlarıyla 

birlikte mahkemeye çıkarılmadan önce öldürülmesinden başka bir şey olmadı. 

Neden mit-e girilemiyor? 

Bir Hakan Fidan-la iş bitiyor mu? 

Veya o bile çok görülüp,faili meçhullerin yapılamaması,kürt probleminin açılım içerisinde çözüme 

kavuşur gibi olması,mit-in dışarıdaki uzantılarını rahatsız mı ediyor? 

Gerçekten faili meçhullerde mit neredeydi? 

Meçhul olan nedir? 

Failler mi? 

Faillerin malum olan bilenleri mi? 

17 bin faili meçhulü gerçekten mit bilmiyor mu? 

Yoksa bilmezden mi geliyor? 

Belki de nazlanıyor? 

Şimdilik söylemek istemiyor!! 

Ne zaman söyleyecek? 

B planı sırasında. 

Abd gibi mi? 

17 Aralık ta A planlarını bitiren Abd ve Avrupa B planını uygulayarak,şeytanın sağdan gelmesini 

sağladı? 

Gerçekten 17 Aralıkta,mit başkanı Hakan Fidan-ın savcılığa çağrılarak tutuklama düşüncesini 

taşıdığında neredeydi? 

Şey,mit tırları durdurulduğunda yoksa onlar mit-den değil miydi? 



Sanki mit en masum haliyle ilk defa görüntülendi. 

Yoksa onu yapanlar mit-in üstündeki mit miydi? 

Veya paralel mit-miydi? 

Biline ki;Türkiye-nin kara kutusu ne kozmik oda,ne cumhurbaşkanlığı ve ne de  başbakanlık 

arşividir. 

Öyleyse kara kutu mit-dir. 

Türkiye-nin bir asırlık eskiyen uçağı düştü. 

Mit kara kutusu açılmalı,çözülmeli. 

Mit çözülürse Türkiye çözülür. 

-Mit-deki görüntüden en çok rahatsız olan israildir. 

Şey yanlış dedim! 

Mit demeyecektim, 

Hakan Fidan diyecektim… 

-Şimdiye kadar Mit-de görev yapmış eski 15 müsteşarın 4.müsteşarı olan Teoman Koman-dan 

itibaren 12 tanesi harp okulu mezunu yani asker kökenlidir. 

Yoksa darbelerde askerlerle mit-in paslaşması olabilir mi? 

Olmaması mümkün değil… 

Asker mi mit-i yoksa mit mi askeri yönlendiriyordu?(Kullanılıyordu demeyeceğim) 

Mit-e tavsiyemdir; 

İçi doldurulmayan rejimi koruma uğruna millet hedef alınmamalı belki milleti koruma uğruna bir 

rejim uygulanmalıdır. 

-Bir asırlık gayr-ı meşru derin devletin yerini meşru devlete terk etmekte direniyor.Artık deneyecek 

gayr-ı meşru yolları kalmadı. 

-Aklıma takılan çok sorulardan özellikle öne çıkan bir soruyu sorabilir miyim? 

İyi.Sor der gibisiniz. 

İçte çok iyi istihbarat yapıp,kaç tane Nurcu,Süleymancı,Milli Görüşçü vs ıcığını bucuğunu,hangi 

saatte derse gitmiş,hangi köyde kaç kişi var,menzile giden arabaların plakalarına kadar bilen 

mit,dıştan gelen tehlikelere ve operasyonlara karşı bizleri ne kadar koruyabilmektedir? 

Yoksa o işlerle uğraşmıyor mu? 

Belki de uğraşmaya vakit bulamıyordur? 



Kolay mı canım 76 milyon insan,bunların baba,dede ve soy kütükleri ki uğraş uğraş bitmez!!! 

Acaba benim ile ilgili şifreleme faaliyet sayfalarının şifrelerini alabilir miyim? 

Şimdiye kadar kaç tane makale yazdığımı bilirseniz,size kitap ve dvd-lerimi göndereceğim. 

Zamanı mı değil? 

Sonra… 

Tamam… 

MEHMET ÖZÇELİK 

24-05-2014 

 

DİYALOG 

Efendimiz ehli kitapla bağlantıyı koparmamış,tebliğ çerçevesinde onlarla maddi 

manevi münasebeti devam ettirmiştir. 

Kur’an da da ehli kitaba özel hitapta bulunulmuş,onlar müşriklerden ayrı 

tutulmuştur. 

Yahudiler için olmayıp hristiyanların bir kısmının iyi olduğu nazara verilmiştir. 

Onlardan kız almaya müsaade edilirken,kız verilmesi yasaklanmıştır. 

Osmanlı asırlarca onlara kendi okul ve mahkemelerini kurmalarına izin 

vermiştir. 

Ancak zamanımızdaki diyalog çerçevesinde bu hassasiyet yeteri derecede 

korunmamış, kız vermeye hatta Muhammedsiz bir İslâm bile kurtuluş sebebi gibi 

gösterilmeye çalışılmıştır. 

En azından o intiba verilmiştir. 

Kur’an ehli kitap için hitabında:” “Ey ehl-i kitab! Geçmiş olan enbiya ve 

kitablara iman ettiğiniz gibi, Hazret-i Muhammed (A.S.M.) ile Kur'ana da iman 

ediniz!”
64

diyor. 
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Ve Bediüzzaman onların şu andaki durumu itibarıyla:” “Ehl-i kitabın iddia 

ettikleri iman, yakînden hâlî olduğundan, onların imanı, iman olmadığına işarettir.”
65

 

hükmünü beyan ediyor. 

1970 ve öncesi kominizmin tüm dinleri tehdid eden  dehşetine ve insani 

münasebete karşı Bediüzzaman: 

“Hadis-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları ehl-i Kur'ân ile ittifak 

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

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

ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle dahi, medar-ı ihtilâf 

noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, müşterek düşmanları olan 

mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar.”
66

 

Bazı hususlarla sınırlıyor.Bunlar; 

- Zındıkaya karşı (beraberlik) 

- Hıristiyanların hakikî dindar ruhanîleriyle… (Tüm hristiyanlara şamil 

kılınmıyor.) 

- Muvakkaten medar-ı münakaşa ve nizâ etmeyerek, (geçici olarak) 

- Müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifak.. (Tıpkı eskiden 

düşman bazı küçük kabilelerin,büyük düşmana karşı ortaklık yapmaları gibi) 

-“ Din-i İsevînin hakikîsini esas tutan İsevî ruhanilerin cemaati ve onlara karşı 

dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler, bir minare yüksekliğinde bir insanın 

yanında, bir çocuk kadar da olamaz.”
67

 

-Bunu teyid eden hadiste: Şahs-ı İsa Aleyhisselâmın kılınciyle maktul olan şahs-ı 

Deccalın, teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı 

mânevîsini öldürecek ve inkâr-ı ulûhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî 

ruhânileridir ki, o ruhâniler din-i İsevînin hakikatini hakikat-i İslâmiye ile mezc ederek 

o kuvvetle onu dağıtacak, mânen öldürecek. Hattâ, "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir, 

Hazret-i Mehdîye namazda iktida eder, tâbi olur"  
68

 

“Hristiyanlık ise "velediyet" fikrini kabul ettiği için, vesait ve esbaba bir kıymet 

verir,enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i İlahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine 
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verir.  “(Yahudiler)Allah’ı 

bırakıp bilginlerini (Hahamlarını);(Hristiyanlar ) da Rahiblerini ve Meryem oğlu 

Mesih’i (İsa’yı) rablar edindiler.(Tevbe.31) âyetine mâsadak olmuşlar.”
69

  

 Osmanlıda da olduğu gibi cizye vermeleri halinde onlara ilişilmez. 

“Hazret-i Ömer'in (R.A.) taht-ı hâkimiyetindeki hristiyanlara, kanun-u şeriatı ve 

Kur'anı inkâr ettikleri halde ilişilmiyordu.”
70

 

“Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl itikadlar girîvesinden, ancak 

Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir.”
71

 

-Cemaat gayrı Müslimlerle olan diyalog konusunda tam net değil.Açık bir tavır 

sergilememektedir. 

Adeta zülfiyâre dokunmamak için bazı noktalarda taviz verme yoluna 

gitmektedir. 

*Tıpkı 17 aralıkta yapılan yanlışlara halkın verdiği tepki veya sahiplenmemenin 

en önemli sebebi; 

Şimdiye kadar birikmiş olan yanlışların bir patlamasıdır.Yerinde söylenilmemiş 

sözlerin yakıcılığıdır.Mesela; 

* Fethullah Gülen'in '"İsrail'de bomba tehdidi altındaki Yahudi çocukları için 

yüreğimin yağları eriyor, onların başında patlayan bombalar sanki içimde patlıyor"
72

 

Yerinde olmayan doğru söz.Yani masumların hakkını gözetmemek elbette 

haksızlık olur. 

Hepsini söylemeye gerek yoktur.Yerinde olmayan yersiz sözler,bugün aleyhte 

zarar vermektedir. 

Mesela en çok tenkid edilen Hocaefendinin;” Herkes kelime-i tevhidi esas alarak 

çevresine bakışını yeniden değerlendirmeli ve ıslah etmelidir. hatta kelime-i tevhidin 

ikinci kısmına yani MUHAMMED ALLAH’ın RESULÜ’dür kısmını söylemeksizin 

ikrar eden kimselere de merhamet nazarıyla bakılmalıdır....”
73
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-Merhamet nazarı- ifadesi içi boş bir ifade olup,herkes kendisine göre çok rahat 

doldurabilir. 

Oysa İslamiyet merhamet dini olup,merhameti emreder,düşmanı bile olsa.. 

-Ayetlerin gayrı Müslimler hakkındaki hükmünü sınırlı tutar. 

“Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan âyetler ya Hazret-i 

Muhammed (A.S.M) döneminde yaşayan ya da kendi peygamberlerleri döneminde 

yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” 
74

 

Kur’an evrenseldir. 

*Meseleleri açıkça ifade etmediği gibi,verdiği tavizleri açıkça dile getirmektedir. 

“Bütün tefsirler bunu Cebrail (as) olarak ifade ediyorlar. Fakat âyette “Ruh” 

tabiri kullanılıyor. Bu Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise, ihtilafın 

çerçevesini aşkın ve Efendimizin (sav) ruhunu da içine alacak kadar geniştir. Çünkü Hz. 

Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı, bu itibarla da gözlerinin içine bir başka hayalin 

girmemesi gerekirdi. Ayrıca Efendimiz (sav) de, bir makamda onun kendisiyle 

nikahlandığına işaret etmektedir. Bu açıdan da “Ruh” Efendimizin (sav) ruhu da 

olabilir. Fakat, bu kat’i değildir, bir ihtimaldir. İhtimaller ise, delillerle takviye 

edilecekleri an’a kadar kat’iyet ifade etmezler. “
75

 

Fazla deşmek istemiyorum.Zira yeteri kadar deşilmektedir. 

Hassas olunması gereken noktalarda,o hassasiyet gözetilmemektedir. 

Geçmişten beri hüsnü zanla yaklaşılan tavırların artık bu gün yorumlanmaya 

mahal bırakmayacak boyutlara ulaşması,işin vahametini,itikadi yönden tehlikesini 

doğurmaktadır. 

Tek bir ilaha gelin âyetini,sanki onlar tevhidde netlermiş gibi değerlendirme 

yoluna gidiliyor. 

Ehli kitapla olan sosyal hayattaki beraberlik,itikattaki beraberlikle karıştırılıyor. 

Oysa şu basit kıyas bile meseleyi çözmeye yeterlidir.Şöyle ki; 

Bir Müslüman Hz.İsa ve incile inanmadığı halde imanlı sayılmadığı rahatlıkla 

söylenebilirken,bir gayrı müslimin Kur’an-ı ve Peygamber Efendimizi son peygamber 

ve kitap olarak kabul etmemesi halindeki durumun da iman etmemiş sayılacağı ifadesi 

ya söylenmiyor veya sönük kalıyor. 

Bizleri bağlayan bir hakikat,gayrı Müslimleri de bağlamaktadır. 
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Peygamberi inkâr,Allah-ı inkârdır.Diğer peygamberleri de kabul etmemektir. 

Aslında tek tek diyalogdaki özellikle ifrat ve onun doğurduğu tefrit cihetleri 

birbirinden uzak bulunup,vasat bir zeminde değerlendirmelidir. 

Diyaloğu savunanlar vasatı koruyamayıp ifrat ettiklerinden,bazı noktalarda 

kendilerini taviz vermeye mecbur addettiklerinden,otomatikman tefrite de kapı 

açmaktadırlar. 

Hristiyan dünyasına yaklaşmayı sağlamak amacıyla rencide etmeme,onları 

sorgulamama  kuruntusuyla meseleye yaklaşılıyor. 

“Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı 

olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra 

onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir 

yardımcı vardır.”76 

Hakikatlar gizleniyor,hakkın hatırı kırılıyor..Bazı hatırlara feda ediliyor. 

Dün olduğu gibi bu günde hristiyanlık dünyası islamdaki tevhid inancını kabul 

etmemektedir. 

Teslis inancı tevhidi barındırmamaktadır. 

Hatta daha ileri giderek,-üçün biri -diye kabul ettikleri teslisi;Allahın yer yüzüne 

inip,İsa-nın içerisine girerek,atamız Âdemin cennette işlediği suçu affettirmek amacıyla 

eziyet çektiğini,sonuçta;Allah-Oğul-Ruh-ul Kudüsün de bu manada bir bir-lik yani 

birde birleşen üç olduğunu savunurlar. 

Bunu memleketimizdeki metropol olan papazla konuşmamızda söylemiş ve bu 

ifade Malatya-da basılan bir kitapçıkta da açıklanmaktadır. 

*Fatiha suresindeki ittifak edilen dâllin ve mağdub olanların hristiyan ve 

Yahudiler olduğunda ihtilaf yoktur. 

-Bu konular hakkında aslında çokça eserler yazıldı. 

Fikirleri dağıtmamak için şahısları nazara vermeden yanlış bir gidişatta 

olunduğu ve gerekçelerini nazara vermeye çalıştım. 

Ayrı zamanlarda söylenen sözler bu gün çokları tarafından farklı şekillerde 

dillendirilmektedir.Onları ayrıca deşmeye gerek yoktur. 

Hristiyan dünyası islâmın özündeki şekliyle sunulmasını hazmedemiyor. 

İslâmı kırpma faaliyetleriyle,,kendilerince ifade edilen ılımlı İslâm oluşturulmaya 

çalışılıyor. 
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Yani özürlü,duruma göre fetva veren,gerektiğinde söylenmesi gerekenleri 

söylemeyen bir İslâm… 

Müsamaha ile taviz birbirine karıştırılıyor. 

-“Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O 

âhirette de kaybedenlerdendir.”77 

“Allah nezdinde hak din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten 

sonradır ki, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın âyetlerini 

inkâr edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.”78 

*İslami cemaatlardan mevcud her bir grup,cemaat,cemiyet,vs bir başkasına yani 

içinde bulunduğu İslam bahçesine zarar vermediği sürece,o bahçenin bir deseni ve bir 

güzelliğidirler. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-05-2014 

 

 

DÜN VE BUGÜN 

 Dün 11 Eylül de ikiz kuleleri yıkanlar,bugün Işid-i kurdular. 

 Dün 11 Eylül bahanesiyle ırak ve afganistana saldıranlar,bugün Işid-le 

ortadoğuya;Suriye,Türkiye gibi islam ülkelerine saldırıyorlar. 

 Dün Türkiyeyi içerden kuşatamayanlar,bugün Işid-le dışardan kuşatmaya 

çalışmaktadırlar. 

 Dün Kahraman Maraş-Sivas-Çorum olaylarını çıkaranlar,bugün bunu 

ortadoğuya taşıyanlardır. 

 Dün 11 Eylülle Abd-nin önünü açanlar,bugün Işid-le İsrailin önünü açmaya 

çalışanlardır. 

 Dün İranla çatışma numarası yapanlar,Bugün İranla çatıştırmak için ittifak 

yapmaktadırlar. 

 Dün Türkiyeye Abd-nin yaptığını,bugün İranla ortaklıkla yapmaktadırlar. 

 Dün batının bombaladığı İstanbul ve Ankara,Bugün İran tarafından 

Sivas/Madımak bombalanmaktadır. 
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 Dün içte Cıa-Fbı ajanları cirit atarken,bugün İsrail ve İran ajanları cirit 

atmaktadır. 

 Dün Türkiyeyi içten darbelerle yıkan Abd,bugün dıştan yıkmaya çalışmaktadır. 

 Dün soldan ve solla vuranlar,bugün sağdan ve sağla vurmaktadırlar. 

 Dün orduyu kullananlar,bugün emniyeti kullanmaktadırlar. 

 Dün hükümeti kurup destekleyenler,bugün hükümeti köstekleyip 

yıkmaktadırlar. 

 Dün soldan gelen hücum ve saldırı,bugün sağdan katmerli olarak gelmektedir. 

 Kurt gövdenin içine girdi. 

 Dün cumhuriyetle vuranlar,bugün zamanla vuruyorlar. 

 Dün parayla buluşanlar,bugün paralelle buluştular,onlara bulaştılar. 

 Dün Öcalanı devreye koyanlar,bugün onu devreden çıkarıyorlar. 

 Dünkü at izi,bugün it izine karıştı. 

 Dün önde giden atlılar,bugün geri kaldılar,geride kaldılar. 

 Dün vermeden yiyenler,bugün verip semizleterek yiyiyorlar. 

 Dünkü Kâni,bugün oldu yâni!!!? 

 Dün Risale-i Nurları engelleyenler,bugün sahiblenmiş görünüyorlar. 

 Dünkü Mekke devri,bugün Medine devrine döndü. 

 Dünkü müşrikler,bugün münafık oldu. 

 Dünkü mücahitler,bugün mütait oldu. 

 Dün birbirlerini yiyenler,bugün aynı sofraya oturmuş beraber yiyiyor,milleti 

yiyiyorlar. 

 Dünkü solcu ve materyalistler,bugün sefahete bulaşmış,kirlenmişler. 

 Dünkü pislikler,bugün kanalizasyonda bir-leş-mişler. 

 Dün materyalizmle gelişen batı,bugün batıyor. 

 Dün fakirlikle tökezleyen İslâm dünyası,bugün zenginlikle,materyalizmle imtihan 

oluyor. 

 Dünkü keser ve sap,bugün oldu hesap. 

 Dün zirveye çıkan darbeciler,bugün zırvalanıyorlar. 



 Dün başkaları tarafından tarlası sürülen Yazıoğlunun,bugün bahçesine ağaç 

dikiliyor. 

 Dün Chp-yi öne sürenler,bugün onların tarlasını sürüyorlar. 

 Dün kalblere taht kuranlar,bugün başlara baht oluyor. 

 Dünü olmayanın bugünü de olamaz. 

 Dünü harcayanlar,bugün harcandılar. 

 Dününü yiyenler,bugün yenildiler. 

 Âyette:”Biz günleri insanlar arasında devrederiz.”buyruluyor. 

 Dün dünümüzü çalanlar,bugün çalındılar. 

 Dün zahiren kayıpta olanlar,bugün kazançlı çıktılar. 

 Dününü ve bugününü kaybetmeyenler,kazandılar. 

 Dün şöhret olanlar,bugün unutuldular. 

 Dün unutturulanlar,bugün şöhret! Oldular. 

 Dün dünya dönüyordu,bugün de dönüyor. 

 Dün neredeydin,bugün nerede? 

 Dün kiminleydin,bugün kiminle? 

 Dünle bugünü aynı olanlar,zarardadırlar. 

 -Dün dündür bugün bugündür-diyenler,dünde kaldılar. 

 Dün zor olanlar,bugün kolay oldular. 

 Dün bir paraya alınamayan deve,bugün bin paraya alınıyor. 

 Dün çoban olanlar,bugün patron oldular. 

 Dün sürülenler,bugün sürü sahibi olup,sürdüler. 

 Dünkü maddi çıkış,bugün yerini manevi çıkışa bıraktı. 

 Dün olanlar,bugün öldüler. 

 Dün ölenler,bugün kabirde hesap verdiler. 

 Bugün hesap verenler,kabrinde azab çekiyorlar. 

 Allahım!Dünümüzü ve Bugünümüzü koru..Hayra tebdil eyle...Amin. 



MEHMET ÖZÇELİK 

02-12-2014 

 

DÜNYA DARBESİNİN AYAK SESLERİ 

 Dünya darbesinin ayak sesleri duyulmaktadır.Bu ses öncesinden âşina 

olduğumuz bir sestir. 

 Bu konuda tecrübeliyiz!Önceleri de duymuş,geliyoruz,demişti... 

 Gelmesi için davet edilmesi ve ettirilmesi,ortamın hazırlandırılması gerekti. 

 O konuda ordudaki psikolojik harekat dairesi ortamı hazırlamada ustaydı. 

Hazırladı da...Yazar türetildi,gazeteler kiralandı,kontrolsüz eli silah tutan insanlar 

sokağa salındı. 

 Sağcı-solcu,alevi-sünni gruplar oluşturuldu.Ayrı ellere aynı silahlar 

verildi.Milletin bitkin hale getirilmesi sağlandı. 

 Dış düşman değil,iç düşman kabul edilen milletin psikolojisi bozuldu. 

 Millet öyle hale getirildi ki;gelsin artık şu ordu,dedirttirildi. 

 Artık bu piyonları yönlendiren dış güçler,içteki ergenekonun dış Ergenekon 

babaları şirketleşip,devletler bazında değil,bölge devletleri çapında bir geniş faaliyet 

içerisine girdi. 

 Yüz sene önce devletlerin başlarına getirilen yöneticilerle şekillenen orta doğu ve 

balkanlar;liderlerin miadı dolması,plânlarının deşifre olması üzerine taktik değiştirmek 

gerektiğini düşündü. 

 Orta doğudaki değişim belli ki birilerini rahatsız etti. 

 Hürriyet ve özgürlük için ayağa kalkan bu milleti,daha oturmadan çökertme 

planı devreye konuldu. 

 Her devlet ve milletlerin geçmişten günümüze zaaf ve hassas noktaları vardır. 

Sürekli bizde olduğu gibi bu hassas noktalar devreye konularak çatışma ortamı 

hazırlanmaktadır. 

 Daha öncede Peygamber Efendimiz ve Kur’an-ı Kerim-i yakma tahrik ve 

senaryolarına;13,5 dakikalık ‘Müslümanların Masumiyeti’ filminin fragmanıyla 

Müslümanların bam teline basıldı. Kıyama kalkması için belli ki her şey hazırdı. 

 Libya Abd elçisinin öldürülmesi bombanın pimini çekmiş oldu. 

 Suriye ortada..Yemen,Libya,Mısır tahrik edildi ve tahrike geldi. 



 Filmi çevirenlerin oyuna geldiklerini,yapımcısı da provokasyonu itiraf etti.Para 

için yaptıklarını,böyle olduğunu bilmediklerini,filmin adının da böyle olmadığını 

söylemeleri;birilerinin bu hesabı yürürlüğü koyduğunu göstermekteydi. 

 Birileri Armegedon 
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 faraziyesi üzerine Allah’ı kıyamete zorlarken,diğer yandan 

İslâmi pencereden baktığımızda,Efendimizin verdiği haberler doğrultusunda dünyanın 

bir tehlike ve kaosa doğru gitmekte olduğunu görmekteyiz. 

 Dünya ergenekonu devrede. 

 Devre dışı olan bağlantılarını merkezden güçlendirme çabasına içerisinde sağa 

sola saldırmaktadır. 

 Bu çabalar boşa çıkarılmalıdır. 

 İşte Yemen,Şam,Mısır... 

 Ümitsizlikten çok,ümit var... 

 Bir asır önce dağılmış olan İslâm dünyasının,gitmiş ve yapmış olduğu tahsilini 

bitirdikten sonra,tekrar kendi kıtasının başına dönme faaliyetleri olarak görmek 

gerektir.İnşaallah öyle de olacaktır... 

14-09-2012 

MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

DÜNYA ERGENEKONU ÇATLADI 

 Diğer bir ifadeyle,bizdeki ergenekonun bir asırlık ağa babası ilk defa yara 

aldı.Kuyruğu kapana kısıldı.Gövdesini ve başını kurtarmak için tavizler vermeye 

başladı. 

 Bu durum bizdeki ilk el bombalarının bulunmasıyla birlikte çorap söküğü gibi 

başlayan çözülmeye benzer olarak,Mossad ilk deşifresiyle çözülme sürecine girmiş oldu. 

 Mossad bizdeki ergenekonunu başka yerlere kaydırdı.Mesela Mısır. 

 Pkk ile olan bağlantısı ortaya çıktı.Delikleri tıkanan fare gibi yeni açtığı delikler 

hareket alanını ve dünya gözünde zaten düşük olan düşüşünü hızlandırdı. 
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 Yarım asırdır çevresini kontrolü altına alan İsrail,yavaş yavaş savunucularını, 

kendisine karışmayıp destek olanları kaybedince,kendisini garantiye alma yoluna 

gitmektedir.Bu amaçla da dağıtmış olduğu gücünü merkeze çekmektedir. 

 İsrail-in Türkiye’den mavi Marmara olayı münasebetiyle özür dileyip,3 şartı 

kabul etmesi,One minute- la başlayan boyun eğdirme girişiminin,diz çöktürme 

aşamasıdır. 

 Artık İsrail secdeye doğru yol alıyor.İsrail secde aşamasında. 

 Bizdeki ergenekonun çöküşü,dünya ergenekonunu sarstı.Mossad-ı çatırdattı. 

 Ergenekonun Ortadoğuyu bağlayan en önemli ayağı olan Türkiye ayağı 

çökünce,Ortadoğu normale dönmeye başladı. 

 İsrail ortadoğunun hatta dünyanın fitne kazanı.Elbette bu son ve bitiş değildir. 

Boşluk ve güçsüzlük hissettiği anda yeniden oyunlarını devreye koyacaktır. 

 Bu durum kolay elde edilmedi. 

*Zülkarneynin kurduğı seddin yecüc-mecüc tarafından yalanması olayı,neticede 

aşınması ve aşındırılması mecaz da olabilir. 

Tıpkı ehli imanın önlerindeki zulüm engelini yalayarak aşındırması, kurtulması 

da,zorlukları aşmadaki zorlu durumları haber vermektedir. 

Bir asırlık mücadele,küfrün kalelerini aşındırdı. 

*Mustafa Sabri Efendi derdi ki: “Yahudiler insanlık âlemine beş tane kimyasal 

veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür ve dalâlet önderi Yahudi âlimin icra ettiği 

tesiri yapamazlar. Bunlar Komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturya'lı Freud, 

Fransalı pozitivist Auguste Comte ve Sosyolog Durkheim'dir. Bunlar insanlık âleminin 

akıl, düşünce, anlayış ve ahlâkını perişan eden insanlardır. Yahudiler bu insanları 

büyüttüler, insanların gözünde yücelttiler ve neticede bunları küfre öncülük edecek 

kişiler olarak karşımıza çıkardılar. Bu gün bize düşen onlarla savaşmak ve mücadele 

etmektir. Zira dinimiz bize küfre öncülük edenlerle savaşmayı emrediyor. Ben yakinen 

biliyorum ki bir gün gelip bunların maskeleri düşecek ve ilim adına işledikleri cinayetler 

ortaya çıkacak. Çünkü Hakk'ın dışında dalâletten başka bir şey yoktur.” 

Allah meleklere yer yüzünde halifeler yaratacağını söylediğinde buna taraftar 

olmayan melekler cevablarında;” Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife 

yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi 

yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” 

demişler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”80 

İşte burada belirtilenler Yahudilerdir denilse,yanlış olmaz. 
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*İslâm dünyasında da problemli olan devlet,İran devletidir. 

İran hristiyanlıktaki ruhani,papaz ve papanın yer yüzünde Allahın bir 

vekili,O’nun yerine geçen olduğu gibi,şiadaki Ayetullah makamıda,Allahın yer 

yüzündeki en büyük ayeti olarak büyük yetki verildi.İstikameti kaybetti. 

Burhan Bozgeyik Bir tesbitinde:” İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, keşane-i 

saltanata, post-u irşattan taht-ı şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da 

zuhur etmiştir. Mesela: Safevi saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden 

başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta 

Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken 

Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili 

hadiseleri, kargaşalıkları netice vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, 

Asya’nın bu korkunç anarşistleri, Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. 

Elhasıl: İran derviş kisvesine bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine 

raptedip, sonradan onları ifsat ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla 

doludur.” 
81

 

Şu an ortadoğuda Kürt ve Şia devleti kurulmaya çalışılmaktadır.Şah İsmailin 

yapamadığı,yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bu gün bu düşünce pkk,kck örgütü altında sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Suriye,İran,Irak ve batı devletlerinin desteğiyle... 

*”İslâm tarihinde Harim-i dergahtan, kâşane-i saltanata, post-u irşattan taht-ı 

şevkete çıkmak isteyenlerin hemen hemen hepsi İran’da zuhur etmiştir. Mesela: Safevi 

saltanatının teşekkülü bu tip iğfal mağfillerinden başlatılmış, Batınilik İran’da yayılmış, 

Bahailik İran’da kuvvet bulmuştu. Hatta Hindu’ların Hulul-u ittihat itikadı İran’da 

rağbet görmüştü. İran’a ifsat tohumları eken Abdullah ibn-i Meymun’un mel’un 

fikirleri orada uzun müddet intişar etmiş, dahili hadiseleri, kargaşalıkları netice 

vermiştir. Şarkı senelerce inim inim titreten Batıniler, Asya’nın bu korkunç anarşistleri, 

Hasan Sabbah’ın fedaileri, İran’da kuvvet bulmuştur. Elhasıl: İran derviş kisvesine 

bürünüp esas maksatlarını gizleyerek halkı kendine raptedip, sonradan onları ifsat 

ederek saltanat eşiğine doğru yürüyen pek çok insanlarla doludur.”
82

 

 

Mehmet özçelik 

24-03-2013 
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ERDOĞAN NE YAPIYOR 

 Arada bir de olsa yaptığı hatalar,tarihi hatalardır. Aslında  kendisini 

bitirebilecek olan bu hatalar,geçmiş birikiminden dolayı ayakta kalmasını 

sağlamaktadır. 

 Mübalağa etmiyorum;gerek kendi kanaatım ve gerekse de halktan işittiğim 

hüküm şu; 

 Abdulhamid-den bu yana üç lider gelmiştir.Bunlar Menderes-Özal-Erdoğandır. 

 Değer ve maneviyat itibarıyla ise,sondan başadır;Erdoğan-Özal-Menderes 

 Dün hapiste bulunan eski genel kurmay başkanının serbest olarak mahkemesinin 

devam etmesini söyleyen başbakan,onun tarafından; “Gökyüzünden bir vahiy mi 

indi...” sözüyle eleştirmiştir. 

 Şu anda aranan kaçakların durumu da göz ardı edilmemelidir. 

 Başbakan bununla da kalmadı darbe şüphelisi bir komutanı hastahanede ziyaret 

ederek,hakimlere ve topluma yanlış bir mesaj vermiş oldu. 

 Başbakan devam eden ciddi bir davada,kendisinin de önemsediği bir hususta 

adeta sulandırma tavrı hiç mi hiç ona yakışmadı. 

 -Tayyib eski çıkardığı gömleği geri mi giyiyor? 

 -Hasan Mezarcı-ya yapılan Tayyib-e de mi yapılıyor? 

 Tayyibe ne oluyor?Zira aç canavara karşı sevgi gösterisinde bulunmak,onun 

iştahını açar ve döner dişinin kirasını ister. 

 Bu millet darbelerden çok çekti. 

 Buna rağmen hangi insancıllığın arkasına sığınıp,bahane uyduruluyor. 

 Ya danışmanlarını kontrol edip gözden geçirmeli veya iktidarın sarhoşluğuna –

arada birde olsa- kapılmamalıdır. 

 Elbette hukukun yavaş işlediği söz konusudur.Böyle ciddi bir meselede hangi bir 

şey göz ardı edilebilir. 

 Hukuktan çekmeyen yoktur,bunda başbakanın şikayet ve salmaya hakkı 

yok,çözmeye çalışması gerekir. 

 Ortada ciddi belgeler olmasa,bu insanlar nasıl içeride tutulabilir? 

 Hiç düşünül müyor mu? 

 *Ergenekon terör örgütü,cumhuriyetin kuruluşunda aktif rol oynayan hatta 

ittihat ve terakkiden beri devam eden,bir kaos merkezidir. 



 Bu insanların kâhir ekseriyeti bu milleti temsil etmeyen,bu milletin kanını 

taşımayan,ağırlıkla göçmen kişilerdir. 

 Kimliklerin değişmesiyle kimlerden olduğu bilinmeyen ve bir kısmı ermeni asıllı 

kimselerin uyanan hücreleridir.  

 Bu – iç ve dış ortaklar- gizli teşkilat ahtapot gibi her tarafa yayılmış,tehdit ve 

korkularla, kanunsuzluğu kanun namına göstermekle iş yapan gizli bir teşkilattır. 

 Ergenekon terör örgütü ile mücadele,Çanakkale savaşına denk bir mücadeledir. 

 Ona destek olmak ve onu sulandırmak,önemsemeyip taviz vermek ise;yapılacak 

en büyük ihanettir. 

 *Şunu bir hüküm olarak rahatlıkla ifade edebilirim; 

 Ergenekon Terör Örgütü;başta askeriye,hukuk,mit gibi kurumlarda önemli, 

stratejik bölümlere hakim,onlara da İsrail hakimdir... 

 İsrailin ortadoğudaki ve tüm İslam dünyasındaki hakimiyetinin sırrı,bize olan 

hakimiyetindendir. 

 Hakimiyetinde az bir kırılma ve deşifre olmaya başladı. İslam dünyası kendine 

gelmeye ve toparlanmaya başladı. 

 Türkiye-nin tam istiklâliyeti,İslâm dünyasının istiklâliyetidir. 

 El ve ayaklarımızdaki prangalar devam etse de,dillerimizdeki prangaların 

gevşemesi,millet olarak maddi ve manevi toparlanmamıza,İslam dünyasının kıpırdanıp 

ayağa kalkmasına sebeb oluşturdu. 

 2007 yılında askeriyede başlayan kırılma ve içte başlayan kavga ve temizlik 

faaliyeti,hukukta,üniversitelerde,cumhurbaşkanlığı,mit,valiler,dış temsilcilerle devam 

etti. 

 Ancak bu bir temizleme faaliyeti olmayıp,süpürme faaliyetidir. 

 Ergenekon elindeki kozlarını kullanarak,yaptığı şantajlarla faaliyetini bir 

yandan gizli devam ettirirken,diğer yandan da içeriye atılanların çıkarılması için –

başbakanı bile etkileyecek derecede- faaliyet göstermektedir. 

 Rehavete kapılmamalı,taviz verilmemeli,sulandırma yapmamalı,son imkan 

ihmale kurban edilmemelidir. 

 Bu ise eskiye dönüm değil,ölüm olur. 

16-02-2013 

MEHMET ÖZÇELİK 



ERGENEKONA GÖBEKTEN BAĞLILAR 

 Ergenekon bir asrı aşkın bir süredir bu milletin kanını emmektedir. 

 Köklü bir terör yapılanmasıdır. 

 Köklü olmasındaki sebep ise;içerisinde hem sol cenahtan hem de milliyetçi 

taraftan insanları safına katmasıdır. 

 Solcular için sağcıları,sağcılar için de solcuları devreye koyarak,tek elden kavga 

ve kaos çıkarmaktadır. 

 2007 yılından itibaren başlayan Ümraniye-de bulunan el bombaları ile,çorap 

söküğü gibi sökülmeye başladı. 

 Artık bir asırlık mızrak,çuvala sığmamaktaydı. 

 Önceki yönetimler bildikleri ve haberdar oldukları halde,bu kirli çamaşıra el 

sürmediler,bu irini deşmediler. 

 Bu şekilde uzun süre varlığını devam ettirdi. 

 Sol cenah varlığının sebebi olan Ergenekon terör örgütüne kalpten,madden ve 

her yönden bağlanmış,onun avukatlığını da hala devam ettirmektedir. 

 Bu amaçla orduyu,hukuku,üniversite ve Miti kıskacı altına almış,bunları çok iyi 

ve güçlü kullanıyordu. 

 Solu bu menfi uygulamasında anlamak bir derece normaldir. 

 Çünki çok rahat içine sızan,kendisini idare eden,içine aldığı kirli insanlarla 

ayakta durmak ve varlığını sürdürmek için bunu yapma mecburiyetinde olduğunu 

düşünmekteydi. 

 -Ancak milliyetçi kesim 1980 öncesi idealini yitirmiş,oda mücahitlerin mütait 

olması gibi,mafyaya,kirli işlere bulaşmıştı. 

