
    YÜREĞİMİ CIZLATAN HABERLER 

 Ben bir haberkolikiğim. Televizyonda haberlerden başka bir program 

seyretmem.  Haberlerde de yüreğim cızlatan üç haber vardır. 1- Şehit haberleri 

2- Orman yangınları 3- Kadın cinayetleri. Üçünde  canlar gider ve arkasında da 

ocaklar  söner.   Her şehit cenazesinde olduğu gibi geçenlerde namazı  babası 

tarafından kıldırılan M. Fatih Safitürk’ün cenazesinde de yine yüreğim burkuldu, 

gözlerim yaşardı ve ağladım.   Aynı yaşta benim oğlumun ismi de Fatih.  Üstelik 

sima benzerliği beni birhayli duygulandırdı.  Sadece Fatih için mi? her akşam 

haberlerinde arkada gözü yaşlı eşler, nişanlı genç kızlarımız, hiç bir şeyin 

farkında olmadan babasının tabutunun yanında oynayan sabi çocuklar, sabır ve 

metanetle oğlunun acısını yüreğinin derinliklerine gömüp de “ Vatan sağolsun” 

diyen anne-babalar,   dağa kaçırılan kızlarımızın arkasından ağlayan anneler, 

apartmandan atılıp,  araba ile ezilerek yakılan Yasin Börü’ler, 15 Temmuzda 

Ömer Halis Demir’le, Kantarcı ile bayraklaşan şehitlerimiz ve gazilerimiz. Evet, 

yüreklerimiz kor halinde. Ama kesintisiz binlerce yıl devlet hayatı olan 

milletimiz, basiretli liderlerimiz sayesinde bu belayı da def edecektir. Tarihte 

Hasan Sabbah gibi terör örgütünü def eden devletimiz, inanıyoruz ki 

Mehmetçiklerimizle,  polislerimizle, dualarımızla PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör 

örgütlerinin de defterini dürecektir.  Allah, Muhammet Fatih şehidimizle birlikte 

tüm şehitlerimizin mekânını cennet eylesin,  ailelerine, sevdiklerine, milletimize 

ve hepimize Sabr-ı Cemiller ihsan eylesin, Gazilerimize de Cenab-ı Hak şifalar 

versin. 

 Orman yangınlarına gelince de çok üzülürüm. Cayır cayır yanan ağaçlar,  orman 

içinde yaşamını sürdüren, kurt, çakal, tilki, kirpi, gelincikler, yılanlar, 

kaplumbağlar, kurbağalar tavşanlar ne yapar, nereye kaçar? Hep merak ederim. 

Sanki kendimi onların yerine koyar, vücudumun cayır cayır yanarak 

kömürleştiğini düşünür, gözlerim yaşarır.  

Kadın cinayet haberleri: 

 Çocuklarının gözü önünde eşinin üzerine benzin döktü ve yaktı. 

 Dört aylık hamile eşini balkondan aşağı attı. 

Sokakta boşandığı eşine defalarca bıçak saplayarak öldürdü. 

Yabancı erkeklere ………. kalkan kocasını, karısı öldürdü.  



 Bu cinayetler karşısında bir kız babası olarak kendimi bu cinayetlere kurban 

giden babaların yerine koyuyorum ve yüreğim sızlıyor. Hangi baba: “Ben bir 

katile, bir ayyaşa, bir namussuza kız verdim.” diye öğünür. Hepsi de kızlarını 

verirken kırk defa düşünmüşler, sorup soruşturmuşlardır ve ondan sonra bu 

şerefsizlere  “ İyi” diye kızlarını vermişlerdir. Bu cinayetleri, bu namussuzlukları 

işleyen eşler zamanla eşlerine kim bilir ne diller döktü.   Zamanla hepimizin 

söylediği sözleri bunlar da söyledi. “ Seni görmeden, sesini duymadan 

yapamıyorum vs. Ve her evliliğin başlangıcında mutlaka bir sevgi vardır. Neden 

evlilik öncesi var olan sevgi, evlilikten sonra da yaşatılmıyor. Evlilik öncesi huy 

