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Meselenin en yaralayıcı
boyutu, bu yapının yıllarca
dini bir cemaat kisvesiyle
milletimizin dini duygularını
istismar etmesidir.
A. Tarık Şebik
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A. Tarık Şebik

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Devletin tüm kılcal damarlarına sinsice sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştığı
hain girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.
Bu süreçte idari, siyasi ve adlî kurumlarımızın cansiperâne gayretleriyle
FETÖ ile mücadelede önemli mesafeler alınmıştır. Ancak bir daha benzer bir felaketle karşılaşmamak için
bu mücadelenin uzun zamana yayılan
sosyolojik, psikolojik, dini ve akademik
faaliyetlerle de desteklenmesi zorunludur. 15 Temmuz Derneği tarafından
her yıl farklı bir içerikle düzenlediğimiz
sempozyum faaliyetleri de bu gâyeye
matuftur. Bu sempozyumlar vasıtasıyla, her defasında meselenin farklı
bir boyutuna ışık tutmaya, bu alanda
oluşan akademik literatüre katkı sunmaya çalışıyoruz.
Çünkü, milletçe
maruz kaldığımız hadise sıradan bir
hadise değildir. Meselenin, toplumsal,
siyasi, dini, küresel pek çok boyutu
bulunmaktadır ve bütün boyutlarıyla

çok iyi analiz edilmelidir. Belki de meselenin en yaralayıcı boyutu, bu yapının yıllarca dini bir cemaat kisvesiyle
milletimizin dini duygularını istismar
etmesidir. Milli ve dini değerlerimizi
fütursuzca kullanan bu yapının, zaman
içinde uluslararası bir suç örgütüne
dönüşerek devletimize, milletimize
ve yüce dinimiz İslam’a karşı gerçekleştirdiği ihanet, etkileri uzun yıllar
devam edecek bir tahribat meydana
getirmiştir. Her ne kadar, 15 Temmuz
gecesi Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletçe kararlı bir duruşla
darbeyi püskürtmüş olsak da benzer
tehlikelerle her zaman yüz yüze kalabileceğimizi hatırdan uzak tutmamız
gerekmektedir. Kullandığı yöntemler
itibariyle, bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü, daha önce benzeri görülmemiş
bir tecrübeyi yaşatmıştır bizlere. Öncelikle bu yapı, din gibi kutsal ve hassas bir alanı kullanarak taban bulmaya
çalışmıştır. Bugün daha iyi anlaşıldığı
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üzere aslında yüce dinimiz İslam’ın kaideleriyle çelişen birtakım yöntemlerle, kendisini suret-i haktan göstererek
yol almıştır. Din konusunda doğru ve
yeterli bilgiye ulaşma ihtiyacı yıllarca engellenen insanlarımızın bazıları,
maalesef bu örgütün istismarına açık
hale gelmiştir. Böyle bir zemin bulan
örgüt, rüyalarla, vehimlerle, mesiyanik, ezoterik masallarla müntesiplerinin akıl ve iradelerini kontrol altına
almış, bağlılarını uluslararası istihbarat örgütlerinin kullanışlı aparatı haline getirmiştir. FETÖ’nün milletimizin
değerlerini bu kadar kolay manipüle
edebilmesinin kuşkusuz pek çok nedeni vardır. Ancak FETÖ’ye bu kullanışlı
zemini hazırlayan en önemli etken, yıllarca bürokratik oligarşi tarafından dine ve dindar insanlara karşı uygulanan
şiddet ve baskı ortamıdır. On yıllarca,
gerçek dindar insanlara hayat hakkı
tanımayan vesayet sistemi, her kılığa
girebilen, gerektiğinde dinin emirlerini,
hedefleri uğruna çiğnemekten çekinmeyen bu yapının önünü açmıştır. Her
darbe döneminde gerçek dindar insanlar zulme uğrarken, FETÖ terör örgütü
daha da güçlenmiştir. Halka karşı dini
ve milli değerleri yüceltme gayesiyle
hizmet ediyormuş gibi görünen bu yapı, vesayetçileri de onlardan gibi görünerek kandırmayı başarmıştır. Belki de
daha üstün bir aklın önlerine koyduğu
hedef doğrultusunda eylem ve amaç
birliği içerisinde hareket etmişlerdir.
Her iki yapının da milleti değerlerinden
uzaklaştırmak, Türkiye’yi emperyal
hevesleri olan ülkelerin uydusu haline
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getirmek için, nihai noktada uzlaştıklarını söylemek mümkündür.
40 yıl boyunca devletin bütün kademelerine sızmış bu yapıyı bertaraf
etmek, bazılarının sandığı gibi basit
bir mücadele değildir. Güç kimdeyse
onun yanında mevzilenen bu yapı, 28
şubatta olduğu gibi vesayetçilerle iş
birliği yapmaktan çekinmemiş, her
iktidar döneminde kendisine destekçi
bulabilmiştir. Devlet içerisinde güçleri
zirveye ulaşmışken, bu yapıyla kararlılıkla mücadele edebilme cesaretini
ilk defa Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ortaya koymuştur.
15 Temmuz’dan sonra güya bu yapıya
karşıymış gibi yapanların takındıkları
tutum ise milletimizin vicdanını yaralamaktadır. FETÖ’nün toplum tabanında zemin kazanma yöntemlerinden
en önemlisi “dini istismar” olmuştur.
Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığımızla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz III.
Uluslararası 15 Temmuz sempozyumunun başlığı, “15 Temmuz’a Giden
Süreçte Din İstismarı” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen, başta
Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali
Erbaş hocamız olmak üzere tüm teşkilat personeline ve değerli görüşleriyle ufkumuzu aydınlatan hocalarımıza
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle
canlarını vatan ve millet uğruna feda etmekten çekinmeyen, başta 15
Temmuz şehitlerimiz olmak üzere,
tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyorum.

Din istismarı ile mücadelenin
en etkin yolu, doğru dini bilginin
yerleştirilmesi, Kuran ve sünnete
dayalı bir din öğretimi ve eğitimi;
ahlak ve maneviyata dayalı bir
davranış eğitimidir.
Prof. Dr. Ali Erbaş

Açılış Konuşmaları

III. Uluslararası
15 Temmuz Sempozyumu
Açılış Konuşmaları
Konuşmacılar: Tarık Şebik - 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali Erbaş- Diyanet İşleri Başkanı

Sunucu: Konuşmalarını gerçekleştimek üzere 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Tarık Şebik beyefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum.
Tarık Şebik: Muhterem Diyanet İşleri
Başkanım, değerli hocalarım, kıymetli
katılımcılar; ‘Zorlukla beraber kolaylık
vardır’ ilahi fermanının tecellisini bizatihi yaşayarak müşahede ettiğimiz
15 Temmuz gecesinin üçüncü sene-i
devriyesini idrak ediyoruz. Böylesine
anlamlı bir günde hüzün ve sevinç duygularını bir arada yaşarken, o karanlık
geceyi aydınlık şafağa dönüştüren rabbimize de hamd ediyoruz.
Değerli misafirler; 15 Temmuz Derneği olarak bir yandan şehit ailelerimiz ve
gazilerimiz için ortak bir çatı olmaya,
çeşitli etkinlik ve sosyal organizasyonlarla onların birlik ve beraberliğini güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da

15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere
aktarmayı sağlayacak nitelikli çalışmalar yapıyor adeta bir kaynakça oluşturmaya gayret ediyoruz. İşte bu sempozyumlar da bu çalışmalarımız içerisinde
çok önemli bir yer teşkil ediyor. İlkini
SETA ile, ikincisini İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ‘Uluslararası
Sempozyumumuzun’ üçüncüsünü Diyanet İşleri Başkanlığımızla yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Tarihi tecrübemiz bize, maalesef din
istismarının bu toprakların çok önemli
bir gerçeği olduğunu gösteriyor. Siyasi
ikbal ve ihtirasların, iktidar arzularının
hep din kisvesi arkasına saklanarak ve
dini söylemlerle örtülerek gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Padişah
hal etmek için medrese talebelerini sokağa döküp ‘şeriat isterük’ diye bağırtanlar da, ‘Safevi Şahı’ olmaya çalışan
Erdebil Tekkesi Şeyhleri de hep aynı
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oyunun farklı figüranları idi. Onlara hep
inandık hiç sorgulamadık, oysa hayat
kitabımız Fatır süresi 5. ayette bizi açık
açık bu sahtekarlara karşı uyarıyor, ‘Allah ile aldatmaya çalışanlara’ karşı teyakkuzda olmaya davet ediyordu.
Bugün bir kez daha aldatılmanın derin
hayal kırıklığı içerisindeyiz. Bir kez daha
hayat kitabımıza karşı ne kadar lakayt
kaldığımızın teessürü ve mahcubiyeti
içerisindeyiz. Bu iş daha ne kadar böyle gidecek. Hasbi duygularla, tertemiz
niyetlerle, samimi hislerle Allah diyenin
arkasında saf tutan müminler; ilanihaye böyle kandırılmaya, dolandırılmaya
terör örgütlerinin maşası olmaya devam mı edecek? Hayır, elbette hayır.
Elhamdülillah kendine değil, Allah’a kul
olmaya çağıran mürşidi kamillerimiz,
dini yalnızca Allah’a hasrederek ibadet
etmemiz konusunda bizleri ikaz eden
alimlerimiz olduğu müddetçe, Fetullah gibi kifayetsiz muhterislerin başarı
şansı olmayacaktır.
Muhterem Hocalarım; Bu sempozyumda ele alacağınız din istismarı konusu
hayati bir öneme haiz. Zira yol açtığı felaketin boyutunu gözlerimizle görüyor,
sızısını hücrelerimize kadar hissediyor,
tüm yakıcılığıyla yaşıyoruz. Bu asrın
haini olan terörist başı Fetullah, ektiği
fitne ile ailelerimizi parçaladı, kardeşi
kardeşe düşman etti. Şimdi hep beraber yaraları saracak, bu oyunu bozacak,
nesillerimizin bir daha da ifsat edilmesine fırsat vermeyeceğiz.

12

15 Temmuz gecesi salâlarla hainlere
karşı hakkı haykıran diyanet camiamızın, ülkemizin bu en önemli meselesinde de milletimizin yolunu aydınlatacağına inanıyor, sempozyumumuzun
hayırlı ve bereketli geçmesi temennisiyle sizleri hürmet ve muhabbetle
selamlıyorum.
Sunucu: Tarık Şebik beyefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdide konuşmalarını yapmak üzere Muhterem Diyanet
İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızı kürsüye teşriflerini arz ederim.
Prof. Dr. Ali Erbaş: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.
Vessalatü vesselamü ala Rasûlina Muhammed’in ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizlere hakkın ve hakikatin en değişmez kaynağı olarak Kur’an-ı Kerim’i
gönderen ve sünnetiyle Kur’anı yaşanan bir hayata dönüştüren Peygamber
Efendimizi, en güzel örnek olarak tanıtan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar
olsun. Hz Adem’den beri, hakkın ve hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve
bilhassa getirdiği değerlerle insanlığın
yolunu aydınlatan ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat ve selam olsun.
15 Temmuz Derneğinin Kıymetli Başkanı, çok kıymetli mesai arkadaşlarım,
değerli hocalarımız, sevgili gençler,
hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli
basın mensuplarımız, öncelikle hepinizi
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Açılış Konuşmaları

15 Temmuz, ülkemizin maruz kaldığı
büyük bir ihanet karşısında, aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl
dönümüdür.
15 Temmuz 2016 tarihinde, kirli dünyasını yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen bir terör şebekesi olan FETÖ; vatanımıza, varlığımıza,
birliğimize, kardeşliğimize, istiklal ve
istikbalimize kastetmiştir. Tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletimiz; askeriyle, polisiyle,
genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle
yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, dinine, değerlerine, hürriyetine ve
hukukuna sahip çıkmış, bu hain darbe
ve işgal girişimini Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin
cesareti ile bütün dünyaya örnek olacak
şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir.
Bugün açıkça ortaya çıkmıştır ki, ihanet
şebekesi FETÖ, insanlarımızın samimi
dini duygularını, Allah ve Peygamber
tasavvurunu, İslami kavramları, insani
ve vicdani değerlerini tahrip ve istismar
ederek, kirli ve karanlık emellerine alet
etmiştir. Nitekim, tarihten günümüze
bütün istismarcılar, gizli ve kirli emeller
içerisinde olmuşlardır. Gizli gündemleri
ve bağlantıları vardır. İkiyüzlü davranırlar, yalan konuşurlar, ihanet ederler,
dinin kavram ve ilkelerini kullanarak insanların samimiyetini suiistimal ederler. Ama yakından bakıldığında, onların
bozguncu ve ifsatçı birer terör örgütlü
oldukları hemen fark edilecektir. Nitekim FETÖ, DEAŞ BOKO HARAM, ŞEBAB

gibi çeşitli terör örgütleri bunun en açık
örnekleridir.
15 Temmuz hain darbe girişimi yine bir daha açıkça göstermiştir ki, bu
topraklarda yüce dinimiz İslam’ın en
doğru şekilde bilinmesi oldukça hayati
bir öneme sahiptir. Zira, doğru şekilde
karşılanmayan her ihtiyaç, istismara
açık hale gelmekte, İslam’ın hakikatleri konusundaki cehalet ve yanlış bilgi
pek çok bireysel ve toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla inancımızı ve değerlerimizi menfaatlerine
alet edenlere, birlik ve beraberliğimizi,
huzur ve kardeşliğimizi hedef alanlara
karşı hep beraber daha dikkatli olmak
zorundayız. Nitekim hakikati tersyüz
eden, Müslümanları ayrıştıran, fitne,
tefrika ve teröre hizmet eden hiçbir
söylem ve eylemin İslam’dan referans
bulması mümkün değildir.
Bir yerde herhangi bir kitaba Kur’an’dan
daha çok ilgi gösteriliyorsa, orada hakikat adına ciddi bir sorun var demektir.
Bazı kişilerin masum ve hatadan korunmuş olduğuna inanılıyor ve onlara
Peygamber Efendimizden daha çok
itibar ediliyorsa, İslam’ın dışına çıkılmış demektir. Bazılarının diğerlerinden
farklı ve seçkin olduğuna inanan, mensubu olduğu topluluğu, gurubu diğer
Müslüman toplulukların ve gurupların
üzerinde seçilmiş bir cemaat, bir grup
olarak kabul eden bir anlayış varsa, istismar ve haktan sapma açık hale gelmiş demektir. Bu bizim inancımızda
olan bir şey değildir.
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Değerli hazirun, FETÖ ihaneti bertaraf
olmuştur, elhamdülillah. Şimdi sıra fikir
ve eylem planında mesaimizi daha iyi
bir gelecek için harcamaya gelmiştir.
Bir daha benzer süreçler ve ihanetleri
yaşamama adına; sağduyulu, sağlıklı ve
ferasetli bir yaklaşımı güçlendirmeliyiz.
Din istismarı ile mücadelenin en etkin
yolu, doğru dini bilginin yerleştirilmesi,
Kuran ve sünnete dayalı bir din öğretimi
ve eğitimi; ahlak ve maneviyata dayalı
bir davranış eğitimidir.

sorumlulukları yapmaya, sahih dini
bilgi ve doğru bir yöntemle, milletimizin manevi hayatına rehberlik etmeye
devam edecektir. Bu konuda yaptığımız çalışmalardan, sempozyumun bir
oturumunda, Yurt Dışı Din Hizmetleri
Daire Başkanımız Sema Yiğit hocamız
bu hizmetlerden bahsedecektir. Bu
hizmetlerimiz artarak devam edecektir
inşallah. İnanıyorum ki, biz doğru bilgiyi aktardıkça, istismarcı yapılar kendilerine zemin bulamayacaktır.

Dini istismar eden örgütler, yapılar,
şahıslar, genellikle özgür ve özgün düşüncesi, kimlikli ve karakterli duruşu
ellerinden alınmış genç kitleler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla,
çocuklarımıza okul öncesi eğitimden
başlamak üzere, sağlıklı bir karakter
ve değer aşılayacak, onların iyi bir kul
ve güzel ahlaklı bir insan olarak yetişmelerini sağlayacak eğitim ortamları
ve müfredatları hazırlamaya mecburuz.
Diğer yandan anne, baba ve vatandaş
olarak her birimiz çocuklarımızı kime
emanet ettiğimize, onların kimlerle arkadaşlık ettiklerine, vakitlerini nerede
harcadıklarına, ne okuduklarına sanal
dünyada hangi ağlara dahil olduklarına dikkat etmek zorundayız. Elbette bu
süreci doğru bir rehberlikle yönetmek
durumundayız.

Bu vesileyle, hain darbe ve işgal girişimine karşı mücadele ederken canını
feda eden şehitlerimize bir kez daha
Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık
ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret ve direnişten dolayı aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler
üzerinden toplumumuzda ayrıştırma
ve aldatmaya yönelik bütün söylem
ve faaliyetlere karşı üzerine düşen
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Düzenlenen bu sempozyumun farkındalığımıza önemli katkılar sunacağına
inanıyor, tebliğci hocalarımıza ve dinleyicilerimize teşekkür ediyor, bu sempozyumda ortağımız olan 15 Temmuz
Derneğimize, mensuplarına ve Başkanına teşekkür ediyor, değerli mesai
arkadaşlarımıza, Din Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüze ve başkanlığımızdan
ve üniversitelerimizden katkı sağlayan
hocalarımıza teşekkür ediyor; sempozyumun istifadeye medar olmasını
Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, hepinize tekrar hürmet ve muhabbetlerimi
sunuyorum.

