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Başağaçlı Raşit Tunca – Karoglan Hoca Kimdir? Biyografisi 

 

isim : Raşit Tunca 

Göbek ismi : Selim 

Soy Lakabı : Haceliler 

Nick isimleri : Karoglan veya Kar©glan ve imageman 

Baba ismi : Mustafa 

Anne ismi : Rabia 

Doğumu : 1970 Başağaç 

 

Eğitim: 

 

ilkokul : 1976 -1981 Başağaç 
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Ortaokul Lise : 1981 -1988 Sandıklı İmam Hatip Lisesi 

13.06.1988 de 8.25 Diploma notu iyi derece ile Mezun oldu. 

Yüksek Okul Üniversite : 1988 -1989 AÜHF – AYO(Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Adalet Yüksek Okulu) 

1989 da üniversiteyi 2. dönem sonunda yarım bırakıp terketti, 

ve 1989 yazında Avusturya ya Seyahati. 

Mesleki Eğitim : Elektrik Teknisyenliği EBT ve EIT 

Sigmundsherberg Austria 

Lehrabschlussprüfung 1 : 

Elektrobetriebstechniker 25.01.2006 mit bestanden – 

Landesberufsschule Wiener Neustadt 

Lehrabschlussprüfung 2 : 

Elektroinstallationstechniker 24.06.2006 mit bestanden – 

Landesberufsschule Stockerau f Elektrotechnik 

 

HAYAT HiKAYESi 

 

ilkokulu Başağaç köy ilkokulunda tamamladı. ortaokul ve Lise 

eğitimini “Sandıklı imam Hatip Lisesi” nde tamamladı. Lise 

eğitimi sırasında, okulunda açılan “parasız devlet yurdu” 

sınavına girdi ve kazandı, ve son sınıf birinci dönem sonuna 

kadar yurtta kaldı. ikinci dönemde üniversite imtihanlarına, 

daha rahat bir ortamda hazırlanabilmek için tekrardan eve 

çıkdı. 1988/89 ÖSS Sınavından AÜHF-AYO (Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi – Adalet Yüksek Okulu) nu kazandı ve 

Üniversite eğitimi için Ankara’ya gitti. 

 

ÖKSÜZ 

1988 de Babasının vefatı 
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ANKARA: 

 

Yüksek Okul Eğitimi için Ankara’ya gitdi. ilk defa bir 

akrabasının yanında Keçiören gazino durağı ile şose durağı 

arasında bir apartmen de ~ 3 – 4 hafta kaldı. 

Sonra paralı özel yurt ‘RESA’ yurdunda Ulusda kaldı. 

Daha Sonra Balgat taki Devlet Paralı Yurdunda kaldı. 

 

AiLE: 

 

1990 senesi sonunda Evlendi. 2 Tane Çocuğu var, biri Oğlan 

biriside Kız. 

 

HAC ve UMRE : 

 

1997 de Hac ve Umre ziyaretini, Annesiyle beraber (Krems – 

Hezogenburg Camisi) Avusturya Milli Görüş Teşkılatı Hac 

Organizasyonu Kafilesi ile birlikte Yaptı. 

 

DiNi ve TASAVVUFi HAYAT: 

1991 senesinde Tarikatı Burhamiye ye intisab etti. 

1992 de Nakşebend Tarikatına intisab etti. 

~ 2003 -2004 arasinda Dusukiye Tarikatına intisab etti. 

Tasavvufi hayat Yolculuğunda, Raşidi Tarikatını Kurdu. 

Halen Tasavvuf Yolunda Raşidi Tarikatı’nın Kurucusu ve imamı 

olaraktan, yoluna devam ediyor. 
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AVUSTURYA: 

1989 da Avusturya da Schrems Taş ocağında 

(Schrems,Hatberg 1) işci oldu (Wiener Baustof Werke). 

Daha Sonra Firmasi iki defa el degiştirdi Poschacher 

Natursteinwerk oldu. 

Daha sonra Taş ocağından Çıkışını aldı. 

iki defa, yaklaşık altışar ay Büyük Kasap 

“Gresinger”(Oberösterreich in Perg) de çalıştı. 

Mesleki Eğitim yaptı [Ausbildung Elektrobetriebstechniker 

(Endüstriyel Elektrikci)], mezun oldu ve Dimlomasını aldı. Ve 

daha sonra da [Installationstechniker (Kurulum Teknisyeni)] 

sınavına girdi ve kazandı, Dimlomasını aldı. 

Liesing Firmalarda Elektrik Teknisyeni olarak çalışdı. 

Emekli olmadan önce, En Son “Backwelt Pilz” de Allrounder 

olarak çalışdı. 

Halen “Malulen Emekli” olarak, hayatına Avusturya’da devam 

etmektedir. 

YAZAR: 

Raşit Tunca Tasavvufi Dini Konulardaki Vaazlarını, Kurduğu 

Raşidi Tarkatına ait Zikirler dualar ve bilgileri, Tasavvuf 

yolundaki deneyimlerini, Şiirlerini, Makalelerini, 

grafiklerini,…Kitap Haline dönüştürüp, Normal Kitap ve 

Elektronik Kitap “EPUB” Versiyonlarını Yayınladı. Parası 

olmayanlar ve Öğrenciler için de, Bedava PDF Versionlarını ve, 

HTML Versiyonlarını, Çeşitli internet Sayfalarında Yayınladı. 

Kitaplarını Alltaki Yayınevinden ve Amozon’dan Google 

Kitaplıktan,… temin edebilirsiniz. 
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YAYINEVi 

https://www.epubli.de/shop/autor/Ra%C5%9Fit-

Tunca/29981 

  

https://www.epubli.de/shop/autor/Ra%C5%9Fit-Tunca/29981
https://www.epubli.de/shop/autor/Ra%C5%9Fit-Tunca/29981
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ÖNSÖZ 

Dini Kültürel Tasavvufi ve Sağlık Konularında Forumlarımda ve 

Bloglarımda Kaleme Aldığım Bilgi Verici Makalelerimi Derleyip Kitap 

Halinde Bu Kitap ile Okuyuclarıma Sunuyorum, Peygamberlerin 

Ünvanları, Karoglan Usulu Kolay Karaciğer Detoxu, Helikobakter 

Hastalığının Karoglan Usulu Tedavisi, Adem atamızın ölçü birimleri, 

Karoglan Usulu Beyin Kanamasını Önleme ve Yüksek Tansiyon 

Tedeavisi, Peygamberimizin Mirac olayı ve Tahiyat Hadisesi, ve 

benzeri konulardaki Makalelerimi ve Bilgi ve Tecrübelerimi kaleme 

alıp, Forum ve Bloglarım Dışından Hiçbir Yerden Duyup 

Ögrenemeyeceğiniz ilginç ve Güzel Yazıları Bu kitap ile Hizmetinize 

Sunduk...  ilk kitapta yer alan makaleler ve şiir kitabımızda yer alan 

şiirler ve sözlerden sonra yani Birinci Kitabımızdan sonra kaleme 

aldığımız YENi  Makele Şiir ve Sözlerimizin yaklaşık olaraktan tamamı 

bu Kitapta yer alıyor 

Bize, Size, ve insanlık alemine, yeni kitabımız hayırlı olur inşallah 

Sevgiler Saygılar 

Schrems, Raşit Tunca 

14.10.2021  
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GiRiŞ 

Hipnoz Hipnozculuk Nedir? 

 

Hipnoz  büyücü ve sihirbazların kullandığı en uç metottur. şeytanın en 

büyük komutanlarına verilen özelliktir, şeytanlar tarafından o özellik 

onlara veriir. 

Bu Özellik mesela telefonunuza istemediğiniz halde bir mesajın 

gelmesi ve mesaj telefonunuza alındıktan sonra gönderen kimseninb 

telefonunuzun hafıza kartına girip sizin telefonunuzu işlevsiz hale 

getirerek Hafıza kartındaki bütün bilgileri kendini aktarması gibi bir 

işlem. hipnozcu kimselerin, sizin isteğiniz dışında, insanın komut 

Merkezi'ndeki konuşma ve hafıza kartı dışındaki bütün sistemleri 

kapatan bir bir sinyalin bir sesin bir dalganın yayılması ile, insanı 

sisteminizin ele geçirilmesi demektir. Onu ilk defaı Mısır Büyücüleri 

denemiiş ve yapmışlardır. ve bunu iyi amaçlarla kullanıyoruz 

görüntüsü vermek için de tedavide Kullanıyoruz görüntüsü 

vererekten vücudunu işlevsiz Hale getirerekten  sinil sistemimizdeki 

sensörlerin hiçbirisi çalışmaz hale gelir, tamamı işlevsel sistemler 

devre dışı olur ve işlevsiz hale gelerekten,  size acı duymadan bir 

ameliyat yahut benzeri bir görüntü verebilir fakat bu allahın her 

insanı ayrı ayrı yaratmasındaki gayesi olan, özgür insanın özel hakkına 

tecavüzdür.  birçok hipnozcu bunu yapmıştır. Bir insannı Herhangi bir 

nesneye dokunmadan asılı bırakmışlardır. Çünkü sinir sistemindeki 

sensörler çalışmamaktadır. Yani bunu dediğimiz zaman oturduğumuz 

sandalye gerçekten hayatımızda var m,ı yattığımız yatak gerçekten 

altımızda var mı dedirtiyor insana, Eğer bir insan  sandalyesiz 

oturabiliyor sa,  yataksız da havada yatabiliyorsa,  O zaman bu dünya 

tamamen frekanslar Dünyası demek budur, o zaman gördüğünüz 

sandalye ne?  yattığımız yatak nerede,  yediğimiz elma ne, bu 

karmaşaya girersek çıkamayız. 

şeytan insanlara böyle bir hal ile gözlem yaptırdığı zaman, insanın Bir 

hiç olduğunu, Dünya'nın Güneş'in Ay'ın Her şeyin bir hiç olduğunu 
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kabul etmek dışında bir seçeneği kalmaz. şeytanın  komutanı görevini 

yaptıktan sonra şeytan kendisi gelir ve o insandaki Tanrı  ve Allah 

inancını da yok edip inkar ettirir geçer, ve işte Kur'an'da geçen 

düşmüş melekler, onlara bu ilmi,  kafir olmadan yani  dinden 

çıkmadan bunu Öğretmezler  denilen ilim budur.  Halbuki 

orada  sandalye olmadığı için, orada havada oturuyor değildir, asıl 

gerçek şeytanın frekans halinde olduğu, ve ordusunun da cinlerinde, 

kafirlerininde ve iyilerinde frekans halinde oldukları, frekansında çok 

güçlüsünün, bir sandalye  kadar sert, ve  bir yatak kadar yumuşak 

olabildiği dir,  hipnoz edilmiş kimseyi havada asılı tutan şeytan ve 

cinlerdir, Rüzgar ve rüzgar Çeşitlerinden Tornado(Hortum) denilen 

rüzgar Çeşidi, içinde döndürdüğü toz toprak olmadan, Mobilya ağaç 

insan olmasa, gözle görülen bir şey değildir, gözle görülmeyen bir şey 

nasıl olurda bir binayı havaya kaldırıyor dediğimiz zaman, işte 

frekansın gücünün açığa çıktığını anlamış oluruz. Frkansın daha 

kuvvetlisi işte bir yerde sabitlenirse, isterse sandalye durumunda 

isterse Yumuşak yatak durumunda  olabilir, melekelrde her surete 

girer, hikmetinden önceki, cinlerin ve şeytanların durumu da 

budur.ve Firavun'un Büyücüleri ellerindeki ipleri ip bile yok iken  Yılan 

şeklinde göstere biliyorlardı. 

Allah onları Musa'nın aasasına verdiği, onlardan daha üstün bir güç 

ile, ve sadece Hazreti Musaya buna inandırmaktla, onun imanı ile 

bütün Büyücüleri yendi, onları dize getirdi, ve onlar Musa'nın Rabbine 

iman ettik dediler. Firavun'un onları öldürme korkusundan bile 

yılmadan, Biz Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.  Ondaki güç bizim 

elimizde kinden daha büyük bir güç, O yüzden büyük güç, küçük gücü 

yener, yenildik, O'nun ve Rabbinin gücünü böylece kabul ettiler 

Sadece. 

 

Orada görülene Bakıp da, ne sandalye yok, ne  Yatak yok, ne de Tanrı 

yoktur denebilir. 

 

Allah vardır  Diridir  hiç ölmez,  Kur'an'da  Cenabı mevlamız, insanı 
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nasıl yarattığını, Hatta Nasıl yeniden  dirilttiğini,  isterse 300 sene 

uyutabildiğini, isterse kayadan deve  doğurtabildiğini, isterse bir 

çamura ruh üfleyince kuşa döndüre bildiğini, insanlara 

göstermiş,  peygamberleri ni de buna vesile kılmıştır. Bu na  rağmen 

insanoğlu, her şeyi yaratan Rabb'inin tercih edeceği yere, şeytanın 

kandırmacasına tercih edip, Yanlış yola sapmıştır . 

Hipnoz yukarıda dediğimiz gibi  düşmuş meleklerden 2 tanesi olan 

Kuranda bahsedilen büyü öğreten "Harut ile Marut" ’un  öğretisi olan, 

dinden çıkmayı gerektiren bir öğretidir. Her kim  hipnoz yapıyorum 

diyorsa,  ve yapıyorsa, bilinsin ki, o kafirdir, şeytanın askerlerinden, 

komutan askeridir. Allah'ın Kur'an'da ki sözü ile, her kim  bu 

yöntemleri kullanıp,  şeytana ve askerine, onun sözlerrine taparsa, 

ona inanırsa,  Rabbimiz mevlamız Kur'an'da buyurmuştur ki: 

 

“Cehennemi onlar ile dolduracağım” diye yemin etmiştir. 

şeriat zahir ister, her kim Zahir olan görünenleri inkar ediyorsa, bilin ki 

gavurdur kafirdir, gözümüzle Gördüğümüz her şey vardır, aksine 

inanan, ve bunu ispat etmeye çalışanlar, tüm  Kutsal 

kitapları,  peygamberleri,  melekleri  yok saymış, bunları yok saymakla 

da, Allah'ı da inkar etmiş gavurdur. ve Yine Muhammed'e inmiş 

dini,  musaya inmiş dini,  ve 124.000 peygamber inmiş dini  de inkar 

etmiş demektir, 

sakın öyle kimselerin yanında bulunmayın, böyle kimselerin gösterdiği 

şeylere inanmayın,  hava da uçsada, denizde yürüsede,  sakın onlara 

inanmayın,  O’nların  bulunduğu yerden uzak durun, ya bugün, böyle 

keramet gösteriyorum, şeyhin diyenlerin hepsi, bu sistemi yöntemi 

kullanmaktalar, hepside Şeytanın Askerleridir, yaklaşık olaraktan 

hepsi de böyle diyebiliriz. 

 

Raşit Tunca 

Schrems, 4 Ağustos 2021 
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Geri Döndüren Gök – Merkür Retrosu – Ümmü Seleme – Bir Kadının 

Lafına Bakan Geri Dönen Peygamber Muhammed 

 

Muâhedenin bitmesinden sonra Süheyl, oğlunu alıp sevinç ve 

memnûniyet içinde Mekke’ye dönerken, Allâh Resûlü de ashâb-ı 

güzîne şöyle buyurdu: 

 

“–Haydi, artık kurbanlarınızı kesiniz ve başlarınızı tıraş ediniz!..” 

 

Fakat sahâbe-i kirâmdan hiç kimse bu emri yerine getirmek için 

yerinden kalkmadı. Onlar, sırrını çözemedikleri bir meselenin sisleri 

arasında mahzûn ve mağmûm idiler. Hazret-i Peygamber, emrini üç 

kez tekrarladı. Yine kimse yerinden kımıldamadı. Bu aslâ bir isyan 

değil, Kâbe’yi ziyâret iştiyâkının yürekleri yakması netîcesinde, daha 

yeni yapılmış bulunan ahitnâmenin iptâli için küçük bir ümîd bekleyişi 

idi. Yoksa her biri daha bir gün evvel: 

 

“−Allâh Resûlü’nün gönlünde ne murâdı varsa, onun üzerine bey’at 

ediyorum.” diyerek Peygamber Efendimiz’e bağlılık ve itaat yemini 

etmişti. 

 

Ashâbının bu hareketsizliği karşısında Allâh Resûlü son derece 

mahzûn oldular. Kederli bir şekilde kıymetli zevcesi Ümmü Seleme’nin 

çadırına gittiler. Durumu Ümmü Seleme’ye bildirdiklerinde mübârek 

annemiz, Allâh Resûlü’nü tesellî ederek şu sözleri söyledi: 

 

“–Ey Allâh’ın Resûlü! Siz, ashâbınıza hiçbir şey söylemeden 

kurbanlarınızı kesiniz, tıraşınızı olunuz! Bu durumda, onlar kendilerine 

güç gelen bir ağırlığın altında mahzûn olsalar da, sizin yaptığınıza tâbî 

olacaklardır, onları mâzur görünüz!” 

 

Bu istişâreden sonra çadırından çıkan Hazret-i Peygamber, 

konuşulduğu gibi hareket etti. Bu hâli gören ashâb, muâhedenin 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
13 

 

değişmeyeceğini anladılar ve hepsi Resûlullâh’nün yaptıklarına tâbî 

oldular. Kurbanlarını kestiler, saçlarını tıraş ettirdiler. Bu hâdiseyi 

müşâhede eden Ümmü Seleme: 

 

“–Müslümanlar kurbanlıklara doğru öyle bir sıçradılar ki, birbirlerini 

ezeceklerinden korktum.” demiştir. 

 

(Buhârî, Şurût, 15; Ahmed, IV, 326, 331; Vâkidî, II, 613) 

 

Resûlullâh ile ashâbı kurbanlarını kesip tıraş olduktan sonra, Allâh 

Teâlâ bir kasırga gönderdi. Ashâbın saçlarını havalandırıp Harem içine 

savurdu. Sahâbîler, bunu umrelerinin kabûlüne bir işâret saydılar.[8] 

Bunun ardından da Medîne’ye hareket edildi. 
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Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır Püf Noktaları - Ekşi veya Tatlı Yoğurt 
Nasıl Yapılır? 

 
Yoğurt hakkındaki  genel bilgiler 

 
Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda 
elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt 
ürünüdür.[1] Lactobacillus bulgaricus sütten yoğurt yapmak için 

kullanılan birkaç bakteri türünden biridir. 
Yoğurdun ilk olarak kimlerce ve nasıl üretildiği üzerine kesin bir bilgi 
bulunmamaktadır. Tarihsel anlamda ise 6000 yıldır yoğurt üretilip 
tüketildiği tahmin edilmektedir.[2] Yüksek kalsiyum oranı, riboflavin 

(B2), kobalamin (B12), piridoksin (B6) gibi vitaminler ve protein 
içermesi nedeniyle dünyada tüketimi en yaygın ve besleyici gıda 

maddelerindendir. Bazı Fransız kaynakları bunu göçebe ya da barbar 
yemeği olarak tanımlamaktadırlar. Yoğurdun adı Türkçe olup 
neredeyse tüm dillerde adı budur[3][4].[5] Fakat Bulgar ve Rus 
kaynaklar bunu Bulgar buluşu olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar. 
Hatta Rusçada Yoğurt-Йогурт olarak adlandırılmasına rağmen Rus 

kaynaklar onu Bulgar buluşu olarak tanıtmaktadır. Avrupa'nın yoğurt 
ile tanışması ise Osmanlı zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın 

emriyle Balkanlar'daki sancaklardan Avrupa'daki bazı krallara şifalı 
yiyecek olarak gönderilmesiyle olmuştur. 

Yoğurt saf olarak yendiği gibi meyvelisi de mevcuttur. Bunun dışında 
da yoğurdun çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin; süzme yoğurt yaygın 
olarak meze yapımında kullanılmaktadır. Yoğurt ile yapılan pek çok 

yemek ve içecek türü vardır, ayran, cacık ve keş bunlardan bazılarıdır. 
Yoğurt (< Yuğurt) Türkçe kökenlidir. Orta Türkçe dönemine ait Divânu 
Lügati't-Türk'te  

ْ
ْرت

ُ
 olarak yazılan veriyi Besim Atalay geniş yuvarlak ُىغ

o ünlülü «yogurt»[6] biçiminde okur, fakat Hasan Eren geniş dar u 
ünlülü «yuğurt» biçimini doğru okunuş olarak kabul eder ve 

etimolojisini «yuğurmak» fiiline «-t» fiilden isim yapım eki getirilerek 
yapılan türev olarak açıklar[7]. Eren Kumanca biçimini de «yuğurt» 
olarak verir ve bunun Kıpçakçada ikili «yağurt ~ yuğurt» biçimlerinde 

geçtiğini belirtir. Kıpçakçada düz geniş a ünlülü olmasını yağ 
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kelimesinin baskısına dayandırır. Çağdaş Türk dillerinden 
Türkmencede yoğurt, Nogaycada yuvırt, Kırgızca cuurat (Genel Türkçe 
y- ön sesi Kırgızcada c- sesine dönüşür), Sagayların lehçesinde çoort, 

Yakutçada suorat (Genel Türkçe y- ön sesi Yakutçada s- sesine 
dönüşür) biçimleri Orta Türkçe yuğurt kelimesinin günümüzdeki 
varyeteleridir. Avrupa dillerine (İngilizce, Almanca, Fransızca, 

İspanyolca, Sırpça, Bulgarca, Rusça, Macarca) de Türkçeden geçmiştir. 
 

Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır Yoğurt Yapımı için Malzemeler : 
 

3 litre süt ( organik, doğal, inekden sağıldığı gibi, hic pişirilmemiş, yani 
pastörize olmamalıdır ) 

1 adet bu kadar sütü alabilcek kadar büyüklükteki celik veya 
aluminyum tencere ve kapağı 

ocak tüp veya gazli veya elektrikli ocak 
1 adet Battaniye 1 adet eski gazete yada büyük boy kitap 

mayalamak için 3 kaşık katkısız (jelatinsiz ve kimyasal katkısız doğal 
yoğurt 

bir adet komposta tası 
 

Yoğurt Nasıl Mayalanır Tarifi Yapılışı 
 

ilk önce evimizde kimsenin ona zarar veremeyeceği bir köşeye, 
Battaniyemiz iki katlanıp yayılır, ve bir tarafının tam ortasına 

gazetemiz veya eski kitabımız konup hazır edilir. 
Süt Tencereye boşaltılır ve, ocak kısık ateşde iken tencere ve sütümüz 

ısıtılır, ve kaynatılmaz, yoksa kaynatılırsa bize gerekli olan iyi 
bakteriler ölür, ve süt pastörize olmuş olur, o yüzden ocak 2 yada 2,5 
dercede 5 dakika gibi beklenir, ve bakılır, süt parmak yakmayacak 

sıcaklıkda olmalıdır, bunun için sütten bir kaşık alınır ve 
paramağımızla kontrol edilir, yeterli sıcaklığa ulaşan süt ocakdan 
alınıp hazırladığımız köşdeki, battaniyenin üstündeki kitap yada 
gezetenin üstüne konur, tenceremizden "mayalamak için 3 kaşık 
katkısız (jelatinsiz ve kimyasal katkısız doğal yoğurt kattığımız 

komposta tasına, sütten bir kaç kaşık katarak ve karıştırarak, mayalık 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
16 

 

yoğurtumuzun kıvamını yumuşatırız, ve sonra bu komposta tasındaki 
mayamızı tenceremizdeki sıcak süte katarak, kaşıkla karıştırırız, ve 

kapağını da kaptıp, sonrada battaniyemizide üstüne sarmalayıp örtüp, 
sıcak kalmasını sağlarız, çünkü iyi yoğurt bakterileri o sıcaklıkda 
kimyasal reaksiyon sonucu üreyip çoğalarak sütün tamamını 

kaplamları lazımdır, bunun içinde yaklaşık dört saat gibi bir süre 
mayalanmaya bırakılır. 

 
Eğer Tatlı Yoğurt istiyorsak 

 
Dört saat mayalandıktan sonra, tenceremizin üstündeki battaniye 

açılır, ve sonrada tenceremizin kapağı hafifce aralanır, ve Yoğurtumuz 
bir saat yada birbuçuk saatte, kısa süreli hızlı soğumaya bırakılır. 
sonra tatlı Yoğurtumuz hazır, bir bez kese ile ile süzerek, yada 

süzmeden sulu sulu kullanabiliriz, Eğer süzdükten sonra tuz katılırsa 
uzun süre dayanıklı olur. 
Eğer Ekşi Yoğurt istiyorsak 

Dört saat mayalandıktan sonra, tenceremizin üstündeki battaniye 
hafif açılır, ve tenceremizin kapağı ise açılmaz, ve Yoğurtumuzu 4-5 
saat gibi, yavaş yavaş, uzun süreli soğumaya bırakılır. sonra ekşi 

Yoğurtumuz hazır, bir bez kese ile ile süzerek, yada süzmeden sulu 
sulu kullanabiliriz, Eğer süzdükten sonra tuz katılırsa uzun süre 

dayanıklı olur. 
 

Önemli Not : Her ilacın yan tesiri olduğu gibi, bizim ilacımızında yan 
tesiri vardır, nedir o?  yoğurt yaptığımız sütü pastörize edip 

mikroplarını kırmadığımız için, iyi bakterilerde ölmesin diye, 90 ve 100 
derece kaynatmıyoruz sütü, o yüzden eğer süt aldığımız hayvanlarda, 
şap gibi tüberküloz gibi ve benzeri hastalıklar varsa, bu süt yolu ile 
bizlerede geçecekdir, buna dikkat etmek lazımdır, bunların izalesi 

içinde, tatlı şeyler yiyerek, onların tesrini izale eebiliriz, ve karaciğerin 
onların hakkından gelmesini sağlarız, amma tatlılarımız mısır  şurubu 
olmamalı, reçel amma pancar şekerinden yapılmış reçel, yine baklava 
şerbeti pancar şekerinden yapılmış şerbet olmalı,yine bal gibi ağır 

tatlılar yiyerek karaciğeri güçlendirip, tüberküloz ve benzeri 
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hastalıkların, vücuda zarar vermesinin önüne geçilir. 
--------------   

Etiketler : Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır, Püf Noktaları,Ekşi Yoğurt Nasıl 
Yapılır?, Tatlı Yoğurt Nasıl Yapılır?,Yoğurt Nasıl Yapılır?,Yoğurt, Nasıl, 

Yapılır?,Nasıl Mayalanır, Mayalanır,ev Yoğurtu,dogal Yoğurt, 
Kaynaklar : 

Yoğurt hakkındaki  genel bilgiler wikipedia dan alınmıştır 
Yoğurt mayalama bilgisi Başağaçlı Raşit Tunca dan alınmıştır 

https://efsane1turk.net 
 

Kar©glan 
Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 28 Nisan 2018 Cumartesi 
Original Kar©glan 

https://efsane1turk.net/
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Yürek nevrozu, Kardiyak nevrozu nedir caresi nedir 

 

BIR HASTANIN SORUSU 

 

Selam, ben 21 yaşındayım. Haziran ayında büyük bir stres yaşadım. 

Bu nedenle psikoloji doktoruna gittim. Hastalığım yürek nevrozu. 

Sinirlenince hep kalp ağrılarım oluyor. Kalp doktoruna da gittim ama 

sorun kalple ilgili değil dediler. Psikiyatrist bana Relanium iğnesi, 

Stelazin, Seroksat, Ciklodol, Klopiksol, Klonazepam, Fenibut ilaçlarını 

yazdı. İlaçları kullandıktan sonra zaman zaman iyileşmeye başladım. 

Doktorum bu nedenle ilaçları kesmeye başladı. Fakat bende yine 

sorunlar başladı. Bedenimde tüylerim kalkmaya, kalbim ağrımaya 

başladı yine. Şimdi başka bir psikiyatriste gidiyorum. Bu doktor bana 

Iqloterapeya ve masaj önerdi. Ama yine de rahatsızım. Acaba nöroloji 

doktoruna mı gideyim? Lütfen bana cevap yazın. Ne yapmalıyım? 

 

CEVAP: 

 

Tipda labia majora denilen vajinain yani kadin organin diş 

dudaklarinin büyük olmasi sonucu onun titreşimleri hissetmesi cok 

daha hassasdir ve kadin eger hamile olursa onlar dahada hassaslaşir 

ve ve kadinin hisettigi titreşimler cocuga ve ordanda kalbe varir ve 

tehlikelidir. yani hassas insanlarda olur yani gefühl denilen his 

kuvvetleri yüksek cocuk dogacagi zaman bu hastalik ortaya cikar ve 

kadin veya dogacak cocuk altinci hissi denilen bölgesi direk acik olarak 

dogar yani o yüzden böyle bir kadin son aylarindan cinsel ilişkiye 

girmemelidir. ve bu Libellen denilen almancasi yani yusufcuk 

cibilliyatinda cocuk dogumu gercekleşcegi zaman olur ve Libellen 

demek diş rahim dudagi büyük olan anne demekdir( labia majorasi 

Büyük yani dudakli rahim hatta ruj sürebilcek kadar dudakli rahim) ve 

o annenin yusufcuk dogurmasi cift kanatlinin dogrulmasi demekdir ve 

his kuvvetelri vücüdündaki altinci cevher yani altinci kamerasi acik 
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vaziyette dogacaginin alametidir. yapilmasi gereken cok sık sex 

yapmamak bu rahatsızlıgı engeller veya rahım dudaklarının 

titreşimleri duymamasi icin ic camşirinin icine bir adet dudaklarinin 

üstüne gelcek vaziyette kapak dikilirse o titreşimlerin kalbi rahatsiz 

etmesine engel olunmuş olur böylece cocuguda rahatsiz etmez 

kalbide. Hatta Yeni sünnet olan çocuklarında kabuğu açılan kısmı çok 

hassas olduğu için sünnet sonrası hem yaraya dokunmamak hemde o 

hassas yere dokunulunca zıplamamak ve acı çekmemek için tas 

kapatıpta gezerler yürürürler yatarlar iyi olasıya kadar. ayni o gibi 

yapmak lazımdır amma o kadar büyük tas olmaz tabiki.  

 

Bu bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca makalesidir 

Schrems,Yazdığım Tarihi hatırlamıyorum 
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Dört Halifenin Dört Üstün Ahlakı ve Meziyetleri ve Meşhur Oldukları 

Lakabları 

 

Hz Ebu Bekir: 

 

Lakabı Sıddıkdır Peygamberimize Sadakatla Baglanandir şeksiz 

şüphesiz ona itimad edip inanandir. 

nitekim Müşrikler, Mîrâc hâdisesini duyduklarında, derhâl 

yalanlamaya koyuldular. Ortalığa bir dedikodu velvelesi hâkim oldu. 

Bunu fırsat bilerek, mü’minleri de bu yolda vesveselerle îmanlarından 

caydırmak istediler. Hattâ Hazret-i Ebû Bekr’e bile gittiler. 

Müşrikler: 

“−Sen O’nu tasdîk ediyor, bir gecede Beytü’l-Makdis’e gidip geldiğine 

inanıyor musun?” dediler. 

Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh 

"O mu söyledi" dedi 

Müşrikler: 

" Evet O bir gecede Beytü’l-Makdis’e gidip geldiğini ve Allah lada 

Görüştügünü söylüyor." dediler. 

Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh da 

"O söylüyorsa doğrudur." dedi. 

Daha sonra Ebû Bekir radıyallâhu anh, o sırada Kâbe’de bulunan 

Peygamber Efendimiz’in yanına gitti. Olanları bizzat O’nun mübârek 

dilinden dinledi ve: 

 

“–Sadakte (doğru söyledin), yâ Rasûlallâh!..” dedi. 

 

Allâh Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem de, O’nun bu tasdîkinden 

gâyet memnûn kalarak cihânı aydınlatan tebessümüyle Hazret-i Ebû 

Bekr’e: 

 

“–Yâ Ebâ Bekr, sen «Sıddık»sın!..” buyurdu. (İbn-i Hişâm, II, 5) 
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O günden sonra Ebû Bekir radıyallâhu anh “Sıddık” lâkabıyla meşhur 

oldu. 

 

Hz Ömer : 

 

Lakabı Ömerül Faruk dur yani iyiyi kötüden ayirt eden demekdir. Hz 

ömer Efendimiz  Adaleti iyi kullanmasi sebebiyle Adaletin babasi olrak 

bilinir. 

ve nitekim halifeligi sirasinda "Dicle kenarında, bir koyunu bir kurt 

kapsa, benden sorulur." demişdir. 

Hz. Ömer'in çok adaletli olup adaletten şaşmadığını görenler içinde 

bir yahudi kendi kendine "biz bu recmi kendine yapılmasını 

planlayalım. Kendi evladına da aynı recm'i uygulayabilecek mi?" dedi. 

Hz. Ömer'in oğlu hasta idi. Bir yahudi: 

 

- Bende ilaç var, onu içersen iyi olursun, dedi. Kandırdı. Çocuğa ilaçtır 

diye şarap içirdi. Çocuk ilaç zannettiği için tereddütsüz içiyordu. 

Yahudi tekrar tekrar içirdi, iyice sarhoş ettikten sonra kendi 

cariyelerini çok açık bir vaziyette çocuğun yanına gönderdi. Ashabdan 

şahitler getirdi. Çocuk tam sarhoş olduğu için ne yaptığını bilmiyordu. 

Çocuğu zina suçundan mahkemeye verdi. Şahitleri de getirdi. 

Çocuğun zina ettiğini şahitler söyledi, ama bu işin yahudinin bir oyunu 

olduğunu anlamışlardı. Yani ilaç diye şarap içirip tam sarhoş ettikten 

sonra bir oyun olduğunu anladılar. Hz. Ömer kendi oğlunu, kendi 

mahkeme yaptı. Şahitleri dinledi, kendi oğluna bekar olduğu için 

seksen değnek vurulmasına karar verdi. Çünkü evli olursa taşa 

gömülüp öldürülür, bekar olursa seksen değnek vurulur. Seksen 

değnekte bazı adam ölür, bazısı da ölümden zor kurtulur. Bu ise hem 

Yahudinin hilesi, hem de çocuk hasta idi. Millet çocuğun recmini yani 

seksen değnek vurulmasını istemiyordu. 

 

Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu): 
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- Seksen değnek vurulacak, dedi. 

 

- Öyleyse biz vuralım dediler. Maksatları çocuğu öldürmemekti. Bunu 

bilen Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu): 

 

- Değneği ben vuracağım, dedi. Ölünceye kadar vurulması lazımdı. 

Kırk değnek vurdu, çocuk öldü. Kırk değnekte ölüsüne vurdu. 

 

Hz. Osman : 

 

Lakabı Zinnureyn dir yani iki nurlu demekdir. Kişinin abdesti 

bozulmadığı müddetçe aynı abdestle birden fazla namaz kılabilir. 

Efendimiz (s.a.v) bunun câiz olduğunu göstermek için bazen öyle 

yaptığı olmuştur. Şer'an yapılması istenen bir amel yapmamış idiyse 

yeniden abdest almak israf sayılır. Ancak Allah Rasûlü (s.a.v), her 

namaz için abdest almayı daha çok sever ve umumiyetle böyle 

yapardı. Bu durumda her namaz için abdest tazelemek müstehabtır. 

peygamberimiz buyurdular "Abdest üzerine abdest, nur üzerine 

nurdur. "  bu hadisi peygamberimizden ilk duyan ve hayatinda tatbik 

eden sahabi Hz Osmandir. ve hadisin ondaki tezahürü olrak 

Rasûlullah (s.a.v.)'m kızı Rukiyye ile evlendi. Rukiyye vefat edince 

onun kardeşi Rasûlullah (s.a.v.)'m diger kızı Ümmü Gülsüm'le evlendi . 

ve lakbida bu iki hasletler yüzünden iki nurlu yani "Zinnureyn" oldu. 

Haya ve edebi ile meşhur sahabidir. 

Hz. Aişe’nin rivayetine göre, bir gün Hz. Rasulullah (S.A.V), yan gelip 

istirahat ediyordu. O sırada Hz. Ebû Bekir kapıya geldi, içeri girmek 

için izin istedi. Hz. Rasullulah (S.A.V) tavrında bir değişiklik yapmadan 

içeri girmesine izin verdi. Sonra soracağını sorup gitti. Daha sonra Hz. 

Ömer geldi, ona da aynı şekilde hâlini değiştirmeden izin verdi. Ondan 

sonra Hz. Osman, huzura girmek için izin istedi. Bu defa Hz. 

Rasulallahlah (S.A.V) hemen doğruldu, toparlandı. 

 

Bunun üzerine Hz. Âişe: 
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“Ey Allah’ın Rasulü!” dedi, “Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız 

hâlde, neden Osman gelince hâlinizi değiştirdiniz, elbisenizi ve 

oturuşunuzu düzelttiniz?” 

 

Allah Rasulü şöyle cevap verdi: 

 

“Çünkü Osman çok hayalı birisidir. Kendisinden meleklerin bile haya 

ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi?!” (Müslim, Fezâilü’s-

Sahâbe: 26-27) 

 

Hz Ali : 

 

Lakabı Allahin Arslani yani "Esedullah "dir ilmi ile akli ve kurnazligi ile 

meşhur sahabidir. 

Hz. Alinin Annesi Ali yi Doğurunca Hz Muhammed Haberi alir almaz 

onun evine gitdi. ve bakti beşikte yatan bebegin yanina vardi ve 

Annesine "bu benim oglum" dedi ve hurma istedi ve ağzında 

çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğü ile karışan hurmayı çocuğun 

ağzına bıraktı. çocuğun midesine ilk inen şey Resulullah (SAV)`ın 

mübarek tükrüğü ile  karışan hurma idi. , hakkında bereketle dua etti 

ve Ali ismini verdi. 

O mübarek tükrükleri onun dimaginin acilmasina ve peygamberimizin 

ilmi ile donatilmasina sebeb oldu. 

Rasulullah (s.a.v.): "Savaş hiledir." buyurdu, bu hadisi 

peygamberimizden ilk işiten, ve alip kabul edip hayatinda tatbik eden 

Hz Ali oldu 

Hendek harbinde Savaşin ilk  dögüşenleri olarak Amr isminde dev gibi 

bir adam ortaya cikdi ve kendisne rakip istedi, Amr birçok savaşlarda 

bulunmuş, yiğitlik ve gözü pekliği sayesinde birçok birlikleri dağıtmış 

gayet usta bir silahşor, çevik bir süvari olduğundan, onunla 

dövüşmeye kimse cesaret edemezdi  dev gibi bir adamdi. Nitekim 

Müslümanlardan da kimse onun isteğine cevap veremedi. 
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Peygamnberimiz kim onunla dögüşecek dedi Hz. Ali, Amr'a karşı 

çıkmak için izin istedi.Fakat Rasûlullah izin vermedi. Amr tekrar ileriye 

atılarak Müslümanlara hitaben; "İçinizden kahramanlık meydanına 

çıkacak kimse yok mu? Hani ölenlerinizin gideceğini söylediğiniz 

Cennet?" diye bağırdı. Müslümanlardan yine ses çıkmayınca Hz. Ali 

ikinci defa izin istedi. Rasulullah kendi zırhını çıkarıp Ali'ye giydirdi, 

beline Zülfikâr'ı taktı ve ellerini açarak, 

 

    "Ya Rabb! Amcam Ubeyd Bedir’de; Hamza Uhud’da şehid oldular. 

Ali ise kardeşimdir ve amcamın oğludur. O'nu önünden, ardından, 

sağından, solundan, üstünden, altından, sen koru, beni kimsesiz 

bırakma. Sen Varis bırakanların en hayırlısısın." diye dua etdi. Ali 

meydana gidince Amra ile önce laf kavgasi yaptilar, sonra Hz 

Ali  "Savaş hiledir."kuralni tatbik edip amri bir söz ile yaniltip ardina 

dönüp bakmasini  sagladi, o ardina dönünce, hile ile vurdu başina 

kilici, ve Amrin başini gövdesinden ayirdi, ve düşmanlara korku saldi, 

en iri dev adami,  kücük cüssesi ile öldürmüş oldu. yani harp 

hiledir  ve burda kurnazilgini konuşturdu, hem kurnaz hem cok akilli 

idi Hz Ali efendimiz. 

 

Peygamberimiz Buyurdular: 

 

" Benim Kalbime açılan dört kapı vardır, bunlar Doğruluk ve sadakat 

kapısı, Adalet kapısı, ve  haya ve edep kapısı, ve ilim kapısı. sadakaat 

ve dogruluk kapısından Hz Ebu Bekirden girilir, Adalet kapısından Hz 

ömerden girlir, haya ve edep kapısındanda Hz Osmandan girilir, ve 

ilim kapısındanda  Hz Ali ile girilir ." buyurdular, bu hadis bu veya 

buna yakin rivayetdedir. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 
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ilmelyakin Aynelyakin Hakkalyakin Nedir? 

 

Allahu Teala Kuranda Bilmenin Dört yolu oldugunu anlatiyor bu 

ayette : İlmel yakîn (Alim bilgisi), Cehalet bilgisi(Cahil Bilgisi), Aynel 

yakîn(Nazari Bilgi Görsel Bilgi) ve Hakkel yakîn(Sathi ve şehadet 

Bilgisi) 

 

İlm-ül-yakîn(Alim bilgisi): ilimle bilmek,Bir bilgi bir burhan ile bilmek, 

bir delil ile bilmek 

Cahil Bilgisi: Karanlik bilgi ,Körü körüne inanmak,bir bilgiye a,b,c şıkkı 

vermeden cahilce bu böyledir diye kalbin diger bilgilere ve şıklara kör 

bakmasi. 

Ayn-ül-yakîn (Nazari Bilgi Görsel Bilgi):gözle görerek bilmek, 

Hakk-ul-yakîn (Sathi ve şahedet Bilgisi): Her şeyi ile bilmek, vakıf 

olmak demektir. yani bir bilgiye bizatihi icine girip olaya bizatihi şahit 

olarak bilmek. 

 

Birer misal ile aciklayalim: 

Semada yani gökyüzünde ay oldugunu önce bir ilim ile bilmek yani 

bilim adamlarinin bilgisi ile yani birer burhan ve deliller ile bilmek: o 

aydir 29 günde dünyanin etrafinada döner ,... v.s. 

 

bu bilgi ilmel yakindir. 

 

Sonra cahil bilgisi ile bilmek: farenin aya bakişi gibi aaah şu koca 

peynir cennetine varsamda şu koca peynirden yesem diye ay i peynir 

zannetmek zanni bilgi. her ne kadar biz ona, ay peynir degil desekde 

inanmazsa, o peynir derse o zaman işde, ona hayir o peynir demesi, 

zanniyla bilmek olan, cahil bilgisi ile bilmek olur. 

 

Sonra ücüncü aynel yakin bilmekde: ayin hilal dolunay hallerini 
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gözetleyip, yerden onun dünyanin uydusu olduguna, gözlede bakip 

ilmel yakin bilgisine bizzat, gözlerlede müşahede edip bilgisinin 

artmasi ile bilmesidir. 

 

ve hakkal yakin bilgisi ise artik onun dünyanin uydusu olduguna 

kanaat getirince, füzeye binip ,gidip bizzat aya varmak, ayak basmak 

ve, evet burasi dünyanin uydusudur, şu şu madenleri vardir ,şu şu 

özelikleri vardir ,diye tafsilatlica, bizzat gidip onu şehadet bilgisi ile 

bilmeye, hakkal yakin bilgisi denilir. 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni). 

Manasi: Hayır, keşke siz, İlm'el Yakîn (kesin bir bilgi) ile bilseydiniz. 

 

Le terevunnel cahîm(cahîme). 

Manasi: Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.(Bizim 

yorumumuz:Cehalet Karanligini göreceksiniz) 

 

Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni). 

Manasi: Sonra mutlaka onu Ayn'el Yakîn ile (gözünüzle) de görseniz. 
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Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi). 

Manasi: Sonra o sordugunuzun icin de kendinizi buluverirsiniz 

 

(Sadakallahul Aziym Tekasür suresi 5 - 6 - 7. Ayetler) 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 11 Mart 2015 Çarşamba 

 

Original Kar©glan 
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Cem-i takdim - Cem-i tehir Nedir? Neden Yapılır? Nezaman Yapılır? 

Namazları Birleştirmenin Hükmü Nedir? 

 

Cem-i Takdim veya Cem i Evvel Ne Demekdir: 

Bir namazı,vakti girmeden önce, önceki namazla birlikte kılmaya Cem-

i Takdim yani, öne alma, peşinen ödeme, veya evvele öne alma 

denilir. 

 

Cem-i Tehir veya Cem i Ahir Ne Demekdir: 

 

Bir namazı, vakti çıkıncaya kadar geciktirip, sonraki namazla birlikte 

kılmaya Cem-i Tehir veya Cem i Ahir sonraya alma, Sonradan ödeme, 

ileri alma denilir. 

 

Bir evin ana giriş kapisi olmasi demek mutfağa veya banyoya veya 

oturma odasinada o kapidan girilcegini göstermez, içeri girdikden 

sonra başka kapilarida olabilir o yüzden Muhammed Mustafanin 

bunu veda haccinda arafatda yapmasi demek bu sünnettir illa araftda 

yapilir başka zaman yapilmaz manasini taşimaz. bazı sünnetler 

maksadına binaen yapilir, bazıları manasına binaen, bazıları 

maneviyatına binaen yapilir. ve bu sünnette maksad önemlidir, ve 

maksad insanin vakti ne zaman en müsait ise, yani vakit girmeden 

müsait ise önceye alması, yoksa sonra müsait olcaksa, sonraya 

almasina cevaz vermek içindir. ve burada araftda Muhammedin ikişer 

ikişer, iki namazi birleştirmeside, sadece bir örnek teşkil etmek içindir, 

bu olurda olur, üç vakit namazda olabilir ve en müsait olduğun zaman 

üç vakti sana uygun olan yöntemle kılmandır efdal olan, bu öncede 

olabilir veya sonrda olabilir yani. 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 21 Temmuz 2015 Salı 

Original Kar©glan  
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Tasavvufda Besmelenin Manası: 

 

Tasavvufun bir ögretiside " La mevcude illa Hu" yani ondan gayri bir 

mevcudat, yani varlık Yokdur demekdir. 

Bu seviyeye ulaşan bir tasavvuf ehlinin besmele ile varacağı mana: 

mesela yemek yerken, peynir için kullanılan mana ile, O ndan gayri 

nesne yok ise, peynirde de O vardır. ve yani onu yiyen kendinde 

(sendede) onun ruhu saklıdır. Yani bir nevi Vahdeti vücut ve "enel 

hak" tezahürü ile 'O' O 'dur zaten. o zaman, O'nu (yani peynir için, 

(peynirdede O haliki zülcelal saklı) yine ellerimde onun eli, ondan 

gayri mevcudat yoksa yine, 

Yani o zaman geniş kapsam ile " O 'nu ,O'nunla , O'nun için , O' na, 

O'nun ismi ile O'nlarla gönderiyorum" manası tezahür etmiş olur. 

Burdaki onun ismi yani işde bu cümledeki besmele ile kasdedilen, 

ondan gayri mevcudat yoksa:peynirde, ekmekde O ise o zaman onun 

ismi ile demek yani Allahin ismiyle yani bismillah demek yine o peynir 

için, onun peynir oldugu zaman, peynir ismi ile "O" yine O ' olan 

O'nun ismi yani Peynir yerken onun ismi peynir olmuş demekdir. daha 

faza derin gittikmi bu seferde çıkamayız bu kadar açıklama kifayet 

edecekdir umarım. 

 

Besmele Çekmeyi Unutursak Ne Dememiz Lazım 

 

Ekmek Yerken, yahut elbise giyerken, veya işe başlarken, o işin 

ketum, yani sonu kesik iş aş olmamasi için, her işin önünde besmele 

çekmek sünnetdir. 

insan hali hepimiz beşer şaşar olduğumuz için, olurda olur, başinda 

besmele çekmeyi unutursak, ne yapmamiz gerektiğini, 

Peygamberimizin dilinden şöyle açıklayabiliriz. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular: 

 

"Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şâyet yemeğin başında 
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unutursa, (hatırladığı zaman) 'Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî' desin." 

 

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî) 

 

Ve Besemele Demek: "Bismillahirrahmenirrahim" veya kısaca 

söylenmek istenirse "Bismillah" 

 

Kuran okumadan önce ise Allahu Teala istiaze etmemizi emrediyor, 

yani kuran okumadan önce Euzu Besmele çekmek Farzdır. 

 

ve istiaze demek: 

"Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim" Demekdir. 

ve eger kısaca söylenmek istenirse "Esteuzubillah" Demek kifayet 

eder. 

 

Kuranda istiazeyi emreden ayet:  

 

 

 
ُ
وذ

ُ
ع
َ
  ِباللِ  أ

 
اِن  ِمن

 
ْيط

َّ
ِجيِم  الش ن   ِبْسِم  , الرَّ

م 
ْ
ح ِحيم ِهللالرَّ اارَّ  

 

 

ا
َ
ِإذ
َ
  ف

َ
ت
ْ
َرأ
َ
  ق

َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
  ال

ْ
ِعذ

َ
اْست

َ
ِ  ف

ّ
اِن  ِمنَ  ِبالل

َ
ْيط

َ
الَرِجيِم  الش  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fe izâ kare’tel kur’âne festeız billâhi mineş şeytânir racîm. 

 

Meali :[/b] 

 

Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan 

Allah'a sığın. 
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(Sadakallahul Aziym Nahl Suresi 98. ayet)[/b] 

 

Euzü ve Besmele’nin manası nedir? 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak 

olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan 

şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. 

Ona haykırır, feryat ederim demektir. 

 

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla 

ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan 

Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir. 

 

Besmelenin faziletleri nedir? 

 

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. 

Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin 

imzası Besmele’dir. 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, 

çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme 

girmemesi için senet yazdırır.) [S. Ebediyye] 

 

(Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) [S. Ebediyye] 

 

(Besmele her kitabın anahtarıdır.) [Hatîb] 

 

(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace] 

 

(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki] 

 

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
32 

 

der, dönüp gider.) [Tibyan] 

 

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden 

çıkarır.) [Tergib-us-salat] 

 

(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) 

[Deylemi] 

 

(Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii] 

 

(Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra 

kalkmadan günahları affolur.) [Taberanî] 

 

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete 

illâ billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi] 

 

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergib-

us-salat] 

 

(Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.) 

[Tergib-us-salat] 

 

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni 

Sünni] 

 

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!) [Taberanî] 

 

(Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste 

için!) [İbni Sünni] 

 

(Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! 

Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ 

evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim] 
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(Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa 

hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace] 

 

(Şeytandan korunmak için yemek yerken, istirahat ederken ve gece 

yatarken Besmele çekin!) [Taberanî] 

 

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlerin gözüne perde olur, avret 

yerini göremezler.) [Tirmizî] 

 

(Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa 

kapları Besmeleyle örtün!) [İ. Hibban] 

 

(Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür.) [Müslim] 

 

(Şeytandan korunmak için, eve girerken selam verin ve yemeği 

besmeleyle yiyin!) [Taberanî] 

 

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” 

der, dönüp gider.) [Tibyan] 

 

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete 

illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) 

[Tirmizi] 

 

(Ya Resulallah, çok yediğimiz halde doymuyoruz, yemeğin bereketi 

olmuyor) dediler. Resulullah, (Yemeği ayrı değil beraber yiyip 

Besmele çekilirse, bereketli olur) buyurdu. (İbni Mace) 

 

Resulullah efendimiz, Besmele çekip suyu üç nefeste içer, bitince 

Elhamdülillâh derdi. (İ. Sünnî) 

 

Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi? 
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CEVAP 

Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha 

uygundur. 

 

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani 

Allahü teâlâya şükretmelidir! 

 

İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) 

mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan 

"Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha 

iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü 

teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki 

nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele 

geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin) 

 

Besmeleyle başlamak 

 

 

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, 

maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi? 

 

Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki 

mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha 

uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini 

Latin harfleriyle karışık yazmamalı. İslam harfleriyle yazılı olup elden 

götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere 

Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Dost Muhammed 

Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki: 

Peygamber efendimiz, mektupların başına, Bismillâhirrahmânirrahîm 

yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a 

gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba 

Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye 

Besmele yazmasını emretti. 
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Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır. 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Mart 2015 Cumartesi 

 

Original Kar©glan 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Hocanın Karaciğer Detoxu Makalesi 

 

 

Daha çok şeker hastalari veya şeker hastalığına yakalanma riski olan 

kimselerde ve birde uzun süre veya çoookca şeker hapı kullanan 

kimselerde ve çok tatlı yiyen kimselerde görülen birşey içtikden veya 

yedikten sonra agızda gitmeyen şeker tadı hissi meydana gelince , işte 

diyorki ciğer yani karaciğer ben ağzıma kadar şeker ile doldum diyor 

yani kirlendim beni yıka diyor.format atıp onu fabrika ayarlarına 

döndürmek için işte Karaciğer detoksuna ihtiyaç vardır. 

 

Herşey aslına rucu eder kuralı gereği tuzu tuza şekeri şekere katmak 

gerekir herkimde tuzu şekerle karıştırır ise buruk bir tat elde eder 

yani nasıl deniz suyu içilmez ve onunla abdest olmaz ise abdest 

suyunda şart olan rengi kokusu tadı bozuk olmayan bir su ile abdest 

almak gerekir deniz suyu tuzlu abdest olmaz yahut şerbet ile abdest 

olmaz yahut bal ile abdest olmaz yahut asit ile abdest olmaz yani illa 

saf su illa saf su olcak yani dünya yaratılalıdan beri degişmeyen bir 

deger var ise o saf sudur yani rengi kokusu tadı bozulmamış su yani 

şerbet olmayacak deniz suyu olmayacak yani asit olmayacak yahut ph 

degeri yüksek olmayacak. işde insanoğluna aslına dönmesi ve bütün 

kötü mayilerden kurtulup safiyye olması için gereken su gibi olmakdır 

berrak içi gözükcek karanlık bulanık su olmayacak sonra ne tatlı ne 

tuzlu olacak nede asitli ve acı olacak ne yakacak ne donduracak 

normal bir suyun sicaklığı bellidir insanin susuzlugunu keser illa soğuk 

olması şart değildir. Amma hararet yapmış olan birisi soğuk su ister. 

işde su gibi olanı Allah aziz edermiş ne demiş atalar su gibi aziz ol yani 

suya hürmet etmeyen yokdur. Ateşe hürmet yemeğini pişireceğin 

zaman kışın üşüyünce banyo suyunu abdest suyunu ısıtmak için. 

tatlıya rağbet canın tatlı çekince tuzluya rağbet dimağın tad almak 

isteyince. yani su ise hepsine format atıp normal hale getirmek için 

tatlı yedin ağzın tatlı oldu su içtin format attın fabrika ayarına döndü 

tuzlu yedin sonra su içdin yine fabrika ayarına döndü,..vs.vs. 
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işde aksal gaye son din dini mübin islam ve o dinin peygamberi 

muhammed mustafa insanlara mayadır kim muhammed ve islam 

mayası ile mayalanırsa ve aksal gayesi emeli arzusu Allahin dini 

yerüyüzünde tek din ve yaşam tarzı olsun ister ise bu dinin son 

temsilcisi Mehdiyi bulsun ve onun gösterdiği yolda yürüyüp 

muhammedi ve diğer peygamberleri bulsun ve onların ashabını bilsin 

ve böylece herkes kendine durumuna göre model örneğini alsın ve 

dantelesini örmeye başlasın. 

Muhammed güzel yaşamanın kurallarını sünnetleri ile nakış nakış 

işlemişdir aşkolsun muhammedin nakışını örnek alıpda sünnetlere 

sarılıp hayatını muhammed nakışı gibi örebilenlere.  

 

Mayasi bozuk olan girdiği yeri bozar. ve yanindakileride kendine 

çevirip onlarda bozuk maya olurlar. mayasi yusuf gibi olan kimse 

aslan ise önüne ceylan getirseler sunmaz ona, o avlanırda beslenir. 

kedi ise ciğer koysalar önüne sunmaz ona yemez o ciğeri müsade 

olmadan. işde maya sağlam olmalı ey mümin bunun içinde emeller 

doğru olmalı. 

eğer bir kimse emeline gayesine ulaşmak için bütün engelleri 

yasakları çigniyebiliyorsa, ondan zalimi, ondan haini, ondan kalleşi, 

ondan kahpesi, ondan münafığı, ondan sihirbazi, ondan günahkarı 

olmaz.yani onun için hedefe giden bütün yollar mübahtır. bunu ilk 

kim yaptı kendi ile doğan kardeşi kiz kardeşi ile evlenmek için bütün 

yolları mübah saydı kimdi o Kabil idi ve bu bozuk maya taa emeline 

ulaşmak için habili dahi öldürdü katil oldu sonra kızı kaçırdı zinakar 

oldu sonra babasını terketti Adem peygamberi terketti dinsiz oldu. 

sonra her melaneti işledi. bunun sebebi ise daha önce yazdığımız, 

Adem atamız toprakdan yaratıldığında kurumasi için cennetde öyle 

boylu boyunca yatıyordu ve melekler ona bakıyorlardı o sırada azazil 

geldi neye bakıyorsunuz dedi ve ademin testi gibi ruhsuz bedenini 

cennetin ortasında görünce hemen açık yerinden içine girdi gezdi 

tezdi dolaşdı çıkdı ve hak tüü dedi ve tükürdü adem atamiza ve tükrük 

için sıvı denmez tükrük için mayi kelimesi kullanılır yani mayi yani 
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maya olan sıvı demekdir. ve şeytan aleyhillane işde ademe tükürdü ve 

mayisinden bulaştırdı. ve Allah cebraile bildirdi durumu ve gidip onu 

temizlemesini emretti. cebrail aleyhisselam adem atamızın o şeytanın 

mayisi bulaşan yerini temizledi fakat, işde mayi yani, sen süte yogurt 

kat sonra sütün içinden yoğurtu çıkar her ne kadar sütten yoğurtu 

çıkarsanda artık o yoğurt bakterileri bir kere süte girdi sütün bir kısmı 

yoğurt olacakdır yahut süt kesilcekdir eğeer süte pis karışırsa kesilir 

yoğurt karışırsa yoğurt peynir mayası karışırsa peynir olur. yani işde 

cebrail her ne kasdar temizlesede işde ademden mayasına böyle 

şeytanın mayasi tükrüğü karışmış olan kabil denen çocuğu dünyaya 

gelmiş ve o işde bütün yasakları mübah edip önce katil sonra zinakar 

sonra peygambersiz sonrada dinsiz olmuş ve ondan sonrada 

dinsizlerin yaptığı bütün amellerin babası olmuş. bu gün bir katil varsa 

onların büyük büyük babası kabildir . bu gün bir zinakar var ise onların 

büyük büyük babası kabildir. yalanci hileker kumarbaz kurnaz, 

günahkar ahmak ve kahpe say o bütün mayisi bozukların yaptığı kötü 

fiilleri hepsinin mayası o mayası bozuk şeytanın mayisi yüzünden ve 

onunda ademe bulaşmış olması yüzünden. 

ey insanlık şimdi bu mayası bozuklar çogalmak için beyin sistemini 

häckleyip sizlere istediklerini yaptırmak için subliminal mesajlar ile ve 

göz yanıltma ile ufo yalanları ile uzaylı yalanlari ile evliya kerameti 

diye yalanlar ile yani göz kandırmacası ile ve insanların beyinlerine 

hükmederek bu dünyadaki karmaşayi oluşturmakdalar. pislikdan 

kimler nemalanır elbette mikroplar. kötülkden kimler nemelanır 

elbette kötü insanlar zulumden kimler nemalanır elbette zalim olanlar 

ve kahpelikden kimler nemalanır elbette kahpeler ve kendileri kahpe 

olduklari için masum insanlarıda kahpelik tuzağına düşürmak icin 

uğraşırlar. ey ahir zamanin gençleri sizler mehdi cemaatinin 

Yuuusufları olunuz. yok eğer kabilleri olursaniz vay halinize bu ahir 

zamanin bütün günahlarının cezasini sizler cekersiniz faturasınıda 

sizler ödersiniz, ve cehennemde hem katillikden hem zinadan hem 

hırsızlıkdan hem münafıklıkdan,.... vs. vs. müebbet yersiniz ve cennet 

yüzü göremezsiniz ve kabilin peygambersiz ve dinsiz kaldığı gibi 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
39 

 

peygambersiz ve dinsiz kalırsınız ve mayası peygamber mayası 

olmayanların mayası elbbette şeytan mayasıdır. ve şeytanin sonu 

cehennemdir. 

Allahu tealaya giden yollarda kuranda yedi tane ha mim gecer yani 

rabbimiz buyuryorki rahmetim gazabımı geçti buyuruyor işde bu 

kainatın üstünde o görünen yıldızlar aylar güneşlerden yukarda yedi 

tane derya vardır yani yedi rahmet deryası yani yedi kat su ve ne 

buyuruyor rabbimiz rahmetim gadabımı geçti ve yediden az olmak 

üzere birde gadab varmış yani sıcak ve alev. yani dünyada misali yedi 

derya ve büyük okyanuslar ve birde yere indikce sıcaklığı artan 

mağma ve dünyanın kalbi mağmanın içinde dünya bu durumda 

dönme enerjisini nerden alıyor nerden geliyor? bu tükenmeyen 

enerjisi haktan ve hak mayasından ve yaratılalıdan beri o güneşimize 

bağlanmış ve onu terketmemiş ve onun etrafında döner durur. işde 

mayisi bozuk olmayanlar hak kapısından ayrılmazlar peygamberinin 

eteğine yapışıp onu bırakmazlar. Herkimde peygamberleri ve 

kitaplarını bırakıp kendine başka yol edindi, onlar kafirlerin taa 

kendileridir. Allah 124000 maya göndermiş ya isa gibi olcaksın ya 

musa gibi ya muhammed gibi ya osman gibi ya ebubekr gibi ya ali 

gibi,..... mayalar ortada iken kabili ve yaptıkllarını emel edinen 

kimseler dünya saltanatını seçenler kadın ve kızlar ile içip sıçıp zevki 

sefayı seçenler , müminlere düşmanlığı seçenler iyilerden ayrılıp 

kötülerin ve şeytanın ammelerini ahlak edinenler iyiyi ve hayrı 

terkedip katilleri seçenler zalimleri günahkarları teröristleri kafirleri 

seçenler,... vs. vs. bunlarin hepsi kabilin ve ondan öte şeytanın 

çocuklarıdır. 

 

Peygamberimizin Karaciğer Detoksu yöntemi, islami açıdan 

Karaciğer Detoksu, Bir Günlük Hızlı Detoks 

 

Bir bardak Zemzem suyu, veya saf temiz, asitsiz mineral su, veya saf 

menbea suyu alınır 

Ayakda Bir defada (tek yudumda) içilmek kaydı ile içilir, ve ayakda 
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içdiğimiz için, aynen ayakda duş almak gibi olan, bu yöntem ile, 

vücdumuzun iç organlarina duş aldırmış oluruz. ve yaklaşık bir 15 

dakika ile 30 dakika sonrasında cişimiz gelecekdir, ve bekletmeden 

hemen gidip, cişimizi yapmakda, o zehirli ve fazla atık maddelerin, 

vücuttan, sanki içimiz duş alıp temizlenircesine cişimiz ile atacakdır. 

çok sık olarak yapmayın, sonra kanınızın durulmasına sebeb 

olursunuz, ve vücut ISISI düşer , ve ISI kaybından ölümlere yol 

açabilcek rahatsızlıklara yol açar. 

Bu formül Karoglan Hoca Başağaçlı Raşit Tunca ya aittir. para ile 

satılamaz. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 07 Ağustos 2018 Salı 

 

Original Kar © glan 
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Kuru Mama Kedilere Zarar Verebiliyor 

 

bu kuru mama yiyen kedilere su içirin, suyunu eksik etmeyin,yoksa 

böbreklerine zarar veriyor ve cildi derisi kuruyor,Hasta falan oldumu 

derisıne iğne geçmez hale geliyor çünkü kuru beslendiğinden, bunlar 

yani kediler genellikle su içmesini bilmiyorlar zaten, ve gerekirse 

eczaneden iğnesiz Şırınga alın ve onunla ağzindan boğazina 

kaçırmdan yavaşca günde bir şırınga su içirin yoksa kediyi susuzlukdan 

hasta eder öldürürsünüz. Duyanlar bilmeyenlerede duyuralim. 

 

Karoglan Hoca 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 01.01.2016 
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Çağımızda Yaygın Hale Gelen Helikobakteri Hastalığının Sebebi ve 

Tedavisi 

 

Helikobakteri Hastalığının Sebebi 

 

Ve bu gün cima adetleri (alişkanliklari) degişti ve Oral seks adet halini 

aldi. Peki bu devirde cikan bir ahlakmi bu? yoksa yillardir olan bir adet 

ve ahlak mi? 

Oral seks bir kişinin cinsel organlarıyla diğer kişinin ağzı arasındaki 

temasla olan ilişkidir. Ağzın ve cinsel organların hassas erojen 

bölgeler olması ve birbirlerine verdikleri uyarının ve zevkin yoğun 

olması, bu ilişkiyi daha mucivevi yapiyor, bu tür buluşmayı birleşmeyi 

kaçınılmaz yapmaktadır ve böylce iki taraftaa dah cabuk ve dah zevkli 

doyuma ulaşmaktadir. 

Ancak bunun yan tesiri olan bir hastalik ve mikrop yaratmiş ki Allah, 

bundada aşiri gidilmeye diye bir hastalik mahafizi koymuş ve nedir o? 

helikopbakter diye bir bakteri, tükrük yolu ile yutularak mide ve 

yemek borusu yoluna ve barsaklara dahil olmakda, orda mide 

üslerioninve mide yanmasinin ve gastridin sebebi olmakda, halbuki o 

bakteri cinsel organlari korumakla görevli iyi bir bakteri, ama görev 

alani degişince zararli hale geliyor, ve öyle olunca bu da mide yanmasi 

şeklinde bir hastaliga yol aciyor, ve bu oral sex te temiz olmak 

lazimdir, her ne kadar agiz kutsal bir yer sayilsada! dün kagit ta kutsal 

idi, onun bugün kü gibi afedesiniz  onunla kicini sildigni görse ashab 

seni kilicla dograrlar, cünkü ayet hadis yazcak kagit yokken, ona 

taharet bezi muamelesi yapani görseler elbet keserler öldürürler, bu 

gün ise, en yumuşak tuvalet kagidi yapmakta  firmalar yariş yapar 

oldu, birak ki bu sebebden insan kesmeyi öldürmeyi. evet agiz kutsal, 

ordan kuran kelam ediliyor yemek yeniyor amma işde Allah cok şeyi 

multi funktion halinde halketmiştir, Allah bunu bugün bildirdi de 

insanlar bildi, şeytan dahi ilham etmiş olsa bile, ademi cennetten 

attiran şeytanin yapacaginida biliyordu Allah, bu sürecin başlamasi 

gerekiryordu diye iman eden birisi, bu oral sex ide Allah biliyordu 
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demesi lazim gelir, eskiden bunu bilen yokmu idi, yada muhammed 

ne bildide buna karşi tedavi metodu üretti, işde islami usul ile 

helikobakteriyi derhal yok eden bir tedavi yöntemi, patenti bize (bana 

karoglan hocaya ait) henüz patenti almadik ama allah katinda 

muhammedin bu yöntemini buna uygulayip bilebilen tek kimse olarak 

patent bana aittir, izinsiz alandan hakkimi dava eederim hak katinda. 

alin kullanin ama benlige gecirmeyin lütfen. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Temizlik imandandır." 

 

( Hadis-i Şerif , Müslim, taharet 1; Darimi, Vudu 2; Müsned, 

5/342,344; Acluni, Keşfu'l-Hafa, 291) 

 

Temiz olunursa, bu bakterinin yutulup görev alanin degişmesine 

sebeb olmazsiniz, amma işde o bölgeleri yikamadan yapilan bu oral 

sex ile işde o cinsel bölgede görevli bakterileri yutmuş olursunuz, 

ve  yine tükrügünü kullanarak yapilan mastürbasyondanda agiza 

temas ettiginden yine bu hastalik ortaya cikar, cünkü muhamed 

vaktinde bu sebebden bu hastalik vardi, bu bakteri vardi, ve bu 

hastaligi muhammed bildi ve ona tedavisi ögretildi. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır. 

 

( Hadis-i Şerif ,R.Nasıhin) 

 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca' nın Helikobakteri Hastalığının 

Tedavisi Formülü 

 

işte helikobakteri hastaligina tutulmuş bir mümin, önce elini 
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yikayacak, ve daha önce yaklaşik bir saat öncesine kadar birşey 

yememiş olcak, veya yani ac karnina sofraya oturcak, ve bir miktar tuz 

ile yemege başlayacak ve bir miktar mesela yarim dilim ekmek, bir 

dilim peynir yedikten sonrda bir miktarda su icip, sonundada midenin 

ve barsaklarin üstüne, yine yemegi tuz ile bitirip, üstüne tuz serperek, 

o bakterilerin tuz ile yok edilmesini saglayacak (ama dikat bu 

bakterilerin tamamen yok edilmesi ise tehlikeli onlar cinsel 

organlarda normal görevlerini yaparlar, cinsel organlari dişden gelcek 

mikroplara karşi korurlar, sadece görev alanlari degiştigi icin zararli 

hale gelirler  yani onlarin tamami yok edilmez, sadece görev alani 

digişenler mide ve yemek borusu yolunda olanlari ithaf  etmek 

gerekir sadece) ve öyle mükellef bir sofra ile yemek  yemek degil, acil 

tedavi icin, bir miktar yiyip bu tuz uygulamasini yapan kimse Allahin 

izni ile ikinci vakte kadar bu hastalikdan ve bakterilerden kurtulur 

inşallah,  

 

ve kurtulan her mümimin, mehdiye ve muhammede salavat getirip, 

bize bir duada bulunursa memnun oluruz inşallah. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 29 Temmuz 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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KISA BIR SAĞLIK UYARISI 

 

Her ilacin yan tesiri oldgu gibi, gözleri bozulanlarin takdigi gözlügünde 

bir icinden birde dişindan yan tesirleri vardir, icden olanlara 

girmeyecegiz amma, biz dişdan olanina biraz deginecegiz, ve gözlük 

madde fiziki bir yapisi oldugu icin belli bir gramaji var, ve bu gramaj 

işde, yüksek veya, az ise az, cok ise cok, olarak takildigi burunun üst 

kismina bir basinc uygular, ve nefesin gecdigi o deligi daraltmaya 

başlar ve gözlügü hic cikarmazsaniz senelerce aylarca, gözlük gözlük, 

ve misla ile bizim bir kücük evimiz vardi oraya hanim biryerden 

bulmuş, zehirli sarmaşik dedikleri sarmaşik dikdiydi ve yapraklari 

güzel diye. işde gecen sene üc yada alti ay kadar o eve gitmedim ve 

bakamadim, ve bu sene bir gitiim, o sarmaşik heryeri kaplamiş, ve 

agaclarim vardi, kiraz agaci, elma agaci, bütün agaclari dahi bogacak 

kadar sarmiş, ve bogmak üzereymiş ve gittik onun kanatlarini biraz 

kesdik, yani ve kirazi kurtarmaya calişdik öyle bir pislikki dala köklerini 

yapiştrimiş ve benim uzanamadigim noktalara kadar sarlanmiş, 

aşagilari yolduk amma, yukarilar kaldi, ve artik oralari yine ölmez 

tahmnim, cünkü agacin üstüne yapişmiş, agacdan besinini sorup 

aliyor, bitki yani, ceccal gibi bişey yani, hani sevgisiyle öldürür 

derlerya yani, işde gözlük takincada burun deliigndeki, killar kücük 

kücük killar var, onlar işde sen böyle gözlügü cikarmayinca, birde o 

delige basinc yapinca, onlar alt uca degmeye başlar, ve daha sonra 

sarmaşik gibi burun deliginin icini kaplar ve hata belkide alt tarafa 

sapalanmya başlar, ayni sarmaşikin kökünü kessende, o yukarda 

biyerde kökünü artik sarildigi agaca gömmüş, ordan vitamanini alir ya 

işde, öyle birşey, ve yine ayni durum killar olmasa bile, burun icinde 

uzanan et parcaciklari vardir, onlar ayni bu işlemi yapar, ve burun 

tikanir, ve burun tikaninca, dogru nefes alinmayinca, işde herşey 

bozulur bedende, hasta olunur, ne akil dogru calişir, ne göz, ne kulak, 

yeterince nefes almayan midede kalpde, her organ yavaş yavaş hasta 

olup harap olmaya başlar, o yüzden gözlük takanlar, zaman zaman 

gözlügünüzü bir kenara koyun, ve güzlüksüz durun, gözünüz veya 
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kafaniz agriyorsa, bilinki damarlara baski yapmiş gözlük, ve kanve 

oksijen göze ve kafaya iyi gitmeyince oksijensiz ve kansiz kalan organ, 

sana sinyal veriyor, bana yeterince oksijen ve kan gelmiyor diye , sen 

amma anlayipda gözlügü cikarip, o burnuna baski yaptigi yeri 

kurtarmak yerine, aspirin, derman gripin gibi ilac yutuyorsan, vücut 

dilinden anlamayan insansin. 

hassas nokta en yukarda gözlügün hemen altindaki kikirdak ile 

kemigin birlestigi üst iki deligin üstünde hassas et bölgesi cok dar bir 

delik var orda zaten 

 

Rasit Hoca tespiti, ister kabul edip uygulayin, isterseniz uygulamayin 

kişisel bir görüşdür tavsiyedir. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems 
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Peygamberimizin Tahiyat Hadisesi ve Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve 

Anlamı 

 

Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i 

Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile 

geldi.[8] Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına 

uğradı, orada iki rekât namaz kıldı,[9] daha sonra Mescid-i Aksâ'ya 

geldi.[10]Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti 

İbrahim’in de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu 

kendisini karşıladı.[11] Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere 

imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı.[12] 

 

Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber’e (asm) iki kap getirildi ki; 

kabın birisinde şarap, diğerinde süt vardı.[13] “Bunlardan hangisini 

istersen, al!" denildi.[14] Peygamberimiz (asm) sütü seçti.[15] Cebrail 

(as), Peygamberimiz’e (asm): "Sen fıtratı seçtin[16], eğer sen şarabı 

almış olsaydın, senden sonra ümmetin azardı.[17]Sütü tercih etmekle 

sen de fıtrata yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size 

haram kılındı!” dedi.[18] 

 

Semanın bütün tabakalarına uğradı.[19] Sırasıyla yedi sema 

tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. 

İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) 

gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin!..” dediler, 

tebrik ettiler.[20] Sonra her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği 

Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti.[21] 

 

Bundan Sonra Hz. Cebrail (as) ile birlikte sidretü'l-müntehâ'ya 

geldiler.[22] Sidretü’l-müntehâ; kökü altıncı kat gökte ve gövdesi, 

dalları yedinci kat göğün üzerinde, gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti 

gölgeleyen, yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri küpler kadar, bir 

ağaçtır.[23] 
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Refref ve Öteler Ötesindeki Buluşma 

 

Cebrail (as), Peygamberimiz’i (asm) yukarı götüre götüre, nihayet 

(kaza ve kaderi yazan) kalemlerin cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir 

yere çıkardı.[24] Peygamberimiz (asm); cennetten, yemyeşil bir Refref 

(ipek döşek)'in birden ufku kapladığını gördü. Peygamberimiz (asm), 

onun (Refref’in) üzerine oturdu.[25] Cebrail (as), Peygamberimiz’den 

(asm) ayrıldı. Peygamberimiz (asm); Aziz ve Cebbar olan Rabbine 

yükseltilip yaklaştırıldı.[26] 

 

Peygamberimiz (asm), Yüce Rabbinin: "Korkma ya Muhammed, 

Yaklaş!" buyruğunu işitmeye başladı. Nihayet, hiçbir kimsenin hiçbir 

zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına, İlahî kabule, İlahî ikram 

ve ihsana nail oldu![27] İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre, 

Peygamberimiz (asm): "Ben, Yüce Rabbimi gördüm!" 

buyurmuştur.[28] 

 

Peygamberimiz (asm) Miraç’ta Cenab-ı Hakk’a selam yerine bütün 

mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin (asm) Cenab-ı 

Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan 

namazlarında okudukları tahiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Bu 

konuşmanın meali şöyledir: 

 

Ettehiyyatü Duası okunuşu ve anlamı 
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Okunuşu: Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü 

esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü 

esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe 

illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh. 

 

Anlamı: Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. 

Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri 

senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine 

olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir 

ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu 

ve Resûlüdür. 

 

Peygamberimizin Tahiyat Hadisesi 

 

Peygamberimiz (asm) Cenab-ı Hakk’a hitaben: 

 

"Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü" 

 

“Bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salâvat ve duâlar ve 

bütün kelimat-ı tayyibe Allah’a mahsustur.”[29] şeklinde hitab 

vermiştir. Bunun anlamı“Bütün varklıkların halleriyle ve dilleriyle 

yapmış oldukları ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve 

nutfeler gibi mübarek şeylerin fitri mübarekliklerini ve tesbihlerini, 

bütün insanlar gibi şuurlu varlıkların ibadetlerini ve bütün 

peygamberler ve kamil insanlar olan evliyaların, asfiyaların 

ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana hediye ediyorum; 

sana mahsustur.” demektir. 

 

Bu selamın üzerine Cenab-ı Hak da Resulüne (asm):  

 

"esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve 

berakâatühühü" 
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“Selâm olsun sana ey Peygamber!” şeklinde mukabele de 

bulunmuştur.  

 

Bunun üzerine Allah Resulü (asm) de: 

 

"esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn" 

 

“Selam Bize ve Allah’ın salih kullarına üzerine olsun.” şeklinde cevap 

vermiştir. Bunu duyan gören Melekler hep bir agizdan 

 

"Eşhedü ellâa ilâahe illallâah" 

 

 

“Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederiz. " dediler, Bu 

konuşmaya sidretü’l-müntehada tanık olan Cebrail (as) da Allah’ın 

şahitlik etmesini emretmesi üzerine  Cebrail aleyhisselamda 

 

"ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh." 

 

" ve bende Muhammed’in (asv), Allah’ın elçisi olduğuna (Kulu ve 

Rasulü olduguna) şehadet ederim.” diyerek şehadet etmiştir.[30] 

 

Miraç’ta cereyan eden bu karşılıklı sohbetteki sözlerin, müminlerin 

miracı hükmünde olan namazda okunması sünnettir. Bu şekilde her 

mümin bütün şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti 

içerisinde Cenab-ı Allah’a takdim etme şerefine ulaşmış olur. 

 

 

OKUNDUĞU YERLER 

 

Namazların her oturuşunda okunur. 
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Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 9 ARALIK 2017 

Original Kar©glan 
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"Chronovisor" Hz isa Efendimizin Görüntüsünü Çekebilen Alet ve 

Mucidi (exorcist) olan Rahip Pallegrino Ernetti - 1950 

 

İtalya’nın Venedik Şehrinde Katolik bir rahip ve Vatikan’ın en büyük 

şeytan çıkarcısı (exorcist) olan Pallegrino Ernetti; 1950’lerde, 

Chronovisor adını verdiği bir icatla geçmişi görebildiğini iddia etti. 

 

Aynı zamanda kuantum fiziğinde derece yapmış bir rahip olan 

Ernenetti’ye, Enrico Fermi ve Wernher von Braun gibi ünlü bilim 

insanları da yardım ediyordu. 

Katolik rahip ve fizikçi “Pellegrino Ernetti” 

 

Chronovisor, bir kabin ve kontrol sisteminden oluşuyor ve geçmişteki 

elektromanyetik radyasyonu çözümleyerek çalışıyordu. 

 

Bu icatla ilgili en çarpıcı iddialardan biri de; icadı kullanarak İsa’nın 

çarmığa gerildiği zamana gidip fotoğrafını çektiğiydi. Ancak bunu 

dünyaya açıklamaya çekindi ne de olsa kendisi bir rahipti. 

 

Ernetti’nin çekmiş olduğunu iddia ettiği Hz. İsa fotoğrafı. Soldaki 

orjinali, sağdaki ise temsili. 

 

Bir rahip arkadaşının anlattığına göre Vatikan, Ernetti’ye icadı yok 

etmeyi emretmişti çünkü bunu kullanılanlar Vatikan’a göre Tanrıya 

karşı gelmiş sayılıyordu. İddiaya göre Chronovisor’a el konulup 

herkesten saklandı. 

 

Olayın konuşulduğu zamanlardaki bir gazete baskısı. 

 

Kim bilir, belki de Vatikan, bugüne kadar icat edilmiş en değerli 

buluşun üzerinde oturuyordur! 

 

Exorcist Rahip  Pallegrino Ernetti  ve icadi olan Chronovisorun Resimi 
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-------------- 

EDiTÖR KAROGLANIN BU HUSUSA YORUMU: 

 

Evet Bir alimden duydum ki Muhammed demişki"Bir insanin söyledigi 

Bir "Elhamdülilah" Zikiri Kainattan yok olmaz." ve yine "La ilahe 

illallah  kainattan daha agirdir ." sözleri gösteriyorki elhamdü zikiri ve 

kelimei tevhid zikiri senin sesinin yaydigi bir frekans, eger bu freknasi 

sen bir kere, yayinca kaybolmuyorsa, bunu yillar sonra bile, eger sen 

o freknsin boytunu, dalga araligini bulabilir, ve onu yakalayacak 

anteni icad edebilirsen, yine o antenin yakaladigi, frekansida, sese 

görüntüye  dönüştürecek aygiti icad edersen, o zaman benim degil 

hatta,  muhammedin sesisini, isanin sesini, hatta videolari bile elde 

edilebilir. nitekim kuranda bunlarin kaydedildigi büyük kayit cihazi 

olan. büyük kitap diye gecen. yasin suresi birinci sayfa sonunda gecen 

"imami mübin" yani büyük kitap, yine Kuranda bütün olaylarin 

kaydoldgu büyük festplatte "levhi mahfuz" dan bahseder, ve yine 

islam inancimiza göre muhammedden  duydukki  ve kuranda de 

geceen, iki yanimizda kaydedici iki melek var, onlar "kiramen katibin 

melekleri" ve onlar senin her aninin videosunu cekip kaydediyorlar, 

işde sen onlarin o kayadettikleri videoyu seni kaydettikleri gibi isa 

ninda videosu var, musa ninda var, sen işde bu chronovisor gibi bir 

aygtila, bu görüntüleri alabilirsin, ben inaniyorum bu adamin böyle bir 

icadi yaptgina ve o görüntününde gercek olduguna, ve hatta bu gün 

benim gecmişim hususunda, bir kac bilgiye rastladim, ve bunu 

bazilarina ya parayla satmişlar, yada bu ilumunati, bu görüntleri 

pazarliyor, ve ve benim kimseye söyelemdigim hususlsar hakkinda 

bazi hareketleri, özel hareketleri, bazi şarkicilar, bazi şarkillarinda, 

sanki bana atfen "bak biz senin bu kasetini izledik" dercesine 

kliplerinde  kücük bir nüans hareket yapiyorlar, halbuki o hareket 

sadece bana ait, ve zamanin birinde gömülü olan bir hareketim idi, ve 

ben bunu hakkal yakin yaşiyorum, ve o alet hemde daha gelişmiş  ve 
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vidolarida alabilen bir aygit olarak birilerinin elinde var, amma isa nin 

o halini yayinlamak işlerine gelmiyor, yine muhammedi yayinlamk 

işlerine gelmiyor bu kafirin. 

vesselam . 
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El Ayak Üşümesi Neyin Alametidir - Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
 

Bazi insanların el ve Ayakları üşümeye başlar, ve ne yapsa ısınmaz 
olur. 

Karoglanın Bu kanudaki Görüşü ve Tavsiyesi ise : 
Evinde Kaloriferi olanlar bilir ki, kalorfier kazanı suyu kaynattıkça, 
Kalorifer Peteklerinin içindeki su buharlaşır ve, o yüzden kalorifer 
peteklerinin bağlantı köşesinin, ters tarafında, kaloriferin havasını 
alma musluğu bulunur, zaman zaman oradan, uygun anahatar ile 
havasının alınması gerekir, ancak oradan havayı alınca, kalorifer 

petekleri içindeki suyun basıncı düşer, o yüzden kazan dairesindeki 
kalorifercinin, zaman zaman, tekrar peteklere su basması gerekir ki, 

basınç tekrar eski ayarına gelsin, ve odaları çabuk ısıtsın. 
işte bu örnekte olduğu gibi, kan basıncı damarlarda düşünce, hem 
tansiyon düşer, hemde basınç düşdüğü için, kan yeterince her uzva 

tam kapasite ulaşamaz, o yüzden, vücudu ısıtan kan ve kan basıncıdır, 
ve basınç az olunca, işte vücudun uç noktaları olan el kol üşümeye 
başlar, bunun tedavisi ise, birinci olarak : su içerek kan basıncının 
normal hale gelmesini sağlamak lazımdır, amma çok su içilerse, bu 

sefer de kan durulur, ve vücud yine ısınmaz, o yüzden birde kan yapıcı 
pekmez ve reçel gibi, tatlı yiyecekler yemek ilede, kanın tekrar 

koyulaşması sağlanmalıdır. 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 
Schrems, 1 Aralık 2018 Cumartesi 
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Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları 

 

Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar, o peygamberlerin, mizac ve 

güzel ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar 

tarafından onlara verilmiştir. Yoksa Allahu Teala Kuranda, Böyle 

ünvanlar ile onlara hitab etmemiştir. Kuran'da Allahu Teala nın, Hz. 

Musa a.s ile konuştuğu bildirilmekle birlikte, doğrudan Kelimullah 

"Kelimullah= Allah ile konuşan" deyimi Kuran da kullanılmaz. Nitekim 

Hz. Muhammed (s.a.s) de Miraç sırasında Allah ile konuşmuştur, fakat 

ona Kelimullah demeyiz, Muhammed aleyhisselama Habibullah deriz, 

ve birde Rasulallah veya Rasulullah denir ki, ve bu kuranda Fetih 

suresinde, peygamberimize böyle bir hitap vardır.  

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

 

 
 
ه  َرُسولُ  ُمَحَمد ِ

ّ
۪ذينَ  الل

َّ
  َوال

 ُ
اءُ  َمَعه

 َ
ِشد

َ
  ا

َ
ارن  َعل

َ
ف
ُ
ك
ْ
اءُ  ال

 
ُهْم  ُرَحَم

َ
ي  ُهْم  َبْين ٰر

َ
ًعا ت

َّ
ا ُرك

ً
ُسَجد  

 
َ
ون

ُ
غ
َ
  َيْبت

ً
ّل

ْ
ض
َ
ِ  ِمنَ  ف

ّ
  الل

 
ا
ً
َوان

ْ
ض َورن  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Muhammedun rasulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari 

ruhamau beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen 

minallahi ve rıdvanen 

 

Meali : 

 

Muhammed, Allah'ın Resul'üdür. Onunla beraber olanlar, gerçeği 

yalanlayan nankörlere karşı sert, birbirlerine çok merhametlidirler. 

Onları; rüku ederken*, secde ederken* ve Allah'tan bağışlanma ve 

hoşnutluk isterlerken görürsün. 
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Sadakallahul Aziym Fetih Suresi 29. Ayetten pasaj 

 

Kelimei Tevhid, yani birleme cümlesi, iki cümleden oluşur 

 

"La ilahe illallah, Muhammedün Rasulallah" 

 

"La ilahe illallah" Allah ı birlemekdir "Muhammedün Rasulallah" da 

peygamerimizi hem birlemek, hemde aidiyatını belirtmek, hemde 

Allah katında rütbesi ve lakabının ne olduğunu belirtir. 

 

Bazi alimler, sadece altı peygamberi Ülülazim Peygamberler olarak 

nitelendirip, bu altı Peygamber, diğer Peygamberlerden daha 

üstündür diyerek, Bunlara Ülülazm Peygamberler denir demişler. 

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam Hepsinden üstündür 

diye biliriz bizler.ki hadis olup olmadığı hususunda ihtilah olan bir 

ravyet ile Cenabı Mevla 

 

""Levlâke levlâke Lema halaktül eflâk" 

 

"Sen olmasaydın,sen olmasaydın, ey Habîbim, Ben âlemi felekleri 

(kâinatı) yaratmazdım" 

 

Bu hadis-i kudsînin kaynakları: Bu hadis-i kudsî, Acluni, II: 164; Hakim 

el Müstedrek, II: 615 Suyutînin El-Leâlil-Masnûa; Aliyyü-Kârînin El-

Esrârul-Merfûa ve diğer bir eseri olan Şerhüş-Şifâ; Şevkânînin El-

Fevâidül-Mecmûa; Hâfız Aclunînin Keşfül-Hafâ; Muhammed Said 

Zalûlün Tahkîk; İmam-ı Nevevînin El-Ezkâr adlı eserlerinde kayıtlıdır.  

 

Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid, İmam-ı 

Rabbânî, Bedîüzzaman Said Nursî gibi nice İslâm âlimleri bu hadis-i 

kudsîyi eserlerine almışlar. 

 

Hz. Cabir anlatıyor: 
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“Ey Allah’ın Rasulü! Anam-babam sana feda olsun, Allah’ın her 

şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum. Şöyle 

buyurdu, 

 

“Ey Cabir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin 

peygamberinin nurudur. O nur, Allah’ın kudretiyle onun dilediği 

yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, 

ne kalem, ne cennet, ne ateş/cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne 

yer, ne güneş, ne ay, ne cin ve ne de insan vardı." 

 

"Allah mahlukları yaratmak istediği vakit, bu nuru dört parçaya ayırdı. 

Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından Levh’i (Levh-i mahfuz), 

üçüncü parçasından Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört 

parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını), 

ikinci parçadan Kürsi’yi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. 

Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri, 

ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi 

yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü: Birinci parçadan 

müminlerin basiret nurunu/iman şuurunu, ikinci parçadan -

marifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nurunu, üçüncü parçadan 

tevhitten ibaret olan ünsiyet nurunu (La ilahe illallah 

Muhammedu’rrasulüllah nurunu) yarattı.”  

 

( İmâm Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175; İbni 

Hibban, El İhsân XIV-312/6404; Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6; 

Krş. Aclunî, I/262-6) 

 

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisi kudsîde: 

 

"Allah, seni kendi nurumdan, diğer şeyleri de senin nurundan 

yarattım, buyurdu." buyurmuştur. 
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(Îmân Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175; İbni 

Hibban, El İhsân XIV-312/6404; Aclûnî, Keşfü'l-Hâfâ I-265/827) 

 

 

Ülülazim Peygamberlere verilen unvanlar Şunlardır: 

 

Muhammed aleyhisselama Habibullah denir.Allahü teâlânın sevgilisi 

demektir. Çünkü en çok Onu seviyordu. Kâinatı Onun için yarattı. 

 

İbrahim aleyhisselama Halilullah denir. Allahü teâlânın dostu 

demektir. Çünkü O nun kalbinde, Allahü teâlânın sevgisinden başka, 

hiçbir sevgi yoktu hatta evladını bile o nun uğrunda kesmeye 

yatırmıştı, ateşe atıldığında da ben sadece ondan yardım dilerim 

demişti.  

 

Musa aleyhisselama Kelimullah denir. Allahü teâlânın kendisi ile 

konuştuğu kimse demektir. Kelim, kendisine söz söylenen, kendisiyle 

konuşulan demektir. 

 

İsa aleyhisselama Ruhullah denir. İsa aleyhisselam için kullanılan 

ruhullah , Allah’ın ruhundan üfleyerek O nu babasız meydana getirdiği 

kimse anlamındadır.  

 

Âdem aleyhisselama Safiyullah denir. Allahü teâlânın ihsanı ile 

seçilmiş, bilhassa kafasını da kudret elimle halkettim rivayetleri 

vardır, Safiyullah saf ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir. 

 

Nuh aleyhisselama Neciyullah denir. Gemi ile bütün insan ve hayvan 

sounu kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ve 

birde  

o bin seneye yakın zamanındaki insanları Allah ın yoluna çağırmış, 

ancak kabul eden çok az kimse olmuş ve peygamberi yalanlayıp onu 

deli sayıp onunla alay etmeleri sebebiyle onlardan bezip, Rabbimize 
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"bu zalim topluluktan, kurtar beni" diye niyaz ve dua ettiği için, ve 

yine alttaki ayette geçen "Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri 

kurtar" diyen olaraktan, Yine neccini duasının sahibi olan kimse 

olaraktan, ümmetin ve insanlığın kurtarıcısı manasındadır, o lakabı 

işte birde. 

 

Nuh (a.s) Allah’u Teala’ya şöyle dua ve niyazda bulunmuştur: 

 

Rabbi inne kavmi kezzebün. Feftah beyni ve beynehüm fethan ve 

neccini ve men meıye minel mü’miniyn. 

 

MANASI: 

 

“Rabbim! Hakiketen kavmin beni tekzip etti. Benile onların arasındaki 

hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki mü’minleri kurtar.” 

 

Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. 

 

“Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma.” 

 

Allah’u Teala Nuh (a.s)’ın bu duaları üzerine şöyle buyurdu: 

 

“And olsun ki Nuh bize dua etmişti de ne güzel icabet ve kabul 

eylemiştik. Biz hem onu, hem ehlini sıkıntıdan kurtardık.” 

 

“Biz azimüşşan onu da, beraberinde olanları da o dolu yüklü geminin 

içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda 

boğduk.” 

 

Sadakallahul Aziym Şuarâ Suresi 117, 118, 119, 120. Ayetler 

 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  
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 ِ
ن  جِّ
َ
ِمِني  َ  ِمنَ  َمِعَ  َوَمن َون

ْ
ُمؤ

ْ
ٱل  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

neccinî ve men maiye minel mu’minîn. 

 

Meali : 

 

Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar. 

 

Sadakallahul Aziym Şuarâ Suresi 118. Ayet 

 

 

Kuranda ki, Neccini duası edenlerin duaları 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

Kasas Suresi 21. Ayette Musa yumruk vurdugu adam kaza ile ölünce, 

oradan kaçmadan önce dedi ki 

 

ِ  َربِّ 
ن  جِّ
َ
ْوِم  ِمنَ  ن

َ
ق
ْ
ٰ ِلِمي  َ  ٱل

َ
ٱلظ  

 

 

Şuarâ Suresi 118. Ayette Nuh aleyhisselam da dediki 

 

 ِ
ن  جِّ
َ
ِمِني  َ  ِمنَ  َمِعَ  َوَمن َون

ْ
ُمؤ

ْ
ٱل  

 

 

Mâide Suresi 25. Ayette yine Musa denizi yardiginda dedi ki  
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Musanin kavmide dedi ki Yûnus Suresi 86. Ayette 

 

 

ا
َ
ن جِّ

َ
  َون

َ
ْوِم  ِمنَ  ِبَرْحَمِتك

َ
ق
ْ
اِف۪رينَ  ال

َ
ك
ْ
ال   

 

 

Firavun’un Karısı: Âsiye de Tahrîm Suresi 11. Ayette dedi ki 

 

 ِ ِ
ن  جِّ
َ
  ِمنْ  َون

َ
ِ  َوَعَمِلهِ  ِفْرَعْون ِ

ن  جِّ
َ
ْوِم  ِمنَ  َون

َ
ق
ْ
اِلِمي  َ  ال

َّ
الظ  

 

 

Ve bizde bunlara bakaraktan, ve bazı peygamberlerin bazı hasssas 

durumlarına bakaraktan, şu lakab ve ünvanların, onlara daha çok 

yakıştığına karar kıldık. ve her peygambere iman (Kelime-i Tevhid 

cümlesi), o peygamerin durumu ile ve lakabi ile ve tevhid kelimesi ile 

meydana geldiği için, bunları da şöyle sıraladık : 

 

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu 

için)  

La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş saf 

ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir) 

La ilahe illallah, Habil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için)  

La ilahe illallah, Kabil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan 

olduğu için)  

La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için)  

La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için)  

La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için) 

La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan 

sounu kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ) 

La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için) 

La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük 

suyundan içen adam olduğu için) 
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La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, 

insanlar gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu 

için) 

La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve 

ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın onları koruduğu 

için, Satürn Meselesi)  

La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set 

veya sütre çeken olduğu için)  

La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara 

onun ağzından hitap ettiği için) 

La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı 

olarak zanı nasrani olrak tayin etmiştir onun için) 

La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl 

diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra 

tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı) 

La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa 

tutulduğu için) 

La ilahe illallah, Lokman Şifaullah veya Hekimullah (ilk Doktor, ve 

neyin, neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için) 

La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah veya Tevfikullah 

(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun balığının 

karnında hapsettiği için, yani tevkif ettiği için) 

La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya Hızır ile yolculuğunda ona 

refakat eden olduğu için) 

La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir) 

La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için) 

La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan 

ibrahimin duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi 

sebebiyle verildiği için) 

La ilahe illallah, Lut Mağdurallah yahut Hicretulllah (ülkesinden, 

ardına bile bakmadan çıkarıldığı için) 

La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt 

olana kadar agladığı için) 
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La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah veya Cemilallah veya Ruyetullah 

(Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu için) 

La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde 

kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için) 

La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip 

yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur 

olurdu diye rivayetler var) 

La ilahe illallah, Süleyman Malikullah veya Hakimullah (Dünyadaki, 

insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve 

verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için) 

La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona, geçimlik olaraktan 

Çobanlık mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) 

Aasaa sıda onun çobanlık Aasa sıdır )  

La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek 

olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına tercüme eden 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile 

konuştuğu kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca 

kesilerekten Şehid edildikleri için) 

La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile 

kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli 

olan olduğu için Immaculata)  

La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, 

babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki 

Babadan meydana getirdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah veya Habiballah (Allahın elçisi 

ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi 
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çocuğuna bile acımayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin 

bile ondan utandığı kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için) 

La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, 

onlar benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için) 

La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep 

annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, 

annecikveya "Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde 

meşhur olmuştur Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz) 

La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu 

gösteren olduğu için) 

La ilahe illallah, Halid bin Velid Seyfullah (müslümanada, kafirede, 

Allah ın yenilmeyen kılıcı olduğu için) 

La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı 

korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. 

Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya 

kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için) 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel 

mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve 

kutubihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû 

semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. 

 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
66 

 

Meali : 

 

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 

iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun 

peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.” Şöyle de 

dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. 

Sonunda dönüş yalnız sanadır.”  

 

Sadakallahul Aziym Bakara 285. ayet 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 28 Nisan 2019 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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Gecikmiş Konuşma Problemi Olan Çocuklara Güvercinli Tedavi 

 

Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. 

 

Bundan böyle Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün’ün yazılarına sık 

sık yer vereceğim. Benimle birlikte bu yolda yürüdüğü için kendisine 

çok teşekkür ederim. Daha önce kreş ile ilgili yazısına yer verdiğim 

Emine Ergün’ün bugünkü yazısı ben dahil olmak üzere bir çok anne-

babanın kaygılandığı konu olan çocuklarda konuşma gecikmesi 

olacak. Keyifli okumalar. 

 

Gecikmiş Konuşma 

 

Anne ve babalar için çocuk sahibi olmanın en güzel ve özel 

taraflarından biri de onların konuşmaya başlaması ve ilk kelimelerini 

söylemesidir. İlk olarak anne mi baba mı diyecek diye iddialara bile 

girilir. 

 

Konuşması bu kadar sabırsızlıkla beklenen çocuğun bir türlü 

konuşmamamsı ise anne baba için kaygı verici bir durumdur. 

Günümüzde oldukça sık rastlar olduğumuz bu durum “Gecikmiş 

Konuşma” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Bazı çocuklar yaşıtlarına kıyasla daha geç konuşmaya başlayabiliyor. 

Bu, her zaman konuşma bozukluğu sorunu veya ciddi bir sorun 

olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, onu iyi gözlemlemeli ve ciddi sorun 

olasılığını düşündüren durum fark edildiğinde de hemen bir uzmana 

başvurulmalı 

 

Gecikmiş konuşma probleminin bazı sebepleri vardır. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz. 

 

  Çocukta var olan bir gelişim problemi ( otizm, öğrenme güçlüğü vb) 
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  Genetik yatkınlık 

  İşitme problemi 

  Görme problemi 

  Uyaran eksikliği 

  İletişim azlığı 

  Fazla televizyon izleme (özellikle klipler ve reklamlar) 

  Epilepsi gibi nörolojik hastalıklar 

  Sık sık havale geçirme 

 

Konuşma gecikmesi olan çocuklarda eğer eşlik eden başka bulgular da 

varsa o zaman farklı bir gelişimsel problemden söz edilebilir.  

Bu bulgular şunlar olabilir: 

 

  Konuşma problemine ek olarak öğrenme problemi de varsa 

  Anlaşılmaz sesler çıkarıyorsa 

  Çevresine karşı isteksiz ve ilgisizse 

  Yeni ortam ve durumlara uyum sağlamakta güçlük çekiyorsa 

  Yalnız kalmayı tercih ediyorsa 

  İsteklerini öfkeli davranışlarla anlatmaya çalışıyorsa 

  Göz kontağı kurmuyorsa 

  İsmi ile seslenildiğinde tepki vermiyorsa bu çocukta sadece gecikmiş 

konuşma problemi değil, gelişimsel bir sorun da olduğu düşünülebilir 

 

Böyle bir durumda bir uzman desteği alınıp çocuğun gelişimsel 

taraması yapılmalı, gerek görülürse özel eğitim ya da konuşma 

terapisi süreci başlatılmalı. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 

erken tanı ve erken müdahale çok önemlidir. 

 

Anne babalara öneriler 

 

  Çocuğunuza sevgi ve ilgi gösterin, sık sık konuşun onunla. 

  Ona hitap ederken tane tane ve anlaşılır konuşun. 

  Ona sık sık soru sorup konuşması için fırsat yaratın 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
69 

 

  Çocuğunuz bazı sözcükleri akıcı söyleyemediğinde sabırlı davranın, 

onu zorlamayın 

  Daha ilk hece ve sesleri çıkartmaya başladığında, söylediği sesleri 

ona tekrarlatın. 

  Onu mümkün olduğunca çok sosyal ortamlara sokun, fazla kendi 

başına kalmasına izin vermeyin. 

  Mümkün olduğunca yaşıtlarıyla oyun oynamasını sağlayın. 

  Kreş yaşantısı onun için çok faydalı olacaktır. 

  Bir nesneyi eline aldığında, baktığında onunla ilgili ona bir şeyler 

anlatın. 

  Nasıl olsa konuşur deyip 4-5 yaşına kadar beklemeyin 

  Özellikle 0-3 yaş döneminde mümkün olduğunca televizyon 

izletmeyin. Eğer bebek ya da çocuk kanalı izliyorsa, gördükleri 

hakkında açıklama yapın. 

  Görüntü geçişinin çok fazla olduğu klip yayını yapan kanalları 

izletmeyin 

  Onun işaretle gösterip de istediklerini hemen yerine getirmek yerine 

konuşarak yönlendirin, anlatmasını sağlayın. 

  Ona kitap okuyun, masal anlatın,şarkı söyleyin. 

  Size bir şey söylediğinde karşılık verin. 

  Onunla yaratıcı oyunlar oynayın. 

 

DiKKAT EDiTÖRÜN (Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca nın) BU 

KONUDAKI YARDIMI VE AÇIKLAMASI 

 

Konuşma gecikmesi olan çocukları olan aileler, evlerinde bir çift 

güvercin beslerlerse, yakın zamanda çocuklarının konuşmaya 

başladıgını göreceklerdir inşallah. 

selam ve sevgilerimle. 

 

 

Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
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Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 13.06 2019 

Original Kar©glan 

 

Bu konun üst tarafındaki Kaynak Makale : 

Çocuk Gelişimi Uzmanı 

Aile Danışmanı 

Emine Ergün den alıntıdır 
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Kurban Nasıl Kesilir? Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
 

Kurban kesiliriken birinci dikkat edilecek husus kesilecek hayvanın 
eziyet çekmemesini sağlamaktır bunun için İslama Uygun Kurban 

Nasıl Kesilir? 
 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Usulü ile Kurban Nasıl Kesilir? 
 

Kurbanlık hayvanı usûlüne uygun olarak rahatça ve fazla eziyet 
vermeden kesebilmek için, Önce diz boyu çukur kazılır ve keskin ve 

büyük bir bıçak hazırlanır. Hayvanın göremiyeceği bir yere 
konur.  Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Boğa, tosun gibi büyük 

baş hayvanların kolay kesilebilmesi için çengele asılması caizdir. Sonra 
kurbanlık hayvan, kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür, Boğazı 
çukurun kenarına getirilir. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek 
şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, 
sol  arka ayağı ortaya gelecek ve ön iki ayaklarda iki kenara gelcek 
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şekilde ayaklar birleştirilip bu üçü bağlanır, ve kıbleye karşı durularak 
şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur: 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 

 
"İnni veccehtu vechiye lillezi fatares semavati vel arda hanifen ve ma 

ene minel muşrikin."  
 

(Enâm Suresi, 79) 
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ِحيم ن  اارَّ

م 
ْ
ح ِجيِم , ِبْسِم ِهللالرَّ اِن الرَّ

 
ْيط

َّ
 الش

 
 ِبالِل ِمن

ُ
وذ

ُ
ع
َ
 أ

 
 
ن ۪مي   

َ
ال ع 

ْ
 ال

ِّ
ب ِ ر 

ه
ِ ّلِِل ۪

ان  م  م  اي  و  ي 
ْ
ح م  ُس۪كِ و 

ُ
ن ِ و  ۪

ن 
 
َل  ص 

َّ
ْل ِان

ُ
 ق

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

"İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi`l-âlemin."  

 

(Enâm Suresi, 162) 

 

Bu ayetlerden sonra, 3 defa "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe 

İllâllahü vellahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd." şeklinde tekbir 

getirillir ve "Bismillâhi Allahü Ekber"  denilerek Besmele çektikten 

sonra,dikkat sadece besmele değil tekbirli besemele yani "Bismillâhi 

Allahü Ekber" denir, başka dünya kelamı etmeden ve, başka iş  ile 

meşgul olmadan, hemen hazırlanan keskin bıçak, hayvanın boynuna 

çalınır. Besmele unutulursa zararı olmaz. Kasten Besmelesiz kesmek 

haramdır. 

 

Hayvanın boğazında yemek borusu, nefes borusu ve iki yanda birer 

kan damarı vardır. Bu iki damar ve yemek borusu, nefes borusu bir 

anda kesilmelidir. ve gırtlağın arka tarafında, normal omurulik 

kemiklerinden farklı, ve biraz büyük, ve ortasında içe açılan bir delik 

bulunan, GIRTLAK kemiği vardır. Omuriliğin ve onun içinden, sinir teli 

geçer ki, beyine, ayaklar ve diğer organların hareketini sağlayan, 

sinyalleri ileten, sinir teli, yani ilik veya mundarilik. Ve son işlem 

olaraktan, bu kemiğin delik yerinden, o mundarilik 

kesilerekten,  mundariliğin yukarı ile yani beyin ile bağlantısı koparılır 

ki, hayvanın alt kısımları ve organları keslirken ve derisi yüzülürken, o 

organlar ve derisi, beyine sinyal yollayıpta, acı çekmesin diye, baglantı 

koparılır, aynen elektrik tesisatındaki, ana sigorta veya şartelin 
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kapatılması gibi, veya bilgisayrarın netzwerk kablosunun fişten 

çekilirekten internet bağlantsının kesilmesi gibi. Böylece hayvan 

yüzülürken ve parçalanırken, acı sinyalleri beyne gitmez, ve hayvan 

acı çekmez. Çünkü kurbanın yüzüldükten sonra en son kafası ayrılır, 

Yoksa hayvan her bir bıçak darbesini hisseder. 

 

     

 

Ölüm, insan müdahalesi olmadan kişinin hayatının sona ermesidir. 

ölüm, Allah indinden Azrail vasıtasıyla gerçekleştirilir. Allah, «De ki: 

Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize 
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döndürüleceksiniz” buyurmuştur. 

 

Beyin ölümü hayatın sonudur 

 

Delilleri: İnsan hayatı mevcudiyet ve ademiyet olarak beyin ile 

irtibatlıdır. Fukaha, kesilen hayvanın hareket etmesini onun tam 

anlamıyla hayata sahip olduğunu gösteren bir delil olarak itibara 

almaz. Bu meseleyi konunun uzmanlarına (ehli zikr) sormak gerekir. 

Tabipler beyin ölümünün nihai ölüm anlamına geldiğini 

söylemektedirler. Ruh bedene beyin vasıtasıyla hükmeder. Eğer 

beyindeki en önemli kısım olan beyin sapı fonksiyonunu kaybederse 

ruhun beden üzerindeki kontrolü sona erer, ruh bedenden çıkar ve 

Azrail ruhu kabzeder. 

 

Ölüm anı ve ölüm sonrasında yaşananlarla ilgili sürdürülen çalışmalar 

dahilinde de vücudun verdiği tepkiler gözlemlendi. Ortaya çıkan 

sonuçsa pek çok kişiyi ürküttü..[1] 

 

Öldükten sonra neler oluyor? 

 

ABD'de Langone Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Bölümü 

Başkanı Dr. Sam Parnia ölümden sonra beynin çalışmaya devam 

ettiğini söyledi. 

 

Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay 

Kanada'da yaşanmıştı. Böylece doktorlar, insanların beyinlerinin klinik 

olarak öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel 

kanıtlar bulmuştu. 

 

Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 

dakika boyunca kaydedilmişti. 

 

Böylece doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra 
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da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar bulmuştu. 

 

Ölümden sonra beynin çalıştığını iddia eden bir diğer bilgi de ABD'de 

Langone Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Bölümü Başkanı 

Dr. Sam Parnia'dan geldi. Dr. Parnia'ya göre ölümden sonra beyin 

çalışmaya devam ediyor. 

Dr. Parnia, "Beyin öldükten sonra da çalışmaya devam ediyor, 

insanlar öldüklerinin farkında oluyorlar" açıklamasında bulundu. 

 

Bir kişinin bilincinin öldükten sonra da devam ettiğini keşfeden 

uzmanlar, kalbi duran yani teknik olarak ölen sonra yeniden 

canlandırılan 330 hastadan 140'ı üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. 

Araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 39'unun kalbi durduktan sonra 

bilinçlerinin bir dereceye kadar açık olduğu belirtildi. 

Kalbi yeniden çalıştırılan bu kişiler bir süre etraflarında olan biteni 

görüyor, duyuyor ve sağlık görevlilerinin kendisi için 'öldü' dediğini 

dahi işitebiliyor. 

Kalp durduğunda beyne kan gitmiyor ve beyin sapı refleksleri de 

ortadan kalkıyor. 

Beynin korteks adı verilen, şuurdan ve beş duyu ile elde edilen 

bilgilerin işlenmesinden sorumlu olan kısmı da kalp durduktan sonraki 

2-20 saniye hiçbir aktivite göstermiyor yani beyin dalgaları ortadan 

kalkıyor. 

 

Beyin hücrelerinde ölümle sonuçlanacak olan bir dizi değişiklikler 

başlıyor ama beynin tamamen ölmesi kalp durduktan birkaç saat 

sonra gerçekleşiyor.[2] 

 

işte bu yüzden,  hayvan ölsede, beyni daha iki üç saat haala aktif 

durumda, ve sinirlerdeki bağlantı kopmayınca da, vücudun diğer 

organlarındaki acı hissi, haala beyne iletilmeye devam etmekde. 

çünkü evdeki elektrik hattı sökülmedikce, veya bağlantı kesilmedikce, 

veya ana sigorta veya şartelin kapatılması ile ancak bağlantı kesilir, 
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yoksa hattın ucundaki bir cihazın yada lambanın bozulması, elektriğin 

o cihaza kadar iletilmediğinin alameti değildir, hat sadece o bozuk 

cihazda kesilmiştir, diğer heryerde nasıl elektrik akımı ve fonksiyon 

devam ettiği gibi, yani mutfak lambası defekt olup patlayınca, oturma 

odasındaki lambada yanmıyor değil, yada mutfaktaki elektrikli fırın 

calışmıyor değil, değilmi? aynen böyle, hayvanın boğazının, ve nefes 

borusunun, ve damarlarının kesilmesi ilede, beyin hemen ölmez, 

sinirler yani kablolar sabit olduğu müdetce, işte beyine sinyaller 

gitmeye devam eder, o yüzden mundarilik, yani kemiklerin içinden 

geçen sinir sistemi teli yada biyolojik elektrik kablosu (mundar ilik) 

kesilerekten, hayvanın yüzülürken acıyı hissetmemesi sağlanmlıdır. 

Çünkü dini edeb ve usulde, Kurban edilen hayvanın kafası, 

bedeninden, en son koparılmalıdır. Zaten o yüzden dışarda kendi 

ölmüş bir hayvana bizler mundar deriz, ve o et yenmez, 

mundardır,  mundar et yenmez, haramdır deriz, çünkü onun mundar 

iliği kesilmediği için, mundar olmuştur. Ve eğer tüfekle vurulan bir 

ördeği, köpek tutup gelse bile, daha can çıkmadan, hemen avcının 

işte besmele ve tekbir ile boğazını koparması gerekir, işte zaten 

hayvanlarda, o resimdeki gösterdiğim, mundar iligini kesebilcek deliği 

olan kemik, ancak ehil ve eti yenen hayvanlarda mevcuttur, ve domuz 

gibi hepten mundar hayvanlarda zaten mevcutta değildir. 