 İdealist insanlar ihraç edilmiş,başka bir parti altında toplanmış,uçkuru düşük 

insanlar ta üst seviyeye kadar çıkmış,kaset skandallarıyla sarsılır hale gelmişti. 

 Bununla da kalınmadı. 

 Ergenekon terör örgütü mensubu ve Balyoz darbe planlarına alet olanlar 

milletvekili adayı gösterildi. Emekli Genelkurmay başkanı aynı suçtan içeriye 

alınmasına rağmen bizzat ziyaretine gidildi. Bu ziyaretin ordunun tüm mensuplarını 

ziyaretle eş değerde değerlendirildi. 

 Aslında bütün bunlar ergenekonun sağlı sollu iki kolunun kimlerden olduğunu 

da deşifre etmiş oldu. 



 Bu insanların büyük çoğunluğu önemli kirli teşkilat olan ergenekonu ya 

sulandırdı,ya taraftar oldu veya susmayı tercih etti. 

 Tarihi bir vebalin altına girmiş oldu. 

 Bu ise Çanakkale savaşlarında düşman tarafına yardım etmekle eş değerde bir 

cürümdür. 

 Ergenekon belli ki bunlara kuvvetli bir kanca takmış,kurtulamıyorlar. 

 Veya ancak bu yolla iktidara gelmenin mümkün olabileceğini düşünüyorlar! 

 Bahçeli-nin Silivriyi ziyaret emesi,hukuku hiçe sayması  ergenekona taraftar 

olmasının açık isbatıdır. 

 Bu yüz çirkin bir yüzdür.Bu milletin ve bu milleti temsil edeceklerin yüzü 

değildir. 

 Mahkeme çok kuvvetli bir delil olmasa,tarihte olmamış olan,bir genel kurmay 

başkanını kolay kolay içeriye alamaz. 

 Ve de hala mahkemesi devam etmektedir. 

 Bu kadarını bile düşünmek,çok zeki olmayı gerektirmemektedir. 

 Toplumu üzen durum bundan ziyade,bu partiye gönül vermiş insanların ya 

saflığından iyi niyetleri veya körü körüne hareketleri veya yanlış bir gelenek halinde 

gelmekte olan,kol kırılır,yen içinde kalır,yanlış düşüncesi veya göbekten maddi bir 

menfaatla bağlı olmaları veya kendi seçtiklerini sorgulama cesareti ve gücünü 

gösterememeleri;sadece kendilerine değil,tüm Türkiye-ye zarar vermektedir. 

 Parti doğru bir gidiş içerisinde değil,fazlaca kan kaybetmekte ve 

kaybettirmektedir. 

 -İşte bir asırlık fatura; 

 1960-dan beri ve daha öncesi olan cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ölen ve 

öldürülenlerin sayısı az değildir. 

 Birde bunların kominizme,terörizme alet edilmesiyle ebedi hayatları tehlikeye 

atan boyutu ise,dünyaya sığmayacak büyüklük ve kayıptadır. 

 Ergenekona bağlı ve taraftar olanlar,bütün bunlara ortaktırlar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-01-2013 

 

 



Ergenekon-Pkk/Suriye-İsrail/İran-Ermenistan 

 Suriye meselesi,küçük olmasına rağmen,Iraktan daha fazla problem çıkartacağa 

benziyor. 

 Bu günlerde eskilerden daha fazla olarak İran gündemde tutuluyor. 

 Gerçi hiç gündemden düşmedi ve düşürülmedi ki!! 

 Başta biz, birileri sahaya çekilerek, insanları önüne katıp sürüyecek büyük ateşe 

doğru sevkediliyor. 

 Bizde otuz yıldır süren ve sürdürülen pkk illeti suriyede beslenmekte,suriyeden 

sevkedilmektedir. 

 On sene öncesinde sesimiz yüksek çıkıp suriyeyi tenkid edince,apo suriyeden 

çıkarıldı ve sonuçta hapsedilmesine kadar yol aldı. 

 Türkiye-nin pkk illetinden kurtulması,suriyedeki rejimin değişimi iledir. 

 İran,Rusya,Çin Suriyeye ekonomik ve fikri açıdan destek olurken,İsrail siyasi 

açıdan pkk-yı kullanmakta, ortadoğuyu karıştırmaktadır. 

 Türkiye-deki Ergenekon başta pkk olmak üzere,bir çok menfiliklerin çatısını 

oluşturmaktadır. 

 Suriyenin yıkılması,bu köprünün dış bağlantısının yıkılmasıdır. 

 İkinci bir İsrail devleti oluşturmak demek olan kürt devleti ise,kolay yutulacak 

bir lokma olup,israilin işine yarar. 

 Bütün bu maşalar Türkiye-yi Suriye-ye benzetmek için Türkiye-deki başta askeri 

olmak üzere Ergenekon kanalıyla bir çok kurumlara sızılması, otuz yıldır bunu 

gerçekleştirmek için her türlü entrikayı devreye koymuş olmasıdır. 

 Suriye İrana kalkan oluşturmaktadır. Suriyenin yıkılması,İranın bir kolunu 

kaybetmesi demektir. 

 Suriye ermeni ayağını da içinde barındırmaktadır. 

 İsrail, Avrupa ve Amerika, Ortadoğu da çoğunluk ve çoğunluk hakim olduğu bir 

idareyi istemiyor. Onlar kullanabilecekleri azınlık devletlerin oluşumunu sağlıyor. 

 -Türkiye içeriden çökertilmeye çalışıldığı gibi, Ermeni soy kırımı gibi meselelerle 

de  yıpratılmaya çalışılıyor. 

 *Kominizm ve sosyalizm ile doğunun dinini alamayıp müessir olamayanlar,bu 

sefer Apo gibi bir peygamber ve bayrak üreterek onun etrafında toplamak ve 

toplanmak suretiyle ateizme çekilmek isteniyor. 
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İş bununla kalmayıp,Türkiye-nin soy kırımcı bir devlet olduğu suçlamasını da 

dünya nezdinde kabul ettirmeye çalışılmaktadır. 

*Cezayir Başbakanı, Türk yetkililerin Fransa’yla yaşadıkları “soykırım” 

tartışmalarında Cezayir tarihine gönderme yapmaktan vazgeçmelerini istedi. 

Associated Press’in haberine göre, Başbakan Ahmed Uyahya, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, “Türkiye’deki dostlarının Cezayir’in kolonileştirilmesinin ticaretini 

yapmaktan vazgeçmesini” istedi.”
83

 

Tam bir garabet. Kişilikten uzak bir davranış. 

 *Türkiye İttihat ve Terakki, Jön Türklerden beri kıskaç altında, adeta 

kuşatılmış. 

*Taha Akyol son kitabında cumhuriyetin ilanını Meclis sürecinin 6 saatte 

bitirildiğini belirterek, “Tasarıya karşı çıkacak bütün muhalifler 29 Ekim’de Ankara 

dışında olduğu için Atatürk bu tarihi özellikle seçti” diyor. 

Akyol değerlendirmesinde, “Daha iyi bir gelecek, daha mutlu ve güçlü bir 

Türkiye inşa edebilmek için Kemalist devlet hukuk anlayışı değil, demokratik devlet ve 

hukuk anlayışı rehber olmalıdır. Türkiye’nin artık ihtilal rejimine değil, demokratik bir 

hukuk devletine ihtiyacı vardır”84 

*”Peygamber dostlarından  Huzeyfe, savaşla  ilgili hadisde ; Ebu Hureyre’ nin 

yanı sıra Hz. Ali ve İbn-i Abbas’ın da bildirdiğini ifade etmiştir.  

Bu üç sahabenin bildirdiği hadiste:  

“Ahir zaman’ın harbi cihan harbidir. Çok kimselerin  öldürüldüğü  iki  büyük  

harpten  sonra bir üçüncüsü  daha  olacak. İkinci cihan harbinin  ateşini  yakan  

(başlamasına sebep olan) “Büyük Reis” künyesinde bir adamdır...” 
85

 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-04-2012 
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FİNALE DOĞRU.. ÇÖZÜLME.. ÇÖKME.. 

Evvela bir yağlama yapayım ta ki bazı cızırtılar çıkmasın… 

Cemaatin en az ihtimalle yüzde doksanı samimi,hizmet düşüncesi,iyi niyeti içerisinde 

bulunan insanlardan oluşur. 

Ancak onlar da hizmetin üst kademesinde,bürokraside,yönetimde söz sahibi olan 

kimseler değildirler. 

Onlar koşturanlar,pastayı hazırlayanlar olup,pastayı dağıtan ve yiyenlerden değildirler. 

Bazen ağızlarına da bir bal çalınmaktadır. 

Onun için ağır olan sözlerim işte bu yüzde bire ve bunu onaylayıp her türlü destekte 

bulunanlaradır. 

-Milli eğitimin düzelmesi için onlara verilmesini savundum. 

Ergenekon davasında tamamen arkalarında olup,2007-den itibaren günlük haber 

toplayıp sitemde yayınlayarak her türlü yazı,videoyu haber yaptım. 

Samanyolutv-ye tebrik yazısı gönderdim. 

Ancak bu gün yüzde birin hırsı,yüzde doksan dokuza galib geldi. 

Koca bir cemaatı çöküşe,finale götürmeye sebeb oldu. 

Cemaatın ayarları bozuldu… 

İşte itiraf ve gösterilen tavır ve tahliller; 

“Geç gelen itiraf; 

HADİ ÖZIŞIK; 

Gülerce'yi aradım bu sabah. 

Üzgün bir ses... 

Gülerce'ye göre, "Cemaat 4 önemli yanlış yaptı!" 

BİR- Hizmet baştan beri yanlış yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na savaş açtı. 

Gezi'den itibaren Başbakan'a hakaret etmeye başladılar.  

İKİ- Üslubumuzu kaybettik. Namus bildiğimiz üslubumuz. Biz bunu bıraktık hükümetle 

savaşa girdik, diyaloğu bıraktık çatışmacı dil kullandık. 

ÜÇ- Siyasallaştık. CHP için kapı kapı dolaşıp oy istedik. 

DÖRT- Hizmet hep çoğunlukla hareket etti. Hep öyle yoluna devam etti. İlk defa 

çoğunluğun karşısına çıktı ve kaybetti. Orijinalini kaybetti, yara aldı. 

Gülerce, Cemaat-İktidar kavgasında, inananların kullanıldığı görüşünü de savunuyor. 

Hizmet'e gönül vermiş insanların bu hisse kapıldığını belirtiyor.  

Bu yanlışın Hizmet'i temsil vasfı olmayan kişiler tarafından yapıldığını vurguluyor.  
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Ve ekliyor: 

- İnsanların tanıdığı bildiği Hizmet bu değil!  

- Seçimden önce uyardınız, haklı çıktınız. 

- Haklı çıkmam neye yarar Hadi Bey? Hizmet yara aldı. Hizmet'i tanınmaz hale getirdiler. 

İnsanların güveni sarsıldı. Hoşgörü vardı bizde, diyalog vardı bizde, insanların gönlüne 

girmeyi istiyorduk. Biz ne yaptık peki? Kapı kapı dolaşıp CHP için oy istedik. 

- Bundan sonra ne olacak? 

Gülerce yıllarca Cemaat'e destek veren belediyelere yapılan vefasızlığa isyan ediyor: 

- Bunu yapmamalıydık! 

Bundan sonra olacaklara gelince... 

Diyor ki: 

- Cemaat ayarlarına dönmeli. 

Gülerce bu uyarıları yaptı ama, Başbakan Erdoğan'a da, "Cemaat'in tabanını incitme" 

mesajını vermeyi ihmal etmedi: 

- Başbakan'ın bundan sonra Hizmet Hareketi'ne karşı, şefkatli, merhametli ve demokrat 

tavırlarla sadece hukukun üstünlüğüne riayet edeceğine inanıyorum.”86 

Gülerce, Cemaat-İktidar kavgasında, inananların kullanıldığı görüşünü de savundu. 

Hizmet'e gönül vermiş insanların bu hisse kapıldığını belirtti. 

Gülerce, 30 Mart'ta AK Parti'nin elde ettiği başarıya rağmen, yanlışta ısrarın 

sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi: Bu yanlış Hizmet'i temsil vasfı olmayan kişiler 

tarafından yapılıyor. İnsanların tanıdığı bildiği Hizmet bu değil. Hizmet yara aldı. 

Hizmet'i tanınmaz hale getirdiler. İnsanların güveni sarsıldı. Hoşgörü vardı bizde, 

diyalog vardı bizde, insanların gönlüne girmeyi istiyorduk. Biz ne yaptık peki? Kapı 

kapı dolaşıp CHP için oy istedik. 

Gülerce bundan sonrası için de 'Cemaat ayarlarına dönmeli' ifadesini kullandı. 

Ve özetle cemaat içindeki birkaç basiretsiz ve iktidar heveslisinin ve özellikle hoca 

efendinin burada ilgisiz-bilgisiz-hissi davranışı cemaatı kapanması güç ve tarihe gömücü 

bir yara almasına sebeb oldu. 

Cemaat, gemisinde açılan delikten su almaktadır. 

Gemi su aldıktan sonra cemaat birer birer özür beyan ediyor. 

Bazılarının hata yapma lüksü yoktur. 

*Türkiye-de son darbe girişimi cemaat eliyle yapılmaya çalışıldı. 

İnşaallah büyük bir ümitle son darbe kozları da şimdilik bitmiş oldu. 

*Cemaat medyası daha önceleri chp-nin sarıldığı kuruntularla teselli olmaya çalışıyor. 
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*Cemaatı temsil eden ve ergenekonu bitirme noktasına getiren Samanyolu ve Zaman 

medyasının böyle çarpılır hale gelip de adeta tekrar ergenekona karşı günah çıkarma 

yoluna gidip,adeta ergenekonla ittifak etmesi hem hazin ve hem de çok 

düşündürücüdür. 

*Bir bedduanın bu kadar etkili olacağını hiç bu kadar düşünmemiş ve de görmemiştim. 

Bir peygamber etse etkisini biliriz ancak bir bedduanın neredeyse onlarca yıllar devam 

eden bir birikimi bitireceğini hiç düşünmez ve hayal bile edemezdim! 

Beddua geri tepti!!! 

*Bu insanlar nasıl uyuyor veya nasıl kendilerini avutuyorlar? 

*Olay gerçekten Erdoğan veya parti meselesi değildir. 

*Şu hassas durumda bu kadar Erdoğanı savunacağımı düşünmezdim. 

Çünkü mesele Erdoğan meselesi olmaktan çıkmıştır.Millet-din ve bunların geleceği 

olmuştur. 

*Muhalefet edenler yalnızlaşıyor. 

*”AK Parti imparatorluğa diz çöktürmedi  

30 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarının en çok kimi üzdüğü belli oldu.  

17 Aralık operasyonundan yalnızca 3 gün sonra gazetecilere demeç veren ABD 

Büyükelçisi Francis Ricciardone "Uyarılarımız dikkate alınmadı, şimdi bir 

imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz" diyerek cemaat ve muhalefetin de karıştığı 

kirli ittifakın yurt dışından beslendiğini adeta itiraf etmişti. 

*Türkiye'de yaşanan her olayla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyen Büyükelçi 

Ricciardone'nin 30 Mart seçim sonuçları sonrası da sessizliğini koruması gözden 

kaçmadı. Bu durum "Türkiye ile ilgili her konu hakkında fikrini esirgemeyen 

büyükelçi, seçimde hayal kırıklığına uğradı" şeklinde yorumlandı.”87 

*“İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan islamiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı 

müteharrik bedbahtlar!gelen neslin kapsında durmayınız.Mezar sizi bekliyor 

çekiliniz;ta ki hakikat-i islamiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek nesl-i 

cedid gelsin!”Bediüzzamanın ifadesiyle,milletin önünden çekilin,yoksa sinsi oyunu millet 

bozacaktır. 

*”Türkiye’de içi sürekli kaşınan unsurların ortadan kaldırıldığını ifade eden Orakoğlu, 

“Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Türkiye’nin içini kaşımak için Türkiye de birlik ve 

beraberliğin bozulmasına, kamplaşmasına yönelik bir psikolojik harekat uygulanmasına 

yönelikti. Burda MİT’in içe dönük yapısı, Türkiye’nin en önemli sorununun, dış 
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ülkelerden, küreselleşmeden gelen saldırılara karşı Türkiye’nin korunması gerekirken, 

Türkiye kendi içerisinde inançlı insanları iç tehdit olarak kabul edip, bunlara yönelik 

bir çalışma içerisine girmişti. Bunu en bariz 28 Şubat postmodern darbe sürecinde 

gördük. İsrail 28 Şubat döneminde MİT içerisine sızdı ve o dönem bazı müsteşarları 

İsrail’in MİT’in kozmik odalarına soktuğu iddia edilmişti. Bu son derece vahim bir 

durum” olduğunu söyleyerek, AK Parti’nin iktidar olmasından sonra özellikle 2005 

yılından itibaren Türkiye’nin Ortadoğu ve dünyada bağımsız ve milli  politika izlediğini 

ifade etti.”88 

*Bu gün gerek Türkiye ve gerekse de dünya gizli örgütünün tek hedefi,toplumda ihtilafı 

körükleyerek,kaos oluşturmaktır. 

* Ben özür dilerim.Neden mi? 

Cemaatın içerisinde en aklı başında kimsenin Abdullah Aymaz olduğunu düşünürdüm. 

Meğer yanılmışım.Şimdiye kadar suskunluğunun sebebinin olgunluktan 

kaynaklandığını, ateşi söndürmeye yönelik olabileceğini bekler idim.Meğer suskunluğu 

ateşini hisle ve hırsla yükseltmek uğruna imiş.Bu bir mahcubiyet ve perişanlığın dışa 

vurmuş halidir. 

Hüseyin Gülerce kadar bile olgunluk gösteremedi. 

Meğer basiret başka bir şeymiş! 

Kendisine sorarım;Chp-yi daha iyi tanımanız için memleketin başına daha nelerin 

gelmesi lazım? 

Nezih kız çocuklarını ev ev dolaştırarak chp-ye oy istemek hangi seviyenin,kişiliğin, 

şahsiyetin, ahlakın ve hizmetin işidir. 

Hem Türkiye-de ve hem de islam dünyasında özellikle Suriyede yapılan zulümlere 

karşı,fitnecilerle beraber hareket ettiğinizin yarı himmetini buraya gösterseydiniz, 

israilde,abd-de,ab-da bu kadar cesur olamazdı. 

Şimdiye kadar sizleri hep savunuyorduk ancak savunma haklarınızı kaybettiniz.Varın 

kendi kendinizi hala hırsla,hisle,mahcubiyetle savunun!!! 

Müflis tüccar olmayın!!! 

*Sibel Edmond’un “CIA, Gülen’i oyuna dahil etti” 

*Aslında yazımın başlığını teyid eden ifadeyi tamda şimdi buldum. 

Ali Ünal-ın yazısında. 

Finale gidişin,diğer bir ifadeyle çukur  oluşun bir göstergesi olan yazısında… 
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İşte sukutun belgesi içteki ağızdan; 

“Hizmet için hep zafer 

Allah (c.c.), 17 Aralık’ta başlayan süreçte Hizmet Hareketi’ne kendi çizgisinde zafer 

üstüne zafer kazandırıyor: 

-Hizmet Hareketi, genellikle sağ-muhafazakâr tabana yayılıyor, sol tabanla olması 

gereken münasebeti kuramıyordu. Cenab-ı Allah (c.c.), bu defa sol tabana, Hizmet 

Hareketi’nin insanları kesinlikle siyaset temelinde değerlendirmediğini gösterdi ve 

Hareket’e şimdiye kadar tam açılamadığı sol tabana açılma, sağ-muhafazakâr tabanda 

da bilhassa son senelerde kendisine kısmen mesafeli duran ANAP-DYP-MHP’li 

kesimlerle daha sıcak münasebetler kurabilme imkânı verdi. AKP tabanı da, bugün 

içlerinde particilik faktörüyle mesafe koyanlar bulunsa da, sonunda yine kaçınılmaz 

olarak Hizmet’e el verecek, çocuklarını yine güven ve itimatla Hizmet Hareketi’ne 

teslim edecektir.” 

(Yalnız işin tezad tarafı,bin yıllık iman ve ameldeki dostu ve dostluğu yıkıp,her türlü 

entrikaları yaparak,hangi temel noktada ittifak edildiği mevcut olmayan hayali bir 

dostluk.Batılda dostluk.Mantığın,vicdanın basiretin durduğu ve donduğu nokta) 

(İşte 17 aralıkta yapılmak istenenler:Eski istihbaratçı Prof. Dr. Mahir Kaynak, 

dinlemelerde aynı olguya dikkat çekti. Kaynak, "Türkiye'nin bölgesel güç olmasını 

istemeyenler kimlerse, dinleyenler ve servis edenler de onlardır. Türkiye önceki 

dönemlerde pek fazla dinlenmezdi. Çünkü ülkeyi zaten yönetiyorlardı. Türkiye, diğer 

ülkelerle hep ittifak içinde, müttefik durumdaydı. Dolayısıyla dinleme ihtiyacı 

duymazlardı. Fakat bugün Başbakan Erdoğan, dünyadaki gelişmelere yönelik farklı bir 

politika izliyor. Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmek için çalışıyor. Bundan 

rahatsız olanlar, Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" dedi.) 

-“Hocaefendi’nin sık sık ikaz buyurduğu ve ihlâsa kesinlikle mâni “Cemaat” ve “Biz 

gururu”, Hizmet içinde bazılarına yol bulmuş olabilirdi. Söz konusu süreç, bu gurur ve 

aldanışı da inşaallah izale etmiştir.” 

(O zaman kişinin ehli sünnetten olduğunu demekte bu ihlasa münafi bir durum mu 

oluşturmaktadır? 

Batıla giydirilmeye çalışılan hak ! kılıfı.Batılı hakka getirmeden,batıla sapma 

sapıtmaları…Cemaat demekten ve denilmekten utanıp hareket  diyecek kadar 

bereketsiz bir tavır.Tarifi imkânsız bir tavırdır.Gerçekten söz burada bitmiştir.Çünkü 

söz bir seviyedir.Hangi seviyeye karşı söz söylenecek ki?) 

-“İslâm, özellikle son yıllarda terör suçlamalarıyla büyük yaralar almıştı; İslâm 

dünyasının perişan hali ve bu dünyadaki özellikle siyasî-İslâmî hareketlerin yanlışları, 

hem Müslüman kitlelere yılgınlık ve ümitsizlik yaşatıyor, hem de İslâm’ın imajını 

kararttıkça karartıyordu.” 



(Avrupalıların yamaladığı hakikatta olmayan  İslami terör ve terörist suçlamalarını 

üzerine giyerek utanç duyan bir insan tavrı.Bunu düzeltmek için Avrupalıların attığı 

oltaya tutunan aptal balık tavrı.) 

(Ve son olarak batıla hak alet edilmektedir.Kur’an-a iftira edilmektedir.) 

-“Evet, Kur’ân buyuruyor: “Olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da o şey hakkınızda 

hayırlıdır; bir şeyi seversiniz ama, o şey ise hakkınızda şerlidir. Allah bilir, siz 

bilmezsiniz.” (2, 216)”89 

-Öncelleri 17 aralık terör hareketinin çirkinliğini üstlenmeyen ve dershaneler 

meselelsini gündemde tutmaya çalışan cemaat,yavaş yavaş buna sahib çıkmakta ve  

bunun ilahi bir emir bile olduğunu dillendirmektedir 

17 aralık darbe ve terör teşebbüsünü dini bir kılıfa bürüyerek meşru göstermeye 

çalışmak;en az ve hafif tabiriyle çukur ve seviyesizliğin,basiretsizlik ve körlüğün bir 

yorumu ve göstergesidir. 

Bu tıpkı Kürtlerin haklarını koruduklarını söyleyen pkk sol zihniyetinin sağ  

versiyonudur. 

İkisi de aynı yola ve sonuca çıkar. 

*Diğer yandan bir yargı mensubu olan Sami Selçuk-un Samanyolu tv.de İsrail 

cumhurbaşkanı Şimon Peres-i övüp de başbakan Erdoğanı yermesi,90 bu milletin 

kazanmaya çalıştığı kişiliğin kaybedilmesidir. 

İsrailin övülmesi onların hislerine tercüman olmakla beraber,adeta onların bir yargı 

mensubu tarafından avukatlığının yapılmasıdır. 

Tam çirkin bir tavır olup,zulme ve kan akıtmaya ortak olmaktır. 

Bu yargı zihniyetinin de bir yansımasıdır. 

Maalesef cemaat medyası da bu İsrail sevdasını bazen dillendirirken,bazen de çanak 

tutmaktadır. 

Diğer yandan hükümeti İran taraftarlığıyla vurmaya çalışanlar,irandaki masum 

imam,takiyye gibi şii bazı yaşantılarla hareket etmektedirler. 

“(Onlara karşı sen) «Allah» de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar.”91 

Ortada kirli büyük bir ittifak var. 
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*İnsan bir kere batılı hak görünce,artık onu savunması kaçınılmaz olur.Cebraili bile 

takmayan,sonuçta direkmen Allahdan vahiy almakta,zirve zırvalarda aranmaya 

başlamaktadır. 

Sonbaharda aranan bahar..Dökülmeler ve döktürmeler birer birer başlıyor. 

*Ekrem Dumanlı, “Nefret dilinin sonu” başlıklı  yazısında; “Bugün kullanılan zehirli dil, 

olsa olsa şiddet doğurur maazallah... Hafta içinde CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı, muhtemel şiddetin işaret fişeğidir!” 

Bu da chp-nin hamiliği ve savunuculuğu olsa gerek! 

Bu bir çözülme ve dökülmenin başlamasıdır. 

Zamanımızı ne kadar güzel tahlil etmektedir: 

*”Şah Veliyullah der ki, peygamberlerin hem dinin emirlerini tebliğ, hem bunları 

gerekirse zorla yaptırma ve hem de bunları inananların kalbine yerleştirme vazifesi 

vardı. Dört halifeler bu üç vazifeyi hakkıyla yaptı. Onun için râşid diye anıldılar. Sonra 

insanlar arasında din prensiplerine gönül rızasıyla uyanlar azaldı. İş bölümüne gidildi. 

Tebliğ, müctehidlere; irşad, mutasavvıflara, saltanat da, idarecilere düştü. Din 

adamları, aktif siyasete karışmak yerine, icraatını doğru bulmadıkları idarecilere 

gerektiğinde ikazlarda bulunmakla iktifa ettiler. Osmanlılar da, devleti din kaideleriyle 

idare etmekle beraber, din adamlarını siyasetten ayrı, ama itibarlı bir pozisyonda 

tutmayı tercih etti. Yine de zaman zaman darbe oyuncuları arasına karışan din 

adamları olmadı değil. Bunlar da tarihte kötü bir nam bıraktılar.” 

*Cemaat Suriyede,Mısırda,Filistin gibi İslam ülkelerinde yapılan zulümleri 

yaptıklarıyla,bir yandan israile sıcak mesajlar verip diğer yandan kendi hükümetine 

darbe teşebbüsünde bulunmasıyla tüm şimşekleri,beslenen kin ve nefretleri üzerine 

çekmiş oldu. 

Başkaları yaparken fatura cemaata çıktı.Bunu ya ödeyecek yada kendisine 

ödettirilecektir. 

Ya da bu işten tevbe ile rücu edecektir. 

Bunun altından kalkmak gayet zordur. 

Fıtrat fıtri olmayanı reddedip atar. 

Fıtrata aykırı hareket eden,fıtrat tarafından,ilahi kader canibinden reddedilir,kabul 

görmez. 

*Hanefi Avcı-nın yazdığı kitabı olan –Haliçte yaşayan simonlar – adlı kitabı bir 

ifşaattır.Yabana atılmamalıdır. 

Koca emniyetin Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil adlı cemaatın en üst düzey 

imamına feda edilişini ve yapılan gayrı meşru durumları dile getirmektedir. 



Bir Ömer kod adlı kişi cemaatı temsilen olumsuz iz bırakabilmektedir. 

Fertlerin bu olumsuz durumları cemaatı bağlamasa da,cemaatın bu konudaki 

suskunluğu,sahiblenmesi ve desteklemesi işin tehlikesini göstermektedir. 

Ve bunlar kontrolsüz yapılmaktadır. 

-İran üzerinden hükümete yüklenen cemaat maalesef tavırları ve uygulamalarıyla 

irandaki imamiyyye ve imameti taklid etmektedir. 

Cemaattaki imamiyye kolu,en büyük üstü temsil eden kişidir. 

-Gayrı meşru şeyleri hizmet adına meşru gösterilerek uygulanmakta olup,bu da patlak 

vermesine sebeb olmuştur. 

Kanalizasyonun kapağı açıldı.Kokular sızmaya,sıkıntılı sesler seslendirilmeye başlandı. 

Pandoranın kapağı açıldı.Artık iş zıvanadan çıkar hal aldı. 

Hırs,kin ve menfaat öne çıktı,hedef haline geldi. 

Hocanın vefatından sonra olabileceğini düşünüp dillendirdiğim bu korkunç hal,maalesef 

içerisine kendisinin de girmesiyle hayatında baş gösterdi. 

Ergenekondan boşalan tatlı ve cazib boşalan yere,cemaat hırsla,her şeyi mübah görerek 

girmeye,balıklama dalmaya başladı. 

-Cemaat –Biz ne yapıyoruz? – diye bir dakikalığına durup düşünmemektedir. 

Deli- dolu gitmekte,iç ve dışta herkesle ayırmadan ortaklık yapmakta,gözünü adeta hırs 

bürümektedir. 

Durumun vehameti ise;-Hizmetin başarısı için Türkiye bile gitse ne olur?- düşüncesi ön 

plana çıkmaktadır. 

Kayıplar düşünülmeyerek,cemaat belki de yüzde birin harakirine kurban edilmektedir. 

Cemaat bilinçsizce o yüzde birin intiharına sevkedilmektedir. 

Diğerleri suskun,bazen cızırtı,bazen kabul etme mecburiyetinde kendini hissetme ancak 

sonuçta;-Bekle gör –politikası izlemektedir. 

Cemaat durum itibarıyla;kavga eden karı kocanın şaşkınlıkla olayı seyreden çocuğunun 

durumuna benzemektedir. 

Cemaat babadan taraf olsa da,anneyi terk edememektedir. 

Kaş yapılmaya çalışılırken,gözler çıkarılmaktadır. 

Görelim Mevla neyler / Neylerse güzel eyler. 

“Beşer zulmeder,Kader adalet eder.” 



 

MEHMET ÖZÇELİK 

23-04-2014 

 

 

FOSİLLEŞMİŞ ZİHNİYET 

 Kim mi? 

 Mahallenin huysuz ve haylaz çocuğu.. 

 Oyun bozmak için, oyun bozan hırçın çocuk yapılı. 

 Bir asır öncesinden çıkamayan.. 

 Kısır ve herkesi de kısırlaştırmaya çalışan. 

 Maneviyatın önündeki çin seddi, yecüc-mecüc. 

 Ne maddi ne de manevi gelişmeye açık değil kapalı. 

 Geçmişe aid her şeyi bir çırpıda çizen zihniyet. 

 Kökü bereketsiz. 

 Kirli çamaşırları içinde barındıran, kirlilerin barındığı tek yer. 

 Ergenekon Terör Örgütü’nün tek hamisi ve abisi. 

 Yeni nesilleri kendi gibi fosilleştirme gayreti içerisinde her türlü provakatöre 

hazır bir zihniyet. 

 Darbe senaryocusu, darbe babası 

 Çözümü sokakta ,çözümsüzlüğü de sokakta arayan zihniyet. 

 Çözmeye değil, çözümsüzlüğe ayarlı. 

 Azınlıkları çoğunluğa hakim kılma, azla çoğu idare etmeye proğramlanmış 

topluluk. 

 Korkulu rüyasında sürekli gördükleri;İmam-Hatip,İmam,Cami,Kur’an 

Kursları,Maneviyat er ve erenleri, başörtüsü.. 

 Karanlık işlerin adamları..cunta ekibinden..fişleme ile şişleme işlerinin adamları. 

 Ayak bağı, milletin üstüne giydirilmiş dar elbise.. 



 Tornadan çıkmış tek model, tek şef, tek yönetim savunucusu. 

 Kim mi? 

 Miadı dolmuş, fosilleşmiş son zihniyet.. son oyun ve son oyuncusu.. 

************ 

*Bazen haberleri okuyunca kahroluyorum fakat bu pislikleri de tarihe ve tarihin 

çöplüklerine havale hatırına sabrediyorum. 

*5'i irticai 24 kişi ordudan ihraç edildi 

İrtica derken adı konulmalı yani namaz kıldığı için, dini inancının gereğini 

yaptığı için mi? Eğer bunun için ise Allah onu atanı veya cezalandıranı her iki dünyada 

da rezil, kepaze ve perişan etsin, ıslah değil, kahretsin. Çünkü açık ve cahiliye asrının 

gerisinde kalan bir cehalet ve ahmaklıktır. 

Ordudan irtica adına inançlı insanlar ihraç edildi, yeri ergenekona bırakıldı. 

*Başörtülü anneler Anıtkabir'e alınmadı 

Alınmadı yani aslında ne güzel bir teklif değil mi? Sizde gelmeyin! Çağrılmayan 

yere gitmeyin! 

*Zorlu ve soylu bir nesil geliyor. Haklarını hakkıyla almaya çalışan, haksızlıklara 

direnen, manevi gelişmiş ortamlarda gelişen, göreneklerde değil de kendi isteğiyle inanıp 

yaşayan bir nesil geliyor. 

Mesela; Geçmiştekilerin örtünmesi bir gelenek ve görenekten kaynaklanırken, 

şimdikilerin bilinçli bir inançtan kaynaklanmaktadır. Gelecek maddi-manevi açıdan 

hiçte geçmişten kötü olmayacak. Dünya bir yandan iyiye giderken, bir yandan da 

içindeki pislikleri, hurdaları, kırpıntıları temizlemekte, bir yandan da hizaya 

getirmektedir. 

İlahi kudret kapanışı kendi lehine çevirerek gerçekleştirecektir. 

Surda bir gedik açtık  

Mukaddes mi mukaddes 

Ey kahpe rüzgar 

Her nereden esersen es. 

Şairin dediği gibi, açılan gedikler daha da büyümekte, gedikleri yapanlar deşifre 

olup küçülmektedir. 

*Sonuç itibarıyla geçen birkaç nesil ve asır, Kayıp asır ve Kayıp nesil olmuştur. 

http://www.haber7.com/haber/20081203/5i-irticai-24-kisi-ordudan-ihrac-edildi.php
http://www.haber7.com/haber/20081203/Basortulu-anneler-Anitkabire-alinmadi.php


*Mevlana bugün yaşasaydı, irticadan o da sorgulanırdı. 

*Bulanık kafayla vatan korunmaz, emanet edilmez. 

Hilmi Özkök eski genelkurmay başkanı iken içmediği için arkadaşları tarafından 

tenkid edilmiş. İşte hazin konuşma; 

Emekli komutanların şarap tartışması sürüyor 

Dünyada İslam'la ilgili 'utanç verici bir anlayış eksikliği' var 

 

 Türk dizileri hem edepsiz hem de boşanma nedeniymiş 

Çarşaflı üyeye karşı çıkanlar din istismarcısı  

*2008 genel değerlendirmesinde öne çıkan iki kurum, en çok yıpranan kurum 

oldu; Türk silahlı ve kuvvetleri ve Anayasa mahkemesi yani hukuk ve hukukun 

siyasallaşması. 

En önemli olayı ise; Şimdiye kadar Turgut Özal hariç hiçbir cumhurbaşkanının 

halk tarafından, halkın onayına sunulupta iradesiyle getirdiği ve memnun olduğu 

kimseler olmamasıdır. Özal da zaten farklılıkları görmek için çıktığı o noktada 

partisinin başsız kalıp iş yapamaz hale gelmesi, kendisine su-i kast  düzenlenmesine 

rağmen kurtulması ancak sonunda zehirlenmesiyle de ideallerini gerçekleştirememesiyle 

sonuçlanmıştır. Bundan dolayı 2008 –de öne çıkan en önemli iki olay;  

Cumhurbaşkanının kahir ekseriyetle, bir çok engellemelere rağmen halkın tasvibine 

mazhar olmuş bir kimsenin gelmesi,  

Diğeri ise asrın davası olan Ergenekon terör örgütünün asırlık çok yönlü, dünya 

çapındaki başlangıçlarının ortaya çıkartılmasıyla, İtalyadaki gladyo operasyonundan 

daha büyük ağ bağlantılarının deşifre edilmesidir. Bütün faili meçhuller, pkk gibi 

Türkiye-nin temel sorunlarının bağlantı noktalarının deşifresine adım atılmış olmasıdır. 

*Bir asırdır Millet içi doldurulmayan bir rejime feda edildi. Rejimi koruma 

uğruna, millete rejim yaptırıldı, o da kıtlık derecesinde…Bu konuda askeriye ve hukuk, 

anayasa mahkemesi perestijinin kaybolmasını da göze alarak, bir yandan yanlışlıklar 

yapıldı, bir yandan da milletin hassasiyeti dikkate alınmadı. 