Açılış Konuşmaları

15

FETÖ’nün en önemli özelliği
bukalemun gibi bir yapıya sahip
olmasıdır. Bugün daha iyi fark
ettiğimiz üzere, ezoterik bir yapı
arz eden bu kültün tasavvufla,
tarikatlarla da çok fazla bir alakası
yok. Bu yapı, amaçlarına ulaşmak
için her yolun mubah olduğuna
inanmaktadır.
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

I. Oturum
15 Temmuz’a Giden Süreçte Din İstismarı
Moderatör:
Prof. Dr. Huriye Martı - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Ünsal - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Moderatör Prof. Dr. Huriye Martı:
Saygıdeğer Başkanım, zat-ı âlinizin
şahsında tüm hazirunu hürmetle selamlıyorum. 15 Temmuz Derneğimizin Kıymetli Başkanına teşriflerinden
dolayı teşekkür ediyorum ve bilhassa genç arkadaşlarımıza böylesine
önemli bir konuda bizleri yalnız bırakmadıkları ve aramızda oldukları için
şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz.
15 Temmuz, her birimizin yüreğinde
bir acı olarak kalacak, fakat bu acıdan
ders alması gereken bizler, aslında
anma programlarını, ihaneti anlamaya yönelik bilinçlenme programlarına
çevirmek zorundayız. Neden aldandık? Kim aldattı ve neyi kullandı? Din
istismarı dediğimiz husus işte tamda
burada gündeme geliyor.
Kıymetli misafirler, aslında yıllarca
her birimiz, dine hizmet ettiklerini

düşünerek, öğrencilerin elinden tuttuklarını zannederek, ibadetlerimize
destek olduklarını ya da maneviyatımızla ilgilendiklerini zannederek, dini
çıkarlarına alet eden bir terör örgütüne aldandık. Din istismarı, İslam tarihi, hatta diğer dinler tarihi boyunca
yaşanmış bir olay olsa da yakın tarihimizde böylesine derin bir boyutta
hiç yaşanmadığı için her birimiz bu
durumdan ciddi anlamda muzdarip
olduk. Bugün bizim din istismarı tuzağına bir daha düşmemek üzere idrakimizin açılması, farkındalığımızın
artması gerekiyor. Peki, Diyanet İşleri
Başkanlığı olarak neden ısrarla din
istismarı üzerinde duruyoruz? Çünkü, biz millet olarak maneviyata, değerlerine ve dinine bağlı bir milletiz.
Bize Peygamber Efendimizden ya da
Cenab-ı Haktan bahseden biri olduğu zaman, gözlerimiz yaşarıyor, yüreğimizi bir sıcaklık kaplıyor, o kişiyi
kollarımızı açıp bağrımıza basıyoruz.

15 Temmuz Derneği
III. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/16 Temmuz 2019

Acaba söyledikleri doğru mu, ya da bu
söylediklerini ne amaçla söylüyor, diye
çoğunlukla düşünmüyoruz. Dolayısıyla
bizim dinimize olan bağlılığımız, Peygamberimize, kitabımıza olan sevgimiz ve muhabbetimiz, istismarcıların
kullanabilecekleri bir alan açıyor. Böyle
bir tuzağa düşmemek, kendimizi korumak için de en doğru yol, sahih dini bilgiyi edinmekten geçiyor. Karşımızda,
din hakkında konuşan her kim varsa,
onun anlattığı ve söylediği her cümleyi
tetkik edebilecek, farkındalığı yüksek,
şuurlu bir duruştan geçiyor. Onun için
biz ülke çapında din istismarı ile mücadele konulu konferansları panelleri
seminerleri, sunumları ve kitapları çoğaltmakla meşgulüz. Herhangi bir şekilde çok küçük bir mahallede, köyde,
kasabada din istismarını görebileceğiniz gibi; çok büyük boyutta, küresel
çapta, 15 Temmuz’da olduğu haliyle
de görebilirsiniz. Çünkü, din istismarı,
bir insanın dini kullanarak dünyaya ait
çıkarlar elde etmesi demektir. Hangi
boyutta olursa olsun bu çıkarların karşısında durmak üzere buradayız.
Bu oturum, FETÖ’nün 15 Temmuz sürecine gelene kadar dini çok iyi istismar
ettiğini bildiğimizden dolayı din istismarının tarihçesi hakkında olacaktır.
Çok değerli iki hocamız bu konuda bize
bilgi verecekler. Tarihi bilmek, tarihteki
hataları tekrar işlememek adına son
derece önemli olduğundan, kıymetli
hocalarımızdan din istismarının geçmişte yaşanan örneklerini bize anlatmalarını istirham ettik. Ben öncelikle
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sözü çok kıymetli Ramazan Altuntaş
hocama vermek istiyorum. Uzun yıllar
İlahiyat Fakültesinde benim de dekanım olarak görev yaptılar. Davetimizi
kırmadılar teşekkür ediyorum kendilerine. Dinin dünya menfaatine araç
kılınması, bu istismarın gerçekleşme
biçimleri ve bundan korunma yolları
üzerine çok değerli bilgiler verecekler.
TARİHİ SÜREÇTE DİNİN
DÜNYA MENFAATLERİ İÇİN
ARAÇSALLAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Ramazan Altuntaş:
Teşekkürler Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil
Alemin. Vessalâtü vesselamü ala Rasûlina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihî ecmain.
Çok değerli Diyanet İşleri Başkanım,
değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler,
hepinizi en içten saygı ve muhabbetlerimle selamlar, bu sempozyumumuzun
hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim. 15 Temmuz gecesi
sokağa çıkarak hepimizin geleceği için
canlarını seve seve feda eden şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor,
gazilerimize minnet ve şükranlarımı
arz ediyorum. Böylesine güzel bir sempozyumu düzenlediği için Diyanet İşleri
Başkanlığımıza, 15 Temmuz Derneğimize ve çok Değerli Başkanına ve diğer
yetkili arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben biraz önce
Değerli Başkanımızın da ifade ettikleri
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gibi bu konuşmamda dinin dünya menfaatine araç kılınması konusu üzerinde
durmak istiyorum.
Saygıdeğer katılımcılar; din, Allah’la
insanın, hemcinsleriyle ve varlıkla olan
ilişkisini düzenleyen kurallar manzumesi olarak tanımlanır. Bu dini hayatına aktararak yaşayan kimse de dindar ismini alır. Aslında dindarlığın iki
görünen yüzü vardır. Bunlardan birisi
maneviyatın iç dünyamızda coşkulu bir
şekilde hissedilmesi, bir diğeri de doğru
bir bilgiye dayalı olarak bunun tutum ve
davranış olarak hayatımıza aktarılması
şeklinde tecelli eder. Bu din; yaşanılan din, hayatlı din, dünya adı verilen
bu yerküremizde temsil edilecektir ve
yaşam bulacaktır. Bu açıdan bir Müslümanın dünyaya bakış tarzının nasıl
olması gerektiği, dünya-din ilişkileri ya
da dünya-ahiret ilişkilerinin doğru bir
şekilde kavranması da önemlidir.
Ahiret hayatının hemen önündeki hayat
olarak anlatılan dünya, insanın imtihan
amacıyla geldiği bu varlık alanında hayatı anlamlandıracağı mekân manasına
gelir. “Dünyada iyilik yapanlara ahirette
de iyilik vardır” denilir ayetlerde. Demek ki, dünya dediğimiz yer, bir üretim
mekânıdır. Ahiretimizi hazırlayan, bizi
ötelere taşıyan bir hayattır dünya hayatı. İşte bu hayatta yaşayan insanların,
Müslümanların doğru bir şekilde din algısını ortaya koyabilmeleri için de dünya hayatını ahirete tercih etmemeleri
gerekiyor. İşte dinin dünya menfaatlerine alet edilmesi, dünya hayatını ahirete

tercih etmek manasına geliyor. Kur’anı Kerim’de bu şekilde bir dindarlık sergileyen kişiler şiddetle kınanmıştır. Dünya
hayatını ahirete tercih edenlerin bazı
özelliklerine dikkat çekilmiştir. Bu tip
insanlar, başkalarını kandırırken suret-i
haktan görünmeyi de çok iyi becerirler. İnsanları Allah yolundan alıkorlar ve
kendi yanlış telakkilerini insanlara aşılamaya çalışırlar.
Birey ve toplumların hayatında, ahireti
göz ardı eden kimseler, gerçek anlamda dini hayatımızı ya da dini değerlerimizi dünya menfaatleri doğrultusunda kullananlardır. Bu nasıl başlar? Bu
noktada doğru bir Kur’an anlayışı bize
bir perspektif de sunar. Kuranı Kerimde Cenab-ı Hak insanları inanç bakımından sınıflandırır. Bu guruplardan
birisi de hepinizin bildiği gibi münafık
kavramıyla ifade edilir. Çok değerli başkanımızın açılış konuşmasında da ifade
ettikleri gibi ikiyüzlü davranan; her türlü
yalana, dolana, sahtekarlığa müracaat
eden insanların halidir bu hal. Bu davranışın Kur’an’daki adı riyâdır. Riyâ ne
demektir? Riyâ, ahiret ameliyle dünya
menfaati elde etme çabasıdır veya bir
başka açıdan, “gösterişçi dindarlık”
olarak tabir ettiğimiz yaşayış tarzıdır.
Demek ki, onların en büyük alametlerinden birisi, gösteriş maksadıyla dini amelleri yapmak ve bundan da bir
menfaat elde etmek çabası içerisinde
olmaktır. O münafıkların eylemlerine
de “nifak” adı veriliyor. Nifak’ın kelime anlamı köstebek yuvasından kaynağını alır. Köstebeğin yuvasının iki
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çıkış yeri vardır. Nereden çıkacağını
kestiremezsiniz. İşte münafık da buna
benzetilmiştir. Görünüşte Müslüman
olduğunu sanırsınız ama perde gerisinde bambaşka emellerin peşindedir.
İçten içe küfür ve ihanetini devam ettiren bir özelliği vardır münafığın. Kendilerinden münafık olarak söz edilen bu
grup, İslam ve Müslümanlar açısından
en tehlikeli gurup olarak nitelendirilmiştir. Çünkü bunlar sağlam bir Kur’an
ve sünnet bilgisine sahip olmayan insanları, o insanların cehaletlerinden
de istifade ederek Allah adına aldatanlardır. Kur’an-ı Kerim bu insanlardan
“Allah’ın ayetlerini para ile satanlar”
diye söz etmektedir. “Allah’ın ayetlerini
ucuza satanlar, değersiz kılanlar” ifadeleriyle münafıklar anlatılmaktadır.
Din ve ahiret, yani din ve dünyayı değerler bakımından ele alacak olursak;
dünya hayatı ve onun sundukları değil,
bizim için asıl değerli olan ahiret hayatı
olmalıdır. Ama bunlar üç günlük dünya hayatı için bütün bir ahiret hayatını
ateşe atan, toplumu da kendileriyle birlikte ateşe atan kimselerdir. Bunlar için
kutsal diye bir şey yoktur. Her türlü değeri pazara çıkaran bir zihniyet, din ve
kutsal diye bir şey de tanımaz. Bunlar
ancak olsa olsa, amaçlarını gerçekleştirmek uğruna dinlerini bile satılığa
çıkarır. Kur’an-ı Kerim bu insanlardan
bahsederken, “Mescid-i Dırar” örneğini verir. Hatırlayın, İslam’ın, Medine
döneminde, Hazret-i Peygamber Aleyhisselam Medine’ye intikal etmiş ve
orada bir İslam toplumunu kurmaya
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başlamıştı. Bunun karşısında İslam’la
savaşmak isteyen insanlar, dine karşı
dinle mücadele stratejisi geliştirmişlerdi. İslam’ın müesseselerine karşı İslam
görünümlü müesseseler ihdas ederek, İslam’la savaşmak istediler. İşte
münafıklar Kuba diye bilinen mevkide
Kur’an’ın ifadesiyle adı mescit olan bir
fesat yuvası inşa ettiler. Cenab-ı Hak
Kur’an’da onların zihniyetini anlatırken,
yaptıkları bu mescidin amacı konusunda da bizleri uyarmaktadır. Müminlerin
arasını açmak için fitne ortaya çıkartmak, müminleri birbirine düşürmek,
Allah’a savaş açmak için bu mescidi
inşa ettiklerinden bahseder. Söz konusu fesat müesseselerine meşruiyet
kazandırmak için Hazret-i Peygamber
Aleyhisselam’ı da oraya davet etmişlerdi. Allah Rasûlünün davetlerini kabul
etmesi ve mescidin açılışında bulunmasının kendilerine bir meşruiyet kazandıracağını umuyorlardı.
İleride niyetlerini yaymaya başladıklarında bu meşruiyetten faydalanmak
amacındaydılar. O noktada Cenab-ı Hak
Hazret-i Peygambere, orada namaza
durmamasını ve ancak takva mescidinde namaza durmasını emretti ve Hazret-i Peygamber Aleyhisselam da münafıkların, İslam’la savaşmak isteyen,
İslam toplumunu parçalamak isteyen
bu gurubun perde arkasındaki niyetlerini ortadan kaldırmak için inşa ettikleri
mescidi yerle yeksan etti.
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Değerli katılımcılar, yine, Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak, dini dünya menfaatlerine alet eden kimselerden örnekler
verirken, gayrimüslim din adamlarından da söz eder.
Bir ayette Cenab-ı Hak; “Ey iman edenler hahamlardan ve rahiplerden pek
çoğu insanların mallarını haksız yollarla yerler ve insanları Allah yolundan
alıkorlar” diye buyuruyor. Yani Allah’ın
ayetleri ile oynayan, Allah’ın ayetlerini ketmeden, Allah’ın ayetlerini tahrif
eden bir zümreden de bahsedildiğini
biliyoruz. Gene insanlık tarihine baktığımız zaman din kisvesi altında, dünyevi güç devşiren, bu amaç yolunda dinini
araçsallaştıran birtakım şahıslar hakkında da Kur’an-ı Kerim örnekler verir.
Belki isim olarak geçmese bile onların
fikirlerinden bahsederek, Cenab-ı Hak
bize bazı uyarılarda bulunur. Bunlardan
birisi de insanlık tarihinde zalimlerin
zulmünün bekası için dua eden, batıl
davranış ve fikirlerini hak suretinde insanlara göstermeye çalışan ve Allah’ın
ayetlerini bu anlayışları doğrultusunda,
sapık bir şekilde yorumlayan Bel’am
isimli bir figürden de bahseder. Bu dini
figür, ilmini İslam’ın ve Müslümanların
aleyhine kullanan ve zalimlere ilmiyle
destek veren bir zihniyetin temsilcisi
olarak anlatılır. Kur’an-ı Kerim’de bu
insanlar, Allah’ın dininden sıyrılmış çıkmış insanlar olarak tavsif edilir. Bel’am,
Bir taraftan Allah’ın ayetlerini anlatıyor
gibi görünürken diğer taraftan Allah’ın
ayetlerinden sıyrılıp çıkmış ve şeytanın
kendisini peşine taktığı bir insan olarak

anlatılır. Hatta bir köpeğe benzetilir bu
adam. Nasıl ki köpeğe bir şey verseniz
de vermeseniz de solumaya başlarsa
bu adamlar da dünyevi bir güç devşirmek adına, üç paralık dünya menfaati
için, makam ve mevki için inançlarını
satan bir din adamı profili olarak örneklendirilir. Dolayısıyla, sapkın bir inancın
temsilcisi olarak resmedilen bu tipoloji
üzerinden Müslümanlar uyarılır.
Değerli katılımcılar, Kur’an-ı Kerim’de
verilen örneklerinden biri de Hazret-i
Musa Aleyhisselam dönemindendir.
Burada da serveti ve hüneriyle, zulmü
ve batılı destekleyen iki tipoloji çıkar
karşımıza. Bunlardan biri, Firavunu ve
onun zulmünü parasıyla, sermayesiyle
destekleyen Karun, diğeri de sanatı ve
hüneriyle insanları doğru yoldan saptırmak isteyen Samiri’dir. Hazret-i Musa
Aleyhisselam Rabbinden ayetleri almak, O’na münacaatta bulunmak üzere
Tur Dağı’na gittiği sırada Samiri, halkın elindeki değerli madenleri, altınları
toplayarak eritir ve bir buzağı heykeli
yapar. Bu heykelin kutsallığı konusunda
halkı ikna etmek için bir istismara başvurur. İnsanların dini duygularına hitap
ederek der ki; “Bu heykelin içine Musa’nın ayaklarını bastığı topraktan kattım.” Böylece halkı ifsat etmek amacıyla yaptığı heykele bir kutsiyet katmak,
ona yüce bir meşruiyet kaynağı oluşturmak ister. Ayrıca kendisinde yüce bir
makam, olağanüstü bir hal olduğu intibaını yaymak, bazı sırlara vakıf bir şahsiyetmiş algısını oluşturmak için, “Ben
sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum”
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der. Çoklarını da etkiler. Zira yaptığı
heykel öylesine bir sanatkarlık barındırıyor ki, hafif bir rüzgâr estiği zaman
aynen buzağı gibi ses çıkarıyor. Halktan
birçok kimseyi bu hünerinden ziyade
peygamberi kullanarak bir kutsiyet katması dolayısıyla etkisi altına alabiliyor.
Bu hadisede Samiri’nin kendisini olağanüstü güçleri olan, keramet sahibi,
mucize sahibi bir insan gibi peygamber
yerine koyması neticesinde toplumu
kandırdığını ve toplumu yeniden şirke
yönlendirdiğine şahit oluyoruz. Bütün
bunlar bir sonuç çıkartmamız için Cenab-ı Hak tarafından bize anlatılıyor.
Değerli katılımcılar, işte bu örneklerden
hareketle söylememiz gerekirse, insanlık tarihinde kötü amaçlarını gerçekleştirmek için dini ve dini sembolleri,
kutsalın her çeşidini kullanan insanlar
ve gruplar hiç eksik olmamıştır. Günümüzde bunun en açık örneklerinden biri
ise FETÖ’dür.
İslam dünyası bu acı deneyimi, Türkiye
özelinde 15 Temmuz 2016 tarihinde
başarısız bir darbe girişimiyle yaşadı. Daha önce emsali görülmemiş bu
darbe girişimini diğerlerinden ayıran
en önemli fark; bu darbenin, kendisini
dini bir cemaat gibi gösteren bir yapı
tarafından gerçekleştirilmesi ve arka
planında teolojik bir motivasyonun bulunmasıdır. İsabetli bir şekilde “parelel
devlet yapılanması” diye adlandırılan
bu yapı, kırk sene maalesef milletin
kılcal damarlarına girerek, farklılıklarını da tebarüz ettirmeden, dindarlık
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kisvesi altında milletimizin dini değer
ve kavramlarını kullandı, bu kavramları
maalesef istismar etti. Bu büyük ihaneti gerçekleştirmek için suret-i haktan
görünerek adım adım hedefine yürüdü. Aziz milletimizin direnişi ve şahlanışı karşısında çok şükür ki, emellerine
ulaşamadılar. O gece 251 şehit verdik.
3000 civarında da gazimiz var. Her ne
kadar bu darbe girişimi halkımız tarafından püskürtülmüş olsa da her zaman
benzer tehlikelerle yeniden karşılaşabileceğimizi unutmadan milletçe uyanık
olmak durumundayız. Benzer yapıların
din kisvesi altında veya başka kisveler
altında yeniden ortaya çıkabileceğini
hesaba katarak mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu konuda gerçekleri
doğru bir şekilde topluma anlatan Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarımızın
sesine kulak vermemiz gerekmektedir.
Değerli kardeşlerim, FETÖ denildiğinde
40 yıl boyunca büyütülmüş ve hazırlanmış bir örgütten bahsediyoruz. Şimdiden geriye dönüp baktığımızda bu örgütle ilgili gerçekleri daha iyi anlıyoruz.
Bu örgütün insanların zihnini nasıl esir
aldığına dair bir hatıramı anlatmak istiyorum. 1989 yılında Konya’da bir lisede Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi
öğretmeni olarak görev yapıyordum.
Derslerimizde çocuklarımıza kısa sureleri anlatıyoruz. Sureleri tefsir ediyor,
surelerden çıkarılacak mesajları aktarıyoruz. Talebelerden birisi parmak kaldırdı: “Hocam haftaya ben Nasr suresini anlatabilir miyim?” dedi. Olur, dedim.
Haftaya hazırlanıp geldi, tahtada Nasr
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Suresi’yle ilgili sebebi nüzulüne dair bilgiler verdi, medeni bir sure olduğundan
bahsetti. Arkasından “iza cae nasrullahi vel feth” ayetini yorumlarken, Allah’ın
yardımı ve Fethullah geldiğinde diye
verdi ayetin manasını. Hiç unutmuyorum, dedim ki, bir dakika, bu Fethullah’ı
nereden çıkarttın bu ne demek, dedim.
“Hocam” dedi, “Fethullah Hocamız
geldiği zaman Allah’ın yardımı ve fetih
gelecek” dedi. Peki, bunu sen nereden
çıkarttın diye sorduğumda, “Abilerimiz bize öyle anlatıyor” dedi. Dedim ki
ya bu hoca nereden gelecek bu adam
Türkiye’de değil mi? “Bilmem!” dedi.
“Bir yerden gelecek.” Biz onun nereden
geleceğini sonra öğrendik tabi. 2013
yılında, onların gazetelerinde bir yazar,
“Beklenen Salih Zat” diye bir makale yazmıştı. Demek ki, gelmesi için bir
yerlere gitmesi gerekiyordu ve aynen
çocuklara da bu şekilde işleniyordu.
Çocukların zihnine onun bir mehdi olduğu mesiyanik birtakım söylemlerle
yerleştiriliyordu.
FETÖ’nün en önemli özelliği bukalemun
gibi bir yapıya sahip olmasıdır. Bugün
daha iyi fark ettiğimiz üzere, ezoterik
bir yapı arz eden bu kültün tasavvufla,
tarikatlarla filan da çok fazla bir alakası
yok. Bu yapı, amaçlarına ulaşmak için
her yolun mubah olduğuna inanmaktadır. Amerika’ya gidiyorlar, Amerika’da
tasavvuf ve tarikatlara ilişkin bir sempati olduğunu fark ettikleri anda, birden
Mevlevi oluyorlar. Muhyiddin İbn-i Arabi’yi pazarlıyorlar. Oysa Türkiye’de bu
alanlarda hiçbir faaliyetleri yok.