 

ALINTI YAPILAN SAYFALAR 

 

[1] gercekhayat 

[2] mynet 

 

Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Schrems, 06 Ağustos 2019 Salı 

 

Original Kar©glan  
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"Bitcoin Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
 

Bitcoin veya sanal  para meselesi de bununla kıyas edilince, para 
Aslında emeğin karşılığı, 8 saat çalışılmış, 10 saat çalışılmış, bir mal 
üretilmiş, sonra o malın karşılığı, önce işçiliğin karşılığı idi, sonra o 
malın ve üretilen mamulun karşılığı, sonra, oradan sonra marketin 

geliri, kişinin geliri şeklinde, bir emeğin karşılığı para. ama Bitcoin bilgi 
ile üretiliyor, Sanal Para bilgi ile üretiliyor, yazılım ile üretiliyor 

deniyor. Çok para basmak marifet değil, Nasıl Merkez Bankası Bir 
ülkenin bankası ise, en çok parayı devlet basıyorsa, yine devlet 10 

katlı bir apartman kurrup, apartmanın içinde Bitcoin üreten binlerce 
bilgisayar olabilir, ve en iyi üretenler yine ülkeler olur, öylece 

devletler zengin olur olsa idi, bitcoin üretmekle falan zengin olunsa. 
Bitcoin üretmekde para basmak gibi yani,  Bitcoin yine aynı, sadece 
paranın sanal hale gelmesi. En azından kağıt para ve demir para 

vaktinde, emeğinizin karşılığı olarak, elimizde bir  bir madde vardı, 
ama bu noktada elimizden alınıncak, kağıt veya metal olsun bu da 
elimizden alınınca, artık sermayenin kullanımı tek kişiye bindi 

demektir.  zengin olmak  Bitcoin üretmekle değil,  çok para 
basaraktan zengin olunmaz, hiç kimsede para basaraktan zengin 
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olmaz, bu para emeğin karşılığıdır işte, burada Bitcoin Sanal Para 
dijital para dijital sistemi elinde tutan  Deccal in elinde olunca,  ve 
elektrik kesildi ya da fişi çekince, istediğinin elindeki parayı iptal 

edince, bütün sermaye onun elinde oluyor, yani tek kişi elinde oluyor, 
Deccal sistemi.  senin paranı iptal etti, Artık ne ekmek alabilirsin ne 

benzin bittin, yani tek zengin Deccal olur. Deccal  hakimiyeti sistemi, 
aynı T. E. başkanlık sistemi gibi, sistemi yavaş yavaş yapılandırıyorlar, 
sonunda kim olacak  Bütün parayı elinde tutan kimse,  Decal olacak, 
bir de bütün tekniği elinde tutan kimse, hepsini enerjiye bağımlı 
yaptimi, enerjiyi de kestimi, hepsi bitti, ve şu anda arabaları da 

petrolden elektirige dönüştürmek yine bu yüzden, enerjiye bagimli 
kilma meselesi, petrol ve diger hayvan sistemlerinide gözden cikarma 

meselesi var, güya neymiş havanlarda atigindan gaz cikiyormuş, 
dogamazi isitiyormuş kürsel isinma o yüzdenmiş, ve bu yüzden 

hayvanlarda yok edilmeliymiş, yani yavaş yavaş deccala bagimli olmak 
zorunda birakiliyorsunuz, uyan insan. hepsini devreden çıkarıp 

enerjiye bindirmek sistemleri, yine Elektrik enerjisinide kesti miydi, 
artık bir yerden bir yere gitmen de mümkün değil, yani Deccal 

sistemi, tek Hakimiyet,  Haşa Allahlık.  Ey Mehdi askeri uyan Emeğin 
karşılığını dijitala  çevirme,  yoksa  bittigin dünden bellidir. para Tek 
kişinin yanında olamaz, enerji tek kişinin yanında olamaz. güc tek 

kişinin yanında olamaz, Allah bunların hepsini dağıtmış, bak dedik ya 
Hazreti insan ve dünya bütün elementleri içinde topluyor ama, 
kainatTa ise yildizlar halinde dağınık vaziyette, Yıldızlar halinde, 

vahdette kesret, kesrette de  Vahdet. 
 

 
َ
ِحيمأ ن  اارَّ

م 
ْ
ح ِجيِم , ِبْسِم ِهللالرَّ اِن الرَّ
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Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 

 
Yâ sâhibeyis sicni e erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhıdul 

kahhâr 
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Meali : 
 

Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rab'ler mi daha hayırlı Çeşitli 
tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah 

mı? Vahid (tek) olan, Kahhar (kahredici, hâkim ve gâlip) olan Allah mı?  
 

(Sadakallahul Aziym YUSUF Suresi 39. ayet) 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 

 
Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min 
ıbâdihî li yunzira yevmet telâk. Yevme hum bârizûne lâ yahfâ alâllâhi 

min hum şey’un, li menil mulkul yevme, lillâhil vâhidil kahhâr 
 

Meali : 
 

iinsanlığı derece derece yükselten, Arş'ın sahibi Allah, karşılaşma 
gününde (seçilip ayrılma Allaha kavuşma Günü yevmül ahiret te 

gelcekte bir zamanda, yani o bu günümüz, ve mehdi ve altınçağ da) 
onları uyarmak için, kendi emrinden olan kutsal ruhu (Yani Hırıstiyan 
teslis inancında geçen, Kutsal Ruh olan, Hz Mehdi yi) onlara gönderir, 
ve herşey belli olupta, apaçık ortaya çıktığı  vakit, o der ki : Allah dan 

gayri kimden korkuyorsunuz, görmüyormusunuz  bugün mülk 
(hükümranlık) kimindir? (Maliki yevmiddin ayetine atıf var  burada, ve 

din gününün sahibi kim? deyyan olan kim? ) Tabiki de Tek olan (o 
zamanda Vahdeti vücud olan kimse), her şeyi kudret ve hâkimiyeti 

altında tutan Allah’ındır. (Vahidul kahhar olan Allah ın) 
 

(Sadakallahul Aziym MU'MİN Suresi 15 ve 16. ayet) 
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Ve  işte hakimiyetin Mehdi de olması, hakimiyetin Deccal da olması 
gibi değil. Çünkü mehdi, ne dünyanın tüm ekonomisini, ve ne de 
dünyanın tüm Siyasetini, veya tüm enerjisini  Elinde tutmamakta, 
sınırlar belli olmuş,  sınırları koruyan bekçilerde tayin olmuş,  Onları 
yönetenler detaylı ve belli olmuş, o yani mehdi bunlara karışmamak 

da, sadece ve sadece iyi ile kötünün farkına varmanızı 
sağlamakta,  yoksa mehdilik bütün Hakimiyet ve gücü elinde tutmak 

değildir. Elektrik lamba düğmesi gibi, ben buradan lambanın 
düğmesine basıp, lambayi söndürünce, bütün Işıklar, bütün enerjiler, 
bütün Hayatlar sönecek gibi bir sistem yani ekonomi enerji güc para 
tek kimsede ve ,  Demek ki  Allah da Buna müsaade etmez, kulların 
akıllıları da buna müsade etmemesi lazım, ve bu sistem  Deccaliyet 

sistemi yıkılmak zorundadır.  Yoksa dünyamızı mahveder. ve işte insan 
Günah işlemek ile ya ruhu  hasta olur ya da  fiziki bedeni hasta olur. 
Onun çaresi olan ilaçlar ise kişiye özel olmalıdır yoksa mesela Devenin 
su içmesi ile zürafa nın su içmesi aynı değildir, yine Devenin yediği ile, 

atların yediği, yahut  köpeklerin yediği ile Aynı değildir. 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul men rabbus semâvâti vel ard(ardı), kulillâh(kulillâhu), kul e 

fettehaztum min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfusihim nef’an ve lâ 

darrâ(darren), kul hel yestevil a’mâ vel basîru em hel testevîz 

zulumâtu ven nûr(nûru), em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhî fe 

teşâbehel halku aleyhim, kulillâhu hâliku kulli şey’in ve huvel vâhidul 

kahhâr 

 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
82 

 

Meali : 

 

O dedi ki :“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?”  onlar da dediler 

“Allah’tır”. (Hz Mehdi de onlara Dedi ki: “O'nu (beni yani Hz Mehdi yi) 

bırakıp da kendilerine gelen bir zarara veya faydaya bile bir hükmü 

olmayan dostlar mı ediniyorsunuz,  (Dünyamizi ve kainati zulumetten 

aydinlığa çevirp nimetlerle dolmasıina sebeb olan,  O nun Gücü 

(Mehdi nin gücü ile onların ki aynımı bir mi)  vallahi değil, ya onunla 

da (mehdi ile de) herşeyi hakkıyla yaratan ve vâhidul kahhâr olan 

Allah ın ki aynımı bir mi?(Degil). 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 16. ayet) 

 

Temsili misal çocuğu olmayan birisi dua etti ve dedi ki," Allah'ım bana 

bir çocuk ver" dedi ve Bunu duyan ve Allahlık taslayan birisi çaputtan 

bir bebek yapıp geldi verdi, al sana bebek.  bu adam dedi Hayır, 

benim istediğim bebek bu değil . Başka bir adam naylon bir bebek 

getirdi bumu  istediğin bebek dedi.  adam yine hayır dedi. Adamın 

birisi de kedi yavrusu  getirdi, bu muydu istediğin bebek dedi, adam 

yine hayır dedi.  Adamın biri Biyolojici ve kimyacı, O da bir klon çocuk 

yapıp getirdi.  Al sana bebek dedi.  adam yine Hayır bu değil dedi, Ve 

sonunda gerçek bilgiyi bilen bir adam dedi ki, senin çocuk sahibi 

olman için, bir bayanla evlenmem lazım, Halvet edip şöyle şöyle 

yapman lazım diye tarif etti. adam gitti evlendi çocuğu oldu, ya da 

olmadı da diyebiliriz, hala serüven devam ediyor, Ne yaptımsa olmadı 

dedi,  yani çareler tükenmez, hastalığın çaresi kişiye Özeldir dedik ya, 

Öyle olunca ya erkek kısır, ya da kadın kısır olabilir, eşlerden birinin 

kısır olmayan biriyle evlenmesi, Derdine derman olur, ya da ikinci, bir 

anne yada baba alması Derdine derman olur, işte hastalıklar da böyle 

kişiye özel olduğu gibi, çareside kişiye Özeldir, günahlarda kişiye 

özeldir, tek tövbeyle Hepsi asla  affolmaz, çeşidine göre, çareside  gizli 

günaha gizli, âşikâre günahı aşikar tövbe etmesi lazım geldiği gibi,  işte 

Ruhi hastalıkların, yani manevi hastalıkların, günahların çaresi de 

böyle onlara karşilik gelen iyiliklerimiz ve sevaplarımız, sevabin  zıttı 
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da Günah lardır. Ve burada anlatmak istediğimiz, Allah Kainata ve 

dünyamıza kuvvetler ayrılığı sistemi koymuş, ve bir beden, sen, ben, 

o, Ahmet, Mehmet, Fatma, Fadime, hepsi Vahdeti Vücut,  her biri ayrı 

Vahdeti Vücut, ve benim elim, Benim kolum, Benim ayağım, bana 

hizmet etmek üzere yapılandırılmış.  ve Allah dirseklere sinir koymuş, 

dirsek ters dönmez, içe doğru döner, bana hizmet etsin diye, ama 

robotlar da kuvvet Ayrılık sistemine terstir, onların kolu, içe ve dışa 

hareket edebilir,  yani sanada hizmet eder bana da, yani, bizim 

sistemimizden farklı. microsoftun Babasi Bill amca da,  yeni yazilim 

yapacak adamlarda bunuda  planlarda göz önüne almali. Yani Sınır 

koy, ve Allah dirsekler ile sınır koymuş,  ve boynunada sınır koymuş, 

ve Allah yeryüzünde ve gökyüzünde tek Allah olmasına rağmen, 

kuvvetler ayrılığı koymuş, sen seninlesin, ben benimle, Benimki bana, 

seninki sana, Sen çalıştın, Senin için, ben çalıştım, benim için, sermaye 

Tek elde toplanmıyor, Benim karnım acıkdımi onu ben doyuruyorum, 

sen acıkdımi onu sen duruyorsun, ben sırtıma ayrı giyiyorum, Sen ayrı 

giyiyorsun, ben ayrı yoruluyorum, Sen ayrı yoruluyorsun, Öyle olunca, 

ben de ki güç, Sendeki ile aynı değil, Sen belki şişmansın, Ya da ben 

şişmanım, belki sen sağırsın, ben degil, yada benim kaldırma kuvvetim 

mesela 10 kilo ise, Seninki 5 kilo, yani kuvvetler ayrılığı, Allah bunlara 

rağmen tek beden gibi parclardan oluşan bütün gibi, o bile her şey 

bitti gibi hükmetmemesini rağmen, ama vahdette kesret, kesrette 

Vahdet, Öyle olunca, Güç Allah da olmasına rağmen, Allah gücünün 

tahakkuklarini kişiler üzerinden tezahür ettirmekte, Ahmet amca ile, 

Fatma Bacı ile, öyle olunca tek güç, sistemi ise, bütün gücü kendinde 

toplamak üzere yapılandırılmış sistem.  Türkiyedeki yönetim sistemi 

ile başkanlık sistemiylede burya dogru gidiliyor yine, bunun ön 

ayaklarımdan birisi de T.E. siyaseti. yoksa Allah birdir, Allah gücünü ve 

sifatlarini, misal ile Bakkal amca terzi teyze ile....  tezahür ettirmek 

de  dedik, böyle olunca kuvvetler ayrılığı. Allah'ın Yönetim sistemi 

kuvvetler ayrılığı sistemi.  Güc tek kişinin yanında toplanamaz buna 

yeltenipde  Dünyada Tek Tanriliga kalkanlari Allah helak etmiştir, ve 

yine edecekdir de .Akilli bir patron, hic bir zaman iyi giden bir 
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fabrikanin bütün hissellerini elinden cikarmaz, Allah bu uyanik patron 

kadardami akilli degilki, saltanatinin hepsini birine versin, ahmak 

olmak lazim böyle düşünmek icin.  

 

Elektrikte "Euro Bus" (Elektroinstallation mit Bussystemen) diye 

Merkezi bir tesisat sistemi ile, gerektiğinde  bütün bir gökdelen 

binanin elektrigini suyunu isitma sistemeni tek dügme ile kesersin 

kapatabilirsin.  Eğer güç Allah dan başka  bir kimsenin yanında olsa 

işte böyle olur ve Yaşami Öldürür, bize kalk der kaldırır, yat der 

yatariz, ye der yeriz, Bu derecede yani,  Afedersin köpek oluruz 

köpek.  Allah ise bunu yasaklar ve herkese özgürlük yazmış,  kendisine 

isyan eden birine bile hak tanımış. sistem kuvvetler ayrılığı.  

 

Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek 

 

Buna evliya İzam demişler ki, namazda lisanını teke indir.  kalbin ayrı 

elin ayrı konuşmasin, gözün ayrı olmasın. Aynen bu durum tören 

geçidinde trampet çalan gruptaki bir adamın, aynı anda trampet 

çalması, notaya uyması,  grupla birlikte düzgün şekilde yürümesi, ve 

selam geçidi alanına Gelince, selam vermesi gibi, veya başka 

bir  temsili misal ile,  Sen araba sürerken ellerin direksiyonda, Gözün 

yolda,  ayakların  2 ayrı kuvvette, fren ve gaz da,  ve öyle olunca araba 

sürmekte bile  kuvvetler ayrılığı var, her birisi ayrı bir konumda ya da 

ayrı bir işte, ayrı bir yönde, ayrı bir harekette olmasına rağmen bile, 

Vahdet olan vücuttaki bir görevi ifa etmektedir şoförlük görevini, 

hepsinin görevi ne kadar ayrı, hepsinin görevi birbirinden binlerce 

farklı, ama aklin yeri olan beyin ile, hepsi toplanıp ayrı ayrı  işleri 

görmesine rağmen, Aslında tek olan Vahit olan, bir bedene hizmet 

etmekte ve tek fili meydana getirmekde.  Vahdet ve kuvvetler 

ayrılığı  bu demektir.  Allah'ın Rezzak olması,  Settar olması, mümin 

olması, halık olması,...  yani bu kadar ayrı sıfatlarını aynı anda 

yeryüzünde tecelli  ettirmesi,  binlerce insanın üzerinden olur, ya da 

hayvan üzerinden, ya da  bitkiler üzerinden, ya da maddeler 
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elementler üzerinden  olmasına rağmen, Allah tektir,  ve bunların 

hepsi tek bir güce hizmet eder.  Ahmet amcanin Ankara'da olması, 

Fatma teyzenin İzmir de dolması,  George Bush un Amerika'da olması 

da, bu gücün böyle yerli yerince olmasına engel değildir. 

 

Digital Para 

 

Geçen haftalarda dedik ki, burası artık Cennet ve, burada Ateş azaldı, 

her şeyi Biz Dalga ile yapıyoruz dalga da neydi 1 frekans ve Yani bir ve 

sıfırlar halinde bir program ve yazılım ile biz resim video ses renk her 

şey yapabiliyoruz. 

 

Yine bir ve sıfırlar ile elektrik 1 ve 0 lardan oluşur dedik ve mikrodalga 

fırın var Ateş yakmadan bir ve sıfırlar ile bir şey pişirebiliyoruz fırınlar 

elektrikli fırınlar, Yine elektrik ile, Yani yine iyi iyon hareketi ile ateş 

yakmadan fırın gibi kullanabiliyoruz, Hatta buzdolabı yerine 

kullanıyoruz, Bu sefer donduruyoruz istediklerimizi muhafaza 

ediyoruz, saklamak istediğimiz şeyleri. Gelelim dananın kuyruğunun 

koptuğu yere ve, şu anda sistem para olaraktan da dijital e geçmek 

üzere. Zaten bu, ilk defa Banka havalesi yapıldığı zaman, dijital, yani 

Bir nevi Hani konvansiyonel makineler deniliyor ya, Yani daha dijital 

paranın ilk altyapısıydı o. Çünkü Mesela ben İstanbul'dan Almanya 

Frankfurt a para havale ettiğim zaman, ben havale ettiğim parayı, 

İstanbul'daki bir bankaya yada, postaneye yatırıyordum, ve alacak 

adam da frankfurttaki postaneden parayı alıyordu. ve para öyle 

otobüse yüklenipte Frankfurt'a kadar götürülüp, orada benim 

verdiğim para, verilmiyordu. havale gerçekleştiğinde, Bendeki parayı 

İstanbul'daki Banka alıyordu, Verecek parayı da, frankfurt'taki banka 

veriyordu, ama onların kendi aralarındaki parayı tutmaları ayrı sistem, 

Ama para dijital olaraktan hareket etmiş oluyordu, bu konvansiyonel 

sistem, daha bu dijital e geçmeden önceki ilk yapı, ana yapıydı bu. 

Artık günümüzde banka memuru bile olmadan bankomatlar internet 

ile ödeme yapabiliyoruz, hiç nakit taşımadan, bankamızdaki para ile 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
86 

 

ödeme yapıp, alışveriş edebiliyoruz. Ne oldu? zaten biz dijital paraya 

geçmişiz zaten, para dijital halde, ama işte Bitcoin denen sistem ile 

bunu tek elle bindirmek istiyorlar ve tek bir şartele bindirmek 

istiyorlar, yanlış olan bu, bizim kabul etmediğimiz mesele bu. Tek 

kimsenin tekelinde ve şarteline bağlı olamaz. ama dijital para güzel 

bir şey, zaten dijital para kullanıyoruz şu anda biz. Bankomat ile 

ödeme yapan bir adam, zaten dijital para kullanıyor. Bunun daha 

ilerisi ne ki işte Hollanda veya Danimarka artık nakit parayı kaldırdı ya 

da Belçika bunlardan birisi. Artık orada nakit geçerli değil ve, eğer sen 

onlardan biri olup da, onlar bizi dijitale geçmeden önce, paranı 

çekipte, Ben nakit kullanacağım diye bütün paranı kağıda çevirdi mi 

sen, ondan sonra onlar sistemi değiştirip, Dijitala geçtiyse, ve sen yaşlı 

bir adamısın, ven senden sonra gelen çocukların, Senin o kağıt 

paraları bulsalar, ve sonra götürseler ki bankaya, bizde bu kadar para 

var deseler, o paranın kaydı yok artık, kaydı olmayan bir para, dijital 

sisteme giremez, Siz bu parayı nereden aldınız diyecekler, biz bunu 

kabul etmiyoruz diyecekler, bunu sisteme sokamayız,böyle bir para 

yok derler. yani o zaman ne olmuş oldu, o senin dediğin Mesele yani, 

o hadisdeki hazinedarin geri almamasi olayi, yani böyle de olabilir. 

Yakında o da olacak güzel arkadaşım. yani eğer şu anki sistemde 

dijitalleşmeyi kabul etmezsek ve, biz nakit kullanacağız diyen, ben gibi 

eski kafalardan birisiysen, Yarın o parayı geri vermek istersen de, 

paran geçerli olmayacak, böyle tehlike var, Ama şu anki ikinci tehlike. 

Para birisinin tekeline ve, şarteline geçerse para, yine senin paran 

olduğu halde, seni blokladılar mı! seni parasız, pulsuz, Atsız, arabasız, 

enerjisiz bırakabilirler, aç ve susuz bırakabilirler, çünkü para Tekeli, 

tek bir kimsenin elinde olacak ne kadar kötü. 

Yanlış olan bu, doğru olan dijitali kullanmak, aynı bir ve sıfırlar ile 

parayı havale ediyoruz, bankomat ne yapıyor 1 ve 0 lar ile ödeme 

yapıyor, Öyle olunca zaten dijital para gündemde, aynı şeyi 3 defa 

tekrar ettim farkında mısınız. Ve eğer sistem dijitalin manasını 

hakikatini anlar ise, altının bir kıymeti yok ki, altın bir metal idi, belli 

bir paranın karşılığı idi oda zaten. o yenmez içilmez, metal, Parayı biz 
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dijital olaraktan saklaya bildiğimiz zaman, koruyabildiğimiz zaman, 

altına ne hacet, altını ancak işte, bilgisayarlardaki çiplerde kullanırız, 

ya da, iyi iletim yapması gereken aletler de, iletken kablo olaraktan 

kullanırız. yoksa metea ve değeri yok, Gümüş de aynı şekilde, Dün 1 

ay çalışıyorduk, bize 10 tane kağıt veriyorlardı, bugün çalışacağız bize, 

10 tane şifre verecekler, bir ve sıfırlarlardan oluşan mesela 10 tane 

şifre verecekler, aynı şey, ha Kağıt, ha bir ve sıfırlarlardan oluşan bir 

şifre, Ama dedim ya, bu birinin tekeline girerse kötü, şu anki 

kullandığımız haliyle kötü değil, bundan daha ilerisi düşünüldüğünde 

de kötü değil, Bu meselede bu şekilde. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 04.11.2019 

Original Kar © glan 
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"Vahdeti Vücud Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek 

 

Vahdette Kesret, Kesrette Birlik, 

 

Buna örnek olarak evliya İzam demişler ki, namazda lisanını teke indir. 

kalbin ayrı elin ayrı konuşmasin, gözün ayrı olmasın. Aynen bu durum 

tören geçidinde trampet çalan gruptaki bir adamın, aynı anda 

trampet çalması, notaya uyması, grupla birlikte düzgün şekilde 

yürümesi, ve selam geçidi alanına Gelince, selam vermesi gibi, veya 

başka bir temsili misal ile, Sen araba sürerken ellerin direksiyonda, 

Gözün yolda, ayakların 2 ayrı kuvvette, fren ve gaz da, ve öyle olunca 

araba sürmekte bile kuvvetler ayrılığı var, her birisi ayrı bir konumda 

ya da ayrı bir işte, ayrı bir yönde, ayrı bir harekette olmasına rağmen 
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bile, Vahdet olan vücuttaki bir görevi ifa etmektedir şoförlük görevini, 

hepsinin görevi ne kadar ayrı, hepsinin görevi birbirinden binlerce 

farklı, ama aklin yeri olan beyin ile, hepsi toplanıp ayrı ayrı işleri 

görmesine rağmen, Aslında tek olan Vahit olan, bir bedene hizmet 

etmekte ve tek fili meydana getirmekde. Vahdet ve kuvvetler ayrılığı 

bu demektir. Allah'ın Rezzak olması, Settar olması, mümin olması, 

halık olması,... yani bu kadar ayrı sıfatlarını aynı anda yeryüzünde 

tecelli ettirmesi, binlerce insanın üzerinden olur, ya da hayvan 

üzerinden, ya da bitkiler üzerinden, ya da maddeler elementler 

üzerinden olmasına rağmen, Allah tektir, ve bunların hepsi tek bir 

güce hizmet eder. Ahmet amcanin Ankara'da olması, Fatma teyzenin 

İzmir de dolması, George Bush un Amerika'da olması da, bu gücün 

böyle yerli yerince olmasına engel değildir.  

 

Bu benim Vaaazi vaaz ederken, tatlı tatlı konuş ki, insanlar anlasın, 

diyorlar , küfretme kizma falan filen. ben tatlı veya sinirli konuşunca, 

ya da bağırıp çağırınca, insanlar anlamaz kaçar deniyor.  

 

tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır 

 

Halbuki cennette, Adem ile Havva yalnız iken, şeytan önce kapının 

bekçisi Rıdvan'ı, tatlı bir dil ile kandırdı, ve kapısı bile olmayan 

cennetin kapısını açtırıp, cennete girdi, ve sonra yine Tatlı tatlı 

konuşup, Havva annemizi de kandırdı, ve ondan öğrenen havva 

annemizin de (Matrix Mr smith) içine girip havvanın dilinden 

konuşup, adamı da kandırdı, yani adamı ve Hazreti Adem'i kocasını 

kandırdı. Güzel konuşmak mı güzel amel burda, kötü bir görev ve 

amel mi, her güzel konuşan, güzel işler tutsaydı, Adem ile Havva 

cennetten atılmaz di. Bazen bağırmak da Allah'ın sıfatlarından 

isimlerinden birisi, Celal ismi. Ben yerinde bağırmayınca Celal ismi 

tecelli etmez, Allah kahhardır, yerinde kızmayınca da; Kahhar ismi 

tecelli etmez, ve Allah Musa ya dedi ki : 

Aasa nı denize vur, "fadrib bi asake" yani vurmak darb etmek, Ve yine 
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gerekirse kadınlarınızı hafifçe dövün, Yani yine darb etmek fiili burada 

geçiyor, böyle olunca, insanın elinden, dilinden, gözünden, 

ayaklarından, veya diğer azalarından çıkan, Her fiili işleyen o kulda da 

Allah'ın sıfatlarından isimlerinden bir isimi tecelli ediyordur ve yani, 

yani dövmek de Allah'ın sıfatı ve ismidir, Biz Vahdet olunca, bizden 

çıkan bir dövme Fiili amma kadini olsun, amma düşmanimiz olsun, 

Allah'ın fiili olmuş olur. yani dövmek de Allah'ın ismi imiş, o zaman 

dövmek güzel bir fiil değil, diye bilmiyormuyuz? Halbuki dövmekten 

insandan çıkan bir fiil, Yani Allah'ın sıfatı ve fiillerinden Bir ismi. 

Bedendeki sağ el ve sol el gibi ikisi farklı kutuplarda olmasına rağmen, 

farklı yönleri, ve farklı işler görmesine rağmen, aslında tek bir bedenin 

işini görmek üzere yaratılmışlardır. Yine bedende bütün bu kuvvetler 

toplanmasını rağmen, Ve Ahmet amca da, Mehmet amca da, Ayşe 

teyze de de aynı Güçler var, Ayrı Bir bedende, ayrı bir Vahdet halinde 

toplanmış vaziyette, ve her bir vücut bir Kainat olunca, binlerce 

Kainat olmasına rağmen, yine Vahdet olan, hepsini içinde toplayan 

Vahid olan, Kahhar olan Allah'a Hizmet etmekteler, her ne kadar ayrı 

ayrı görünseler de hepsi, bir dünya içinde, bir kuvve, Yani bir tek 

kuvvet. ve hepimiz Bizler Vahdeti, yani voltranı oluşturmaktayiz. ve 

Mehdi'nin de Zamanın Ruhu ve Vahdeti Vücut olması, Bütün herkesin 

onun içinde bir parça halinde olması, buna engel değildir, Çünkü 

tırnak nasıl binlerce hücreden oluşur, göz hücrelerinden farklı ise, 

yahut bir üst beden Hazreti Nuh, bir üst beden Adem, senin yine bir 

Vahdet olaraktan, diğer parçaları içinde taşıdığın gibi, Şu zamanda 

insanları da Hazreti Mehdi Aleyhisselam kendi vücutlarında 

taşımakta, ve dediğimiz gibi, Raşidi tarikatina göre, yağmur yağması, 

ve kar yağması için, O nu (Allah i) zikirettikten sonra, su veya süt 

içmesi, işte Bedenindeki dünyaya ve parçalara Kar veya su gitmesine 

o yüzden sebep olmakta, o Vahdet ve bütün olduğu için, parçalar 

ondan beslenmekte,  
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul men rabbus semâvâti vel ard(ardı), kulillâh(kulillâhu), kul e 

fettehaztum min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfusihim nef’an ve lâ 

darrâ(darren), kul hel yestevil a’mâ vel basîru em hel testevîz 

zulumâtu ven nûr(nûru), em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhî fe 

teşâbehel halku aleyhim, kulillâhu hâliku kulli şey’in ve huvel vâhidul 

kahhâr 

 

Meali : 

 

O dedi ki :“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” onlar da dediler 

“Allah’tır”. (Hz Mehdi de onlara Dedi ki: “O'nu (beni yani Hz Mehdi yi) 

bırakıp da kendilerine gelen bir zarara veya faydaya bile bir hükmü 

olmayan dostlar mı ediniyorsunuz, (Dünyamizi ve kainati zulumetten 

aydinlığa çevirp nimetlerle dolmasıina sebeb olan, O nun Gücü 

(Mehdi nin gücü ile onların ki aynımı bir mi) vallahi değil, ya onunla da 

(mehdi ile de) herşeyi hakkıyla yaratan ve vâhidul kahhâr olan Allah ın 

ki aynımı bir mi?(Degil). 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 16. ayet) 

 

Yukarıdaki ayette denildiği gibi, Onun ile sizin evliyalarınızın gücü aynı 

mı, bütün İle parça olan aynı mı, göz ile bütün beden aynı mı, bütün 

ile parça aynı mı? ve Hazreti Mehdi Zamanın Ruhu ve bedeni 

olaraktan bütünü temsil eder, ve zamanın Vahdeti Vücudu o odur, 
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Halifeyi Ruyu zemin olan, Hazreti Adem, veya Hazreti insan, veya 

adam o dur. 

 

Rabbim Mehdiye bütüne uygun davranmayı, askerlerine de parça 

olduklarını bilip de, parçayı uygun davranmayı nasip ve Müyesser 

kılsın. Amin Velhamdülillahi rabbil alemin.  

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 04.11.2019 

Original Kar©glan 
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Cin Menta Nedir? 

 

nane likoru ve cin ve pudra şekeri birleşince oluşan yeşil içeçek 

 

 

Was ist Gin Menta? 

 

Minzlikör und grünes Getränk bestehend aus Gin und Puderzucker. 

 

What is Gin Menta? 

 

green drink consisting of mint liqueur and gin and powdered sugar. 

 

Sunum Sevis : 

 

yukardaki resimdeki bardak, yanlış bardak, internette resim 

bulmadığımız için o resimi koydum, gerçek sunum, kısa geniş, viski 
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bardağında, servis edilir. pudra sekeri benim sunumumda yoktur, o 

pudra seklerli sunumu "ekşi sözlük" sayfasindan aldim. tabiki bu icek 

icin, barmenlerin deneyimindeki degisik sunumlarda olabilir, ama 

icine, pudra sekeri katilmasi, benim tercihim degildir 

 

Präsentationsservice: 

 

Das Glas im Bild oben, das falsche Glas, setzen Sie es ins Bild, weil wir 

das Bild im Internet nicht finden konnten, die eigentliche 

Präsentation, kurz breit, Whiskyglas, wird serviert. Meine 

Präsentation enthält kein Puderzucker. Ich habe diese 

Puderpräsentation von der Seite "Saures Wörterbuch" erhalten. Für 

dieses Getränk kann es nach Erfahrung des Barkeepers natürlich in 

verschiedenen Darstellungen sein, aber es ist nicht meine Wahl, 

Puderzucker einzuschließen. 

 

Presentation Service: 

 

The glass in the picture above, the wrong glass, put it in the picture 

because we could not find the picture on the internet, the actual 

presentation, short wide, whiskey glass, is served. there is no powder 

sugar in my presentation, I got that powdered presentation from 

"sour dictionary" page. for this drink, of course, it can be in different 

presentations in the bartender's experience, but it is not my choice to 

include powdered sugar. 

 

Not : Bu bir coktail değildir, limon konulmaz yanına ve seri tüktilmez 

sadece bir bardak, yazlari serinlemek icin bir bardak 

 

cin ve likör tam alkole dönüşmeyen maddelerdir. rum ile cin aynı 

değildir, rum yani konyak, çay ile içilir ki, mesela gece don yapan 

soğuk bir yolculuk yapacak olan, veya soğukta nöbet bekleyecek 

askerin, konyaklı çay içmesi, donmasına ve üşümesine engel olur. 
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şiirin muhammedlisi oluyurda içkinin neden müslüman ve 

muhammed'li olanı olmasin. ben kendimce, içkinin de müslüman ve 

muhammed'li olanı içtim işte. bak işte en azından, nuru muhammedin 

nurundan, yeşil içeçek. ömrü hayatımda birkaç bardak cin menta 

içmişliğim var, konyak denemedim ama, üşümemek icin 

"Jägermeister içkisi" denedim ve ictim, herhalde aynışey olabilir 

zaten. amma ilmi olaraktan, konyakın tesirini duyup biliyorum . 

nitekim su, sifir derecede donarken, arabalarin cam suyuna katilan 

alkol sayesinde, eksi 22 dereclere kadar cam suyu donmaz, neden? 

cünkü alkol gec donan bir maddedir. iste konyak ve alkolda, ayni tesiri 

gösterip, hemen kana karisarak, kanin donmasina engel olur. ve 

allahin alkole gizledigi bu faydayi hice sayip, kullanmamak ve, 

tamamen haram addetmek, ahmaklarin meslegidir ancak. 

 

Hinweis: 

 

Dies ist kein Cocktail, Zitrone ist nicht neben der Serie platziert wird 

nicht nur ein Glas konsumiert, ein Glas, um die Sommer abzukühlen 

 

Gin und Likör sind Substanzen, die nicht zu vollem Alkohol werden. 

Rum und Gin sind nicht dasselbe, Rum, Cognac, wird mit Tee 

getrunken, zum Beispiel eine kalte Reise, die den Nachtfrost 

verursacht, oder warten, bis die Kälte greift, Cognac-Tee trinken, 

Frost und Kälte vorbeugt. Muhammad der Poesie ist, warum das 

Getränk nicht Muslim und Muhammad ist. Meiner Meinung nach 

trinke ich das Getränk der Muslime und Muhammads. Schauen Sie 

zumindest aus dem Licht des Propheten Muhammad, grünes 

Getränk. Ich hatte ein paar Gläser Gin-Menta in meinem Leben, ich 

habe keinen Cognac probiert, aber ich habe versucht, "Jägermeister 

Drink" zu trinken, um zu vermeiden, dass es kalt wird, und ich wollte, 

ich denke, es ist das Gleiche. Ich kenne und höre den Einfluss von 

Cognac. Während das Wasser dank des Alkohols, der dem Glaswasser 

der Autos zugesetzt wird, auf Null gefriert, gefriert das Glaswasser 
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tatsächlich nicht bis zu minus 22 Grad. Warum? Denn Alkohol ist eine 

Substanz, die spät einfriert. In Cognac und Alkohol zeigt es den 

gleichen Effekt und vermischt sich sofort mit dem Blut, wodurch ein 

Einfrieren des Blutes verhindert wird. und Allah verbirgt diesen 

Vorteil im Alkohol. keinen Vorteil daraus ziehen, keinen zu 

gebrauchen und es für völlig verboten zu halten, Dummheit. 

 

 

Note : 

 

This is not a cocktail, lemon is not placed next to the series, not just a 

glass is consumed,a glass to cool the summers 

 

gin and liquor are substances that do not turn into full alcohol. rum 

and gin are not the same, rum, cognac, is drunk with tea, for 

example, a cold journey that makes the night frost, or wait for the 

seizure in the cold, drink cognac tea, prevents freezing and cold. 

Muhammad of poetry is why the drink is not Muslim and 

Muhammad. In my opinion, I drink the drink of the Muslim and 

Muhammad. Look, at least, from the light of the Prophet 

Muhammad, green drink. I've had a few glasses of gin-menta in my 

life, I haven't tried cognac, but I tried "Jägermeister drink" to avoid 

getting cold, and I wanted to, I think it might be the same. I know and 

hear the influence of cognac. in fact, while the water freezes to zero, 

thanks to the alcohol added to the glass water of the cars, the glass 

water does not freeze up to minus 22 degrees, why? Because alcohol 

is a substance that freezes late. In cognac and alcohol, it shows the 

same effect and immediately mixes with the blood, preventing the 

blood from freezing. and Allah hides this advantage in the alcohol. no 

benefit from any benefit, not to use any, and to consider it 

completely forbidden, foolishness. 

 

Kar©glan 
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Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 17 Kasım 2019 Vaazi Pazar 

 

Original Kar©glan 
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Kısırlığı Gidermek ve Çocuk Yapmak için izlenecek Yöntemler – Bir 
Karoglan Makalesi 

 
Merhaba Dostlar Ben Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Çok Eskiden Kuran hatmederken Kurandaki bu konuyla ilgili konuya 
rastladım 2 ayrı ayet ve dua gördüm bu konuda dikkatimi çeken : 

Kuranda böyle bir musibete düçar olan iki peygamber örnek verilir 
birincisi Hz ibrahim in karısı Sare den çocuğu olmaz, bu konudaki 

örnek Kıssa daki çözüm, ikisinin uyumlu olmaması sebebiyle ve, her 
nedense Sarede ki geçici bir kısırlık sebebiyle, çocukları olmaz ve, Sare 
annemiz kusurun kendinde olduğunu anlayınca, Hz ibahime  başka 

kadın alıp, soyunu devam ettirmesine, kendisi müsade eder ve, Hacer 
annemizi kendine ve ona eş yapar, ve tespiti doğrudur. 

 
Eş değiştirince, Hz. ibrahimin Hacer den ismail isminde bir çocuğu 

olur. Buna sebeb ise birinci olarak 
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1.Sebeb ve Yöntem: Hz ibrahimin Duasıdır, o dua  şu şekildedir 
 

Hz. İbrahim Peygamberimiz Rabbimize salih bir evlat sahibi olmak için 
aşağıdaki Âyeti Kerime ile dua etti. 

 
 

اِن الَرِجيِم , ِبْسِم ِهللالَرْحَمنن ااَرِحيم
َ
ْيط

َ
 ِبالِل ِمَن الش

ُ
ُعوذ

َ
 أ

 
ْب ِلِ ِمَن الَصا

َ
ِلِحي  َ َربِّ ه  

 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Rabbi heb lî mines sâlihîn. 
 

Meali : 
 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” 
 

(Sadakallahul Aziym SAFFAT-100. ayet) 
 

2.Sebeb ve Yöntem: Kusurlu Eşi değiştirdi. 
 

Sonra ikisininde Rabblerine Teslim oluşlarından memnun olan 
Rabbimiz, Lut ümmetini helaka gönderdiği melekler ile, Sare 

annemizin kısırlığı, bir mucize olaraktan, o Meleklerce, veya Cebrail 
tarafından tedavi edildi ve, Rabbimiz Hz. ibrahime bir de ishak ı 

bağışladı yani Sare annemizinde bir çocuğu oldu sonunda. 
 

3.Sebeb ve Yöntem: Tedavisi mümkün ise erkek veya kadının tedavı 
olması yani. 

 
KURANDAKi iKiNCi ÖRNEK KARISI KISIR OLAN ZEKERiYA 
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ALEYHiSSELAM 
 

Zekeriya Aleyhiiselam yaşlanmıştır, karısı doksan yaşına gelmiştir, ve 
hala çocukları olmamıştır, ve soyunun kesilmesinden korkan  Zekeriya 

Aleyhiiselam Rabbine şöyle niyaz eder : 
 

اِن الَرِجيِم , ِبْسِم ِهللالَرْحَمنن ااَرِحيم
َ
ْيط

َ
 ِبالِل ِمَن الش

ُ
ُعوذ

َ
 أ

 
 
َ
ا َوأ

ً
ْرد
َ
ِ ف ِ

ْرن 
َ
ذ
َ
 ت
َ
 َربِّ ل

ُ
ى َرَبه

َ
اد
َ
 ن
ْ
َيا ِإذ رن

َ
ك
َ
ِثي  َ َوز َوارن

ْ
ُ ال ْ ت 

َ
 خ

َ
نت  

 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul 
vârisîn. 

 
Meali : 

 
Ve hani Zekeriyya da Rabbine şöyle nidâ etmişti “Rabbim  beni yalnız 

bırakma, ve Sen varis yani mirascı bırakanların en hayırlısısın.” 
 

(Sadakallahul Aziym ENBİYÂ Suresi 89. ayet) 
 

Daha sonrada şöyle niyaz ederek Rabbbinden bir evlat istemişti : 
 

اِن الَرِجيِم , ِبْسِم ِهللالَرْحَمنن ااَرِحيم
َ
ْيط

َ
 ِبالِل ِمَن الش

ُ
ُعوذ

َ
 أ

 
َعا 

َ
 د

َ
اِلك

َ
ن
ُ
َعاء ه

ُّ
 َسِميُع الد

َ
ك
َ
 ِإن
ً
َبة يِّ

َ
 ط

ً
َية رِّ

ُ
 ذ

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َّ
ْب ِلِ ِمن ل

َ
اَل َربِّ ه

َ
 ق
ُ
َيا َرَبه رن

َ
ك
َ
ز  

 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbehu, kâle “rabbi heblî min ledunke 
zurriyyeten tayyibeten, Rabbi inneke semîud duâi.” 
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Meali : 
 

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir 
nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi. 

 
(Sadakallahul Aziym ALİ İMRAN-38. ayet) 

 
ve Rabbimiz 90 yaşındaki kocakarı kadından, ihtyar adam olan 

Zekeriya Aleyhiiselam a Yahya isimli bir çocuk bağışladı ve, onunda 
yine kuranda Melek tedeavisi ile olduğu anlatılır. 

 
Zekeriya  aleyhisselam a gelen meleklerin Çocuk Haberi vermesi 

hadisesi 
 

Hz. Zekeriyya’nın Yahya İle Müjdelenmesi 
 

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: “Allah, sana 
Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tanolan bir kelimeyi (isa’yı) doğrulayan, 

efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.” 
 

(Al-i İmran Suresi, 39) 
 

(Allah buyurdu:) 
 

“Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla 
müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adaş kılmamışız.” Dedi 
ki: “Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? 
Ben de yaşlılığın son basamağındayım.” (Ona gelen melek:) “işte 

böyle” dedi. “Rabbin dedi ki: – Bu benim için kolaydır, daha önce sen 
hiç bir şey değil iken, seni yaratmıştım.” Dedi ki: “Rabbim, bana bir 

alamet (ayet) ver.” Dedi ki: “Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam 
gece insanlarla konuşmamandır.” Böylelikle (Zekeriya) mescidten 
kavminin karşısına çıkıp onlara (şu anlamları) işaret etti: “Sabah 

akşam tesbih edin.” (Çocuğun 
doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) “Ey Yahya, Kitabı kuvvetle 
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tut.” Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Katımızdan ona bir sevgi 
duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.- Ana ve 
babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Ona selam olsun; 
doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağı gün de. 

 
(Meryem Suresi, 7-15) 

 
(Zekeriya) 

“Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver.” dedi. “Sana alamet, işaretleşme 
dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve 

akşam sabah O’nu tesbih et.” dedi. 
 

(Al-i İmran Suresi, 41)  
 

KURANDAKi ÜÇÜNCÜ ÖRNEK MERYEM VE iSA ALEYHiSSELAM 
YÖNTEMi 

 
İmran’ın karısı, Mesih’in annesi İmran kızı Meryem’e hamile kalır. 
Karnındaki bebeği, doğurduğu zaman özgür kılınmış olarak mescide 
hizmet etmek üzere adar. O, karnındaki bebeğin erkek olduğunu 

sanır. Çocuğu doğurup kız olduğunu anlayınca üzülür, iç geçirir. Sonra 
ona, “hizmet eden kadın” anlamına gelen “Meryem” adını verir. 

Meryem doğmadan önce babası ölür. Annesi onu mescide getirir ve 
kâhinlere teslim eder. Hz. Zekeriya da aralarındadır. Onun 

sorumluluğunu yüklenme hususunda birbirleriyle tartışırlar. Sonunda 
kura çekme hususunda anlaşırlar. Kura amacıyla oklar çektiklerinde 
kura Zekeriya’ya çıkar. Bunun üzerine Zekeriya onun sorumluluğunu 
üstlenir. Erişkinlik çağına gelince, onu diğer kâhinlerden ayıracak 
şekilde araya bir perde çekerler. Meryem bu özel bölmede Allah’a 
ibadet ederdi. Sadece Zekeriya yanına girebilirdi. Zekeriya mihrapta 
onun yanına girdiği her seferinde yanında bir rızk bulurdu. Zekeriya; 
“Bunlar sana nereden geldi ey Meryem?” diye sorardı. O da; “Allah 

katından. Allah dilediğine hesapsız rızk verir.” cevabını verirdi. 
Meryem (s.a) doğru sözlüydü. Allah tarafından günahlardan 
korunmuştu, masumeydi. Tertemizdi, arınmış ve seçilmişti. 
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Meleklerin konuştuğu bir muhaddesti. Melekler ona; “Allah seni seçti 
ve arındırdı.” demişlerdi. O, Rabbine gönülden boyun eğendi ve 

Allah’ın âlemlere olan ayetlerindendi. 
 

(Âl-i İmrân, 35-44; Meryem, 16; Enbiya, 91; Tahrim, 12) 
 

O, kendisine ayrılan özel bölmesinde bulunduğu bir sırada yüce Allah 
ona Ruh’u (Cebrail) gönderdi. Ruh ona normal bir insan olarak 

göründü. Ruh, Allah tarafından kendisine elçi olarak gönderildiğini ve 
görevinin Allah’ın izniyle ona babasız olarak bir çocuk bahşetmek 

olduğunu söyledi. Çocuğunun göstereceği göz kamaştırıcı mucizeleri 
müjdeledi. Yüce Allah’ın, onun oğlunu Ruhul Kudüs’le 

destekleyeceğini, ona kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğreteceğini, 
yüce Allah’ın apaçık ayetler desteğinde onu İsrailoğullarına elçi olarak 

göndereceğini haber verdi. Onun misyonunu ve kıssasını anlattı. 
Sonra Ruh ona üfledi. Böylece normal bir şekilde gebe kalan bir kadın 

gibi çocuğuna gebe kaldı. 
 

(Âl-i İmrân, 45-51) 
 

Sonra Meryem, onunla ıssız bir yere çekildi. Doğum sancıları onu bir 
hurma dalına doğru sürükledi. “Keşke bundan önce ölseydim de 
hafızalardan silinip unutuluverseydim.” dedi. Altından bir ses ona 
şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin ayağının altında bir ark 

akıtmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş 
taze hurma dökülüverir. Ye, iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan 
birini görürsen, ona; “Ben Rahman olan Allah’a oruç adadım, bugün 
hiç kimseyle konuşmayacağım.” de. Böylece onu taşıyarak kavmine 

geldi.” 
 

(Meryem, 20-27)  
 

Meryem’in İsa’ya hamile kalması, onu doğurması, İsa’nın konuşması 
ve diğer varoluşsal özellikleri diğer insanlardan farklı değildi. 

Kavmi onu bu halde görünce, onu kınamaya, ayıplamaya başladılar. 
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Çünkü karşılarında gördükleri manzara, bir kadının kocasız olarak 
gebe kalıp bir çocuk doğurmuş olmasıydı. Dediler ki: “Ey Meryem, sen 
gerçekten şaşılacak bir iş yaptın. Ey Harun’un kız kardeşi, senin baban 
kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi.” 
Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki: “Henüz beşikte 
olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?!” Çocuk şunları söyledi: 
“Şüphesiz ben, Allah’ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni 

peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat 
sürdüğüm sürece, bana namazı ve zekatı vasiyet etti; anneme itaati 
de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimdedir doğduğum 

gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün.” 
 

(Meryem, 27-33) 
 

Hz. İsa’nın henüz beşikteyken yaptığı bu konuşma, ileride zulme ve 
azgınlığa karşı gerçekleştireceği hareketin, Musa’nın (a.s) şeriatını 

yeniden canlandırıp pekiştireceğinin, silikleşen kavramları 
yenileyeceğinin ve hakkında ihtilafa düştükleri ayetleri onlara 
açıklayacağının bir ön işareti, parlak bir haykırışı niteliğindeydi. 

Sonra İsa (a.s) büyüdü, delikanlılık çağına geldi. O ve annesi, herkes 
gibi yiyip içiyorlardı. Yaşadıkları sürece diğer insanlarda bulunan 

varoluşsal arazlar, özellikler onlarda da vardı. 
Sonra Hz. İsa’ya İsrailoğullarına tebliğ etmek üzere risalet, 

peygamberlik verildi. O da bu misyonu yüklenir yüklenmez, onları 
tevhit dinine davet etti. Şöyle diyordu: “Ben size Rabbinizden bir 
ayetle geldim. Ben sizin için kuş şeklinde çamurdan bir şey yapar, 

sonra onun içine üflerim ve o Allah’ın izniyle bir kuş oluverir. Allah’ın 
izniyle doğuştan körü, alacalıyı iyileştiririm, ölüleri diriltirim. 

Yediklerinizi ve evlerinizde depoladıklarınızı size haber veririm. Bunda 
sizin için bir ayet vardır. Hiç kuşkusuz, Allah, benim de, sizin de 

Rabbinizdir. Şu halde O’na ibadet edin.” 
 

4.Sebeb ve Yöntem:Yani buradaki Hz. Meryem ve isa yöntemi ise Hz 
Mehdinin şu andaki kulllandığı Rabbimin ona  özel bahşettiği çocuk 

yampa yöntemi yani. 
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Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 
Schrems, 5 Ocak 2020 Pazar 

Original Kar © glan 

  



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
106 

 

 

     
 

Yahudilere Cumartesi Yasağının Sebebi - Zekat Kurban ve Oruç 
Meselesinin Asıl Manası 

 
"Oruç tut ki, sıhhat bul" Hadisi ile Oruç Oruç mu Diyet mi 

 
 
 
 ِبالِل ِمن

ُ
وذ

ُ
ع
َ
ِحيمأ ن  اارَّ

م 
ْ
ح ِجيِم , ِبْسِم ِهللالرَّ اِن الرَّ

 
ْيط

َّ
الش  

 
 
ُ
ق
َّ
ت
 
ْم ت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
ْم ل

ُ
ْبِلك

 
 ق
ْ
 ِمن

 
۪ذين

َّ
 ال

َ
َل
 
ِتب  ع

ُ
ا ك م 

َ
اُم ك ي  ُم الصِّ

ُ
ْيك
َ
ل
 
ِتب  ع

ُ
وا ك

ُ
ن م 
ٰ
 ا
 
۪ذين

َّ
ا ال

 
ه
ُّ
ي
َ
ا ا
َٓ 
 ي

ن  
ون   

 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Ya eyyuhellezine amenu kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe 
alellezine min kablikum leallekum tettekun. 
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Meali : 
 

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, siyam* size de 
farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. 

 
Sadakallahul Aziym EN'AM-54 ayet 

 
 

Bu ayete binen insanlar sanki oruçsuz olmazmış gibi, tutmayınca 
Günahkar olunurmuş hükmünde hükmetmekteler. 
Fakat bunun böyle olmadığını, şununla izah edeyim : 

 
İnsanoğlu İzmir kurdu gibi her şeyi bozdu, ve doğanın atmosferi de 
bozulunca, şimdi o küresel ısınmanın bir sebebinin de, hayvanların 
dışkılarından olduğunu, ve üzerlerindeki buharlaşmadan olduğunu 
iddia etti bazı ahmaklar, ve o yüzden dünyadan inekleri kaldırmayı 
azaltmayı düşündüler, ve Allah insanlara bunun yanlış olduğunu 

öğretmek için, bir hastalık Musallat etti ki, bağırsak hastalığı, ve Bu 
hastalık sebebiyle, ineklerin ne kadar kıymetli hayvanlar ve varlık 
olduklarını öğrenmemize sebep oldu ki, süt onlardan elde ettiğimiz 
bir Gıda, ve süt olmazsa, yoğurt da olmaz, yoğurt olmayınca da, insan 
bedenindeki bağırsak bakterileri iyileşip tedavi olamaz, sonunda bu 
sonuca vardık. Ama işte insanların yanlış tercihleri ve kararlarını 

düzeltmek için, Allahu Teala Başımıza bir hastalığı Musallat etti ki, O 
sebeple En azından o hayvanların katedilmemesi gerektiğini 

öğrenmemiz lazım idi. Ve gecen hafta dedik ki Salih aleyhislemin dini, 
hayvan haklarini svunmak dedik. ve "Hagullah" lakabi verdik, yani 

senin benim yaşama hakkım olduğu gibi, hayvanların da yaşama hakkı 
var, Allah bunu Salih aleyhisselama din olarak verdi. Gaye amaç bu, 
bu hastalığın bize Musallat edilmesinin sebebi, ineklerin ve danaların, 

veya dünyadaki hiçbir hayvan zincirinin bozulmaması gerektiğini 
öğretmek, yoksa O hastalıktan Allah'ın Murad'ı ne olabilir, insanlara 
zulmetmek mi acaba, Yoksa bir şey öğretmek mi, her şey ihtiyaçtan 

öğrenilen bir şey değil mi? Bizimkiler araba icad edememişler Ama, su 
motorundan traktör icat eden bizimkiler, çorap eskisinden eldiveni 
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icat eden milletiz, ihtiyaçlar, her şey ihtiyaçtan işte. Allah da yoğurda 
muhtaç kıldı ki, yoğurt elde edebileceğimiz hayvanlarında korunması 
gerektiğini öğretmek için. Ve bu durum böyle olunca, oruçta İnsana 
lazım olan bir diyet çeşidi, belli bir yer'den sonra, insanın diyet etmesi 
gerektiğini öğrenmesi gerekli. öğrenilmesi gereken bir ibadet, ya da 
bir kural, ya da bir çeşit hareket, veya fiil. yoksa onsuz olmaz değil,  

 
Yine bunu şu örnekle izah edeceğim : Oruc bozan cezalıdır, Bilmem 
61 gün tutulur bozarsan falan filan fasa fiso. işte öyle bir şey yok, Dün 

Allahu Teala Musa ümmetine Cumartesi tatilini verdiğinde, Onlar o 
gün hemen itiraz ettiler de, hemen o yasağı deldiler, Cumartesi 
çalışmışlar ve başaramadılar o gün bir ulus olarak. Tamam zaten 

Musa ümmeti ne kadar bir kimse ki o gün, o olay yani tatil ki, onlar 
bütün dünyaya Cumartesi ve Pazar tatilini yasa olarak tam 

getirebilsinler, kendi aralarında bile yaşayamadılar, ama o gün o 
yasayı veya yasağı delenler ceza aldı, Çünkü o gün eğer o yasak 

delinip de, o Hikmet unutulsaydı, bugün Bizler Cumartesi ve Pazar 
günleri tatil yapmayı Bilemezdik, ve haftanın her günü çalışma diye 
bir kural olurdu, Eğer bugün Biz Cumartesi ve Pazar günü, veyahut 
bayramları tatil yapmasını öğrendiysek, o gün Allahu Teala'nın Musa 

ümmetine verdiği o görev ve senaryo yüzünden, ve onlar o 
senaryoları en güzel şekilde oynamışlar, bazen delmişler, Cumartesi 
Pazar çalışmışlar, ama ceza almışlar, ceza almaları bile, bize Hikmet, 
ve de bir şey öğretiyor. Ve bizim bugünkü Cumartesi Pazar tatilimizi 
bize hazırlayan oyuncular ve seneryo. Bugün artık Cumartesi ve Pazar 
yasa olmuş, bütün milletlerde neredeyse Cumartesi Pazar tatil, artık 

bugün Cumartesi ve Pazar tatili ni Bazen kırıp da çalışmak ceza 
gerektirmez artık. Artık Musevi lerede ceza gerekmez, Çünkü bugün 

Cumartesi Pazar tatil yapmak diyerekten dünyada yasa var, o yasa bir 
kac kimsenin çalışması ıle falan kalkmaz. Eğer birisi Cumartesi Pazar 
tatilinı dünyaca kaldıralım derse, o zaman, o kimseye ceza gerekir, O 
kaldıran kimselere ceza gerekir, hapis veya had cezası, Allah'ın cezası 

gerekir. Yine zekat ile vergi aynı şekilde. Vergi zekat demek, vergi 
demek, bunu anlattım, her şeyden, fakirden Fukaradan herkesden 
vergi alınıyor, ekmek alıyorsun, ekmekten bile vergi alınıyor, yüzde 
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on, yüzde yirmi, bak yüzde yirmi ne demek,koyunlarda zekat kırkta 
bir, 80 de 2, ve 100 de 2 buçuk eder, bu koyunda böyle, ve insanlar 
Bizim Türkiye'de Turgut Özal'dan bu yana %10 katma değer vergisi 
alınıyor. Avrupalılar yüzde yirmi, "Mehrwertsteuer" diye bir verginin, 

alandan ve verenden alınmasını uygun görmüşler, ve bunun 
vaazımızın birisinde anlattık, bir milyon insan, günde 1 ekmek alsa, 
ekmek 10 lira olsa, 2 lira vergi eder, ekmeği asıl fiyatı 8 lira, 2 lira da 
vergi alınıyor demek olur, bu 1000000 insandan 2 lira alındığı zaman, 

2 milyon lira eder, sadece ekmek denen bir türden. ve bugün 
ekmeğin yanında peynir aldı, arabasına benzin aldı, uçağına bilet aldı, 
ve her şeyde, her şeyde yüzde yirmi, dünyadaki alışveriş miktarını 
düşünüyor musunuz, her an bir yerde, birileri alışveriş etmekte, ve 
her an birileri vergi vermekte, ve eğer bu vergiler doğru kanalda, 
doğru işlerde kullanılırsa, dünyada ne fakir kalır, ne aç kalır, ve ne 
Yolsuz köy kalır, ne evsiz insan, ve ne fakir fukara ve, askerine 

malzeme, askerlik malzemesi de alınır, Devleti'nin memurlarının 
giderlerini de karşılar, ve bugün bu vergiler haksız ellerde, haksız 
yerlerde, haksız ceplerde gezmekte de, o yüzden bazı yerler fakir, 
yine devletteki bazıları bunu cebellezi yaptığı için, insanlar fakir 
durumda. Yoksa bu vergi doğru kullanıldığında, Allahu Teala'nın 

Kuran'da bildirdiği yerlerde kullanıldığında, ve onun benzeri değişik, 
ona kıyas yaparaktan, bugün başka daha güzel yerlerde de 

kullanabiliriz. oralarda kullanıldığı zaman, zaten hak yerini bulmuş 
olur, zekat yerine bulmuş olur. zekat vergi demek, bugün bunu gavur 
dediğimiz Hristiyanlar Yahudiler buldu bildi keşfetti, ve ilk hüküm ve 
yasa olaraktan ortaya koydular. Biz daha Turgut Özal vaktinde buna 
eriştik. Özal'dan sonra katma değer vergisi almaya başladık, hani gelir 
vergisi vardı, tarla vergisi mal vergisi vardı da, ama daha katma değer 
vergisine yeni geçtik, düşünün Bir de mal vergisi var, gelir vergisi var, 
bu vergilerin nereye gittiğini düşünen yok mu? hesab eden yok mu, 

kimlerin cebine gidiyor, ve zekat demek bu yani, bunun dışında ekstra 
insanların zekat vermesine gerek yok, ama şu an bile bu hukuk yerine 

getirilmiyor, ancak Avrupa'da bazı devletler, işte bunu gerekli 
yerlerde ve yerinde kullanmaktadır. onlar da artık zekat vermiyorlar 
zaten, vergi veriyorlar sadece, zengini fakiri herkes vergi veriyor. Bir 
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onların şehirlerinin durumuna bak, köyleri bile şehir gibi kalkınmış 
vaziyette, bir de bizimkilere bak, Bizim şehirlerimiz bile Köy gibi, daha 

yolu yolağı elektriği suyu dengeli değil. Çünkü vergiler yerinde 
kullanılmıyor, birilerinin cebine hizmet ediyor milletin parası. Dün 
vergi vermeyen salebenin ceza görmesinin sebebebi, Bugün bizim 
vergi ve zekat yasasının unutulmamasını sebep oldu, o cezaya falan 
uğrayınca o olay unutulmadi, ve bugün bu kanun insanların aklında 
yer etti, ve böyle bir kanun ortaya çıktı, ve bu yasa vergi yasası, 

veyahutta İşte bu "Steuergesetze" ortaya çıktı, katma değer vergisi 
gibi vergiler de ortaya çıktı. eğer o gün o yapılmasaydı, Salebe de o 
yasağı delmeseydi, ve Ceza görmeseydi, unutulurdu, onun ceza 

görmesi de bize Nimet oldu, Çünkü o bir İbretlik bir şey oldu da, bak o 
bile ceza gördü diye unutulmadı. bu yapılan fiil unutulmadı. unutulur 
mu hic ve de bugün bu bu güzel Hikmet ortaya çıktı. oruç da aynı 
şekilde, oruç diyettir, insanın bir an, bir gün bile olsa, yani midesini 
bağırsaklarını dinlendirmesi dir. tutmayan hastanın oruç tutmasına 
gerek yok kardeşim, hasta zaten, o oruç sıhhatli insana daha sihhat 

bulmak icin farz yada görev, yazıyor ya mahyalarda  
 

"Oruç tut, sıhhat bul." 
 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 
 

"Her şeyin bir zekatı vardır, vücudun zekatı ise oruç tutmaktır. Oruç, 
sabrın yarısıdır." 

 
(Hadis-i Şerif ,i. Mâce siyam H. 1745) 

 
"Oruç, sizden birinizin savaşta kullandığı kalkan gibi insanı; 
kötülüklerden, şehevi istek ve arzulardan koruyucudur" 

buyurmuştur." 
 

(Hadis-i Şerif , Müslim sıyâm H. 162; Müsned 2/257. 273. 4/21, 
5/231; ayrıca bak. Nihaye 11308; E. Davud siyam H. 2363) 
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Oruç sıhhat kaynağıdır. 
 
 

(Hadis-i Şerif , Bağdadi s. 25; Zehebi s. 43) 
 

"Oruç şişmanlığı giderir." 
 

(Hadis-i Şerif , Ş. Müsned 9/219) 
 

"Oruç bağırsakları inceltir, şişmanlığı da giderir..." 
 

(Hadis-i Şerif , C. Sağır 2/ 42; F. Kadir 4/243; K. Ummal 8/23620) 
 

"Sizlere oruç tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü oruç cinsel istek ve 
arzuyu zayıflatır, damarlardaki kanı da azaltır." 

 
(Hadis-i Şerif , C. Sağır 2/53; F. Kadir 4/344; K. Ummal 8/23610; 

ayrıca bak. Nihaye 1/ 386; Faik 1/283; Herevî 1/349) 
 

"Sizlere oruç tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü oruç gönüllerinizi 
arındırır" 

 
(Hadis-i Şerif , K Hakâyık 21116) 

 
"Oruç mideyi, bağırsakları ve kalbi dinlendirir. Oruç; ruhun, kalbin ve 
vücudun devasıdır. Vücuttaki fazlalıkları eritir, zararlı olan gıdaları 
vücuda almaktan kişiyi alıkoyar. Sağlığın korunmasında orucun pek 
büyük bir tesiri vardır. Oruç hem rûhâni ve hem de tabii bir devadır." 

 
i. Kayyım mukaddime s. 38, 382 

 
hasta adama da oruç tutturuyorlar, Vay Ben her sene tutuyordum, bu 
sene tutamayacağım diye üzülüyor, oruç zaten senin sıhhat bulman 
için idi kardeşim, sen hastaysan sana oruç farz olur mu, Oruç farzını, 

farziyetini anlamadilar. Farziyet işte dün zekatı onlara farz edenin 
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sebebi, Çünkü devletin bir geliri yok, devlet Başkanın maaşı nereden 
verilecek, görevlilerin maaşı nereden verilecek, fakire fukaraya 

Nereden para verilecek, yardım edilcek, ve vergi ve zekat konulduki 
bunlar sağlansın, yani Öyle olunca oruç da aynı şekilde oruç gücü 

yetene farz, ve bu Vay orucu tutamayınca 61 gün tutar diye falan bir 
şey yok, Adam bir güne güç yetiremedi, sen ona nasıl oluyor da 61 
gün ceza veriyorsun, orucun cezası mezası olmaz, o gün içinde oruç 
tutulması diyede olmaz, diyetin kazasımı olur ki. Diyet diye bir şeyi 
bugün Doktorların tavsiye ettiği tedavi yöntemlerinden bazıları, 

bazılarına tedavi olaraktan diyet veriyor, Mesela adamın şekeri var, 
diyor ki şeker az yiyeceksin, şeker hapı kullanacaksın diyor, diyetin 

fayda ettiği öğrenildi. Yememek içmemek de bazen faydalıymış, 1400 
sene önce tıp diye bir şey yok, doğru dürüst Tıp diye bir şey yok, 

tıptan bir şey keşfedilmemiş, sadece peygamberin bazı bildiği,mirac 
ile bu ahir zamana gelip de, o zaman da gördüğü, öğrendiği bazı 
şeyleri, o gün tetbik ettiğinden başka bir şey yok, tamam mı? Ne 

zamandan sonra olmuş, taaa Eyüp hasta olmuş, ondan sonra Allah, 
Lokmanı göndermiş, neyin neye fayda ettiğini öğretmiş insanoğluna, 
Ama insanlık Kadim bilgilerinde, daha TIP olaraktan bir bilgi ve bilim 
dalında bir meslek olarak da ortaya konmamış o vakit, tamam doktor 
veya yani doktor diye birisi. Adam biraz tıptan biliyormuş, gelmiş 
orayada, sağlık bilgilerinden bilen adam, ve Peygamberimizin 

vaktinde orada bulunuyor, fakat kimse hastalanmayınca da çekip 
gidiyor, Peygamberimizin önleyici Tıp ile ashabını koruması yüzünden, 

eshabı hastalanmıyor, ve bugün de işte oruç bazı şeylerden el 
çekmendir, ve orucun faydası ahirete değildir, ahirete ne faydası 

olsun, orucun bugün ve dünyadayken vücuduna faydası vardır, Vay 
sevap ve günah, Vay Cehennem, Yıllardır böyle yanlış anlamalar, 
Şeker hastasına diyet, öldükten sonra mı fayda edecek, yani şekeri 
yedi öldü yada hastalandı felç oldu, ona Şeker hastasına, işte şeker 
yiyip felc olmaması için, yani hasta olmaması için diyet farz değil mi? 

hayatında faydalı bir şey. Doktor ona o yasağı ve diyeti ölme 
diyerekten koydu, yoksa öldükten sonra diyet yapmasının ne faydası 

olacak O na. Oruç budur, Vay gözünü günahtan sakıncak, Vay elini 
haramdan sakıncak, Vay bilmem ne? hepsi fasa fiso. Oruç sadece 
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diyetle insanın, dünyadaki hayatını sağlıklı yaşamasını sağlamak için 
faydalı, senin vücuduna faydalı olan bir şey, oruç yani diyet mesela 

adam şişmanlamış, yag ona zararlı, yağ yemedi mi, onun vücuduna ve 
dünyada sağlıklı yaşaması için faydalı olan şey, öldükten sonra ona ne 

faydasi olcak onun yağ yememesi. Oruç meseleside budur. Yani 
kefaret orucu filan diye de bir şey yoktur, tutamayan tutmasın, gücü 
yetmeyenin tutmasına gerek yok, Dün dedik cumartesi yasağını 

delenler, ceza görüyordu, Bugün cumartesi tatilinde tatil etmemekte 
kişi ceza almaz, mesela adam çalışıyor, mesela kış vakti ne dayanmış, 
odunları kesilecek, ya da kömür evine koyulacak, O adamın hafta 

sonu, sadece pazar günü ya da cumartesi günü vakti var, öbür günler 
işte çalışıyor, o günde evinde çalışıp evinin odununu yaracak kesecek 
evine koyacak değil mi, çalışacak o gün, cumartesi günü bir vakti var, 
imkanı var, O adam ne gün çalışsın başka, o gün musa vakti ceza 

gerekiyordu, çünkü cumartesi tatilinin unutulmaması için, bugün Artık 
ihtiyacı olan onu birkaç kişinin delmesi çalışması, cumartesi pazar 

tatiline helal ve zarar vermez, Ancak bu Global olaraktan, dünyadan 
Biz tatili kaldırıyoruz, insanlar eşek gibi çalışacak dersek, o zaman ceza 

olur, yani burada biraz kaba oldum da kusura bakmayın. 
 
 

Ramazan orucu hakkında bir söylem geliştirilmiş ki bütün 
organlarımıza oruç tutturmanız gerekiyormuş. 

Halbuki oruç diyettir dedik, çünkü hıristiyanlara oruç et yememek 
olaraktan verilmiş, ve hatta "Gründonnerstag" diye bir gün vardır, 

yani yeşillik perşembesi, o gün ıspanak pişirirler yerler, yani yeşillik ot 
yiyin demek, Demek ki onların döneminde, Afedersiniz Hınzır, yani 
domuz çok idi, Ve Hınzır eti kesip kesip yediler, ve her şeyin Fazlası 

zarar, etin fazlası da zarar olduğu için, Allah eti çok yediniz, biraz da ot 
yiyin diyerekten, onlara et orucu tutmalarını önerdi, bu onların 
cenneti kazanması için değil, dünyada sıhhat bulmaları içindi, ve 

fikriyat Olsun, vahşilik olsun, ve insanlık olsun, Bundan yani, et yiyen 
vahşi olur, ama anlatmıştık, Şahin et yer deve ot yer, et yemek gözleri 
kuvvetlendirir, ot yemek kasları kuvvetlendirir diye anlatmıştık, ve eti 
çok yedin Gözlerin çok kuvvetli fakat, kasların zayıf olduğu zaman, 
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gözünün kuvvetli olması seni sıhhatli kılmaz, ve Demek ki o devirde 
İsa efendimizin vakti zayıf insanlar vardi et yedliklerinden zayıf, 

gözleri kuvvetli olsa ne fark eder, avını avlayacak kadar kuvvetli değil, 
bu sefer kaslar kuvvetli değil, Allah da biraz da ot yiyin, Yani oradaki 

ıspanaktan ya da yeşilliklerden yiyin, biraz Ot yiyin ki kaslarınız 
kuvvetlensin dedi, ve bize ise Allah, Hz. İbrahim'den bu yana 

Kurbanda et kesip de yiyin diyor, çünkü Bizim milletimiz fakir, soğan 
ekmek ile idare eden insanlar, Müslümanların çoğunluğu et bulamaz, 

evine et girmez, zenginler et kessin ki, biraz da fakire fukaraya da 
dağıtıında, onların da gözleri kuvvetli olsun gözleri Sağlık olsun 
diyerekten, fakir ama gözleri kör olmuş, neden fakirlikten, et 

yememiş, yani doğal olaraktan insanların hepsi sağlıklı olsun istiyor 
Cenabı Mevla. yine Teravih namazı hususunda, ya da oruç hususunda, 
Adam Burada benim taş ocağında çalıştığım sıralar, hatta Avusturyaya 

ilk geldiğimde, Avusturya'da arkadaşım vardı, Bulut amca vardı, 
Ramazan geldimiydi alkolü keserdi, normalinde bira içerdi Gast House 

gittiğinde, Ama Ramazan geldi mi alkole karşı ağzını tutardı, alkol 
almazdı, oruç tutmaz di ama, tutamaz idi zayıftı, ama en azından alkol 
almazdı, Fakat daha bayram günü tekrar bira içmeye başlardı, Yani 

hani Miraç'ta gecesinde, Kadir gecesinde, bir gece Milyoner 
oluverecek Müslümanlar var ya, bir gecelik Müslüman, işte böyle bir 
aylık müslümanlar da var, bir ay her şeyden kıs, Ramazan çıktı mı, Her 
melameti yap, Bu insanlık değil kardeşim. oruçtan kasıt zaten diyet 
dedik. ya insanın sıhhat bulması. ve adam şimdi bugün sabah namazı 
öğle namazı akşam namazı farz iken, camiye gitmez de, Ramazan 
geldi miydi, Teravih namazı sünnettir, Teravih namazı kılmak için, 
akşam kısa ya, Yemeği yer yemez abdestini alır, ayakkabılarını 

dışarıda giyerek ten camiye koşar, yani pabuçlarını dışarıda giyer, o 
kadar ehemmiyetliymiş yani, halbuki Teravih namazı sünnet, 

yapsanda olur yapmasanda, sünnet farz değil ki, Fransa Kraliçesi 
meşhur Marie Antoinette, kadının “Ekmek bulamıyorlarsa pasta 
yesinler” dediği gibi farzı koyup da sünnete koşan Müslümanlar, 

ekmek bulamayana peyniri yesin der gibi, pasta yesin hikayesi, farzı 
Kıl Kardeşim sen, farzı kılmazken sünnete mi koşuyorsun sen, tamam 

kılınmasın değil ama, ekmek temel gıda iken ve bulmazken ne 
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oluyorda peynirle beslenmek fikrine uydun. pasta ile beslenmek gibi 
bir şey, Bazıları öyledir zengin sıpacıklar, yada hereli çocuklar, hep 
abur cubur yer, zengin çocuklar öyle alışmıştır, Çikolata bisküvi, 

normal gıda almaz, Çikolata bisküvi ile idare eder hayatını, ve bunların 
namazıda böyle işte, teravih kılan Öğlen namazını kılmaz. Bir gecelik 
Müslüman, 1 aylık Müslüman, Ramazan çıktı mı Camiye de uğramaz, 

sen onu Yatsı namazında Göremezsin Bir daha.  
 
 

Bir Karoglan Makalesi 
 

Kar©glan 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 14 Mayıs 2019 Salı 
 

Original Kar©glan 
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Din Nedir? Salih Aleyhisselamın Dini Nedir? Hayvan Haklarını 
Savunmak da Dinmidir 

 
Müslümanlık öyle günde 5 vakit namaz ile, 5'er dakikadan, 5 kere 5 = 

25 Dakikasını Allah ayırmak ise, onu da zaten, şeytanın delik deşik 
ettiği 5 dakikalar. Ben namaza durmuşumdur, ama hiçbir zaman 
namazın içinde duramadım kalamadım, namazdan aklen beynen 

tefekkür ile çıkmışımdır, Çünkü namazın içinde namazdan çıkıyoruz, 
etin derdi, budun derdi, çarşının derdi, pazarın derdi,karının derdi , 
parannın derdi derken, namazdan hep çıkmışımdır zaten, namazın 
içindeyken namazdan hep çıkmışımdır, duramamışımdır namazın 

içinde, eğer ki bu ise insanın Allah'a Müslümanlığı, günde 5 dakikadan 
5 kere 5 etti 25, Hatta 2 dakikaya 1 dakikaya düşürdüğümüz namazlar 
ise, Allah'ımıza ayırdığımız zaman,Allahın bize ayırdığı 24 saatlerin 
yanında, bizim O na ayırdığımız zaman 5 yada iki dakiklar ise, buysa 
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Müslümanlık, bununla Müslümanlık falan olamaz, Allah'ı hiç 
unutmayan, her baktığında,gördüğü her şeyde Allah'ı hatırlayan, 

Allah'ı düşünen, bunda Allah ne diyor diye düşünenlerle, o iki dakika 
namaz kildim sananlar ayni mi? Allah demek kalbinden, Dilinden hiç 

durmadan, Allah Allah demek de değil, onlar sadece saatin 
zembeleğini kurmak gibi sadece, o 5 dakikalar, saatin zembereğinin 
kurmak gibi, Yoksa Allah aklından hiç çıkmayan la, sadece günde 5'er 
dakikasında yada, ikişer Dakikasını Allah için ayıran aynı mı? Aynı mı 
Sizce? bu mu Müslümanlık? delik deşik olmuş 5 dakika, var mı öyle 
müslümanlik. Allah aşkına bazen namazlarda bile, kılıyoruz amma 

dilimiz allah diyor amma, aklımıza hiç Allah gelmemiş, içinde Allah hiç 
akla gelmiş namazlar kılıyoruz, bazen ve sadece Selam verip 
çıkıyorsun namazdan, ne Muhammed'i hatırladık, ne Allah'ı, 

Sübhaneke Elham diye okuduklarımız var ama, ne Allah hatırladık ne 
peygamberi, Bende de aynı şey, o 5 dakikaların benim öyle Allah ile 

oluyor olsaydı, Namaz ile, Ben zengin olurdum, yoksa Namaza 
giriyorum namazdan çıktığım bir oluyor zaten, girdiğimle aklımın uçup 

namazdan çıktığı bir oluyor, kafa başka yerlerde. kimin namazı 
doğruymuş öyle, aklimda Allah tutsam bile zaten, Allah sana bir ömür 
versin sen 5 dakika, 5 dakikaya ayırabildin, ya neyapalim, çok çok 

büyük iş yaptın, yani günde her vakit 5 dakika Allah'a yer verince, 25 
dakika ile çok büyük marifet mi yaptın yani, Halbuki Allah baktığında 
da Allah, oturduğunda Allah, kalktığında da Allah demek, değilki 

dilinden Sübhanallah Elhamdülillah demek değil, yani Allah onda ne 
Hikmet ne Murat etmiş, onun farkına varabilmek, bir iyilik 

yapacaksan, gerektiginde o iyiliği yapabilmek, kızman gerektiği 
zamanda kızmandır, kızlabilmek, yardım gerektiği zaman, yardım 

edebilmek, bir şey bilmem gerekirse, bilebilmek, öğrenmen 
gerektiğinde, oturup öğrenebilmek, Yoksa bu 5 dakikalarınla, 

Müslüman filan olunmaz, oruçta böyle, 30 gün oruç tuttum Ne oldu, 
Ne oldu, oruç tuttuğunda, Dilini Mi Tuttun, Neyi tuttun, gözünü mü 
sakındın, gözünü sakınmak nedir zaten, gözünü sakın, hepsi Allah'ın 

değil mi, Hepsi Allah diyen, hepsi Allah ise la mevcuda illa hu, 
Allah'tan gayrı bir şey yoksa, baktığın da Allah, tuttuğun da Allah 

zaten, Allah bizi çıplak yaratmadımı, çıplaklık niye günah olsun, Adem 
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ile Havva cennetten indiklerinde elbiseleri üzerlerinden düştü 
deniyor, elbise yapacak neyi vardı Adem'in, ne yaptı da üstüne örttü, 
Ondan sonra yaprak üstünde durur mu, kimden sakıncak zaten, kim 
bakıyordu, kimden sakıncak, Dinozorlardan mı sakıncak, üstündeki 
çıplaklık Kime ayıp, Kime? ayıp ne, Hani burada çıplak olun, hepimiz 
çıplak eşekler gibi çatışırken üstümüze kıyamet kopsun demek değil 
bu, ama dini anlayış, dini nasıl anladık Biz şimdiye kadar, şimdiye 

kadar biz din ne anladık, çıplaklığı Ne anladık, iyilik ne, Ayıp ne, ayıp 
mı, yasak mi, haram mı, içki içme, cumartesi gün çalışma, domuzu 
yeme, zina etme, bunlardan Ne anladık, yaptırım uygulamak, bir 
devletin ve yetkili kurumların koydugu yasalarla olur, yasalarla 

yaptırım yapar ya, o yaptırima uymayana ceza Keser ki, o yaptırım 
hukuk olsun herkes işlesin o yaptırımi herkes yapsın. Allah'ın 

yaptırımları da, helaller ve haramlar, farzlar ve sünnetler şeklinde, 
sünnetleri peygamber koymuş zaten, kırmızıda geçmek yasak, tamam 

mı, onu anlatmıştık, ardından tırın freni bu kopmuş geliyorsa, 
kırmızıda geçebilirsen geç, kurtar kendini, yoksa tır ezecek, altına 
alacak seni. haramdan kasıt nedir, helalden kasıt nedir, namazdan 
kasıt nedir, insanlık öyle 5 dakikalarını Allah a ayırmak ile insan 

olunmaz, Müslüman olunmaz, delik deşik 5 dakikalar, kimin namazı 
delik deşik değil, bana birini göster çıkar, öyle sağlam namazı delik 
deşik değil olan. Kimmiş o, namazda Allah'ı düşündün, iyide Allah'ı 

görmedik, neyini düşünceksiniz, Allah'ı görmüyoruz ki, neyini 
düşüneceğiz, yüzünü düşünelim, yüzünü görmedik ki, sesini 

düşünelim, sesini duymadık ki, elini Hatırlasan elini görmedik ki, 
gözünü hatırlayalım desek, gözünü görmedik, neyini hatırlayacağız da, 
namazda Allah ile birlikte olacağız, Allah ne o zaman, Allah kim, ne, 

gözmü, el mi, Değil mi, kulak mı, ses mi, ki namaza giriyoruz, 
girdiğimiz le birlikte namazdan çıkıyoruz, kafa başka yerlerde, Yani 

bunlar mı bizi Müslüman edecek, iyi insan edecek, dünyada 
Müslümanız, Halim selim insan, elinden kolundan başkasına zarar 
gelmeyen insan, Yani bu 5 dakikalar mı yapacak bizi Salim kimse, 
Müslüman kimse, başkasına zarar vermeyen, başkasının hukukuna 
girmeyen, hırsızlık etme ki başkasının malına el koyma, dedik işte 
hakkullah ünvani kime verilmiş, biz verdik de, O ismi biz verdik, 
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söyledik, bize göre güzel dedik, Salih Aleyhisselam'a bu isim çok güzel 
yakışıyor, Çünkü Devenin bile su içmeye Hakkı olduğunu savunan 
insan, yani hayvanların hakkını savunan adam. Deve bir hayvan, 

hayvan ama, o sudan Devenin de içmeye hakkı var diyerekten iddia 
eden bir adam, bu o devirde, yani o cahillerin devrinde, bu deveninde 
hakkı var diyen, ya bu deve de haftanın 1 günü su içecek demiş, Bunu 

biz dinde, peygamberler tarihinde, bir dini olan, Salih peygamber 
oldugunu biliyoruz. Halbuki yaptığı bütün iş, hayvanlarında hakkı 
olduğunu savunmak, hayvanlar hakkını daha yeni öğreniyoruz, 
köpeğe tekme atan Bizim milletimiz, daha Salih Aleyhisselam'ın 

vaktini geçememiş, daha Salih liğe bile erememiş. lan köpeğe tekme 
atıyor, kediyi öldürüyor, köpeğin evde yeri ve hakkı yok, kapının 
dışına koyuyor, Vay Muhammed demiş, köpek evde olmazmış 

 
Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 
“Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez.” 

 
(Hadis-i Şerif , Buhârî, Bed-il Halk: 27; Müslim, Libas: 17) 

 
 

Halbuki  
 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 
 

"Yürümekte olan susamış bir adam, yol üstünde gördüğü bir kuyuya 
inip su içti. Çıktığında susuzluktan soluyan, toprak yiyen bir köpek 
gördü. 'Bana ulaşan susuzluk buna da ulaşmış' deyip kuyuya indi. 
Pabucunu çıkanp su doldurdu, ağzıyla da tutarak çıktı ve köpeği 

suladı. Allah ona teşekkür edip onu bağışladı. 'Ey Allah'ın Elçisi, bu 
hayvanlara iyiliğimizden ötürü bize sevap verilir mi?' diye sordular. 

'Her ıslak ciğer sahibine yapılan iyilikten ötürü sevap vardır' buyurdu" 
 

(Hadis-i Şerif , Müslim, Selâm: b. 41, hd. 153) 
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daha Salih'i geçememiş insanlık, Salih'i Salih'i, ki Muhammed'e gelsin, 
Muhammed de, köpek eve girmez demiş olsun, yani hakkullah, 

hakkullah ne? Devenin de hakkı var demek, bu sadece deve ile sınırlı 
değil, hayvanlarında hakkı var senin hakkın olanlarda, hayvanlarında 

hakkı var demek. onların hakkını savunan adam, hayvan hakları 
kanunu çıkaran adam, Bugün daha yeni öğrendi bunları insanlık. 

Allah'ın kaç bin sene önce gönderdiği hayvan hakları yasasını, daha 
dün öğrenebildik, hayvanların sevildiğini de mehdi sayesinde o na 
baka baka özendik de öğrendik. Halbuki Allah bunu bize, taaaa Salih 
Aleyhisselam döneminden beri bize anlattı, bize gönderdi, dedi bu din 

dedi, din değil miymiş hayvanlara Saygılı olmak, Salihin dini din 
değilmiymiş, Allah Allah ya, bu gavur adeti lan, Biz gavur adeti diye 
biliyoruz, köpekleri onlar eve alıyorlar, Allah'ın dini imiş haaaa., 

inanamadin degilmi haala, hayvanlara Saygı Var mıymış, bunu bile 
bilemedi insanlar, bilemedide 15 dakikalık namaz ilemi bunlari 
bilebilcek gayri, bu delik deşik 5 dakika lar mı, bildircek,...... 

 
Zamanımızın alimleri hemen itiraz edeceklerdir, peygamberimizin, 
köpek giren eve melek girmez hadisini İnkar etti, yalanladı diye. Hani 

eshab-ı Kehf kıssası anlatılırken, alimler anlatır ki, eshab-ı Kehf'in 
köpekleri Kıtmir, onları terk edip, onlardan ayrılmadı, ve mağaranın 
kapısında Kur'an'da geçtiği gibi beklediği için, o da cennete girecek 
diye anlatılır, rivayet edilir. Peki bunu bu hadisle kıyas ettiğimizde, 

Cennet temiz ve temiz olanların yeri değil mi, peki Cennete giren bir 
köpek var iken, senin ev Cennetten daha mı temiz, daha mı Pak ki? 

senin eve köpek girmesin. Tamam hayvanların Hakkı da var dedik diye 
onları da tepemize çıkarmadık, Hak hukuk Her şey yerine göre. ve şu 

sıralar bizim bahçedeki Karıncalar Mutfağa yol bulmuş, mutfağı 
taşınıyorlar, dün öğlenden kalan makarna yemeği vardı, Karnım acıktı, 
atıştırayım diye makarna tenceresine vardım, karıncanın bir tanesi 
içine girmiş, hem de kapak kapalıyken, o pis ayaklarıyla, her yerde 
dolaşıp geldiği ayaklarıyla, makarnanın içinde dolaşıp durur. Bu da 
onun hakkımı, incitmeyecek miyim ben o karıncayı, bir tencere 

makarnayı mundar etti, Çünkü o minicik ayakları da olsa, yerlerde, 
mikrop olan yerlerde dolaşıp geliyor, ve onunla makarnanın içine 
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girince, benim vücuduma, o taşıdığı Mikroplar da girmiş olacak, bu 
onun hakkı değil, Allah onlara kırntı lokmaları rızık olarak vermiş, O 
bundan ileriye giderse, hakkını hukukunu aşmış olur. ama ben bir 
zamanlar vaazılarımın birisinde Demiştim ki, ben Pencerenin önüne 
ekmek kırıntıları döküyorum, ve Allah kuşlara ilham ediyor, Kuşlar 

gelip benim pencerenin önündeki ekmek kırıntılarını alıp yiyorlar, ve 
bunu Facebook'tan attığımda, şiirci Ceyhun almış kabul edip iman 

etmiş ki, o zaman o da penceresinin Önüne Ekmek parçaları koymuş, 
Allahu Teala onun ekmek parçalarını da, oradaki bir martıya ilham 

edip, git senin rızkın Orada demiş, ve Bir Martı gelip yemeye başlamış, 
Ve bunu Ceyhun Facebook hesabından resimli paylaşıyordu, 

yazıyordu, ismini de o martının enayi koymuş, enayi geldi, beleş aldı 
gitti, yedi gitti falan diyordu, öldü mü artık, hala yaşıyor mu, hala 

muhabbetleri devam ediyor mu bilmiyorum, ama yani bizden 
öğrendiği bir hikmet ile, O da böyle bir sevaba girmişti, işte artık biz 
kendi lokmaları mızdan da hayvanlara veriyoruz zaten, Ama Allah'ın 

ayırdığı bir Hak hukuk var, Evet hakları var artık, ama onlarda 
cennette, vaktimiz Cennet vakti olduğu için, onlar da iyisini hak 

ediyorlar artık. 
ve Peygamberimiz neden köpek giren eve melek girmez demiş olsun, 

Evet hadis doğru, inkar etmiyorum, Ama, sebebi ne? Çünkü 
Muhammed zamanı senin benim gibi halıfleksi yok Evinde, yerde 
hurma lifinden yapılmış Hasır var, haliflex olsa bile aynı, yani köpek 
sokaklarda, mikroplu veya temiz yerlerde dolaşıyor, ve ayakları çıplak 
ayak dolaşıyor, sen gibi ben gibi, Muhammed'in İpek seccadesi de 
yok, namaza durduğu zaman, yere seccadesini yazsın da, ağzı burnu 

mikrop kapmasın, yok ki,seccadesi, Vakit girdi hasırın üstünde 
namaza durdu. 

Ve eğer dışarıda mikroplu yerlerde dolaşan bir köpek gelip onun 
secde edeceği yere basar ise, ne olur, tabii ki Muhammed mikropları 
da biliyor, hasta olur, hastalık kapar, bu kendisi için de böyle, Ashabı 

içinde böyle, ve onları da aynı şeyi tavsiye edecek ki, mikrop 
kapmasın lar, değil mi? mesele bundan ibaret, yoksa bugün benim 
burada, Avusturya'da, bir komşum var, kış vakti gördüm, Hani kışın 
dışarılar ıslak ve yağmur çamurlu oluyor ya, işte köpeği var, tazı cinsi 
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bir köpek, onu gezdirip geliyor, evinin kapısının önü, benim 
Pencereden gözüküyor, Ve evine girmeden önce, paspas koymuş, 
köpek paspasa ayaklarını siliyor, öyle giriyor eve. akıllı köpek, 

öğrenmiş, hayvanların hepsi Akıllı, deli değiller, anlayabiliyor lar, 
onlarla konuştuğun zaman, iletişime girebiliyorlar, ve demek 
istediğini anlıyorlar, nasıl öğretmiş ki bu kadın ona, ayaklarını 

silmesini, demek ki öğrenebiliyorlar. artık cennetteki köpekler öyle pis 
köpekler değil diyebiliriz, çünkü onları şampuanla yıkıyoruz, ama 
sokaklarda yine geziyorlar, aynı şey, yine üzerlerinde de bir bakteri 

cinsi olduğu, bize zarar verebilecek bir bakteri cinsi olduğu söyleniyor, 
Yani bir kurtçuk, ve o senin Namaz kıldğıın yerlere yatıp oturdu mu, 
senin burnundan ağzından İçeri girebilir, ve seni hasta edebilir, O 

yüzden Muhammed bunu demiş olabilir, fakat bugün Bizler seccade 
sahipleniriyiz, halı sahipleri, süpürge sahipleriyiz, evlerimiz 

temizleniyor, ve namaz kıldığımız zaman, namaz kılacağımız yere, 
ekstradan temiz bir seccade yazıp da, onun üzerinde namaz kılıyoruz, 
öyle hemen halının neresi müsait, oraya durup namaz kılmıyoruz, O 
yüzden, o tehlike şu anda biraz azaltılmış vaziyette, ve cennette, 
vaktimiz de, işte köpeklerde evlerde, Hatta yataklarına bile alanlar 
var, çünkü yıkamış sabunla şampuanla, tertemiz yapmış, öpüyor 

seviyor, kucağına alıyor, ha bu köpek olsun, ha maymun olsun, diğer 
başka bir hayvan olsun, Aynı şey, ve Salih Aleyhisselam işte, 

hayvanlarında Bizler gibi Hakkı olduğunu, hukuku olduğunu savunan 
peygamber, ve dini de onun, hayvan hakları savunucusu dini, Bu din 
miymiş, Evet bu da Allah'ın dinlerinden bir din, senin din Algın ne 
kardeşim, işte böyle bir şey insanlığın İmar ve memur olması, 

yeryüzünü imar edip, ve içinde gezen memur olması için, Allah'ın 
gönderdiği ve öğrettiği bilgiler zincirine Biz Din diyoruz, yoksa Beş 
vakit namaz, bir ay oruc, Bunlar dinin sadece değişik versiyondaki 

anlatımları. biz onların ne olduğunu daha hala anlamamışiz. Ama her 
şeyin aşırısı na gidildiğinde ifrat ve tefrit oluyor işte hayvan haklarında 

da ifrada kaçılırsa, O zaman işte hani Ataların sözü vardır,  
 

"yüz verdik ayıya, geldi sıçtı halıya..."  
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diye yani ifrata kaçmadan, aşırı gitmeden, onları sevmek, onlara ve 
hakkına hukukuna riayet edip, onların da dünyadaki zincirlerden bir 

zincir olduklarını bilip, onlara hayatlarını devam ettirmeleri, ve 
soylarını devam ettirmeleri hususunda, yardımcı olmak, hem sevap, 
hem de Din, Allah'ın dini, yani bize öğretisi demek, Onunla da sen 

cennetlere erebilirsin, zaten vaktimiz Cennet, bundan daha iyi 
cennetlere erebilirsin.  

bak o zamanalar köpeklere kedilere, nereye kaka edeceği, belki 
öğretilmediydi, buda sebelerinden olabilir o hadisin, bu gün kedilere 
kum döküyorsun bir kaba, o kedi ortaya etmiyor, öğreniyor, gidip o 

kuma ediyor kakasını.. velhasıl kelam. 
 
 

Hayvanlar manyak değil, öğrenebiliyorlar, hepsinin aklı var Allah'a 
şükür.. 

 
 

İbrahim Aleyhisselam demiş ki Kuranı Kerim'de buyrulan: 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve 
yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul 

hakîm 
 

Meali : 
 

Rabbimiz, onların arasından kendilerinden, onlara Senin âyetlerini 
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tilâvet edecek (okuyup açıklayacak), onlara Kitap’ı (Kuranı Kerim’i) ve 
hikmeti öğretecek ve onların (nefsini) tezkiye (ve tasfiye) edecek bir 

resûl beas et (yeniden dirilt hayata getir beas öldükten sonra dirilmek 
ementüden hatirlayin). Muhakkak ki Sen, Sen, Azîz’sin, Hakîm’sin. 

 
Sadakallahul Aziym BAKARA-129 ayet 

 
benim soyumdan öyle birini tekra diriltip gönder ki, insanları Zeki 
kılsın demiş, ve Evet onun soyundan Mehdi, işte dünyaya geldi, 

insanları o kadar zeki ve akıllı kılacak, ve insanların aklını uyandıracak 
ki, ve Mehdi İsa'dan, İsa Mehdi den, ve doğan çocuk konuşacak kadar 
akıllı olacak, aynen Hz isa gibi, ve isa Efendimiz Mehdi'nin çocuğu 
olduğu zaman, işte doğar doğmaz, Ben peygamberin diyecek kadar 
akıllı bir kimse, ve konuşabilecek kadar akıllı bir kimse, ermiş kimse, 
Yani o kadar sizi uyandıracak ki, doğan çocuklar konuşabilecek, artık 
şu anda yeni Çocuklar cep telefonu kullanabiliyor, o kadar akıllı, ufak 
çocuk, 3 yaşındaki çocuk, cep telefonu kullanmasını biliyor, Şu anda 

televizyonda gördüm, maymunlar bile, Instagram'ı kullanıyormuş, işte 
mehdi sizi uyandırıp öyle hale getirecek ki, artık doğan çocuk 

konuşacak hale gelecek, Allah kitap demeye başlayacak, ve bunlardan 
2 tane örnek var, Birisi Muhammed Aleyhisselam, doğunca ümmeti 
ümmeti demiş, birisi de Hz isa, ben Allah'ın peygamberiyin demiş. 
burada peygamberden de daha mi üstün olduğunu iddia ediyor, Bu 
adam sapıtmış diyecekler, ama dedi ki, o tabanca öyle bir tabanca ki, 

o tabanca olmazsa, Muhammed de gelmez, İsa da gelmez, isa 
gelmezse Muhammed de gelmez, öyle olunca, sondan gelip de, ruh 
halinde iken gelip de, insan meryemden, bir çocuk doğurtan Ruh 
dedik, ve orada yazdık, bunu İsa efendimizin, neden ruhullah 

olduğunu da, o peygamberlerin ünvalarında, kısaca değindik, mesele 
budur yani, çünkü isa efendimizin ruhullah olması, Allah'ın ruhundan 
üfürmesi ile manasında değildir, oradaki mana, daha insan olmamış, 
yani gelecekteki bir insanın, yani Mehdi'nin o güne göre gelecekteki 
bir insan, Mehdi gelecekteki Mehdi'nin, daha ruh halinde iken, insan 
bedenine girmemiş halinde, ruh halindeyken, getirilip de Meryem'e 
çocuk bahşetmesi, O yüzden de ruhtan doğan çocuk olmuş, isa 
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Efendimiz, aynı şey, yine Muhammed Aleyhiselamın da aynı bu 
şekilde gelmesi, bu şekilde, bu halde gelmesi, yani o yüzden ruhullah, 

ruhtan doğan çocuk.  
 
 

Bir Karoglan Makalesi 
 

Kar©glan 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 1 Mayıs 2019 Çarşamba 

Original Kar©glan 
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Karoglan Raşit Tunca nın Uzay /Sema Birimleri Hakkindaki Makalesi 

 

Bir rivayete göre 124 000 Peygamber geldi gecdi, bir rivayete göre, 

224 bin peygamber geldi gecdi deniliyor. 

o zaman kisaca ortalama, dünyanin en az ömrünü hesap edersek, eski 

peygamberlerin çok ömür yaşadigini biliyoruz ve fakat, ortalam bir 

ömürü örnek alirsak, ve her peygamber 120 sene ömür yaşadi 

yaparsak, bu azlari coklarla birleştirip, coklarida azlarla birleştirip, 

ortalama 120 sene dersek, 120x124000=14 Milyon 880 bin sene eder. 

ve mesela isa ile peygamberimizin arasında peygamber gelmeyen, 

eski peygamberin hükmünün sürüldügü birde 571 sene var, ve 

bunuda ortalam yaparsak, ve en az arada olan zamanlari 800 sene 

diye hesap edersek, yine bunuda 800x124 000=99 200 000 sene eder 
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ve yukardaki ile toplayinca 14 880 000 + 99 200 000 = 100 688 000 

sene eder 

ve bu insanoglu yaratilipda dünyaya indirildiginden sonraki gecen 

zaman dilimi, ve ondan önce ise, bir o kadarda dinazorlar vakti olsa, 

bir o kadardarda cinler vakti varsa, bir o kadarda şeytanin şeytan 

olmadan burda gecirdigi zamani ele alirsak, yani toplam olarak buda = 

bir insanlar zamani, birde hayvanlar zamani, bir de bitkiler zamani, 

birde maddeler zamani, birde cinler zamani (Gaz halindeyken yani) 

birde şeytanlar zamani yani (ateş topu iken gecen zaman) olarak 

toplam bunu 6 ile carparsak, ortlama olarak toplam 

100 688 000 x 6 = 604 128 000 yani kelime olarak 604 milyon 128 bin 

sene eder. ve kurandaki Allah isminin ebced degeri 66 dir, ve insan 

666 dir, kuran bir büyük ebced 6 666 ayet ve muhammed, yani güneş 

bir üst 66 666, ve ondan bir üst kainattaki güneşimizin bagli odugu 

galaksi 666 666 666, ve onun üstü, onun üstü derken, bu dünyanin en 

büyük galaksi icindeki bir deviri ömrü demek olur, yani bir deviri bir 

ömrü, onuda yaptigimiz hesap ile ortalama" 604 128 000" bulduk, ve 

bilim adamlari diyorki, 8 milyar yaşinda diyorlar, hayir bu altin oran ile 

hesap edilirse, ve 66 katli hali ile katlarsak, o zaman dünyamizin 

kainatin toplam seyri olan yörüngesinde bir defa tur atmasi onun bir 

ömrü demek, ve kainatin ömrü demek olur, da o da o kainat peki 

neye bagli ve neyin etrafinda dönüyor, birde o var, ve bu ise bu 

hesabimiz ile 6 milyar 666 milyon 666 bin 666 sene eder, ve fakat 

baslangic 66 oldugu için, Allah isminin ebcedi 66 oldugu için, o zaman 

en son haddeside, Allahu alem, 6 milyar degilde 66 milyar 666 milyon 

666 bin 666,6666666.................etmeli ve yine kuranda diyorki, Allah 

kainati 6 günde yaratti, ilk ebced allah isminin ebcedi olan 66 danda 

az olan sadece 6 oldugu ele alinirsa, en kücük yada az elekrronlu 

elementin elektronunun cekirdek etrfinda dönüşü, 6 birim demek 

olur, ve bu en dişdaki yada en icdeki dönen elektronun dönüşü ise, 

işde kainatimizin ömrü ile eş degerde olcagini tahmini olarak hesap 

edebiliriz, ve öyle olunca kainatin devrini tamam etmesi, işde bir tur 

atmasi ise, 66 milyar 666 milyon 666 bin 666,6666666........ demişdik, 
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yani yine dünyanin 365 gün 6 satte güneşin etrafini döndügünü ele 

alirsak yine 

 

Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), 1919 yılından bu yana kabul 

ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e yakınlık sıralarına göre 

şunlardır: 

 

1. ☿ Merkür 

2.     Venus 

3. ⊕ Dünya 

4.     Mars 

5. ♃ Jupiter 

6. ♄ Satürn 

7. ♅ Uranüs 

8. ♆ Neptün 

 

yani güneş ateş topu ve ateş canlilarinin oldugu yer, orda canli 

yaşarmi, Eğer canli yaşamasa ateş olmaz zaten, ne var orda, gecen 

dedik hidrojen ve helyum, yani ateş canlilari, cinler, ve ondan bir üst 

demir, merkür, ve merkür yani ateşden bir üst canlilar, yani şeytanlar 

sisteminin elektronu, bir üst venüs, ve melekler, ondan bir üst ise 

dünya ve insanlar hem melek hemde insan olabilen terakki edebilen 

canlilar, peki insandan üst ne var, insan ucamaz, amma kuşlar ve 

gazlar ucabilir, yani oksijen ucabilir ve şeffaf ici gözükür, yine su bir alt 

ve şeffaf ici gözükür, huri ve gilmanlar....... onlardan bir üst varliklar 

kim? onlar esas melekler , onlar ne? nurdan yartiklar, yani Işık 

hüzmeleri, nurdan yaratiklar (yani gözümüzün mavi nuru, mavi renk, 

kirmizi nuru, kirmizi renk, sariyi sari renk diye, renkleri görmemizi, 

yani nurlari, işigin yedi beyzasini görmemizi saglayan canlilar. ve onlar 

ise 3gen prizma ile ancak güneşin bir işigi, yediye bölününce ortaya 

cikan canlilar halbuki, yani renkler ve melekeler, yani güneşin 

parcalari, ondan bir üst ziya, yani alfa Işıması yapanlar, yani güneşler, 
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yani 1 alfayi yediye bölünce, yedi renk ortaya cikiyor, ve bu 

bölündükce, bölündükce, milyonlarca, milyarlarca, gözümüzün 

gördügü, ve görmedigi renkler ve melekler, nurdan canlilar, 

kaynaklari ise güneş ve alfa. peki alfa neyin parcasi, güneş neden halk 

oldu? helyum ve hidrojen, hidrojenin keindisini iki parcaya bölmesine 

helyum diyoruz, ve helyumun ise, yediye bölüncegi yere kadar 

uzaklaşmasina, Diya veya ziya veya Dziya diyoruz yanmi 1 ALFA 

diyoruz. 

 

 

sene 365gün 6saat, ve saat 60 dakika, dakika 60 saniye, yine saniye 

60 salise dir, yani bu saat ve dakikanin altili birim olcagini bunlara kim 

vahyetti ögretti? 

yine hafta alti gün, yedinci gün tatil, yani pazar başlar hafta, ve cuma 

hafta sonu, ve cumartersi tatil, etti 6 gün, ve yine 1 gün 24 saat, ve 

altinin katlari halinde, yani 4x6=24 eder, Eğer 6 bir birim ise, o zaman 

dünya kendi etrafinda o birimin 4 kati zamanda dönüyor demek olur. 

ve yine insanda kafada iki kulak, iki göz, ve bir agiz, birde burun, etti 

yine 6 

ve yine su muslukda, nerden akiyor, en alt kisim, yada, en son 

kismidan akip iniyor, degilmi ve öyle olunca, insan yine iki kol, iki ayak 

ve baş üst kisim, ve kic veya ferc uzvu alt kisim, ve eti yine 6. ve insan 

tohumu en aşagi indirlipde öyle doguyor, onu aşagilarin aşagisina 

indirdik ayeti, insanin dibi ayaklari degil, oturunca ferc uzvunun 

oldugu yeri dibidir. yani en alt noktasidir, yani öyle olunca, yine insan 

olcak tohum en aşagi inipde dogmak zorunda . 

 

Yine insan kainatin Haritası ise, yine kainatin alti ciheti vardır, sağı, 

yani yemanisi, solu şimali, ve sağ el, sol el gibi, ve önü, ve arkasi, etti 

dört, ve sonra alti ve üstü, ve etti alti cihet, alti ana cihet ve alti birim 

yine. 

 

Ve küp alti kutuplu, kabe alti kutuplu yani Küp halinde, nereden 
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dönersen dön, kabeye dönebilirsin, kible alti kutuplu, demişdik ve 

Kabe yeryüzünün ve kainatin cekirdegi hükmünden ve atomlarda 

elektronlar nasil cekirdegin etrafinda dönüyorsa, bizlerde ana 

cekirdek etrafinda, temsilen, ona döner, ve hac edip onun etrafini 

döneriz. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 02 Şubat 2018 Cuma  

 

Original Kar©glan 
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Unutkanlık Yapan Şeyler ve Hafızayı Kuvvetlendirme Bir Karoglan 

Raşit Tunca Makalesi 

 

 

Unutkanlığın bir çok maddi ve manevi sebepleri vardır. İşte 

onlardan bazıları: 

 

1-Yeşil havuç yemek  

2-Ekşi ve ham elma yemek 

3-Fare artığı yemek 

4-Durgun suya bevletmek(işemek) 

5-Yere bit atmak 

6-İdam edilen kişiye bakmak 

7-İki katar(birbirine bağlı olan iki deve ve yük taşıyan şeylerin 

)arasından geçmek 
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8-Evi bez ile süpürmek 

9-Mezar taşlarını okumak 

10-Uzun süre denize bakmak 

11-Cünüp iken yemek içmek 

12-Çok balık eti yemek 

13-Karnı tıka basa doldumak 

14-Çok bakla yemek 

15- Geceleri Sakız çiğnemek 

16-Siyah terlik giymek 

17-Enseden hacamat yaptırmak 

18-Küçük üzüntüler 

19-Avret mahalline bakmak 

20-Karşı cinsi düşünmek 

21-kişinin ferce bakması 

22-Ferc Uzvuna bakmak (Yani Bugünkü deyim ile, Por no filim ve ero 

tik icerikli filim ve resimlere bakmak, veya kendisinin ve eşinin veya 

başkasinin cinsel organlarına, ve cinsel münasebetine bakmak 

seyretmek) 

Rivayet olurki Hz. Ali efendimiz Akıl ve ilmin Babasıdır, çünkü hiç ferç 

uzvuna bakmamıştır , hatta ne kendi ferç uzvuna nede başkalarınin 

ferç uzvuna bakmamıştır. o yüzden Hafızası çok kuvvetlidir. 

23-ikindiden sonra ve gece ev süpürmek 

24- Perşembe ikindiden sonra Cuma Günü öglenden sonraya kadar Ev 

süpürmek 

25-Nakıs Vakitlerde (Kısa vakitlerde, ikindi vakti veya, akşam vakti gibi 

kısa vakitlerde) saçları kısaltmak, tırnakları kesmek. 

26-Kerahat vakitlerinde uyumak 

27-Akarsuya bevletmek (işemek) 

28-Tuvalet Yaparken Avret yerinden çıkan pisliklere bakmak 

28-Yol üzerine, mescit civarına, mezarlığa, durgun ve akarsulara, 

ırmak kenarlarına, ağaç altlarına abdest bozmak veya bevletmek 

(işemek) banyoya çiş yapmak. 

29-Tuvalette Helada iken konuşmak 
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30-İdrarın içine tükürmek 

31-Helada (Tuvalette) kıbleye yönelik veya güneşe karşı oturmak 

32-Banyodayken veya hamamdayken, banyo ve hamama bevletmek 

(işemek) 

33-Bir kadının oturupda kalktığı yere, hemen ardından oturmak. 

34-Örtünmeden Çıplak olarak cinsi münasebette bulunmak. 

"Peygamberimizin bu konuda hadisleri var. Sizden biriniz ailesiyle 

cinsel birleşimde bulunduğunda, eşeklerin yaptığı gibi tamamen 

soyunmasın. Bu da haram değil ama böyle diyor peygamberimiz. 

Niçin diyeceksiniz; çünkü melekler vardır ve oradan uzaklaşırlar. Onlar 

uzaklaşınca da, o ilişkiden şeytanın da nasibi olur." 

35-Çok ekşi yemek veya ekşi elma yemek , yani asit ve balgam yapıcı 

şeyleri çok yemek. 

36-Mezar isimlerini okumak - Kabir Taşlarındaki Hitabeleri okumak. 

(Bu konuya, bu sahih hadis degil cünkü peygamber vaktinde mezar 

taşlarina yazi yazilmiyordu diye itiraz edenler var, o zaman firavunun 

piramitlerinde yazilanlar, yazi degilde ne aa ah ma k. 

orada firavunun kabiri degilmi, yani degil muhammed zamani taaa bu 

zülkarneyn vakti oguz yazitlari var, zamanini bilebiliyonmu sen, yani 

cok eski, yani yazi ve kabir başina konan hitabeler cok eski. bundan 

kasit gidip kabirde bütün isimleri ve orda yazanlari okumak ve bunu 

yaygin hale getirmek, yani hani mesala internette dolaşan kamyon 

arkasi yazilari gibi, bunuda kabir taşi yazilarini reklam etmek, yani 

öldükden sonra akli başina gelen yada haala gelmeyenler gibi 

olmamak meselesi, yani firavun ölcegini anlayinca iman ettti, 

ahmagin daniskasi, yani ne demek, sofraya sonradan gelen tuz gibi, iş 

işten gectikten sonra gelen akil gibi, keşke şöyle yapsaydim yada, 

keşke şöyle yapmasydim gibi, yani faydasi olmayan iilim ve bilgi. yani 

firavunlaşmak bir nevi yani. 

 

Hafızayı Güçlendirmek için Neler Yapmalı 

 

Hafiza ve akil, Allah in yaratma ilkesine göre, caliştirdikca acilan ve 
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gelişen bir yapida, 

yani atalar demişki "İşleyen demir ışıldar yani (pas tutmaz)." bunun 

terside "İşlemeyen demir pas tutar." yani Allah kuranda bir cok kere 

boşuna "akletmezmisiniz?" diye buyurmuyor. o yüzden bu alltaki 

örneklerde aklinizi caliştirmanizi saglaycak kücük örnekler var . 

Hafızayı Kuvvetlendirmek için Ne Yapmak Gerekir? 

Sakinleşmek, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, yeşil yapraklı ve 

parlak renkli sebze ve meyve yemek, şarkı ezberlemek hafızayı 

güçlendiriyor, kuran okumak ve kuran ayetlerini ezberlemek. 

 

Hafızayı Güçlendirmek için Yapılacak Dua ve Zikirler ve Fiil ve 

Ameller 

 

Öncelikle Proğramlı ve Planlı olarak yaşamak, Allah bize eger bir ömür 

5 vakit namaz emrettiyse sebeblerinden biri, plan ve progamli 

yaşamamiz icin. yani hayati rutine baglamamak, neden cünkü mesala 

ikindi namazi yaz ve bahar vakitlerinde, her gün, yada iki günde bir, iki 

dakika yada 1 dakika, daha gec girip, daha gec cikiyor, kiş ve sonbahar 

mevsimlerinde ise, her gün, yada iki günde bir, iki dakika yada bir 

dakika kadar, daha erken girip, erken cikiyor, yani öyle olunca hayati 

rutine baglama, hergün saat 5 de iş başi, akşam altida paydos, yada 

öglen onikide yemek gibi, rutine baglama, bak Allah namaz ile, ne 

ögretiyor, hergün kafani caliştir, zamanini ayarla, işini ona göre 

ayarla. Ramazn bazen yazin, bazen kiş, bazen baharda yine orucu 

rutine baglama, yani programli ol amma, rutine baglama, her an 

uyanik ol. şeytani görevlendirmiş, geliyor namazda vesvese verip, seni 

namazda unutturuyor, sen onunla namazda beş dakika mücadele 

ederek, yine aklini ve ve fikrini ve dinini savunup, uyanik olmak 

durumundasin, yoksa sevaplarini calacak şeytan. şeytan ne işe 

yariyor? senin mücadele etmene yariyor, sen ounla mpücadele 

ettikce, aklin ve imanin ayakda yine, ve yine ramazanda orucu tutmak 

imsak ve acmak iftar etmek hergün iki dakika erken yada gec 

mevsime göre, öyle olunca akşam yada ögle yemegini rutine baglama 
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yine, proglamli ol, amma rutine baglama, yani her an uyanik ol, cünkü 

kişin akşam erken, yazin gec, öyle olunca kiş mevsimini ele alip, saat 

dörtte akşam yemegi yersen, yaz geldimi vücut ayari bozulur, gece 

yine acikirsin bu sefer, yani rutin yok, rutin yok, porogramli ama rutin 

degil. 

 

yani dedik yukarda Allah dan faydali ilim vermsi icin dua etmek lazim, 

cünkü bir deyim vardir. 

