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2019 BEKLENEN İNKILAP YILI MIYDI?

  

       

  

“İşte biz (galibiyet ve hâkimiyet) günlerini (ve dönemlerini) insanlar (toplumlar) arasında
(böyle dolaştırıp) devredip dururuz” (Al-i İmran: 140) ayetinde işaret edildiği gibi; Hak’ka
ve adalete dayalı medeniyetlerle, Bâtıl’a ve zulme dayalı medeniyetler, yeryüzünde sıra ile
hükümran olmaktadır.

  

“Her ümmet için bir ecel (hâkimiyet süreci) vardır. (Her devlet ve medeniyetin belirli bir
ömrü bulunmaktadır.) Onların ecelleri (yıkılış süreçleri) gelince, ne bir saat ertelenip geri
bırakılır, ne de öne alınır. (Tam zamanında çöküp dağılır. Adaleti uygulayan ve ilme
dayanan devletler ayakta kalır, zulüm yapan ve bilimden geri kalan devletler yıkılır.)” (A’r
af: 34) ayetleri de bu gerçeği haber buyurmaktadır.

  

Hatırlayınız, meşhur İslam Komutanı Tarık bin Ziyad -Miladi 720 yılında- sonradan kendi
adını alacak olan Cebelitarık boğazından geçerek İspanya’yı fethe başlamış, Miladi 750
yılında Emevi halifesi Hişam’ın torunu Abdurrahman bin Muaviye ise Endülüs İslam
Devletini kurmuşlardı. Bu muhteşem medeniyet 700 seneden fazla yaşamış, sonunda
1492’de yıkılmıştı.

  

İnsanların ortalama ömürleri 60-70 sene olmasına karşılık, medeniyetlerin hâkimiyet
süreçleri 600-700 sene civarındadır. Ne var ki bir medeniyetin duraklama ve gerileme
dönemleri, diğer medeniyetin filizlenme ve boy verme süreçleri olmaktadır. Bilimsel
tespitlerle de uyuşan bazı tahmin ve tahlillere göre insanlık; 32 bin sene toplayıcılık, 16
bin sene avcılık, 8 bin sene çobanlık, 4 bin sene tarımcılık, 2 bin sene pazarda karşılıklı
mal mübadelesi, 1000 sene tüccar aracılığıyla mal mübadelesi, 500 sene işçilik
dönemlerini geçirdiği tahminleri yapılmaktadır. Bundan sonra ise, 250 sene ortaklık
dönemi geçirecek ve 8 dönem olarak kara uygarlığı kemâle ulaşacaktı. DNA’ların
bulunması ile yapılan ilmi hesaplar; insanlığın 60 bin yıldır yaşadığı ve dağılarak bugünkü
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dünyayı oluşturduğu sonucuna bilimsel olarak da varılmıştır.

  

Yani… Kur’an’ın ‘her şeyi çift yarattık’ ayetini/haberini varsayım alınca, bu tarih ortaya
çıkarılmış ve ardından, onlarca sene sonra bu durum bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bu
ayette; “insanlığın tarihi dönemlerinin müddetini;
en sondan başa, ikişer kat artan zaman dilimleri şeklinde yarattık”
manasına da uygun bulunmaktadır.

  

“Irzını gereği gibi koruyan o kadını (Meryem Hanım’ı) da (hatırlayıp an ki); kendisine
Ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu, âlemler için bir ayet (mucize ve ibret) kılıvermiştik.”

  

“Muhakkak, işte bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. (Bütün peygamberlerin getirdikleri
din, temelde aynı dindir ki, o da İslâmiyet’tir.) Ben de sizin Rabbinizim; o halde (ancak ve
yalnız) Bana kulluk edin.”

  

“(Yozlaşan ve dini kendi heva ve heveslerine uyduran insanlar var ya) Onlar, işlerini
(dinin hükümlerini) kendi aralarında parça parça dağıttılar (dinlerinde bölünmeler
yaptılar, kolay tarafını aldılar, zor kısmını bıraktılar); oysa (sonunda mutlaka) hepsi Bize
dönecek (ve hesap verecek)lerdir.” (Enbiya: 91-92-93) 

  

Bu ayette geçen:

  

Nefh: “Üflemek, şişirmek, boru ve kavalı öttürmek, sudaki hava kabarcıkları, karnı şişman
adam” anlamındadır.

  

Ayetteki “ahsenet” (tehassun) kelimesi ırzını “korumak” anlamındadır. Nisa: 25 ayetindeki “u
hsinne” 
edilgen fiili, 
“meşru yoldan evlenip yuva kurmaktır.”
Nisa: 24 ayetindeki 
“muhsenat”
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kelimesi 
“hür ve namuslu kadınlar” 
için kullanılır. Haşr: 14 
“muhassane”
ve korunaklı kale, Haşr: 2’deki 
“hüsün” 
kelimesi ise 
“sağlam kaleler”
manasındadır. Yusuf: 48 ayetinde aynı kökten üretilen 
“tuhsinune”
kelimesi ise 
“muhafaza altına almak ve bozulmadan saklamak”
anlamındadır.

  

Kur’an’ın Miladi takvim ihbarı, açık bir mucize konumundadır.

  

Hz. İsa’nın insanlığa en önemli etkisi, doğumunun uygarlıkların başlangıcı olmasıdır. “Mil
adi tarih”
bugün bütün insanlık tarafından kullanılmaktadır. Bunun dışında Hz. Nuh, Hz. İbrahim,
Hz. Musa, Hz. İsa ve Kur’an uygarlıklarının başlama tarihleri artık hep bu takvime göre
sıralanmaktadır. Bunun önemini belirtmek için Kur’an’da onların adları ile değil vasıfları
ile zikredilmiş olmaktadır. Hz. İsa, Hz. Meryem validemiz bir erkekle evlenmeden
doğmuşlardır. Bunu normal şartlarda kimseye inandıramazsınız. Ama bugün 2 milyar
Hristiyanlık âlemi buna inanmaktadır. 1,5 milyarlık İslam âlemi de inanmaktadır. 4 milyar
insanı bu masumiyete inandırmak başlı başına mucize konumundadır. İş burada
kalmamıştır. Tüm dünya, milyarlık Budistler ve Hindular da, sosyalistler ve kapitalistler
de bu Miladi takvimi kullanmaktadır. Kur’an nazil olduğu zaman, Hristiyanlardan başka
Miladi Takvimi kullanan bulunmamaktaydı. Kur’an bunun beşeri takvim olduğunu ve
tarihi olayların da artık buna göre sıralanacağını haber buyurmaktadır. Kur’an’ın İlahi bir
Kitap olduğuna delalet açısından sadece bu ayet (Enbiya, 91) bile yeterli sayılmalıdır.
Böylece geçmişi ve geleceği bilen Allah tarafından oluşturulduğu kesin olarak sabit
olmaktadır.