Bu kişilerle alakaları da yok. Ama Amerika’da bilinen ve sevilen bir tarihi şahsiyet olduğu için Mevlana’yı öne çıkarabiliyor, vitrinde kullandıkları oluşumun
adı “Rumi Forum” oluveriyor. İnsanları buradan yakalamaya çalışıyorlar.
Öte yandan, yıllarca ateşli vaazlarıyla
bağlılarına kendisinin beklenen mehdi
olduğunu alttan alta telkin eden FETÖ,
toplumsal tabana bu fikri yaymak için
vaazlarında bazı şifreler kullanmaktadır. Biz bunu açık bir şekilde görüyoruz.
Bir vaazında şunları söylüyor: “Muhterem Müslümanlar, biz Hazret-i Peygamber’le beraberdik.” Bakın burada
da en üst düzeyde bir istismara şahit
oluyoruz. Aslında bu bile hafif kalıyor.
Peygamberle görüşmesi zaten rutin.
Allah’la görüştüğünü, meleklerle görüştüğünü ihsas ettiren açıklamaları da
var. Anlattığı hikâyede bir resmi geçit
töreni resmediyor. Hazret-i peygamberle birlikte oturuyorlar önlerinden
geçen grupları izliyorlar. Peygamber de
onu yanına almış. Başka da kimse yok
yanında. Diyor ki; “Ordular geçiyordu,
ordular… Hazret-i Peygamber hiç ayağa kalkmıyordu.” Ordu derken cemaatleri kastediyor. “Hazret-i Peygamber
hiçbirine bakmıyordu. Derken bir ordu
önümüzden geçiyordu ki Hazret-i Muhammed Aleyhisselam ayağa kalktı ve
o orduyu selamladı. İşte o ışık ordusu
sizlerdiniz.” Bu sözlerden sonra, hitap
ettiği cemaat camide kendinden geçiyor. Kendilerinden başka seçilmiş bir
Müslüman yok, hatta Müslüman yok.
Yani diğerlerini kafir olarak adlandırıyor, batıl olarak görüyor.
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Peygamber bakmadığına göre, değer
vermediğine göre demek ki bunlar hakiki anlamda Müslüman değiller. Cemaatine bu fikirleri işliyor. Onlara seçilmiş
insanlar oldukları duygusunu aşılamaya çalışıyor.
Bu arada Peygamberin yanında kendisine bir makam vermekle kendisini de
yüceltiyor. Onu dinleyen insanlar da saf
bir şekilde yıllarca bu insanın arkasından gittiler, maalesef ona inandılar.
Değerli gençler, demek ki aklımızı başımıza almamız lazım. Yani Cenab-ı Hak
bir akıl vermiş, bir irade özgürlüğü vermiş. Kayıtsız şartsız teslim olmak, hele
ki beşer söz konusu olduğunda dinimiz
de yoktur. İki tarz itaat vardır. Bunların
sınırları Kur’an-ı Kerim ve hadislerde
belirlenmiştir. Birincisi, mutlak itaattir.
Bu tarz itaat yalnızca Allah’a ve Rasûlünedir. Peygamberin Allah’tan getirdiği
değerler sisteminedir. İkincisi ise muvakkat veya mukayyet itaattir. Buradaki
ölçüyü de yine din belirler. Allah’a isyan
konusunda yaratılmışlara itaat olamaz.
Fakat bu cemaat mensuplarının, dini
birtakım konularda, Kur’an ve sünnetin
hükümlerini bırakıp liderlerinin sözlerine itibar ettiklerine şahit olursunuz.
Bu yapıda tam tersi bir anlayışın hâkim
olduğu ortadadır. Kur’an ve sünnete
uygun yaşasa bile, kendi cemaatlerinin amaçlarıyla örtüşmeyen insanları
dışlarken, dinle hiç ilgisi olmadığı halde kendileriyle amaç birliği içerisindeki
insanları kendilerine daha yakın görüyorlar, o tarz insanları daha makbul
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addediyorlardı. Özellikle bu anlayışlarının farkında olmamız ve zamanında bu
insanların niyetleri konusunda uyanık
davranmamız gerekirdi ama maalesef
bu konuda da eksik kaldık.
Değerli kardeşlerim, nabza göre şerbet
verme siyasetini çok iyi uyguladıklarını
söyleyebiliriz. Dini bir cemaat olarak
kendilerini takdim ettikleri halde, bazı
ortamlarda dinin esaslarını amaçları
doğrultusunda rahatlıkla çarpıtabilmektedirler. Mesela, özellikle yurtdışında katıldıkları diyalog toplantılarında
Hazret-i İsa Aleyhisselam’dan hiç bahsetmezler; sadece Mesih konusunu dile
getirirler. La ilahe illallah Muhammedün
Rasûlullah’ta ifade edilen Kelime-i Tevhidi kendi çıkarları adına, bazı çevrelere
hoş görünmek için tahrif etmişlerdir.
Batı’da şirin görünmek arzusuyla, “Muhammedün Rasûlullah” ibaresini konuşmalarında ağızlarına almazlar. Hatta ezandan bile bu kısmı çıkarma cüreti
gösterebilmişlerdir. Allah ve Rasûlünün
arasını açma yoluna gitmişlerdir. Halbuki bu bir iman meselesidir. Allah ve
Rasûlü’nun arasını açma teşebbüsü
açıkça küfürdür.
Bunların en önem verdikleri konulardan
biri de gizliliktir. Değerli kardeşlerim,
İslam’da her şey alenidir. İslam’ın kuralları bütün toplumlarda örneklik oluşturmak için aleni olarak yaşanır. İslam,
gizli ajandası olan bir din değildir. Açık
ve aleni bir dindir. Maalesef bu zihniyet, Müslümanların güven duygusunu
da dinamitlemiştir. Bugün insanımız
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birbirine güvenemez hale gelmiştir.
Toplumda giderek yaygınlaşan, dine ve
din adamına kuşkuyla bakma hadisesi
bu adamların en büyük tahribatıdır. İnsanımız artık din adamlarına veya din
adına söz söyleyen insanlara güven
duyamaz hale gelmiştir. Müthiş bir kafa
karışıklığına sebebiyet vermişlerdir. İnsanımız da haklı olarak, dinden ve dini
çevrelerden uzak durmanın en mantıklı yol olduğuna inanır hale gelmiştir.
“Allah’a inanırım ama gerisini çok da
umursamam!” şeklinde özetlenebilecek bir bakış açısı, bugün toplumda
giderek yayılıyorsa, deizm gibi sapkınlıkların yükselmesinden bahsediliyorsa
bunda bu cemaatin tahribatının etkisi
çok büyüktür.
Değerli kardeşlerim, bu zihniyetin bilgi
kaynakları da şaibelidir. Tamamen sırlarla örülü, ilhama ve rüyaya dayanan,
mistik bir dil kullanmaktadırlar. Kur’an
ve sünnetten ziyade, kendi oluşturdukları hezeyanlarla toplumu yönlendirdiklerini görüyoruz. Bu konuda da uyanık
olmamız gerekmektedir.
Mesela kâinat imamı olduğunu iddia
ediyor. Tasavvuftaki Ricalü’l Gayb kavramını kendisine uyduruyor. Seçilmiş
zat olduğunu, cemaatinin de seçilmişlerden oluştuğunu söylüyor. Masum
olduğunu dile getirerek kendisini peygamberlerle eş değerde görüyor.
Bu konuda bizim itikadımız şudur: Cenab-ı Hak vazifeli meleklerinin dışında, kâinatın işlerini çekip çevirecek

tasarrufta bulunacak bir güç kimseye
vermemiştir. Bu tip zihniyetlerden, algılardan bizim uzak durmamız lazım.
Hasıl-ı kelam, İslam tarihinde bu tip
insanlar her dönemde olmuştur, bu
tarz örgütlere karşı sadece hukuk ve
güvenlik tedbirleriyle mücadele etmek
yetersiz kalır. Mücadele çok boyutlu yürütülmelidir. Bu örgütlerle ilmi sahada
mücadele yöntemlerinin de geliştirilmesi lazımdır. Din konusunda sapkın ve
yanlış anlayışları düzeltmek, insanların
zihinlerini bu anlamda aydınlığa kavuşturmak gerekmektedir.
Sevgili gençler, şu konuyu açıkça iyi bilmemiz gerekir ki, dünyevi güç peşinde
koşmak, paralel dünya düzeni inşa etmek demektir. Cemaatler toplumumuzun bir gerçeğidir, ancak bu konuda da
bir ölçü olması gerekmektedir. Cemaatler cemiyete değil de cemaat adına
çağırıyorlarsa büyük bir tehlike var demektir. Böyle davranan cemaat yapıları
potansiyel bir FETÖ tehlikesini barındırıyor demektir. Bu konuda da hepimizin
uyanık olması lazım.
Sözlerime son verirken, tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize
minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu
sempozyumu düzenleyen başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere 15
Temmuz Derneğine en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Rabbimiz bu aziz
milleti her türlü kötülükten muhafaza
buyursun; Allah’ın selamı, rahmeti, feyz
ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
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Moderatör Prof. Dr. Huriye Martı:
Saygıdeğer hocamıza biz de teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnsanın din ile ilişkisinde her an ayağı istismara kayabilir.
Bu konuda uyanık olmak lazım. Aslında insanoğlu Allah-ü Teala’nın yoluna
davet edip onun yolunda yaşamak için
yaratılmıştır. Yani insan, dine hizmet
eder… Ne zamanki din insana hizmet
etmeye başlar, orada istismar vardır.
İstismarı anlamanın yolu aslında bu
küçük formülden geçiyor. Biz dini anlatmak, insanlara en güzel şekilde dine
yönelik iyi nasihatlerde bulunmak, bilgilendirmelerde bulunmak, tebliğde bulunmak ve din için uğraşmak zorundayız. Karşılığını sadece Cenab-ı Hak’tan
bekleyerek. Eğer bir yerde din anlatılırken, karşılığı insandan bekleniyorsa, insanlar bu anlattıklarımın karşısında bana şan şöhret versinler, makam mevki
versinler, para versinler, güç versinler
diye bir düşünceyle hareket ediliyor ve
o dini anlatımlar aslında dine hizmet
etmesi gereken insanın dünya menfaatlerine hizmet etmeye başlıyorsa, işte
orada istismar vardır. Dolayısıyla daima
hasbîliği, samimiyeti din ile ilişkimizde
öne çıkartmak; riyâdan ve istismardan
uzak durmak zorundayız.
Şimdi din istismarının tarihteki örnekleriyle alakalı olarak, Profesör Doktor
Ahmet Ünsal hocamıza sözü bırakmak
istiyorum. İslam tarihi boyunca din istismarının örnekleri konusunda bizi bilgilendirecekler. Buyurun sayın hocam.
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ÖRNEKLERLE İSLAM
TARİHİNDE DİN İSTİSMARI
Prof. Dr. Ahmet Ünsal:
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Vessalâtü vesselamü ala Rasûlina Muhammedin ve ala
âlihi ve ashabihî ecmain.
Tarihsel süreçte din istismarı deyince
aklıma ilk gelen Hadise, Sıffîn Savaşı’nda Emevilerin mızraklarının ucuna
Kur’an sayfalarını takmaları gelmektedir. Bu açık bir din istismarıdır. Bu
davranışlarıyla, “Biz kuranın savunucularıyız, siz de bize karşı savaşan batıl bir
grupsunuz” demiş oluyorlardı kendilerince. İşte Allah adına yürümek, Allah
adına öldürmek, Allah adına yok etmek,
yine din kullanılarak meşru hale getirilebiliyor. Din, ehil olmayan insanların
eline geçtiği zaman bu tarz istismarın
örnekleri ortaya çıkıyor. İkinci olarak
yine Emeviler döneminden başka bir
örnek aklıma geliyor. Emeviler kendi
sistemlerini oturtmak için Ehl-i Beyt’le
bir mücadeleye girdiler ve hala acısını
yüreğimizde yaşattığımız kanlı bir katliam gerçekleştirdiler.
Gelen tepkileri önlemek ve toplumda kabaran öfkeyi dindirmek için yine
ayetleri kullanarak davranışlarını haklı
gösterme yoluna başvurdular. Bir ayet
okudular:
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“ قُلْ َلنْ ُيصِ ي َب َنا إِ َّل َما َك َت َب ال َّل ُه َل َناBaşımıza ne gel-

diyse, bu Allah’ın takdiridir” dediler. ٰ َذلِ َك
ِيم
ِ “ َت ْقدِي ُر ا ْل َع ِزBu Aziz ve Alim olan Ceِ يز ا ْل َعل
nab-ı Hakkın takdiridir.” O yazmasaydı
biz oynayamazdık. Yani bütün bu zulmün faturasını Allah’a çıkarmak, din istismarı değil de nedir? Peki o zulüm, o
günde kaldı mı? Her şeyi, her zulmü kaderle izah etmeye kalktılar, buna tepki
olarak da tersi bir görüş ortaya çıktı.
Bugün hala bunun acılarını yaşıyoruz ve
daha da yaşamaya devam edeceğiz.
Onların karşısına çıkan gruplar da dediler ki, “ فنأ رمألاو ردق الKader diye
bir şey yoktur, İşler kendiliğinden yürür
gider.” Siz her zulmünüzün faturasını
Allah’a çıkarırsanız, birileri de “kul fiilinin hâlikıdır” (kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır) der.
Emevilerin yaptıkları bu istismara dayalı yorumların hediyesi Kaderiye ve
akabinde Mutezile zihniyeti olarak
ortaya çıkar. Bu sefer onlar, Cenab-ı
Hakk’ın, Hâlık olma sıfatını yok farz edip
“her şeyi yaratan kuldur” der. Siyaset
de işin içine girerse, siyasi otoritenin
kendi iktidarının menfaatine gelecek
görüşleri desteklediği görülür. Ulema
da siyasi otoriteden yana tavır alıp iktidarın sözcüsü gibi konuşmaya başlar.
Kaderiye de çıkar, “Allah her şeyin yaratıcısıdır” ayetini istedikleri gibi yorumlarlar. O zaman bütün sorumluluğu
kadere bağlamış olurlar.