"Türkün aklı ya sıçarken ya kaçarken gelir" yani firavunun aklida 

başina, denizlerin dibini boylayinca gelmiş, yani Allah dan faydali ilim 

taleb edip, faydasiz ilimdende Allah a siginmak lazimdir. cünkü son 

nefesde iman, insani firavununki kadar kurtarir, ancak denizlerin 

agirligini yüklenmek, sivi, deniz gibi, amma cok agir, kulle gibi, yani 

öyle olunca, bu yükün altina girmemek icin, dünyada hayattayken, 

Allah in emirlerine ve peygamberin sünnetlerine ittiba, yine aklin ve 

hafizanin kuvvetlenmesini saglar.  

"yumurta götünün agzina gelince folluk aranmaz" deyimi ile tedbirli 

olmak gerektigi, tehlike zamanindan önce, tedbir alma, yani sen asker 

ve silah hazirlamazsan, yarin biri saldirirsa, düşmana yenik düşersin. 

öyle olunca, ögrencide imtihandan bir gün önce, derse calışmak, 

elbette ögenciye cok az fayda verir, cünkü bir ay yada, bir senede 

ögrenilen dersi, bir günde tekrar etmek, ve hatirlamak ne kadar zor 

ise, yani köyde ekmek eden birisi, bir tekne ekmek yapar, amma o 

ekmeklerin hepsini bir günde yemiyecek, yani iki haftada yada bir 

ayda yiyecek mesela. yani işde ne kadar ac olursan ol, en fazla 

yiyecegin, 

iki dilim, üc dilim ekmek, bir tabak yemek oldugu gibi, yani sen derse 

calişma calişma, ve son gün haril haril ders caliş, orada 

ögrenebilcegin, ancak bir dilimdir o ilimden, yani calişmayi bütün 

seneye yay, her gün derslerini müteala et. 

o yüzden bizde diyoruzki Raşidi Tarikati mensublari ve zikir ehli 

kimseler, haftada bir, mesala Pazar günleri, bütün bildigin sureleri bir 

kere müteala etki, unutmayasin.  
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ve biz zikirlerimizde Raşidi zikir evradinda 

"Ya Hafizu, Ya Muhafizu" cekeriz, sizede tavsiye ediyoruz. 

yine zikirlerimizden biride Zemzem duasidir ve günde 33 defaya kadar 

okunur 

 

مَّ 
ُ
ه
َّ
لل
َ
 اِ  ا

  ن ِّ
 
ك
ُ
ل
 
ْسئ

َ
  ا

ً
ما
ْ
  ِعل

ً
ِفعا

َ
  نا

ً
قا
ْ
ز ر 
  و 

ً
اِسعا ِشفآءً  و    و 

ْ
لِّ  ِمن
ُ
آءٍ  ك

 
د   

 

"Alllaahümme innii es'elüke ilmen naafian ve rızgan vaasian ve 

şifaaen min külli daain "  

 

Allahım senden, menfaat ve fayda veren (yararlı ) ilim, geniş rızık ve 

her türlü dert ve hastalıklara karşı şifa niyaz ederim. 

 

işin espirisi ise 

 

Yüzme bilmeyen bir turist denize düşmüştü. Suda çırpınırken can 

havliyle bağırıyordu. 

-Help! Help! 

Yoldan geçen Temel onu gördü. Kızgın bir şekilde bağırdı: 

-Ula ingilizce ögreneceğine, yüzme ögrenseydin ya!.. 

 

yani fayda vermeyen ilim, son nefesde bile kurtarmaz. 
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ve elektrikde Kondensator diye bir parca vardır, bazı eski motorlar bu 

kondensator ile calışır, eski radyolar telvizyonlar, camaşir 

makinlerinde kullanilir. nedir o? yani elektrigi kapazitesi kadar icine 

depo eder, ve sonra onun ile motoru caliştirir, o bitince birdefa daha 

tersine dogru döner, oraya elektrigi depo eder, ve ordakini kullanir, 

yani bir o yanna bir yanna, ayni TIPDA oksijen alamayan hastalarin, 

oksijen almasini saglayan aletin, bir yukari doldurup üfürmesi, birde 

geri cekmesi gibi, yani nefes vermesinide bilmiyor unutmuş o hasta, 

almasinida unutmuş, o insan kendinde degil, yani öyle olunca, ona 

hem vermek, hemde birde geri almak lazim degilmi yani, 

kondensatarorda ayni sistem üzere calişir, yani öyle olunca bunlar 
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eski motor sistmeleridir, yani öyle olunca, bazi eski kafa insanlarin 

beyin sistemide böyle calişir, yani ona önce ögreteceksin, sonra 

soracaksin, o da sadece ögrendigini söyler, yani papagan gibi sadece 

ezberci, kafasini o konuda yürütemez, sadece ezberci, sor o ezberin 

manasinida bilmez, ayni şimdi namaz kilipda kulhu fatiha okuyupda, 

kulhu de ne diyor, elhamda ne diyor bilmiyen müslümanlar gibi. yani 

 

     

 

ve birde eger bir insan yaratilirken, "Ram" kücük ise, onun ram ini 

yükseltebilecegin, sadece belli bir miktar var, yani ondan fazlada 
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artiramazsin, AKIL artarmi? evet artar, amm belli mikdar, yani Allah, 

alak sureside, "Ek-ram dan oku" diyor yani ram dan ana karttan oku, 

ve ram gecici bellek demekdir, yani bakdin o an bir olay gördün, 

düsündün, ve kafan o konuya sardi, ve bir fikir oluşdu, bilgiler oluşdu. 

sonra başka bir olay ve başka birşey gördün, oradan gecdin, bu sefer 

ram da sadece o konu ile bilgiler var, dün başka olaylar ve fikirler 

vardi, bugün yeni gün, yeni bilgiler, ve dünküler kaybolmadi, eger 

lazim ise, hafiza kartina kaydedildi. ve hafiza karti ise, fest platte, yada 

flaş bellek, yada SD kart gibi bazisi intern, bazisi ise dişda cikarilabilir 

hafiza kartlari. nedir bunlar : mesala Doktorda bir randevun var o 

randevunu sana doktor yazdi verdi, ve doktor yazdi bir not kagidina 

verdi, ve dedi "martin 15 inde yine kontrole gel" ve sen onu 

unutmamak icin her zaman kontrol edip görecegin yere asarsan, 

onun zamani gelince, hatirlar ve terminine yani randevuna gidersin, 

yani öyle olunca, yaziya dökülmeyen ilimde, unutulur demiş alimler 

öyle olunca yine hafizayi kuvvetlendirmek, yada bilgi ögrenmek icin, 

bir yöntemde yazarak, not tutarak calişmakdir, bize eskiden okulda 

ögretmenlerimiz, yarin şu sayfadan şu sayfaya kadar calişin, ve 

konunun özetini yazin derdi, celalettin hocam vardi, sosyal ve 

cografya derslerinde bu yöntemi kullanirdi. yani özetini yazin. önce 

okuyacaksin, sonra anladigin ve hatirladigin kadarini yazacacaksin ki 

unutmayasin. ve yani not tutmak ve yazmak, bir yerlere yazmak, yine 

zamani geldimi usb sticki, yada, sd karti, nasil takip bilgiye 

ulaşabiliyorsak, o özetledigimiz konuyu, işde gereketigi zaman cikarip, 

bir defa okuyunca, yine hatirlayacagizdir, yani ezberleme ve ögrenme 

yöntemelerinden biride, yazmak not tutmakdir, yani extern 

festplatteye, yada flaş belleke, yada sd karta, yada cd veya DVD ye 

yazdidirmak gibi. 
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Ve yine senin meslegin ve egitimin, ve bilgilerin, ve sevdigin 

alanlarda, bilgilerini güncelle, yeni neler olmuş, o konuda araştir 

ögren, ve güncel tut, ve gerici olma, her an yenliklere ve yeni bilgilere 

acik ol. 

ve Hz Ali veya Hz Ömer demiş ki : 

"onlar bizi görselerdi de li derlerdi, biz onlari görsek, kafir der 

boyunlarini vururduk." 

 

yani eskide gecmişde kalma, eskilerin bildigi, o zaman icindi, mesela 

ashabdan bir misal ve örnek : Ashabdan genc birisi sokakdan 

gecerken, bir bayani banyo ederken ciplak yerleini görmüş, ve istek ve 

şehvetle, o an o na bakmiş, sonr ise helak oldugunu söyliyerek 

muhammede gelmiş, Allah beni affedermi demiş sormuş. ve zina ise 

haram, ha bu göz zinasi olmuş, yada bugünün tabiri ile röntgencilik, 
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yani sapiklik, ve hoş görülmeyen bir hal, ha bu bu bizatihi zina olsun, 

yasak ve kerih görülen amel. amma bu gün, herkesin evinde, internet 

veya televizyonunda, mayolu bayanlar seyrediliyor, dünkü o ashabin 

halni düşün, ve bugünkü muhammed ümmetinin halini düşün, öyle 

olunca onlara bu günküleri ve telvizyonlari interneti göstersek, bunlar 

kafir deyip boynumuzu vurmaya kalkarlar, biz ise onlarin Allah kitap 

peygamber diye, fakir fukara, bicare yaşamlarina baksak, bunlar de li 

derdik degilmi, o günler dündü, dünde kalamayiz bugün böyle azizim. 

kim bu gün internetinden vazegecer kim bilmem instagram face ve 

twitsiz durabiliyor, ancak dah tanimaynlar bilmiyenler imkani 

olmayanlar onlar,  

ve yine veda hutbesinde peygamberimiz diyorki 

 

"Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir 

ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış 

olur. " 

yani dünde kalma, yarina dogru yürü, bunun icinde her an yeni 

bilgileri, ara bul ögren, o konuda senin ilmin ve egitimin 

dogrultusunda yeni neler olmuş ögren, olaki senin bildiklerin bile, 

yeni bilgilere göre, yanlişdir. cünkü dün atom en kücük diyen bilim 

adamlrinin bildigi bilgi bile artik eski bilgi oldu, atomunda parcalari 

oldugu yeni bilgiler keşfoldu. eger sen haala eski bilgi, atom son 

parcada kalirsan, allaturka olursun azizim, yani bilgi, yine güncelliklelri 

takip etmekle olur. yoksa sen ayni eski şerkicilarin ve filim 

yildizlarinin, iş yapamama sebeblerinden biri olan, eskide saplanip 

kalmaktir, o yüzden muhammed dedi, bilgiyi ilerir taşiyin, olaki 

ilerdeki bunu daha güzel yorumlar ve anlar. 

ve dedi işde  

 

"Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir 

ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış 

olur. " 

(Hz Muhammed) 
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yani ögrenme yöntemlerinden biriside, ögrendigini başkalarina 

anlatmak, ve bilgiyi cogaltmak, ve bilgi cogalinca, sen unutsan, birisi 

hatirlar, başk bir insanda o bilgi hala saklidir, ve vardir. öyle olunca o 

ndan duymasan bundan duyarsin o bilgiyi, ve yine unutmamak icin 

ögrendigini şeyi birilerine hemen anlatmak, onu cogaltmak. islam 

bizlere bu yöntem ile ieltildi, buna "Tevatür" denilir.Anlatma ile 

tekrar etme ve başkalarina ögretme ile tekrar. Tevatür yani. 

 

 

Nefsini Kemale erdiren bir kimse, en son halinde, mehdi olabilecek, 

veya mehdi askeri olabilcek kivama gelince, artik onun tekamül 

yolunda son hali, artik bilgiyi cebrailden alir, yani "AKLI KÜL" den alir 

bilgiyi. yani öyle olunca, hafiza ve akil kuvveti, korunmuş kaynakdan 

alininca, yani hani eski disketler vardi, yada SD kartlardada var, 

altinda yada yaninda bir dügme var, onu cekince, yani acinca, artik o 

SD deki yada eski disketteki yaziyi, bir daha takildigi bilgisayarda 

oynama ve degiştirme imkani yok, yani copyright kilidi, yani öyle 

olunca, cebraildeki bilgi, onun bilgi aldigi yerdeki bilgi, copyrigt kilidi 

ile kilitli bilgi, artik onun degiştrilme imkani olmayan bilgi, yani kader 

tahtasinin arka yüzü, yani kader tahtasi alin ve ön beyin, cebrail ise 

arka beyin, ve beyincik, yani copyrigtli bölge, artik o yazilim, o insanda 

asla degişmeyen mutlak kaderini temsil eder. belli oranlar sabit 

şekilde korunmak zorundadir, onlar bozulursa o ahmet se ahmet 

olmakdan fatma ysa fatma olmakdan cikar, onlar onun temel 

degişmeyen ve degişmeyecek kadar ve özellikleridir, mutlak kadirinde 

yazili oldugu yer, oraya ancak ve ancak, mesela : Allah in ibrahimi 

ateşden kurtarip, ateşe" serin ol " dedigi yer olan, ilahi müdahele 

dişinda, müdaleye izin verilmeyen korunmuş yazilim, artik onun 

secimlerinin ve tercihlerinin meyva verdigi yerdeki yazilim, ve AKLI 

KÜL, Akli Küle l ulaşan icin, artik her an vahiy vardir, artik o cebrailden 

vahiy alir, yani vahiy sedece kuran ve incil gibi bir din ve ahkami degil, 

her amelinde dogruyu yapabilmen icin, sana yol gösterecek olan ilim 
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ve bilgidir, ve marifet makamidir. insan icad edecegi bir icadin 

planinida, ordaki merkezden alir. Her ayri kimsenin fitarinda yazili ve 

sakli olan bilgiye ermek demek, marifet demek, ve marifet ehli bir 

kimsenin, hic kimsenin bilmedigi bir bilgisi ve SIRRI vardir, mesala 

adam motor icad etmiş, ona motorun bütün ahkami yolu yolagi 

ögretildi, bu bin sene sonrayada gelsek ayni yolun farkli eteplarda 

işletilmesi ile, yoksa ana yol belli, yani alti ana yön gibi, ve 12 ara yön 

gibi 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 11 Şubat 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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"zikran kesîrân" "Allah’ı çokça zikredin" Ayetinin Sebebi Hikmeti - 

Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

 

Bütün Hak Tarikatlar, Kemala giden, Kemaline Ermişlige Giden yolda, 

Yaptirdiklari Seyri Sülük yolculugunda, Sofi ve Müridlerini, Bu Yolda 

Zikir ve Rabita yolu ile terbiyet ederek, tekamül yolunu secmişler. 

Peki Zikirin rolü nedir burada? ve zikirde önce "Allah" zikrini ele almiş, 

ve sonra baziliarida Letaiflerin Zikrini ele almişlar, ve mesala 

Nakşibendi Tarikatina intisab eden, yeni başlayan brine 5000 Allah 

zikiri cekeceksin günde diyor. peki Bu sistemde, Allah sağırmı, 

duymazmiki, bir insan, Allah a kendini duyurmak icin 5000 kere 

"Allah" desin. Birak 5000 i, 100 bin "Allah" Zikri cekenler var günde, 
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peki Allah sağırmı ki, duyuramiyorsun Allaha. 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

 
ْ
د
َ
ق
َ
ا َول

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
  خ

َ
نَسان ِ

ْ
ُم  اْل

َ
ْعل
َ
ُس  َما َون َوْسون

ُ
  ِبهِ  ت

ُ
ُسه

ْ
ف
َ
ْحنُ  ن

َ
َرُب  َون

ْ
ق
َ
ْيهِ  أ

َ
يدِ  َحْبِل  ِمنْ  ِإل َورن

ْ
ال  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lekad halaknâl insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuhu, ve 

nahnu akrabu ileyhi min hablil verîd 

 

Meali : 

 

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz 

biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. 

 

(Sadakallahul Aziym KAF Suresi 16. ayet ) 

 

Halbuki Allah bize, şah damarimizdan daha yakin, o senin her 

nefesinden bile haberdar iken, peki nedir bu zulum, 5000 kere Allah 

demek, ben temsili misal : Ahmetten bir bardak su istiyecek olsam, 

Ahmet e Ahmet in isimini 5000 kere söyleyipdemi isterim suyu, yoksa 

bir seslendim duymadi, bir defa daha ona duyurcak kadar bagiririm, 

ve ona duyururum isterim, peki nerden cikdi bu 5000 Allah zikri? yada 

50 000 veya 100 000 Allah zikri 

peki bunlar safsatami, uydurukmu? yoksa alimlerece test edilmiş 

şeylermi? 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم الَرْحَمنن ِهللا  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

َها َيا يُّ
َ
ِذينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
ُروا آَمن

ُ
ك
ْ
َ  اذ

َّ
ًرا الل

ْ
ا  ِذك ً ِثت 

َ
ك  
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurûllâhe zikran kesîrân. 

 

Meali : 

 

Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. 

 

(Sadakallahul Aziym AHZAB Suresi 41. ayet) 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  
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ك
ْ
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  ث
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ُ
  ِفيَها َيُموت

َ
َ  َول   َيْحن 

ْ
د
َ
  ق

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
  َمن أ

َّ
َزّك

َ
َر  ت

َ
ك
َ
هِ  اْسَم  َوذ   َربِّ

َّ
َصل

َ
ف  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Se nukriuke fe lâ tensâ. İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul 

cehra ve mâ yahfâ. Ve nuyessiruke lil yusrâ. Fe zekkir in nefeatiz zikrâ. 

Se yezzekkeru men yahşâ. Ve yetecennebuhâl eşkâ. Ellezî yaslân nâral 

kubrâ. Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. Kad efleha men tezekkâ. 

Ve zekeresme rabbihî fe sallâ. 

 

Meali : 

 

(Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın. 

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı 

bilir. Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.O halde, 

fayda verecek zikri zikret (zikri öğret, öğüt ver). Allah’a karşı huşû 

duyan kişi seninle birlikte zikir yapacaktır (ve Zakir olup tezekkür 
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edecektir). Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp 

zikretmeyecektir). Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde 

(ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felâha 

(kurtuluşa) ermiştir. Ve (o nefsini tezkiye edecek olan kimse) Rabbinin 

İsmi’ni zikredip ve de namaz kılsın. 

 

(Sadakallahul Aziym A'LA Suresi 6 dan 15. ayete kadar, 15 dahil) 

 

öyleki gecen haftalarda anlattigimiz "Allah" Esmasinin Ebced Degeri, 

yani sayisal degeri, frekans degeri 66 dir. ve öyleki günde 5000 Allah 

cekmeye başlayan biri yeni acemi sofi 5000X66=330 000  

 

MEGAHERTZ – DERECE – MEGAHERTZ ÇEVİRME 

 

1 megahertz kaç derece eder? 359999971 derece/sn yapar. 

1 derece kaç megahertz eder? 0.0000000027 mhz yapar. 

 

MEGAHERTZ – HERTZ – MEGAHERTZ ÇEVİRME 

 

1 megahertz kaç hertz eder? 1000000 hz yapar. 

1 hertz kaç megahertz eder? 0.000001 mhz yapar. 

 

ve 66 demek bir "Hertz" demekdir, yani kalbin bir birim frekensina 

Hertz diyoruz, Hertz Demek kalp frekansi demekdir, Kalbin bir Defa 

Allah demesidir. ve sen kalpden 5000 Allah dedin, 5000 Allah zikri 

ceken bir sofi 330 000 Hertz freknasindan yayin yapip, yayin aliyor 

demek olur, ve oda 0,3030 Megahertz eder,  

 

Mesela Avusturya FM Radyosu Hitradio Ö3, " 88,3 Megahertz" den 

yayin yapiyor  

 

yani öyle olunca, sen En basit hali ile, kainat ile iletişim haline 

gectiginde, ilk acemi amatör radyocu yayini ile 0,3030 megahertzden 
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yayin alip veriyorsun, peki 100 000 Allah ceken bir kimse ise 100 

000x66=6 600 000 Hertz yapar, onuda Megahertze cevirirsek 

6 600 000/1 000 000 = 6,6 Megahertz eder yani o kimsenin kalbi artik 

6,6 mehgahertzden yayin alip, yayin yapar, yani hangi melek grubu 

hangi frekansdan alip verir biliyormusun sen? bilmiyorsun, peki letaif 

zikri nedir, artik dahada yüksek zikir, mesala kalp ve ruh ve hafa ahfa 

vardir o baştaki ayette gecen hafi yani gizli denilen yer, yani hafa 

cakrasini caliştiran bir sofi, artik bu rakami 4 e katlamiş olur, yani 

4x6,6=26,4 megahertzden yayin yapmaya ve almaya başlar, yani öyle 

olunca  

zikirde sayi mühimdir, ve en kolay zikirin birimi 66 dir, ve bir hertzdir 

işde ve Allah in diger isimleri ve kurandaki diger zikir olan ayetlerin 

frekansi ise, onlar hep ayri bir frekans biriminden yayin alip yayin 

yapar. 

 

Ve insan nefsin mertebelerinde kemal dercesini yükselttikce, bir üst 

melek grbunun frekans alanaina girer, ve oradan onlarin, o nun 

kemala ermsi icin yardim niteligindeki ilhamlarini duymaya başlar, ve 

onlarin dogrultusunda hareket edip, duruma uygun tedbirini alip, ve 

yanliş yapmazsa, bir üst zikir grubuna yükselir, ve artik bir üst melek 

grubunun frekans araligina girmeye başlar, o zikre devam ettikcede, 

bir üst melek grubunun frekansindan duyar, ve onlar ile mülakat 

edebilir. 

ve bazi esmalarin ebced degeri, sayisal frekans araligi  

 

ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116 

ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551 

ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170 

ya Bâtın= 62 ya Adl= 104 

ya Rahîm= 258 ya Metin= 500 

gibi her esmanin ebced degeri, yani frekans araligi farklidir, ve farkli 

bir melek grubuna taalluk eder. her esmanin ayri bir melek grubu 

oldugu gibi, birde nasil biz isim olarak esmalari dünyada, insanlara 
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isim koymakda isek, aynen cinlerde, ayni esmalari isim olrak 

koymakdalar, ve öyle olunca mesala Abdurahman bizlerin koydugu 

isim oldugu gibi, ayni ismi cinlerde koydugu icin, o esmanin frekans 

araligini girilnce, ayni frekans araliginda o cin taifeside yer almakda, 

öyle olunca bunlar sufli veya ulvi olabilir. işde insan o zikri cekdikce o 

frekans araligina girer, ve fakat o aralikda, o aralagi kullanan, korsan 

kullanan bu cinler ve şeytanlar taifeside vardir, öyle olunca, işde zikir 

cekdikce insan, ulvi ruhlarin, yani meleklerin sesini duymamaya 

başladigi gibi, o frekans üzerinden korsan yayin yapan şeytanlarida 

duymaya başlar, onlar ise seni dogru yoldan alip saptirmak üzere 

ayarlilardir. o yüzden adimlari cok dikkatle atmak gerekir yani. 

şeriatin zahirine uymayan her hal ve ilham ve ve his, ulvi bir ruhden 

geliyor olabilcegi gibi, sufli ve habis bir ruhdanda geliyor olabilir, 

burda devreye giren ise, bir zikirin 40 hassasi veya havasi olabilir, 

amma bunlar mesala bir cismin rengi, kokusu, boyu, eni , 2d hali , 3d 

hali, üsten perspektif, altan perspektif, aydinlkdaki hali, karanlikdaki 

hali, yaz mevsimi ve sicakdaki hali, kiş mevsimindeki ve sogukdaki hali 

gibi 40 hassasi olsa, sen bunlardan hangisini elde etmek icin o zikre 

talipsin, o muhim, yani mesala insan ekmek firinina ya ekmek almak 

icin, yada börek cörek almak icin, yada ekmek yapmak icin, yada 

satmak icin,.. gidiyor olabilir, amma firina elektrik faturasi ödemek 

icin gitmez degilmi, bu bir misal, yani eger sana o zikir araliginda 

gelen ilham işde böyle, o zikirin havasinin ve hassalarinin dişinda bir 

mucize ve keramete taalluk ediyorsa, bu yani 10 tl verip jaguar araba 

almak gibi birşeyse, o zaman bu sufli bir ruhun, seni saptirmak icin 

kullandigi bir yem olabilir, ancak baligi ve fareyi avlamak icin, en 

sevdgi lokma önüne yem olarak konulurki, cazip olup, onu almak yada 

yemek, ona cazip gelsin, ve sonunda kapana kisilip yakalansin, 

öldürelebilsin degilmi, işde sufli ruhlarda senin imani calip bedenine 

hükmetmek isterlerki, kendilerinin bir bedeni olmadigi icin, senin 

bedenini istedikleri gibi kullabilmek icin, önce senin bedenindeki 

senin hükmünü iptal etmeleri lazimdir, ve sen onlarin emrine 

harfiyyen uymaya başlayinca, sen sanirsinki ha elimden mucize 
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meydana geldi, yada keremet meydana geldi, halbuki hepsi 

istidracdir, sufli habis ruhalrin oluşturdgu durumlardir, artik senin 

imanini caldiklari icin onlar kendi menfeatleri dogrultusunda, senin 

bedenini kullanmakdalardir, yoksa senin bedeninden o haller zuhur 

etmez yani. 

 

 
 

Her bir Letaifin merkezi, farkli yerdedir, ve o melek grubunun sesini 

duydugunda, yani Ruh Letaifini, nefsini kemala erdirmiş bir ruh 

duyabilir, yani cigerinin sesini duymaya başlamak ve öyleki, kötü ruh, 

iyi ruh kimdir bakinca hemen o kimseye malum oluverir, yani artik o 

insani cigerinden, akcigerinden tanimaya başlar, bir digeri mideden 

bilir, yani ne yiyor, ne iciyor helalmi harammi yiyor, nefsi levvame, o 

sadece temizler ve pisler, birde helaller haramlar ve şüphelileri ayirt 

edebilirse, artik midesinin sesini, mide meleklerininin sesisini 

duymaya başlar, işde midenin sesini duymak icin, önce şeriata 

uyacak, ve sonra helale harama dikkat edecek, sonra temiz ve semiz 

şeyler yiyip icecek, ve sonra şüphelilerdende kacacak, ve namazina ve 

zikirinede devam edecek, ve frekans boyutu mide meleklerinin 

boyutuna ulaşinca, artik ona bakinca, veya tadinca, ne temiz, ne helal, 

ne haram, ne şüpheli ayirt edebilcek, bir organ verilir, yani hisleri ve 

bedeni onun bunlari hissetmeye başlar, ve haram girince bedene, 

namazlar, zikirler sekteye ugrar, ve eger dogrulari yapiyorsa, bir ileri 

yürür ve şüpheliler ise gaflet verir, ve bunu ayirt edebilcek bir insan 

olunca, işde midesi onunla konuşuyor demekdir, ve o zaman işde, o 

kötü bir iş yapinca, farkeder, bu kötü ve yanliş demeye başlar, ve 

vicdani calişir hale gelir, vicdanli bir insan olur...... 

yine mülhime nefse cikan artik dalaginin sesini duymaya başlar, dalak 

midenin komutanidir, midenin üstüne yapişikdir, neler kan olcak 

neler kan olmaycak ayirt eden organ, ve yani kan ise kara cigerde imal 

edilir, ve kara cigere gidecek yolculari tespit eden organ demekdir, 
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yani ne ekşi, ne tatli bilen organ, ekşiler safra kesesine, tatlilar kara 

cigere gidecekdir, ve bu organin melekerinin sesini duyunca, artik 

insan ilhamlanmaya başlar, ve artik tatli insan, aydinlik insan, aydinlik 

ulvi ruh, veya karanlik ekşi sufli ruh, ve yiyecek ayirt edilir, ve onlarin 

vücutta yada kainatta gidecegi yer ve yol bellidir, ekşi ve karanlik 

olanlar, safraya oradanda bübrekler, ve oradanda ferc uzvuna 

incekdir, ve ciş olarak atilcakdir eger sufli ise, eger ulvi ise safra 

kesesinde karar kilcakdir. ve tatli olanlar ise, ya ulvi ise ciger, kara 

cigere gidecek, ve orada kan halini alacakdir, veya kötülerden ise, 

mideden alinip kalin barsaklar ve defi hacet olarak atilcakdir. ve 

karacigerin sesini marziye makamina cikanlar duyar, raziye makami 

ise safra kesesinin sesinim duymaya başlar, ve kainat, insan 

bedeninde derc olmuş ise, ayni yerde, yani kainatin o bölgesindede o 

melek grubu ikamet etmekdedir, yani hem yukarda aynisi var, hem 

icde aynisi var, nefsi safiye ise tezekki olan, temizlenen nefis, yani 

böbrekler, temizleyici olarak görev yapar, böbreklerin sesinide safiye 

makamina cikanlar ve arinan temizlenenler duyar, yani temiz 

müminler duyar.  

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

االيمان  من النظافة  

 

En-Nedzafetü minel iman. 

 

Temizlik imandandır 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

ve Böbrek Meleklerinin sesini duymaya başlayan bir mümin, temiz ve 

naif bir mümin olur, "SIR "cevherinin yükselmesi sonucu yani, "nefsi 

safiyeye" yükselen bir kimse bu sesleri frekans düzeyini işitebilir, 
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ondanda sonrasi ise, "hafa" cevheri ve letaifi, yani o da karaciger 

meleklerinin sesi, artik ondan sonra kandaki hücrelerin sesini 

duyabilcek kivamdaki kimse, kim dost, kim düşman ayirt edebilen bir 

yapidaki kimseler. Kimler Allah askeri olacak ,kimler olmaycak ayirt 

edildigi nokta, ve diyorki yukardaki ayette, sana onu biz okutacagiz, 

ve ögretecigiz ki, artik bir daha unutmayacaksin, yani hafa 

meleklerinin sesini duymaya başlayan bir insan, artik duydugunu 

ögrendigini artik bir daha unutmayan insanlar olur unutsa bile ona 

hatirlatilr, yani extern festplattede hepsi kayitli, yani öyle olunca, hafa 

cevherini yani letaifini caliştirabilen bir sofi, artik levhi mahfuzdan, 

ana hafiza kartindan okumasini ögrenen sofi olur,  

 

Ayeti kerimelerdeki Levhi mahfuz ise şöyle tenimlanir 

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O'nun 

Katındadır. (Ra'd Suresi, 39) 

Şüphesiz o, Bizim Katımız'da olan Ana kitaptadır; çok yücedir, hüküm 

ve hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4) 

Doğrusu Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımız'da 

(bütün bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır. (Kaf Suresi, 4) 

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir 

musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) 

olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. (Hadid Suresi, 22) 

O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir. (Abese Suresi, 13) 

Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış. (Abese Suresi, 14) 

Katiplerin ellerinde. (Abese Suresi, 15) 

(Ki onlar,) Üstün değerli, 'iyilik ve dürüstlük sembolü.' (Abese Suresi, 

16) 

Levh-i Mahfuz'dadır. (Buruc Suresi, 22) 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  
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َو  َبلْ 
ُ
  ه

 
ْرآن

ُ
  ق

 
ِ  َمِجيد ِ
ْوح   ف 

َ
وظ  َمْح  ل

ُ
ف  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Bel huve kur’ânun mecîdun. Fî levhın mahfûz. 

 

Meali : 

 

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır). Kaybolmayan 

korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhada(Festpalettede merkezî 

kompüter sisteminde kayıtlıdır) kayıtlıdır. 

 

(Sadakallahul Aziym BURUC Suresi 20 ve 21. ayet) 

 

artik herşey orada yazili, orayi okuyan artik bilgiye merkezden ulaşir, 

nefsi marziye yani Allahin razi oldugu kullar ve askerler, yani kan 

askerleri, hangi meyvayi yiyince, o meyva kan olcak mi, yahut hangisi 

olmayacak, onlarin karari artik cigerdedir, yani bir sofi Allah askeri 

yani, canini malini, ibadetlerini Allah rizasi icin yapabilcek feda 

edebilcek kimsemi? degilmi ayirt edilir. 

 

 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 11 Şubat 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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"E lâ innehu bi kulli şey’in muhît" - "O, her şeyi kuşatandır" Ne 

Demektir? Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

 
َ
ل
َ
ُهْم  أ

َ
ِ  ِإن ِ

ن  ِمْرَية   ف  اء  مِّ
َ
ق
ِّ
ِهْم  ل   َرب  ِّ

َ
ل
َ
  أ

ُ
ه
َ
لِّ  ِإن

ُ
ء   ِبك ْ ِ

َ
  ُش

 
ِحيط مُّ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

E lâ innehum fî miryetin min likâi rabbihim, e lâ innehu bi kulli şey’in 

muhît 
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Meali : 

 

İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi 

bilin ki, O, her şeyi kuşatandır ihata edendir. 

 

(Sadakallahul Aziym FUSSİLET Suresi 54. ayet) 

 

Bunu şu misallerle anlatalim : 

 

1.örnek : Bilgisayar ekrani, yada televizyonlarda bir sürü görüntü 

gösteriliyor, bu mesela : sanatci ahmet şarki söylerken, veya 

mühendis mehmet, mühendislik yaparken, yahutda, fatma teyze 

yemek yaparken ki görüntüleri, ve ordaki alet erdavat, veya dometes 

biber, yahut bir alim kuran okuyup vaaz ediyor, önünde kitaplar var, 

ve hepsi görüntü , ve bu görüntüler cok farkli farkli olmasina ragmen, 

aslinda görüntülerin hepsi, ayni parcalardan oluşuyor, cünkü, eski 

televizyon ekranlari, bircok noktacikdan, ışığın yanıp yanip sönerek, 

sinyal vermesi halinde, görüntü oluştuluyordu, yine şimdiki LCD lerde 

işte bu noktalarin ismine pixel deniyor, her bir pixel, ya kare halinde, 

yada yuvarlak nokta halinde, yine noktalardan oluşuyor, öyle olunca, 

ahmet amcayi gösterirkende, o noktalardan meydana geliyor, 

dometesi gösterirken de noktalardan oluşuyor, öyle olunca ahmet 

amcanin asli, bir adet veya binler adet noktadir, diyebiliriz degilmi? o 

noktanin cogalip, degişik şekillerde görünmesine, işde ekrandaki 

ahmet amca diyoruz. 

 

2. örnek : Bir cocuk meydana gelirken, önce tek bir hücre idi, o hücre 

cogalip, bölüne, bölüne, binlerce, milyonlarca hücreye bölündü, ve o 

hücrelerin toplamindan, bir bebek meydana geldi, o bebek yine 

büyüdü delikanli oldu, yine ne ile, hücrelrin cogalmasi ile, ve sonra 

adam oldu, sonra dede oldu, sonrada öldü topraga geri döndü, yani 

ne oldu o zaman, o cocuk tek bir hücre idi yani bir nokta idi degilmi? 
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3. örnek : Hz Adem ilk yaratildi, ve ondan dogacak bütün insanlik ve 

cocuklarin ana maddesini ve yapisini oluşturacak sperm, hz Ademin 

icinde meydana geldi, ve o sperm, havaya girdi, ve cocuk oldu, ondan 

cikdi ,..bilmem ademin diger cocuklarina girdi, onlardanda cikdi, 

taaaaa sonra Hz. idris oldu, ondanda cikdi,... bu sefer nuh oldu,.... 

sonra hud oldu. sonra salih oldu.... musa oldu, isa oldu, muhammed 

oldu,.... sonra bizim mahalledeki fatma oldu, mehmet oldu fadime 

oldu degilmi, amma o tek bir insan Hz Adem idi, o bölündü ve, bir idi, 

binler oldu, aslinda adem veya insan tek idi, o yüzden hz adem 

demek, insan demek, ve ademin icinde hepimiz bütün halde idik, 

sonra doga doga dagildik, ve dönüşümüz ona ise, ademden geldik, 

ademe geri dönecegiz, insandan meydana geldik yine başka bir insana 

geri dönececgiz, yani işde nuh dogdu büyüdü peygamber oldu, sonra 

öldü topraga geri döndü, toprakdan bir daha cikdi, ve yine bir başka 

ademdeki cocuk oldu ve dogdu, öyle olunca adem ise toprakdandi ve  

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

 
ْ
د
َ
ق
َ
ا َول

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
  خ

َ
نَسان ِ

ْ
ة   ِمن اْل

َ
ل
َ
ن ُسّل    مِّ

ِطي    

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lekad halaknâl insâne min sulâletin min tîn 

 

Meali : 

 

Andolsun ki biz insanı, balçık çamurdan (süzüp çıkarılmış nemli 

organik ve inorganik toprağın) özünden yarattık.  

 

(Sadakallahul Aziym MU'MİNÛN Suresi 12. ayet) 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  اِن الش  
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  ِلِ  َوَما
َ
  ل

ُ
ْعُبد

َ
ِذي أ

َّ
ِ  ال ِ

َرن 
َ
ط
َ
ْيهِ  ف

َ
  َوِإل

َ
ْرَجُعون

ُ
ت  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve mâ liye lâ a’budullezî fataranî ve ileyhi turceûn 

 

Meali : 

 

Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet ve kulluk etmeyecekmişim. 

Halbuki hepiniz O’na döndürüleceksiniz. 

 

(Sadakallahul Aziym YASİN Suresi 22. ayet) 

 

o zaman, O Allah ise, o zaman toprakda Allah mi demek cünkü "e lâ 

innehu bi kulli şey’in muhît", yani Cünkü "O, her şeyi kuşatandır ihata 

edendir kaplayandir." 

 

öyleyse toprakdada Allah var, toprak ise elementlerden, 

minarellerden oluşuyor, ve toprakdaki element ve minareller ise, 

bitikler veya sular ile bedenimize giriyor, ve bizi ve neslimizi 

oluşturuyor, öyleyse Hz Adem gibi, toprakda bütün olan, ve bizler 

onun parcalariyiz, insan toprakdir demek yanliş olmaz, ve elementler 

ise atomlardan ve atom alti parcalardan oluşuyor, yani öyle olunca, 

atom demek ise, kücük noktalardan oluşuyor demek, ve öyle ise, 

insan atomdur demek yanliş olmaz, güneşler, aylar feleklerde bu 

atom parcaciklarindan oluşuyorsa, heryeri atomlar kuşatmiş demek 

olmazmi, peki atom ne, Allah mi, yani Allah atomlar ve atom alti 

parcaciklarla, yine her yeri kuşatandır, ihata edendir kaplayandir. o 

zaman "Allah bize şah damarimizdan bile dah yakindir" kelami hak 

sözdür. ve bizim özümüz zaten Allah parcaciklarindan oluşuyorn yokki 

ondan başka bir nesne bir şey "la mevcuda ila hu" Tasavufdaki 
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"ondan başka bir varlik ve mevcudat yok." sözüde hak o zaman. 

Bütün, parcalardan oluşur, veya parcalar bütünü oluşturur hikmeti ile 

bütüne varim, veya bütünden gelim, "Toprakdan geldik, topraga geri 

dönecegiz" veya "Allah dan geldik yine Allah a geri dönecegiz" yine 

atomlarmiza elementlerimize ayrilip, döndürelecegiz demek olmazmi 

bu?  

 

4. örnek :yine sayilar, mesala 1, vahid ve tek ve bütün olan, ve mesala 

10 ise, 10 tane birin, bir araya gelmesinden oluşuyor, yine 100 

demek, 100 tane bir demek, 8000 demek yine 8000 tane bir, bir araya 

geldi demek. bölsen birin katlari, carpsan birin katlari, cikarsanda 

birin katlari ve toplasam yine birin katlari, ve birde sifir var, o ne peki, 

varlik ve yokluk,hayat ve ölüm, biri sifir ile carparsan, bir sifir olur, 

yine 800 ü sifir ile carparsan, 800 de sifir olur, yine 100 000 i sifir ile 

carparsan, yine sifir olur," ya mümit" olan Allah sifirlayan Allah 

hikmeti, öldüren Allah, yok eden Allah, yine bir ve 1 vahid ve var 

eden, hayat veren, can veren Allah, vahidul kahhar olan Allah in , 

kendisini bize tanittigi birer misali, yani sifiri 1 ile topla etkisiz eleman, 

1 ne artar, ne de eksilir, yani yine 10 dan sifir cikar, ne artar ne eksilir, 

yani etkisiz eleman, yani "Allah sameddir hikmeti", senin kulluk 

etmen namz kilman zikretmen, yada kurban kesmen, oruc tutman, 

yada kafirlik etmen , kötü ve günah işler ile meşgul olman, ona zarar 

vermez, senin yaptiklarin ondan birşey eksiltmez , senin yaptiklarin 

birşey O nda artirmaz, o Artmayan eksilmeyendir, yine sifira bir ekle 1 

oldu, 10 ekle 10 oldu, eksi 10 ekle, eksi 10 oldu yani rahman ve 

rahimdir O. 10 lu rahman, yani Baba ve 10 lu tabanca veya eksi 10 lu 

rahim, Anne, artan dogup ve üreyip cogalabilen, amma bu kadin ve 

rahim olarak, amma bu erkek ve Rahman olarak..... 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 
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Schrems, 19 Şubat 2018 Pazartesi 

 

Original Kar©glan 
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Kötü Ahlak ile Güzel Ahlak Meselesinde Çok Zikretmenin Faydası - 

Bir Karoglan Makalesi 

 

insandaki azalarin iki tanesinin bekcisi var, yani agiz ve gözlerin 

bekcisi var, gözünü yumunca görmezsin, ve agzini kapatinca 

söylemezsin, bu iki aza ile günaha girmek veya girmemek hakkini, 

allah bize birakmiş, ve deneme yapiyor, harama bakacakmi? 

bakmayacakmi, bakabilirde bakmyabilir de, yine kötü söz 

söyliyecekmi? söylemeyecek mi, yani dilini tuttun mu yine 

söylemezsin, ve agzini yumdunmu söylemezsin, bunda bir nevi, hatta 

külli irade sende, amma kulak öyle degil, kulaga bütün sesler gelir, 

fakat sen ellerinle kulaklarinida tikayabilirsin bütün seslere, yada sen 

ancak duymak istemezsen, oradan uzaklaşman lazim, yani ayaklarina 
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emredersin haydi buradan gidelim dersin. 

Peygamberimiz vaktinde, herşeyi bilen, bir kahin çocuk türedi, ve Hz. 

Muhammed, Ali, ömer ve Ebu Bekir ile ona gitti, bir kac soru sordu, 

bildi cocuk, aklindan bir sure tuttu, sordu : aklimdan ne tuttum dedi, 

cocuk tam cevap verecekdi, peygamberimiz "dur dur" dedi burayi 

şeytanlar basti, haydi gidelim ömer dedi [2] 

yani eger ortamda şeytanlar varsa, ayaklarina dersinki burayi 

şeytanlar basti, haydi gidelim ayaklarim dersin, senin ayaklarin elbet 

seni ordan uzaklaştiracakdir, yani öyle olunca, yine irade bizde, günah 

işlemek yada işlememek, yani yine elin senin kumandanda, yanliş 

birşeyi calabilirsin yada calmaya bilirisin, brini elinle dövebilirsin 

dövmeye bilirsin, elinin kumandasi sende degilmi, yani iradeyi 

rabbbim bize vermiş, sen eline söz geciremiyormusun? yani  

Kleptomani Nedir ?  

İhtiyacı olmadığı, hemen kullanmayacağı halde ve maddi değeri 

nedeniyle satma düşüncesi olmadan bir takım nesneleri izinsiz olarak 

alarak, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğudur. 

Nedeni ? 

Kişinin aslında o malı satın alabilecek yeterli maddi birikime sahip 

olduğu, ancak buna rağmen bu davranışı gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Bu davranış daha önceden düşünülmemiş ve planlanmamış olup, 

aniden gerçekleştirilir. Bu davranış birinden intikam alma amacıyla 

yapılmamıştır. Birey bu davranışın yanlış ve uygunsuz olduğunun 

bilincindedir. Kişiler bu davranışı gerçekleştirmek için başkalarından 

yardım istemezler. 

Rahatsızlığın çocukluk yaşlarında başladığı belirlenmiştir. Kişi bu 

davranışı gerçekleştirmeden önce, yoğun bir gerilim hisseder. Bu 

davranış akabinde, mutluluk, rahatlama ve büyüklük hissi içine 

girmektedir. 

Rahatsızlık hakkında yapılan çalışmaların azlığı ve bu durumların 

kişiler tarafından gizlenmesi ve bu durumu gerçekleştiren kişilerin 

sağlık hizmetlerinden çok, adli makamlara sevk edilmeleri nedeniyle 

gerçek sıklığı tam olarak bilinemese de bin kişide altı kişide rastlandığı 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
162 

 

saptanmıştır. Yakalanan dükkan hırsızlarının % 5-25 inde 

saptanmıştır.[3] 

Yani eline söz gecirmekde senin elinde, ancak mesele calmak 

hastaligi, yapa yapa, sende bu dürtü halini aldiysa, yani ahlak ve 

meleke halini aldiysa, artik ondan kurtulmak zor, yine icmek, sigara 

olsun , alkol olsun, ilk başta senin elinde, amma sen bunu yapa yapa 

dürtü haline döndürdün ve alkolik oldunsa, artik o sende meleke oldu 

demekdir, artik ondan kurtulamazsin  

Yine iyi ve güzel ahlaklarda böyledir, yine zikirde böyledir, sen Allah i 

zikrederekden, işte Allahi hatirlamak ile, sende bu kötü ahlaklarin 

dürtü halini almasinin önüne gecersin. cünkü zikireden kalp, Allah 

iledir, ve Allahin oldugu yerde şeytan barinamaz, ve öyle olunca, Allah 

i zikirederek, şeytanin sana o kötü ahlaklari, vesvese vererek empoze 

edip seni hasta etmesinin, onlarin sende alkolik yada sapik halini 

almasinin önüne gecmiş olursun, cünkü Rabbimiz 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lâ tekûnû kellezîne nesûllâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike 

humul fâsikûn 

 

Meali : 

 

Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini 

unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta 

kendileridir. 

 

Sadakallahul Aziym HAŞR-19 ayet  
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Eşrefoğlu Rumî Hazretleri Müzekkin Nüfus kitabında "Şeyhi 

olmayanın şeyhi şeytandır." Sözü işte burda devrede, sen, nefsine ve 

şeytanin verdigi vesveslere uyarsan, bir gün seni alkolik yapar, diger 

gün kumarbaz, ve helakini, kendi elinle diline meydana getirirsin, 

şeytan burda nerde? işde o sana icinden bir dürtü olarak gelir, ve seni 

fistekleri ile kandirir, ve bir gün büyücü olursun, diger gün zinakar, 

diger gün,.... yani  

 

Adem (as)’ı cennette kandıran, günahkar eden ve Allah (cc)’a asi eden 

şeytandır. Adem (as) sonunda tevbe etti de affoldu. Ulul Azim 

Peygamber olan İbrahim (as) önde, İsmail (as) arkada giderken ikisinin 

arasına girip, baban seni boğazlamaya götürüyor. Babana asi gel, 

gitme diye aralarını açmaya çalışan bu şeytan, Peygamberimiz (sav) 

Ashâba namaz kıldırırken kara koyun suretinde şeytanın aranızda 

dolaştığını görüyorum. Safları sık tutun şeytan aranızda dolaşmasın. 

Peygamberimiz (sav)’in camisinde onun Ashâbının arasında dolaşan 

şeytan: 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Şeytan insanın kan damarlarında dolaşır. Oruç ile onun yollarını 

daraltın" 

 

( Hadis-i Şerif , Buhari, Ahkam, 31) 

 

insanların damarlarının içinde gezmek için, Allah (cc)’dan müsaade 

alan yine bu şeytandır. Bu şeytan bizlere neler yapmaz. Kur’ân-ı 

Kerim’de: 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

İnnel munâfikîne yuhâdiûnallahe ve huve hâdiuhum, ve izâ kâmû ilâs 

salâti kâmû kusâlâ yurâunen nâse ve lâ yezkurûnallâhe illâ kalîlâ 

 

Meali : 

 

Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını 

başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel 

kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar Ve 

Allah'ı pek az zikrederler. 

 

Sadakallahul Aziym NİSÂ Suresi 142. ayet 

 

“Vela yezkurunallahe illa galiyla…ila ahir.” 

 

Münafıklar Allah’ı zikretmez değil, illa az zikrederler. 

 

Çok zikretmeyen münafıklıktan kurtulamıyor. Münafıklıktan 

kurtulamayınca nasıl şeytan müdahale etmesin. İşte şeytan vesvese 

ve evham ile karıştırıyor. Kur’an okurken, her işimizin başında Euzu 

Besmele çekiyoruz. 

 

Manâsı: Euzu, sığınırım. Billahi, Allah’a sığınırım. 

Mineşşeytanirraciym, Allah’ın dergahından kovulmuş olan şeytandan 

Allah’a sığınırım. 

 

Şeytan bir şey yapamayacaksa bu sığınma neden? 

Her sığınan kurtulamaz. Peygamberimiz (sav) zamanında münafıklar 

hem namaz kılar, hem Kur’an okur, hem Euzu besmele çekerlerdi. O 

Euzu besmele o sığınma kendini kurtaramıyor, kurtarsa münafık 
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olmazdı. 

Hadîs-i Şerîf: 

 

“Men arefe nefsehu fegad arefe rabbehu” 

Manâ’sı: Her kim nefsini bildi ise rabbısını bildi. 

Nefsini bilme nasıl olur? 

Şeytan nefisle birleşip kendini yanılttığını, aldatıldığını bilirse nefsini 

bildi. Nefsin hilesinin kendini aldattığını bildi. Bunu bilen de Rabbısını 

bildi. Anlaşılıyor ki, nefsinin, şeytanın kendini aldattığını bilen 

Rabbısını o zaman bildi. “Beni nefis, şeytan aldatamıyor diye kendine 

güvenen, aldatıldığını bilemeyen Rabbısını bilemez. Rabbısını 

bilemeyeninde Şeyhi şeytan olur.[4]  

 

Ve biz Raşidi Tarikati mensublari Günde en az 100 defa istiaze ile yani 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Zikiri ile 100 defa Allaha siginiriz, kimden o azili veseves dürtükleyici 

şeytan dan, istiaze bunun icin önemlidir, işde gece olunca, orada 

gündüz yokdur artik, yani gündüz oluncada, gece yokdur. Tabi 

gölgede ve işiksiz kalan kücük bölgeler olabilir, yine gecedede 

yildizlarin ve aylarin lambalarin aydinlattigi kadar aydinlik olabilir, 

amma gece gecedir, gündüzde gündüz, öyle olunca, sen Allahi anip 

zikredip, Allahla olunca Allah dan gafil olmadikca, şeytan senin 

kulagina kalbine vesves verip, yanliş ve günah işletemez, sen ne 

zaman rahatladin ve Allahi unuttun, gafil oldun, o hemen yanina gelir, 

ve sana fisteklemeye başlar, eger sen bir şeyh yada salih kimseyi 

hatirlarsan, onlardaki hal sende de, ayna neron sistemi ile, sende de, 

o Allahla olma , allahi zikretme hali meydana gelir, ve onlar Allahla 

olduklari icin, sende Allah la olursun, onlari görünce allah hatra gelir 
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bunun icin önemlidir, Allahi hatirlayinca, ve Alllahin oldugu yerde, 

şeytan barinmaz, melek varsa, yine şeytan yokdur, yok şeytan ve 

karanlik galipse, ordada melek durmaz, yani öyle olunca, işde ya 

şeyhin seni dürtükleyip yöneten şeytanindir, yada seni dogru yola 

ileten bir veli kul, yada peygamber, salih bir kimse, yada Allah dan 

gafil olmamandir, bu Allahdan gafil olmama raddesine ulaşmak cok 

zordur, pazarda gezerken dahi Allahla beraber olma sanati, cok büyük 

faziletli bir deger, amma ona ulaşmak zor, etrafa bakarken kendini 

kaybettin, ve yanina bir pazar şeytani sokuluverir, yani öyle olunca, 

daimi zikiri kazanmak icin, cooookca Allahi zikretmek lazimdir, tabiki 

bu zikir sadece dilden zikir olmamali, zikrederken Allahi davet ettigini 

bilmeli, ve Allah gelincede şeytanin ordan gittiignide bilmeli, yani 

zaten bizim zikirimizin başindaki istiazeyi cekince belli olur, eger 

yaninda bir şeytan ve hizbi varsa, ve hatta damarlarinda geziyor ise, o 

zikir, istiazeyi cekince, seni esnetir ve vücudundan cikip kacmak 

durumunda kalir, esnedinse onu cekince, bilki damarlarinda 

geziyormuş o an, ve sen istiazeyi cekince, işde cikdi ve kacdi demek 

olur bu, ve ardina 100 nromal istiaze ve besmele daha, artik 

unuttugumuz anlarimizda da besmele cekmiş olmak icin 100 istiazeli 

besmele ne güzel degilmi. 

 

Nitekim hastalik bile, şeytanin azabli dokunmsi olarak yer alir 

kuranda, Hz Eyub dedi ki 
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ُ
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َ
َوَعذ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş 

şeytânu bi nusbin ve azâb 
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Meali : 

 

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan 

bana bir yorgunluk dert ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. 

 

Sadakallahul Aziym SAD Suresi 41. ayet 

 

ve burada şeytanin bir nevi, mikrop türünden birisi oldugunu 

anliyoruz, cünkü yorgunluk hormonu salgilanmasi bir hormon, ve o 

damarlarda, yada vücudun icine salgilanir, yani yorgunluk hormonu 

denen şey, işde eyyubun kuranda andigi, ve ondan Allah sigindigi bu 

"bi nusbin ve azâb" dedigi şey yani, ve onun icinde başka bir surede 

de rabbimize ondan, şöyle sigindigi yer aliyor.  
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn, Ve eûzu bike rabbi en 

yahdurûn. 

 

Meali : 

 

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden ve 

dürtüklemelerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim 

yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” 

 

(Sadakallahul Aziym MU'MİNÛN Suresi 97 ve 98. ayet) 
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Ve biz Raşidi Tarikati mensublari, Günde en az 1 defa, ve en fazla 10 

defa zikirederiz bu duayida, amma bu demek degildir sadece ona defa 

zikredecgiz, düşmanin onu kuşattigini veya ona yaklaştigini bilen 

kimse, silahi ve mermisi varsa, ona ateş acip, onu vurmak istemezmi, 

onu kendisinden uzaklaştirmak istemezmi, o halde baktinizki, o ve 

hizbi yaklaşti, cokca bu zikiri zikredin, ve rabbimize siginin, istiaze 

edin. 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn.Ve lâ tec’alû 

meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn. 

 

Meali : 

 

Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben(Allahu 

Teala), sizin için O’ndan (şeytan ve hizbinden) kurtulmaniz icin bir 

bekci ve bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilâhlara sığımayın. 

Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (şeytan ve hizbinden) kurtulmaniz 

icin bir bekci ve nezir olarak yeterim. 

 

Sadakallahul Aziym ZARİYAT Suresi50 ve 51. ayet  

 

yani ondan (şeytan ve hizbinden), Allah dogru kacmak lazimdir, bu da 

ona istiaze ile ve zikir ve fikir ile siginmak ile olur. yani kalbinizin nur 

lambasini yakmak ile olur, 
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Sadakallahul Aziym ENFÂL Suresi 34. ayetten pasaj 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tensurûllâhe yansurkum ve yusebbit 

akdâmekum. 

 

Meali : 

 

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, 

dinini uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam 

bastırır. 

 

Sadakallahul Aziym MUHAMMED Suresi 7. ayet 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min 

emrillâh(emrillâhi), innallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ 

yugayyirû mâ bi enfusihim, ve izâ erâdallâhu bi kavmin sûen fe lâ 

meredde lehu, ve mâ lehum min dûnihî min vâl 
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Meali : 

 

İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın 

emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu 

değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme 

kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka 

hiçbir yardımcı da yoktur. 

 

Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 11. ayet 

 

 

Rabbim Zülcelal ve ikram hazretleri, bizi ve müntesiblerimizi, ve ehli 

beytimizi, cookca rabbimizi zikrederekden, ondan gafil düşmeyen, 

daimi zikir ehli zümresine ilhak eylesin, ve O nu ve meleklerini, 

peygamberlerini, ve salih kullarini, ve onlar görülünce allah akla gelen 

velilerini, ve dostlarini unutupda, O nunda kendilerini unutturdugu, 

sonrada onlar icin azabi müstehak gördügü, gafil kimselerden 

olmakdan, muhafaza eyleyip, emaninda ve emniyetinde tutsun 

bizleri. amin. 
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َ
ِإن
َ
َ  ف

ّ
  الل

َ
ان
َ
ا ك وًّ

ُ
ِديًرا َعف

َ
ق  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

İn tubdû hayran ev tuhfûhu ev ta’fû an sûin fe innallâhe kâne afuvven 

kadîrâ. 

 

Meali : 

 

Bir hayr ve kulluk veya bir günah ve kötülük yaparak, ya siz affedilcek 
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bir duruma düşersiniz, yada siz birilerini affedip bağışlarsınız, ki 

muhakkak ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

 

Sadakallahul Aziym NİSA Suresi 149. ayet 

 

------------------ 

DiPNOTLAR : 

[1] sorularlaislamiyet com-allahin-veli-kullari-gizliyse-muminler-nasil-

evliya-olur 

[2] Mustafa islamoglu 

[3]saglikbilgisi com -hirsizlik-hastaligi-kleptomani 

[4] kadiritarikati com-seyhi-olmayanin-seyhi-seytandir-sozune-itiraz-

edenlere-devami 

 

 

Kar©glan 
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Original Kar©glan 
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Hz. Ademi Halife eyledi ibrahimi halil eyledi onun ümmetini bu dinin 

bekcisi olan hanif eyledi, sonra muhammedi rasul eyledi, ona tabi 

olanlarida ümmet eyledi, ve parca ve bütün ilişkisi Bir Karoglan 

Makalesi  

 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

ْحَسنُ  َوَمنْ 
َ
ا أ

ً
َمنْ  ِدين َم  مِّ

َ
ْسل
َ
  أ

ُ
َو  لل َوْجَهه

ُ
َبعَ  ُمْحِسن   َوه

َ
  وات

َ
ة
َّ
ا ِإْبَراِهيَم  ِمل

ً
  َحِنيف

َ
ذ
َ
خ
َ
ُ  َوات

ّ
الل  

  ِإْبَراِهيَم 
ً
ِليال

َ
خ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve 
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muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu 

ibrâhîme halîlâ 

 

Meali : 

 

Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen 

İbrahim’in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, 

İbrahim’in ümmetini hanif İbrahim’i de onlara Halil eyledi. 

 

Sadakallahul Aziym NİSA Suresi 125. ayet 

 

yani öyle olunca Hz. ibrahimin dini, bizimde hanif dinimiz demekdir, 

peki biz hanif ne demek diye nasil acikladik, yani Hanif bekci veya 

korucu ve koruyucu demek demişdik 

yani ibrahimin dinini kimler koruyabilir, tabiki ona inen yasaklari 

yapmayan, sevaplarida yapan kullar, onun dininin koruyuculari ve 

hanifleri demek olur, halil demek ise hulul etmek demek, ve dedikki 

muhamed ümmeti icin, muhammedin dünyaya dagilmiş olan 

parcalari olan eti kani cani, yani ümmetinde dagilmis parcalari demek 

dedik, yani birisi onun misavak tutuşunda kabul olmuş ameli olmuş 

artik o hep öyle misavak ve firca tutuyor, yine birisi yün takke giymesi 

olmuş,.... Hz. ibrahim icin ise millet kavrami var kuranda, ümmet 

degil, yani bir büyük boy.  

Yani mesela gezegenlerimiz ve güneş bir sistem, güneş sistemimizin 

üstünde ise galaksimiz var, güneşimiz ise galaksideki bir ana yildiza 

tabi olarak, galaksi icinde bir harekete sahip yani, yine o galaksi bir 

nebule icinde belki, yani yine başka bir misal ile tirnak parmaga bagli, 

parmak ele bagli, el kola bagli gibi, yani öyle olunca muhmmed 

ümmeti, ibrahim milletinden kasit da budur, ibrahimin icinde, biz 

sanki galaksinin icndeki güneş sistemiyiz demekdir gibi, öyle olunca, 

halillik ise hulul eden demek, Allah hulul etmez diyenlere kapi gibi 

ayet, ve diyorki ibrahimi milletine halil eyledi, yani dost eyledi, veya 

ibrahim milletinin gözünde hulul etti, ve Allah yeryüzünde Adem ile 
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hulul eyledi ve yeryüzünde gezdi ve yeryüzünü inşa ve imar etti, 

amma ibrahim vaktinde, ibrahim ile hulul eyledi, adem ile halife 

eyledi, ibrahim ile hulul eyledi ve muhmmed ile et ve kan eyledi, yani 

bedenin parcaciklari gibi, hücre, et ,kan, kemik, böbrek, dalak gibi, 

işde Hz. Ademi Halife eyledi ibrahimi halil eyledi onun ümmetini bu 

dinin bekcisi olan hanif eyledi, sonra muhammedi rasul eyledi, ona 

tabi olanlarida ümmet eyledi, ve parca ve bütün ilişkisi sadece yani. 

 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Nisan 2018 Vaazi Cumartesi 

 

Original Kar©glan 
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Cennette 33 Yaşında Olmak - Ölümün ve Gençlğin Çaresi Bir Karoglan 

Makalesi 

 

Bir Amerikali vaiz kadin diyor ki : Biz diyor mehdiye (veya isaya ve 

jesusa) niye yardim edecegiz, Allah kiyamet ile 11 milyar insani 

öldürsün diyemi yardim edecegiz, Allah bu 11 milyar insani niye 

öldürcek, yada öldürcekdi niye yaratti madem, ve biz niye ona yardim 

edelim diyor, ve mehdiye ve Allaha savaş acmiş oluyorlar, ve 

sebebleride bariz ve acik, peki ne cevap verelim? evet  

 

Elcevap : 

 

Annen ve baban birlikte olup, seni dünyaya getirdiler, sen yokdun, 
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varlikda bile degildin, ve varliga geldin, ve var olma sevincini yaşadin, 

ceşitli lokmalarla seni beslediler büyüttüler, ve bir gün, daha cocuk 

iken, sen yanliş şeyler yapacakken, baban sana bir tokat atip seni 

durdurdu, yada azarladi seni durdurdu ki yanliş yapmayasin diye, 

amma o yanliş, ona göre bir yanliş, senin acindan, o yanliş degil 

olabilir, ama onun kuralina göre onlar yanliş, ve seni durdurur, ve "bu 

yasak, yapma!" dedi diye, sen anneni veya babani sevmemeyide 

ögrenirisin, anna ve baba o kadar cok iyi degilmiş demeye başlarsin. 

Halbuki o ana ve baba, senin, vatana, millete, ve ailesine ve coluk 

cocguna, iyi bir anne ve baba, ve vatandaş olarak yetişmen icin gayret 

ediyordu, belkide dindardi, yine Allah a kitaba ve dine aykiri hareket 

etmene engel olmaya calişiyordur, senin bunun icin annene kizma 

hakkin varmi? ve yine başka bir hal evet dünyada böyle bir hak yok, 

annen sana hayat bahşetti ama, senden onu alma hakki yok, yasalar 

ile böyle bir hak yok, yani sana kizinca seni öldürme hakki yok degilmi, 

peki Allah niye öldürüyor o zaman deyince  

Dedikya bir gün insanlik cennete varinca, yada cennet olmuş vakte 

erince, artik ölüm öldürülmüş olacak, ölümsüzlük keşfedilmiş olcak, 

insani öldüren nasil ana babasi degil de, insanin yaptigi hatalari, yada 

yanliş beslenmeleri, yada ihtiyarlamasi ise, öyle olunca ölümü 

öldürmekden öncede, önce gencligin sirri keşfedilmeli dedik, ve 

muhammedin sünnetleri ve sözlerinde bunuda, cennetlikler 30 veya 

33 yaşinda olcaklar dedigini biliyoruz, hatta bir kadin ashaba şaka 

yollu : 

 

Taberani Hz. Aişe’den naklen konuyla ilgili olayı şöyle aktarmıştır: 

 

“Bir gün Ensar kadınlarından yaşlı bir kadın Resulullah’ın (asm) yanına 

geldi ve “Ya Resulellah! Allah’ın beni cennete koyması için dua 

buyur!” dedi. 

 

Hz. Peygamber: “Şu bir gerçek ki yaşlılar cennete gitmezler.” buyurdu 

ve (namaz vakti olduğu için) namaz kılmak için camiye gitti. 
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Hz. Aişe’nin yanına (eve) döndüğünde Hz. Aişe: “Ya Resulallah! Senin 

ö sözünden ötürü gerçekten büyük bir sıkıntı ve dehşet aldım.” dedi. 

Resulullah: 

 

“O söylediklerim doğrudur. Çünkü Allah kadınları cennete koyduğu 

zaman onları (yaşlı olarak değil) genç kızlar haline çevirir, buyurdu.”  

 

( Hadis-i Şerif , Taberanî, Evsat, 5/357) 

 

Bu hadisin yorumu ise, biz dünlerin cennetiyiz,yarinlarda bizlerin 

cenneti tezimize uygun, her yeni dogan fatma, hatice, ali, cocuk 

dogup, sonra genc kiz ve delikanli olmakda, onlarin dogdugu yer, 

doguranlarin cenneti olmakda ise, bu hadis de de böyle bir hal 

olabilir. 

 

ve yine Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Cennet halkı kıyamet günü Âdem’in suretinde, otuz üç yaşında, 

karagözlü bir sima hâlinde haşr edilirler. Sonra cennette bulunan bir 

ağacın yanına götürülürler ve ondan elbise giyinirler, artık ne 

elbiseleri eskir ve ne de gençlikleri kaybolur.” 

 

( Hadis-i Şerif ,Kenzu’l-Ummal, H. No: 39383) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“(Ruh üflenmiş) bir düşükten bir pirifâniye kadar (cennetlik olan) her 

kes otuz üç yaşında, Âdem’in suretinde, Yusuf’un güzelliğinde, 

Eyyub’un ahlakında bıyıklı, bedenleri kılsız ve karagözlü bir simayla 

haşr edilirler.”(Bu günün genclerinin sixpack görünmek icin gögüs 

killarini felan aldirmalari temsili olabilir) 
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( Hadis-i Şerif , H. No: 39384) 

 

zaten sen o günlere ersen artik ölmeyeceksin ey Amerikali Vaiz Teyze, 

ancak bugünlerde ölüm var, ve genclikde bir SIR, öyle olunca, niye 

musanin cep telefonu yokdu diye, musa rabbina itirazmi etsin 

gidipde, muhamed niye benim ferrarim yokduda, mehdinin vaktinde 

ferrari , porshce arablar var ucaklar var diye şikayetmi etsin, zaman ve 

insanligin gelişmesi ve dünyanin imari bir sürec ve zaman istiyor.  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Alametlerin birbiri arkasından gelmesi, aynı ipte dizili incilerin peş 

peşe dökülmesi gibidir.” 

 

( Hadis-i Şerif , İbni Hibban Sahih 1883, Mecmau’z-Zevaid 7/331, 

Taberani Mucemu’l-Evsat, Albani Sahihu’l-Cami 3227) 

 

işde yeni alametler, birbir boncuklarin dökülmesi gibi hizla takip 

ediyor, belki o günlere biz bile erişiriz, yani öyle olunce seni yaratan, 

seni var ederken, beslerken büyütürken iyide, verdigini geri 

isteyincemi kötü oldu, evet bizler dünyadayiz, ve mesela evin vardir, 

kiraya verirsin, ve sonra evin lazim olur, yada daha iyi kira veren biri 

gelmiştir, eski kiraciya cik deyince, senden kötü ev sahibi olmaz, sen 

en kötü insansindir artik onu icin, yine birine borc para veririsin, ve 

zaman gecer gelmez, ve seninde paraya ihtiyacin olur, ve geri 

isteyince parani, senden kötü kimse olmaz, Allah da verdigi cani geri 

isteyince, bazilarinin aklinda ve fikrinde ondan kötü kimse yokdur, ki 

o geri alirda seni başka bir yerde başka bir memlekette ve zamanda, 

yeni bir cocuk, taze, teri taze cocuk olarak yeniden dünyaya getirir, 

halbuki sen, o eski kaportan olan bedneninde kalsan, yaşamak daha 

zor olcak, cünkü gencligin sirri cözülmedi, ve Allah insanliga bunun 

icin yardim edip, onu öldürüpde yeniden dogurtuyor ve, öyle ounca, 

sen yeni ve ahir zamanda, bir başka bedene cikmak durumundasin, 
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belki eskisini hatirliyorsun, belki hatirlamiyorsun, amma bir gün 

gencligin sirrida cözülcek, bir gün ölümün sirrida cözülcek, işde o 

günlerde, Allah artik insanlari öldürmeyecek, ve vaiz teyze Allahin 

kasdi belkide 11 milyonu öldürmek falan degil, amma mesela bir 

cocuk, oynamak icin oyuncaklarini cikarip, oynar oynar sonundan 

bikar, yemek yemesi lazim, uyumasi lazim, ve o uyuyunca belki annesi 

oyuncaklarini toplar, ve kutuya koyar, yarin başka gün, ve yine 

oynamak isterse, kutundan yine cikarip oynar, öyle olunca hayat 

oyuncaklarla oynamak gibi, artik bikinca, bu dünyadan göc olunuyur, 

öyle olunca eger insan her eski hayatini hatirlasa idi, bikardi 

yorulurdu belkide degilmi, cocuk bazi oyuncaklardan bikar, ve 

oynamak istemez, ve onlar kutunun en dibinde kalir, onlarla oynamaz 

artik, yeni oyuncaklar ister degilmi, Allah da yeni bedenler ve ve yeni 

yerler ve yeni buluşlar ile, insanoglunu teri tapteze tutmakda, zaten 

Allah kulllarini cok sever, diyor ki muhammed : 

 

Kudsî hadiste şöyle bildiriliyor: 

 

– Rabbimiz kulunun işlediği amelleri içinde en çok tövbesini sever. 

 

– Neden? 

 

– Çünkü tövbe eden kul cehennemden kurtulur da ondan. Rabbimiz 

de kulunu cehennemden kurtaran ameli çok sever. Hatta bir ana, 

yavrusunu ateşe atmayı nasıl istemezse, Rabbimiz de kulunu 

cehenneme atmayı ondan çok daha fazla istemez. 

 

Nitekim bir defasında ashabdan biri bir çocukluk hatırasını anlatırken 

demişti ki: 

 

– Çalılıkta dolaşırken, bulduğum bir kuş yuvasından yavruları alıp 

koynuma koymuştum. Tam bu sırada yavrunun anası başımda 

dolaşmaya başladı, acıdım, yavruları bırakmak için ihramımı açmaya 
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çalıştığım sırada kuş hemen koynumdaki yavrusunun yanına daldı, 

kanatlarını yavruları üzerine gerip kollamaya başladı. 

 

Efendimiz (asm)'in buna sorusu şöyle oldu: 

 

– Bu annenin yavrusuna bu kadar acıması sizi hayrete mi düşürdü? 

 

Efendimiz (sav) şunu ilave etti: 

 

– Hiç şüpheniz olmasın, Allah (cc)'ın kullarına acıması, bu annenin 

acımasından (kıyas kabul etmeyecek derecede) fazladır. 

 

Bir defasında kadının biri çocuğunu kaybetmiş, deli gibi bir oraya bir 

buraya koşuyor, yavrusunu arıyor, bulduğu yabancı çocukları da 

bağrına basıp hemen oracıkta emdiriyordu. 

 

Kadının bu heyecanını gören Efendimiz (asm) yanındakilere sordu: 

 

– Böylesine şefkatli şu kadın hiç yavrusunu ateşe atar mı? 

 

– Atmaz, dediler. 

 

Efendimiz (asm) de tasdik etti; 

 

– Ben de öyle biliyorum, atmaz, dedikten sonra buyurdu ki: 

 

– İşte Allah (cc) da bu kadından çok fazla merhametlidir. Kullarını 

ateşe atmaz, onlar kendilerini ateşlik amelin içine atmadıkça! 

 

Evet, evet. Allah (cc) kullarını ateşe atmaz, kullar kendilerini ateşlik 

işin içine atmadıkça! 

 

Bir yolculuktan dönülüyordu. Mola verilmiş, bir kadın da ateş yakarak 
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hazırlık yapmaya başlamıştı. Ateşin alevleri yükselince kadın 

koşuşturan çocuğunun ateşe düşmesinden korktuğu için hemen onu 

bağrına bastı ve ateşe düşmesi halindeki dehşeti de tasavvur ederek 

buna gönlünün dayanamayacağını hayal edip orada bulunan 

Efendimiz (asm)'e dönerek sordu: 

 

– Sen Allah (cc)'ın peygamberisin değil mi? Efendimiz (asm) de 

 

– Hiç şüphen olmasın, buyurdu. 

 

Bunun üzerine kadın şöyle dedi: 

 

– Allah (cc)'ın kullarına merhameti bir ananın yavrusuna olan 

merhametinden daha çok değil mi? 

 

Efendimiz (asm): 

 

– Hiç şüphen olmasın öyledir, buyurunca kadın: 

 

– Öyle ise bir ana yavrusunu ateşe atmaz, diye sızlandı. 

 

Efendimiz (asm)'in gözleri yaşardı da buyurdu ki: 

 

– Yüce Allah (cc) ancak kendisine isyan edenleri ateşe atar. Müstahak 

olmayanları asla!.. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Nisan 2018 Vaazi Cumartesi 

 

Original Kar©glan 
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"Âlimin yüzüne bakmak ibadettir." Hadisinin Tevili Bir Karoglan 

Makalesi 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Âlimin yüzüne bakmak ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Davud) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir. 
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( Hadis-i Şerif , Hâkim) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Kâbe’ye, ana babanın yüzüne ve Mushaf’a bakmak, Âlimin yüzüne 

bakmak ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Davud) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Üç şeye bakmak ibadettir: Ana babanın yüzüne, Mushaf’a ve denize 

bakmak 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Nuaym) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Şu beş şey ibadettendir: Az yiyip içmek, camide oturmak, Beytullaha 

bakmak, Mushaf’ı açıp okumadan bakmak ve salih âlimin yüzüne 

bakmak. 

 

( Hadis-i Şerif , Deylemi) 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Ali’nin güzel yüzüne bakmak ibadettir. (Hazret-i Ali, Eshab-ı kiramın 

en âlimlerinden birisi idi.) 

 

( Hadis-i Şerif , Hâkim) 
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Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Ali’nin yüzüne nazar etmek ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , C.Y.Güzin) 

 

Hocanin birisi diyor ki : adamin birine bakmak, 500 yillik ihlasli 

amelden daha faziletliymiş diye, bir admanin yanina gidip gelip ona 

bakiyorlar, bu kadar beleşci müslümanlik olmaz diyor, öyle olsaydi, 

ashab sadece muhammede bakarlardi, ibadet falanda etmezlerdi, 

oysaki ibdet olacak olan onun sünneti, onun dediklerini tutmak, kuran 

ve sünnete uyup, uygulamakdir, yoksa yüzüne bakmak degildir diyor. 

Bu Konuya yorumumuz : 

Bunu daha önceki vaazlarimizda anlattik, inşallah bir risale olarak da 

yazip, yeniden yayinlariz, o vaazi bulup, dinleyip, anlattiklarimizi 

kaleme alacak birisi yokmu yani? 

Dedik ki bir berber, yanina kücük bir cocugu cirak alir, ve o cocuk, o 

berberin yaninda o traş ederken, ona baka baka traşi ögrenir, ve ilk 

günlerde ancak, akşam kapanirken, dükkani süpürmek müşteriye 

kolanya tutmak, ustaya makas bicak jilet hazirlamak, veya müşterinin 

boynuna örtüyü sarmak kadar kolay işleri yapar, amma berberlik, traş 

etme sanati, öyle hemen iki günde ögrenilmez, bir sene iki sene,... 

gibi tecrübe ister, ve bir gün eger ögrendi ise, güvendigi bir 

müşterisine teklif edip, berber onun traşini ciraaginin yapmasini ister, 

ve eger işte bu hakkal yakin derecesine cikan cirak, eger başarabilirse, 

artik kalfaliga gecer demişdik, ve önce bir ilim, ilmel yakin, sonra 

aynel yakin, sonrada hakkal yakin ögrenilir diye bahsetmişdik, ve işte 

muhammede bakan ashab, namaz nasil kilinir, oruc nasil tutlur, hac 

nasil yapilir, bir gün yine o gibi giyinmeyi ögrendi, o gibi tirnak 

kesmesini ögrendi, bugün bizler nasil seve seve onun sünnetlerine 

uymak icin, nasil namaz kilabiliyorsak, yahuttta sagdan giyip sagdan 

yiyorsak, yine tirnaklarmizi bile, onun gibi kesiyorsak, işde ashabin, 

onu ne kadar cok bakip izledikleri, ve o ne yaptiysa aynini taklid 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
186 

 

ettikleri icin, bizler bu gün bilip yapabiliyoruz, onlar bakmasalardi ona, 

biz nereden duyacak ögrenecekdik, muhammedin bunlari böyle 

yaptigini, ve öyle olunca, Allahin veli kullari ise, işte onlarda O nun 

mirasini devralan, zamanin müceddidirler, ve onlarda muhammedin 

sünnetilerinden bir cikarima gidip, bu günün fiil ve amlerinde onu 

tatbik edenlerdir, mesela internet nasili kullanilir, yahut patates 

yenirmi, yahut su hangi bardak ile icilir, yeni bardaklardan nasil icilir, 

misavak yerine diş fircasi kullansak olurmu, elimizil yemek yerine 

kaşik kullansak olurmu, taharet kagitla yerterli olurmu gibi sorulara 

cevap olcak bir yöntem geliştirirler, onlarda hayat tarzlarinda, bir 

sünnet ve yol izlerler ki, Allahin emrine muhalefelet etmeyen bir 

yaşayiş tarzi, işde onlarada bakmak gözetlemek böylecece bunlari 

ögrenme hususunda ibadettir sevaptir, cünkü gelecekdeki insanlarin, 

bu günün yeni icadlarinin kullanimi nasil olmali diye muhammede 

soramayiz degilmi, o yokdu ama, bu mirasi devralan bugünün 

alimlerindende, bu icadlarin kullanma sünneti sakli, yarinlarda, onlari 

kullanacak genc müminler de, bir evliyanin bunlari kullanmadaki 

sünnetine ittiba ederse, yahut mehdiye ittiba ederse, yine salih amel 

etmiş olurlar deglimi, şimdi muhammedi kabrinden kaldirip, "ya 

muhammed facebookda hesap acalimmi? acmayalimmi? diyemi 

soracagiz, yoksa yeni bir ilmi, bunu nasli kulanmakda ona bakip bu 

sünneti ögrencegiz haaa, eey M. hoca, sadece alime bakmak elbet 

yeterli degil, bizatihi tatbikde lazim tabiki, aynen ciragin on gün, iki ay, 

3 yil ustasi olan berbere bakdikdan sonra, alip bir müşteriyi traş 

etmesi gibi, önce bir ilmi ögrenip, sonra onu zamanin alimi ve veli 

kullari nasil kullaniyor bakip, sonrada sende o sünnete uygun tatbik 

edip kullanman işde, bu ilmi daha ileriye taşimak olur, hakkal yakin 

ögrenme ve yaşaman demek, öyle olunca bir fiil taat ve ibadete 

dönüşdü işde bu sayede, ve sena sevab kazandiran bir amel oldu, 

cünkü muhammedin sagdan giyme sünnetini uyguladikca, sen nasil 

sevap kazanirsan, ayni bu gün face ve tiwitter hesap acip acmamakda 

elinde, ve eger dogru kullanirsan, sen yine sevap kazanabilirisin, ama 

nasil kullanirsan? bunu bir alimden ögrenip tatbik edersen, tabiki de 
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sevap kazanirsin, yani bu bir misal M. hoca, anladinmi! yani yok öyle 

yüze bakmakla ibadet sevabi deme sakin bu yüze bakmakdan ibaret 

degil, yoksa cok zarar edersin, yarin ruzu mehşerde senden davaci 

olurum, insanlari bundan uzaklaştirdigin icin. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Nisan 2018 Vaazi Cumartesi 

 

Original Kar©glan 
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"Âlimin yüzüne bakmak ibadettir." Hadisinin Tevili Bir Karoglan 

Makalesi 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Âlimin yüzüne bakmak ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Davud) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir. 
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( Hadis-i Şerif , Hâkim) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Kâbe’ye, ana babanın yüzüne ve Mushaf’a bakmak, Âlimin yüzüne 

bakmak ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Davud) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Üç şeye bakmak ibadettir: Ana babanın yüzüne, Mushaf’a ve denize 

bakmak 

 

( Hadis-i Şerif , Ebu Nuaym) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Şu beş şey ibadettendir: Az yiyip içmek, camide oturmak, Beytullaha 

bakmak, Mushaf’ı açıp okumadan bakmak ve salih âlimin yüzüne 

bakmak. 

 

( Hadis-i Şerif , Deylemi) 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Ali’nin güzel yüzüne bakmak ibadettir. (Hazret-i Ali, Eshab-ı kiramın 

en âlimlerinden birisi idi.) 

 

( Hadis-i Şerif , Hâkim) 
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Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Ali’nin yüzüne nazar etmek ibadettir. 

 

( Hadis-i Şerif , C.Y.Güzin) 

 

Hocanin birisi diyor ki : adamin birine bakmak, 500 yillik ihlasli 

amelden daha faziletliymiş diye, bir admanin yanina gidip gelip ona 

bakiyorlar, bu kadar beleşci müslümanlik olmaz diyor, öyle olsaydi, 

ashab sadece muhammede bakarlardi, ibadet falanda etmezlerdi, 

oysaki ibdet olacak olan onun sünneti, onun dediklerini tutmak, kuran 

ve sünnete uyup, uygulamakdir, yoksa yüzüne bakmak degildir diyor. 

Bu Konuya yorumumuz : 

Bunu daha önceki vaazlarimizda anlattik, inşallah bir risale olarak da 

yazip, yeniden yayinlariz, o vaazi bulup, dinleyip, anlattiklarimizi 

kaleme alacak birisi yokmu yani? 

Dedik ki bir berber, yanina kücük bir cocugu cirak alir, ve o cocuk, o 

berberin yaninda o traş ederken, ona baka baka traşi ögrenir, ve ilk 

günlerde ancak, akşam kapanirken, dükkani süpürmek müşteriye 

kolanya tutmak, ustaya makas bicak jilet hazirlamak, veya müşterinin 

boynuna örtüyü sarmak kadar kolay işleri yapar, amma berberlik, traş 

etme sanati, öyle hemen iki günde ögrenilmez, bir sene iki sene,... 

gibi tecrübe ister, ve bir gün eger ögrendi ise, güvendigi bir 

müşterisine teklif edip, berber onun traşini ciraaginin yapmasini ister, 

ve eger işte bu hakkal yakin derecesine cikan cirak, eger başarabilirse, 

artik kalfaliga gecer demişdik, ve önce bir ilim, ilmel yakin, sonra 

aynel yakin, sonrada hakkal yakin ögrenilir diye bahsetmişdik, ve işte 

muhammede bakan ashab, namaz nasil kilinir, oruc nasil tutlur, hac 

nasil yapilir, bir gün yine o gibi giyinmeyi ögrendi, o gibi tirnak 

kesmesini ögrendi, bugün bizler nasil seve seve onun sünnetlerine 

uymak icin, nasil namaz kilabiliyorsak, yahuttta sagdan giyip sagdan 

yiyorsak, yine tirnaklarmizi bile, onun gibi kesiyorsak, işde ashabin, 

onu ne kadar cok bakip izledikleri, ve o ne yaptiysa aynini taklid 
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ettikleri icin, bizler bu gün bilip yapabiliyoruz, onlar bakmasalardi ona, 

biz nereden duyacak ögrenecekdik, muhammedin bunlari böyle 

yaptigini, ve öyle olunca, Allahin veli kullari ise, işte onlarda O nun 

mirasini devralan, zamanin müceddidirler, ve onlarda muhammedin 

sünnetilerinden bir cikarima gidip, bu günün fiil ve amlerinde onu 

tatbik edenlerdir, mesela internet nasili kullanilir, yahut patates 

yenirmi, yahut su hangi bardak ile icilir, yeni bardaklardan nasil icilir, 

misavak yerine diş fircasi kullansak olurmu, elimizil yemek yerine 

kaşik kullansak olurmu, taharet kagitla yerterli olurmu gibi sorulara 

cevap olcak bir yöntem geliştirirler, onlarda hayat tarzlarinda, bir 

sünnet ve yol izlerler ki, Allahin emrine muhalefelet etmeyen bir 

yaşayiş tarzi, işde onlarada bakmak gözetlemek böylecece bunlari 

ögrenme hususunda ibadettir sevaptir, cünkü gelecekdeki insanlarin, 

bu günün yeni icadlarinin kullanimi nasil olmali diye muhammede 

soramayiz degilmi, o yokdu ama, bu mirasi devralan bugünün 

alimlerindende, bu icadlarin kullanma sünneti sakli, yarinlarda, onlari 

kullanacak genc müminler de, bir evliyanin bunlari kullanmadaki 

sünnetine ittiba ederse, yahut mehdiye ittiba ederse, yine salih amel 

etmiş olurlar deglimi, şimdi muhammedi kabrinden kaldirip, "ya 

muhammed facebookda hesap acalimmi? acmayalimmi? diyemi 

soracagiz, yoksa yeni bir ilmi, bunu nasli kulanmakda ona bakip bu 

sünneti ögrencegiz haaa, eey M. hoca, sadece alime bakmak elbet 

yeterli degil, bizatihi tatbikde lazim tabiki, aynen ciragin on gün, iki ay, 

3 yil ustasi olan berbere bakdikdan sonra, alip bir müşteriyi traş 

etmesi gibi, önce bir ilmi ögrenip, sonra onu zamanin alimi ve veli 

kullari nasil kullaniyor bakip, sonrada sende o sünnete uygun tatbik 

edip kullanman işde, bu ilmi daha ileriye taşimak olur, hakkal yakin 

ögrenme ve yaşaman demek, öyle olunca bir fiil taat ve ibadete 

dönüşdü işde bu sayede, ve sena sevab kazandiran bir amel oldu, 

cünkü muhammedin sagdan giyme sünnetini uyguladikca, sen nasil 

sevap kazanirsan, ayni bu gün face ve tiwitter hesap acip acmamakda 

elinde, ve eger dogru kullanirsan, sen yine sevap kazanabilirisin, ama 

nasil kullanirsan? bunu bir alimden ögrenip tatbik edersen, tabiki de 
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sevap kazanirsin, yani bu bir misal M. hoca, anladinmi! yani yok öyle 

yüze bakmakla ibadet sevabi deme sakin bu yüze bakmakdan ibaret 

degil, yoksa cok zarar edersin, yarin ruzu mehşerde senden davaci 

olurum, insanlari bundan uzaklaştirdigin icin. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Nisan 2018 Vaazi Cumartesi 

 

Original Kar©glan 
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intihar edenin namazi kilinmaz meselesi Bir Karoglan Makalesi 

 

intihar edenin namazi kilinmaz meselesine bir aciklik, kilnir amma, 

kilinmama sebebine gelince, intihar eden kimse, hem ona verilen cani 

alma hakki olmadigi icin, hemde ona aynen, azraile büyük kiyamet 

kopmazdan önce, herkesin canini almasini emredip, herkes ölüp 

sonrada o tek kalinca, sende git ve öl diyecek Rabbimiz, yani onada 

intihar et diyecek, ve intihar edenler azrail meleginin sünnetini ve 

görevini yapanlardir, ve o intihar edince, onun namazini kilacak başka 

kimse yok ki, o ölünce artik namazsiz ölen, yani cenaze namazi 

kililnmayan kimse azraildir, öyle olunca, intihar edeninde namazi 

kilinmaz giibi bir hüküm var, amma kilmak efdaldir, cünkü müminlerin 

onu (öleni) ugurlama törenidir o cenaze namazi sadece, yani o adam 
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hicmi iyi bir amel etmediki, onu ugurlamaya bile mehel görmemek, 

ne ayip yani, onuda bir anne dogurdu, el bebe gül bebe büyüttü, 

amma bazi dertler ona agir geldi, ve intihar etti, ve azrailin o 

sünnetini üstlendi, evet azrailde diyecekmiş işte o zaman, keşke 

kimsenin canini almasaydim diyecekmiş, ona cok zor gelecekmiş 

intihar etmek kendi canini almak, evet cok zor görev. ve Bu yüpzden 

Kılınmamasıda efdaldir, çünkü Azraillik görevi öyle gerektirir. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı 

 

Original Kar©glan 
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Tövbe ile  Temizlenme ve Hac ile Hayata Format Atma Meselesi Bir 

Karoglan Makalesi 

 

 

Bilgisayara Format Atinca, her ne kadar bütün bilgileri sildi 

gözüksede, hakiki webmaster birsi, onun icinden eski bilgileri yeniden 

cikarabiliyorsa, 

insanda tövbe edip günahindan pişman olunca, her ne kadar affedilip 

hic işlememiş gibi olsada, yani vücutta bir yerini bicak kesse, yada 

kurşun yarasi olsa, yara iyileşse bile, hep izi kalirsa, işde günahinda 

tamamen silinmesi elbette yokdur, ya benlikden ya ruhdan ya kalpte 

bir yara acmişdirn ve o yarasi iyi olsa bile, izi kalir. ve yanardaglar nasil 

elli sene sönük dursa bile. bazi yanardaglar tekrar tütmeye yanmaya 

başladigi gibi, alkolik olan birisi, tedavi olsa, sigara icen birisi, sigarayi 
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biraksa bile, elli sene icmese bile, elli sene sonra iki tane icince, 

yeniden o hastalik depreşip, eski halini aliverir, o yüzden, günahda 

işde terketsen, yapmasan bile, bir defa tattigin icin, bir gün yeniden 

cazip gelip seni yikabilir. ve yine Bir hadisde 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Her kim, Kâbe-i Muazzama’ya hac niyetiyle gidip, Arafat ta vakfesini 

yapan, sonra da Müzdelilfe ye inip orada da vakfesini yapan, fısk ve 

refes işlemedende haccını eda eden kimse, anasından doğduğu gibi 

günahsız bir şekilde tertemiz olarak evine döner.”  

 

( Hadis-i Şerif , Müslim, Hac, 438 -Buhari Hac,4 - Süyûtî el-Camiu’s-

sağir ) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Öyle günahlar vardır ki, onları Arafat'ta duruş ibadeti (vakfe) 

yapmaktan başka hiç bir ibadet affettiremez 

 

( Hadis-i Şerif , Süyûtî el-Camiu’s-sağir) 

 

Nasil Nuh dede dünyaya format atip, bir dua edip, duasinin kabulu ile 

dünyaya, su ile format atilip, tertemiz yapildi ise, amma ondan 

seneler sonra, ayni günahkkarlar, yine dünyada gezer olduysa, arafat 

hac ve vakfede format atmak gibidir, yine özel ve güzel gecelerdede, 

yani kandil geceleri, bayram geceleri cuma geceleri gibi kutsal ve 

önemli gecelerde, işde ayni sistem ile, günahlara ve kirlere, eski 

günahkar hayata format atmak gibidir, amma bunu yaptik diye 

isavilerin indandigi gibi inanamayin, onlar der ki isa carmihda 

gerildide bizim günahimizi affettirdi, yani o yüzden hiristiyan olanlarin 

günahi afedilmiş olur gibi bir düşünce, yani öyle olurmu, Hz. Nuh 

temizledi ama, bugün ayni günahlari işleyen  insanlar türedi, öyle 
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olunca insan ve dünya temiz kalabilirmi, elini sabunla yikadin, aradan 

10 dakika gecince elini hijyen labaratuarinda bir incele, yine binlerce 

mikrop elinde üremiş olur, cünkü temiz kalmak zor, ama temiz 

kalmak zor diye  de ellerini hic yikama demek degil bu,  yani isavilerin 

vaftiz suyuyla yikaniup bir daha banyo yapmamalari gibi yani, yani 

hacca gitmek parali, o yüzden bazilari, biz ne yapacahiz, biz fakiriz, biz 

nasil peki böyle anadan dogma gibi tertemiz olalim deyince, yine 

peygamberimizin bir başka hadisi, bu kimselerin derdine derman 

oluverir, nedir o hadis : 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Her kim geceyi itat taatle ifa edip, sabah namazını da kıldıktan sonra, 

oturup güneş doğuncaya kadar zikir ve ibaddet meşgul olsa, güneş 

doğunca da iki rekat İşrak - kuşluk namaz kılsa, bir nafile hac ve umre 

sevabına nail olur." 

 

( Hadis-i Şerif ,İhya, İbni Mace, Tirmizi, Ebu Davud,Müslim,Ebu 

Ya’la,Ebuşşeyh) 

 

Evet elbette kuranda yer aldigi gibi, kadir gecesi gibi, bazi geceler, 

bire bin verir, yani amma nasil, loto toto ve milli piyangodan kazanan, 

mesala bir devlet 85 milyon nüfuslu ise, ve bunun 40 milyonu piyango 

aliyorsa, kazana toplam 50 kişi yada 1000 kişi ise, işde bu gecelerden 

hakkiyla yararlanip faydalanabilenlerde ancak cüzi miktarda 

kimselerdir, "ameller, niyetlere göredir" ve eger siz agustos böcegi 

gibi, bir yaz yatipda, işi bir kadir ve berat gecesine baglarsaniz, siz 

babayi alirsiniz ancak, yoksa diger bir sene calişan karincalar gibi 

insanlar enayimi, yani beleşci olmamak babi ile, o yüzden sirtini bu 

gecelere dayama, ve ibadet taat ve zikirlerini, hem güüne, hem 

aylara, hemde seneye yay, ancak bu geceleride ihmal etme, Elbet bazi 

geceler ve günler, önemli ve degerli günlerdir, o gecelerde yapilan 

ibadet ve zikirlerde , elbet başka günlerde yapilanlardan cok daha 
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degerlilerdir, yani nasil zeytin var, birde marmara birlik jumbo var, 

her zeytin aynimi? degil, her zeytinyagi aynimi degil. yine peynir var. 

ama nasil edirne peynirinin yada kars kaşgavalinin tadi başka ise, o 

gecelerinde degeri ve tadi farkli işde, niyetiniz halis olursa, elbet 

kaybetmez kazanirsiniz, yatip yatip işi bir piyango ile halleden beleşci 

müslüman olmayin tabiki. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı 

 

Original Kar©glan 
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ŞEYTANLARI YANINDAN KOVAN DUA VE AYETLER 

 

1)Eûzü okumak ve ârifin kalbindeki nurdur. 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Takvâ nûruyla eûzü çekip Allahü Teâlâ’ya sığınmak, şeytanla 

askerlerini perişan eder. 

Ebû Hüreyre Hz. yaşlı ve hasta olduğu halde “Yâ Rabbî! Zina fiilinden 

katil cinâyetinden sana sığınırım” diye duâ edince bu yaşta bu 

günahlardan korkuyor musun?” sözüne, “Nasıl korkmam, İblis 
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hayatta!”demiştir. 

 

2) Bu Azametli Şeytan ve Hizbinden Allah a Sığınma Terkibini Çookca 

Okumak 

O Terkib bu aşağıdadır 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

ِن 
ِ  َرْن 

ن ِّ
َ
َ  أ ِ ِ

  َمَسن 
ُ
ان

َ
ْيط

َ
ْصب   الش

ُ
اب   ِبن

َ
َوَعذ  

 

  َربِّ 
ُ
ُعوذ

َ
  أ

َ
َمَزاِت  ِمنْ  ِبك

َ
ن  ه

َياِطي  
َ
الش  

 

 
ُ
ُعوذ

َ
  َوأ

َ
ن َربِّ  ِبك

َ
وِن  أ ُ

َيْحض ُ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rabbi ennî messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâba. 

Rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni, 

Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn. 

 

Meali : 

 

Şeytan bana bir yorgunluk ve azap (veya Hasatlik) dokundurdu. 

Şeytanların kışkırtmalarından ve dokunmlarından sana sığınırım, 

Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rab’bim! 

 

(Sadakallahul Aziym SAD Suresi 41. ayetten pasaj ve MU'MİNUN 

(GAFiR) Suresi 97 ve 98. ayet) 

 

3) Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Sabah ve Akşam 2 defa 'Euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim' 

1 defada "Esteuzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim" dedikten 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
201 

 

sonra ardındanda besmeleyle Haşr suresinin son 3 ayetini okuyana 70 

bin melek akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur.Akşam 

okursa sabaha kadar yine aynı şeylere kavuşur, Şeytanın hîlelerinden 

korunur , Ve Allahu Telaa O kimseleri, sağ taraflarından "Hidâyetle" , 

sol taraflarından "inâyetle", arkalarından "Nusretle", önlerinden 

"ismet" ile yardımla himâye eder korur, şeytanlarin tesirini def eder.  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Şeytan Allahü Teâlâ’ya şöyle dedi: 

“Sen beni kovdun, ben de senin doğru yolun İslâm dînine mâni olmak 

için insanların önünden gelip ölümden sonra dirilme yok derim ve 

kıyâmet günü hakkında onları şüpheye düşürürüm; arkalarından gelir, 

dünyâya düşkün ederim; sağından gelip ibâdetlerine riyâ karıştırırım; 

solundan gelip kalplerine günah işleme zevki veririm.” 

Allahü Teâlâ ona: 

-“İzzet ve celâlime yemin olsun ki,ben de onlara eûzü ile emreder, 

bana sığındıkça sağ taraflarından hidâyetle, sol taraflarından inâyetle, 

arkalarından selâmetle, önlerinden yardımla himâye eder, senin 

tesirini def ederim buyurmuştur. 

 

( Hadis-i Şerif) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Günde bir defa eûzü okuyarak Allah a sığınan kimseyi Allahü Teâlâ 

himâye eder.” 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Eûzü ile günah kapılarını kapayın, besmele ile ibâdet kapılarını açın.” 
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( Hadis-i Şerif ) 

 

iSTiAZE YANi EUZÜ ÇEKMENİN KAR VE KERAMETLERİ 

 

Eûzü çeken kimse beş nîmete kavuşur: 

 

1 ) İslâm Dîninde dâim olur. 

2 ) Muhkem kaleye girmiş olur. 

3 ) Peygamberler, sıddîklar şehitler ve sâlihlerle haşr olunur. 

4 ) Yerleri, gökleri yaratan Mevlâ’nın inâyet ve ihsanına kavuşur. 

5 ) Şeytanın hîlelerinden korunur 

 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı 

 

Original Kar©glan 
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ilham nedir? iğva Nedir? Vesvese Nedir 

 

Meleklerden gelen, faydalı, yardım, işaret ve seslere ilham denilir. 

şeytan ve hizbinden gelen, saptırıcı işaret ses ve fikirlerede, iğva  ve 

vesvese denilir. 

şeytanlardan bir grup olan Hannes şeytanlarının, ibadetleri ifsad 

etmek için yaptığı saldırı yöntemi ile, kulağa gelen fısıltılar (Vesvese) 

denilir , mesela : namazda sağa, sola bak der, yahut burnunu kolunu 

kaşındırıp, seni namazda gafil koyar, yahut oruç ken, gıybet ettirir, 

hac da sinirlendirir ki yanlış bir hareket yapasın, gibi fisıltılara ve 

fiillere vesvese denilir. namazda hatıratına, dünya işlerinden bazılarını 

getirerek, kaç rekat kıldığını önce unutturur, sonra sana sorar : kaçıncı 

rekattasın şimdi der, sen afallar kalırsın. 
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Amma iğva ise : şuna vur, şunu döv, alkol iç, şuna düşmanlık et, 

berikine büyü yap, şunuda öldür,.. gibi bizatihi günaha teşvik eder, ve 

sanada, onları başarmanın yollarını öğretir, ve bizatihi yardımcı olur. 

 

ilham Nedir? 

 

Meleklerinin en zayıfindan gelen ses ise, ya zor durumdaki bir insan 

yada, hayvana duyduğun merhamet ve, acıma hissi, yada vicdanın 

sesidir. sen bir hata ve yanlış yapınca, yahut günah işleyince de, içinde 

cız eden bir yer, ve pişmanlık duyan yerinden gelen ses, "keşke 

yapmasaydım" dedirten ses, eğer "keşke yapmasaydım" diyorsan, bir 

üst melek sesine geçersin, o sesler ise : "bak burda bir tehlike var" 

diye, sana işaretler ve seslerle, seni uyarmaya başlarlar, sonra bazen 

sabah namazına kaldırırlar, veya sadık rüya ile sana yardım ederler. 

yani ..... 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı 

 

Original Kar©glan 
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"Ahiret Yorumumuz" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Bir Müslümana her hangi bir musibet, bir sıkıntı, bir gam dokunursa, 

hatta kendisine bir diken dahi batsa, mutlaka Allah bunları onun 

günahlarına kefaret yapar.”  

 

( Hadis-i Şerif ,Buhari, Marda,1; Müslim, Birr, 52. Tirmizi, Cenaiz, 1) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 
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“Allah’ın müminler için ön gördüğü hükmü/kararı beni oldukça 

sevindirmektedir. Şöyle ki; kendisine bir hayır /bir iyilik dokunsa 

Rabbine hamd eder ve şükreder. Başına bir musibet gelse hamd eder, 

sabreder. Her durum da hatta hanımının ağzına koyacağı bir 

lokmadan ötürü dahi mümin için bir ücret, bir mükâfat vardır.”  

 

( Hadis-i Şerif , Ahmet b. Hanbel, 1/173) 
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Ölüm ve ahiret hususunda bizim keşfen bildigimiz şey, insanin başina 

bir musibet gelipte, ölümden kurtulduysa, bil ki orada o kimsenin 

aynindan bir tanese daha var, ve o kimse ölümden kurtulamadi ve o, 

o musibetten o anda öldü, ve bu dünyadan ayrildi, ve mezara topraga 

döndü. Amma ayni kimsenin evladi, akrabasi, kocasi, anasi, babasi, 

coluk cocugu varsa, onlar ise, ayni cizgide devam edip, onlar ise onsuz 

yoluna devam eden bir hayat cizgileri var. ve fakat yine sen, o ölen 

kimse, amma seninda ayni cizgide, bütünden kopan diger bölümde, 

ölümden kil payi kurtulup, devam eden, baki kalan bir sen daha var, 

yani paralel evren ve, paralel hayatlar. ve kader cizgisi ve beka ve 

ahiret yorumumuz : yani öyle olunca, ahiret senin gelecekdeki o 

devam eden halin demek, eger o sen, iyilerden isen, iyi bir hal ile 

yoluna devam ediyor, ve ölmeyen, hep kurtulan bir sen var, amma 

senin yanliş yapan tarafin ise, senden kopup, o ise topraga 

dönmekde, ve ceza ise ceza, mükafat ise mükafat ile karşilanmakda. 

yani öyle olunca, ahiret işde Allah a yakin ve dost evliya olanlarin 

yurdu, evliya demek dedik ki gecen hafta, Allah in fun kulubu üyeleri 

demek gibi, yani fun clup yada, mümin ve inananlarn yahutta Allahi 

seven ve, Allahinda onlari sevdigi kimseler, ve beka ve ahiret yurdu, 

işde ancak bu kimselerin elinde, ve eger yanliş yapiyorsan, bilki bír 

gün önüne ölüm melegi gelip cikcak, ve o resimdeki gibi, seni 

bütünden koparip topraga, ve cezaya göndercek, sen ahiret yurduna 

gecemeyeceksin, eger iyilerden isen, senin devam eden iyi bir halin 

var, ve o halin ise, yine başka menzilde, başka bir imtihandan belki 

başka yanlişlar yaparak, o da ölümle kesişcek, ve gemiden incek, 

hayat gemisinden incek, amma yine senin ise hep kurtulan bir tarafin 

ve devam eden bir halin olmasi icin, yani o resimdeki soldaki tarafda 

yer almak istiyorsan, yani benim solum, ama sen bana dogru bakinca, 

senin saginda yer alan tarafda, yani saglar ve bekadakiler tarafinda 

olmak icin, Allah dostu olmaya bak, ve nefsini Allahdan satin almaya 

bak, yoksa işde makasin o uzun bütün kagidi kestigi gibi, bir gün 

azrail, seni bütünden koparir, ama kopan parca yere topraga düşer, 
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elimde ise kalan taraf ahiret yurduna dogru gidiyor, ahiret yurduna 

baki kalanlar yani, gelecekdeki müttekiler ve cennet ise, müminlerin 

yurdu, iyilerin yurdu, öyle olunca, kötülük edenlerin sonu, bir gün 

azrailin makasi ile kesişcek elbet, ve  eger sen hastalandin, yahut kaza 

gecirdin, ve ölümle penceleşirken, eger ölümü hisseden tarafda isen, 

sen o resimdeki bütünün sag tarafindaki kesilen, ve yere düşen 

tarafindasin, yani imtihani kazanip sirattan köprüden gecemedin, yani 

inece bir köprü, hani derler ya : bir sadakasi varmiş Allah el germiş, 

halbuki orada azrail ayni o şahisin birinin canini  coktan aldi, sen ucuz 

kurtulan isen, sen sirattan, yani o ince köprüden karşiya gecensin, ve 

bir gün sende köprünün beri tarafinda kalabailirsin dikkat et ey 

müslüman. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı  

 

Original Kar©glan 
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Kuran ın Namazlarda  Dualarda ve Zikirlerde Arapça okunması 

Gerektiğinin Önemi Hakkında Makele 

 

internete girip, bu benim vaazlari okuyup, dinlediginiz bilgisayari 

kullanmak icin, klavyedeki "Enter" Tuşu her dilde ayni ENTER 

yani  geri tuşu geri tuşu  "Back Space" ise  back space, yani yine 

"ESC"  ESC, "ALT" Alt .  bu türkce olunca farkli, ingilizce farkli, yada 

arapca farkli degil, yani bu tuşlar nasil bilgisayari kulanmak icin befehl 

(yani emir komutu) veren tuşlar ise, işde yazi yazarken tükcede 

yazabiliyoruz, bazi harfler haric, yine ve arapcada yaziyoruz,..... amma 

befehl tuşlari ise ayni, herkesde ayni, öyle olunca kuranin arapcasi 

işde bu kainatin yönetimindeki, befehl yani, emir komutlari gibidir. 

onlar ancak ve ancak, ana dili olan arapca söylendiginde o frekans 
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araligi oluşur, ve yani entere basinca, bilgisayar bir kablosu ile bir 

frekansi biligsayar chipine (beynine) yolladigi gibi, sen o ismi yada, 

zikiri, duayi, sureyi, ancak ve ancak, arapca okudugun zaman o 

frekans araliginda bir sinyal, kainata, dilin ve damaganin 

sayesinde  beynin ve enerjin ve auran ile gider. işde ebced degerleri, 

yani kuranin matematiksel, yada metrix verileride bu yüzden 

önemlidir. ve o yüzden mesela "bin" demek  1000 sayisal degerini, 

ben dil ile söyleyince, b i n diyorum, arapcda ise "elfe" demek, yani, 

farkli kelime ve harfler var, ve her harfin frekansi farkli, 

nasil  notalrdaki do ile re, mi ile sol, ayni degilse, her harfinde frekansi 

ve ebced degeri farkli, ve öyle olunca, işde kuran da ancak arapca 

okundugunda, ve zikredildiginde, ve namaz arapca kuran ile 

kilindiginda, ezan arapca okundugunda, o frekans araligi oluşur, ve 

kainata gidecek, emir ve befehlde, ancak öyle gider, zikrimizin neden 

arapca olduguda bu yüzdendir. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca MAKALESi 

 

Schrems, 9 Eylül 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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Tebbet Suresi Yorumumuz Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Makelesi 

 

Ebu cehilin ve karisinin halini yorumumuz ise, bir firinci teyze 

düşünün ki, bu devirde, önüne ekmek pişirmek isteyen ve, hamurunu 

yapip, teknesini FIRINA getiren bir kadin, ve diger kadinda firinci teyze 

(cehennemin bakcisi Malike yada Melike hatun), ve o kadin önce 

teknesini getirir di  FIRINA, bizim köyde eskiden, sonrada gider birde 

firinin altinda yancak odununuda getirir ki, ekmegini firinci teyze 

pişirsin.  ve işte o ekmek olcak bugdaylar  un oldu, sonra hamur oldu, 

sonra ekmek bezesi oldu, sonrada firina  yani cehenneme sürülcek 

pişcek amma, pişmesi icinde, o sirtinda hurma lifleri getiren bir 

kadin,  ve firinci teyze onlari aldi ve firinin altina sürüp, yakip da 

ekmekleri, nar gibi kizartip pişirince, işde ebu cehilde tatti cehennemi, 
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o kadinda, sirtinda, onu (Ebu Cehili) pişircek olan, yada yakcak olan 

odun liflerini, sirtinda getirmiş oldu bile, diye yorum getiriyoz bu 

sureye.... 

 

Ebu cehil ve karisi söz ve nasihat kar etmeyenlerden sadece birisi işte, 

ve öyle olunca buna yorumumuz ise  : 

 

Yukardaki Resime bakip yaziyi okuyan anlayacakdir ki, dünyada bir 

cok alet erdavat var, ve tesisat var, elektrik tesisatlari, su tesisatlari, 

gaz tesisati, yine bir ucak pilot Kokpitinde,  bircok gösterge ve ayarlar 

var, ve bunlarin, ilk bakişda, ne  oldugunu, ne işe yaradigini, nasil 

kullanildigini, nasil baglanacagini, ne kadar gücleri oldugunu, neye 

yaradigni, kimler, yada kac kişi bilebilir degilmi? amma o ilmi tahsil 

etmiş bir elektrik tesisatcisi, yahut su tesisatcisi, yada bir ucak pilotu 

anlayabilir degil mi? 

öyle olunca Allah ki, yeri gögü yaratan, herşeyin hakimi, ve mülkün 

sahibi olan Allah, bir tesisatci kadar da mi bilgisi yok ki yarattigi 

kullari, doga, hayvan, güneş, ay,.. insan, bitki, ne yapar? gücü 

nedir?  neler yapamaz? bilmesin. Halbuki Allah in ilmi ve rahmeti her 

şeyi kuşatmıştır. 

 

öyle ilmi ile kuşatması tamamda, rahmeti nasil kuşatmıştır derseniz, 

rahmet su demek, dünyanin 3/4 ü su, yine insan bedeninin 3/4 ü su, 

yine hücredeki yapinin 3/4 ü su 

 

ve yine semada da, yedi tane su okyanusu, yada deryasi vardir ki, 

kurandan gecen yedi "Ha ve mim" harfi gösterir ki, yukarda 7 tane kat 

vardir ki, gök katmani, onlar ayri ayri deniz halindedir, rahmet 

halindedir, yani su halindedir. Nasil olur derseniz, mesela bulut 

tonlarca su ile doludur, amma semada ucabiliyor, tonlarca yagmur 

var, Allah a, bu tonlarca yagmuru semada tutmak zor gelmiyor, ve 

onlari semada ucuruyor, inecegi yere kadar melekleri taşiyor, ve bu 

gök semasi olan yedi "ha mim" in mahiyetinin aslinida, Allahu Teala 
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ve Tekaddes hazretleri daha iyi bilir. 

ve Raşidi zikrindeki o ha mim ler, o yedi gök katmanini zikretmek icin, 

unutmamak icin işte, yani yagmur yagdirmak icin, elbet buluta ihtiyac 

var degil mi?  

Yine Rabbimiz, Bir Tane Domates Tarlasinda, tonlarca domatesi 

yaratirken, birde  O nun (Allah in) melekleri, oturup, her birine adres 

yaziyor, mesela mektupa adres yazar gibi,  Temsili misal ile : Bu 

Domates Ankara Cebeci de, 13 numarali evde ki, fatma baciya 

gidecek, ve o falan tarihde, sabah kahvaltisinda, bunu, biber peynir,.. 

ve cay ile, saat filanda, falan filan ile birlikte, mutfakda ayakda (veya 

falanci numarali sandelyede otururuken) yiyecek,..... 

yani düşünün, böyle ciftci bir amcanin sekreter yada, işciler tutup, her 

bir domatese, mektupa yazar gibi, adres yazdirmak zorunda 

oldugunu, ve ne kadar zaman alir, o kadar domatese bibere,... adres 

yazmak, ve onu götüren kamyoncunun işi nasil zor, satan 

pazarcinin  işi ne kadar zor olurdu, amma Allah bunlari bizler hic 

hissetmeden ve zorluk da cekmeden, her sene, her gün, her ay, her 

lokmaya, her rizka yazip durur, bunlar : Allah in, bizlere rahmetinin 

genişligi, ve rahmetinin gadabini koyup gecip taşmasi degilde ne o 

zaman 

 

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayetle, 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Allah-u Azze ve Celle mahlukatı yaratmayı takdir buyurduklarında, 

kendi katında, arşın üstünde bulunan Levh-i Mahfuz’una Ana hafiza 

kartina (kudret kalemine emrederek): “Rahmetim gazabımı (öfkemi) 

koyup geçti.” diye yazdı.” 

 

( Hadis-i Şerif , Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı (3194) Buhârî'ye aittir) 
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ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

ْم 
ُ
ه
َ
  أ

َ
ِسُمون

ْ
  َيق

َ
  َرْحَمة

َ
ك ْحنُ  َربِّ
َ
ا ن

َ
َسْمن

َ
ُهم ق

َ
ُهْم  َبْين

َ
ت
َ
ِ  َمِعيش ِ

َحَياةِ  ف 
ْ
َيا ال

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ْعن
َ
ُهْم  َوَرف

َ
َبْعض  

 
َ
 ف

َ
َرَجات   َبْعض   ْوق

َ
  د

َ
ِخذ

َ
ُهم ِلَيت

ُ
ا َبْعض

ً
ا َبْعض يًّ رن

ْ
  ُسخ

ُ
  َوَرْحَمت

َ
ك ْ   َربِّ ت 

َ
َما خ   مِّ

َ
َيْجَمُعون  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

E hum yaksimûne rahmete rabbike, nahnu kasemnâ beynehum 

maîşetehum fîl hayâtid dunyâ ve rafa’nâ ba’dahum fevka ba’dın 

deracâtin li yettehıze ba’duhum ba’dan suhriyyâ, ve rahmetu rabbike 

hayrun mimmâ yecmaûn. 

 

Meali : 

 

Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında 

onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş 

gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece derece 

üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) 

şeylerden daha hayırlıdır. 

