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Konu: https://youtu.be/QqT8o7HkWFw ve Osman Ünlü nam 
zatın isnad, itham, haddini aşan beyanları... 
Soyadı "Ünlü" olan zatın yukarıda belirtilen ses-görüntü bandına ve bu bandın muhteviyatına 
muttalli olmakdan memnun olduk. Böylece, biraz daha, ünlü zatın objektiflik derecesi (!) ve ilmi 
(!) hakimiyeti hakkında direkt malumat sahibi olduk. Kullandığı, mehazı olmayan "Aristo 
Mantığı"na benzer mantık silsilesi hakkında da fikir edindik. İcra ettiği uslup ve mantık ile her 
türlü meşru gayrımeşru, doğru ve yalan, hayali veya gerçek hadiseyi kendi nokta-i nazarına 
çekmenin usul-adet dışı, hakikatin varlığına bakmadan istidlali de görebilmiş olduk ! Efendi 
Hazretlerinin hayattaki çocuklarına, belki ve muhtemelen tercihen birisine veya birilerine 
saldırmak ve saldırtmayı teşvike matuf militanist tarzı da "Ehl-i Sünnet" ile bağdaştırması da 
calib-i dikkattir. "Kendi cemaati dışında olmalarını ve büyük silsilenin 33.sü Efendi Hazretleri ile 
bittiğini ve yerine halef bırakmadığı hakikatini ifade etmeği" suç sayıp dinleyicilerini saldırayı 
teşvik eden dolayısıyla suç işleyen Ünlü "bumerang" etkisinden muhakkak haberdardır. 

Ünlü nam zat, kim olduğunu belirtmediği bir zatın kendisine intikal ettirdiği "İhlas Holding 
aleyhinde, Hilmi Işık aleyhinde bir sürü şey söylediler, attılar tuttular" dedikodusu ile sözüne 
başlamakta ve Bağlum'daki anma töreninde yapılan konuşmalar arasında bahusus ismini 
vermediği bir şahsı hedef almaktadır. Ünlü'nün konuşması dedikodu ile başlamakta, dedikodu ve 
Aristo mantığına kendi mantığını ilave ederek devam etmektedir. Ünlü, kasd ettiği kişi veya 
kişileri azap görecek olarak ilan ederek kendisine "hakim cüppesi"ni giydirmektedir. 

İlim adamına düşen görev hadiseleri delilleri ile incelemek ve objektif kriterlerle hüküm 
çıkarmakdır. Kaldı ki, bu tür hükümler dahi münakaşa götürür. Ünlü hangi ilimlerde tahsil almış 
ve hangi yetkilerle techiz edilmişdir ki, bu tarz hükümleri veriyor ve halkı kışkırtıyor ? 

Asırlarca önce yazılmış olan "Miftahül Ulum" adlı kitab, Descartes'dan çok önce, ilim 
metodlarını; lisan bilgisi, mantık, istidlal, hüküm, belagat vs'den bahs etmektedir. Ünlü zat, kendi 
ifadesi ile anlaşılmaktadır ki, tamamen dedikoduya ve belki uydurmaya istinad ederek, hükmü 
kendi mantığına göre çıkararak beğenmediği şahıs veya şahısların  cezalandırılması icab eden 
halleri icra ettiğini ifade etmektedir. Haddi aşarak ailemizin büyüğü Merhum Abdülhakim Efendi 
hazretlerini de mehaza istinad etmeyen, olmayan verilerle istinad ettirmektedir. Efendi 
hazretlerini hadiseye bulaştırmaya teşebbüs ayrı bir haddini aşmadır. Ancak, biliyoruz Ünlü vb 
için gayeleri için her aleti kullanmaları hakdır !!!  Belirtelim ki,  Merhum Abdülhakim Efendi hiç 
kimseyi kendisine halef tayin etmemişdir. Bu hakikati heryerde her zaman kimseden 
korkmadan, Ünlü ve taifesinden de asla çekinmeden zikr ederiz, edeceğiz.  