Hanefiler de; “Madem her şey Allah’ın
takdiri ve her şey Allah’ın fiillerinin neticesi. Kulun fiilleri üzerinde hiçbir etkisi yok, o zaman ceza hukukunu nasıl
tesis edeceğiz, o kadar ceza ayetini ne
yapacağız?” diye sorar. Yani adam cinayet işler ve “Bu Allah’ın takdiri, ben ne
yapayım?” derse, veya hırsızlık yapan
biri, “Allah takdir etmeseydi ben senin
malını çalamazdım”, zina eden biri de,
“Allah takdir etmese ben zina edebilir
miydim?” dese, cezasız mı kalacak?
İşte bunlar en başta başlayan din istismarının acı sonuçları.
Osmanlı tarihinden de bir örnek vermek
istiyorum. II. Murad zamanında Hacı
Bayram Veli hazretlerini bazıları paralel
bir din kurduğu gerekçesiyle padişaha
şikâyet ediyorlar. Bunun üzerine Hacı
Bayram Veli hazretleri Edirne’ye çağırılıyor. Fakat Hacı Bayram Veli hazretlerinin hiç de öyle biri olmadığı anlaşılınca iltifatlara mazhar oluyor. Hatta
II. Murad bir ihsanda bulunarak Hacı
Bayram Veli hazretlerinin müridlerinden askerlik yükümlülüğünü kaldırıyor.
Bu bilgi ahali arasında yayılınca, herkes
Hacı Bayram Veli’nin müridi olduğunu
iddia etmeye başlıyor. Herkes Bayrâmî
oluyor birdenbire. Askerlik yok, vergi
yok, herkes Bayrâmî... II. Murad bu durumdan kurtulmanın çaresini Efendi
Hazretlerinden bulmasını rica ediyor.
Hacı Bayram Veli, çadıra giriyor, benim
müridim olan gelsin diyor. Yaşlı bir karı
koca çadırdan içeri giriyor. Çadırda bir
kurban kesiyor. Ahali de sanıyor ki, içeri
gireni kesiyor
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Hacı Bayram Veli. Hiçbiri girmiyor çadıra o ikisinden başka. Çadıra girmeyip,
menfaat umarak Bayrâmî olduğunu iddia edenlerin hepsi istismarcı işte.
Din istismarı neden yapılır? Şimdi
önümde Hamidiye suyu duruyor. Yaşı
benim yaşımda olanlar ve benden daha
büyükçe olanlar bilir. Türkiye’de su parayla satılmazdı arkadaşlar. Bazı lüks
lokantalarda alüminyum kapaklı şişe
suları olurdu ama pet şişeyle su satılmazdı. Çünkü, insanlar çeşmelerden
akan suya güvenir ve içerlerdi. Sabancı
ilk defa su satmaya karar verdiğinde,
“sen bu ülkede bu suyu satamazsın”
dediler. O da “Ben de Sabancı’ysam
satarım görürsünüz, Siz de alırsınız!”
dedi. Sattı mı? Sattı. Şimdi hepimiz bu
sulardan alıp içiyoruz. Halkı şebeke suyunun sağlıksız ve zararlı olduğuna ikna
ederseniz, insanlar şirket kurup size su
satarlar. Buna engel olamazsınız.
Bu ülkede tek parti döneminden önceki
yıllara kadar gittiğimizde neredeyse yapılan uygulamaları da böyle değerlendirmek lazımdır. Siz dini açık bir hedef
haline getirirseniz, 30 yılda yetişen din
alimlerini 30 dakikada imha edersiniz,
kimini susturur, kimini küstürürseniz
ve daha ileri giderek bu ülkede bu din
olmayacak, derseniz... Parlamentonuzda bu dinle bu iş yürümüyor; acaba
Hıristiyan mı olsak, anayasaya böyle
bir madde koyabilir miyiz? derseniz,
bin yıldır İslam’ın sancaktarlığını yapan
bu milleti rahatsız edersiniz, şüpheye düşürürsünüz. Gerçekleştirilen bu
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uygulamalar şuna benziyor: Bir anda
ülkedeki sağlık eğitimi veren bütün fakülteleri kapatıyorsunuz, sağlık meslek
liselerini kapatıyorsunuz, sağlık eğitimi
veren bütün kurumları yok ediyorsunuz.
Doktorları da sürgün ediyor, bunları potansiyel vatan haini ilan ediyorsunuz,
o zaman insanlar kendilerince çareler
aramaya başlamazlar mı? Cilt problemi
olan, berbere gider; cerrahi müdahale
için insanlar kasaba gider; dişi ağrıyan
da nalbanda gider.
İnsanları çaresiz bırakırsanız kendilerince bir yol bulmaya çalışırlar. Ondan
sonra bir kanun çıkarıp, hastalanmayı
yasaklamaya kalkarsınız ama insanlar
hastalanmaya devam eder. Altından
kalkamazsınız. İnsanları da hasta oluyorlar diye suçlayamazsınız. Böyle bir
ortamda kimsenin kasapların kendilerini genel cerrah, berberlerin cildiye
uzmanı, nalbantların diş hekimi sanmasına ve öyle davranmasına kızmaya
hakkı olmaz.
Din, bu milletin en önemli değeridir.
Sultan Fatih İstanbul’u fethetmiş,
şimdi tutar da “İstanbul elbet fethedilecektir.” diye başlayan müjde hadisinin uydurma olduğunu söylerseniz, bu
millet size itibar eder mi? Akabinde de
“Fatih, eğer iyi bir ilahiyat eğitimi alsaydı İstanbul’u fethetmezdi” diye devam
ederseniz, bu millet sizi dinlemez. Şimdi bu çarpık anlayışların, zihniyetlerin
kol gezdiği bir ortamda birileri dini istismar etmeyecek mi?
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15 Temmuz aklımıza geldiğinde ağlıyoruz, gözyaşı döküyoruz. Çıkıp birileri “Vatan sevgisi imandandır” hadisi
sahih değil diyor, güya bilimsel bilgi
adına. Bir 15 Temmuz daha olursa bu
milletin yarısı çıkmaz sokağa, nasıl olsa
vatan sevgisi imandan değilmiş, diye.
Aslında bu tür bir bakış büyük sıkıntılar
doğuruyor.

vahiy olmadan da yaşadı, çok da güzel
yaşadı. Muhammed’ül Emin oldu. Aslında onun vahye ihtiyacı yoktu. Vahit
aklen yetersiz olanların muhtaç olduğu bir bilgi kaynağıdır ve vahye ihtiyacı
olmayan tek kişi Muhammed Mustafa
da değildir. Aklen yeterli iseniz vahye
ihtiyacınız yoktur” derse, birileri bu dini
istismar eder.

Belli bir süre Türkiye’de dini yasakladılar
ve baskı altına aldılar. İnsanlar dinden
vazgeçmedi. O arada birileri belki merdiven altında, belki tren vagonlarında
gizliden gizliye din öğretmeye devam
etti. Bunu yaparken de aynı zamanda
dini hedef haline getiren insanları da
düşmanlaştırdı.

“İki çeşit vahiy vardır; biri, Muhammet
Mustafa kanalıyla gelen, diğeri Cenab-ı Hakk’ın doğrudan sizin gönlünüze
ilham ettiği vahiydir. Eğer bu iki vahiy
arasında bir çatışma olursa Allah’ın sizi doğrudan muhatap aldığı vahyi esas
alın” derse yine birileri; birileri de bu
dini istismar eder. Eğer Osmanlı devletini kuracaksanız o devletin temellerini
oluşturan ruhla da mücadele edemezsiniz. Diriliş’i seyrederken, Edebali’yi
görüyorsunuz, İbn-i Arabi’yi görüyorsunuz, Mevlana’yı görüyorsunuz, Yunus’u
görüyorsunuz. Sonra din öğretiyorum
diye biri çıkar da “tasavvuf şirktir” derse, birileri de bu dini istismar eder.

Şimdi tutar da yere göğe sığdıramadığınız bir şairiniz:
“Yırtılır,ey kitâb-ı köhne yarın
Medfen-i fikr olan sahîfelerin!
“Bir nesil yetiştireceğiz, ey köhnemiş,
eskimiş Kur’an, seni parçalayacak!”
derse, birileri bu dini istismar edecektir,
kimse kusura bakmasın. Eğer birisi çıkıp da; “Bu ayeti Allah da söylese doğru
bulmuyorum; yanlıştır. Geldiği gün de
yanlıştı bugün de yanlıştır” derse… Bu
insanları her gün televizyonlarda, internette görebilirsiniz. Birisi çıkıp; “Allah bu kitabı göndermekle bana göre
doğru bir şey yapmadı” derse, bir başkası; “Aslında vahiy artık bilgi demektir,
Hazret-i Muhammed, 40 yaşına kadar

“Efendim ortada Allah’ın kitabı var,
Peygamberin sünneti var, ben mecbur
muyum 1250 sene evvel yaşamış Ebu
Hanife gibi bu dini anlamaya? Mezhepler gereksizdir.” derseniz, sizi insanlar
ciddiye almaz.
Burada mesele şu: Belki doğru şeyler de
söylüyor bu insanlar, ama güven telkin
etmiyorlar. Muhammed Aleyhisselam’a
ilk inanan Hazret-i Ebubekir, ilk inanan
Hazret-i Hatice, Allah aşkına Kur’an’ı

31

15 Temmuz Derneği
III. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/16 Temmuz 2019

okuyup mu Müslüman oldular zannediyorsunuz? Ortada kuran yoktu. “Ben
peygamber oldum, bana kim inanır?”
dediğinde, Hazret-i Hatice annemiz,
“Ben inanırım… Eğer biri peygamber
olacaksa bu ancak sen olursun. Çünkü
ben bir tane Muhammed tanıyorum.”
diyor. Sokakta neyse evde de o. İnsanın
en mahrem yerlerini en kötü huylarını eşi bilir. Onun için, herkese kendini
pazarlar da hanımını kandıramaz. Kâinatın efendisi öyle bir şahsiyet ortaya
koymuştu ki, kendi eşi “Eğer biri peygamber olacaksa bu ancak sen olursun.” diyebiliyordu.
Hz. Ebubekir, “Hakikaten Kur’an-ı Kerim’i inceledim, bu kitap gerçekten Allah’ın kelamı, sen de peygambersin”
diyerek mi iman etti? Ortada kitap yok.
İnsanlar kime inanıyor? Şahsiyete inanıyor. Muhammed Mustafa’nın ahlakına
hayran insanlar. Ondan bir şey duyduklarında, “O diyorsa doğrudur” diyorlardı. Adam diyor ki, “Allah gaybı bilmez.”
Pekiyi, Allah’ın neyi bilip neyi bilmediği
gaybî bir bilgi değil mi? Allah’ın neleri
bildiğini sen kul olarak takdir ediyorsun
da seni yaratan gaybı nasıl bilmiyor?
Eğer sen böyle konuşursan, Ramazan
ayı gelince, “Oruca erken başlıyoruz”
diyorsun, kimse inanmıyor. İnandıramıyorsunuz; neden? Çünkü, yıkıyorsun
değerleri. Bu millete, “Ebu Hanife’den
ne hayır gördük?” diye söze girdiğinde,
ağzınla kuş tutsan kimse seni ciddiye
almaz. Çünkü, Selef-i Salihîn’e söverek
ümmete rol model olamazsınız.
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Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim, bırakınız
Selef-i Salihîn’i, müşriklerin ilahlarına
bile sövmeyi yasaklıyor. Neden? Çünkü,
onlar da sizin ilahınıza söver, düşmanlık ederler. Vuruşarak, çatışarak, düşmanlık üreterek bir yere varılmaz. Böyle
davrandıkları için söyledikleri doğru bilgilerin de bir karşılığı ve değeri olmuyor.
Bir doktor düşünün, sigara içiyor, sigara sağlığa zararlıdır, diyor. Kim inanır?
Kendisi de sigara tiryakisi olan bir hocanın sigara haramdır demesinin bir
kıymeti var mıdır? Ağzında sigara ile
çocuğuna sigara içmemesini tembihleyen bir babanın sözünün ciddiyeti olur
mu? İki rekât namaz kılmamak için kırk
tane fetva kitabı kurcalayan bir adama
bu millet güvenmiyor. İnsanlar samimiyet görmek istiyorlar. Sizde bunu hissedemediklerinde samimi olduklarına
inandıkları insanların peşinden gidiyorlar. Dini yalnızca bilmek yetmez, onu
yaşamak da gerekir. Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, kitabın başına yazmış: Kur’an-ı okumak yetmez. Bu kitap
aşığın aşkını, fasığın fıskını arttırır. ُّ ُيضِ ل
ِيرا
ً ِيرا َو َي ْهدِي ِب ِه َكث
ً ( ِب ِه َكثAllah onunla bir çoğunu saptırır, bir çoğunu da hidayete
erdirir.)
Allah kitabı doğru okumanın yollarını da göstermiş. Gaybe inanacaksınız,
namaz kılacaksınız, infak edeceksiniz.
Bunları yapmadığınız takdirde Kur’an
sizinle konuşmaz. Her ne kadar konuştuğunu zannetseniz de. Öyle olsaydı,
Kur’an en çok müsteşriklere etki ederdi. Sabah akşam Kur’an okuyorlar ama

iman etmiyorlar. İbadet yoksa, ahlak
yoksa, ihlas yoksa, söylediğinizi kendiniz yapmıyorsanız insanlar size güvenmiyorlar, güvenmeyecekler de…
İslam’ın öğreticileri, her şeyden evvel
bu dini kendi hayatlarına tatbik etmek
zorundadırlar. Çünkü, hâl’in delaleti, kâl’in delaletinden daha güçlüdür.
Daima eylem söylemden daha etkilidir.
Hadiste de bu durum böyledir. Hadisçiler Hz. Hatice’nin eylemine mi bakıyor
söylemine mi? Eylemine bakıp, eylemle
çelişen sözel bir rivayeti Haber-i vahit
olduğu için kabul etmiyorlar. Tavır çok
önemlidir. Sabah namazına bile kalkmaya üşenen bir hoca, İslam hakkında
konuşsa sözüne kim itibar eder?
Tekraren söylüyorum. İslam’ın ilk şehidi olan Sümeyye kitabın ne kadarını
görmüştü? Belki iki rekât namaz dahi
kılmamıştı. Ama Muhammed Mustafa’nın ahlakına aşık olmuştu. Yasir ne
kadar biliyordu İslam’ı? Ama Ahlak-ı
Muhammedî’ye aşıktı. Binaenaleyh, istismarın önüne geçmenin ilk şartı, hak
dini, hakça söylemenin yanında, hakça
yaşamaktır. Yaşamadığınız dini birileri
gelir istismar eder.
Tarikatlar, şer’î düzenin mevcut olduğu
yerde olur. Çünkü, tasavvuf şeriatın
üzerinde yükselir. İlmi olmayanın irfanı
olmaz. Şer-i Şerif’e rağmen evliya
olunmaz. Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri,
“Yanınıza gelen bir şahıs havada bağdaş kurup otursa, keramet izhar etmek
adına, eğer üzerinde şeriata aykırı bir

hal varsa, sadece sizin vaktinizi çalıyor”
diyor. Şimdi bu millet bir adamın peşine
takıldı. Pekiyi, Kâinatın Efendisi: ْح مِن
ُ اَل ِّن َكا
َ
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
ِ
ِغ
س مني
َ سنتِـي فل ْي
ُ ْسنتِـي فمَنْ َر َب َعن
ُ “Nikah
benim sünnetimdir, kim bu sünnetimden yüz çevirirse benden değildir” buyurmuyor mu? Daha ne desin? Bu sözün maksadını anlayan anlar. Göz göre
göre sünnetten yüz çeviren bir adama
Efendimiz, “Bizden değildir” dediği halde itibar ettiler. Bu hadisi duyduktan
sonra, hocanın biri çıkar da bu hadisin
sahihliğini sorgularsa, halk kısa devre
yapıyor işte.
İmam-ı Malik hazretleri, “Şu Mescid-i
Nebevî’nin direklerinin dibinde oturan
70 tane adam sayarım. Devletin hazinesini teslim etseniz bir kuruşuna bile
tenezzül etmezler, ama bu kadar dürüstlük yine de onlardan hadis almak
için yeterli değildir” diyor. Daha ne hassasiyet bekliyorsunuz? İnsanlara niye
bu kadar hakaretler ediyorsunuz? Bir
adam çıkar da sahtekâr Buhari derse,
bu kişi insanlara ışık olabilir mi? Bu zatı
insanlar dinler mi?
Binaenaleyh, yakın tarihimizde din istismarının en feci yüzüyle karşılaştık.
Eğer toparlanmazsak bu istismarların arkası kesilmez. Batı’nın bu ülkede
emellerine ulaşmak için yatırım yaptığı
tek yapının FETÖ olduğunu düşünürsek
yanılırız. FETÖ bu ihanete teşne örgütler içerisinde en başarılı olanıydı. Aslında pek çok cemaat ve yapı FETÖ’nün
başarısına öykünmektedir. Eğer bir cemaat lideri, “Bizim de turizm şirketimiz,
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market zincirimiz, gazetelerimiz, dergilerimiz, televizyonlarımız olsun” diyorsa, benzer bir yapılanma içerisindedir.
Eğer Allah’ın dinine hizmet edecekseniz, ümmete insan yetiştirin, kendinize
adam yetiştirmeyin. Kendi cemaatine
adam yetiştirenlerin her zaman gizli bir
hesabı olduğunu unutmamalıyız.
Hatırlayın, öyle bir etkileri vardı ki, bir
zamanlar FETÖ’cü olmak yeter sebep
ilkesiydi. Şimdiyse FETÖ’cü olmamak
yeter sebep ilkesi haline gelmişse aynı
hataya düşülüyor demektir. Liyakat tek
kriter olmalıdır. FETÖ dışında başka bir
cemaate üye olmak eğer tercih sebebi
haline gelmişse, benzer bir tehlikeyle karşılaşma ihtimalimiz her zaman
vardır. FETÖ olmaz, adı METÖ olur, fark
etmez.
Sözlerime son verirken meseleyi kısaca
özetlemek istiyorum. Hak din, sloganla tebliğ edilmez. Eylem söylem kadar
önemlidir. Bizim saygın, özüyle sözü
bir, Selef-i Salihîn’e saygılı, Şer-i Şerif’e riayetkâr hocalara ihtiyacımız var.
Derdi tespit edebildiysek derman kolay
demektir. Bize bu fırsatı verdiğiniz için
teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Moderatör Prof. Dr. Huriye Martı:
Kıymetli Hocamıza biz de çok teşekkür
ediyoruz. Hocamızın da belirttiği gibi
hayatta hepimizin muhabbet duyduğu, kendisinden dini bilgiler öğrendiği
insanlar olabilir. Bu insanların samimi
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olup olmadıklarına dikkat etmek lazım.
Bu konuda bir örnek beni çok etkilemiştir. Bir insanın muhabbetle, büyük
bir sevgi duyarak koluna girebilirsiniz.
Ama lütfen, onun öbür koluna kimin
girdiğine dikkat edin. Onu nereye sürüklüyor? Koluna girdiğiniz ve peşine
takıldığınız bir insanın öbür koluna girenler, farkında olmadan sizi korkunç
bir felakete sürükleyebilir. Elbette,
insanlara güvenebiliriz, inanabiliriz
ama her şeyden önce samimiyeti göz
önünde bulundurmalıyız. Daima uyanık olmalı, ufkumuz ve idrakimizi açık
tutmalıyız.
Katılımlarınız için hepinize teşekkür
ediyorum.