*"Rahmet-i İlâhiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri 

Kur'anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların 

muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat ârızalarla inşâallah perişan 

etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…"
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*"Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurur. Kur'ana hizmetkâr eder. 

ağlayan Âlem-i İslâmı güldürür." 

Temennisiyle… 
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 Mektubat sh: 327. 
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MEHMET ÖZÇELİK 

01-04-2012 

 

GELDİ İSMET GİTTİ KISMET 

 Chp politikalarıyla bu milleti temsil etmeyen bir partidir. 

 Başbakanın ifadesiyle bu parti;-Kökü bereketsiz-,meclisin hırçın çocuğu,milletin 

değerlerinden kopuk bir parti görünümünü değiştirmedi. 

 Her partide yüzde on olumsuz insan bulunurken,bu durum chp-nin içinde  belki 

de yüzde beş ateist, mafya,maneviyattan uzak insan söz konusu olsa da ancak o yüzde 

beş yüzde doksan beşi kendi kontrolü altında tutmaktadır. 

 Çok rahat şaibeli kişiler bu partinin  kendi çatısı altında toplanmaktadır. 

 *Avrupa ve Amerika İslam ülkelerini kontrolü altına almak için,evvela orduyu 

kontrol etmiş ve arkasından kendisine yakın olacak ve azınlıklardan olan bir kişiyi 

yönetimin başına geçirerek dizginlemeye çalışmıştır. 

 Bir asırlık süre böyle işledi. 

 Bizde de önce ordu ele geçirildi ve arkasından ordunun darbesi ve darbe kapısını 

aralayıp açık bırakarak geleceği de garanti altına alınmaya çalışıldı. 

 Ya idare edenler bu milletten değildi veya bu millet bu idarecilerden!!! 

 Bu millet asla ve asla chp ve zihniyetini kendi iradesiyle başa geçirmez. 

 Bunu çok iyi bilen chp;başta darbeleri teşvik etmiş ve Ergenekon terör örgütü 

kanalıyla da darbeye zemin hazırlamıştır. 

 Türkiye-de her erken kalkan darbe yapar olmuştur. 

 Ordu-Hukuk-Üniversite-Medya kanalıyla kendisini zorla kabul ettirme yoluna 

gitti. 

 Rusya-da yıkılan zihniyet,chp-de yıkılmadı,yıkılamadı. 

*Bu asrın en büyük hastalığı;ilimle dini,ruh ile bedeni,kalb ile nefsi,madde ile 

manayı,zahir ile batını birbirinden ayırıp, nisbetsiz ve nasipsiz olarak yaşamasıdır.      

Kopuk ve eksik bir hayat sürdürmektedir.Artısız eksi kutupların öne çıkarılmasından 

ibarettir. 



Avrupa,batı ve hristiyan dünyasında salgın olarak yayılan bu hastalığa chp 

müzmin bir şekilde bulaştı ve bulaştırdı. 

Birkaç nesli böyle mahvettiler. 

Cumhuriyet projesi bir Ergenekon projesidir. 

İçinde cumhurun olmadığı bir cumhuriyet. 

*Türkiye-de kim memnun? 

Çoğunluklar hiç memnun olmadığı gibi,azınlıklar da memnun değil. 

Kim memnun? 

Azınlıkların azınlığı... 

*Cumhuriyet ve partisi chp cami kapamak,baş açmakla kara bir leke olarak 

anılacaktır. 

*Bu memlekete düşman girseydi,bu kadar tahribat yapamazdı. 

Sadece Kahramanmaraş-ta bir Fransız askeri,bir Müslüman kadının başını 

açmak için saldırmış,hürriyet meşalesi Sütçü İmam tarafından yakılmıştı. 

Chp ne kadar başlara saldırdı? 

Kim Fransız??? 

*Ya özellikle  şimdiye kadarki bu chp-liler ve idarecileri bu milletten değildi,ya 

da bu millet bunlardan ve  idarecilerinden değildir. 

Azalsa da aynı terslik devam etmektedir. 

*”Gerici,ilerici...Düşünce hürriyeti.Bu mülevves kelimelerin esaretinden 

kurtulmakla başlar,düşünce hürriyeti ve düşünce namusu.”der Cemil Meriç. 

Bu millet hep bu yaftalarla kişilik saldırısına uğradı. 

Milletin özgürlüğü elinden alındı.Nasıl mı; 

-İşte bu milletin hazin halinin benzer mağduru; 

 -“Hindistan’da köylüler, yakaladıkları fil yavrularını, önce kalın bir zincirle 

kalın bir ağaca bağlarlarmış. Fil yavrusu kurtulmaya çalışır, ancak zincir çok kalın 

olduğu için, onu kıramaz ve kaçamazmış. Yakalandığı ilk günler bunu defalarca dener, 

ama her seferinde başarısız olur, ağaca ve zincire yenilirmiş. Bir süre sonra ise hiçbir 

çabanın onu oradan kurtaramayacağını düşünmeye başlarmış. Bu inanç kafasında iyice 

yerleştiğinde ise ne olursa olsun bir daha kaçma girişiminde bulunmazmış. Onun bu 

“pes etmiş” halinden emin olan köylüler, bu kez fil yavrusunun ayağına ince bir zincir 



takar ve onu küçük bir kütüğe bağlarlarmış. Ayağındaki zinciri gören fil, isterse 

rahatlıkla kaçabileceği halde hiçbir zaman zincirden kurtulamayacağına inandığından 

kaçma girişiminde bulunmazmış. Böylece fil yavrusu kendini çaresiz görmeye 

başladığından, bağlı olduğunu düşünerek yaşar ve evcilleştirilmiş olurmuş.” 

 Cumhuriyeti kuranlar gitti,kanunlar demode oldu fakat hala zincir korkusu 

devam etmekte ve ettirilmektedir. 

 *Baş örtüsü bir simgedir,deyip de tenkid eden bir sol zihniyetli kişinin,kendisinin 

de bulunduğu yerden alınmasını söylemesi gerekir,eğer mert ve dürüst ise.Zira bu söz 

de bir kimliğin,tasvib görmeyen bir zihniyetin temsilciliğini yapmaktadır. 

 *Ruslar Türk cumhuriyetlerine şu üç şeyi bıraktı;Kütüphane-İçki-Hırsızlık. 

 Kütüphanelerdeki ateist kitaplar ile kalbler bozuldu. 

 İçki ile akıllar devre dışı bırakıldı.Düşünmeleri engellenmiş oldu. 

 Hırsızlık ile de;bedenlerinin kontrolü bozulmuş oldu. 

 Bazı farklılıklarla beraber Türkiye-de buna benzemektedir. 

 Kitap düşmanlığı yapılıp,önce dil sonra da din değiştirildi. 

 Hülagu-nun yapmadığı kitap düşmanlığı ile milyonlarca kitap imha edildi,bir o 

kadarı da okunamadığından yok oldu. 

 Bir farkla ki;Bizde Bediüzzaman,Süleyman Efendi gibi manevi şahsiyetlerin 

olması buna engel oldu.  

MEHMET ÖZÇELİK 

29-05-2013 

 

 

 

 

 

 

 



HADİSLERDE YEMEN-ŞAM 

Dünyanın hassas ayarı çok çabuk bozuluyor,bozduruluyor. 

Bizde üç kişi senaryoyu yapanların devreye koymasıyla dehşetli bir darbeye 

bahane olarak gösterildi. 

Haberde” 28 Şubat sürecinde, Aczimendi Tarikatı'nın (Müslüm Gündüz) ağına 

düşüp iğfal edilmiş mağdur kızı olarak tanınan Fadime Şahin'in aslında pavyonda 

çalışan bir telekız, TV ekranlarını uzun süre meşgul eden 'irtica' haberlerinin başlıca 

konuğu, Fadime Şahin'in "Bana tecavüz etti" dediği sahte Şeyh Ali Kalkancı'nın da işsiz 

güçsüz bir alkolik olduğu Yeni Şafak'ın yayınladığı Ergenekon davasına gizli tanık olan 

kişinin ifadelerinde yer aldı.” 

Kirli insanların kirli işlerine alet olan bu üç silahşör,toplumuda kokusu 

gitmeyecek bir kirliliğe bulaştırdı. 

İşleri yapanlar işleri büyüttüler. 

Dünya ergenekonu belkide bizden öğrendiği veya bize öğrettiği sistemi dünyaya 

uyguluyor. 

Öyle ki bu olay Suriyedeki ölümleri ve savaşın üzerine örttü,neredeyse dünyanın 

nazarını oradan başka noktalara çevirmiş oldu. 

Efendimize hakareti ifade eden filimle İslam ülkelerini karıştırdı. 

Dünyanın yeni Fadime,müslüm,alileri üretildi,türetildi. 

Ayağa özgürlük için kalkmış olan İslam ülkeleri ,işin sıcaklığı soğumadan ve de 

daha oturmadan bir senaryoya kurban edilmeye başlanıldı.Nerelerde mi? 

Hadislerde başta Yemen,Şam,Mekke-Medine-ye kıyamet alametleri içerisinde 

dikkat çekilmektedir. 

Efendimizin 12 yaşında iken amcasıyla ilk ticaret amacıyla yolculuğa çıktığı yer 

Şam-dır. 

Mehdi ve İsa şam ile ilişkilendirilmiştir. 

Bir çok büyük insanlara beşiklik yapmış,önemli olaylar zuhur etmiştir. 

Asırlarca gönüllerde yer tutan Veysel karani Yemenden gelmişti. 

YEMEN VE ŞAM 

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: 

“Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. 



İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir”(Buhari, Müslim, Tirmizi) 

*Süfyan İbnu Ebi Züheyr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: 

“Yemen fethedilecek. Bir grup insan, Medine’den oraya aileleri ve kendilerine 

tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi, Medine onlar için hayırlıydı. Şam da 

fethedilecek. Bir kavim Medine’den aileleri ve kendilerine tabi olanlarla oraya göç 

edecekler. Bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi. Irak da fetholacak. Bir grup kimse 

ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine’den oraya taşınacaklar. Halbuki bilselerdi 

Medine onlar için hayırlı idi.”(Buhari, Müslim) 

Yine İbnu Abbâs anlatıyor: “Yemen ahâlisi, hacca geliyorlar fakat 

beraberlerinde azık almıyorlardı. “Biz mütevekkil kimseleriz” diyorlardı. Meke’ye 

gelince bu davranışlarını halka sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal 

buyurdu: “Azıklanın, ancak bilin ki, en hayırlı azık takvâdır” (Bakara, 

197).(Buhari,Ebu Davud) 

*Ferve İbnu Müseyrk (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber 

(aleyhissalâtu vesselâm)’e bir gün: 

“- Ey Allah’ın Resûlü, kavminden yüz çevirenlere karşı, İslâm’ı benimseyenlerle 

bir olup mücadele edeyim mi?” diye sordum. Onlarla savaşma hususunda bana izin 

verdi ve beni emir tayin etti. Ben (Medine’den) ayrılınca: 

” Gutayfî ne yaptı.?” diye benden sormuş. Kendisine, gittiğim söylenince hemen 

peşimden birisini göndererek beni geri çağırdı ve şu talimatı verdi: 

” Kavmini İslâm’a davet et. Onlardan İslam gelenlerin Müslümanlığını kabul et. 

Kabul etmeyenler için savaşmakta acele etme, ben sana yeni bir emir gönderinceye 

kadar bekle.” 

Der ki: Sebe kavmi hakkındaki âyetler nâzil olmuştu. Bir adam sordu: 

“- Ey Allah’ın Resûlü, Sebe de ne? Bir yer veya bir kadın mıdır?” 

” Ne bir yer, ne de bir kadın değildir. Bilakis bir erkektir. On çocuklu bir Arap. 

Bu çocuklardan altısı Yemen cihetine gidip yerleşti, dördü de Şam cihetine gidip 

yerleşti. Şam tarafına gidenler Lahm, Cüzâm, Gassân ve Âmile kabilelerini ortaya 

çıkardılar. Yemen tarafına gidenler ise Ezd, Es’ariyyun, Hımyer, Kinde, Müzhic ve 

Enmâr halkını meydana getirdiler. “ 

Bir adam: 

” Enmâr da ne?” diye sordu. 

” Enmâr, dedi, Has’am ve Becîle kabilelerinin mensup olduğu cemaattir.”(Ebu 

Dâvud,Tirmizî) 

*İbnu Ömer radıyallahu anhümâ anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: 



“Kıyametten önce, Hadramevt’ten -veya Hadramevt denizinden- bir ateş 

çıkacak, insanları toplayacak” buyurmuşlardı. (Orada bulunanlar:) 

“Ey Allah’ın Resûlü (o güne ulaşırsak) ne yapmamızı emredersiniz?” diye 

sordular. 

“Size Şam(‘ı yani Suriye’ye gitmenizi) tavsiye ederim” buyurdular.”(Tirmizi) 

*Resulullah (sav) Hz. Muaz (ra)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: 

“Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah’a ibadet 

olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, 

zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat 

ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan 

mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua 

arasında perde mevcut değildir.”(BUHARI MUSLIM TIRMIZI) 

* Ebu Musa El-Eş’ari anlatıyor: Resulullah (sav) beni ve Muaz (ra)’ı Yemen’e 

gönderdi ve şu tenbihte bulundu: “İnsanları dine (tatlılıkla) davet edin. Müjdeleyin, 

nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Uyumlu olun geçimsiz olmayın.” Biz 

Yemen’e vardık. Her ikimizin ayrı birer çadırı vardı, çadırlarımızı müstakilen 

kullanıyorduk. Birbirimize ziyaretlerimiz olur….  

Muaz (ra): “Ey Ebu Musa, Kur’an’ı nasıl okuyorsun?”diye sordu. “Yatağımın 

üzerinde, namazımda, bineğimde zaman zaman (fırsat buldukça) parça parça 

okuyorum!” dedi. Sonra Ebu Musa, Muaz’a: “Ya sen nasıl okuyorsun?” diye sordu. 

“Bunu sana bildireceğim: Ben uyurum, sonra kalkar Kur’an’dan okurum. Böylece 

uyanıkken ümid ettiğim sevabı uykumda da kazanacağımı ümid ederim” diye cevap 

verdi.(BUHARI MUSLIM ) 

* Haris İbnu Amr İbni Ahi’l-Muğire İbni Şu’be, Muaz (ra)’dan naklen anlatıyor: 

“Resulullah (sav) Muaz’ı Yemen’e gönderdiği zaman kendisine sorar: “Sana bir dava 

geldiği vakit nasıl hükmedeceksin?” “Allah’ın kitabıyla hükmedeceğim” der Muaz. 

“(Meseleyi Kitabullah’ta) bulamazsan?” “Resulullah’ın sünnetiyle hükmedeceğim!” “Ne 

Kitabullah’ta ve ne de Resulullah’ın sünnetinde bulamazsan?” “Kendi re’yimle ictihad 

edeceğim, (hüküm vermekten) geri durmayacağım.” Hz. Muaz der ki: “Bu cevabım 

üzerine Resulullah (sav) (memnun kaldı), göğsüme eliyle vurup: “Allah’ın elçisinin 

elçisini, Allah’ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah’a hamdolsun!” 

buyurdular.”( EBU DAVUD TIRMIZI) 

*-Cubeyr bin Mutim’in babasından rivayet ettiğine göre O(r.a.)şöyle söyledi: Bir 

gün Allah Resulü(s.a.s.) ile beraber Mekke yolunda yürürken O(s.a.s.) şöyle buyurdu: 

“Size Yemen ahalisi gelecek. Onlar bulutlar gibidir; yeryüzündekilerin en iyisidirler.” 

-Yine bunlardan biri de Ebu Hureyre(r.a.)’nin şu rivayeti: Allah Resulü(s.a.s.) 

dedi ki: “Size Yemen’den gelen insanlar olacak. Onlar en yumuşak kalpli ve merhametli 

insanlardır. İman Yemen’dedir. Hikmet Yemen’dedir. Ve fıkıh Yemen’dedir.” El-

Beğavi, Şerh’us Sunne’de der ki: “Bu, Yemen halkının imana olan düşkünlükleri ve ona 

iyi bir şekilde girişlerinden dolayı bir övgüdür.” 



-Ve İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir hadiste, bir bedevi Ebu Hureyre(r.a.)’nin 

yanına gelip şöyle dedi: “Ey Ebu Hureyre! Bize Allah Rasulü(s.a.s.)’nden bir hadis 

rivayet et!” Bunun üzerine O(r.a.) da: Allah Rasulü(s.a.s.) buyurdu ki: “İman 

Yemen’dedir. Hikmet Yemen’dedir. Ve muhakkak Yemen üzerinden size Rabbinizden 

bir rahmet görüyorum.” hadisini okudu. 

*-Ve Abdullah bin Ömer(r.a.)’nın şu hadisinde Allah Resulü(s.a.s.) şöyle demişti: 

“Allah’ım! Şam’ı ve Yemen’i mübarek kıl! Oradakiler; “Ey Allah’ın Rasulü! Necid’i 

de…” dediler. Sanırım üçüncü seferde O(s.a.s.), “Orada (Necd) depremler ve fitneler 

görülecektir. Ve şeytanın boynuzu, oradan ortaya çıkacaktır!” diye cevapladı. 

Kıyametin yüzlerce küçün onda büyük alameti sıralanırken,bunlardan birisi de; 

Kıyamet kopmadan evvel,Yemen tarafından bir ateş zuhur edecek,bütün 

insanları mahşer yerine toplarcasına toplayacaktır.
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*Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dua etmiştir: 

“Ey Allah’ım! Şam’ımızda bize bereket ihsan et! Ey Allah’ım! Yemen’imizde bize 

bereket ihsan et!”(Buhari 6954, Tirmizi 4210) 

-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 

“Yakında işler sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır! Bir ordu 

Şam’da, bir ordu Yemen’de ve bir ordu da Irak’ta olacaktır.” 

Bunun üzerine ibni Havale (Radiyallahu Anh): 

−Ya Rasulallah! O zamana yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı 

tercih edeyim, deyince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 

−“Sen Şam’ı seç! Orası Allah’ın arzının en hayırlısıdır. Allah kullarından en 

hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam’a gitmeyi istemezseniz Yemen’i seçin ve 

havuzunuzdan için. Şüphesiz ki Allah Şam’a ve ahalisine benim için vekil olmuştur.”(Ebu 

Davud 2483) 

*İkrime ve Mukatil dedi ki: Yemen'den mü'min ve itaatkâr olarak yedi yüz kişi 

gelmişti. Kimisi ezan okuyor, kimisi Kur'ân okuyor, kimisi "Lâ ilahe illallah" diyerek 

tehlil getiriyordu. Peygamber (sav) buna çok sevindi. 

 

             *Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yemen fethedilecek. Bir grup insan, 

Medine'den oraya aileleri ve kendilerine tabi olanlarla gidecekler. Halbuki bilselerdi 

Medine onlar için hayırlıydı. Şam da fethedilecek. Bir kavim Medine'den aileleri ve 

kendilerine tabi olanlarla oraya göç edecekler. Bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi. 

Irak da fetholacak. Bir grup kimse ailesi ve kendilerine tabi olanlarla Medine'den oraya 

taşınacaklar. Halbuki bilselerdi Medine onlar için hayırlı idi."  
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*Resulullah, "Irak ehline bir ölçeklik yiyecek ve tek dirhemlik paranın 

gelmeyeceği zaman yakındır!" buyurmuşlardı. "Nereden?" diye soruldu. "Acem 

diyarından. Onlar bunu yasaklayacak" buyurdu ve devamla: "Şam ehline de tek 

dinarlık paranın ve bir ölçeklik yiyeceğin gelmeyeceği zaman yakındır!" buyurdular. 

Yine: "Bu nereden gelmeyecek?" diye soruldu. "Rum cihetinden!" buyurdular. Sonra 

(Hz. Cabir) bir müddet sustu [ve ilave etti: "Resulullah (sav) dedi ki: "Ümmetimin 

sonunda bir halife gelecek; malı sayı ile değil, avuç avuç dağıtacak!]"  

*Muaviye İbnu Kurre, babası (ra)'ından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) 

buyurdular ki: "Şam (Suriye) halkı fesada uğradımı artık (orada) sizin için hayır 

yoktur. Ümmetimden bir grup, Kıyamet kopuncaya kadar mansur (Allah'ın yardımına 

mazhar) olmaya devam edecek, onları mahrum bırakanlar onlara zarar 

veremeyecekler." [Ali İbnu'l-Medini: "Bunlar hadis ashabıdır" demiştir.]  

*Zeyd ibn-u Sabit (r.a) anlatıyor:  

“Biz bir gün Resulullah’ın (sav) yanında idik. Parçalar üzerinde Kur’an tanzim 

ediyorduk. Aleyhisselatu vessellem: “Şam’a ne mutlu” buyurdular. Ben “Bu mutluluk 

nereden geliyor ey Allah’ın Resulü” diye sordum.  

“Çünkü” buyurdular, “Rahman’ın melekleri Şam’ın üzerine kanatlarını 

geriyorlar.”( Tirmizi, Sünen, Menakıb 3949)  

*“O’nun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan 

gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde, 

köpekler gibi birbirlerine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin 

üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 168-169)  

 

*Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) 

öldürülecektir...” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)  

 

              “Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir...” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 

3, sf. 177)  

 

             *Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “...Öyle bela ve musibetler olacak ki, 

hiçbir kimse, sığınabileceği bir makam bulamayacaktır. Bu belalar Şam’ın etrafında 

dolanacak, Irak’ın üzerine çökecek. Arabistan yarımadasının elini ve ayağını 

bağlayacaktır... Onlar belayı bir tarafta defetmeye çalışırlarken, diğer taraftan o yine 

ortaya çıkacaktır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 38-39)  

 

             *“... Irak’a saldırılmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak’taki masum insanlar 

Şam’a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden 

yapılanır.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)  

 

             * “Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini 

geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit 

kıyamete hazırlanın.” (Yusuf el-Makdisi, Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi 

El-Muntazar)  



           Bediüzzaman-ın;” Eğer çabuk bir kıyamet kopmazsa...”ifadesinde de dikkat 

çekildiği gibi;dünya imtihanının açılması cennette işlenilen bir günahla olduğu 

gibi,dünyanın erken kapanması da yine insanın müdahalesi ve el karıştırmasıyla 

olacaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

15-09-2012 

 

 

HASAN SABBAH VE PKK 

 Her dönemde mutlaka Hasan Sabbah veya onun farklı versiyonlarının gündeme 

geldiği veya getirildiğine şahit olmaktayız. 

 Bu da ya o kişilerin dehalarından veya temsil ettiği kişilerin zekasızlıklarından 

kaynaklanmaktadır. 

 Üçüncü bir şık olarak da;yıllarca sinsi hesaplar içerisinde kendisini gizlemiş 

olarak, farklı  yapıdaki kimselerin ortak bir noktada buluşmasını tetiklemiş oluyor. 

 Batinilik adıyla:1090’da,Hasan Sabbah’ın Alamut kalesini almakla başlar. 

 Her şeyi zahiri manasına göre değil de,iç,gerçek,kendilerince hakiki manasına 

göre yorumlamaktır.Bunun ise ucu açıktır. 

 Tıpkı Hurufilikte olduğu gibi,her şeyi batınına göre yora yora olmayacak mana 

ve yorumlara kapı açılmış olacaktır. 

 Her dönemde olduğu gibi eskiden beri İran İslam dünyasının çıban başı 

olmuş,İslam dünyasını karıştıracak kimseler İran-dan çıkmıştır. 

 Hasan Sabbah da bunlardan biridir.Şiiliği benimsemiştir. 

 Yerleştiği Alamut yani ölüm kalesinden yıllarca ölüm kusmuştur. 

 Büyük Selçuklu devletinin gelişiminde  engel olmuştur. 

 Hasan Sabbah ve çevresine baktığımızda,İslam dışı bir tutum görüntüsü 

vermeyip,insanları uyuşturucu mübtelası yaparak bir cennete götürme ve cennette 

yaşatma sevdasındadır. 

 Ancak hiçbir zaman için İslami bir değer olarak değerlendirilmemiştir. 

 Hasan Sabbah neler yapmıştır; 

 Hasan Sabbah  etrafındakilerin adeta zihnini kendi kontrolü altına almış ve 

onları dizginlemiştir.İçirdiği haşhaş ve uyuşturucu ile adeta onları düşünmez hale 

getirmiştir. 



 Veya Nizam-ul Mülk gibi adil insanların adaletiyle beraber,etrafında oluşan 

hasım kişilerin devleti yıpratmak amacıyla husumeti sonucu  oluşmuştur. 

 Etrafına topladığı kimselere haşhaş içirerek kendisine bağlayan Hasan Sabbah 

kartal yuvası denilen kalesinden;birine kendini atmasını,diğerine de kendisini 

bıçaklamasını emreder ve tereddütsüz yerine getirirler. Ve kendisine vazgeçmesini 

söylemek üzere gelen elçiye daha bunlar gibi 20 bin kişinin daha bulunduğu mesajını da 

verir. 

 Bu gün Şiilerce de kahraman olarak bilinir.  

 33 yıllık hüküm sürdüğü sürede bir çok su-i kast yapmış,kendisinin ölümünden 

sonra da  uzun süre devam etmiştir.Hülagu tarafından ortadan kaldırılmıştır. 

 *Bu günde Tarih her zamanki gibi tekerrür etmektedir.Sadece aktörler 

değişmiştir. Cengizler, Yavuzlar,Kanuniler,Hasan Sabbah-lar gitmiş,yerine farklı 

senaristler,oyun ve oyuncular,aradaki piyonlarla farklı görünüm vermeye çalışılan aynı 

senaryolar oynanmaktadır. 

 Pkk belgelerle sabittir ki,bir zerdüşlük faaliyetidir. 

 Hristiyanlık propağandası yapmaktan kaçınmaz.Domuz yer,namazla alay 

eder,inançlı insanları içinde barındırmaz.Sosyalist, marksis,ateist propağandası yapar. 

 1970-lerdeki türk ateist sol düşüncesinin yerini,kürt ateist sol olarak doldurmaya 

çalışır. 

 Pkk-nın en büyük gelir kaynağı ve kontrol alanı uyuşturucu iledir. 

 O da devlet yöneticilerine ve temsilcilerine su-i kastlar düzenler. 

 Vücuduna bomba bağlayarak kendisini bombayla beraber havaya uçuran 

fedaileri vardır.Onları uyuşturucu ile kontrol eder ve istediğini onlara yaptırır. 

 Pkk-da içerisinde farklı hesaplardaki insanları toplar. Bunlar;iran,Suriye, 

İsrail,İngiltere ve bir çok batı ülkesi,başta Ermeniler olmak üzere pkk;Türkiyenin 

önünü tıkamak isteyen farklı hesapların tek bir adıdır. 

 Küllenen Haşhaşiye ,Sabbahiye,batiniye,İsmailiye,nizamiye,Şiilik Palamut 

kalesinden Kandil Dağlarında ortaya çıkmıştır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

03-07-2012 

  

  

 



HEDEFTEKİ ÜÇ DEVLET 

 Suriye bahane,İran şahane!!! 

 Zira hedefte üç devlet plâna dahil edilmiştir;Irak-Suriye-İran 

 Irak ile Suriye İran-ın etrafını boşaltma amaçlı. 

 Neden üç yıl Suriye için beklenildi.Hele bir yüz binden fazla kişi ölsün,bir 

milyondan fazla kişi de sürülsün,ondan sonra mı düşünürüz denildi? 

 Çünkü öncede Suriye-de kimyasal silah kullanılmıştı.Herhalde sayı az olduğu için 

veya düşünülen plân tam olgunlaşmadığı için ses çıkarılmamıştı! 

 Amaç İsrail-in çıkarları için birinci hedef olan İran vurulacak!!! 

 İsrail Suriye-den değil,İran-dan rahatsız.Önünde engel… 

 Arz-ı Mev’ud-a giden yolda en büyük kaya İran olarak durmaktadır. 

 -Yirmi yıl kadar önce Natonun masasının üzerinde bulunan büyükçe bir harita 

dikkat çekmekteydi. 

 Büyük Ortadoğu plânı çerçevesinde yeni oluşturulacak devletlerin plânı.Ve 

yerleşim projesi. 

 Pasta bölünür gibi harita yedi parçaya ayrılmış,işaretlenmişti. 

 Üç bölümlü pastanın üzerinde şu üç devletin ismi vardı; 

 Irak-Suriye-İran. 

 Bu dilimler Abd-ye verilmişti. 

 Bu üçü onun halledeceği devletler listesindeydi. 

 Aslında hedef belki de sadece İran idi.Ancak etrafının boşaltılması gerekti. 

 Plân aynen uygulanmaktadır. 

 Mısır ise bir Avrupa plânı ve Abd-nin anlaşma gereği suskunluğu 

 -Demokrasi getirmek amacıyla Saddam zalimini devirmek için Irak-a giren 

Abd,binlerce insanı öldürdü.Kadınlara tecavüz edildi.Petrolün çıkarılması arttırılarak 

25 yıllığına % 25-ine el konuldu. 

 Yıllar sonra çıktı gitti ancak hâla kan dökülmeye devam etmektedir. 

 Birde yerine gelenler başka plânların peşinde.Abd orada alevi-sünni kozunu 

oynamaktadır.O amaçla yönetim oluştu. 

 Sıra Suriye de… 



 Gelecek ve herkes onu alkışlayacak.Çünkü Esed kırmızı noktaları geçti. 

 Ancak gidince öncekinden pek de geri olmayan daha büyük bir kaos ortamı 

oluşturulacak. 

 Pkk devleti.Nusayri devleti.Kürt devleti. 

 İsrail ve Abd-nin güdümünde. 

 Bu gün tüm dünya gelmesini istemekte ve ben de… 

 Ancak netice problemin büyümesiyle devam edecektir.İşin içine başta İran,yanda 

Türkiye çekilmeye çalışılacak. 

 İran şimdiden böyle bir müdahaleye karşı ağır tehditte bulunmaktadır. 

 Kendisine vurulmuş kabul etmektedir.Çünkü akibetin kendisine döneceğini 

bilmektedir. 

 Birinci İran çıkartmasında Türkiye;Avrupa ve Abd-yi frenledi.İkincisi ise öyle 

olmayacaktır.Çünkü İran frenimizi patlattı. 

 -En önemli haber ise;Kıyametin on büyük alametlerinden biri olan;Orta doğuda 

çıkacak olan büyük bir ateşin (savaşın),insanları önüne katıp götürmesidir. 

 Irak ve Suriye-de yüz binlerce kişi ölmüş,milyonlarca kişi yer değiştirmiştir. 

 *Mısır ise;Abd.nin ve Avrupanın gerçek kirli yüzünü ve göstermiştir.      

Müslümanlara,demokratik seçimle gelenlere olan tahammülsüzlük ve hazımsızlığını 

göstermiştir. 

 Abd,Sisi-nin,-Abd bizi yarı yolda bıraktı- sözüyle;onun başta darbeye destek 

olmuşken,sonradan askeri yardımı askıya almış gibi gözükmesi,binlerce insanın 

öldürüldüğü dört dörtlük darbeye darbe diyememiş,dürüst olamamıştır. 

 Abd dün olduğu gibi,bizde 1980 ve öncesi darbeleriyle,-Bizim çocuklar başarılı 

oldu- sözleriyle darbecilerle beraber olduğunu göstermiştir. 

 Bugünde olmakta ve görünen o ki,yarında kirli insanlarla ortaklığını menfaatı 

icabı sürdürecektir. 

 Önce başa getir,sonra baştan gidermek için yüz binlerce insanın öldürülmesine, 

milyonlarcasının sürülmesine göz yum!!! 

 Yarım asır ve yüz sene önce getirilenlerin demode olması,eskimesi,şaibeli 

olmasıyla yeni bir oluşumun içerisine girilmiş bulunmaktadır. 

*Dünyadaki değişimler;yüz yıl önce yapılan anlaşmaların yenilenme ve koparma 

faaliyetleridir. 



*Ey bir-leş-miş milletler,Suriye-ye savaş için gelmişken,bir ara Mısır-a da 

uğrasanız! 

*Dünya her şeyiyle yani % 99-uyla hayatın kazanılmasına uğraşırken,çıkan bir 

zalim ve katil onca insanın ve yaratıcının yaptığını yıkmakta ve ortadan kaldırmaktadır. 

*Birileri yakar yıkarken,diğerleri bu olaylara çaresizce bakıp yazmakta,konuşup 

yorumda bulunmaktadır. 

 

 *Türkiye bu durumda yıpratılmaya çalışılmaktadır.Ne olması ve ne de ölmesi 

istenmemektedir. 

*Aslında Türkiye batı dünyasını kendi tarafına çekmektedir.Türkiye-yi yanına 

çekemeyen ve zorlanan batı,yavaş yavaş Türkiye tarafından çekilmektedir. 

Türkiye-nin bir zamanlar eksen kayması içerisinde bulunduğu yaftası ile 

yaftalanmaya çalışılırken,şimdilerde de yalnızlığından söz edilmektedir. 

-Türkiye tamamen olmasa da batının çekim alanından çıkmaya çalışmakta,onları 

kendi çekim alanına çekmektedir. 

-Türkiye devletlerin değil,halkların yanında olmuştur.Bu durumda yanlışlıkla 

onun yalnızlığına hamledilmektedir. 

Bu ise uzun vadede getirisi olan bir politikadır. 

-Türkiye-nin devre dışı bırakılmaya çalışılması,onun gücünü ve iradesini 

toplamasına neden olacaktır. 

  

*Yeni üretilen senaryolardan biri de;ak parti-cemaat kavgasını oluşturmaktır. 

*Cemaat oyuna mı geliyor,oyuna mı getiriliyor? 

Özellikle dershanelerin kapatılmasına yönelik uygulamaların neticesinde,tamamen 

hayırlı olan ve yüz yıldır engellenen ve tevhid-i tedrisat zincirinin ortadan kaldırılmasına sebeb 

olacak olan özel okullaşmalara,sağlık bakanlığındaki uygulama gibi,cemaatların okullarının 

açılma faaliyetine kapı açmaktadır. 

Telaşa gerek yok.Tamamen vehim,korku ve yanıltmacanın bir ürünüdür. 

Dershanelerin yeri okuma evleriyle,özel yetiştirme dershaneleriyle yine sürdürülebilir. 

Milli Eğitimin kilidi açılmadıkça,toplumun bağları çözülmez. 

"Açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin metanet olur. İnsanlara 

sabredersin adı hoşgörü olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiye sabredersin adı aşk 

olur."Mevlana. 

‘Kula belâ gelmez,Hak yazmayınca. 

Hak belâ yazmaz kul azmayınca. 

-Beşer zulmeder,kader adalet eder. 

MEHMET ÖZÇELİK 

28-08-2013 



 

 

IŞİD KİMİN İŞİ ? 

-Yeni bir İsrail bölgesi oluşturulmaya çalışılıyor.Böylece israilden nazarları 

çevirip,israile nefes aldıracak bir oluşum. 

Ne kadar kolay çıkış yaptı değil mi? 

-Yeni bir haşhaşi bölgesi oluşturuluyor.Bunlar tek bir yörenin insanları değil,farklı 

yerlerden derlenmiş ve toplanmış,toparlanmış kişilerden oluşuyor.Hapishaneden 

çıkarılan altı bin mahpus ve suçlularla sürdürülecek yeni bir oluşum. 

Kürt devleti kurulması da uzun zamandır planın bir parçası. 

Görünen o ki yeni bir sıcak bölge,ısıtılacak bir zemin oluşturulacak,yaz iyice sıcak 

geçecek. 

Mesele,ilâhi plana uygun olarak hileleri defedecek bir çözüm yöntemi ortaya koymaktır. 

Bu oluşumun rahat oluşmasını sağlayacak olanlar,bizdeki cumhurbaşkanlığının serin 

bir ortamda geçmesine müsaade etmezler. 

Sakın ışid işi bizdeki cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye ve yıpratmaya yönelik bir 

iş olmasın!? 

Işid işi boşaltılan ve yıpranan,devre dışı bırakılmaya çalışılan pkk-nın boşalan yerini 

doldurma çabası olmasın? 

Ortadoğu bop çerçevesinde küçük devletlere bölünme planını uyguluyor. 

Birbiriyle kavga eden,kolay idare edilip yönlendirilen,istenildiğinde başına yetiştirilmiş 

İsrail-abd-avrupa patentli bir yönetici bu iş için,-geçen yüzyılda olduğu gibi- yine yeni 

dönemde de az farklılıklarla devam ettirilebilir. 

Petrolleri ve yer altı zenginlikleriyle kolay sömürülebilir bir saha oluşturulmaktadır. 

Işid-in Musul ve Kerküke girmesi bunun bir işareti değil midir? 

İhale başka ellere veriliyor. 