  

Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa uygarlıkların başlangıç noktasıdır. Onun doğumunu gerisin
geriye sayarsak İbrani, İbrahim ve Nuh uygarlıklarıdır, ileriye doğru sayarsak Hristiyanlık
ve birinci Kur’an uygarlığıdır. Şimdi de üçüncü binyıl Kur’an uygarlığı başlamaktadır. Hz.
İsa’nın doğumunu Allah tüm insanlığa başlangıç (Milat) olarak kabul ettirmiş durumdadır.
Enbiya Suresi 91’inci ayetin sonu şöyledir: “Onu ve oğlunu âlemlere ayet yaptık.” İkisi
bir ayet sayılmıştır. Öyle ise Hz. İsa ile Hz. Meryem arasında ortak tek bir şey olmalıdır, o
da doğma ve doğurmadır. 

 3 / 19



2019 BEKLENEN İNKILAP YILI MIYDI? - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ahmet AKGÜL
24 Ocak 2019

‘Milattan Önce, Milattan Sonra’
deriz. İşte o “MİLAT” Hz. İsa’nın doğumudur. Burada geçen “ayet” kelimesinin nekre
gelmesi, her bin yılın başının yeni uygarlığın ayeti ve işareti olmasındandır. Hz. İsa’nın
doğumu da bunlardan biridir. Bundan dolayı nekre gelmiştir. Uygarlıklar Hz. İsa’dan önce
de vardır, Hz. İsa’nın doğumundan sonra da vardır. Hz. İsa’nın doğumu ile bu uygarlıklar
silsilesi birleştirilmiş olmaktadır ve bu silsile kıyamete kadar devam edecektir.

  

Ayette “Li’l-âlemîn / âlemler için” yani “el-âlemîn” kelimesini Fatiha’daki “el-âlemîn”
olarak anlarız. Yani milat yeryüzündeki bütün topluluklar için ortak işaret olacaktır,
herkes tarihlerini ona göre ayarlayacaktır. Bu husus ancak 20’nci yüzyılda gerçekleşmiş
bulunmaktadır. Bütün insanlık artık Miladi Takvim kullanmaktadır. Hiçbir devlet Türkiye
veya İran’a bir yazı yazdığı zaman hicri tarih koymaz, İran da dünyaya hitaben yazı
yazdığı zaman hicri tarih kullanmaz. Zamanla herkes Miladi Takvimi kullanmıştır ve hâlen
de öyle kullanmaktadır. “El-Âlemîn”deki “El” istiğrak içindir, fertlerin istiğrakı için değil
toplulukların istiğrakı içindir, bütün devletler ve diğer bağımsız topluluklar Miladi Takvimi
kullanacaklardır. Hz. İsa’nın doğumu yılbaşıdır, bütün insanlar için yılbaşıdır, bütün
insanlık için ayet ve beşaret konumundadır.[1]

  

İşte bakınız; 600 sene kadar hüküm süren ve şanlı İslam Medeniyetini temsil eden
Osmanlı Devleti’nin şu beş aşamadan geçtiği anlaşılmaktadır.

  

1- Kuruluş ve devletleşme serüveni.

  

2- Yükselme ve genişleme süreci.

  

3- Duraklama ve gevşeme dönemi.

  

4- Gerileme ve tökezleme evresi.

  

5- Çözülme ve çökme neticesi.
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Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi 1258’de doğdu, 1326’da vefat etti. Babasının
yerine aşiretinin başına geçiş tarihi olan 1281’den 1453’e, 172 yıl beylikler dönemi olara
k bilinmektedir. 1453’den 1520’ye, Kanuni dönemine kadar süreç
geçiş dönemidir
. 
Fatih (1432-1481)’den sonra 2. Beyazıd (1447-1512) tahta geçmiş. 31 yıl iktidarda
kaldıktan sonra, 1. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim (1512-1520) gelmiş ve 8 yıl
devleti yönetmiştir. İşte bu dönem, beylikten devlete geçiş sürecidir. 1453’ten 1566’ya
kadar 113 yıl ise 
yükselme dönemidir
.

  

Ardından Kanuni döneminde 1. Viyana Kuşatması ile Duraklama dönemine girilir. (27
Eylül-16 Ekim 1529). Asıl büyük kırılma, Lale Devri ile başlayıverir. Osmanlı tarihinde
1718-1730 yılları arasında geçen süreye Lale Devri denir. Padişah Sultan 3. Ahmet ve
özellikle onun Sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa bu dönemin yetkilileridir. Yani
Osmanlı’da duraklama, gerileme, çöküş dönemleri, öyle durup dururken meydana
gelmemiştir .

  

2. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girilmiştir.
1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilir. Bu süreç de 2. Mahmut (1808-1839) dönemidir.
Ardından Abdulmecid, Abdulaziz, 5. Murat ve 2. Abdulhamid dönemleri gelecektir.
1889’da  İttihat
Terakki kurulacak
, 
1908’den 1918’e kadar kısa aralarla da olsa iktidarı ele geçirecektir. 1. Meşrutiyet ve 2.
Meşrutiyet derken, 5. Mehmet Reşat döneminde 1. Dünya Savaşı patlayıverecektir
.