15 Temmuz’u gerçekleştiren bu
örgüt bir suç işledi, cinayetler işledi,
insanların üzerine ateş açıldı. Bu
boyutuyla meselenin tartışılacak
bir tarafı yoktur. Bu yapılanların suç
olduğu açıkça ortadadır.

Prof. Dr. Adnan Demircan
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Moderatör Prof. Dr. Burhan İşliyen:
Bismillahirrahmanirrahim.
Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretlerine sonsuz
hamd-ü senâlar; iki cihan serveri, efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV),
âline, ashabına, ezvacına binlerce
salâtü selam olsun. Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar oturumumuzun başlığı, “Din İstismarının Arkasına
Gizlenen Terör Örgütü: FETÖ” olarak
belirlenmiş. Bu oturumla sempozyumumuzun ikinci sunumunu gerçekleştirmiş olacağız. İlk konuşmacımız İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Adnan
Demircan, “FETÖ Tarafından İstismar
Edilen Kavram Ve Değerler” konulu bir
sunum yapacaklar.

FETÖ TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLEN
KAVRAM VE DEĞERLER
Prof. Dr. Adnan Demircan:
Saygıdeğer hocalarım, değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
15 Temmuz şehitlerine Yüce rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize itaate, istikamete uygun hayırlı ömürler
niyaz ediyorum. Bizi davet ettikleri için
Başkanlığımıza ve 15 Temmuz Derneğimize teşekkür ediyorum.
Malum süreci hepimiz yaşadık. Bizden
daha genç dimağlara sahip gençlerimiz bu olayı bizden daha iyi gelecek
kuşaklara anlatacaklardır. Bu hadiseyi
hiç yaşamamış olmayı dilerdik. Ama bu
noktada keşkelerin bir anlamı yok. Bu
tecrübeden ders çıkarmak, buradan bir
sonuç elde etmek ve ona göre bundan
sonraki hayatımıza yön vermek daha
önemlidir.
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1982 yılında üniversiteye başladım.
Fetullah Gülen, 70’li yıllarda vaiz olarak tanınan biriydi. İhtilalden sonra,
1980’den 1989’a kadar arananlar listesindeydi. Erzurum otogarında arananlar listesinde fotoğrafı vardı. Buna
rağmen, Erzurum’a geldiği, bir himmet
toplantısına katıldığı, bir okul açma teşebbüsü için girişimlerde bulunduğu
yakın çevremizde konuşulurdu. Ama ne
hikmetse devletin istihbaratı bundan
habersizdi. 8-9 sene bu çalışmalarını
devam ettirdi. Evlerde yaptığı sohbetler
kasetlere alınıp tüm Türkiye’de cemaat
içerisinde dinlendi. Bizim gibi cemaati
dışarıdan izleyen insanlar, bu yapının
ne olduğunu anlamaya çalıştı. Cemaatin bir dışarıdan görünen yüzü vardı, bir
de kendi içinde hiyerarşisi, örgüt yapısı
olan bir boyutu vardı.
Yaşadığımız tecrübe açısından ele aldığımızda, istismar açısından meselenin
iki boyutu olduğu anlaşılıyor. Birincisi
dışta cemaat dediğimiz bir kabuk var.
Bunun içerisinde farklı sâiklerle cemaate sempati duyan, himmette bulunan,
kermesine katılan, faaliyetlerinde yer
alan, yurdunda kalan, bu yapıyı cemaat olarak bilen, öyle inanan insanlar
var. Bir de matruşka gibi, örgütsel bir
yapı ve bu yapıda görev alanlar var. Bu
iki grubu birbirinden ayırmak lazım.
Bu örgüt, ihtilal sonrası, liderinin güya arandığı dönemlerde içerisinde yer
aldığı karanlık birtakım ilişkileri olan,
sonrasında ise uluslararası istihbarat
örgütleriyle ilişkiye girmesi kuvvetle muhtemel olan bir örgüt. Bu yapıyı

40

bizim gibi dışarıdan izleyen insanların
zamanında bu boyutuyla tahlil edebilmesi zordu. Bu tespitleri yıllarca örgüt
içerisinde yer alan, sonradan ayrılarak
örgütün iç yapısını ve hiyerarşisini deşifre eden Latif Erdoğan gibi insanların
ifadelerinden çıkarabiliyoruz. Latif Erdoğan, örgütün istihbarat örgütlerince
nasıl kullanıldığına dair bilgiler veriyor.
Önce iç istihbaratın bu yapıyı kullandığını, sonrasında ise dış istihbarat örgütlerinin bu yapıyla irtibata geçtiğini
anlatıyor.
15 Temmuz’u gerçekleştiren bu örgüt
bir suç işledi, cinayetler işledi, insanların üzerine ateş açıldı. Bu boyutuyla
meselenin tartışılacak bir tarafı yoktur.
Bu yapılanların suç olduğu açıkça ortadadır. Öte yandan meselenin bir de
cemaat boyutu vardır. Bu yapı kendisini
dini bir cemaat olarak lanse ediyordu.
Birçok karanlık işlerin içerisinde olduklarını zaman zaman ihsas ettirecek
davranışlarına şahit oluyorduk. Benim
şahit olduğum hadiseler de yaşandı.
Ben Harran Üniversitesindeyken İlahiyat Fakültesine araştırma görevlileri
alınacaktı. O araştırma görevlilerinin
biri dışında tamamı Fetullahçıydı. O bir
kişi de Fetullahçılardan birinin sınava
girmemesi üzerine alındı. Daha sonra
bu alınan Fetullahçıların hepsi Fetullah
Gülen tarafından yetiştirildikleri gerekçesiyle üniversiteden atıldı.
Bir sınava 7 kişi giriyor ve yedisi de
kazanıyorsa şaibeli bir durum var demektir. Bu olay o zaman kendileriyle de
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konuşuldu. Zaman zaman bunların hizmet adını verdikleri hareketleri içerisinde büyük hatalar işlediklerini görüyor ve
bu hataları kendileriyle de konuşuyorduk. Fakat o zamanlar hatalarına rağmen onları bir cemaat olarak değerlendiriyorduk. Mesela, dini pek çok konuyu
çarpıtarak istismar ediyorlardı.
Rüya meselesi en çok istismar ettikleri
konuların başında geliyordu. Fetullah
Gülen’in konuşmalarında bunu açıkça
görebilirsiniz. Rüya ile ilgili hadisleri
alıyor, kendi rüyalarını peygamberimize
nispet ederek yorumluyordu.

Çünkü Türkiye’de doğruyu söylemek
gerekirse, hemen hemen bütün cemaat yapılarında benzer tutumlar vardı.
Dışarıya karşı çok fazla açık etmeseler
de kapalı dairelerine girdiğinizde cemaatlerin liderlerini; “gavs”, “kutup”,
“mehdi” gibi sıfatlarla andıklarına şahit
olursunuz. Liderlerini daima bu unvanlarla anarlar.
Fetullah Gülen cemaatinden ayrılan bazı kimseler de Gülen’in kendisinin Mehdi olduğunu ihsas ettiren davranışlarda
bulunduğunu, bu konuda kendisine yöneltilen sorulara muğlak cevaplar verdiğini ifade ediyorlar.

Her ne kadar bu ve benzeri tutumlarını
eleştirsek de onların cemaat olarak algılanmasına mani değildi bu eleştiriler.

41

15 Temmuz Derneği
III. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/16 Temmuz 2019

Buna ilişkin bilgileri, Latif Erdoğan’ın ve
Ahmet Keleş’in kitaplarında, yazdıklarında görebilirsiniz. Bu bilgilere ancak
içeriden bir itiraf olursa vakıf olabilirsiniz. Bu yaklaşım tarzı diğer cemaatlerde de var. Liderlerini benzer vasıflarla
anan, liderlerini günahsız, masum gören cemaatler var. Belki benzer inançlara sahip olmaları FETÖ gibi bir terör
örgütünü ortaya çıkarmayabilir, fakat
dinde istismar varsa bu bir sorundur
ve bu din algısının, anlayışının sapmasına neden olur. Bununla Müslümanların, ümmet olarak hem bireysel hem
kurumsal bazda mücadele etmeleri
gerekir.
Öncelikle cemaat liderliği iddiasıyla ortaya çıkanların din istismarından elde
ettikleri bazı çıkarları bulunmaktadır.
Cemaat sayesinde lider, ekonomik ve
siyasi bir güce ulaşıyor; cemaat üyeleri
de bu güç ve istismardan fayda sağlayabiliyorlar. Yani iki yönlü bir menfaat ilişkisi söz konusu. FETÖ yapılanmasında bu hususun güçlü bir şekilde
kullanıldığına şahit oluyoruz. Cemaate
katılanlar, bazen sınav sorularını elde
ederek, bazen ticari ilişkiler kurarak, bu
çarkın sağladığı imkanları kullandılar.
Mesela hatırlarım, cemaate ait olduğu iddia edilen bir piliç markası vardı,
cemaat üyeleri gittikleri marketlerde
özellikle o markayı talep ederlerdi. O
pilici tüketmek cemaate mensubiyetin
bir göstergesi gibiydi. Üreten açısından
da o çarka dahil olmak büyük bir avantaj sağlıyordu.
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Burada bir eksikliğimizi ifade etmem
gerekiyor. Biz Müslümanlar, bu konuları
kendi aramızda maalesef çok tartışmıyoruz. Örneğin kendilerini cemaat lideri
olarak tanıtan insanların psikolojik durumlarını hiç ele almıyoruz.
Bir psikiyatrist arkadaşım, tedavi ettiği
bir hastasından bahsetmişti. Hastası,
Allah’la konuştuğunu iddia ediyormuş.
Hakikaten de Allah’la konuştuğunu hissediyor ve bu konuda da kendisi açısından bir şüphe duymuyormuş. Kendisi
açısından yaşadıklarının gerçekliğine
inancı tam. Fakat akıl hastanesine yatırılacak düzeyde ruh sağlığı bozuk. Ne
yazık ki, bunların arasında bu tarz insanlar da var ve kitleleri etkileme gücüne sahipler.
Peki, bu insanlardan toplumu nasıl koruyacağız? Tabi ki toplumu öncelikle
bilgiyle koruyacağız. Ancak bilgi tek
başına yeterli değil. Mesela, FETÖ elebaşını ele alalım. Bu şahıs, iyi kötü bir
dini eğitim almış, medresede filan biraz
okumuş, gerçi şaibeli bir eğitim hayatı
var ama, bir şeyler öğrenmiş. Zeki bir
adam, dini konularda bir müktesebatı,
bir birikimi var. Zaten bu birikim üzerinden insanları etkiliyor. Bilgiyi kullanan
bir istismarcıdan bir Müslüman kendisini nasıl koruyacak?
Herkes ilahiyat fakültesine gidemez,
herkesin doğru bir dini eğitim imkanına sahip olması mümkün olmayabilir.
Ancak bu istismarcılardan korunmanın en güvenilir yolu, Kur’an ve hadis

II. Oturum Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü:FETÖ

çizgisinden sapmayan doğru bilgi kaynaklarından yararlanmaktır. Asıl önemli
olan devletin kurumsal düzeyde bu yapılarla mücadele etmesidir. Yoksa benim söylediklerim bireysel temennilerden ibaret kalır. Bu sadece Diyanet’e de
bırakılamaz. Elbette Diyanet’in görev ve
sorumluluğu bu konuda büyüktür.
Aynı şekilde ilahiyat fakültelerine de bu
konuda büyük sorumluluk düşmektedir.
Ancak her şeyden önce devlet, bu cemaatlerin nüfuz edip ele geçirebileceği
bir yapı olmaktan kurtarılmalıdır. Bunun için adaletin, hakkaniyetin tecelli
makamı olan sistemi tahkim etmek
lazımdır. Bir cemaate mensubiyet, devlette yükselmenin gerekçesi olmamalı.
Bireysel olarak kişilerin bağlılıklarını,
inançlarını sorguluyor değilim. Herkes
istediği gibi inanabilir. Ancak cemaat
bağlılığınız nedeniyle bir yerlere geliyorsanız bu büyük bir sorundur. Burada liyakat esas olmalıdır. O nedenle
devletin duruşu çok önemlidir. Sadece
Diyanetin vaaz-ü nasihatleriyle sorun
çözülmez. Devlet dinin istismar edildiğine dair bir durum tespit ettiğinde
bununla mücadele etmelidir. Bu konuda yasal düzenlemeler de gerekebilir.
Önüne gelen dini konuları istismara
yeltenememelidir.
Bir iki sene önce, bazen geç saatlerde,
çorap satan kızlar görüyordum. “Hayır
için çorap alır mısınız?” diye soruyorlardı. Bu kızlardan birine, bu çorapları neden sattığını, bir ihtiyacı olup