güzeli ve yüz güzeli olarak beğendiğimiz sevgimizi, neden evlendikten sonra da 

çoğaltıp “ Sebil sevgi” ile yaşamamız gerekirken sevgimizi “ Zibil Sevgi” haline 

getiriyoruz. “ Hocam sebil sevgi ile zibil sevgi nedir? diyorsanız onu da izah 

edeyim. Evlenmeden önce eşler arasında var olan sevgi çoluk, çocuk sahibi 

olunca çoğalması gerekirken, zamanla beğenerek aldığımız evdeki huy ve yüz 

güzelini bırakarak neden dışarılarda yüz güzeli arayarak sevgimizi zibil hale 

getiriyoruz. Bilelim ki evdeki yüz ve huy güzelini bırakıp da dışarıda yüz güzeli 

arayan kişinin durumu çölde serap gören kişin durumuna benzer. Yüz 

güzelliğinin sonu yoktur. Bunun en güzel örneğini gençlerimize “yıldız”  diye 

takdim edilen kişilerde görüyoruz. Bunların kaç tanesi ilk evliliğini 

yüretbiliyorlar. Çoğu gömlek değiştirir gibi eş değiştiriyorlar. Bunların 

ekranlarda kıkırdamalarına bakarak mutlu olduklarını sanıyorsanız 

yanılıyorsunuz. Bence dünyanın en mutsuz insanları, bunlardır.  Çünkü bunlarda 

her an birbirine karşı aldatılma duygusu vardır. Bu tür evliliklerde huzur olur 

mu? Onun için devamlı evliliklerin devamında Sebil sevgi vardır. Sebil sevginin 

temelinde harcandıkça çoğalan ilahi bir sermaye vardır.  Bu tür evliliklerde 

sadakat vardır, sorumluluk vardır, ormanda cıvıldayan kuş sesleri gibi çocuk 

sesleri vardır. Bu tür yuvalarda büyüyen çocuklar  övey anne , övey baba kokusu 

tatmazlar. ( Ltüfen www.kadirkeskin.net  adlı sitemden “ Parçalanmış aile 

çocuklarının ruh hallerini okuyunuz”) 

 Sevgisini zibil edip zibil sevgi peşinde koşanlar ise Leyla ile Mevlayı 

birbirinden ayıramazlar. Çünkü Leyla, gece demektir. Sevgiyi zibil edenler 

mahremiyeti ihlal edenlerdir. (Alın size bir gazete haberi: “Bu görüntüler 

olay yarattı: Otelin penceresinde seks yaptılar! İngiltere'nin başkenti Londra'da 

bulunan bir otelin penceresinin önünde seks yapan çift, hemen karşıdaki ofisin çalışanları tarafından 

kameraya alındı.”) Mahramiyetin kalmadığı yerde iffet, iffetin kalmadığı yerde 

http://www.kadirkeskin.net/


hürmet, hürmetin kalmadığı yerde hilkat bozulur. Hilkatın bozulduğu yerde  

haliyle fıtrat bozulur, kısacası….. onu da siz ilave edin. 

Sonuç: Sevgisini  “ Zibil” edenler zinaya  “ Hayır” diyemeyenlerdir. Zira 

zinaya  “ hayır” diyemeyen, sevgiye  “ Evet” diyemez. Neden mi? Çünkü 

zina,sevgiyi zehirler de ondan. 

Yazımı Allah’ımızın bir buyruğu ile bitireyim. “İsra/32: Sakın zinaya 

yaklaşmayın. Çünkü o fuhuştur ve kötü bir yoldur.”  Sanırım buyruktaki 

inceliği fark etmişsinizdir. Rabbimiz “ Zina yapmayın” demiyor. “Zinaya 

yaklaşmayın” buyuruyor.  Eğer zinayı düşünce olarak beynimize koymuşsak 

şeytan bütün kapıları arkasına kadar  açar. Hiç kimse de engel olamaz. 

Dünya cennetini tatmak için “Sebil” sevgiye devam,  Dünyanın cehennem 

hayatını yaşamak için de “ Zibil” sevgiye devam. Tercih sizlerin. 

 

 