 

(Sadakallahul Aziym ZUHRÛF Suresi 32. ayet) 

 

 
ُ
ُعوذ

َ
اِن  ِمنَ  ِباللِ  أ

َ
ْيط

َ
ااَرِحيم ِهللالَرْحَمنن  ِبْسِم  , الَرِجيِم  الش  

 

مْ 
َ
ُهْم  أ

َ
ِصيب   ل

َ
نَ  ن ِك  مِّ

ْ
ُمل
ْ
ا ال

ً
ِإذ
َ
  ف

َ
  ل

َ
ون

ُ
ت
ْ
اَس  ُيؤ

َ
ا  الن ً ِقت 

َ
ن  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Em lehum nasîbun minel mulki fe izen lâ yu’tûnen nâse nakîrâ. 

 

Meali : 
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Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir 

zerre bile vermezler. 

 

(Sadakallahul Aziym NİSÂ Suresi 53. ayet) 

 

öyleyse  "Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat 

Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri 

daha iyi bilir." 

 

(Sadakallahul Aziym KASAS Suresi 56. ayet) 

 

Yani bizler kainatin prototipini taşiyorsak bedenlerimizde, ve iyiler sag 

tarafi, ve kötülerde, sol tarafi temsil ediyorsa, birbirine zit degil, 

sadece simetrik dememiz lazim, cünkü kimse sag tarafini, sol tarafina 

cevirmesi icin Allah a dua etmeyecegi gibi, ve sag el, sola takilinca 

bütün görevleri iptal olup, o el işe yaramayacagi, ve görevini ifa 

edemeyecegi gibi, kötülere iyi ol demek de böyledir, ve sag taraf, 

sagda güzel, sol tarafda, solda güzeldir.  Allah herşeyi yerli yerince 

yaratmiştir. ve kötüler her ne kadar, kumar oynamayani, kumara 

aliştirsada, yine zina etmeyeni zinaya, icki icmeyeni ickiye aliştrimaya 

calişsada, sag sagda güzel, sol solda daha güzel, sag in, yani, mümin 

birini calarken görmek, ne kadar kötü, "sana hic yakiştiramadik" der 

herkes degil mi? öyle olunca, sag, sag ele yakişir,  ve iyi amel etmek 

ile sorumlu, iyilerde iyi işler yapmakla sorumlu, ve sol elde taharet 

ederken yanliş yapmiyordur zaten,...... 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
217 

 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

El habîsâtu lil habîsîne vel habîsûne lil habîsât, vet tayyibâtu lit 

tayyibîne vet tayyibûne lit tayyibâti, ulâike muberraûne mimmâ 

yekûlûn, lehum magfiratun ve rızkun kerîm. 

 

Meali : 

 

Kötüler, kötülere; kötüler zaten kötülük icindir; temizlerde temizlere, 

temizler de temiz işlere lâyıktır. O temiz olanlar, iftiracıların 

söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca 

verilmiş iyi bir rızık vardır. 

 

(Sadakallahul Aziym NÛR Suresi 26. ayet) 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca Makelesi 

 

Schrems, 9 Eylül 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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"Ahiret Yorumumuz" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Bir Müslümana her hangi bir musibet, bir sıkıntı, bir gam dokunursa, 

hatta kendisine bir diken dahi batsa, mutlaka Allah bunları onun 

günahlarına kefaret yapar.”  

 

( Hadis-i Şerif ,Buhari, Marda,1; Müslim, Birr, 52. Tirmizi, Cenaiz, 1) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Allah’ın müminler için ön gördüğü hükmü/kararı beni oldukça 
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sevindirmektedir. Şöyle ki; kendisine bir hayır /bir iyilik dokunsa 

Rabbine hamd eder ve şükreder. Başına bir musibet gelse hamd eder, 

sabreder. Her durum da hatta hanımının ağzına koyacağı bir 

lokmadan ötürü dahi mümin için bir ücret, bir mükâfat vardır.”  

 

( Hadis-i Şerif , Ahmet b. Hanbel, 1/173) 

 

Ölüm ve ahiret hususunda bizim keşfen bildigimiz şey, insanin başina 

bir musibet gelipte, ölümden kurtulduysa, bil ki orada o kimsenin 

aynindan bir tanese daha var, ve o kimse ölümden kurtulamadi ve o, 

o musibetten o anda öldü, ve bu dünyadan ayrildi, ve mezara topraga 

döndü. Amma ayni kimsenin evladi, akrabasi, kocasi, anasi, babasi, 

coluk cocugu varsa, onlar ise, ayni cizgide devam edip, onlar ise onsuz 

yoluna devam eden bir hayat cizgileri var. ve fakat yine sen, o ölen 

kimse, amma seninda ayni cizgide, bütünden kopan diger bölümde, 

ölümden kil payi kurtulup, devam eden, baki kalan bir sen daha var, 

yani paralel evren ve, paralel hayatlar. ve kader cizgisi ve beka ve 

ahiret yorumumuz : yani öyle olunca, ahiret senin gelecekdeki o 

devam eden halin demek, eger o sen, iyilerden isen, iyi bir hal ile 

yoluna devam ediyor, ve ölmeyen, hep kurtulan bir sen var, amma 

senin yanliş yapan tarafin ise, senden kopup, o ise topraga 

dönmekde, ve ceza ise ceza, mükafat ise mükafat ile karşilanmakda. 

yani öyle olunca, ahiret işde Allah a yakin ve dost evliya olanlarin 

yurdu, evliya demek dedik ki gecen hafta, Allah in fun kulubu üyeleri 

demek gibi, yani fun clup yada, mümin ve inananlarn yahutta Allahi 

seven ve, Allahinda onlari sevdigi kimseler, ve beka ve ahiret yurdu, 

işde ancak bu kimselerin elinde, ve eger yanliş yapiyorsan, bilki bír 

gün önüne ölüm melegi gelip cikcak, ve o resimdeki gibi, seni 

bütünden koparip topraga, ve cezaya göndercek, sen ahiret yurduna 

gecemeyeceksin, eger iyilerden isen, senin devam eden iyi bir halin 

var, ve o halin ise, yine başka menzilde, başka bir imtihandan belki 

başka yanlişlar yaparak, o da ölümle kesişcek, ve gemiden incek, 

hayat gemisinden incek, amma yine senin ise hep kurtulan bir tarafin 
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ve devam eden bir halin olmasi icin, yani o resimdeki soldaki tarafda 

yer almak istiyorsan, yani benim solum, ama sen bana dogru bakinca, 

senin saginda yer alan tarafda, yani saglar ve bekadakiler tarafinda 

olmak icin, Allah dostu olmaya bak, ve nefsini Allahdan satin almaya 

bak, yoksa işde makasin o uzun bütün kagidi kestigi gibi, bir gün 

azrail, seni bütünden koparir, ama kopan parca yere topraga düşer, 

elimde ise kalan taraf ahiret yurduna dogru gidiyor, ahiret yurduna 

baki kalanlar yani, gelecekdeki müttekiler ve cennet ise, müminlerin 

yurdu, iyilerin yurdu, öyle olunca, kötülük edenlerin sonu, bir gün 

azrailin makasi ile kesişcek elbet, ve  eger sen hastalandin, yahut kaza 

gecirdin, ve ölümle penceleşirken, eger ölümü hisseden tarafda isen, 

sen o resimdeki bütünün sag tarafindaki kesilen, ve yere düşen 

tarafindasin, yani imtihani kazanip sirattan köprüden gecemedin, yani 

inece bir köprü, hani derler ya : bir sadakasi varmiş Allah el germiş, 

halbuki orada azrail ayni o şahisin birinin canini  coktan aldi, sen ucuz 

kurtulan isen, sen sirattan, yani o ince köprüden karşiya gecensin, ve 

bir gün sende köprünün beri tarafinda kalabailirsin dikkat et ey 

müslüman. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 08 Mayıs 2018 Vaazi Salı  

 

Original Kar©glan 
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Kuran ın Topluca ve Birde Parça Parça inmesi Meselesi Hakkında 

Makale 

 

Hz Muhammed i Gezen yürüyen kuran diye bildigimiz hal üzre, 

peygamberimiz dogunca, dünyaya gelince, kuran topluca inmiş oldu, 

ancak tam manasi ile inmesinin bitmesi ise, o 40 yaşina basipda, 

bütün vücudu, asil  halini alip, tam oturunca, yani olmasi gereken 

büyüklüge her uzuv erişince, toplu inmesi son buldu, ancak yine, tertil 

üzre, parca parca, peyder pey inmesi ise, peygamberimize 

peygamberlik verildikden sonra, gün ve gün, hayatin serancami 

icerisinde, ona lazim olan ayetler indi, aklina inzal oldu. 

Bunun yine misali ise, bedenimiz yine kainatin prototipi olunca, senin 

vücudunda mesela suya ihtiyac var, ve binlerce hücre, su su diye 
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bagirirken, senin testiden su doldurup bir bardaga, bir bardak suyu, 

üc yudumda icmen demek, topluca suyu alman demek, ama o suyun 

yerleri olan her bir hücreye kadar ulaşmasi ise, epey bir zaman 

almakda. sen suyu icer icmez her hücre suya doymadi degilmi, o mide 

böbrek  ve kan ve akyuvar alyuvarlar derken, bir sürü işcinin elinden 

gece gece, ancak damarlar yolu ile hücrelere vasil olmakda, ve bu 

belli bir zaman almakda işde, bunu kuran in da  böyle, bütün olarak ve 

parca parca inzaline kiyas edin.... 

 

 

Kar©glan Makalesı 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 9 Eylül 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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Yusuf Gibi güzeli bulanlar "Yusufu Köle diye 75 Kuruşa Sattılar 

 

Ey Mehdi Arayan insanoglu! 

 

Mehdi Yanindaykan tanimayipda Mehdi arayan! 

 

Allah her an seninleyken Allahi bildinmi ki, Allahin kiymetini degerini 

verdin mi ki, Mehdiyi biliversen buluversen  ona en büyük degeri 

verecegini iddia eden dangalak! 
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Mehdiyi kömür mü sandin ki, her evden bir mehdi cikiyor bu devirde, 

Mehdiyi kömür yerine koyan insanoglu! 

 

Bu devirde Mehdilikde peygamberlikde cok daha ucuz, bes kurus 

etmiyor, mucize keramet göstersede kiymeti harbiyesi yok. 
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Bu ucuzluk nerede len! her evin, her mahelenin bir kendi mehdisi var. 

Halbuki o bir tanedir, Muhammed den iki tane olmadigi, isa dan iki 

tane omadkgi, musa dan iki tane olmadigi gibi, mehdi de bir tanedir, 

bu mehdi bollugu nereden ey insanoglu? 

 

Yusuf gibi cevval güzeli bulanlar, kiymetini bilmedi pazarda köle diye 

75 kurusa satillar. 

 

Halid bin velid diyorki : Muhammed in ya sakalindan yada sacindan 

bir tel elime gecti, basima, sarigimin icin sardim, o kil parcasi bende 

oldukca, savaslarda muzaffer geldim, hic yenilmedim. diyor 

 

O nun KILINI ele geciren, biri kilinin kiymetini bilenlerde vardi o 

devirde, bu devirde mehdi evinde,  mehdiyyi bes kurusa pazarliyor. 

SATIP geciyor degeri yok.  

Ah bir muhammed i görseydik diyeneler : Belki onun vaktinde 

olsaydin, ayni bugün mehdiyi görüpte, onu inciten danglak oldugun 

gibi, o gün orda olsan, ebi cehi lin biri olacaktin ve, muhammedi 

incitecektin. bunun farkindamisin. 

 

-----oÖo----- 

 

Allahim baharda yağan ve yağacak olan emtarlarin adedince 

muhamdede ve ehline ve mehdi ve ehline salat selam eyle, 

Aramayanlar yolda kaldi, sen aramaya devam et "bir güüüüüüün 

istiklal ve cumhuriyetini" 

MECNUNLUĞUN SIRRI kaybedince, gercekte kazanmakda yatiyor ey 

sevgili. 

Gece gündüzü bilesin diye var, kötü iyiyi arayıp bulasın diye var. 

Beni bulsan, Yusufu bulanlar 15 kuruşa sattılar, 

anla beni sevgili böyle cok tatlı, 
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inan beni bulsan 15 kuruş değerimiz olmaz, 

yemin olsun olmaz, 

ara calış işte bir gün Yüce RAB 

Zülyehayi yusufa yazacakdir, 

Elini eline gönlünü gönlüne vercekedir, 

inan bana bu yüce Rab öyle zalim değil, 

Züleyhayı Yusufa kavuşturana iman et sen, 

Leylayı mecnundan ayırana değil. 

Burdakı TILSIMI çözüdünse SIRANI beklemek en büyük nimet anla... 

 

mehdiyi ben bir kimdir bilen, ona GiDiP ELINI ÖPEN, BILMEM 

NERENIN BASKANLIGINI ONA VERELiM DiYEN INSANLIK: 

 

BIRAK DEGERiMiZ BÖYLE KALSIN, BENi BULSANIZ, DEGERiMiZ 5 kurus 

bile etmiyecek, yarin yaninizda olunca, beni satip gececeksiniz. o 

zman mehdiyi gönlünüzde bilin birkanin onun elini cisimi öpmeyiverin 

varsin o bsbakan cumshurbaskani düyna baskani olmayiversin  o 

maneviyetimizin sultani, beklenen mehdi degilmi, birakin öyle kalsin. 

yanima elmi öpmeye gelecek olan salak, gelme! uzak dur, rahatimi 

bozma benim ki, seninde ahirette rahatin kacmasin 

yapacagin bir yanlis yüzünden sende insanlikda helak olmasin. 

öyleyse Allahin sakladigi gizledigini örttügünü, sende ört kapat, gizle, 

amma kalbinden bir an cikarma, kalbinde tut, onu öyle sev, gönlünün 

tahtinda nerede oturuyorsa O, oradan indrime onu 

 

Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

 

Karoglan  Raşıt Tunca 

Schrems, 2020 Senesinin Nisan ayının yirmisekizi, saat gece,  buçuğu 

bir geçiyor. 
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Wild Yar "Resim bazilarina coook cazip degilmi sence" 
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Büyüüüüük Haz. Mevlanadan Hikayeler okudunmu sen, okumadinsa 

bir oku, insanligin ayiplari neler...... 

 

EŞŞEK SIPASI LAFI (Bu lafi icad eden biz türkleriz başka dilde yok başka 

dillere bizden tercüme yani onu icad eden türk annelerimiz peştamalli 

aannelerimiz) NERDEN GELIYOR HIC DÜSÜNDÜN MÜ mevlana 

okursan ögrenirsin evlat sen, o basimizin taci annelerimiz 

 

ANNE basta tac kutsal anneler immaculata annelerimiz 

 

AIDS NERDEN CIKDI DUYMADIN SEN TABiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 

Duymadinsa ögren bir maymunu s....yahut da s..diren ahmak veya 

ahmakiye yüzünden 
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inanamadınmı googleye "wıld  xxx" yaz  xxx in manasını türkce 

almanca ingilizce yaz binlercesini görsellerde videolarda görceksindir  

 

hepimiz insanız AKLIMIZ oraya gidiverince ne evliyalik ne 

peygamberilik ne taç ne zenginlik züleyha gibi tacı sultanlığı falan filen 

unutuveriyoruz işte 

 

o neden  dahaA INSAN OLMADAN ALINIP GELINIP, ONDAN KUTSAL 

RUHDAN (Hz Mehdi den) INSAN EVLADI DOGURTULDU BILDINMI 

SIMDI? KIM TEMIZ? KIM TERTEMIZ? ANLADINMI? HANGI SOY TEMIZ? 

ANLADINMI SIMDI SEN, COR ONA KIM? PIS KIM? MIKROP KIM Bildin 

mi SIMDI EY INSAN 

 

ister immeculata ANANIZI secin isterseniz KUTSAL RUH babanizin 

yolunu secin artik 

 

secimi size BIRAKTIM BEN 

 

ipi ip gören ile ipe bakipda ipi sap gören farkli kulvarda canim 

  



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
232 

 

 

     
 

Briyantin nedir? Ne işe yarıyor? Zeytinyağının Saçları ve Vücudu 
Besleyici Faydaları Nelerdir? 

 
Briyantin, saç sakal ve bıyık da dahil olmak üzere, saçlara parlak, 

bakımlı bir görünüm vermek için amaçlanan bir saç bakım ürünüdür. 
Edouard Pinaud isimli Fransız bir Parfümcü tarafından 20. yüzyılın 
başlarında (1900 lerde) Fransızca "Brillantine" yani parlak veya 
parlatıcı anlamına gelen, Türkçe "Briyantin" diye bildiğimiz ürün 

piyasaya sürüldü. 
 

Şu anda piyasada yeniden ün kazanan, ve Briynatin diye sunulan o 
malzemenin, orjinal Briyantin ile uzaktan yakından alakası yokdur. 

Orjinal Briyantin halis muhlis zeytinyağından başa bir şey değildir, onu 
bulan yada piyasaya süren amca, sadece içine özel bir parfüm 

katmıştır, o kadar. 
 

Arabaların yakıtı benzindir, beynimizin yakıtı şekerdir, böbreklerimizin 
ki ve idrar yolumuzun ki ise aynı lavoba sistemini çalıştıran su dur ki, 

su olmazsa lavabodaki s deki su kuruyunca kötü kokular gelir, nitekim 
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mazgallardan da yaz günlerinde kötü kokular gelmesi su 
yokluğundandır. Böbreklerde su azlığında, yani su az içildiğinde hasta 
olurlar. işte saç sakal ve bıyık gibi kıl cinsinin yakıtıda yağdır. yeterince 
gerekli yağ kıl diplerine ulaştırılamazsa, saç sakal ve bıyık gibi kıl cinsi 
ve bölgesi hasta olur, önce kuruluktan kepeklenme baş gösterir, 

sonrada dökülmeler başlar. Bazen vücuttan istenilen gerekli yağ kıl 
diplerine ulaştırılamzsa, saç sakal ve bıyık gibi kıl cinsi ve bölgesi, 
Zeytinyağı ile yağlanarak, onlara dıştan destek sağlanırsa, onların 

hastalanmasının önüne geçilmiş olunur.  
 

Zeytinyağının Saça ve Vücuda Faydaları  
 

Zeytinyağı saçlarda oluşan kepeğin azaltılmasını sağlar. Saçın daha 
kolay şekil almasını ve parlak hale gelmesine yardımcı olur. Saçların 

nem oranını yükselterek, sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. 
 

Zeytinyağı cilt için önemli faydalara sahiptir. Ciltte sürekli olarak 
ortaya çıkan ölü hücrelerin yok edilmesine yardımcı olur. Bu sayede 
cildin yaşlanmasına engel olur. Cilt üzerinde oluşan sivilce ve siyah 

noktaların tedavisinde tercih edilebilir. Kuru cilt tipine sahip 
bireylerde, nemlendirici etkisi olduğundan, cildin nem oranının 

korunmasına yardımcı olur. 
 

Nitekim Kırkpınar Yağlı Güreşlerindeki, Güreşçiler "Pehlivanlar" önce 
sağ elle sol omuza, göğüse, kol ve kıspete yağ sürerler. Daha sonra sol 
el ile aynı işlemi tekrarlarlar. Güreşçiler bu arada birbirlerinin sırtlarını 
da yağlarlar. Güreş başladıktan sonra pehlivanlar çayırda dolaşan 

yağcılardan diledikleri zaman yağ ve su alabilirler. Burdaki 
yağlanmada ki asıl gaye yıllar içinde unutulmuş ve, bugün sadece 

Güreşçiler rakibi tarafından , kavranmaları güç olsun diye yağlanırlar. 
Halbuki Güreşçiler rakibi tarafından sert hareketlere maruz 

kalmalarına rağmen, hiçbir Güreşçide, bere ve morluk oluşmaz, 
neden? çünkü o Zeytinyağı ile yağlanmalarının sayesinde, morluk ve 
bere oluşmaz, üçüncü faydası peygamberlerden birisine öğretilen bir 
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ilimdir ki bu, vücutta Zeytinyağı ile yağlanır ki, o sayede vücutta 
beslenir ve kaslar dahada esnekleşir ve güçlenir. 

Rabbimiz Teala da Kitabımız Kuranda : Turi Sina ya yemin edip 
överekten, "Zeytin Dağını" övmektedir, ve Nur suresinde de Zeytin 
yağını överekten, ona sakladığı hikmetlere, insanoğlunun dikkatini 

çekmektedir. 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ 
mısbâh(mısbâhun), el mısbâhu fî zucâceh(zucâcetin), ez zucâcetu ke 
ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin 

zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev 
lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî 
men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs(nâsi), vallâhu bi kulli 

şey’in alîm 
 

Meali : 
 

Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: 
Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. 
Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne 

doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın 
yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. 
Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar 

için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.  
 

Sadakallahul Aziym Nûr Suresi 35. Ayet 
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Yine Tin suresinde de 

ِحيم ن  اارَّ
م 
ْ
ح ِجيِم , ِبْسِم ِهللالرَّ اِن الرَّ

 
ْيط
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ِّ
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Vet tîni vez zeytûn, Ve tûri sînîn. 

 

Meali : 

 

incire ve zeytine yemin olsun. ve Sinâ dağına "Zeytin Dağına" yemin 

olsun. 

 

Sadakallahul Aziym Tin Suresi 1 ve 2. Ayet 

 

Tevrattaki Mehdi isminin bir manasıda yağlanan adam demektir. 

 

Bizde saçımız ve saç köklerimiz güçlensin diye, üç haftda bir, yada ay 

da bir, saçlarımızı Zeytinyağı ile yağlarız. Cildimiz de kuruyan 

bölgelerimizi de Zeytinyağı ile yağlarız. 

 

Yolumuzdan gelecek olanlarda, bu sünnetimize ittiba etsinler, yani 

Raşidi Tarikatı Askerlerimiz de bu sünnete ittiba göstersinler.  

 

Zeytinyağı, Saçlara ve Vücuda, Raşidi Usulü ile Nasıl Uygulanır? 

 

Bir tabak içerisine bir miktar halis Zeytinyağı dökülür, parmaklar o 

yağa bandırılarak, kafa veya vücudun o bölgesi, parmaklar ile friksiyon 

yaparak, zeytinyağı o bölgeye ve, saç sakal ve bıyık da dahil olmak 

üzere,.. gerekli yağ kıl diplerine veya hücrelere ulaştırılır. Yeterince 

sürüldükten sonra, sadece elbisemizin üstüne akmaması için, 
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boynumuza bir havlu ardılır (tabi bu, kafaya sürüyorsak böyle). Sonra 

45 dakika veya bir saat bekletilir. Sonra kaynar olmayan sıcak su ile 

ve, herzman ki kullandığımız, şampuan veya sabunumuz ile saçlar 

veya sakal veya o bölge yıkanır, ve yıkama sonrasında, bir miktar 

yağın hala saçlarda kalmış olması idealdir güzeldir. Vücuda sürülen 

yağın yıkanmasına gerek yoktur, cildimizin ve hücrelerimizin onu 

emmesi beklenir sadece, Bir defada fazla miktar sürülmez ise, az bir 

süre içinde, emip içine çekecektir zaten cildimiz onu.. 

 

 

Kolay Gelsin, faydasını göresiniz inşallah. 

 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi Sonu 

 

Schrems, 2020 Senesinin Mayıs ayının yedisi, saat 23:23 

  



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
237 

 

 

     

irtifa Nedir En Yülsek irtifa Kaçtır? Orada Basınç Etkisi Kaçtır? 

 

Kartallar Yüksek Uçar 

 

Uçak seyahati sırasında pilotlar anons yaparak yolculara, uçuşla ilgili 

kısa kısa bilgiler verirler. 

 

Saat kaçta kalkış yapıldı, planlanan varış saati, uçağın sürati ne kadar, 

gidilen kentin hava durumu gibi. 

 

Pilotlar bir de, uçağın yüksekliğinin ne kadar olduğunu yolcularla 

paylaşır. 

 

Peki; pilot, “Sayın yolcularımız, şu anda 10.000 metre yükseklikte 

seyahatimize devam etmekteyiz.” dediğinde, acaba o yükseklik ne 

anlama geliyor, biliyor musunuz? 
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Uçakların seyri esnasındaki yüksekliği belirtmek için üç farklı irtifa 

tanımı kullanılmaktadır. 

 

Yükseklik (Height), deniz seviyesinden yükseklik (Altitude) ve uçuş 

seviyesi (Flight Level). 

 

1- Yükseklik 

 

Basit bir şekilde, uçak ile üzerinden geçmekte olduğu nokta arasındaki 

mesafeyi tanımlar. 

 

Yani uçak aynı seviyede uçmaya devam etse dahi, üzerinden geçtiği 

bölgelerin topoğrafyasına göre yükseklik değişir. 

 

2- Deniz Seviyesinden Yükseklik 

 

Adı üzerinde, uçağın bulunduğu noktanın, deniz seviyesine olan 

mesafesini tanımlar. 

 

Havacılıkta kullanılan irtifa bilgisi budur. 

 

Yükseklik ile deniz seviyesinden yükseklik arasındaki farkın daha iyi 

anlaşılması için basit bir örnek verelim: 

 

Bir uçağın İran’ın Tebriz kentinin üzerinden geçtiğini düşünelim. 

 

Uçağın deniz seviyesinden yüksekliği 10.000 metre ise, aynı noktadaki 

yükseklik 8.500 metredir. 

 

Zira Tebriz kentinin râkımı, 1.500 metredir. 

 

3- Uçuş Seviyesi 
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Havacılıkta kullanılan bir diğer irtifa tanımı ise uçuş seviyesidir. 

 

9.000 metre (30.000 feet) ve üzerideki seviyelerde kullanılır. 

 

Uçuş seviyesini ölçmek için sabit bir referans noktası alınır. 

 

Bu nokta genelde, 1.013 hektopaskal basınca denktir. Bu basınç 

seviyesi deniz seviyesine yakın yüksekliklerde oluşmakla birlikte 

yerine göre bir miktar farklılık gösterebilir. 

 

Kulak Eşitleme Nedir, Dalgıçlar Su Altında Kulaklarını Nasıl Eşitler? 

 

Dalgıçlar su altında derinlere indikçe vücutlarına etki eden basınç 

artar. Bu durumdan en çok kulak ve akciğer gibi hava boşlukları olan 

organlar etkilenir. Kulaktaki zar basıncın etkisiyle içe doğru esner. 

Basınç arttıkça zar ve iç kulakta hasar oluşabilir. Dalgıçlar bu duruma 

uyum sağlamak için kulak eşitleme denen yöntemleri kullanırlar. 

Çeşitli kulak eşitleme yöntemleri vardır. En yaygın kullanılanı valsalva 

manevrası olarak bilinir. Bu yöntemde ağız ve burun kapalıyken 

dışarıya hava verilmeye çalışılır. Dışarı çıkamayan hava orta kulağa 

yönelir, içe doğru bükülen zarı dışarı iter ve dengeleme yapılır. Basınç 

arttıkça bu işlem tekrarlanır. Frenzel manevrasında ağız ve burun 

kapalı iken ağız tabanındaki kaslar kasılarak hava orta kulağa itilir ve 

dengeleme yapılır. Valsalva ve frenzel manevrası yapılırken alt çene 

ileri doğru itilirse etki daha da artar. Bu, Edmonds tekniği olarak da 

bilinir. Bir diğer eşitleme yöntemi olan Toynbee manevrasında ise ağız 

ve burun kapalıyken yutkunma hareketi yapılır ve kulak dengelenir. 

 

Bu tekniklerin hangisinin kullanılacağı kişinin fizyolojik yapısı ile ilgili. 

Yani herkes her tekniği uygulayamayabilir. 

 

EDiTÖR KAROGLANIN BU KONUYA iMZASI 
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Yüksek Tansiyon hastaları bu "Valsalva" yöntemini yaparlarsa, bir an 

için o yüksek tansiyondan dolayı kafanın zonklamasından kurtulurlar, 

çünkü beyin damarlarında, bu gibi yüksek bir ani basinçta açılacak kan 

için çıkış kapıları, yırtiklar vardır, o çıkış kapısından kan sızar, ve fakat 

beyin kanaması olmaz, ve vücut rahatlar tansiyon dengesine ulaşır. 

 

Karoglan Usulü ile Valsalve Nedir Nasıl Yapılır? 

 

Ağız sıkıca yumulur, burunda iki parmak ile sıkıca tıkanır, ağız ve 

burun açılmadan hızlıca nefes vermeye çalışılır. 

 

---oOo--- 

 

Bir Kar©glan Makalesı 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 26 MAYIS SALI 

 

Original Kar©glan 
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insanoğlunun ilk Ölçü birimi Adem Atamızın Ölçü Birimleri Makelesi 
 
 

insanoğlunun ilk ölçü birimi Adem atamızın ölçü birimleri Makelesi 
 

Selamünaleyküm dostlar 
 

Ben Karoglan  Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Öncelikle sizlerle Beni yeni bir Makale de buluşturan Rabb'ime hamd 
ederim 
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Bütün meleklerine ve  peygamberlerine de Salat selam eylerim, 
Allah dostlarınada Sevgilerimi sunarım. 

 
Geçen son sohbetimizde Bahsettiğimiz inç meselesi şu anda 
yalanlamak da biz yalanlama iddiları ortalıkda  dolaşmakta. 

 
  Sohbetimizde bahsettiğimiz gibi, Adem atamız ilk insan ve, onun da 
bazı ölçü birimlerini ihtiyacı var, ve bugünün insanlarının keşfettiği 
mamuşka bebekleri gibi, bizler Hazreti Adem'in içinden Çıkıp gelen 
insanlarız. Her büyük Mamuşkanın içine giren mamuşka ondan bir 
küçük olmalı ki, büyüğün içine girmiş olsun. Demek ki her büyüğün 
içindeki insan, Ondan bir küçük boy demektir, bir miktar küçük. işte 
İnsanoğlu küçüle küçüle, bugünün İnsanoğlu haline geldi fakat, eli 
kısaldı boyu kısaldı, Ölçüsü kısaldı, terazi kısaldı  ve bugünlere öyle 

geldi. 
Ben Çocukluğumda rahmetli babamın el ve parmakların hatırlıyorum 

da, benimki onun yanında, tavada omlet gibi kalıyordu, Şu anda 
benim çocuklarımın el ve parmak yapıları da, benimkinin yanında, 

aynı babamın yanındaki omlet gibi benim yanımda omlet 
durumundalar. 

 
Ve Adem atamız zamanında Demir Yok, marangozluk yok,  testere yok 
ki, ne ile marangozluk yapacak. O ki Allah'ın ilk Peygamberi ve her 
ilimden bildiği için, ölçü için, elinde ne varsa onu ölçü olarak dan 

kullanmış, ve parmaklarının uzunluğu, bir karışı, kolunun uzunluğu, 
dirseğinin uzunluğu, adımının uzunluğu,.. bu şekilde uzunluk birimi 

kullanmış. 
 

Daha önce anlatmıştım, benim işaret veya (küsür fark var) orta 
Parmağımın uzunluğu 13 küsür santim 14 gibi idi Çocukluğumda, Şu 
anda ben de insanoğlu gibi,  sıcak suda çeken kumaş gibi, bizde çektik 

ve, şu anda o uzunlukta ben bile değilim. 
 

Ve benim  ölçülerrim işte Adem atamızın ölçü birimine yakın birimler 
idi. 
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Bir karışımın uzunluğu 22  santimdir,  ve orta 

Parmak  ucumdan  dirseğime kadar olan uzunluk 54 santimdi. Sağ 
kolumu sağ tarafıma açtığım zaman, orta parmak ucundan sol 

omzumun başına kadar 1 metredir, buna Adem atamızın ölçüsünde 
ve hatta Osmanlı'da bu ölçüyü kullanmış buna Bir arşın denir ve ya 

da  bir kulaç  denilir.  
 

Ve dedik ki Geçenki sohbetimizde İngilizleri ayakta tutan, Onların 
yaptığı Güzel bir sünnet ki, o Adem atamızın ölçü birimi olan "inç" e 
sahip çıkmaları demiştik. ve  şu  inç Yani İngiliz uzunluk birimini 
araştırdım, benim söylemem ile tutarlı değil, al bakayım! Benim 
bildiğim kadarıyla 22 metre ya da 21 metre 1 "mil" denir Deniz 
ölçüsü, ilk Deniz filosunu kuranlar İngilizler ve deniz ölçü birimi 

olaraktan mil kullanmışlar, milde inç in bir üst boyutudur, onlu  sistem 
ile, inç birimi şeklinde yer alır. ve Mil birimini kullanan ilk devlet 

ingilizlerde ingilizlerden çıkma bir birimdir   
 

ALINTI 
 

Mesafe ölçüm birimi olan mil, İsim olarak ingilizce kökenlidir, tarihte 
değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen 

kullanılmaktadır. Standart kısaltması; (mi)´dir. 
 

Kara mil´i (Statute mile) ve Deniz mil´i (Nautical mile) olarak iki farklı 
uzunluklara ayrılırlar. 

 
Bir Kara mil´inin uzunluğu metrik hesaba göre tam: 1.609,344 

metredir. 
 

DENİZ MİLİ NEDİR? 
 

Deniz mili (Nautical mile)´inin uluslararası resmi bir kısaltması 
olmadığından, şu kısaltmalara rastlamak mümkündür.: M, NM, nm, 

ve nmi. 
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bir meridyenin bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimi 
olan deniz mili (sembolü M, NM veya nmi) 1852 metreye karşılık gelir. 

Saatte 1 deniz miline eşit hız birimine ise knot adı verilir. 
 

ALINTI SNONU 
 

ve bu mildeki ölçüyü de şu anda 18 metre olaraktan yer veriyor 
internet  ve Google amca. Hayır benim bilgilerim, eski bilgilerime göre 
1 mil 21 metre idi yahut 22 metre idi, dediğim gibi Mamuşka bebeğin 
içindeki mamuşka bebek ondan daha küçük olmalı ki üstteki büyük 
Mamuşka bebeğin içine sığabilecek bir küçüklükte olması lazım. öyle 
olunca her ana babadan doğan bir çocuk, bir alt versiyon, şu anda 
insanlar (Büyük Öküzler) bu "G20" toplantılarıyla insanların ölçü 

birimleri ile oynamışlar, zaten insanlık küçülüyor fakat, işte bu G20 
toplantılarında istediklerine istedikleri birimi veriyorlar, şu anda 

insanlık işte, oradaki birimlerde anlatıldığı gibi 1 inç 2,8 santimetreye 
düşmüş durumda, Halbuki bir inç 21 santim veya 22 santimdir, gerçek 

manasıyla 22 santimdir. şu anki haliyle 2,8 santime düşmüş, yani 
insanlık erlik ve erkeklik ve Rahman lık 2,8 santimetreye kadar 

düşmüş. Adem atamızın boyu rivayetlerde 70 zira veya 71 ve yahut 73 
zira olduğu rivayet edilmekte. Daha önceki vaazlardaki hesabıma 
göre, bu da bugünün metresine vurduğumuz zaman, 33 metreye 

denk gelmekte idi, eski  vaazlarımdaki hesabıma göre. 
Aşağıya kısa olaraktan Osmanlı'nın kullandığı ölçü birimlerini de 

inşallah bir İnternet sayfasından alıntı yapraktan ekleyeceğim, işte 
Osmanlı'da ölçü birimi olaraktan mesela eskiden kumaş ölçerken, Bir 

arşın iki arşın derlermiş, O da metreye hiç gerek yok, Normal 
Osmanlı'nın boyun da, Bir arşın : sağ elin orta parmağından sol 

omuzun başına kadarolan uzunluğa Bir arşın veya Aslında Kulaç denir, 
ve kumaş ölçerken işte Bir arşın iki arşın diye ölçerlerdi, bir tarlayı o 
ölçecekleri zaman ise 1 adım 2 adım diye ölçülür, tarlada o şekilde 
ölçülmez, tarlada adım olaraktan ölçülür, benim eski adımımda 

ortalama olaraktan 90 santimdir, 1 metreden azdır, 70 ile 90 santim 
(1arşın) arası Adım atarım, Eski halim de, şu anda ölçmedim.  
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şu anda inçe sahip çıkanlar, o birimin alt veya üst birimlerine inçe 

birimine bu ölçüye sahip çıkan millet olaraktan benim bildiğim kadarı 
ile ingilizler var. Osmanlı  da dahi kalmadığı için, şu anda tek sahip 

çıkan millet ingilizler olduğu için, Allah'a işte onları da,  bu sevdiği  bir 
taraftan dolayı ayakta tutmakta, onları ayakta tutan güzel sünnet ve 
adette, işte inç birimine sahip çıkmaları demiştim, bu sözümde yine 

kararlıyım, bu sözümü Allah'tan bana bildiren ilhamın doğru olduğuna 
inanıyorum, yalan diye affedenler, beni yalancı çıkarmaya çalışıyorlar, 

Onlar kendileri yalancı ve kendini inkar eden ahmaklardır ancak. 
 

Bu gün o birimin ingilizlerde olması müslümnları hayıflandırdımı? evet 
emanete sahip çıkmayanın elinden emanet alınır sahıp çıkacaklara 

verilir o dirayette olanlara verilir. Osmanlıdan ingilizler çalmış 
almış  ve fakat sahip çıkmışlar vessselam. 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 

 
İnnâ aradnel emânete ales semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en 
yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehal insân(insânu), innehu 

kâne zalûmen cehûlâ(cehûlen). 
 

Meali : 
 

Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu 
yüklenmek istemediler onu taşıyamamaktan korktulrda,  Onu insan 
yüklendi. o da ona sahip çıkamadı  da, o na zalimce ve çok cahilce 
davrandı. (Emanet Mehdi olabilirmi acaba burdaki emanet sizce) 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
246 

 

 
Sadakallahul Aziym Ahzab Suresi 72. Ayet 

 
 
 

اِن 
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ُ
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ُ
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ُ
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َّ
 َوٱل

 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn 
 

Meali : 
 

(Cennette ikram görecek olanlar var ya, işte o'nlar) Sözlerinin ve 
emanetlerinin Çobanıdırlar. 

 
Sadakallahul Aziym Mearic Suresi 32. Ayet 

 
 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 
 

"Allah ve Resulünün, kendisini sevmesini isteyen kimse, emanete 
riayet etsin." 

 
(Hadis-i Şerif , Taberani) 

 
Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 
"Emanet kaybedilince Kıyamet yaklaşır. İşleri, ehli olmayana vermek, 

emaneti kaybetmektir." 
 

( Hadis-i Şerif , Buhârî) 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
 

İn yeşa’ yuzhibkum eyyuhen nâsu ve ye’ti bi âharîn(âharîne) ve 
kânallâhu alâ zâlike kadîrâ 

 
Meali : 

 
Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah, 

buna hakkıyla gücü yetendir.  
 

Sadakallahul Aziym Nisa Suresi 133. Ayet 
 

ALINTI BAŞLANGICI 
 

OSMANLI ÖLÇÜ BİRİMLERİ 
 
 

Osmanlı Devleti'nde uzunluk ölçüsü birimi olarak "arşın" kullanılmış 
olmakla birlikte, "çarşı arşını" ile "mimar arşını" (zira-i mimari, zira) 
birbirinden farklıdır. (Osmanlı'da temel uzunluk ölçüsü birimi olan 

arşın üç çeşittir: arşın, zira, endaze) 
 

Çarşı Ölçüleri 
 

1 arşın = 68,58 santimetre (çarşı arşını) 
 

1 rub = 1 urub = 8,57 santimetre = 1/8 arşın 
 

1 kerrab = 1 kirah = 4,28 santimetre = 1/16 arşın 
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1 endaze = 65,25 santimetre (Fars menşelidir) 

 
Mimar Ölçüleri 

 
1 arşın = 1 zira = 75,7738 santimetre (bina arşını) 

 
1 kadem = 1/2 zira = 37,8869 santimetre 

 
1 parmak = 1/24 zira = 3,1572 santimetre 

 
1 hat = 1/12 parmak = 2,631 milimetre 

 
1 nokta = 1/12 hat = 0,219 milimetre 

 
1 mimarî arşın = 1 zira = 1 zira-i mimari = 2 kadem (ayak) = 24 parmak 

= 288 hat = 3456 nokta = 75,7738 santimetre (Bir mimari arşının 
1/2'si kadem,  kademin 1/12'si parmak, parmağın 1/12'si hat, hattın 
1/12'si noktadır. Yani 1 mimari arşın = 2 kadem = 24 parmak = 288 

hat = 3456 noktadır.) 
 

1 kulaç = 2,5 zira = 189,4345 santimetre 
 

1 fersah = 3000 kulaç (normal yürüyüşle 1 saatte gidilen mesafe) 
 

1 berid = 1 menzil = 4 fersah 
 

1 merhale = 2 berid 
 

Ağırlık Ölçüleri 
 

1 çeki = 4 kantar = 225,79832 kilogram 
 

1 kantar = 44 okka = 100 ludre = 56,44958 kilogram 
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1 batman = 6 okka = 7,69767 kilogram 
 

1 okka = 1 kıyye = 400 dirhem = 1,282945 kilogram 
 

1 dirhem = 3,2073625 gram 
 

1 miskal (misgal) = 1,5 dirhem = 4,5819464 gram 
 

7 miskal = 10 dirhem = 32,073625 gram 
 

1 dünük (denk) = 1/4 dirhem = 801,84 miligram 
 

1 kırat = 1/4 dünük = 4 bakray = 200,46 miligram 
 

1 bağdadi (bakray) = 4 fitil 
 

1 fitil = 2 nekir 
 

1 nakir (nekir) = 2 kıtmir 
 

1 kıtmir = 2 zerre 
 

1 buğday = 1/4 kırat = 50,11 miligram 
 

Mehmet İzzet'in 1912 baskı tarihli İlm-i Hisab (hesap bilimi) kitabına 
göre ağırlık ölçüleri farklı tarif edilmektedir: 

 
Evzan-ı Kebire (büyük ağırlık ölçüleri) 

 
1 çeki = 225,978 kilogram 

 
1 kantar = 56,450 kilogram 

 
1 batman = 7,692 kilogram 
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1 kıyye = 1,282 kilogram 
 

Evzan-ı Mutavassıta (orta ağırlık ölçüleri) 
 

1 dirhem = 3,207 gram 
 

1 miskal = 4,810 gram = 0 1,5 dirhem 
 

1 dünük (denk) = 801,75 miligram = 1/4 dirhem 
 

Evzan-ı Hafife (hafif ağırlık ölçüleri) 
 

1 kırat = 200,43 miligram = 1/4 denk 
 

1 bağdadi (bakray) = 50,1 miligram = 1/4 kırat 
 

1 fitil = 12,5 miligram = 1/4 bağdadi 
 

1 nakir (nekir) = 6,26 miligram = 1/2 fitil 
 

1 kıtmir = 3,13 miligram = 1/2 nakir 
 

1 zerre = 1,56 miligram = 1/2 kıtmir 
 

Ağırlık ölçüsü olarak arpa, buğday, pirinç, dirhem-i şeri, habbe ve 
hardal tanesi de kullanılmıştır. 

 
dirhem, Osmanlı dirhemi          okka, Osmanlı okkası          kantar, 

Osmanlı kantarı 
 
 

Alan Ölçüleri 
 

1 hektar = 11 dönüm = 10105,337 metrekare = 17600 zira kare 
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1 dönüm-ü atik (eski dönüm) = 4 evlek = 918,667 metrekare = 1600 
zira kare = 40x40 zira 

 
1 dönüm-ü cedid (yeni dönüm) = 2500 metrekare 

 
1 dönüm-ü kebir (büyük dönüm) = 2720 metrekare 

 
1 evlek-i atik (eski evlek) = 229,666 metrekare = 400 zira kare = 20x20 

zira 
 

1 evlek-i cedid (yeni evlek) = 100 metrekare 
 

1 cerip = 3600 zira kare = 60x60 zira 
 

1 zira kare = 4 kadem kare = 0,57416 metrekare 
 

1 kadem kare = 144 parmak kare = 12x12 parmak 
 

1 parmak kare = 144 hat kare = 12x12 hat 
 

1 hat kare = 144 nokta kare = 12x12 nokta 
 

Çarşı ölçüleri olarak da "arşın kare", "rub kare", "kirah kare", "endaze 
kare" kullanılırdı. 

 
Hacim Ölçüleri 

 
1 kutu (god, kot, godik) = 4,625 litre 

 
1 şinik = 9,25 litre = 2 kutu 

 
1 kile (İstanbul kilesi) = 37 litre = 4 şinik = 8 kutu 

 
Su Debisi Ölçüleri 
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Su kaynağının debisinin ölçülmesinde birim olarak "lüle" 
kullanılmıştır. Bir lüle yaklaşık olarak 26 milimetre çapında bir 

borudur ve dakikada 36 litre su akıtır. Günlük yaklaşık 52 metreküp su 
olarak kabul edilir. Şehir içinde yer alan su taksim istasyonlarında 
bulunan dağıtım sandıklarında kullanılan boruların günlük debisi ise 
dağıtım yapılan bölgenin ihtiyacına göre ayarlanmıştır ve aşağıdaki 

gibidir. 
 

1 hilal = 0,5625 litre/dakika = 0,81 metreküp/gün 
 

1 çuvaldız = 1,125 litre/dakika = 1,62 metreküp/gün 
 

1 masura = 4,5 litre/dakika = 6,48 metreküp/gün 
 

1 kamış = 9 litre/dakika = 12,96 metreküp/gün 
 

1 lüle = 36 litre/dakika = 51,84 metreküp/gün 
 

Osmanlı çarşısı - Osmanlı pazarı 
 

Metrik Sistem 
 

Osmanlıların metrik sisteme geçiş, Sultan Abdülaziz döneminde, 20 
Cemaziyel  hir 1286 (1869) tarihli bir hatt-ı hümayun ve 

kanunnameyle başlamıştır. Bu kanunnamede uzunluk ölçü birimi 
olarak "metre" kabul edilmiş ve eski ölçülere uygun isim verme 

endişesiyle metre için zira-i aşari yani ondalık zira deyimi 
kullanılmıştır. 

 
Bu değişiklikle birlikte arazi ölçü birimi olarak "ar", hacim ölçüsü 

olarak öşr-i zira küp yani ondalık zira küp (desimetreküp, litre), ağırlık 
ölçüsü olarak da dirhem-i aşari yani ondalık dirhem (gram) kabul 
edilmiştir. Kanunda yeni ölçülerin Mart 1287'den (1870) itibaren 

resmi işlemlerde geçerli olacağı, halkın Mart 1290'a (1873) kadar eski 
ve yeni ölçüleri birlikte kullanabileceği ama bu tarihten sonra eski 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
253 

 

ölçülerin tamamen yasaklanacağı belirtilmiştir. 
 

Sultan Abdülaziz dönemindeki gayretler yeterli olmamış, kapsamlı bir 
çaba Sultan İkinci Abdülhamit'in 1881 tarihli kanunnamesiyle olmuş 

ve metrik ağırlıklara 1883 tarihinden sonra damga vurulmaya 
başlanmıştır. Buna rağmen 1895 tarihinde bir defa daha geri 
dönüldüğü ve Osmanlı topraklarında bir süre daha dirhem 

kullanılmaya başlanmıştır. Metrik sisteme kesin geçiş ancak 26 Mart 
1931'de çıkarılan Ölçüler Kanunu ile sağlanabilmiştir. 

 
 

ALINTI SONU 
 

Adem Atamız ve evlatlarının ve Bütün Peygamberlerin Ruhuna Salat 
Selam olsun. 

 
 
 

---oOo--- 
 

Schrems, 27 Mayıs 2020  
 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi sonu 
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Contası ile Pompası Eksik 

 

Doğmadan önce çocuğun cinsiyetinin Bilinmediği Vakitlerde 

 

Komutanın Hanımı Hamiledir Doğum Haberi Beklemektedir. Fakat 

Oğlan Çocuğu ümit etkmektedir Her Türk erkeği gibi. 

 

Ve sonunda Telefon Gelir Emir Erine bilidirirler Komutan yoktur. Fakat 

Çocuk Kız Çocuğu olmuştur. 

 

Komutan Gelince Emir eri odasına varınca Komutanın misafirleri 

vardır. Uyanik Asker Müjedli Haberi Şöyle Verir: 

 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
255 

 

Komutanım Beklediğiniz bisiklet geldi fakat "Contası ile Pompası 

Eksik". 

 

Komutan anlar durumu Kız Çocuğu olmuştur. 

 

Hz. isanin ninesi ve Hz Meryemin annesi olan Hanne Annemiz de 

hamile ve Mehdi olcak olan isa bekleniyor, ve ümidi onun Çocuğunun 

isa ve erkek Çocuk olacağından yanadır. ve der ki : 

 

Eğer Çocuğum olursa mescide Zekerya aleyshisselamın hizmeitne 

vereceğim diye adak adar Çünkü Oğlan Çocuğu ümit etkmekdtedir. 

 

Gel zaman git zaman Çocuk doğar ve fakat Hz Meryem doğar, yani 

Çocuk Kız Çocuğu olmuştur. 

 

Mecburen adağını yerine getirmek için, Hz Meryemi Mescide Hizmetli 

olrak verir ve ilk defa bir Kız Çocuğuni Mescide Hizmetli olrak veren 

annemiz olur. ondan sonrada isa efendimizin o "immeculata anne" 

yani kutsal bakireden Doğma ve Kutsal Ruh dan (Hz. Mehdi den olma) 

hadise si meydana gelir. 

 

Yani velhasıl kelam, bu isa ve meryem soyunda, Oğlan Çocuğu ümit 

ederken, Kız Çocuğu olma hadisesi veya tam terside olabilir, o yolun 

sünnetlerindendir. Mehdi yolu ve sünnetidir. 

 

 

Bir Karoglan Makelesi sonu 

 

Schrems 23 Haziran 2020 Sabah Avusturya saati ile 06:29 
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Yusufcuk Böceği Kolyesi Ne Anlama Gelir? 

 

Libella-Dragonfly-Yusufcuk Böceği 

 

Tek Sevgili Tek Alah lılık Simgesi TEK TANRILI LIK "1/5" yani 5. Mü'min 

Cafer 

 

Mikail in yani Sivrisineğin Kardeşi  

(Züleyhan ın Yusufdan öncesi önemli değil önemli olan Yusufdan 

Sonrası ve Sadakat ve Yusuf Soyu Temiz Soy Pak soy Öz Soy) 

(Hz. Ömerin müslüman olmadanki Hayati Önemli degil önemli olan 

ondan sonrasi) 

 

"Ettaibu minezzenbi kemenlla zenbeleh" 

 

Tövbeyi bir daha bozmamak önemli olan 
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YUSUFCUK KOLYE ANLAMI ? 

 

Hemen hemen her dönemin modasına uyan, her kombine rahatlıkla 

ayak uydurabilen kolye modeli olarak yusufçuk kolyeleri örnek olarak 

gösterebiliriz. Yusufcuk kolyenin anlamı nedir ? yusufçuk ne anlama 

geliyor? Yusufcuk kolye neyi simgeliyor gibi sorularla yaptığımız iş 

doğrultusunda cok karşılasıyoruz. Bu sorularla karşılaşmamızın olağan 

bir durum olmasının sebebi daha öncede belirttiğim gibi modası hiç 

mi hiç geçmiyor olması.  

 

İlk olarak sizlere yusufcuk Böceği hakkında biraz bilgi vermek 

istiyoruz.  

 

Yusufcuk böceği yani diğer adıyla Helikopter Böceği yaklaşık olarak 

500 civarında bilinen türü olduğunu söylemek isteriz. Bu canlıların 

ortalama yaşam süreleri 5 ile 7 yıl arasında değişmektedir. 

Yusufcuklar tek eşlidirler. Dişi yusufcuklar çiftleştikten sonra erkek 

olan yusufcuğun kafası ile beslenirler. Erkek olan yusufcuklar hayatları 

boyunca sadece 1 defa çiftleşebilirler. 

 

İşte bu yüzden yusufcuk kolyenin yüklendiği anlam asıl olarak 

Sadakattir. Erkek yusufcuk öleceğini bildiği halde dişi yusufcuk ile 

çiftleşiyor bu davranıştan dolayı yusufçuk figürünün yüklendiği anlam 

genişliyor, Yusufcuk kolye Aşkın sonsuzluğunu, tek eşliliği simgeler.  

 

İnanışa göre üzerinde yusufcuk simgesi taşıyan kişilerde kıskanma, 

sadakat ve mutluluğun artar. Sizde sevdiğiniz kadına alabileceğiniz 

anlamlı hediyeler arasına yusufcuk simgeli takıları ekleyebilirsiniz. 

Unutmamanız gereken bir dipnot olarak, istisnasız her kadın size 

anlamını bilmediğini söylese bile yusufcuğun ne anlama geldiğini 

bilmektedir. 
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Peygamberimizin Ceaferüt Tayyara "Tayyar" veya "Zülcanaheyn" 

yani Çift Kanatlı Lakabını Verme Hadisesi 

 

Hicretin sekizinci senesinin başlarında Peygamberimiz Kuzey 

Arabistandaki Bizanslılarla savaşmak için bir ordu hazırladı. Ordunun 

başına Zeyd İbn-î Harîse'yi getirdi ve Hz Muhammed şöyle Tenbihedi: 

 

"Eğer Zeyd öldürülür veya yaralanırsa, Cafer İbni Ebî Talib komutayı 

alsın, şayet Cafer de öldürülür veya yaralanırsa bu defa komutayı 

Abdullah İbni Ravaha alsın. Abdullah İbni Ravaha da öldürülür veya 

yaralanırsa Müslümanlar kendilerine birini komutan olarak seçsin." 

 

(İbn Kesîr, El Bidaye Ve'n-Nihaye, Çağrı Yayınları, 4/405-420) 

     

 

Halbuki sancak bir bez parçasıi, onu yere düşürmemek ne demekdir 

siz bilirmisiniz, Bir peygamber bunu bizzat ikaz etmiş se, bu gün bu 

densiz k. cocuklarının yaptığıi, peygamberi tanımamak tan başka 

nedir, sancak bayrak bir peygamberin, bir milletin namusu şanı 

şerefidir. Yere düşürülmez düşman dahi olsa onun sancağının 

çiğnenmesine izin verilmez. 

Ve sefere giderler ve 

 

Müslümanlar Mûte'ye varınca "Müte" Ürdün'de bir köydür. Oraya 

varınca gördüler ki Bizanslılar onlara karşı yüz bin kişi hazırlamışlar. 

Ayrıca onları Lahm Cüzam, Kuzaa ve başka Hristiyan Araplardan yüz 

bin kişi destekliyordu. 

 

Müslüman ordusu ise üç bin kişiydi... 

 

Cafer Ibni Ebi Talib hemen doru renkli kısrağının sırtından yere atlayıp 

kendisinden sonra düşmanlar faydalanmasın diye kılıcıyla ayaklarını 

kesti. Sancağı alıp Bizans saflarına daldı. Bir taraftan da şu şiiri 
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okuyordu: 

 

"Cennet ne güzeldir. Ona yaklaşmak hoş ve onun içecekleri soğuktur. 

O'nlara azab yaklaşmıştır. Onlar kafirdirler. öyleyse karşılaştığım 

zaman onlarla dövüşmek bana şarttır." 

 

Olan olur sancagi ilk tutan şehitlige erer, ondan diğer ashab alır, o da 

şehit olur, ve hemen cafer efendimiz sancağı alir,  

 

Kılıcıyla düşman saflarında devamlı dolaşıp saldırılarda bulunuyordu. 

Nihayet ona sağ elini koparan bir darbe isabet etti. Sancağı sol eliyle 

tuttu. Çok geçmedi, solunu da koparan başka bir darbe isabet etti. 

Sancağı göğsüyle ve pazılarıyla tuttu. Biraz sonra da bir üçüncü darbe 

onu ikiye böldü. Sancağı ondan Abdullah İbni Ravaha aldı, arkadaşına 

kavuşuncaya kadar o da devamlı dövüştü. 

 

Ve peygamber mescid de olayı bizzat oradaymış gibi anlatmaktadır, 

ve der o şehit oldu öbürü aldı, o da şehit oldu, şimdi cafer aldı sancağı 

diye olayı anlatır. ve Cafer efendimiz sancağı teslim edince kafir onu 

şehit eder. Ve iki tane melek görür peygamberimiz ve Caferi iki 

yanından tutup cennete uçururlar. Peygamber buyurur Ceferin iki 

kanatı daha oldu caferüt TAYYAR OLDU. iKi KOPAN KOLU YERiNE 

CENABI MEVLAA ONA iKi MELEĞi KANAT OLARAK VERDi VE ONU 

CENNETE UÇURVERDiLER BUYURUR. ve Caferin ismi Caferüttayyar 

Kanatlı Uçan Cafer veya "Zülcenaheyn" iki kanatlı olaraktan anılır 

ondan sonra. Ey Aziz Türk Millelti incitme ki incinmeyesin, hiç bir 

milletin devletin bayrağına, hor gören gözlerle bakma, bakan zaten 

piç kurusudur. 

Allahı da bilmeyen, peygamberi de, ve onun yüce ahlakınıda 

tanımayan ahmak sürüsüdür. Eğer bu gün sen bayrağına devletine 

milletine sahip çıkmazsan, Yarin O peygamber de, atalarında Caferüt 

Tayyar efendimizde davacı olur. Bugünlere müslümanlık Caferin 

kollarını da feda ederek geldi, sen nasıl sahip çıkmazsın ey Aziz Türk 
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Milleti. Bu islam bize, bu devlet bize binlerce şehidin kanıyla 

devroldu, ataların kanlarıyla devroldu, kimi kolunu verdi, kimi 

bacağını, kimde canını, yazıklar olsun sahip çıkmayan ahmak kpklre. 

Her Devletin ki nerdeyse böyle aynı incitme ki incinmeyesin....  

 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi Sonu 

 

Schrems, 26.06.2020 Cuma 
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"Love in The Brain" 
 

Hadisenin Metnini internette aradım, bulamadım! ve ben kendim 
aklımda kaldığı kadar yazmaya karar verdim: 

 
Peygamberimizin Ashabından birinin Güçlü bir Hizmetlisi yada 

cariyesi vardır, ve o evin suyunu kuyudan o çekmektedir. 
 

Ve O Ashab onunla birlikte olduğunda, çocuk olmasını 
istememektedir, çünkü evin hizmetini görüyordur, eğer o hamile 

olursa, su çekecek kimsesi yoktur. Ve bunu peygamberimize anlatır 
ve, kendsinin bu yüzden onunla cima edip birleşince,  meni gelmeden 

önce geri çekildiğini anlatır : 
 

Peygamberimizin cevabı ise 
 

"Sen Ne Kadar Engel Olsanda, Doğacak Olan Çocuğa Engel 
Olamazsın."  buyurur. 
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Ve nitekim de o Ashabı Kiram ın  meni gelmeden önce geri 
çekilmesine rağmen, o cariyeden bir çocuğu olmuştur. 

 
"Love in The Brain" Yani frekans yolu ile, o meni ona ulaşmıştır, ve 

hamile olmuştur. Yani bizim yaptığımızın da, Muhammed ve 
Ashabında örnekleri vardır elbet... Bu sadece bir örnektir. 

 
Raşit Tunca Makalesi Sonu 

 
Schrems, 26.06.2020 Cuma Hicri Zilhice 13 Kurban Bayramı üçüncü 

günü 
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18 Bin Alem Nedir? Kur'an-ı Kerim’de Kaç Harf Bulunmaktadır? 

 

Bu konuda Alimlerimizin beyanlarına bir göz atalım. Onlar bu hususta 

neler söylemiş, bir kulak verelim. 

 

Kur’an-ı Kerim harfleri sayısının; 

 

- Abdullah b. Kesîr ve Mücâhid 321.180, 

 

- Fadl b. Ata b. Yesar 325.015, 

 

- Sellâm Ebu Muhammed el-Hamanî (rahımehumullah) 340.740 

olduğunu söylemişlerdir. 
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- İmam Süyûtî hazretleri de meşhur eseri el-İtkan’da; İbn Abbas’tan 

(r.anhuma) yapılan rivayete göre, Kur'an-ı Hakîm’in tamamının 

323.671 harften teşekkül ettiğini zikretmiştir. 

 

Bu noktada rakamlar arasındaki farklar nereden kaynaklanıyor, 

denilebilir. Bu soruya da şöyle açıklık getirmeye çalışabiliriz: 

 

Âlimlerin Kur’an-ı Kerim’in ayet, kelime ve harf sayımında farklı 

rakamlar ortaya koymalarının elbetteki bir takım sebep ve hikmetleri 

vardır. Mesela; 

 

- Lafızlarn sayımındaki farklılık, örfî-nahvî-kitâbî kelimelerin dikkate 

alınıp alınmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

- Harflerin sayımında değişik rakamların elde edilmesi ise, kuvvetli bir 

ihtimalle, Hatt-ı Osmanî’de küçük bir dikme halinde yazılan elifler ile 

hemzenin yuvası olan vav ve yâ gibi zâit harflerin sayılıp 

sayılmamasından dolayıdır. Ayrıca, Hatt-ı Osmanî ile diğer hatlar 

arasında kendini gösteren elifler-çekmelerle birlikte, belki de 

şeddelerin de tesiri olmuştur. 

 

- On sekiz bin âlemden birisi bu dünyadır. Bu dünya gibi on yedi bin 

dokuz yüz doksan dokuz âlem daha vardır. Eski deyimle bunlara felek 

denir. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) bu on sekiz bin bu 

dünya gibi dünyalar içinde insan yaşayan âlemlere rahmet olarak 

hepsine peygamber olarak gönderilmiştir. 18 bin âlem vardır, içinden 

birisi bu dünyamızdır.  

 

(Delâil-i Hayrat Şerhi «Kara Dâvûd», Sayfa: 429; Mir'at-ı Kâinat, Cild 

1, Sayfa: 77) 

 

- Nimeti her şeye şamil kendisinden başka ilah olmayan yüce Allah 18 
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bin âlem yarattı. Bu sizin dünyanızın tümü o 18 bin âlemden ancak 

biridir. 

 

(Delail-i Hayrat Şerhi, «Kara Davud», Sayfa: 429; Mir'at-ı Kainat, Cild 

1, Sayfa: 77) 

 

"Ben bir milyon millet yarattım." Başka bir rivayette de: «Yüzbin âlem 

vardır.» 

 

(Delâil-i Hayrat Şerhi «Kara Davud», Sayfa: 429) 

 

Bizim izahımız : 

 

Her insan bir Alemdir Her karınca Bile bir Alemdir, Her Bakteri bile Bir 

Alemdir.  Allahu Teala nın Yarattığı Can Taşıyan Her Varlık Allahın 

ruhundan bır parça almıştır ve Allah Ruhunu 18 bın parçaya 

dağıtmıştır ne kadarı kendi katındadır orasını bilemeyiz. Fakat bu can 

verdiği her canlı bu onskiz bin alemi temsil eder ve onların sayisi 

artmaz eksillmez biri ölürse onun yerine yenisi doğar ve onsekizbin 

sabitesi vardır kainatın yapısında, ve onlarda Kuran-ı Kerimdeki Bütün 

harfler duraklar ve harekeleri temsil eder, kimisi gökte, kimisi yerde, 

kimisi denizde, kimisi toprak altındadır, kimisi berzahda, kimisi daha 

ruhlar alemindedir. Harekeler onun nerede olduğunu gösterir. 

ve Kurandaki Harflerin Harekelerin ve Durakların toplamı 18 000 bin 

adettir velhasıl Kelam. Surelerin isimleride bunu dahildir. Tabiki 

Kuranı açınca içinde nebe suresi fatiha suresi yazmalı değilmi, yoksa 

adres bilemeyiz değilmi... yine birinci cüz ikinci cüz gibi cüz sayıları 

buna dahildir, yoksa  hangi ülke, hangi köy, hangi semt bilemeyiz 

değilmi... 

 

Tevrat ise Birmilyon ayettir mesela 

 

Bır Karoglan Raşit Tunca Makalesi Sonu 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
266 

 

 

Schrems, 26.06.2020 Cuma 
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Muson Yağmurları Nedir? Nerelerde Görülür? 

 

Dünyamız Güneşin etrafında dönerken, sonbahar döngüsüne 

girildiğinde, ve Tarık Yıldızının, o Kutupta (Kuzey veya Güney 

Yarımkürede) Görülmeye başlamasından sonra, zamanın sahibinin 

mevsimi sonbahar yönüne, ve dünyanin dönüşünü yukarıdan aşağıya 

doğru çevirdikten sonraki, gökten artık o Yarımküreye yıldırım 

düşmeyen yağmurlara denilir. Bilim adamları sadece Hindistan ve 
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yöresinde olan yağmur ve iklim türü olduğunu iddia etmişler, ve bu 

konudaki internet aramamda şöyle bir bilgiye rastladım : 

 

MUSON İKLİMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

 

Muson iklimi, tropikal iklim özellikleri taşıyan Güney, Güneydoğu ve 

Doğu Asya’da etkilidir. Görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ve 

güçlü rüzgarları başta gelen özelliğidir. En yağışlı iklim tipidir dolayısı 

ile sık sık sel felaketi görünür. 

 

Buralarda Yaz mevsimleri ılık ve yağışlı , kışlar kuru soğuk geçer. Bu 

yönüyle savan iklimi ile benzerlik gösterir. Sıcaklık ortalaması bütün 

yıl 10 °C nin üstündedir. Yıllık sıcaklık farkı daha kuzeyde yer 

aldığından Savan iklimine göre fazladır. 

 

Yıllık yağış miktarı 1000-1500 milimetre civarındadır. Ancak kıyı 

kesimlerde bu yağış miktarı çok daha fazla olabilmektedir. Dünyanın 

en fazla yağış alan yeri, Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Assam 

bölgesindeki Çerapunçi'dir. Yıllık 12000 mm yağış alabilmektedir. 

 

Hindistan'da su ve nehirler kutsal sayılır, her sene Muson mevsiminde 

nehirlerde törenler yapılır. Ganj nehri, bu törenlerin merkezini 

oluşturur. 

 

Bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır. 

Muson ormanlarının tipik ağacı ise tik ağacıdır. 

 

Muson, yaz ve kış aylarında farklı davranışlar göstermektedir. Hint 

yarımadasının Asya kıtasını sıkıştırması ile yükselen Himalaya Dağları, 

Hint Okyanusundan gelen nemli ve göreceli olarak soğuk ya da sıcak 

olan havanın tüm yağışını aynı periyotlarla Hint anakarası üzerinde 

bırakmasına yol açmaktadır. 
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Amerika'nın Las Vegas kentini de kapsayan kesiminde, Asya 

musonuna göre sakin kalmakla birlikte Amerika kıtasına ait Muson 

sistemi bulunmaktadır. Yaz Musonları, üç aylık bir dönemde etkili 

olur. Soğuk olan Hint Okyanusundan anakaraya doğru esen nemli 

rüzgar, alçak basınç alanı oluşturarak bol miktarda yağış bırakır. 

 

Kış aylarında ise karadan denize doğru serin ve kuru eser. 

 

Nisan-Eylül ayları arasında Güney Asya'da kara sıcaklığı ortalaması 45 

derece iken, denizlerde sıcaklık 25 derece olur. Muson yağmurları 

şiddetli olabileceğinden, özellikle karaya vurdukları sahil kesimlerinde 

ciddi sel baskınlarına ve dev dalgalara sebep olurlar.Ayrıca asit 

yağmuru yağar. 

 

Muson iklimi, kış mevsiminin kurak ve soğuk olduğu, yazların ise ılık 

ve yoğun şekilde yağmurlu olduğu iklim tipine verilen isimdir. Savan 

iklimiyle benzerlik gösterdiği söylenebilir. Sıcaklık ortalaması tüm yol 

boyunca 10 derece üzerindedir. Ortalama yıllık yağış miktarları 1000-

1500 mm arasında değişir. Fakat kıyı kesimlerde bu durum 12000 

mm'ye kadar yükselebilir. 

 

Muson İklimi Nedir? 

 

Muson, tropikal iklimle savan iklimle benzerlik gösteren, bol yağmurlu 

iklim çeşididir. Asya kıtasında görülen iklim tipi, bitki örtüsüyle 

ünlüdür. Muson ikliminde görülen bitki örtüsü, Muson bitki örtüsü 

veya ormanlarıdır. İklimin oluşmasında, denizler ve karalar arasındaki 

yıllık basınç ve sıcaklık farkları etkilidir. Yağış iklimi olsa da yağış 

rejiminin düzenli olduğu söylenemez. 

 

Muson İklimi Nerelerde Görülür? 

 

Muson iklimi, Asya'nın belli bölümlerinde görülen iklim tipidir. Başta 
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görüldüğü ülkeler şu şekilde sıralanır. Hindistan, Vietnam, Bangladeş, 

Güney Kore, Çin ve Japonya’dır. Ayrıca Endonezya, Avustralya'nın 

kuzey kıyıları, Tayland ve Madagaskar Adası Muson iklim tipinin 

görüldüğü diğer bazı yerlerdir. 

 

Muson İklimi Özellikleri Nelerdir? 

 

Muson ikliminin genel özellikleri şu şekilde sıralanıyor. 

 

- Yazlar yağışlı, kışları ise kuraktır. Yağış rejimleri düzensizdir. 

 

- Kurak ve yağışlı mevsimi belirleyen faktör, esen muson rüzgarlarıdır. 

Kış mevsiminde karadan denize doğru eserken, yaz mevsiminde 

denizden karaya doğru eser. 

 

- Ortalama yağış miktarı yıllık bazda 1000-15000-2000 mm civarında 

değişebilir. Bazı kıyı bölgelerde bu miktarla 10000-12000 mm'ye 

kadar yükselebilir. (Çerapunçi-Hindistan) 

 

- Muson ikliminde yağış miktarları yükselti farkında göre değişim 

gösterir. Yüksek alanlar her daim daha fazla yağış alırlar. 

 

- Dünyanın en fazla yağış alan yeri de bu iklim tipinin görüldüğü 

Muson Asya'dır. 

 

- Bu iklim içerisinde yer alan adalar her mevsim yağış alırlar. Yağış 

rejimlerinin düzenli olduğunu söylemek mümkündür. 

 

- Bitki örtüsü, yaz aylarında geniş yapraklı ağaçlardan oluşan 

ormanlardır. Kışın savanlar ortaya çıkar. 

 

- Muson iklimini Savan iklim tipinden ayıran en önemli faktör, yaz 

mevsiminde düşen yağış miktarıdır. Yağış azaldıkça Muson iklimi 
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etkisini kaybederek Savan iklime doğru evrilmeye başlayabilir. Bu 

yüzden Muson iklimi için en önemli şey yaz yağmurları denilebilir. 

 

Bir Karoglan Makalesi 

Schrems, 02.08.2020 Pazar 

  



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
272 

 

 

     

 

islamda Mecnunluk Yani Cinlenmişlik Nedir? "Aklı olmayanın dini de 

yoktur." 

 

 

Peygamberimiz Buyurdular: 

 

"Aklı olmayanın dini de yoktur." 

 

(Kenzul Ummal.C14,s.73) 

 

Allahü Teala Buyurdular: 

 

"Allah, ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir."  

 

(Mücadele Suresi 11) 
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Peygamberimiz Buyurdular: 

 

"İlim öğrenmek, kadın erkek her Müslümana farzdır." 

 

(Hadis Beyhekî) 

 

Peygamberimiz Buyurdular: 

 

"Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadetten daha 

sevabdır."  

 

(Bir an Allah ı tefekkür bin yıl ibaddeten daha faziletlidir hadisinin 

başka versiyonu) 

 

(Hadis Deylemî) 

 

İslam’da “Aklı olmayanın dini de yoktur” prensibi benimsenmiştir. 

Çünkü insan akıl ve kalbiyle insandır, vahye ve dinî tekliflere 

yükümlülüklere muhataptır. Öyleyse aklı olanlar sorumludur, aklı 

olmayanlar dini açıdan sorumlu olmazlar. 

 

Hac için Namaz için Oruc için Zekat için Her Türlü ibadet ve muamelat 

için islamda önce akıl şarttır. Namaz ve orucdan ve benzerinden, bir 

kimse, akıl baliğ olduktan sonra sorumlu tutulur, ve ondan sonrası 

"tuttu veya tutmadı,.." diye hesabı tutulur. 

 

Ya adam aklını kaybettiyse? Bu adam bunların hiçbirinden sorumlu 

tutulamaz. 

 

Hz. Ömer'in Cezbesi 

 

Bir ara mescid de Ömer efendimize cezbe gelir (yani ilk defa bu 
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görünen alem ile, matrix in farkına varınca) ve riyaveyete göre ya üç 

gün, yada bir hafta deli gibi mecnun cinlenmiş gibi olur. 

Ve aklı başına geldikten sonra peygamberimiz ona : "istersen, o 

kazaya kalan namazlarını kaza edip iade edersin, istemezsen 

etmezsin, onlardan sorumlu değilsın." demiştir. Hz. Ömer dahi, ilk 

defa matrixe girdiğinde, benim gibi deli divane olmuştur, kendini ve 

aklı muvazenesini kaybetmiştir, ve ibadet sorumluluğu ondan 

kalkmıştır. 

işte islamda "mecnun" kelimeside ordandir, yani cinlenmiş, yani 

mecnun olmuş. Mecnunluk yani büyü ve sihir yöntemi ilede, akli olan 

bir kimseye musallat edilen cinler sebebi ile, mecnun hale gelebilir. 

Nitekim Peygamberimize büyü yapildığında da, "Hafaza yani muhafız, 

onu koruyan melekler ile, Kiramen Katibin yani her halini kaydeden 

Melekler" sabahkiler ile ikindiki nöbetci melekeri nöbet 

degiştirdiğinde, yeni gelen nöbetci melekler, öncekilere sordu: 

 

"Ne oldu bu adama da, böyle mecnun (cinlenmiş) gibi yatıyor." 

dediler, orda olanlarda onlara cevaben: "Falancı büyücü, O'nun saçı, 

tırnağı ve tarağı ile, O na büyü yaptı, ve falancı kuyuya attı." dedi diye 

rivayet yok mu? yani "mecnunluk" peygamber bile olsan aynı. 

Büyücünün katli (öldürülmesi) bu yüzden vacip. 

 

Diğer Peygamberlerden Buna Örnekler: 

 

1 - Bir peygmber ki Hz. ibrahim, aklından geçen ya da rüyada gördüğü 

bir hal üzre oğlunu kesmek için ormana götürüyor veya dağa 

götürüyor ve bıçağı ile de kesmeye yatırıyor, bu aklı yerinde olan 

birinin yapacağı bir şey mi Allah aşkına? 

 

2 - Yine Hz. Musa bir ağaç dalı ile konuşup "Ben Allah ile konuştum" 

diyor. Bu aklı olanın yapacağı amel mi? 

 

3 - Yine Hz. ibrahim küçücük çocuğu olan bir kadını çocuğu ile birlikte, 
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susuz, azıksız, bir çölde bırakıp gidiyor. Neden bunu yapiyor? "Allah 

dedi bana" diye. Bu aklı olanın birisinin yapacağı amel mi? 

 

Hangisini daha sayayım sizlere! 

 

4 - Hz. Muhammed bir gece yattığı yerden kalkıp "Ben, Mescidi 

Haramdan (Kabe den), Mescidi Aksa ya götürüldüm, ordan da ben 

Hak Katına (Allahü Teala nın makamına) götürüldüm, cenneti 

cehennemi daha birçok şeyi gördüm" dedi. Allah a gitim gördüm 

konuştum dedi. Halbuki daha yatağı bile soğumamıştı deniyor, aklı 

olan biri bunu anlayabilir mi? 

 

 

5 - Yine Hz. Nuh, mesala bugün kü deniz olmayan, nehir olmayan, 

bizim "Başağaç" (Afyon un Sandıklı ilçesinin bir kasabası beldesi) gibi 

bir yerde büyük bir gemi yapmaya başlıyor. Kim dedi "Allah dedi" 

diye, Allah nerede, hadi arada Allah ı bul, Allah nerede ve kim? ve 

bügün böyle bir işe kalkışsan, bugün bile deli derler, o günkü insanlar 

da ona inanmadılar ve deli dediler. ve o gemiyi yapıpda sular 

kaynayınca gökten ve yerden geminin olduğu yere sular akın edince, 

Nuha onu söyleyenin sözünün doğruluğu ortaya çıkıyor,...... 

 

“Deli olunmadan veli olunmaz” 

 

yani deli olmadan, ne peygamber nede veli olunmaz aziziim. 

 

 

Dinimizde aklın, ilmin ve düşünmenin önemi büyüktür. Aklın önemi 

hakkında birkaç hadis-i şerif: 

(Aklı olmayanın dini de yoktur.) [Tirmizî] 

 

(Kişi, ilmi ve aklı sayesinde kurtulur.) [Deylemî] 
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(Akıllı kimse kurtuluşa ermiştir.) [Buhârî] 

 

(Akıl imandandır.) [Beyhekî] 

 

(Allah indinde en kıymetliniz, akılca en üstün olanınızdır.) [İ. Gazâlî] 

 

İslamiyet, böyle bildirirken, (Akla önem verilmiyor) demek çok yanlış 

olur. Ama akıl her şeyi bilemez. Aklın da sınırı vardır. Sınırından öteye 

gidilirse akıl çalışmaz, yanlış karar verir. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü 

teâlâya ait bilgilerde ölçü olmaz. Akıl, her insanda farklıdır. Bazıları 

dünya işlerinde isabet ettiği hâlde, bazıları yanılabilir. 

 

Gözün belli sahası olup, gözün anlayamadıklarını akıl anladığı gibi, 

aklın da belli bir sahası vardır. Bunun dışındakileri ölçmeye, anlamaya 

gücü yetmez. Akıl, herkeste eşit değildir. En yüksek akılla en aşağı akıl 

arasında çok fark vardır. Şu hâlde (Aklın yolu birdir) demek çok 

yanlıştır. Her işte ve hele dînî işlerde akla güvenilmez. Din işleri, akıl 

üzerine kurulamaz. Çünkü akıl, bir kararda kalmaz. En akıllı denilen 

kimse, din işlerinde değil, uzman olduğu dünya işlerinde bile, çok hata 

eder. Çok yanılan bir akla, her sahada nasıl güvenilebilir? 

 

Demek ki akıl, kendi sahasında kıymetlidir. Bu sahanın dışına çıkınca 

yanılır. Akla uygun olan ilme, dinimiz çok önem verir. Üç âyet meali: 

(Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Elbette bilen kıymetlidir.) [Zümer 

9] 

 

(Allah, ilim sahiplerinin derecelerini yükseltir.) [Mücadele 11] 

 

(Geceyi gündüzü, Güneş’i, Ay’ı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da, 

Onun emrine boyun eğmiştir. Bunlarda, aklını kullanan, düşünen bir 

toplum için ibretler vardır.) [Nahl 12] (Geceyle gündüzün meydana 

gelişinde, Ay’ın, Güneş’in insanlara sağladığı faydalarda, yıldızların 

Allah’ın emriyle var oldukları, hareket ettikleri konusunda, akıl eden, 
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düşünebilen kimseler için alınacak ibret dersleri vardır) deniyor. 

Bunlar hakkındaki ilimlerin öğrenilmesi teşvik ediliyor. Hadis-i 

şeriflerde de buyuruluyor ki: 

(İlim öğrenmek, kadın erkek her Müslümana farzdır.) [Beyhekî] 

 

(Beşikten mezara kadar ilim öğrenin!) [Şir'a] 

 

(Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselama “Ben ilim sahibiyim, ilim 

sahiplerini severim” buyurdu.) [İbni Abdilber] 

 

(Hiç kimse, cehaletle aziz, ilimle zelil olmaz.) [Askerî] 

 

(İlim, peygamberlerin mirasıdır.) [Deylemî] 

 

(İlim ve edebden mahrum olanı Allah rezil eder.) [İbni Neccar] 

 

(Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadetten daha 

sevabdır.) [Deylemî] 

 

(Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol! Yoksa 

helak olursun.) [Beyhekî] 

 

(Âlim veya ilim talebesi olmayan bizden değildir.) [Deylemî] 

 

(İlimle yapılan az iş faydalı olur, ilimsiz çok işin kıymeti olmaz.) 

[Deylemî] 

 

(İlim olan yerde Müslümanlık vardır, ilim olmayan yerde küfür vardır.) 

[H. L. O. İman] 

 

(Âlimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helâl 

değildir. Çünkü Allahü teâlâ, “Âlimlere sorun” buyuruyor.) [Taberanî] 
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(Fen ilmini al, çıktığı kap sana zarar vermez.) [Künuz-ül hakaik] 

 

(Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın!) [İbni 

Asakir] 

 

(İlim Çin’de de olsa alın!) [Deylemî] 

 

Çin’den alınacak ilim, elbet fen ilmi ve her türlü teknolojidir. Bu hadis-

i şerifler, dünyanın en uzak yerinde, hattâ kâfirlerde bile olsa ilmi 

almayı emretmekte, Doğu’dan veya Batı’dan gelme diyerek fenni 

reddetmemek, aksine ilme sarılmak gerektiğini bildirmektedir. 

(Mevduat-ül-ulum) 

 

Bu vesikalar karşısında, elbette ateistin, (İslam dininde akla ve ilme 

önem verilmiyor) diyerek yaptığı cahilce saldırısının hiçbir ilmî değeri 

yoktur. İftiradan ibarettir. 

 

 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi 

 

Schrems , 05.08.2020 
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Şabiyaldal Nedir? 

 

Selamün Aleyküm 

Bu makalemizin konusu Şabiyaldal Nedir? 

 

Düne kadar Benim bildiğim kadarıyla, ailemden gördüğüm 

kadarıyla, Şabiyaldal yazın kış meyvesi kışın da yaz meyvesi yemek 

demek anlamına geliyordu Benim bildiğim kadarıyla. 

Amma yeni bilgilere ulaştım, bunun bir seronomi yani bir şeyi 

kutlama, ya da anma için yapıldığını öğrendim. Bir 

sebebe  Münhasıran yapıldığını öğrendim. 

Ailemden gördüğüm, Çocukluğumda, oturma odanızın dışında başka 

bir odamız vardı, ve tavanı masif ağaçtan idi,  babam ve annem 
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bağımızdaki üzümlerden salkım salkım, ve pazardan aldığımız kışlık 

kavunlardan ve karpuzlardan, saplı olanlarını alır, ve tavandaki 

çakılmış çivilere, ip ile asarlardı, elsebeb meyveler kışa kadar 

çürümeden kalsın diye, ve kış geldi mi de, kışın yaz meyvesi tadı 

alalım diye, böyle saklanırdı. Ve kış geldi mi, onlardan, kavundan 

Üzümden indiririz ve yenirdi, yerken de babam “Şabiyaldal, 

Şabiyaldal” derdi. Benim Babama Şabiyaldal ne demektir sormak hiç 

aklıma gelmedi, babam ve anneme gördüğüm kadarıyla, hakkalyakin 

bildigim ile, bu yazın kış meyvesi, kışın da yaz meyvesi yemek 

demekti, bu anlamını çıkardım ben buradan. isa efendimizin doğum 

günü, veyahutta en uzun gece olan, eski kutupların konumuna göre, 

en uzun gece olan 21 Aralık gecesini, bugün kitap ehlinden bazıları 

şeb-i Yeldal gecesi olaraktan kutlarlarmış böyle bir bilgiye daha 

ulaştım. Bende de bunun açılımı oluştu, keşfen bildiğim kadarıyla, şu 

anda bu konu ile ilgili bilgiyi internette aradım, Bu konuyla ilgili 

açıklama yapan, yazan kimse yok. Google amca bu konuda fakir 

kalmış, bu yüzden bu konuyu da  ben işleyeyim ve, Benden bu konuyu 

öğrensinler diye, bir makale yazmak arzusuna girdim, ve bu makaleyi 

kaleme alıyorum işte, yani İsa efendimiz doğmadan önce, Meryem 

annemiz mescidde iken, kur’an-ı Kerim’deki ayet ile sabit, ayeti 

okuyalım 
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Ayet-i kerimenin mealinde şöyle bir mana ortaya çıkıyor, anlatmıştık, 

daha önce “contası ile pompası eksik” makalemizin devamı olacak bu 

makale de zaten. Hanne annemiz hamile iken, oğlan çocuğu ve 

kurtarıcı olan Mehdi olacak olan İsa efendimizi bekliyor, fakat Çocuk 

doğduğunda, Meryem ve kız oluyor, fakat Hanneannemiz, işte İsa 

beklediği için, onu mescide adadığını, yani adak olaraktan mescide 
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vereceğine Allah’a söz veriyor, Fakat kız olunca, ilk defa bir kız 

hizmetli, mescide verilmek durumunda kalıyor, ve adağını yerine 

getiriyor, Meryem annemizi mescide hizmetli olaraktan veriyor. 

Zekeriya aleyhisselam da, Hanne annemizin, Allahu alem kardeşi 

oluyor, Meryem annemizin de dayısı, ve onun(Hz. Meryemin) 

gözetimini de Zekeriya Aleyhisselama bırakıyor. Mescidde Meryem 

annemizin yanına, dayısı olan zekeriyya Aleyhisselam dan başka 

kimse girip çıkmıyor, yemesi içmesi, onun dışarı ile irtibatı, Zekeriya 

aleyhisselam ile oluyor. ve orada yatıp kalkıyor, ve mescidin hizmetini 

görüyor, temizliği faln filan her Neyse, bakımı falan, ve oradan da o, 

Allah ve din bilgilerini öğreniyor, tahsil ediyor Zekeriya 

aleyhisselam’dan. işte burada ayeti kerime diyor ki : 

 

Allah bu güzel  niyetinden dolayı, Hannenin adağını kabul etti, ve 

Meryemi Mescidin hizmetine aldı, mescid-i Aksa’nın hizmetine aldı ve 

onu (Hz. Meryemi) orada, sanki güzel bir bitki gibi yetiştirdi, mescidin 

içinde, Hasen, temiz ve güzel bir bitki gibi, mescidde onu yetiştirdi. 

burada onun bakımını da Zekeriya ya yükledi, yetişmesinin külfetini 

de Zekeriya ya yükledi,  Zekeriya Aleyhisselam mescide Meryem’in 

yanına her girdiğinde, Meryem’in yanında, değişik meyveler görürdü, 

ve bunlar nereden geldi ya Meryem dediğinde, “Allah dilediğini 

hesapsız rızıklandırır” derdi Meryem annemiz, bu ayetin meali bu 

şekildedir. 

 

(Ali İmran suresi 37. ayet) 

 

işte bir kadın aşerikliğine geldiği zaman, olmadık meyveler isteyebilir, 

yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi, yazın ortasında kar canı çeker 

mesela, ama o gün hani soğuk hava depoları Keşfedilmemiş, 

buzdolabı dolabı Keşfedilmemiş, ama Allahu Teala Melekleri 

sayesinde, bu ışınlanma teknolojisi sayesinde, yahutta Cebrail 

Aleyhisselam veya benzerleriyle, karşı Kutupta mevsim ilkbaharken, 

bizim Kutupta sonbahar, karşı Kutupta Yaz iken, Biz de kış, öyle 
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olunca, dünyanın zaten bir yerinde yaz mevsiminin meyveleri varken, 

bir tarafında kış mevsiminin meyveleri  var, Allah’ın bunu bir kuluna, 

evliyasını Enbiyasını, Mehdisinii Sebeb kılıp, oradan oraya bu 

meyvaları taşımasında bir zahmet yok. Bu meyvalar Cennetten, yahut 

Allah’ın katından inme değil, bu meyvalar, dünyamızdaki iki kutupta 

iki  ayrı meyve var zaten, o kutuptan  bu kutuba taşınmış, Fakat o gün 

Meryem’in yanına, Bu meyveler kim getiriyordu, ne ile getiriyordu, 

nasıl getirdi, o konuda bilgimiz yok, ama bildiğimiz şu ki, iki yarım küre 

de ayrı iki mevsim yaratmışken, yani öyle iki kutupta 2 

Tür  meyve  aynı anda dünyada mevcut zaten. 

 

ve işte “Şabiyaldal” Bazı kaynaklara göre, 21 Aralık’ta, diğer dinlerde 

kutlanan bir seramoni,  yani işte, yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi 

yenmesi ki, Meryem annemizin isa efendimize aşermesi sebebiyle 

olabilir, Benim keşfi veya tahmini bilgime göre. Çünkü aşermek, insan 

fabrikası olan annedeki, eksik olan gıdaların, yeni yapılacak 

Çocuk’ta,  tam manası ile oluşturulabilmesi için, fabrikada eksik olan 

malzemenin, annenin iştahıyla istenmesi ve, onun babası ve 

akrabaları tarafından, O kadına o insan fabrikasına yedirerekten, yeni 

yapılacak çocuğun malzemesinde, eksik bir malzeme olmamasını 

sağlamak için, Allah’ın doğal süreçte, Duygu olaraktan koyduğu 

bir  araç aşermek. 

yeni çocuk işte hiçbir azadan noksan olaraktan dünyaya gelmesin diye 

olur. İşte  o malzeme, Belki yazın bulunmayan bir meyve de vardır, O 

da işte öbür kutuptan getirilip, hamile anneye sunulduğu zaman, yeni 

doğacak çocuğun malzemesi, tam malzeme olup, azadan noksan 

olmaz, akıldan noksan olmaz, güzellikten noksan olmaz, sebebi de 

budur aşermenin. İşte isavi iyilerin Peygamberi olan İsa efendimizi 

musevilerin katlettiği gün ve gece olan, yani karanlığın ve kötülerin, 

en son Haddesine ulaşıp, Allah dedikleri İsa’yı öldürdükleri gece, fakat 

Allahu Teala’nın da, o nu, Ertesi sabah, Yani gece yarısından hemen 

sonra, yeni bir annenin gövdesine düşürüp, dogdurduğu gece, yani 

Şabiyaldal, yeni yıl,  Bir yerde batan, bir yerde doğuyor, dünyada 
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Güneş Bir tarafta battı mı, bir tarafta da Doğuyor, Bir tarafta Yaz bitti, 

bir tarafta kış başlıyor ,Allah’ın doğaya ve kainata koyduğu Yasa ve 

kanun. İsa’yı onlar orada Öldürseler de, Allah başka bir yerde, İsa’yı 

aynı anda, saniyesinde, yeniden dogdurdu, ve insanlığa yeni bir yıl 

bahsetti, İşte Bu Seramoni nin kutlanmasına, yeni yıl kutlamasına da, 

benim keşfi bilgim ile şabiyaldal denir. 

 

Bu bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca makalesidir 

Schrems, 27 Aralık 2020 Pazar, saat 17.19 
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Star Gate/Yıldızlara Açılan Kapı | Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

Makalesi 

 

Selamünaleyküm 

bu makalemiz bizden sonrakilere Işık tutacak inşallah-u Teala 

Masonlukta kalfalık makamına yükselen kimse zamanın Hiram 

ustasıdır. 

Yani geometri ile matematiği sayıları birleştiren adam demektir. 

islamda da Masonlukda da Bir şehir planı yapılırken, şehrin mimarisi 

ni oluşturan kimse, Eğer masonlardan birisi ise, o şehirde doğanların 

ve ölenlerin ne tarafta olduğunu bilir, ve Mezarlığın ve hastane ve 

doğum kliniğinin, nerede olacağını ona göre inşa eder. Hastane ve 

doğum kliniği doğu tarafına mezarlık ise şehrin Batı tarafına inşa 

edilir. Doğanlar ve batanlar yani ölenler. 

Ölümsüzlük suyuna gelince, Meryem'in kutsal kasesi, yahut o kase 

den doğan çocuk, İsa'nın soyu ve suyu demektir. masonlar iki gruba 

ayrılmışlardır Birisi düşman takım, birisi dost takım. işte 4 Haçlı 

askerinin Merryem annemize İsa'yı koruyacaklarını yemin edip söz 

vermiş olmaları üzerine, onlar İyiler tarafındadır, Karşı taraf ise, İsa'yı 

ve Meryem'in yok edip, insanlık soyunu tüketmeye çalışan, şeytan 

aleyhillane ile birlikte olan (Lucefier soyu olan) kötüler dir. iskender 

deli İskender İşte o ölümsüzlük suyunu aramış ömrü boyunca. O'nu 

da daha önceki Vaazlarımız da ve sohbetlerimizde makalelerimizde 

sanırım anlattık. iki suyun ve iki Soyın birleştiği yerdedir dedik. Hazreti 

Hızır ile Musa'nın ve Zuşa'nın buluştuğu yerö İşte o iki Soyun ve suyun 

birleştiği yerdir. O bizim dinimiz de,Peygamberler sülalesinde Hitamül 

enbiya olan, en son bayrak Peygamberimize verilmiş, 

Peygamberimizin soyu da Kerbela'da katledilmiş, sadece 2 tane insan 

kalmış o soydan, birisi Hasan Efendimizden, biriside Hüseyin 

Efendimizden olan, "Hz. Zeynep" ile "Hz. Ali Zeynel Abidin" bütün 

peygamber soyu artık bu iki çocuktan devam etmiştir, O'nları da 

Kerbela Faciasından Bir Türk Anne Kadın Taaaa ki Ege Bölgesine kdar 

kaçırmış gelmiş ve saklamıştır. Peygamberimizden sonra halifelik 
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"Ebubekir, Ömer, Osman'a, Ali'ye" geçtikten sonra, Ali'nin evlatları 

olan Hasan ve Hüseyin Efendimizden, Hasan Efendimiz ise halifeliği 

kabul etmemiştir, O'na rağmen katledilmiştir. Hüseyin Efendimiz 

halifeliği yapmıştır. Toplam süre işte bunu belli oranlar ile 

hesapladığımız zaman işte 1500 sene gibi bir seneye tevafuk eder. 

Bunu büyük bazda hesapladığımız zaman bu kadar sene eder. Ancak 

bunu işte masonlardan da İrem Usta gibi birisi hesap edebilir, İslam 

alimlerinden de, zamanın sahibi olan kimse hesap edebilir. Ancak Bu 

süre yani bu 1500 sene dolmaya yaklaştığı zaman, artık kutuplar 

çakışmış olur, ve güneş doğduğu yerden batar hale gelir, Yani daha 

doğmadan ölen insan oğlu, ve o soyun ve suyun artık tükenmeye yüz 

tuttuğunu gösterir. yani İnsanoğlu sıfırı tüketmiş olur. Eğer oradan 

ileri geçemezse, şeytan ve kötüler galip gelmiş olur. 

Burada hassas mühim nokta, işte insan soyu da, Hz Adem'in 

evlatlarından, bir kız ve bir oğlan şeklinde üremesiyle bu hale 

gelmiştir. o yüzden yeni portal açıldığında da, insan soyu eğer oradan 

ileri geçebilirse, yine bu son halifenin iki evladından, bir kız ve bir 

oğlundan ileri doğru gider. bir vahdedi vücut olan halife vardır. Bir de 

onun iki evladı Bir kız bir oğlu. Eğer kötüler yakalarsa, Kutsal Bakire Hz 

Meryem'i öldürüp, İsa'yı öldürüp, Hızır'ın yakalayıp, insan soyunu 

daha ileriye geçirmeden, insanoğlunun soyunu bitirmeye 

çalışanlardır. Eğer o son iki insan, yakalanmaz da ileri geçebilirse ve 

Hızır da yardım ederse, insan soyu yeni bir hayat ve zaman daha 

kazanmış olur. o iki çocuğun babası olan kimsenin (yani halife-i rûy-i 

zemin'in) olduğu yer, işte güneşin doğduğu yerden battığı yerdir. ve 

ölümsüzlük suyu da oradadır. çünkü onun soyu suyudur. Yeni İsa, Yeni 

portal açıldığında, Geçit kapısı açıldığında, oradan ileri geçtiğinde, eski 

dünya batar yok olur ve, Yeni kurulan dünyada, orada bir akar su 

vardır. O'nu ilk bulan kimse, Eğer iyilerden olursa, oraya bir işaret 

koyar ki orası başlanğıç noktasıdır. ve yeni portalda doğu o tarafda ve 

180° karşısı batıdır. insanlığın soyunun ilerlemesi oradan başlarve 

oradaki tepe yeni arafat ve, o suyun başlangıç noktası ise, yeni 

müzdelifedir, ilk zifaf yeri, o yer de sevgililer buluşur, yani iki sevgili 
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birleştiği zaman, zifat ettiği zsaman insan soyu ileri gider, ve orası 

Kabedir yeni kabe ilk ev, ama yeni portal da orası belkide sevgililerin 

buluştuğu kayanştığı bir piknik yeri olur. Orada bir su vardır. İşte o su 

önceki vahdet-i vücudun halifenin suyunun aktığı yerdir. Yani 

Zemzem suyu. İşte o su ölümsüzlük suyu dur. yani insanlık soyunu 

ileriye Taşıyan su, o su dur. ve bu suyu Eğer ilk İyiler bulursa, işte 

Hristiyanlıkta vaftiz denilen, çocuk doğduğunda yıkanılan su, o Özsu 

dandır. onu İyiler ele geçirirse işte O'nlar o su ile yeni Doğan 

çocukları, belli günden sonra, bir seremoni ile yıkarlar ki,o su ile 

yıkanan kimsler Hz isa' gerçek soyu ve suyudur, son Dönence olunca, 

o Soy cennete, yeni portala geçen kimseler olacaktır. Ve daha sonra 

da onlar kiliseye geldikçe, o su dan birkaç damla ile üzerlerine 

serpinerek ten o suyla kutsanırlar. Ve Hristiyanlar, bu soyun sadece 

İsa soyu olduğunu iddia ederler, Biz ise, bütün Peygamber soyunun, O 

Soydan devam ettiğini, İsa'dan sonra da peygamberimizle bu Soyun 

devam edip, O'ndan sonraki gelen halifeler ile, o soyun son ucununda 

ve son meyvesinin de Hz Mehdi olduğunu iddia ederiz. İşte en son 

kimse Hz.Mehdi Aleyhisselam dır. Peygamberimizin Rivayet ettiği 

Hadis doğru ise, "O'ndan(Halifeyi Ruyi Zemin Hz Mehdi'den) sonraki 

3. kimse, yahut da ondan sonraki ikinci kimse, onunla birlikte üç 

kimse yahut da, ondan sonraki 3. kimse başaramayacak tır. Çünkü 

birincisi oğlandır(Zeynel abidin) insan soyunu devam ettiren, İkincisi 

ise Kızdır(Zeynep), insan soyu 3 ile devam etmez üçüncüsü zina edilen 

kadının çocuğudur, yani lucifer çocuğudur, çünkü iki soy, iyiler ile 

kötüler birleşmiştir, gece ile gündüz, yaz ile kış, doğu ile batı, artık bir 

olmuştur, dualiteden sonra kesret suyun soyun karıştığı yer. 3. 

(Lucifer) çocuk bayrağı aldığı zaman, onun yakalanıp öldürülme 

ihtimali vardır, Aynı Hasan efendimizin öldürülmesi gibi, O çocuk 

hakikat-i Tam anlayabilemeyeceği için, Has evlat olmadığı için, o 

çocuk, kötüler tarafından yakalanıp öldürülmeden, işte portalın açılıp, 

insanlığın ileriye taşınması gerekir. Bu Son kalan kimse, portalın 

veyahut da deltoitin açılma vaktinin geldiğini alametini gösterir. 

Deltoid meselesine gelince, Başlangıçta doğu doğuda, batı batıdadır. 
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güneş doğudan doğup, batıdan batar, daha sonra zamanla kutuplar 

yer değiştirir, bu 180 derecelik çizgi kendi içinde bükülme yapar, "W" 

oluşturur. Ters köşesinde ise, önceki vahdedi vücut ya da, önceki 

Mehdi'nin ölümsüzlük suyunun bulunduğu delta geçidinin köşesi 

vardır. Bunu masonlar en iyi şekilde hesaplarlar ve her zamndaki 

bükülme yerine bir "W" koyalar larki, bu mesela günümüzde bir 

VolksWagen Auto servicedir. ve Dönem her dönencede nereye gelmiş 

ona göre Güneş batıdan doğacağı vakit tam olarak ne zamndır 

hesaplarlar. Gelecek Çocuğun (Hz Mehdi'nin) kim olduğunu, Hatta 

Burcu'na, annesinin isimine, nerede ne zaman geleceğini dahi bilirler. 

Kötüler de bilir iyiler gibi hesaplar bilirler. İyiler ona yardım için 

çalışırlar, kötüler de onu yakalayıp insanlık soyunu yok etmek için 

gayret sarf ederler. ve bu önceki vahdet-i vücudun ya da Mehdi'nin 

bulunduğu Deltoidin köşesinden bir "V" harfi çizince aynı Alman 

Volkswagen logosundaki gibi double "W ve V" içinde ki Deltoid 

sembolü portal merkezidir. Bunları bildiklerinden simgeleriyle Mason 

kolları hep bir şeyleri anlatırlar. Bilmeyenler Bilmez, Sadece 

Uyuyanlar bilmez. O'nlar uyanıklar hepsi bilirler ve yerlerinide 

almışlardır bu savaşta, her zaman yerlerinde Hazır nazır 

beklemektedirler, gelecek olan Hz Mehdi ve Kurtarıcı olan İsa soyunu, 

ya da peygamber soyunu. Birisi öldürmek için, birisi de onu kurtarıp 

ileriye insan soyunu ileriye taşımak için. Bu hikaye günümüzde "Alan 

Walker" isimli şarkıcının kliplerinde anlatılır, Hatta onlar o çocuğun 

burcuna varıncaya kadar bilirler son 3. çuğuda bılırler onun vaktı 

gelınce ona yardım edenler aralarında parola olaraktan " Dul karının 

oğluna yardım edin"(Yeni Hz. Meryem in isası) parolasını kullanırlar ey 

3. çocuk bu parolayı unutma başın sıkışınca, O'nun özelliklerini de 

bilirler. O (Hz Mehdi) geldiği zaman onu zaten alametlerinden 

tanırlar. Hani Peygamberimiz gelmeden önce de Peygamberimizi 

alametlerinden tanıdıkları gibi, o Soy Aynen yine aynı özelliği taşıyıp, 

o Kimse gelmeden, onun özelliklerini bilirler, o kimseyi hep ararlar 

beklerler, geldiği zaman da, onu Aynen Peygamberimizin hadisinde 

dediği gibi "O'nu (Hz Mehdiyi) evlatları gibi iyi bilirler, ama 
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söylemezler." ve burada biz zamanın sahibiyiz ve bizim burcumuz 

Başak burcu, başak burcu kimse çok titiz olduğu için, ve ben erkek, 

yani O soydan kalan son iki çocuktan Oğlan olan olduğum için, ve bir 

de başak burcu olduğum için, bizim çiçeğiniz, bizim köyün söylemiyle 

ile "taşaklı kayınna" yani kaynana dili çiçeği diye bir kaktüs vardır. Dil 

gibidir. Alt tarafa resmini koyacağız İnşallah bu makalemizde, ve 

dikenleri vardır, yani o masaya falan konulmaz, cam önüne konulur, 

yani etrafını yaklaşanı dalar geçer, dikenini batırır geçer. öyle dikenli 

kendini koruyan Vahşi, vahşi batı çiçeği, bizim çiçeğimiz. Bizi ararsanız 

Bir dahaki tarafta, vahşi batıda arayayın, yani o suyu Yeni PORTAL 

açılırsa, bilinki kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak, kayınna dili 

kaktüs çiçeğinin olduğu yerde olacak unutmayın. Bu size Işık tutacak, 

bu Kainat kapandımıydı, o zaman portal açıldığında, bu vaazımıza 

oluşan kimseler, dilden dile, elden ele ulaştırsın. ölümsüzlük suyunun 

aktığı Pınar kayınna dili kaktüsünün olduğu yerde olacak inşallah. o'na 

kaynana dili denmesinin sebebi de, taşaklı kayınna demek, erkek 

kaynana demektir, yani herşeye karışan erkek, yani erkek olup da Titiz 

olduğu zaman yani herşeye karışan adam : "Şunu şuraya koy, Bu neye 

burada, şu yanlış yapıyor, bak yanlış adım attı, suratı kararmış bu 

kesin bir nane yemiş" gibi her şeye herkese her şeye yanllış gördüğü 

her olaya müdahale eden kimsedir, Yani Düzelten doğrultan adam Hz. 

Mehdi. O yüzden dili pabuç gibidir. işte kaktüs kaynana dili kaktüsü 

bu demektir. Bir de dikenlidir, yanına yoluna gelene, dikenini batırır, 

ısırır, dalar geçer. Fakat başak burcu işte titizdir ”Er RAUF” ismi 

öğrenmeyen kimse, Allah'ın Rauf ismini Talim etmemiş kimse, başak 

burcu olaraktan doğamaz. Başak burcu ise rauf ismi ise yani raflama 

sistemi veya Hiyerarşik dosyalar oluşturmak ve, koyduğunu aradığı 

yerde bulmak, Her bilgiyi böyle Hiyerarşi şeklinde dosyalayan kimse, 

yani beyin ve ana hafıza kartı, imam Mübin (En Büyük imam) hafızası 

kuvvetli ve hatırlayabiliyorsa (çocukluğunu, olayları,...) işte onun Rauf 

isminde Mahir olduğunu gösterir. Koyduğunu aradığı yerde bulan 

adam. çünkü düzenli koymuş, düzenli yaşamış, Düzenli bir yere, bir 

şey bıraktığı zaman, işaret koyan kimse, işte ilk ölümsüzlük suyunu 
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olduğu yere ulaşan kimse, oraya bir işaret koysun, öyle bir işaret 

koysun ki ikinci deltoide giden yolu göstersin, Bir dahaki geldiğinde 

orayı bulsun bilsin, takki bu ilk deltoidden son deltoide kadar böyle 

olsun, son deltodin yanına Kutsal mabed yapılıp (Norvec Ambarı) 

onun içine herşeyden birşey koysun, ve bu mektubumuzunda fake 

olanını, kötülerler gelince kolayca bulacakları yere koyun, ve orjinal 

ve doğru olanınıda zor buluncak bir zulaya koyun. Kutsal kesenin 

yanına koyulan o işareti, anlamayanlar anlamasın, Çünkü kötüler 

peşimizde, düşman insan soyunu yok etmek için, her an peşimizde. 

rabbim o'nu(O Kötüleri) amelinde muvaffak kılmasın. Oraya ilk İyiler 

ulaşırsa, İyiler iyilerin anlayacağı bir işaret koysun. Kötüler ulaşırsa iş 

işten çoktan geçmiştir zaten, kötüler O'nu son isayı bilip bulup 

meryemide isayıda öldüreceklerdir. işte Son çocuğun yakalanıp ölme 

ihtimali olduğundan, Peygamberimizden rivayetle Hz Mehdi'den 

sonraki 3 çocuk ve son çocuk bunu başaramayacak şeklinde ifade 

etmiştir. Rabb'im o çocuğa yardım etsin inşallah. o gün geldiğinde, 

Yani onun ölmesi de, kalması da, yakalanması da, portalın açılmasına 

sebeptir. Eğer yakalanırsa ileriye geçemez insan soyu, ve kıyamet 

kopar. bütün sistem yok edilir. Bilgisayarda da bu sistem var, yani 

dosyalar vardır, düzenli kimse dosyalarını düzenli şekilde oluşturur, ve 

bir şeyi aradığı zaman, Tam da aradığı yerde bulur, Bu da başak 

burcunun özelliğidir, ve son asker hep başak burcu olur Merkür burcu 

yani. 

 

Önemli Not: Portal ise o iki ters Deltanın çakıştığı noktada ki 

deltoidde açılır. yani alan Walker in logosundaki ortadaki deltoid veya 

VolksWagen logosunda Deltoid olan yerde açılır. iyi bir matemetikci 

buranın neresı olacağını hesap edebilir. Bunu onlar da bilirler, 

deltoitin olduğu yere kutsal mabet yapılacaktır, Günümüzdeki teknolji 

den ve her canlıdan bitkiden taştan toprakdan ve her millet insandan 

(73.5) bir gen haritası ve emanetler oraya konnacaktır. Kalktıkları 

zaman, ilk bulan emanetleri bulur. Eğer emanetleri ele geçirirse 

kötüler, insanlık suyu soyu biter. Yani birde yeni portal açılacak yere 
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yeni mabet yapılmalıdır. ve özel emanetler yine yeni açılacak 

Deltoidin yerine, o zamanın sahibi vahdet-i vücudun işareti ile oraya 

saklanır, yeni Nesle oradan ulaştırılır. çünkü sağ kalanlar ilk kalkacak 

olanlar oradakiler olacaktır. yani sidredekiler kabeciğin yanındakiler. 

Önemli not 2: bu yazının bir nüsahasının yanlışları 

düzeltlenmeyecektir. O da düşmanlarımıza kilit olsun, okuyanlar 

erişenler, bu yazıya ileriki nesil iletsin de, Ölümsüzlük suyu aradıkları 

zaman, bulmacayı kendileri çözsün, buradaki fake olanmda kik 

yanlışları kötüler kendileri düzeltlesin. 

 

SELAM EY ASKER!  

BiZ iNSANLIĞI BURAYA KADAR TAŞIDIK, 

SEN BUNLARI (Bu Hediylerimizi) AL VE 

DAHA iLERi BiR CENN€TE K@DAR TAŞI. 

 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 9 Temmuz 2021 Cuma 
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Yıldırım ile Kıvılcım Arasındaki Fark Nedir? 

 

Elektrikte ve magnetizma da, iki farklı kutup birbirini çeker, iki aynı 

Kutupta birbirini iter. Elektrikte de aynı yasa vardır. Evlerimizde 

kullandığımız prizlerde, bir pozitif faz vardır, bir de negatif olan Faz 

vardır, Ortada da ne negatif olan ve ne pozitif olan topraklama vardır. 

elektrik hattından ayrılan bir elektrik pozitif kutuptan çıkıp, negatif 

kutuptan tekrar geri dönüp Hatta girer, böyle devir daim eder. insan 

sisteminde de kadın negatif, erkek pozitifi temsil eder, iki farklı cins 

birbirimizde aşık olunca, çekmiş olur. Ve yine doğum gerçekleşmesi 

için, erkek hücre meninin, kadın hücresi yumurta tarafından 

çekilmesiyle çocuk meydana gelir. fakat şeytanın sistemi terstir, 

Çünkü Adem Aleyhisselam’ın ilk eşi, ilk kadın canlıyı, Adem den 

ayırdığı için, onun cinsiyeti elinden alınmış, erkeklik organı yok, dişilik 

organı da yok, cinsiyetsiz, fakat dübürü var işte. o kendi kendini 

dölleyen, kuyruğunu kıçına sokan cins, ne olmuş oluyor o zaman, aynı 

cinsin aynı cinse çekim göstermesi. yani aynı Kutub’un aynı kutuplar 

ile çarpışmaması sonucu birbirini çekmesi. Halbuki elektriktebu 

durum kıvılcım denen Ateş parçacığı çıkarır. şeytani sistemde bu 

çarpışma olmuyor, kıvılcım çıkmıyor, lusiferyan İki erkeğin, aynı cinsin 

ilişkisi girmesi, şeytani ilişkidir. Doğadaki atomlar melekler gibi 

oldukları için, aynı sistem onlarda da vardır. insanı sistem gibi farklı 

Kutup birbirini çeker, iki ayni kutup kıvılcım oluşturur, çünkü bu 

lusiferyan ilişkiyi kabul etmez. fakat şeytanın sistemi lusiferyan ilişkiye 

uygundur. atomlarda da meleklik sistemi gibi, aynı kutup birbirine 

çarptıgi zaman, aynen iki mermer taşını birbirine çarpıp da kıvılcım 

oluşturup, ilk defa biraz kav ile yakıldığında, ateşin keşfolması gibi. 

Ateş işte iki aynı Kutub’un çarpışması sonucu ortaya çıkmış kıvılcım ile 

meydana gelmiştir, cilalı Taş devrinde bulunmuştur. Fakat demir 

şeytanın maddesi olduğu için, balyoz ile Demirciler demiri demire 

vurduğu zaman kıvılcım çıkmaz, sert demir yumuşak demiri deler, 

Aynı cins ayrı cinsi Deler fakat, Demir biri ispiral ile demiri 

sürttügümüz zaman da kıvılcım çıkar, o da ondan parçacık kopardığın 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
292 

 

zaman kıvılcım meydana getirir, yani onu birbirinden ayırdığın zaman, 

o yüzden Demir diğer elementlerden farklı özellik gösterir, ve 

Kur’an’da Hadid suresi vardır, demirin özel yapısının olduğunu 

anlatan suredir. Allahü Teala dan Bir sure de ona bahşedilmiştir, 

Neden, Çünkü Demir’in diğer elementlerden farklı olduğuna dikkat 

çekmek için. Kıvılcımı bu şekilde tarif etmiş olduk. iki farklı kutubun 

çarpışması sonucu çıkan Ateş parçacığı yani lusiferyan ilişkiyi kabul 

etmemesi sonucu yani luti ilişki, elektrikte aynı sistem üzerindedir 

anlattık, yasa aynı elektrikte de böyledir, içinden çok yüksek elektrik 

geçen kalın 2 faz Elektrik kablosu, birbirine değdiğinde de, sanki 

Yıldırım gibi yüksek kıvılcım çıkarır, fakat Yıldırım değildir o da yine 

kıvılcımdır. 

 

Yıldırım’a gelince, Yıldırım, Mikail’in elindeki Kırbacın, şeytanlara 

vurulması sonucu oluşan, çıkan elektrik ve parçacıktır. Yani sizin 

anlayacağınız şeytanlarda Aynı cins, Aynı cins ilekıvılcım çıkarmaz, 

çekim kuvveti vardır, çekicidir, şeytanlara farklı Kutup ile vurulduğu 

zaman onlardan kıvılcım çıkar, elementlerle ters yapıda ve zıt 

anlamlısı, O yüzden o Kırbaç Mikail aleyhisselamın elindedir, hangi 

şeytana hangi ters kutuplu kırbacı vuracak, Şeytanlar kacsın yansın, 

Sema’dan ispiyonculuk yaparaktan, yalan yanlış bilgi çalmaya 

kalkmasın diye. 

Velhasıl sonuç olarak Kıvılcım normal maddelerdeki iki aynı kutuplu 

elementin çarpışması sonucu çıkan Ateş parçacıgi, 

Yıldırım ise tam tersi olan insanın tersi olan iki farklı kutuptan çıkan 

çarpışma’nın sonucu kıvılcım ve ateş çıkması, 

burada anlaşılması gereken, buradaki kutupluluk ise, şeytani topluluk 

bizimle, yani İnsan ve Şeytan şeklindeki farklı Kutupluluk, şeytanların 

insanlarla ilişkiye girmesine engel olmak için vurulan kırbaç. 