Tıpkı ihaleyi alan apo,ermeni kanadının yerini,yeni ihale sahipleri haşhaşilere 

devrediliyor. 

Alevi-sünni alanları oluşturulmaya çalışılıyor. 

Çatışma ortamı..küçük güç odakları..Aşiret devletleri.. 



*Hristiyan dünyası büyük oynuyor. 

Yüz yıl önce yaptığı yüz yıllık projesi bitti.Yenileme peşinde. 

Daha kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor. 

Bir yandan fitneyi canlandırır ve ortamını hazırlarken,diğer yandan islâmın yükselişini 

durdurma peşinde. 

Bunun içinde yapılacak en etkili yöntem;İslâmı içten ve içinden vurmak,çok kapsamlı 

olarak… 

Çevresinden de kuşatarak baskı yapıp tam boğmak… 

*One minute bizleri ayağa kaldırdı ancak varlığımızı sürdürmeye yetmedi. 

Eziklikten kurtulmaya ihtiyacımız var. 

Hala kuzuların sessizliği içerisinde yaşayan aslan yavrusunun kuzu tavrı devam 

etmektedir. 

Asırlık eziklik,asırlık kimliksizlik,asırlık maddi ve manevi fakirlik belimizin kamburunu 

oluşturmuş. 

*Kıtlık döneminde yetişen bu millet önüne gelen herkesi kurtarıcı görmüş,ona sarılmış. 

Artık şu anda kıtlığın geçmesiyle o kurtarıcı olanların da bir kurtarıcıya muhtaç 

oldukları görülmeye başlamıştır. 

Kamburumuzu atma zamanı gelmiştir. 

Olaylar bizi mukadder ve muayyen hedefe sevketmektedir. 

Sona yaklaşan dünyada,Allah dünya sahnesini kendi aleyhine kapatmaz. 

Bazen kapanışlar açılışlardan daha haşmetli olur. 

Ebediyyen unutulmaz. 

*Pkk-nın doğuda yaptığı yol kesme olayları,nasıl ki uyuşturucunun hasat zamanı olması 

sebebiyle nazarları çevirtmek ise,içte ve dıştaki olaylarda,bir üçüncü hedefin oluşması 

içindir. 

Vur kaç taktiği. 

*Arı su içer bal akıtır,Yılan su içer zehir akıtır. 

Suyun maddesi birdir,değişmez. 

Yılan zehirini akıtacak,temiz suyu içse de. 

Yılanların zehirine katkıda bulunanlara yazıklar olsun. 



*Ayıya kızmıyorum! Çünkü o ayı ayılığını yapacak. 

Kızdığım ayıya dayılık ve dâyelik yapanlara. 

Kirli yürüyüşçüler yürüsün.Sürü-nen sürünsün. 

Ancak onlara yardım ve destek olanlar sefildir,sefihtir.. 

*Sokak kültürüyle yetişen sokak çocukları,geziler tertipliyorlar.Ne onlarda seviye 

aranır,ne de onları destekleyenlerde.. 

Sanatçı da olsa o düzmece sanatçıdır. 

*İşte gezinin amaçları: 

-Cumhurbaşkanlığı seçimini çıkmaza sokmak. 

-Ayasofyanın açılmasını engellemek. 

-Türkiye-yi Mısırdan ve Suriyeden  daha korkunç hale getirmek. 

-Pkk ve Işid gibi örgütlere hareket alanı oluşturmaktır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

12-06-2014 

 

 

KAHTI RİCAL 

 Devletleri kuran kaliteli insanların varlığı olduğu gibi,yıkan da adam!ların 

yokluğu veya devre dışı bırakılmasıdır. 

 Şu kirliliğe ve yüzsüzlüğe bakınız ki;fuhuş kirine bulaşanın ve beceriksizin,diğer 

bir ifadeyle ayağın baş olduğu,eskilerin ifadesiyle kahtı rical yani adam kıtlığı olduğu 

dönemde yaşamaktayız. 

 Şu günlerde gündemde olan Deniz Baykal-ın fuhuş kasetini sızdıranlar üzerinde 

durulurken,fuhşu yapan gayet rahat gezinmekte,insanların içine karışabilmektedir. 

 Adeta hırsız savunulmaktadır. 

 Bu kişiye ve bunun gibilere sorsak ki;Kendisi, “bu kasedi yapanların yüzüne  

bakamayacaklarını…” söylerken,sormak hakkımız değil mi; 

 Acaba siz yaptığınız çirkin işten dolayı milletin yüzüne nasıl bakmaktasınız? 

 Yüz kızartıcı bu suçtan dolayı yüzünüz kızarmıyor mu? 

 Bu milletten ve insanlıktan özür dileyerek köşeye çekilmeyi ve iç muhasebe 

yapmayı düşünmüyor musunuz? 

 Yoksa cumhurbaşkanlığına aday olmaya mı hazırlanıyorsun? 



 Elbette teşhir tasvib edilemez ancak fuhuş ve fahişenin üzeri de örtülemez.Hala 

ondan bir şeyler bekleme ümidi içerisine girilemez. 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç , partisinin İskenderun ilçesinde düzenlenen 

mitinginde vatandaşlara hitap etti.  

  Arınç konuşmasında, mecliste şu anda binden fazla fezlekenin, dokunulmazlık 

dosyasının bulunduğunu bildiren Arınç, bunların büyük bir kısmının BDP'li 

milletvekillerine ait olduğunu 95'inin de CHP'li milletvekillerine ait olduğunu söyledi. 

  CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları içerisinde 11 tanesinin şu anda 

Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'na ait olduğunu ve bunun 11'inin de 

dolandırıcılıktan olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: 

  "Kılıçdaroğlu'nun 7 tane fezlekesi bulunuyor. Hele hele CHP'li milletvekilleri 

içerisinde bir tanesi var ki kendisinin yüzü kızarmıyor da ben dosyayı okuduğum zaman 

kıpkırmızı olmuştum. Cinsel tacizden dolayı bir CHP milletvekilinin de dosyası var. 

Allah saklasın Kılıçdaroğlu'nun yerinde ben olsaydım ve bu insanları her gördüğümde 

'vay ırz düşmanı' diye bağırsaydım, hoşlarına gider miydi Bunların bir kısmı resmi 

evrakta sahtekarlıktan, bir kısmı hilekarlıktan, bir kısmı soruşturmanın gizliliğini 

ihlalden, bir kısmı başka sahtecilikten, hileli iflastan, dolandırıcılıktan hakkında dosyası 

olan CHP milletvekilleri var. Peki onları her gördüğümde her kürsüye çıktığımda 'vay 

sahtekar' diye bağırsam hoşlarına gider miydi Benim Başbakanım hakkında daha bir 

iddianamenin 'i'si bile yok. Ama onlar hakkında iddianame, fezleke var. Ben buna 

rağmen yargılanmadıkları, mahkumiyet giymedikleri için o insanlara bu sıfatları 

söylemem doğru değil, yakışık almaz. On defa hak ediyorlar ama hukuk kuralı böyle. 

Çünkü bu adam yargılanmadı henüz, Belki beraat edecek, belki hüküm giyecek. Sen ne 

hakla belediyeciliği, yarın hükümet olduğunda şunu da yapacağım demiyorsun. Ağzını 

açıyorsun lağım çukuru gibi hakaret üstüne hakaret okuyorsun. Yazık, böyle bir 

siyasetçi, genel başkan, böyle milletin başında hakaretler, küfürlerle siyaset yapmak 

olmaz." 

 Allahım! Ne yüz,daha doğrusu ne yüzsüzlük!!! 

 *Bundan önce bir diğer partinin on uçkuru düşük kişisi,partinin en üst seviyesine 

çıkmış,partide söz sahibi kişi olmuşlardı. 

 Bunların bu kirlilikleri açığa çıkmasaydı,koca bir topluluğu yönlendireceklerdi.

 Hırçın insanlar öne çıkmakta,toplumu yönlendirmektedir. 

 Hırsız hırsızlık yaptıktan sonra;Yetişin hırsız var-diye bağırırmış. 

 Bu zamanımız da,arsız ve hırsızların baş olmaya çalıştığı dönemdir. 

 Hadiste buyrulur:” "Şüphesiz Allah, ilmi kullardan silmek sûretiyle değil, 

âlimlerin ruhlarını kabzetmek sûretiyle giderecektir. Nihâyet hiçbir âlim bırakmayınca 

insanlar, câhil kişileri başlarına geçireceklerdir. Bunlara meseleler sorulacak; onlar da 



bilgileri olmadığı halde fetvâ verecekler. Onlar bu sûretle hem kendileri sapıklığa 

düşerler, hem de halkı sapıtırlar."  (Buhâri, İlm 35, hadis no: 41; Müslim, İlm 5, hadis 

no: 13 -2673-)    

 Ve –maalesef- temiz bilinen insanlar bu kirli insanlarla iş birliği yapabilmekte,-

dünya cihetiyle- adeta yaptıkları dünyada kendilerine kâr gibi kalmaktadır. 

 Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. 

"Ortamda tecrübeli veya ehil insanlar bulunmadığında, tecrübesiz veya toy 

insanlara hakettiğinin üstünde önem gösterilir"   

MEHMET ÖZÇELİK 

27-03-2014 

 

 

KAPANAN ESKİ VE AÇILAN YENİ DÖNEM 

- TUZ KOKTU  - 

“Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dahilî adâvetleri unutmak ve bırakmak” 

olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevî kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu 

cemaat-i İslâmiyeye hizmet dâvâ edenlere ne olmuş ki, birbiri arkasında tehacüm 

vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken, cüz’î adâvetleri unutmayıp düşmanların 

hücumuna zemin hazır ediyorlar? Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir, hayat-ı içtimaiye-i 

İslâmiyeye bir hıyanettir. 

 

Medar-ı ibret bir hikâye: Bedevî aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki 

kabilesi varmış. Birbirinden, belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya 

Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife, eski adâveti 

unutup, omuz omuza verip, o haricî aşireti def edinceye kadar dahilî adâveti hatırlarına 

getirmezlerdi. 

 

İşte, ey mü’minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret 

hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden 

fazla vardır. Herbirisine karşı tesanüd ederek, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya 

mecburken, onların hücumunu teshil etmek, onların harîm-i İslâma girmeleri için 

kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adâvetkârâne inat, hiçbir 

cihetle ehl-i imana yakışır mı? O düşman daireler, ehl-i dalâlet ve ilhaddan tut, tâ ehl-i 

küfrün âlemine, tâ dünyanın ehvâl ve mesâibine kadar, birbiri içinde size karşı zararlı 



bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırsla bakan, belki yetmiş nevi 

düşmanlar var.”
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*Erdoğan için dillendirilen diktatör gibi ifadeler,-videosunu da seyrettiğim –yahudilerin 

ve israilin dillendirdiği sözlerdir. 

* Hoca efemdi 4.röportajındaki konuşmasında artık üstaddan biraz daha ismini 

zikrederek bahsetmekte,belli ki sıkıntılardan bir pay çıkarmaktadır. 

Ancak gene de; kendisine aktarılanlardan  kaynaklansa gerek ki;hâla gezi olaylarında 

bir samimiyet aranmakta,basiretli bir bakış sergilenmemektedir. 

*Cemaat savunduğu ve sahiplendiği kimselerin olumsuzlukları namına yaptıkları tüm 

kötülüklere ortak olduklarını unutmamalıdırlar. 

Hoca efendinin kime oy verileceği konusunda;”O partinin bunca yaptıklarından sonra 

içlerine siniyorsa..”şartını koymakla,aslında gerçek niyet ortaya konulmuş oldu. 

 

*Kir üzerine parti kurulamaz.Eğer cemaat bu andan itibaren bir parti kurarsa.önceki 

kaybından daha büyük bir kayıp yaşar.Zira haklı olarak genel şöyle bir düşünceye 

varılır:Demek ki cemaat böyle kirli bir iş ve ittifaka kuracakları partiyi öne 

çıkarmak,muhalifleri kirli ve çirkin entrikalarla bitirerek kendi varlıklarını sürdürmek 

olacaktır. 

Kazanamazlar.Tıpkı kurdukları eğitim sendikalarında olduğu gibi. 

Bundan sonra onun kadar bile eleman toplayamazlar. 

*Artık tuz da koktu.Et kokmasın diye tuzu kullanırdık artık tuz da kokunca tuz la ma 

dönemi bitti,yeni bir tuzlama dönemi başladı. 

*İşte başkalarına hayat olacak Bediüzzamanın cinayetleri: 

-Mert olan cinayete tenezzül etmez. 

-Asıl şeriatın meslek-i hakikisi, hakîkat-i meşrûtiyet-i meşrûadır. Demek, meşrutiyeti, 

delail-i Şer'iye ile kabul ettim, başka medeniyetçiler gibi taklidî ve hilaf-ı Şeriat telakkî 

etmedim ve Şeriatı rüşvet vermedim. Ve ulema ve Şeriatı Avrupa'nın zünûn-u 

fasidesinden iktidanma göre kurtarmaya çalıştığımdan, cinayet ettim ki, bu tarz 

muamelenizi gördüm. 

-Husûmette fenalık var; husûmete vaktimiz yoktur. Hükûmetin işine karışmayacağız. 

Zîra, hikmet-i hükûmeti bilmiyoruz... 

-"Ey gazeteciler! Edibler edepli olmalı; hem de, edeb-i İslamiye ile müteeddib olmalı. Ve 

onların sözleri, kalb-i umûmi-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. 
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-Kaç defa, büyük içtimalarda heyecanları hissettim. Korktum ki; avam-ı nas, siyasete 

karışmakla asayişi ihlal etsinler. Türkçeyi yeni öğrenen köylü bir talebenin lisanına 

yakışacak lafızlar ile heyecanı teskin ettim. 

-Şeriat da, yüzde doksan dokuz ahlak, ibadet, ahiret ve fazillete aittir; yüzde bir 

nisbetinde siyasete mütealliktir. Onu da ulûlemirlerimiz düşünsünler. Şimdi 

maksadımız, o silsile-i nûranîyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şevk-i hahiş-i vicdaniye 

ile tarîk-ı terakkîde kabe-i kemalata sevk etmektir. Zîra; Ila-i Kelimetullahın bu 

zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakkî etmektir. 

-Ben işittim ki, askerler bazı cemiyetlere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hadise-i 

müthişesi hatırıma geldi; gayet telaş ettim. Bir gazetede yazdım ki; şimdi en mukaddes 

cemiyet, ehl-i îman askerlerin cemiyetidir. Umum mü'min ve fedakar askerlerin 

mesleğine girenler, neferden seraskere kadar dahildir. Zîra, ittihad, uhuvvet, itaat, 

muhabbet ve Îla-i Kelimetullah dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Umum 

mü'min askerler, tamamıyla bu maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir; millet ve 

cemiyet onlara intisap etmek lazımdır. Sair cemiyetler, milleti asker gibi mazhar-ı 

muhabbet ve uhuvvet etmek içindir. 

-"Ey askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulüm ediyorlarsa, siz o itaatsizlikle 

otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfûs-u İslamiyenin haklarına bir nevî 

zulmediyorsunuz. Zîra, umum İslam ve Osmanlıların haysiyet, saadet ve bayrak-ı 

tevhîdi, bu zamanda bir cihette sizin itaatiniz ile kaimdir. Hem de Şeriat istiyorsunuz, 

fakat itaatsizlikle Şeriata muhalefet ediyorsunuz."  

Ben onların hareketini ve şecaatlerini okşadım. Zîra, efkar-ı umûmiyenin yalancı 

tercümanı olan gazeteler, nazarımıza hareketlerini meşrû göstermişlerdi. Ben de 

takdirle beraber nasihatimi bir derece tesir ettirdim. İsyanı bir derece bastırdım. Yoksa, 

böyle asan olmazdı. 

-İtaatsizlik yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfûsun hakkına bir nevî tecavüz 

demektir. Bilirsiniz ki, bu zamanda bayrak-ı Tevhîd-i İlahî sizin yed-i şecaatinizdedir. O 

yed'in kuvveti de, itaat ve intizamdır. 

-Dünyevi bir saadetimiz, bir cihetle fünün-u cedîde-i medeniye ile olacak. O fünûnun da 

gayr-i müteaffin bir mecrası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır; ta 

ulema-i din, fünun ile ünsiyet peyda etsin. 

-"Aslah tarîk, musalahadır" 

-Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel, sen 

dünyayı terk et. Zekatü'l-ömrü, ömr-i sanî yolunda sarf eyle. 

-Herkesin bir fikri var. İşte sulh-u umûmi, afv-ı umûmi ve ref'-i imtiyaz lazım; ta ki, biri 

bir imtiyazla başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın. Fahr olmasın; 

derim: Biz ki hakîki Müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana 

tenezzül etmeyiz. 



-En büyük hata, insan kendini hatasız zannetmek olduğundan, hatamı îtiraf ederim ki; 

nasın nasihatini kabul etmeden, nasa nasihati kabul ettirmek istedim. Nefsimi irşad 

etmeden başkasının irşadına çalıştığımdan, emr-i bilmarufu tesirsiz etmekle tenzil ettim. 

-Ey ulû'i-emr! Bir haysiyetim vardı, onunla İslamiyet milliyetine hizmet edecektîm, 

kırdınız. Kendi kendine olmuş istemediğim bir şöhret-i kazibem vardı, onunla avama 

nasihati tesir ettiriyordum; maalmemnuniye, mahvettiniz. Şimdi usandığım bir hayat-ı 

zaifem var; kahrolayım eğer îdama esirgersem, mert olmayayım eğer ölüme gülmekle 

gitmezsem. Sûreten mahkûmiyetim, vicdanen mahkûmiyetinizi intac edecektir. Bu hal 

bana zarar değil, belki şandır. Fakat, millete zarar ettiniz; zîra nasihatimdeki tesiri 

kırdınız. Saniyen, kendinize zarardır; zîra, hasmınızın elinde bir hüccet-i katıa olurum. 

Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i halise dediğiniz adamlar böyle mihenge 

vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? 

-Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslamiyet 

ise, insaniyet-i kübra ve şeriat ise, medeniyet-i fuzla (en faziletli medeniyet) olduğundan, 

alem-i İslamiyet, medîne-i fazıla-i Eflatuniye olmaya sezadır.  

Birinci Sual: 
Haşiye 

Gazetelerin aldatmalarıyla meşrû bilerek buradaki görenek ve adete 

binaen cereyan-ı umûmîye kapılan safdillerin cezası nedir?  

Haşiye  

Bu sualler kırk-elli masum mahpusun tahliyesine sebep oldu.  

İkinci Sual: Bir insan yılan sûretine girse, yahut bir velî haydut kıyafetine girse, veyahut 

meşrûtiyet, istibdat şekline girse, ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki, hakîkaten 

onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar.  

Üçüncü Sual: Acaba, müstebit, yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddit şahıslar müstebit 

olmaz mı? Bence, kuvvet kanunda olmalı; yoksa, istibdat münkasım olmuş olur ve 

komitecilikle tam şiddetlenir.  

Dördüncü Sual: Bir masumu îdam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha 

zarardır?  

Beşinci Sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi, daha ziyade 

nifak ve tefrika vermez mi?  

Altıncı Sual: Bir maden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet; ref-i imtiyazdan 

başka ne ile olur?  

Yedinci Sual: Müsavatı ihlal ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla 

tatbik etmek, zahiren adalet iken, bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz 

olmaz mı? Hem de tebrie ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün eden ekser mahpusînin 

belki yüzde sekseni masum iken, acaba ekseriyet nokta-i nazarında bu hal hükümferma 

olsa, garaz ve fikr-i intikam olmaz mı? Dîvan-ı Harbe diyeceğim yok; ihbar edenler 

düşünsünler!  

Sekizinci Sual: Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i 

asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meşrûtiyete muhalif gibi 

gösterse ve herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meşrûtiyet altında olan muannid 

istibdada ilişmiş ise, acaba kabahat kimdedir?  

Dokuzuncu Sual: Acaba, bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibahe etse, sonra 

da zayiat vukû bulsa; kabahat kimdedir?  

Onuncu Sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muaheze olunsa; acaba, bîçare 



milleti ateşe atmak için bir plan olmaz mı? Böyle olmasa idi, başka bahaneyle mevki-i 

tatbike konulacağı hayale gelmez mi idi?  

On Birinci Sual: Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Halbuki, ya müsemma-i meşrutiyete 

kendi muhalif veya muhalefet ederılere karşı sükût etse, acaba kefaret-i yemin vermek 

lazım gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve masum olan efkar-ı umûmiye; yalancı, 

bunak ve gayr-i mümeyyiz addolunmaz mı?  

Elhasıl: Şedid bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermadır; güya 

istibdat ve hafiyelik tenasüh etmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-ı 

hürriyet değilmiş, belki hafif ve az istibdadı şiddetli ve kesretli yapmakmış!  

Yarım Sual: Nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül 

edemediği için, gayet telaş ve zahmetle onları def'e çalışırken, biri çıksa dese ki: 

"Maksadı sivrisinekleri, arıları defetmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine 

musallat etmek ister." Acaba, böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır?  

Sualin diğer yarısı çıkmaya izin yoktur. Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim 

ki:  

Gazetelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaikte nihayet derecede 

musırrım. Şayet zaman-ı mazi canibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletname-i 

şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim; olsa olsa, o zamanın 

ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. “
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MEHMET ÖZÇELİK 

29-03-2014 

 

 

 

KCK OPERASYONLARI 

 Türk solunun ve milliyetçiliğinin yerini kck almaya çalışmaktadır. 

Türkiye-nin geneline uygulanmaya çalışılan Türk solu ve milliyetçiliği başarılı 

olamayınca,yerini mevzii ve dar alanda Kürt solu ve milliyetçiliği almaya çalışmaktadır. 

 Ancak yerine ikame edilecek tam bir İslami duygu ile bunlara son verilebilir. 

 Zaten gerek Türk milliyetçiliği ve solu ikame edilmeye çalışılırken;ya tamamen 

ortadan kaldırılmaya veya göstermelik bir din bağlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 Bugünkü kürt solu ve de kürt milliyetçiliği de yerleşmek için dini geri plana 

atmakta,sürekli dine saldırıda bulunmaktadır. 

 *1970-lerde kaos çıkaran solcular ve onlara alet olan milliyetçi kesim,ordudaki 

cunta ekibinin işini kolaylaştırdı.Darbelere zemin hazırladılar. 
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 1980 sonrası solcuların bir kısmı yer altına indi,şimdiki ergenekonun çatısını 

oluşturdu. 

 Pkk doğuruldu ve beslendi.Ordunun içinde bulunan cunta ekibi pkk-yı göz ardı 

etti,adeta gelişmesine göz yumdu. 

 Bununla da kalmadı,toplumda psikolojik savaş uygulayarak asıl tehdit unsuru 

olan pkk-yı görmedi,inançlı kesime irtica ve şeriat geliyor yaygaralarıyla tam bir savaş 

açtı. 

*Manisa-daki Tuğgeneral Naim Baburoğlu için halkın;yunanlılar bile memleketi 

işgal durumunda bu korkuyu yaşamadık,diyorlar. 

 Fişleme,başörtülülere eziyet,nefret ettirme,devlete düşman yapma,hepsi bir 

arada. 

 *Askerin baş örtüsüne karşı almış olduğu tavır,kutlamalarda onları almamaları 

gayet çirkin,silinmez bir leke ve geçmişini bir inkârdır. 

Kahramanmaraş-ta bacımızın baş örtüsüne dokunan fransıza karşı,bugün kendi 

ordumuzun içinde bir kesim fransızın yapamadığını yapmaktadır. 

*Dünyada kendi ordusu tarafından meşru göstermek üzere kaos oluşturup,kendi 

halkına karşı darbe yapan,kırktan fazla kaos oluşturan internet siteleri oluşturarak; 

irtica,şeriat gibi kaos ve karalama propagandalarıyla toplumu germekte,psikolojik 

savaşa zemin hazırlamaktadır. 

Kendi halkını her şeyine varıncaya kadar öyle ki evinde Kur’an-ı Kerim 

bulundurmasından namaz kılmasına hatta yakınlarının kılıyor olmasına kadar fişlemesi 

tam bir garabet,rusyayı bile geride bıraktıracak seviyesiz bir uygulamadır. 

Adeta düşman bulamayan ordu,kendisine yine kendi halkından bir düşman ve 

hedef bularak onlarla uğraşmakta ve uğraştırmaktadır. 

*Milliyetçi geçinenler bilmeden meşru olarak orduya sahip çıkayım derken,gayrı 

meşru olarak ordudaki cuntaya,mafyaya,ergenekona ve kaosa sahip çıktığının 

bilincinde olmalıdır. 

80 sonrasında,önceki gibi alet olunmaması bir başarı iken,başka yanlışlarla hata 

tekerrür etmemelidir. 

*Pkk-nın problem yaptığı en önemli sebep;Kürtleri azınlık olarak görmek ve 

göstermek olup,hak almaları için tahrik edilmektedir. 

Oysa dinen ve fıkhen azınlık ifadesi gayrı Müslimler için kullanılır. 



Oysa Kürtler azınlık değil,Müslüman olup bu vatanın asıl üyeleridir. 

 *İpin ucu hariçte oldukça bu işte sürmeye devam edecektir. 

 *Doğuda ajanlar kaynıyor.Provakatörlerin içerisinde almanı,israili,fransızı 

çoklukla. 

 *Osmanlı Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bugün terör 

örgütü PKK'ya destek veren Fransa'nın 1. Dünya Savaşı yıllarında da Ermenileri 

silahlandırdığını dile getirerek, Güneydoğu'da 800 bin Müslüman'ı katleden 

Ermenilerin bunu Fransız silahları ile yaptığını kaydetti. Türkiye'nin misillemede 

bulunması gerektiğini kaydeden Akgündüz, “Meclis hemen bir karar alıp Fransa'nın 

Cezayir'de yaptığı katliamı soykırım olarak kabul etmeli” dedi. “ 
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 - Dün (10-09-2011)kendisine atfedilen "PKK'ya silah satalım, militanlarına seri 

eğitim verelim" gibi sözleri yalanlayan İsrail Dışişleri Bakanı Liberman,yalanlasa da 

yıllardır yaptıklarını dışa vurmuş oldu. 

 *Mısır/Kahire-deki İsrail elçiliğine girilip yakılarak her şeyin talan edilmesi, 

sırada suyu ısınan İsrail-in olduğunu göstermektedir. 

 Bu gün oynanan oyunlar aslında tarihin tekerrürüdür. 

 * 31 Mart hadisesinin tertipçileri arasında bulunan şair ve filozof Rıza Tevfik’in 

bu meş’um hadisenin ardında İngiliz parmağı olduğunu itiraf edip, ihtilal hadisesinden 

sonra İngiliz konsolosluğuna gittiğinde çok soğuk bir şekilde karşılandığını ve o zaman 

bunun sebebini anlayamayan Rıza Tevfik’in çok sonraları Londra’ya uğrayıp bunun 

sebebini o dönemin İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Lord Nikılsın’a sorduğunda bu 

İngilizin çok ibretli bir şekilde”Rıza Tevfik Bey, Biz bilhassa Hindistan’da İslam 

ülkelerini idaremiz altına alabilmek için milyarlarca altın harcadık ama başarılı 

olamadık. Halbuki Sultan Abdülhamid, her yıl bir ‘Selam-ı Şahane’, bir de ‘Hafız 

Osman hattı Kur’an-ı Kerim’ gönderiyor ve bütün İslam ümmetini, hududsuz bir 

hürmet duygusu içinde emrinde tutuyor.Biz bu ihtilalle siz jön Türkler’den hilafet 

kuvvetinin ortadan kaldırılmasını bekledik ve aldandık. İşte bundan dolayı siz soğuk 

karşılandınız?” cevabını vermiştir. 

 *Gaziantep-te Mehmet Paşa camiinin imamlığını 28 sene bir ermeni yapmış. 

*Sultan Ahmet camiinin imamlığını bir rum yapmış.Daha sonra bunu avrupaya 

giden birisine söylemiş. 

************************ 
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*Chp ve Bdp mecliste yemin etmemekle ofsayta düşmüştür.Bunun izahını 

yapmada zorlanacak ve de mahcup olacaktır.Tıpkı vekillerinin eşlerine,çocuklarına, 

yakınlarına izahta zorlandıkları ve yüzlerinin kızarması gibi. 

Mecliste olunduğu halde yok denilmesi gayet gülünç,küçük düşülmüş ve dürüst 

davranılmamıştır. 

*Chp-nin ruhunda isyan var,şikayet var.Ondandır ki her şeyi devirmek ve 

devretmek için devrimcilik elbisesini çıkartmama yeminini etmiş bir parti,bir çatıdır. 

Allah bu milleti bu isyan ve devrim ateşinde yakmasın. 

*Baykalı çok rahat kullanamayacaklarını düşünen Ergenekoncular,onu bir 

komplo ile devirerek,kullanabilecekleri birisini getirdiler. 

Zira kendi içlerindeki memnuniyetsizlik ve daha açık ifadeyle,israilin chp-yi 

dizayn ettiği ifadeleri çıkan kokulardan bir kısmıdır. 

*Evvelden meclisin mızıkçılık yapan mızıkçı çocuğu chp idi,şimdi ona 

ergenekonun ikizi olan bir de Bdp eklenmiş oldu. 

Artık mızıkçılık yoluyla herkesin elindeki topunu alır,oyun bozanlık yapar.bazen 

de oyun bozmak için oyun kurar! 

*Evvelden ergenekonun hamiliğini yapan Chp,bundan sonraki dönemde 

Ergenekon ve silivriye hamile kaldığından hamilelik yaptığından,iki durumla karşı 

karşıyadır; 

1-Ya düşük yapacak. 

2-Ya da diğer seçime kadar doğumu gerçekleştirecektir,o da doğum sancıları ve 

tutturduğu sancılar içerisinde. 

*Chp ve Bdp meclisin açılışında girmeme ve yemin etmeme krizinin temelini 

önceden atmışlardı. 

Chp kriz partisi ve çözümsüzlük partisi durumuna düşmüştür.Oysa yemin edip 

çözümü mecliste arasaydı daha dürüst,seviyeli ve anlamlı olurdu. 

Chp mecliste yemin etmemekle Bdp-nin temsilciliğini,sözcülüğünü ve oydaş-lığını 

üstlenmiş oldu. 

*Chp bu olumsuz hareketiyle kendisini bağlamış oldu,kısırlaştırıp çıkmaza soktu. 

Türkiye bu parti ve partililerle yola gidemez ve yolculuğa çıkılamaz. 



*Acaba Baykalı yerinden edip,yerine Kılıçdaroğlunu getiren Ergenekon,bu 

jestinin karşılığını,Chp-yi kontrol etmekle mi kullanıyor? 

Yüzde bir bile etmeyen Ergenekon terör örgütü,Chp ve Mhp-yi kontrol altına 

almakla yüzdesini kırka kadar çıkarmayı hedefliyor. 

*Meclise girmemenin veya yemin etmemenin ardında;Akp-ye kurulan bir 

tuzaktır.Yani Öcalan gibi terör ve suçluların,Silivri-deki Ergenekon üyelerinin, 

darbecilerin önünü açacak bir yolu sağlamak amacıyla iki Ergenekon terör örgütü ve 

müebbed hapse mahkum zanlıların çıkarılmasını sağlamakla bu yapılacaktır. 

Bugünlerde anayasa yapılmasını Ergenekon zanlılarının serbest bırakılmasına 

bağlayan chp-nin bu teklifi çok manidardır. 

*Pkk-nın temsilciliğini yapanlar,idrarla abdest almaktadırlar.Bazı iyi niyet 

görünümünde bulunan bağımsızların üzerine de bu idrarı sıçratmaktadırlar. 

Bu parti şiddet ve terörle özdeşleşmiş durumdadır. 

Bdp-pkk-kck bir piyondur.Mesele onları çözmek veya bitirmekle bitmez.İpin 

ucunu bulmak gerektir. 

Onunda en güzel barındığı yer chp ağırlıklıdır. 

  

*Son yıllarda ve günlerde görülen en hazin bir olay da;kirli,şaibeli,fuhşa 

bulaşmış insanların,bürokratın,yönetimin başına geçmeleri,geçirilmeleridir. 

 Daha da ötesi;adeta o makamlara namzet olmanın,bu kirliliklere bulaşmak 

olduğu cazip hale getirilmektedir. 

 Bu durum milletvekilliliği için de o hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

10-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 

  

 

 

 



KIRILAN DEMOKLESİN BALYOZU 

 Milletin başında 1960-dan beridir Demoklesin kılııncı gibi duran Balyoz-lardan 

sonuncusu;21 Eylül 2012 yılında hukukun verdiği kararla düşmüştür,kalkmıştır. 

 Ergenekon Terör Örgütünün askeriyeye uzanan balyoz kolu kırılmıştır. 

 74 milyonu ağlatanlara,anlatan ve düşündüren bir karar verilmiştir. 

 Yarım asırlık darbe devrinin kapanmasına,hukukende karar verilmiştir. 

 Ancak tam kapanma devri ve ihtimali kapanmasa bile... 

 En önemlisi askeri vesayette bulunan yarım asırlık idare ve yönetim,millete ve 

milletin seçtiklerine devredilmiştir. 

 Yarım asırlık darbe,kaos,zulüm,göz yaşı,baskı,nefret,eziyet,kavga üretenler;bin 

yıllık bitirdikleri maddi ve manevi sermayeyi,tekrar sahiplerine istemeseler de 

devretmemiş,devralınmıştır. 

 Milleti temsil etmeyenler ve de o liyakatı göstermeyip ve gösteremeyenler,milleti 

layık görüp kendilerinin layık oldukları yere gitmişlerdir. 

 Kararı olumlu görmeyenler onların avukatlığına,savcılığına, ortaklığına, 

şakşakcılığına soyunmuş kimselerdir. 

 Veya olmayan ve görmeyen vicdanlarıyla,toplumun vicdanını rencide 

etmişlerdir. 

 Millete darbe vuranlara verilen kararı,darbe diye nitelendirenler,karanlık darbe 

günlerine,darbe-daşlarına geri dönmüş ve hasretlerini dile getirmişlerdir. 

 Balyoz darbe kararı;yarım asırlık zulüm darbelerinin geri tepmesi,zulmün 

devam etmeyeceğinin bir göstergesidir. 

 Allah’ın adını dünyaya yayan ordunun yerine,Allahın adının anıldığı camilere 

bomba atmayı planlayan,yunanistanla savaşa girme hesaplarıyla milleti tahrik eden ve 

onlarca kararla tüm darbelerden daha büyük bir darbeye teşebbüs niyetinde 

olanların,ordudaki ruh tarafından geri püskürtme kararıdır bu karar. 

 Bu karar;ordunun siyasetten el çekmesi kararıdır. 

 Bu karar;İran-Irak-Suriye üçlü şeytan çemberinin içine çekmek için,kaos 

rejimine kaymak isteyenlere dur deme kararıdır. 

 Arap baharıyla birlikte,bizde başlayan yarım asırlık iyileşme çabalarının,bizdeki 

orduya yansıyan bahar havası kararıdır. 

 Bu karar;İsrailin ordu içerisindeki gücünün kırılması kararıdır. 



 Bu karar;milletin kararlılığının bir kararıdır. 

 Bu karar;ne bir rövanş,ne de bir sevinme kararı olmamakla birlikte, 

reddedenlerin  gerçek  yüzlerini ortaya koyması ve ‘Zulme rıza zulümdür.’ 

Kararınca,zulme razı olmanın bir göstergesidir. 

 Bu karar;kararsız milletin kararı ve gelecekten bir umududur. 

 Bu karar;en iyi kararsızlıktan daha iyi bir karardır. 

 Bu karar;binlerce bilgi 
97

 ve belgenin 
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 tescilli ve tesbitli bir kararıdır. 

 Bu karar;4 defa darbe 3 defa da darbeye teşebbüs eden ordunun darbelerden 

lekelenen sicilinin,tescil kararıdır. 

 Bu karar;milletin birikmiş âh-ının bir kararıdır. 

 Darısı bundan daha dehşetli ve bir asırlık gizli komite olan Ergenekon Terör 

Örgütü kararına... 

MEHMET ÖZÇELİK 

22-09-2012 

 

 

KİŞİLİK ZAFİYETİ 

*Ak sarayla başlayan ve başlatılan kirli oyun. 

Kişisizleştirme faaliyeti. 

Bir asırdır kişiliği kaybettirilen bir milletin,ayak kalkmasına yapılan tam bir saldırı 

faaliyetidir. 

Kirli olan ise,temiz görülenlerin de işin içine çekilmesidir. 

Dik dur Türkiye..Bu kişisizleştirmeye izin verme. 

-İstanbul da başta Topkapı sarayı olmak üzere,Yıldız sarayı,Dolmabahçe sarayı gibi 

saraylar,Osmanlının ihtişamının bir göstergesidir. 