  

Enver gibi İttihatçı dönme masonların gaflet ve hıyanetiyle Osmanlı Devleti, Almanların
safında savaşa sürüklenecek, Enver’in maceraperest kararlarıyla Sarıkamış’ta yaklaşık
100 bin askerimiz Ruslara karşı donarak şehit verilecek, Çanakkale’de Yahudi asıllı
Alman Liman Von Sanders paşa komutasına bırakılan 250 bin Mehmetçik feda edilecektir.
Yetmez 1. Dünya Savaşlarında, Ruslara 68 bin, İngilizlere 135 bin askerimiz esir düşecek,
bunların (200 bin esirimizin) sadece %20’si geri dönebilecektir. Hatta İngiliz gâvuru,
Mısır’ın Seydibeşir kampında tuttuğu 15 bin askerimizin gözlerini, güya temizlik
bahanesiyle zorla asitli suya batırıp kör etmişlerdir.
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1. Meşrutiyet (1876)’da Balkan bunalımını görüşmek üzere İstanbul Konferansı toplandığı
sırada, Avrupalıların içişlerimize karışmasını engellemek bahanesi ile 23 Aralık 1876’da
Jön Türklerin gayretleriyle Kanun-i Esasi ilan edilerek Meşrutiyet dönemibaşlatılmış, Ay
an ve Mebusan
olmak üzere iki meclis açılmıştır. 
Ayanlar 
Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilip, ölene kadar üye kalmışlardır. 
Meclis-i Mebusan 
üyeleri ise, 50.000 kişide 1 olmak üzere halk tarafından seçilen insanlardır. Anayasaya
göre yürütmeden padişah ve hükümet, yasamadan meclis sorumlu sayılmıştır. Fakat son
söz padişahındır. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişahın meclisi açma kapatma
yetkisi vardır. Ancak, İttihatçı masonlar elinde padişahlar sadece simgesel bir konuma
taşınmıştır. Bu sürecin sonunda Batılılar içişlerimize karışmasın diye ilan edilen
Meşrutiyet yönetimi eliyle, daha sonra 1881’de dış borçlarımızla ilgili 
Düyun-ı Umumiye / dış borçlar 
genel idaresi kurulacaktır
.

  

Ardından İttihat ve Terakki’cilerin baskıları sonucu 2. Abdülhamid, 1908 Reval
Görüşmeleri sırasında Meşrutiyeti yeniden ilan ettiğini açıklamıştır. Reval Görüşmeleri: 9
Haziran 1908 tarihinde günümüzde Estonya’nın başkenti olan Talin’de, İngiltere Kralı 7.
Edward ile Rus Çarı Nikola’nın yaptığı Reval Görüşmeleri’nde; Osmanlı İmparatorluğu ile
ilgili konular tartışılıp, gizli kararlar alınmıştır. Bu anlaşma 2. Meşrutiyetin ilanının en
büyük dış etkeni sayılmıştır.

  

Daha önce “Osmanlıcılık” fikri ile hareket eden İttihat Terakkiciler, yeni dönemde “Türk
çülük”
fikri ile hareket etmeye başlamıştır. 2. Meşrutiyet ile yönetimi fiilen ele geçiren İttihat ve
Terakkiciler, 1913 Bab-ı Ali baskını ile 23 Ocak 1913’te iktidarı resmen ve fiilen ele
almışlardır
.

  

Ebû Müslim Abdurrahman bin Müslim El-Horasanî’ye atfen aktarılan bir söz vardır: “On
lar, şerrinden emin oldukları için, dostlarını kendilerinden uzaklaştırdılar. Kendilerine
bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakın tuttular. Ancak; maalesef yakın
tuttukları düşmanları, kendilerine dost
olmadı. Ama uzak tuttukları dostları ise, düşman olup çıkmışlardı. Sonunda herkes
düşman safında toplanınca, yıkılmaları kaçınılmazdı.”[2]
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Osman Bey’den itibaren hemen hemen bütün Osmanlı padişahları; dini, tarihi ve askeri
ilimler yanında, bir tarikat müntesibi ve muhibbi olmuşlardır. Ama zamanla cihat ve
içtihat kurumunun zayıflayıp yozlaşması ve dünyadaki bilimsel gelişmelere ayak
uydurulamayışı, hıyanet çetesine fırsat sağlamış ve Osmanlı Devleti yıkılmıştır.

  

Şimdi Türkiye merkezli ve İslam eksenli yeni bir Adil Düzen Medeniyeti kaçınılmazdı ve
oldukça yakındı.

  

Dünyanın en önemli yeraltı zenginlikleri mümbit arazileri ve stratejik bölgelerini oluşturan
ve oldukça geniş bir coğrafyayı ve yaklaşık 2 milyar Müslümanı kapsayan İslam
dünyasının temel ihtiyaçlarından biri olan ve Erbakan Hocanın en önemli projesi sayılan 
"İslam Birliği"
mutlaka kurulacaktır. Bugün İslam dünyasının durumu değerlendirildiğinde ilk dikkati
çekecek özelliklerden birisi, Müslümanların kendi aralarındaki parçalanmışlığıdır. Bazı
İslam ülkeleri arasında derin anlaşmazlık ve ihtilaflar vardır. Hatta yakın geçmişte,
İran-Irak Savaşı, Irak'ın Kuveyt'i işgali, Pakistan-Bangladeş Savaşı gibi Müslüman ülkeler
arasında geçen savaşlar yaşanmıştır. Müslüman ülkelerde çoğunlukla etnik ve siyasi
sorunlar nedeniyle yaşanan iç savaş ve çatışmalar da -örneğin Afganistan'da, Lübnan'da,
Irak'ta veya Cezayir'de olduğu gibi- bugün maalesef Suriye ve Yemen’de yaşanmaktadır.
Öte yandan İslam dünyasının dört bir yanında birbirinden son derece farklı dini yorumlar
ve yönetim tarzları bulunmaktadır. Neyin gerçekten İslam'a uygun, neyin de aykırı
olduğunu belirleyecek, bu konuda dünya Müslümanlarının geneline yön verecek, onları
uzlaştırabilecek, güvenilir ve sözü dinlenir bir otoritenin bulunması büyük bir ihtiyaçtır.
Katoliklerin Vatikan'ı, Ortodoks Hristiyanların Patrikhaneleri vardır, ama İslam
dünyasında dini birlik ve manevi disiplin merkezi bulunmamaktadır
.

  

Oysa İslam Dininin özünde birlik vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in vefatının
ardından, İslam dünyasının hep bir lideri olmuş, bu makam Müslümanların dini
konulardaki yol göstericisi olmuşlardır. Günümüzde de İslam dünyasının tümüne yol
gösterecek İslam Birleşmiş Milletleri mutlaka kurulmalıdır. İslami ve insani amaçlara,
demokratik esaslara ve hukukun üstünlüğü kuralına dayanan bu oluşum İslam
dünyasının mevcut sorunlarının giderilmesinde çok önemli bir adım olacaktır.