 

Bu bir Raşit Tunca makalesi ve Raşidi Üniversitesi aydınlatıcı bilgi, 

dilbilgisi. 

Schrems, 16 Haziran 2021 cuma akşamı saat gece yarısını 9 dakika 
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geçe yazıldı. 

 

Derleme konular :  

internet aramasında bulduğum kıvılcım ve Yıldırım hakkındaki bilgiler: 

 

Şimşek pozitif yüklü bulut ile negatif yüklü bulut arasında oluşan 

yüksek bir elektrik atlamasıdır. Bu elektrik atlaması bulutlar arasında 

olur. Kısacası şimşek, elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir bulut 

arasındaki elektrik boşalmasıdır. 

 

 

Şimşek Nasıl Oluşur? 

 

Yağmur yağması esnasında yere doğru düşmeye başlayan su 

damlacıkları pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenirken, çevresindeki 

havada negatif (-) yüküyle yüklenir, aşağı hızla düşmeye devam eden 

yağmur damlası çevresindeki nem ile yoğunlaşarak giderek büyür, 

damlanın çapı 5,5 mm ye geldiğinde yere düşerken oluşan rüzgar ile 

ikiye bölünür. Bölünen damlalarda pozitif (+) elektrik yüküyle 

yüklenir. Ancak bu damlalar yere düşerse şimşek oluşacak kadar 

gerilim yaratmayacaktır. Bu damlacıklar sürekli yükselip-alçalan hava 

akımıyla karşılaşırlarsa, pozitif (+) yüklü damlacıklar defalarca düşme, 

yükselme nedeniyle havadaki elektrik gerilimini inanılmaz boyutlara 

çıkartır ve diğer negatif (-) yüklü bulutlara elektrik yükünü boşaltarak 

şimşeği oluşturur. Şimşek saniyede 144.810 kilometre yani neredeyse 

yarı ışık hızıyla hareket eder. Bu sebeple bir şimşeği başlangıcından 

sonuna kadar izlemek çok zordur. Şimşek hadisesi neredeyse aynı 

anda başlar aynı anda biter. Şimşek ile birlikte gök gürleme sesi ise, 3 

saniyede yaklaşık 1 kilometre hareket eder. Şimşek sesten 100.000 

defa daha hızlıdır. Bu sebeptendir ki gök gürültüsü şimşek 

hadisesinden sonra duyulur. 
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Yıldırım Nedir? 

 

Yıldırım negatif yüklü bulut ile pozitif yüklü yer arasındaki oluşan 

yüksek bir elektrik atlamasıdır. Bu elektrik atlaması genelde yerden 

buluta doğru olur. Bazı durumlarda ise buluttan yere doğru da 

olabilir. Kısacası yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektrik boşalmasıdır. 

 

 

Yıldırım Nasıl Oluşur? 

 

Genellikle bulutların yere bakan kısmı eksi yükle yüklü olur. Buluttan 

düşen damlalar, düşüş esnasında pozitif yükle yüklenmeye başlarlar, 

bu damlalar yere düşerek yeryüzündeki pozitif gerilimi artırırlar, 

gerilim en yüksek, zirve boyutlara geldiğinde, negatif yüklü bulut ile 

pozitif yüklü yeryüzü arasında elektrik boşalması oluşur. Bu elektrik 

boşalması genelde yerden buluta doğru gerçekleşir. Bazı durumlarda 

buluttan yere doğru da olabilmektedir. Artı yükle yüklenmiş buluttan 

düşen damlalar eksi yüklü yer ile buluşurlar, gerilimin en yüksek, zirve 

noktaya çıkmasıyla, elektrik boşalması gerçekleşir yani yıldırım 

düşmüş olur. Elektrik boşalması genellikle buluttan yere doğru olur. 

Pozitif yükün en yoğun olduğu noktadan çıkan yıldırım, negatif yüke 

doğru giderken genişleyerek farklı yönlere yayılır. Bu hadise yıldırımın 

sanki yukardan aşağıya doğru düşüyormuş gibi görünmesine sebep 

olur. Yıldırım düşmesi yaklaşık 1 saniye kadar sürmektedir. Yıldırımın 

hızı saatte 140.000 km üzerine çıkabilmektedir. Yıldırımının düştüğü 

yerde elektrik boşalmasıyla birlikte büyük zararlar oluşur. Paratoner 

ise yıldırım düşmesini önleyemez, sadece elektrik boşalmasıyla 

oluşabilecek zararları minumum seviyeye indirmeye yarar. 

 

KIVILCIM KELİMESİ NE DEMEK? KIVILCIM KELİMESİ TDK ANLAMI 

 

Kıvılcım kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler 

arasındadır. TDK’ye göre kıvılcım kelimesi ise şu anlama gelmektedir: 
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Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, alev, 

çakım, çakın, çıngı, şerare 

Demir, taş vb. maddelerin güçlü çarpışmasından sıçrayan ateş 

durumundaki parçacıkları 

Harekete geçiren etken 

Güneş yüzeyinde düzensiz aralıklarla görülen parlama Yanmakta olan 

bir maddeden sıçrayan küçük ateşparçası, kıvıl. 

Demir ve taşgibi maddelerin güçlü çarpışmasında sıçrayan 

ateşdurumundaki küçük parça. 

Harekete geçiren etken. 

Güneşyüzeyinde görülen kesikli ışımalara verilen ad. 

 

kıvılcım teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı 

spark 

 

"A spark would be enough to burn a forest." - "Bir ormanı yakmak için 

bir kıvılcım yeterli olur." 

 

"Sparks rained on the street from the burning house." - "Yanan evden 

caddeye kıvılcımlar yağdı." 

sparklet  

glisten  

sparks 

 

"Sparks rained on the street from the burning house." - "Yanan evden 

caddeye kıvılcımlar yağdı." 

 

"Sparks were flying everywhere." - "Kıvılcımlar her yerde uçuyordu." 

arc  

sparking  

sparkle  

spunk  
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spark of 

 

"A small spark often ignites a big flame." - "Küçük bir kıvılcım sık sık 

büyük bir alevi ateşler." 

glint  

scintilla  

 

KIVILCIM KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ 

 

Eşeledik külleri, kıvılcımlar parladı. 

Beyninde çakan şimşeğin kıvılcımları hemen ağzından saçılır. 
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Tanrı kelimesinin kökeni neredendir, Allah ismi Yerine Tanrı ismini 

Kullanabilir miyiz? 

 

Tanrı kelimesinin kökeni neredendir, Allah ismi yerine Tanrı ismini 

kullanabilir miyiz? Hıristiyanlığın Doktrinlerinden birisi olan, Hz. İsa’ya 

INRI, yani Tanrı denmesinin sebebi nedir? 

 

Hıristiyanlıkta INRI ne anlama geliyor? 

 

Was bedeuted in christiyantum INRI? 

 

“Wie im Markus-Evangelium Kapitel 15, Vers 15 nachzulesen ist, ließ 

der römische Statthalter von Judäa und Samaria, Pontius Pilatus, die 

Kreuzigung Jesu vollziehen. 

 

Am Kreuz ließ er eine Tafel mit der lateinischen Inschrift INRI – Iesus 

Nazarenus Rex Iudaeorum – anbringen, was soviel bedeutet wie: 

„Jesus von Nazareth, König der Juden“. 

 

Yazar: Manfred Zorn 

 

Markos İncili’nin 15. bölümünün 15. ayetinde okunabileceği gibi, 

Roma’nın Yahudiye ve Samiriye valisi Pontius Pilate, İsa’nın çarmıha 

gerilmesini gerçekleştirmiştir. 

 

Haç üzerinde INRI – Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Latince yazılı 

bir plaket vardır, bu çarmıhtaki öldürdüğümüz TANRINIZ Nasıralı İsa 

yani INRI nın anlamı “Nasıralı TANRI İsa yı öldüren" yahut ta 

"Yahudilerin Kralı TANRISI (Yahuda), Nasaralıların TANRISI isa yı 

öldürdü” anlamına geliyor. 

 

Hristiyan kaynaklarında bulduğum bilgiye göre markus incilinde 

yazdığına göre, İsa’yı çarmıha gerdiklerini varsayanlar, o çarmıh 
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üstüne o günün Kralı Philippe olacak galiba, çarmıhın üzerine I.N.R.I 

yazmış. 

Daha önceki vaazlarda anlatmıştık, Allahu Teala, bildiğimiz kadarıyla, 

2 peygambere, ve bir de Cebrail Aleyhisselama dublör kullanmış 

demiştik. işte İsa efendimizin 12 tane havarisi, bir de 13. yudas, ona 

kalleşlik eden ıstakoz cibilliyetli havarisiı varmış, toplam 13 Havari. 

son yemekte havarilerini toplamış, yemek arasında onlara Hz isa 

sormuş: 

"Beni en çok Hanginiz seviyor" demiş. 

Yudas demiş ki: 

"En çok ben seviyorum seni" demiş,  

 

judas'te İsa efendimizin dublörü olan havarisi imiş, burada dublörden 

kastımız, isa efendimize, beden ve sima olaraktan en çok benzeyen 

havarisi demek manasında. Judda hainlik etmiş yahudiler ile 

düşmanla birlik olmuş, ve O'nlar İsa efendimizi öldürmeye niyet 

etmişler, ve ona İsa efendimizin yerini göstermesini istemişler. 

Hani Arnold Schwarzenegger’in son genesus filminde, insan soyunu 

devam ettirecek kadının sevgilisi olan oğlu, bir yerde iki tane hale 

geliyor, birisi sahtesi birisi gerçeği, o filmde işte, İsa efendimizin bu 

olaydaki bu hali canlandırmaya çalışılmış. isa efendimizin 12 Havari 

sini gerçek havarisi kabul ederiz 13. yü hain olarak biliriz. Bir atomda 

elektronlar yörüngelerinde, 2 tane 3 tane olabilir, fakat en son dıştaki 

yörüngede ki elektron, diğer elementlerin elektronları ile, moleküller 

bayağı kuracak olan, geçişken elektron dur. işte 13. Havari 2 farklı 

elementteki bağlantıyı kuracak olanö 13ç elektronu daö İsa 

efendimizin havarileri arasındadır, elektronları arasındadır. Fakat o 

dış yörüngededir, ve genellikle tek bir tane olur, irregulaallar hallerde 

olabilir. Her atomda, çoğunlukla O, çekirdekten kolayca koparılabilen 

elektron dur, O yüzden, İsa Efendimiz, Beni en çok kim seviyor 

deyince, Yudas En çok ben seviyorum demiş. Evet gerçekten de en 

çok seven o, ve hatta o kadar ki, ona en çok benzeyen o, Aynısının 

tıpkısı isa Efendimiz gibi. Hz isa dediki: Korkarım ki, üzülürüm ki, 
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bizden ilk ayrılacak olan sen sin demiş ona. Çünkü atomdan ilk 

ayrılacak elektron, en sondaki 13. elektron olduğunu biliyor, bizden 

ilk ayrılan kopan elektron sen olacaksın diyor. judas (Yudas) Bunun 

böyle olduğunu anlamıyor işte. Bir atomdan en kolay koparılan 

elektron,dış yörüngedeki yani çekirdekten uzak olan elektron, çünkü 

o'nun çekim kuvveti, dışdaki yörüngede olduğu için Zayıftır, kolay 

koparılır. Durum Böyle olduğu için, İsa efendimizin atom yapısından, 

ya da Güneş sisteminden ilk kopan elektronu (Judas yani Yahudi olan 

Havari)dir. ondan ilk ayrılan elektronu dur, fakat İsa Efendimizi en çok 

seven, ona en çok benzeyen, ve İsa efendimizin elektronların dan 

birisidir, O da dışlanamaz, o elementin elektronlarından birisidir. 

işte Kral Philipus Haçın üstüne Tanrı yazaraktan demek istiyor ki işte, 

Haşa ve kella,  

"tanrıyı çarmıha gerdim ve öldürdüm" demek istiyor. 

Haç takan ve ona tapan bütün Hristiyanlar gavur dur, kitaba inanan 

filan değildir, haç takmak demek, İşte onu öldüren Judosa yada Kral 

Philipusa tapmak demektir. Onun öldürdük, Hani TANRIYDI? onu yani 

TANRINIZI öldürdük manasındadır. Evet Yahudilerin konuştukları 

analaştıkları, Hz isa nın yerini sorduklari kimsenin Hz İsa mı, Yoksa 

Jahuda mı olduğunu bilmiyorlardı, ikisi aynı, o yüzden hangisi İsa ve, 

hangisi havari Juda bilmiyorlardı. Anlaşma yaptıkları aslında Juda degil 

Hz İsa idi. judas ise, feda edilen dublör idi. ayrılan elektron onlar 

santral ki onu işaret ettiği yerde İsa ve Halbuki gösteren İsa idi 

çarmıha gerdiler Ve Tanrı öldürdük dediler Halbuki elektron, 

Ataomun en son yörüngesindeki kopan elektron, geçişken elektron. 

çekirdeğe yakın olan elektron, en zor koprarılan elektron dur. Atomun 

kendi içinde, Proton, nötron ve elektron bulunur, Protonu koruyan, 

elektronlardır. 

işte Peygamberimiz de Hz. Ömer efendimize sormuş: 

"Beni ne kadar seviyorsun ya Ömer?" demiş. 

Hz Ömer'de 

"Anamdan Babamdan çok seviyorum" demiş,  

Peygamber Efendimiz de: 
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"Beni canından daha çok sevmedikçe, iman etmiş olamazsın" demiş. 

 

Protonu korumak için, anandan, babandan, canından çok sevmek 

zorundasın, en çok seven en uzaktaki, en kolay Koparılan Fedai olan 

elektrondur. O'nun yoluna canını feda eden elektron gibidir. 

 

Hz. İsa Efendimiz, o olaydan sonra Meryem annemizle birlikte, TANRI 

dağlarına, Tanrı Dağlarının eteğine kaçmıştır. O gün kutuplar terstir, 

bugünkü gibibir değildir, ilk "Star Gate" Deltoid, Tanrı Dağları’nda 

açılmıştır. 

 

INRI kelimesinin manası da, onların dili ile "Bu çarmıhta 

öldürdüğümüz, Nasıralı İsa, O'nu Öldüren, Yahudilerin kralı Yahuda" 

mânâsına geliyormuş, yani Yahudiler o gün yudasin hainliğiyle Tanrıyı 

öldürdük demek istiyorlar. İsa’ya öldüren değil de, ya da 

öldürülmesine sebep olan juda, Yani Yahudi judas a taptiklarını 

söylüyorlar, judası yani Haşı öpüyorlar, haini kutladıklarını söylüyorlar 

yani. 

 

Peygamberimiz Buyurdular : 

 

Mehdi bu ümmettendir ve Hazret-i İsa’ya imam olacaktır. Hayatım 

kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, çok sürmez Meryem oğlu 

İsa adil bir hakem olarak inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, 

cizye vergisini kaldıracak ve mal o kadar çoğalacak ki, onu kabul eden 

kimse bulunmayacak.” 

 

(Sahih-i Müslim, 6/532) (İmam-ı Suyûtî) 

 

Raşit Tunca makalesi sonu 

 

Schrems, 16 Temmuz 2021 Cuma akşamı, saat gece yarısını 39 geçe 

bu makale yazıldı bitti. 
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Alttaki Diğer Bilgiler 

 

internet aramasında Bulduğum Bilgilerdir: 

 

“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i hassıdır/özel ismidir. Kur’an’da -

besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir. 

 

İhlas suresinde yer alan, 

 

“De ki: O Allah’tır, birdir.” 

 

mealindeki ayet, Allah’ın kendine bu ismi taktığını açıkça beyan 

etmiştir. 

 

“İster Allah diye çağırın, ister Rahman, fark etmez, güzel isimler 

onundur...” (İsra, 17/110) 

 

mealindeki ayette de Allah lafza-i celal ile, Rahman ism-i celili 

arasında bir fark olmadığı, ikisinin de O’nun özel isimleri olduğuna 

işaret edilmiştir. 

 

Allah isminin “ELH” veya “VLH”den müştak olduğunu söyleyenlerin 

yanında, İmam Şafii gibi birçok büyük alimlere göre, bu isim 

mürteceldir / türetilmemiştir, sadece Allah için kullanılan bir özel 

isimdir. 

 

İlah, mabud manasına gelir. Bu kelime bu açıdan hem batıl ilahlar, 

putlar için kullanılır hem de hakikî mabud olan Allah için de kullanılır. 

“La ilahe illellah” sözcüğü bu iki hususu da içinde barındrımıştır. 

Fakat, Yüce Yaratıcı’yı sadece mabut vasfıyla değil, bütün sıfatlarını 

çağrıştıran bir unvanla zikretmek istediğimizde bunu Allah ismiyle 

yaparız. Çünkü, bu isim ancak böyle kapsamlıdır. 
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İlah ve tanrı kelimeleri, “Allah” lafza-i celalin yerini tutamaz. Bu 

sebeple, “tanrı” kelimesi ile “ilah” kelimesi birbirinin yerine 

kullanılabilir. 

 

Bir âyet-i kerimede, 

 

"En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua ediniz" (A'raf, 

7/180) 

 

buyurulur. Bu âyet, Cenab-ı Hakk’ın birçok isimlerinin bulunduğuna 

işaret etmektedir. Her birisi güzel ve ulvî mânâlar ihtiva eden bu yüce 

isimlere “güzel isimler” mânâsında “esmâ-i hüsnâ” denilmektedir. Bu 

İlâhî isimlerden bazıları şunlardır: 

 

"Vâhid, Evvel, Âhir, Zahir, Bari, Musavvir, Rahman, Rahîm, Hayy, 

Kayyum, Halim, Kerîm, Tevvâb, Rezzâk, Muhyî, Mümît." 

 

Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin tamamı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı 

âlimler esmâ-i hüsnânın bin kadar olduğunu beyan ederler. Nitekim, 

Peygamberimiz (a.s.m.) Cevşenü’l-Kebîr isimli hususî duasında 

Rabbine bin bir isim ve sıfatla niyaz etmektedir. Yine bazı ulema ise 

bu isimlerin dört bini bulduğu kanaatindedir. Bu isimlerin ise 

ekserisini sadece Cenab-ı Hak bilir. Bir kısmını melekler, diğer kısmını 

da meleklerle birlikte peygamberler bildiği gibi; mü’minler de 

Peygamberimiz (asm)’den öğrendikleri kadarıyla malûmat 

sahibidirler. 

 

İbnî Mâce ve Tirmizi gibi hadis kitaplarında esmâ-i hüsnâ hakkında 

rivayet edilen hadis-i şeriflerde Peygamberimiz (asm) bu isimleri bir 

bir zikretmekte ve faziletini bildirmektedir. Esmâ-i hüsnânın sayıldığı 

hadis-i şerifin baş kısmının meali şöyledir: 
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"Şüphesiz, Allah'ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. 

Muhakkak Allah tektir, tek olanı sever. Kim o doksan dokuz ismi 

sayarsa veya ezberlerse Cenab-ı Hak onu cennetle mükâfatlandırır." 

(İbni Mâce, Dua 10; Tirmizî, Dua 83) 

 

Ancak, bu müjdeye mazhar olmak için sadece isimleri sayıp 

ezberlemek kâfi gelmez. Bu İlâhî isimlerin içinde bulunan ve taşımış 

oldukları ulvî mânâları düşünüp, kâinat yüzündeki tecellî ve akislerini 

müşahede etmeyi de unutmamalıdır. Meselâ, Allah’ın Rezzak 

olduğunu bilip düşünerek rızık için endişeye kapılmamalı. Rızkı 

helâlinden aramalı, kanaatkar olmalı. Cenab-ı Hakk’ın sadece insanın 

kendisini değil, en küçük mikroptan file kadar, parmak kadar 

balıklardan tonlarca ağırlıktaki balinalara kadar milyarlarca canlının ve 

bitkinin rızıklarını hiç şaşırmadan, ihmal etmeden, en güzel bir şekilde 

ihsan ettiğini düşünüp tefekkür etmek Rezzâk ismini okumanın bir 

cihetidir. 

 

Cenab-ı Hakk’ın isimleri tevkîfîdir, yani semavîdir. Bu isimlerin büyük 

bir kısmı Kur’ân-ı Kerim’de zikredildiği gibi, geriye kalanlarını 

Peygamberimiz (asm) bildirmektedir. 

 

Peygamberimiz (a.s.m.) de zikretmiş oldukları isimleri Rabbinden 

öğrenerek bildirdiğine göre, Cenab-ı Hak için bu isimlerin 

kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Yani, Allah sadece Kur’ân’ında 

bildirdiği ve Habib’ine öğrettiği isimleriyle kendisine niyaz edilmesini 

istemektedir. Başta mealini verdiğimiz âyet-i kerime bu mânâya işaret 

etmektedir. 

 

Cenab-ı Hakk’ın, söylendiği zaman kalb ve gönülleri dolduran ve 

kâinatı mânâlandıran “Allah” ismi-i celâli ve doksan dokuz mübarek 

ismi ve sıfatları bulunuyorken, Onu başka uydurma isimlerle anmak 

ne kadar yakışıksız bir hareket olduğu açıktır. Bunun yanında ilah 

kelimesine karşılık gelen farklı dillerdeki isimlerin kullanılması da 
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caizdir. “Ya ilahi” anlamında “Tanrım” ifadesi kullanılabilir. 

 

Buna göre “tanrı” kelimesi “Allah” lafzının yerini tutmaz. Ancak kişi 

isterse Allah’ı niyet ederek, bir yaratıcıyı kasdederek, İlah ya da Tanrı 

diyebilir. 

 

Tanrı dağı nerede? Tanrı dağları nerede bulunur? 

 

Tanrı Dağları, (İngilizce ‘Celestial Mountains’), Orta Asya’da bulunan 

büyük dağ sistemlerinden birini oluşturan sıradağlar. Nihat Atsız’ın 

“Kürşad’ın narasıyla indik Tanrı Dağı’ndan/Ruhumuzu doldurduk, 

Orhun kaynağından/Bu kaynaktan içenin yüreği tunç olur/Türk’e 

kefen biçenin ölümü korkunç olur” dizelerini yazarak hayranlığını dile 

getirdiği Tanrı Dağı, bugünkü siyasi coğrafya dikkate alınırsa, 

Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin’in Sincan Otonom 

Bölgesi’nin merkezi kısımlarına yayılır.Tanrı Dağlarının 1,000,000 

km2’lik alanı kapladığı hesaplanmıştır. 

 

Tanrı Dağları, (İngilizce ‘Celestial Mountains’), Orta Asya’da bulunan 

büyük dağ sistemlerinden birini oluşturan sıradağlar. 

 

Bugünkü siyasi coğrafya dikkate alınırsa, Özbekistan, Kazakistan, 

Kırgızistan ve Çin’in Sincan Otonom Bölgesi’nin merkezi kısımlarına 

yayılır.Tanrı Dağlarının 1,000,000 km2 lik alanı kapladığı 

hesaplanmıştır. 

 

Kuzeyde Çungar ve Güney Kazakistan düzlükleri, güneydoğuda Tarım 

Havzası, güneybatıda Hisar ve Alay Sıradağları ile sınırlanır. 

 

Tanrı Dağlarını Pamir Dağ Sisteminden Hisar Vadileri ayırır. 

Tanrı Dağları Palaeozoik Çağ’da (540-245 milyon yıl önce) kristalin ve 

sediman kayaçlardan oluşmuştur. Bölgenin kuzey ve doğu kısmı 

Palaeozoik başlarındanki dağ oluşumları sırasında kıvrılarak 
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yükselmiştir. Güney ve Batı kesimler ise metamorfoza uğramış 

sediman kayaçlar olup volkanik oluşumlar nadirdir. Bölgenin 

kıvrılması Palaeozoik’in geç dönemlerine rastlar. 

 

Tanrı Dağları yaz ve kış büyük ısı farkları ile karakteristik şiddetli kara 

iklime sahiptir. Karakteristik olan kuraklık kendini çevreleyen çöller ve 

kurak bölgelerde belli eder. Bu alanlar yılda ortalama 2,500 saatlik 

güneş ışığı absorbe etmektedir. Dağlarda yükseklik arttıkça, iklim 

gittikçe soğur. Daimi donmuş topraklar 3,000m yükseklikten sonra 

yaygındır. Atlantik Okyanusu’ndan gelen hava kütleleri yağışlarını batı 

ve kuzeybatı Tanrı Dağları eteklerine (2700-3000m) bırakır (710-

790mm). Doğu ve İç Tanrı Dağlarında toplam yağış oranı azalır. Güney 

Tanrı Dağlarında en fazla yağış Mart-Nisan aylarındadır. Burada yaz 

mevsimi kurak geçer. Batı ve Kuzey Tanrı Dağlarında yağış çoğunlukla 

Nisan-Mayıs aylarındadır. İç ve Doğu Tanrı Dağlarında ise yağış yaz 

aylarındadır. 

 

Isı, Tanrı Dağlarında yüksekliğe göre çok değişim gösterir. Dağ 

eteklerinde yaz ayları sıcak geçer. Temmuz ayında ortalama ısı 23 °C 

ye ulaşır. İli çöküntü havzasında 34 °C, iken Tanrı Dağlarının 3,300 

m’lik kesimlerinde +5 °C ye düşer. Bu bölgelerde yaz boyunca geceleri 

don olayına rastlanır. 
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Erkeklerde Görülen Kısırlığın Sebeblerinden Biriside Testislerine 

Darbe Almak 

 

Erkekler günlük hayatlarında çarpma ve düşmeler sırasında, özellikle 

de spor maçlarında penise darbe alma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu 

durum kalıcı bir zarar getireceği düşüncesiyle birçok erkeğe endişe 

verir. 

 

Penisin ve penis çevresinin alınan darbeden zarar görüp görmemesi 

öncelikle alınan darbenin şiddetine bağlıdır. 

 

Her türk gencinin en az bir kere yaptığı şey. travma gerçekleşir 

gerçekleşmez oradakilerden biri "olum git işe lan, acısı geçer, hem 

bak bakalım alet çalışıyor mu" gibi garip bir cümleyle sizi en yakın 

ağaç ya da duvar dibine yönlendirir. arkamız top sahasına dönülerek 

acı içinde işenir. idrarda kan yoksa problem yoktur, maça devam 

edilir. kan varsa hemen eve gidilip anne babaya haber verilmeli ve 

hastaneye koşulmalıdır.  
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Penise gelen bazı darbeler ağrı şoku yaratacak kadar şiddetli olabilir. 

Penise bir darbe geldiğinde halk arasında söylenen işemek, zıplamak 

gibi hareketleri uygulayarak darbenin etkisini geçirmek mümkün 

olmaz. Ağrı kuvvetliyse ve uzun sürüyorsa, ağrı kesici ilaç alınarak sırt 

üstü pozisyonda bir süre dinlenilmesi gerekir. 

 

Testise gelen darbelerin bazıları, yaşanan geçici acının ötesinde, 

bölgeye fiziksel zarar vermiş olabilir. Çok sert darbeler yumurtanın 

içinde ya da yumurta zarının yırtılmasıyla yumurta zarında 

kanamalara yol açabilir. İçeride kanama olduğunu, yumurtanın 

şişmesinden ve bölgenin morarmasından anlamak mümkündür. 

 

Darbe sonucu kanamalar tedavi edilmezse, penisin sertleşmesiyle 

görevli dokular zarar görebilir ve bu nedenle peniste eğrilik gibi 

sorunlar ortaya çıkabilir. Kanamalar iyileşirken oluşabilen 

kireçlenmeler de peniste eğrilme ile sonuçlanabilir. Penis eğriliğinin 

tedavisi ise darbe sonrası yapılacak tedaviden daha uzun ve zorlu 

olacaktır. 

 

Bu nedenlerle, testislerde, özellikle de testisin iç bölgesinde kanama 

olduğunun işaretleri görülürse mutlaka hemen bir üroloji uzmanına 

gidilmeli ve tedaviye başlanmalıdır. 

 

 

ÖRNEKLER 

 

merhaba hocam testislerime top çarptı sağ testis şişti ve yukarı çıktı 

hastaneye gittim ultrasyon çekildi kan ve idrar tahlili yapıldı hersye 

normal çıktı ama 3 gündür sağ testis assagi inmedi sıkıntı... 

 

merhaba hocam doppler ultrason yaptırdım 2. kez yine temiz çıktı 

testis arkasında ufak bir bezelye tanesi gibi sisiklik var doktor geçer 

dedi ultrason da çıkmadığını göre rahat olabilir miyim 
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merhaba hocam.ben testislerime top çarpmasından dolayı küçükken 

ameliyat oldum ve bir tane testisimden darbe alan yeri kesip aldılar 

ve geri kalan kısmı aynı yere diktiler ebat olarak aralarında pek bi... 

 

merhaba hocam testislerime top çarptı sağ testis şişti ve yukarı çıktı 

üroloji uzmanına muayene oldum ultrason çekildi kan ve idrar tahlili 

yapıldı herşey normal çıktı ama 3 gündür sağ testisim yukarıda... 

 

Merhaba Hocam. 18 yaşındayım ve top oynerken, top testislerime 

sert bir şekilde çarptı. Çok büyük bir acı yaşadım ve olay olduktan 5-6 

saat sonra solda bulunan testisimin küçüldüğünü fark ettim. Diğer... 

 

sevgili hocam benim testislerimde 2 tane top olması gerekirken 3 

tane var.. Bu sonradan gelen büyük ve sert el ile müdahale edince 

küçülüyor bu benim psikolojimi çok bozdu lütfen bana yardım edin.. 

şimdiden... 

 

Merhabalar, ben 10 yaşlarındayken top testislerime değdi. şiştiği için 

babam doktora götürmüştü. doktor baktı ve biraz yukarda dedi. elle 

düzelltiğini söyledi. ayaküstü hemen gönderdi. ancak şuan 22 

yaşındayım... 

 

Testis Torsiyonu 

 

Testislerin torbaya(skrotum) uzanımını sağlayan ve spermatik kordon 

denilen kılıfın çevresindeki kas ve zarlardaki yetersizliğe bağlı olarak 

kendi etrafında dönmesi durumuna ‘Torsiyon’ denir. 

Testis torsiyonu, genellikle çocuklarda ve genç erkeklerde olabilir. 

Genellikle tek taraflıdır. Bazen hiçbir neden yokken, hatta uyku 

esnasında oluşabilen bu durumda testisin kendi etrafında dönmesi 

sonucu damarlar da sıkışır ve testis dokularının beslenmesi bozulur. 
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Bazen de bisiklet kullanımının testislerin alt kısmına yaptığı travmanın 

da torsiyona yol açabileceği görülebilir. Böyle bir durum testislerde 

şiddetli ağrı, şişkinlik, kızarıklıkla ortaya çıkar. Hele de çocuklar, 

ağrının şiddeti nedeniyle testislerini muayene bile ettirmek 

istemezler. 

 

Testisin kendi etrafında tam bir tur atarak dönmesi mümkündür. 

Böyle bir durumda testise kan akımının tamamen durması nedeniyle 

dokuların geriye dönüşümsüz bozulması riski olur. Bu nedenle 

doktora acil başvuru 6 saat içinde olmalıdır. Tanı genellikle fizik 

muayeneyle konulur ama renkli Doppler ultrasonografi yöntemiyle 

tanıyı daha da objektif olarak koymak en doğru yaklaşımdır. 

 

Testis torsiyonunun tedavisi acil ameliyattır. Ameliyatta torsiyone 

(dönmüş olan) testis normal durumuna getirilir, nüks etmesini 

engellemek içinde cerrahi dikiş yöntemleriyle torbaya tespit edilir. 

Ameliyattan sonra testisle ilgili herhangi bir risk kalmaz. 

 

Eğer ameliyat için çok gecikilirse ve testis dokuları bozulursa testis 

tamamen morarır ve işlevini yitirir. O zaman testisi ameliyatta çıkarıp 

almak gerekir. Aksi takdirde işlevini yitiren testis, diğer testiste de 

bozulma riski oluşturarak çocuk sahibi olma şansını ortadan 

kaldırabilir. 

 

Dahası ileri yaşlarda bu testisten tümör gelişme riski de vardır. 

 

Buradaki kaygı tek testisli kalmanın cinsel hayatı veya üreme 

fonksiyonunu nasıl etkileyeceğidir. Çok net ifade etmek isterim ki, tek 

testisli bir insanın cinsel hayatı da üreme fonksiyonu da iki testisli bir 

insandan farklı olmayacaktır. Tek fark o kişinin kalan testisini 

kollaması gerekliliğidir. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta tek testisli kalan insanların 
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kavga ve dövüşlerden, o bölgeye gelebilecek travmaya neden olacak 

sporlardan uzak durmasıdır. 

 

Sağlıkla... 

 

Bisiklet kullanımı testisi döndürebilir 

 

ANTİDEPRESANLARI UZUN SÜRE KULLANMAYIN 

 

Soru: Emre Bey, Kelebek’teki yazılarınızı okuyorum ve verdiğiniz 

yararlı bilgiler için size çok teşekkür ederim. 

 

Ben 38 yaşında, evli ve iki çocuk sahibi bir erkeğim. Birçok erkek gibi 

benim de erken boşalma sorunum var. Daha ön sevişme biter bitmez 

ya da ilişki esnasında hemen boşalıyor, eşime zevk veremiyorum. 

 

Tam üç kez üroloğa göründüm. Bana antidepresan kullanmamı 

önerdiler ve bir iki gün içerisinde seksin bu kadar zevkli olduğunu 

anlayacak kadar (15-25 dakika) boşalma zamanım oldu. Birkaç kutu 

kullandım ama bana fazla kullanmamamı önerdiler. 

 

Uzun zaman geçti hala erken boşalma sorunum var. Arada bir tekrar 

antidepresan aldığım zaman boşalmam gecikiyor. Antidepresan 

kullanmaya devam edersem ne olur? 

 

Bu köşeye en sık gelen soru erken boşalma sorunu. O nedenle daha 

önce yazdıklarımı tekrarlıyor gibi oluyorum. Anlayışla karşılayacağınızı 

umuyorum. Erken boşalma günümüzde nedeni hala tam olarak 

açıklanamayan bir durumdur. 

 

Son yıllarda organik bazı nedenlerin etkili olduğu düşünülmekle 

birlikte hala yaygın görüş psikolojik kaynaklı olduğudur. Bu nedenle 

de tedavide antidepresan ilaçlar kullanılabilir, yararı da görülebilir. 
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Nitekim sizde işe yaramış. Bu ilaçların kullanımı depresyonu azaltmak 

amacıyla değil ejakülasyon(boşalma) fizyolojisini de etkilemeleri 

nedeniyledir. Ancak ben de size bu ilaçları uzun süreli kulanmamanızı 

öneriyorum. Çünkü uzun süre kullanıldığında bu kez de sertleşme 

sorununa neden olabilir. Önerim konuyla ilgili bir psikolog veya 

psikiyatrist desteğini de alabileceğinizdir. 

 

Umuyorum bir iki sene içinde yeni bir ilaç piyasaya çıkacak ve 

tedavide önemli bir aşama sağlanacak. 

 

EĞRİLİK NEDENİYLE TEDAVİ OLMALISINIZ 

 

Soru: Sayın Hocam geçen günkü yazınızdaki penis kırılmasına benzer 

bir şey bende iki yıl önce oldu. Penisimin yan tarafında bir morluk 

oldu ve iki haftada geçti. Daha sonrasında penisimde eğrilik ve 

sertleşmede de sorunlar başladı. Ne yapmam lazım, tedavi için çok 

mu geç kaldım? 

 

Öncelikle bunun penis fraktürü (kırılması) olup olmadığını üroloji 

uzmanının değerlendirmesi ve doğru tanı konması gerekmektedir. 

 

Eğer iki yıl önce kırılma olduysa ama bu çok küçük bir yırtılma idiyse 

ve cinsel hayatınızı çok olumsuz etkilemediyse şanslı olduğunuzu 

söyleyebilirim. Sanırım gerek eğrilik gerekse sertleşme sorunu 

nedeniyle tedavi olmanız gerekecek. Bu bir ameliyat da olabilir. 

 

HİPERTANSİYON İLAÇLARI İLE VİAGRA’NIN İLGİSİ YOK 

 

Soru: 62 yaşındayım sekiz yıllık hipertansiyon hastasıyım. Dört yıl 

önce enfarktüs geçirdim, şu an hiçbir şikayetim yok. 

 

Sertleşme problemi nedeniyle cinsel hayatım çok bozuldu. Viagra 

denemek istedim ama hem tansiyonum, hem de enfarktüs geçirdiğim 
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için kullanırsam çok tehlikeli olacağı söylendi, ben de kullanamadım. 

Tedavi olabilir miyim, yani Viagra kullanabilir miyim? 

 

Size kimin çok tehlikelidir dediğini bilemiyorum. Eğer içinde nitrat 

maddesi içeren ilaç kullanmıyorsanız, kardiolojik kontrollerinizi de 

düzenli yaptırıyorsanız PDE 5 inhibitörü ilaçları (Viagra, Levitra, Cialis) 

kullanabilirsiniz. 

 

Kardioloğunuzun da bilgisi dahilinde bu ilaçları kullanabilirsiniz. Bu 

konuyla ilgili yapılan birçok bilimsel araştırma, gerek hipertansiyon 

hastalarında gerekse akut dönemi geçmiş (3-6 ay) eski enfarktüslü 

hastaların bu ilaçları güvenle kullanabileceğini kanıtlamıştır. Eğer bu 

tedaviyi tercih etmezseniz, penise yapılan enjeksiyonları 

deneyebilirsiniz veya penis protezi taktırabilirsiniz. 

 

HAYATIMIN ilk büyük acısını ve ilk büyük korkusunu lise birinci 

sınıfta yaşadım. 

 

İzmir Namık Kemal Lisesi’nde futbol oynuyorduk ve bir arkadaşımın 

topu ıskalayan tekmesi parça etkili bir el bombasına dönüşerek 

hayalarımda patladı. 

O zamanlar terbiyeli bir çocuktum ve bacaklarımın arasında sarkan o 

iki şeyden “Hayalarım” diye söz ediyordum. 

Sonraları onlarının adının “t...k” olduğunu öğrenecek ve tabiatıyla 

hayatımın geri kalan kısmında ve özellikle de ikili mahrem ilişkilerde 

her organımı gerçek adıyla telaffuz etmenin özgürlüğünü 

yaşayacaktım. 

O günden beri “T”a, “T” diyorum. Her yazıda dedektif titizliği ile 

dilbilgisi hatası arayan okuyucularıma duyduğum saygıdan dolayı ve 

onlar da iki tane olduğu için de sonuna “lar” ekini eklemeyi de 

unutmuyorum. 

 

HAYALARDA PATLAYAN BOMBANIN İLK PARÇA ETKİSİ 
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Parça tesirli bomba hayalarımda patladığı an ilk etkisi şöyle oldu: 

Önce gözlerim karardı. Sonra o karanlık içinde yıldızlar yanıp sönmeye 

başladı. 

Bunu da, o güne kadar hayatım boyunca hiç tatmadığım bir ağrı izledi. 

O yaşlarda genellikle ağrılar geçicidir ama hayalarda patlayan parça 

tesirli bombanın kalıcı etkileri de olabilir. 

Mesela “erkekliği kaybetmek...” 

Burada bir parantez açıp size teknik bilgi vereyim. 

O yaşlarda erkeklik en kıymetli şeylerden biridir. Ama yıllar geçtikçe 

kıymetlenen tek şey şarap değildir. 

Mesela, “erkeklik” dediğimiz şey de, ileriki yaşlarda daha kıymetli hale 

geliyor. 

Bunda şaşılacak bir şey de yok tabii. Azalan ve nadirleşen şeylerin 

kıymetinin artması sadece sanat ürünleri için geçerli bir ekonomi 

kanunu değildir. 

 

BABAMA AÇIKLIYORUM ERKEKLİĞİMİ KAYBETTİM 

 

İlk tecrübesini futbolda yaşadığım bu hayat tecrübesini, daha sonra 

sırasıyla, mahalle kavgaları, ziyarete gelen bebekleri seveceğim 

derken yediğim tekmeler, en sonra da Tansu’nun fırlattığı çeşitli 

objeler sayesinde çeşitli defalar tattım. 

Hayalarda patlayan parça tesirli objelerin ağrı etkisi, üç ile beş dakika 

arasında geçer. 

Ancak erkekliğinizi kaybettiğiniz korkusu o kadar çabuk geçmez. 

O gece babam eve geldiğinde ona bir not gönderdim ve kendisini 

odada beklediğimi söyledim. 

Hep açıksözlü bir çocuk oldum, babam elinde rakı kadehi ile yanıma 

geldiğinde sıkıntımı en direkt cümleyle anlattım: 

“Baba galiba erkekliğimi kaybettim...” 

Babam, şehvetini tamamen kaybetmiş sakin bir belagatle söylediğim 

bu sözlerden hiç etkilenmediğini açıkça belli etti. 
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Sadece “Göster bakayım” dedi. 

 

BABAM ‘GÖSTER BAKAYIM’ DEDİ VE TEŞHİSİ KOYDU 

 

Tahmin edersiniz, biraz yaşım nedeniyle, daha çok da korku yüzünden 

iyice küçülen şeyi bulup göstermek çok kolay olmadı. 

Babam şöyle bir baktı ve anında teşhis koydu: 

“Merak etme hiçbir hasar yok. Gençliğimde futbol oynarken benim de 

çok başıma geldi.” 

Yine de beni rahatlatan şey, babamın bu sözleri değil, ertesi gün 

bizzat kendi imkanlarımla ve tabii ki elimle yaptığım eksperimental 

birkaç hareket oldu. 

Erkekliğimi kaybettiğim gün, yeniden bulduğum gün oldu. 

 

Bir erkeğin hayatla ilgili en derin felsefi sorusu 

 

NAMIK Kemal Lisesi bahçesinde yaşadığım bu ilk hayat tecrübesi 

bende hayatın anlamı 

ve anatomi ile ilgili çok felsefi bir soru bıraktı. 

“İnsanoğlunun bekasını sağlayan, tabii onun yanında başka şeyler de 

sağlayan bu kadar kıymetli bir organ, nasıl olur da, bu kadar 

korumasız bir konumda olabilir.” 

Meğer bu soruyu soran bir tek ben değilmişim. 

Geçen hafta büyük dikkatle okuduğum bir kitap, kafamdaki bu 

sorunun cevabını arıyordu. 

Affedersiniz, kitabın ilginç 

bir adı var. “Penisin şekli neden öyle”. 

Yazarı, Jesse Bering adlı Amerikalı bir gay psikiyatr. 

Sakın gay dediğime bakıp beni homofobik sanmayın. 

Adam kendini böyle tanımlıyor. Hayalarımda patlayan toptan sonra 

benim sorduğum soruyu yazar şöyle soruyor: 

“Doğanın böyle sarkık yerleştirilmiş bir genetik bankaya bu kadar çok 

yatırım yapması tuhaftır...” 
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Bunları söylüyor ama onların niye aşağı doğru sarktığı ve bu kadar 

korumasız olduğunu yeterince açıklayamıyor. 

Ama niye içeride değil de dışarıda oluğunu bir tür hava raporu ile 

açıklıyor. 

 

Erkeğin testislerine bakıp hava tahmini yapabilirsiniz 

 

KİTAPTAN öğrendiğime göre, affedersiniz, “akıllı sperm” onu taşıyan 

erkekten daha “cool” bir arkadaş. 

İnsan bedeni 36.5 veya 37 dereceyi severken, 

akıllı bir sperm 34 dereceyi tercih ediyor. 

Spermler iklim değişikliklerine aşırı tepki gösteren bir özelliğe sahip. 

İçinde dışarı çıkmak için hep hazır beklediği odanın sıcaklığı 37 

dereceye çıktığı takdirde 50 dakika sonra bayılıyorlar. En dayanıklıları 

ise ancak iki buçuk saat ayakta kalabiliyor. Kitapta yok ama ben 

soruyorum. 

Acaba kadınların “cool” yani serin duruşlu erkekleri beğenmelerinin 

ardında, akıllı spermin serin havayı sevmesinin etkisi var mıdır... 

Kitabın anlattığına göre, testisler, ortam ısısı ayarlayan güneş 

panelleri gibi hareket ederler. O nedenle basit bir termometre olarak 

bile görülebilirler. Evet testislerinize bakarak hava tahmini 

yapabilirsiniz. 

 

Kremaster kasını fitness hocası nezaretinde geliştirebilir misiniz 

 

TESTİSLER Brezilyalı sanatçı Ernesto Neto’nun eserlerindeki gibi, 

yukarıdan aşağı sarkan varlıklar olmakla birlikte, hep de böyle 

kalmıyor. 

Testisleri yukarı çeken bir kas var ve adı “kremaster”... 

Meraklı yanım kitapta şu sorunun cevabını aradı ama bulamadı. 

Her türlü tekmeye açık bu çift taşımızı korumak için bu kaslarımızı 

nasıl kuvvetlendirebiliriz... 

Haftada en az 4 gün hoca nezaretinde biseps kaslarımı geliştirmeye 
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uğraşıyorum. 

Ağırlığı kaldırırken hoca bana yardımcı oluyor. 

Peki kremaster kasını ne yapacağız... 

Erkek hocayla çalışsanız tuhaf bir manzara ortaya çıkabilir. 

Kadın hoca ile çalışsam, benim için sorun olmayabilir ama hoca ne der 

bilemem... 

İşte bu yüzden kremaster 

kasları, gövdemizin en yalnız, 

en hüzünlü ve en merhamet 

edilecek kaslarıdır. 

 

‘Pazar sevişgeni’ değilseniz neden geceleri sevişirsiniz 

 

EĞER tembel ve sıradan bir ‘pazar sevişgeni’ değilseniz, mutlaka cuma 

öğleden sonraları sevişirim gibi alelade prensipleriniz yoksa, normal 

bir insansınız demektir. 

Yani benim de bir zamanlar yaptığım gibi, gece sevişmeyi tercih eden 

insanlardan birisiniz. Hiç düşündünüz mü bu neden böyledir. Kitaptaki 

açıklama şu: 

Gece, sevişmenin mahremiyeti daha kolay sağlanır. 

Ava çıkmış alfa erkeği terminatörlere yem olmazsınız. 

Spermler, dolayısıyla testisler de geceyi sever. 

 

Erkeği Allah yarattı ama testisleri Darwin’e mi bıraktı 

 

BAZI araştırmacılara 

göre, testisler fazla 

evrim göstermemiş ve hep aslına sadık kalmışlar. 

Bu tezlerini ispatlamak için de şöyle tuhaf bir argüman kullanıyorlar. 

“Çünkü, eğer evrim geçirselerdi, daha gösterişli ve daha da sarkar 

hale gelmeleri gerekirdi. 

Üstelik kadınların da bu gösterişli testis torbaları ile gezen erkeklere 

daha çok ilgi göstermeleri beklenirdi.” 
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Oysa böyle bir şey yok. 

Evrim geçirdiğini ileri süren “Testis Darwincileri” ise, daha da tuhaf 

şöyle bir iddia ortaya atıyorlar: “Testisler, tavus kuşunun tüylerine 

benzer bir evrim göstermişlerdir.” 

Acaba erkek tavusun kuyruğu gibi rengârenk açılan testislerimiz 

olsaydı nasıl bir şey olurdu... 

Fellini’nin ‘Amarcord’ filminde karlar içinde kuyruğunu açan o 

tavusun yerine rengârenk testislerini açan bir erkeği hayal edebiliyor 

musunuz... 

Ben edemedim. 

 

Futbolcular frikik atılırken neden önlerini kapatırlar 

 

SIRADAN ve sığ bir kafa mutlaka işe şu soru ile başlardı: “Beyin mi 

daha kıymetli bir organdır, yoksa testisler mi...” 

Zeki ve normal bir erkeğin bu soruya vereceği cevap ise çok açıktır: 

Tabii ki testisler... 

Futbolcular da zeki ve çevik insanlar olduğu için mantığın emrettiği bu 

hareketi yaparlar. 

Sanmayın ki hemen birbirinin üstüne gelerek, o iki şeyin üzerine 

kapanan eller, içgüdüsel bir refleksle hareket eder. Hayır son derece 

şuurlu bir tercihin sonucudur. 

Şimdi top sizde... 

 

Erkeklerde kısırlık sebepleri 

 

Op. Dr. Seval Taşdemir, 'Eşlerin kontrole birlikte gelmelerini istiyoruz, 

'Erkek adam kısır olmaz' demesinler, erkekler de kontrollerini ihmal 

etmesinler' diyerek uyarıyor. 

 

Erkek üreme sağlığını; hormonlar, sperm üretimi, sperm kanallarında 

spermin taşınması ve cinsel fonksiyonlar etkiliyor. Bunlardan herhangi 

birindeki bozukluk, infertiliteye (kısırlık) neden oluyor. 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
318 

 

 

Ferti-Jin Tüp Bebek ve Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezi Klinik 

Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. 

Seval Taşdemir erkek kısırlığının nedenlerini anlattı: 

 

1-Kriptorşizm (inmemiş testis) 

 

Doğumda veya doğumdan sonra en geç bir yıl içinde testisler 

skrotuma (yumurtalık torbasına) iner. Testislerin her ikisinin veya bir 

tanesinin skrotuma inmemesi, kriptorşizm olarak adlandırılır. Bu 

vakalarda karın içinde yukarıda kalan testisler daha yüksek ısılara 

maruz kaldıkları için sperm üretimi bozulur. 

 

Vegan olmak kısırlık mı yapıyor? 

 

Çift taraflı inmemiş testis vakalarında azospermi (menide hiç spermin 

olmaması) görülebilir. İnmemiş testis vakalarında ileride testis 

tümörü gelişme ihtimali de fazladır. Testisler 1-2 yaşları arasında 

cerrahi ile yumurtalık torbasına indirilirse, ileride üreme sağlığı 

olumsuz etkilenmez. Erken tedavi edilmemiş vakalarda, yardımcı 

üreme teknikleri ile çocuk sahibi olunabilir. 

 

2- Testis Tümörleri 

 

Testis tümörü nedeni ile tedavi gören erkeklerde infertilite sık 

görülür. Kemoterapi için kullanılan ilaçlar ve radyoterapi, sperm 

üretimini olumsuz etkiler. Bu vakalardan tedavi öncesinde alınan 

sperm örnekleri dondurularak saklanır. 

 

3- Testiküler Travma (yaralanma)  

 

estislerde meydana gelen yaralanmalar, infertilite ile sonuçlanabilir. 

Travma sonrası testislerde bulunan sertoli hücreleri, kan dolaşımına 
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karışarak anti-sperm antikorlarının oluşmasına ve bu da kısırlığa yol 

açar. 

 

4- Varikosel 

 

Varikosel, skrotumda (yumurtalık torbası) ve testislerin etrafında 

oluşan varisli damarlardır. Genişlemiş damarlar erkeklerin yüzde 

15'inde görülür. Her varikoseli olan erkek infertil değildir fakat 

infertilite nedeni ile değerlendirilen erkeklerin yaklaşık üçte birinde 

varikosel vardır. Spermatik damarların kapakçıklarının olmaması veya 

çalışmaması nedeni ile kan geriye doğru kaçarak göllenir. 

 

Bu, vakaların yüzde 90'ında sol tarafta görülür. Varikosel; kan 

akımının yavaşlamasına bağlı olarak skrotumda ısı artışına neden 

olarak, sol böbrek üstü bezinden gelen ters yöndeki kan akımı 

testislerin yüksek düzeyde toksik atıklara maruz kalmasına neden 

olarak, üreme hormonlarının dengesinin bozulmasına neden olarak 

infertiliteye yol açar. Varikoselden şüphelenildiğinde Doppler 

Ultrasonografi incelemesi ile tanı kesinleştirilir. 

 

5- Enfeksiyonlar 

 

Üreme organlarındaki enfeksiyonlar infertiliteye yol açabilir. Gonore 

(bel soğukluğu), tüberküloz ve bazı bakteriyel enfeksiyonlar sırasında 

meydana gelen iltihabi reaksiyonlar üreme kanallarında tıkanıklıklara 

yol açar. Bakteriyel enfeksiyonlar sperm hareketini bozarak ve 

gelişmekte olan sperm hücrelerine zarar vererek kısırlığa neden 

olabilir. 

 

Kabakulak özellikle geç yaşta geçirildiğinde testis tutulumu görülür ve 

kalıcı hasar oluşur. Cinsel temas yolu ile bulaşan ve oldukça yaygın 

olarak görülen klamidya, mikoplazma ve üreoplazma enfeksiyonları 

da sperm kalitesini bozarak infertiliteye neden olabilir. Bu 
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enfeksiyonların erken tanı ve tedavisi önemlidir. 

 

6- Sistemik Hastalıklar 

 

Yüksek ateşli hastalıklar üreme sağlığını olumsuz etkiler. Yüksek ateş 

birkaç saat içinde sperm hücrelerine zarar verir. Yüksek ateşli hastalık 

geçiren bir erkekte yaklaşık üç-dört hafta sonra sperm sayısında ve 

normal yapıdaki spermlerin oranında azalma görülür. Böbrek ve 

karaciğer hastalığı olan erkeklerde üreme hormonları azalır. Böbrek 

hastalarında impotans, cinsel isteksizlik, sperm üretiminde azalma 

görülür. Özellikle sık diyalize giren hastalarda hormonal dengesizlik ve 

sperm üretiminde azalmaya rastlanır. Bazı alerjik reaksiyonlardan 

sonra da sperm kalitesinde bozulma görülmektedir. 

 

7- Üreme Kanallarında 

 

Tıkanıklık Üreme kanallarında meydan gelen tıkanıklıklar spermin 

dışarı çıkışını engeller. Enfeksiyonlar, yaralanmalar, cerrahi işlemler; 

kanallarda tıkanıklıklara neden olabilir. Bazı erkeklerde ise kanallar 

doğuştan yoktur. Her iki tarafta da tam tıkanıklığın olduğu 

durumlarda menide hiç sperm bulunmaz. 

 

8- Geriye Boşalma 

 

Ejakülasyon (boşalma) sırasında meninin mesaneye doğru geriye 

akmasıdır. Bu vakalarda boşalma sırasında bazen çok az meni dışarı 

akar bazen hiç akmaz. Bu durum diyabet (şeker hastalığı), multiple 

skleroz, mesane boynu yaralanmaları ve prostat ameliyatları 

sonrasında veya hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve depresyon 

tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu 

vakalardan alınan idrar örneklerinden spermler ayrıştırılarak aşılama 

yapılabilir. 
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9- Sinir Sistemine ait 

 

Nedenler Omurilik zedelenmeleri; ejakülasyonun olmamasına, 

ereksiyon (sertleşme) problemlerine, cinsel ilişkinin 

gerçekleşememesine ve sperm üretiminin azalmasına neden olur. Bu 

vakalarda elektrik uyarı ile ejakülasyon gerçekleştirilebilir. 

 

Genetik bozukluklar kısırlığa neden olabilir 

 

Cinsiyet kromozomlarındaki birçok bozukluk infertiliteye neden olur. 

Bu vakaların birçoğunda testisler ve sperm üretimi olumsuz 

etkilenmiştir. Cinsiyet kromozomlarını etkilemeyen genetik 

bozukluklar da infertiliteye neden olabilir. Bazı kas hastalıklarında, 

orak hücreli anemide, Akdeniz anemisinde ve mesaneye ait 

bozukluklarda infertilite sık görülür. İnfertilitenin eşlik ettiği diğer bir 

hastalık olan kistik fibroz vakalarında ise meni miktarı ve sperm sayısı 

azdır. Bu vakalarda sperm kanalları gelişmemiştir. 

 

Antibiyotik ve kemoterapi sperm üretimine zarar verebilir 

 

Çevresel faktörler ve yaşam tarzı üreme sağlığını şu şekilde etkiler: 

Sigara sperm sayısını, hareketini ve yapısını olumsuz etkiler. Sigara 

içen erkeklerin eşlerinde düşük ihtimalinin arttığı belirlenmiştir. 

 

Alkol, sperm üretiminin bozulmasına neden olur. Kronik alkolizm 

vakalarında testisler küçülür, testosteron üretimi bozulur. 

 

Uyuşturucu maddeler sperm kalitesini ve üretimini olumsuz etkiler. 

Bu maddeler hormonal dengesizliklere de yol açar. 

 

Antibiyotiklerin birçoğu, parazit ilaçları, depresyon, mide ülseri, 

hipertansiyon ve alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı 

ilaçların, erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. 
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Kemoterapi ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, sperm üretimine 

zarar verir. Bu ilaçların bir kısmının etkisi kalıcı olabilir. Kemoterapi 

öncesinde bu hastalardan ileride kullanılmak üzere sperm örnekleri 

alınarak dondurulabilir. 

Testislerde sperm üreten hücreler radyasyona çok duyarlıdır. 

Radyoterapi gören hastalarda sperm üretimi üç-beş yıl içinde tekrar 

başlayabilir. 

Yüksek ısı, sauna ve sıcak su banyoları sperm üretimini olumsuz 

etkiler. 

 

Üreme hormonların kontrolünde 

 

Üreme hormonlarının üretimi ve salınması hipotolamus, hipofiz bezi 

ve testisler tarafından kontrol edilir. Hipofiz bezinden LH (Luteinize 

edici hormon) ve FSH (Folikül stimüle edici hormon) salgılanır. Bu 

hormonların salınımını hipotalamustan salınan GNRH adı verilen 

hormon kontrol eder. Testislerde testosteron üretilir ve testosteron 

genital organlar dışındaki dokularda androjenlere (erkeklik hormonu) 

ve östrojenlere (kadınlık hormonu) dönüştürülür. Hipogonadotropik 

Hipogonadizm, Kalman Sendromu, İzole LH eksikliği, 

Hiperprolaktinemi veya Postpubertal Gonadotropin eksikliği de erkek 

kısırlığına neden olabilir. 

 

Derleme Makalelerim 

 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 02.09.2021 

 

Kaynaklar : 

Uzmantv 

Doktorsitesi 

Hürriyet Gazetesi 
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Milliyet Gazetesi 

Eksisözlük 
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Raşidi Tarikatında Seher Vaktinin Önemi Nedir? | Seher Vaktinde 

Tövbe | Gece vaktinin en hayırlı saati seher vakti midir? | Seher 

Vakti tam olarak ne zamandır? 

Seher vakti tam olarak ne zamandır? 

Seher vakti, fecri kazip (yalancı fecir) dediğimiz gökyüzünde bir kızıllık 
hasıl olur. Bundan sonra bir beyazlık olur ki, buna fecr-i sadık denir. 

Bu fecr- i sadık yani doğru fecir zamanında sabah namazı vakti başlar. 
İşte seher denilen vakit, Bu fecr- i sadık yani doğru fecir zamanında 
sabah namazı vakti başlar, bu doğru fecir zamanından öyleki ortalığın 
aydınlandığı, fakat güneşin henüz daha doğmadığı, zaman aralığına 

kadar “Seher Vakti” denilir. 

Bu husuda kuranda yine 

اِن الَرِجيِم , ِبْسِم ِهللالَرْحَمنن ااَرِحيم
َ
ْيط

َ
 ِبالِل ِمَن الش

ُ
ُعوذ

َ
 أ

و 
ُ
ان
َ
 ُمْحِسِني  َ ك

َ
ِلك

َ
ْبَل ذ

َ
وا ق

ُ
ان
َ
ُهْم ك

َ
ُهْم ِإن ْم َرب  ُّ

ُ
اه
َ
ات  َوُعُيون  آِخِذيَن َما آت

َ
ِ َجن ِ

ِقي  َ ف 
َ
ُمت
ْ
 ال
َ
اِإن  

نَ   مِّ
ً
ِليّل

َ
 ق

َ
ِفُرون

ْ
غ
َ
ْم َيْست

ُ
ْسَحارن ه

َ ْ
 َوِباأل

َ
ْيِل َما َيْهَجُعون

َّ
  الل

Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 

innel muttakîne fî cennâtin ve uyûnin. Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, 
innehum kânû kable zâlike muhsinîn. Ve bil eshârihum yestağfirûn 

Meali : 

Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. Rab’lerinin 
onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin 
olanlardır. şüphe yok ki onlar, bundan önce, iyilik ederlerdi(muhsinler 
denen kimselerdi). Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn, öyleki onlar 
Gecelerin az bir kısmında uyurlardı. Ve onlar, seher vakitlerinde 

Tövbe edip mağfiret 
dilerler bağışlanma dilerlerdi. 

(ZARİYAT Suresi 15. 16. 17. 18. ayetler) 
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Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

“Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca 
dünya semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki 

bana duâ ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona 
veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri 

ağarıncaya kadar bu böylece devam eder.” 

(Tirmizî, Namaz, 326) 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Yine Buyurdular 

“Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayırlıdır.” 

( Hadis-i Şerif ) 

Bu seher vaktinin önemi yüzünden biz Raşidi Tariqatı Zikir Evradımızın 

Version No : PRO14 
SAYISI : V180120192154 
SINIFI :  BÜTÜN SINIFLAR 

14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ 
ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne 

vel mustagfirîne bil eshâr. 

Eger zikrimizi sabah namazindan sonra cekiyorsak ve vakit seher 
vaktine ayarlanir ve bu zikiri cekdigimiz vakit, seher vakti ise hemen 

ardindan 

“Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. 
“ 

(3 Defa) 

ve sonrada 

“Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh” 
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(71 Defa) 

Bu zikirin normaldaki yeri 

Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh.”(71 Defa) Bu zikirin 
normaldaki yeri 

29. ve 30. BAB dir  amma seher vaktinde 14.bab da okunur zikredilir. 

amma eğer sabah namazindan sonra okundu ise zikirimiz, o zaman 
seher vakti olduğu için yukardaki yerde okunur,14.bab da okunur 

zikredilir. burada 29. ve 30. BAB da ikinci defa okunmasina gerek yok , 
amma zikirimiz mesala gündüzleri veya güneş doğduktan sonra 

okuncak ise 29. ve 30. BAB dir  yeri veya akşamları 

ikindi ile akşam arası okuncak ise, bizim meridyende ikindi vakti, 
güneş batmaya yüz tutmuşken, diğer meridyende sabah olmak üzre, 
ve güneş doğmak üzeredir, ve bizdeki ikindi vakti, diğer meridyenin 
seher vaktidir, ve bizden önceki meridyenlerin ikindi vakti de, bizim 
seher vaktimizdir, öyle olunca ikindi va sabah hep biryerlerde seher 

vaktidir. 

Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh.”(71 Defa) Bu zikirin 
normaldaki yeri. 

29. ve 30. BAB dir ama bu iki vakitte okununca sabah seher vakti veya 
ikindi vaktinde okununca  14.bab da okunur zikredilir. 
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ve ayrica 5 Vakit namazin hemen öncesinde ve sonrasında, sağ el, sol 
memenin altına getirilir, kalp hizasina, ve baş parmak ile, diğer 

parmaklarin boğumları tesbih edilerek, 12 defa “estağfirullah” denilir, 
ve 13. defa denirkende el yumruk yapılır öyle söylenir, ve gelmiş 

geçmiş günahlara tevbe edilip pişman olunur. Namaz 
sonarası  namazdaki kusurlara tövbe edilir. 

yine her gece uyumadan evvel Yatağa girince, 3 defa 

“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü 
ileyh” denilir. 

Zikirimizdeki 14. Babdaki  âyette, 

اِن الَرِجيِم , ِبْسِم ِهللالَرْحَمنن ااَرِحيم
َ
ْيط

َ
 ِبالِل ِمَن الش

ُ
ُعوذ

َ
 أ

 
َ
وَبن

ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
ِفْر ل

ْ
ٱغ
َ
ا ف
َ
   َءاَمن

َ
ن
َ
   ِإن
َ
 َرَبن

َ
ون

ُ
ول
ُ
ِذيَن َيق

َّ
ارن ٱل

َ
اَب ٱلن

َ
ا َعذ

َ
يَن َوٱلَصٰ ِدِقي  َ   ا َوِقن ن ٱلَصٰ ْتِ  

ْسَحارن 
َ ْ
يَن ِبٱأل ِفرن

ْ
غ
َ
ُمْست

ْ
ُمنِفِقي  َ َوٱل

ْ
ٰ ِنِتي  َ َوٱل

َ
ق
ْ
 َوٱل

Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 
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Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 
kınâ azâben nâr, Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne 

vel mustagfirîne bil eshâr. 

Meali : 

(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi 
ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 
gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve 

seherlerde tövbe edip (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. 

Sadakallahul Aziym Âli İmrân Suresi 16 ve 17. Ayet 

“Allah’ın rızası ve cennet nimetleri sabredenlerin, doğruluktan 
şaşmayanların, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanların ve 

seher vakitlerinde istiğfar edip yalvaranlarındır.” 

Peygamber Efendimiz (asm), sahur  ve seher vakti hakkında şöyle 
bildirmiştir: 

“Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca 
dünya semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki 

bana duâ ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona 
veririm. Kim ki bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri 

ağarıncaya kadar bu böylece devam eder.” 

(Tirmizî, Namaz, 326) 

“Sahur yapınız. Şüphesiz sahurda bereket vardır.” 

(Nesâî, Sıyâm, 18, 19; İbn Mace, Sıyâm, 22), 

“Oruç tutmak isteyen kimse, bir şeyle sahur yapsın.” 

(Ahmed b. Hanbel, III / 367) 

gibi hadisler de sahur zamanının bereketine işaret etmektedir. 
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vaktin sonuna yaklaşılmış olan bu vakitte uyanmak ve bu vakitte 
teheccüt namazı kılmak, ardından da gecenin son namazı olarak vitir 
namazı kılmak sünnettir. Peygamber Efendimiz gecenin üçte ikisi 

geçtiğinde kalkar, teheccüd namazı kılar, ve ardından son olarak vitir 
namazı kılarlardı. 

Cüneyd-i Bağdadi’yi vefatından sonra rüyasında gören bir 
hürmetkârı sorar: 

“Üstad der, senin birçok iyiliğin ve faziletin vardı. Kim bilir Rabbim 
hangisine ne türlü sevaplar lütfeylemiştir.” 

Şöyle cevap verir büyük veli: 

“Hepsi bir yana seherde kıldığım iki rekat namaz bir yana!” 

Peygamber Efendimiz de  buyurur ki: 

“Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayırlıdır.” 

Seher vakti böyle mübarek bir vakittir. İçindeki ibadetleri bile kat kat 
yücelten o vakitte, hele birde tövbe edenler, kuranda övülen kimseler 

olarak karşımıza çıkmaktalar, böyle özellik ve güzelliğe sahip bir 
zaman parçası. 

Dinimiz islamda Kerahat Vakitler Nedir? Seher Vaktinin Kerahat 
Vakitler ile Farkı Nedir? Seher Vaktinin Zamanı Nasıl Hesaplanır? 

Dinimizde 3 vakit kerahat vakit olaraktan ele alınmıştır. Bunlar 
sırasıyla, Güneşin doğduğu vakit ki vakit, (işrak Vakti) Bu Vakitlerde 
Güneş ışınları dünyamıza açı olaraktan, 45 derece açıyla ulaşır. ikincisi 
güneşin tam tepede olup, Güneş ışınlarının dünyamıza açı olaraktan, 

90 derece dik olaraktan düştüğü vakit, ve bu vaktin ismine zeval vakti 
denilmiş. 3. vakit ise Güneş’in batarken 135 dereceden itibaren 

dünyamıza 135 derece açıyla ışıklarını yansıttığı vakit ten, ta ki Güneş 
batıncaya kadar olan vakittir. (Grub Vakti) Bu vakitlerde namaz 

ibadeti ve Secde ibadeti kerih görülmüştür. Kerih ve  kerahat demek, 
yani kötü görülmüştür. Sebebine gelince mecusilerin, yani ateşe 
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tapanların ve güneşe tapanların, o vakitlerde güneşe tapktıkları için, 
güneşe secdeye vardıklarından dolayıdır. Biz güneşe aya tapmayız, O 

yüzden o vakitler de,onlara benzememek hususunda,  secde ve 
namaz yasaklanmış. Mecusilere benzemek konusunda kerih görülen 
bir başka mesele de, secdeye vardığımızda bizim mezhep imamı, 

imam-ı Ebu Hanife Hazretleri, ellerimizi yere koyduğumuzda, 
parmaklarımızı açık tutmayı kerih görmüş. Çünkü ateşe tapanlar 
güneşe tapanlar ay a tapanlar, geceleri secdeye vardıklarında, 

parmaklarının arasına  yanan ateşli mum taktıkları için, mum tutup 
secdeye öyle varırlarmış (şintoizm) ateşe öyle secde ederlermiş, 

elindeki mumdaki ateşe yani. işte yine onlara benzemek hususun da 
da, secdeye vardığımızda, biz hanefiler, ellerimizi yere 

koyduğumuzda, baş parmaklar hariç, diğer dört parmak birbirine 
birleştirilir. 

 
Şimdi kerahat vakitler meselesini aşağıdaki kendi çizdiğim şekiller ile 
anlatırsak, Sabah Güneşin ışığı dünyamıza 45° dereceden ulaşıncaya 

kadar olan vakit kerahat vaktidir, yani güneş ilk doğup 
45°  yükselinceye kadar olan ki vakit. Bunu bazı alimler 19° demişlerse 

de öyle değildir.  Yine eski alimler, Eskiden derece ve açı nedir 
bilinmediği için, Güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar diye tarif 

etmişler. Bugün Fizikte, coğrafyada, bizler ışıkların açısını ve 
derecesini hesap edebiliyoruz. Bugün Fizik sabit kurallarla anlatılabilir. 

Bir Mızrak tarifi ile anlatılmaz, bugüne en güzel şekilde uygun 
anlatmak 45°(derece) ile demektir. 

 
Ikinci kerehat vakti olan zeval vakti ise, Güneşim picks yapıp, tam 
tepede olduğu zaman ki vakittir. Bunu da, bir daire çizip, bunu 

Dünyamız kabul edersek, ortasından Ekvator geçtiğini düşündüğümüz 
de, dünyamızın durduğu şekline, 90° derece bir açıyla, dikey bir çizgi 
çizdiğimizde, zeval vaktinin, her bölgeye, köy e göre,… saat kaçta 
olduğunu hesap ederiz. Bu vakitte güneş ışınları dünyamıza, 90° 

derece bir açı ile gelmektedir. 90 derece 91 derece olunca artık dik açı 
ile gelmiyor demektir, yani Güneş Tepe’den 1 derece fark ile ileri 
geçtiği zaman, ya da 1 derece öncesinde, 89 derecede ışınlar dik 
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değildir. Eski İslam alimleri bu süreyi 45 dakika olaraktan hesap 
etmişler, öğlen ezanı işte, bu zaman geçtikten sonra okunur. Halbuki 
o zaman dilimi 45 dakika sürmez, sadece 1 derece bile farklı olması 

yeterlidir.  Çünkü 89-90 dan küçüktür, 91 de 90’dan büyüktür , O 
yüzden bu Vakit Sadece 15 dakikadır, yani Buna göre zeval vakti 15 

dakikadır 
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3. Vakit te, Kerahat vakit olan, güneşin ışınlarını Dünyamıza, gözü 
kamaştırmayacak açıdan yansıtmaya başladığı vakit olan, açının 135° 
derece olduğu zaman başlayıp, ta ki 180° derece ters açıdan battığı 

zamana kadar olan vakittir. 

Bugün bilim adamları, bu vakitlerde ki, güneşin dünyamıza gönderdiği 
dalgaların ve ışınların, insanlarda fiziksel etkilerinin ne olduğunu, 
biyolojik etkilerinin ne olduğunu tespit etmişler, ve bu saatlerde 

uyuyuyan insanlarda, yorgunluk ve bitkinlik etkisi vermekte olduğunu 
tespit etmişler, bundan sonraki İleriki saatlerde de aynı etki devam 
etmekte. işte Sabah ezanında müezzinin (Bilali Habeşinin yorum 

kattığı) Sabvah Ezanına katmış olduğu, “Namaz uykudan hayırlıdır” 
ibaresi bunu anlatmaktadır.  Yine Peygamberimizin başka bir hadisi 
de vardır. O da, akşam güneş batarken (ikindiden sonra) uyuyan 
kimse belaya uğrar demiştir, o Bela öyle,  seni ileride bir köpek 
ıstıracak, yahut da başına taş düşecek değil. işte bu bela, insanın, 

insanı hasta eden bu dalgalara maruz kalması demektir. Bu saatlerde 
uyuduğun zaman o belaya düçar olursun. Yani Kerahat vakitlerde 
Uyanık olan kimseler ise, ondan sonraki, İleriki saatlerde, enerjik ve 

Dinç hayat sürmektedir.  O Günün insanlarına Peygamberimiz, bunu o 
kadar anlatabilmiştir. Bugün bilim insanları bunu anlamış bilmişlerdir. 
Bu hadisin yorumu da, daha güzel anlaşılmıştır ki, Peygamberimiz de 

zaten Veda hutbesinde demiştir:  “Burada bulunanlar benim 
söylediklerimi, burada olmayanlara anlatsınlar, Belki ileride ki bir 

kimse, sizin anladığınızdan daha iyi anlayıp, insanlara anlatacaktır.” 
demiş o günün insanlarına belki Peygamberimiz tam manası ile 

anlatamamış ama, bugün fizik ve biyoloji, bunun boyutlarını, fiziken, 
ve biyolojik olaraktan, sağlık olaraktan nerlerdir, anlamış tespit etmiş 

bulunuyor. 

Ve bu vakitler hergün sabit değildir, değişkendir. Çünkü her gün 
güneş, 2 dakika erken, ya da geç battığı için, her gün bu saatlerin 

vakitleri de, 2 dakika erken ya d,a geç başlayıp, geç biter. 
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Seher Vaktinin Zamanı Nasıl Hesaplanır? 
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Seher vakti meselesine gelince, çizmiş olduğumuz şekilde 
gösterdiğiniz gibi, önceki vaazımızda da anlatmıştık, seher vakti iki 
vakittir : birisi sabah Seheri, ikincisi bizde Güneş batarken, alt 

meridyede yeni gün doğup ta, gündüz olan taraftaki ikindi  seheri 
vaktidir.  Seher vaktini gece olan taraftan hesaplamak zordur, bunun 

Kolay olan yöntemi ise, merkez, Bizim bulunduğumuz 
Avusturya/Viyana veyahutta Avusturya/Schrems ele alındığında, 
buraya bir Merkez noktası koyulup, herhangi bir bölgenin köyün 

kentin, gündüz açısı ele alındığında, ikindi vakti girdiğinde ki derece, 
baz alınaraktan, dünya dairesinden bir çizgi ile başlatılıp, merkezden 
geçip, dünyanın öbür ucuna ulaşan bir çizgi, 180° bir çizgi çizildiğinde, 
ve yine o bölgedeki Güneşin Battığı dakika ve saatte ki derece ve açı 
ele alınıp birinci çizgiyi kesip geçen 180° düz çizgi çizildiğinde, yani x 
işareti yapıldığında, bir ucundaki açı, sabah seher vaktinin zamanını 
gösterir diğer ucundaki açı ise,  Bizde Sabah, yani gece seher vaktinin 
zamanını vermiş olur.Bbu şekilde anlayabilirsiniz. ikinci bir şekilde de 
anlattım. Birinc şekilde kafası karışanlar, ikinci şekile bakıp, belki daha 
kolay anlayabilirler, Yani işte, ikindi seher’i, gece Seherini bulmamıza 

kolaylıktır. 

Bu Bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca makalesi. 
Schrems, 15 Haziran 2021 

KAYNAKLAR : 
Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 20 Nisan 2019 Cumartesi 
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Dinimiz islamda Kerahat Vakitler Nedir? 
Seher Vaktinin Kerahat Vakitler ile Farkı Nedir? 

Seher Vaktinin Zamanı Nasıl Hesaplanır? 
Dinimizde 3 vakit kerahat vakit olaraktan ele alınmıştır. Bunlar 

sırasıyla, Güneşin doğduğu vakit ki vakit, (işrak Vakti) Bu Vakitlerde 
Güneş ışınları dünyamıza açı olaraktan, 45 derece açıyla ulaşır. ikincisi 
güneşin tam tepede olup, Güneş ışınlarının dünyamıza açı olaraktan, 
90 derece dik olaraktan düştüğü vakit, ve bu vaktin ismine zeval vakti 

denilmiş. 3. vakit ise Güneş’in batarken 135 dereceden itibaren 
dünyamıza 135 derece açıyla ışıklarını yansıttığı vakit ten, ta ki Güneş 

batıncaya kadar olan vakittir. (Grub Vakti) Bu vakitlerde namaz 
ibadeti ve Secde ibadeti kerih görülmüştür. Kerih ve  kerahat demek, 
yani kötü görülmüştür. Sebebine gelince mecusilerin, yani ateşe 

tapanların ve güneşe tapanların, o vakitlerde güneşe tapktıkları için, 
güneşe secdeye vardıklarından dolayıdır. Biz güneşe aya tapmayız, O 

yüzden o vakitler de,onlara benzememek hususunda,  secde ve 
namaz yasaklanmış. Mecusilere benzemek konusunda kerih görülen 
bir başka mesele de, secdeye vardığımızda bizim mezhep imamı, 

imam-ı Ebu Hanife Hazretleri, ellerimizi yere koyduğumuzda, 
parmaklarımızı açık tutmayı kerih görmüş. Çünkü ateşe tapanlar 
güneşe tapanlar ay a tapanlar, geceleri secdeye vardıklarında, 

parmaklarının arasına  yanan ateşli mum taktıkları için, mum tutup 
secdeye öyle varırlarmış (şintoizm) ateşe öyle secde ederlermiş, 

elindeki mumdaki ateşe yani. işte yine onlara benzemek hususun da 
da, secdeye vardığımızda, biz hanefiler, ellerimizi yere 

koyduğumuzda, baş parmaklar hariç, diğer dört parmak birbirine 
birleştirilir. 

 
Şimdi kerahat vakitler meselesini aşağıdaki kendi çizdiğim şekiller ile 
anlatırsak, Sabah Güneşin ışığı dünyamıza 45° dereceden ulaşıncaya 

kadar olan vakit kerahat vaktidir, yani güneş ilk doğup 
45°  yükselinceye kadar olan ki vakit. Bunu bazı alimler 19° demişlerse 

de öyle değildir.  Yine eski alimler, Eskiden derece ve açı nedir 
bilinmediği için, Güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar diye tarif 

etmişler. Bugün Fizikte, coğrafyada, bizler ışıkların açısını ve 
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derecesini hesap edebiliyoruz. Bugün Fizik sabit kurallarla anlatılabilir. 
Bir Mızrak tarifi ile anlatılmaz, bugüne en güzel şekilde uygun 

anlatmak 45°(derece) ile demektir. 
 

Ikinci kerehat vakti olan zeval vakti ise, Güneşim picks yapıp, tam 
tepede olduğu zaman ki vakittir. Bunu da, bir daire çizip, bunu 

Dünyamız kabul edersek, ortasından Ekvator geçtiğini düşündüğümüz 
de, dünyamızın durduğu şekline, 90° derece bir açıyla, dikey bir çizgi 
çizdiğimizde, zeval vaktinin, her bölgeye, köy e göre,… saat kaçta 
olduğunu hesap ederiz. Bu vakitte güneş ışınları dünyamıza, 90° 

derece bir açı ile gelmektedir. 90 derece 91 derece olunca artık dik açı 
ile gelmiyor demektir, yani Güneş Tepe’den 1 derece fark ile ileri 
geçtiği zaman, ya da 1 derece öncesinde, 89 derecede ışınlar dik 
değildir. Eski İslam alimleri bu süreyi 45 dakika olaraktan hesap 

etmişler, öğlen ezanı işte, bu zaman geçtikten sonra okunur. Halbuki 
o zaman dilimi 45 dakika sürmez, sadece 1 derece bile farklı olması 

yeterlidir.  Çünkü 89-90 dan küçüktür, 91 de 90’dan büyüktür , O 
yüzden bu Vakit Sadece 15 dakikadır, yani Buna göre zeval vakti 15 

dakikadır. 
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3. Vakit te, Kerahat vakit olan, güneşin ışınlarını Dünyamıza, gözü 
kamaştırmayacak açıdan yansıtmaya başladığı vakit olan, açının 135° 
derece olduğu zaman başlayıp, ta ki 180° derece ters açıdan battığı 

zamana kadar olan vakittir. 
 

Bugün bilim adamları, bu vakitlerde ki, güneşin dünyamıza gönderdiği 
dalgaların ve ışınların, insanlarda fiziksel etkilerinin ne olduğunu, 
biyolojik etkilerinin ne olduğunu tespit etmişler, ve bu saatlerde 

uyuyuyan insanlarda, yorgunluk ve bitkinlik etkisi vermekte olduğunu 
tespit etmişler, bundan sonraki İleriki saatlerde de aynı etki devam 
etmekte. işte Sabah ezanında müezzinin (Bilali Habeşinin yorum 

kattığı) Sabvah Ezanına katmış olduğu, “Namaz uykudan hayırlıdır” 
ibaresi bunu anlatmaktadır.  Yine Peygamberimizin başka bir hadisi 
de vardır. O da, akşam güneş batarken (ikindiden sonra) uyuyan 
kimse belaya uğrar demiştir, o Bela öyle,  seni ileride bir köpek 
ıstıracak, yahut da başına taş düşecek değil. işte bu bela, insanın, 
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insanı hasta eden bu dalgalara maruz kalması demektir. Bu saatlerde 
uyuduğun zaman o belaya düçar olursun. Yani Kerahat vakitlerde 
Uyanık olan kimseler ise, ondan sonraki, İleriki saatlerde, enerjik ve 

Dinç hayat sürmektedir.  O Günün insanlarına Peygamberimiz, bunu o 
kadar anlatabilmiştir. Bugün bilim insanları bunu anlamış bilmişlerdir. 
Bu hadisin yorumu da, daha güzel anlaşılmıştır ki, Peygamberimiz de 

zaten Veda hutbesinde demiştir:  “Burada bulunanlar benim 
söylediklerimi, burada olmayanlara anlatsınlar, Belki ileride ki bir 
kimse, sizin anladığınızdan daha iyi anlayıp, insanlara anlatacaktır.” 
demiş o günün insanlarına belki Peygamberimiz tam manası ile 

anlatamamış ama, bugün fizik ve biyoloji, bunun boyutlarını, fiziken, 
ve biyolojik olaraktan, sağlık olaraktan nerlerdir, anlamış tespit etmiş 

bulunuyor. 
 

Ve bu vakitler hergün sabit değildir, değişkendir. Çünkü her gün 
güneş, 2 dakika erken, ya da geç battığı için, her gün bu saatlerin 

vakitleri de, 2 dakika erken ya d,a geç başlayıp, geç biter. 
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Seher Vaktinin Zamanı Nasıl Hesaplanır? 
 

Seher vakti meselesine gelince, çizmiş olduğumuz şekilde 
gösterdiğiniz gibi, önceki vaazımızda da anlatmıştık, seher vakti iki 
vakittir : birisi sabah Seheri, ikincisi bizde Güneş batarken, alt 

meridyede yeni gün doğup ta, gündüz olan taraftaki ikindi  seheri 
vaktidir.  Seher vaktini gece olan taraftan hesaplamak zordur, bunun 

Kolay olan yöntemi ise, merkez, Bizim bulunduğumuz 
Avusturya/Viyana veyahutta Avusturya/Schrems ele alındığında, 
buraya bir Merkez noktası koyulup, herhangi bir bölgenin köyün 

kentin, gündüz açısı ele alındığında, ikindi vakti girdiğinde ki derece, 
baz alınaraktan, dünya dairesinden bir çizgi ile başlatılıp, merkezden 
geçip, dünyanın öbür ucuna ulaşan bir çizgi, 180° bir çizgi çizildiğinde, 
ve yine o bölgedeki Güneşin Battığı dakika ve saatte ki derece ve açı 
ele alınıp birinci çizgiyi kesip geçen 180° düz çizgi çizildiğinde, yani x 
işareti yapıldığında, bir ucundaki açı, sabah seher vaktinin zamanını 
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gösterir diğer ucundaki açı ise,  Bizde Sabah, yani gece seher vaktinin 
zamanını vermiş olur.Bbu şekilde anlayabilirsiniz. ikinci bir şekilde de 
anlattım. Birinc şekilde kafası karışanlar, ikinci şekile bakıp, belki daha 
kolay anlayabilirler, Yani işte, ikindi seher’i, gece Seherini bulmamıza 

kolaylıktır. 
 

Bu Bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca makalesi 
Schrems, 15 Haziran 2021 
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Tasavvufta İstikamet ve Önemi Nedir? 
 

Tasavvuf insanlığa erme yoludur, Yolun bir başı birde varılcak yer yani 
yolun Menzili vardır. 

 
istikamet hedefe varıncaya kadar yola devam etmektır, her kim, yolda 
giderken, sağındaki solundaki güzelliklerle oyalanıp, varacağı Menzili 
unutursa, delalete sapmıştır. Sırattan geçip anne rahminden doğup 

insan olarak dünyaya gelemez, insanlık vasfı kazanamaz. 
Yol var cennete götüre, yol var cehennem çukuruna… 
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Hadîd Suresi 20. Ayet 
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Dünya hayatı, mal, kadın, eş ve çocuklar bir oyalanmacadır, sizi 
hedeften alıkoyacak bir oyalanmacadır,.. 

 
Hadîd Suresi 20. Ayet 

 
 

الَ 
َ
ا ق

 
ِبَم
َ
ِ  ف ۪

ن 
َ
َوْيت

ْ
غ
َ
  ا

َ
ن
َ
ُعد

ْ
ق
َ َ
ُهْم  ل

َ
  ل

َ
ك

َ
اط   ِضَ

 
۪قيَم

َ
ُمْست

ْ
ال  

 
َم 
ُ
ُهْم  ث

َ
ِتَين
ٰ َ
ن  ِمنْ  ل

ْي۪ديِهْم  َبي ْ 
َ
ِفِهْم  َوِمنْ  ا

ْ
ل
َ
ْيَماِنِهْم  َوَعنْ  خ

َ
اِئِلهِ  َوَعنْ  ا

 
َم
َ
 ش

ه
  ْم

َ
  َول

ُ
ِجد

َ
  ت

َ
ْم  ا

ُ
ه َ
َ
َت
ْ
ك  

اِك۪رينَ 
َ
 ش

 
الَ 
َ
ُرْج  ق

ْ
َها اخ

ْ
  ِمن

ً
ما
ُُ۫
ؤ
ْ
  َمذ

 ً
ُحورا

ْ
َمنْ  َمد

َ
  ل

َ
ِبَعك

َ
ُهْم  ت

ْ
نَ  ِمن َٔ 

َ
ْمل
َ َ
َم  ل

َ
ْم  َجَهن

ُ
ك
ْ
ْجَم۪عي  َ  ِمن

َ
ا  

 
ا
 
مُ  َوَي

َ
د
ٰ
نْ  ا

ُ
  اْسك

َ
ت
ْ
ن
َ
  ا

َ
ْوُجك

َ
  َوز

َ
ة
َ
َجن

ْ
  ال

َ
ّل
ُ
ك
َ
  ِمنْ  ف

ُ
َما َحْيث

ُ
ت
ْ
  ِشئ

َ
َرَبا َول

ْ
ق
َ
ِذهِ  ت

ٰ
  ه

َ
َجَرة

َ
ا الش

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
ف  

اِل۪مي  َ  ِمنَ 
َّ
الظ  
 

َوْسَوَس 
َ
ُهَما ف

َ
  ل

ُ
ان

َ
ْيط

َ
ُهَما ِلُيْبِديَ  الش

َ
يَ  َما ل رن

ُ۫
ُهَما ُو

ْ
ِتِهَما ِمنْ  َعن

ٰ
الَ  َسْوا

َ
َما َما َوق

ُ
ٰهيك

َ
َما ن

ُ
ك َعنْ  َربُّ  

ِذهِ 
ٰ
َجَرةِ  ه

َ
  الش

 َ
  ِال

ْ
ن
َ
ا ا

َ
ون
ُ
ك
َ
ن  ت

ي ْ 
َ
ك
َ
ْو  َمل

َ
ا ا

َ
ون
ُ
ك
َ
  ِمنَ  ت

ْ
اِل۪دينَ ال
َ
خ  

 
ا 
 
اَسَمُهَم

َ
ِ  َوق ۪

َما ِان  
ُ
ك
َ
ِمنَ  ل

َ
  ل

اِص۪حي  َ 
َ
الن  

 
يُهَما

ّ
ل
َ
د
َ
  ف

ۚ
ُرور 

ُ
َما ِبغ

َ
ل
َ
ا  ف

َ
اق
َ
  ذ

َ
َجَرة

َ
  الش

ْ
ت

َ
ُهَما  َبد

َ
ُهَما ل

ُ
ت
ٰ
ا َسْوا

َ
ِفق

َ
اِن  َوط

َ
ِصف

ْ
ْيِهَما َيخ

َ
َوَرِق  ِمنْ  َعل  

 
ه
ِة
َ
َجن

ْ
يُهَما ال ادٰ

َ
ا َون

 
ُهَم ْم  َرب  ُّ

َ
ل
َ
َما ا

ُ
َهك
ْ
ن
َ
َما َعنْ  ا

ُ
ك
ْ
َجَرةِ  ِتل

َ
لْ  الش

ُ
ق
َ
ا َوا

 
َم
ُ
ك
َ
  ل

َ
  ِان

َ
ان

َ
ْيط

َ
َما الش

ُ
ك
َ
ل  

و  
ُ
ُم۪بي     َعد  

 
 
َ
ال
َ
ا ق

َ
ا َرَب ن

 َ
ْمن
َ
ل
َ
ا ظ

َ
َسن

ُ
ف
ْ
ن
َ
  ا

ْ
ْم  َوِان
َ
ِفْر  ل

ْ
غ
َ
ا ت

َ
ن
َ
ا ل

َ
ْرَحْمن

َ
نَ  َوت

َ
ون
ُ
ك
َ
ن
َ
اِش۪ينَ  ِمنَ  ل

َ
خ
ْ
ال  

 
 

A’râf Suresi – 16-17-18-19-20-21-22-23 . Ayet 
 

“Sonra onlara mutlaka önlerinden, arkalarından, sağlarından ve 
sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici 

bulamayacaksın” dedi. 
 

Her kim, bu yolda giderken, yoldakiilere göz attı ve onlarla oyalandı, 
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bilsinki şeytan aleyhillanenin tuzağına düştü, ve sırattan geçemeden 
cehenem çukurna yuvarlandı, ve zekerden yani sırattan geçemeden, 

cehenneme düştü ve, insan olamadan helak oldu. 
 

istikamet işte, her an menzile, yani varcağı anne babaya rabıtalı 
olmak, ve O’nun yani tasavvuf yolcusunun cenneti, onun doğacağı 
anne babanın evi yurdudur, kim rabıtayı kaybetti ve menzili unuttu 

bilsinki…. 
 

internette osmannuritopbas . com ait bu konudaki şu maklaeyi 
buldum, birde onun dilinden okuyup dinleyin 

 
“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren (Allâh’ım)! Kalbimi dînin üzere sâbit 

kıl.” (Tirmizî, Deavât, 89/3522) 
 

İnsan dünyevî bir diploma aldığında, o diploma, hayatı boyunca 
geçerliliğini korur. Fakat mânevî hayatta durum böyle değildir. Orada 
böyle bir garanti yoktur. Bilâkis, kazanılan hâl ve makâmın her an 

kaybedilme tehlikesi vardır. 
 

Nitekim Kur’ân-ı Kerîm, önceleri sâlih kimseler oldukları hâlde 
nefislerine meylederek mânen zehirlenen ve sırât-ı müstakîmden 

ayakları kayanları haber vermektedir. 
 

İsm-i Âzam’ın tecellîsine mazhar olduktan sonra kibir ve dünyevî 
arzular sebebiyle nefsine uyarak ebedî hüsrâna dûçâr olan Bel’am bin 

Bâûrâ’nın rezil hâlini hiçbir zaman unutmamak gerekir. 
 

Evvelce Tevrât’ı en iyi tefsir eden sâlih biriyken dünya ihtirâsına 
kapılarak şımaran, sonunda dayanıp güvendiği servetiyle birlikte yerin 

dibine gömülen Kârun’un hazin âkıbetini hatırdan çıkarmamak 
gerekir. 

 
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şu îkazda 

bulunur: 
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“Faydalı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık 
geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, 
mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, 
kâfir olarak sabahlar; dînini küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim, 

Îman, 186; Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3) 
 

Bu itibarla son nefese kadar, kalbî teyakkuz içinde bir kullukta 
bulunmak zarûrîdir. Cenâb-ı Hak da âyet-i kerîmede: 

 
“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et.” 

(el-Hicr, 99) buyurmaktadır. 
 

Son nefese kadar istikâmet üzere kulluğun lüzûmunu îzah sadedinde, 
şu misal ne kadar ibretlidir: 

 
Süfyân-ı Sevrî Hazretleri’nin genç yaşta beli bükülmüştü. Sebebini 

soranlara şöyle derdi: 
 

“–Kendisinden ilim tahsil ettiğim bir hocam vardı. Vefâtı esnâsında 
ona telkinde bulunduğum hâlde bir türlü kelîme-i tevhîdi 
söyleyemedi. İşte bu hâli görmek, benim belimi büktü.” 

 
İlim ve irfandaki yüksek pâyesi sebebiyle kendisine “Güneşler Güneşi” 

denilen Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin yüreği, son nefesini îmanla 
verebilme endişesiyle titremiş, bu hususta kardeşlerinden ve 

talebelerinden duâ talep etmiştir. 
 

Bu itibarla her müslüman, hangi mevkîde olursa olsun, son nefes 
hususunda, büyük bir kalbî teyakkuz içinde olmalıdır. Yusuf -

aleyhisselâm-ʼın; 
 

“…(Yâ Rabbi!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler 
arasına kat!” (Yûsuf, 101) niyâzını, gönlünden ve dilinden 

düşürmemelidir. 
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İslâm’ın kalbî derinlikle idrâk edilip takvâ hassâsiyetiyle yaşanması 
demek olan tasavvuf da, hayatı bu hakîkatler ışığında tanzim etmeyi 

tâlim eder. Peygamber Efendimiz’in, ashâb-ı kirâmın ve Hak 
dostlarının gönül dokusundan hisse alarak, nezih bir hayat yaşamayı 

telkin eder. 
 

Fakat şu da bir hakîkattir ki her kıymetli şeyin sahtesi de yapılır. 
Tarihte peygamberlik iddiâsında bulunan yalancıların ortaya çıkması 

gibi, günümüzde de zaman zaman tasavvuf kisvesine bürünerek onun 
özüne ve rûhuna zıt bir şekilde süflî ve nefsânî davranışlar sergileyen 

nâdanlar da ortaya çıkmaktadır. 
 

Özü itibâriyle tasavvuf; hiçlik, mahviyet, abd-i âcizlik ve Cenâb-ı 
Hakk’a arz-ı hâl hissiyâtıyla, mütevâzı bir kulluk hayatı yaşamaktır. 

Buna rağmen kimileri tasavvufun halk nezdindeki itibârından 
faydalanmak maksadıyla sûfîlik sembollerine bürünerek servet, 

şehvet ve şöhret arayışı içerisinde arz-ı endâm edebilmektedir. Bu 
kötü örneklere bakarak bütün bir tasavvufa hücûm etmek, ya sapla 
samanı birbirine karıştırmaktır yahut açık bir kötü niyet göstergesidir. 

 
Tasavvufî terbiye sisteminin, kesinlikle reddettiği ve bertarâfı için en 
çok mücâdele verdiği ahlâksızlıklar sebebiyle suçlanması, hiçbir selîm 

aklın ve vicdânın kabul edemeyeceği bir yanlıştır. 
 

–Nasıl ki bir mesleği yanlış tatbik edenlerin mevcûdiyeti sebebiyle o 
mesleği icrâ edenlerin hepsi suçlanamazsa; 

 
–Organ kaçakçılığı yapan sahte doktorlar sebebiyle bütün bir tıp 

dünyası kabahatli gösterilemezse, 
 

–Hak ve hukuku çiğneyen sahte hukukçular var diye bütün bir hukuk 
câmiasına târizde bulunulamazsa, 

 
Bunun gibi, tasavvufu da gaflet, cehâlet, psikolojik rahatsızlık veya 
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dünyevî menfaatleri gereği yanlış idrâk edip uygulayanlar sebebiyle, 
bütün tasavvufî irşad yolları töhmet altında bırakılamaz. 

 
Her fırsatta İslâm’ı ve müslümanları hedef tahtasına koymak ve 
asırlardır mânevî hayatımızı besleyip canlı tutan irfan ocaklarını 

söndürmeye yeltenmek; aziz milletimizi ayakta tutan ana sütunları 
zedeleyecek bir gaflet ve dalâlettir. 

 
Aziz milletimiz, tarihi boyunca Edebali silsilesinin, Mevlânâların, 

Yunusların, Hacı Bayramların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Rifâîlerin, 
Hüdâyîlerin ve emsâli Hak dostlarının irfan ocaklarında pişmiş, onların 

gönül dergâhlarından feyz alarak bugünlere gelmiştir. 
 

İnsanları mânevî duyguları üzerinden sömürenler ne kadar âdî ve 
aşağılık bir cürüm işliyorlarsa, onlar üzerinden İslâm’ı, müslümanları 

ve mânevî müesseseleri karalamaya kalkışanlar da benzeri bir 
ahlâksızlığı irtikâb etmiş olmaktadırlar. 

 
Hazret-i Mevlânâ’nın güzel bir tespiti vardır: 

 
“Köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez.” 

 
Mânevî değerlere saldıran, mukaddesâta, ulvî kıymetlere dil uzatan 
nâdanlar, onların yücelik ve şerefine halel getiremezler. Bu menfî 
tavırlarıyla ancak kendi sefâlet ve hüsranlarını artırmış olurlar. 

 
Yüce dînimiz İslâm ve onu samimiyetle yaşamaya çalışan 

müslümanlar; kendilerine gaflet, cehâlet veya düşmanlık sebebiyle 
saldıran muârızlarının her türlü ithamlarından berîdirler. 

 
Rabbimiz, yüce dînimize ve onu ayakta tutan maddî-mânevî 

müesseselere sımsıkı sarılıp Kur’ân ve Sünnet istikâmetinde bir hayat 
yaşamayı, cümlemize nasîb eylesin. İslâm’ı ve müslümanları, her türlü 

fitneden muhafaza buyursun. Âmîn!.. 
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Bir Original Karoglan Makalesi 
Başağaçlı Raşit Hocanın Makaleleri 

 
Schrems, 14.04.2021 
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Lokman Hekim Kimdir? Ne Yapmıştır? Kimlere Lokman Hekim 
Ünvanı Verilir? 

‚Lokman Hekim‘ Kuranda Lokman Suresinde Geçen ve, Allahu Teala, 
Nasıl Süleyman Peygambere hayvanlarin dilini mucize olarak 

ögrettiyse, işte Lokman Peygamberine de, Bitkilerin dilini ögretmis, ve 
Lokman aleyhisselam, her bitki ile konusup, bizzat bitkinin 

keindisinden, o‘nun faydaları ve zarararları nelerdir, kendisi bizzat 
öğrenip tatbik etmiş, ve birde bunu gelecek nesillere aktarmak için de 
herbirini resmetmiş, ve anlatmış olan, ulul azim bir Peygamberdir, 
inbni Sina’nin kitabında yer alan bilgiler O‘nun kitabından alıntıdır 
sadece, ibni Sina kendisinin hastalıktan kurtaramyıp ölen birisidir 

O’nda lokmanlık olsa derdine derman bulurdu, O‘nun bilgileri lokman 
kitabından çalintıdır sadece. Ve dünyada bu gürevi üstlenmiş Allah 

dostları vardır onlar o peygamber Hz Lomanın misarsını 
devralmışlardır. Ve onlarda yani lokman gibi bitkilerin dilini bilirler yer 

yer keramet gösterip insanlara bu konuda faydalı olurlar. Bu 
kimselere Toplum arasında „Lokman Hekim„ Lakabı verilmiştir işte. 

 
internet armamda Hürriyet gazetesinde bu kionuda şöyle bir 
makaleye rastladım ve bu konunun altına onu da ekliyorum. 

Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hakkında merak edilenler 
 

Efsanevi bir kişilik olan Lokman’ın kimliği ile ilgili tefsir kitaplarında 
çok farklı anlatımlar tefsir yazarlarının değişik kaynaklardan 

duyumsadıkları görüşlerini yansıtır ve birbirlerinden farklı kimlik ve 
soy bilgileri bu kaynaklarda yer alır. İslami düşünür Muhammed 

Esed’e göre Lokman tıpkı Hızır gibi kurgusal bir kişiliktir. İşte, Lokman 
Hekim hakkında merak edilenler. 

Lokman veya Lokman Hekim, Kur’an’da ve halk efsanelerinde bahsi 
geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi. Lokman Hekim’in İslam’a 

göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam 
alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir. Kur’an’da 

Lokman Hekim’den Lokman Suresi’nde bahsedilir. 
Lokman’ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine 

dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik 
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kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır. Bir efsaneye göre içinde 
ölümsüzlük iksiri bulunan şişeyi köprüden geçerken düşürüp 

kaybetmiş, bir başka efsaneye göre ise eline yazdığı ölümsüzlük 
formülü yağmurda silinmiştir. Bir rivayete göre de iksir, Allah’ın 

emriyle Cebrail tarafından yok edilmiştir. 
Bir rivayete göre Davud Lokman’a bir koyun kesmesini ve kendisine 

en iyi yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman koyunun 
yüreğini ve dilini getirir. Başka bir gün Davud kendisine koyunun en 
kötü yerinden iki parça et getirmesini söyler. Lokman yine yüreğini ve 

dilini getirir. Davud neden böyle yaptığını sorunca Lokman şöyle 
cevap verir: “İyilik için kullanıldığında yürekten ve dilden daha iyi bir 
şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da yürekten ve dilden daha 

kötü bir şey yoktur. 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems,25.05.2021 
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Cin Mescidi Meselesi ve Peygamberimizin Sekaleyn Peygamber 
Olması Makalesi 

 
Selamünaleyküm 

Bugün 27 Ramazan 1442 
Miladi 9 Mayıs 2021 öğlen namazı vakti 

Bu makalemiz, peygamberimizin “Sekaleyn Peygamber” , Yani hem 
cinlerin hem de insanların peygamberi olması meselesi, ve “Cin 

Mescidi” hakkında biraz bilgi konusunda olacak. 
 

Peygamberimizin birinci eşi olan Hazreti Hatice Annemiz Mekke’de 
“Cennetil Mualla” denilen kabristanda yatmaktadır. Cennetil Mualla, 
Kabe’nin arka tarafından gidildiğinde, şehrin arka bir yerindedir. 
Hatice Annemizin vefatını, ben internette aradığımda, Miladi 620 

yılında vefat ettiği söyleniyor, hesap edebildiğim kadarıyla, hicretten 
10 sene önce vefat etmiş gibi görünüyor, Çünkü kabristanı Mekke’de. 
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Eğer hicretten sonra vefat etmiş olsaydı, kabristanı Mekke’de olmaz 
Medine’de olurdu, Hatice annemizin. işte Peygamberimizin, Hatice 

annemizi kabrinde ziyarete, cennet-ül Mualla ya, yani Mualla 
kabristanına ziyaretlerinin birisinde, ashabından birisi de 

yanındaymış, şu anki Cin Mescidi denilen mevkiye geldiklerinde, Cin 
taifesinden bir taife, Peygamberimizi orada tutmuşlar, O’nunla Cin 

suresinde geçen olay meydana gelmiş, ve onlar uzun süredir bir doğru 
söz, Hak söz aradıklarını, ve O’nu da (Haksözü) Peygamberimizin 

Kur’an okuyuşunda bulduklarını, ve kendilerinin de bir peygambere 
rehbere ihtiyaçlarının olduğunu, onlara da inmiş olan kur’an-ı Kerim’i 

ve İslam’ı tebliğ etmesi için, Onu kendi kabileleri ve taifesi içine 
götürmek istediklerini bildirirler, Ogünlerdeki Cinlerin iyileri, Mümin 
olanları, Allah’a itaat edenleri. Peygamberimizin yanındaki Ashab-ı 
Kiram korkmuş Peygamberimize bir şey olacak diyerekten, bir şey 

yaparlar diye, bir kötülük yaparlar diye, O’da O’nunla birlikte gitmek 
istemiş, Asabı nın İsmini şu anda bilmiyorum, Fakat Peygamberimiz 
O’na buyurmuş, Sen Ben geri dönesiye kadar orada bekle sakın 
yerinden hareket etme buyurmuş. Peygamberimiz cin mescidinin 

olduğu mevkiden onlarala birlikte birden kaybolmuş yok olmuş, Cinler 
onu almış götürmüşler, gözden kaybolmuş. uzun süre sonra 

Peygamberimiz Tekrar aynı yerden geri gelmiş, ve o ashabı ıle geri 
evine dönmüş. Bu böyle böyle üç gün tekrar ettiği rivayetleri var. 3 
gün aynı yere gidip aynı cin taifesinin O’ndan islamı öğrenmek ve 

bilgilenmek için, kendi toplumlarına yani Kuranda Geçen “Taifei Cin” 
e götürdükleri ve İslam’dan bilgileri ondan öğrendikleri rivayeti var, 
Cin suresinde, işte bu olay üzerine inmiştir “Cin Suresi” ve o cin 
Mescidi denilen Mescit Peygamberimiz’in yaptığı, ya da onun 

döneminde yapılmış bir Mescit değildir, Peygamberimiz onun için de 
Namaz kılmış değildir, Bu olayın Vuku bulduğu mevkiye inşa edilmiş 

olan, sonradan inşa edilmiş olan, bir Mescit, yani oranın 
unutulmaması için dikilmiş, bir bina ya da işarettir. yoksa cin Mescidi 
Peygamberimizin zamanında içinde namaz kıldığı yaptırdığı bir Mescit 
değildir. Peygamberimizin, Hatice annemizi kabristan da ziyarete 
giderken, yolun üstünde olmuş olan olaydır. Zaten Cin Mescidi de, 

Cennetül Mualla ya giderken, sol tarafta dır, daha kabristana 
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varmadan az önce, yolun yarısında, sol taraftadır. Az ileride büyük 
pazar vardır. Altın,inci,mercan,… satılır işte orada çoğunlukla, 
nereden geldiği belli olmayan, taa Süleyman Aleyhisselam 

zamanında, cinlerin çıkardığı bazı hazineler İnciler de mercanlarda o 
Pazarda Satılır, Fakat hemi alan, hemii satan gizlidir o pazarda. O 
pazarda Dükkan sahibi gibi bazı insan Suretinde Cinlerde Vardır. 

Zamanın yolcularına Zamanın sahiplerine allah Dostlarına bazı özel 
hediyeler de satmaktadırlar. ve ama onu herkes görmez, o mekan 
içinde mekan, zaman içinde zaman halindedir. Biz de oradan 3 dizi 
İnci, 3 torba Nakşibendi hatmesi için “Hatme Taşı” aldık. Bir torbası 

(100 Tane) Mavi Elmas(Mavi Elmas Efsanesine bknz.), bir tanesi renkli 
değerli taşlardan, bir tanesi de başka renkli taşlardan, Hatme taşı 
aldım ve Avusturya’ya getirdim Geçenki vaazda gösterdiğim o mavi 
elmas dediğim, Kutup yıldızını temsil eden mavi elmasları, Biz Hatma 

taşı olaraktan, yani zikir taşı olaraktan satın aldık. Bizim Kutup 
Yildızımıy gb 100 kutup yıldızlarını ben been tek başım hatme yapıp 
tesbih eden adamım 100 tanesi benim tesbihimdi, benim tesbihim, 
onun gibi İki torba daha başka değişik taşlar vardı, o Kutup Yıldızı’nın 

benzeri taşlar iki torbe(200 tane) bir torbasını Schrems’teki 
Nakşibendi Dergahı “Mescidi Mevlana” daki Sofiler Hatme çeksin diye 

onlara hediye etmiştim, Hala onların elindeyse vekil Mehmet 
Hoca’nın elindeyse biliyorlardır, galinba oda götürmüş renkli taşlı diye 

viyana dergahına hediye etmiş şimdi nerededir bilmiyorum. Bir 
torbası evde dağıldı kayboldular, çocuklar tarafından. Kalanda mavi 
elmas olanlar kaldı. baktığınız zaman normal taş, cam taş gibi, farkı 
yok, ama dedim, Yani ben işte Kutup yıldızlarını Hatme taşı diye 
tesbih ettiğim taş. Onlar ben yani biz “Raşidi Tarikatı Mensupları” 
devaran ettiriyoruz. 100 tane Kutup yıldız gibi Kutup yıldızı da bizim 
Zikir taşımız. Taşları taşlara vuraraktan zikretme meselesi de, Hazreti 

Ebubekir efendimiz, Yerden çakıl taşları almış, ve taşları taşlara 
vuraraktan Zikredermiş, Peygamberimizden aldığı talim üzeri, ve 

taşlar Allah dermiş vurdukça, taşların Allah dediğini duyarmış, çektiği 
Zikiri onların da çektiğini duyarmış, yani Cemadatın sesini duyma 

meselesi, cansız varlık dediklerimizin sesininde duyulması meselesi 
vesselam. 
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Bu bir Karoglan Makalesidir 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 9 Mayıs 2021 
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Kahin ve Kehanet Nedir? Gaybi Bilgi Nedir? Keşfi Bilgi Nedir? 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Selamün Aleyküm 
Bu makalemiz, Kahin ve Kehanet hakkında olacak. 

 
Bu gece Kadir Gecesi olduğu varsayılan gecelerden bir gece 2021 

senesi Ramazan’ının 27 si 
 

9 Mayıs 2021 gece saat Avusturya saati ile 12:55 
ve Kadir Gecesi Berat gecesi gibi gecelerde, tövbe etseler bile 

affedilmeyecek olan kimseler, hadis-i şerifte sayılmış, bu konuyu 
forumlarımızda, bloglarımız da işledik, fakat hadisin metnine de 

kaynağına da ulaşamadım. 
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Hadiste geçen şu şekilde : 
 

Kadir ve Berat Gecesi Gibi Gecelerde, Affedilmeyecek Olan Kimseler, 
Kimlerdir? 

 
Bu Gecelerde Allah mağfireti ile bütün Müslümanları bağışlar, fakat 
şu amelleri işleyenler, o kötü amellerini terketmedikçe, tövbe etseler 

bile, tövbeleri kabul olmayıp, affedilmeyeceklermiş : 
 

1)Kahinler yani gayıptan haber verenler, 
 

2) Büyü yapanlar, 
 

3) Kinciler düşmanlık güdenler, 
 

4) İçkiye devam edenler, 
 

5) Ana-babasını incitenler ve Akrabası ile alakayı kesenler 
 

6) Zinaya devam edenler ve zinayı savunanlar. 
 

(Hadisi ve kaynağını bulamadım) 
 

Burada kahinlik meselesi, Gelecekten, gaipten haber verme meselesi 
olaraktan işlenmiş. 

Peki kahinlik, gelecekten haber vermek midir? falcılık mıdır? 
Mesela haber verilen gelecek, gelecek midir acaba! 

Bu konuyu daha önceki vaazlarımın birisinde anlatmıştım. 
 

Mesela Ben Ankara’yı gördüm, orada bir sene bulundum, ve oradaki 
gezdiğim gördüğüm yerleri Yakinen (Yakin bilgisi ne demektir ona bk.) 

biliyorum, 
Fakat diyelim ki sen Ankara’ya Hiç gitmedin, fakat Ankara’nın 

varlığından haberdarsın, fakat Ankara nasıl bir yerdir, hiç haberin yok. 
Ve ben sana, Ankara’da “Hacı Bayram Veli” Türbesi şöyledir, Kızılay 
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böyledir, Cebeci şöyledir, Cebeci Cami şuradadır, şöyle dir diye, 
böyledir diye haber versem, sana bu malum olmayan (bilinmeyen) 
bilgileri verdiğim zaman, fakat bana malum olan (bilinen), benim 
yakinen (bildigim) malum olan, yani bildiğim bu bilgileri, sana 

verdiğim zaman, benim için gayıb olmayan bir bilgi iken, Senin için bu 
bilgiler, gayıb (gaip ten, gelecekte olan) ta olan bilgiler. hal böyle 

olunca, her gaipten haber verildiği söylenilen bilgi, gaibi bilgi değildir, 
o bilgiye yakinen ulaşmış kimseler olabilir, veyahut keşfen bilmiş 

kimseler olabilir, veyahut fiziksel olaraktan, o bilgilerin olabileceğini 
deneyleri ile ispatlamış kimseler olabilir. o yüzden bazı bilgiler, o 

bilgiye ulaşmamış kimseler için, gaibi bir bilgi iken, o bilgiye ulaşmış 
kimseler içinde ise, halihazırda mevcut bilgilerdir. 

işte kahinllik veyahut Kehanet oluşturmak, böyle bilgilerden haber 
vermek değildir. Kahinlik, bilakis : olması ihtimal dahilinde olmayan 
bazı olayların, gelecekte bir yerde olacağını varsayaraktan, insanların 
aklını yanlış bir tarafa yönlendirme ile, fiziken o frekansların, yani 
kuantumun bazı kimselerin aklında (Tahayyülünde), ve onların 

hayatında oluşmasına, kader tahtasına yazılmasına sebep olmak gibi 
bir şeydir. 

 
Keşfi Bilgi 

 
Keşfi Bilgi demek Allah’ın veli kullarının, yahut Salih kullarının, 

meleklerden, cinlerin müminlerinden, hayvanlardann bitkilerden, ve 
yarattığı diğer mahlukattan, kopya bilgiler alaraktan verilmiş, haber 

niteliğinde bilgilerdir. 
 