-Osmanlının yabancı elçileri karşıladığı ortam da bulunduk.Muhteşemdi.Etkilenmemek 

mümkün değildi. 
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Osmanlı maça otomatikman bir sıfır başlıyordu. 

Elçileri etkiliyor,dediğini yaptırıyordu. 

Burası Erdoğan-ın yeri değil,milletin yeridir. 

12 yıldan fazla Erdoğan-ın kirada oturduğunu görmeyenler,kendisine mülk olmayacak 

böyle bir yerden saldırmak,ancak kişilik kaybının da ötesinde bir zehirlenmedir. 

Ezik olanlar,yılların ezikliğini duyanlar,milleti de kendileri ile beraber ezmeye 

çalışıyorlar. 

*************** 

**Rahmetli emekli Köy enstitüsü öğretmenlerinden Abdurrahman Pala abinin bir hatırasıdır; 

Malatya/Akçadağ köy enstitüsünde bize her şey öğretiliyordu. 

Okulun çatısını bile biz yapıyorduk. 

Çatı henüz daha bitmemişti. 

Okul müdürümüz Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel-in geleceğini söyledi. 

Heyecanla bekliyorduk. 

Gerçekten de geldi.Çatı tam kapanmamış,çatının altında sıralar konulmuş,öğle yemeğini bakan 

öğrencilerle beraber yiyecekti. 

Okul müdürü de kız öğrencilerin masalarını ,erkek öğrencilerin masalarından ayrı bir yere 

koymuştu. 

Buna sinirlenen bakan bizlere dönerek,çatının üstünde bulunan kuşları gösterip,bir arkadaşa 

sordu; 

-Bu kuşların erkek ve dişi olduklarını bilir misin? 

O arkadaş da;  

-Evet- dedi. 

Bakan sordu;-Bu kuş nedir? 

Erkek. 

Şu  

Dişi 

Şu , 

Erkek 

Şu,Dişi ,şeklinde devam etti. 



Kuşlar bir erkek ve bir dişi halinde dizilmişlerdi. 

Bakan müdür ve öğretmenlere iyi bir hakaret ettikten sonra; 

-Hayvanlar kadar bile olamıyorsunuz.Bak,onlar bir erkek bir dişi şeklinde dizilmişler.Siz 

hayvanlardan da aşağısınız!! Kızları ayrı tutuyorsunuz. 

-Aslında bakan! Kendi kendisini hayvan ettiğinin farkında değil. 

Verdiği örnek hayvanların yaşantısı ile ilgili bir örnek ve uygulamadır. 

İnsanların ki ve de insani olanı değildir. 

Zaten ondan olsa gerektir ki,bakanın marifeti olarak görülmüştür ki;köy enstitülerinin 

tuvaletlerinde ceninler bulunmuştur.   

**************** 

**İran’ın Press TV kanalına açıklamalarda bulunan Prokhanov, IŞİD yönetiminin 

İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad tarafından istihbarat konusunda eğitildiğini söyledi. 

Prokhanov ayrıca IŞİD’in silahlı gruplarının da Mossad’dan askeri eğitim aldığını ileri 

sürdü. 

''IŞİD, ABD'NİN ELİNDE OLAN BİR ARAÇ'' 

Rus yetkili, IŞİD’in ABD’nin ortadoğupolitikalarının bir yan ürünü olduğunu ifade etti. 

Prokhanov, ''IŞİD ABD’nin elinde olan bir araçtır. ABD, Avrupa’ya, eğer biz müdahil olmazsak 

IŞİD size zarar verir diyor''dedi. 

Prokhanov, ''ABD ve İsrail aynılar ve ikisi de IŞİD gibi terörist grupları destekliyorlar'' dedi.”
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* Sırtlan yavrusu ,şeyy İsrail çocuğu şeyy yani abd yavrusu,yavru Amerika olan İsraile 

Erdoğan kafa tuttu,Amerika-ya da İslâm dünyası kafa tutmalıdır. 

*************** 

*Tarih boyunca iyi insanlar toplumun kalbinde yer alırken,kötü ve despot insanlar 

zorbalıkla,resmiyetle ve baskılarla,kan akıtarak varlıklarını sürdürmüş ve  de 

sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Resmi kutlamalar,samimi kutlamalar olmayıp,günü kurtarma çabası,iyi görünme, 

makamını muhafaza etme çabasıdır. 

Milli Eğitim günü kurtarmak için resmi değil,geleceği yakalamak için samimi olmalıdır. 

Resmiyette gerçekleri gizleme vardır. 
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Toplum uydurma tarih ve uygulamalarla ayakta tutulmaya,zorla sürdürülmeye 

çalışılmaktadır. 

************** 

Bir Kıssa; 

* Zengin adam okulu bitiren oğlunu, armağan olarak Afrika’da düzenlenen bir av 

partisine yollamıştı. Parti, özellikle aslan avı için düzenlenmişti. Bir süre sonra çocuk 

döndü, ama hiçbir şey yakalayamamıştı. Babası pek kızdı, öfkeyle söylendi: 

-Ben sana aslanları nasıl avlayacağını kaç defa söyledim. Geceleyin pusuya yatıp 

bekleyecek ve karanlıkta bir çift göz görünce ortasına ateş edecektin. 

-O eskidenmiş baba. Artık aslanlar da uyanmışlar. Geceleri kol kola geziyorlar. Üstelik 

tek gözlerini de kapıyorlar. 

Son Söz ne diyelim; 

* Halet Efendi ile Galib Efendi giderken birbiriyle kavga eden köpekleri gösteren Galib 

Efendi;Bu ne Halet,diyor. 

Halet Efendi de;Hangisinin Galib olacağı belli değil. 

*Dilini kalem et,gözyaşını mürekkep, 

Bir duyan ve gören var elbet, 

Yeter ki;sen istemesini bil,DUA et.!!! –Şems-i Tebrizi. 

MEHMET ÖZÇELİK/13-12-2014 

 

 

ERGENEKONUN KUYRUĞU KOPTU 

 Aslında 05 08-2013 Pazartesi günü,beş yıldır devam etmekte olan ergenekonun 

mahkeme tarafından terör örgütü olarak kabul edilip tescil edilmesi,onun kuyruğunun 

yakalanarak mahkum edilmesine verilen bir karardır. 

 Ergenekonun gövde ve başı hala dışarıdadır.Aktif ve faaliyet göstermektedir. 

 Baş-dan avukatlığını yapan chp-ye,göbekten sulandırmaya çalışan mhp-

ye,kuyruktan da piyon olarak kullanılan bdp-ye  bağlıdır. 

 Zira karar açıklandığında kendi milletvekilleri olan Mehmet Haberal,zorla hapse 

konulub müebbedlikle yargılandığı halde serbest bırakılmış olmasına rağmen,bu kararı 

gayrı meşru olarak ilan eden chp,diğer yandan destek veren ve ama... ile bu kararı 



cumhuriyetle hesaplaşma olarak nitelendiren mhp,bir türlü kendilerini Ergenekon terör 

örgütünün dışına atamamışlardır. 

 Haberal-ın serbest bırakılması çoğunu şaşırttı.Ancak bunun sebebi iki şeye 

bağlandı; 

 -İşlenilen suçun 2005 tarihi öncesi olmasıyla eski cezaların azlıği, 

 -Diğeri ise,birilerini kurban verip ifşaatta bulunması salınmasına sebeb oldu. 

 Ancak hiç biri milletin vicdanında mahpus olmaktan kurtulamaz. 

 Zira bu bir asırlık zulmün sonucudur. 

 Balbay-ın ilk beyanatı ise,sonbaharın sıcak geçeceği sözü. 

 Bu birilerine mesaj vermekle beraber,birilerinden alınan mesajı dile getirmedir. 

 Türkiye mısır gibi,darbecilerle darbe karşıtlarının karşı karşıya getirilmesine 

çalışılmaktadır. 

 Hükümet alınan bu karardan sonra aktif olan Ergenekon terör örgütünün finans 

kaynaklarını,beyin ve gövdesini gözetim altına almalıdır. 

 Hükümetin en büyük gücü,kahir ekseriyet olan millettir. 

 Üç beş çapulcuya pabuç bırakılmamalıdır. 

 Monotof gibi kullanımda bulunanlara cezalar arttırılmalıdır. 

 Özgürlüklerin önü hızla açılmalı.Milleti bir asırdır bağlayan bağlar çözülmelidir. 

 Azınlıklar gibi cemaatların,farklı kesimlerin hakları verilmelidir. 

 Çünkü bu milletin hakları alınarak sokaklara döküldü.Hakları verilerek içeriye 

çekilmelidir. 

 Hükümet hızlı kararlar almalıdır. 

 Ayasofya açılmalı,tevhidi tedrisat kalkmalı,atatürkü koruma kanunu 

kaldırılmalı, özel okulların açılması sağlanarak hızla eğitim millet destekli olmalı,eğitim 

angaryalıktan kurtarılmalı,verilenler gerçeklerle uyumlu olmalı,hayatta kullanımı ve 

faydası olmalı,adalet güven vermeli,işlenilen suçlara cezalar caydırıcı olmalı,kemikleşen 

baş örtüsü hızla çözülmelidir.İslam ülkeleriyle ittihad-ı islama gidilmeli,İslâm birliği 

tesis edilmelidir. 

 İslâm ülkelerinin kurtuluşu ve özgürlüğü Türkiye’nin kurtuluşuna bağlıdır. 

 Gizli bağlar hala devam ettirilmektedir.Hayatın her kademesinde... 

MEHMET ÖZÇELİK 



08-08-2013 

 

KÜRTLER SOLUN KISKACINDA 

Bir asır önce Türk soluyla memleketi frenleyen,kavga kapısını aralayarak toplum 

içi savaşı başlatan batı,miadı dolan ve geçerli bir akçe olmayan Türk solunun 

yerine,Kürt solunu oturtturmaya,bir asır daha bu milleti oyalatmaya çalışıyor. 

 Ancak ne zaman o zamandır,ne de bu günkü insanlar o günkü insanlardır. 

 İngiliz gizli belgeleri üzerinde yapılan araştırma, Kurtuluş Savaşı  

Günlerinde   İngilizlerin Ermeni ve Kürt azınlıkları kışkırtmak için yoğun çalışmalar 

yaptıklarını kanıtlamaktadır. Bu belgelerden iki tanesini aktaralım:  

           Amiral Sir F. Derobeck'ten Lord Curzon'a gönderilen rapor (Sayfa no:108,  belge 

103, tarih: 28 Temmuz 1920):  

          - Kürt meselesi hakkında sizin fikrinizi bilmiyorum, daha kesin bir karara 

varmanız için bunu yazıyorum. Damat Ferit bana geldi, sulh anlaşmasına göre Kürtler 

ayrı bir devlet olacaklar. Kürt liderleri Mustafa Kemal'i sevmezler, çünkü o bolşevikliği 

getirmek istiyor. Siz Mustafa Kemal'den nefret ediyorsunuz. Çünkü o sizin yaptığınız 

anlaşmayı kabul etmiyor. O halde Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı birlikte kullanalım, 

dedi... (İngiliz Belgelerinde Türkiye, Erol Ulubelen, Çağdaş Yay. s:264)  

            Aynı İngiliz Amiralinden Lord Curzon'a gönderilen bir başka raporda 

“Kürdistan, Türkiye'den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin 

çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul'daki Kürt Kulübü Başkanı Said Abdülkadir ve 

Paris'teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrimizdedir...” denilmektedir. (Sayfa no:49, belge 

no:33, tarih 26 Mart 1920)  

            Ermeni ve Kürtleri Ankara hükümetine karşı ayaklandırma çabalarının 

arkasında, o zaman, ABD ve İngiliz hükümetlerinin olduğu bugün artık belgelerle 

kanıtlamıştır. Bu konuda bugün için hiçbir kuşku yoktur.  

           Cumhuriyetin kurulmasından hemen kısa bir süre sonra Doğu'da başlatılan 

“Kürt İsyanı” da yine İngiliz desteği ile sahneleniyordu. “Şeyh Sait ayaklanması” olarak 

bilinen bu ayaklanma, 1925 yılının şubat ayında dinsel görüntülerle ortaya çıkmış, daha 

sonra “Bağımsız Kürt Devleti” kurmaya yönelmişti. 

           ….. 

          Haliç konferansında İngilizler, Musul dışında ayrıca, “Nasturi Hıristiyanları” için 

Hakkari ilini de istemişlerdi.  

(Başaramayınca elde edinceye kadar her türlü entrikaya baş vurdu.) 



           …… 

          Ortadoğu'daki her olayda olduğu gibi Kürt ayaklanmalarında da gerek 

Sovyetlerin gerekse Amerikalıların payları vardır. Yakın tarihte böyle olduğu gibi 

büyük olasılıkla bu gün de böyledir. Çünkü “Kürt öğesi” Ortadoğu olaylarının ve bu 

bölgede oluşacak yeni dengelerin ayrılmaz bir parçasıdır. İran Irak savaşı, Lübnan ve 

Filistin sorunu, “terör ihraç eden” Sovyet yanlısı Suriye ve Amerikan yanlısı İsrail 

bölgedeki kutup başlarıdır.  

             (İngiliz Belgeleriyle Türkiye'de “Kürt Sorunu” (1924-1938) Şeyh Sait, Ağrı ve 

Dersim Ayaklanmaları,Dışişleri Bakanlığı Yay. Evi., s:21, Türk-İngiliz İlişkileri. 1919-

1926, Doç. Dr. Ömer Kürkçüoğlu, SBF Yay., s.309)  

             İngilizlerin, Kurtuluş Savaşı döneminde Ermenilere nasıl destek oldukları. Prof. 

Gotthard Jaeschke'nin, Tarih Kurumu tarafından basılan “Kurtuluş Savaşı İle İlgili 

İngiliz Belgeleri” adlı kitabında da yeterince anlatılmıştır. (s:40- 47)  

            ….. 

            Koçkiri ve Ağrı ayaklanmalarının liderlerinden N. Nuri Dersimi’nin yeni 

yayımlanan “Hatıratım” adlı kitabının 43. sayasına bakalım. Ne diyor “Baytar Nuri” 

adıyla tanınan Nuri Dersimi?  

            “– Ben ve hassaten biz Dersimliler ve umum Kürt gençleri,  

            Ermeniler’i Türkler’den ve sair milletlerden daha ziyade severdik.  

           Çünkü onlar, diğer unsurlardan ziyade bize yakın ve aynı ırkın evladı idiler.”  

           Aynı kitabın 199. sayfasına bakarak Baytar Nuri’nin ilişkilerini kendi ağzından 

öğrenelim:  

           “– ... Bitlis muhacir Kürtleri’nden Ziya Bey ve diğer Kürt aileleriyle ve Şeyh Sait 

hadisesinden firari Emin Buruk ile Ermeni Taşnakyanlarından Dr. Soren Etmeyezan, 

Türkiye’den firari Çerkez Ethem ve biraderi Reşit Beylerle daima temasa devam ederek 

emel ve gaye uğrunda mütemadiyen gayret ediyordum.” (S. 199-200)  

           Bu ilişkileri ortaya koyan bir başka Kürt kaynağı “Zinar Silopi” adıyla tanınan, 

Şeyh Sait ve Ağrı ayaklanmalarına katılan Kürt liderlerinden Kadri Cemil Paşa’nın 

“Doza Kürdistan” adlı Türkiye’de yeni yayımlanan kitabıdır.  

Bu kitaba da kısaca göz gezdirelim:  

           “– İki millet arasında hasıl olan anlaşmazlık sebebiyle uzun zamandan beri 

Ermeniler’in Kürtler aleyhine yaptıkları propagandaların durdurulması gerekliliğini 

Ermeni delegesi kabul etti. Ermeniler sahip oldukları yayınlar aracılığı ile hangi 

memlekette olursa olsun Kürt davasını savunacaklarını, Avrupa’da, Amerika’da 

yaptıkları aleyhtar propagandanın aksine olarak Kürt lehine propagandada bulunmaya 

söz  veriyorlardı.  



            Sonra Ermeniler çeşitli memleketlerde bulunan Kürtler’in birbirleriyle 

ilişkilerinde Kürt örgütü kuruluncaya kadar aracı olacaklardı. Kürdistan’ın büyük bir 

kısmını içine alan hayali büyük…( Bak.Dersim.Uğur Mumcu.) 

************** 

Bu günkü pkk ve Işid o günkü oyunun  devamıdır. 

               *Avrupa dünya güç pastasında işgal ettiği yeri kaybetmekte.Bundan dolayı da 

kavga çıkarıyor. 

             *Ekonomistleri dinleyerek tahmin yapmak dikiz aynasına bakarak araba 

kullanmaya benzer; toslarsınız bir tarafa. Sonra bir ekonomist gelir, neden kaza 

yaptığınızı uzuuuuuuun uzun anlatır… 

              *Krizin engellenmesi değil kurumsallaşması süreci nasıl yaşandı? 

              *Katil öldürdüğü kişinin malına mirasçı olunca.  

             “Krizden önce demokratik Batılı ülkelerde bir hükümetin yeniden seçilme 

ihtimali %65 idi. Krizden sonra bu ihtimal ikiye bölünerek %30’lara indi. Siyaset 

ticaret karşısında meşruiyet kaybına uğradı.” 

             *Kârları özelleştirmek, zararları kamulaştırmak 

             *Demokrasi erdem rejimi değil ateşkes rejimidir, bu ateşkes her an bozulabilir 

             *Nevzat Tandoğan,  Osman Yüksel ve arkadaşlarını küçümseyerek, “Ulan öküz 

Anadolulu!.. Sizin milliyetçilikle, komünizm ile ne işiniz var? Milliyetçilik lâzımsa bunu 

biz yaparız.  Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var: Birincisi, 

çiftçilik yapıp ürün yetiştirmek. İkincisi, askere çağırdığımızda askerlik yapmaktır” 

 der.  

MEHMET ÖZÇELİK 

28-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 



MADIMAKTAYDIM 

 1986 yılı itibarıyla öğretmenliğe ilk adımı attığım en heyecanlı ve benim için 

açılan yeni bir kapı olacaktı. 

 Yerini haritada zor buldum. Adı Çiçekdağı idi. 

 Bu Dağ-da Çiçek bulmakta zorlandım. Çiçek ekmeye gayret ettim. 

 Bu gün bu çiçeklerin açmakta olduğunu ve netice verdiğini de görmekte ve 

duymaktayım. 

 Ancak hep dikenlere maruz kaldığım bu yer, bununla beraber  benim için bir  

aşama ve pişme yeri oldu. 

 Türkiye-nin ilk beş tane köy enstitüsünün açıldığı yerlerden biri idi. Beşine de 

dikkat ettiğinizde; şehir merkezinden çok uzak, irtibat kurulması zor, maneviyatı düşük 

yerlerdir. 

 Öğrencilerin olumsuz olarak yetiştirilmesi için çok müsaid yerler. 

 Zaten 350 kişilik pansiyonda kaldığımda, öğrenciler önceki hocalarının Allah-ın 

varlığının yok olduğundan bahsettiklerini ve öğrencileri özellikle bir gazeteyi almaya 

zorladıklarını gördüm. 

 *24 Ocak Cuma günü göreve başlama kağıdını imzalamak için okula gidip 

başlayacak ve o günde yarı tatile gidecektik. 

 Cuma namazını kılıp müdürün odasında başlama kağıdını imzalamak için elimi 

uzattığımda, okul müdürü Ali Nafiz Bektaş (eğer ölmüşse toprağı bol olsun, ölmemişse 

eğer yüzü varsa kızarıyordur herhalde ) birden kağıdı çekti. 

 Sebebini sorduğumda ,parmağımda bulunan gümüş yüzüğü çıkarmamı söyledi.  

 Bunun bir sakıncasının olmayacağını söyledimse de, üç saate yakın bu inatlaşma 

sürdü. 

 Yeni başlayacağım bu görevde hoş bir başlangıç değildi. İnatlaşmayı sürdürmek 

istemiyor ve kızgın bir şekilde –çıkarırım- diyerek imzalayıp dışarıya çıkıyordum. 

 Dışarıya çıktığımda yalancı duruma düşmemek için parmağımdan yüzüğü 

çıkardım ve tekrar geri taktım. 

 4,5 yıl hep mücadeleyle geçti. 

 Sadece müdür, öğretmen değil, halktan da fitne ateşini alevlendirenler vardı.  

 Okul, pansiyon, camide sohbet etmem, hapishaneye derse gitmem, halk ve 

Adıyaman-dan gelen on bir öğrenci ile ilgilenmem birilerini sürekli rahatsız ediyor ve 

fitne kazanını kaynatmaya devam ediyorlardı. 



 Solcu öğretmenler bir yandan menfiliklerini sürdürürken , bir yandan da 

okuldaki Kemal hocanın abilik ve sahipliği onları güçlendiriyor, okul idaresinin desteği 

ile tam bir menfi hava hakim oluyordu.  

 Lise öğrencilerine Âhiret , İman , ,Din , Ölüm gibi konularda röportaj ödevi 

verdim. 

 Sürekli açıklarımız aranır , mümkün mertebe açık vermemeye çalışırdım. 

 *Bir hafta sonu Ankara-ya arkadaşları ziyarete gittik. Dönüşte ilçeye gelmek için 

araba tutmamız gerekti. İndiğimiz otobüste Said hoca da vardı. Onu da arabamıza 

aldık. Ne olacağından haberimiz yoktu. 

 Ne olacağını pazartesi sabahı okulda öğrenmiş oldum. Savcı çağırmıştı. 

 Hükumet binasına gittiğimde ilçenin esnafından ve fitne kazanını 

kaynatanlardan esnaf Mahmut göstermelik olarak savcıyla savcılığın kapısında 

konuşmakta, belli ki beni beklemekte idiler. 

 Savcının yanına vardığımda birden bire konuşmayı kesen savcı, alevlenerek; 

 ‘Ne oluyor yahu, ta amin sesiniz buraya kadar geliyor’ deyip içeriye varmıştı. 

 İçeriye girdiğimde ise lise 1 ve 2.sınıfta ödev verdiğim üç öğrenci köşede ayakta 

beklemekte idiler. Bu durum çok ağırıma gitmişti. 

 Savcıya cevabını verdim; 

 ‘Savcı bey, dikkat edin. Biz elimizde silah tutmuyoruz, kalem tutuyoruz.’ 

 -Bunun üzerine, ‘Ne demek istiyorsun, seni Kayseri-ye gönderirim. 

 (Yani Devlet Güvenlik Mahkemesine) 

 -Kayseri-ye değil, nereye gönderirsen gönder. 

 Herhalde hesabı tutmamıştı. 

 Çıkmamı ve karakola giderek isbat-ı vücut yapmamı istemişti. 

 Her gün karakola varacak ve ben buradayım diyerek, kaçmadığımı 

gösterecektim. 

 *Amin sözü ise, yeni atanan ve oda Din Kültürü branşında olan müdür, hafta 

sonları dağılmadan önce öğrencilere yaptığı konuşmalarda ağır konuşuyor ve dua 

ifadesi olarak; Allah böyle yapsın, diyerek sözünü bitiriyordu, öğrencilerde hep bir 

ağızdan amin diyorlardı. 

 Bunu bahane etmişti savcı. 



 Ancak birkaç kere müdürün yanına giderek yaptığının uygun olmadığını 

söylemiş ve kendisini uyarmıştım. 

 Anladığım kadarıyla müdür, mit görevlisi olarak okula atanmış ve gerçekten de 

suyu bulandırarak okulun öğretmenlerinin dağılmasına sebep olmuştu. 

 Kendisi de bu küçük ilçeden Bursa merkeze müdür olarak atanmıştı. 

 Okuldaki solcu öğretmenler okuldan tayinlerini isteyerek dağılmışlardı. 

 Ben ise bir yıl sonra kendi isteğimle Malatya-ya tayinimi istemiştim. 

 *Gazetedeki haber de; 

 ‘Çiçekdağı ilçesinde din dersi öğretmenliği yapan Mehmet Özçelik hakkında “din 

hissiyatını alet ederek öğrencileri kanalıyla vatandaşa telkinde bulunmak” suçlamasıyla 

dava açıldı. Din dersi öğretmeni Özçelik’in öğrencilerine din, ahiret, ölüm gibi 

konularda ilçe içinde halka dönük röportajlar yapılması ödevi verdiği, röportaj yapılan 

kişilerin “özel kimliğinin” istendiği belirtilen iddialara, cumhuriyet savcılığı el 

koydu.’
100

 

 Aynı sayfada başka bir Din Dersi öğretmeni daha ispiyon edilmekteydi. 

 Aynı gazetede ‘Süleymancılar, resmi kurumları tıkadı’ 

 ‘Derdimi Seviyorum’ Hekimoğlu İsmail’ in Erzurum’daki konferansı erkekler 

alınmama bahanesiyle tenkid ediliyordu. 

 ‘ 6 din dersi öğretmenine karşı 1 felsefeci ‘haberiyle dine ve dindar olan insanlara 

saldırmayı cumhuriyet kendisine adeta bir görev addetmekte ve sürekli bu saldırısını 

sürdürmekte idi. Ve bunu hala da yapmaktadır. 

 *Belli ki danışıklı döğüş yapılmaktaydı. Plan önceden kurulmuştu. 

 Öğrencilerimden ertesi günü birisi; Eğer öğretmenimize ceza verirlerse ben 

okulu bırakacağım, diyor , öğrenciler benden çok üzülüyorlardı. Onları teselli etmekte 

bana düşmüştü. 

 *O gün emniyete gittim. Suçluydum! Çocuklarını okuttuğum polisler geliyor 

bana moral vermeye çalışıyorlardı. 

 Orada şahit olduğum ve vâkıf olduğum bir olay için on kere hapishaneye girmeye 

ve ceza almaya razı olurum. O da şu olmuştu; 

 Emniyette kütüphanenin yanına oturmuş ,kitaplıkta bulunan dergilerden birisini 

çekip almıştım. Bakalım kaderi ilahi benim için ne takdir buyuracak diyerek, tefe’ül 

edip dergiyi rast gele açmıştım. Karşıma çıkan âyet beni hem şok etti ve hem de çok 

rahatlattı; 

                                                           
100

 Cumhuriyet gazetesi.06-12-1988.6.sayfa 7.sütunda yayın. 



 “De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin 

doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir.” 101 

 Bediüzzaman-ın şu sözünü hatırladım;” Arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir 

akıtır. 

 Her kes kendi tinetinin gereğini yapacaktı. Nitekim onlarda yaptı ve 

yapacaklardı. 

 *4 aydır evli idim. Gecenin onu olmuş hala eve gitmemiştim.  

 Hanım durumumu arkadaşlara haber vermişti. 

 Bana da gitmem için izin verilmişti. 

 Gece vakti ve karanlık bir ortamda 5 km-lik yolda eve gitmek üzere yola düştüm. 

Araba geçmemekte ve vasıta bulunmamakta idi. 

 Bir müddet gittikten sonra yanımdan hızla bir araba geçip gitti.  

 Arkadaşlar idi. Biraz gittikten sonra dönüp beni aldılar. 

 O gün böyle geçti. 

 *Okulumuzdaki Kemal öğretmenin kardeşi Ankara Cumhuriyet gazetesi 

bürosunda çalışmakta ve bu haber ona ısmarlanmaktaydı. 

 Kemal öğretmen insancıl görünmeye çalışmakta ,ilçede önemli etkisi olan iyi bir 

solcu abisiydi. 

 5 km yakındaki Yozgat/Yerköy ilçesinde kalıp, bakkal dükkanı da işletmekteydi. 

 Hanımı Yerköy kültür müdürlüğünde çalışıyor, yerinden oynatılamıyordu. İşin 

içinde , altında ve arkasında kemal hoca vardı. 

*************** 

 Ben Madımaktaydım!!! 

Haksızlığa uğramış, yalan haberlerle saldırılara uğramıştım. 

Zira Milli Eğitim Bakanlığına böyle bir ödevin verilip verilmeyeceği ile ilgili 

sorumuza olumlu cevap verilip, verilebileceği gibi, teşvik edilmesi gerektiği bildirilmişti. 

Türkiye o dönemlerin öncesi ve sonrasında olduğu gibi darbelere hazırlanıyor, 

ortam hazırlanmaya çalışılıyordu.  

Bu gün sakin ortamda ve görülen senaryolarda ortaya çıkmaktadır ki, sürekli 

kaos ortamı oluşturmak amacıyla her türlü olumsuzlukların ortamı hazırlanıyordu. 
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*Kemal hocanın oradan alınması için birkaç kere bakanlığa gitmiş, haklı olarak 

benden belge istenmişti. Belge ise okul müdürü ve milli eğitim müdüründe idi. Onlarda 

dosyaların üstüne oturmakta, bir yabancıyı değil, zikir ve fikri uygun olan arkadaşlarını 

korumakta idiler. 

Yalan haber ise karakterimize aykırı idi. 

*2 Temmuz 1993 yılında Sivas madımakta Pir Sultan Abdal Kültür derneği 

tarafından Aziz Nesin-in de davet edildiği bir şenlik düzenlenmiş, Nesin-in de dediği 

gibi, -elbet bir tahrik olacaktı ,-sözüyle de tamamen tahrik kokan bu şenliğe; 

Kemal-in kardeşi Ankara cumhuriyet gazetesi temsilcisi Asaf Koçak – da 

katılmış ve o yangında o da yanmıştı. 

Asaf Koçak'ın Ablası onun çocukluktan beri Dino olup hırçın biri olduğunu 

söyler. 

Asaf Yerköy ilçesine getirilmiş ve merkez camide namaz sonrası cenaze namazı 

kılınması için musalla taşına konulmuştu. 

İmam Asaf’ın cenaze namazını kılmadı. Bu durum başta Kemal hoca için büyük 

bir şok oluşturdu. İlçede herkes zaten birbirini gayet iyi tanımakta idi. 

Bir müddet sonra bu durumdan rahatsız olan Kemal hoca ilçedeki bakkal 

dükkanını kapatmış ve tayinini isteyerek Çoruma gitmişti. 

Ben Madımakta yoktum ancak ben ve benim gibi iftira ve zulme  maruz kalmış 

insanların bizden önce âh- ları yine bizden habersiz orada idiler. 

Böylece bir fitne başka bir fitneyi tetiklemiş ve ateşlemişti. 

*Şimdi ise okul düzene girmiş, ilçe milli eğitim müdürü savcının sorguladığı 

öğrencimden birisinin beyi olmuştu. 

İlçeye bir cami daha yapılmıştı. Belli ki  Türkiye gibi orada  şimdi rayına giriyor, 

her şey  normalleşme süreci içerisinde hareket ediyor, menfilikler Ergenekon çatısının 

altından ortaya çıkıyordu. 

***************** 

*Sorgulanmamız sadece Çiçekdağ-la sınırlı kalmadı. İşe Kırşehir valisi Mustafa 

Yıldırım –da katıldı. 

Menfi bir binbaşıyı sorgulamak üzere Çiçekdağ-a göndermiş, beni benden değil, 

orada bulunan menfi insanlardan soruşturarak, bir buçuk sayfalık bir rapor 

hazırlamıştı. 

Valinin Kırşehir-e gelmeden önce Bitlis-te vali iken bir nur talebesini hapse 

attırıp, hapiste de bıçaklatarak, ölümüne sebep olduğu iddialarını duymuştum. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas_Katliam%C4%B1
http://www.madimak.de/index.php/asaf-kocakin-ablasi-le-roeportaj.html
http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/191910-mustafa-yildirim-mustafa-yildirim-kimdir-mustafa-yildirim-hakkinda.html
http://www.msxlabs.org/forum/siyaset-tr/191910-mustafa-yildirim-mustafa-yildirim-kimdir-mustafa-yildirim-hakkinda.html


Ancak tam bir tevekkül içerisinde görevimi sürdürmüş, hiçbir ceza—i işleme de 

maruz kalmamıştım. 

*İnsanlık tarihi boyunca Hz.Âdem –den beri imanla küfür mücadelesi devam 

etmiş ve de edecektir. 

Geçmişte bu sağ-sol olarak devam etmiş iken, bu günlerde de değişik 

senaryolarla kendisini sahnede göstermektedir. 

Bu mücadele bitmemiş ve hala da devam etmektedir. 

Ancak üzülerek ifade etmek gerekirse, bu durum bu günlerde bir sağ partiyi de 

yanlarına alarak sürdürmektedirler. 

Daha önce yerin üstünde sürdürülen bu faaliyetler, bu gün yerin altına inmiş ve 

dağa yönelmiştir. 

Gizli ve kirli eller her zamanki gibi yine iş başındadır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

14-03-2012 

 

 

  

MISIRDA DARBE 

 Yarım asırdır Mısır-ı despot bir yönetimle yöneten,bereketsiz Hüsnü Mübareğin 

gitmesiyle yerine gelen Mursi,bir yıl içerisinde kendisinden beklenen bir asırlık boşluğu 

dolduramaması  ordunun darbesine davetiye çıkardı. 

 Bir yıldır rant musluğunun suyu azalan ve kesilmesinden korkan rant  çevresi ve 

derin devlet darbe yaptı. 

 Mısırı soyut olarak değerlendirmek eksik olur  ve anlaşılmaz. 

 Bizdeki 1960 darbesini yaşayan mısır,yine bizdeki çapulcu ve ordu birleşmesiyle 

1971 darbesini gerçekleştirdi. 

 Bizdeki Özal sonrası  Mesut Yılmaz döneminin kısır yönetimini yaşamaktadır. 

Bizdeki  1997 28 şubatın benzeri olan farklı kesimlerin ittifakıyla  siyasi İslamcı 

olarak görülen Mursi,sessiz darbe ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğu halde,kendisi 

ve üç yüzden fazla  yakınları göz altına alındı. 

Darbeler dönemi bitmedi.Rehavete gelmemek gerektir. 



Mısırdaki darbe girişimi tıpa tıp ve bire bir önce şimşeğini Taksim Gezi parkı 

olaylarıyla bize çarptı. 

Sarstı ancak yıkamadı.On buçuk yıllık ekonomik,siyasi,toplumsal başarıların 

arkasındaki toplumsal destek onu ayakta tuttu. 

Ordunun içerisindeki Ergenekon uzantıları temizlenme yoluna gidildi.Belli yerler 

kontrol altına alınıp,polisin başarıları darbeyi durdurdu. 

Mısırda bunlar olmamıştı. 

Ortadoğunun iki büyük devleti olan Türkiye ve Mısırın gelişmesinden rahatsız 

olundu. 

Bizdeki gibi mısırın çapulcuları devreye konularak yeni atılacak adımların önü 

tıkandı ve yeni  boyunduruklar devreye konulacaktı. 

İmf-ye başvurulacak,anayasa rafa kaldırılacak,çapulcuların teklifleri 

uygulamaya konulacaktır. 

Mısırı Türkiyeye kıyasla,Mursinin İslami görünümünü kısır laiklikle 

yorumlayanlar, mısırı ve dünyanın gerçeklerini bilmeyenlerdir. 

Aslında İhvan-ı Müslimin bu ayak oyunlarına karşı ve siyasi entrikalar 

karşısında deneyimli olmasına rağmen,-bir yıl gibi az bir süre olsa da- kendisini 

garantiye almadı. 

Menderesin iyi niyeti gibi,darbe yapılacağını düşünmedi. 

Oyun kirli oyundur. 

İslamın zeki bir evladı olan Mısır,inşallah bizdeki 28 şubat sonrası gibi liderini ve 

birliğini oluşturacaktır. 

Avrupa bu darbe karşısında cılız ve sessiz kaldı. 

Her zamanki gibi sınıfta kaldı.Aslında istediğini elde etti. 

Darbeden Suriye,İsrail,Arabistan,Avrupa,Amerika,İran farklı şekillerde 

memnun göründü. 

Arabistanın anlaşılması zor gibi görünmektedir.Oysa selefi olan Arabistan, 

mısırın siyasi İslam ihraç etmesinden ve zamanla kendisinden de halkının hesap sorma 

yolunun açılmasından korkmaktadır. 

 Bir asırdır sefalet içerisinde yaşayan mısır halkı,bu darbeyle ümitlerine de darbe 

vurulmuş oldu. 

 Aslında bu darbe insanlığa vurulmuş bir darbedir.Şimdi herkesin rengini ve 

tavrını ortaya koyma zamanıdır. 



 Bizdeki darbeci zihniyet hemen kusmuklarını kusmaya başladı bile... 

 Burnunuzu kapatın!Ne kadar pis kokuyor değil mi? 

 İnsanlar değişse de zihniyet değişmiyor... 

 Bir asır önceki –islam terakkiye manidir-düşüncesi farklı yorumlarla hala devam 

etmektedir. 

 İrtica ve şeriat geliyor yalanları ve yaftaları hala sürdürülüyor. 

 Ortadoğu ve İslam dünyası İslami hassasiyeti olanlarla olmayanların 

ayrıştırıldığı yola itilmektedir. 

 Ortadoğu büyük bir ateşin içine çekilmeye çalışılıyor. 