olmadığını sordum. dedi ki; “Hayır için
satıyorum” Nasıl bir hayır olduğunu
sorduğumda, “Bir televizyon programının devam etmesi için” cevabını verdi.
Nasıl bir program olduğunu sordum.
Programda, bir adam insanlara şifa dağıtıyor. Canlı yayında arıyorlar, şikayetlerini iletiyorlar bu zata. Bu da dinliyor
şikayetleri, bazı garip hareketler yapıyor. Sonrasında hastaya, “İyileştin değil
mi?” diye soruyor. Arayan hasta: “Biraz
bir şeyler oldu” falan diyor. Tamam tamam, iyileştin deyip telefonu kapatıyor.
Youtube’da videolarını bulursunuz. Tam
bir şarlatan, bu adam Türkiye’de televizyon programı yapabiliyor.
Kıza dedim ki, Kızım, bu adamların dini
konularda bir bilgileri yok. Ne olursunuz
dinlediğiniz, inandığınız adamlar hakkında sorular sorun. Dedi ki; “Sizin doğru söylediğinizi nereden bileceğim?”
Bak dedim beni sorguluyorsun. İlk defa
karşılaşıyoruz. Senden büyük kızlarım
var ama beni sorguluyorsun. Bu güzel
bir şey, ben sana Allah rızası için bir şey
söyledim, bunu sorgulama gereği duydun. Sana bu çorabı sattıranı da sorgula. Bu insanların eğitimi yok, dedim.
Bana; “Peygamberin de eğitimi yoktu!”
diye cevap verdi. İşte bu istismarın kralıdır. Belki bu kızı kullanan yapı devleti
ele geçirecek güce ulaşamayacak ama
başka türlü insanları istismar ediyor.
İstismarın küçüğü büyüğü olmaz.
Bu grupların, en önemli istismar alanlarından biri de başta peygamberimiz
olmak üzere tarihî şahsiyetlerdir.
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Sanki peygamberimizi örnek alarak,
nübüvveti öne çıkararak insanlara ulaşmaya çalışıyor gibi görünseler de aslında nübüvvet arsasının üzerine kaçak
inşaat yapıyorlar. Rasûlullah’tan (SAV)
rol çalmaya çalışıyorlar.
Biliyorsunuz, Fetullah Gülen’in en büyük becerisi para toplama konusundadır. Türkiye’de ne kadar para topladıklarını Allah’tan başka kimse bilemez.
Bu paraların nasıl girdiğini, nerelerde
kullanıldığını kimse bilmiyor. Çünkü,
hiçbirinin kaydı yok. Doğru bir bilginin
nasıl istismar edildiğini göstermesi
açısından Fetullah Gülen’in ifadelerinin
yer aldığı bir örnek okumak istiyorum:
“Evet, Ashap efendimiz, verme kapılarını açmış, zamanla sahip oldukları her
şeyi vermeye amade hale gelmişlerdi.
Onlardan kimisi malının tamamını, bazısı servetinin üçte ikisini, bir başkası
bir anda 700 deveyi, bir diğeri en çok
sevdiği bahçesini Allah yolunda tasadduk edecek kadar cömertleşmişlerdi.
Zannediyorum bu milletin içerisinde de
infak tiryakisi pek çok insan vardır. Öyle
ki, Allah’ın lûtfettiği malı mülkü gelecek
nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için
değerlendirmeye alışmış ve senelerden beri bu istikamette hep vermiş bu
insanlar, eğer bir sene infak edecek bir
şeyler bulamazlarsa geceler boyu uykusuz kalırlar. Onlardan birine, bu sene işlerin iyi görünmüyor, senin burs
verip okutacağın öğrencilere biz bakalım dense, bu sözden alınır, belki gönül
koyar ve Allah kerimdir, ben şu kadar
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taahhüt edeyim de o vermezse sonra
düşünelim, der. İşte bu halis düşünce, temiz niyet, saf duygu sadece bir
kesime ait değildir. Bu mesele millete
mal olmuştur. O nedenle sadece kendi
milletinizin civanmertliğine dayanan
faaliyetlerinizde hürriyetinize dokunan
ve bağımsızlığınızı zedeleyen bir husus söz konusu değildir.” diye devam
ediyor.
Bakarsanız, vaazında aktardığı tarihî
anekdotun doğru olduğunu görürsünüz. İnsanları etkileyen bir üslubun
kullanıldığını fark edebilirsiniz. Fetullah
Gülen’in tarihî bilgileri içeren kitaplarının birçoğunu okudum. İçerisinde yer
alan bilgilerin yüzde doksanı doğru.
Zaten sorun da burada. Bir insan yanlış
bilgiler vererek insanları etkileyemez.
Doğrular üzerinden istismar yaparak
amacına ulaşabilir. Peygamberi anlatıyor, ashabı anlatıyor, vahyi anlatıyor.
İsa Aleyhisselam’ı anlatıyor, Mehdi’yi
anlatıyor. Bu anlattıklarının arasına ustaca kurduğu cümlelerle kendi kanaatini işliyor ve bunu bir istismar konusu
yapıyor.
En fazla istismar ettikleri kavramlardan
birisi rüyadır.
Allah Rasûlünü rüyada görmek bir imtiyazdır. Fetullah Gülen ise Rasûlullah’ı sürekli rüyasında görüyor. Sadece kendisi görmekle kalmıyor, cemaat
mensupları da sürekli görüyorlar. Bu
rüya alışverişi cemaat içerisinde bir
sektör haline gelmiş. Rüyaları, kendi
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aralarında sürekli dolaşıma soktukları
hikâyeleri temellendirmek için kullanıyorlar. Allah Rasûlünü uykuda görmekle yetinmiyorlar, yakaza halinde de
görüyorlar. Bu doğrultuda ifadeleri var.
Latif Erdoğan’ın ifadesine göre Gülen,
Allah’ı gördüğünü ve onunla konuştuğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor.
Rüyalar da Peygamber efendimizin
rüyalarına nispetle sahih kaynak gibi
konumlandırılıyor.
Bunlara karşı, sahih dini bilgiye, Allah
Rasûlü’nün uygulamalarına tabi olarak
karşı durabiliriz. Tasavvufta ve diğer
cemaatlerde de olan, “gavs”, “kutup”
gibi kavramlara ihtiyatlı yaklaşmak lazımdır. Sevad-ı Azam’ın yolunu takip
ederek bu tarz yapıların istismarının
önüne geçebiliriz. Hepinize saygılarımı
sunuyorum.
Moderatör Prof. Dr. Burhan İşliyen:
Prof. Dr. Adnan Demircan hocamıza
çok teşekkür ediyoruz. Hocam gizlilik
meselesine özellikle vurgu yaptı. Gizlilik meselesinin sadece FETÖ’ye özgü
olmadığını, bazı cemaatlerde de yaygın
bir tutum olduğunu, pek çok cemaatin tıpkı FETÖ’de olduğu gibi liderlerine
“gavs”, “kutup” gibi sıfatlar yüklediklerini, hatta bazen daha da ileri giderek,
liderlerinin Mehdi veya Hz. İsa olduğunu
iddia ettiklerini izah ettiler.
Bu tür yapıların istismarından korunmak için adalet ve liyakatin önemine
değindiler. Hocamızın, doğru bilgileri
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kullanarak nasıl kitleleri etkilediklerini
anlattığı kısım özellikle önemliydi. Rüyanın kullanılışıyla ilgili de önemli bilgiler aktardılar. Bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüğüm bir fıkra anlatarak
salonu biraz canlandırayım. Nasreddin
Hoca’ya gayr-i müslim bir zat gelerek,
semaya çıktığını iddia etmiş. “Hoca,
ben dün semaya çıktım. Birinci sema,
ikinci sema, üçüncü sema, bütün semaları kat ettim” demiş. Nasreddin Hoca: “Dördüncü semada yüzüne hafif bir
serinlik geldi mi?” diye sormuş. Adam
Hoca’yı inandırdım galiba diye düşünüp
şevkle “Geldi, geldi…” diye cevaplamış.
Hoca da: “İşte o serinlik benim Karakaçan’ın kuyruğunu sallamasıyla husule geldi” demiş. Bu iş de biraz böyle.
Karşıdaki kitle inanınca, ya da inanmış
görününce bu tür istismarlar yaşanıyor. İnsanlar inanmaya devam ettikçe
anlatmaya devam edecekler. Bu konularda biraz sorgulayan bir tavır geliştirmemiz gerekmektedir.
Allah-ü Teâlâ, Kur’an’da peygamberinin
pek çok davranışını bizim gözlerimizin
önünde eleştirmektedir. Bunun bir hikٰ
meti olmalıdır. “ َع َفا ال ّل ُه َع ْن ۚ َك لِ َم اَ ِذنْتَ َل ُه ْمAllah Seni affetsin neden onlara izin verdin?” Buyuruyor Cenab-ı Hak, bir diğer
ٰ
ayette; …لِ َم ُت َح ِّر ُم َمٓا اَ َحل َّ ال ّل ُه َل ۚ َك
“Allah’ın sana helal kıldığını neden haram kılarsın?” gibi uyarılarına muhatap olmuştur. Dolayısıyla sorgulanmaz
insan yoktur.
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İkinci konuşmacımız, Arap dünyasından bir hocamız, büyük bir isabetle,
“15 Temmuz’un İslam dünyasındaki etkileri” konusu kendisine verilmiş.
Hem Türkiye’de hem Arap dünyasında
çalışmalarıyla bilinen bir hocamız. Bir
dönem TRT Arapça kanalında da çalıştı.
Sonrasında Diyanet Vakfına bağlı olan
ve uluslararası bir üniversite olma özelliği taşıyan 29 Mayıs Üniversitesinde
Arapça koordinatörlüğünü yürüttü. Avrupa’dan, Balkanlar’dan, Ortadoğu’dan
gelen her öğrencinin yolu bir şekilde
İbrahim Hoca’yla kesişiyor. Dolayısıyla
bu konudaki vukûfiyeti sebebiyle, İbrahim Hoca’yı bu konuşma için belirleyen
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 15
Temmuz’un İslam dünyasındaki etkilerini anlatabilecek en doğru isimlerden
biri de Dr. İbrahim Helâlşah hocamızdır.
Buyurun hocam.
15 TEMMUZ’UN İSLAM
DÜNYASINDAKİ ETKİLERİ
Dr. İbrahim Helâlşah
Hocam iltifatlarınız için teşekkür
ederim. Umarım beklentileri karşılayacak bir sunum yapabilirim.
15 Temmuz’un İslam dünyasındaki etkileri başlığı altında 20 dakikalık bir konuşma yapmaya çalışacağım. İlk önce
çok gerekli olduğuna inandığım dört
dakikalık bir giriş yapmak istiyorum.

Bu girişin İslam dünyasını, daha özelde
Arap dünyasını daha iyi anlamamız için
elzem olduğunu düşünüyorum. Acaba
biz İslam dünyası ve Arap dünyasını yeterince biliyor muyuz?
Dünya topraklarının %28’i Müslümanların yönetiminde. Dünya Nüfusunun
%23’ü Müslüman. Bu demektir ki, yaşayan her dört insandan biri Müslüman.
Bunları biliyor muyduk? Her dört Müslümandan birinin de Arap olduğunu biliyor muyduk? Arap ülkelerinin sayısını
biliyor muyuz acaba? Arap ülkelerinin
sayısını sorsam, salondakiler zor cevap
verir. 22 tane Arap ülkesi var. Bu bilgileri çok kısa ve hızlıca vermek istiyorum,
çünkü 20 yıldır Türkiye’de yaşıyorum
ve hangi Arap ülkesinde yaşadığına
bakmadan insanların “Araplar!..” diye
başlayan cümleler kurduklarına şahit
oluyorum.
“Araplar” deniliyor, arkasından genel
bir hüküm veriliyor. Şunu söyleyeyim,
bir ırk adıyla başlayan isim cümlelerinin %99’u yanlıştır. Araplar derken
neyi kastediyoruz? 22 Arap ülkesinde
nüfusun %70’i Araplardan oluşur, geri
kalan %30 Berberiler, Kürtler, Türkmenler, Hristiyanlar gibi gruplardan
oluşur. 100 bin dolar milli gelire sahip
Katar da Arap, yıllık 600 dolar gayr-i
safi milli hasılaya sahip Komor Adaları
da. Kimi ülkelerde okuma yazma oranı
çok düşüktür. Benim memleketim olan
Ürdün’de mesela çok yüksektir.
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Arap derken neyi veya hangi ülkeyi kastediyoruz? Böyle olunca, herhangi bir
etkiden söz ederken yekpare bir topluluktan söz etmediğimizi bilelim. Yani şunu diyemeyiz: “15 Temmuz Arap
dünyasında şöyle bir etki meydana getirdi.” Neden? Çünkü, birbirinden farklı
kökenlerden gelen, farklı farklı insanlar
söz konusu. Bu nedenle, söylemekte
bir sakınca görmüyorum; genellemelerin hepsi yanlıştır. Bu cümle de bir genelleme ama bu genelleme doğrudur.
Sevgili arkadaşlarım bu nedenle genellemelerden kaçınalım. Ben bakıyorum
insanlara, liseden lisans eğitimine geldiklerinde, çok fazla genellemeleri ve
kesin inançları olduğunu görüyorum.
Lisans okuyunca genellemeler azalıyor,
hele bir de mastır yaparlarsa daha da
azalıyor.

Telefonla beni aradı. “Hocam Türkiye’de neler oluyor?” dedi. Şaşırdım…
Bir şey olmuyor, dedim. “Hocam, darbe oluyor” dedi. İnanmadım tabi. Çünkü kimse böyle bir olay beklemiyordu.
“Televizyonu aç” dedi. Açtım baktım,
köprüden görüntüler, tanklar filan…
Bunu görünce çocukları odalarına yolladım. Ondan sonra haberleri izlemeye
koyulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın
mesajından sonra da abdestimizi alıp
meydanlara indik. Köprüye doğru yürümeye başladık.

Arap dünyasından bahsederken yekpare bir bütünlükten söz edemeyiz.
Arap Dünyası dediğimizde, Nüfusunun %80’inin Sünni Müslümanlardan,
%10’unun Şiilerden oluştuğunu görürüz. Keşke, Şii Sünni ayrımı yapmadan
%90’ı Müslüman diyebilseydik ama,
bunu diyemiyoruz. Nüfusun %5’i Hristiyanlardan oluşuyor. Geri kalan %5’lik
nüfus da farklı dinlere mensup insanlardan oluşuyor.

Akabinde bir Whatsapp grubu kurduk.
Arap dünyasında konuyla ilgilenen ne
kadar gazeteci varsa Whatsapp grubuna kattık ve bilgi aktarmaya başladık.
Saat 02.30’a kadar bu devam etti. Sonra telefonumun şarjı bitti.

O gece, ben ve ailem tatil için birkaç
günlüğüne bir yerlere gitmeyi planlıyorduk. Darbenin olduğunu biz, komşularımızdan değil, bir yakınımızdan değil,
Kuveyt’te yaşayan Muhammed Er-Rifaî
isminde bir arkadaşımdan öğrendik.
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Şimdi değerli arkadaşlar, o gece ben
Ümraniye üzerinden köprüye doğru
yürürken El Cezire’nin genel yayın yönetmeni Yaser Abu Hilalah beni aradı
ve gelişmelerden kendisini haberdar
etmemi rica etti.

O zamana kadar hem Facebook’tan
hem Whatsapp grubumuzdan Arap
dünyası büyük bir ilgiyle olayları takip
ettiler. Arap dünyasında hâkim bir kanaat oluşmuş durumdadır. Eğer İslam
dünyasında bir hayır ortaya çıkacaksa
o Türkiye’den çıkacaktır. Böyle bir beklenti oluşmuş durumdadır.
Arap halklarının bu olaylara verdiği tepkilere gelince… Üç gün önce Facebook
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sayfamda bir Google forum linkini
paylaştım. Ankara’da katılacağım bu
oturumdan bahisle, Arap dünyasından
insanlara o gecede neler hissettiklerini
yazmalarını rica ettim. Bir saat içerisinde 55 kişi dolu dolu makaleler döşenmeye başladı. O kadar uzun şeyler yazdılar ki bir saat içerisinde. Bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum.
Arap ülkelerinde darbenin etkilerini üç
eksen üzerinden değerlendirmek istiyorum. İlk olarak, hepimizin çok iyi
hatırladığı o gecede Arap dünyasındaki
kanaat önderlerinin tutumunu aktarmak istiyorum.
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Prof. Dr. Yusuf El-Karadavi
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı
Uyruk: Mısır
İhtisas Alanı: Fıkıh, Arapça İslami İlimler
Facebook Takipçi Sayısı: 1.177.367
Twitter Takipçi Sayısı: 1.22 milyon
Twitter hesabında darbe
girişiminin başarısız olmasından
dolayı Türkiye’yi kutladı.
Darbenin ilk günlerinde sık sık
twitter hesabından Türk halkına
tam anlamıyla tehlike geçene
kadar sokaklardan ayrılmamaları
çağrısında bulundu.
Türk halkının göstermiş olduğu
birliğin darbenin önlenmesindeki
en önemli sebep olduğunu, bu
halkın uyumunun mucizeler
doğuracağını söyledi.
Facebook sayfasında Türk bayrağı
resmini paylaşarak; Arap ve islam
devletleri hükümetlerini Türkiye’nin
etrafında toplanmaya ve Türkiye’yi
diplomasi, iktisad ve medya
yollarıyla desteklemeye davet etti.
7 Ağustos yeni kapı mitinginin
resimini facebook sayfasında
paylaşarak Türkiye’yi,
Cumhurbaşkanını, Hükümeti,
muhalefeti ve halkı tebrik
etti. Bu buluşmayı demokrasi
düğünü olarak nitelendirdi.

Bunlardan biri Arap ve İslam
Dünyasında çok etkili bir düşünür
olan Yusuf El- Karadavi. O gece
sabaha kadar hem Twitter’dan
hem Facebook’tan paylaşımlarda
bulundu. Yusuf El- Karadavi Hoca,
paylaşımlarında Türk halkına tam
anlamıyla tehlike geçene kadar
sokaklardan, meydanlardan
ayrılmamaları tavsiyesinde
bulundu. Türk halkının gösterdiği
dayanışma ve birliğin darbenin
engellenmesinin en önemli sebebi
olduğunu belirterek, bu halkın
uyumunun mucizeler doğuracağına
işaret etti. Yusuf El Karadavi,
iki hafta süreyle hep Türkiye ile ilgili
paylaşımlarda bulundu. 7 Ağustos’ta
Yenikapı mitinginin görsellerini
Facebook sayfasında paylaşarak,
Türkiye’yi, Cumhurbaşkanını,
hükümeti, muhalefeti ve halkı
tebrik etti. Bu buluşmayı demokrasi
düğünü olarak nitelendirdi.

Muhammed El-Arifî adında Suud’lu
bir alim var. Bu kişinin Facebook’ta
tam 22 Milyon, Twitter’da 15 Milyon
takipçisi var. Bunun önemi şurada.
Bu kişiler İslam dünyasında çok
etkili insanlar. Benim şöyle bir rüyam
var. Rüya derken Fetullah Gülen’in
rüyaları gibi anlamayın. Projem
var diyelim. Ben yaklaşık 15 kişi
tespit ettim, bunun gibi Twitter’da
milyonlarca takipçisi olan. O gece
paylaşımlarını Türkçe’ye çevirdim.
O anda aklıma, bu kişileri, her yıl
Türkiye’ye davet edip, burada bir
hafta, iki hafta ağırlayıp, Türkiye’yi
daha iyi anlamalarını sağlayamaz
mıyız? diye bir düşünce geldi aklıma.
İleride bu adamların takipçi sayılarının
80 milyonu aştığını göreceksiniz.
Böyle bir faaliyetin İslam dünyasında
Türkiye hakkındaki kanaatlerin olumlu
yönde değişmesi için etkili olacağına
inanıyorum. Mesela Muhammed
El-Arifî, darbenin olduğu gece
temkinli davrandı ve bir paylaşımda
bulunmadı. Daha sonraki günlerde,
darbeye karşı çıkan, Türkiye’yi
destekleyen, Türkiye hakkında
olumlu cümleler yazmaya başladı
ama çok ihtiyatlı bir dil kullandı.

Muhammad El-Arifi
İslam Düşünürü ve Tebliğcisi
Uyruk: Suud
İhtisas Alanı: Akaid
Facebook Takipçi Sayısı: 22.2 Milyon
Twitter Takipçi Sayısı: 15.5 Milyon
Facebook sayfasında 15 Temmuz
darbe girişimiyle ilgili hiçbir
paylaşımda bulunmamış. Darbe
gününden sonrasında attığı
twitlerden bir kaçı şöyle:
Allah’ım Türkiye’deki halkımızı koru
ve onlara emniyet sağla. Onlara
kötülükte bulunmak isteyenlerin
tuzaklarını boz, işlerini açığa çıkar,
kötülük çemberini üzerlerine çevir.
Darbe karşıtı halkın sokakta sabah
namazını kılarken çekilmiş fotoğrafı
paylaşılmış.
Köklü açık ilkeler üzerinde
oluşturulan ulusal birlik; tuzak ne
kadar büyük olursa olsun harici ve
dahili düşmanların azgınlıklarına
karşı en büyük silahtır.

Tarık Süveydan
Tarihçi - Yazar ve İşadamı
Uyruk: Kuveyt
İhtisas Alanı: Tarih
Facebook Takipçi Sayısı: 8.331.450
Twitter Takipçi Sayısı: 7.7 Milyon

Paylaşımlarından bazıları:
Seni öldürmeyen kurşun seni
güçlendirir. Darbeye sevinenler
kininizle ölün.
Elhamdülillah Türkiye’deki
darbe başarısız oldu.

Tarık Süveydan ise Kuveytli bir zat.
Facebook’ta 8, Twitter’da 7 Milyon
takipçisi var. Tarık Suveydan Hoca’nın
tutumu daha net ve kesindi. Çok net
cümlelerle darbe aleyhine
paylaşımlarda bulundu. Arapçada,
 الرصاصة التي التقتلك تزيدك قوةdiye bir
deyim vardır. Yani, “seni öldürmeyen
kurşun gücünü arttırır” diye. Bu sözü
paylaştıktan sonra şu ifadeyi
kullanıyor. “Darbeye sevinenler,
kininizle ölün!” bunu kimin için
söylüyor biliyor musunuz?
Arap dünyasında, özellikle Mısır’da,
darbe destekçiliği yapan medya için.
Arap basınında, özellikle de Mısır
medyasında öyle manşetler attılar
ki, hem de 16 Temmuz sabahında.
Her şey bitmiş, darbe püskürtülmüş,
ertesi gün olmuş, insanlar işlerinde
güçlerinde olduğu halde bu manşetleri
attılar. Facebook üzerinden canlı yayın
yapıp insanlarla paylaştım. O gece
sadece bir kâbus gibiydi ve sabaha
uyandığımızda her şey normale
dönmüştü. 16 Temmuz sabahında
bazı gazetelerin neler yazdıklarını
göstermek istiyorum birazdan sizlere.
Mesela, Sky News gibi bir kanal, sayın
Cumhurbaşkanımızın Almanya’ya
kaçtığını, iltica talebinde bulunduğunu
iddia etti. Maalesef insanların bir
kısmı bu yalanlara inandı. Medya ile
ilgili örnekleri ileride vereceğim.