Mesela: 
 

Örnek verirsek, cinlerin müminleri, yalan söylemeyen cinlerdir. 
onların ömürleri, insan ömrü gibi değildir, uzundur. 500 sene, 600 

sene bin sene yaşayanları olduğu söyleniyor. Bildiğim kadarıyla, “Cin 
Mescidi” (Cin Suresinde Gecen olay ve siyeri neebide Cin mescidi 

vakasına bknz.)nde Peygamberimizi görmüş olan, en son 
Peygamberimizin Ashabı olan cin, galiba ölmüş. yani 1500 sene 
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yaşayanı yok, o yüzden mesela Osmanlı 600 sene öncesi gibi, mesela 
bir cin, Fatih Sultan Mehmet’in başından geçen bir olayı, Mümin bir 
cin haber verdiği zaman, hiç bilinmeyen bir bilgi ve haber ortaya 

çıkabilir. işte böyle bir bilgi keşfi bilgidir. Bu sadece örneklerden bir 
örnektir. Bunun meleklerden verileni, diğer mahlukattan verileni 
olabilir, yani kopya bir bilgidir, Fakat insanların ekserisi tarafından 

bilinmeyen bir bilgidir. 
 

Hal böyle olunca, süfli cinlerin, yani yalancı cinlerin, Yalan söyleyen 
cinlerin, kafir cinlerin, yalan haberleri de olabilir, böyle bir bilgi, 

mesela 2012 senesinde kıyamet şirince’de kopacak meselesi gibi, 
yalan ve safsata bir haber ve Kehanet. işte cinlerin süfli olanlarına 

güvenilmez, verdikleri Haberlere de güvenilmez. Iyi kimseler iyilerle 
beraberdir, onların yanındaki cinlerde, Sadece iyi cinler değildir, kötü 

cinlerde bulunur, onlar düşmanlık etmek için bulunur, Şeytanlarda 
bulunur, onlar da düşmanlık etmek için bulunur, fakat iyi cinler 

onlarla alaka kurup, iyi haberler verebilir, Kuşlar kurtlar da verebilir, 
Çünkü Nuh Aleyhisselam hayvanlarla konuşmuş, hayvanlar onun 
sözünü dinlemişler, itaat etmişler, yine Süleyman Aleyhisselam 
hayvanlarla konuşmuş, hayvanlar ona itaat etmişler, Cinler ve 

şeytanların da bazıları, Süleyman Aleyhisselam’ın emrine itaat eden 
askerleriymiş, yine şeytanlardan bile Mümin olan itaatkar şeytanlar 

varmış, Nitekim Peygamberimiz buyurdu “Benim şeytanım Müslüman 
oldu, bana iyilikten başka şey haber vermez” buyurmuşlar, bir hadis-i 
şerifinde. Mesela bir Karganın 500 sene yaşadığı söyleniyor, senin 

şahid olamadığın çok şeye şahit olmuş olabilir değil mi? ve sana, şahit 
olduğu bir olaydan haber verse, işte herkes karga ile henüz daha 

konuşamadığı için, sadece senin bilebildiğin, keşfi bir bilgi olmuş olur 
değil mi? 

Öyle olunca. Mümin ve müslüman olan kimse, Yalan söylememelidir, 
yanlış yapmamaya gayret etmelidir, bu konuda, Allah’ın emirlerine 

itaat ile gayret etmelidir, hatada etse tövbe edip Hatasından 
dönmelidir, yalanda söylese, Doğru söylemek için gayret etmelidir, 

alkol de alsa bundan vazgeçmek için gayret göstermelidir, çaba 
göstermelidir, “Hatasından dönen, Hiç hata işlememiş gibidir” ayeti 
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kerimesi kur’an-ı Kerim’de boş bir ayet değildir. “ettaibu minezenbu, 
Kemen la zenmbeleh” günahından dönen Hiç Günah işlememiş 
gibidir, buyuruyor Rabbimiz. Öyle olunca hatada ısrar etmemek 
gerek. Hata yapmak hali, insan olmamızın hali, O yüzden hata 

yapmayan olmaz, fakat hatasında ısrar etmemeli, ve bu hatadan 
dönmek için gayret göstermeli, çaba göstermelidir, işte kehanetler 
oluşturmamalı, Ne insanları fazla ümitle ümitvar edip, Zevki sefaya 
daldırmalı, nede korkutup yeis içinde bırakmalı. peygamberimizin 

dediği gibi, vusta yol en güzel yoldur, orta yol ile irşad etmek, en güzel 
yoldur. ama günahta aşırı gidenleri korkutup uyarmalı, fazla rahatlıkta 

oyalananları da yine Zevki sefa da olanları da uyandıraraktan, en 
azından insanın sonunu bekleyen ölümden haber vererek, bu zevki 
sefanında bir sonu olduğunu onlara göstererkten, edepli, terbiyeli, 

ahlaklı, düzenli yaşamayı göstermek, ve öğretmek lazımdır. 
 

Velilerin Allah dostlarının haber verdiği bilgiler, bazen geleceğe dair 
bilgiler olabilir. Onu da başta anlattığımız gibi, o bilgiler şu an size 
malum değil, ama Allah katında zaman ve mekan olmadığı için, 
meleklerde o konuda bizden daha ileri de olduğu için, ki Nitekim 
kur’an-ı Kerim’de yer alan, Meleklerin dedigi “Dünyayı kavga ve 

karmaşaya sokacak olan, insanlığımı, sen halife seçiyorsun” demeleri 
gösteriyor kiö onların da bazılarının geleceği görebildiklerini. Melekler 
deö bazı Allah dostlarına, Gelecekten bazı bilgileri fısıldayabilirler 

ilham yoluyla, öyle olunca, meleklere malum olan bu bilgi, işte alimde 
de ortaya çıkınca, İşte bu bilgiler, sana, ona, buna malum değil, gaibi 

bilgi iken, o Alim ve meleklere, o bilgi malum bilgilerdir. o yüzden 
bunlar Kehanet değildir. Evet işte kafir cinlerin ve şeytanların verdiği 

bazı haberler, yanlış ve tam bilgi olmadıkları için, çalıntı bilgiler 
oldukları için, Aslı ve Fesli olmayan bazı sonuçlar ortaya doğurabilir. 

işte orada ki güzel gecelerde (Berat,Kadir,Bayram,Cuma…) 
affedilmeyecek olan kimseler arasinda olan, Kehanet yapan kimseler, 
işte böyle şeytanlarla ve sufli cinlerle alaka kurup, onlardan haber 
alan kimselerin, verdiği bilgileri, insanlara yayan kimselerdir. Yani 
şeytanlara ve cinlerin kâfirlerine bir nevi tapan kimselerdir. Onların 
verdiği Haberlere itibar edilmez. Kehanet yapanlar, işte Allah katında 
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Tövbe de etseler, Kadir Gecesi’ni de İhya de etseler, onlarla (Kafir 
cin,.. vesaire) alakalarını kesmedikçe, affedilmeyecek lerdir. hadis-i 

şeriflerle sabittir, dediğim gibi hadisin kaynağına ulaşamadım, 
bulanlar, İnşallah internette yazarlarsa, yayınlarlarsa, bizde bir gün, o 

hadisin metnini ve orijinalini ve kaynağını gireriz vesselam. 
 

Bu bir Karoglan Makalesidir. 
 

Karoglan 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 9 Mayıs 2021 
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Ayak Mantarı Neden Olur Tedavisi Nedir? 
 

Selamünaleyküm 
 

Bilindiği gibi insan öldüğü zaman insanın bedeninin toprakta Yiyip 
çürüten bakteriler vardır. 

 
Peygamberimizden anlatılan bir rivayette : peygamberimizin amcası 

Ebu Talib, Peygamberimizin ısrarlarına rağmen islamiyeti kabul 
etmemiş, iman etmemiş, son nefesteyken, Peygamberimiz yanında 
tekrar teklif etmiş amcasına, fakat amcası, oradaki kureyşlilere 

bakaraktan, gururundan, ve onlar “korkusundan Müslüman oldu” 
derler diye, gruruna yenik düşüp iman edip, İslamı kabul etmemiş. ve 

hayata gözlerini yumduktan sonra, Peygamberimiz amcasını çok 
sevdiği için, amcasının Bütün bedenini, mübarek elleriyle mesh edip 
sıvazlamış, fakat bir rivayette bilerekten, bir rivayette de unutarak 
dan, ayaklarının topuklarını, yani ayaklarının altını mesh etmeyi 

unutmuş, ya da bilerekten mesh etmemiş. 
 

Ve işte Peygamberimizin başka bir rivayetinde de : Cehennemin en 
hafifi, Cehennem sıcağının, ayaklarının altından girerekten, beyni 
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eritecek kadar azap vermesi diye tarif etmiş. işte Ebu Talip gibilerin 
Cehennemi, ayaklarının altından Cehennem sıcağı girip, beynini 

eriterek ten ona azâb edecek olan, cehennemin en yumuşak tabakası. 
 

işte bu ikisini birbirine bağladığımız zaman, ve insanoğlu toprağa 
çıplak ayakla bastığı zaman, topraktaki, o insanın çürüten bakteriler 
ayaklarına saldırmakta, ve kaşıntı şeklinde, yani mantar dediğimiz 
hastalığı oluşturmakta. Çünkü O daha diriyken, diri bedenini Ölü 
bedeni gibi yemeğe başladıkları için, o kaşıntı, onların küçük küçük 

ısırmalarının sebebiyle. 
 

SEBEBi 
 

işte bu yüzden toprağa neymiş efendim topraklama yapmak için, 
çıplak basmak İyi diyorlar, Fakat işte ayaklarımız hassas, toprağa 
çıplak basmak yüzünden, mantar hastalığı, yahutta ölü yiyici 

bakteriler vücudumuza saldırmaktalar. onun için toprağa ayakkabı ve 
terlik de basmanız, bu hastalığın Siz de de baş göstermesine engel 

olur. Fakat yine cami ve mescitlerde, abdest alınan yerlerde, ve banyo 
gibi havuz gibi yerlerde, ayaklar ya çıplak, yarıçıplak basıldığı için, 
herhangi bir mantar bulaşmış insanın ayakları, veyahut ayakkabısı, 
terliği veyahut çorapları değmiş kimseden, o bakteriler size de 

bulaşabilir ulaşabilir O yüzden bulaşıcıdır o bakteriler çoğu olaraktan 
Başka insanlara saldırır az o yüzden mantar hastalığı olan kimselerin 
bastığı yerlerde, yürüdüğü yerlere, eşyalarına, sizin eşyalarınızın, 

elbiselerinizin, çoraplarınızın karışması, bu hastalığa davetiye çıkarır. 
 

TEDAViSi 
 

Tedavisine gelince bunun tedavisini Ben de bilmiyorum, Fakt öyle 
drumlardan sakınmak bir önelmedir. Ben önleyici tedavisini 

biliyorum, öyle bir hastalığa maruz kalan kimseler, ben kendim dahi 
Doktora gidip, mantar ilaçları var, kremleri var onları yazdıraraktan 
tedavi uyguluyorum, o mantar kremleri, o bakterileri öldürüp yok 

etmekte ve tedavi etmekteler. 
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SONUÇ 

 
İşte bunu Ebu Talib’e ve bağlarsak burayı, Yani bir nevi bakteri 
hastalığı mantar hastalığı, Cehennemi yavaş yavaş tatmak gibi, 

ayakların altından cehennem azabı. Diri diri çürütülüp yenmek gibi bir 
şey. 

 
Bu Bir Karaoğlan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesidir 

 
Bilgilendirici Karoglan informations 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 31 Mart 2021 
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Ayak ve Ayakkabı Kokusu Neden Olur? Çözümü Nedir? 
 

Birinci sebep 
 

Ayak ve tırnak temizliğine dikkat etmemek ten, ve tırnakların altındaki 
kirlerin ve ayakların yıkanmaması sebebiyle oluşan bakteriyel koku. 
Abdest ile beş vakit ayakları yıkamak Bunun için önemli, yatarken 

Ayakları yıkamak bunun için mühim. 
 

ikinci Sebeb 
 

ikinci sebebe gelince, çıplak ayakla ayakkabı giymek ve, bunu 15 
dakika süreyle ayakta tutmak, ayakların ve ayakkabının kokmasına 
sebep olur. Ayakkabınızı çorapla giymeye itina gösterin. Yoksa 

ayakkabınız da ayağınızda kokar. Böyle bir durumda, hiçbir çözüm 
ayakkabınızın kokusunu gideremez. 

 
Çözümü 

 
O ayakkabıyı atıp, yeni bir ayakkabı almanız, ve ayakkabınızı da çorap 

ile giymeniz, bu sorunu giderecektir. 
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Bilgilendirici Karoglan informations 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 31.03.2021 
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Peygamberimizin Risalet Yolunda Yalnız Kalışı, ve Taif’deki 
Akrabalarını Ziyareti… 

 
Bismillahirrahmenirrahim. 

 
Peygamberimizin Risalet Döneminde, Mekke’liler O’na düşman 

kesilmişler, Peygamberliğini ve Dinimiz islami Kabul etmedikleri gibi, 
birde peygamberimizi bu davadan vazgeçirmek için, O’na ve O’na 
inanlara, Meke’de Yaşayacak yer bırakmazcasına, birde ambargo 
uyguluyorlardı. O’nu Mekke’den de kovmak istiyorlardı, aralarında 
görmek bile istemiyorlardı. Peygamerimizin ve ilk Müslümanların, 
bütün azıklarının da bittiği bir vakitte, Peygamberimiz Taif’deki 

akrablarından yardım umup, belki onlar O’na ve davasına sahip çıkıp, 
yardım ederler diye, Mekke’den iki gün uzaklıkta ki Taif’e yola çıkar. 
Onlara (Dayısı gile) varınca, Peygamber olduğunu, ve O’na sahip çıkıp, 
O’na ve arkadaşlarına, bu zor günlerinde destek çıkmalarını ister. 
Fakat umduğunu bulamaz, ve O’na derler ki: Bildiğım kadarıyla 

Dayısının büyük oğlu der ki: 
“Mekke’ nin büyükleri dururken, Peygamberlik Abdülmüttalip’in 

öksüzüne mi kalmış” 
 

diye güler ve, kendi çocuklarına ve Taif’in çocuklarına, O’nu taşlatarak 
Taif’den kovar, o sırada Peygamberimizin ayakları kan revan içinda 

kalır, ve Peygamberimiz Rabbimize feryad eder: 
 

“Beni kimlerin eline bıraktın Rabbim” der. 
 

Ve Cenabı Mevla Cebrail’e emreder “Habibimin kanı yere 
damlamadan yetiş, yere damlarsa yeri göğü yakarım” buyurur. Cebrail 
o güne kadar böyle hızla ve süratle yeryüzüne inmemiştir, aynı şimşek 
gibi yeryüzüne iner, ve kan yere damlamadan yetişir. Ve Rabbimiz 
Cebraile emretmiştir, O ne dilerse yap diye. Ve Hz. Cibril buyurur: 
“Ya Rasulallah! iste (dile benden) şu iki kanadımla burayı gark 

edeyim” buyurur. 
(Yani, eğer bunlara beddua edersen, şu iki kanadımla burayı gark 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
369 

 

ederim) 
Peygamerimiz ise cevaben: 

“Hayır, istemem, bilakis Ben, Allah’ın, bunların soyundan gelecek 
olan, iyi nesiller hatırına, O’nları ve bana yaptıklarını bağışlamasını 

arzu ederim. Halbuki bilmiyorlar, bilseler yapmazlar” buyurdu. 
 

Peygamberimiz, oradan ayrılırken, yakınlardaki bir üzüm bağına 
sığındı. Bu arada, bağ sahiplerinin Hristiyan kölesi olan Addâs, 

Peygamberimize bir tabak üzüm getirdi. Peygamberimizin üzümü 
yemeye başlarken “Bismillâh” demesi Addâs’ın dikkatini çekince, 

konuşmaya başladılar. Ve Peygamber Efendimiz olayı Addas’a anlattı, 
Peygamber Efendimizin davranış ve konuşmalarından etkilenen 

Addâs, orada Müslümanlığı kabul etti. 
 

Ve O’ndan (Addas r.a.) rivayetle bize ulaşan şu dauayı yaptı: 
 

“Allahım! Beni göz açıp kapayıncaya kadar, hattâ ondan daha az bir 
zaman bile, nefsimin eline bırakma. Hatta, en yakın akrabamın eline 

bile bırakma” 
 

Bu bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesidir 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 
Schrems, 07 Mart 2021 Pazar, saat 02:05 
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“Daarun Nedve” Orjinali ise “Daarun Nebve” Veya “Nebinin 
Doğduğu Konut(Yer)” Nedir? Nerededir? 

 
isa Efendimiz “Seyyidina isa”da Arapça Konuşurmuş ve Demiş ki: 

 
“Dünya bir Köprüdür تأخًرا  تأخًرا  Geçin Geçin, Yani çabuk çabuk geçin” 

demiştir. 
 

NOT: Peygamberimizin doğduğu eve   ار
 
َو  د

ْ
د
َ
ن  veya arapçada   ار

 
ْبَو  د

َ
ن  

denir. Yukardaki resimdeki yerde imiş o ev, tabiki o evin günümüze 
kadar gelmesi zor, o yüzden o yere bu bina yapılmış, ve ben hac 
ettiğim sene, milli görüş teşkilatından olan, başımızdaki rehber 

hocamız, Eşref hocanın dediğine göre, orası, bugün kütüphane olarak 
kuallanılıyormuş malesef. haala varmı? yıkdilarmı? yaptılarmı? ben bir 
daha göremedim, nasip olmadı bana. “tafaddar”( geç otur ) demek de 
kullanilan “eddar” burdaki “eddar” dır geç otur, bu eve içeri girince 
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söylenir, evin kapısında ise, Teahhar تأخًرا denilir — isa Efendimiz yani 
“Seyyidina isa”da Arapça Konuşurmuş ve Demiş ki: 

 
“Dünya bir Köprüdür تأخًرا  تأخًرا  Geçin Geçin, Yani çabuk çabuk geçin” 

demiştir. 
yani çabuk geçin, ahiret yurduna geçin demektir teahhar, veya 

geleceğe ahirete geçin. 
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Hz. ALi Efendimizin isimlerinden Birisi Olan “HAYDAR-I KERAR” Ne 
Demektir? 

 
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in sevgili kızı Hz. Fâtıma 
kendi işini kendisi görürdü. Bundan hiç şikâyet etmezdi. Fakat el 

değirmeninde un öğütmek ona zor geliyordu. Hz. Ali de kuyudan su 
çekmekten yoruluyordu. Zaman zaman Medine’ye harp esirlerinin 

geldiğini, Peygamber Aleyhisselâm’ın da bunları bazı ihtiyaç 
sahiplerine hizmetçi olarak verdiğini görünce bir yardımcı da kendileri 
için istemeye karar verdiler. Bir gün Medine’ye yeni bir esirin geldiğini 
haber alan Hz. Fâtıma kalkıp babasının yanına gitti. Fakat onu evde 
bulamadı. Ziyaret maksadını Hz Âişe’ye anlatarak babası eve gelince 

ona dileğini açmasını rica etti. O gün Resûl-i Ekrem Efendimiz eve 
biraz geç geldi. Kızının isteğini öğrenince, vaktin geç olduğuna 
bakmadan kalkıp onun evine gitti. Hz. Ali ile Hz. Fâtıma henüz 

istirahate çekilmişlerdi ki, Peygamber Aleyhisselâm’ın içeri girmek için 
izin isteyen sesini duyunca hemen buyur ettiler. Resûlullah Efendimiz 

onların yataktan kalkmalarına bile izin vermeden aralarına gelip 
oturdu. Doğrudan meseleye girerek o gün gelen esiri kendilerine 

veremeyeceğini, onun parasıyla Mescid-i Nebevî’de yatıp kalkan fakir 
müslümanların ihtiyaçlarını temin edeceğini söyledi. Sonra da onlara 
ondan daha hayırlı olan zikiri ve Haydar Kılıcını Hz Ali ile Fatmaya 
Verir (33 lü tesbih 33 lü tabanca 33 lü 33 lü cop 33 lü kılıç zeker 

defalarca ca 33 lüsünü kafirlere sokup çıkaran adam) hadisimizdeki 
duayı tavsiye buyurdu ve bu duayı okumanın onlar için bir 

hizmetçiden daha hayırlı olacağını belirtti. Böylece dünya sıkıntılarının 
gelip geçici, âhiret hazırlığı yapmanın daha önemli olduğuna işaret 
buyurdu. Bizim Zikir tesbihimiz ondan 99 lu değil 2×33 ve ortada 

2×17=34 lüdür, tesbihatın sırası biz Türklerin okuduğu gibidir, fakat 
tesbihdeki yeri sağda ve başta sübahanallah, sonda elhamdülillah ve 

ortdakiler ilede Allahuekber zikredilir. 
 

Hz. Fatıma’nın (s.a) Tesbihatı 
 

(Arapça: السالم عليها الزهراء تسبيح ), “Allahu Ekber” zikrinin 34 kere, “el-
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Hamdulillah” ve “Subhanallah” zikirlerinin ise, 33 kere söylendiği 
zikirlerinin bütününe denir. Nakledilen rivayetlere göre bu zikri, Hz. 
Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.a) Hz. Fatıma’ya (s.a) öğretmiştir. Hadis 
kaynaklarında günlük farz namazların ardından söylenmesi önemle 

vurgulanmıştır. 
 

Müslümanlar namazdan sonra bu 99 lu yahut 3 33 lü (34. Hz Ali) zikre 
devam ettikce o Kılıç ve Hz Ali Sağ ve dimdik ayaktadır unutma 

müslüman. 
Hz. Ali o günden sonra bu zikri hiç ihmâl etmediğini söylerdi. Bunu 

duyan biri, Hz. Ali’ye, hayatındaki en önemli olaylardan biri olan Sıffîn 
Savaşı’nı hatırlatarak: 

 
– Sıffîn gecesinde de mi okudun? diye sordu. Hz. Ali: 

 
– Evet, Sıffîn gecesinde de okudum, diye cevap verdi (Müslim, Zikr 

80). 
 

İşte ashâb-ı kirâm böyleydi. Resûlullah Efendimiz’in kendilerine bu 
yöndeki tavsiyelerini bir ganimet kabul ederlerdi. Hayatlarını dua ve 

zikirlerle mânalandırmaya çalışırlardı. 
 

Hadisin bazı rivayetlerinde bu üç zikirden birinin otuz dört defa 
söylenmesi tavsiye edilmiş ise de, her birinin otuz üçer defa 
söylenmesine dair rivayet daha fazla yaygınlık kazanmıştır. 

 
Tesbihatı Söylemenin Şartları 

 
Hz. Zehra (s.a) tesbihatını söylemenin şartları vardır: 

 
İlk olarak sayısında eksiltme ve artırma yapılmamalıdır. Şöyle ki 

sıralama ve sayı şu şekilde olmalıdır: ilk olarak “Allahu Ekber” 34 defa 
söylenmeli, sonra “el-Hamdulillah” 33 defa ve son olarak 33 defa 
“Subhanallah” denmelidir. Dolayısıyla müstahap bir amel olsa bile, 
sayısında eksiltme ve azaltma olmadan olduğu gibi söylenmelidir. 
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İkinci olarak: zikir söylendiğinde kalp huzuruyla bir seyir izlenmelidir. 
Önce “Allahu Ekber” ile manevi bir seyir takınılmalı, ardından “el-

Hamdulillah” ve “Subhanallah” ile başka bir manevi seyir. 
 

Üçüncü olarak: Tesbih namazdan hemen sonra olmalıdır. Şöyle ki 
namaz bittikten sonra, insan duruşunu değiştirmeden ve farklı bir 

hale geçmeden söylemelidir. Başka bir ifadeyle, teşehhüt ve selamla 
namaz bitirilmeli ve başka bir şeye geçmeden Hz. Zehra’nın (s.a) 
tesbihini söylemelidir. Sayıların sırrı ve tesbih zikrinin niteliğinin 

namaz bittikten hemen sonra olmasının, başka bir anda olmayan bir 
hesabı vardır. Bunun delili İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir 

rivayette geçmektedir. İmam (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kim farz 
namazlarda selam verdikten sonra, yerinden hareket etmeden Allah’ı 
“Fatıma tesbihi” ile tesbih ederse, Allah o kimseyi bağışlar. Tesbihe 

“Allahu Ekber” zikri ile başlamak gerekir.” 
 

Dördüncü olarak: Hz. Zehra (s.a) tesbihinde muvalat (peş peşe 
gelmesi) şarttır. Şöyle ki zikirler ara verilmeden, kesintisiz olarak 

söylenmeli ve tesbih sırasında farklı şeylerin söylenmesi veya başka 
işlerle meşgul olunması, tesbihin arasına fasıla girmesine neden olur. 
Dolayısıyla bundan uzak durulmalı ve kaçınılmalıdır. Tesbihi birleşik ve 
ara vermeden söylemenin kendisine özgü sır ve şifresi vardır ki bu işin 
ehli onu bilmektedir. Nitekim Merhum Kuleyni (r.a) “Füru-u Kâfi” 

kitabında Muhammed b. Cafer’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam 
Sadık (a.s) Hz. Fatıma tesbihini muttasıl ve aralıksız olarak söylemekte 

ve onu başka bir şeyle bölmemekteydi.” 
 

Bu konuda internette şu makaleye de rastaldım ve alta ekledim 
 

Haydar-ı Kerrar Ne Demek 
 

Haydar-ı Kerrar Hz. Alinin en önemli vasıflarından birisidir. Kerrar, bir 
kelime olsa da, bir nitelik belirtilmek için Hz. Ali için kullanılmıştır. 
Kelime manası olarak ‘Tekrar Eden, tekrarlayan’ manasına gelir. 
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Geniş açarsak, Hz. Ali sürekli, geri adım atmadan, tekrar tekrar 
haklının yanında durmuştur. Yaşadığı tüm zamanlarda geri adım 
atmadan masum ve mazlumların yanında olmuş, kerelerce, yani 
defalarca haksızlıkla savaşmış olmasından dolayı ‘Haydar-ı Kerrar’ 

lakabını almıştır. 
 

Haydar-ı Kerrar Manası 
 

Haydar kelimesi ise ise üstün, cesur, yiğit, korkusuz anlamına gelir. 
Bütünlük içinde bakarsak Kerrar vasfının en üstünü gibi anlaşılabilir. 

 
Haydar-ı Kerrar sıfatı da bir sıfat olarak Hz Ali’ye, bu vasıflarından 
dolayı Hz. Muhammed tarafından verilmiştir. birçok kaynakta Hz 
Muhammed Hayber Kalesinin fethinin son günü beyaz sancağı Hz 
Ali’ye vermiş ona bir zırh giydirmiş ve “”Allah, sana fetih nasip 

edinceye kadar savaş. Sakın arkana dönme.” Diye emretmiştir. Hz Ali 
bu sözün üzerine Hayber Kalesinin fethini gerçekleştirmiştir. Daha 
önce sancağı alarak kaleyi fethe giden ancak fethedemeden geri 

dönenler çok olduğu için bu fetihten sonra Hz Ali’ye “ Haydar-ı Kerrar 
” denmiştir. 

 
Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi 

Raşit Tunca 
 

Schrems, 04.06.2021 Pazar 
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Bilal Habeşi Kimdir? | Habeşli Namazı Nedir? | Sabah Namazlarını 
Vaktinde Kılabilmek için Ne Yapmalıyım? 

Selam Dostlar Zümresi, Selam Sevenlerim Sevdiklerim, Selam 
Takipcilerim, 

Rabbim bizleri bir Makalemde daha buluşturdu! 
Rabbime Hamdü Senalar Olsun. 

Peygamber Hazeratine de Selamlar Sevgiler Olsun, 
Melekler Zümresine de Selamlar Sevgiler Olsun, 

Allahin Salih Kullar Zümresine de Sevgiler Selamlar Olsun : 
 

Fahr-ı Kainat Pezgamer Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle 
buyurmuştur: 

 
“Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey 

geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur” 
 

(Hadis-i Şerif – Buhari, Vudu, 14) 
 

Abdest veya gusül alındıktan sonra vakit müsaitse, yaşlık kuruyacak 
kadar bir zaman geçmeden iki rekat namaz kılınması menduptur Bu, 
abdest veya gusül nimetine kavuşmanın bir şükür ifadesidir Çünkü 
abdest almak Allah’a yaklaştırıcı bir ibadettir, hedefi ise namazdır 

 
“Bilal Habeşi Kimdir?” 

 
Bilal-i Habeşi, Mekke’de Müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk yedi 
kişiden birisi olmakla beraber Hz. Peygamber’e ilk inananlar arasında 
da yer almaktadır. Öte yandan, İslam’ın ilk müezzini olan kişi olarak 
da bilinmektedir. Bu noktada, Peki, Bilal-i Habeşi kimdir? İşte, Bilal-i 

Habeşi’nin kısaca hayatı ve hakkında merak edilenler… 
 

Hicretten kırk yıl kadar önce (581 civarı) Habeş asıllı bir köle olarak 
Arabistan’ın batı tarafındaki Serât’ta veya Mekke’de Cumah kabilesi 
içinde dünyaya geldi. Babası Rebâh ve müslüman olduğu için çeşitli 
işkencelere mâruz kalan annesi Hamâme de köle idi. Annesine 
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nisbetle İbn Hamâme diye de anılan Bilâl İslâmiyet’i Hz. Ebû Bekir 
vasıtasıyla kabul etti. 

 
Bilâl, Benî Cumah’tan adı bilinmeyen birinin veya daha yaygın olan 
rivayete göre aynı kabileden Ümeyye b. Halef’in kölesi idi. Mekke’de 
müslüman olduğunu açıkça söyleyen ilk yedi kişiden biri olduğu için 
Ümeyye b. Halef öğle vakitlerinde onu kızgın güneş altında sırt üstü 
yatırır, büyük bir kaya parçasını göğsü üzerine koydurur, sonra da 

İslâmiyet’ten vazgeçerek Lât ve Uzzâ’ya tapmaya zorlardı. Fakat o her 
defasında, “Rabbim Allah’tır; O birdir” diyerek bu dayanılmaz 

işkenceye imanıyla göğüs gererdi. Hz. Peygamber onun bu şekilde 
işkence görmesine son derecede üzülürdü. Hz. Ebû Bekir müslüman 
olmayan güçlü siyahî bir köleyi vererek Bilâl’i Ümeyye b. Halef’in 

elinden kurtardı ve âzat etti. Bazı rivayetlerde onu para ile satın alıp 
âzat ettiği de zikredilir. Hz. Ömer bu olaya işaretle, “Ebû Bekir 

efendimizdir; efendimizi (Bilâl’i) âzat etmiştir” derdi 
 

(Buhârî, “Feżâʾilü aṣḥâbi’n-nebî”, 23) 
 
 

Bilâl-i Habeşî hicretin 1. yılında Hz. Peygamber’in öğrettiği ezanı onun 
emriyle ilk defa okumakla meşhur oldu ve hayatı boyunca hazarda ve 

seferde Hz. Peygamber’in müezzinliğini yaptı. Sabah ezanını çok 
erken okuyan Bilâl’in bu ezana, “es-salâtü hayrün mine’n-nevm” 
(Namaz uykudan hayırlıdır) ibaresini eklemesi Hz. Peygamber’i 

memnun etti ve bunu her sabah ezanında tekrarlamasına izin verdi. 
Bilâl başta Bedir olmak üzere Hz. Peygamber’in bütün gazvelerine 
katıldı. Bedir’de esir alınan Ümeyye b. Halef’i görünce, “İşte küfrün 
başı! Eğer o kurtulursa ben ölürüm” diyerek onun öldürülmesini 

sağladı. Mekke’nin fethedildiği gün Hz. Peygamber ile Kâbe’nin içine 
girdi ve Resûlullah’ın emri üzerine Kâbe’nin damına çıkarak fetih 
ezanını okudu. Hz. Peygamber’in Kâbe’nin içinde soldaki iki direk 

arasında iki rekât namaz kıldığını rivayet eden de odur 
 

(Buhârî, “Ṣalât”, 30) 
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Yaygın olan rivayetlere göre Bilâl-i Habeşî Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra ezan okumamıştır. Hz. Peygamber’in kendisine, “Ey 
Bilâl! Allah yolunda cihaddan daha faziletli bir amel yoktur” dediğini 
hatırlatıp cihad için Suriye’ye gitmek üzere Hz. Ebû Bekir’den izin 
istemiş, ancak halifenin ısrarı üzerine Medine’de kalmış, Hz. Ömer 

halife olunca Medine’den ayrılarak Suriye’de birçok şehir ve bölgenin 
fethine iştirak etmiştir. 

 
Hz. Ömer Suriye’de Şam divanını tedvin ederken Bilâl’in isteği üzerine 
onu ve diğer Habeşliler’i, Ebû Ruveyha’nın kabilesi olan Has’amlılar’la 
birlikte aynı divan defterine yazdırdı. Bazı müslümanlar Bilâl’in ezan 
okuması için halifeye müracaat ettiler; halifenin isteği üzerine Bilâl 

Suriye’de bir defa ezan okudu ve dinleyenleri ağlattı. 
 

Bilâl-i Habeşî altmış küsur yaşında Dımaşk’ta (veya Halep yahut 
Dâreyyâ’da) vefat etti ve Bâbüssagīr’deki kabristana defnedildi. Bilâl-i 

Habeşî’nin nesli devam etmedi. Kaynaklarda hanımı ve çocukları 
hakkında bilgi bulunmamakta, sadece Hâlid adlı bir erkek ve Gufre 

(Gufeyre) adlı bir kız kardeşi olduğu zikredilmektedir. 
 

Uzun boylu, zayıf ve kuru yüzlü, kamburca, gür ve kır saçlı, siyah tenli 
idi. 

 
“Habeşli Namazı Nedir?” 

 
Bir defasında Hz. Peygamber ona (Habeşli Bilal e) , “Bu gece cennette, 

önümde senin nalinlerinin tıkırtısını duydum” diyerek kendisinin 
cennetlik olduğunu müjdelemiş ve hangi ameli sebebiyle bu dereceyi 
elde etmiş olabileceğini Ashab ona sormuştu. Benim Fazladan bir 
ibadetim yok ama, belki de şu amelimden olabilir, ben her abdest 
aldıktan sonra iki rekat nafile namaz kılarım diye onu cennetlik kılan 
güzel amelinden, âdetinden söz etmişti. Bu Namaza işte “Habeşli 
Namazı Denilir” Yani Habeşli Bilal in Namazı, ve sebebi hikmetide 
baştaki hadisde geçen, Bu namaz, abdest veya gusül nimetine 
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kavuşmanın bir şükür ifadesidir. 
 

(Buhârî, “Teheccüd”, 17; Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 108) 
 
 

Sabah Namazlarını Vaktinde Kılabilmek için Ne Yapmalıyım? 
 

Sabah Namazının Vakti Seher Vaktinde Başalar taa ki güneş doğana 
kadar devam eder. Günüeş doğduktan 45 dakika sonrasından da, o 
günün zeval vaktine kadar yine sabah namazı kılınabilir. Ancak sabah 
namazının faziletli ve efdal olan vakti seher vaktinden güneş doğana 
kadar olan vakittir. Bu vakitlerde sabah namazını kılamayanlar, eğer 
güzelce abdest veya gusl abdesti alıp ardından iki rekat Habeşli 

Namazı kılarlar ise, Allahın izni ile bir dahaki tökezleyene kadar sabah 
namazlarını efdal vakitlerde kılabilirler (zeval vakti öglen ezanından 
15 dakika önce başlar, ve öğlen ezanına kadar olan vakittir. Seher 

vakti konusuna seher vakti ne zamandır makalemize bak.) 
Karoglan  Başağaçlı Raşit Tunca 
Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

Schrems, 2020 Senesinin Nisan ayının yirmiyedisi, saat sabah yediye 
beş kala. 
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Cinlerin Gıdası Kokudur Cinlerin En Çok Sevdikleri Koku Da Sigara 
Kokusudur 

 
Selamün Aleyküm, 

Birçok aliminde söylediği gibi Cin taifesinin gıdası kukulardır. 
ilk defa sigara alışkanlığına gençliğimde başladım. Babam da sigara 
içenlerden birisiydi, fakat babam dirayeti ile sigarayı bıraktı. Köyde 

yaşadığımız için köyümüzden birçok Avrupa’da çalışan kimseler vardı. 
Avrupa’dan gelen kimseler köydeki kimselere (arkadaşlarına) izine 

geldikleri zaman, hediye olaraktan bir sigara Avrupa sigarası 
(Kent,HB,Marlbora,..vs.) veya benzeri sigara ve çakmak hediye 

ederler. Babama da, Babamın arkadaşları sigara veriyorlardı, O da 
bıraktım artık içmiyorum almam demiyordu, alıp cebine koyup eve 
getiriyordu. Bizim de camakenli bir vitrinimiz vardı. Babamdan o 

sigaralarrı alıp, ben de vitrinimizde koleksiyon yapmaya başlamıştım. 
Daha sonra gençlik vaktinde, arkadaşlara özentiyle ilk defa sigarayı 

denedim. 
Daha sonra aşağıdaki makalede anlatıldığı gibi, içtiğim sigaradan 

gıdalanan cinler, benim başımı yavaş yavaş belaya sokmaya başladılar 
ki, olaydan hemen sonra Yak bir sigara telkinleriyle, artık tiryaki haline 
getirdiler. Bir zaman sonra babam vefat etti, artık sigaraları çıkardım 

hepsini tek tek içtim, artık Tiryaki oldum, sigara satın almaya 
başladım. Bu cinler artık peşimi bırakmamaya başladı. Sonunda 

Avusturya’ya geldim Işçi oldum, evlendim, hala peşimi bırakmıyorlar. 
Ya evde veya işyerinde, başıma türlü türlü belalara sokup, ya keyiften, 
yahutta belaların getirdiği sıkıntıdan dolayı, Telkin ile sigara içme mi, 
ve bunu bırakmamam için gayret içindelerdi. Ne zaman ki buranın 
eski işçilerinden Hafız Osman amca lakabı ile tanınan “Osman Cerit” 
abimizi tanıdıktan sonra, onun evini ziyarete gittiğim bir seferinde, O 
bana bu sigarayı bırakmanın kolay yolunu gösterdi: Sadece Bu konuda 

Ahmet Hulusi’nin yazmış olduğu makalenin bulunduğu kitabı verdi, 
burada yazıyor dedi, oku kendin dedi. Osman abimiz kendisi uzun 
süre Sigara içmiş ve bu cinleri zikir ayet ile yenmiş ve bırakmış bir 

kimseydi. işte benim onunla ahbaplık etmiş olmam, benimde o cinleri 
o dua ve ayetler ile yenip sigarayı bırakmama sebep oldu. Alt kısma 
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Ahmet Hulusi isimli Tasavvuf ehli kimsenin yazdığı makaleyi de 
ekleyeceğim. Ben Karaoğlan Hoca Raşit Tunca, Raşidi tarikatının 

kurucusu olaraktan virdimizin içine bu Ahmet Hulusi’nin bahsettiği 
Ayetleri de alaraktan, o ayetlerin Günde (2 defa,.. 10 defa) tekrarı gibi 
bir zikir ile, bu sigara müptelası olmuş Müntesiplerimizin, bu beladan 

kurtulmalarına vesile olmak için, o zikri virdiizin içine katma 
sebeblerimizden birisi de budur. Fakat ben kendim zikrimi 
Tarikatımıza yeni girenlerin tökezlemesi sebebiyle, her gün 

çekemiyorum. Bu yüzden o zikrim zayıf kaldığı için, bir de bize bu 
hikmeti intikal ettiren Osman Cerit abimizin, hak katına intikal etmesi 
sebebiyle, artık bu bereketi ben her ne kadar ileriye taşıdımsa da, 

fakat kendimde kalmadı. En son kolumunun kırıldığı kavgadan sonra, 
bir sigara yaktım, Bu meret ve tiryakilik aynı yerinde duruyormuş, 
yeniden başladım. Başım gelen gelen bir belayla yeniden sigraya 

başladım ve bu siagra cinleriyle ahbab olmaya başladık yeniden. Ben 
ne kadar bırakmak istesem de, artık onlar beni bırakmıyor, Çünkü 

önceki yazımda demiştim, ben sekaleyn oldum, çünkü Deccal Lanetlisi 
yeryüzünde İyi olan her şeyi bozduğu gibi, Tütünüde bozdu, dumanı 
da bozdu, cinlerin gıdası olan, sigara dumanıda bozulunca, cinlerin 

iyileri de, kötüleri de, artık Mehdiye sğınmaya başladılar, Artık cinlerin 
de beslenelbileceği, güzel kokan bir sigara ve dumanı kalmadı, Aynen 
insanların da GDO su bozulmamış bir Gıda bulamadıkları gibi, cinlerde 
artık beselenebilecekleri iyi bir sigara dumanı bulamaz hale geldiler. 
Bu sebeple onları da, Peygamberimizin bir sözünde bahsettiği gibi, 
karda sürünüyor olsanız bile Mehdiye gidiniz sözüne, onları da bu 

sayede mecbur etmiş oldu. Cin taifesi de sığınacak yer aradıkları için, 
Hazreti Mehdi etrafında toplanmaya başladılar. Allah her şeyi 
bilendir, sözüne güvendiğimiz Peygamberimiz, ne söylediyse, 

öğrettiyse hakikat odur. O’nlarda (Cin Taifesi) yok olmamaları için 
bizim etrafımızda bir topluluk da onların kurması gerekmekte. Bu 
yükü ben buraya kadar taşıdım, Dünyanın sigaraya karşı cephe 
almasına rağmen, sigaraya devam ettim, Fakat artık maddi 

imkanlarim buna elvermiyor, bırakmak istiyorum, artık onlar beni 
bırakmiyor, onların da gidebilecekleri başka kapı kalmadı . 

Askerimden ve müntesiplerimden sigara tiryakisi olanlar, işte bu 
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halden rahatsızlarsa, aşağıda yazılan o zikre ayete ve bizim 
zikirmizdeki o ayet yeterli zaten, o ayetin zirkirine, uzun süre devam 
ettikleri sürece, sigara tiryakiliğinden kurtulabilirler. Kur’an-ı Kerim’de 
geçtiği gibi, birde salihler ile beraber olun, Hükmü gereği, sigarayı 

bırakmış insanların yanında bulunmanız da, sizin de kolayca 
bırakmanıza sebep olur vesselam. 

 
Dua ve Zikir Budur: 

 
ِ  َربِّ 

ن ِّ
َ
َ  أ ِ ِ

  َمَسن 
َ
ْيط

َ
 الش

ُ
ْصب   ان

ُ
اب   ِبن

َ
  َربِّ  َوَعذ

ُ
ُعوذ

َ
  أ

َ
َمَزاِت  ِمنْ  ِبك

َ
ن  ه

َياِطي  
َ
  الش

ُ
ُعوذ

َ
  َوأ

َ
ِبك  

ن َربِّ 
َ
وِن  أ ُ

َيْحض ُ  
 

Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike 
min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. 

 
Bu Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 
Schrems ,28.07.2021 
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Bethlehem-Beytüllahim Yıldızı Nedir? 
 

Bethlehem Yıldızı’nın Görülmesi Hz. Mehdi’nin Geldiğinin Müjdesidir 
 

“2017 yıl sonra en yakın buluşma” 
 

“2 bin yıl sonra... Gökyüzünde muhteşem gösteri.” 
 

2015 yılının Haziran ayında Peygamberimiz (sav)’in 1400 yıl önce 
haber verdiği bir olay gerçekleşti. Jupiter ve Venüs tek bir parlak yıldız 
olarak birleşti, Bethlehem yıldızı görüldü. Bu olay, Hz. Mehdi (as)'ın 

zuhur alametidir. 
 

Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur, gezegenlerin 
ufuk çizgileri olur. 

 
Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Bethlehem Yıldızı’nı anlatmaktadır. 

 
Bethlehem Yıldızı, Hz. İsa (as)'ın doğumunda da görülmüş, İsa 
Mesih’in doğumunun müjdesi olarak İncil’de yer almıştır. 

 
 

“İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiye’nin Bethlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler DOĞUDAN YERUŞALİM 
(KUDÜS)’E GELİP ŞÖYLE DEDİLER: YAHUDİLERİN KRALI OLARAK 

DOĞAN ÇOCUK NEREDE? DOĞUDA ONUN YILDIZINI (BETHLEHEM 
YILDIZINI) GÖRDÜK...” (Matta, 1) 

 
 

Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. DOĞUDA 
GÖRMÜŞ OLDUKLARI YILDIZ (BETHLEHEM YILDIZI) onlara yol 

gösteriyordu, ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YERİN ÜZERİNE VARINCA 
durdu. (Matta, 9) 
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İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Bethlehem Yıldızı, Roma 
Dönemi’ne ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda 

da sıkça görülmektedir. 
 
 

Görüldüğü gibi Peygamberimiz (sav) bundan 1400 yıl önce Bethlehem 
Yıldızı’nın vasıflarını tüm detaylarıyla anlatmış ve bu yıldızın çıkışının 
Hz. Mehdi'nin gelişini haber verdiğini söylemiştir. Peygamberimiz 

(sav)'in bildirdiği diğer yüzlerce alamet gibi bu da içinde 
bulunduğumuz devirde birebir gerçekleşmiştir. 

Hadiste şöyle bildirilmektedir: 
 

(Hz. Mehdi geldiğinde) Doğu'dan bir yıldız (Bethlehem Yıldızı) doğar 
ve Ay’ın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse 

birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna 
da yayılır. (Kitabü-l Fiten) 

 
"Doğu'dan bir yıldız (BethlehemYıldızı) doğar ve AY’IN IŞIK VERDİĞİ 

GİBİ IŞIK VERİR." 
 

Ay’ın kendi ışığı yoktur, Güneş’in ışığını yansıtır. Gezegenler de tıpkı 
Ay gibidir. Işıkları yoktur, ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen 

bir yıldız değil, gezegendir. 
 
 

"Daha sonra İKİ UCU NEREDEYSE BİRLEŞİNCEYE KADAR sarkar." 
 

Hadiste bu iki gök cisminin NEREDEYSE birleştiği bildirilmiş ve iki uç 
yani iki ufuktan bahsedilmiş. Bethlehem Yıldızı tek bir gök cismi gibi 

telaffuz edilir, fakat Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin Dünya'dan 
görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması ile oluşur. Bu iki 
gezegen, dünyadan, giderek birbirine yakınlaşan iki yıldız gibi 

görünür. 
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"Gökte bir renk oluşur ve ışık HER İKİ UFKUNA DA yayılır." 
 
 

Bu gece kavuşacaklar. Jüpiter ve Satürn, 1623’ten bu yana ilk kez 
birbirlerine bu kadar yaklaşacaklar. Yeryüzünden bakınca tek bir yıldız 

gibi görünen iki gezegen aslında onlar. Beytüllahim (Bethlehem) 
yıldızı olarak da bilinirler. Dile kolay, 400 yıl beklediler kavuşmak 

için... Yarışmadan, savaşmadan, akışı bozmadan sabırla beklediler. Ve 
ne büyük tesadüf ki bugün ekinoks. Kış gündönümü, kuzey yarım 

kürede yılın en uzun gecesi yaşanacak. Yüzyıllar sonra iki gezegen en 
karanlık gecede bir olacak. 

 
“Gökyüzünde ne varsa yer yüzünde de o vardır”. 

Yıldızlar kavuşuyorsa demek ki insan da kavuşacak beklediğine. 
Sabreden, göğe kalbiyle, kendine başkasının haliyle bakabilenler için 

aydınlanma vakti. Hiç dinmeyeceğini sandığın acı dinecek, 
geçmeyecek dediğin dert bitecek çünkü her gecenin bir sabahı var. 

Sen istesen de istemesen güneş bir tepenin yahut bir denizin 
ardından usulca doğacak. 

“Her şeyimi kaybettim ama bu arada kendimi buldum” demiş 
Mevlana. Kaybedenlerin ‘kazandığını’, verenlerin aslında ‘aldığını’ 

anladığı vakit mutlaka gelecek. 
 

İnanlanar bilir ki her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Bir zerre bile 
nedensiz dönmüyorsa kendi etrafında, koskoca evren neden aydınlığı 
karanlığın ardına saklasın... Bize umut olsun Bethlehem yıldızı. En zor 

günler geride kalsın. 
 

MÖ 7'de bir gezegensel kavuşum meydana geldi. Yaygın olmayan C. 
Jüpiter gezegeni kısa sürede Satürn'ün neredeyse 3 katı kadar 

önünden geçmiştir. Bu, Balık takımyıldızında meydana geldi. Sihirbaz 
bu gerçeği şöyle açıklamıştır: Yahudilerin (Balık) arasında büyük bir 
adalet kralı (Jüpiter) (Satürn) doğdu. Balık sembolü, Hıristiyanlığın 

eski sembolü ile ilgilidir ve konuyla ilgili bazı bilim adamları, Jüpiter ve 
Satürn'ün takımyıldızındaki konumundan türetildiğini ve hatta 
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balıkçının, İsa'nın doğumuyla ilgili olduğunu belirtmektedir. . 
 

Peygamber'e göre, Mesih'in gelişi bekleniyordu ve bu işaretler, en 
azından Doğu'dan gelen Magi için bunun gerçekleştiğini gösteriyor. 
Jüpiter ana tanrıdır ve Satürn babasıdır. Hangi büyük olay Mesih'in 
doğumunu gerektirebilir? Ve sadece gezegenlerin bir birleşimi değil, 

üç kez de oldu. Krallar, tanrılar ve balıkçılar, en azından Mesih'i 
bekleyenler için büyük bir figürün görünümüyle tutarlı bir semboloji. 

 
Güçlü bir süpernova, patlayan güneşten onlarca kat daha büyük bir 
yıldız olabilir, ancak bununla ilgili hiçbir kayıt yoktur ve gökyüzünde 
bırakılmamıştır. MÖ 31 yılının 5 Mart'ında harika bir şey oldu. C. Yeni 
bir yıldız gökyüzünü aydınlatıyor. Novalar, süpernovalar kadar parlak 
olmayan çok parlak yıldızlardır, ancak etkileyicidirler. Yeni yıldız 70 
gün boyunca parladı ve büyücüler onu doğuya kadar takip etti. 

Kudüs'e ulaştıklarında ve Hirodes onları gördüğünde, yıldız güneyde, 
şafaktan kısa bir süre önce Beytlehem'in üzerinde parlıyordu. 

 
Umarım bu bilgilerle Beytüllahim yıldızı ve tarihi hakkında daha fazla 

bilgi edinebilirsiniz. 
 

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip 

şöyle dediler: ‘’ Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda 
o’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik’’ 

Yıldızbilimcilerin ziyareti-, matta 2-1-2 
 

Müneccimler Kral’a bu soruyu sorduklarında Kudüs (Yeruşalim)de 
bulunuyorlar. Ama nereden geldikleri bilinmiyor. Bethlehem adı 
verilen bu yıldızın bir süre gökyüzünde göründüğünü ve onlara yol 
gösterdiğini anlıyoruz. İncil de geçen metinde Hz. İsa’nın doğumunu 
gösteren yıldızı takip ederek onun yerini bulurlar ve getirdikleri 

hediyeleri takdim ederler. Gökyüzünde görülen bu yıldızın ne olduğu 
bilinemediğinden Hz. İsa’nın doğduğu yer olduğuna inanılan 
Bethlehem (Arapçası Beytüllahim) kentinin adı verilmiş. Peki 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
387 

 

Bethlehem yıldızı bir kuyruklu yıldız mı? Yoksa süpernova mı? Ya da 
bazı gezegenlerin kavuşum adı verilen aynı ekliptik boylam 

derecelerine gelmesi mi? 
 

Milattan önceki zamanlarda Mezopotamya’da ki medeniyetler, 
gezegenlerin ve yıldızların konumlarını hesap edebiliyor ve efemeris 

oluşturuyorlardı. İşin içerisinde müneccimler olduğuna göre bu 
durum hesap edilerek önceden öngörülmüş olma ihtimali yüksek. 
Günümüzde, bilim ve teknoloji sayesinde geriye dönük binlerce yıl 
öncesinin gök günlüğü çıkartılabiliyor. Hz. İsa’nın doğum tarihinin 

bilinmiyor oluşu o andaki gökyüzü konumunun incelenmesine imkan 
vermemiştir. Miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Hz. İsa’nın 
doğum tarihine en yakın, astrolojik açıdan önemli kabul edilen iki 

gösterge bulunuyor. 
1-) Satürn-Jüpiter Kavuşumu 

 
M.Ö 7. Yüzyılda Satürn-Jüpiter kavuşumu Balık burcunda (Presesyon 
dan dolayı 72 yılda 1 derece kayan takımyıldızlar ile günümüzde 

kullanılan tropikal Zodyak ta ki burçlar ile aynı değildir.) 
gerçekleşmişti. Astroloji açısından bakarsak Satürn ve Jüpiter 

kavuşumlarının önemli olduğunu ve yeni bir döngü başlattığını 
biliyoruz. Bu iki zaman işaretleyicisi her yirmi yılda farklı burçta 

kavuşurlar. Yirmi yıllık yeni bir sosyal trendi başlatırlar. Ayrıca yaklaşık 
200 yılda bir element değiştirerek bu kavuşumun olması ayrı bir 
döngü daha yaratır. Satürn-Jüpiter kavuşum zamanı doğanlar 

arasından önemli kişilerin olduğu biliniyor. Fakat böyle bir genelleme 
yapılması çok mesnetsiz olur. Hz. İsa’nın insanlara şifa dağıtması, 

geleceği görmesine rağmen teslimiyet göstererek kendisini insanlar 
için kurban etmesi ,Hristiyanlığın sembolü olan Balık burcunun 
temaları ile örtüşmektedir. Dolayısı ile bu burçtaki iki zaman 
işaretleyicisinin M.Ö 7. Yüzyılda gerçekleşen kavuşumunu bazı 

astrologlar Bethlehem yıldızı olarak adlandırmaktadır. Aslında bu bir 
olasılık olarak durmakta ve sadece söylentide kalmaktadır. İncil deki 
metinleri referans alırsak diğer bir olasılıkta oldukça güçlü görünüyor. 

2-) Venüs gezegenin heliacal yükselişi ve Jüpiter ile kavuşumu 
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”Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş 
oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin 

üzerine varınca durdu.” 
MATTA 2-9 

 
Doğuda gördükleri yıldız Venüs gezegeni olabilir mi? Venüs Güneş’ten 

önce yükseldiği zamanlar doğu tarafında sabah yıldızı olarak 
görülmekte, Güneş’ten sonra yükseldiğinde ise batıda gece yıldızı 
olarak görülmektedir. Venüs’ ün bu döngüsü 584 gün sürüyor. 

Venüs’ün heliacal yükselişi, uzun süre görünmedikten sonra ilk defa 
ufukta Güneş’ten hemen önce doğarak sabah yıldızı olarak 

görülmesidir. O dönemin astronomları buna çok büyük önem 
vermişler. En eski astrolojik doküman olan Babil tableti Enuma Anu 
Enlil’de Venüs’ün doğu tarafında ufuk çizgisinde ilk göründüğü 

zamanlar bir referans olarak alınmış. Güneş’ten önce doğduğu için 
ışığı getiren anlamında lucifer ismi de veriliyor. 

 
M.Ö. 2. Yüzyılda Ağustos ayında Venüs Aslan burcunda retro 

hareketinde iken heliacal konumuna geçiyor. Kraliyeti simgeleyen 
Aslan burcunda Venüs gezegenin heliacal konumuna geçerek Jüpiter 
ile kavuşuma doğru gitmesi, bekledikleri Yahuda kralının gelişi olarak 
yorumlamayı mümkün kılmaktadır. Bununla beraber İncil deki Vahiy 
22-16 kısımda ‘’ Davut’un kökü ve soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı 

Ben’im ‘’ cümlesindeki parlak sabah yıldızının Venüs olduğu 
düşünülmektedir. 

 
Sonuç olarak Bethlehem hala gizemini korumakta ve ne olduğu 

çözülememiştir. Bethlehem yıldızının ne olduğu bilinemezken ara ara 
bu yıldızın göründüğüne dair haberler yayılarak Mehdinin gelişine 
işaret ettiği yönünde yalan yanlış bilgiler servis edilmekte ve gerçeği 

yansıtmamaktadır. 
 

Bethlehem yıldızı en son 800 yıl önce görünmüştü 
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Bethlehem yıldızı veya Noel yıldızı olarak bilinen bu yıldız birçok kişiyi 
ve gökyüzü meraklılarını her zaman heyecanlandırmıştır. Gökyüzünde 
gerçekleşen bu ilgi çekici olay her zaman merak konusu olmuştur. 

Dünya açısından bakıldığında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yolları 
kesişip ve çıplak gözle bakıldığında çift gezegen olarak görülmesidir. 
Bethlehem yıldızı incilide de yer alarak İsa’nın doğuşunu müjdeleyen 

bir yıldız olarak belirtilmiştir. 
 

Birçok Hıristiyan, yıldızın mucizevi bir işaret olduğuna inanıyor. Bazı 
ilahiyatçılar, yıldızın Yıldız Kehaneti olarak bilinen bir kehaneti 
gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Gökbilimciler, yıldızı Jüpiter ve 
Satürn'ün veya Jüpiter ile Venüs'ün bir kuyruklu yıldız veya bir 

süpernova kavuşumu gibi olağandışı gök olaylarına bağlamak için 
çeşitli girişimlerde bulundular. 

 
Bethlehem yıldızı veya Noel yıldızı olarak bilinen bu yıldız birçok kişiyi 
ve gökyüzü meraklılarını her zaman heyecanlandırmıştır. Gökyüzünde 
gerçekleşen bu ilgi çekici olay her zaman merak konusu olmuştur. 

Dünya açısından bakıldığında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yolları 
kesişip ve çıplak gözle bakıldığında çift gezegen olarak görülmesidir. 
Bethlehem yıldızı incilide de yer alarak İsa’nın doğuşunu müjdeleyen 

bir yıldız olarak belirtilmiştir. 
 

Bu bilge adamlar hakkında pek bir şey bilinmiyor. Nereden geldiklerini 
veya kaç tane olduklarını bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletinde 

yaşamını sürdüren Melinda Hall bu güzel doğa olayını gözlemleyerek 
paylaştı. 

 
Birçok Hıristiyan, yıldızın mucizevi bir işaret olduğuna inanıyor. Bazı 

ilahiyatçılar, yıldızın Yıldız Kehaneti olarak bilinen bir kehaneti 
gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Gökbilimciler, yıldızı Jüpiter ve 
Satürn'ün veya Jüpiter ile Venüs'ün bir kuyruklu yıldız veya bir 

süpernova kavuşumu gibi olağandışı gök olaylarına bağlamak için 
çeşitli girişimlerde bulundular. 
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Coğrafya Bilgileri | Okyanus Nedir | Deniz Nedir | Dağ Nedir | Tepe 
Nedir | Göl Nedir | Irmak Nedir | Nehir Nedir | Çay nedir | Pınar 

Nedir 
 
 

Okyanus Nedir? 
 

Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine 
okyanus denir. Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık 

denizlerdir. Okyanuslar denizlere göre çok daha geniş ve derindir. 
Ortalama derinlikleri 3 bin metre olan okyanuslar dünyamızın üçte 

ikisini yani yeryüzünün yaklaşık %70 ini kaplarlar. 
 

Okyanus kelimesi Yunanca "nehir" anlamına gelen "Okeanos"'dan 
gelmektedir, Yunanlılar Cebelitarık Boğazı'ndan gelen güçlü akıntıyı 

fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir. 
 

Dünyada beş okyanus vardır. bunlar; Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, 
Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanus. Bunların 
arasında dünyanın en büyük  okyanusu ise Büyük Okyanus’tur. 

büyüklük sırasına göre okyanuslar ve belli başlı özellikleri şöyledir; 
 

1. Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu) 
 

Dünya’nın en büyük okyanusu olan Büyük Okyanusun diğer adı Pasifik 
Okyanusudur. bu okyanusa adını veren ise keşif yolculuğu sırasında 
bu okyanusun dinginliğini görerek sakin anlamına gelen pasifico adını 

vermiştir. büyük okyanus Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları 
arasında yer alır. en derin yeri ve aynı zamanda Dünya’nın da en derin 

noktası olan Mariana Çukuru 11.034 metre derinliğindedir. 
 

2. Atlas Okyanusu (Atlantik Okyanusu) 
 
 

Atlantik Okyanusu adıyla da bilinen Atlas Okyanusu Avrupa ve Afrika 
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kıtasını Amerika kıtasından ayıran okyanustur. okyanusun en derin 
noktası ise Porto Riko Çukuru’dur 

 
3. Hint Okyanusu 

 
Kuzeyinde Asya, batısında Afrika, doğusunda okyanusya yer alır. asya 
ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş yolu olması nedeniyle önemli bir 
yeri vardır. Madagaskar, Seyşeller, Maldivler, Sri Lanka ve Endonezya 
gibi ada ülkeler bu okyanusta yer alır. Hint Okyanusunun en derin 

noktası ise 7450 m. derinlikle Java Çukurudur. 
 

4. Güney Okyanusu (Antartika Okyanusu) 
 

Antarktika okyanusu olarak da bilinen güney okyanusu dünyada en 
son tanımlanmış okyanustur. 

 
5. Arktik Okyanusu (Kuzey Buz Denizi) 

 
Kuzey Buz Denizi / Okyanusu olarak da bilinir. buzlarla kaplı bu 

okyanusun Rusya, Kanada, ABD, Norveç gibi ülkelere kıyısı vardır. 
diğer saydığımız dört okyanusa göre daha sığ olmakla birlikte 
(ortalama derinlik 1040 m.) en derin noktası 5450 m.dir. 

 
Soru : Dünyanın en büyük okyanusunun adı nedir ? 

Cevap : Büyük okyanustur yani pasifik oyanusu. 
 

Deniz Nedir? 
 
 

Yeryüzünün büyük oranını kaplayan su kütlesine deniz ismi 
verilmektedir. Bir diğer tanımı ise okyanusla muhakkak bağlantısı 
bulunan genellikle tuzlu olan su kütlelerine verilen addır şeklinde 

yapılabilir. Büyüklükleri ve derinlikleri kimi zaman hayretler uyandıran 
bu su kütleleri, ayrı bir var oluş sistemidir. Kendi içinde milyonlarca 
canlı yaşamasını sağlayan denizler, dünyanın %70’ini kaplamaktadır. 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
393 

 

 
Genel manada çoğuna deniz ismi verilse de denizler ve okyanuslar 
birbirinden ayrıdır. Denizlerin hepsi bir noktada okyanusla ilişkili 

olduğu için yeryüzünün çoğunu kaplayan bu su birikintilerine deniz 
adı da verilebilmektedir. Kıtalar arası bağlantıyı sağlayan denizler aynı 

zamanda dünya ticaretinin de ilerlemesini sağlamaktadır. 
 

Dünya üzerinde okyanusla bağlantısı olmayan deniz yoktur. Eğer 
bağlantı olmadığı halde deniz ismi verilmişse bunun temel nedeni su 
birikintisinin çok büyük olmasıdır. Denizler ayrıca sıcak yaz aylarında, 

serinlememizi sağlayan yegane oluşumlardır. Tuzlu olan deniz 
suyunun, cilt için de birçok faydası bulunmaktadır. 

 
Bir okyanus ile doğrudan bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan su 
kütlelerine deniz adı verilmektedir. Bir diğer ifadeyle okyanusun 
kolları denebilir. Denizler çoğunlukla tuzlu olmaktadır. Dünyanın 

dörtte üçünü kaplayan denizler aynı zamanda ekosistem üzerinde de 
oldukça etkilidir. Milyonlarca canlı organizmayı bünyesinde 

bulunduran denizler, tüm su kütleleri arasında %96’lık bir değere 
sahiptirler. 

 
Bir denizin tuzluluk oranı göz önüne getirildiğinde %3,5 olan tuz 

değeri, suyun kullanılamaz olmasına yetmektedir. Arıtma 
sistemlerinin bugün tüm teknolojiyle dahi yeterli olmaması denizlerin 
kullanılırlığını düşürmektedir. Hava yolları her geçen gün biraz daha 
gelişse de deniz yolu ihtişamını kaybetmemiş, bugün hala ticaretin 

büyük bir oranını elinde tutmaktadır. 
 

Deniz Nasıl Oluşur? 
 

Denizler milyonlarda yıl evvel meydana gelmiştir. Yer kabuğu, sıvı 
kütlesinin altında yer alan granit ve bazalt kayalardan meydana gelen 
bir oluşumdur. Granit yapılar bazaltlardan çok daha hafif olduğu için 

yüksekte kalan kısımlar yeryüzünü oluşturmuştur. Ayaklarınızın 
altında hissettiğiniz ve suyun bulunmadığı bu bölüm granit kayaların 
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birleşimi ile meydana gelmiştir. Daha ağır olan ve suyun altında daha 
batık durumda görünen bazaltlar ise su altındaki yapılardır. 

 
Birbirinden ağırlık açısından farklı olan bu iki kaya zaman içinde daha 
da fark oluşturmuştur. Dipte kalan bazalt kayalar üzerine, su kütleleri 
dolmuş böylece denizler meydana gelmiştir. Bu su kütleleri ise yer 

kabuğunun soğurken atmosfere su buharı vermesi neticesinde 
meydana gelmiştir. Aynı şekilde soğuma ayda da vardır ama orada 

yerçekimi olmadığı için, buhar tabakası belirli bir yerde 
toplanamamıştır. Jeolojik dönemlerde yeryüzünde biriken tüm 

buharın yağmur şeklinde boşlukları doldurmasıyla denizler ortaya 
çıkmıştır. 

 
Denizlerin Özellikleri Nelerdir? 

 
Yeryüzünün çukur kısımlarının su ile dolmuş haline deniz adı 
verilmektedir. Denizler, belli büyüklüklere sahip olan tuzlu su 

kütleleridir. En büyük özellikleri göllerden büyük okyanuslardan küçük 
olmalarıdır. Genellikle tuzlu olan denizler, tuz oranları bakımından 

farklılık gösterebilirler. Deniz suyunun tuzluluk oranlarını ise; 
buharlaşma, yağış miktarı, akarsu ve buzul oluşumu gibi faktörler 

etkilemektedir. 
 

Deniz suyunun içeriğinde tuzdan (%78,3) başka; magnezyum klorür 
(%9,4), magnezyum sülfat (%6,4), kalsiyum sülfat (%3,9), potasyum 
klorür (%1,7) ve diğer maddeler bulunmaktadır. Dünyanın en tuzlu 

denizi Kızıldeniz iken en tuzsuz denizi Baltık Denizi’dir. Büyüklükleri de 
tuz oranları gibi değişiklik gösteren denizler oluşum sürelerine ve 

yapılarına göre farklı boyutlara sahiptirler. Dünyanın en büyük denizi 
Akdeniz (2.5 milyon km²) iken en küçük denizi Marmara Denizi'dir 

(11,500 km²). 
 

Denizler Kaça Ayrılır? 
 

Denizler temel olarak 3 ayrı türe ayrılmaktadır. İlk tür kenar 
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denizlerdir. Kenar denizler; anakaranın hemen yanında yer alan 
denizlerdir. Okyanuslara çoğunlukla bağlantılıdırlar. Bağlantılı 

olmayanlar ise büyüklükleri nedeniyle kenar denizi adını alırlar. Ara 
denizler ise okyanusa dar bir su yolu ile bağlı olan denizlerdir. Daha 
çok çevresi kıtalarla çevrili olan ara denizler, boğazlar aracılığıyla 

okyanuslara bağlanırlar. Bir diğer deniz türü ise iç denizlerdir. Bir ara 
denize yahut direkt okyanusa bağlı olan iç denizler, karaların 

tamamen içinde yer alırlar. 
 

Deniz Suyu Neden Tuzludur? 
 

Denizlerin tuzlu olmasının temel nedeni meydana gelmesini sağlayan 
kayaçlardır. Yağmur suyu zaman içinde kayaçlarda bazı aşınmalara 
sebep olur. Bu aşınma sonucunda meydana gelen maddeye iyon adı 

verilir. İyonlar, akarsular ve nehirler aracılığıyla denizlere 
ulaşmaktadır. Denizlere ulaşan iyonlar tüm deniz bünyesinde tuz 
oluşumuna neden olur. İyonların büyük kısmını deniz canlıları 

kullanırken kalan kısım da denizin tuz oranını dengelemektedir. Tuzun 
bir diğer sebebi de denizlerin altında bulunan magmadır. Volkanlar ve 

magma, sıcak kayaçlarla etkileşime girerek su kütlesinin tuzlu 
olmasını sağlamaktadır. 

 
Deniz ve Okyanus Arasındaki Farklar Nelerdir? 

 
Denizler ve okyanuslar kıyaslandığında dikkat çeken ilk madde, 

denizlerin okyanuslardan daha küçük olduğudur. Daha küçük aynı 
zamanda daha sığ olan denizlerin derinlikleri de bir o kadar azdır. 

Okyanuslarla denizlerin derinlikleri göz önüne getirildiğinde 
okyanusların çok daha derin olduğu bilinmektedir. Denizlerin kıta 
sahanlığı ile okyanusların kıta sahanlığı karşılaştırıldığında ise 
denizlerin kıta sahanlığı açısından çok daha geniş olduğu 

bilinmektedir. 
 

Deniz ve okyanuslar arasındaki bir diğer fark ise denizlerde meydana 
gelen hareketlenmelerin çok daha küçük olduğudur. Denizlerde 
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ortaya çıkan dalgalanmalardan depremlere kadar her hareket 
okyanusların çok daha küçük versiyonudur. Örneğin tsunami gibi 

büyük doğa olayları okyanuslarda meydana gelmektedir. Denizlerin 
sıcaklığı okyanuslardan daha fazladır. Dalga yüksekliği okyanuslarda 

daha büyük olmaktadır. 
 

Deniz ve Göl Arasındaki Farklar Nelerdir? 
 

Denizler ile göller kıyaslandığında göllerin denizlerden çok daha küçük 
olduğu bilinmektedir. Deniz boyutuna yakın olan göller ise okyanusa 
bağlanmadıkları için deniz olarak sınıflandırılmamaktadır. Denizlerin 

tuzlu sudan oluşmaları göllerin ise birçoğunun tatlı ya da sodalı 
olmaları aralarındaki bir diğer farktır. Buna paralel olarak göllerde 

genellikle tatlı su canlıları yaşamaktadır. Denizler ve göllerin kaldırma 
kuvvetleri göz önüne alındığında tuzlu suların kaldırma kuvvetinin çok 

daha fazla olduğu bilinmektedir. 
 

Dünya Üzerindeki Denizler 
 

Dünyanın en büyük okyanusu Pasifik Okyanus veya diğer adıyla Büyük 
Okyanus'tur. Atlantik, Arktik ve Hint Okyanusu da dünya üzerinde yer 
alan diğer okyanuslardır. Bu okyanusların dalları konumunda olan irili 

ufaklı birçok deniz vardır. Türkiye'nin denizleri ise; Karadeniz, 
Akdeniz, Marmara ve Ege olmak üzere dört tanedir. Dünya üzerindeki 

belli başlı denizler bağlı oldukları okyanuslara göre şu şekilde 
listelenebilir: 

 
Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu) 

 
Büyük Okyanus'ta yer alan denizler; Şili Denizi, Alaska Körfezi, Bering 

Denizi, Arafura Denizi, Banda Denizi, Bohol Denizi, Cortez Denizi, 
Japon Denizi, Ceram Denizi, Cava Denizi, Celebes Denizi, Doğu Çin 
Denizi, Sulu Deniz, Filipin Denizi, Flores Denizi, Coral Denizi, Güney 

Çin Denizi, Timor Denizi, Sarı Deniz, Maluku Denizi ve Tayland Denizi. 
Hint Okyanusu 
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Hint Okyanusu'nda yer alan en önemli denizler; Kızıldeniz, Timor 

Denizi, Aden Körfezi, Barsa Körfezi, Umman Denizi, Umman Körfezi, 
Andaman Denizi ve Bengal Denizi'dir. 

Atlantik (Atlas) Okyanusu 
 

Atlantik Okyanusu'nda bağlantısı olan denizlerden bazıları; Karayip 
Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Deniz, Fundy Körfezi, İrlanda Denizi, 
Akdeniz, Adriyatik Denizi, Ege Denizi, Trakya Denizi, Girit Denizi, 

Karadeniz, Marmara Denizi, Alboran Denizi, Katalan Denizi, Girne 
Körfezi, Azak Denizi, Finlandiya Körfezi, Baffin Körfezi, Kelt Denizi, 

Meksika Körfezi ve Sargasso Denizi'dir. 
Arktik Okyanus 

 
Arktik Okyanusu'nda yer alan bazı denizler; Grönland Denizi, 

Beyazdeniz, Çukçi (Chukchi) Denizi, Hudson Körfezi, Doğu Sibirya 
Denizi, Amundsen Denizi, Barents Denizi, Kara Denizi, Norveç Denizi, 

Laptev Denizi ve Lincoln Denizi'dir. 
 

Dağ Nedir? 
 

Dağ, çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara 
kütlelerine verilen addır. "Dağlık" sıfatı, dağlarla ilişkili ve kaplı 

alanları tanımlamak için kullanılır. 
 

Dünya'da birçok dağ olup bunların ortaya çıkış nedeni farklıdır. Bazı 
dağlar yeryüzünün sıkışmasıyla oluşurken bazı dağlar lavların 

yeryüzüne çıkıp donmasıyla oluşur. Yanardağların lavlarının kaynağı, 
magma denen çok sıcak kütledir. 

 
Asya'nın %54'ü, Kuzey Amerika'nın %36'sı, Avrupa'nın %25'i, Güney 
Amerika'nın %22'si, Avustralya'nın %17'si ve Afrika'nın %'3'ü dağlarla 

kaplıdır. Dünya'nın karasal kütlesinin %24'ü bütünüyle dağlıktır. 
İnsanların %10'u dağlık bölgelerde yaşar. Dünya'nın nehirlerinin çoğu 
dağlık kaynaklarca beslenir ve insanlığın yarısından fazlası su için 
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dağlara bağımlıdır. 
 

Tüm dağlar yalnızca Dünya'da değildir. Diğer gezegenlerde de dağlar 
vardır. Bunlara örnek olarak Venüs'te Gila Dağı (3 km) ve Türkiye'nin 
yarısına yakın bir alan kaplayan, Güneş Sisteminin en yüksek dağı 
Mars'taki Olympus Mons (25 km) örnek verilebilir. Bunların dışıda 
Ay'da 8 km ve yine Mars'ta 18 km yüksekliğindeki dağlar verilebilir 
fakat bu dağların yükseliklerinin ölçümü gezegenin yüzeyinden 

itibaren yapılmaktadır ve Mars'taki dağlar sönmüş birer volkandır. 
Dünya'nın en yüksek dağları olan Himalaya Dağları'ndaki en yüksek 

tepe Everest Tepesi ise 8.850 metre yüksekliktedir.  
 

Bazı kaynaklar dağı, göze çarpan sivri bir tepesi olan, belirli bir 
yüksekliğin üzerindeki topoğrafik çıkıntılar olarak tanımlarlar; örneğin 

Britannica Öğrenci Ansiklopedisine göre, dağlar; "genellikle 610 
metre (2.000 ft) üzerinde yükselir". Diğer taraftan, Britannica 

Ansiklopedisi, yüksekliğe sınır koymadan, kavramı sadece "jeolojik 
açıdan standartize edilemeyen terim" olarak ifade eder. 

 
Dağın herhangi bir yanına yamaç denir. 

 
Birleşik Krallık'ta 

 
Birleşik Krallık'ta çevre bakanlığı, dağı 600 metrenin üzerinde olan 

bütün karalar olarak tanımlar. Bu ölçüm yaklaşık olarak 2.000 ft (610 
m) karşılık gelir.[6] İskoçya 2003 yasaları, bu tanımdaki gibi görülmez 
ve dağ tanımı daha öznel şekilde; 914,4 metre (3.000 ft) üzerindeki 
tepeler için kullanarak, onları "Munro"lar olarak sıralar. Birleşik 

Krallık'ta, tepe tanımı, yüksekliğine bakmayarak yaygın şekilde bütün 
tepeler ve dağlar için kullanılır. 

 
Birleşik Devletler'de 

 
Birleşik Devletler'de Coğrafik İsimler heyeti, 304,7 metre (1.000 ft) altı 
(bazıları 100 ft (30 m) kadar küçüktür) özellikteki yüzlerce kara alanını 
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"dağ" adı altında listeler. Bu Birleşik Devletler'in her yerinde, hatta 
Cascade Sıradağları olarak bilinen alçak yüksekliklerin baskın olduğu 
batı kıyıları için de geçerlidir. Ancak heyet henüz, dağları, tepeleri ve 

diğer yükseklikleri ayırmaya kalkışmamıştır ve hepsini, nasıl 
isimlendirildiğine veya yüksekliğine bakmayarak basitçe "tepe" 

(summit) olarak sınıflandırır. Bununla beraber heyet, Tom Sıradağları 
(en yüksek tepesi 366 m) gibi alçak dağ sıralarını "sıradağ" olarak 

listeleyip sınıflandırır. 
 

Yükseklik 
 

K2, 8.611 metre, Karakurum Sıradağları, Pakistan. 
 

Bir dağın yüksekliği onun deniz seviyesinden yüksekliğine göre 
belirlenir. And Dağları ortalama 4 km iken Himalayalar, deniz 

seviyesinden ortalama 5 km yukarıdadır. En yüksek dağ, 
Himalayalarda bulunan 8.848 metre yüksekliğiyle Everest Tepesidir. 

 
Yüksekliğin diğer tanımları da olabilir. Dünya'nın merkezinden en 
uzakta bulunan zirve Ekvator'daki Chimborazo volkanıdır. Deniz 
seviyesinden 6.267 metre yükseklikle Andlar'daki bu zirve "en 
yüksek" olarak nitenlendirilmemektedir çünkü Chimborazo, 

Ekvatora'a çok yakındır ve Dünya ekvatorda şişkinleşir; Chimborazo 
2.150 metre, Dünya'nın merkezine Everest'den daha uzaktır. 

Tabanından en yükseğe çıkan zirve Hawaii'deki Mauna Kea'dır, zirve 
tabanının bulunduğu Pasifik Okyanusu'ndan 10.200 metre yüksekte 

bulunur. 
 

Bugün Everest Dünya''daki en yüksek dağ olsa da, geçmişte daha 
yüksek dağlar bulunmuştur. Prekambriyan zamanı boyunca, şu an 
kıvrılarak küçülmüş olan Kanada Shield 12.000 metre ile en yüksek 
dağlardan biri olmuştur. Bu dağ, Himalaya ve Rocky Dağları gibi 

tektonik tabakaların çarpışması sonucu yükselmiştir. 
 

Mars'ta bulunan eski bir volkan olan Olympus Dağı 26 kilometre 
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(Fraknoi et al., 2004) yükseklikle, Güneş Sistemi'ndeki bilinen en 
yüksek dağdır. 

 
Volkanların Güneş Sistemi'mizdeki diğer gezegenlerde de 

püskürdükleri bilinmektedir ve bunlar yaşamlarımız boyunca (örneğin 
Venüs'te) sürekli püskürmektedir, bu dağların bazıları lav yerine buz 
püskürür. Birkaç yıl önce Hale teleskobu, Güneş Sistemi'mizdeki bir 
uyduda bulunan bir volkanın püskürmesini ilk kez kayıt etmiştir. 

 
Dağlar iki şekilde oluşur: 

 
    Kırıklı dağlar: Jeosenklinallerse biriken tortular kıvrılamayacak 
kadar sert ise bu dağlar kırıklı dağlar olarak meydana gelir. Bu 

dağların yükselen kıssımlarına Horst alçalan kısımlarına Graben denir. 
Bu kırıklı dağlar fay hattını oluşturur. 

 
Dünya'nın en uzun fay hattı Doğu Afrika'da bulunan Victoria 

Gölü'nden başlayıp Van Gölü'nün kuzeyinde sona erer. 
 

    Kıvrım dağlar: Yer kabuğundaki çok geniş çukurluklara denir. Bu 
çukurluklar akarsular, rüzgarlar, buzulların etkisiyle biriken tortular, 
kıtaların kaymasıyla yan basınçlara uğrarsa yumuşak olan tabakalar 
kıvrılarak yükselir ve dağlar oluşur. Bu dağların yükselen kısımalarına 

antiklinal, çukurda kalan kısımlarına senklinal denir. 
 

Yüksek dağlar ve Dünya'nın kutuplarına yakın olarak bulunan dağlar, 
atmosferin daha soğuk tabakalarıyla birlikte bulunurlar. Bu nedenle 
sıkça don etkisiyle oluşan buzlanmaya ve erozyona maruz kalırlar. 

Yunanistan'daki Olympus Dağı. 
 

Yeterince uzun dağlar tabanlarından tepelerine kadar çok farklı 
iklimsel şartlara sahip olurlar ve farklı yüksekliklerde farklı yaşam 

alanları barındırırlar. Bu zonlarda bulunan fauna ve flora yukarıdaki ve 
aşağıdaki şartlardan izole olmaya, bu zonlardan üyeler almamaya 
meyillidir. Bu izole olmuş ekolojik sistemler gökyüzü adası ve/veya 
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mikroklima olarak bilinir. 
 

Ağaç ormanları, dağın bir yanında bulunan, ağaçlarla nemlenen, eşsiz 
ekosistem ormanlardır. Çok uzun dağlar buz ya da karla örtülü 

olabilirler. 
 

Dağlar aşağılardan daha soğuktur, çünkü Güneş Dünya'yı yerden 
yukarıya doğru ısıtır. Ayrıca yüksek kesimlerde hava seyrek olduğu 
için yeterli ısı tutamaz. Güneş'in radyasyonu atmosferden geçerek 

yere iner ve yerküre ısıyı emer. 
 

Daha düşük rakımdaki hava, genellikle daha ılıktır. Dağda yükselen 
hava, zor ılınır ve sonuç olarak soğur. Hava sıcaklığı normalde, her 

300 metre yükseklikte 1 ila 2 C derece düşer. 
 

Dağlar genellikle insan yaşam alanı olarak düzlüklere göre daha az 
tercih edilir, buralarda hava daha serttir ve tarım alanları daha az 

bulunur. Çok büyük yüksekliklerde havada daha az oksijen bulunur ve 
Güneş radyasyonu UV'ye karşı daha az koruma sağlanır. 

 
Hipoksiya'nın (kanda az oksijen bulunması) neden olduğu Akut Dağ 
Hastalığı, daha alçak kesimlerde yaşayıp, 3.500 metreden daha 
yukarılarda birkaç saatini geçirmiş insanların yarısını etkiler. 

 
Dünya'ya dağılan dağların ve dağlık dizilerin bir kısmı kendi doğal 

hallerinde ve ağaç kesimi, madencilik, otlatma için kullanılabildiği gibi 
az kısmı hepsi için, bazıları ise eğlence (rekreasyon) için 

kullanılmaktadırlar. 
 

Bazı dağlar sadece ağaçlıkken, bazılarının zirveleri görülmeye değer 
muhteşem manzaralara sahiptir. Dağdan dağa geçiş yapılıp zirvelere 
erişilebilir; yükseklik, diklik, düzlük, arazi yapısı, hava ve yol koşulları 
bu geçişleri etkileyen faktörler olduğu gibi, teleferikler gibi daha kolay 

ulaşım için yapılmış araçlar da dağlarda bulunabilir. 
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Dağcılık, hiking, kaya tırmanışı, buz tırmanışı, tepeden aşağı kayma ve 
kar sörfü gibi eğlence aktiviteleri dağları eğlenceli hale getiren 

uğraşlardır. Tepeden aşağı kayma gibi akitivitelerde dağlar özellikle 
düzlükse eğlenceyi arttırıır. Bununla beraber bu tür uğraşlar her 

zaman için risk taşımaktadır. 
Dağ çeşitleri 

Brezilya'daki dağlar 
 

Dağlar birkaç yolla karakterize edilebilir. Dağların bazıları volkanlardır 
ve püskürme tarihi ve lav tipiyle karakterize edililebilirler. Diğer dağlar 
buzlanma süreciyle şekillenddirilmiş olabilir ve buzlanma özellikleriyle 

tarif edebilirler. Bununla beraber, fayları ve Dünya kabuğundaki 
katlanmalarıyla ya da tektonik katmanların kıtasal çarpışmalarıyla da 

(örneğin Himalayalar) örneklendirilebilirler. 
 

Karaların baştan başa şekil ve yerleşimi de dağları ve dağlık yapıları 
ayrıca tanımlar. Sonuçta bazı dağlar bileşenlerini oluşturan kayaların 
tipine göre karakterize edilebilirler. Dağları genel olarak şu iki gruba 

ayırabiliriz: 
 

    Tektonik dağlar 
    Volkanik dağlar 

 
Ya da dağlar şu şekilde de gruplandırılabilir: 

 
    Tek dağlar 
    Sıra dağlar 

 
Dağlar, genellikle litosferik tabakaların hareketleriyle, orojenik ya da 
epirojenik hareketlerden biriyle oluşurlar. Sıkıştırıcı güçler, izostatik 

yükselti ve volkanik kayaçların araya girmesi, çevredeki kaya 
yüzeylerinden daha yüksekte olacak şekilde yukarı doğru sıkıştırır. 

Yükselmenin özelliğine göre tepe, dağ ya da başka bir yüksel 
ti oluşur.  
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Tepe Nedir? 
 

Tepe bir yeryüzü şeklidir. Zirvesi vardır ve tek başına ya da birkaç 
küçük yükselti ile bir arada bulunabilir. Yüksekliği 0–500 m arasında 

değişen doğal coğrafi oluşumlardır. 
 

Bilinenn Meşhur Tepe isimlerine Örnekler: 
 

istanbulun Yedi Tepesi 
Medinede Okcular Tepesi 

Göbekli Tepe 
 
 

Tepe kelimesinin anlamı 
 

- Bir şeyin en üstteki bölümü 
- Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası 

- Birinin yanı başı, baş ucu 
- Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü 

- Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek 
başına, yamaçları yatık yer biçimi 

- Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri 
- İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası 

- Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme 
noktalarından her biri 

 
TEPE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ 

 
- Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine 

bakıyordunuz. 
- Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi. 

- Tepemde durup canımı sıktı. 
- Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye 

çalışıyor. 
- Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, 
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daha genişti. 
 

TEPE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER 
 

- tepeden bakmak 
- tepesi atmak 

- tepesinde bitmek 
- tepesinde değirmen çevirmek 

- tepesinde havan dövmek 
- tepesinden kaynar sular dökülmek 

- tepesine binmek (veya çıkmak) 
- tepesine dikilmek 

- tepesinin tası atmak 
- tepesi üstü 

 
TEPE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER 

 
tepe açısı, tepe aşağı, tepebaşı, Tepebaşı, tepe camı, tepegöz, 

tepegözler, tepe lambası, tepetakla, tepe tomurcuğu, tepeüstü, tepe 
üstü, tepeden ayağa, tepeden inme, tepeden tırnağa, ada tepe, dere 

tepe, tanık tepe, dalga tepesi, hacet tepesi 
 

Göl Nedir? 
 

Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu su 
kütlesidir. Göller, kapalı havzaları dolduran geniş, durgun su kütlesi 
olarak da tanımlanır. Gölsel ortamlar, oldukça belirgin çökel türü ve 

çökel yapılarına sahiptirler. 
 

Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir ve acı, tatlı, sodalı ve 
tuzlu olabilir. Bu farklılığın nedenleri, iklim koşulları, beslenme 
kaynakları, gölün bulunduğu arazinin yapısı, gölün büyüklüğü, 

derinliği ve gideğeninin (göl ayağı) olup olmamasıdır. 
 

Beslenme kaynağı güçlü olan göller fazla sularını bir gideğen 
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yardımıyla denizlere boşaltır. Sularını dışarıya bir gideğen yardımıyla 
boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarıya boşaltamayan göllerin 
suyu ise acı veya tuzludur. Göller ve nehirler tatlı su ekosistemine 

girer. 
 

Doğal göller 
 

İç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan çukurluklarda su birikmesiyle 
oluşan göllerdir. 

 
Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl 

denir. Göller, yeryüzündeki tatlı  
suların %87’sini oluştururken göllerin karalar üzerinde kapladığı alan 

%2’dir.  
Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir. Göllerin suları acı, tatlı, 

sodalı ve tuzlu olabilmektedir. Bu  
farklılığın nedenleri; iklim koşulları, beslenme kaynakları, gölün 

bulunduğu arazinin yapısı, gölün büyüklüğü,  
derinliği ve gideğeninin (göl ayağı) olup olmamasıdır.  

Beslenme kaynağı güçlü olan göller, fazla sularını bir gideğen 
yardımıyla denizlere boşaltır. Sularını bir  

gideğen yardımıyla dışarıya boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarı 
boşaltamayan göllerin suyu ise acı  

veya tuzludur.  
Yeryüzündeki göllerin en büyüğü Hazar Gölü’dür. Türkiye yüz 

ölçümünün yaklaşık yarısı kadar alan kaplayan  
bu gölün yüzeyi deniz seviyesinin altındadır ve suyunun tuzluluk oranı 

fazladır. Buna karşılık dağların üst  
kısımlarında yer alan, büyük ölçekli haritalarda bile görülmeyecek 

kadar küçük göller de bulunmaktadır.  
Göller, derinlikleri yönünden de farklılıklar gösterir. Derinliği 1740 

metre olan göller (Baykal Gölü)  
bulunduğu gibi derinliği cm’lerle ifade edilen göller de bulunmaktadır. 

Bazı göller ise kurak dönemlerde  
tamamen kurumaktadır.  
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Göllerin tuzluluk değerleri arasında da önemli farklılıklar vardır. 
Buharlaşmanın çok olması, göle tuzluluk  

oranı fazla olan suların katılması, yağışın az olması ve göl çanağının 
kolay çözünen kayaçlardan meydana  

gelmesi göldeki tuzluluk oranını artırmaktadır. Bu nedenle bazı 
göllerin tuzluluk oranı çok fazladır. Örneğin  

kapalı bir havzada yer alan Lut Gölü’nün tuz oranı yüksektir. Buna 
karşılık buharlaşmanın az, yağışın fazla  

olması, gölden çıkan bir akarsuyun (gideğen) bulunması göldeki 
tuzluluk oranının az olmasına neden  

olmaktadır. Dışarıya akıntısı olan superior (Superiyor) gibi Kuzey 
Amerika’daki göllerin tuz oranı azdır.  

Göller oluşumlarına göre doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.  
 

Oluşumlarına Göre Göl Çeşitleri  
 

1- Doğal Göller  
Yeryüzünde iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle meydana gelen 

çukurluklarda biriken su kütlelerine doğal göller  
denir. Doğal göller oluşumlarına göre çeşitli gruplara ayrılır.  

 
a. Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri sonucunda  

çöken alanlardaki çukurlarda biriken su kütlelerinin  
oluşturduğu göllerdir. Dünya’da başlıca tektonik  

göller; Aral, Hazar, Baykal, Tanganika, Niyasa, Malavi,  
Lut gölleri ve Afrika kıtasının doğusundaki bazı  

göllerdir.  
 

b. Buzul Gölleri: Buzul aşındırması sonucu oluşan  
çukurluklarda biriken suların meydana getirdiği  

göllerdir. Bu tür göller, yüksek yerlerde ve yüksek  
enlemlerde bulunur. Bu göllere sirk gölü adı da verilir.  
Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, Rusya  

Federasyonu ve Arjantin gibi ülkelerde buzul  
aşındırması sonucu oluşmuş çok sayıda göl  
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bulunmaktadır.  
 

c. Karstik Göller: Kolay eriyebilen kayaçların (kireç  
taşı, alçı taşı ve kaya tuzu gibi) bulunduğu arazilerde,  
suların polye ve obruk gibi karstik çukurlar içinde  
birikmesiyle meydana gelen göllerdir. Dünyada  

Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Çin ve Türkiye’deki  
karstik arazilerde karstik göl oluşumları vardır.  

 
d. Volkanik Göller: Volkanik faaliyetlerle oluşmuş  
çanaklarda, suların birikmesi ile oluşmuş göllerdir.  

Göl, yanardağın zirvesindeki baca ağzında oluşmuşsa  
krater; volkanik patlama sonucu oluşan geniş  
çukurlarda ise kaldera; volkanik arazilerde gaz  
patlaması sonucu açılan çanaklarda oluşmuş ise  
maar gölü ismini alır. Dünyada Endonezya, Yeni  
Zelanda, ABD, İtalya, Japonya ve Türkiye gibi  

volkanizmanın yaşandığı ülkelerde bu tür göller  
bulunmaktadır.  

 
e. Doğal Set Gölleri: Vadi, tektonik çukurluk veya koy  
gibi yer şekillerinin önünün herhangi bir malzemeyle  

kapanması sonucu meydana gelen göllerdir.  
Oluşumlarına göre beşe ayrılır.  

– Volkanik Set Gölleri: Volkanik faaliyet sırasında çıkan  
lavların bir vadinin önünü kapatması sonucu meydana  

gelen göllerdir.  
– Heyelan Set Gölleri: Heyelan sırasında sürüklenen  
malzemenin bir vadinin önünü kapatması sonucu  

meydana gelen göllerdir.  
– Alüvyal Set Gölleri: Akarsu önlerinin alüvyal  

malzemeyle kapatılması sonucunda meydana gelen  
 
 

göllerdir. Genellikle küçük ve sığ göllerdir.  
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– Kıyı Set Gölleri: Alçak kıyılarda dalga ve akıntıların etkisiyle meydana 
gelen kıyı kordonlarının bir koy veya  

körfezin önünü kapatması sonucu oluşan göllerdir. Bunlara “lagün” 
veya “deniz kulağı” adı da verilir.  

– Moren Set Gölleri: Buzullardan çıkan suların önünün moren setleri 
ile kapatılması sonucu oluşan  

göllerdir. Kuzeybatı Avrupa’da yaygın olarak görülür.  
 

f. Karma Oluşumlu Göller: Oluşumunda birden fazla faktörün etkili 
olduğu göllerdir. Makedonya’daki Ohri  

Gölü hem tektonik hem karstik yapılı bir göldür. Van Gölü’nün 
oluşumunda tektonik hareketler ve  

volkanizma etkili olmuştur.  
 

2- Yapay Set Gölleri  
İnsanların elektrik enerjisi elde etmek, sulama ve içme suyu sağlamak 

amacıyla akarsuların önünü bir setle  
kapatmaları sonucu oluşan göllerdir. Bu göllere baraj gölleri denir. 

Ülkemizdeki Atatürk Barajı gibi. 
 

Dünyadaki En Büyük 10 Göl 
 

Büyük Esir Gölü 
Alan: 27.200 km² 
Genişlik: 109 km 
Uzunluk: 480 km 

Azami Derinlik: 614 m 
 

Dünyanın en büyük 10. Gölü olan Büyük Esir Gölü 614 metre 
derinliğiyle Kuzey Amerika’nın en derin gölüdür ve Kanada’nın 

Kuzeybatısındaki 2. en büyük göldür. Göl, 480 km uzunluğunda, 614 
m derinliğinde ve 27.200 km² alanı kaplamaktadır. Büyük Esir 

Gölünün yüzeyi, yılın büyük bir bölümünde donmuş durumdadır. 
 

Malawi Gölü 
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Alan: 29.600 km² 
Genişlik: 75 km 

Uzunluk: 580 km 
Azami Derinlik: 706 m 

 
Mozambik’teki Lago Niassa ve Tanzanya’daki Nyasa Gölü olarak da 
bilinen Malavi Gölü, listemize eklediğimiz çok etkileyici bir Afrika 

gölüdür. Kapladığı 29.600 km² alan ile dünyanın en büyük 9. gölü olan 
Göl, Afrika Kıtası’ndaki 3. en büyük göl ve 2. en derin göldür. En derin 
noktası 706 m’ye kadar ulaşan Malawi Gölü, 580 km’lik bir uzunluğa 
ve 292 m’lik bir ortalama derinliğe sahiptir. Tektonik tabakaların 

ayrılması nedeniyle deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yükseklikte 
oluşmuş meromik bir göldür. 

 
Büyük Ayı Gölü 

Alan: 31.153 km² 
Genişlik: 40-176 km 

Uzunluk: 320 km 
Azami Derinlik: 446 m 

 
Kanada’nın Kuzeybatı Bölgeleri’ndeki Kuzey Kutup Dairesi’nin 200 km 
güneyinde yer alan Büyük Ayı Gölü, Kuzey Amerika’nın dördüncü en 
büyük gölüdür. 320 km uzunluğunda ve 175 km genişliğindedir. Bu 
buzul gölünün en derin noktası 446 m, ortalama derinliği 71.7 m’dir. 

Gölün içerisinde, içinde 759,3 km²’lik bir alanı kapsayan 26 ada 
bulunmaktadır. Gölün yüzey alanı deniz seviyesinin 186 m 

yüksekliğindedir ve yukarıda gösterilen donmuş yüzeyde sergilendiği 
gibi kış aylarında dayanılmaz derecede soğuk sıcaklık düşüşleri ile 

bilinmektedir. 
 
 

Baykal Gölü 
Alan: 31.722 km² 
Genişlik: 80 km 

Uzunluk: 636 km 
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Azami Derinlik:1.642 m 
 

Kuzey Yarıküre’de yer alan başka bir göl olan Baykal Gölü, Rusya’nın 
güneyindeki Sibirya bölgesindeki Moğol sınırının kuzeyinde, Rusya 
devletleri arasında bulunan bir rift gölüdür (tektonik bir çatlak 
bölgesindeki hareketler nedeniyle oluşan göller). Baykal Gölü, 

dünyanın en büyük buzsuz tatlısu gölüdür ve dünyanın toplam taze 
suyunun yaklaşık %20’sini oluşturur. Aynı zamanda dünyanın en 
berrak göllerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kapladığı 31.722 
km²’lik alanla dünyanın en büyük 7. gölü olmakla birlikte, aynı 

zamanda hacim olarak dünyanın en büyük gölü ve dünyanın en derin 
gölüdür. Gezegenimizdeki en eski göllerden biridir, yaşının en az 25 

milyon olduğu düşünülmektedir. Bu gölün ortalama derinliği 744.4 m, 
En derin noktası 1642 metredir. 

 
Tanganika Gölü 

Alan: 32.900 km² 
Genişlik: 72 km 

Uzunluk: 673 km 
Azami Derinlik: 1.470 m 

Tanganika Gölü, listemizi eklenen Afrika Gölleri’nden bir diğeridir. 
Tanganika Gölü, dünyanın en uzun tatlısu gölü ve yüzey alanı 
içerisinde en büyük olanı olan Ruzizi, Kalamboo ve Malagarai 

Nehirlerinden gelen akifer ile Afrika’nın yüksek bölgelerinin ortasında 
yer almaktadır. Tahminlere göre, hacim olarak dünyadaki 2. en derin 
ve en büyük tatlısu gölüdür. Burundi, Tanzanya, Zambiya’ya uzanan 

bir havza ile, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanganika Gölü toplam 
32.900 km² yüzey alanına sahip dünyanın en büyük 6. gölü ve 

ortalama derinliği 570 m olup en derin noktası yüzey seviyesinin 1470 
m aşağıda bulunmaktadır. Birçok büyük göl gibi, Tanganika Gölü, 

tektonik hareketlerden ötürü oluşmuştur ve en uzununda 677 km’lik 
bir mesafeye ve en genişinde 50 km’lik bir genişliğe sahiptir. Baykal 

Gölü’nden sonra 2. en derin göl olduğu bilinmektedir ve deniz 
seviyesinden 642 m aşağıda oluşmuştur. 
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Michigan Gölü 

Alan: 58.000 km² 
Genişlik: 190 km 
Uzunluk: 494 km 

Azami Derinlik: 281 m 
 

Michigan Gölü Kuzey Amerika’da bulunan Büyük Göller arasındadır, 
ancak diğerlerinden farklı olarak bu göl tamamen Amerika Birleşik 

Devletleri sınırları içindedir. Aslında, tamamen tek bir ülkede bulunan 
göller arasında en büyük olanıdır. Büyük Göller Arasında kapladığı 

58.000 km² alan ile yüzey alanına göre 3. sırada ve hacim olarak 4.918 
kübik km su ile 2. sıradadır. 494 km uzunluğunda ve 190 km 

genişliğindedir ve 2.575 km’lik kıyı şeridine sahiptir. Michigan Gölü 
havzası, doğudaki Huron Gölü havzasına yapışıktır. Ortalama derinliği 

85 m olan göl, en derin noktası olan 281 m’dir. Kuzey Amerika’daki 
diğer göller gibi, Michigan Gölü de buzul hareketleri ile oluşmuş ve 

insan yapımı su kanalları ve kanallar vasıtasıyla okyanusa 
bağlanmıştır. 

 
 

Huron Gölü 
Alan: 59.600 km² 
Genişlik: 295 km 
Uzunluk: 332 km 

Azami Derinlik: 229 m 
 

ABD’de batıda, kuzey-doğu’da Kanada’da sınırlanmış olan Huron 
Gölü, Kuzey Amerika’nın Büyük Göller’inden bir diğeridir. Huron Gölü, 
kapladığı 59.600 km² alanla dünyanın 3. en büyük tatlı su gölüdür. Göl 

331 km uzunluğunda ve 295 km genişliğindedir. Gölün en derin 
noktası 229 m, ortalama derinliği 59 m’dir. Diğer Büyük Göller gibi, 

Huron Gölü, buzulların hareketi nedeniyle oluşmuştur. 
 

Victoria Gölü 
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Alan: 58.000 km² 
Genişlik: 190 km 
Uzunluk: 337 km 

Azami Derinlik: 83 m 
 

Victoria Gölü, büyük Afrika Göllerinden biridir ve Kagera Nehri’nden 
gelen akışlarla beslenir. Göl havzası Afrika’nın geniş bir bölümünü 

kaplamaktadır. Bu göl nispeten sığ, ortalama derinliği 40 m, 
maksimum derinliği 84 m’dir. Victoria Gölü, Kenya, Uganda ve 

Tanzanya ile sınırlanmıştır ve bünyesinde 84 ada vardır. 
 

Superior Gölü 
Alan: 82.103 km² 
Genişlik: 257 km 
Uzunluk: 563 km 

Azami Derinlik: 406 m 
 

Superior Gölü, kapladığı alana göre dünyanın en büyük tatlısu gölü, 
hacmiyle 3. en büyük göl ve dünya genelinde her alanda 2. en büyük 
göldür. Kuzey Amerika’daki Büyük Göller arasında da en büyük göldür 
ve toplam yüzey alanı 82.103 km²’dir. Superior Gölü yaklaşık 563 km 
uzunluğunda, 257 km genişliğinde ve maksimum 406 m derinliğe 

ulaşmaktadır. Mary Nehri ve Soo Kilitleri yoluyla, Superior Gölü’nden 
su dışarı doğru Huron Gölü’ne akar. Diğer büyük göller gibi burası da 

buzul hareketlerinden dolayı oluşmuştur. 
 

Hazar Gölü 
Alan: 371.000 km² 
Genişlik: 435 km 

Uzunluk: 1.030 km 
Azami Derinlik: 1.025 m 

 
Hazar Denizi hem denizler hem göller için ortak özelliklere sahiptir ve 
tatlısu gölü olmasa da dünyanın en büyük gölü olarak listelenmiştir. 
Bununla birlikte, aynı zamanda dünyanın 3. en derin gölüdür. Gölün 
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en derin kısmı 1.025 m ve göl 211 m ortalama derinliğe, en uzun 
mesafede de 1199 km’lik bir uzunluğa sahiptir. Hazar Denizi, bu 

listedeki tamamen kıtasal kabuğun üzerinde olan tek Okyanus Gölü 
olmasıyla benzersizdir. Hazar Denizi’nde bir Okyanus Havzası vardır. 
Volga, Ural, Terek ve Kura Nehirleri Hazar Denizi’ni besleyen önemli 

bir kaynaklardır. 
 
 

Irmak (Nehir) Nedir ? 
 

Nehir nedir? Türkiye ve Dünyadaki En uzun Nehirler 
 

Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir. 
Irmak, suları eğimli bir yatak içinde akar. Irmaklar dağ ve tepe gibi 
yüksek alanlardan doğar. Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar 

suları küçük akıntılar oluşturur. 
 

Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya 
çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak 
oyarak ırmak biçimini alır. Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da 
kurur. Irmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız 
denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol 

diye adlandırılır . Irmaklar, akarken yatakları aşındırır ve 
yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın, 
ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir. Böylece verimli 

tarım arazisi oluşur. 
 

Nehir ya da ırmak, genellikle denizlere, göllere ya da bir başka büyük 
akarsuya dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından 
büyük akarsulara verilen genel isimdir. Bazı durumlarda ise bir başka 
suya ulaşmadan yer altında kaybolduğu ya da tamamen kuruduğu da 

görülmektedir. Büyük akarsular nehir ya da ırmak olarak 
adlandırılırken daha küçükleri ise çay ve dere olarak adlandırılırlar. 

 
Nehir, su döngüsünün önemli bir öğesidir. Nehirlerdeki suyun temel 
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kaynağı yağışlardır. Yağmur ya da kar yağışı ile yer yüzüne inen su 
yüzey akıntıları, yer altı suları biçiminde nehirleri beslerken buzullar 
gibi doğal kaynakların erimesiyle oluşan suları da bu kaynaklara 

ekleyebiliriz. Nehirlerin doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere 
ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle 

kol diye adlandırılır. 
 

Bir çay ile nehir arasındaki fark: 
 

Çay dereden büyük ama ırmaktan küçük akarsu olarak tanımlansa da 
bu büyüklük kavramı görecelik göstermektedir. Bazen bu ayrım 

akarsunun üzerinde yapılan aktivitilere (taşımacılık, suyun ekonomik 
değeri, çevresel faktörler) göre belirlenebilir. 

 
Nehirlerdeki sukayıpları nehir yatağından veya derindeki akiferden 
meydana gelen su sısıntıları ve kısmen de buharlaşma neticesinde 
olur. Nehirlerdeki toplam su miktarı dünyadaki toplam su miktarının 

sadece küçük bir parçasını oluşturmaktadır; 
 

Nehirler, kaynaklarından başlamak üzere yer çekiminin etkisiyle yokuş 
aşağı yönde akarak bu akışlarını bir deniz ya da göle ulaşıncaya kadar 
sürdürürler. Ancak kurak alanlarda nehirlerin sularının tamamını 

buharlaşma yoluyla kaybettiği durumlarda mevcuttur.Bazı 
durumlarda ise bir nehrin belli yerde yer altına girerek bazı kayaç 
türlerinin içinden yer altı suyu oluşturacak biçimde yoluna devam 

ettiği de olmaktadır. 
 

Yine bazı nehirler insan eliyle yaratılmış edüstriyel bölgelerde aşırı 
yoğun olarak kullanılmakta ve bu da nehrin sularının doğal akıntısına 

devam edemeden tükenmesine neden olabilmektedir. Dünya 
üzerimndeki suyun %97'si okyanuslarda bulunurken içilebilir su 
miktarının üçte biri ise kara buzullarında bulunmaktadır, ve geri 

kalanının nerdeyse tamamı yer altı kaynaklarındadır. 
 

Göller içilebilir suyun sadece %0,5'lik bir kısmı içerirken nehir 
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kanallarında bulunan suyun oranı ise bunun yarısı olan %0,025'tir ve 
bu da dünyadaki toplam su reservinin dört binde birine denk 

gelmektedir. 
 

Irmak Nehirlerin Topoğrafyası 
 

Bir nehrin suları genellikle yatak dediğimiz doğal bir kanal içinde akar. 
Bazı büyük nehirler, özellikle ovalar gibi düz alanlarda akarken belli 
dönemlerde ya da sürekli olarak nehrin her iki kıyısından taşacak 
biçimde sel benzeri biçimde de akarlar. Nehrin başladığı yani 

kaynağının olduğu kısım yukarı nehir olarak adlandırılırken nehrin akış 
yönü doğrultusu ise aşağı nehir olarak adlandırılır 

 
Türkiye'nin En uzun Nehirleri ve uzunlukları 

 
Fırat Nehri 2.800 Km. 
Dicle Nehri 1.900 Km. 
Kızılırmak 1.355 Km. 
Aras Nehri 1.059 Km. 

Sakarya Nehri 824 Km. 
Büyük Menderes 584 Km. 

Seyhan 560 Km. 
Yeşilırmak 519 Km. 

Ceyhan Nehri 509 Km. 
Meriç Nehri 490 Km. 
Gediz Nehri 401 Km. 

Asi Nehri 380 Km. 
 

Fırat Nehri 
Fırat ve Dicle Nehir haritası 

Ülkemizin en önemli nehirlerinden bir tanesidir. Gerek sulama 
alanında gerekse elektrik alanında ülkemiz ekonomisine büyük katkı 

sağlayan akarsuyumuzdur. 
 

Fırat nehri önemi itibariyle bir çok filme konu olmuş, bir çok kişiye 
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isim vermiş nehirlerdenden bir tanesidir. Fırat nehrinin uzunluğu 
yaklaşık 2800 kilometre olup, bu uzunluğun 1263 kilometrelik kısmı 

ülkemizde bulunmaktadır. 
 

Fırat nehri ülkemizde debi bakımından ilk sırada yer alan akarsudur. 
Ülkemizde su potansiyelinin en yüksek olduğu akarsu olması 

nedeniyle yukarda verdiğimiz gibi hem enerji hemde sulama alınında 
çok önemli bir yer tutmaktadır. 

 
Fırat nehrinin birkaç özelliğine değindikten sonra hangi illerden 

geçtiği ve hangi üzerinde hangi barajların bulunduğu bilgisini verelim. 
 

Fırat Nehri Özellikleri: 
 

Uzunluğu 2800 kilometre olan bu akarsuyun ülkemizdeki uzunluğu 
1263 kilometre, Suriye sınırları içindeki uzunluğu 710 kilometre, Irak 

sınırları içindeki uzunluğu ise 827 kilometredir. Yani Fırat nehri 
toplam olarak 3 ülkeden geçmekte olup bunlar Türkiye, Suriye ve Irak 

ülkeleridir. Irak ülkesinde Basra Körfezi’ne dökülmektedir. 
 

Irak sınırları içerisinde Dicle Nehri ile birleştikten sonra Basra 
Körfezi’ne dökülmektedir. Ve Dicle ile birleşerek oluşturdukları 

bölgeye ise “Şatt’ül Arab” ismi verilmiştir. 
 

Fırat Nehrinin önemli kolları şunlardır: 
 

Murat Nehri, 
Karasu Nehri 
Tohma Nehri, 
Çaltı Nehri 
Peri Nehri 

Munzur Çayı 
 

Fırat Nehri üzerinde bulunan Barajlar hangileridir ve bunlar hangi 
illerde bulunmaktadır? 
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Fırat nehri üzerinde kaç tane baraj bulunmaktadır? 

 
1- Ülkemizin en büyük Hidroelektrik santrallerinden birisinin kurulu 

olduğu Elazığ ilimizin sınırları içinde bulunan KEBAN BARAJI, 
2- Malatya ve Elazığ sınırları içinde kalan ve ülkemizin yine en büyük 

Hidroelektrik santrallerinden birisi olan KARAKAYA BARAJI (1800 watt 
kurulu gücü ile ülkemizin en büyük ikinci hidroelektrik santrali 

konumundadır) 
3- Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırı içinde bulunan ülkemizin en 

büyük Hidroelektrik Santrali olma özelliğini taşıyan ATATÜRK BARAJI 
4- Gaziantep ve Şanlıurfa sınırları içinde bulunan BİRECİK BARAJI 

5- Gaziantep sınırları içinde bulunan KARKAMIŞ BARAJI 
 

Yukarda bu akarsuyun debisinin çok yüksek olduğunu ve taşıdığı su 
miktarı ile ülkemizin en büyük akarsuyu olduğundan bahsetmiştik. 
İşte bu nedenledir ki ülkemizdeki en büyük barajlar ve hidroelektrik 

santralleri bakımından en büyük 3 hidroelektrik santrali de bu 
akarsuyumuz üzerine kurulmuştur. 

Fırat nehrinin ülkemiz sınırları içinde bulunan 1263 kilometrelik bir 
uzunluğa sahip olduğunu söylemiştik. Bu kadar uzun bir akarsu acaba 

kaç ilden geçmektedir? 
 

Fırat nehri ülkemiz sınırları içinde toplam 7 ilden geçmektedir. Bu 
iller sırasıyla; 

 
    Erzincan 
    Tunceli 
    Elazığ 

    Malatya 
    Diyarbakır, 
    Adıyaman 
    Gaziantep 

 
Fırat nehri içerisinde ayrıca birçok balık türüne de ev sahipliği 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
418 

 

yapmaktadır. Bir çok yerde Fırat nehrinde balık avcılığı yapılmaktadır. 
Hatta bazı kaynaklarda sadece Fırat Nehrinde bulunan sazan türlerine 

rastlanılmıştır. Fırat Nehri ayrıca ülkemizde en çok boğulma 
olaylarının görüldüğü nehirlerimizden bir tanesidir. Özellikle yazın 

serinlemek maksadıyla girilmesinden dolayı birçok insanımız hayatını 
kaybetmektedir. (Fırat nehrinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız 
içinde yazılmış ve onlara ithaf olmuş türler ve ağıtlarda mevcuttur) 

 
Dicle Nehri 

Dicle nehri ülkemizin en önemli akarsularından bir tanesidir. 
Ülkemizde Fırat nehri ile birlikte ikili olarak anılan nehrimiz olan Dicle 
Nehri ülkemiz topraklarında doğarak dış bir ülkede dış bir denize 

dökülen nehirlerimizden bir tanesidir. 
 

Dicle nehrinin özellikleri nelerdir? 
 

-Dicle nehri ülkemiz topraklarında doğarak dış ülke topraklarından 
denize dökülen nehirlerimizden bir tanesidir. Ülkemiz de Doğu 

Anadolu bölgesinde doğar ve ırak ülkesine geçerek burada Fırat nehri 
ile birleştikten sonra Basra körfezine dökülmektedir. 

 
-Irak ülkesinde Dicle nehri ile birleştiği yere “Şattülarab” 

denmektedir. Basra’dan yaklaşık olarak 60-65 kilometrelik bir 
mesafede birleşmektedirler. 

 
-Dicle nehri Fırat nehri ile birlikte arasında bulunan topraklarda 

Mezopotamya’yı meydana getiren iki nehirden bir tanesi olmuştur. 
Bilindiği üzere bu iki nehir arası “Mezopotamya” olarak anılmaktadır. 