 Dünya değişmesine rağmen,bir asır önce başa getirenlerin kalıntılarının sıkıntısı 

devam etmektedir.Tıpkı bizdeki kalıntılar ve döküntüler gibi. 

 Mezarı müteharrikler... 

 -Bir kişi bile olsa haklar gözetilmeli. 

Ortadoğu bir asırlık hürriyet hasretini gözü görmez bir şekilde ölçüsüz ve yersiz 

olarak kullanmaktadır. 

Hakkını haklı olarak değil,hürriyet hasretini çapulculukla elde edeceğini 

düşünmektedir. 

Osmanlı güzel modeldi. 

Gayrı Müslimlere kendi mahkemelerini bile açmaya müsaade etmiş,isteyene 

istediği yerde mahkeme olma hürriyetini vermiştir. 

Bir asır önce gasbedilen farklı kesimlerin hakları,haksızlığa mahal vermeden,su-i 

istimale yol açmadan verilmelidir. 

MEHMET ÖZÇELİK 

04-07-2013 

 

 

 

 

 

 



MİT NER (E) DE (YDİ) ? 

 Mit sol’da mı sağ’da mı,orda burda mı?  

 Ancak herhalde pek merkezde değil! 

 İş- in içinde mi dışında mı? 

 Mit neden 1960-dan beri gerçekleşen darbelerde engelleyici bir rol 

oynamadı?Darbelerin içinde miydi? 

 1980 ihtilalinin olmasında,kaosun oluşumunda hangi pozisyonda idi? 

 Kaosu önlemede pek önemli ve ciddi bir katkısı olmadığı tam bir gerçek olarak 

görülmektedir. 

 Zira ihtilalden sonra kaosun biçak kesilir gibi kesilmesinde aktörler geri mi 

çekildi yoksa o aktörler bildirilip yakalanması mı sağlandı. 

 O halde neden bu önceden sağlanmadı? 

 İstihbarat işi yapan mit-in yoksa haberi mi yoktu? 

 *28 Şubatın neresindeydi?Tertipçileri engelleyip,gerekli mercilere bilgi  verdi 

mi,yoksa onlarla beraber mi oldu? 

 28 şubatın içinde miydi, dışında mıydı? 

 *Jitem var mı yok mu,bir türlü halk bilmesine rağmen,resmi devlet,ordu da 

dahil,hep yok dedi. 

 Mit ne dedi? 

 Hiçbir şey demedi mi?Çünkü bir türlü devlet var demedi.Bu mitin görüşümü idi? 

 Neden bildirmedi? 

Acaba bilmiyor muydu? 

 *Mit sola mı yakın sağa mı? 

 Ortada olmadığı gerçek… 

 *Kck’nın üst düzey yöneticisi durumuna gelmiş bir kişi,eğer mit elemanı 

ise;acaba içinden mi yoksa içten haber vermek için mi? 

 Eğer haber vermek için ise;neden şimdiye kadar kck hakkında büyümesi 

durdurulmadan beklenildi? 

 *Apo’nun mit elemanı olduğu,mit tarafından desteklendiği gibi iddialar ve eşi 

Kesire Öcalan-ın bir mit elemanının kızı olduğu artık bilinmektedir. 

http://www.aktifhaber.com/mit-hakkinda-dehsete-dusuren-iddialar-557803h.htm
http://www.aktifhaber.com/biranddan-derin-mit-analizi-557770h.htm
http://www.aktifhaber.com/foto-galeri/iste-abdullah-ocalanin-o-mektubu-4598.htm
http://www.aktifhaber.com/mit-hukumeti-pkkya-sikayet-etmis-557812h.htm
http://www.aktifhaber.com/turkiyeyi-soke-eden-pkk-mit-anlasmasi-557802h.htm
http://gundem.bugun.com.tr/pkk-ile-mit-in-oslo-anlasmasi-183684-haberi.aspx


 Kemal Berkay-ın dediği gibi,pkk-yı mit mi kurdurdu? 

 Daha sonra onu devre dışı bırakmak düşüncesiyle Hizbullahı da mit mi 

kurdurdu? 

 Veya bu iki zıt kutbu kurdurup kavga ve kaos ortamı oluşturarak darbeye zemin 

oluşturulmada  çalışıldı mı? 

 *30 yıldır bitirilemeyen pkk meselesinde mit ne kadar bir çözüm üretmiş yoksa 

üretememiş yayılmasında ihmali mi olmuş? 

 Pkk-nın doğup gelişmesinden,kök salıp dal budak salmasına kadar gelişme 

sürecinde mit neredeydi? 

 *Mitin içinden gelen bir kişi olmamasına rağmen Başbakan ve millet tarafından 

güven kazanmış olan Mit Müsteşarı Hakan Fidan devre dışı bırakılmaya mı çalışılıyor? 

 Son günlerde daha net olan haber almadaki kusurlar acaba Hakan Fidan-ı içine 

sindiremeyen mit içindekiler tarafından sindirememe çabaları mıdır? 

 *Son on yıldır ortaya çıkarılan ve özellikle emniyetin gayretiyle ortaya çıkan 

yüzlerce suç örgütlerinin oluşumundan mit haberdar değil miydi? 

 *Mit ergenekonun neresindedir? 

 Ergenekonun mit-e uğramaması ve destek bulmaması elbette mümkün değildir. 

 Kaşit Kozinoğlu bunun kilit adamı idi ve öldürülerek susturuldu. 

 Onu destekliyor mu?İçinde ordudaki bir kısım cunta ekibi gibi destekleyenler 

var mı? 

 Yok demek saflık olur. 

 *Mit yapılan onca faili meçhullerde,meçhullerde miydi,malumunda mıydı? 

 Mit Türkiye-de oynanan oyunlardan ne kadar haberdardır? 

 Orada da rejimi koruma uğruna pkk gibi menfi insanlara ve topluluklara destek 

olunup,göz mü yumuluyor? 

 *Mit-de de bir şeffaflaşma olacak mıdır? 

 *Bütün bu sorular ve haberler mit-i yıpratmak için değil,üzerindeki tozları ve 

şaibeleri gidermek içindir… 

 Elbette her kurumda az da olsa menfi insanlar bulunur.Hepsini aynı katagoride 

değerlendirmek insafsızlık olur. 

 Ordu gibi mit-de içindekileri cunta yanlısı olanlar ortaya çıkarılmalı,irin 

torbasına dokunularak irin deşilmeli,millet rahatlatılmalıdır. 

http://www.aktifhaber.com/mit-pkk-gorusmesinin-sok-ses-kaydi-557853h.htm
http://www.aktifhaber.com/pkkyi-mit-kurdu-diyenler-nerdesiniz-557988h.htm
http://gundem.bugun.com.tr/mit-in-dehsete-dusuren-plani-183683-haberi.aspx
http://www.haberturk.com/gundem/haber/714093-iste-savcilarin-mite-yonelik-suclamalari
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1078223&CategoryID=77
http://www.google.com.tr/search?q=kozino%C4%9Flu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a#pq=kozino%C4%9Flu&hl=tr&cp=15&gs_id=k&xhr=t&q=Ka%C5%9Fif+Kozino%C4%9Flu&pf=p&sclient=psy-ab&client=firefox-a&hs=nNr&rls=org.mozilla:tr%3Aofficial&source=hp&pbx=1&oq=Ka%C5%9Fif+Kozino%C4%9Flu&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp
http://www.adimder.com/haberler/haberler1.htm
http://www.aktifhaber.com/kamuoyundaki-bilgi-kirliligine-dikkat-557977h.htm
http://www.adimder.com/ergenekonvideolari.htm
http://www.google.com.tr/search?q=mit&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a#pq=mit&hl=tr&cp=5&gs_id=39&xhr=t&q=Mit+haberleri&pf=p&sclient=psy-ab&client=firefox-a&hs=kYW&rls=org.mozilla:tr%3Aofficial&source=hp&pbx=1&oq=Mit+h&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=71e9e7f704e8cef4&biw=1440&bih=771


 40 yıldır kavgadayız ancak kimse niçin kavga ettiğini bilmemektedir. 

 Burada bilgi kirliliğinin ve de bilgisizliğin hiç mi suçu yoktur? 

 *Bu iddia çok konuşulacak hatta mit ve tsk-yı bitirecek bir iddiadır: 

 “Prof. Dr. Sedat Laçiner İsrail’in TSK ve MİT’e sızdığını iddia etti. Prof.  

Laçiner yayınlanan son kitabı “Dışımızdaki PKK İçimizdeki İsrail” isimli kitapta en 

stratejik kurumlar olan TSK ve MİT’e girmeyi başarmış ayrıca PKK ile de ilişkisi olan 

İsrail’i anlatıyor.”102 

 Bu iddia şu iddiayı tetiklemektedir; 

 Mit-teki İsrail tsk-daki ergenekonu kurtaramayınca,Mit-deki ergenekonu 

kurtarmak için harekete geçti. 

BİR HATIRA: 

 1980 yılının başları idi.Kayseri-de öğrenci olarak bulunmaktaydık. 

 Zekimi zeki,hareketli,bilgili idi. Adını Abdullah olarak tanıtan Malatyalı bizden 

birkaç yaş büyük olan bu yakışıklı gençle ben ve şu  anda akademik kimliği olan bir 

arkadaşım kısa zamanda bizimle irtibat kuran bu kişiyle arkadaşlığımızı başlattık. 

 Fikir bakımından da bizden farklı düşünmüyordu. 

 Arkadaş ve ben sırf İngilizce öğrenmek için yanına gidiyorduk.Faydalı da 

oluyordu. Bizim bu zaafımızı bilip,bize öğretmeye de çalışıyordu. 

 Bekâr olup,evde tek başına kalıyordu veya bize öyle söylüyordu. 

 Birkaç ay sonra Malatyalı dostların uyarısı ve o kişinin bir mit elemanı olduğunu 

söylemesi üzerine,kendisine artık şüpheli baktık ve gidişimizi azaltmaya başladık. 

 Bizim bu durumumuzu sezen,sonradan adının Abdullah da olmadığını 

öğrendiğimiz bu şahıs aniden ortadan kayboldu.Bir daha da bu kişiden haber alamadık. 

 Yoksa Mit-de mi fişliyor? 

 Fişlemediğini mi zannettiniz? 

MEHMET ÖZÇELİK 

10-02-2012 
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 http://www.haber7.com/haber/20111226/Israil-TSK-ve-MITin-icine-sizmayi-basardi.php 
 

http://www.haber7.com/haber/20111226/Israil-TSK-ve-MITin-icine-sizmayi-basardi.php
http://www.haber7.com/haber/20111226/Israil-TSK-ve-MITin-icine-sizmayi-basardi.php


PKK PİYONU 

 

*İçte eli ve dili bağlanan ergenekon ve ordunun içinde bulunan cunta ekibinin 

daha önceki gibi rahat kaos ortamı oluşturamaması ve de kara propaganda aletleri olan 

karalama siteleriyle, İnternet Andıcı ile iş yapamaz olmasından dolayı işler pkk-ya ihale 

edildi. 

Böyle bir kaos ortamı pkk-nın yapması planlandı. 

Pkk-da dıştan bulduğu destek gücü ve içteki yeteri kadar desteği görememenin 

hınç ve nefreti ile saldırmaktadır. 

 

*Abd pkk konusunda dürüst değildir.İran samimi değildir.Suriye engelleme 

yoluna gitmemekte,kanallarını kapamamaktadır. 

Irak ise,ihmalin ve ortaklığın içerisindedir. 

Ordu ise otuz yıllık kayıp ve tecrübe ile göstermiştir ki,bu işi yapma zaafiyetini 

devamlı yaşamakta,yeterli başarıyı gösterememektedir. 

Oysa hangi bir devlet kurumu ki,otuz yıl zarar etsin,kayıp versin,başarı 

gösteremesin, sonlandıramasın da,bu durum normal görülsün?Hiç mümkün mü?  

Millet desteği olmasına ve her türlü maddi imkan sağlanmasına rağmen!!! 

Otuz yıl başarısız olan okul sorgulanır,öğretmen ve idarecileri alınır,okul dizayn 

edilir veya sonuçta okul kapatılır. 

 

*Sınır ötesi operasyondan daha önemlisi,sınır dışından gelecek saldırılara karşı 

savunma gücüne sahip olmaktır.Oysa 250 kişi saldırıda bulunuyor,haber alınmıyor, 

takib edilemiyor,yetersiz kalınıyor.Ne büyük tezat ve zaafiyet!!! 

Sınır ötesi operasyon yapılacaksa,her şeyi göze alarak ta inine kadar gidilmelidir. 

Siyasiler samimi olsalar da,öncekilerden farklı bir güven verseler de,yılların 

korkusu ile meselelerin üzerine yeteri kadar gidilememektedir. 

Değişiklik yapmalarını gerektirecek ortamlar ve sebepler ortaya çıktığı halde 

yeteri kadar değerlendirememişlerdir. 

 

*Elbette düşman küçük görülemez.Çünkü düşman bir değildir.Çok hesapların 

birleştiği ortak hesaplarla hesaplaşılmaktadır.Bu hesaplar içerisinde geçmiş hesaplarda 

ortaya dökülmektedir. 

Kürtlerin hesabı,yüzlerce köyümüz boşaltıldı,faili meçhuller oldu,gerektiği gibi 

hesap sorulmadı. 

Özgürlüğümüz elimizden alındı,yaşayış ve inancımıza müdahale edildi. 

Deşifre edilen seslere rağmen,hainliği tescil edilenler cezalandırılmadı.Tıpkı 

heronların pkk-yı tesbit etmesine rağmen bir komutanın çıkarak,üstüne;bunun büyük 

zayiat verdirdiğini söyleyerek,koordinatlarının değiştirilmesini söyleyip,adeta pkk-ya 

destek çıkması karşılığını görmedi. 

Ermeniler,israilliler orada toprak sevdasını sürdürmek için bulunmaktalar. 

Uyuşturucu ve silah şirketleri oradan nemalanmaktalar. 

Abd orayı bir şeyler koparma boşluğu olarak görmektedir. 

 

*İşin hikmet yönü ise,aslında pkk bir yandan da ayrıştırıcı oldu.İçteki yapının 

dışa aktarımı oldu. 

1970-lerde dıştan ifade edilenler,samimiyet kılıfına büründürülenler,pkk ile 

samimiyetler test edildi.İçteki kirler,lekeler,inançsızlıklar, materyalizm,sosyalizm, 

kominizm,maoizim,zerdüşlükler ve farklı hesaplar pkk çatısı altında buluşmuş oldu. 

Bunun genel adı solculuk ve devrimcilik oldu... 



Doğudaki pkk belasının en önemli reçetesi üçtür;Cehalete karşı marifet ve 

eğitim,fakirliğe karşı sanat ve ticaret,ihtilaflara karşı kardeşlik duygusunun 

geliştirilmesidir. 

19-10-2011 

MEHMET ÖZÇELİK 
 

RİSALE-İ NURLARDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ 

 Bir asırdır bu zihniyette ne değişti? 

 Sadece vitrin.İçerideki eşya aynı eşya. 

 Olanlar geçici vitrin değişiklikleridir. 

 Bediüzzamanın risale-i nurlarda en çok dikkat çektiği mektublarında, ya 

Cumhuriyet halk partisinin doğrudan iktidar yapılmaması veya dolaylı olarak 

muhalifindekileri destekleyerek onların iktidar olmamalarıdır. 

 Tıpkı Demirel gibi her şeyiyle bilinen bir insan dahi ehven-i şer denilerek, 

vücudun gitmemesi için kolun kopması kabul edilmiş,o zihniyetin gelmesi kırk yıldır 

engellenmiştir. 

 Bediüzzaman; bu milletin bu partiyi kendi iradesiyle başa geçirmeyeceğini ifade 

etmektedir. 

 Bu parti 1946-da olduğu gibi ya hilelerle başa gelmiş veya ehli imanın arasına 

tefrika tohumları saçarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır. 

 Türkiye-yi Mısır ve Suriye yapmanın yolu,bu partiyi iktidar yapmaktan geçer. 

 *Şeytan sağdan geldi.Ve bir kırılma noktası oluşturdu.Büyümeyi ve çöküşü 

hızlandırdı. 

 Şeytanın bu başarısına onun önünü açacak bir işte mi bulunuldu? 

 Bir anda kopmalar başlarken,diğer yandan sevgiler kaybolmaya başladı. 

 Bu durumda sürekli yapıla geldiği gibi,suçu başkalarında aramak yerine,bir öz 

eleştiri yapmak gerekmez mi? 

 İşi zamana bırakıp,-zaman bizi haklı çıkaracaktır-kuruntusu yerine dönüş 

yapıp,telafi ederek,geri adım atmak gerekmez  mi? 

 Hala inatla sürdürüleceğine!!! 

 Suyu tersine akıtmak,peygamberlere has bir mucizedir. 

 Fıtrata aykırı hareket eden,fıtrat kanunlarının çarkları arasında ezilmeye 

mahkumdur. 



 Fıtrat yalan söylemez. 

 *Batının,Abd-nin ve İsrailin A planı;toplumda kaos oluşturmak ve arkasından 

bunu bastırmak için orduyu darbeye davet etmek. 

 B planı;Ordunun devreden çıkarılması halinde Ergenekonu devreye koymak. 

 C planı;Cemaatları birbirine düşürmek. 

 D planı;Toplumun hassas karnı olan alevi-sünni,Türk-Kürt,Laik-Ant-laik 

çatışmalarını körüklemektir. 

 Senaristler bu planlarını uygulamak üzere beslediklerini sahneye sürmektedirler. 

 Gelin Bediüzzamanın tesbitlerine bir bakalım: 

 “Saniyen: Bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli hakikati şudur: Üstadımız 

mânen ve maddeten Demokrat Partiye yardım için talebelerini hafifçe teşvik etmişti. 

Bunu, Halk Partisinin muannid müstebidleri anladıkları için, mânâsız bahaneyle 

habbeyi kubbe yaparak bu muameleyi yaptılar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile 

alınıp veriliyor ve buraya da İstanbul'dan, başka yerlerden geliyor ve ilişilmiyordu. Bu 

vaziyet çok dessasâne ve ümit edilmeyen bir plândır.  

Salisen: Zülfikar'daki mevzuubahis iki âyetin tefsirinden bin misli bir muhalefetle, 

halen matbuatta eski hükûmete hücumlar yapılıyor ki, şimdi o âyetlerin tefsiri zerre 

miktar bir suç olamıyor. Bundan da anlaşılıyor ki, bu muameleler Halk Partisi hesabına 

yapılmakta devam edilen keyfî işlerdir. Ve Halk Partililerin "Saltanat Demokratlarda 

ise, hüküm ve icraat ve iktidar bizdedir" diye olan iddia ve vehimlerinin bir 

nümunesidir.”
103

 

 “Muazzam ve harika Risale-i Nur Külliyatından iki büyük mecmuanın imha 

edileceği hakkında dehşetli bir haber işittik. Gayet hak ve hakikatli ve filozofları ilzam 

eden o mecmualar, Risale-i Nur'un diğer eczalarıyla beraber Denizli ve Ankara 

mahkemelerinde beraat verilip kaziye-i muhkeme haline gelerek iade edildiği ve iki defa 

Temyiz Mahkemesi beraat ettirdiği halde ve Mısır, Şam, Halep, Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvere gibi âlem-i İslâmın mühim merkezlerinde fevkalâde bir takdir ve 

tahsine mazhar olan ve makbuliyetine hürmeten Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâmın kabr-i şerifi ve Hacerü'l-Esved üzerine konulan bu eserler hakkındaki bu 

müthiş muamele, Halk Partisinin yaptığı diğer azîm cürümleri gibi tarihte emsali 

görülmemiş bir cinayettir.”
104

 

 “Saniyen: Çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber aldığımıza 

göre, "Isparta adliyesinde zaptedilen yüz yetmiş cilt Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar 

mecmuaları-ki, o mecmuaları şimdiki Adliye Bakanı beraatini, iadesini tasdik edip daha 

evvelce Denizli'de de Üstadımıza verilen kitaplardır-bunların imhası için karar verilmiş. 

Zemin ve semâvâtı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak bu müthiş kararın 

                                                           
103

 Emirdağ Lâhikası | Reis-i Cumhur Celal Bayar Ve Heyet-i Vükelasına | 269. 
104

 Emirdağ Lâhikası | Ehemmiyetli Bir Hakikat Ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının | 273 



Demokratlar aleyhinde Halk Partisinin müfrit adamları tarafından tertip edilen bir 

plân olduğundan kat'iyen şüphemiz yoktur. Zira Nur talebelerinin Demokratları 

muhafaza ettiğini ve Demokratların kuvvetli bir istinadgâhı olduğunu müfrit şeytanlar 

anlamışlar. Nur talebelerini Demokratlardan bu tarzda nefret ettirip hükûmeti yıkmaya 

çalışıyorlar. Bu plânın akîm kalması ve mecmualarımızın kurtulması ve Afyon'daki 

kitaplarımızın tamamen iade edilmesi için, pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle 

çalışılmasını Üstadımız sizlere havale ediyor.”
105

 

 “Bu vatanda dinsizlikle ve istibdad-ı mutlak ve eşedd-i zulme karşı yirmi yedi 

yıldır perde altındaki hususî neşriyatla harikulâde bir feragat-i nefisle mücahede eden 

Bediüzzaman Said Nursî'nin vücuda getirdiği muazzam Nur talebeleri câmiasının 

Demokrat Partiyi muhafaza ettiğini Halk Partisinin müfrit dessasları anlamış, hattâ bir 

zamanlar gayet gizli olarak Nur talebelerinin kesretle bulunduğu mıntıkalara tetkik ve 

tecessüs için İsmet çıkarılmış idi.”
106

 

 “Son Afyon Mahkemesinde de Halk Partisi hükûmetinin komünist vekilinin 

hususî emirleriyle verdiği garazkâr hükmü, kahraman Demokratların adliye vekili, eski 

Temyiz Mahkemesinin âdil reis-i muhteremi esasından nakzetmiştir. Nihayet af kanunu 

ile, gaddarâne giriştikleri ve içinden çıkamadıkları iftira ve ithamların üzerine perde 

çekmişler ve afla neticelendirmişlerdir.  

Hakikat bu merkezde iken ve şimdi eski hükûmete binler hakaretli neşriyatlar, bütün 

hürriyetle devam ederken ve dört yüz sayfalık gayet hak ve hakikatlı bir mecmuanın iki 

sayfasında bir âyetin tefsirini, garaz ve bahaneyle medâr-ı mes'uliyet yapıp o 

mecmuanın imha cihetine gidilmiş. Doğrudan doğruya eski zâlim parti hesabına şu 

maksada matuftur ki, yüz binlerle Nur talebelerini Demokratlar aleyhine çevirip, 

Demokrat Partisinin sessiz, sadasız, gösterişsiz, fakat dindarlıklarıyla gayet muhkem bir 

istinadgâhını yok etmek ve Demokrat hükûmetini yıkmaktır. Bu müthiş ve şeytanî 

plânın akîm kalması için zât-ı âlînize ehemmiyetle ihbar eder ve hürmetlerimizi arz 

ederiz.”
107

 

 “Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat  

Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri 

İttihad-ı İslâmdır.  

               İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 

şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet 

etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.  

              Halk Partisi ise: Hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar 

perdesinde bazı memurlara verdikleri için, yirmi sekiz senelik bütün cinâyatıyla 

başkaların cinâyâtı ve İttihatçıların ve mason kısmının seyyiatları da o partiye 

yükletildiği halde, Demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin 

noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında, 

                                                           
105

 Emirdağ Lâhikası | Ehemmiyetli Bir Hakikat Ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının | 275 
106

 Emirdağ Lâhikası | Ehemmiyetli Bir Hakikat Ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının | 275 
107

 Emirdağ Lâhikası | Ehemmiyetli Bir Hakikat Ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının | 276 



memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde, bir hâkimiyet, bir ağalık, bir 

nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hâkimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet 

olarak verdiği için, bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin 

neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki, bir cihette mânen 

Demokratlara galip geliyorlar. Halbuki, İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan, hadis-i 

şerifte  -"Milletin efendisi, onlara hizmet edendir." el-Mağribî, 

Câmiu'ş-şeml, 1:450, Hadis no: 1668; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 2:463.  -yani, 

"Memuriyet, emirlik ise, reislik değil, millete bir hizmetkârlıktır." Demokratlık, 

hürriyet-i vicdan, İslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda 

olmazsa şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur.  

              Millet Partisi ise: Eğer İttihad-ı İslâmdaki esas olan İslâmiyet milliyeti ki, 

Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o Demokratın mânâsındadır, dindar 

Demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tâbir ettiğimiz ırkçılık, 

unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu frenk illetini 

aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve câzibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği 

için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz'î-küllî bu 

fikre iştiyak gösteriyorlar.  

              Şimdiki terbiye-i İslâmiyenin za'fiyetiyle ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle 

ekseriyet kazanarak başına geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu 

hakikî Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakikî Türklerin, 

hem hâkimiyet-i İslâmiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü, 

İslâmiyetin bir kanun-u esasîsi olan bu âyet-i kerime, ' 
108

dır. 

Yani, "Birisinin günahıyla başkası muahaze ve mes'ul olmaz."  

             Halbuki, ırkçılık damarıyla, bir adamın cinayetiyle mâsum bir kardeşini, belki 

de akrabasını, belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit 

hakikî adalet yapılmadığı gibi, şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü "Bir mâsumun 

hakkı, yüz câniye feda edilmez" diye İslâmiyetin bir kanun-u esasîsidir. Bu ise çok 

ehemmiyetli bir mesele-i vataniyedir. Ve hâkimiyet-i İslâmiyeye büyük bir tehlikedir.  

Mâdem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar siz bu iki partinin 

gayet kuvvetli ve zevkli ve câzibedar nokta-i istinadlarına mukabil, daha ziyade maddî 

ve mânevî cazibedar nokta-i istinad olan hakaik-i İslâmiyeyi nokta-i istinad yapmaya 

mecbursunuz. Yoksa, sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye 

yüklüyorlarsa, size de yükleyip, Halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlûp etmeye bir 

ihtimal-i kavî ile hissettim. Ve İslâmiyet namına telâş ediyorum.  

Haşiye: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve su-i istimalleri neticesiyle, belki de 

tahrikleriyle zuhur eden Ticanî meselesini ve ağır cezalarını dindar Demokratlara 

yüklememek ve âlem-i İslâm nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi 

kendimce böyle düşünüyorum:  

                  Nasıl ezan-ı Muhammediyenin (a.s.m.) neşriyle Demokratlar on derece 

kuvvet bulduğu gibi, öyle de, Ayasofya'yı da beş yüz sene devam eden vaziyet-i 

kudsiyesine çevirmektir. Ve âlem-i İslâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine 

âlem-i İslâmın hüsn-ü teveccühünü kazandıran, bu yirmi sene mahkemeler bir muzır 

cihetini bulamadıkları ve beş mahkeme de beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un 

resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler. Tâ, bu yaraya bir merhem 

vurmalı. O vakit âlem-i İslâmın teveccühünü kazandıkları gibi, başkalarının zâlimane 

kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim.  
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                Dindar Demokratlar, hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için, 

otuz beş seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım.  

             Said Nursî”
109

 

 “Sayın Adnan Menderes,  

           Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, 

şimdi Kur'ân ve İslâmiyet ve vatan hesabına, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, 

dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz 

Demokrat Parti mensupları ve Nur talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir.  

            Üstadımızdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çalıştığını sorduk.  

Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara 

gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem 

Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on 

beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil 

Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.  

              Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin 

altında bu vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, 

anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. İşte bunun 

için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 

gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya 

çalışıyorum" dedi.  

             "Milletçilere gelince: Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, 
Haşiye 

Demokrat 

Partiye yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz. 

Eğer bu parti, ırkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu 

vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da başka milletlerle 

karışmıştır. O zaman, Hürriyetin başında olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti 

aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler 

boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu 

vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebîye istinad ile masum Türk 

milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, 

Kur'ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin 

iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum" dedi.  

              Sayın Adnan Menderes,  

              Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çalışan ve ders veren Üstadımız 

Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zatın Demokrat Partiye yaptığı yardımı 

kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına 

çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstadımızı Demokrat Partiden soğutmak için var 

kuvvetleriyle çalıştıklarına kat'î kanaatimiz gelmiş.  

              Sizin gibi "Dînin icaplarını yerine getireceğiz; din bu memleket için hiçbir 

tehlike teşkil etmez" diyen bir Başvekilden vatan, millet, İslâmiyet adına, partimize 

maddî ve mânevî büyük yardımları dokunan bu mübarek Üstadımızın kitaplarının ve 

kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı 

ve hürmetlerimizle rica ediyoruz.  

Demokratlar âzalarından Nur talebeleri  

Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman,  

Hasan, Seyda, Receb, İbrahim, Faruk,  

Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmed. 
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Haşiye  

İslâmiyet milleti herşeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet 

birdir. “
110

 

 “Demokratlara büyük bir hakikatı ihtar  

            Şimdi Kur'ân, İslâmiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var:  

Birincisi : Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan, yüzde otuz, kırk adama zarar 

verebilir.  

            İkincisi : Eskiden beri müstemlekâtların Türklerle alâkalarını kesmek için, 

Türkiye dâiresinde dinsizliği neşretmek için, ifsad komitesi namında bir komite. Bu da 

yüzde on, yirmi adamı bozabilir.  

           Üçüncüsü : Garplılaşmak ve Hıristiyanlara benzemek ve bir nevi Purutluk 

mezhebini İslâmlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım 

siyasîler heyetidir. Bu cereyan yüzde, belki binde birisini Kur'ân ve İslâmiyet aleyhine 

çevirebilir.  

            Biz Kur'ân hizmetkârları ve Nurcular, evvelki iki cereyana karşı daima Kur'ân 

hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete 

bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum 

oldu. Gördük ki, Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karşı bize (Nurculara) 

yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima o iki dehşetli cereyana 

mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplılaşmak ve 

garplılara tam benzemek mesleğini takip edenler ise, üçüncü cereyana bir yardım 

ediyorlar. Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini Purutlar ve 

Hıristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü, İngiliz iki yüz sene zarfında tahakküm 

ettiği iki yüz milyon İslâmdan iki yüz adamı Purutluğa çevirememiş e çeviremez.  

Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hıristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete 

tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir kısım, dinin 

zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım etse de, madem o Demokrat Partisi, 

meslek itibarıyla öteki iki cereyan-ı azîmenin durmasında ve def etmesinde mecburî 

vazifeleri olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük bir faydası dokunabilir. Bu 

cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfaatine 

kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki 

cereyana siyasetlerince muarız oldukları için, onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, 

vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla 

pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin 

lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden îkaz 

edip "Aman, çabuk hakikat-i İslâmiyeye yapışınız!" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve 

onların hayatı ve saadeti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i İslâmı 

arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i İslâmiye ile 400 milyon kardeşi bulmak 

ve Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost 

yapmak, İmân ve İslâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârları 

onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. 

Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi 

âlem-i İslâmda pek büyük faydası ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden 

kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler. Ve 

selâmeti bulsunlar.  

Said Nursî”
111
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 “Salisen: Hem eski partinin bana karşı zulümlerini helâl ettiğim, hem Kur'ân'ın 

bir kanun-u esasiyesi olan yani, "Birisinin hatâsı ile başkası, 

partisi, akrabası mes'ul olmaz, olamaz" diye, hem Anadolu, hem vilâyet-i şarkiyede 

Risale-i Nur'la neşredildiği sebebiyle, âsayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş. 

Demek bir mânevî zabıta hükmünde, herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor. Bu 

noktaya binaen, Risale-i Nur eski partinin dört beş hatâsını yüz derece ziyadeleştirmeye 

mânidir. Yüzde beş adamın hatâsını doksan beşe de verip yirmi otuz derece 

ziyadeleştirmemiş. Onun için umum o partinin ekserisi iktidar partisi kadar Risale-i 

Nur'a minnettar olmak lâzımdır. Çünkü, bu dersi, bu kanun-u esasiye-i Kur'âniyeyi 

Risale-i Nur ders vermeseydi, o beş adamın hatâsı binler adamı da hatâkâr yapardı.”
112

 

 “Eğer Ankara'da hâkim olan Halk Partisi, oraya giden Risâle-i Nur'un kuvvetli 

kitaplarına karşı inat etse ve musalâha niyetiyle himayesine çalışmazsa, bizim en rahat 

yerimiz hapistir; ve mülhidler, bolşevizmi zındıka ile birleştirdiğine alâmettir; ve 

hükûmet, onları dinlemeye mecbur olur. O zaman Risâle-i Nur çekilir, tevakkuf eder, 

maddî ve manevî musîbetler hücuma başlarlar.”
113

 

 Bu yazı özellikle cemaat da bulunan Basiretli ve Sorumlularına hatırlatılır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

16-03-2014 

 

SAĞ-LI SOL-LU 

Hayırlı işin çok muzır manileri olurmuş.İslâm bugün hem içten ve hem de dıştan 

muzır manilerle çevrelenmiş durumdadır. 

*İslam tarihi akışı içerisinde kendi bünyesine uygun olmayanları,bünyesinden 

ata ata zamanımıza kadar gelmiştir. 

Aslında İslam bünyesi içerisinde çıkmış olan menfi,olumsuz,reddedilmiş olan 

akım,hizib,cemaat ve düşünceler,İslam bünyesinin kabul etmeyip dışa attığı 

akımlardır.İslam dışıdırlar.Bünye uyuşmazlığından dolayı onlar artık bünyeden ve 

islamdan kabul edilemez ve en önemli olarak da onlar islamdan kabul edilemezler. 

Tıpkı organ bekleyen insanlara verilen organların uyumsuzluktan dolayı o 

organı kabul etmemesiyle beraber,bünyenin önce kabul etmemesi,sonrada 

reddetmesiyle bünye dışına atılmaktadır. 

İslamiyet zamanımıza kadar sağlıklı olarak gelmiş,bünyesine uygun olmayanları 

da bünye dışına atmıştır. 

Bunda bir noksanlık değil,kemal ve kendisini koruma faktöründen kaynaklanır. 
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İslamiyet kendi kendini korumakta,istikametini devam ettirmektedir. 

Ve kendisini o istikamet içerisinde çekirdek kadro ile beraber devam 

ettirmektedir. 

Bu organ uyuşmazlığının en bariz örneği inançta sapık bir mezheb olan Mutezile 

gibidir. 

Emeviler döneminde Hasan-ı Basri talebelerinden olan Vâsıl b. Ata’nın ders 

halkasından ayrılarak ayrı bir ekol oluşturması ve aklı ön plana çıkaran itikattaki ehli 

sünnete aykırı düşüncelerinden dolayı hocası tarafından; “İ’tezele annâ Vasıl” yani 

Vasıl bizden ayrıldı manasına,başta beş temel konuda ayrılmayla başlamıştır. 

İslamdan ayrılan her yanlış görüş bu manada mutezilidir. 

İslam fıtrat dinidir. 

Fıtrat fıtri olmayanı reddeder,atar. 

*Eskiden meşhur olma isteyen bir kısım kesim caminin duvarına bevlediyor ve 

bu durum genelde hariçten oluyordu. 

Bu gün ise caminin içinde görünenler caminin içine bevletmeye 

çalışmaktadır.Hem de hariçtekilerle ortaklaşarak ve hem de Kur’an siper edilerek… 

Ve de lanetle anılsalar bile.Tam bir şeytani duygu… 

 

*Toplum hem doğudan hem de batıdan,hem sağdan hem de soldan,hem Avrupa-

dan hem de irandan ve Ortadoğu-dan akıtılan kirli sularla bulandırılmakta ve toplum 

kirletilmektedir. 

Şeytan sadece soldan gelmemekte,sağdan da gelmektedir. 

Toplum ve düşüncesi sürekli kirletilmeye en azından bulandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Toplum bu zihniyet hakimiyetiyle ele geçirilmeye çalışılmaktadır. 

*Bir asırdır İslam dünyasını dolduran batı,bugün onları dolduruşa getiriyor.Tek 

tek patlatmaya başlıyor. 

Türkiye-de de bir müddet desteklenip beslenenler,piyon olarak kullanılnaktadır. 

Aynı el ve uzantısı,içi ve dışı karıştırıyor. 

*” 1984 yılından beri “Hıristiyan Olmayanlar Sekreteryası”nın başkanlığını 

yapan Kardinal Francis Arinze ise, geçmişten bugüne gelinen noktayı anlatırken bunun 

Kilisenin bir misyonu olduğunu ifade etmektedir: 



“Papa VI. Paul’ün vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinlerarası diyalog, Kilise 

misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir” 114 

-Türkiye-nin sağdan da soldan da çatlakları ve çatlaklıkları gayet çok.Bunları bir 

araya getirecek bir tutkala ihtiyaç var.Bunları birbirini anlayan mozaik olarak tutacak 

bir değerler bağına muhtacız. 