Bağlum'da 2015 ve 2014 seneleri anma günlerinde bütün konuşmalar Keçiören Belediyesi ve 
Keçiören Kaymakamlığı'nca kayd edilmiş banda alınmışdır. Muhtemeldir ki, İhlas'ın paravan vakfı 
"Bülent Gencer Vakfı" ilgililerince de kayd edilmişdir. Dinleyici kitlesi kesin olmamakla beraber 
(2015'de) 600 civarında idi.  

Keçiören Belediyesi ve/veya Keçiören Kaymakamlığı'ndan bu bandların temin edilebileceğini Bay 
Ünlü bilir. Bay Ünlü bandları dinlemiş ve seyretmiş ise aleni iftira ediyor demektir. Bandları 
incelememişse mehazsız konuşarak, Abdülhakim Efendi'nin torunları üzerine, bahusus birisi 
üzerine  (aldatabileceği) insanları kışkırtmakta, kin ve husumetini kusmaktadır. Ünlü'nün 

https://youtu.be/QqT8o7HkWFw
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konuşmasını dikkate alanların 2014 ve 2015 anma törenlerindeki bandları incelemeleri halinde 
ünlü zatın basit bir demagog ve kışkırtıcı olduğunu göreceklerdir. Ayrıca kimin nasıl hesaba 
çekileceğine hüküm vermesi de dikkat çekicidir. 

"Attılar tuttular..." banal ifadesi, "Ehl-i Sünnet"i temsil ettiğini (!) belirten Osman Ünlü'ye 
yakışabilir, lakin bizim bildiğimiz, bu ifade tarzı Mekki Efendi ve Abdülhakim Efendi hazretlerinin 
talim ve telkinleri dışındadır. Bu ifade argo ve laubalidir. 

Bu vesile ile belirtelim ki, Abdülhakim Efendi hazretlerinin torunlarının meselesi ne İhlas Holding 
ne de Hilmi Işık'dır. Ailemizin karşı çıkdığı husus Merhum büyüklerimiz üzerinde bilhassa son 10 
seneye yakın çok aleni olan istismadır. Daha önceki yıllarda da bu istismar var idi, lakin sesi daha 
az idi. Aile büyüklerimiz vasıtasıyla yapılan istismara set çekme gayet tabii olarak vazifemizdir.  

Bir çok yerde bahs edildiği gibi, Bağlum toplantısında da ezcümle söylenen "Abdülhakim Efendi 
hazretlerinin kendisine halef bırakmadığı"dır. Bu ifadenin İhlas Holding ticari şirketine ve Hilmi 
Işık'a hakaret tarafı var mııdır ? Bağlum'da kabir girişine yerleştirilen etrafı ses ve kameralarla 
kontrol eden Paravan Vakıfın varlığını ve bağış almasını, Seadet-i Ebediyye adlı kitabın 877. 
sahifesinde "Vakfa teberru vakıf reisinin mülkü" olur ifadesini tenkid etmek hakaret midir ? Bu 
ifade gayrı ahlakidir ve vakıf hukukuna aykırıdır. Bülent Gencer adlı paravan vakfı oraya niçin 
yerleştirilmişdir ? 

Buna rağmen, Bay Ünlü'den "kim, hangi kelamı ile Hilmi Işık ve İhlas Holding'e hakaret 
etmişdir?" sorusuna cevap bekleriz. Konuşmalar gizli değildir. Gerek 2014 ve gerek 2015 
konuşmalarında tek bir hakaret unsuru yokdur. Sadece hakikat ve devlet kuruluşlarından samimi 
talep vardır. Bay Ünlü Ehl-i Sünnet maskesi ile iftira etmekte ve masum insanlara ceza kesmekte, 
onları hedef göstermektedir. 

Bay Ünlü, "Efendi Hazretlerinin torunlarının kendilerine biat etmemeleri"nden rahatsızdır.  