Nebü’l Ali Awadî hocamızın
Twitter’da 8 Milyon, Facebook’ta 1
Milyon takipçisi var. Hocamız o gece
Türkçe bilmediği halde bir tercüman
vasıtasıyla Türkçe paylaşımlarda
bulundu. Bakınız bunlardan bir tanesi
“Özgür Türk halkına Meşru hükümetin
zaferi ve hakkın batıla üstün gelmesi
kutlu olsun. Allah’a şükreder,
vefalı halka teşekkür ederiz.”

Nebil Ali Avadi
İslam Tebliğcisi
Uyruk: Kuveyt
İhtisas Alanı: Eğitimci ve İslam Tebliğcisi
Facebook Takipçi Sayısı: 851.395
Twitter Takipçi Sayısı: 8.19 Milyon

Twitter ve facebook
hesaplarından darbeyle ilgili
Türkçe bir paylaşımda bulunmuş :
Özgür Türk halkına meşru
iktidarının zaferi ve hakkın batıla
üstün gelmesi kutlu olsun.
Allah’a şükreder, vefalı halka
teşekkür ederiz.
Yine twitter ve facebook
hesaplarından yaptığı
paylaşımlarda Türkiye halkı için
dua etmiş .
Darbe olaylarıyla ilgili Türkiye
hakkında ‘Seni öldürmeyen
kurşun güçlendirir.’ diye
bir paylaşım yapmış.
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Dr. Abdullah El-Karnî
14 Milyon takipçisi var. Ancak konuya dair hiçbir şey yazmadı o gece ve
Türkiye ile ilgili. Ne o gece, ne de daha
sonraki günlerde konuyla ilgili hiçbir
paylaşımda bulunmadı.
Şimdi de darbenin medyaya nasıl yansıdığına bakalım. Medyada darbeyi
destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da vardı. Şunu bilmekte fayda
var. Darbeyi destekleyen medya, hiçbir şekilde halkı temsil etmiyor. Çünkü
iktidarın talimatıyla hareket ediyorlar.
Özellikle Mısır gazeteleri, iktidardan
aldıkları talimatlar doğrultusunda yalan haberler yayıyorlardı.
Ürdün’den
başlayalım,
Ürdün’de
“Er-Rai” adında çok önemli bir gazete
var. Bu gazete 16 Temmuz günü saat 13:00’e kadar hiçbir şey yazmadı.
Ondan sonra, “Türkler darbenin püskürtülmesini böyle kutladı” başlıklı bir
haber girdi. Ondan sonraki haberinde,
Binali Yıldırım’ı öne çıkararak, ondan
bir sözü manşete taşıdı. “Yıldırım parlamentonun önünde yaptığı konuşmada Ya demokrasi ya ölüm! dedi.”
Düstur gazetesi bu olayda daha hızlı
davrandığını görüyoruz. Düstur gazetesi de Ürdün’de önemli bir gazetedir. Saat 08:00’de attığı manşet:
“Erdoğan, Türkiye’deki kanlı darbe girişiminden sonra iktidarı yeniden ele
geçiriyor.” Aslında burada hem haberi
veriyorlar hem de gelişmelerin seyri
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hakkında temennilerini de yansıtıyorlar. Aslında arzu ettikleri, Erdoğan’ın
darbeyi altedip, iktidarını ele alması.
Daha çok muhafazakârlar tarafından
takip edilen Es-Sebil gazetesinin tutumunu anlamış değilim. Arap dünyasında çok okunan kaliteli bir gazete olmasına rağmen o gün olaylara dair hiçbir
habere yer vermedi. Ancak ertesi gün
yani 17 Temmuz’da “Türk halkı darbeyi
bastırdı” manşetiyle çıktı.
Katar medyasına bakacak olursak,
Katar medyası daha ilk günden itibaren net bir tutum aldı. Eş-Şarku’l Usbuî gazetesinin manşeti, “Katar darbe
girişimini kınıyor ve lanetliyor” idi.
El-İttihad, Birleşik Arap Emirlikleri’nde basılan bir gazete ve önemli de bir
gazete. Ancak gazete BAE’nin olumsuz
tutumunu yansıtıyor. BAE’nin darbe ve
Türkiye hakkındaki tutumu da maalesef çok iyi değil. Habere baktığımızda
bu dili anlarsınız. “Türk ordusu yönetimi ele geçirdi, ama Erdoğan intikamla tehdit ediyor” 16 Temmuz’da
bu manşeti atıyor.
Mısır medyasına baktığımızda çok ilginç bir tutumla karşılaşıyoruz. Tabi ki,
söz konusu medya, Mısır halkının görüşlerini yansıtmıyor. Mısır derken de
90 milyonluk Mısır halkını kastetmiyorum. Özgür seçimler yapıldığında şehit
Muhammed Mursi’yi seçen bir halk bu.
Ancak, medyası asla bu halkın görüşlerini yansıtmıyor.
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El-Ehram gibi belki de Arap dünyasının en eski gazetesi olan çok köklü
bir gazete. Bu gazete daha Mısır kurulmadan 1885 yılında yayın hayatına
başlamış. 16 Temmuz’da attığı manşet: “Türk ordusu Erdoğan’ı devirdi.”
İnsan bunların nerede yaşadığını sormadan edemiyor.
El-Yevm gazetesi de Mısır’da çok okunan bir gazetedir. Manşeti nerdeyse
El-Ehram’ınkiyle aynı “Türk ordusu
Erdoğan’ı deviriyor.” Vatan gazetesinin manşeti de benzer: “Ordu Türkiye’de hakimiyeti ele alıyor, Erdoğan’ı
deviriyor”
Ahbar’ül-Yevm gazetesi de: “Ordu,
demokrasi ve insan haklarını korumak için iktidarı ele geçirdiğini duyuruyor.” manşetini atabiliyor.
Son olarak Arap halklarının tepkilerinden örnekler vermek istiyorum. Seçtiğim birkaç örnek
üzerinden
ilerlemek
istiyorum.
Hiba Moukrech, 21-30 yaş grubundan
Lübnanlı bir kullanıcı: “O gece televizyonun başında sabaha kadar uyuyamadık. Haberleri an be an takip ettik.
Dua ve kuran okuyarak sabaha kadar
bekledik. Sabah darbenin püskürtüldüğünü görünce biz de Türk bayraklarını alıp sokağa çıktık. Selam olsun
toprağını savunan Türk halkına. Ben
de o gece İstanbul’da olsaydım tankların önüne dikilirdim. Türk halkına selam” diyor.

Norma İslim adında 55-60 yaşlarında
Ürdün ve Amerika vatandaşı olan bir
kullanıcı, şu ifadeleri paylaşmış: “Aynı anda hem üzüldüm, hem sevindim,
üzüldüm çünkü, O darbeci askerlerin
Erdoğan zamanında Türkiye’nin özgürlükler açısından geldiği noktayı ve
ekonomik olarak nasıl büyüdüğünü
görmemesi beni çok üzdü. Türk halkının başkanına sahip çıkması ve darbecilere karşı ülkelerini savunmaları ise
beni çok sevindirdi.”
Mısır’dan Ahmed Abdullah adlı bir kullanıcı 51-60 yaş aralığında. “Mursi’ye
yapılan darbenin ne kadar acı olduğunu o gece çok iyi hatırladım ve Başkan
Erdoğan’a olan sevgi ve saygımı hatırladım. Allah O’nu korusun ve aziz eylesin. Darbe püskürtülene kadar El-Cezire kanalını takip ettim. Sabah işime
mutlu olarak gittim.” diyor.
Suriyeli Rami Abdullah, “Darbe başarılı olsaydı, yurtiçi düzeyde Türkiye’nin
gelişmesi durdurulacak ve 2023 hedefleri gerçekleşmeyecekti. Yurtdışı
düzeyde ise, milyonlarca Müslümanın
rüyası son bulacaktı. Çünkü Türkiye Müslümanların son sığınağıdır. Bu
darbe başarılı olsaydı, zaten zayıf olan
Ortadoğu’nun sonu da gelmiş olacaktı.” Bu paylaşım da Tevfik adlı Filistinli
bir kullanıcıya ait. “Bu darbe, Arap ve
Müslüman halkların Türkiye’ye beslediği sempatiyi güçlendirdi. Bunun
sebebi Türkiye’nin bu halklarla kurduğu ilişkinin ahlak ve ilkeler düzeyinde
olmasıdır.”
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Arkadaşlar, konuşmamın başında sizden Araplar hakkında genellemeleri
yapmamanızı rica etmiştim. Araplar
hakkında konuşurken, hangi Araplardan söz ettiğinizi bilerek fikir beyan
edin demiştim. Bu paylaşımlar, Arap
dünyasında Türkiye’ye karşı halklar
düzeyine olan bakışı çok iyi özetliyor
aslında. Beni dinlediğiniz için teşekkür
ederim.
Moderatör Prof. Dr. Burhan İşliyen:
İbrahim Helâlşah Hocama çok teşekkür
ediyoruz. Hocamın paylaştığı yazılarda
bir gencin “Ben de o gece İstanbul’da
olsaydım, tankların önüne çıkardım”
ifadesinin, hocam her ne kadar genellemelere karşı çıksa da bütün İslam Dünyasında paylaşılan bir duygu olduğunu
düşünüyorum. Birlikte katıldığımız bir
toplantıda Irak Eski Cumhurbaşkanı Tarık Haşimî, “O gece hiçbir Müslümanın
uyuduğunu tahmin etmiyorum” cümlesini kullanmıştı. Cenab-ı Allah bu sevginin azalmasına neden olabilecek hatalardan bizi ve yöneticilerimizi korusun.
Oturumumuzun son konuşmacısı, uzun
süreden beri, FETÖ ve din istismarıyla
alakalı programlara rehberlik eden, bu
programların organizasyonunu üstlenen, kendisi de bizzat bu organizasyonların içerisinde yer alan; sahadan,
içeriden bir hocamız. “FETÖ Dini Bir
Cemaat Olabilir mi?” başlıklı sunumuyla Din Hizmetleri Genel Müdürümüz
Bünyamin Albayrak Hocamıza sözü
bırakıyorum.
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FETÖ DİNİ BİR CEMAAT OLABİLİR Mİ?
Bünyamin Albayrak:
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Es-salatü ve es-selamü ala Rasûlillah, ve sallalahü teâlâ aleyhi ve sellem.
Çok Muhterem Başkanım, kıymetli hocalarım, sevgili gençler, Diyanet İşleri
Başkanlığı’mızda misafir ettiğimiz, yarınımızın teminatı olan, özellikle ulumu İslamiyye de ihtisas yapacak, vuslat
sahibi olacak bu heyet-i âliyeyi kemal-i
hürmetle selamlıyorum. Allah’ın selamı
rahmeti bereketi üzerinize olsun.
İbrahim Hocamdan sonra konuşmanın
zor olduğunu bilerek topu karşı alana
gönderme düşüncesindeyim. Bildiğiniz
gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde din hizmetleri ile ilgili konular kurumumuzun sorumluluğundadır.
Oradaki, din eğitimi ve din hizmetleri
kurumumuz tarafından yürütülüyor.
Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte o bölgelerdeki yardım faaliyetlerini de organize ediyoruz. Bu nedenle, sık sık o bölgeye gidip geliyoruz. Ramazan ayından
1 hafta önce Azez bölgesinden girdik,
Mare, Rea, Ahderin ve El Bab bölgelerinde faaliyetler yürüttük.
Alanda 1900 civarında mahalli din görevlimiz var. Mare’de bir hoca efendi ve
imamla tanıştık. Birisi, Şam medreselerinde okumuş, ÖSO ile savaşırken oğlu şehit olmuş, IŞID bölgeye geldiğinde
Hoca efendinin katli için emir verilmiş,
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yakalandığı yerde başı kesilerek idam
edilmesi hükmü verilmiş. Birkaç kez
bir köşede kıstırmalarına rağmen yakalayamamışlar. Daha sonra Hoca’nın
evi YPG/PKK tarafından bombalanmış,
bu bombalama esnasında hanımıyla beraber iki çocuğunu da şehit vermiş. Bu Hoca, hem Rejim, hem IŞID,
hem PKK/ YPG açısından tehdit olarak
görülüyordu.
Bir yetkili bize şu bilgileri verdi. IŞID
bombaları kapıya kadar getiriyor, kapıdan FETÖ geçiriyor, PKK’da kullanıyor.
Yani hepsi bir amaç için birlikte hareket
ediyor. Burada Graham Fuller’i düşünün.
Tam bir çağdaş Lawrens. Adam PKK’nın
fikir babası, YPG’nin kuruluşunda rol almış, 1997 yılında FETÖ’nün Amerika’ya
kabulü için teminat mektubunu yazan,
referans olan biri. Bütün bunları ve ilişkiler ağını çok iyi anlamalıyız ki, İslam
dünyasının şu an içinde bulunduğu durumu iyi teşhis edebilelim.
Orada bir imam tanıdık. İmam, 2012,
2013 yıllarında yatsı namazını kıldırıp
evine dönerken bir Rus uçağı görüyor.
Uçak bombayı bırakıyor. Dediğine göre
bomba imamın evinin damından içeri
giriyor. Annesi, babası, çoluğu, çocuğu
gözünün önünde şehit oluyor. O acıyı,
elemi, ıstırabı bir düşünün.
Bu imamımız 15 Temmuz gecesini
de yakından takip ediyor. Sabaha kadar Kur’an okuyor, dualarla, zikirlerle, evradla meşgul oluyor. Türkiye için
Cenab-ı Hakk’a yalvarıyor. O gecenin

sabahında şunu hissediyor kendi ifadesiyle: “Ailemi kaybettim, çocuklarımı
kaybettim, yaşamadığım acı kalmadı,
ama 15 Temmuz gecesi çektiğim acı
bunlardan kat be kat fazlaydı. Çünkü
önceleri ben ailemi kaybetmiştim ama
eğer Türkiye o gece kaybetseydi, bütün
bir ümmet yetim kalacaktı. Istırabımın
büyüklüğünün sebebi buydu.”
Darbenin arkasından nöbet günlerinde
biz Medine-i Münevvere’de idik. Okçular tepesinde daha ilk haftasında nöbet
tutanlardan idik. O gece sabaha kadar
gözyaşı döken yaşlı bir ninenin evine
misafir olduk. Nine çocuğuna şunları söylüyordu. “Elhamdülillah, Osmanlı
kurtuldu.” Oğluna evde para olup olmadığını soruyor. Olumlu cevap alınca da
bütün parayı alıp, Ravza’da önüne gelen
yoksullara dağıtmasını istiyor.
Biz yıllarca Yemen Türküleri söyledik,
oralara indik, oralarda bulunduk. Yıllar
sonra anladık ki, Yemen’de olmamızın bir gayesi varmış, Yemen’de olmamızın gayesi, Haremeyni Şerifeyni
korumakmış.
Bunları İbrahim Hoca’nın anlattıklarına
katkı olsun diye anlatıyorum. Asıl konuma gelecek olursam.
FETÖ’nün en büyük kötülüğü bize ait
kavramları kirletmesidir. FETÖ için cemaat kavramını kullanmamak lazım.
Katıldığım bütün platformlarda bu hususa dikkat çekiyorum. FETÖ ile, imam,
cemaat, himmet, hizmet, kavramlarını
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yan yana kullanmamalarını istirham
ediyorum. Lütfen bu kavramları FETÖ
ile birlikte anmayın. Hele ki, “imam”
kavramını... Bu kavramın FETÖ ile irtibatlandırılarak kullanılmasının 90 bin
hademe-i hayrat, mihrap gönüllüsünü
çok rahatsız ettiğini emniyet mensuplarına yönelik verdiğim konferanslarımda da dile getirdim. Ama maalesef,
suret-i haktan görünmek için bizim
kavramlarımızı istismar ettiler. Ayette:
اوُلا َق ِضْرَأ ْلا ي ِف ا ُود ِسْفُت ا َل ْ ُمهَل َلي ِق ا َذ ِإ َو
نحَن ا َ َم ّن ِإ
ْ ُ  َنوُح ِ ْلصُمBuyuruluyor. “Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın
denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz
derler.” Yani, ayetteki gibi, dışı kuzu
postuna bürünmüş, içi fesat bir yapıdan söz ediyoruz.Değerli hocalarım ve
kardeşlerim, 20. Yüzyılın başına baktığımızda dağılmış bir İslam dünyasıyla karşı karşıya olduğumuzu görürüz.
Necip Fazıl’ın ifadesiyle:
“İpi kopan tespihim
Dağılmış tane tane
Acı ama teşbihim
Hani nerde imame
Taneleri toplayın
Tevhid ipine derleyin
Birlik gelsin meydane”
Taneleri toplayacak, tevhid ipine derleyecek, birliği meydana getirecek bir
imam aranmaktadır. Bu birliğini kaybeden ümmet, 20. yüzyılın başından beri
operasyon üstüne operasyon yemektedir. Üzerinde yaşadığımız topraklarda
1932-1940 yılları arasında 8 yıl boyunca din eğitim ve öğretiminin tamamen
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yasaklanması, dindar insanları, güncel ifadesiyle merdiven altı çözümler
bulmaya itmiştir. Ama bu necip millet,
Karadeniz yaylalarından, Anadolu bozkırlarına, İstanbul’da Gönenlilere varıncaya kadar, dinini öğrenme ve yaşama
yolundaki gayretlerini aralıksız sürdürmeyi başarmıştır. 1950’li yıllarda
Ahmet Hamdi Akseki merhumun hazırladığı bir rapor üzerine Türkiye’de din
eğitimi yeniden başlamış, Celal Hoca
gibi büyük alimlerin gayretleriyle İmam
Hatip Liselerinin açılmasıyla yeni bir
safhaya geçilmiştir.
Bahsettiğim operasyonlar iki yoldan
ilerlemiş, biri dil üzerinden diğeri din
üzerinden. Dini hassasiyeti yüksek olan
milletimizin duyguları istismar edilmiştir. Çünkü bizim tarihten gelen anlayışımızda Cemaat ve cemaat olma hep
müspet manalara gelmiştir. Cemaat ile
ilgili kültürel alışkanlıklarımız da kullanılmıştır. Başta Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat anlayışımızda yer alan, cemaat olma,
“cemaatte rahmet vardır” gibi sözlerle
toplumumuzun kültürel hafızasında
önemli yeri olan kavramlar üzerinden
bu istismar faaliyetleri yürütülmüştür.
Ancak Kuran’ı Kerim’de cemaatleşme ile ilgili ciddi bir tespit de yapılmış
ve Müslümanlar uyarılmıştır. Cemaat
rahmanî olabileceği gibi şeytanî de olabilir. Cemaat Hizbullah olabileceği gibi,
Hizbu’ş-şeytan da olabilir. Cemaatine
adam devşirmeye çalışanlarla cemiyete adam yetiştirmeye çalışanlar arasında da bir ayırım yapmak gerekmektedir.
Onun izniyle ona davet edenler, onun
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iznine ters düşerek kendine, menfaatine davet edenler olmuştur. Bu yapılar
da kendilerini böyle göstermiştir.
Söz konusu din olunca farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Bu konuların farkında olarak, bizim başta kurum olarak çok sağlam bir teşhis yapmamız gerekiyor. Eğer
bu teşhisi koyabilirsek tedaviyi de çok
iyi yapabiliriz. İbrahim Hocamın memleketi Ürdün’e ziyarette bulunduğumuz
bir sırada tanıştığımız birine sohbet
esnasında çocuklarının adını sordum.
İlginçtir… Çocuklarının adı: İbrahim, Ali
ve Lawrens’ti. Çok acıdır. Daha ileri gidelim; 2013 yılında Cidde Havalimanı
ekip başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Lawrens’in evi Cidde’de müzedir.
Bunu da bu heyet-i âliyenin bilmesi lazım. Şu sıralar Graham Füller’in kaleme
aldığı “İslamsız Dünya” diye bir kitap
var. Bu kitabın satır aralarında beni
çok düşündüren bir notla karşılaştım.
Haçlıların 1099 yılında Kudüs’e girdiği
gün, 15 Temmuz günü olarak anlatılıyor. Haçlılar Kudüs’ü ele geçirdiklerinde
70 bin insanı katletmişler, şayet FETÖ
darbeyi gerçekleştirseydi 70 bin insanı
tutuklayacaktı. Bu tesadüfler komplo teorileriyle izah edilemez. Yıllardır
bu konular böyle geçiştirildi. Ama Yeni
Zelanda’da katliam yapan sapığın silahının üzerine yazdığı slogan ve yazıları
düşününce, bu tarihleri zihninin arka
planında muhafaza eden sistemli bir
düşmanlıktan söz edilebilir.
Medenilere galebe ikna iledir arkadaşlar, eğer biz günümüzde yüce dinimiz