Türkiye-yi artık eskisi gibi kontrol edemeyen abd-israil ve İngiltere,bu sefer 

paralel yapıyla kontrol etmeye çalıştı. 

Ancak oda neticesiz kaldı. 

Ya sıradaki? 

-Paralel yapı İslam ülkelerine cıa-nın atlama taşı oldu. 

Yapı ise maalesef bunu kabul etti,içine sindirdi. 

Tıpkı Üsame bin Ladin gibi.İslama vurma aracı. 

-Usame bin Ladin aslında 2005 yılında ölmüştü,hastalıktan.Ancak abd bunu 

İslam dünyasına kullanmak amacıyla gizlediler. 

Mit ajanı Kozinoğlu bunu ifşa etmişti. 

-Dün olduğu gibi,bugün de islama siyaset yoluyla darbe vurulmaya 

çalışılmaktadır. 

Cemaat hizmeti bırakıp paralel hizmete siyaset yoluyla girince,Avrupa siyaset 

yoluyla islamiyete darbe vurmaya devam etti. 

-Gülen hizmet ettiğinden dolayı aranıp kınanmamaktadır.Belki hezimete sebeb 

olduğu için tenkid edilmektedir. 

-Şimdilerde de Gülen-in iadesi ile memleketin birliği bozulmaya çalışılıyor. 

Gülen iade edilirse,Türkiye bir de onunla mı anlaşma ve konuşma yoluna 

gidecek?Geri adım atmama uğruna… 

-Siyaset mi kirli yoksa siyaset, kirleri çıkaran bir özelliğe mi sahiptir? 

Ona giren en temiz insan bile kirleniyor? 

Öyle zannediyorum ki siyaset; sahibinin içindeki kirleri ortaya çıkarıyor… 

**********************     

*Sol kendini sorguluyor mu ne? 
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Sol Yunanistan-daki sol partinin başarısına tutunup,teselli bulmakta! 

Kuyruktan çıkan Türkiye solu,Yunanistan kuyruğuna girdi. 

Yoluna değil… 

Türkiye solu kısır sol…Din düşmanlığı ve sefahet üzerine bina edilen sol… 

Sol maddede de manada da yok. 

Sol 1970-lerde okuyor,kendini bir kısım ve kesimle de olsa kendisini 

yetiştiriyordu. 

Bugün sol okumuyor. 

Sol üreten değil tüketendir. 

Şaibeli insanların çok rahat barındığı liman… 

Bizden bir şey olmaz noktasına gelen sol,olur mu ne,safhasına gelmiştir. 

Temenni ederiz ki sol kendini sorgulamayla kalmasın,değiştirsin,toplumu 

anlasın..Toplumu ve değerlerini reddetmesin… 

*Bir de solcu geçinen aydınlar… 

Bizdeki aydınlar,istikameti koruyamayan aydınlardır. 

Alkışlandıkça zıvanadan çıkmakta,istikameti kaybetmektedir. 

Daha geniş çevrelerden alkış almak amacıyla taviz vermekte,istikameti 

kaybetmektedirler.Bu da onların güvenilirliğini zedelemektedir. 

30 yılda kazandıklarını bir demeçle,bir çıkış yaparak bitirmektedirler. 

-Bizdeki sol,ihtilal ve darbe soludur. 

Yapan değil yıkan sol. 

Tıpkı ittihat ve terakki gibi.Kirli insanların birlik ve yükselişi. 

*”İlk başta bir ihtilal cemiyeti olarak teşekkül eden İttihat ve Terakki,mevcut 

iktidarı devirmek dışında, pek fikir birliği olmayan kişiler tarafından kurulmuştu.             

Dolayısıyla bir müddet sonra bu kişiler arasında görüş ayrılıklarının çıkması gayet 

tabiiydi. Nitekim, İttihat ve Terakki'den ayrılan mebuslarca kurulan Mutedil 

Hürriyetperveran ve Ahali Fırkaları bunun en bariz misalleriydi.Ancak,sözü edilen 

fırkalar, cemiyet-fırka dışı oluşumlar olarak faaliyetlerine devam ederken, 1911 yılı 



ortalarında ortaya çıkan Hizb-i Cedid (Yeni Grup) hareketi İttihat ve Terakki'nin kendi 

bünyesinden çıkmış ve neredeyse İttihat Terakki'yi bölünme noktasına getirmişti ”115  

-*Said Halim Paşa 1. Dünya savaşına girmemize sebeb olması sebebiyle Divanı 

Harbi Örfi’de yargılanır.Sebeb olarak; 

“Şartlar gereği ittifakı olduğumuz Almanya’nın, Osmanlı’yı sürekli savaşa 

sürüklemek arzusunda olduğunu, bu sebeple kendisinin tehdit edildiğini, bu tehditlere 

rağmen zorluklarla uzun süre tarafsızlığı koruyabildiğini ancak bir oldu bittiyle 

GOBEN ve BRESLAU’ın Çanakkale Boğazını geçtiklerini, hiçbir şekilde bundan 

haberdar olmadığını hatta gerekli açıklamayı itilaf devletlerine yaptığını bildirmektedir. 

Oldu bittilerin arkası kesilmeyince Halim Paşa, “Ben sorumlu olduğum bu ülkede üç 

aydan beri nasıl bir siyaset izlediğim belliyken, mesele artık böyle bir şekil aldığından 

duramadım, hemen istifa ettim.” der.” 

…Sorgulamanın devamında, “Osmanlı sadece Rus ordusuyla değil itilaf 

devletlerinin iş birlikçi Ermenileri kışkırtmasıyla hem ermeni örgütleriyle hem de 

Ermeni çeteleriyle mücadele ediyordu. Bu mücadelede ordumuz iki ateş arasında 

kaldığından askeri makamlarca önerilen Meclisi Mebusanca da kabul edilen kanun 

maddesi, ordu komutanlarına gerektiğinde halkı teker teker veya toplu göç ettirme 

yetkisi veriyordu. Devletin, ordunun güvenliği söz konusu olunca böyle bir önlem 

kaçınılmazdı. Hükümet sadece gerekli olanı yaptı, görevini yerine getirdi.” 

açıklamasında bulunur. 

.. Bu yargılamadan geçen Sait Halim Paşa da Avrupa’da yaşayan öteki İttihat 

Terakki ileri gelenleri gibi Ermenilerce öldürüldü. 

 

*Türkiye bazen Chp,bazen Hdp,bazen Kobani,Bazen Suriye,Irak,Işid 

bahanesiyle Mısır veya Suriye yapılmak isteniyor.Oraya doğru sevkediliyor. 

Tıpkı K.Kılıçdaroğlu-nun Suriyedeki pkk-nın devamı olan Pyd-ye terör örgütü 

diyememesi gibi… 

Esed-e destek gösterisinde bulunmaları gibi… 

*İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın cep telefonu çaldı. Telefondaki ses 

tanıdıktı. Doğrudan konuya girdi. "Yarın sabah Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı 

tarihe karışacak. Yargı ve polis gerekli hazırlıkları yaptı. Telefonunu kapat ve kaybol." 

Duydukları karşısında şoke olan Çapkın "Çıldırdınız mı siz? Söylediklerinizi 

yapacağımı nasıl düşünürsünüz" dedi ve hiddetle ekledi: "Türkiye Cumhuriyeti bir 

devlet terbiyesiyle yönetilir..." Telefonun ucundaki ses Çapkın'ın hiddetine rağmen 

sakin bir ses tonuyla, Emniyet Müdürü'ne şu tehditleri savurdu: "Sayın Çapkın 

ailenden birinin, kimlerle neler yaşadığını sen de biliyorsundur. Bu bilgi ve görüntüler 

bizim elimizde de mevcut. Sen dirensen de direnmesen de bu operasyon olacak. 

Türkiye'de bir devrin suçlularından biri olarak cezalandırılıp insan içine çıkamayacak 
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hale gelmek istemiyorsan bugün mesai saatinden sonra telefonunu kapat ve ortadan 

kaybol!"116 

-*Mhp-lileri sokağa dökemeyenler,yoksa paralel yapıyı mı dökmeye,dökme 

alıştırmalarına çalışıyorlar. 

*Vural Savaş’ı hatırlıyorsunuz meşhur savcı. 'Biz Tayyip’in önünü kesmek için 

elimizden ne geliyorsa yaptık ama olmadı.'
117

 

*Türkiye bir asırdır pisliğe çekiliyor. 

Kılavuzu karga olanın,burnu pislikten çıkmaz. 

*”SORU: İslâm bu düşüşü niye engelleyemedi? 

CEMİL MERİÇ: Bugün bütün muarızlarımız aynı teraneyi söylüyor. Niye bir 

mukavemet kalesi kuramadı İslâmiyet?Mağlubiyetler devam edecekse neden İslâm'a 

sarılalım. İnsan, dini kendi kabiliyeti ölçüsünde kavrayabilir. Ummandan bir 

maşrapalık su alabilirsiniz, idrâkiniz birmaşrapalıksa.Hakikatler kendi kendilerini 

tefsir edemezler. Ulemâ gelişen insanlığın macerasınakayıtsız gözlerle bakmaya 

başlamıştı.Dünyaya açılmayan bir ulemâ yıkılmaya mahkûmdur. Biz ilmin, tekniğin, 

zaferlerine bigâne kalmıştık. İslâmiyet'i yeniden anlamak, bütün dünyayı anlamakla 

kaabildir. "LaFoi du charbonnier" (Kömürcünün imanı) birkaç ilm-i hâlden ibarettir. 

İtham edilecek İslâmiyet değil, ulemâdır.” 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-01-2015 
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SAVAŞ VE SAVAŞANLAR 

EN SON SAVAŞÇI ERGENEKON 

CUMHURİYETİN BÜYÜTTÜĞÜ VE YÜRÜTTÜĞÜ ÇOCUK 

 

*Bir faraziye;Ergenekonla anlaşıldı.Ergenekon söz verdi.Bizi bırakın, desteklediğimiz, 

doğurduğumuz,büyüttüğümüz,sürdürdüğümüz pkk-yı şimdilik kapatacağız,pkk silah 

bırakacak.İçeride bulunan pkk-lıları dışarıya salacağız,size teslim edeceğiz. 

Bu bir sözleşme akdidir. 

İçerideki desteğini kaybeden pkk-nın dışarıdaki bitişinin çırpınışlarıdır. 

Dışarıdaki talimatın,içeridekilerce uygulanmasıdır. 

Pkk içten beslenip,desteklenmektedir. 

Ama ileri için bir garanti veremeyiz.Ancak pkk dükkanını kapatacağız.Hapisteki 

arkadaşlarımız salınması şartıyla. 

Bu içerideki pkk! –yı kuranlarla,dışarıdaki pkk-lılar yer değiştirecekler. Çünkü iş içerdekilerle 

sınırlı kalmayıp bir numaraya,üç-beş numaraya kadar uzanabilir! 

Bu sebeple diğer alınacaklarında alınması engellenmiş olur!  

-Terör olaylarından sonra bundan kim nemalanmakta,adres neresi gösterilmekte ise,bunun 

müsebbibi de onlardır. 

Tüm ihtilallerden önceki karışıklık,kaos,meçhul cinayetler sonu ,yapılan darbelerden 

anlaşılmaktadır ki,adres askerin içerisinde bulunan bir kesimdir. 

1960-dan beri Türkiye-yi maddi-manevi gelişimini engelleyip,darbeler kanalına 

sevkedenler,ordudaki adresi açık ve net olarak göstermektedir. 

Bu güruh hala mevcut ve aktiftir. 

Tıpkı Amerika-daki Kennedy suikastındaki teşhis şu hükmü verdirmektedir; 

“Akmakta olan bir nehrin akış yönü değiştirilmişse,bunun sorumlusunu bulmak için nehrin 

yeni suladığı tarlanın sahibine bakmak yeterli olacaktır.Kennedy su-i kastında ise sulanan tarla,tek 

bir adresi gösteriyor,İsraili...” 

Hakeza Türkiye’nin de içten Ergenekon ve dıştan –görünürde- Pkk-nın tehdidi altına 

alınması da elbette yine başta İsrail-e,İran-a,Fransa,Almanya gibi Avrupa ülkelerine yaramaktadır.  

-Ergenekonun yüzeyinin üzerindeki tozlar silkelendi bu kadar toz ve pislik etrafa 

yayıldı,varılmayan ve vardırılmayan derinliklerine gidilse her halde Türkiye pisliğe boğulur,dünya 

kokmaya başlar. 



 

*Çevik Bir , ABD dergisine yazdığı makalede, post-modern darbenin sadece ‘irtica'ya karşı 

değil, İsrail 'le dostluğun sürmesi için de yapıldığını itiraf ediyor.118 

 

*BÇG belgelerini Deniz Kuvvetleri'nden Emniyet İstihbarat'a sızdırdığı gerekçesiyle 

yargılanan Köstebek Davası'nın ünlü ismi Kadir Sarmusak'ı 15 yıl sonra konuştu. 

‘Ergenekon’un merkezi‘ 

‘Her şeyi iki albay planladı’ 

‘Aczmendilerin çoğu askerdi’ 

‘Paşalar borsadan çıktı’ 

‘Beni Demirel ihbar etti’119 

 

*Tarihin başlangıcındaki Ergenekon ile,bitişindeki Ergenekon mukayesesi; 

*”MÖ 800, Ergenekon- MS 2000, Bolu civarı Orta Asya'daki eski Türklerin dilinde "sarp dağ 

yamacı" anlamına gelen Ergenekon'la ilgili destanı bilmeyen yoktur. Türklerin yeniden doğuşunu ve 

çoğalarak Orta Asya'ya egemen oluşlarını anlatan bu efsanenin adı aynı zamanda Soğuk Savaş 

döneminde NATO ülkelerinde kurulan gizli anti-komünist örgütün, kontr-gerillanın Türkiye'deki 

kolunun adı olarak da gündeme gelmiştir.”120 

 

Geçmişten günümüze yaşanmış olaylara bakıp gördüğümüzde,çok entrikaların döndüğünü 

ve çok cücelerin dev olarak gösterildiğini görürüz. 

*Namık Kemal-in şu dörtlüğünde olduğu gibi: "Suavi dedikleri o 

küçük adam/ Paris'te oturmuş yanında madam/ Biz anı adam sandık o da mı 

cüdam/ Aman yalnız kaldı Mustafa Paşa." 

Dengesiz bir kişilik… 

-Büyüklerde küçük gösterilmiş; 
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*Abdulhamid-in kütüphanesinde, 20 bin kitaptan oluşan özel bir kütüphanesi 

vardı.Fransızca bilir,eserlerine sahib olmuştu.600 adet polisiye kitabları vardı.marangozluk,çanak-

çömlekçilik,fotoğraf albümü vardı. 

 

*”İngiltere’deki Foreign Office’te bulunan belgelere göre Vahdeddin, Mustafa Kemal’i 

Samsun’a Pontus devletine engel olmak ve milli mücadeleyi başlatmak için 40 bin lirayla 

yolladı”121 

*”Profesör Lowther (Eli Kidor) rapor bahsine şöyle giriyor:  

«Osmanlı aleyhtarı peşin hükümler 1880'lerden itibaren İngiliz politikasının temel 

unsurudur. (Lowther)in mektubu, yeni Osmanlı devlet adamlarının meş'um dalaveracı bir yönetim 

olduğu inancını desteklemekle bu peşin hükmü doğrulayarak ona yeni bir kuvvet vermiş oluyor... -

Asırlık İngiliz politikasının, Türk'ü maddede ve ruhta imha etme gayesi, son merhalesine Lozan 

antlaşmasiyle ermiş olarak bu satırlarda plânını apaçık ortaya dökmüş bulunuyor. 

.."Bilindiği kadariyle, Türk Farmasonluğu şimdi uyuyor ve muhtemelen de öyle kalacaktır. 

Tâ ki, halen Türkiye'nin başında olan grup kuvvetten düşürülsün ve gelecek Türk rejimine veya 

yabancı bir muzaffer kuvvete karşı yeraltı faaliyetlerine yeniden başlansın..." 

..Bildiğin gibi, Paris'teki (Jön Türk) hareketi Selânik'lidir. Selanik'te 140.000 nüfusun 80.000 

kadarı İspanyol yahudisi, 20.000'i ise dışta müslüman görünen ve Sabetay Sevi tarikatına bağlı 

Farmason... Roma'nın yahudi belediye başkanı (Natham), Mason localarında yüksek bir mevkie 

ulaşmıştır ve yahudi Bakanlar (Luzzatti) ve (Sonnino) ve diğer senatör ve milletvekilleri de 

anlaşıldığına göre masondur. "Kadim İskoç"tan temellendikleri iddiasındalar. 

Birkaç yıl önce, Selânik'li yahudi mason (Emannuele Carasso) - ki, halen de Osmanlı 

Meclisinde Selanik temsilcisi- orada Makedonya (Risorta) isimli İtalyan Farmasonluğuna bağlı bir 

loca kurdu. Bu adam görünüşte Sultan Hamîd'in casuslarını aldatmak maksadiyle, fakat aslında 

Türkiye'de yahudi tesirini kuvvetlendirmek için (Jön Türk)leri Farmasonluğu kabule teşvik etmiştir... 

[6] Evinde onlara toplantı izni sağlamıştır. Abdülhamîd'in casusları bunu haber almış ve 1908 

Temmuz ihtilalinden sonra esrarengiz bir şekilde öldürülen İsmail Mahir Paşa, durumu Yıldız 

Sarayı'na bildirmiştir. Evin dışına yerleştirilen casuslar, girip çıkanların isimlerini kaydetmekle 

vazifelendirilmiştir. Fakat Farmasonlar casusları "kardeş" ilân edip aralarına almıştır. Selanik'teki 

hareketin temeli yahudidir.....” 122 

*Sultan Vahdeddin'in Vatanperverliği. 

            Osmanlı ordusunun silahlarının elinden alındığı , düşman filolarının Çanakkale Boğazı' nı aşıp 

İstanbul'a dayandığı felaketli bir dönemde halife sıfatıyla Osmanlı tahtına oturan Sultan 

Vahdeddin'in, Osmanlı askeri olarak, şahsını korumak için bırakılmış olan biricik taburu Ayasofya 

Camii' ne göndererek: 
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           "Aziz İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'ya çan takmak isteyenlere ateş ediniz!... " 

emrini verdiğini... 

*Rahmetlik dedem derdi;evelden eşkıya dağda idi,şimdi şehre indi.Kalksın bir de şimdi 

baksın! 

1970-lerdeki sağ-sol kavgası,değişik versiyonlarıyla devam etmektedir. 

DTP lideri Demirtaş: Kurban kesmeyin-123 

DTP'den, ölen terörist için taziye ziyareti- 124 

*Şimdiki liderlerin pek çoğu pekte rahmetle anılacak kimseler değildir. 

Ne kaos ortamını kaldırdılar,ne de ciddi manada engel olup güvenli bir ortam 

bırakmadılar.Günü kurtarmak için,gündem yaptılar. 

Faili malumlar içerisinde,faili meçhuller hep meçhul kaldı. 

*Nevzat Tandoğan’ın intihar etmediği öldürüldüğü ile ilgili olarak eser kaleme alınmış.,125 

Tıpkı  intihar ettiği söylenen komutanların,öldürülmüş çıkması gibi. 

*Yıllarca gereksiz kutlamalarla avutulduk.Avutulmakla kalmadık,yontulduk. 

19 mayıs ve 23 nisan kutlamalarının gereksizliği ve geçişteki uygulamaları unutulacak gibi 

değildir. 

*Hristiyan dünyası hristiyanlığa pamuk ipiyle bağlıdır.Ha koptu ha kopacak. Dünyada ve de 

Ergenekon altındaki savaşların bir kısmı,bu son ince bağında kopmamasına yönelik 

operasyonlardır. 

Bir Barnabas incili bile meseleyi bitirmeye yeter. 

*”Fransada yayınlanan L’evenement Du Jeudi Dergisinin 93 Temmuz sayısında bugünkü 

incilin sahte olduğu aktarılır:”Gerçek İncili artık açıklama zamanı geldi…Ancak,bazı güçler,hristiyan 

ve Yahudi medeniyetlerini kökünden sarsacağı için gerçek İncil’i açıklamıyorlar.denilmektedir.Kitap 

British Musium ve Amerikan kongre kütüphanesinde mevcut olup,Pakistan Kur’an konseyi 

tarafından da 1973 yılında basılmıştır. 

*İçte de mezheb çatışmalarını körüklemek ve de islamı sulandırmaya yönelik 

faaliyet,sürekli sürdürülmeye çalışılmaktadır. 

Hiçbir şey yapılmasa bile,su sürekli bulandırılmaktadır.Zihinlerde... 

- « Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh İngiliz ve Fransız masonları tarafından çizilen 

daireye dahil kılınmış ve İslam modernistIeri geçinen bu adamların elde edilmesiyle Batı dünyası 

(politika-relijyöz; dini siyaset)lerinin teminini düşünmüştü.» 
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Bu şartlar kelimesi kelimesine aslına uygun bir tercüme olarak şu kitabın 127. 

Sahifesinden...126 

*”Muhammed Amâra da Efgânî ve Abduh'un masonluğa girip çıkmaları konusuna temas 

ettiği bölümde şu açıklamayı yapmıştır: "O tarihlerde masonluğun iyi bir şöhreti vardı; çünkü 

ortaçağ Avrupasında imparatorların istibdadına ve papaların otoritelerine karşı çıkmıştı, ilmi 

araştırma merkezleri üzerinden kilisenin gerici baskısını uzaklaştırma, bilim adamlarının akıllarını, 

muhafazakâr din adamlarının baskısından kurtarma, hürriyet ve demokrasi yolunda çaba 

göstermişti, Fransız ihtilalinin ' hürriyet, eşitlik ve kardeşlikten ibaret olan' ilkelerini bayrak gibi 

kullanıyordu. Doğuda Arapların kendi geleceklerini belirleme meselelerinde, masonluğun Yahudi 

yöneticilerinin olumsuz etkileri henüz gün ışığına çıkmamıştı; çünkü yeni siyonizm hareketi, henüz 

ortada yoktu ve Filistin konusunda dünya Yahudilerinin niyet ve amaçları da keşfedilmiş değildi. 

Bütün bunlara rağmen Abduh ve Üstadı, masonların istibdad ile işbirliği yaptıklarını ve 

yabancıların, özellikle İngilizlerin Doğu'ya nüfuzları ile ilişki içinde olduklarını görünce, bu 

cemiyetten ümitlerini kestiler ve 'Mısır, Mısırlılarındır' sloganı etrafında toplanan Hür Vatan 

Partisi'ne (el-Hizbu'l-Vataniyyu'l-Hurr) girdiler." 127 

*” Bir konferans münasebetiyle Erzurum'da bulunduğum sırada Hamidullah da oradaydı. 

İçinde kendisinden de bahsettiğim konferansa gelmek cesaretini gösteremedi. Ertesi gün bir 

toplantıda bağlılarının da bulunduğu bir mecliste hakkındaki tespitlerime cevap verebilen kimse 

çıkmadı. Yalnız, artık ne tarafı tuttuğu belli olan bir genç şöyle dedi: Ona hangi mezhepten 

olduğunu sordum: 

«Ben mezhepsizim!» cevabını verdi.”128 

 

 

MEHMET ÖZÇELİK 
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ŞEYTAN SAĞDAN GELDİ 

*Cemaatın hasenatı seyyiatından gayet çoktur.Hükümde ekseriyete göredir. 

*Milli eğitimin devletin değil,cemaatın olmasını bütün gönlümle istemekteyim. 

*Cemaatın sayılamayacak kadar başarıları vardır. 

*Pandoranın kapağı açıldı. 

*Kanalizasyon kapağı aralandı.Kokular ve sızmalar başladı. 

*Düşmana gerek yok.Dostun düşmanlığı düşmana ihtiyaç bırakmıyor. 

*Şimdi ve bundan sonra da devletin her yaptığı,alıp yerine getirdiği kadroların cemaatle 

ilişkilendirilmesi yoluna gidilecektir. 

*Cemaat üzerlerine oynanan oyundan tam çekilmiş değil,çekileceğe de benzemiyor. 

Birileri sürekli ateşe odun taşıyor,üflüyor. 

Sıkıntı oynayanda. 

*Oyuna gelindi. 

Ben takdim ettiğim bu cemaata bu tevakkuf halinden kurtulmaları,durumlarını bir 

daha düşünmeleri için bir tavsiye niteliğindedir. 

Cemaatın şimdi masumca!;”Değerleri hakkıyla temsil eden bütün siyasi partiler tercih 

sebebidir.” Açıklaması kaçışın bir göstergesi, seviye dışı bir tavırdır. 

Bu bir Cibali baba tavrıdır. 

Allah elbet bir Akşemseddin gönderir.Biz de amin deriz. 

Fethullah Gülen yaptığı bir açıklamada şöyle diyor; "Ahirette eğer Allah imkan verirse 

Sefaatçı olacağım ilk kişi Ecevit olacak".  

1997 yılında hizmet içi amacıyla Denizliye gittiğimizde hoca efendinin yurtlarını da 

ziyaret ettik.Bizi bilmelerine rağmen,birbiriyle bağdaşmayan önce Atatürkün sonra da 

Bediüzzamanın slaytını gösterdiler. 

Takiyye mi yaptılar yoksa öyle mi inanıyorlardı. 

Dürüst olmak gerekmez mi? 

Cemaatın rengi nedir?Yoksa çok renklerden oluşup,şimdi bu renklerin karışıklığı ve 

renksiz! leşme mi oluyor.!!!? 

*Hoca efendi kendisini açık hedef haline getirdi.Ağırlığını korumalı,işi alt seviyeye 

indirerek hissi ve etrafının dolduruşuna gelerek değerlendirmemeli idi. 



*Şimdi ise olur olmaz,doğru yanlış şeyler gündeme getirilerek,kendisi hakkında hüsnü 

zanlar su-i zanna dönmektedir. 

*Önceden hüsnü zannı olanların şimdi söylediklerini buraya taşımak ağır gelir.Yine de 

yumuşatmaya ve bazı noktalarda müdafaaya mecbur kalıyoruz. 

*Kirli işe alet olunuyor.Kirli işin eli ve dili olunuyor. 

Bunun vebalini dünya taşımaz. 

Sağ kesimi kendisinden koparan cemaat,neredeyse sol kesim tarafından savunulur 

duruma gelmiştir. 

Düşünmek gerekmez mi? 

*Operasyon büyük.Amaç devletle cemaatın ötesinde bir durum. 

Cemaatle cemaatları karşı karşıya getirmek.Birikmiş hesapları nüksettirmektir. 

*Bu iş zaman-sız olmadı.Zaman çok öncesinden hazırlanmıştı.İçtekiler dışa akıtıldı,kan 

kaybedilmeye başlandı. 

*Oradan ayrılacak olan öğretmenlerin durumu ne olacak? 

Peki ya,öküzünü satarak birkaç sene üst üste dershaneye göndererek yinede 

kazanamayan, ekonomik kayıp yaşayan milletin durumu ne olacak? 

O halde bırakın eğitime dokunulsun,kapalı yollar açılsın. 

Kapalı tutularak birilerine rant sağlanmasın… 

Tamda özelleşme,okullaşma,sağlık bakanlığındaki gibi özel cemaatlara aid okulların 

açılması zamanıdır. 

Nimet ve imkân tepiliyor. 

*Yine Denizlide Süleyman efendi gilinde yurtlarını ziyaret ettik.Muhteşemdi. 

Kendilerine;neden burayı üniversite yapmıyorsunuz,dediğimde; 

-Üniversiteye bugün izin çıksın,buraları hemen okula çevireceğiz.Yurtlarımızı ona göre 

yapıyoruz,dediler. 

Bu durumu dayıma anlattığımda dayım;sen birde Ankaradakini bir gör, dedi. 

Sevinmiştim. 

İşte imkan ve tam da sırası. 

Solcuların itiraz edeceği noktaya cemaat oturdu,Onlara ihtiyaç kalmadı. 

şeytan sağdan geldi. 

*Mesele dershaneler meselesi olmaktan çıkmıştır. 



*Cemaat akp-yi ne kadar etkiler sorusundan daha önemlisi,bu durum cemaatı çok ama 

çok etkiler. 

Akp-nin oyunun her düşmesi,cemaata eksi büyük bir puan olarak yansıyacaktır. 

Arkasına birde beddua eklenerek. 

Kaybeden cemaat olur. 

*Sahabeler bile sıffin ve cemel vakasında hata yapmışlar.Binlerce insan şehid olmuş.Bir 

çok evliya ve alimlerin hak yolda iken saptıklarını ve sapıttıklarını görmekteyiz.Hak 

namına haksızlığa taraftar olan insanlar az değildir.Her insan hata yapabilir. 

Meczub olan cibali babalar –gavurcuklarım-diyerek,dostlarına muhalefet etmiştir. 

*Hoca efendi hayattayken yapılan bu kontrolsüz hata,acaba ya gidince nasıl bir hal alır? 

Onda külli miras ve onları yönetme kavgaları.İnşaallah olmaz. 

Ancak her olmaz olmaz değil. 

*Tayyib İsraillilere dokunmakla yanlış yaptı-diyerek buradan vurmaya çalışanlara 

sormak lazım,kimden yanasınız?Ayıdan mı,dayından mı? 

*Şimdiye kadar fitne tohumları ekildi,şimdiden sonra ise sulanacaktır.Bir müddet sonra 

da dermek için. 

Yaralanmalar oldu,bu yaralar gittikçe hemen kapanmazsa daha da açılacaktır. 

Bu durum başta cemaatın bölünmesine sebeb olacak,hizmet ehli ile,medya ve ekonomik 

yönetimdekilerin ayrıştırılması başlayacaktır. 

Maddeye çok dalındı. 

1970-lerde Süleyman efendigil tenkid edilir,köylerden yiyecek toplamaları kınanırdı. 

Bu cemaat onları çoook geride bıraktı.Holdingleşti.Siyasallaştı. 

Allah daha ziyade versin,istikamet çerçevesinde… 

Basiretli olana düşen ise;ekmemek,ekilmemek,biçilmemek,biçimlenmemek. 

*Cemaatten bir dosta şunu söyledim.Erdoğan chp ve mhp-den yüzde bir almak için çok 

ince noktalara dikkat ediyor.Siz ise oyunuzun yüzde sekiz olduğunu söylüyorsunuz. 

Erdoğan bunu nasıl göz ardı edebilir? 

Erdoğana doğrudan varamayanlar,onun çevresini boşaltmaya çalışıyorlar. 

Yandan ateşe başlanmaktadır. 



*İstemeyerekte olsa iki yazı kaleme aldım,sırf ateşe odun taşımamak için.Ancak ateşin 

devam ettiğini görünce karınca misal su taşıyayım dedim.Bu tehlikeler olmayacak 

değil,izmirde söylentide olsa yapıldı.Ecevite verildiği söylendi 

*Cemaatın belki de çok az bir kısmı,biz akp-ye mahkummuyuz, diye diğer partilere 

işaret etmektedir.Hele hele İstanbul! belediye seçimleri. 

Bazı sözlerimi şimdilik mahfuz tutuyorum.Sonraya bırakıyorum. 

Eğer gerçekten böyle bir durum olursa,zaten kan kaybetmeye başlayan cemaat bu 

durumda söner.Chp-ye oy vermesi halinde kendisiyle ters düşmekle kalmaz,şimdiye 

kadarki gösterdiği kişiliğini,kaybetmiş olur. 

Şimdi erken de görünse parti kurma düşünceleri hizmeti hezimete götürür. 

Sol partilere vermemeye mahkumsunuz.Düşmanla bir olup mevcut partiyi yıkmamaya 

mecbur ve de mahkumsunuz. 

Bu işin şakası bile insanı ürpertmektedir. 

*Cemaatın güç denemesi ve nabız yoklaması mı?Yoksa onun da mı üzerinde bir durum? 

*İfrat hareket kimde olursa olsun vasatı bulamaz.Tefrite gider. 

*Benim Erdoğana bir oy yakınlığım var.Bir duam var.Biri tesbit ikisi tenkidden oluşan 

üç  tanede yazım var. 

*Bu kavgada bir basiret körelmesi görülmekte,basiret bağlanması yaşanmaktadır. 

*Cemaatın bir imtihanıdır bu olaylar.Bir silkelenmedir.İçteki arınma ve alınma 

faaliyetidir. 

*Bölünmelere yol açabilir. 

Müsbet bir değerlendirme ile bu durum bir görev taksim-idir. 

*Münafıklar her boşluğu değerlendirip alevlendirmeye,masumca görünüm altında 

üfleyerek şişirmeye çalışmaktadırlar. 

*Bu kavgadan her iki tarafta zararlı çıkar.Ancak en çok zararı cemaat görür ve de 

gösterir. 

Hükümet yıkılırsa,cemaat onun altında kalır. 

Abdulhamidi yıkanlar,bir asırdır onun altında inlemektedirler. 

Ne hazin değil mi?Tarih tekerrür ediyor… 

At iziyle it  izi birbirine karıştı. 

Basiretli olmak gerek… 



*Bu yazı yazmasını istemediğim.zamana bırakmayı düşündüğüm halde,dostça yazılmış 

bir yazıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

21-12-2013 

 

TERÖR-FİTNE-ANARŞİ 

 

 Bu kazanlar sürekli kaynatılmaktadır. 

 Birilerinin menfaatı burada ve bunlardadır. 

 Küfrün,günahın,tüm kötülüklerin ortaya çıkışı bunlar iledir. 

Tüm güzelliklerin ortaya çıkışı,bunların yokluğu iledir. 

İslamın zuhuru,dünyanın sulhu ile olacaktır. 

İslâm sulh ve barıştır. 

Kötülüğün kökünü daha bil kuvve halinde iken kazıyıp atmalıdır.Tâ ki 

yeşermesin,yeşertilmesin. 

Tarih boyunca bir türlü kavga bitmemiş,gelenler ise hep gitmiş. 

Gelenler kavgayı bitirmemiş,gidenlerden devralmış. 

Ortadoğu uzmanı gazeteci Robert Fisk, baskının hemen ertesinde olay yerinde gördüğü 

dehşet verici manzarayı,Lübnan Kasabı Ariel Şaron'un İsrail Başbakanı seçilmesinin ardından 

yazdığı makalesinde şöyle aktarmaktadır: 

“18 Eylül 1982'de Sabra ve Şatilla kampında bulunanlar için Şaron, ardında şişmiş 

cesetler,tecavüz edilmiş, işkenceye uğramış ve sonra da katledilmiş kadınlar ve bebekler bırakan bir 

kasaptır. Olaydan 18 yıl sonra bugün bu caddelerde dolaşırken katliam manzaraları hala gözlerimin 

önünden gitmiş değil. Biraz ötede Sabra Camisi'ne giden yolda 90 yaşında, beyaz sakalı ve 

pijamaları ile Bay Nouri'yi görüyorum. Ölü bedeninin yanı başında yün başlığı ve bastonu duruyor. 

İlerideki dar sokakta yemek tencerelerinin yanında  yatan iki kadın ceseti var, beyinleri dışarı 

akmış. Kadınlardan birinin karnı yarılmış. Cesetin birkaç metre ötesinde çürüdüğü için bedenleri 

morarmış, adeta bir çöp gibi oraya fırlatılmış bebekleri gördüm... Cesetlerin kuruyan kanları 

üzerinde sinekler uçuşuyor, ölü bedenlerin bileklerindeki saatler ise hala çalışıyordu. Tırmandığım 

küçük rampayı aşabilmek için etrafa dağılmış  ceset parçalarını bir kenara itmem gerekiyordu. 

Biraz ötede ise sırtından hala kan süzülen sevimli bir genç kız yatıyordu.”129 

 Bizdeki pkk terörü ise,farklı hesaplardakilerin ortak birlikleridir. 
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 Pkk 1970-lerin farklı olan sol zihniyetin kalıntılarını temsil etmektedir. 

 Dün fikri kanlı olanların bugün eli ve dili da kanlanmıştır. 

 Silinmez lekeli bir hal almıştır. 

Pkk farklı zihniyetteki kimselerin ortak taşeronudur. 

Özellikle uyuşturucu ticaretini kontrol amaçlıdır. 

1970-lerdeki gibi,halkı sokağa döküp,karşı karşıya getirmek,kaos oluşturarak darbelere 

zemin hazırlamak,hiç olmazsa devletin büyümesini geciktirmektir. 

Dışarıdan İran tarafından vurulduk,içeriden İran-a benzeme,İranlaşma bahanesiyle 

vurulduk yıllardır,hep aynı senaryo uygulandı. 

Belli gazeteler hep bunu yaptı. 

İçerde olan senaryo kurucularının dillerinin bağlanmasıyla,dışarıdakilerinin silahı 

konuşmaktadır. 

Türkiye kültür bakımından batıda Fransa tarafından etkilenmiş,içte İran rüzgarı 

estirilmiş,İngiliz siyaseti şekillendirmiş,İsrail entrikaları yönlendirmiş,Amerika kuruntusu teskin 

etmiştir. 