Bay Ünlü ve efkâr-ı umumiye bilmelidir ki, Efendi'nin derslerini takib eden binlerce talebe ve 
bunların yakınları vardır. Müstehzi bir tarzda Ünlü'nün kullandığı tabir "ehibba", "Ehibba"dan 
hukuk dışına çıkanı olmamışdır. Hilmi Işık'a Bağlum'daki konuşmada hiç bir hakaret olmadığı gibi 
gerçek umuma bildirilmişdir. Bay Ünlü ise taraftarlarını Efendi'nin torunları üzerine 
kışkırtırtmakta, hakim yerine geçerek alacakları cezaları beyan edecek seviyede haddini 
aşmaktadır. Halkı kışkırtmak suçdur, günahdır ve ayıpdır. Lakin Bay Ünlü ve adamlarına deriz 
ki, "elinizden geleni ardınıza koymayın." 

Gene deriz ki, "Siz çok adil ve dürüstseniz senelerdir borclarınızı niçin ödemiyorsunuz ?" 

Gene deriz ki, sizde Efendiye karşı hürmet olsa idi YALAN kitab "Hicret Gülleri"ni neşr 
etmezdiniz. Bu kitapla aslında Hilmi Işık'a siz hakaret ediyorsunuz; çünkü yalan ifadeler ile Hilmi 
Işık'ı mukaddes (!) hale getirmeğe çalışıyorsunuz. Yalan hadis dahi kitabınızda var ! Bay Ünlü 
buna niye karşı çıkmıyorsunuz ? Karşı çıkmazsınız çıkamazsınız, çünkü sizin gayeniz Hilmi Işık'ı 
putlaştırma seviyesinde mukaddes göstermekdir. Bu kitap da onu yapıyor. Yalanla yoğrulmuş 
kitap ve Ehl-i Sünnet beraber !!!!!!!!!!!!!! Mümkün mü ??? 

Basit bir demagog ve araya da iftiralar sıkıştıran Osman Ünlü'nün bu halinin anlaşılması için 2015 
ve 2014 senelerinde Bağlum'da anma günleri toplantılarındaki konuşma bandlarının teminini 
tavsiye ederim.  
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Osman Ünlü hakikaten Ehl-i Sünnet taraftarı ise Abdülhakim Efendi hazretlerinin torunları ile 
bahusus iftira ettiği Bağlum'da konuşma yapan torunla uğraşmak yerine YALAN kitap "Hicret 
Gülleri" hakkında fikirlerini de bir başka band ile ifade ederse takpcileri mutlu olur biz de YALAN 
ve iftira deposuna cevaplarımızı bir kere daha yaparız.  

Bay Ünlü  takriz davasını nasıl ve niçin kayb ettiklerinin tahlilini yapmalı ki, gereken cevaplar 
efkâr-ı umumiyeye aydınlatmak için daha şumullü olarak makul ve akl-ı selim sahiplerinin 
takdirine sunulsun.  

Bay Ünlü ve çevresinin meselesi Ehl-i Sünnet değil, Hilmi Işık'ı nerede ise sahabe mertebesinde 
yüceltmek ve ondan sonra gelenleri de Abdülhakim Efendi hazretlerinin halefi olarak gösterip 
şimdiye kadar olduğu gibi rant teminini sağlamakdır. Halbuki Abdülhakim Efendi hazretleri 
kendisine halef bırakmamışdır. Bay Ünlü ve cemaatinin ileri gelenleri niçin Efendi'nin öz 
kaleminden çıkan eser "Hal Tercümesi"nden bahs etmezler ?   

Ehl-i sünnetde YALAN yokdur, iftira yokdur, haddi aşarak kimin ne ceza alacağını ulu orta 
işportacı tarzı ile  ilan etmek yokdur. 