  

Bu İslam Birleşmiş Milletleri;
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1- Kur’an ahkâmının ve İslam ahlakının gereği olan sevgi, şefkat, kardeşlik ve merhamete
dayalı bir anlayışa sahip olmalı, tüm insanları koruyup kollama amaçlanmalı, tüm insanlara
son derece kaliteli ve müreffeh bir yaşam standardı sunmalıdır
.

  

2- Demokrat ve laik bir yapıya sahip olmalı, İslam dünyasını ve Türk coğrafyasını manevi
bir liderliğin öncülüğünde bir araya getirirken, tüm devletlerin üniter yapısını muhafaza ettiği bir
gönül birliği inşa olunmalıdır .

  

3-Bu yapı İslam dünyasının tümüne sahip çıkmalı, dolayısıyla en genel İslami esaslara ve temel
insan haklarına dayanmalı, belirli bir mezhebin veya tarikatın temsilcisi olmamalıdır.

  

4- Evrensel hukuk kaidelerine, demokrasiye, serbest girişimciliğedestek vermeli, İslam
dünyasının ekonomik, kültürel ve bilimsel yönden kalkınmasını temel hedef almalıdır
.

  

5-Diğer bütün devletler ve medeniyetlerle ve doğu-batı ülkeleriyle son derece barışçıl ve
yararlı ilişkiler kurmalı,
kitle imha silahlarının kontrolü, terörizm, uluslararası suç, çevre gibi konularda uluslararası
topluluklarla olumlu ve uyumlu irtibatlar oluşturulmalı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nde
daha aktif ve etkin rol almalıdır.

  

6-İslam dünyasındaki azınlıkların (örneğin Yahudi ve Hristiyanların) ve İslam ülkelerine gelen
yabancıların haklarının korunması, kendilerine güvenlik sağlanması ve saygılı davranılması gibi
konuları öncelikli olarak ele almalı,  her dinden, düşünceden, her kökenden insana sevgi
ve şefkatle yaklaşmalıdır .

  

7-Filistin, Keşmir, Arakan ve Moro gibi, Müslümanlar ile Müslüman olmayan halkları karşı
karşıya getiren sorunlara; adil ve barışçıl çözümler getirilmesine çalışılmalıdır. Hem
Müslümanların haklarını savunmalı hem de söz konusu sorunların, İslam dünyasındaki Siyonist
ve emperyalist güçlerin kuklası olan bazı radikal unsurlar tarafından çözümsüzlüğe itilmesine
mâni olmalıdır
.
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İslam dünyasının böylesine akılcı, sağduyulu ve adil bir güce ve birlikteliğe kavuşması, hem
bugün pek çok sorunla karşı karşıya bulunan 2 milyar Müslüman için, hem de dünyanın tüm
diğer insanları için çok hayırlı olacaktır. Kur’an ahkâmına ve İslam ahlakına dayalı olarak
kurulacak bu İslam Birliği, tüm dünyanın adalet ve güvenlik bulmasına, imani ve vicdani tavır
mükemmelliği sayesinde huzurun sağlanmasına aracı olacaktır. Zaten Müslümanlar,
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in devrinden bu yana insanlığa; akıl, bilim, düşünce,
sanat, kültür, medeniyet gibi alanlarda öncülük yapmış, "insanların hayrı"na dev eserler ortaya
koymuşlardır. Aslında Avrupa Ortaçağ’ın karanlığında iken, dünyaya bilimin saygınlığını,
akılcılığı, tıbbı, sanatı, temizlik esaslarını, güzel ahlakı ve diğer pek çok hasleti Müslümanlar
öğretip yaygınlaştırmıştır. Kur’an'ın nurundan ve hikmet huzurundan kaynaklananbu İslami
yükselişi tekrar başlatmak için,
geçmişte olduğu gibi bugün de Müslümanların Kur’an adaletini ve Peygamber Efendimiz
(SAV)'in sünnetini temel alan bir yol göstericiliğe ihtiyaçları vardır
.

  

İşte bu tarihi ve talihli projenin hayata geçirilmesinde Türkiye'ye büyük bir rol düştüğünü
özellikle hatırlatmamız lazımdır. Çünkü Türkiye, hem tarihi ve sosyolojik altyapısının
mecburiyeti olarak, hem tabii ve stratejik konumunun gereği olarak, hem de Peygamber
Efendimiz (SAV)'in Hadislerinde müjdelediği gibi, içinde bulunduğumuz ahir zamanda
çok önemli sorumluluklar taşımaktadır. Bu önemli sorumluluklarının başında tüm İslam
dünyasının birleşmesi için öncülük etmek vardır. Unutmamak gerekir ki Türkiye, sözünü
ettiğimiz manada bir İslam Birliği'ni kurmuş ve beş yüzyıldan uzun bir süre başarıyla
idare etmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısıdır. Bu sorumluluğu tekrar
üstlenebilecek bir toplumsal altyapıya ve devlet geleneğine sahip durumdadır. Dahası
Türkiye, İslam dünyasının Batı ile ilişkileri en gelişmiş ülkesidir ki, bu Batı ile İslam
dünyasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk yapabilmesine olanak sağlayacaktır.
Türkiye'nin tarihsel olarak anlayışlı ve mutedil olması; Türkiye'nin İslam dünyasında
dünya Müslümanlarının büyük çoğunluğunun izlediği Ehli Sünnet inancını, Şia dâhil
diğer tüm mezhep ve meşrep gruplarını kucaklayan bir yaklaşımı temsil etmesi de, onu
İslam Birliği'ne önderlik etmeye aday kılan önemli bir vasıftır.

  

Kürt sorunu suni bir kavramdır.

  

Böyle bir sorumluluk altında ve İslam Birliği’ni kurma ortamında “Kürtlere ayrı devlet”
safsatası tam bir akılsızlıktır, hatta intihardır. Uzun yıllardır ülkemizde yaygın olarak
kullanılan ama kesinlikle yanlış ve yanıltıcı olan bir 
"Kürt sorunu" 
terimi vardır. Bu “Kürt sorunu” ifadesi yıllarca pek çok insanı aldatmayı başarmıştır. Öyle ki
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insanların bir kısmı, 
Kürt kardeşlerimizden kaynaklanan bir sorun ile karşı karşıya olduklarını
zannetmeye başlamıştır. Sanki Kürt kardeşlerimiz bu vatanın bir evladı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
onurlu bir vatandaşı değilmiş gibi, Türkler ve Kürtler arasında suni bir husumet olduğuna
inandırılmıştır. "Kürt sorunu" ismi işte bu şekilde kasıtlı ve kışkırtıcı bir propaganda malzemesi
haline getirilmiş durumdadır
.