Bu gün ortaya çıkmıştır ki;İran ve Suriye,İsrail ve Ermenistan,Rusya ve Irak Pkk-ya destek 

olmaktadırlar. 

Özellikle İran ve Suriye pkk-ya destek olmakla belasını aramaktadır. 

Zira Abd oraya saldırmak için bahane aramaktadır.Durumu biz frenlemekle 

geciktirmekteyiz. 

Eğer bizimde frenimiz patlarsa,onlar zarar ederler. 

Bitmeye doğru giden pkk,gözden çıkarılmış gibi. 

Yerine kurulması ve doldurması düşünülen hesaplar devrede. 

Ortadoğu da birbirlerini hazmedemeyip her an istifrağ etmeye ve ettirilmeye  hazır hassas 

nokta olan alevi-sünni ateşi geniş çaplı olarak alevlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Basiretli olunmalı,oyuna gelinmemeli,üzeri muhabbet,kardeşlik,anlayış,birbirini 

hazmetme,konuşma ve yaşamalarını sağlayacak serbestlikler ile sarmalanmalıdır. 

Bunun dışındakiler uyutmaya ve unutturmaya yönelik hareketlerdir. 

Birde bunun içerisinde İran olduktan sonra,sürekli kaşınmaya,kaşındırmaya müsait 

zeminlerdir. 

Terör ve anarşi,Ye’cüc-Me’cücün zuhurudur. 



MEHMET ÖZÇELİK 

22-08-2012 

 

TÜRKİYE’DE SOLCULUK 

 Türkiye-de ve dünyada ancak müzmin olarak Türkiye-de;Sol düşünceli olanların 

inançlarında problem gözükmektedir. 

 Sanki inanç problemi  ve zafiyeti,adeta onları sol düşüncede bir araya 

getirmektedir. 

 Hala hala bitmeyen bir darbe sevdası yatmakta,bütün darbelerde mutlaka ve 

mutlaka tuzu,yağı,her türlü malzemesinde katkısı bulunmaktadır. 

 Fuhuş sektöründe yine çoğunlukla onları görmekteyiz,desteği,savunması,normal 

görmesi öne çıkan özelliklerindendir. 

 Belki içlerinde yüzde beş ateist,sefih ve insani,manevi değerlerden uzak kişiler 

mevcutken,yüzde doksan beşini kendi kontrolleri altında tutmaktadırlar. 

 Bizdeki solculuk,batıdaki solculuk olmayıp,Rusya-daki ateizm tarzı bir 

solculuktur. 

 Dine ve toplumun değerlerine olan karşı tavır her an ve her vesile ile kendisini 

göstermektedir. 

 Kur’an-ı Kerim-de kötü insanların amel defterlerinin soldan verileceği, 

Peygamberimizin;-Sol elle yemeyin,muhakkak ki şeytan sol elle yer. 

 Ve sol elin taharet gibi durumlarda kullanılması düşündürmelidir. 

 Türkiye’deki solcular,1970 yıllarında okurlardı.Ancak ondan sonraki 

dönemlerde;bir kısmı islahı hal ederken,bir kısmı yer altına,uyuşturucu gibi 

menfiliklere bulaştı,bir kısmı Ergenekon çatısı altında önceki dönemlerdeki 

olumsuzluklarını sürdürdüler. 

 1980 yıllarındaki Türk solu,bu gün yerini kürt soluna bırakmıştır. 

 Türkiye-deki solcular kendilerini yenilememekte,kısır kalıp,toplumu da kısır 

bırakmaktadırlar. 

 Avrupa sosyalist enternasyonel bile bu solu içinden ihraç etmeyi düşünmektedir. 

 Solculuk kavramının içi doldurulmamaktadır.Boşluğa kurşun sıkılmaktadır. 

 Türkiye-de solculuk,sloganlarla yürütülmeye çalışılan solculuktur. 



 1980 öncesi sık sık yapılan fakirlik edebiyatı,bu gün tutarlı olmayışını ortaya 

koymuştur. 

 Türkiye-deki solcular kendilerini test etmelidirler. 

 Kavga ve hırçınlıklar ile,üretime değil tüketime yönelik hareketlerle solculuk 

yürümez. 

 68 kuşağı solculuğun kemikleşmesinde kötü örnek olmuştur.İyi ve faydalı bir 

kuşak değildir.Tıpkı İttihat ve terakki üyelerinin yıkıcı tavırları gibi. 

 Solculuk yapmaya değil,yıkmaya yönelik bir faaliyettir. 

 Devrim ve devirme hareketi olup,ıslah ve düzeltme faaliyeti değildir. 

 Solcular içerisinde 40 yaşını aşmış olanlar kabre biraz daha yaklaştıkları 

için,solculuğun bir dava olmadığını bizzat görüyorlar. 

 Solcu bir öğretmen 25 yıl sonra,emekli olduğunda arkadaşına şu sözü söylemişti; 

 -Biz bunca yıl kandırılmışız.Bizim sırtımızdan birileri saltanatını sürdürmüşler. 

 İnanmıştım,isimli kitabın yazarı olan bir subay,hayalinde kurduğu cennet olan 

Rusya-ya gittiğinde öyle olmadığını görmüş ve pişmanlığını –inanmıştım-kitabıyla itiraf 

etmişti. 

 Nazım Hikmet-te bundan farklı değildir. 

 Bugün kominizmin beşiği olan rusyanın kremlin sarayının bahçesinde papazlar 

dolaşmakta,on bin kişilik camiler yapılmakta,hacca binlerce insan gönderilmekte,İslâm 

birliğine girmek için çaba göstermektedir. 

 Rusya-daki sol zihniyet bir asır sonrada olsa yıkılmışken,bizdeki solculuk hala 

kısır bir döngü içerinde dönmektedir. 

 Türkiye-deki solcular üzerlerindeki olumsuz intibaları silecek,olumlu ve güzel 

davranışlar içerisinde bulunmalıdırlar. 

 Halktan ve değerlerinden kopuk yaşamamalıdırlar. 

MEHMET ÖZÇELİK 

17-11-2012 

  

 

 

 



VAZİFEMİZ 

 Bir zamanlar emir ile susanlar,şimdilerde ise yine bir emir ile silahlandılar,hep 

birden hücuma geçtiler. 

Tetikçilerin hedefi toplumda kaos oluşturmaktır. 

Bu beni o kadar rahatsız etmemektedir. 

Zira herkes kendi tinetinin gereğini yapacaktır. 

Ancak bizi üzen durum;temiz görünen ve bilinen insanların bu kirli insanlarla iş 

birliği yapıp,çamura batmalarıdır. 

Cemaatın –inşaallah gerçekte olmasa görüntüde de olsa- bir asırdır kavgalı 

olduğu chp ile bir araya gelip,ittifak edebiliyor. 

Nerede mi? 

İnançlı,güvenilir,şimdiye kadar benzeri ve hizmeti olmamış bir insanı al aşağı 

etmede…  

Hoca ta Pensilvanya-dan Taksim yürüyüşüne katılıp ölen bir genç için ballı bir 

taziye mektubunda bulunurken,ölen şehit polisler için,Suriye için,mısır için aynı 

hassasiyeti göstermiyor! 

Düşündürücü değil mi? 

Sen bir devlet adamı mısın?Seni niye ilgilendiriyor?O da çamura bulanmış, 

şaibeli  insanlarla el ele vermek suretiyle ve de hassas bir dönemde.Bu neyin nesi? 

Hassas ve dikkatli olması gereken hoca,maalesef ateşe odun taşımaktadır..!! 

*Vitrindeki cemaat ile,gerideki cemaatı birbirinden ayırmak gerekir. 

Vitrindeki cemaat hiç hoş görünmüyor.Ancak gerideki çok az bir kısmı temsil 

etmektedir. 

Gerideki ya suskunluğundan,ya hayretinden,ya da bocalayışından suskun 

kalıyor. 

Nifak tohumları hızla saçılıyor,maalesef diğer yandan da sulanıyor,bilerek veya 

bilmeyerek… 

*Milletin basireti büyük geçinenlerin basiretini geçti.Memnun edici ve darbeyi 

zorlaştırıcı bir durum. 

Hadiste:”Ümmetim sapıklık üzerine birleşmez.” 

Cemaat hiç olmazsa,toplumun nabzını göz ardı etmemelidir. 



*30 mart seçimleri için ,bir 31 mart vakası  tertiplenmektedir. 

Cemaat bunun neresindedir? 

Cemaat ve hoca kırk yıllık milletten kazandığı teveccühü zedelemiş,hiç olmazsa 

yanlışa destek olmamakla tarih nazarında nefretle anılmamalıdır. 

Şimdiye kadar menfilere karşı bile savunulan cemaat ve hoca,bundan sonra ne 

kadar rahat savunulabilecektir? 

Destek oldukları mı?Onlar aynı zihniyetlerine devam edeceklerdir.Yüzler yine 

milletten yana dönülecektir.!!! 

Başta hoca ve cemaat taraftırlar.Yakıp yıkan,darbe heveslileri ve dış güçlerin 

istekleri doğrultusunda taraf olunmuştur. 

At izi ile it izi birbirine karışmış,ortak sloganları ise;Erdoğan gitmelidir. 

Bir asır önce Abdulhamid aleyhine başlatılan saldırı,bugün cemaatın yayın 

organları tarafından da aynısı yapılmaktadır. 

Abdulhamide yapılan  istibdat isnadı aynen Erdoğana da yapılmaktadır. 

Bir çok konuda benzerlik arzetmektedir. 

Bir cemaatın tüm yayın organlarıyla birlikte 360 derece bu kadar çabuk 

değişeceği akıl ve havsalanın almayacağı bir durumdur. 

“Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş 

deprem yakalayınca Musa dedi ki: «Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce 

helâk ederdin. İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günah) yüzünden hepimizi 

helâk edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini 

saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin, bizi bağışla ve bize 

acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!”130 

Asrın sahibi ve sözcüsü olan Bediüzzaman bu hastalıkları önceden teşhis ve tesbit 

etmiştir.Bir bakalım; 

“Dediler: "İttihada şedit bir muarızdın. Neden şimdi sükût ediyorsun?"  

            Dedim: "Düşmanların onlara şiddet-i hücumundan. Düşmanın hedef-i hücumu, 

onların hasenesi olan azim ve sebattır ve İslâmiyet düşmanına vasıta-i tesmim olmaktan 

feragatıdır.  

           "Bence yol ikidir: mizanın iki kefesi gibi. Birinin hiffeti, ötekinin sıkletine geçer.        

Ben tokadımı Antranik ile beraber Enver'e, Venizelos ile beraber Said Halim'e 

vurmam. Nazarımda vuran da sefildir."  

Dediler: "Fırkacılık lâzım-ı Meşrutiyettir."  

Dedim: "Bizdekilerde hutut-u efkâr telâki için mütemayilen imtidada bedel, münharifen 

gittiğinden, nokta-i telâki vatanda, belki kürede görülmüyor. Vücut-adem gibi, birinin 
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vücudu ötekinin ademini ister.  

"İnat, bazan müfrit fırka müteassıplarına, dalâl ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine 

yardım etse, melek der, rahmet okutur. Ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir 

der, lânet eder. Su-i zan ve hüsn-ü zan nazarıyla, dürbünün iki tarafı gibi leh, aleyhtar... 

Vâhi emareyi bürhan, bürhanı vâhi emare görür.  

"İşte şu zulümdür   -"İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlimdir." 
131

-sırrını 

gösterir. Zira, hayvanın aksine olarak, kuvâ ve meyilleri fıtraten tahdit edilmemiş; 

meyl-i zulüm hadsizdir. Lâsiyyemâ, ene'nin eşkâl-i habisesi olan hodgâmlık, hodfikirlik, 

hodbinlik, hodendişlik, gurur ve inat o meyle inzimam etse, öyle ekberü'l-kebâiri icad 

eder ki, daha beşer ona isim bulmamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi, cezası 

da yalnız Cehennem olabilir.  

"Meselâ, birisinin bir sıfatından darılsa, mecma-ı evsaf-ı mâsume olan şahsına, hattâ 

ehibbâsına, hattâ meslektaşına zulmünü teşmil eder. 'ya -"Hiçbir 

günahkâr başkasının günahını yüklenmez." 
132

 

-karşı temerrüd eder.  

"Meselâ, muhteris bir intikam veya müntakim bir hilâfla bir kere demiş: 'İslâm mağlûp 

olacak, kalbi parçalanacak.' Sırf o mürâi ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan meş'um 

sözünü doğru göstermek için, İslâm mağlûbiyetini, İslâm perişaniyetini arzu eder, 

alkışlar, hasmın darbesinden mütelezziz olur. İşte şu alkışı ve gaddar telezzüzüdür ki, 

mecruh İslâmı müşkül mevkide bırakmış. Zira hançerini İslâmın ciğerine saplamış olan 

hasım, 'Sükût et' demiyor. 'Alkışla, mütelezziz ol, beni sev' diyor, onları misal 

gösteriyor.  

"İşte size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdeki mizan tartabilir. " 

- Buna kıyas et. - 

Denildi: "Mağlûbiyet mâlûmdu, biz bilirdik. Bilerek bizi belâya attılar."  

Dedim: "Acaba Hindenburg gibi dehşetli insanlar nazarına nazarî kalmış olan gaye-i 

harp, sizin gibi acemîlere nasıl malûm ve bedihî olabilir? Acaba fikir dediğiniz şey 

(el'iyazü billâh) arzu olmasın? Bazan zâlimane intikam-ı şahsî, arzuya fikir suretini 

giydirir.  

"Yahu, pis bir çamura düşmüşsünüz, misk ü anber diye yüzünüze gözünüze 

bulaştırmaya ne mânâ var?"  

İşte misâlîlerin münevver gece meclisinde ve dünyevîlerin muzlim gündüz mahfelinde 

akıldan akma değil, kalbde çıkan beyanatım: İstersen kabul et, istersen etme; anlamak 

şartıyla.  

İster al gûş-i kabul-i câne, ister hiddet et.  

• • •  

Bir şey daha kaldı; en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize 

karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. 

Ehl-i ilmin bir kısmında bir enâniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette 

enâniyetlidir; çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da, nefsi, o ilmî 

enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı 
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muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, 

nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, 

Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder-tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, 

onlar gibi satılsın. Halbuki, bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:  

Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, 

vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır 

veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ 

vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı 

bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâkıs bir 

taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-

i Nur eczaları Kur'ân'ın tereşşuhâtıdır; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz 

bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhâtını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. “
133

 

           *Zamanın ilcaatıyla zaruretler ortalıkta zannederek bazı hocaların bid'alara 

taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek "Zaruret var"             -

Zaruretler mahzurlu şeyleri mübah kılar. -zannıyla hareket eden o biçarelere 

vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare, zaruret derecesine 

girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha 

evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur 

getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar Nur 

talebesi olduğu halde, yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, 

zulümlerine tahammül ediyorum.  

Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakit de onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 

Âsâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler 

itibarıyla, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.”
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*”Aziz kardeşlerim, siz kat i biliniz ki, Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları 

vazife, ru-yi zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için, dünyevi 

merak aver meselelere bakıp, vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 

Dördüncü Meselesini çok defa okuyunuz; kuvve-i maneviyeniz kırılmasın.  

Evet, ehl-i dünyanın bütün muazzam meseleleri, fani hayatta zalimane olan düstur-u 

cidal dairesinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek 

cihetiyle, kader-i İlahi, onların o cinayetleri içinde, onlara bir manevi cehennem veriyor. 

Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki 

hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel 

celladının, hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehl-i imanın saadet-i ebediyelerine birer 

vesile olduğunu, iki kere iki dört eder derecesinde kat i ispat etmektedir. Şimdiye kadar 

o hakikati göstermişiz.  

Elhasıl: Ehl-i dalalet, muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler, ölüme karşı 

nur-u Kur'ân ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi-muvakkat olduğu için-bizim 

meselemizin en küçüğüne-bekaya baktığı için-mukabil gelmiyor. Madem onlar 

divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar; biz, neden 

kudsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz?”
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*”Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lâkaydlıkta nefsin dizginini bırakmamak 

için, nifâkın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer 

tâyin edilseydi, maslahat-ı irşâd-ı umumi zâyi olurdu.”
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*”Risâle-i Nur, nifak ve şikâkı, tefrikayı, fitne ve fesâdı kaldırıp, kardeşliği, uhuvvet-i 

diniyeyi, tesânüd ve teâvünü yerleştirir. Risâle-i Nur mesleğinin bir esâsı da budur.”
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*"Ehl-i dünya ve ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet ve ehl-i nifak rekâbetsiz bir sûrette ittifak 

ettikleri halde, neden ehl-i hak ve ehl-i hidâyet rekâbetli ihtilâf ediyorlar?" 

Mühim ve müthiş bir sual: Neden ehl-i dünya, ehl-i gaflet, hattâ ehl-i dalâlet ve ehl-i 

nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde, ehl-i hak ve ehl-i vifak olan ashab-ı diyanet ve 

ehl-i ilim ve ehl-i tarikat, neden rekabetli ihtilâf ediyorlar? İttifak ehl-i vifakın hakkı 

iken ve hilâf ehl-i nifakın lâzımı iken, neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya 

geldi?  

Elcevap: Bu elîm ve fecî ve ehl-i hamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin pek çok 

esbabından, yedi sebebini beyan edeceğiz.  

BİRİNCİSİ: 

Ehl-i hakkın ihtilâfı hakikatsizlikten gelmediği gibi, ehl-i gafletin ittifakı dahi 

hakikattarlıktan değildir. Belki ehl-i dünyanın ve ehl-i siyasetin ve ehl-i mektep gibi 

hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile 

meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri taayyün edip ayrılmış. Ve o 

vezâif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddî ücret ve hubb-u cah ve şan 

ve şeref noktasında teveccüh-ü nâstan alacakları 
Haşiye1

 mânevî ücret taayyün etmiş, 

ayrılmış. Müzâhame ve münakaşayı ve rekabeti intaç edecek derecede bir iştirak yok. 

Onun için, bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler, birbiriyle ittifak edebilirler.  

Amma ehl-i din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise, bunların herbirisinin vazifesi 

umuma baktığı gibi, muaccel ücretleri de taayyün ve ta-hassus etmediği ve herbirinin 

makam-ı içtimaîde ve teveccüh-ü nâsta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassus etmiyor. 

Bir makama çoklar namzet olur. Maddî ve mânevî herbir ücrete çok eller uzanabilir. O 

noktadan müzâhame ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilâfa tebdil eder.  

Haşiye 1:İhtar: Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla 

hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer. Şan ve şeref arzusuyla teveccüh-ü 

nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir 

mücazattır. Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccüh-ü nâs ve şan ve 

şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür 

tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, 

belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır. Şöhretperestlerin ve şan ve şeref peşinde 

koşanların kulakları çınlasın!  
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İşte bu müthiş marazın merhemi, ilâcı, ihlâstır. Yani, hakperestliği nefisperestliğe 

tercih etmekle ve hakkın hatırı, nefsin ve enâniyetin hatırına galip gelmekle, 

-- "Benim mükâfâtımı vermek ancak Allah'a aittir."
138

  

- sırrına mazhar olup, nâstan gelen maddî ve mânevî ücretten istiğnâ etmekle 
Haşiye1

 

-"Peygambere düşen, ancak tebliğ etmekten ibarettir." 
139

- sırrına 

mazhar olup, hüsnü kabul ve hüsn-ü tesir ve teveccüh-ü nâsı kazanmak noktalarının 

Cenâb-ı Hakkın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil 

olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa 

muvaffak olur. Yoksa ihlâsı kaçırır. 

Haşiye 1: Sahabelerin senâ-i Kur'âniyeye mazhar olan îsâr hasletini kendine rehber 

etmek, yani, hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i 

diniyenin mukabilinde gelen menfaat-i maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden, 

sırf bir ihsan-ı İlâhî bilerek, nâstan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin 

mukabilinde de almamaktır. Çünkü, hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada birşey 

istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın. Çendan hakları var ki, ümmet onların maişetlerini 

temin etsin. Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği 

vakit de "Hizmetimin ücretidir" denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârâne, başka 

ehil ve daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek, 

  "Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile onları 

kendi nefislerine tercih ederler." 
140

sırrına mazhariyetle, bu müthiş tehlikeden kurtulup 

ihlâsı kazanabilir. “
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MEHMET ÖZÇELİK 

13-03-2014 
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VUR DE VURALIM!!! 

 Mhp hortladı mı? Hortlatılmaya mı çalışılıyor? 

 Yoksa bu durum onun zaten kanında mı var? 

 Yoksa önemsiz deyip,bu onların az bir kısmı mıdır? 

 1970 yıllarında zaten vurmuş,milletin darbelerle vurulmasına sebep olmuşlardı... 

 Oysa Mhp-nin 1980-den bu yana en önemli başarısı, oyuna gelmemiş olmasıdır. 

 Chp-de nasıl ki yüzde beş oranında yüzde doksan beşi dengeleyen ve kontrol eden 

menfi insanlar var ise,aynı olay Mhp-de de bulunmaktadır. Bunlar diğer yüzde doksan 

beşi kontrol edip sevketmektedir. 

 Vur de vuralım,kafası,işte bu yüzde beşin kısır kafasıdır. 

 Cahiliyet döneminin,güdülme zihniyetinin bir ürünüdür. 

 Kimi vuruyorsun,kime vuruyorsun!!! 

 Haddini bil... 

 Artık 1970-lerde değiliz.Millet uyandı.Komplocuları çok iyi tanıyor.Aynı silahın 

hem sağ ve hem de sol için kullanıldığı çok açık ve net olarak bilinmektedir. 

 Ergenekon terör örgütünün sağdaki kolu,Vur de vuralım,zihniyetidir. 

 “Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlûp olduğunuz zaman kuvvete 

müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı...” 

 *Vur de vuralım... 

 Dağa çıkalım! 

 Eşkıya olalım! 

 Eşkiyaya inat,eşkıya kalalım! 

 İnenlere inat,dağa kaçalım! 

 Silah alalım! 

Dağdan vuralım! 

 Herkesi dağ-layalım! 

 Menfi milliyetçilik yani ırkçılıkta nefsani bir zevk bulunmaktadır. 

 Irkçılık bir kanser hastalığıdır.Tedavisi mümkün değildir. 

 Esas olan milliyetçilik midir yoksa mukaddesat mıdır? 



 Hangisi önceliklidir?Hangisi hangisine basamaktır? 

 Yoksa mukaddes midir milliyetçiliğe feda edilecek olan? 

 “Gençlik uykusu içinde öyle bir şarap içiriyorsunuz ki, o şarabın humârı pek 

elîm, pek dehşetlidir. Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i milliye 

uğrunda çok mukaddesâtı feda ediyorsunuz? O Türkçülük menfaati, Türklere bu 

suretle midir? Yüz bin defa el'iyâzü billâh!”
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 Gençlik sarhoşluğu içinde olanları besleyen bir uyuşturucudur ırkçılık. 

 “Altıncı kısım ki gençlerdir; onların iyilerine karşı ciddî uhuvvetimiz var, senin 

gibi mülhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok. Çünkü ilhâda giren ve Türkün 

hakikî bütün mefâhir-i milliyesini taşıyan İslâmiyet milliyetinden çıkmak isteyen 

adamları Türk bilmiyoruz, Türk perdesi altına girmiş frenk telâkki ediyoruz. Çünkü, 

yüz bin defa Türkçüyüz deyip dâvâ etseler, ehl-i hakikati kandıramazlar. Zira fiilleri, 

harekâtları, onların dâvâlarını tekzip ediyor.” 

 “Bu gençlerin gençlikleri eğer daimî olsaydı, menfi milliyetle onlara içirdiğiniz 

şarabın muvakkat bir menfaati, bir faydası olurdu. Fakat o gençliğin lezzetli sarhoşluğu, 

ihtiyarlıkla elemle ayılması ve o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıyla, o 

şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak ve o lezzetli rüyanın zevÂlindeki elem 

ona çok hazin teessüf ettirecek. "Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür gitti. Hem müflis 

olarak kabre gidiyorum. Keşke aklımı başıma alsaydım!" dedirecek. Acaba bu taifenin 

hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir zamanda muvakkat bir keyif görmek için, pek uzun 

bir zamanda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i dünyeviyeleri ve lezzet-

i hayatiyeleri, o güzel, şirin gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nimeti 

sefahet yolunda değil, belki istikamet yolunda sarf etmekle, o fâni gençliği ibadetle 

mânen ibka etmek ve o gençliğin istikametiyle dâr-i saadette ebedî bir gençlik 

kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle!” 

*İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir.Hepsi saçın düzeltilmesine hizmet 

ederler.Tarağın tüm dişleri aynı değildir. 

 Ve de çarkın dişleri gibidir.Aynı hedefe yönelirler. 

 Osmanlıyı başarılı kılan Türk milliyetçiliğinin öne çıkması değil,İ’la-yı 

kelimetullah idi.Allah’ın yüce ismi öne çıkartılmaktaydı. 

 Osmanlılık çatısı altında 73 millet çok iyi yaşıyordu. 

 Bugün ateşe benzinle gidilmektedir. 

 Bunun da zamanı varmış,zamanı gelecekmiş. 

 1970-ler gibi mi? 
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 Millet düzlüğe çıkınca veya bir çok şey tam deşifre olunca olsa gerek!!! 

 “Bir mü’min bir delikten iki sefer ısırılmaz.” 

Türkiye’nin içte iki ve dıştaki prangaları çatlamaya başladı. 

 Darbeci zihniyet ve ona çanak tutanlar... 

 Türkiye;-Vur de vuralım-,-öl de ölelim-lerin değil,-adam olan ve olacakların 

beldesidir. 

 *Bu milliyetçilik nasıl bir milliyetçiliktir? 

 Rahmetlik Muhsin Yazıoğlu’nun temsil ettiği milliyetçilik mi, Alparslan 

Türkeş’in temsil ettiği mi?Yoksa nasıl bir milliyetçilik??? 

 Türkeş vefat ettiğinde ilk işim hafta başında okula giderek,ülkü ocaklarının 

ikinci temsilcisi olan arkadaşı ziyaret edip,baş sağlığı dilemekti. 

 Öyle de yaptım.Ancak çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştım.Zira arkadaş; 

-‘Boş ver hocam,iyi ki öldü.Yoksa tüm ülkücüleri Atatürkçü yapacaktı.’ 

MEHMET ÖZÇELİK 

30-03-2013 

 

 

YÜZDE ALTMIŞ-YETMİŞ OLMADIKÇA... 

 “Mısır’da halkın yüzde 63,8’inin desteğini alan ülke tarihinin ilk demokratik 

anayasası Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 

Anayasanın yürürlüğe girmesiyle Mursi, daha önce bir kararname ile üzerine aldığı 

yasama yetkisini Şura Meclisi’ne devretti. Şura Meclisi, kanun çıkarmakla görevli olan 

alt kanat Halk Meclisi seçimleri yapılıncaya kadar bu görevi üstlenecek. Mursi’nin kısa 

süre içinde Halk Meclisi seçimleri için de bir tarih açıklaması bekleniyor. Dün toplanan 

Şura Meclisi’nde Mursi’nin atadığı 90 milletvekili yemin ederek görevine başladı. Daha 

önceki yasalara göre 270 sandalyeli Şura Meclisi üyelerinin üçte biri cumhurbaşkanı 

tarafından atanıyor. 

İki ayak olarak gerçekleştirilen anayasa referandumunda halkın yüzde 63,8’i 

‘evet’ oyu kullanırken, ‘hayır’ oyları yüzde 36,2’de kaldı. Ancak katılım oranının yüzde 

32 civarında olması muhalifler tarafından anayasanın halkın genel teveccühünü 

kazanmadığı şeklinde yorumlanıyor. Muhalifler yeni anayasanın İslamcı ve 



antidemokratik olduğunu, anayasayı hazırlayan Anayasa Komisyonu üyelerinin tüm 

toplum kesimlerini temsil etmediğini öne sürüyor.”
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 İslâmın zeki bir evladı olan Mısır,İngiliz siyasetine denk bir siyaset 

sürdürmektedir. Çünkü siyaseti,dünya siyasetini elinde tutan İngilizden öğrenmektedir. 

 Türkiye ise,aynı manadaki bir başarıyı elde edebilmesi için,mevcut  %  51-

lerdeki oyunu, % 60-70-lere çıkarması gerekmektedir. 

 Bunu başarırsa,islâm alemi çapındaki bir İttihad-ı  İslâmın tesisinde de başarılı 

olabilir. 

 Buda halkın üçte ikisine yakını demektir. 

 Olumsuz bir görüşte olan bir insan dahi,başındakinin dürüst ve iş yapan,kendi 

rahatını temin eden bir kişi olmasını ister,onu destekler. 

Bu konu ile ilgili tesbitinde Bediüzzaman şöyle der: 

“İttihad-ı İslâm Partisi, yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, 

şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet 

etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki 

siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti 

başa geçmemek lâzımdır.”
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 Bediüzzamanın da belirttiği gibi; Yüzde altmış yetmiş tam mütedeyyin ve dindar 

olmadıkça İslâm namına bir parti kurulamayacağı gibi, zarar da verecektir. Yıllardır 

şahit olunan uygulamalar da bunu te’yid etmektedir. Bu bir övmek veya diğerini 

yermek değildir. Bir gerçeği söylemek gerekirse; Kur’an Kursları ve İmam-Hatipler 

Rahmetli N. Erbakan’ın döneminden ziyade, diğer dönemlerde açılmış, aksine onun 

döneminde kapattırılıp, zarar görülmüştür. 

Şimdiki ifadeyle; Demokrasi denilen normal aletin işleyişi Menderes ve Demirel 

dönemlerinde uygulamaya konulmuş, Turgut Özal’ın dönemindeki ANAP’ıyla da 

Menderes döneminde aralanan kapı açılmıştır.
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 Erdoğan dönemi ise bu demokrasinin maddi ve manevi her iki dönemdekini de 

katlayarak sürmesidir. 

 *Türkiye’deki zincirler çözülünce,İslâm dünyasında özellikle arap dünyasındaki 

zincirlerde çözülmeye başladı. 

-1920-23 arasında yüzde 2,5 katılımla mecliste kabul söz konusu iken,öncesi ve 

özellikle sonrasında büyük artışlar olmaktadır.Yüzde yüzlere kadar. 
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1931-de ’20 milletvekili köylü ve ameleden seçiliyor,sırf halka sempatik 

görünüp,mesaj vermek için,amaçlı olarak. 

Atatürkü benimsemeyen bir kısım ittihatçıların seçimlere girmesinin önü 

kesiliyor.Böylece 1923-te istenilen sonuç elde edilmiş oluyor. 

Tam bir çalkantılı ve entrikalı dönem. 

Grup toplantıları gizli yapılarak,sesin dışarıya sızması engelleniyor.Ve seslerin 

kısılması sağlanıyor.İtiraz yok. 

Tam bir senaryo.İstenilen seçiliyor,mecliste muhalefet olmuyor. 

Mecliste balkan doğumlu çok sayıda insanın olması düşündürücü. Selanik, 

Manastır gibi. 

Meslekleri;Hakim,Savcı,asker,avukat,üniversite hocası. 

Meclis gibi bir çok arşivin açılmamasına rağmen,sızan sızıntılar neticesinde 

(bak.Tek partinin iktidarı.Ahmet Demirel) görülmektedir ki; 

“Doğu ve güneydoğunun tek parti döneminde tamamen meclis dışına itildiğini 

görüyoruz.DP’yle birlikte yeniden kuruluyor bu bağ” 

Dp-nin başarısının sırrı da burada yani millete ve doğuya dönmesindedir. 

Süleyman Demirel de bunu çok iyi kullandı. 

Bugünkü Chp,hala tek partinin chp’sidir. 

“Cumhuriyet rejimi kurulurken,dindarlar ve Kürtler siyaset dışında kaldı.” 

Daha doğrusu zorla ve cebirle bırakıldı. 

 

*Üstadımızdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çalıştığını sorduk.  

Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara 

gelecek. Halbuki, Halk Partisi İttihatçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem 

Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on 

beş senede yaptığı icraatının kısm-ı âzamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil 

Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.  

Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu 

vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist 

olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. İşte bunun için, 

hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara 

gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya 

çalışıyorum" dedi.  

"Milletçilere gelince: Eğer bu partide sırf İslâmiyet esas olsa, Haşiye Demokrat Partiye 



yardım ettiği gibi, muhalif ve muarız olmayarak, iktidara gelmesine çalışmaz. Eğer bu 

parti, ırkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki 

ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O 

zaman, Hürriyetin başında olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti aleyhine bir 

milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler 

boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu 

vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebîye istinad ile masum Türk 

milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, 

Kur'ân ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin 

iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum" dedi. “ 
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* Dediler: "Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana 

çıkmak lâzım."  

Dedim: "Evet, lâzımdır. Fakat kat'î bir şartla ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hâmiyet-i 

diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. 

Birincisi hatâ da etse, belki ma'fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes'uldür."  

Denildi: "Nasıl anlarız?"  

Dedim: "Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih 

etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar 

zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine 

aleyhdarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.  

"Meselâ, iki adam dövüşürler. Biri, zayıf düşeceğini hissederken, elindeki Kur'ân'ı 

kavîye uzatmakla himayesini davet edip, kavî bir ele vermek lâzımdır. Tâ beraber 

çamura düşmesin, Kur'ân'a muhabbetini, hürmetini göstersin, Kur'ân'ı, Kur'ân olduğu 

için sevsin. Eğer kavînin karşısına siper etse, himayet damarını tahrik etmeye bedel, 

hiddetini celb eder. Kur'ân'ı kavî bir hâdimden mahrum bırakmakla, zayıf bir elde 

beraber yere düşerse, o Kur'ân'ı kendi nefsi için sever demektir.  

"Evet, dine imale etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife-i diniyelerini ihtar etmekle 

dine hizmet olur. Yoksa "Dinsizsiniz" dese, onları tecavüze sevk etmektir. Din dahilde 

menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset namına istifade 

edildi zannıyla şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menfi siyasetçilerin 

fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslâmın en şedit hasmıdır ki, 

hançerini İslâmın ciğerine saplamıştır." 
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* “Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir 

dalaletle kalplerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi: Nurdur, 

nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla 

hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden 

daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe 

girer, saklanır: nifaka inkılap eder. Hem nur, hem topuz.. ikisini, bu zamanda benim 

gibi bir âciz yapamaz. Onun için bütün kuvvetimle nura sarılmağa mecbur 
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olduğumdan, siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor. Amma 

maddî cihadın muktezası ise: o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ehline göre kâfirin 

veya mürtedin tecavüzatına set çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer 

yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok!”
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*Şeriatta devlete isyan edilmez. İsyan edenlere bâği denilir. Kendileri ikaz edilir, 

dinlemezlerse öldürülürler.  

*Bu gün islâm dünyası tam bir parçalanmışlık içerisinde baharı beklerken adeta 

kışa döner gibi bir görünüm vermektedir. 

*”Alem-i insaniyette ve İslamiyette, üç muazzam mesele olan, îman ve şeriat ve 

hayat'tır. İçlerinde en muazzamı îman hakîkatleri olduğundan, bu hakaik-ı îmaniye-i 

Kur'aniye başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabî ve alet edilmemek ve elmas gibi o 

Kur'an'ın hakîkatlerini, dîni dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında, cam 

parçalarına indirmemek ve en kudsî ve en büyük vazife olan îmanı kurtarmak hizmetini 

tam yerine getirmek için, Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayetşiddet ve nefretle 

siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu on sekiz senedir, o 

kadar muhtaç olduğum halde, siyasete, hayat-ı içtimaiyeye temas etmemek için 

hükûmete karşı birtek müracaatım olmadığı gibi, bu sekiz-dokuz aydır, küre-i arzın bu 

herc ü mercini birtek defa ne sual ve ne de merak ettim.”
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İnşaallah bu sancı yeni bir doğumun ve doğuşun sancısı olacaktır. 

Türkiyedeki hükümet-cemaat kavgaları da,üç mesele olan iman-hayat-şeriattan 

üçüncüsü olan şeriata yani İslam dünyasının yönetimde etkin olmasına geçişteki bir 

sancıdır. 

Genelde de İslam dünyasının ittihadına doğru bir gidiştir. 

Ancak -maalesef- bunun gerçekleşmesini engellemek için içte ve dışta öncesinde 

yapılan entrikaların daha kapsamlı olarak yapıldığı görülmektedir. 

Hükümet sağdan vurulmaktadır. 

Şu durumda siyasetçilerin yani hükümetin yapması gereken ayak bağı olacak 

durumları göz ardı etmeden % 60-70 – i yakalamasıdır. 

MEHMET ÖZÇELİK 

25-01-2014 
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