Mekki Efendi'nin silsileyi bozanlar için söylediği "Babama iftira ediyorlar" sözü aile 
mensublarımızın ve ehibbadan (ve çocuklarından) hayatta olanlarının kulaklarındadır ve el yazısı 
ile "Abdülhakim Efendi hazretleri kendisine halef bırakmamışdır hatimededir ve silsilenin 33. 
südür" ifadesi ayrı bir vesikadır. "Hal Tercümesi" kitabı ki, ayrı bir vesikadır (ihlas cemaatinin 
yöneticilerinin işine gelmez !) Efendi'nin öz eseri olarak halefi olmadığıdının bir vesikasıdır. 
Bunlara rağmen Ünlü ve taifesi silsileyi bozarak Efendi hazretlerine iftira atmaktadır. 
Dolayısıyla Ünlü'nün Efendi'nin torununu hedef göstermesi beklenen, şaşırmadığımız ilginc 
bulmadığımız vakıadır. Ne çare ki Ehl-i sünnet kılıfı ile saf kişilerin aldatılması, militanist 
zihniyetle saldırgan hale getirilmesi hali İhlas'ca sürdürülmektedir. İhlas'ın içinde makul, emr-i 
marufa uygun hareket edip Osman Ünlü vb tahrikçilere karşı çıkan yok mudur ? 

Gayemiz, Ünlü'yü ikna değildir, yalanları, yanlışları ve iftiraları efkâr-ı umumiyenin bilmesini 
sağlamakdır. Kimin ne söylediğini bilmeden, ceza kestiği Abdülhakim Efendi torunlarını veya 
bahusus seçtiği birisini hedef gösteren Osman Ünlü bilmelidir ki, saldırganlığı ve hedef 
göstermesi devam ettiği sürece vaziyet ilgili resmi makamlara taşınacakdır. Osman Ünlü'nün 
hedef gösterdiği şahıs sokakta yalnız dolaşmaktadır ve kendisine şah damarınadan yakın Cenab-ı 
Hak'dan başka kimseden çekinmemektedir, hele Osman Ünlü ve tahrik etmek istediği 
militanlarından ise asla.... 

Bağlum’da düzenlenen Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazreteleri’ni anma programıyla alakalı 
olarak, İhlas Holding’in “hocası” Osman Ünlü, çirkin ve basit demagoji yaparak kendilerine biat 
etmeyenlere saldırmaktadır. Açık olarak isim vermese de kimi / kimleri hedef aldığı bellidir. 
Mertlikden nasibi var ise hedef aldığı ve hedef gösterdiği kişilerin isimlerini ve hangi sözleri 
dolayısıyla hedef  aldığını açıklamalıdır. 

Bu anma programında, İhlas Holding ve cemaat kurucuları Hilmi Işık hakkında neler atılıp 
tutulmuştur? Kasım 2015’deki anma programında, video kayıtlarından kimlerin konuşduğu 
bellidir. Toplantıda ayrıca yüzlerce dinleyici var idi.  Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’ni 
anma programında Hilmi Işık hakkında söylenen menfî bir şey var mıdır? Eğer yoksa bu yalan ve 
iftira değil midir? Siz hangi Ehl-i Sünnet'e mensubsunuz ki, YALAN’ı mübah kabul ediyorsunuz? 
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Hilmi Işık, iddia ettiğiniz gibi gerçekten Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin yetiştirdiği 
bir talebesi midir? Eğer gerçekten O’nun yetiştirdiği bir talebesi ise neden vefatından sonra 
Efendi Hazretleri’nin mahdumu, Kadıköy eski müftüsü Ahmed Mekki Üçışık Efendi’den ders 
almıştır? Farz-ı muhal, öyle olsaydı tam tersi olması gerekmez miydi? Bizzat Hilmi Işık’ın kendi 
yazılarından öyle olmadığı zaten anlaşılmaktadır. Birbirine zıt olan iki şey aynı anda doğru 
olamayacağına göre bunlardan ya birisi doğru değildir. Hilmi Işık mı yalan söylüyor, yoksa siz mi? 

Anma programında olmasa da, sair ortamlarda zaman zaman Hilmi Işık’ın yayınlamış olduğu 
kitaplardaki hatalı ve tahrifatlı tercümeler, sadeleştirmeler orijinalleri ile karşılaştırmalı olarak 
yayınlanmaktadır. Osman Ünlü’nün kastettiği bunlar mıdır? Bunlar ise yanlışları ve tahrifatları 
tesbit edip yayınlamak, bu suretle müslümanları bilgilendirmek, ikaz etmek tahrifatı yapan / 
yapanlar hakkında atıp tutmak mıdır? 

