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KIYMETLİ dostlar! Cenab-ı Hakk’ın 
yolunda ümitsiz olmayacağız. Evet, Allah 
Teâlâ’dan ümidimizi kesmemek gerekir. Ama 
sadece ümit etmekle kalmayıp, gerçekten 
gayretimizi ortaya koymak üzere Cenab-ı 
Hakk’ın kelamını dinleyeceğiz “Semi’na ve 
ata’na” (İşittik ve itaat ettik) diyeceğiz. 

“İşittik ve itaat ettik...” Ne kadar acayip bir 
söz değil mi! Acayip derken tuhaf manasında 
değil, birçok hakikati içerisinde barındırması 
sebebiyle acayip bir söz. Demek ki insanın 
işitmeyi talep etmesi, söylenileni dinlemesi ve 
kalbindekini tasdik etmesiyle itaat hemen ger-
çekleşiyor. Kalben duyduklarını reddetmekle 
de insan hemen asi bile olabiliyor. Ama 
Cenab-ı Hakk işitip isyan edenleri nazarımıza 
verirken, onlara merhametle muamelesini 
gözlerimizin önüne sererken, ayrıca “İtaat 
ettik” diyenlere karşı hemen nasıl nakdî bir 
muhabbetin indiğine de işaret ediyor. 

Halbuki bir insan işittiğinde hemen itaat 
ettiği belli olur mu? Bu söz, içerisinde bir 
başka hakikati de barındırıyor. Sözü dinler-
kenki halimiz aslında bizim itaatimizi ele 
veriyor. 

Bunun üzerine biraz düşünelim. Mesela 
Allah (CC) hepimizi korusun; bir gıybeti, ifti-
rayı, her türlü dedikoduyu dinlerken bir insan 
aslında pasif değil aktiftir. Çünkü o dinleyen 
kulak, konuşana çanak tutmuş demektir, ona 
teşnedir, onun anlatmasını beklemektedir. 

O halde gerek isyanı gerek hakikati olsun 
dinleyen bir kulak neyi dinliyorsa aslında ona 
itaat etmiştir. Hakikati dinlemeyen, kulağıyla 
kalbini oraya veremeyen bir kişi, içindeki ve 
kalbini saran kendi benlik sesiyle kapkaran-
lık bir halde kendisine itaat etmiş olur. Her 
isyanda bir itaat, her itaatte aslında bir isyan, 
bir karşı çıkma vardır. 

İNSANA VERİLEN EMANET
Dolayısıyla insan zalim ve cahildir. Ama aynı 

zamanda Allah’ın (CC) verdiği emanete sahiptir. 
Neden? Çünkü insan Cenab-ı Hakk’ın yokluk salta-
natına, ademiyyete, “kün” emrinden evvelki âleme 
talip olarak veya o hakiki vuslatı, dileyerek öyle bir 
nuranî bir şekle bürünür ki, Allah Teâlâ’nın nakışla-
rına karşı kendinden hiçbir nakış ilâve bile etmez. 

Bir şeyin halisi olması için gayrısında ne varsa 
gitmesi lâzımdır. Saf olabilmesi, som halini bula-

bilmesi için fazlalıklardan temizlenmesi lâzımdır. 
Cenab-ı Hakk bize emaneti yükleyerek o emanet 
içerisinde başka şeylere cahil olunabilecek, başka 
şeyleri hiç tanımayacak kadar zalim olunabilecek 
bir aşkın peşinden koştuğumuzu anlatmıyor mu? 

Emaneti hakkıyla yerine vermek icap ettiğini ve 
emanete ihanet etmeyecek şekilde ehline verilmesi 
gerektiğini bizzat beyan eder Hazret-i Allah (CC.) 
Dağların, taşların, semavatın bu emanete gözü açık 
bir hale gelip de taşıyamayacak halde olmaları ve 
hatta vahy-i ilâhînin tesirini bizatihi işitse ve Cenab-ı 
Hakk’ın kendisine muhatap olduğunu işitse, taş 
gibi sert olan, dağ gibi zirveler yapan benliğinde 

yükselmiş ve her şeye yukarıdan bakanların bile bir 
tevazuya düşecek ve un ufak olacak, yerlerde toz 
haline gelecek şekle bürünmesi, ibret nazarlarımıza 
verilip de “En az bir dağ kadar bizim de bu heybet 
karşısında titrememiz gerekmiyor mu?” sualine hepi-
miz mazhar oluyoruz.

ALLAH’I (CC) ZİKRETMEK, EFENDİMİZ’E 
(SAS) SALAT Ü SELAM GETİRMEK
Allah Teâlâ öyle büyüktür ki; biz O’nu (CC) 

istemezden evvel O (CC) bize isteyecek bir hal 
nasip etmiştir. Biz daha ortada yok idik. O (CC) hiç 
ihtiyacı olmadığı halde bizleri halk eyledi. Halk 

eylerken, yaratırken dahi bizi boş bırakmadı. 
O’na (CC) müştak olacak şekilde bizi yarattı. 
Hem içeriden bize bu cevheri verdi hem de 
dışarıdan. 