  

Oysa "Kürt sorunu" ifadesi tamamen bir aldatmacadır. Türklerle Kürt kardeşlerimiz
arasında ayrılık çıkarma amacıyla uydurulmuş sahte bir kavramdır. "Kürt Sorunu" ismi
sürekli kullanılınca, ortada Kürtler ile Türkler arasında gerçekten bir sorun varmış gibi bir
izlenim oluşturulmuş, suni bir husumet ortamına zemin hazırlanmıştır. Laz, Çerkez,
Gürcü, kısacası her soy, Türk toprakları içinde bütün dünyada kabul edilen ve
söylenegelen "Türk" kimliği altında rahatlık ve huzur içinde yaşarken, kendi geleneklerini
uygular, kendi dillerini istedikleri gibi kullanırken; bir anda Kürtlerin kendi dillerini,
geleneklerini ve "Türklerle kardeşliklerini" sorgulanır hale sokmuşlardır. Yüzyıllarca aynı
topraklarda ortak kimlik altında birlikte yaşayan Türkler ve Kürtler arasında bu suni ayrım
meydana getirilince, büyük bir kesim gerçekten bir sorun olduğunu zannetmiş ve
bugünkü bölünme konuşmaları suni bir zemine kaydırılmıştır. Çünkü aslında "Kürt
sorunu" adı altında kirli ve tehlikeli bir oyun oynanmaktadır .

  

“Kürt sorunu” olarak adlandırılan ve birtakım çevreler tarafından sıkça kullanılan bu suni sorun,
bölgede oluşturulmaya çalışılan Komünist, Stalinist ve Leninist hâkimiyetin ön hazırlığıdır.
Bilindiği gibi komünist rejimler kargaşa ve çatışma ortamında hayat bulurlar. Bir Komünist rejimi
hâkim edebilmek için de öncelikle devlet yönetimine karşı bir hareket başlatılmalı ve bununla bir
çatışma atmosferi oluşturulmalıdır. Komünizm; çatışmayı, vahşeti, terörü gerekli kıldığından,
kargaşa sağlandığında ortam komünist rejimin yerleşmesi için uygun hale getirilmiş olacaktır.
Komünist rejimlerin hâkim olduğu Çin, Kamboçya, Kuzey Kore gibi ülkelerin tümünde bu taktik
kullanılmış; propaganda yöntemleriyle halk galeyana getirilip kışkırtılmış, ardından oluşturulan
vahşet rejimleriyle bu ülkelerde milyonlarca insan katledilmiştir. Ülkemizin güneydoğusunda
oynanan oyun da işte böyle bir planın parçasıdır.

  

Güneydoğu'daki sorunun Kürt milliyetçiliği ile ya da Kürtlerin içinde bulundukları şartlarla hiçbir
ilgisinin olmadığı, sözde “Kürt sorunu” bahanesiyle nasıl bir kargaşa ortamı oluşturulmaya
çalışıldığı iyi anlaşılmalıdır. Hedeflenen Komünist zulüm sistemini ve bu zulüm sistemi içinde
Kürt kardeşlerimizin nasıl harcanacağını daha iyi anlamak için de PKK'nın ideolojisini yakından
incelemek lazımdır. Bu sapkın ideoloji, Marksist, Materyalist, Stalinist ve Leninist ideolojidir ve
temeli yalnızca ve yalnızca Darwinizm'e dayanır.
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Devletin “GEN”leri, veya “Derin Devlet” Gerçeği!

  

Her ülkede, zaman zaman, devletin imkânlarını ve kendilerine sağlanan kanuni yetki ve
fırsatları kötüye kullanan, gizli ve kirli ilişkiler ağı oluşturan, Masonlar ve Mafya ile
bağlantı kuran hain kişiler ve çeteler çıkmıştır ve bunlar “Derin Devlet” diye tanınmaktan
gocunmamış ve bu kavramı istismar edip kullanmışlardır. Ancak gerçek ve gerekli olan 
Derin Devlet 
kavramı bunlardan oldukça farklıdır, ayrıdır ve tabi ki vardır. Aslında derin devlet,
devletin kendisi, ama gözle görülmeyen 
“gen”
leri ve 
“kök hücreleri”
konumundadır. 

  

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle başlayan, resmen ve hukuken olmasa da, fiilen tüm
yetkileri bir kişide toplayan süreçte, devletin derinliği ve etkinliği nasıl ortaya
çıkmaktaydı?

  

“Zira çöküş dönemlerinde önemli makamlara atamalarda liyakate pek bakılmıyordu. Bilgi,
beceri ve birikim terk ediliyordu. Hak ederek ilerlemenin yerini, iki göz kırpış arasındaki
yükselme alıyordu. Ve tabi çabuk çıkanı, çabuk düşürüyordu. Yani doğal ve doğru süreç
tersine de işlemeye başlıyordu. Bakınız Genelkurmay Başkanlığı’na hazırlandığı
konuşulan, Orgeneral Metin Temel Paşa'ya, birdenbire “tenzili yetki” yapılıyor, dolaylı
olarak tasfiye ediliyordu. 14-15 Aralık’ta 
“TSK Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni”
iplerin koptuğu nokta sayılıyordu. 
“Afrin kahramanı”
olarak tanıtılan Metin Temel Paşa, 
“Afrin’e bayrak çeken”
askerin de içinde bulunduğu bazı isimleri öneriyor ve ödüllendirilmelerini istiyordu. Ama
her nedense bu teklifi kabul edilmiyordu. O da rest çekip bir rapor gönderiyor ve törene
katılmıyordu. Sonunda 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınıp, tabiri caizse 
“olmayan bir göreve”
, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanıyordu. Genelkurmay
kaynakları da bu anlatılanları bir nevi doğruluyordu. Oysa herkes, Muharrem İnce ile
Erdoğan arasındaki 
“apolet tartışmasını”
hatırlıyordu. Ancak Metin Temel’in gidişini İnce-Erdoğan kavgası üzerinden okumak
hatalı olurdu. 