Hilmi Işık’ın, Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin mektuplarını, risalelerindeki 
yazılarını tahrif ettiğini, kendi kafasından cümleler, hatta paragraflar ilave ettiğini karşılaştırmalı 
olarak yayınladık. Bir “talebe” hocasına bunu yapar mı? Bunu yapan “talebe” en kıymetli talebe 
mi olur?  

Hilmi Işık’ı, Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin yetiştirdiğini iddia etmek 
kitaplarındaki tenakuzlu ifadelerin, tahrifli yazıların faturasını Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi 
Hazretleri’ne çıkarmaz mı? İnsanlar bunları Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nden 
bilirse bu yalanın vebali kime ait olur?  

Hilmi Işık’ı ve ona tabi olanları Eshab-ı Kirâm’a benzetme hadsizliğini çok düşündünüz mü? Hilmi 
Işık’ı ululamak için uyduduğunuz yalanların, iftira ve roman torbası bir romanın yayıncısı olmanın 
lekesi üzerinizdeyken kendinizi Eshab-ı Kirâm’a benzeterek Eshab-ı Kirâm’a hakaret etmiş 
olmuyor musunuz? Eshab-ı Kirâm, Peygamber Efendimizi (aleyhissalatü vesselam) yalanlarla ve 
uydurma hikâyelerle mi ululadı? Yaptığınız had hudut bilmez benzetmeyi insanlar böyle 
yorumlarsa bunun vebalini taşıyabilir misiniz?  

“İlmihal” kitabınız Saadet-i Ebediyye’de yayınlanmak için verilmiş bir takriz yazısı olmadığı halde, 
aslına sadık kalmadan tercüme ettiğiniz bir yazıyı sanki takriz yazısıymış gibi yayınlamak, bu 
suretle müslümanları aldatmak bir müslümana yakışır mı? Nitekim geçtiğimiz günlerde, bu 
konuda açılan dava 2.5 sene sonra neticelenmiş ve mahkeme bu yazının çıkarılmasına 
hükmetmiştir. Seneler boyunca müslümanları bu şekilde aldatmış olmanızın tescil edilmesi 
karşısında yüzünüz biraz olsun kızarmış mıdır? 

Osman Ünlü’nün söylediği gibi “nice mürşidler imansız gitti ise, mürîdi dahi olmadığı yolda 
mürşidliğe kalkışan, Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin bildirdiği Silsile i Aliyye’yi 
tahrif eden, sıralamasını bozan, bağlılarına kendisini eklettiren, kendine sahte icazet tanzim 
ederek hattata yazdıran, ehil olmadığı halde irşâda yeltenen Hilmi Işık da imansız gitmiş olabilir 
mi? 

Sizin yalanlarınızı ortaya koyan Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin ve Hazret-i Şeyh 
Fehim Arvâsi Efendi’nin evladı olan seyyidler, hiçbir zaman seyyid olmaları ile, veya büyük 
evliyaullah’ın evladı olmakla karşınıza çıkmadılar. Bizzat Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi 
Hazretleri’nin kendi yazılarından, aile büyüklerinden ve ehibbadan nakillerle yalanlarınızı ortaya 
koydular.  
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Bağlı bulunduğunuz İhlas Holding’in yayınlamış olduğu, her sahifesi yalan ve iftiralarla dolu olan 
“roman”ın vebali üzerinizdeyken nasıl olup da başkalarını mesnedsiz iddialarla suçlama cüreti 
bulabiliyorsunuz? 

Siz, Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri’nin evlâdı ve muhibleri için “garantileri yok” 
derken, kendiniz için o “garanti”nin olduğunu nereden biliyorsunuz? 

Osman Ünlü ve bağlı olduğu zümre, ellerini yolunda olmadıkları Abdülhakim Efendi ve Mekki 
Efendi'den çekmediği takdirde Cenab-ı Hak elbette icabınıza bakacakdır. Cenab-ı Hak ihmal 
etmez imhal eder. 

 

 

 