 
-Dicle nehri kaynağını Doğu Anadolu dağlarından ve Gölcük(Hazar) 
gölünden almaktadır. İlk kaynağını aldığı yer olarak Güneydoğu 

Toroslarda bulunan Maden dağlarının bulunduğu noktalardan aldığı 
belirtilmektedir. 

-Ülkemizde en çok tanınan akarsulardan bir tanesidir. 
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-Dicle nehrinin çevresinde kurulmuş olan eski yerleşim yerleri 
şunlardır: Nemrut, Asur, Ninova, Amed, Hasankeyf. 

 
-Toplam uzunluğu 1900 kilometre civarında olup, ülkemiz 

topraklarındaki uzunluğu yaklaşık olarak 523 kilometre iken Yaklaşık 
olarak 1377 kilometrelik uzunluğu Irak ülkesi sınırları içinde 
bulunmaktadır. Yani yaklaşık olarak 1/4’lük kısmı ülkemiz 

topraklarında bulunmaktadır. Uzunluk olarak Fırat nehrinden daha 
kısa bir nehrimizdir. 

 
-Dicle nehrinin en önemli kolları Garzan kolu, Botan kolu, Habur kolu, 

Büyük Zap kolu ve Küçük Zap koludur. 
 

-Debisi ortalama olarak saniyede 360 metreküptür. Özellikle yaz 
sonundaki debisi saniyede 50-60 metreküplere kadar düşer iken, 

ilkbahara doğru debisi oldukça yükselerek saniyede 2000 metreküpün 
üzerine çıkmaktadır. (Bunun sebebi ise ilkbahar yağışları ve karların 

erimesidir) 
 

-Düzensiz bir akarsu rejimine sahip bulunmaktadır. 
 

-Dicle nehri rejiminin düzensiz olması sebebiyle özellikle bazı 
zamanlarda taşkınlara sebep olarak bazı tarım alanlarına da zarar 

verebilmektedir. Fakat özellikle 20.yüzyılda yapılan bazı barajlar ile bu 
baskınlar en aza indirilmiştir. 

 
Dicle Nehri üzerinde kurulan barajlar ve hidroelektrik santralleri 

hangileridir? 
 

Kralkızı Barajı, 
Batman Barajı 
Dicle Barajı 
Ilısu Barajı 

 
Dicle nehrinin tarihteki ve günümüzdeki isimleri nelerdir? 
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Dicle nehrinin günümüze kadar birçok ismi olmuştur ve halen birçok 

ismi ile de anılmaya devam etmektedir. 
İdigna-İdigina(Sümerce ismi olup “Akan Su” anlamındadır) 

 
Tigira (Elamca ismi) 
Tigra (Farsça ismi) 
Tigris (Yunanca) 
İdiklat (Akatça) 

Hiddikel (İbranice) 
Diklat (Süryanice) 

Dicle (Arapça, Türkçe, Kürtçe) 
Dijle (Kürtçe) 

 
Kızılırmak 

Kızılırmak nerelerden geçiyor? 
Kızılırmak Nehri Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye 

topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 
km’dir. Deniz taşımacılığı için kullanılmaz. Başlıca kolları Delice Irmağı, 

Devrez ve Gökırmak’tır. 
 

Kızılırmak Nehri, Türkiye topraklarında doğar yine, Türkiye 
topraklarından denize dökülür ve Türkiye'nin en uzun akarsuyudur. 

Uzunluğu 1.355 km’dir. Başlıca kolları Deliceırmak, Devrez ve 
Gökırmak’tır. Nehir, İç Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kızıldağ’ın 
güney yamaçlarından doğar ve sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, 
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden 
geçerken çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra 

Burnu’ndan Karadeniz’e ulaşır. 
 

Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Temmuz 
ve Şubat arasında düşük su düzeyinde akan nehir, mart ayında hızla 
kabarmaya başlar ve nisan ayında en yüksek su düzeyine ulaşır. 

Ortalama debisi 184 m3/sn olan nehrin 20 yıllık gözlem süresince en 
az 18.4 m3/sn’ye ve en çok 1.673 m3/sn.’ ye ulaştığı tespit 
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edilmiştir.Nehir üzerine 8 baraj yapılmıştır. 
 

Bunlar Kayseri ilinde Sarıoğlan,Yemliha kasabasında kurulmuş olan 
Yamula Barajı, Ankara yakınlarındaki Kesikköprü, Hirfanlı ve 

Kapulukaya barajları ile nehrin Bafra Ovası’na kurulmuş Altınkaya ve 
Derbent barajlarıdır. Nehir üzerine son olarak Obruk Barajı yapılarak 

2007 yılı içerisinde su tutumuna başlanılmıştır. 
 

Aras Nehri 
Aras Nehri nerelerden geçer? 

Aras nehrinin uzunluğu yaklaşık olarak 1072 kilometredir. Aras 
nehrinin ülkemizde kalan kısmının uzunluğu yaklaşık olarak 548 
kilometredir. Aras nehri aynı zamanda Kafkasların en önemli 
akarsularından bir tanesini oluşturmaktadır. ras nehri birçok 
ülkeninde bazı sınırlarını oluşturmaktadır, Örneğin Türkiye 

Azerbaycan Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan-İran ve Ermenistan 
İran sınırı gibi.. Aras Nehrinin kolları hangileridir? Nehre Kuzeyden 

dökülen kollar: Zengmar,ariso, Kotur, Hacılar 
 

Aras Nehri Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında doğup aldığı birçok 
kollarla büyüyerek, Türkiye içinde 441 km yol kat ettikten sonra, 
Kafkasya’nın güneydoğusunda Mugan önünden geçerek, Hazar 
Denizine dökülen ve bütün uzunluğu 920 km olan ırmak. Bingöl 
Dağları ile Palandöken Dağlarından inen kollarla beslenip büyür. 

Şahvelet, Nalbant ve Sakaltutan dağlarından gelen kollarla 
kuvvetlenir. Topçu ve Sakaltutan dağları arasındaki bir vadiden 

Pasinler Ovasına girer. 
 

Aras Nehri hakkında bilgiler Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında doğup 
aldığı birçok kollarla büyüyerek, Türkiye içinde 441 km yol kat ettikten 
sonra, Kafkasya’nın güneydoğusunda Mugan önünden geçerek, Hazar 

Denizine dökülen ve bütün uzunluğu 920 km olan ırmak. Bingöl 
Dağları ile Palandöken Dağlarından inen kollarla beslenip büyür. 

Şahvelet, Nalbant ve Sakaltutan dağlarından gelen kollarla 
kuvvetlenir. Topçu ve Sakaltutan dağları arasındaki bir vadiden 
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Pasinler Ovasına girer. Pasin Çayı ile birleşir. Bir çok dar vadi ve 
ovalardan geçerek Türk topraklarından çıkar ve 140 kilometrelik kısmı 
Türk-Rus sınırını teşkil eder. Daha sonra İran topraklarına girer. İran-
Azerbaycan sınırına kadar akar. Sarısu ve Kura ırmağı ile birleşip Hazar 

Denizine dökülür. 
 

Aras’ın geçtiği vadiler bölgeye göre oldukça ılımlıdır. Bu vadide ılık 
iklim bitkileri yetişir. Aras’ın geçtiği vadi, Erzurum ve Kars yaylasında 
tabii bir yol vazifesi görür. Aras Irmağından, Pasinler ve Iğdır ova 
Tümünü oku (yeni pencerede açılır) nın sulanmasında faydalanılır. 
Akışı düzensiz olduğundan ulaşıma elverişli değildir. Irmakta bol 

alabalık vardır. 
 

Aras Irmağı ile ilgili birçok efsaneler vardır. Aras vadisi ilk çağlardan 
beri yerleşim merkezi olmuştur. İranlılar, Nehr-i Aras, Araplar Al-Ras 
derler. İlk ismi Arakses’tir. Aras’tan eski tarih kitaplarında ve din 

kitaplarında bahsedilir. Rivayetlere göre Aras Vadisinde bin şehir ve 
beş bin köy kalıntısı vardır. Aras; Nil, Dicle ve Fırat’tan sonra 

dördüncü kutsal akarsu olarak kabul edilir. 
 

Eski çağlardan bu yana çeşitli millet ve devletler Aras Vadisinde 
yaşamışlardır. Arkeolojik bakımdan dünyanın en zengin bölgelerinden 
biridir. Bu vadi, bin seneye yakın zamandan beri Türklerin elindedir. 

 
 

Sakarya Nehri 
Sakarya Nehri nerelerden geçer? 

Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat Nehrinden sonra Türkiye'nin üçüncü 
en uzun, Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Uzunluğu 
824 km olup, beslenme havzasının genişliği 53.800 km2 dir. Afyon’un 

kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar. 
 

Sakarya Nehri Kızılırmak ve Fırat Nehrinden sonra Türkiye'nin en 
uzun, Kuzeybatı Anadolu’nun ise en büyük akarsuyudur. Uzunluğu 

824 km olup, beslenme havzasının genişliği 53.800 km2 dir. Afyon’un 
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kuzeydoğusundaki Bayat Yaylası’ndan doğar. Kuzeybatı Anadolu 
bölgesinin en önemli nehridir. İstiklal Svaşında, civarında geçen 

muharebelerle daha çok tanınan Sakarya, 824 km uzunluğundadır. 
Yağış alanı 57.000 km2 olup, Eskişehir, Ankara, Bilecik, Sakarya illerini 
içine alır. Eskişehir’in çifteler ilçesinin Sakar Başı mevkiinden kaynak 
halinde doğan ırmak, Karasu ilçesinin batısında Karadeniz’e dökülür. 
Doğuş yerinden doğuya doğru aktıktan sonra Eskişehir, Ankara illeri 
sınırı yakınında kuzeye doğru döner. Sündiken Dağları kuzeyine kadar 
bu yönde akar ve batıdan gelen Porsuk Çayı ve doğudan gelen Ankara 
Çayı ile birleşir. Daha pekçok dereleri aldıktan sonra Beypazarı’nın 
güneyinden batıya döner. Bilecik tarafında kuzeye yönelir, derin 
boğazlardan geçerek Adapazarı Ovasına uzanır. Göksu, Karasu ve 

Mudurnu Çayını da aldıktan sonra Karadeniz’e dökülür. 
 

Nehrin ve kollarının bulunduğu arazi fazla yağışlardaki taşmalarla 
büyük zararlar görürken, sayıları on civarında olan barajlarla, geniş 

ölçüde bunun önüne geçilmiştir. Sarıyer ve Gökçekaya barajları 
önemli olanlardır. Ayrıca kolu olan Porsuk Çayı üzerinde Porsuk Barajı 

vardır. 
 

Önce İç Anadolu’ya doğru akar sonra Kızılırmak’ın tersine bir kıvrımla, 
kuzeye döner, Polatlı yakınlarında en büyük kollarından biri olan 

Porsuk Çayı’nı alır. Geyve Boğazı’ndan geçer ve Adapazarı Ovası’ndan 
akarak Karadeniz’e dökülür. Sakarya Nehri’nin Aladağ ve Kirmir 

sularını aldığı yerde Türkiye’nin en büyük santrallerinden biri olan 
Sarıyar Hidroelektrik Santrali ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralı 

kurulmuştur. 
 

Büyük Menderes Nehri 
Büyük Menderes Nehri nerelerden geçer? 

Ege bölgesinin en uzun nehri. Afyonkarahisar’ın Sandıklı kazâsının 
batısındaki, Kükürt Dağlarının batı yamaçlarından doğar. Güney 
batıya doğru akmaya başladığında pekçok pınarla beslenir. Akışı 

esnâsında sert dirsekler yaparak yoluna devâm ederken, en önemli 
kolu olan Banaz Çayını alır. Bundan sonra Buldan civârında ovaya 
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kavuşur. Sarayköy yakınında batıya dönerek verimli meşhur ovasında 
akışına devâm eder. Düz ovada akarken Nâzilli yakınlarında 

 
Ege bölgesinin en uzun nehri. Afyonkarahisar’ın Sandıklı kazasının 
batısındaki, Kükürt Dağlarının batı yamaçlarından doğar. Güney 
batıya doğru akmaya başladığında pekçok pınarla beslenir. Akışı 

esnasında sert dirsekler yaparak yoluna devam ederken, en önemli 
kolu olan Banaz Çayını alır. Bundan sonra Buldan civarında ovaya 

kavuşur. Sarayköy yakınında batıya dönerek verimli meşhur ovasında 
akışına devam eder. Düz ovada akarken Nazilli yakınlarında Akçay, 
Aydın yakınlarında Çine Suyu gibi önemli olanların yanında pekçok 

kollar alır. Akış istikameti boyunca, Nazilli, Aydın, Söke, Balat ovalarını 
sular. Büyük Menderes’in denize döküldüğü kısım ise Milas Ovasıdır. 

 
Havzası ve uzunluğu ile Batı Anadolu’nun en uzun nehridir. Ova 

kısmında uzunluğu 200 km, doğuştan itibaren ise 584 km’dir. Havzası 
25.000 km2dir. 

 
Seyhan Nehri 

Seyhan Nehri nerelerden geçer? 
Seyhan Nehri Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarının en 

önemlisidir. Uzunluğu 850 km’dir. Havza alanı ise 20.600 km2dir. İki 
önemli kolu vardır. En uzun olanı, Uzun Yayla’dan doğan Zamantı 

suyudur. Orta Toroslar’ın uzanış doğrultusunda akan bu su, 
Çukurova’ya inmeden önce diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşir. 

Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülür. Seyhan Nehri üzerinde 
Yedigöze, Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. 

 
Adana'nın içinden geçer ve bu kenti Seyhan ve Yüreğir isimli iki semte 

böler ve 60 km sonra Tarsus Çayı ile birleşerek (Tarsus'un 20 km 
güneyinde) Çukurova'nın en batı kesiminde,Adana-İçel sınırında Deli 

Burnu'nda Akdeniz'e dökülür. Seyhan Nehri üzerinde Yedigöze, 
Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. Ayrıca 

Seyhan Nehri Ceyhan Nehri ile beraber Çukurova'da tarımsal sulama 
için çok büyük önem taşır,özellikle pamuk üretemi için.Pamuk üretimi 
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en çok su talep eden tarımsal işlemlerinden birisidir ve çevre kirliligi 
bakımından hassas bir tarımsal sanayidir.Siyasi ve Dış Ticari Önemi 

 
1986'da Barış Suyu Projesi düşüncesi doğdu ve daha çok 90'lı yıllarda 
görüşmelere ağırlık verildi.Bu proje ilk başta İsrael,Ürdün ve Suudi 
Arabistan'a Seyhan ve Ceyhan sularını bu devletlere boru hatlarıyla 

aktarma veya dev su tankerleriyle taşıma şekliyle satmayı 
öngörüyordu.Türkiye metreküp(=m³ =1000 litre) başına 0,8-1,00 

Dolar fiyat teklifi öngörmüştü.Bir kaç onaydan sonra fiyat 
anlaşmazlığından ve ilk başta siyasi nedenlerden dolayı her defasında 
geri çekildi.2006 yılı başlarında başta İsrail olmak üzere görüşmelere 

tekrar başlandı. 
 

Yeşil ırmak 
Yeşilırmak nerelerden geçer? 

Yeşilırmak Karadeniz’e dökülen, Türkiye’nin önemli akarsularından 
biri. Sivas’ın kuzeydoğusundaki Kösedağı (2812 m)ndan doğar. Kelkit 
ve Çekerek ırmaklarını alarak büyür. Uzunluğu 519 km, yağış alanı 

toplamı 36.000 km2dir. 
 

Batıya doğru akan ırmak, Turhal’dan sonra dar bir boğazdan geçerek 
Amasya’ya uzanır. Yanlardan gelen kollarla beslendikten sonra geniş 
bir boğazdan Canik Dağlarını geçer. Daha ileride suların derin ve hızlı 
aktığı dar bir boğazdan geçtikten sonra Çarşamba Ovasına ulaşır. 

 
Bu ova Yeşilırmak’ın binlerce yıldır getirdiği alüvyonların meydana 
getirdiği bir deltadır. Irmak Civaburnu yakınlarında Karadeniz’e 

dökülür. 
 

Yeşilırmak üzerinde Türkiye’nin en büyük barajlarından olan Hasan 
Uğurlu Barajı ile Tokat’ın Almus ilçesi yakınındaki Almus Barajı 

kurulmuştur. 
 

Yeşilırmak nehri uzunluk itibariyle bir Kızılırmak , Bir Fırat veya bir 
Dicle nehri kadar uzun olmasa da ülkemizdeki akarsuların bir 
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çoğundan uzun bir akarsudur. Toplam uzunluğu 519 kilometredir. 
(Aşağı yukarı Kızılırmak nehrinin yarısı kadar bir uzunluğa sahiptir 

bilindiği üzere Kızılırmak nehrinin uzunluğu 1150 kilometre 
civarındadır) Yeşilırmak nehrinin doğduğu ilimiz Sivas ilidir. Sivas 

ilimizin kuzey kısmında bulunan Kösedağ’ın eteklerinde doğmaktadır. 
Yaklaşık olarak Kösedağın 2800 metre yüksekliğinden kaynak alarak 

başlamaktadır. 
 

Yeşilırmak Tokat Amasya ve Samsun illerinden geçerken çeşitli 
akarsularla birleşir. Nehir başlıca 3 kolun birleşmesinden meydana 

gelir. Kelkit Çayı nehrin en büyük koludur. 
 

Yeşilırmak nehri Karadeniz bölgesinde Samsun ilimize bağlı olan 
Çarşamba ilçesinden denize dökülmekte olup ayrıcı burada ülkemizin 

en önemli alüvyol ovası olan Çarşamba ovasının oluşmasınıda 
sağlayan akarsu olma özelliğini taşımaktadır. 

 
Yeşilırmak nehri üzerinde ülkemizin önemli hidroelektrik 

santrallerinin bulunduğu 4 önemli baraj bulunmaktadır. Bu barajlar 
Hasan Uğurlu Barajı, Suat Uğurlu Barajı, Ataköy ve Almus Barajları’dır. 

 
Yeşilırmak nehri ve üzerinde bulunan barajlar sayesinde sulama 
yapılmaktadır. Ayrıca yine bu barajlarda bulunan hidroelektrik 

santralleri sayesinde elektrik üretimi yapılabilmektedir. Yeşilırmak 
nehrinin su taşıma kapasitesi az olması ve düzensiz olması nedeniyle 

taşımacılık yapılamamaktadır. 
 

Hasan Uğurlu Barajı kurulu güç itibari ile ülkemizin en büyük 10. 
Hidroelektrik santrali olma özelliğine sahiptir, Yıllık kurulu gücü 500 
MegaWattır. (Bu kurulu güç ülkemizin en büyük hidroelektrik Santrali 
olan Atatürk Barajı Hidroelektrik santralindeki kurulu gücün yaklaşık 

olarak 1/5’i kadardır) 
 
 

Ceyhan Nehri 
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Ceyhan Nehri nerelerden geçer? 
Ceyhan Nehri Akdeniz Bölgesi’nin büyük akarsularındandır. Uzunluğu 
509 km’dir. Elbistan yakınlarından doğar. Çukurova’da geniş bir delta 
oluşturarak İskenderun Körfezi’ne dökülür. Başlıca kolları Hurman, 
Göksun, Söğütlü ve Aksu Çaylarıdır. Ceyhan Nehri Kasım ve Aralık 
aylarında sonbahar yağmurlarının etkisiyle geçici olarak kabarır. Bu 
aylardaki debisi 50 m3/sn’den 380 m3/sn’ye yükselir. Ocak ayında 
azaldıktan sonra Şubat ayında tekrar yükselir. İlkbahar mevsiminde 
yağmur halindeki yağışlar ve karların erimesiyle tekrar kabarır. Mayıs 
ayından itibaren azalmaya başlar. Nehir üzerine Aslantaş, Menzelet, 

Sır ve Berke Hidroelektrik Santralları kurulmuştur. 
 

Akdeniz havzasında bulunan Çukurova’nın önemli bir akarsuyu. Eski 
adı ile “Hyranus”, bazı kaynaklarda Ceyhan, Cihaz ve Cahan adları ile 
geçen Ceyhan, güneydeki ırmaklarımızdan birisidir. Uzunluğu 509 km, 
sularını topladığı bölgenin yüzölçümü 22.300 km2dir. Orta Torosların 

doğu bölümündeki Nurhak Dağından Söğüt Deresi adıyla çıkar. 
Elbistan’ın 3 km kuzeyindeki büyük kaynaklarla beslenir. Elbistan 
yakınında Söğütlü Deresine, Hurma ve Göksu’nun birleşmesi ile 
Ceyhan adını alır. Engizek ve Ahır dağlarındaki dar ve derin yarma 
vadilerinden veKahramanmaraş yakınlarından geçip, Çukurova’nın 
kuzey doğusuna girer. Misis Tepelerini çevirdikten sonra meydana 
getirdiği geniş deltada akar. İskenderun Körfezine dökülür. Ceyhan, 
yolu boyunca aldığı Aksu, Çakur, Susas, Çeperce gibi derelerle daha 

da büyür. 
 

Ceyhan’da akan su miktarı mevsimlere göre çok değişir. Kasım ve 
Aralık aylarında güz yağmurlarından ötürü geçici olarak kabarır. Bu 
sırada saniyede 50 m3ten 380 m3e yükselir. Ocakta azalır. Şubat 

ortalarında yine kabarmaya başlar.Karların erimesiyle ilkbaharda bu 
kabarış oldukça artar, yaz aylarında özellikle ağustos ve eylülde en 

çekik durumunu bulur. Son 22 yıl içinde Seyhan’la en az 6 defa 
birleşmiş ve ayrılmıştır. 

 
Geçtiği dar boğazlarda birçok çağlayan ve çavlanlar vardır.Savruk suyu 
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çavlanının yüksekliği 45 m’yi bulur. Ceyhan dağlık yerlerde derinde 
aktığından sulama işinde pek az faydalanılır. Sulamada Ceyhan’ın 
kolları çok daha elverişlidir. Bu sularla tarlalar sulanır, değirmenler 
işler, yolları boyunca pirinç ve başka ürünler yetiştirilir. Ormanlık 
bölgelerden geçtiği için kereste taşımacılığında kullanılır. Ceyhan 

Ovası olarak bilinen nehrin meydana getirdiği delta, su kuşlarının kış 
boyunca barındıkları yerlerdir. Bazı seneler burada barınan kuşların 

sayısı birkaç milyonu bulur. Ayrıca kumsal sahil, deniz 
kaplumbağalarının yumurta bırakma yeridir. Ne yazık ki bazı yıllar 
sularının taşması tarım ürünlerine büyük hasarlar verdirmektedir. 

elbistan pınarbaşından doğar ve elbistan boyunca kaynağı vardır şehri 
ikiye böler elbistan sınırları içerisinde söğüt ve hurman çayı ile birleşir 

 
Meriç Nehri 

Meriç Nehri nerelerden geçer? 
Meriç nehri bazı önemli özelliklere sahip olan ülkemizin önemli 

akarsularından bir tanesidir. Uzunluk itibarıyla ülkemizin en uzun 10 
akarsuyu içinde bulunmaktadır. Genel olarak su taşkınları sebebiyle 
televizyonlar da ismini duymuş olduğumuz akarsularımızdan bir 

tanesidir. Meriç nehrinin bazı önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır. 
 

Meriç nehrinin özellikleri nelerdir? 
 

-Meriç nehrinin en önemli özelliği havza alanın 3 ülke toprağında da 
bulunmasıdır. Havza alanı ülkemiz ile birlikte ülkemizin komşuları olan 

Bulgaristan ve Yunanistan ülkeleri topraklarında havzası 
bulunmaktadır. 

-Meriç nehrinin 3 ülkede havzası bulunması sebebiyle 3 ülkede ayrı 
isimleri bulunmaktadır. Ülkemizde Meriç olarak bilinen bu nehir, 

Bulgaristan da Maritsa, Yunanistan da ise Evros ismini taşımaktadır. 
 

-Meriç nehri Bulgaristan ülkesi içerisinde doğup (Rila dağlarından 
doğmaktadır) Yunanistan ile ülkemizin bir bölüm sınırını 
oluşturduktan sonra ülkemiz sınırları içerisinden denize 

dökülmektedir. Döküldüğü deniz ise Ege denizidir. Ege denizinde 
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döküldüğü yer ise Enez yakınlarında bulunan Saroz körfezidir. Aslında 
Meriç nehri denize dökülmeden biraz daha önce İki kola ayrılır ve iki 

koldan bir tanesi ülkemizden denize dökülür iken, diğer kol ise 
Yunanistan sınırları içinde denize dökülmektedir. Her iki kolunda 
döküldüğü bölge Saroz körfezi olup her ikisinin döküldüğü yerler 

birbirlerine oldukça yakın sayılır. 
 

-Meriç ülkemizin önemli bir akarsuyu olması ile birlikte aynı zamanda 
balkanlarında önemli bir akarsuyu konumunda bulunmaktadır. 

 
-Meriç nehrinin toplam uzunluğu 480 kilometredir. Ülkemizde kalan 
kısmının uzunluğu ise yaklaşık olarak 210 kilometre civarındadır. Bazı 

kaynaklarda ise 270 kilometre olarak geçmektedir. 
 

-Meriç nehrinin toplam havza alanı 53.000 kilometrekaredir. 
 

-Meriç nehrinin bir önemli özelliği ise Türk Yunan Sınırının büyük 
bölümünü oluşturmasıdır. Neredeyse ülkemiz ile Yunanistan 

arasındaki sınırın büyük bir bölümünü bu nehir oluşturmaktadır. 
 

-Meriç nehrinin bir diğer önemli özelliği ise ülkemiz akarsuları 
içerisinde en çok taşkınlara sebep olan ve tarıma zarar veren akarsu 
olmasıdır. Çünkü bu nehir ve kolları üzerinde Bulgaristan sınırları 

içinde bulunan bazı barajların su boşaltması sebebiyle zaman zaman 
taşkınlar yaşanabilmektedir. Özellikle bu sebepten dolayı bazı 

çalışmalar yapılmakla birlikte henüz kesin bir sonuca varılamamıştır. 
İki ülke arasında küçük çaplı krizlere neden olan bir sorundur. 

 
Meriç nehrinin kolları hangileridir? 

 
Meriç nehrinin en önemli kolları 3 tanedir. Bunlar haricinde küçük 

çaplı bazı kolları bulunmakla birlikte en önemlisi ve en büyük olan üç 
kolu bulunmaktadır. Bu kolar şunlardır: 

-Ergene Kolu 
-Arda Kolu 
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-Tunca Kolu 
 

Meriç nehri üzerinde baraj var mıdır? 
 

Meriç nehri üzerindeki en büyük ve en çok sayıda baraja sahip olan 
ülke Bulgaristan ülkesidir. Yaptığımız bazı araştırmalarda ülkemizin bu 
nehir üzerinde büyük çaplı bir barajı bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Hatta barajı olduğuna ilişkin bir bilgiye de sitemizce de 
ulaşılamamıştır. 

 
Gediz Nehri 

Gediz Nehri nerelerden geçer? 
Ege Bölgesi’nin batı-doğu doğrultulu akarsularından biri, Büyük 
Menderes’ten sonra en büyüğüdür. Uzunluğu 350 km.’dir. Gediz 
Nehri Murat ve Şaphane Dağlarından gelen çeşitli kollarla büyür. 
Önce kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda akar. Doğu – batı 

doğrultulu asıl Gediz Ovası’na Salihli kuzeyindeki Adala’da girer. Biraz 
sonra da soldan gelen Alaşehir suyunu alır. Daha batıda Marmara 

Gölü’nün sularını küçük bir ayakla alır, tarihi Sart (Sardes) 
yıkıntılarının önünden geçerek Manisa Ovası’na girer. Gediz bu ovada 
deniz seviyesinden 50 metre yükseklikte akar. Manisa yakınlarında, 
kuzeyden gelen Akhisar Çayı ile güneyden gelen Nif Çayı’nı aldıktan 
sonra kuzeydeki Dumanlıdağ ile güneydeki Manisa Dağı arasında 

bulunan dar Menemen Boğazı’na girer. 
 

Bu boğazdan çıktıktan sonra Foça’nın güneyinde İzmir Körfezi’ne 
dökülür. Gediz’in eski çığırı Menemen Boğazı’ndan çıktıktan sonra 
güney batıya dönüyor, nehir daha güneyde İzmir Körfezi’nin çok sığ 
bir kesimi önünde denize ulaşıyordu. Körfezi doldurmak tehlikesi 

yüzünden, 1886’da açılan bir kanalla, yatağı değiştirildi, yukarıda adı 
geçen noktada denize dökülmesi sağlandı. Ege bölgesindeki bütün 
nehirlerde olduğu gibi Gediz’in de suları yazın azalır. Bu azalma 

özellikle yaz sonlarında, hatta sonbahar başlarında büsbütün belirir. 
Bunun sonunda nehir bazı kesimlerinde geniş yatağının çakıl ve kum 
yığınları arasında adeta kaybolmuş bir iki ince su şeridi haline gelir. 
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Bölgedeki şiddetli ve sürekli kış yağışları nehri kabartır, çok zaman 
taşkınlara yol açar. 

 
Asi Nehri 

Asi Nehri nerelerden geçer? 
Asi nehri ülkemizde bilinen önemli nehirlerden bir tanesidir. Asi nehri 

ülkemiz dışında doğup da ülkemiz topraklarında denize dökülen 
nehirlerden bir tanesidir. 

 
Asi nehrinin özellikleri nelerdir? 

 
-Asi nehri “Orontes” ismi ile de bilinen nehirdir. 

 
-Asi Nehri’nin ilk doğduğu yer Lübnan toprakları olup, Lübnan 
topraklarında bulunan Bekaa Vadisinin doğu kısımlarında 

doğmaktadır. Daha sonra Suriye sınırlarından geçerek ülkemizin 
Hatay ilinden Akdeniz’e dökülür. (Asi nehri dış bir ülkede doğarak 
ülkemiz sınırları içinde denize dökülen iki nehirden bir tanesi olup, 

diğer nehrimiz ise Meriç nehridir, Meriç nehri de komşu ülke 
topraklarından doğar ve bizim ülkemiz topraklarından denize dökülür) 

 
-Asi nehrinin toplam uzunluğu 386 kilometre olup, ülkemiz sınırları 
içindeki uzunluğu ise 88 kilometredir. (Bazı kaynaklarda nehrin 

uzunluğu 570 kilometre civarında gösterilmekle birlikte genel olarak 
bu uzunlukta olmadığı bilgisi ağır basmaktadır) 

 
-Asi nehrinin en uzun kısmı “Suriye” topraklarındadır. 

 
-Asi nehri debisi çok olmayan nehirlerden bir tanesi olup ortalama 

debisi saniyede yaklaşık olarak 30 metreküp civarındadır. Debisinin en 
yüksek olduğu dönemler kış mevsimi ve ilkbahar mevsimidir. Özellikle 

bu mevsimlerde sık sık taşkınlara rastlanmaktadır. 
 

-Asi nehri aynı zamanda Hatay ilimiz ile Suriye arasındaki sınırın bir 
kısmını oluşturan bir nehirdir. Asi nehrinin oluşturduğu sınırımızın 
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yaklaşık olarak 20-22 kilometre arasında olduğu söylenmektedir. 
 

-Asi nehrinin ilk doğmuş olduğu Lübnan topraklarında dar vadilerden 
geçmesi sebebiyle akış hızı fazla olmasına karşın özellikle Suriye 

topraklarında daha düz bölgelerden geçmesinden dolayı suyu yavaş 
ve geniş şekilde akmaktadır. Hatta Suriye ülkesinin Humus şehrinde 
göl haline geldiği ve bataklık oluşturduğu bilgisi de yer almaktadır. 

 
-Asi nehrinin Akdeniz’e döküldüğü yerde delta ovası oluşmuştur. 

Özellikle tarihte ilk yıllarda Asi nehrinin denize döküldüğü yerde bir 
liman şehrinin bulunduğu fakat bu limanın zamanla iç kısımlarda 

kaldığı bilgisi de bulunmaktadır. 
 

-Asi nehri özellikle Suriye ülkesi ile geçmişte birçok sıkıntılar yaşamış 
olduğumuz konulardan bir tanesi olmuştur. 

 
 

Çay nedir? 
 

Çay, coğrafi terim olarak dereden büyük, ırmaktan küçük akarsuya 
denir. Bu sınıflandırma akarsuyun uzunluğu, genişliği ve taşıdığı su 
miktarına göre belirlenmektedir. Bunlara akarsu da denir. Ova ve 

Düzlüklerde akan akarsulara verilen isimdir. 
 

Dere Nedir? 
 

Dağdan akıp gelen ve gelirkemn kendini taşlara kayalara, kaya 
parçalarına vura aşağı akıp gelen akarsu türüdür ve suyu yalap yalap 
yahutta çalap çalaptır.  Yunus Emre efendimizin dediğ gib "dertli 

dolap, suyun akar yalap yalap, yahutta çalap çalap 
 

Pınar Nedir? 
 

Tabiat unsurlarının ihtiyacı olan suyun yeryüzüne çıktığı asli nokta 
kaynaklar  
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olup bunlar akarsuların ve göllerin de teşekkül menbaıdırlar pınar, su 
gözü 

 
Su kaynağı yahutta kaynak suyu,Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. 

Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. 
 

Pınar kelimesininin kısaca anlamları tanımı: 
 

Pınar başı : Pınarın etrafı. 
 

Göz pınarı : Gözyaşı bezlerinin salgıladığı sıvıyı toplayan, gözün burun 
tarafındaki bölümü. 

 
Gözyaşı pınarı : Göz pınarı. 

 
Pınarbaşı : Kayseri iline bağlı ilçelerden biri. Kastamonu iline bağlı 

ilçelerden biri. 
 

Pınarhisar : Kırklareli iline bağlı ilçelerden biri. 
 

Kaynak : Bir şeyin çıktığı yer, menşe. İki metal veya yapay parçayı ısıl 
yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Sırayı 

beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına 
girme işi. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Herhangi 
bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Herhangi bir bilim dalında 
yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Gelir, kazanç, sağlık 

vb.ni sağlayıcı öge. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, 
referans. 

 
---oOo--- 

 
 

Araştırmacı Yazar Raşit Tunca'nın Derlemeli Düzeltmeli Açıklamalı 
Coğrafi Makalesi 
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Raşit Tunca 
 

Schrems, 10.10.2021 
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KERTENKELE HADiSi 
 

Peygamberimiz Buyurdular 
 

“Muzurun Katli Vacibtir” 
 

Peygamberimiz Yine Buyurdular 
 

“Her Kim Kertenkele Ve Cinsini ilk Vuruşta Öldürürse O’na Cennet 
Vardır” 

 
(Müslim, Selâm 146. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 162-163; Tirmizî, 

Sayd 14; İbni Mâce, Sayd 12) 
 

“Çünkü O, İbrâhim aleyhisselâm’a ateş üflerdi” 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
436 

 

(Buhârî, Enbiyâ 17, Bed’ü’l-halk 15; Müslim, Selâm 142. Ayrıca bk. 
Nesâî, Menâsik 115; İbni Mâce, Sayd 12) 

“Nemrud, Hz. İbrahim’i ateşe atıp yakmak ister. Kocaman bir ateş 
yakılır, alevler göğe yükselir. Bunu haber alan küçük bir karınca, 

ağzına bir damla su alır ve hararetli bir şekilde koşmaya başlar. Onu 
gören diğer bir karınca sorar; “Nereye gidiyorsun böyle?” 

– İbrahim’i ateşe atmışlar. Yakılan ateşi söndürmek için su 
taşıyorum. 

– Ama senin taşıdığın su onu söndürmez. 

– Olsun… Ben, en azından safımı belli etmiş olurum…” 

Karıncaya sormuşlar nere gidiyorsun “ibrahimin ateşini 
söndürmeye” demiş 

 
Kertenkeleye sormuşlar nere gidiyorsun “ibrahimin ateşini 

körüklemeye” demiş 

 
 

KENDiLERiNiN REPTiLYAN SOYU OLDUĞUNA ÖYKÜNENLER 
 

KÜRTLERDEN URFA ADIYAMAN,…. 
 

TÜRK ASKERi iLE SAVAŞAN HER TERÖRiSTiN BU HADiSE GÖRE KATLi 
VACiBDiR 

 
SAiDi NURCULARA GELiNCE BAKIYORUM BÜTÜN FETOCU VE 

NURCULAR BANA DÜŞMAN OLMUŞ 
 

NiYETLERi KÜRDiSTAN YADA REPTiLYANLAR ÜLKESi KURMAK 
 

BU NiYETTE OLANLARI BiR KURŞUNDA ÖLDÜREN HER TÜRK ASKERi 
MEHDiNiN YARDIMCISI VE ONUNLA  BiRLiKTE CENNETTEDiR 
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Saidi Nursi bir seferinde Salih Özcan’a bizzat 
 

“O (Hz Mehdi) mutlaka gelecek, Ben O’na erişemeyeceğim ama, Salih 
Sen O’nun vaktine Erceksin”. buyurdu 

 
 

(Saidi Nursi) 

Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda 
geleceksiniz 
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Raşidi Tarikatında Sarık Dersleri 
 

Raşidi Tarikatında Sarık Meselesi Hakkında 
Raşidi Tarikatında Sarık var mıdır diye sorulduğunda bizim 

Tarikatımızda üç ana Sarık rengi vardır, yeşil turuncu ve beyaz fakat, 
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yeşil Sarık sadece Peygamberimizin soyuna Şerifler kolundan bağlı 
olanlar ve bir de hem Şerif hem Seyid olaraktan bağlı olanların 

takabileceği Renktir yeşil Sarık. Onun dışında turuncu ve beyaz sarığı 
diğer Sofiler bu tarikata intisap etmiş olan kimselerde takabilir.Fakat 
sarık dersi almamış kimseler Sarık takmasınlar diye uyarmıştık. Seyid 
kolundan olanlar beyaz Sarık takarlar (Tüm Renkler Beyazdadır üçgen 
Prizma), Renkli Sarık takmazlar onlar gizlidir arada kim oldukları belli 
olmaması gerekir. Şerifler yeşil takarlar İki kola iki suyun birleştiği 
yerden Doğan kimseler de yeşil Sarık takarlar ama diğer sarikları da 

takarlar gizlerler kendilerini. 
Sarık dersinde turuncu sarığımızın sebebi güneşi ve sıcaklığı ve geceyi 
temsil eder. beyaz Sarık ise aydınlık ve kışı temsil eder. şimdi bu nasıl 
olur denince İki zıt oluyor, turuncu Sarık geceyi ve Yaz mevsimini 

temsil ediyor beyaz Sarık ise kış mevsimini ve gündüzü temsil ediyor. 
peki böyle İki zıt nasıl bir arada bulunur Dediğiniz zaman kış Aslında 
siyah olması, siyahla beyazın bir araya gelmesi gerekirken, neden 

turuncu. 
Her Sarık bir Peygamberin nuru ve bir makamıdır. 

Sarı renk Mesela kırmızı ile birleştiği zaman turuncu ortaya çıkar, Sarı 
ve kırmızı iki yanlarda ortada turuncu vardır, mitras tapınağında 

bulunan (üç nokta) ortadaki Güneş, Yine sarı eğer mavi ile birleşirse 
bu sefer ortada yeşil Güneş Ortaya çıkar. Soyun İsmail tarafına ve 

İbrahim’den İsmail koluna bağlı olduğunu gösterir. turuncu ise kırmızı 
ile birleştiği için İbrahim koluna hem Muhammed koluna Bir üst 

musluktan bağlı olduğunu gösterir. İbrahim Aleyhisselam’ın rengi 
kırmızı, ve Mavi ise, İsa Aleyhisselam’ın kolunun rengi, yani İshak 

kolu. Yeşil ise mavi ile sarının arasından çıkan grub. geçişken elektron, 
erkek olan, aradaki geçişi sağlayan, yani erkek elektron, yani tohum 

sarıdır, maviyi de yeşile çeviren, kırmızıyı da turuncuya çeviren sarıdır. 
geçişken elektron yani erkek tohum sarıdır. üst musluk kırmızı, Eğer 
kırmızı mavi ile birleşirse, bu sefer mor veyahutta bordo meydana 
gelir, bordo kırmızı, israil kolu, Yahudi kolu, Yahudi kırmızısı denilen 
trabzonspor’daki “idared” (Yahutta Kızılelma) denilir. sarıklar bu 
şekilde çeşitlidir. siyah Sarık vardır. yine yol Cafer efendimize, yani 
imamdan sonraki. imamdan sonraki imama bağlı olanlar, siyah Sarık 
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sararlar. yedek imamdan sonraki imama bağlı olanlar, yani Mehdi den 
sonraki imama bağlı olanlar, Mehdi son İmam, yedek İmam, 13. 

İmam, Ondan sonraki İmam, Caferüttayyar koluna bağlı olanlar, siyah 
Sarık sararlar. usulü bilmeyen Sarık takmasın. Kendini bilmeyen, 

soyunu bilmeyen, milleti kandırmasın.Bbizim tarikatımızda 3 Ana renk 
Sarık vardır dedik. Diğer sarıklar, kendinizin kim olduğunu bıldığiniz, 
soyunuzunn kim olduğunu bildiğiniz gün, babanızın kim olduğunu, 
Rabbinizin kim olduğunu bildiğiniz gün, takabileceği sarıktır. Nefsini 
bilen Rabbini de, babasını da bilir. Babasını Anasını bilen, o kola 

badan bağlı olan babasının sarığının rengini takar, Anasından bağlı 
olan Anasının babasının(Dede) sarığının rengini takar, fakat taylasanı 

sola sarkar. yani geçişken elektronu Kim? Rabbi kim? Bu sırra 
ermeyen Sarık marık takmasın. 

 
Taylasan Nedir? 

 
Taylasan, sarığın arka kısmında, kafaya sarılmayıp, aşağı sarkıtılan, 

sarığın ucuna verilen isimdir. o sarkıtılan ucu, Seyidler sırtının 
arkasına sarkıtır ken, hem Şerif hem Seyyid olanlar da ve Sadece Şerif 
koluna bağlı olanlar, Sağ omuzun ön tarafına sarkıtırlar. Sol omuza 
sarkıtılanTaylasanlar, tohumun değil de, toprağın O yola bağlı 

olduğunu, annesinin, o soya bağlı olduğunu bildirir. Bu taylatasın 
sebebi ise, Yıldız’ın kuyrukluyıldız olduğunu gösterir. o kimsenin 
Yıldızı’nın kuyruklu yıldız olduğunu gösterir. Her peygamberin 
soyundan hem Şerif hem Seyyid vardır. Yolun çatallaştığı yer 

demektir. ibrahim Aleyhisselam da İshak ve İsmail olaraktan yol çatal 
vermiştir. Seyidlik şeriflik onlarda, ismaililik veya İshakilik olaraktan 

tezahür gösterir. Bu da dikkate alınsın. işte taylasan demek 
kuyrukluyıldız demek, hem Seyyid hem Şerif demektir, iki kola da aynı 

anda bağlı olan demektir. 
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Raşit Tunca 
Schrems, 6 Ekim 2021 Çarşamba saat 19.57 
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Güneşin Doğudan Doğup – Batıya Doğru Batmadığının – Katografik 
Anlatımı – Skize Map1 – V040920211852 Www.efsane1turk.net – 

Original Raşit Tunca Grafikleri 
 

Bugün itibari ile ufka bakdığım da Güneş Prag Yoluna doğru 
batıyordu, Aslında Schrems’in batısı Almanya Stutugart istikmati 

olmalıydı yukardaki skizeli Haritaya bakınca daha kolay 
anlayabilirsiniz.. 

 
Rabbim insanlılığın yardımcısı olsun 

 
Bindik bir alamete, gidiyoz Kıyamete 

  

http://www.efsane1turk.net/
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“Orada Lüzümsuz Lakırdılara Yer Yoktur Sadece Birbirlerine Selam 
ve Selamet Dilenir” Yani Lüzumsuz Ses Frekanslarına Dikkat 

 
 
َ
  ل

َ
ًوا ِفيَها َيْسَمُعون

ْ
غ
َ
  ل

َ
ِثيًما َول

ْ
أ
َ
  ت

َ
  ِإل

ً
ٰ ًما ِقيّل

َ
ٰ ًما  َسل

َ
َسل  

 
Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmâ(te’sîmen). İllâ kîlen selâmen 

selâmâ(selâmen). 
 

Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan -bir şey işitirler. Sadece 
“selâm!”, “selâm!” sözünü işitirler. 

 
Vakıa Suresi 25 ve 26. Ayet 

 
iklim bozulmasının sebeblerinden iki tanesi de 

 
Elektrik üreten Rüzgar gülleri (Kelebek etkisi yapıyor ve bulutlar 
gitmesi gereken yere gidemiyor, yanlış yerlere gidiyor, yanlış yere 

yağmur ve kar oluyor) 
Ses Frekanslarıda dalga oluşturuyor ve, yüksek gürültü yine Kelebek 
etkisi yapıyor, ve bulutlar gitmesi gereken yere gidemiyor, yanlış 

yerlere gidiyor, yanlış yere yağmur ve kar oluyor.  
 

Bu Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
 

Schrems, 22.07.2021 
 

AUF DEUTSCH 
 

„Hier ist kein Platz für unnötiges Reden, sie betteln nur umeinander“ 
Also achte auf unnötige Tonfrequenzen 

 
 
َ
 َيْس  ل

َ
ًوا ِفيَها َمُعون

ْ
غ
َ
  ل

َ
ِثيًما َول

ْ
أ
َ
  ت

ً
ٰ ًما ِقيّل

َ
ٰ ًما  َسل

َ
َسل  

 
La yesmeûne fîhâ lagven ve la te’sîma (te’sîmen). Nicht unbedingt 

kîlen selâmen selâmâ (selâmen). 
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Dort hören sie weder ein leeres Wort noch etwas Verlockendes. 

Einfach “Hallo!”, “Hallo!” sie hören das Wort. 
 

Vers 25 und 26 der Sure Vakia 
 

zwei der Ursachen der Klimadegradation 
 

1.Windrosen, die Strom produzieren (Es hat einen 
Schmetterlingseffekt und die Wolken können nicht dorthin gehen, wo 

sie hin müssen, sie gehen an die falschen Orte, es gibt Regen und 
Schnee am falschen Ort) 

2.Schallfrequenzen erzeugen Wellen und lauter Lärm hat wieder 
einen Schmetterlingseffekt und die Wolken können nicht dorthin 

gehen, wo sie hin müssen, sie gehen an die falschen Stellen, Regen 
und Schnee an der falschen Stelle. 

 
Dies ist ein Karoglan Raşit Tunca Artikel 

 
Schrems, 22.07.2021 

 
ENGLISH 

 
“There Is No Place For Unnecessary Talks There, They Just Beg For 
Each Other” So Pay Attention To Unnecessary Sound Frequencies 

 
 
َ
  ل

َ
ًوا ِفيَها َيْسَمُعون

ْ
غ
َ
  ل

َ
ثِ  َول

ْ
أ
َ
  يًمات

ً
ٰ ًما ِقيّل

َ
ٰ ًما  َسل

َ
سل  

 
La yesmeûne fîhâ lagven ve la te’sîma (te’sîmen). Not necessarily 

kîlen selâmen selâmâ (selâmen). 
 

There they hear neither an empty word, nor anything tempting. Just 
“hello!”, “hello!” they hear the word. 

 
Verse 25 and 26 of Surah Vakia 
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two of the causes of climate degradation 

 
1.Wind roses that produce electricity (It has a butterfly effect and the 
clouds cannot go where they need to go, they go to the wrong places, 

there is rain and snow in the wrong place) 
 

2.Sound Frequencies create waves and loud noise again has a 
Butterfly effect and the clouds cannot go where they need to go, they 

go to the wrong places, rain and snow in the wrong place. 
 

This Is A Karoglan Raşit Tunca Article 
 

Schrems, 22.07.2021 
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Büyüklerin Huzuruna Girdikten sonra, Kalbini oynatanlar, Herşeyini 
kaybeder. Oradan östesi, köprünün, kıldan da ince olduğu yerdir. Onu 
bilen bulan, ve ona giden yolu bulan, ve ona ve yanına erenler, şöyle 

dua etsin : 

“Rabbimiz Doğru yolu ve, doğru yolun yol göstereni, Hz Mehdiyi 
Bulduktan Sonra, Kalblerimizi Eğriltme, Ondan sonra Kalbimizi, 

Dinin Üzeri Sabit Kıl. Amiyn” 

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’ya: 

Ey mü’minlerin annesi! Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senin 
yanında bulunduğu zamanlarda en çok hangi duayı okurdu? diye 

sordum. O da şöyle dedi: 

Çoğu zaman “Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik: Ey kalpleri 
halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dininden ayırma!” diye dua 

ederdi. 

(Tirmizî, Kader 7, Daavât 90, 124. Müsned, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

“Allah kişi ile onun kalbi arasına girer” 

(Enfâl sûresi 24) 

“Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lenâ min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Rabbimiz! Bizi doğru yola 

ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. 
Lutfu en bol olan sensin.” 

(Âl-i İmrân sûresi, 8) 

Bu bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

Schrems,24.07.2021 

AUF DETSCH 
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Nach dem Eintritt in die Gegenwart der Ältesten (Großen wie Evliya 
und Enbiya) verlieren diejenigen, die ihr Herz bewegen, alles. Dahinter 

ist die Brücke dünner als ein Haar. Die, die ihn kennen, sollen ihn 
finden und den Weg zu ihm finden und ihn und ihn erreichen, so 

beten: 

„Nachdem unser Herr den richtigen Weg und den Führer des 
richtigen Weges gefunden hat, Hazrat Mahdi (as), lasse unsere 

Herzen nicht verdrehen, dann stärke unsere Herzen in der Religion. 
Amen” 

Zu Umm Salama Radiyallahu Anha: 

O Mutter der Gläubigen! Welches Gebet hat der Gesandte Allahs am 
häufigsten gesprochen, als er bei Ihnen war? Ich fragte. Er sagte 

auch: 

Meistens “O mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dinik: O Allah, der die 
Herzen in Staaten verwandelt hat! Trenne mein Herz nicht von deiner 

Religion!“ sie betete. 

(Tirmidhi, Kader 7, Daavât 90, 124. Musnad, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

„Gott kommt zwischen einen Menschen und sein Herz“ 

(Sure Anfal 24) 

„Rabbenâ lâ tüzüğ kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lena min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Unser Herr! Machen Sie 

unsere Herzen nicht krumm, nachdem Sie uns auf den geraden Weg 
geführt haben. Vergib uns aus Barmherzigkeit. Gnade ist das 

reichlichste Vernünftige.” 

(Sure Aal-i Imran, 8) 

Dies ist ein Karoglan Raşit Tunca Artikel 
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Schrems, 24.07.2021 

ENGLISH 

After entering the Presence of the Elders (Great Ones such as Evliya 
and Enbiya), those who move their hearts lose everything. Beyond 

there is where the bridge is thinner than a hair. Let those who know 
him, find him, and find the way to him, and reach him and him, pray 

thus: 

“After our Lord finds the right path and the guide of the right path, 
Hazrat Mahdi (as), do not make our hearts warp, then make our 

hearts firm on religion. Amen” 

To Umm Salama radiyallahu anha: 

O mother of believers! Which prayer did the Messenger of Allah recite 
the most when he was with you? I asked. He also said: 

Often times, “O mukallibe’l-kulub! Sebbit kalbî alâ dinik: O Allah, who 
turned hearts into states! Do not separate my heart from your 

religion!” she prayed. 

(Tirmidhi, Kader 7, Daavât 90, 124. Musnad, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

“God comes between a person and his heart” 

(Surah Anfal 24) 

“Rabbenâ la tuzig kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lena min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Our Lord! Do not make our 

hearts crooked after you have guided us to the straight path. Forgive 
us by mercy. Grace is the most abundant sensible.” 

(Surah Al-i Imran, 8) 

This is a Karoglan Raşit Tunca Article 
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Schrems, 24.07.2021 
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“Bizi Affet, Bizi Bağışla Bize acı, sen bizim mavlamızsın, Aceleci 
Kavimlere karşı bize yardım et”| RAŞiDi ZiKRiNiN SEBEBi 

لي   
ّ
ْوِم عجالل كل معج

 
ق
ْ
 ال

َ
َل
 
ا ع
 
ن انُضْ

 
ا ف
 
ن
 
ْول  م 

 
نت

َ
ـآ أ
 
ْمن

 
اْرح ا و 

 
ن
َ
ِفْر ل

ْ
اغ ا و 

َّ
ن
 
ُف ع

ْ
اع  و 

“Bizi Affet, Bizi Bağışla Bize acı, sen bizim mavlamızsın, Aceleci 
Kavimlere karşı bize yardım et” 

(RAŞiDi ZiKRi) 

“Acele Eden, Ecele Gider “ 
TÜRK Atasözünün ANLAMI NEDiR? 

Acele Eden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Ne Demek? 

Acele etmek, bir işin hızla sonuçlandırılmasını sağlasa da, çok kötü 
sonuçlara yol açar. Bu atasözündeki “ecele gider” kısmı hem mecaz 
hem de gerçek anlamında kullanılabilir. Zira araba kullanılırken hız 
sorunuyla mücadele kapsamında en çok kullanılan kamu spotu 

niteliğindeki sözlerden biri de budur. Bunun yanı sıra mecazen de 
aceleyle bir işi yapmak, ölümcül sonuçlar doğurabilir. 

Kısaca 

Yapılan bir işi tamamlamakta aceleci davranmak, istenmeyen 
durumlar doğurur. 

Bazı insanların Allah’ı Kıyamete zorlama hikayeside budur zaten. Yani 
haydi Hz Mehdi kim ise ortaya çıksın artık, Hz isa da gelsin, çabucacık, 

cennet vakti olan altınçağ kuruluversin gayesi,… 

Bu Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

Schrems, 27.07.2021 

AUF DEUTSCH 

لي    ْوِم عجالل كل معج 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ا َعل

َ
ن انُضْ

َ
ا ف
َ
ن
َ
 َمْول

َ
نت

َ
   أ
َ
ا َواْرَحْمن

َ
ن
َ
ِفْر ل

ْ
ا َواغ

َ
 َواْعُف َعن
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“Vergib uns, vergib uns, bemitleidige uns, du bist unser Lastkahn, hilf 
uns gegen die hastigen Völker.” 

(RASHID Gesang) 

“Derjenige, der eilt, geht in den Tod” 
WAS BEDEUTET DAS TÜRKISCHE SPRICHWORT? 

Was bedeutet das voreilige Sprichwort? 

Obwohl Eile zum schnellen Abschluss eines Jobs führt, führt es zu 
sehr schlechten Ergebnissen. Der Teil “Die Zeit vergeht” dieses 

Sprichworts kann sowohl metaphorisch als auch wörtlich verwendet 
werden. Dies ist eines der am häufigsten verwendeten öffentlichen 

Scheinwerfer im Kampf gegen das Problem der Geschwindigkeit beim 
Fahren. Darüber hinaus kann eine Arbeit in Eile fatale Folgen haben. 

kurz 

Wenn Sie einen Job übereilt abschließen, entstehen unerwünschte 
Situationen. 

Das ist die Geschichte einiger Menschen, die Gott in die Apokalypse 
zwingen. So soll der Prophet Mahdi herauskommen, und Jesus wird 

kommen, und das goldene Zeitalter, das die Zeit des Himmels ist, 
wird errichtet werden,… 

ENGLISH 

لي    ْوِم عجالل كل معج 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ا َعل

َ
ن انُضْ

َ
ا ف
َ
ن
َ
 َمْول

َ
نت

َ
   أ
َ
ا َواْرَحْمن

َ
ن
َ
ِفْر ل

ْ
ا َواغ

َ
 َواْعُف َعن

“Forgive Us, Forgive Us, Pity us, you are our barge, help us against 
the hasty peoples.” 

(RASHID Chant) 

“The One Who Rushes, Goes To Death” 
WHAT DOES THE TURKISH Proverb MEAN? 

What does the hasty proverb mean? 
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Although rushing leads to the rapid conclusion of a job, it leads to 
very bad results. The “time goes away” part of this proverb can be 

used both metaphorically and literally. This is one of the most 
commonly used public spotlights in the fight against the problem of 
speed when driving. In addition, doing a job in a hurry can have fatal 

consequences. 

briefly 

Being hasty in completing a job creates undesirable situations. 
That is the story of some people forcing God into the Apocalypse. So 
let the Prophet Mahdi come out, and jesus will come, and the golden 

age, which is the time of heaven, will be established,… 
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Subliminal Hak Mesaj-Cübbe Giymiş imam ve Ardındaki Cemaat 
Neye Benziyor Neyi Simgeliyor Sizce – Şimdiye Kadar Farkeden Oldu 

mu? 

Ettehiyyatü Duası Okunuşu 
 

“Ettehiyyâatü lillâahi vessalevâatü vettayyibâatü esselâamü aleyke 
eyyühennebiyyü ve rahmetüllâahi ve berakâatühüü esselâamü 

aleynâa ve alâa ibâadillâahis salihiyn. Eshedü ellâa ilâahe illallâah ve 
eshedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh.” 

 
Ettehiyyatü Duası Manası 

 
“Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh’a mahsustur. (Her 

türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a içindir) Ey sâni yüce 
Peygamber, selâm ve Allâh’in rahmetiyle bereketleri senin üzerine 
olsun ve selâm bizlere ve Allâh’in sâlih kullarina olsun. Ben sehâdet 
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ederim (yakînen bilirim) ki, Allâh’tan baska hiçbir ilâh yoktur. Ve 
sehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allâh’in kulu ve Resûlüdür.” 

 
Ettehiyyatü Duası Arapça 

 
؛
ُ
ه
ُ
ات
َ
ك ر 
 
ب  ِهللا و 

ُ
ة م 

ْ
ح ر  ُّ و  ب ِ

َّ
ا الن
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ُّ
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َ
 ا
 
ْيك

َ
ل
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ُ
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الط  و 

ُ
ات و 

َ
ل الصَّ  لِِل و 
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ه
ْ
ش
َ
؛ ا اِلِحي    اِد ِهللا الصَّ ِعب   

Subliminal Hak Mesaj – Cübbe Giymiş imam ve Ardındaki Cemaat 
Arka Perspektifden Bakınca Neye Benziyor, Neyi Simgeliyor Sizce – 

Şimdiye Kadar Farkeden Oldu mu? 

illimunati neden hergör selde “penis” resimi yapıyor? nereden 
öğrendi sizce? onlar mı icad etti bunu? yoksa müslümanlar yıllardır 

zaten yapıyormuydu? Arka perspektifden bakınca KIYAMDAKi 
CüBEELi iMAM PENiSE benzemiyor mu Sizce? 

UYAN MÜ’MiN! UYAAAN ARTIK….. 
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Raşit Tunca 

Schrems, 03.08.2021 
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Bethlehem-Beytüllahim Yıldızı Nedir? 
 

Bethlehem Yıldızı’nın Görülmesi Hz. Mehdi’nin Geldiğinin Müjdesidir 
 

“2017 yıl sonra en yakın buluşma” 
 

“2 bin yıl sonra… Gökyüzünde muhteşem gösteri.” 
 

2015 yılının Haziran ayında Peygamberimiz (sav)’in 1400 yıl önce 
haber verdiği bir olay gerçekleşti. Jupiter ve Venüs tek bir parlak yıldız 
olarak birleşti, Bethlehem yıldızı görüldü. Bu olay, Hz. Mehdi (as)’ın 

zuhur alametidir. 
 

Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur, gezegenlerin 
ufuk çizgileri olur. 

 
Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Bethlehem Yıldızı’nı anlatmaktadır. 

 
Bethlehem Yıldızı, Hz. İsa (as)’ın doğumunda da görülmüş, İsa 
Mesih’in doğumunun müjdesi olarak İncil’de yer almıştır. 

 
 

“İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiye’nin Bethlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler DOĞUDAN YERUŞALİM 
(KUDÜS)’E GELİP ŞÖYLE DEDİLER: YAHUDİLERİN KRALI OLARAK 

DOĞAN ÇOCUK NEREDE? DOĞUDA ONUN YILDIZINI (BETHLEHEM 
YILDIZINI) GÖRDÜK…” (Matta, 1) 

 
 

Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. DOĞUDA 
GÖRMÜŞ OLDUKLARI YILDIZ (BETHLEHEM YILDIZI) onlara yol 

gösteriyordu, ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YERİN ÜZERİNE VARINCA 
durdu. (Matta, 9) 
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İsa Mesih’in doğumunun müjdesi olan Bethlehem Yıldızı, Roma 
Dönemi’ne ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda 

da sıkça görülmektedir. 
 
 

Görüldüğü gibi Peygamberimiz (sav) bundan 1400 yıl önce Bethlehem 
Yıldızı’nın vasıflarını tüm detaylarıyla anlatmış ve bu yıldızın çıkışının 
Hz. Mehdi’nin gelişini haber verdiğini söylemiştir. Peygamberimiz 

(sav)’in bildirdiği diğer yüzlerce alamet gibi bu da içinde 
bulunduğumuz devirde birebir gerçekleşmiştir. 

Hadiste şöyle bildirilmektedir: 
 

(Hz. Mehdi geldiğinde) Doğu’dan bir yıldız (Bethlehem Yıldızı) doğar 
ve Ay’ın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse 

birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna 
da yayılır. (Kitabü-l Fiten) 

 
“Doğu’dan bir yıldız (BethlehemYıldızı) doğar ve AY’IN IŞIK VERDİĞİ 

GİBİ IŞIK VERİR.” 
 

Ay’ın kendi ışığı yoktur, Güneş’in ışığını yansıtır. Gezegenler de tıpkı 
Ay gibidir. Işıkları yoktur, ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen 

bir yıldız değil, gezegendir. 
 
 

“Daha sonra İKİ UCU NEREDEYSE BİRLEŞİNCEYE KADAR sarkar.” 
 

Hadiste bu iki gök cisminin NEREDEYSE birleştiği bildirilmiş ve iki uç 
yani iki ufuktan bahsedilmiş. Bethlehem Yıldızı tek bir gök cismi gibi 
telaffuz edilir, fakat Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin Dünya’dan 
görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması ile oluşur. Bu iki 
gezegen, dünyadan, giderek birbirine yakınlaşan iki yıldız gibi 

görünür. 
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“Gökte bir renk oluşur ve ışık HER İKİ UFKUNA DA yayılır.” 
 
 

Bu gece kavuşacaklar. Jüpiter ve Satürn, 1623’ten bu yana ilk kez 
birbirlerine bu kadar yaklaşacaklar. Yeryüzünden bakınca tek bir yıldız 

gibi görünen iki gezegen aslında onlar. Beytüllahim (Bethlehem) 
yıldızı olarak da bilinirler. Dile kolay, 400 yıl beklediler kavuşmak için… 
Yarışmadan, savaşmadan, akışı bozmadan sabırla beklediler. Ve ne 

büyük tesadüf ki bugün ekinoks. Kış gündönümü, kuzey yarım kürede 
yılın en uzun gecesi yaşanacak. Yüzyıllar sonra iki gezegen en karanlık 

gecede bir olacak. 
 

“Gökyüzünde ne varsa yer yüzünde de o vardır”. 
Yıldızlar kavuşuyorsa demek ki insan da kavuşacak beklediğine. 

Sabreden, göğe kalbiyle, kendine başkasının haliyle bakabilenler için 
aydınlanma vakti. Hiç dinmeyeceğini sandığın acı dinecek, 

geçmeyecek dediğin dert bitecek çünkü her gecenin bir sabahı var. 
Sen istesen de istemesen güneş bir tepenin yahut bir denizin 

ardından usulca doğacak. 
“Her şeyimi kaybettim ama bu arada kendimi buldum” demiş 

Mevlana. Kaybedenlerin ‘kazandığını’, verenlerin aslında ‘aldığını’ 
anladığı vakit mutlaka gelecek. 

 
İnanlanar bilir ki her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Bir zerre bile 

nedensiz dönmüyorsa kendi etrafında, koskoca evren neden aydınlığı 
karanlığın ardına saklasın… Bize umut olsun Bethlehem yıldızı. En zor 

günler geride kalsın. 
 

MÖ 7’de bir gezegensel kavuşum meydana geldi. Yaygın olmayan C. 
Jüpiter gezegeni kısa sürede Satürn’ün neredeyse 3 katı kadar 

önünden geçmiştir. Bu, Balık takımyıldızında meydana geldi. Sihirbaz 
bu gerçeği şöyle açıklamıştır: Yahudilerin (Balık) arasında büyük bir 
adalet kralı (Jüpiter) (Satürn) doğdu. Balık sembolü, Hıristiyanlığın 

eski sembolü ile ilgilidir ve konuyla ilgili bazı bilim adamları, Jüpiter ve 
Satürn’ün takımyıldızındaki konumundan türetildiğini ve hatta 
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balıkçının, İsa’nın doğumuyla ilgili olduğunu belirtmektedir. . 
 

Peygamber’e göre, Mesih’in gelişi bekleniyordu ve bu işaretler, en 
azından Doğu’dan gelen Magi için bunun gerçekleştiğini gösteriyor. 
Jüpiter ana tanrıdır ve Satürn babasıdır. Hangi büyük olay Mesih’in 
doğumunu gerektirebilir? Ve sadece gezegenlerin bir birleşimi değil, 

üç kez de oldu. Krallar, tanrılar ve balıkçılar, en azından Mesih’i 
bekleyenler için büyük bir figürün görünümüyle tutarlı bir semboloji. 

 
Güçlü bir süpernova, patlayan güneşten onlarca kat daha büyük bir 
yıldız olabilir, ancak bununla ilgili hiçbir kayıt yoktur ve gökyüzünde 
bırakılmamıştır. MÖ 31 yılının 5 Mart’ında harika bir şey oldu. C. Yeni 
bir yıldız gökyüzünü aydınlatıyor. Novalar, süpernovalar kadar parlak 
olmayan çok parlak yıldızlardır, ancak etkileyicidirler. Yeni yıldız 70 
gün boyunca parladı ve büyücüler onu doğuya kadar takip etti. 

Kudüs’e ulaştıklarında ve Hirodes onları gördüğünde, yıldız güneyde, 
şafaktan kısa bir süre önce Beytlehem’in üzerinde parlıyordu. 

 
Umarım bu bilgilerle Beytüllahim yıldızı ve tarihi hakkında daha fazla 

bilgi edinebilirsiniz. 
 

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde 
doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip 

şöyle dediler: ‘’ Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda 
o’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik’’ 

Yıldızbilimcilerin ziyareti-, matta 2-1-2 
 

Müneccimler Kral’a bu soruyu sorduklarında Kudüs (Yeruşalim)de 
bulunuyorlar. Ama nereden geldikleri bilinmiyor. Bethlehem adı 
verilen bu yıldızın bir süre gökyüzünde göründüğünü ve onlara yol 
gösterdiğini anlıyoruz. İncil de geçen metinde Hz. İsa’nın doğumunu 
gösteren yıldızı takip ederek onun yerini bulurlar ve getirdikleri 

hediyeleri takdim ederler. Gökyüzünde görülen bu yıldızın ne olduğu 
bilinemediğinden Hz. İsa’nın doğduğu yer olduğuna inanılan 
Bethlehem (Arapçası Beytüllahim) kentinin adı verilmiş. Peki 
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Bethlehem yıldızı bir kuyruklu yıldız mı? Yoksa süpernova mı? Ya da 
bazı gezegenlerin kavuşum adı verilen aynı ekliptik boylam 

derecelerine gelmesi mi? 
 

Milattan önceki zamanlarda Mezopotamya’da ki medeniyetler, 
gezegenlerin ve yıldızların konumlarını hesap edebiliyor ve efemeris 

oluşturuyorlardı. İşin içerisinde müneccimler olduğuna göre bu 
durum hesap edilerek önceden öngörülmüş olma ihtimali yüksek. 
Günümüzde, bilim ve teknoloji sayesinde geriye dönük binlerce yıl 
öncesinin gök günlüğü çıkartılabiliyor. Hz. İsa’nın doğum tarihinin 

bilinmiyor oluşu o andaki gökyüzü konumunun incelenmesine imkan 
vermemiştir. Miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Hz. İsa’nın 
doğum tarihine en yakın, astrolojik açıdan önemli kabul edilen iki 

gösterge bulunuyor. 
1-) Satürn-Jüpiter Kavuşumu 

 
M.Ö 7. Yüzyılda Satürn-Jüpiter kavuşumu Balık burcunda (Presesyon 
dan dolayı 72 yılda 1 derece kayan takımyıldızlar ile günümüzde 

kullanılan tropikal Zodyak ta ki burçlar ile aynı değildir.) 
gerçekleşmişti. Astroloji açısından bakarsak Satürn ve Jüpiter 
kavuşumlarının önemli olduğunu ve yeni bir döngü başlattığını 
biliyoruz. Bu iki zaman işaretleyicisi her yirmi yılda farklı burçta 

kavuşurlar. Yirmi yıllık yeni bir sosyal trendi başlatırlar. Ayrıca yaklaşık 
200 yılda bir element değiştirerek bu kavuşumun olması ayrı bir 
döngü daha yaratır. Satürn-Jüpiter kavuşum zamanı doğanlar 

arasından önemli kişilerin olduğu biliniyor. Fakat böyle bir genelleme 
yapılması çok mesnetsiz olur. Hz. İsa’nın insanlara şifa dağıtması, 

geleceği görmesine rağmen teslimiyet göstererek kendisini insanlar 
için kurban etmesi ,Hristiyanlığın sembolü olan Balık burcunun 
temaları ile örtüşmektedir. Dolayısı ile bu burçtaki iki zaman 
işaretleyicisinin M.Ö 7. Yüzyılda gerçekleşen kavuşumunu bazı 

astrologlar Bethlehem yıldızı olarak adlandırmaktadır. Aslında bu bir 
olasılık olarak durmakta ve sadece söylentide kalmaktadır. İncil deki 
metinleri referans alırsak diğer bir olasılıkta oldukça güçlü görünüyor. 

2-) Venüs gezegenin heliacal yükselişi ve Jüpiter ile kavuşumu 
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”Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş 
oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin 

üzerine varınca durdu.” 
MATTA 2-9 

 
Doğuda gördükleri yıldız Venüs gezegeni olabilir mi? Venüs Güneş’ten 

önce yükseldiği zamanlar doğu tarafında sabah yıldızı olarak 
görülmekte, Güneş’ten sonra yükseldiğinde ise batıda gece yıldızı 
olarak görülmektedir. Venüs’ ün bu döngüsü 584 gün sürüyor. 

Venüs’ün heliacal yükselişi, uzun süre görünmedikten sonra ilk defa 
ufukta Güneş’ten hemen önce doğarak sabah yıldızı olarak 

görülmesidir. O dönemin astronomları buna çok büyük önem 
vermişler. En eski astrolojik doküman olan Babil tableti Enuma Anu 
Enlil’de Venüs’ün doğu tarafında ufuk çizgisinde ilk göründüğü 

zamanlar bir referans olarak alınmış. Güneş’ten önce doğduğu için 
ışığı getiren anlamında lucifer ismi de veriliyor. 

 
M.Ö. 2. Yüzyılda Ağustos ayında Venüs Aslan burcunda retro 

hareketinde iken heliacal konumuna geçiyor. Kraliyeti simgeleyen 
Aslan burcunda Venüs gezegenin heliacal konumuna geçerek Jüpiter 
ile kavuşuma doğru gitmesi, bekledikleri Yahuda kralının gelişi olarak 
yorumlamayı mümkün kılmaktadır. Bununla beraber İncil deki Vahiy 
22-16 kısımda ‘’ Davut’un kökü ve soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı 

Ben’im ‘’ cümlesindeki parlak sabah yıldızının Venüs olduğu 
düşünülmektedir. 

 
Sonuç olarak Bethlehem hala gizemini korumakta ve ne olduğu 

çözülememiştir. Bethlehem yıldızının ne olduğu bilinemezken ara ara 
bu yıldızın göründüğüne dair haberler yayılarak Mehdinin gelişine 
işaret ettiği yönünde yalan yanlış bilgiler servis edilmekte ve gerçeği 

yansıtmamaktadır. 
 

Bethlehem yıldızı en son 800 yıl önce görünmüştü 
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Bethlehem yıldızı veya Noel yıldızı olarak bilinen bu yıldız birçok kişiyi 
ve gökyüzü meraklılarını her zaman heyecanlandırmıştır. Gökyüzünde 

gerçekleşen bu ilgi çekici olay her zaman merak konusu olmuştur. 
Dünya açısından bakıldığında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yolları 
kesişip ve çıplak gözle bakıldığında çift gezegen olarak görülmesidir. 
Bethlehem yıldızı incilide de yer alarak İsa’nın doğuşunu müjdeleyen 

bir yıldız olarak belirtilmiştir. 
 

Birçok Hıristiyan, yıldızın mucizevi bir işaret olduğuna inanıyor. Bazı 
ilahiyatçılar, yıldızın Yıldız Kehaneti olarak bilinen bir kehaneti 
gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Gökbilimciler, yıldızı Jüpiter ve 
Satürn’ün veya Jüpiter ile Venüs’ün bir kuyruklu yıldız veya bir 

süpernova kavuşumu gibi olağandışı gök olaylarına bağlamak için 
çeşitli girişimlerde bulundular. 

 
Bethlehem yıldızı veya Noel yıldızı olarak bilinen bu yıldız birçok kişiyi 
ve gökyüzü meraklılarını her zaman heyecanlandırmıştır. Gökyüzünde 
gerçekleşen bu ilgi çekici olay her zaman merak konusu olmuştur. 

Dünya açısından bakıldığında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin yolları 
kesişip ve çıplak gözle bakıldığında çift gezegen olarak görülmesidir. 
Bethlehem yıldızı incilide de yer alarak İsa’nın doğuşunu müjdeleyen 

bir yıldız olarak belirtilmiştir. 
 

Bu bilge adamlar hakkında pek bir şey bilinmiyor. Nereden geldiklerini 
veya kaç tane olduklarını bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletinde 

yaşamını sürdüren Melinda Hall bu güzel doğa olayını gözlemleyerek 
paylaştı. 

 
Birçok Hıristiyan, yıldızın mucizevi bir işaret olduğuna inanıyor. Bazı 

ilahiyatçılar, yıldızın Yıldız Kehaneti olarak bilinen bir kehaneti 
gerçekleştirdiğini iddia ettiler. Gökbilimciler, yıldızı Jüpiter ve 
Satürn’ün veya Jüpiter ile Venüs’ün bir kuyruklu yıldız veya bir 

süpernova kavuşumu gibi olağandışı gök olaylarına bağlamak için 
çeşitli girişimlerde bulundular. 
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Derleme Makalelerim 
 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi 
Raşit Tunca 

 
Schrems, 01.10.2021 

 
Kaynaklar: 

Grafik von herzundliebe 
Harun Yahya 

Ben ucarken ceren özcan 
meteorologiaenred 

mahmutorhan 
moradergisi 
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“www.advocado.de” Bürosuna Yolladığım, TEORi VE SÖZLERiM iÇiN, 
iLK PATENT BAŞVURUSU MEKTUBUMUN KOPYESi ve aldığım cevap 

Türkçesi 

kiyamet alametlerinden olan, günesin batidan dogacak olmasi 
gerceginin, kutuplarin yer degistirmesi ile olacagini, ve bugün 
avusturyanin gmünd ili schrems ilcesinin merkez oldugunu ve 

kutuplarin norvectegi dönce vakti gibi cakasmasinin da  schrems 
merkez olunca, en son cakismaninin da, burdan bakinca, waidhofen 

tahaya da olacagini , aynen müslümanlarin hac yaparken, tavafi icden 
dönen ve disdan dönen meslesinin de, sifir noktasina dogru 
ilerledigmizi,yani galaksimizin yukari dogru, vertikal hareketi 

dolayisiyla oldugunu, ve  her yukari cikisin, dikey degil, koniksel bir 
hareket oldugunu, her yukari yörüngenin, alt yörüngeden daha dar 
oldugunu, ve bu yüzden peygamerimizin kiyametten önce olacak 

olanlardan, zamanin kisalmasi hadisinin de, bu sebeb ile oldugunu, ve 
koni nin zievsinin de, solar apex dedigimiz,  kutup yildizi oldugunu, ve 

kutup yildizinin ise, bir kara delik oldgunu, ilk defa ben, videolu ve 
sesli veya yazili vaaz ve sohbetlerimde söyledim, benim vaazlari 

dinliyenler, bunu tartismaya basladilar, ve akilli insanlar, bu gercegi 
gördüler, fakat ben emekli bir adam oldugum, ve bunu almancaya 

cevirebilcek kadar almancam veya ingilizcem kuvvetli olmadigi icin, ve 
birde patentin parali veya vergili birsey oldugunu düsündügüm icin, 

buna basvuru yapmadim, amma, bugün patentin, avrupada para 
gerektiimedigi gibi bir haber duydum, ve ölye ise, bu sözlerimin 

patenitni almak istiyorum, yardimci olurmusunuz? 

Ben Avustruya’nin Gmünd ili, Schrems ilcesi, Budweiser Straße de 
oturan Rasit  Tunca, biyografik kimligim bu adreste 

https://efsane1turk.net/?page_id=15 

daha bircok, alinacak, patentilik, bilis ve buluslarim var, yardimci 
olursaniz sevinirim, birinciyi aldiktan sonra eger ücretsiz ilse ve 

yardimci olursaniz, digerleri icin de size basvuru yaparim. 
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bi sözleriomi google translatäör ile tercüme ettim orjinal türkcesinin 
türkce harf ve kareklerler ile olmayan, almanca kalavye ile 

yazilabilmis halide allta yer aliyor 

Selamlar sevgiler 

Rasit Tunca 

Schresm,25.08.2021 

SONUÇ OLARAKTAN 

Cevap Olarak Telefon Etmem istenildi 
Bende Telefon Ettim 

Ve Önce Sordum, Bu Görüşmenin Bir Ücreti Olup Olmadığını, 
Karşımdaki Avukat Dedi: 

Bu Görüşmenin Bir Ücreti Yok Amma, Patent Bir ikibin Euro. Dedi 
Ben de, ozaman bunun için Bir Sponsora ihtiyacım Var. Dedim. Ben 

Emekli Bir Adamım, Dedim 
Bana Avukat Ne istiyorsunuz Kısaca anlatırmısınız Dedi Yarım 

Almancam ile (Ben almancayı okulda öğrenmedim, sadece kendi 
gayertimle ve buradaki avusturyalılar la yaptığım konuşmalar ile 
öğrenip geliştirdim her nekdar konuşabiliyor olsamda, bunu 

dokumente dökebilecek kadar perfect almancam yok, yani onu 
demek istiyorum) Dedim Mesajımı Okudunuz mu? Evet Dedi, Ve 
Kısaca, Dilimin Döndüğü Kadar, Mesajımda Yazanı Anlattım.. 

Bunun için Patent Olmaz Dedi. 
Ben de Cevaben Veciz Bir Söz için Bile Patent Alabilirsin Dedim, Ve 

Evet Dedi 
O Zaman Bu Sözleride ilk Defa Ben Söyledim, Benim Sözlerim Dedim, 

Youtubede, Ve Benzeri Yerlerde, Vaazlarım Var, ilk Defa benim 
Söylediğime Ait Dedim. 

Ve Bir Teorinin veya Tez in Ispatina Gerek Yokdur. Bir Teori için Bile 
Patent Alabilirsin“mesela „Big Bang“ bile Sadece bir teoridir Halbuki 
Teori Bir Varsayımdır. Halbuki, Benim Gözümle, Bunun (Güneşin 

Batıdan Doğduğuna Ait) Tespitim Olan, Ve Telefonumda 
instagramdan Yayınlayıp Sildiğim Videolarım Var: 
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Ne Yapayım Peki? Resim ve Videomu çekip Göndereyim Dediğim de 
Orada Sadece, Para Kazanabilcekleri Bir Müşteri Bekledikleri çin, Beni 

Geciştrirecek Anlamadığım Almanca Cümleler Söyledi. 
Bende Yardımcı Olmaycaksanız, Teşekkür Ederim Dedim Ve Telefonu 

Kapadım 
Velhasıl kelam ilk Denemem Başarısız Yani… 

Peygamberimiz Buyurdular 
Ya Rabbi Benim ehlimi rızık derdine düşürme, onlara kifayet edecek 
kadar (yetecek kadar) rızık ver diye dua ettti ve tekrardan da dedi ki 
„Kim dünyanın peşinden koşarsa, dünya ondan kaçar,kim dünyadan 

kaçarsa, dünya onun peşinden koşar“ 

Bir Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi 
Schrems, 25.08.2021 

Nufus kütüğünde yazan Doğum günüm 
51 yaşımı bugün doldurdum. 

DEUTSCH (GERMAN) 

Eines der Vorzeichen der Apokalypse, dass die Sonne von Westen 
aufgehen wird, wird mit der Verschiebung der Pole sein, und dass 

Österreich heute das Zentrum des Bezirks Schrems in der südlichen 
Provinz ist und die Pole aufeinanderprallen wie die die zeit, in der 

norwegen zurückkehrt, wenn schrems zum zentrum wird, der letzte 
konflikt, von hier aus betrachtet, der waidhof ist, genau wie das 

geschäft der muslime, von innen zu umrunden und sich von außen zu 
wenden, während sie den hajj vollziehen, heißt es, wir auf den 

Nullpunkt zubewegen, das heißt aufgrund der vertikalen 
Aufwärtsbewegung unserer Galaxie, und dass jede 

Aufwärtsbewegung keine vertikale, sondern eine konische Bewegung 
ist, jede Aufwärtsbahn ist schmaler als die untere ist eines von dem, 
was vor der Apokalypse passieren wird, die Verkürzung der Zeit ist 
aus diesem Grund, und die Spitze des Kegels ist der Polarstern, den 

wir Sonnenspitze nennen, und der Polarstern ist zunächst ein 
Schwarzes Loch Mal habe ich gefilmt und ich habe es mit meiner 

Stimme gesagt oder Predigten und Gespräche geschrieben, 
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diejenigen, die meinen Predigten zuhören sie fingen an zu streiten 
und weise Leute, sie sahen diese Tatsache, aber ich habe mich nicht 
darum beworben, weil ich ein Rentner bin und mein Deutsch oder 

Englisch nicht stark genug ist, um es ins Deutsche zu übersetzen, und 
ich dachte auch, das Patent war etwas mit einer Gebühr oder Steuer, 

aber heute ist das Patent, ich habe die Nachricht gehört, dass in 
Europa kein Geld benötigt wird, und wenn es tot ist, möchte ich diese 

Worte patentieren, können Sie mir helfen? Ich bin Rasit Tunca, 
wohnhaft in Budweiser Straße, Provinz Gmünd, Bezirk Schrems, 
Österreich, meine biografische Identität ist unter dieser Adresse 

https://efsane1turk.net/?page_id=15 Ich habe noch viele weitere, 
zum Patent angemeldete, Erkenntnisse und Erfindungen, ich freue 

mich, wenn Sie mir helfen können, nachdem ich das erste bekommen 
habe, wenn es kostenlos ist und Sie helfen, werde ich mich für die 
anderen bei Ihnen bewerben . Ich habe meine Worte mit Google 

Translator übersetzt. Das Original-Türkisch steht ganz unten, nicht 
mit türkischen Buchstaben und Quadraten, sondern mit einer 

deutschen Tastatur. Grüße Lieben Rasit Tunca Schresm, 25.08.2021 

Ich wurde gebeten, als Antwort anzurufen ich habe auch telefoniert 
Und zuerst fragte ich, ob dieses Treffen kostenpflichtig sei, der 

Anwalt mir gegenüber sagte: Es gibt keine Gebühr für dieses Treffen, 
aber das Patent beträgt ein- und zweitausend Euro. Genannt Ich 

auch, dann brauche ich dafür einen Sponsor. Genannt. Ich bin ein 
Rentner, sagte ich Der Anwalt sagte zu mir, können Sie kurz erklären, 

was Sie wollen, sagte ich mit meinem halben Deutsch es, ich habe 
kein perfektes Deutsch genug, um es zu dokumentieren, ich meine 

das) Hast du meine Nachricht gelesen? ? Er sagte ja, und ich erklärte 
kurz, was in meiner Nachricht geschrieben stand, bis sich meine 

Zunge herausstellte. Er sagte, dafür gebe es kein Patent. Also sagte 
ich, du kannst sogar für ein weises Wort ein Patent bekommen, und 
er sagte ja Damals sagte ich diese Worte zum ersten Mal, ich sagte 

meine Worte, auf Youtube, und an Orten wie diesen habe ich 
Predigten, ich sagte, es gehört zu dem, was ich zum ersten Mal sagte. 

Und es besteht keine Notwendigkeit, eine Theorie oder These zu 
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beweisen. Sie können sogar ein Patent für eine Theorie bekommen“ 
Sogar der „Urknall“ ist nur eine Theorie, während die Theorie eine 

Annahme ist. Ich habe jedoch Videos, die ich mit meinen Augen 
entdeckt habe (die Sonne geht im Westen auf), und ich habe auf 

meinem Telefon auf Instagram gepostet und gelöscht: Also was soll 
ich tun? Als ich sagte, ich würde mein Bild und Video machen und es 
senden Dort sagte er deutsche Sätze, die ich nicht verstand, die nur 

auf einen Kunden warteten, mit dem sie Geld verdienen könnten, das 
würde mich verzögern. Wenn du mir nicht hilfst, habe ich Danke 

gesagt und aufgelegt Kurz gesagt, mein erster Versuch war erfolglos, 
also… Unser Prophet sagte O Herr, er betete, dass er meinem Volk 

keine Schwierigkeiten bereiten, ihnen genug (ausreichende) Nahrung 
geben würde, und er sagte noch einmal: „Wer der Welt nachläuft, 
dem rennt die Welt davon, wer vor der Welt davonläuft, dem läuft 
die Welt nach“ Artikel von Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 

25.08.2021 Mein Geburtstag im Einwohnermeldeamt eingetragen Ich 
bin heute 51 geworden. 

ENGLISH 

One of the portents of the apocalypse, the fact that the sun will rise 
from the west, will be with the displacement of the poles, and that 

today austria is the center of the district of schrems in south austria, 
and that the poles clash like when schrems is the center, when 
schrems is the center, looking at waid, from here, Just like the 

Muslims’ business of circumambulating and returning from the inside 
while performing the Hajj, that we are moving towards the zero 

point, that is, due to the upward, vertical movement of our galaxy, 
and that every upward movement is not a vertical but a conical 

movement, each upward orbit is narrower than the lower orbit. and 
that’s why our prophet is one of the things that will happen before 
the doomsday, the shortening of time is due to this reason, and the 
point of the cone is the pole star, which we call the solar apex, and 
the pole star is a black hole, for the first time I have videotaped and 
I’ve said it in my voice or written sermons and conversations, those 

who listen to my sermons they started arguing, and wise people, they 
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saw this fact, but I didn’t apply for it because I’m a retired man, and 
my German or English wasn’t strong enough to translate it into 

German, and I also thought the patent was something with a fee or 
tax, but today the patent is, I heard a news that money is not needed 

in Europe, and if it is dead, I want to patent these words, can you 
help? I am Rasit Tunca, who lives in Austria’s Gmünd province, 

Schrems district, Budweiser Straße, my biographical identity is at this 
address https://efsane1turk.net/?page_id=15 I have many more, to 
be taken, patented, cognition and inventions, I will be glad if you can 
help, after I get the first one, if it is free of charge and you help, I will 

apply to you for the others. I translated my words with google 
translator. The original Turkish is at the bottom, not with Turkish 
letters and squares, but with a German keyboard. greetings loves 

Rasit Tunca Schresm, 25.08.2021 AS A RESULT I was asked to call as 
an answer I also phoned And first I asked, whether this meeting has a 
fee, the lawyer opposite me said: There is no fee for this meeting, but 
the patent is one and two thousand euros. Said Me too, then I Need a 
Sponsor for this. Said. I’m a Retired Man, I Said The Lawyer Said to 
Me, Can You Briefly Explain What You Want, I Said With My Half 

German (I didn’t learn German at school, I just learned and 
developed it with my own effort and conversations with Austrians 
here, although I can speak it, I don’t have a perfect German enough 
to document it, I mean that) Have you read my message? ? He Said 
Yes, And I Briefly Explained What Was Written In My Message, Until 
My Tongue Turned Out.. He said there is no patent for this. So I Said 
You Can Get A Patent For Even A Wise Word, And He Said Yes At that 

time, I Said These Words For The First Time, I Said My Words, On 
Youtube, And In Places Like It, I Have Sermons, I Said It Belongs To 
What I Said For The First Time. And There Is No Need To Prove A 

Theory Or Thesis. You Can Even Get A Patent For A Theory“Even The 
„Big Bang“ Is Just A Theory Whereas The Theory Is An Assumption. 

However, I Have Videos That I Detected With My Eyes (The Sun Rises 
From The West), And I Posted And Deleted From Instagram On My 
Phone: So what should I do? When I Said I’d Take My Picture and 

Video and Send It There, He Said German Phrases I Didn’t Understand 
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That Was Just Waiting For A Customer From Which They Could Make 
Money, That Would Delay Me. If You Won’t Help Me, I Said Thank 
You And I hung up In short, my first attempt was unsuccessful, so… 

Our Prophet Said O Lord, he prayed that he would not cause trouble 
for my people, give them enough (sufficient) sustenance, and he said 
again: “Whoever runs after the world, the world runs away from him, 
whoever runs away from the world, the world runs after him” Article 
by Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 25.08.2021 My birthday 

written in the population register I turned 51 today. 
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Peygamberimiz Buyurdular 
Ya Rabbi Benim ehlimi rızık derdine düşürme, onlara kifayet edecek 
kadar (yetecek kadar) rızık ver diye dua ettti ve tekrardan da dedi ki: 
„Kim dünyanın peşinden koşarsa, dünya ondan kaçar,kim dünyadan 

kaçarsa, dünya onun peşinden koşar“ 

(Hadis Hz. Muhammed) 
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“Kafirler, Necisdir Munardır” Neden Necisdir? 
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Yâ eyyuhellezîne âmenû innemâl muşrikûne necesun fe lâ yakrebul 
mescidel harâme ba’de âmihim hâzâ ve in hıftum ayleten fe sevfe 

yugnîkumullâhu min fadlihî in şâe, innallâhe alîmun hakîm(hakîmun). 

Meali: 

Ey iman edenler! Allah´a ortak koşanlar Kafirler, Necisdir Munardır 
(ancak bir pislikten ibarettir). Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i 

Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse 
lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. 

(Tevbe Suresi – 28 . Ayet) 

“Kafirler, Necisdir Munardır” Neden Necisdir? Bundan önceki 3 Konu 
incelenirse, neden olduğunu Çocuklar bile anlayabilir. 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Makalesi 

Schrems, 19.07.2021 
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insan Yediğindendir (Kar©glanin 09 Şubat 2013 Vaazı) 

iNSAN YEDiGiNDENDiR (YEDiKLERMiZ GÜNAHA SOKARMI) 

Euzubillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmenirrahim 
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Maide suresi 58 – 62 
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. 
Bu, şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De 

ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce 
indirilmiş olan (ilâhî kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da 

fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.” De ki: “Allah 
katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? 

Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar 
ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte 

bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok 
sapmışlardır.” (Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle 

çıktıkları hâlde, size geldiklerinde “İnandık” dediler. Allah, onların 
saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, 
düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. 

Yapmakta oldukları şey ne kötüdür! 

Sadakallahul aziym Maide Suresi 58 – 62 

 
Allahümme salli Ala Musa ve Harune 
Allahümm salli ala Yusuf ve Yakube 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa 
ve selamen ve Bereketen Seyyidetina Rukiye Zeynep ve Ümmü 

Gülsüm . 
Allahümme salli ala raufurrahim. 
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Yolcugumuza başliyoruz 

yolculgumuz ehlibeyt hakinda başliyacak. kevser suresinde sana 
kevseri verdik buyruluyor peygamberimize. hani pinarin basindaki 
gölletlenmiş yeri olurya oraya kevser denilir yani pinarin göletine 
kevser denilir. yani peygamberin ehli beyti işde o kevseri doldurcak 
kadar cokdur . ve insanla,r sanki peygamber ve onun arkadaşlarinin 

soyu kurumuş gibi kimse, hz ömerin cocuklarini hz osmanin 
cocuklarini hz ebubekirin cocuklarini bilmiyor sanki onlar 

ebtermiydiler. yani onlarin soyu kesikmiydi. kimler ebter oluyormuş 
yani soyu kesik yani dölsüz cocuksuz kimler onlara inna agtaynede 
bildiriyor Rabbimiz sonu soyu kesik olanlar muhammede ve ehline 

kevserine sövenler yani ehli beytine sövenler onun şanina leke 
sürenler sonu kesikler ebterler oluyormuş. öylese muhammedin en 

yakin arkadaşlarinin hic soyu kesik olurmu onlardan soy zinciri 
uzamazmi pinarin göleti olurda o göletten akip gelenler olmazmi. evet 

ehli beyt ve bu pinarin askerleri dünyanin gelmis gecmiş nüfüsü 
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icerisinde inna agtayne suresi kadar az amma dünyanin nüfusunu 
düşünün bunlarin icindede, inna agtayne kadar bir surede 

muhammed ve onun ehli olanlarin soyudur. işde müminler cennete 
girerken ilk olarak o kevserden icip öyle cennete gircekler kevserden 
icmeyen cennete girmeyecek. öyle ise icinde kevser olanlar cennete 

gircek ise o zaman biz bu kevser pinarinin bir zamanlar akan 
suyuyduk. geri cennete dönmek demek, o pinara sularin tekrar 

dönmesi demek yani . öylese nasil olurda Hz osmanin 
peygamberimizin kizindan hic cocugu kalmamiş olsun olurmu öyle şey 

Rukiyenin iki oglu iki kizi vardir kizinin birinin ismi sevdedir. 
peygamber soyunun devam ettigi soydan birisi oglunun birinin ismi 

ibrahim digeri recebdir diger soy agacinin devam ettigi yolllar. ve yine 
Ebu Bekr in iki kizi vardir soyunun devam ettigi birinin ismi raziyedir. 

yine osmanin ikinci hanimi ümmü gülsümün cocuklari vardir birisi 
yunus dur yunusunda cocuklari vardir hasan ve ahmet isminde soy 
agaci ordan devam eder.Yine hz ömerin soy agaci iki cocugundan 

devam eder birisi ibrahim ve digeri kizi hilaldir. yine Hz Ali nin soyu 
hasan hüseyinden ve zeynepden devam etmekdedir. ve yine 

peygamberimizin kizi zeynebin cocugu yok diyorlar hayir iki oglu ve 
bir kizi vardir kizi reyhan Metin ve Ali dir cengiz han ümmünün 

soyundandir. adi üstünde ümmü gülsüm demek , gülsümün annesi 
demek yani bir tanede kizi gülsüm vardir. peygamberimize ebu kasim 
dendimi kasimin babasi oldugunu anliyonda ümmü gülsüm dendimi 

gülsümün anasi demek anlamadinmi, . hz osmani soysuz sopsuz ebter 
etdiler ahmaklar. hz osmanin suyu akmakda hz ömerin suyu akmakda 
yani müslüman devletlerinde ne kadar akarsu var hepsi bir ehli beyt 

suyudur ve akmaya devam etikce onlarin soyundan gelenler var 
demekdir. 

nil nehri ve ganj nehrir Hz Ademin ve şit alehisselamin suyudur ve 
Almanyadaki Ren Nehri israilin yani yukububun suyudur. bakin alman 

kizlarina sari sari güzel güzel cemali güzel yusufi güzellik türkiydeki 
firat ibrahim suyu dicle ismail suyu her pinar her nehir her cay o 
soyun ve suyun aktiginin göstergesidir. ve insanlarda hangi gölün 

nehirin başinda toplanmişlar ise o soyun zincirinin halkalaridir. ve işde 
onlar cennet ehli olanlardir ve cennet ehlide cennete girmeden o 
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kevserden icipde gircekdir. ne demek bu yani herkes hangi nehirin 
gölün yaninda duruyorsa o nehirin suyuyla sulanan toprakda bitenleri 
yer icer ve o nehir cay pinar ona girer yani o kevserden sulanir onlar 
ve onun yolu bundan bellidir kim hangi soyun mensubu. getirin bize 

bir adami yerini yöresini anasini babasini dedesini söylesin bize 
kimden geldigini söyleyelim. amma simdi ahmaklar isim koyarken ana 
baba adi yerine soyunu unutmuş ahmaklar sülalesi olmuşlar abüdük 
gübüdük isimler koyar olmuşlar bir bak osmanliya yine avrupaya hep 

herkes tauf name diye bir şey var papaz gelip adini koyuyor. 
müslümanlarda müslümanlik hiristiynlardaki hiristinyalik kadarda 

kalmadi malesef ,yahudi yahudi, domuz yemez domuz eti karşmiş hic 
birşey yemezler. bizim milletimiz afedesiniz gezen domuzlar olmuş 

yencek olsun et but olsunda ne olursa olsun yer.her buldugunu hangi 
hayvan yer afedesiniz domuz yer etide yer otuda yer hatta bokuda 

yer. artik hiristiyanlar domuz degil türküz deyip soyunu sopunu 
unutmuş ahmaklar domuz olmuş kürtüz deyip domuz yiyen ahmaklar 
domuz olmuş. avrupa amerika meraklisi mc donalds acip domuz yiyen 
araplar domuz olmuş. yani hiristyinlarda bozulma varmi, az miktarda. 

yine okulu acarken kiliseye giderler cocuk dogunca ismini papazlar 
koyar haftada bir olsa kilisesine giderler bizimkiler ne cocuguna 

müslüman adi koyuyor ne torununa, soyu sopu belirsiz ahmaklar 
dünyaya geldi artik.bir bak atalarina ali den gelen o dedesinin adini 
koymuş o coguna koymuş öbürü torununa ve böylece ali, ali, ali 

derken bizlerde sorunca babasi yada dedesi ali cikiyor 
ninesi fatma cikiyor yahut rukiye cikiyor yahut zeynep peki hz ayşenin 
neden cocugu olmasin ayşe ebtermiki hem iki cihanin peygamberinin 
eşi olsun ve onun arkadaşinin kizi olsun ve senin soyun kesik degil 

sana sövenlerin soyu kesik desin cenabi mevla ve ayşenin soyu kesik 
olsun. böyle Allah kendi kelamina hilafet edermi hic Ayşeden 

peygamberin cocugu yokmudur. peygamber kadindida hayiz kesilince 
cocugumu olmadi ayşeden bre ahmaklar. bakiverin etrafiniza 

ayşelerin cocugu varmi yokmu Allah ayşeleri ayşeden ayşe soyundan 
devam etirir fatmalari fatmadan haticeleri haticeden üretir bir dal 

meyva verse mesela armut agaci meyva verince armut agacinin 
meyvasi armutda o armut yeniden dogmuşdur amma cekirdekdir. dik 
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o cekirdegi o armut yeniden dogar amma o armutun cekirdegi olan 
armut olarak. armutta degişiklik olurmu olmaz yok eger armut 
kularmuduysa kücük armut ise alip gelip ona armutun iyisini aşi 

vurunca yani o armutun cocuguyla kiziyla allah iyi armutun ogulunu 
evlandirir ve dogan cocuklar yine iri armut olmaya başlar yani amma 
soyu yine armutmu armut. ebu bekr efendimizin vasiyeti vardir yemiş 
veren agaclari kesmeyiniz buyurumuşlar. yani işde yemiş ve meyva 

veren agaclar o soyu ebter olmayan soydur kevser soyu. dünya 
yaratilalindan beri gelen gidecek olan kiyamete kadar gelcek insanlar 
arasinda bu cennet ehli, işde diger insanlara orani, kevser suresinin 
kurana orani kadardir. yani diger ümmetlerden cogu inkar ettiler bir 

agac saglam kaldi iki agac saglam kaldi amma muhammed ümmetinin 
bütün soy agaclari saglamdir ve ayakdadi ve osmanlar ömerler 

muhammedler mustaflar oldukca zeynepler ümmü gülsümler oldukca 
devam etcekdir hafizeler oldukce ömer ve muhammed soyu ayşeler 

oldukca ebu bekir ve muhammed soyu ve yine osman ve rukiye 
ümmü gülsümler oldukca osman ve muhammed soyu ve yine fatima 

ve aliler hasanlar hüseyinler oldukca muhammed ve fatima hz ali soyu 
devam etcekdir yine cengizler oldukca cafer soyu yine halitler oldukca 

halit ve hamza soyu devam etcekdir herkes soyuna baksinda 
coluguna cocuguna koydugu adlardan utansin, yaziklar olsun size 

yahudiler kadar dininize sahip cikmiyorsunuz onlar yarisini kaybettiler 
amma kalani saglam tutmaya calişiyorlar sizlerin elinde bütün 

dururken bütünü parcalaya parcalaya ve sahip cikmiyarak islami 
elinizden kaybediyorsunuz. 

ehli beytin soyu akmakda onlar ebter degil. peygamber soylarida 
ebter degil. allah kendi kelamina hilafet etmez öylese nehirler 
pinarlar akmakda iken varin soyunuzu sopunuzu bulun kimin 

ümmetisiniz kimin milletinsiz bilin bu pinarlardan icmekle bu suyun 
akmasi durmaz ancak o pinlari nehirleri muhammede ademe yakuba 

yusufa sövenler kurutur şimdi dine sövenler cikdi bu sövenler 
coglarisa bir gün kizilderelilerin dedigi son nehir son pinar 

kurudugunda kiyamet kopar. dine ve peygamberlere sövenler 
cogalinca o pinarlar kurur ve o soy agaci mevalarda artik döl vermez 

olur armutu bozan , kendi soyunu kurutugunun fakinda degil yine 
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hiyara domuz katan kendi temiz soyuna domuz kariştirandan başkasi 
degil. insan elleriyle böyle kiyameti nebze nebze gün gün 

koparmakda. yorgun dünya bütün gayretini göstersede insanlar 
elleriyle dünyayida kendi soylarinida mahvetmekdeler. herkesin adi 

ahmet mehmet daniel michael vs vs.. yani hic dedesi maymun büyük 
dedesi orangutan isimli varmi insanlar ne maymundan nede başka 

şeyden türemişlerdir. oysaki Allah ismi celaldir ve Allah kerimdir allah 
basirdir diye ismi sifatlari vardir yani allah ikram eden allahdir , Allah 

gören Allahdir gib.i bunu ögrenince insanlar iyi insan olurlarsa iyi 
cibillyatlar cogalir koyun gibi insan ve koyun cogalirsa insanlar koyun 
yer koyun azalarsa anlaki ismailler azalmiş evet azaldimi azaldi kurban 
etcek koyun koc zor bulunur oldu türkiye kurbanliklari yurt dişindan 

alir olmuş. vaaaay vaaaay, müslümanin diyenlerin ibrahimin 
memleketinde ömer ismail soyu kalmamişda yurt dişindan ömer ithal 

edilir olmuş yaziklar olsun sizlere. 
tasavvufa düşman mustafa islamoglu diyorki hemde bizi dinlemişde 

bize münkir olup cikmiş. biz dedikki twittere bir daha dünyaya 
gelirsem anne olman diyen var ise dedik o zaman kimseye merhmet 
etmeyip: ana kural allahin acimadigina acinmaz sen Allahdan dahami 
merhemtlisin kurali geregi rahim olmayi birakip zeker olsun ve baba 
olsun dedik ve yine baba olmakdan şikayet eden varsada bir daha 

dünyaya gelirsem baba olman diyen varsa o zaman o kimsede anne 
gibi sucluyada sucsuzada merhmet edip acisin ve merhmetinden 

yarilip rahim olsun anne olsun dedik. ve biz dedik 
bismillahirahmanirahimin rahman kismindayiz yani babayiz bizde 

merhamet olmaz baba merhmetli degil şefikdir yani rahman şefikdir 
yani baba gibi yani evladina şefkatli fakat gerektiginde tokadida vuran 

kimse. mustafa islamogluda diyorki islamda babacilik yokdur islam 
anne ismiyle anilir yani Allah diyor rahimdir aciyan bagişlayndir, 

bismircabbar demiyoz diyor, bre münkir herif soyu kurayasica önce 
rahman sonra rahim gelir baba olmadan ana ne işe yarar ana 

olmadan baba ne işe yarar sen rahimdir aciyandir deyip kizlarini ve 
hanimini bu kadar seviyorsan biz babaciyiz ve bazen seven bazen 

döven babanin ogluyuz diyoz sen ananin ogluysan biz babanin 
ogluyuz diyoz bunda yalniş nerde ey tasavuf düşmani adam. senin 
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ananin oglu olman bizim babamizin oglu olmamiza engelmidir. bizim 
bamamizin oglu olmamizda, annemezinde oglu oldugunun delili 
degilmidir, bre . işde muhammed aleyhiselam cok merhametli 

oldugundan ondan kizi fatima dogdu yani muhammed yeniden kizi 
fatima olarak cekirdek verdi ve merhmetinden yarildi kiz oldu amma 

muhmmedin hafizedende cocugu vardir ve ömer gibi kesenmi ya 
rasullah diyen cebbarul azim soyu inanmazsan hafizlerin cocugu 

varmi yokmu bir etrafina bak hafizelerin cocugu yoksa muhammedin 
hafizeden cocugu yokdur deyip inanalim yine ayşeyi sadikdan sadik 
lar dogmuşdur bir bak etrafina ayşler ebtermi ebu bekirler ebtermi 
işde muhammed zaman gelir merhmet eder zaman gelir savaşda kilic 

sallardi kafir boynu vururdu o kadar merhmetli olan, anan gibi 
merhmetli olan cana kiyabilirmi hic. Eyadam allah sadece rahim olsa, 

bütün yarattiklarinin canini alan kim o zaman.o kadar sadece 
merhamet olsa cana kiyarmi. Allah muhiydir vede mümittir allah 

rahman vede rahimdir. sen daha bunu anlamdinsa hoca degil 
ahmagin birisisin.muhmmed de dört koldan soyu akmakda bir soyu 
ebu bekrden ve ayşeden bir soyu hafizeden ve ömerden ve yine iki 
soyu osamndan ve rukiye ve ümmü gülsümden ve yine fatima ve 

alidan hasan hüseyinden akmakda bu pinarin göleti bir amma dört 
yolu vardir. ve inna agtayne suresi dört sirri sahip suredir kevser 

arapca kef vav sin ra dört harf yine venhar dört harf yine fesalli dört 
harf hakeza hakeza ve muhamedin soyu dört koldan akmakda ve 
muhammedin kizi oldugu gibi ogluda vardir ve soyu oglundanda 
devam etmekdedir. yani dörtlü soy dörtlü yol dörtlü otaban yani. 

muhammed merhmetli oldugu gibi bir arkadasi cebbar olan boyun 
vuran ömerdir hem rahmandir hemde rahimdir.hem anadir ham 

babadir, onun evlatlari.sen dogacak cekirdegin cok kiz olsun 
istiyorsan merhametten yaril bak nasil kizin olur ve sen dünyaya kiz 
olarak gelirsin ve annelik neymiş tadarsin sonra yine rahman gibi 
baba ol hem şefklatli hemde kizip döven, baba baba, o zamanda 

oglun olur. 
kainati okumasini bilmiyenler, kurani okuyup tefsir ettiklerini 

zannediyorlar ahmaklar. 
Biz twittere öyle yazinca herkes: kadini erkegi baba olmayi diledi 
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dünyada kadin olmayi isteyen kalmadi ve kala kala erkek eli 
degmesini istmeyen meryemler kaldi öyle herkes baba olursa 

fatmalar ayşeler kimden dogcak o zaman fatmasiz ayşesiz yol olmazki. 
Allahu teala adem atamiza cocuk vermek için kadin verdi, havvayi 

verdi yani Allahin kuralinda rahimsiz rahman olmaz rahmansiz rahim 
olmaz. yani öyle iSA babasiz dünyaya geldi diyenler besmeleyi inkar 
etmiş olur biz ne dedik isanin babasi cebrail yani bir babasi varmiş 

yani cok merhmetli fakat sadece insanlara degil allahin bütün 
yarattiklarina merhmetli ne oldu o zaman hanne dedi meryemin 

annesi bir kuşun yavurusunu besleyişine bakti bende 
şöyle beslesem dedi kuşlarin merhametine yandi allah kuş babasi 

yarasanin babasi, isanin annesini meryemi yaratdi, kadinlarin hayiz 
haline aybaşi denilir yani, ay ise, iSA, dünyadan kopan fakat ayrilip 
gitmeyen ve aybaşi isanin kuşunun günü yarasanin günü kuş neye 
denir türkcede sizler bir düşünün ve isanin kuşu neymiş bir bakin 
şimdi yani hanne hangi kuşa hamile kalmiş.kanla beslenen bir 

sivrisinek vardir birde yarasa allahin ilmi deryadir daldikca derine 
dalarsin Allahin ilminden birşey eksilmez senin onu bilmen ile. 
işdedeccal müslümanlari kurani cözüp, Allahla savaş yapacak. 

breAllahin iimini senin ögrenmen denizden bir damla alman kadar 
birşey. senin agzin miden neki denizleri yutuveresin ve bütün ilmini 
biliveresin. ne buyuruyor rabbimiz denizler mürekkep olsa agaclar 
kalem ve rabbinin ilmini kelimelerini yazsalar rabbinin kelimeleri 

bitmeden onlar tükenirdi buyuruyor sen bu deryadan agzina su aldin 
diye, Allahi yenceginimi sanirsin, biredeccal aleyhillane. 

Asaf bin berhiye belkisin tahtini getiren zat Allahin ilim verdiği bir kul 
amma oda öldü hani asaf nerde hani ibrahim nerde hani yusuf nerde 

sen Allahin bildigini bilemezsin, buna kudretinde yetmez. 
ilim adam olmakdir sen ilminle adam olmuyorsan bu nice okumakdir 

ey . 
Din nedir senin sövecegin sayacagin degil, adam olma sanatinin 
kitabidir. herşeyin kitabi var ve ahir zamadan adamligin kitabida 

kurandir. kuranda: kainatda yazilidir . kuran okumakda öyle arapca 
kelimeler söylemek degildir. kurani okumak Allahin kainata yazdigi 
kuran ayetlerini okumakdir.insan fikir ile akli ile cennete girer cikar, 
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amma arapca kelimeler okuyup yatip kalkmakla adet olmuş 
hareketlerle ancak bu dünyada kalir ve semaya bile cikamaz 

seccadenin üstünde kalirsin. füze yapsan yakiti daha ikinci yildiza 
varmadan biter, oysaki namaz insani hakka mirac ettirir. eger sen 

gercek namaz kilarsan senin secaden füzedende kuvvetli olur. 
Gidipde uzaklara yorulma dostum 

Mevlayi arar isen kalbinde ara 
Umut güneşinin mor bulutlara 
Girip girip cikişinda sen varsin. 

Adem alehiselamin ömrü 3000 bin yil ve Nuh onun 3de biri 1000 yil 
ve ibrahim alehiselam 333 yil onun ücde biri ve mehdi ve cemaati ahir 
zaman muhammed ümmeti onunda ücde biri 111 olcakdir. yani kimse 

öyle ölmeycen diye falan ugraşmasin yani ve yine mevla 
kalbindeyken, yildiz gezegen başka dünya aramasin yani ondan sonra 
bu sayi 3e bölünmez bölünsede tam sayi cikmaz yani 37 cikar oysaki 

islam 3 3 lü tesbih ve ve iki 33 lü bir 34 lü tesbih ceker taplam 100 
yani islam iki 33 lü bir 34 lüdür ondan da bölününüce hristiyanlarda 
12,33333 olur islam ise 33ü 3e böl 11 olur ve yine islamda 2 3lü bir 

beşli ye bölünür yahidlelerde3,333 olur ve yine islamda 3ü , 3 
ebölünür ve 1 cikar ne hiristiynlarda nede yahuduilerde bir yokdur bir 

küsürlü sayi cikar gelir ve muhammed ümmetinin ömrü yüzdür 
mehdinin cematinin ömrü 111 dir.mehdinin sagindakilerde 

solundakilerde 1 dir yani 101 dir ve son askerin ömrü 34 sene olcak 
yani mehdinin son askerinin ömrü 34 sene olcak hamd ve nimet yilida 
34 sene olcak cöküs veya bitiris yilida yine 33 sene olcak yani mehdi 
mehdi olmadan önceki 33 sene ve mehdi mehdi olduktan sonraki 34 

sene ve ve mehdi gitikden sonraki 33 sene. 
Cemrelere 10 Gün Kalmiş 

cemrede neymiş batil inanc diyenler olcakdir. 
Halbuki cemre demek ugur böcükleri demekdir.ugur bücügünü 

dişisine fatmacik denilir 
uc uc fatmacik annen baban terlik pabuc alsin diye ucuruduk 

cocukken. 
Yani simdi Fatma ve Ve onun esi Arslan olcak Ali olcak cocuklar 
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anne karninda cenin haline gelenler ve onlara ruh verildigi vakit yani 
saidlerdenmi şakilerdenmi olcagi secildigi vakit ve işde Ali ve fatima 

olcak cocuklar 
Berzahdan yola cikip taa dünyamiza ilk ulaştiklari vakit ilk cemre yani 

cemrenin havaya düşdügü vakit. 
bu sene ilk cemre Havaya ilk yani birinci cemre 19-20 şubatta 

ikinci cemre suya 26-27 şubatta 
ve ücüncü cemre topraga yani aslanlar ve kediler yani mart kedilerin 

girnav vakti 
5-6 Martta yani işde dünyamiza bereket bolluk hz fatimanin eliyle 
gelir ve fatima annemizin eliylede işde cemreler gelir eger cemreleri 

soguk vurmaz ise yani iman güllerini soguk vurmaz insanlar imanlarini 
söndürmezler ise o sene bolluk bereket olur ve onun eşi Hz Ali ve 
Allahin Arslani yani işde yeryüzünde Fatima ve Ali olcak cocuklar 

berzahdan inerler ve bunlara cemreler denilir ve onlar ugur böcekleri 
halindelerdir bunu dedik diye yine kafir deccal ugur böcüklerini 

incelemeye alcakdir zarar vermek için. Mehdi ayakda oldukca Allahin 
izniyle zarar veremez. şimdi cemre vaktinde dogan cocuklariniza ugur 
adi koyun kizlariniza fatma ve ve aslan burcunda dogan erkekelere Ali 
ismi koyun. ve cemrelerden birkac gün önce herkes tanidigi ugurlara 

telefon edip hal hatir sorsunlar ugur tanidigi yoksa fatma ve Alileri 
arayip sorun yahut onlari anip zikredin ve fatma annemezin 

bereketinden söz edin. ve sakin ola acan iman güllerinize soguk 
vurmasina izin vermeyin imaninizi söndürmeyin ve sakin ola bu ayda 
hamile kalanlar cocuklariniza kürtaj yaptirmayin onlari sönmüş yildiz 

yapmayin. 
Ey Naime ve Naim Cennetinin Yildizi Dog üstümüze artik. 