 11 / 19



2019 BEKLENEN İNKILAP YILI MIYDI? - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ahmet AKGÜL
24 Ocak 2019

  

Hatırlar mısınız, bir zamanlar Türkiye’de AKP de FETÖ de sürekli “sivilleşme”den söz
ediyordu? “
Nasıl”
deyince, cümleye 
“Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlansın”
diye başlıyordu. İşte sonunda bu olmuştu. Genelkurmay Başkanı da alınıp Bakan
yapılıyordu. Ama bu Savunma Bakanı gün geliyor, Cumhurbaşkanı’nın ileride GKB’lığına
hazırladığı bir paşayı 2’nci Ordu Komutanlığı’ndan alıyor, kızak bir göreve atıyordu. Bu
tablo bazı AKP’lilere bile 
“Yahu; en güçlü kim” 
sorusunu sorduruyordu. Öyle ya Cumhurbaşkanı’nın dün sahip çıktığı general, bugün
Akar eliyle nasıl tasfiye ediliyordu!?” 
diyenler bazı gelişmeleri fark ediyor, ama hâlâ gerçeği göremiyordu.

  

Evet; özetle, mesele apolet ve yetki meselesi olmaktan çıkıyordu. Ve Türkiye’nin
tepesinde tuhaf şeyler oluyordu? En tuhafı da yandaş medyada yaşanıyordu. Dün,
Muharrem İnce’ye karşı “kahraman Metin Temel’i tasfiye ettirmeyiz” manşetleri atan
Hükümet medyası, Temel’in tasfiyesini adeta trafik kazası haberi kadar görüyordu.
Haberlerin altında ise belli ki konuyu anlayamayan okurların en çok yaptığı yorum:
“Reis’in herhalde bir bildiği vardır.” oluyordu. Tekrar soralım, görünüşte her türlü yetki
Cumhurbaşkanı’nda olmasına rağmen, gizli ve gerçek irade ve kuvvet kimlerin elinde
bulunuyordu? 

  

1. Türkiye siyasetine yön veren gizemli merkez nasıl şekillenmişti? Muharrem İnce'nin
seçim akşamı buhar olması ve 1 gün sonra ortaya çıkması, Akşener'in ortadan
kaybolması, referandumda oyları değiştiren ve muhalefete; “Eğer YSK önüne gelirseniz
çatışma çıkar!”  diyen güç
hangisiydi? Cumhuriyete kastedenler kimlerdi?

  

2. Bahçeli nasıl oluyor da 14 yıl boyunca, Erdoğan’ın ülke için ne büyük bir tehdit ve
talihsizlik olduğunu anlatıp dururken ve hakaretler savururken, ani ve suni bir dönüşle
onunla dost oluvermişti? Ergenekon'un savcısıyım diyenler neden çark etmişti? ABD
dostu ve BOP eşbaşkanı nasıl oldu da Rusya ile kol kola girmişti? Nasıl oldu da “ölümün
e oylara sahip çıkacağız”
diyen bay İnce sonunda,
“adam kazandı”
diye kekelemişti?
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3. Daha oy çuvalları seçim kurullarında açılmamışken Muharrem İnce'nin 180 derece
dönüşünün sebebi neydi? “Beni jiletle YSK'dan kazıyamazsınız” diyen Akşener'in o
akşamki suskunluğu, ne anlama gelmekteydi? O gece neler oldu ki liderler limon gibi
sapsarı kesilivermişlerdi?

  

4. Erdoğan nasıl oluyor da muhalefeti hizaya sokuyordu? Nerede o YSK önüne gidecek
50 bin avukat, diye kimse neden sormuyordu? Erdoğan kazanınca Perinçek neden
seviniyordu? Erdoğan kimle ortaklık yapıyordu? Halkın iradesine kim el koyuyordu?

  

5. Hain Fetullahçı darbeyi herkes bildiği halde neden hepsi salağa yatıyordu? Darbe
neden Allah tarafından bir lütuf sayılıyordu? Milletin meclisindeki darbe komisyonuna
önemli isimler neden ifade vermiyordu? Darbe gerçekleri neden araştırılmıyordu?
Araştıranlar neden hapse atılıyordu? Neden gerçekler halktan gizleniyordu?

  

6. Siyasi bir aday olan ve Erdoğan’ın yerine hazırlanıp bu sömürü çarkının devam
ettirilmesi amaçlanan Abdullah Gül'ün tepesine helikopterle inenler ona neler
öğütlüyordu? Her Parti'ye adamını sokan bu ekip nerelerden talimat alıyordu? 

  

7. Boğazına kadar yolsuzluk ve suça batmış bir iktidarı kimler ve hangi akıbete
sürüklüyordu? Muharrem İnce'yi limon rengine çeviren Erdoğan olamayacağına göre, bu
profesyonel ve çok etkin ekip nasıl çalışıyordu? 

  

8. Doğru dürüst bir seçim çalışması yapmayan MHP, Parti'nin yarısı dağılan MHP, en
samimi MHP’lilerin bile “AKP’nin yedek lastiği olduk.” diye hayıflandığı MHP, nasıl
oluyordu da oy patlaması yaşıyordu? Bahçeli; 
“Bizim mecliste denetleme görevimiz var”
diyordu. İyi de Sn. Bahçeli kimin adına kimi denetliyordu? Bahçeli'yi koltuğunda tutan ve
Erdoğan’a şartsız destekçi yapan iradeyi kim tanıyordu?

  

9. AKP'nin zafer sandığı şey yoksa büyük mağlubiyete sürükleyen Pirus zaferi mi
oluyordu? Sahi AKP'yi 2008'de kapatmak isteyen kimdi? Cumhuriyet gazetesine bomba
atanlar kimdi? Faili meçhullere, misyoner cinayetlerine imza atan kimdi? Ülkeyi o dönem
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karıştıran derinlerle AKP şu an nasıl ortaklık yapıyordu?”[3] soruları niye hâlâ
yanıtlanmıyordu?

  

AKP “Fecri Kazip = Geçici ve aldatıcı ağarlık” konumundaydı ve artık “Fecr-i Sadık”
gerçek ve görkemli aydınlık ise oldukça yakındı!

  

Bakınız 2018’in son 100 gününde şunlar yaşanmıştı:

  

1) TL, faiz yolu ile %100 değer kaybına uğramıştı. Piyasa faizi %10’lardan %20’lere
çıkmıştı. Ticari krediler de %15’lerden %45’e fırlamıştı.