Güzellikleri güzel, çirkinlikleri çirkin 
görebilecek hale getirdi. Kerim Mevlâ bunu 
yaparken hiçbir kâr gütmedi, karşılık bekle-
medi. Yaptığımız ibadetlerden de Allah’ın 
(CC) hazinesinde bir artış olmadı.

Tefsir dersi yapan birine denk gelmiş-
tim seneler evvel. İnşirah Suresi’ndeki “Ve 
rafa’na leke zikrak” (Senin şanını yücelt-
medik mi?) ayet-i kerimesinde öyle bir şey 
söyledi ki insanın yüzünün feri kaçıyor, 
hakikaten hayretler içerisinde seyrediyor. 

Bu kişi tefsir dersinde, “Evet yükseltti. 
Bakın bunca insan salât u selâm okuyor, 
bunca insan Efendimiz’e teşekkür ediyor, 
dua ediyor, böylece Efendimiz’in şanı yüceli-
yor!” diyor. 

Böyle bir şey mümkün olabilir mi dostlar? 
Haşa insanların hepsi bir araya geldi, onlar 
mı yükseltti Efendimiz’in (SAS) şanını. Allah 
(CC) ezelden kelam-ı kadîminde ve mahlûk 
olmayan kelâmında “ve rafa’na leke zikrak” 
buyurduğunda, “Yükseltmedik mi?” derken 
esasen “Yükselttik” demektedir. 

Yani Allah Teala mealen biz aciz kulları-
na şöyle buyurmuştur:

“Siz ansanız da anmasanız da O’na (SAS) 
ben kâfiyim. O’nun (SAS) için, ‘Muhakkak ki 
Allah’ın Resul’üdür’ diye ferman eylemişim. 
O’nu (SAS) tasdik eylemişim ve bu tasdiki 
bu âleme şamil eylemişim, cümle âleme ilan 
eylemişim. O’nu (SAS) kimse zikretmezse 
onları helâk eder, O’nu (SAS) zikreden bir 
toplum hâlk ederim. İnsanların zikirleri 
O’nun (SAS) şanını artırmak için değildir. 

Kullar benim işimi görür. Kullar benim muradıma 
göre işlerini yaparlar. Ben kâinata emretmişim ‘O 
Nebi’yi (SAS) zikredecek, O’nun (SAS) şanını fehme-
deceksiniz!’ diye.” 

İşte böyledir dostlar. Kim bu zikre tabi oluyorsa 
Allah’ın (CC) bu yüceltme işinde bulunmuş, o şanslı 
zümreden olmuş demektir. Bizim zikretmemizle ne 
Allah’ın (CC) mülküne bir şey eklenir ne de Efendi-
miz’in (SAS) şanı artar.

Cenab-ı Hakk cümlemizi bu hakikatin farkında 
olarak kendisini zikreden ve Efendimiz’e (SAS)  
salat ü selam eden kullarından eylesin. Amin.

ESAS NO : 2015/233 Esas
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan 
yargılamasında; Davalı Yasemin Bilir (11570113762) ve davalı Ali Rıza Bilir (11564113990)’e 
mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış 
olup, adreslerinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava 
dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 12/09/2017 günü 
saat: 09:05’da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi 
taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda 
devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. Basın : 628569 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. PAZARCIK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
2017/99 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi, Cengiz Topel Mah., Yol Mevkii, 432 Ada, 11 Parsel, 1. 
Kat, 9 Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz; yer aldığı parselde bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşur. 
Ayrık nizam dört (A-4) imar durumuna haizdir. Bina kaloriferli ve asansörlü olarak inşa edilmiştir. 
Mesken olarak yapılmış olan söz konusu bağımsız bölümler 3+1, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo 
ve tuvaletten oluşur, her taşınmaza ait balkon vardır. Ayrıca taşınmaz ilçe merkezinde yer alır, tüm 
altyapı hizmetlerinden yararlanır. Yeni görünümlü olup, zemin kat işyeri, 3 normal kat konut olarak 
planlanmıştır. Duvarlar saten boya, mutfak ve ıslak hacimlerin tabanı seramik olup, diğer mekanlar 
laminant parkedir. Asansör ve kalorifer mevcuttur. Alım satım kabiliyeti yüksek olan bir bölgede yer 
alır. Taşınmazın yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri vardır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapıların 
kat irtifakı kurulmuş olup, her bağımsız bölüm 165 m² inşaat alanına sahip, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 
1 banyo, wc ve balkon mevcuttur.
Adresi : Cengiz Topel Mah., 432 Ada, 11 Parsel, 1. Kat, 9 Nolu Bağ. Böl. Pazarcık/K.Maraş
Yüzölçümü  : 506,29 m²
Arsa Payı  : 125/1110
İmar Durumu  : İmar planı içerisinde yer almakta olup, imar planındaki gibidir.
Kıymeti  : 159.750,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 24/08/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 18/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : Pazarcık Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önü Pazarcık/Kahramanmaraş
Satış şartları  :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/99 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 628604 www.bik.gov.tr
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İŞİTTİK VE İTAAT ETTİK! 