Rabbim o gitmeden ve hamd ve nimet vakti tükenmeden, ona tabi 
olmayi insanlara nasip etsin inşallah. 

el fatiha maassalavat 

Başagaçli Rasit Tunca 
09.02.2013 Cumartesi 
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Panopea | Geoduck Midyesi Nedir? | Nerelerde Görülür? 

Malezya ve Filipinlerdeö çamurda yetişen, insan türünün erkek cinsel 
organları olan taşşak ve yarak şeklindeki (penis) , Deniz Hıyarı 

türündeki canlı Nedir? 

Geoduck Clam (geoduck midyesi), çift kabuklu bir yumuşakçadır ve 
dünyanın en büyük oyuk istiridyesi olarak bilinir. Bu tür bir filtre 
besleyicilerdir, yani fitoplankton gibi küçük besin parçacıklarını 

tüketmek için çevrelerindeki suyu filtreliyorlar. 

Bu hayvanlar özellikle Kanada kıyılarında ciddi oranda avlanır ve 
restoranların vazgeçilmez parçası olarak yerini alır. Sadece Kanada 
kıyı sularında her sene 1.000 tondan fazla geoduck toplanıyor. 

Kanada’dan birçok ülkeye ihraç edilen geoducklar için en büyük pazar 
Çin ve Hong Kong’dur, bunlar dışında kalan birçok ülkeden de ciddi 
talepler almaktadır. Bu ülkelerde Geoduck yemeği oldukça sevilir. 

Geoduckların Biyolojik Yapısı 
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Daha çok Kanada kıyı sularında yaşayan geoduck (bilimsel adıyla 
panopea generosa), okyanus tabanının yaklaşık 1 metre derinlerine 
gömülen ve buralarda yaşayan bir istiridye türüdür. Dünyanın en 
büyük oyuk istiridyesidir ve ortalama 100 yıldan fazla yaşayan en 
uzun ömürlü türlerden biridir. Kayıtlara geçen en eski geoduck 

Kanada’da bulunduğunda 168 yaşındaydı. Geoduck gibi uzun ömürlü 
türlerin çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Kanada’daki 
Geoduck biyokütlesinin yaklaşık yüzde 2’si her yıl toplanıp birçok 

ülkeye ihraç edilmektedir. 

Bu istiridyelerin yaşı, bir ağaç gövdesinin halkalarına benzer şekilde, 
kabuk üzerindeki büyüme halkaları veya ‘annuli’ ile tahmin edilebilir. 
4,5 kilogramlık ağırlığa ulaşabilirler, ancak ticari olarak hasat edilen 

bir Geoduck ortalama 1 kilogramdır ve kabukları ise ortalama 19 
santimetredir. Kanada’da yetişen Geoducklar, uzun yapısı sebebiyle 

Çince’de “fil istiridyesi”, ayrıca büyük boyutu ve prestijli itibarı 
sebebiyle de Kuzey Amerika pazarlarında “Kral istiridye” olarak bilinir. 

Geoduckların Hepsi Neden Farklı Görünüyor? 

Geoducklar tamamen doğal bir şekilde oluşur ve vahşi doğada büyür. 
Sonuç olarak, kabuklarının ve absürt uzuvlarının toplam büyüklüğü, 
rengi ve diğer koşulları, büyüme ortamlarına bağlı olarak değişim 

gösterir. 

Örneğin bir Geoduck kabuğu, kayalık bir yapıda büyüdüyse bazı 
kusurlara sahip olabilir, ayrıca bir Geoduck’ın hortumsu yapısı veya 
kabuğu, farklı tortu tiplerinde büyüdüğünde genelde daha koyu bir 

renge veya bazı lekelere sahip olabilir 

Bir hayvanın boyutunu ve görünümünü etkileyen faktörler şunlardır: 

Yaşadığı yüzeyin tipi (kum, ezilmiş kabuk, çakıl ve çamur karışımları) 
Okyanus tabanından ne kadar derinde yaşadığı 

Suyun derinliği 
Gelgitler ve akıntılar 

Yaş 
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Genetik 
Çevredeki yırtıcıların etkileri 

Geoduckların Yaşam Döngüsü Hakkında 

Erkek tarafından döllenen yumurtalar, dişi tarafından dışarı salınır 
(yaklaşık 2 milyon tane) ve 48 saat içinde, kabuklu larvalar yüzmeye 

başlar. Haftalar sonra okyanus tabanına düşerler ve küçük 
vücutlarının altında gelişen küçük bir ayakla okyanus tabanını 

kazmaya başlarlar. 

Yetişkinliğe ulaştıktan sonra Geoducklar, kazma yeteneğini 
kaybederler ve kabukları kumun derinliklerinde hareketsiz kalır, 

sadece hortumsu uzuvları sayesinde mikroskobik yaratıkları yakalayıp 
onlarla beslenirler, yırtıcıları fark ettiklerinde okyanus tabanında 

gizlenirler. 

Geoducklar Neden İnsanlar Tarafından Bu Kadar Seviliyor? 

Geoducklar, diğer istiridyelere göre çok daha lezzetli olduğu kadar, 
aynı zamanda fazlasıyla besleyici özelliklere sahiptir. Geoduck 

istiridyesinin eti, özellikle B12 ve demir olmak üzere birçok vitamin ve 
minerallerle doludur. Ayrıca, birçok et veya deniz ürünlerinden daha 

az yağ ve kolesterol içeren mükemmel bir protein kaynağıdır. 

Son olarak besin değerleri hakkında bilgiler: (100 gram başına) 

Kalori (cal) 80 

Toplam yağ (g) 0,5 

Doymuş yağ (g) 0,2 

Protein (g) 17 

Kolesterol (mg) 30 

Demir (mg) 44 
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B12 vitamini (g) 9,1 

Sodyum (mg) 300 

Kalsiyum (mg) 780 

•  

•  
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“Bizi Affet, Bizi Bağışla Bize acı, sen bizim mavlamızsın, Aceleci 
Kavimlere karşı bize yardım et”| RAŞiDi ZiKRiNiN SEBEBi 

لي   
ّ
ْوِم عجالل كل معج

 
ق
ْ
 ال

َ
َل
 
ا ع
 
ن انُضْ

 
ا ف
 
ن
 
ْول  م 

 
نت

َ
ـآ أ
 
ْمن

 
اْرح ا و 

 
ن
َ
ِفْر ل

ْ
اغ ا و 

َّ
ن
 
ُف ع

ْ
اع  و 

“Bizi Affet, Bizi Bağışla Bize acı, sen bizim mavlamızsın, Aceleci 
Kavimlere karşı bize yardım et” 

(RAŞiDi ZiKRi) 

“Acele Eden, Ecele Gider “ 
TÜRK Atasözünün ANLAMI NEDiR? 

Acele Eden Ecele Gider Atasözünün Anlamı Ne Demek? 

Acele etmek, bir işin hızla sonuçlandırılmasını sağlasa da, çok kötü 
sonuçlara yol açar. Bu atasözündeki “ecele gider” kısmı hem mecaz 
hem de gerçek anlamında kullanılabilir. Zira araba kullanılırken hız 
sorunuyla mücadele kapsamında en çok kullanılan kamu spotu 
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niteliğindeki sözlerden biri de budur. Bunun yanı sıra mecazen de 
aceleyle bir işi yapmak, ölümcül sonuçlar doğurabilir. 

Kısaca 

Yapılan bir işi tamamlamakta aceleci davranmak, istenmeyen 
durumlar doğurur. 

Bazı insanların Allah’ı Kıyamete zorlama hikayeside budur zaten. Yani 
haydi Hz Mehdi kim ise ortaya çıksın artık, Hz isa da gelsin, çabucacık, 

cennet vakti olan altınçağ kuruluversin gayesi,… 

Bu Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

Schrems, 27.07.2021 

AUF DEUTSCH 

لي    ْوِم عجالل كل معج 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ا َعل

َ
ن انُضْ

َ
ا ف
َ
ن
َ
 َمْول

َ
نت

َ
   أ
َ
ا َواْرَحْمن

َ
ن
َ
ِفْر ل

ْ
ا َواغ

َ
 َواْعُف َعن

“Vergib uns, vergib uns, bemitleidige uns, du bist unser Lastkahn, hilf 
uns gegen die hastigen Völker.” 

(RASHID Gesang) 

“Derjenige, der eilt, geht in den Tod” 
WAS BEDEUTET DAS TÜRKISCHE SPRICHWORT? 

Was bedeutet das voreilige Sprichwort? 

Obwohl Eile zum schnellen Abschluss eines Jobs führt, führt es zu 
sehr schlechten Ergebnissen. Der Teil “Die Zeit vergeht” dieses 

Sprichworts kann sowohl metaphorisch als auch wörtlich verwendet 
werden. Dies ist eines der am häufigsten verwendeten öffentlichen 

Scheinwerfer im Kampf gegen das Problem der Geschwindigkeit beim 
Fahren. Darüber hinaus kann eine Arbeit in Eile fatale Folgen haben. 

kurz 

Wenn Sie einen Job übereilt abschließen, entstehen unerwünschte 
Situationen. 
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Das ist die Geschichte einiger Menschen, die Gott in die Apokalypse 
zwingen. So soll der Prophet Mahdi herauskommen, und Jesus wird 

kommen, und das goldene Zeitalter, das die Zeit des Himmels ist, 
wird errichtet werden,… 

ENGLISH 

 
َ
ِفْر ل

ْ
ا َواغ

َ
لي   َواْعُف َعن ْوِم عجالل كل معج 

َ
ق
ْ
 ال

َ
ا َعل

َ
ن انُضْ

َ
ا ف
َ
ن
َ
 َمْول

َ
نت

َ
   أ
َ
ا َواْرَحْمن

َ
ن  

“Forgive Us, Forgive Us, Pity us, you are our barge, help us against 
the hasty peoples.” 

(RASHID Chant) 

“The One Who Rushes, Goes To Death” 
WHAT DOES THE TURKISH Proverb MEAN? 

What does the hasty proverb mean? 

Although rushing leads to the rapid conclusion of a job, it leads to 
very bad results. The “time goes away” part of this proverb can be 

used both metaphorically and literally. This is one of the most 
commonly used public spotlights in the fight against the problem of 
speed when driving. In addition, doing a job in a hurry can have fatal 

consequences. 

briefly 

Being hasty in completing a job creates undesirable situations. 
That is the story of some people forcing God into the Apocalypse. So 
let the Prophet Mahdi come out, and jesus will come, and the golden 

age, which is the time of heaven, will be established,… 
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“Rabbimiz! Doğru yolu ve, Doğru yolun yol göstereni, Hz Mehdiyi 
Bulduktan Sonra, Kalblerimizi Eğriltme, Ondan sonra Kalbimizi Dinin 

Üzeri Sabit Kıl. Amiyn” 

Büyüklerin Huzuruna Girdikten sonra, Kalbini oynatanlar, Herşeyini 
kaybeder. Oradan östesi, köprünün, kıldan da ince olduğu yerdir. Onu 
bilen bulan, ve ona giden yolu bulan, ve ona ve yanına erenler, şöyle 

dua etsin : 

“Rabbimiz Doğru yolu ve, doğru yolun yol göstereni, Hz Mehdiyi 
Bulduktan Sonra, Kalblerimizi Eğriltme, Ondan sonra Kalbimizi, 

Dinin Üzeri Sabit Kıl. Amiyn” 

Ümmü Seleme radıyallahu anhâ’ya: 

Ey mü’minlerin annesi! Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem senin 
yanında bulunduğu zamanlarda en çok hangi duayı okurdu? diye 

sordum. O da şöyle dedi: 

Çoğu zaman “Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik: Ey kalpleri 
halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dininden ayırma!” diye dua 

ederdi. 

(Tirmizî, Kader 7, Daavât 90, 124. Müsned, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

“Allah kişi ile onun kalbi arasına girer” 

(Enfâl sûresi 24) 

“Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lenâ min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Rabbimiz! Bizi doğru yola 

ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. 
Lutfu en bol olan sensin.” 

(Âl-i İmrân sûresi, 8) 

Bu bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 
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Schrems,24.07.2021 

AUF DETSCH 

Nach dem Eintritt in die Gegenwart der Ältesten (Großen wie Evliya 
und Enbiya) verlieren diejenigen, die ihr Herz bewegen, alles. Dahinter 

ist die Brücke dünner als ein Haar. Die, die ihn kennen, sollen ihn 
finden und den Weg zu ihm finden und ihn und ihn erreichen, so 

beten: 

„Nachdem unser Herr den richtigen Weg und den Führer des 
richtigen Weges gefunden hat, Hazrat Mahdi (as), lasse unsere 

Herzen nicht verdrehen, dann stärke unsere Herzen in der Religion. 
Amen” 

Zu Umm Salama Radiyallahu Anha: 

O Mutter der Gläubigen! Welches Gebet hat der Gesandte Allahs am 
häufigsten gesprochen, als er bei Ihnen war? Ich fragte. Er sagte 

auch: 

Meistens “O mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dinik: O Allah, der die 
Herzen in Staaten verwandelt hat! Trenne mein Herz nicht von deiner 

Religion!“ sie betete. 

(Tirmidhi, Kader 7, Daavât 90, 124. Musnad, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

„Gott kommt zwischen einen Menschen und sein Herz“ 

(Sure Anfal 24) 

„Rabbenâ lâ tüzüğ kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lena min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Unser Herr! Machen Sie 

unsere Herzen nicht krumm, nachdem Sie uns auf den geraden Weg 
geführt haben. Vergib uns aus Barmherzigkeit. Gnade ist das 

reichlichste Vernünftige.” 
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(Sure Aal-i Imran, 8) 

Dies ist ein Karoglan Raşit Tunca Artikel 

Schrems, 24.07.2021 

ENGLISH 

After entering the Presence of the Elders (Great Ones such as Evliya 
and Enbiya), those who move their hearts lose everything. Beyond 

there is where the bridge is thinner than a hair. Let those who know 
him, find him, and find the way to him, and reach him and him, pray 

thus: 

“After our Lord finds the right path and the guide of the right path, 
Hazrat Mahdi (as), do not make our hearts warp, then make our 

hearts firm on religion. Amen” 

To Umm Salama radiyallahu anha: 

O mother of believers! Which prayer did the Messenger of Allah recite 
the most when he was with you? I asked. He also said: 

Often times, “O mukallibe’l-kulub! Sebbit kalbî alâ dinik: O Allah, who 
turned hearts into states! Do not separate my heart from your 

religion!” she prayed. 

(Tirmidhi, Kader 7, Daavât 90, 124. Musnad, IV, 182, VI, 91, 251, 294, 
302, 315) 

“God comes between a person and his heart” 

(Surah Anfal 24) 

“Rabbenâ la tuzig kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lena min 
ledünke rahmeh, inneke ente’l-vehhâb: Our Lord! Do not make our 

hearts crooked after you have guided us to the straight path. Forgive 
us by mercy. Grace is the most abundant sensible.” 
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(Surah Al-i Imran, 8) 

This is a Karoglan Raşit Tunca Article 

Schrems, 24.07.2021 
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“Hz. Mehdi ve Askerleri 313 (312+1) Kişidir” 

Hakimin Rivayet ettiği Bir Hadisde Şöyle Burulmuştur: 
“Hz. Mehdi’in yardımcılarının sayısı Bedir Ashabı kadardır” 

Evvelkiler onları geçmediği gibi, 
sonrakiler de onlara yetişemezler. 

Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır. 

 
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57) 

 
Hz.Ali’den yapılan bir rivayette de 

 
“Hz. Mehdi’nin arkadaşlarının sayısı, Ashab-ı Bedir ve Ashab-ı Talut’un 

Nehri geçen askerlerinin sayısı (313) kadar olduğu” bildirilmiştir. 
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NOT : Çünkü Benim Askerim Talut’un Askerlerininin duası ile de 
Hergün ikindiden sonra Zikreder. 
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SEVMEKTi BELKi 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Sevmekti belki, bir mavi gözlüyü, 
Sevmekti belki, bir ay yüzlüyü, 

Sevmekti belki, ay yüzlü, mavi gözlü bir dilberi, 
Sonra dönüp bakıp, gözümü sevdim, yüzümü sevdim, yoksa bu 

dilberimi. 
 
 

Sevmekti belki, bir kuşu, 
Sevmekti belki, bir kuşun kanadını, 
Sevmekti belki, bir kuşun tüyünü, 

Sonra dönüp bakıp, kuşumu sevdim, kanadınımı yoksa tüyünümü. 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 15.04.2016 
 

Original Kar©glan 
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AŞKIN YEŞiLi 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Durdurulamayan bir dönüş, 
Durdurulamayan bir bakış, 
Durdurulamayan bir Seviş, 

Aşk bu mu Rabbim, 
 

Geri dönmeyen bir dalga, 
ileriye mi, yoksa geriye mi, 

Sevmenin sonucu ve meyvası olan doğum, 
Geriye doğru yeni doğum, Annem ve Babam mı? 

Yoksa ileriye doğru ben mi? 
Allahım Yeniden doğmak bu mu? 

 
Rabbim yeniden doğmak buysa 

Kabir ne o zaman, Haşr ne o zaman? 
Haşr: Sevdiğin birisinde bütün özünün toplanması mı? 

Sonra 9 ayda ermesi 
Sonunda dünyaya gözünü açması mı? 

 
Allahım Hayat Ne? 
Allahım Ahiret Ne? 

Allahım Sevmek Ne Baba olmak mı? 
Allahım Sevilmek Ne Anne olmak mı? 

 
Sorular Sorular Sorular... 

 
Evet Cevabı buldum galiba 
Kamil bir Baba dan geçip, 

Kamile bir Anne den doğmak galiba, 
Evet AŞKIN YEŞiLi Bu olsa gerek. 

 
Evet Cevabı buldum galiba 
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Nefsine ermiş bir Baba dan geçip, 
Nefsine ermiş bir Anne den, doğmak galiba, 

Evet, AŞKIN YEŞiLi, Bu olsa gerek. 
 
 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 13.07.2016 Çarşamba 
 

Original Kar©glan 
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Mehdi Aranıyor Amma, Bulunmaz Oldu 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Cüceler Dev olmuş, Devleri yutan, 
Devler cüce olmuş, sesi çıkmaz 
Biride der ki "Biz Cılız Sesleriz" 

Askeri, iki keçi sakal döver olmuş, 
Ben "Dövüyor, vuruyor öldürüyorsam" 

Davam Haklı Dava oldu, 
Başkası "Dövüyor, vuruyor öldürüyorsa" 
Davası, Haksız Dava,Yanlış Dava oldu. 

 
 

Gelen gitmez oldu, 
Veren alamaz oldu, 

Kim kimdir? Necidir Bilinmez oldu, 
Ahirzaman artık, Bu dünya 

Karanlığa doğru, Karanlığa doğru yol alır oldu. 
Dedi ya, Muhammed : 

Ölen niye öldüğünü, öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek. 
 
 

Cehennemler kurulmuş ve 
Sırattan geçebilen az olur olmuş, 
Ayak basan curk diye düşer oldu, 

Sadece düş se iyi, birde diğerlerinin 
Eline koluna bacağına sarılıp, 

Onlarıda cehennem çukuruna çeker oldu. 
Kötülük ve zulum = iyi 

iyilik ve güzel şeyler = kötü görünür oldu. 
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Mehdi heryerde aranır aranır oldu da, 
Birçok sahte Mehdi çıkdı da, 

Gerçek Kurtarıcı olan, Original Mehdi Bulunmaz oldu. 
Sahihliği belli olmayan hadislerde ki gibi 

"Deccalı öldürmeye, isa nın Nefesi yetecek" dendiği gibi, 
Nefesi Kuvvetli Mehdi Aranır oldu. 

 
 

Aaaaa Gafil müslüman! 
iki cihanın Habibi Muhammed Mustafa (s.a.v.) 

Nefesi ile, adam yıkıp yenmiş değilken, 
O'ndan seneler sonra, dünyaya gelen Mehdi denen adamın 

"üffffff" deyipde her şeyi düzeltivereceğinimi sanırsın 
Bekleyin! çok beklersiniz.... 

 
 

Muhammed dedi ki: 
"Bir Kötülük görünce, elinizle düzeltebilirseniz, 
elinizle düzeltin, yok dilinizle düzeltebilirseniz, 
Dilinizle düzeltin, onada gücünüz yetmiyorsa, 

bari o kötülüğe bugzedin, bu dahi imanın en zaifidir." dedi 
Öyleyse her ne kadar Mehdi (a.s) dünyayı düzeltmeye çalışsa da, 
Senin de bir elin, bir dilin, kötüye ve kötülüğe bugzedebilcek bir 

gönlün var, 
Öyleyse Mehdi gelecekde düzeltecek diye, herşeyi Mehdi'den 

bekleme, 
Sende aileni ve etrafını düzelt ki ve birde 

Sana yapılmasını istemediğin şeyleri de, başkalarına yapma ki 
Dünya düzelebilsin. 

 
 

Muhammed Dedi ki: 
"Hasibu enfüseküm gable en tühasebu... Hesaba Çekilmeden Önce 

Kendinizi Hesaba Çekiniz" 
Öylese düzelmek ve doğrulmak, doğru yolu ve Mehdi'yi bulmak, 
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Kendini hesaba çekmek ile olur, 
Yoksa, örsün üstüne konan, ateşde harlanmış demiri döve döve adam 

etmek, 
şeytanlar için geçerli, yoksa insan olan insan, sözden nasihatten anlar. 

ve dünyayı öyle zorbalıkla dövmekle, sövmekle, öldürmekle 
müslüman etmeye calişmak, 

Ne Müslumanlık, Ne de Mehdilik değil, bilhassa en büyük ahmaklıkdır. 
Ey Müslüman! ne iki ayaklı şeytan ol, ne de ona asker ol, 

Yoksa, örsün üstündeki demiri döver gibi, 
Döve döve adam etmeye kalkar, bu insanlık seni 

 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 17 Temmuz 2016 Pazar 
 

Original Kar©glan 
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Allahı aramaya çıkan adam yoldamı kaldı? 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 
 

Beyazmıydı, yoksa sarımı 
Sonra turuncu oldu, sonra mavi  

Sonrada yeşil oldu, 
Hayır Hayır, bak kırmızıymış,  

Hayat bana stop çekdin, dur artık diyorsun, 
Geçme bu tarafa, 

Senin sakladıklarını bulmak için yola cıkmışdım ben oysaki, 
Kandırma beni ey hayat, neyin  varsa sakladın şimdi, vermiyorsun. 

Allahı aramaya çıkan adam yoldamı kaldı? 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 21.11.2016 
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Herşeyin Gareri Güzel Ey Yar 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Ey Yar Herşeyin Gareri Güzel 
Sana varmak icin bulduğum bir taka kayığı iken,  
Gel benimle okyanusa açılalım deme hemen! 

 
Ayran gönüllü mü oldum bende sevgili, bilmiyon, 

Bir bardak içince bıkıveriyon artık,  
Nedendir bilmiyon, hani vardırya, 

En sevdigin yemek, döner kebab iskender kebab olsa bile, 
En fazla birbuçukluyu yedin mi, 

Artık tamam doydum yemeyeceğim dersin ya, öyle birsey herhalde, 
Sevgilim yavaş gel, az az gel ki bıkdırmadan gel, 

Birbuçuklu döner ol gel, 
Fazla porsion gelme, bak bıkıverecek insanlar, 

O yüzden, tatlı tatlı gel sevgili, 
Bol kepçe lokantası Tahir amca olma, 

Yetcek kadar sev sevgili, fazla sevgide baş ağrıtır, karın ağrıtır 
Güzelim, tatlım, anla beni 

Sana varmak için bulduğum elimdeki bir taka kayığı iken, 
Gel benimle okyanusa açılalım deme hemen. 

Merdiven basamak basamak 
Kitabın önsözündeyken, sonunu okuma hemen. 

 
Diyor ki bir sevenim "Çaldığın her kapı hemen açılcak olsaydı... 

 
Zekeriyalığa sabrım yokkinem ey yar,  

ki çaldığım kapı doksan sene sonra açılsın, 
Ben çalınca kapıyı benim vitesi ikiletmeyeceksin 

Çoklarını geride bıraktım bu yüzden, 
Eğer ilyas kapıyı çalınca açılmasydı öyle iki saat,  

ilyas cennette değil yolda kalırdı ey sevgili, 
Kapıyı çaaln ben isem, 
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Tuz gibi baakire olsan, 
Daha dokunmam ile eriyeceksin 

Kopcelerini koyevereceksin 
Yoksa kapıyı çarpar ...  

Horuz ile tavuk için yokdur öyle iki saat üc saat, 
Onların ki indi bindi sarıyer beşiktaş minübüsü gibidir, 

Biz Horuzluğumuzdan memnun iken 
Bana eşeklik dersi mi veriyorsun ki, 

ve ben kapıyı yoklıyacan yoklıycan da sen acmayacaksın haaa, 
Eğer sen kendine 9 saatte Avustralya seyahati planlayıp bilet aldınsa, 

Bu gemi oradan geçmez, 
Haydi başka limana, 

ve kendinede yol arkadaşi olarak, 
Bir eşekoğlu eşşek al o zaman, 

Ey yar  
"Tuz olsan, himalayalara trmanmaya razıyın" 

Dedirtcek kadar leylamı olamadın aceb,  
Yoksa mecnunluğun kaderinden mi  kavuşamamak 

San varmam için arada koca koca dağlar var, 
O dağlari yıkıpda mi varan sana, 

Yoksa incitmeyen mi dağları, 
Öyle ki sana kilit yok artık ey yar, 

Yeni versiyonumda güvercinliğe şahinliğe adayım, 
Yani senin anlayacağın kocakuşluğa adayın, 

ve yoka artik sana kilit dedimya 
Avalansın tavlansın gelsin diyeceğim, 

sevdiğimi bülbül değil serçe değil şahin yapacağım, 
Mecnunun oldum olalalı bende bilmyion artik ne yapan, 

Varsa bir çaren, biraz da sen söyle yaz. 
 

Ey Bülbülü Şeydam yine ahu figanlardasın amma 
Bu kar kış kıyamette 
Gül nasıl çiçek açsın ki 

Seni figanlarından kurtarsın 
Donmak var dönmek yok mu desin 



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
511 

 

Söyle Bülbülü Şeyda ne desin 
Seni ne rahtlatır 

Seviyor mu seviyor 
arıyor mu arıyor 

cevap veriyor mu veriyor 
daha ne istersin 

 
Bilki ey Yar bazen VUSLAT 
Hep ikinci bahara kalır 

bizim için ise önümüz bahar ey sevgili 
VARABiLiRSEK o BAHARA 

Yadeller bize bahar o zaman 
 

Ey yar şimdi su da sın biliyorum amma gel seninle 
Yar olalım Yaren olalım 

Ben Gök olayım sen Toprak 
Ben yağayım sen yeşer 

Ben doğayım sen çicek aç 
Damarlarından çıkan vitaminli su damlası olayım 

Sen meyva ver 
Sonra birlikte cennete girelim 
Çadırında bekle beni ey YAR 

Sen Huri ol ben GILMAN 
sonra yeniden yeniden doğalım 

bir daha bir daha 
aşkın şarabından bir daha bir daha içelim  

 
 

Deki Ey YAAAR 
 

Yetişenlerin en hayirlisinini ismi ile de ve o sevdiğinin ismi - ismimi 
söyle sonra deki :  

elim onun eli, kolum onun kolu, kafam onun kafası, ayaklarım onun 
ayakları, ve cübbem ve elbisem onun cübbesi elbisesi de,  

rabıta et ve gir, belki derdine dermaaaan oluverir 
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Ey Sevgili Bana Biraz Sen Ol da Gel 
 

Bülbül Güle Aşık 
Gül de Bülbüle Sevdalı 

ikimizde de cesaret yok ki hakikati söyleyebilcek 
Madem öyle Bir ADIM senden Bir ADIM benden olmalı değil mi 

Dün Sezgilerim dedi ki : Bana yine bir adım geldi Yar, 
Amma Bilmiyorumki Sevgili, Senmisin O,  

Yoksa etrafimda gezen bir kurtmu tilki mi? 
Etrafimizı Binlerce kuzu postu giymiş kurtlar sarmışken, 

Ben ne bileyim senin sen olduğunu ey YAR, 
O gelen sen isen, bir tılsım bir işaret ver ki 

Bende bilebileyim, O sensin 
Bülbül gibi şakıyan, aşkımdan şair olan sevgilim diye. 

Evet Ey Sevgili Bana Biraz Sen Ol da Gel ki 
inip sana kucak açabileyim, 

Bende Seni Seviyorum Sevgilim diyebileyim. 
 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 11 Şubat 2017 Cumartesi 
 

Original Kar©glan 
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Kainata Fatiha Olabilmek 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Diyorsunki 
Ne Duamsın Ne bedduam 

 
EY YAAAAAR 

Ben sana duaya daha yeni baslamışken 
Sen ise beni dualarından da mahrum ediyorsun 

Biz seninle ne kadar ZIT kutuplardayız ki 
Ben yansam sen beni soğut, 

Sen yansan ben seni soğutayım tarzı 
Sen tam bana göresin ammaaaaaaa 

 
 

Dedimki artık cemre toprakda 
ve toprak ise bahar yağmurlarına hasret artık 

Ben gök olup üstüne yağayım dedim 
Emtarların olup üstten yağayım sen Yemyeşil yeşer ey sevgili 

Bırak duandan çıkarmayı beni bir an bile unutmana izin yok sana 
Ağla şimdi aglaaaa için için ağla ki gözlerinden emtarların süzülsün 

toprağı ince ince sulasın 
Allahım baharda yağan ve yağacak olan emtarların adedince 

muhamdede ve ehline ve 
mehdi ve ehline salat selam eyle 

Aramayanlar yolda kaldı, sen aramaya devam et "bir güüüüüüün 
istiklal ve cumhuriyetini" 

MECNUNLUĞUN SIRRI kaybedince, gerçekte kazanmakda yatıyor ey 
sevgili. 

Gece gündüzü bilesin diye var, kötü iyiyi arayıp bulasın diye var. 
Beni bulsan, Yusufu bulanlar 15 kuruşa sattılar, 

Anla beni sevgili böyle cok tatlı, 
inan beni bulsan 15 kuruş değerimiz olmaz, 

Yemin olsun olmaz, 
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Ara calış işte bir gün Yüce RAB 
Zülyehayı yusufa yazacakdır, 

Elini eline gönlünü gönlüne vercekedir, 
inan bana bu yüce Rab öyle zalim değil, 

Züleyhayı Yusufa kavuşturana iman et sen, 
Leylayı mecnundan ayırana değil. 

Burdakı TILSIMI çözüdünse SIRANI beklemek en büyük nimet anla 
 
 

Diyorsunki ey YAAAR 
 

"Bazen soğuk bir duş gerek, 
Kendine gelebilmek için. 

Bazen büyük bir ihanet gerek, 
Gerçeği görebilmek için. 

Bazende insan dibe vurmalı, 
Yukarı çıkabilmek için. 

Ey gönlüm sen inanmasan da 
Bazen bitirmek gerek, 

Yeniden başlayabilmek için." 
 
 

3 kulhüden sonra fatihayı okumakdır o 
 

Her bitişden sonra başa dönebilmekdir o, sevgili 
Bilki sensizde olmaz fatihasızda 

 
 

Bu Fatiha nasil bir delikanlıki 
Ölüye fatiha diriye fatiha 

Subhanekeye fatiha Yasin suresine fatiha 
Her namaz her namaz önce Fatiha 

Koskoca Bakaraya da Fatiha 
En küçük kevser suresinede Fatiha 

Bu delikanlı kim ki acaba 
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Namazda Rabbin huzurunda duruşda 
Bütün Kurana, ve hem kainata koca olmuş 

Kim ki aceb O 
 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 1 Mart 2017 Çarşamba 
 

Original Kar©glan 
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Uyandırma Beni, Biraz Daha Uyuyasım Var 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Ey baharım  Ey Çiçeğim 
Ey Ömrümün  henüz Açmayan Gülü , 

Ey ömrümün tomurcuğu 
Ey Kardelenim 

Kışdan sonraki baharım 
saçıma sakalıma karlar düşdü, 

daha bahara varamadım 
insanlık uyansın diye son gayretimla ugraşıyorum 

Amma nafile, dünyanın yarısını bile uyandırmadım daha. 
Bazen diyorum işde : 
" ah o yar bir gelse 
Yastığıma elini koysa 

dudaklarıma  sessiz bir öpücükle,  
Beni uyuduğum rüyadan kaldırsa." 

Sonra korkuyurum  
hayır hayır eğer ben uyanırsam 

bütün dünyada uyanacak 
ve hiçbirşey eskisi gibi olmayacak  

hani matrixde Morpheus Neoyu uyandırınca uykudan 
matrixden dışarı çıkınca 

artık hiçbirşey eskisi gibi değil  
sırtımızdakiler bile elbiese olmayacak insanlık 
sümüklü böcek yiyecek kadar sefalete düşecek 

çünkü dost ile düşman ayrılıverecek 
ve isa ya düşman olanlar, bize de düşman ey yar 

Muhammede düşman olanlar, bizede düşman ey yar 
musaya düşman olanlar, bizede düşman ey yar 

dedim ya saçıma sakalıma aklar düşdü  
ey kardelenim ey ömrürün sonuna konmuş kardelenim 

sen öyle bir meyva verdin ki  
beni uykudan uyandıracak olan bir meyva amma 
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ey Yar bak 
insanlık nasıl bir güzel hale geldi  

televizyonlar internetler youtubeler müzikler filimler 
uçaklar saten elbilser katlar yatlar saraylar 

binbir ceşit lezzetli lokmalar RIZIKLAR 
kim ister bu mutluluk ve rüya sona ersin, 

ve kıyametin sabahına uyanalım, 
ve Mehdi kıyametin sabahının habercisi olan kara horuz sevgilim 

ve dedim ya karlar düşdü saçıma sakalıma 
henüz bir adım daha yol aldıramadım bu insanglığa  

Amma bahar gelmeden güz rüzgarları soldurursa güllerimi  
yapacak bir şey yok ey sevgili, ben o mehdi olamadımsa, sende bir 

meyva var  
ben uyandıramadımsa bu insanlığı, o sendeki uyandırıcı olacak olan 

morpheuse iyi annelik et ve  
o morpheus insanlığıi kurtaracak başka bir mehdiyi arayıp bulacaktır 

belki 
sen ona varsage lik etmeye devam et ,  
yani gerçekleri söylemeye devam et, 

o bir gün yetişip yeni morpheus olcaktır  
ve dip derinden bir mehdi alıp çıkaracaktır 

Ey sevgili ... gezdiği dağlar meşeli diye bir şarkı duydunmu sen 
gezdiğin dağlara dikkat et  

bak Adana mersin Hatay dolaylarında  
Adama acıyı şerbet diye içirirler,  
acıyı yudum yudum içersinde  

şerbet sanırsın sen 
biz de şerbet pekmez şurubu,  

onlarda şalgam suyu 
 

bazende diyorum işte  
Bu rüya bitmesin  
Yarında tatil zaten 

" Yarın Tatil, Uyandırma beni Sevgilim, Biraz daha uyuyasım var" 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 7 Nisan 2017 Cuma 
 

Original Kar©glan 
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Senden Başka Bekliyenlerde Var Unutma 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Ey yar bahçemde bir lilium, red lilium var bir haftadır bekliyorum 
Ha bugün açacak ha yarin diye 

Amma benimle birlikte bekliyen, sümüklü böcekler 
Kendi zararlı böcekleride var, açsında yiyelim diye bakıyorlar. 
Hatta daha açmadan yapraklarını kanadını kolunu kemirmişler. 

Ey yar seninle benim durumumda böyle 
Bak seninle birlikte O na hasret gönüller 
yada "o açmasın" diyen düşmanlarıda var 

sen o yari seviyorsan 
ona öyle kanat kol ger ki 
bir an gözünü ayırma ki 

o böcek börtü 
onu daha açmadan yiyip geçmesin 
unutma senin beklediğin kadar 

Senden Başka Bekliyenler de Var Unutma 
 

senmi prensessin benmi prensim bilemem amma, 
ben çok mario oynadım 

prensesi tam kurtardım derken 
bir Başka Levelde prenses yazısı çıkardı 

tam 19 bölüm böyle devam etdi, 
Sen dioyorsun ki tamam benim olacak 
ve Yeni Level başlıyor sevdiceğim. 

Hedefe kilitlenmek bazı şeylerin senin olmasına yetmiyor sevgili 
daha fazla gayret gerekiyor 

 
dün çocuktuk ettahiyatüyü öğrenmek 

ne zordu belki değilmi 
amma bugün kurandan nice sureler ayetler ezberledik 

artık ettahiyatü çocuk oyuncağı oldu bizim için 
amma anla ki ey yar geride kalan her level eskiden zordu, 
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o yüzden muhammed dedi her an yeni level çözün 
 

ve "bir günü, bir güne eşit olan, zarardadır." dedi. 
Hangi liman bize gerdek olacak bilmiyorum amma 

her gün başka limana doğru yol alıyorum 
sana ve bana düşen gayret, 
tevfik ise Allah tan gülüm. 

 
Bedelini ödediğin mi senindir aceb 

 
Bence Bazen bedelini ödemedikleri de çıkar insanın önüne, 

iyi bir arkadaşın varsa 
mesela bugün çaylar benden deyiverir, 

yahutta haydi sana iskender kebab ısmarlıyayım der, 
vede ısmarlar 

sana düşen yemek kalır 
belki bir de Teşekkür. 

Hz isaya isalık doğuştan bebe iken verildi ki 
kuranda öyle beyan ediliyor 

peki isa bunu hak edecek 
daha annesinden doğmadan 
ne yaptıda kazandı değil mi 

bazen acı bazen keder 
ve en sonunda çarmıh 

bedelini hayati ile 
en sonunda ödemiş oldu değil mi 
bazen peşin değil versiyedir hayat, 

bedelini ödeğin ödül 
en sonunda sana piyango olarak çıkabilir. 
Acılar kederler bizi erdirmek için ey yar 
sıcağın koygunu karpuzu tadlandırır 

üzümü ballandırır 
bazı kederler de bizi ham iken 

olgun efendi insan yapar. 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, dd.mm.yyyy 
 

Original Kar©glan 
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Zor Sevdaların Adamı&Zor Sevdaların Kadını 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Bir Alim demişdi ki : Her günah kalpde leke yaptığı gibi, 
her hastalık da gözde bir leke yaparmış, 

senin derdin ne ola ki gözündeki leke bu kadar büyükmüş, 
ben mi yim ki senin derdin acaba diyesim geldi, 

büyük dert yani, 
alsa zor, bulsa zor, kaybetse zor, unutsa zor, hatırlasa zor, 

zor işde yani zooooor çok zor, 
zor sevdaların.... 

Adamı ile 
zor sevdaların.... 

Kadını  
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 9.6.2018 
 

Original Kar©glan 
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Özle Beni Ey Sevgili Yar 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Gecenin tadı gündüz didinip yorulmakda, 
Yorulunca, bir gece olsa dinlensem de olur. 

Yine acıların tadı, tatlılarda gizli, 
Yazın hasreti kışda gizli, 

Sevmenin tadı, hasret çekmekte gizli, 
Özlemek ise, kavuşmanın sırrında gizli, 
Özlemenin tadı, kavuşmakda çıkar, 

Özle ki, 
Kavuşunca, öyle bir tad alasın ki, 

Öyle bir tad, diline dudağına daha hiç dokunmamış olsun, 
Özle ey Sevgili Yaaaar, 
Özle beni, Bende seni, 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 19.07.2018 

 
Original Kar©glan 
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Hayat Hep mi Hak Etmediklerimizi Sunup Önümüze Döker 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Kime sorsam hangi kapıyı çalsam 
içinde kalmış bir ses 

"ben bunları hak etmemişdim" diyor san ki 
ey hayat 
sen bize 

önce hak etmediklerimizi sunuyorsan 
ne zaman hak ettiklerimıze sıra gelecek 

bekliyorum olmuyor 
istiyorum olmuyor 

deniyorum olmuyor 
yok yok yok 

hiçmi iyileri haketmedik be 
herkese karpuz kavun 

bize kelek 
ey felek eyyyy felek.. 

 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 16.09.2018 
 

Original Kar©glan 
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Bana Birşey Bırakmadığının Farkındamısın Sevgili 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Gitmekde senin elinde 
Kalmakda Senin elinde ise 

O zaman 
Bana Bişey Bırakmadığının Farkındamısın Sevgili 

 
Bana Kalan, gitmek istersen, Kapıyı gösterip 

Kapı orada demek 
Kalmak istersen de 

Sevdiğinde 
Seni Sevende 
işte burada 

 
Seçme hakkına sahip olmak güzelde 

Seçenekleri de sen yazdın ise 
O zaman 

Bana Bişey Bırakmadığının Farkındamısın Sevgili 
 

Bana Kalan, gitmek istersen, Kapı orada 
Kalmak istersen de Sevdiğin bir TIK ötede 

Sevgilin de diyemiyorum 
sevgilim de diyemiyorum 

çünkü Seçenekleri de sen yazdın artık 
 

Kalman bir ihtimal ve kader ise 
Gitmende bir ihtimal ve kader 

o zaman 
ya temelli kal 

yada temelli git ki 
benide ardından baktırıp durma 

Bülbüllük kaderimse 
Kartal gibi davranmak bana fayda etmez o zaman 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 26.10.2018 
 

Original Kar©glan 
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Ya Sen Bile Sen Değilsen 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Senin yüzünü görmiyeli baya çok oldu sevgili 
insan sevdiğini görmeyince 

her baktığını o sanmaya başlıyor 
Nereye baksam ayten var ve 

saatler ayteni beş geçiyor olmaya başlıyor 
ve bendede saatler ayteni beş geçiyor sevgili 

ve baktım ki bütün o sen sandıklarım sen değiller 
 

ve bir gün seni, gerçekten seni gördüğüm de 
seni tanimazsam şaşırma çünkü 

yüzünün çizgilerini unuttum seni görmemekten 
seni gerçekten gördüğümde 
Ya Sen Bile Sen Değilsen artık 

 
çünkü ben bile 
o senin bildiğin 

eski ben değilim artık. 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 24.02.2019 
 

Original Kar©glan 
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Yerinde Bulamayınca 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

insan 
veya hut ben 

Aradığımı koyduğum yerde bulamayınca 
kızarım kim aldı ordan onu diye 
ve niye yerine koymadı diye 

 
ve eğer ya aradığım sevdiğimse ve 

aradığımda onu 
yerinde bulamıyorsam 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 02.03.2019 

 
Original Kar©glan 
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Şu Sıralar En Çok Neye İhtiyacım Var Biliyonmu 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Ne yar Ne de Yaren 
şu sıralar Çok Yorgunum 

Bahar Yorgunluğunu atamadım daha 
 

şu sıralar En Çok Neye İhtiyacım Var Biliyon mu? 
Ne yataK NE DÖŞEK 

Azıcık daha uykuya İhtiyacım Var 
Kıvrılıp bir yerde uyumak 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 03.05.2019 

 
Original Kar©glan 
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Şerefe 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Bu Kadeh Şeytandan Hoşlanan 
Çirkefliğinden hoşlananlara gelsin 

En pis en çirkefiniz benin 
mutlu oldunuz mu 

Kimin intkamını kimden kiminle alacağını 
Allah daha iyi bilir 

Şerefsizlerin şerefsizce yaşayıpta 
iyi insanların şerefini namsunu alt üst edip 

Birde Bu dünyada cennet bekleyenlere gelsin 
Ya Meryem gibi iffet abdiesinin iffetini kirletipde 
Namus Kavramını Yeniden Yazan Allah a ne demeli 

ya Yusuf gibi peygambere zina teklif eden Allaha 
o gün zina etmeyen yusufa 

90 sene sonra bayat koca karı züleyhayi karı yapıpta 
o gün yeseydin tazeydi yemedin bugün bayatladı 

sanada lokma bunu yazdım diyen Allah 
Peki Firavun gibi birinin Adam gibi Musa yetiştirmesine ne demeli 
Ya Nuh Gibi Peygamberin Kenan gibi Asi yetiştirmesine ne demeli 

Kimi kime dövdürür kimi kime yendirir bu Allah bildin mi insanoğlu 
Firavunun yatağında Musa besleten Allah 
Nuhun yatağında Kenan besleten Allah 

Burda Allahı unutupda Şeytana tapıp onun yolundan gidenler 
Birde Ahirette Cennet Bekliyenler 

Orada kapının başında sizlerle ve taptığınız Şeytanınızla görüşüp 
hesaplaşacağız bir gün 

Daha açılcak çoook rakılar sövülcek insanlar var 
içilecek sigaralar var 

Şerefe 
iffetsiz Meryemler (iffeti Allah Tarafından kirlettirilmiş) Cennete 

girecekse 
iffet ne peki cennet kimlerin yurdu 
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Şerefli kim Şerefsiz kim 
Şeytan havvayı kandırmadan önce 
Namus diye bir kavram varmıydı 

ilk namussuz Havva ise o da ademi kandırdı 
Anan namussuz baban namussuzken 

Sen kimsin başıma namsulu kesildin dangalak 
Meryem gibi birini "keşke daha önce ölseydimde bunları 

görmeseydim" dedirten Allah 
ne yapmak istedi peki 

Hamuru ekşiten bize maya diye kakılayan Allah kim 
Peki üzüm ekşiyince şarap eden kim 

Züleyhanın bayatlayıp ekşimişini israiloğullarına ana yapan kim 
Züleyha ki kocasını (Firavunu) aldatan yada aldatmaya niyet eden k a 

h p e değilmi 
Peki Züleyha cennete firavun ceheneme gidiyorsa 

K a h p e kim doğru kim o zaman 
firavun kim Musa kim 
Yusuf kim Züleyha kim 

ya namus ne 
şeref ne 

Kim şerefli kim şerefsiz 
Kim mümin kim imansız? 

...... 
Daha anlatan mı 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 27.102020 

 
Original Kar©glan 
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Belkiler Limanı | Aşk Gönlü Olanların Sığındığı Bir Limandı 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Aşk Belkide Akşam aynı yatakta yatıp 
Sabahda aynı yataktan kalkmak değildi 
Aşk Gönlü olanların sığınığı bir limandı 
Dalgaları belkilerden oluşan bir limandı 

ya bu gün gelirse 
yarin görürüm belki 

belki bir gün onunla çay içmeye giderim 
belki yakında sarılacağım ona 

sarılınanca hiç bırkmayacağım onu 
belkiler belkiler 

ve sonu olmayan belki dalgalarının olduğu bir limandı 
 

Bende sevdğimi o limanda sevmişdim 
Belki benim olur demiştim 

Ama gemim battı 
Ne ben o limadayım artık 

Nede gemim o limana sığınıyor 
sevdiğim çoktan terketti beni 

Bende yalnız 
ıssızz gecenin karanlığında 

sigaramı yakıp 
hiç hiçlerimle başbaşayım 

 
yine ince bir ses diyorki 

ya dönerse geri 
sigaram gibi sönmeye mahkum 

bir belki daha 
sevseydi dönerdi 
belliki sevmiyor 

sigaramı söndürüp bir of çekip 
bu limandan gitmek lazım dedim 
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başka liman lazım bana 
buranın dalglarıda denizide bana iyi gelmiyor 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 25.10.2020 

 
Original Kar©glan 
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ÖYLE BiR DÜNYA KUR Ki BANA 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Öyle bir dünya kur ki bana, 
Ben atımı hem bağlamıyayım 

Hemde geri gelince aynı yerinde bulayım 
Ne atım otlanırken yerini terkedip kaybolsun, 

Ne de yabancı birisi gelip başı boş at buldum diye alıp götürsün 
 

Öyle bir dünya kur ki bana, 
Ne Böcek Çiçekten,Ne Çiçek böcekten, 
Ne Dağ Denizden, Ne deniz Dağdan, 

Ne Toprak yağmurdan, ne yağmur topraktan, 
Ne Kurt Koyundan Kuzudan, Ne Koyun kuzu Kurttan, 

Bir Zarar Ve Ziyan görsün. 
 

Öyle bir dünya kur ki bana, 
Ben eşimi salıvereyim 

otlansın avlansın tavlansın gelsin, 
Ne ben ona 

Bu gün ne naneler yaptın diye sormak durumunda kalan 
Ne de o bana sorsun, 

Ne ben yokken, nede ben varken 
Ne o benim, ne de ben onun hakkına girmiş olmayayım 

 
Öyle bir dünya kur ki bana, 
Bütün çoukların, herkes 

hem anası hem babası, hem dedesi hem ninesi, hem kardeşi, hem 
dostu, arkadaşı olsun. 

O Çocuklar, öyle büyüsün ve büyürken 
Ne anasından, ne babasından, ne kardeşinden, ne dedesinden ne 

arkadaşından,… 
Bir zarar ziyan görsün. 
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Öyle bir dünya kur ki bana, 
kimse kimsenin hakkına, hukukuna, malına, 

dinine, imanına, namusuna,devletine,milletine,… 
işine, eşine, parasına, kızına, oğluna,… 

Göz dikmesin. 
 

Ne adaleti kırka yarıp bölüp inceltip koparalım, 
Nede büyütüp başımıza taç yapalım 

Hak hukuka, 
Hukukda hakka(Allah,a) bağlı olsun. 

 
… 
… 
 

Ey insan 
Kurabilirsen böyle bir Dünya 

Ben O dünya da Mehdiliğe adayım. 
Ben o dünyada bırak padişahlığı 
Halktan birisi olmaya da adayım. 

isdeğim arzuladığım, hayalimdaki dünya böyle bir dünya ama, 
Böyle bir dünyayı, ne benden başka isteyen var, 

Ne de böyle bir dünya var. 
 

Çünkü öyle bir dünya 
Dünya değildir artık, 

Orasının adı cennettir Çünkü. 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Şiirleri 
 

Başağaçlı Raşit Tunca 
 

Schrems, 16.06.2021 
 

Original Kar©glan 
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Hazreti Muhammed Benim Peygamberim 
 

Hazreti Muhammed benim peygamberim 
Selam ve Selamet sana ve senin ehline olsun. 

Senin isminin geçmediği  gün yoktur benim evimde, 
Dilim Söylemese bile, 

Elim kolum sünnetlerin le dillendirir seni. 
Sen gösterdin bana yolun güzel olanını, 

Ben iman ettim sana, 
Ben yaparım duyduğum kadarını, 

Sabah kalkar seni anarım, 
Gösterdiğin gibi namaz kılar dua ederim, 

Akşam yatmadan Seni anar, 
Sen nasıl dua ettin ise. öyle dua edip  

Sen nasıl yatıyor idiysen 
Ben de öyle yatarım. 

Yemen'in edebini Senden Öğrendim, 
içmenin edebini Senden Öğrendim, 
Giymenin edebini Senden Öğrendim, 

Gezmenin bile edebini senden öğrendim. 
Ya Sen Olmasaydın! 

Bu garip Raşit 
Bunları nereden bilecekti, 

Belkide Seni bilmeyenler gibi,  
Edepsizin  ve yolsuzun birisi olurdu. 

Seni yaratana, 
Bize peygamber yollayana, 
Hamdler Teşekkürler olsun. 

Senin sünnetini bizlere kadar iletene, 
Selamlar sevgiler olsun. 

Seni bilip yoluna girenler insandır, 
Seni bulup bilmeyenler, 

insanlığa ermeyen hayvandır. 
insan olmanın kıymetini bilen, 
Onu hiçbir şeye değişmez, 
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insan olmanın kıymetini bilmeyen, 
Padişah olsa muradına ermez. 

 
Bir Karaoglan Raşit Tunca Şiiri 

ilahi Tarzı 
 

Raşit Tunca  
Schrems, 12 Eylül 2021 saat 10.25 

  



©Raşit Tunca Ktapları 
 

 
538 

 

 

     
 

Karoglan Hoca Başağaçlı Raşit Tunca’nın Sözleri Özdeyişleri TEXT 
Halinde 

 
Bu bölümümüzde Raşidi Tarikatı’nın Kurucusu 

 
Karoglan Hoca Başağaçlı Raşit Tunca’nın 

 
Sözlerini Özdeyişlerini 

 
Text Yani Yazı Halinde Paylaşacağız. 

 
Kar©glan 

 
Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 31 Temmuz 2021 Cumartesi 
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I. BÖLÜM 

 
 

O-o____________________o-O 
 

“Har, hara atıldığında, harira olur.” 
 

(Karoglan sözü 20.02.2019) 
 
 
 

Manasi : Ateş ateşe atıldığı zaman, Ateş ateşten zarar görmez, Ateş 
ateşle zaten, daha kuvvetli ateş olur, kötü kötü ile birleştiği zaman, 

daha kuvvetli kötü olur değil mi? 
 

O-o____________________o-O 
 

Yüzme bilmek Denizden çıkmana fayda vermez, taaki yüzme 
biliyorsan, denizedee düştüysen, ellerini, kollarını, ayaklarını 

çırpacaksın, ve birde tutuncak dal bulacak, tutunup çıkacaksın. ilimde 
böyledir, bir ilmi bilmek fayda etmez, taaki, onu hayatında tatbik 
edesiye, dinde böyledir, din bilmek imanını kurtarmaz, taaki, ne 

zaman, bildiğin öğrendiğin dinini hayatında tatbik edip, yaşadın, o 
zaman belki kurtulursun. 

 
 

(Schrems, 01 Aralık 2019 Pazar Sabah 05:57) 
 

O-o____________________o-O 
 

Ben Raşit Tunca, Tanıştığımız için memnun oldum. Raşit Arapça bir 
isimdir. Başöğretmen yahut en yüksek öğretmen demektir. Her 
öğretmeni öğreten başka bir öğretmen olduğu gibi. En yüksek 
öğretmeninde, Yani benim de, bilmediklerimi öğrenmem için, 
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Öğreten bir Allah’a ihtiyacım var yani. 
 
 

(NOT: Her Öğretmen Öğreten değildir, Her Öğreten de Öğretmen 
değildir, bazen bir karga bile öğretebilir Kabil gibi birisini) 

 
Karoglan Sözü 23 Aralık 2019 Pazartesi Saat 18.:37 

 
O-o____________________o-O 

 
 

Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için. 
 
 

Sadece isa dan sonra 2000 Küsür Sene Geçti Bu Dünyamızın Böyle 
Mamur Bir Hale gelmesi için. 

 
Allahda sen ben gibi o kadar salak değil ki, bunca emeği zayi olsun. 

 
Amma yapacak başka çare kalmayınca? 

 
KIYAMET TE Buna Hakeza!!! 

 
ALLAH a da NEDEN BU KADER VE YAZI VE KIYAMET Diye Suçlanamaz 

 
Bu dünyayı bizler cehenneme çevirenleriz!!! suç Allah da Değil 

 
Hiç değillllll…. 

 
 

“Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için.” 
 

NERDE BENDE O CESARET 
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(Schrems, 07 OCAK 2020 SALI Sabah 02:06) 
 

O-o____________________o-O 
 

“Elmanın özü bozulmadıysa, 
 

Nereye dikersen dik, 
 

ister Afrika, ister Amerika, isterse Türkiye, orada Elma dalı olup 
 

güzel elmalar verir. insanda özünü bozmadıkca, 
 

ister Mekkede Kabede olsun, isterse Amerikada, ister küffar ilinde 
olsun, isterse yapayalnız bir dağda olsun, 

 
Rabbini bilir ve bulur, 

 
Rabbinin emrine uyar, ondan zehir ve zulumet değil, huzur ve selamet 

meydana gelir.” 
 

Schrems, 09.11.2014 Pazar 
 

O-o____________________o-O 
 

Bütün Köpekler, Yani Düşmanların Peşine Takıldıysa, Ardına 
Bakmadan Koşmak İşe Yaramaz. Dönüp Birinin Leşini Sermek 

Lazımıdır. 
 
 

Schrems, 11.02.2014 
 

O-o____________________o-O 
 

Gafil Olma Ey insanoğlu! 
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Dalda Çekirdek Gizlidir. 
 

Rabbim Dalın Olgununun içinden Çekirdek Çıkarır. 
 

Çekirdeğin Olgununun içinde de Dal ve Ormanlar Saklıdır. 
 

Yani içde Dış, Dışda da, iç Gizlemiş Yüce Rabbim. 
 

Schrems, 13.07.2014 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Hz. Ömer Gibi Evlat Katilini, En Büyük Adeletli Bir Hakim Haline 
Getiren, Bu iman Cevheri Ne Olaki Acaba? 

 
Öyleyse Bu iman Nedir ki! 

 
Nasıl Oluyorda, Taşı Toprağı Tenekeyi Demiri, En Degersiz Sanılan Bir 

Şeyi, Saf Altına Çeviriyor. 
 

işde O iman Denen Cevher, Rabbimizin Her Yarattığının içine 
sakladığı, 

 
Öz Denen Asıl Benliği Bulup, O nun Marifetlerini Ortaya Çıkarmaya 

Denilir. 
 

Ve iman Kemaline Ermezse! 
 

Yani Sen Özünü Bulup Kendini Bilmezsen, 
 

ilim Sana Fayda Vermez! 
 

Schrems, Tarih Bilinmiyor 
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O-o____________________o-O 
 

Allah Rahmandır, yani Baba ve er konumunda, 
 

ve Rahimdir, Anne ve dişi konumunda, 
 

Eğer Sevmek önemli ise senin için, 
 

Rahman tabiatlı olursun, yani Baba konumunda olursun. 
 

Eğer sevilmek önemli ise senin için, 
 

Rahim olursun, yani Anne tabiatında olursun. 
 

Tercihe açıkdır bunlar, yani sen kadın olmayı mı tercih ediyorsun ki, 
 

Sevilmeyi ve alta inmeyi mi, toprak gibi verimli olmayı, 
 

Yoksa Baba gibi gökte ve üstte olmayı mı? 
 

Bazen yağmur bazen şimşek gibi!!! 
 

Haydi Sen Söyle Şimdi 
 

Sevmek mi Önemli? 
 

Yoksa Sevilmek mi? 
 

Schrems,13.07.2014 
 

O-o____________________o-O 
 

Happy Thanksgiving, işde Şükran günüde bizim, 
 

Rabbimize teşekkür etme, verdiği nimetleri anıp, O nun rahmetini, 
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bereketini yad edip teşekkür etme gecesidir. 
 

Ve bizde Muhammed in yolundan gidip, Müslamanlara Tavsiye 
ediyoruz ki: 

 
Vallahi bu adet Müslamanlara diğer Din Kardeşlerimizden daha çok 

sevimli olup, yapılması ve tatbik edilmesi gereken, ve diğer 
ümmetlere verilmiş güzel bir öğreti ve bayramdır. 

 
Müslümanlık güzel olan hicbirşeyin karşısında olmaz. 

 
Schrems, 02.12.2014 Salı 

 
O-o____________________o-O 

 
Hayat Tecrübedir! 

 
Hayat insana: 

 
Seve Seve, Sevilmesini 

 
Söve Söve, Sövülmesini 

 
Döve Döve, Dövülmesini 

 
Yene Yene, Yenilmesini… 

 
 

KehrWerti = Degiş Ton Ton 
 
 

Sevile Sevile, Sevmesini 
 

Sövüle Sövüle, Sövmesini 
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Dövüle Dövüle, Dövmesini 
 

Yenile Yenile, Yenmesini… 
 

Öğretir. 
 
 

Schrems,13.02.2020 Perşembe 
 

O-o____________________o-O 
 

Bir insanın günümüzdeki ortalama Ömrü, 90 ile 100 sene iken, 90 ile 
100 seneye sabredemeyen Leyla ile Mecnun, Hayatlarına son verip, 
ölüm şerbetini içip, birlikte olabilecekleri başka cennete gitmişler, 

ama onlardan 2000 sene sonra, Mehdi vakti kalkmışlar kıyam 
etmişler, ve artık Leylan ın ki Mecnun, Mecnun ki Leyla olmasada, Her 
Leyla nın ve Mecnun un (Yani Sevdalıların Aşıkların) bir sevdiği ve elini 
tuttuğu yastığında yatağında yattığı bir Mecnun u, Mecnun larında bir 
Leylas ı var artık. Amma işte doksan seneye sabredemeyen, canına 

kıyan, böyle ikibin sene sabretmek durumunda kalır. 
 

Schrems, 16.02.2020 Pazar 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Leben ist nicht immer Geradeaus” 
 
 

“Hayat Hep Dümdüz Gitmiyor”  
 

Schrems, 10.03.2020 Dienstag 
 

Original Kar © glan Sözü 
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O-o____________________o-O 

 
 

Gecenin vakti dolunca, gündüz göreve girmezse, yine yaz bitince 
sonbahar, sonbahar bitince kış göreve gircek ki, bu mevsimler 
düzende olsun, mevsimler düzende olursa bitkiler hayat bulur, 

bitkiler hayat bulursa, önce oksijen olur, sonra meyva sebze yiyecek 
giyecek olur. çark çarka bağlı, çark çarka bağlı. 

 
o zaman siyah ile beyaz ZIT, 

 
siyaha beyaz ol demek olmaz, beyaza siyah ol demek de olmaz, zaten 
dünyanın bir yarısı yazken, diğer yarısı kış, bir yanı geceyken bir yanı 

gündüz. 
 

Öyleyse sen hakkı içinde ara, öyle semalarda arama, hak sende, 
seninle hem hal iken, 

 
senin arşlara semalara çıkıp Muhammed ve Allah araman 

hotfuruşlukdur. 
 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 02.12.2014 
 

O-o____________________o-O 
 

Mikrobu ben bala bandıran, tertemiz saf suyla yıkayan, süte 
bandıranda, temiz olsun, müslüman edip imanlı olsun demek olmaz, 
mikrop ,mikrop suretinde yaratıldığı çin mikroopdur onu yıkamak 

suya bandırmak, süte bandırmak, altına bandırmak, 
 

kalay sürmek temiz yapmaz. o yaratılış itibari ile kötü ve mikrop ve 
şeytan askeri ve hasta edicidir. onu sen rahmete boğup 
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temiz yapamazsın. Osmanli gibi IŞID gibi kılıçlada müslümanlık olmaz, 
olmadıda zaten. Rabbimin yasalarına aykırı niye şeytan bunlarca sene 
imana gelip tertemiz olmadı o kadarmı akılsız, halbuki o Allah ı gördü 

ve biliyorken, o iş için halkolduğundan dolayı 
 

görevi siyah enerji kendinin dediği gibi cehhennemin hatipi olarak 
halkolmuşken, 

 
gel şeytan iman et demek ahmaklıkdır. 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 02.12.2014 Salı 

 
O-o____________________o-O 

 
 

Ey Gençler Evlenmek için öyle kendinize beyaz atlı prens, 
 

veya dünyayı kurtaran adam, veya 9 kollu ahtapot anne aramayın. 
 

sen nesinde eşin ne olacak, habilin düşdüğü hataya düşüpde bu 
çirkin, ben bunla evlenmen deyipde, 

 
güzeli alıp kaçıp, sonrada katil olmayın. Yusuf ki Güzelliği dillere 

destan, ve Yusuf gibi en güzel birine, firavundan düşme ikinci el araba 
gibi, ikinci el züleyhayı eş ve hanım yapan Allahı düşün sen. Yusufdan 

dahamı güzelsin de, birinci el porsche araba istiyon. 
 

Buna inanmadinsa ! vallahi iki cihan onun icin halkolmuş olan 
Muhammed dahi, Hatice gibi ikinci el araba aldı, ve o yirmibeş 

yaşındayken 
 

ona KIRK yaşında kadın hatun oldu. sevdimi vallahi çok sevdi hemde 
ayrılmasi bile ona çok koyduç 

 
Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 06 Ocak 2015 Salı 
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O-o____________________o-O 

 
YERiM LAN SENi DiBiNiDE SIYIRIRIM 

 
Karoglan 13.01.2015 

 
O-o____________________o-O 

 
Ses Frekansı Demek 

 
Ses Melekeleri Demek Aura Demek senin yaydığın Görüntü frekansı 

(meleği) demek Ve o yüzden ağzımızdan çıkana ve 
 

elimizden kolumuzdan çıkanlara Dikkat edelim ki melekler doğuyor, 
 

Ya iyi melek ya kötü melek ve Muhammed o yüzden misvak tavsiye 
etdi ki ses melekleri temiz bir ağızdan doğsun diye. Onlar, Ruzu 

mahşerde size şahitlik edecekdir. 
 
 

Karoglan Schrems, 06 Ocak 2015 Salı 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

HAK NOTASI 
 

Kalbindeki Hak Notasını duymayanın, Dilinden Hak Söz Dökülmez 
 
 

8 MART KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 
 

O-o____________________o-O 
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Sen Bir Kız Çocuğu Olsaydın, Sana Nasıl Davranılmasını isterdiysen, 

Kadınlara ve Kızlara öyle Davran. 
 

Sen Bir Genç Kız Olsaydın, Sana Nasıl Davranılmasını isterdiysen, 
Kadınlara ve Kızlara öyle Davran. 

 
Sen Bir Anne lolsaydın, Sana Nasıl Davranılmasını isterdiysen, 

Kadınlara ve Annelere öyle Davran. 
 

Sen Bir Büyük Anne Olsaydın, Sana Nasıl Davranılmasını isterdiysen, 
Kadınlara ve Ninelere öyle Davran. 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Baharda uyulması gereken genel kural! 
 

«innel hasenâti yğzhibnes seyyiât >> Kötülükleri iyiliklerle savma 
zamanı. günahları sevaplarla silme zamanı, 

 
yani ellerimizi sabunla yıkama, gönüllerimizi tövbe ile yıkama zamanı 

 
Baharınız mübarek olsun ey Mehdi Cemaati 

 
O-o____________________o-O 

 
Kurana hürmet ekmeğe hürmet, onu başının üstüne koymak değildir. 
5 katlı apartmanın üçüncü katında, kuranı duvarın en üstüne assanda 

dördüncü kattaki, onu ciğniyor demek olmazmı, Afedesin bir de 
üstünde tepiniyor tikiniyor olmazmı, kuranı sen kalbinin en yüksek 
makamına koy, orda o yüksekdedir, Yoksa duvarda yükseğe asmak 
değil, ona hürmet etmek demek yani. Ekmeği ayağının altına almak 
edebsizlikdir, amma bilmeden yere dökülmesinde mahzur yok, onu 
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başının üstünde tutmak için değil yemek için yaptın, ve yedin yarısı 
içinde yarısıda tuvalete gitmedi mi, hani başında tutacakdın onu, Yani 

biraz tefekkür etmek lazım . 
 
 

O-o____________________o-O 
 

En iyi dostluklar bazen çetin bir kavganın ardından doğar. Hani Hz 
Ömer Muhammedi öldürmeye gidiyorum, kavga etmeye gidiyorum 
diye gitmişdide, sonunda varasiya usukdu, sonundada müslüman 

olup muhammedin en iyi dostu olmuşdu ya. Dünyanın bu 
karmaşasıda gösteriyor ki aynı bir doğum sancısı çeker gibi acılar 

içinde kıvranıyor, 
 

Her doğum acı sancıların ardından gerçekleştiği gibi , dünyanın 
MEHDiYi Bulup bilmesi, Onun güneş gibi doğmasıda işde bu sancıların 
sonucu gerçekleşen doğum ile olacakdır. işde böyle, Allah kavgadanda 

rahmet yaratırmı, hiç şüphe etmeyin dilerse yaratır. 
 

Karoglan Raşit Tunca – 1 Nisan 2015 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Erken Kalk ki Evde Senin Borun Ötsün 
 

Ey evde borusu ötmiyen kılıbık horuzlar veya ördekler, yeniden 
doğduğunuzdada kılıbık olmak istemiyorsaniz, 

 
hayata erken başlayın, Ve Ezanla birlikte kalkıp namazınızı eda edin, 

ve eğer evde kılıyorsanız, ezan okuyup kamet getirin ki, 
 

erkenci horuz olun. Evde sizin borunuz ötsün. Horuz olupda, birde 
çiftliğinde eğer, horuz değilde tavuklar ötüyorsa, onlardan horuz falan 
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olmaz, ancak kılıbık ördekler olur. 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 20 Mayıs 2015 Çarşamba 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Takva yani yakın bilgisi nedir deyince: Mesala TIB okuyup Doktor 
hemşire 

 
veya saglıkcı olan birisi, Allahın şafi ismine yakınlık gösterip, ve Allahin 
nasıl şifa verdiğini yakinen bilen kimse olduğundan doktor, mesala 
çiftci Mehmet amcadan, bu şifa verme ve doktorluk ilmince ondan 
üstündür, Ammaaaa Çiftci mehmet amcada, Allahın bir başka ismi ve 
sıfatına mazhar olup, o da Allahın o ismi olan, ekmek biçmek, ve yani 

mesela, buğday ekmek, domatis yetiştirme, veya 
 

zeytin aşılama ilminde yakin bilgisine sahip, ve Allahın o ilminden 
nasip alıp, o ilmini yakinen bilmekde, 

 
ve böylece o da doktor Vedat beyden, o konuda daha bilgili, ve ondan 

o konuda üstündür. 
 

Ve Her Telden çakmak, her iş elinden gelen birisi olmak demek, 
Mehdi ahlakı demişdik, ve onun böyle 

 
her ilimden biraz biraz çakması bilmesi demek, çok fazla yakin 

bilgisine sahip olduğunu gösterir ve 
 

Hz Alinin dedigi “Damdan düşenin halini, damdan düşen bilir.” 
 

sözü bunun açıklamasını anlatmış oluyor. , marangozun halinden, 
marongoz anlar, doktorun halinden doktor, ve yine Damdan düşenin 

halinden de, damdan düşen anlar yani. 
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O-o____________________o-O 
 

Karbon salınımı fazla diyenler, neden ağaç dikmez ki! 
 
 

“Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için.” 
 

Schrems, 20.02.2019 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

sevenlerin ayrilmasi tekrar bir araya gelmesinin manyetik alana etkisi 
 

fark elektrik yüklü iki parçacigin olusturturdugu manyatik alani alana 
degistirtirdigmizde büyük bir güçle birbirini çeken bu iki manyetik 

alani koparabiliriz. 
Fakat onlarin çekim alani hala devam ettigi için en yakin mümkün 

olan yerden tekrar birlesip yeni bir manyetik alan olusturacaklardir, 2. 
defa kirmaya çalistigimizda Eger bu manyetik alanin yönüne ters ise 

1. def daa kirmaya çalistigimiz gücün en az 2-3 kati daha enerji 
ihtiyacimiz var ki bu seferki birlesmeyi parçalaya bilelim. bu manyetik 
alan ortaya dogru Çekim kuvveti daha kuvvetli, kenarlara dogru zayif 

fakat daha genis bir alana yayilmakta her ne kadar dis kenardaki 
manyetik alani kirma mizdaki enerji ihtiyacimiz az olsa da onu tekrar 
birlesme ihtimali daha çok ortadaki manyetik alanin ise koparmasi 
daha zor. bunu 2 sevgili ile tarif edersek Insanoglu iki farkli elektrik 

yüklü canli kadin ve erkek eksi ve pozitif yüklü iki canli ve bunlar 
birbirini çeken cinsten Çünkü zit Kutup iste Sevgililerin asik olup 

birbirine yaklasmasi ve kavga edip ayrilmasi dünyamizin günesten 
uzaklasmasi veyahut günese yaklasip yazi olusturmasi günesten 

uzaklasip kisi olustu gibi ayni sistem manyetik alan bunu 
gerektirmekte. Tarih: 5 Mart 2020 Persembe saat 11.55 Karaoglan 

Rasit Tunca teorisi.. 
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Schrems, 05.03.2020 
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II. BÖLÜM 
 

Herkes, Kainata Baktığı, Penceresi Kadar Görür. 
 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Karbon salınımı fazla diyenler, neden ağaç dikmez ki! 
 

Çünkü ağaçların ekmeği aşı karbondioksit, onlar karbondioksit ile 
beslenirler, karbondioksit yiyip içen birisini diktiğimiz zaman, Karbon 
salınımı azalmış olacaktır, başka bir çare aramaza gerek yok. Allah 

doğada bunu böyle düzene sokmuş ken, Başka çare aramak 
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ahmaklıktır. Eğer Karbon salınımı azaltılırsa bu sefer ağaçlar aç kalır, 
aç kalan ağaçlar kurur ölür, Kızıldereli sözündeki gibi, son ağaç 

kuruduğunda, son kuş öttüğünde olur Dünya. 
 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Schrems, 8 Nisan 2020 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Türkiye Bölgesinde elmanın iyisine, 
 

Amasya elması denilir, yine tuzun iyisi Himalaya tuzu diyorlar, yani 
himalaya tuzu diğer 

 
tuzlara on basıyor, yine kayısınin iyisi Malatya kayısısı, karpuz 

Diyarbakır, yine kavun 
 

Kırkağaç, yine portakalın iyisi Washington, Kirazın iyisi Napolyon, yani 
yer konum ve Lakab, yani soy ve Özsoy Irkcılık değil, biz Washington 

portakal isteyince portakalın iyisini yemek istiyoruz da, öyleyse 
insanlarda yerlerine 

 
bölgelerine göre farklı özellikler gösterip. kendi türlerine göre üstün 
IRKLAR vardır, Yani ARISOY DURU soy zinciri, seyyidlik veya Şerriflik, 

 
yani soyu muhammedin Hasan ve Hüseyin koluna dayananlar, yani 

Ozsoy, yine portakalın, 
 

ayvanın, incirin ve kirazın üstün IRKININ olmasi demek, her türün 
kendi türüne göre üstün olanı demek, yine soyu isaya dayananlar, bir 

tür, ve onların içinde bozulmuş karişmiş olanların yanında, ırkını 
soyunu korumuş olanlar ,yine 

 
o peygamberin Irkının seyyididir, yine soyu Luta dayanan ,yine soyu 

musaya dayanan, yine soyu Haruna dayanan, veya soyu Yakuba 
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dayanan 
 

gibi, her tür ve ırk bir peygamberi temsil eder, ve o peygamberin 
seyvidi olanlar, o ırkın üstünüdürler 

 
 

Schrems, Tarih Belli Değil (Vaazlarda Mevcut) 
 

O-o____________________o-O 
 

Bazen Yalnış Yapmak – Hata Yapıvermek 
 

Doğruyu ve Gerçeği Bulmanın ilk Basamağıdır. 
 

Schrems, Eylül 2015 
 

O-o____________________o-O 
 

Nefis Sadece Açlıkla Terbiyet Olacak Olsa O Zaman Allah Ateş 
Cehennemini Beyhudinemi Halketti 

 
Ateş ile Adam olcak olanı açlıkla terbiyet edip adam edemezsin Açlıkla 

Adam olcak olanıda ateşle hastalıkla adam edemezsin Hastalıkla 
yoklukla adam olcak olanıda ne ateş ile ne soğuk ile adam edemezsin 

 
istidat meselesi Azizim istidat 

 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca  
 

Schrems, Tarih bilinmiyor (Vaazlarda Mevcut) 
 

O-o____________________o-O 
 

Hz. Ademi Yeniden oluşturmak VOLTRANI Kurmağa Benzemez, 
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O nun Dağılan Parçaları Bütün insanlıkda SAKLI 

 
iNSAN OĞLU TOPRAK OLDUN YERYÜZÜNE DAĞILDIN 

 
Yine Hz. Muhammed in Parçaları Bütün Müslümanın Diyenler. Yine 
Bütün HIRISTIYANIN diyenler Hz. iSA Parçaları demekdir. Bütün 

museviler de Hz. MUSANIN Parçaları yine. 
 

O ZAMAN BU DÜNYADAKİ KAVGA NİYE? HIÇ MUHAMMED 
YERYÜZÜNE GERi GELSE iSA iLE MUSA İLE 

 
KAVGA EDER Mi? – UYAN EY İNSAN 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

 
Schrems, 8.12.2015) 

 
Original Kar © glan 

 
O-o____________________o-O 

 
 

Hele o Beklemeye Tahammülü Olmayanlar Yokmu , Bütün Düzeni 
Onlar Bozuyor Zaten. 

 
Zaten En Son Gelip Kuyruğa Katılmışdır. Sabırsızlıkları ve ihtirasları 

Yüzünden, Hep Araya Kaynak Yapıp, En Öne Geçmek isterler. 
 

Schrems, 02.05.2020) 
 

Original Kar © glan 
 

O-o____________________o-O 
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imama okumada yasak olan sonra geleni öne alıp birinci öncü rekatta 
okuyptda sonraki rekatta da önceki gelni okumak yoksa kimse imam 
sirayi bozmadigi takdirde hangi sureyi dengeli sureyi ne zman hangi 

nmazda kiminle okuyacagina karar vermez ona imam kendi karar 
verir. yasagin biriside hataen olmadikca sondaki nas suresini ilk basta 

okuyptda sonra okucaka baska sure bulmayinca bastan brini cekip 
okumak eger hataen okudnsa zaten ypacak bisey yok artik alcan koca 
öküzün birini kücük düvenin ardina koycan yani barkara suresini sona 

koyup nasi basa almak gibi, amma iste ben öyle ypüarsam araya 
kaynak yapilmasina müsade edersem sirdaki bekliyien o kdar usre ve 

hatunlar tekma tokat imami dövler len biz esekbasimiyiz burda 
dmezler mi amma ben istersem dah sona glmen iza cae okuyup 

sonrda en sondaki nas suresini okuyveririm degilmi amma o zmanda 
nas ile felaki sevdiginden ayirmis olmazmiym oda olmaz o zman ne 

ypmak lazim bu ikiliyide ayirmamak lazim ikili len önce bu iki sureden 
uzun bir ayet okuyuip melsela yasin suresi birinci sayfayi okuyup 

sonrda nas felak okumak lazim ikinci kurla sonra ounan ölnce 
okunandan uzun olmamali yani velhasil araya kanyak yapma mselesi 

den girsem bile iki saat vaaz ederin ilen 
 

Karoglan Sözü 
 

NOT: Buda böyle kalsin düzeltme falan yapmaycan LEN 
 
 

02.05.2020 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Bilmediğim her şeye düşmanım Allahım, isyanım ondan.” 
 

(Schrems, 11.05.2020) 
 

O-o____________________o-O 
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Tamam dediğin güzelde sofi salihlerle birlikte olmak ile hal geçer de, 
tamam güzel sofi olmuşsun gari amma! ismaillik avcılık gerektirir sofi, 
Salih kul olmak hep evde sohbette oturmak değildir, belki Ahmet el 

Bedevi gibi hep damda dururken görürler seni ama, onun gönlü hangi 
dağdadır bilemezsin sen, amma ava giden ayılarla kaplanlarla 

kurtlarla olur bazen gülüm, bir kuş avlamak için bir ördek avlamak için 
bir tavşan…. bazen kurtların arasına gitmek lazım, olurda olur bir av 

avlar eve dönersin, yada olurda olur, bir kaplana av olursun, ölün bile 
eve dönmez, evde oturarak rızık ayağına hep gelmez, zor sofi zor, 
soflerlerin hepsi size ayağıyla gelmedi, Tarikat alıpta evine dönen 

sofiler, bir adam avladı, iki adam avladıda, onlarda size öyle geldi, avcı 
sofi olmak lazım sofi, Sofi carşıda pazarda olur internette olur,…. 
amma kalbini kendini allahını peygamberi kaybetmeden, gönlünü 
kaybetmeden, avlanmak lazım. Ashab avlanmasaydı, bu kadar 

müslaman nereden olcaktık sofi, hep ashab kendi arasında otursa 
dursaydı, üç beş müslüman ile kalırdık, bu din de diğer peygambelerin 

ki gibi olurdu değilmi güzel sofu!!! 
 
 

Güzeli yaymak içinde, önce senin çok güzel olup, o güzellikleri 
üstünde tatbikatlı göstermen lazımki, görenlerde beğensin yapsın 

değilmi sofi! 
 
 

(Karoglan Sözü : Schrems, 12 Mayıs 2020 Saat Avusturya Saati ile 
13:55) 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Yaralı Aslan, Acısından, En Yakınındakileri Isırmaya Başlar. 
 

(Karoglan Sözü : Schrems, 25 Mayıs 2020 Saat Avusturya Saati ile 
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14:56) 
 
 

O-o____________________o-O 
 

“Yaralı Aslan Uzanabildiği En Yakınındakileri Isırmaya Başlar, 
 

ilk Önce Seni Isırmalarım Ondan Lo..” 
 
 

(Karoglan Sözü : Schrems, 04 Haziran 2020) 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Sabahın Doğusu Akşamın Batısı Olma Yolundadır” 
 
 

(Karoglan Sözü 06 Haziran 2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

“Main Controlor ist God” 
 

“Hauptkontrolleur ist Gott” 
 

“Gerçek kontrolcü Tanrıdır” 
 

(Karoglan Sözü 18.06.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

Mucize ve keramet, sadece şüphesi olanların, şüphesinin ortadan 
kalkması için lazım olandır. Amma eğer yaptığım keramet ve mucize, 
sizi inanmak yerine dahada inkara ve düşmanlığa götürecekse, neden 
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göstereyim ki artık öyle bir mucize ve kerameti, gerek var mı? artık 
giderim, mucizesiz kerametsiz, iman edip inancak, tek bir adam varsa 
bile, ona zamanımı harcamak, milyonlar la ugraşmakdan daha kolay 

ve iyidir. 
 

20 Haziran 2020 Cumartesi 05:59 
 

O-o____________________o-O 
 

Maneviyat Alemi ile o (Reality Fizik Alem ve Görünenler) farklı 
kulvarlar gülüm. Sen benim gözüm ile bakamazsın olaylara. Benim 

gözüm benim gülüm, sen in gözün ve gönlün de sen in gülüm. Sen de 
gönlünü gözünü aç öyle bak olaylara. 

 
 

(Karoglan Raşit TUNCA Sözü) 
 

O-o____________________o-O 
 
 

Schrems, 23 Haziran 2020 Enes bin Malik in hapisden kurtuluşu 
Belçıkadaki Bir arının özgür kalışı….  

 
O-o____________________o-O 

 
“Mevsim Kışa Dönünce, Karpuza Ne Hacet” 

 
(Karoglan Sözü Schrems 02.07.2020) 

 
O-o____________________o-O 

 
 

“Ocaktaki köz sönüp bitince, Küllere muhtaç olur insan” 
 

(Karoglan Sözü 02.07.2020) 
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O-o____________________o-O 

 
 

“Koynuna verdiğimiz bir damla közümüzü söndürmeyenler kazanır 
Ahiretimizi” 

 
(Karoglan sözü 02.07.2020) 

 
O-o____________________o-O 

 
“Benden Gitme Gülüm, Benim dediklerim içinde, benden uzaklaşıp 

gidenler, pişmanlık içinde geri dönmek zorunda kalırlar. 
 

Benden gitme ki pişman olanlar takımından yazılmayasın !!! “ 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü [MHD] Schrems ,18.07.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

Seveceksen Adam gibi seveceksin demek olmaz, kadın kadin gibi 
sevcek, adam da adam gibi sevecek, sevmeninde erkeği ve dişisi 

varmış be hayat(GLM) sevmesini bilmeyenlere ders olsun! 
 

Züleyha iken Yusufluga Soyunmayacaksin 
 
 

18.07.2020 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Onlar ağlar Biz Güleriz, Biz ağlarız Onlar Güler.” 
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Not : Yani Ağaçlar ile Cennetekilerin Hali dir Bu. Yağmur yağması ve 
güneş açması hali yani. 

 
O-o____________________o-O 

 
“Ustasına, işin Ehline, O iş Kolay. O iş, işin Ehli Olmayana Zor” 

 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü [MHD] Schrems ,25 Temmuz 
2020) 

 
O-o____________________o-O 
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"Herkes ağırlığınca okka eder, boyunca da metre eder" 

 
 

“Ben Kulun Zannı gibiyim” 
 

yani beni iyi bilirse iyi kötü bilirse kötüyüm manasi olmaz mı? 
 

insana Allah özgür irade vermiş özgür denemez ama cüzi irade 
vermiş, yolunu kendisi seçsin diyede yol vermiş, yol var cennete gider, 

yol var çukura cehennem çukurana gider. 
 

Normal insanlar avam denen takım, ya önünü, ya evini, ya sokağını 
aydınlatırken, peygamberlerin izini takip edenler ise, peygamberin 
yolunu aydınlatırlar ki, arkadan gelenler çukura düşmesin diye , 
peygamber ve gercek veliler, Allah dostları da bir yol çizdiler ise 
güneşler ve aylar gibi o yoldan geçeçek herkesi aydınlatırlar. 

 
Kimse kimsenin fikrine gem vurma hakkına sahip değildir, velev ki bu 
bir ateiste bile serbest bırakılmışken, sen kim oluyorsun ki dangalak 

yol kesen harami, yoluma pusu kurupda, o yoldan gideceklerin yolunu 
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kesiyorsun. Defol git ve kendi çöplüğünde öt. Ey insan beni 
kömürcüye sorarsan, onun elinde kantar vardır, beni kefeye koyunca, 
ya abartırda abartır tonlar eder der, yada beni bilmeyen kömürcü 
kantara koyulclak altınmı olu(kimin kantarla dolusu altını olabilir ki) 
bir kantar altınım olmayınca yok sayar ve bu bir okka bile etmez der, 
beni kuyumcuya sorarsan eğer ben bir ton geliyorsam onun terazide 
beni tartmaz, o cünkü miskal ile tartmaya kılı kırk yarmaya alışmış 

bendeki göreceği kücük bir hata o terazideki dengeyi de bozar, benim 
kılı kırk yarmadığımı görünce, o da der bu bir miskal etmez der. Beni 
mimar mühendise sorarsan, oda metreyle ölçer, santim le çizer be 
gülüm, yani büyüğümü küçük eder gülüm, çoklarımı hiç eder gülüm, 

 
oysa ki Herkes ağırlığınca okka eder, boyunca da metre eder be 

gülüm. 
 

Karoglan Raşit TUNCA Sözü 
 

Schrems, 25 Eylül 2020 saat avusturya saati ile sabah 5:38 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Karanlığın Zifirisi, Yıldızları Daha iyi Gösterir” 
 

KÖTÜLERiN ŞiRRETLiĞi, iYiLERiN iYiLiĞiNi DAHA iYi ORTAYA ÇIKARIR. 
 
 

(Karoglan Sözü – Schrems 19.09.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

“Yanılmak ve Yanımsamak Bilim Adamının Bileysidir” 
 

(Karoglan Sözü – Schrems 08.10.2020) 
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O-o____________________o-O 
 

“Bilim Adamı O’na Bu’na Danışmaz, Bilim Adamı Dener, Yanılsa Bile 
Tekrar Dener. O yüzden Yanımsamak Bilim Adamının Bileysidir. 

 
Atalar Her Ne Kadar “Danışan Dağı Aşmış, Danışmayan Düz Yolda 

Şaşmış” desede Danışdığın kimseden aldığın bilgi Danışarak 
öğrenilmedi sonuçta, deneyerek öğrenildi. Danışan kendi bilmeyen 

yada bilemeyen, ve başkasının aklıyla, başkasının yolundan 
yürüyendir. 

 
Evet islamda istişare vardır yani “danışmak” Kuran da Rabbimiz de 
“Bilmiyorsanız, Zikir ehline veya, Ülül elbaba sorun” yani işi işin 
erbabına sorun buyurur, yani “sormak danışmak” bilmeyenler bir 
araya geldiğinde olur, yoksa bilenlerden bin tane yeni fikir ortaya 

çıkar..” 
 

O-o____________________o-O 
 

Niyaz: 
 
 

“Rabbim Bizi Unutulupta Helak Olanlardan Eyleme” 
 

KaroglaN Raşit TUNCA Sözleri 
 

Schrems, 01.11.2020 
 
 

HaDise: Kabak Tatlısını Fırında Pişirdim, Bir Tabak Yedikten Sonra, 
Fırında Unutmuşum, Aklıma Gelince Açıp Baktım, Yarısı Küflenmş ve 

Rabbime Bu Niyazı Ettim. 
 

O-o____________________o-O 
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“Uzanamadağım armutları dalında bıraktım artık” 

 
 

(Karoglan Sözü – Schrems, 19.11.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

Pisikologlar diyor ki: 
 

“Hep bir Dağa Yaslanmak Büyümeye Engelmiş” 
 

Madem Öyleyse 
 

“Dön ardına bak, gerçekten ardında duran bir dağ mı?” 
 

(Karoglan Sözü – Schrems, 19.11.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Halinden Memnun olup, Herşeye Razı gelmek, Seni Raziye (Nefsi 
Raziye) Yapar, Yani Dişi Beyin Yapar.” 

 
Oysaki Bu Dünyayı Mamur Edenler 

 
“Birşeylere Razı Gelmeyip itiraz Eden, Başka Seçenek Arayan, Erkek 

Beyinlerdir.” 
 

(Karoglan Sözü – Schrems 19.11.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

“Siyah Renk Renkleri yutucudur. 
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Kış Burcu insana Fikrini kabul ettiremezsin 
 

Çünkü O’nun kendi bir doğrusu var, 
 

Deveye hendek meselesi 
 

işte Çocuklarına veya etrafına ve insanlara hep itraz edende 
 

burcuyla alakalı, o yüzden önceki söze atfen 
 

hep itiraz edenlerde Hep Erkek beyin değildir 
 

Yaz burcu ise hep iyilik güzellik ister ve mülayim dir 
 

Kuran daki peygambere atfen  yumuşak huylu olmak 
 

Fakat Yumuşak çivi ile bina yapılmaz be azizim 
 

Tahtayı bile delmez Yumuşak çivi 
 

O zaman biraz ondan biraz bundan ve dualite 
 

ve Bahar Buçları Ki Muhammed Bahar burcudur 
 

Hiç Çemen yumuşak olsa 
 

Sabanla eşemediğimiz toprağı deler mi 
 

Doğru zamanda sert 
 

Doğru zamanda yumuşak olmak 
 

Doğru zamanda yağan yağmur 
 

çemenin topraği delmesini sağlayan 
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doğru zamadan yağan kar 

 
çemeni donmaktan koruyan 

 
Yani velhasıl 

 
“Doğru Zamanda, Doğru Seceneği Yakalamaktır Hayat” 

 
 

(Karoglan Sözü  – Schrems 19.11.2020) 
 

O-o____________________o-O 
 

“insan Zamanının Bekçisidir” 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca’nın 12 Aralık 2020 
 

O-o____________________o-O 
 
 

EY YOLCU EY SOFiM EY SOFiYEM! 
 

Allah Din ve Tasavvuf Yolunda 
 

“Ya avlanan ol, yada Avlanan ol” 
 

ACIKLAMA : ya bu bu yolun büyükleri gibi aslan gibi ol ve bu yola 
grecek acemileri avla, bu yola sok, yahutta senden büyük almlerle 

otur kalk ki onlar yem olan onlarin avlandigi ol ki yani her iki haldede 
 

“Ya avlanan ol, yada Avlanan ol” 
 

sakin şeytan aleyhillanenin avlanığı av, veya şeytanı besleyen avcı 
şeytan köpeği olma. 
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Schrems, 18.12.2020 

 
O-o____________________o-O 

 
 

“Çoban Sürüyle Birlikte Otlamaz” 
 

Schrems,19.12.2020 
 

O-o____________________o-O 
 

“Allah En Kötünü Kalbinede Vicdan Polisi Koymuş, Onu 
Uyandırabilcek Mürşid lazım.” 

 
 

PS: Kötülerin Başı ve Babası Kabil Olduğu Gibi, O’nların Vicdanını 
Uyandırabilecek Mürşidlerin Başıda Kargadır, O yüzden en Azından 

Karga Kadar Mürşid Olmak Lazım.  
 
 

O-o____________________o-O 
 
 
 

“Hep iyi Düşünmek Olmaz (Mümkünde Değildir Zaten)” 
 
 

PS: Kalbe her an bir kanaldan kirli kan girer, bir kanaldan temiz kan, o 
zaman düşüncelerde aynen öyle, kirli hatıratlar kalbe her an gelir 

gider, sen temizlerini seç yeter 
 

O-o____________________o-O 
 

“Yarınını Düşünmeyenin Ahireti Yokdur, Çünkü Ahiret Yarınlardadır” 
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Schrems,04.01.2021 

 
O-o____________________o-O 

 
 

“Bizim Millet, Tesbihi Şakşak, Mevlanayı Dansöz Yaptı, Elin Kızıda 
Tesbihden Bilgisayar Yaptı, Müslüman Neyi Neye Dönüştürdüğüne 

Dikkat Et” 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Herkesin Bir Kenan’lık Mevsimi Vardır” 
 

(Senmi Biliyorsun Moruk Ben Dağa Kaçar Kurtulurum Dediği Vakit) 
 
 

ALINTI Bilgi 
 

4″ yaş: babam her şeyi biliyor. 
“5” yaş: babam çok şeyi biliyor. 

“6” yaş: benim babam, senin babandan daha çok şey biliyor. 
“8” yaş: babam galiba bazı şeyleri biliyor. 

“10” yaş: babamın gençliğinde, her şey çok farklıymış. 
“12” yaş: aslında, babam bu konuda hiçbir şey bilmiyor. 
“14” yaş: babama kulak asma! o, artık çağ dışı kaldı. 

“21” yaş: babam mı? aman tanrım! o, hiçbir şeyden anlamaz. 
“25” yaş: babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor. ama o yaştaki 

insanın bu konuda bir şeyler bilmesi normal zaten. 
“30” yaş: bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. o kadar deneyimli 

ki… 
“35” yaş: babama sormadan hiçbir şey yapmasam iyi olacak. 

“40” yaş: acaba babam bu konunun nasıl üstesinden gelirdi? ne kadar 
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akıllı ve deneyimli bir insandı. 
“50” yaş: babamın yanımda olması ve bu konu hakkında fikir 

vermesini çok isterdim. onun ne kadar akıllı olduğunu hiç takdir 
etmemişim. oysa, ondan çok şey öğrenebilirdim. meğer babam her 

şeyi biliyormuş. 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Rabbimizin Ögretme Metodlarından Bazısıda [Kaybettirerek 
Buldurmak] , [Elinden Alarak, Değerini Kıymetini Öğretmek]” 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Batının Seheri – Doğunun Şafağı” 
 

Schrems, 09.01.2021 
 
 

PS: Bir yerde (ufukta) batmaya yüz tutan, diger ufukta doğum 
hazırlığındadır. 

 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 
 

“Emel Olmazsa Amel Olmaz, Gelecek Emeller ile Kurulur, Ameller ile 
Faaliyete Geçer” 

 
 

Schrems,10.01.2021 
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O-o____________________o-O 

 
 

“Her Kuyu Bakınca Korkutmaz, Ama Bazı Kuyular Çok Derindir, 
Bakınca, içine Düşecek Gibi Olursun, Çok Korkarsın, Gözlerde Öyledir 

Vesselam” 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Çaylar Sendense, Ayranlar da Benden, Ödeştik” 
 
 

PS: Sıcaklar Yani, Yaz ve ilkbahar Senden ise, Soğuklar Yani, Kış ve 
Sonbhar da Benden. Halbuki Tam Tersi Anladınsa (Yazın Soğuk Kışında 

Sıcak içilir Unutma) 
 

O-o____________________o-O 
 

“Siret Okumakla Adam Tanınmaz, Giyilen Çala Çaputa, Görülen Göze 
Kaşa Aldanma Sofi /Sofiye, Allah Elması, Kazmayınca Ulaşılmayan 
Diiip Derinlere Saklamış, Üstünüde içini Göstermeyen Kara Kara 

Kömürler ile Örtmüş Unutma” 
 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 
 

“Herkes Kendi Kulvarında Yarışırsa Kazanması Daha Kolaydır, O 
Yüzden Atlarla Yarışan Atlı Karınca Olma Sofim/Sofyem” 
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O-o____________________o-O 
 
 

“Toprak Altında Ne Madeni Var Gösterir, Kadınlar Toprakdır, Toprak 
Bana Karpuz Ekersen, Sivri Sivri Bal Tadında Diyarbakır Karpuzu 

Biçersin Diyorken, Sen Oraya Maydanoz Biber Ekme Sofim, Ahirette 
Karpuz Yemek isteyen, Önce Toprağın Sesine Kulak Versin. Amellerde 

Böyledir, Cehennem Ekipde Cennet Biçerin Diye Umma 
Sofim/Sofiiyem” 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Güzeli Anlatan da Güzeldir” 
 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 
 

“Satılmayacakları Satmaya Alışırsan, Bir Gün Esas Satılmayacak Olan 
imanı da Satar Geçersin” 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Büyük Bir Patron,Büyük Bir Fabrika Sahibi, Büyük Bir Alim,.. Gibi 
Büyüklerden Olmak istersen, Unutma Sofim/Sofiyem, Herşey 

Küçükten Başlar Sonra Büyür, insan Çocukluktan, Sayılar da Birden 
Başlar Unutma” 
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Schrems,11.01.2021 

 
O-o____________________o-O 

 
“Bazen Sevenin den Çok,  Seni Dövenin Mürşidin Olur” 

 
 

Schrems, 11.01.2021 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Düşmanın Kim Olduğunu Bilmeyen, Gerçek Dostu Olan Rabbini de 
Bilmez” 

 
 

Schrems, 15.01.2021 
 

O-o____________________o-O 
 

“Sobayı ve Ateşi Bir Kez Tutuşturursun,  Ondan Sonra O, Kendisi 
Yanmaya Devam Etmelidir” 

 
(Kendi Kendine yanmasını öğrenmelidir) 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“İslam Düzenli Yaşamayı Öğretir: 
 

Namaz Vardır, Günü ve Saati Düzenli Yaşa Diye, 
 

Kadir Gecesi Gibi Geceler Vardır, Geceyi Düzenle Diye, 
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Teheccüd Namazı ve Sabah Namazı Vardır, Kalkmanı Yatmanı Düzenle 

Diye, 
 

Hac Vardır, Seneleri, Paranı, Vermeni, Seyahatı, Gitmeni, Gelmeni 
Düzenle Diye, 

 
Sefer Namazı ve Seferilik Vardır, Misafirliğini Düzenle Diye, 

 
Zekat ve Sadaka Vardır, Vermeni, Almanı, Biriktirceğini ve 

Harcayacağını Düzenle Diye, 
 

Oruc Vardır, Yemeni içmeni Ve Sexini Düzenle Diye, 
 

Ramazan Vardır, Ayları Düzenle Diye,…..” 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 
 

“Kahpenin Profesyonali, Götüne Kilot Geymez,Memesine Sütyen 
Takmaz ki,Nerede Fırsat Buldu..Hz. Fatmanın Aliyi Bekleyişi Gibi Ama 

Biri Helali Biri Haramı Gözetir Dualite iyiler Kötüler” 
 
 
 

Schrems, 20.01.2021 
 

O-o____________________o-O 
 

“Üst Basamak, Ondan Sonraki Basamağın Eşiğidir, veya Bilgi Bilgiye 
Götürür” 
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Schrems, 23.01.2021 
 

O-o____________________o-O 
 

“Fatma Ninem (anamın anası) derdi ki : 
 

“Gönül Bir Sırça (Cam Demek) Saraydır, (Yıkıldımı) Kırıldı mı, Bir Daha 
Yapılmaz” 

 
Ben Avusturya ya Geldikten Sonra, Burada Recygling Sistemi Çıktı 

“Eskileri Yeniye Dönüştürme” 
 

Eski, Kırılmış, Cam, Bardak, Vazo ve Şişeleri, Yani Camları, Bir 
Konteynede Topluyoruz, Götürüp,  Ezip, Vıccırağını Çıkarıyorlar, 
Sonrada Kaynatıp. Kolayca, Yeni Bardaklar, Vazolar, Saraylar 
Yapıyorlar Be Fatma Nine, Vakit Mehdi Vakti, Altınçağ Çünkü. 

 
Yine eski Kağıtları KartonlarıdaTopluyoruz, Onlarda Aynı, 

 
Teneke ve Dozeleri Topluyoruz, Onlarda Aynı, 

 
Yine Naylon Eskilerini Topluyoruz, Onlarda Aynı 

 
Vakit Mehdi Vakti, Altınçağ Çünkü. 

 
Yok Etmeden Atmadan, Ezince Yakınca, Aynı Eskisi Gibi, Kağıtlar 
Deftere Kitaba, Naylonlara Leğene, Bardaklar Bardak ve Vazoya 

Dönebiliyor, 
 
 
 

Ey insanoğlu! Atıp Yok Edip Çöp Etme, Kırdığın Kalbi Bir çiçekle, bir 
parça güzel Sözle, bir öpücükle, düzeltebilirsin, yeter ki tamamen Yok 

edip atma, bitirip Yıkma,.. 
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Kırmadan Yaşamak Belki Mümkün değil amma, bu devirde Kırdığını 
Yapmakta var be askerim. 

 
Çünkü, Vakit Mehdi Vakti, ve Altınçağ. 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Hayatta Hiç Yanlış Yapmayanlar, Ya Çok Çalıskan Öğrenciler, Yahutta 
Hiç Zor Soru Çözmemiş insanlar, Hep iki  iki Dört Eder Beleş 

Sorular  Çözmüş, Hata Yapanlar, Genellikle Zor Soru Çözenlerdir, Bizi 
Adam Eden Sorular (Adem ve insan eden), Zor Sorulardır Zaten” 

 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“En Günahkar Biri Olsan Bile, Yahut Köle Bile Olsan, Seni Bulan, Alan, 
Köle Tüccarıysa, Ederin  Hz Yusuf Gibi 15 Kuruş Eder, Eğer Seni Bulan, 
Yahut Satın Alan Bir Padşahsa, Velev ki Bu Bir Firavun Bile Olsa  (Ya 
Seni bulup alan Zamanın Sahibi Mehdi ise) Senden Bir Züleyha Yada 
Vezir Yusuf Eder, Kimin Elindesin,  Altın Gibiysen, Zarrafın mı, Yoksa 

itin bokun mu, Ona Bak Sofi/Sofye” 
 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“insan Kendi Kaderini Yazamaz. Bizler, Kaderini Oynayan Oyuncularız 
Sadece. Ancak, Tercih Hakkımız Var, O Yüzden, Karadan Akı, 

Yanlışlardan da Doğruyu, Seçmek Zorundayız”(Koyun Postu Giymiş ve, 
Kara iken, Kamuflaj Yapan ve, Ak Görünen Kurtlardan da, Uzak Durun) 
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O-o____________________o-O 
 
 

“Orkestra Çalarken Ona Şarkı Söylemek Çok Kolay,  iş Orkestra 
Çalmadan, O Şarkıyı Çalıp söyleyip, Nota Ve Besteyi Yapabilmekte, 

 
Evliyanın Enbiyanın Sırrı Ortaya Çıktiktan Sonra, O’na  Sen Allah’n 

Evliyasısın Enbiyasısın Demek, Sadece Orkestraya Uymak Olur Bugün, 
o Söz Dün 

 
Söylencek Söz dü, Bugün Değil, Baş Tutar Amcalar” 

 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü 
 
 

Schrems, 05.02.2021 
 

O-o____________________o-O 
 

DELiK GEMi VE HASARSIZ GEMi 
 

“Ehl-i Beytim(Benim Evlatlarım) Nuh’un gemisi gibidir; ona binen 
kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur.” 

 
(Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed, Müsned, III, 157; Tabarânî, el-

Kebîr, No:2636-2638.) 
 
 

Salih bin Ukbe babasından, o da İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan, o 
da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)’den, şöyle buyurduğunu 

nakletmektedir: 
 

  “Mehdi benim evlâtlarımdandır, onun gaybet dönemi olacaktır. Bu 
dönemde ümmetten birçoğu delâlete düşecektir. O, peygamberlerin 
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nişaneleriyle gelecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu 
adalet ve eşitlikle dolduracaktır.” 

 
 

(Uyun’ül-Ahbar, c.1, s.287; Bihar’ul-Envar, c.51, s.72.) 
 

Nihayet gemiye bindikleri zaman O (Hızır), gemiyi deldi. Hz.Musa: 
“Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten Sen (ziyanı) büyük bir 

iş yaptın!” dedi. Hızır (as) : Ben sana, benimle beraberliğe 
sabredemezsin, demedim mi?”dedi. 

 
Deccal  En Küçül Kızdan oglan Çoçuguna kadar gemileri delip yani 
sikip bekaretini elinden alip bütün gemilere el koyuiyor, o HIZIR 

KISSASI geçmişde değil bugün yaşaniyor.  En Kıymetlı Hazinesini Delip 
elinden alip, Bütün Gemileri Hasarlı ve Delik Hale Getriyor ki 

 
insanlik soyu ileri gitmesin, Delik gemiyle yolculuk olmaz,  az ilerde 

batar. 
 

sadece iki saglam gemi biri mehdi 
 

ikincisi isa gemisi saglam gemiydi 
 

“Bir zaman melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah seni kendi 
tarafından bir emirle meydana gelecek olan bir çocukla müjdeler ki, 
onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünya ve âhirette şeref sahibi ve 

Allah’a yaklaştırılanlardan olacaktır. İnsanlara, beşikte iken de 
konuşacaktır. O, sâlih kimselerden olacaktır” (3/Âl-i İmrân, 45-46). Hz. 
Meryem, kendisine verilen bu haber karşısında hayretler içerisinde 
kalmıştı. Onun bu durumu Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Meryem; 
‘Rabbim! Bana hiç bir insan ve cin dokunmamışken benim nasıl 

çocuğum olur?’ dedi./immeculata Delik olmayan gemi Tanri ve Mehdi 
ve isa Hasarli gemiden dogmaz deliksiz gemiden kendi delip cikandir 
hasariz gemi unutma isa mehdi ariyorsan gemi hasarlimi deglimi ona 
bak önce kimin anasi kim kimin babasi kim bilen varmi bugün HIZIRla 
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karsilaşsan bile diyecegi azicik vercenmi gemini bir delenmi yani uyan 
sofi sofiye) Allah da şöyle dedi: Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, 
bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece ‘ol’ der ve o da hemen 

oluverir” 
 

(3/Âl-i İmran, 47) 
 
 

immeculata hasarsız gemi TANRIYI veya kurtarıcıyı mehdiyi doguran 
anne ve gemi ki ondan doganda zaten iffetini koruyan kimse 

 
ki ondan doganin  Hz isa nin sikine varinca kesmisler o gemiyede 
hasar vermisler kala kala bir mehdi gemisi var bindiniz o gemiye 

bindiz binmediniz ey insan soyun tükeniyor, o gemiye binmekte ona 
hücre enerji olmak demek yedigi icitigi geydigi aldığı verdiği bunun 

disinda bir insanin gemisin nasil binilir, sikerek binilmez, sikeren 
kadina binilir oysa mehdi gemisi erkektir, erkek hamile kalmazki 

ona  baska gemi yüklüyelim o yüzden kadindan mehdi olmaz, cünkü 
evlenince gemi hasara ugrarda ondan, delik gemiyle uzun yol 

gidilmez. az ilerde su alir ve batar. 
 

“Muhammed Ebu Cehili Sevmez, Ebu Cehilde Muhammed’i, Amma 
Ebu Cehilsiz de Bu Din Olmaz, Çünkü Allah Onada Bir Sure Vermiş Bak 
“tebbet” Der Dururuz, O Yer Vermişken Bizim Ne Haddimize Değilmi 
Amma, Bizim Yolumuz “Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Cemaatimi” Gerisi 

Yok Usta” 
 

Karoglan Sözü 16 OCAK 2017 Pazartesi   
 

O-o____________________o-O                     
 

Biri diyor ki : 
 

“Sizin Reklam Yaptıklarınızla Biz Film Çektik’ 
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Bu Ne Enaniyettir Rabbim! 
 

Bizden, Ondan Bundan Şundan Üstün Olma Kavgası, Şeytan Bunların 
Padişahı Değlmiydi Zaten, O da Demedimiydi: ” Ben insandan Daha 

Üstünün” Diye 
 

Herkesin Bir Hayat Filmi Var Zaten, O Zaman, Çoluk, Çocuk, Ana, 
Baba, Oturun, Güzel Bir Film Çekmişmisiniz, Kendiniz Kendi Filminize 
Dönüp Bir Bakın O Zaman. Sizin, Benimkine (Benim Hayat Filimime) 

Bakmanıza Gerek Yok Zaten. 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü [MHD] Schrems ,18.02.2021) 
 

O-o____________________o-O 
 
 

“Söz Su Gibidir Her Kalıba Girer” 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 
 
 

NOT: Söz Yüceden mi geliyor, Yahutta zelil olandan mı, o söz yüce 
alanı mı anlatıyorm alçak olanı mı, mesela “Allahuekeber” yüceyi 
anlatır ve yüksek tondan minareden okunur be asker, alçak ve ( ... ) 

sözüde sen bul, nerden gelir nerye gider…. 
 

O-o____________________o-O 
 

“Şeker Hastasına Yağ Perhizi Verilmez” 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 
 

O-o____________________o-O 
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“Meyva Dalından Gidipte, Ermiş Meyvayı koparıp Yiyince, Sende de O 
Meyvanın Özü olan, Güzellik ve Sıfat Ortaya Çıkmıyorsa, Suç Ya 

Sende, Ya da o Meyvadadır’ 
 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü [MHD] Schrems ,17.02.2021) 
 
 
 

NOT: Evliya ve Enbiyanın Mecslisinde, Sohbetin de Bulunup ta, 
Sofrasından Yiyen, Onun Sohbetinden istfade Edenlerdir, Eğer istfiade 

görmyorsan, ya Sen Bahtsızsın, Yahut da o Kimse Kamil kimse 
Değildir. 

 
O-o____________________o-O 

 
Ulaşamadığım armutları, dalında bıraktım artık. 

 
(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 

 
(Tarihini unuttum) 

 
O-o____________________o-O 

 
“Cetvel Çizgiyi Çizmez, Çizgiyi Çizen Sensin” 

 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 
 

Schrems, 18.07.2021 
 
 

NOT : Hz Mehdi Seni Düzeltmez, düzelcek ve kendini düzeltecek olan 
sen kendisin, o doğruyu görmeni sağlar, onun sayesinde çizgin doğru 

bir çizgi olur. 
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fe-innemâ ‘aleyke-lbelâġu ve’aleynâ-lhisâb. 

 
O-o____________________o-O 

 
"Emanet, Emanete Sahip Çıkanda Kalır" 

 
(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 

 
Schrems, 13.08.2021 

 
O-o____________________o-O 

 
 

“Nefsin Bir Gözü Haram ve Yasak Olandadır” 
 

(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 
 

Schrems, 26.08.2021 
 

O-o____________________o-O 
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----------oOo---------- 
 

Dinimizde Niyet Farzdır 
Peygamberimizde buyurmuş 

"Ammeler Niyete göredir" 
Atalarımız da demiş 

"Niyet Hayır ise, akibet de hayırdır" 
 

"Niyet et, Sıçmak ibadet olsun, oruca niyet etme akşama kadar aç 
dur, samanı verilmemiş öküz olursun" 

 
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü 

Schrems, 05.09.2021 
 

Not: Bu söz cübbeli takımına kapak olsun, diyor ki niye benim 
hakkımda ileri geri konuşup sövüyorsun, sen öyle kafana göre ibadet 
çıkaramazsın, ibadet Allah'ın emrettiği öğrettiği gibi olur diyor, bunu 
da geçen haftalardaki söylediğimiz tahiyatta mehdiye salavat ve 

bereket duası ve birde ağaç tesbih ve mor tesbih adabımızı anlattık 
ya, böyle kendi kafandan ibadet uyduramazsın demeye getiriyor yani. 

Mesela Tesbih meslesinde Ben size zikrederken niyetinizin nasıl 
olması gereketiğini söyledim  sadece, ve salavat meselsinde ve sen 

mehdinin kesin olarak kim olduğunu bilmiyorsun ve namazda 
huzurda tahiyatta oturdun ve dedin ki ve "Allahım  gerçek kimliğini 
senin bildiğin gerçek mehdiye  benden selam söyle" peki bunun nesi 

yanlış ahmak.  ve ameller niyete göredir hadisi, benim icad 
çıkarmadığımı anlatamaya yeter de artar, ahmak takımı, osuruktan 
adamlar, bir osurukluk sözünüz var işte. müctehid burda belli olur 
cübbeli efendi, "güyaa" müctehid babana gitde bir sor baken sen 

 
 

----------oOo---------- 
 

Sabredemeyen Üzüm Yiyemez, Pekmez Yiyemez, 
Buğdayı Un Edipte Ekmek Yiyemez. 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü 

Schrems, 23.09.2021 Saat : 01:35 
 

----------oOo---------- 
 

Araçları Amaç Haline Getirmeyin ki, Helak Olmayasınız 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü 
Schrems, 10.10.2021 Saat : 05:38 

 
NOT: Benim Bildiğim kadarıyla, Hud Ümmeti, ve Semud Kavmi, 
Güvercin besiciliği, ve Süslü sütunlu binalar, havuzlar yapmak 

yüzünden helak oldular. Böyle şeylere hoby denir, yani hayvan 
beslemek, satranc, futbol, voleybol, judo karete, pul koleyksiyonu, 
araba, kadın zaafı, çok kadınla birlikte olmak, sex,müzik,şarkı,türkü, 
aşcılık, taşcılık, kuşcluk, hepsi birer araçtır, hiçbirisi amaç değildir, 
bunları amaçmış gibi, getirip hayatınızın tam ortasına koymayın ki, 

eski ümmetler gibi helak olmayasınız.  
 

----------oOo---------- 
 

Döke Döke Gitcez, Toplaya Toplaya Gelcez 
 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü 
Schrems, 10.10.2021 Saat : 05:38 

 
----------oOo---------- 
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