  

2) TL, döviz karşısında erimeye başlamıştı. Dolar kuru 3,60’dan, 7,20’ye çıkıp yılsonunda
5,40’a gerilemiş, ama TL değer kaybı %45’e ulaşmıştı.

  

3) TL’nin satın alma gücü düşmüş durumdaydı. Resmî rakamlara göre enflasyon
tüketicide %8’lerden %24’e ve üretici enflasyonu ise %45’lere ulaşmıştı. Bize göre gerçek
enflasyon %100’ün üzerinde bulunmaktaydı.

  

4) Türkiye bir zamanlar birçok sektörde kendi kendine yeten dünyadaki birkaç ülkeden
biriyken, AKP tahribatları sonucu özellikle TARIMDA bile dışa bağımlı hale gelmiş
durumdaydı…

  

Sabancı ailesi tümüyle Malta vatandaşı olmuş, Malta pasaportu alan zenginler çoğalmıştı!

  

Türkiye'den geçen yıl 253 bin kişi göç edip yurtdışına taşınmıştı. New York Times,
"Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor" manşetini atmıştı.
Sabancı Ailesi fertlerinin büyük bölümü ile tanınmış birçok zenginin geçen yıl Malta
pasaportu aldıkları ortaya çıkmıştı... TÜİK 253 bin Türk vatandaşının ülkeden göçtüğünü
açıklamıştı. New York Times, "Zengin ve becerikli Türkler ülkeden akın akın göç ediyor"
haberini manşetine taşımıştı. Peki bu Türkler nerelere göç ediyor sorusuna cevap

 14 / 19



2019 BEKLENEN İNKILAP YILI MIYDI? - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ahmet AKGÜL
24 Ocak 2019

aranırken, Malta'nın Türk zenginlerinin yeni gözdesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sabancı
Ailesi fertlerinin büyük çoğunluğu, Türkiye'nin vergi rekortmeni avukatı, ilaç devinin
patronu, kuru kahveciler başta olmak üzere zengin tabakanın çoğu akın akın Malta’dan
vatandaşlık almışlardı. 1 Ocak'ta yayınlanan Malta Resmi Gazetesi'nde, ismi vatandaşlık
alanlar arasında bulunan Türklerden bazıları kafaları karıştırmıştı. Acaba 2019’da nelerin
olacağından kuşku mu duymuşlardı ki yurt dışına kaçışıyorlardı?

  

“Bizim güzel hayallerimiz vardı!..” diye başlık atan Abdurrahman Dilipak bile “AKP’den
umduklarını bulamadıklarını” itiraf etmeye başlamıştı ve bu tavrı herhalde batmakta olan
gemiyi terk etme telaşıydı.

  

“Bizim hayatımıza güzellik katan, dinden, gelenekten beslenen hayallerimizi vardı. “Hayal
gerçeğin anasıdır” derdik. İnancımızın taşıyıcısı olan hayallerimiz uğruna mallarımız,
canlarımız, sevdiklerimiz feda olsun derdik. Gelip “Reelpolitik putu”na toslayınca
evdeki hayallerimizin çarşıya uymadığını gördük. Para, makam, kadın, güç başımızı
döndürdü. Siyasetin labirentleri arasında kaybolduk… Sahi hayallerimizi kim çaldı, ya da 
“Ben yolumu kaybettim, yolların günahı ne” 
diye şarkılara mı başlamalıyız? Necip Fazıl, 60 darbesi sonrası Büyük Doğu’yu şu kapakla
çıkartmıştı: Yola girmek mi, “yolunu bulmak” mı? Şimdi herkes hem “yolunu buluyor”,
hem de “bir yolunu buluyor”du. İnandığımız gibi yaşamayınca, yaşadığımız gibi
inanmaya mı başlıyorduk… Birileri göz göre göre (acı akıbetine) sürüklenirken, hâlâ
burnu Kaf dağlarında, eleştiren herkese düşman oluyor adeta, burnundan soluyor,
bürokratlarına emirler veriyor, öfkesi ağzından taşıyordu. N’oluyoruz ya hu! Bu gidiş
hayra alamet görülmüyordu!”[4] 
diyen Dilipak, herhalde çöküşün farkında olmalıydı.

  

2019 tarihi hangi talihli dönüşümlere gebe bulunmaktaydı?

  

Yerli ve yabancı basında, 2019 yılında: “Çok önemli değişimler yaşanacağı, mevcut
dengelerin sarsılıp değişime uğrayacağı, hatta 3. Dünya savaşının çıkacağı
” konusunda yorumlar yapılmakta ve bunların bir kısmı 
Nostradamus ve Babavanga 
gibi kâhinlere dayandırılmaktaydı. Her ne hikmetse bu tür yorumların odağında ise hep
Türkiye bulunmaktaydı. 
Erol Mütercimler
gibi bazı yazar ve yorumcular da 2019 yılının pek çok sıkıntılara sahne olacağı
öngörüsünü paylaşmaktaydı. Ve tabi Erol Mütercimler’in bu bağırışları; acaba milli bir
inkılaptan duyduğu karın ağrısıyla, malum ve mel’un odaklardan destek çağrısı mıydı?
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Yoksa yerli ve vicdani bir duyarlılık mıydı? Bu ileride belli olacaktı…

  

Kehf Suresi’ndeki bazı ayetlerin ilginç ebced hesapları da umutlandırıcıydı!

  

İlim ve irfan ehli: Kehf Suresi’ndeki bazı ayetlerin ahir zamana yönelik pek çok işaret
barındırdığını vurgulamışlardır. Nitekim bazı ayetlerin ebced değerleri de günümüze çok
yakın zamanlara bakmaktadır.

  

“Onların kalpleri üzerinde (sabır ve kararlılığı) raptetmiştik…” (Kehf Suresi, 14)

  

HİCRİ: 1400, MİLADİ: 1979 – 12 Eylül 1980 

  

“Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik güç kıldığı (güç nimet ve
imkân) daha hayırlıdır…” (Kehf Suresi, 95)

  

HİCRİ: 1409, MİLADİ:1988 (Şeddesiz) 

  

“Gerçekten Biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik…” (Kehf Suresi, 84)

  

HİCRİ: 1440, MİLADİ: 2019 (Şeddeli) 

  

Kehf Suresi’nde Hicri 14. yüzyıl başına yani Miladi olarak 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın
başına bakan bir işaret ise Kehf Suresi’nin sıra numarası ile ayet sayısının çarpımından
elde edilen 1980 rakamıdır. Bu rakam Hicri 14. asrın başlarına rastlamaktadır.

  

18. Sure Kehf Suresi; 110 ayettir. 18 x 110 = 1980

 16 / 19



2019 BEKLENEN İNKILAP YILI MIYDI? - Özel Yazılar - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ahmet AKGÜL
24 Ocak 2019

  

Bediüzzaman Said Nursi de birçok sözünde ahir zamandaki İslami İnkılabın başlangıcı
olarak aynı tarihlere işaret buyurmuşlardır. 

  

Evet 1979-1980, umutlu bir başlangıçtır. 1988 Mutlu bir aşamadır ve inşaallah 2019’da ise
Kutlu bir inkılap yaşanacaktır.

  

Ali Çağıl’ın ibretli ve müjdeli rüyası

  

Rüyamda Güneş'in batıdan doğduğunu fark edip heyecanlanıyorum ve o Güneş'in içinde
ilk başta Mustafa kemal Atatürk’ü, daha sonra Erbakan Hocamı ve en sonunda ise bir
askeri harekât yapıldığını görüyorum. Ve yanımdakilere “Siz de gördünüz mü?” diye
soruyorum, ama onlar: 
“Biz bir şey görmedik”
diyorlar. Ve ben Ahmet Hocamın konferans verdiği yere gidip kendilerine bu durumu
anlatmak istiyorum. Fakat konferans labirent gibi bir yerde veriliyormuş, kimse
giremiyor, ben de gittiğimde karşıma kapı duvarı çıkıyor ve elimi duvara koyup manevi
bir destekle birden içeri giriyorum. Ahmet Hocamı bir asansörde yakalayıp gördüğüm
olayı anlatıyor ve uyanıyorum. 

  

Nevzat Gündüz’ün anlamlı rüyası. 26.06.2018- Gebze

  

Rüyamda: Gece karanlığında ve yalnız başıma yürürken, birden Suriye-Irak Sınır
bölgemizde oluyorum. Sınır boyunca betondan emniyet amaçlı setler yapılmış ve
devamında da yapılacak yerlerin hazırlığı varmış. O esnada ülkeyi yöneten devlet başkanı
(kral gibi) şöyle bir açıklama yapıyor ve hava atıyor: “Çok büyük hizmetler yaptık, yarım
kalan yerleri de hemen tamamlayınız”
diye talimat veriyor. Resmi ve yüksek yetkili bir devlet dairesinden çıkan bürokrat bir
bayan ve arkasında da kalabalık insanlar yürüyerek devlet başkanına: 
“Bu hazırlıklar, öylesine ve sen böyle istediğinden dolayı olmadı, bunlar uygulanması
gereken devlet planlarıydı, o yüzden yapıldı. Senin müddetin tamamlandı. Artık Refah
(Muhterem Necmettin Erbakan) dönemi başlayacaktır!”
diye söyleyip sevinç çığlıkları atıyorlar. 
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Sonrasında yakın akrabalarım, yeğenlerim az ileride piknik yapmak için gelmiş oluyorlar
ve robottan atlara biniyorlar. Ama atlar canlı gibi görünüyorlar. Eksik olan, piknik için
gerekli çay-bardak vesaire şeyleri etraftaki evlerden: “Biz Nevzat’ın yeğenleriyiz” diye
kendilerini tanıtıp istiyorlar, onlar da istediklerini hemen veriyorlardı. Ben bunun yeni ve
müjdeli bir dönemin başlangıcı olduğunu seziyor ve seviniyordum. O şekilde uyandım.

  

Te’vili: Suriye ve Akdeniz’de, beklenen büyük hesaplaşmanın yaşanacağına ve çok
yaklaştığına… Kral – Başkan makamındaki şahsın, sosyal ve psikolojik sebepler
doğrultusunda o koltukta tutulduğuna ve artık, temelini Erbakan Hocamızın attığı ve
altyapısını hazırladığı hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğuna… Ali Çağıl kardeşimizin
rüyasıyla bu rüyanın aynı Rahmani kaynaktan yansıtıldığına ve İnşaallah Çanakkale
kampımızın çok verimli olduğuna, işaret ve beşarettir. En doğrusunu Allah bilir.

  

Tarihin kırılma dönemeçlerinde ve Peygamberlerin zuhuru öncesinde böylesi müjdeli
rüyaların görülmesi ve insanların psikolojikmen bu değişim ve devrime hazır hale
getirilmesi oldukça yaygın bir olaydır. Hatta Hz. Peygamber Efendimizin doğumu
öncesinde Mekke’de, İran’ın başkentinde ve başka ülkelerde “Hicazda bir kurtarıcının
zuhur edeceği, zulüm saltanatını devirip küfür karanlığını sileceği, tüm insanları ve
özellikle inananları huzura ve hürriyete eriştireceği”
konusunda müjdeli rüyalar çoğalmış ve harikulade (olağanüstü) durumlar yaşanmıştır ki
bunlara 
“irhasat”
yani 
pek hayırlı gelişmelere işaret ve beşaret eden
olaylar
tabir olunmaktadır. Öyle ki Osmanlı’nın ilk yazılı anayasası sayılan ve İsrail’de bile
yıllarca esas alınan meşhur 
“Mecelle”
yi hazırlayan büyük İlim ve Devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa, 
“Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa”
kitabının 1. cilt 54-66 sayfalarında; dönemin İran Sasani Şahı Nuşirevan’ın (Kisra’nın)
sarayının birden sarsılıp bazı sütunlarının yıkılması üzerine korkuya kapılıp “Mubedan”
adlı bilgiçten bunun hikmetini sordukları, 
Arabistan’da çok önemli bir olayın zuhurunun yaklaştığı 
yanıtını aldığı ve yine 
“Abdülmesih” 
isimli bir kâhini Medayin’deki sarayına çağırtıp hikmetli ve ibretli yorumlarını sordukları
yazılmaktadır. 
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[1] resatnurierol@milligazete.com.tr

  

[2]  www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/neme-lazim

  

[3] haber.ikincibolge@gmail.com / 16-07-2018

  

[4]  01 Ocak 2019 Yeni Akit

 19 / 19

#ftnref1
mailto:resatnurierol@milligazete.com.tr
#ftnref2
#ftnref3
#ftnref4