İslam’ı savunmak istiyorsak, muazzam bir bilgi birikimine sahip olmalıyız.
1970’li yıllardan itibaren dine karşı din
projesi hayata geçirilmiş durumdadır.
Anladılar ki bu toprakların mayasında
din var, o zaman dini ifsat etmek onlar
için hedef haline geldi. Bir başka yönden de dil üzerinden bu ifsat faaliyetini
yönlendirdiler.
Buradaki asıl maksadın, Batı için asıl
tehdit olarak görülen Kuzey İslamı’nın
düşmanlaştırılarak ortadan kaldırılması olduğunu düşünüyorum. Bu hat,
Buhara ve Semerkant’tan başlayıp Balkanlara kadar uzanan hattır. İslam’ın
asıl kültür üreten damarını temsil etmektedir. IŞID ve FETÖ gibi yapılar, İslamofobinin oluşmasına katkı sağlamaktadırlar. Ancak onları kullanarak bütün
İslam dünyasını boğmak istemektedirler. İslam Mekke ve Medine’de ortaya
çıksa da şavkı Buhara’ya düşmüştür.
Burada büyük bir ilim ve kültür havzası
oluşmuştur. Mesela Uluğbey, yerin 37
metre altındaki rasathanesinde tam
1300 yıldızın hareketlerini gözlemlemiştir. O gün tespit ettiği namaz vakitleri bugün Diyanet tarafından belirlenen vakitlerle hemen hemen aynıdır.
Orada İslam; tasavvufla, ilimle yeniden
bir kültür olarak gelişmiştir. Batı’yı tedirgin eden de budur. Bu kültürel birikim Batı’da ihtida edenlerin yöneldiği
kaynakları ortaya çıkaran zemini üretmektedir. İşte bu nedenle, Kuzey İslamı
diğer selefi ve tahammülsüz anlayışlarla özdeşleştirilerek düşmanlaştırılmak istenmektedir. IŞID’ın söylemleri,
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hilafetin Kureyşîliğinden tutun da,
itikâdî pek çok konudaki yaklaşımları
bununla alakalıdır. Çünkü Batı dünyasını da etkileyen bilgi bu topraklarda
üretilmiştir. Maturidiler, Gücduvanîler,
Şah-ı Nakşibendilerden başlayan gelenek, bu bilginin üretilmesini mümkün
kılmıştır. Şeriatın, tasavvuf ve marifet
boyutuyla ele alınması İslam düşüncesine yeni ufuklar kazandırmıştır. Orta
Asya’dan Balkanlara kadar uzanan bu
hatta, Hanefi, Maturidi, Nakşi çizgide
gelişen bu anlayış, Batı için asıl tehdit
olarak görülmektedir. Kuzey İslamı’nın
din yorumuyla, birlikte yaşamayı mümkün kılan bir din anlayışı ortaya konulmuştur. Kuzey’de varlık sahası bulan
bu büyük beyinlerin mirasını yok etmek
asıl hedeftir.
“FETÖ dini bir cemaat midir?” sorusuna bizim cevap verebilmemiz için
öncelikle bu yapıyı çok iyi tahlil etmemiz gerekmektedir. Bu yapının hareket
tarzını anlayabilmemiz için bu oluşumu
çok iyi teşhis etmemiz gerekir. Başta
da söylendi. Kendisini dini bir cemaat
olarak ortaya koyan bir yapı doğaldır
ki, dinin emirlerini ve kaidelerini kullanacaktır. Bizim geçmişten gelen kaidelerimiz, başta Edille-i Şer’iyye olarak
adlandırılan, Kitap, Sünnet, İcma Kıyas
anlayışı, var olan cemaatlerimiz, cemiyetlerimiz, sivil toplum, devleti kuran
irade, Emin Işık Hoca’nın vurguladığı, üç
sacayağı; medrese, asker ve tekke gibi
geleneksel kurumlarımızı da göz önünde bulundurarak bu yapının nerede durduğunu tespit edebiliriz. Halkımızın bu
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esaslar çerçevesinde sahih dini bilgiyle
aydınlatılması gerekir. Bu yapının istismar ettiği konulardan örnekler vererek
konuyu açmak istiyorum.
Mesela, Allahü Teala’nın görülmesi meselesi… ilahiyat fakültelerinde okuyan
kardeşlerimiz bileceklerdir: َّل ُت دْ ِر ُك ُه
يف ا ْل َخ ِب ي ُر
ُ ِار ۖ َو ُه َو ال َّل ط
َ ص
َ ص ا ُر َو ُه َو يُدْ ِر ُك ْالَ ْب
َ ْالَ ْب
“Gözler O’nu (Zatını görüp kavrayıp) idrak edemez; O ise bütün gözleri (ve gönülleri kapsayıp kuşatıp) idrak eder. O,
(her şeyin içyüzünü ve inceliklerini ayrıntılarıyla bilen) Lâtif’tir, Habîr’dir.”
Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaate göre bir
kimse dünyada Allah’ı göremez. Ama
FETÖ görebileceğini iddia ediyor. Bütün
belgeleriyle burada.
Rasûlullah (SAV) Efendimizle Yozgat’ta
buluşup konuştuğunu iddia ediyor. Bir
öğle sonrası rehavetiyle Rasûlullah’a
soruyor, “Buradan nereye gidiyorsun?”
O da diyor ki, “İzmir’e”. Bu fakir Erzurumlu… Neden oraya doğru gitmiyor,
diye aklından geçiriyor. Ama öncelikle
istismar edeceği bölgelerde Rasûlullah’ı bir dolaştırması gerekiyor. Hatta
Konya’dan Ankara’dan bir geçse, yok….
“Bir gece Rasûlullah geldi alnımdan
öptü” diyor. Arada tevazuya bulaşık bir
kibir de var. “Alnımı sizin adınıza öptürdüm” diyor. Bu muhabbet fedaileri adına öptürüyor ve bunu cemaatin duyguları zirvede iken kullanıyor.
Meleklerle görüşme hadisesi ise tamamen vakay-ı adiyeden. Hatta zaman
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zaman bunu cemaatteki insanların
üzerinden iddia ediyor. Bir ifadesinde:
“Burada bulunan cemaatin içerisinde
meleklerle görüşen binlerce insan vardır desem yalan söylemiş olmam” diyor.
Geçmişte yaşayan büyük tarihi şahsiyetleri de sık sık kullanıyor. “Hasan-ı
Basri hazretleri oradaydı, Numan Bin
Sabit oradaydı, Celaleddin Er-Rumi
oradaydı” gibi. Onlarla sürekli irtibat
halindeymiş izlenimini vererek kendisini de bu mübarek insanlarla eşitlemiş
oluyor. İnsanların bilinçaltına sürekli bu
hurafeleri atıyor. Mücadele Suresi 22.
ayette bahsedilen, bu dava uğrunda
gerekirse, ananı babanı, kardeşlerini
tanımayacaksın şeklindeki emri kendi
davasına uydurmaktan da çekinmiyor.
Gerçekten de öyle oldu. İnsanları ailesinden, milletinden ve ümmetinden
kopardı.
Gâibden haber verebiliyor. Yine kendi
anlattıklarından örnek verecek olursak.
Bir sene Arafat’a varır, Rasûlullah’la görüşür. “Efendim bu sene hac için 600
bin kişi geldi” der, Rasûlullah cevap verir: “Sadece 6 kişinin haccı kabul oldu.”Rüya sıklıkla kullanılan bir konu. Ama
bizim buradaki kastımız sahih rüya değildir. O aslında görülmeyen, etki oluşturmak amacıyla uydurulan rüyalardan
bahsediyorum.
Neden evlenmediği konusuyla ilgili naklettiği hikâye bu konuda çok çarpıcı bir
örnektir.

“1978 yıllarında çamaşırlarım iyice birikmişti. Akşam yıkarken bayağı canıma tak etti. Bir ara içimden ‘acaba evlense miydim?’ diye bir düşünce geçti.
Katiyyen, düşünme şeklinde değil, ha!
Vurdu geçti. Şimşek suretinde gelip geçen bir fikir. Ertesi gün erken vakitlerde
bir arkadaş geldi ve bana şunu nakletti:
‘Akşam rüyamda Efendimizi gördüm.
Size selam söyledi. Evlendiği gün ölür
ve cenazesine de gelmem’ buyurdu.”
Bunu anlatırken Hisar Camiinde ayılıp
bayılanları gözünüzün önüne bir getirin.
Allah Allah deyip yatıp yuvarlananları…
Bu konularda daha sayısız örnek verilebilir. Adnan Hocam zaten meselenin
bu boyutundan bahsetti. Ben kısaca
konuyu bağlamak istiyorum.
Kur’an ve sünnet bu konuda rehberimiz
olmalıdır. Hakikatin kimsenin tekelinde
olmadığını bilmemiz gerekmektedir.
Hocam Sevad-ı Azam diyerek yolumuzu belli etti. Taassuba yol açan her türlü fitne ve fitneciden uzak durmamız,
farklılıklarımızı ayrışmaya değil kaynaşmaya vesile kılmamız, hep birlikte
el ele gönül gönüle vererek bu yapılarla
mücadele etmemiz lazımdır. Tabi ki, bir
cemaatin içerisinde yer almanın, hak
ve hakikat yolunda olduğu müddetçe
mahsuru yoktur. Bu esaslara bağlı kalındığı müddetçe. Ben tekrar seçkin heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Allah’a
emanet olun.
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Moderatör Prof. Dr. Burhan İşliyen:
Bünyamin Hocam’a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, burada
konuşulan konular, arkadaşlarımızın
konu üzerinde çalışmalarından ortaya
çıkan emek mahsulü fikirler. Burada
anlatılanların birçoğunu ilk defa duyuyor değilsiniz. İbrahim Hocamın Arap
dünyasından naklettikleri konuların bir
kısmını ilk kez duymuş olabilirsiniz belki ama burada dile getirilen görüşlerin
birçoğu zaten daha önceden duyduğunuz, bildiğiniz konular.
Hocalarımızın çalışmalarını ve bu alanda yazılan çizilen pek çok konuyu takip
ediyorsunuz. Son söz olarak belki şu
ilave edilebilir. Bu konu sadece FETÖ
çerçevesinde ele alınacak bir sorun
değildir. O nedenle tehlikenin bittiğine
dair bir rehavete kapılmamak gerekir.
O nedenle hocalarımızın tespitlerinden
hayatın her alanına dair ölçüler çıkarmamız, yeniden benzer sorunlarla karşılaşmamamız açısından önemlidir.
Yüzlerce şehidimiz var. Dün emniyetin
açılışında gazi bir daire başkanımızla
tanıştım. Konuşma kabiliyetini kaybetmişti. Bu şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıkları boşuna değildir.
Onların fedakarlıklarına layık olabilmek
için daha fazla emek sarf etmemiz
gerekmektedir.
Bu konularda okumamız, araştırma
yapmamız, sorgulamamız gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’i ve sahih sünneti
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merkeze alarak bir din ve dindarlık anlayışı geliştirmemiz gerekiyor. Emeklerinizin zayi olmamasını diliyor, bütün hocalarıma bir kez daha teşekkür
ediyorum.

FETÖ’cü çete ve lideri
arasındaki hastalıklı ilişkinin
dumura uğrattığı insani vasıflar,
insanı yüceltmeyi gaye edinen
dinin istismar edilmesi halinde
yol açabileceği olumsuzlukları da
gözler önüne sermiştir.

Prof. Dr. Yusuf Tekin

III. Oturum
Din İstismarıyla Mücadele
ve Gelecek Perspektifi

Moderatör:
Zeynep Bayramoğlu - Gazeteci, Program Yapımcısı ve Sunucusu
Konuşmacılar: Sema Yiğit - Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı 				
Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Tekin - Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Moderatör Zeynep Bayramoğlu:
Muhterem hazirun, sevgili öğrenciler,
hepiniz hoş geldiniz.
Milletlerin tarihinde kritik anlar vardır.
İstiklalimizi ve istikbalimizi tesis eden
15 Temmuz’da böyle bir milat oldu bizim için. Milli irademize yönelik bu saldırı karşısında müthiş bir direniş gösterdik. Bu yadsınamaz bir gerçek. 15
Temmuz günü bizler için kendisini feda
eden şehitlerimize ve gazilerimize de
büyük bir şükran borcumuz bulunuyor.
Bu vesileyle onları tekrar hatırlamakta
fayda var. Bu aziz milletin bir daha böyle
bir zilletle karşılaşmaması için ne yapmamız gerektiğini düşünmek zorunda
olduğumuz zamanlardayız. Hem o günü
unutmamalıyız hem de bu hadisenin bir
daha yaşanmaması için yapmamız gerekenleri düşünmeliyiz.

Bu turda iki değerli uzman konuşmacımızla, “Din İstismarı ve Gelecek Perspekifi” başlığı altında konuyu ele alacağız. Gelecek perspektifi denildiğinde
aklımıza ilk gelenler de tabi ki gençler
olacaktır.
Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra, Diyanet işleri Başkanlığı ve 15 Temmuz
Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri
sempozyumumuzun üçüncü oturumunu açıyorum. İlk sözü Diyanet İşleri
Başkanlığı Yurtdışı Sosyal ve Kültürel
İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı
Sayın Sema Yiğit’e bırakıyorum. Sema
Hanım bize dini istismar eden örgütlerle mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığının rolünden bahsedecek. Hocam
buyurun söz sizin.
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DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜTLERLE
MÜCADELEDE DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞI’NIN ROLÜ
Sema Yiğit:
Öncelikle 15 Temmuz’da hayatını bizler ve vatanları için feda eden şehitlerimizin ruhlarını Cenab-ı Allah’ın şad
etmesi duasıyla başlamak istiyorum.
Onlar o gün sokağa çıkmasalardı, hayatlarından vazgeçmeselerdi bugün
belki bizler burada bu toplantıyı yapıyor olmayacaktık. Bugün burada, vatan sevgisinden, dinden, din istismarından ve bizi bekleyen tehlikelerden
bahsedemeyecektik. Bahsedebilsek
bile artık çok geç olmuş olacaktı. Bu
nedenle, vatanları ve dinleri uğruna
hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Hepimiz adına,
onların şefaatlerine nail olmayı diliyorum. Yine yaralanan, gazi olan kardeşlerimize, biraz da gıpta ederek minnet
ve şükranlarımı sunuyorum. Hala o
günün izlerini üzerlerinde taşıyan ve
tedavileri süren kardeşlerime de Allahtan şifa diliyorum.
O gece, belki biz şehit olmadık, yaralanmadık da ama toplum olarak hepimiz etkileri çok uzun yıllar devam edecek bir travma yaşadık. Allah o geceyi
bizlere unutturmasın. Bizler unutmayacak ve unutturmayacağız. Bunun
sözünü verebilirim sizlerin huzurunda.
Bana verilen konu, dini istismar eden
örgütler ve yapılar ve bunlara karşı
Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış
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olduğu faaliyetler bağlamında Diyanet
İşleri Başkanlığımızın rolü.
Moderatör Zeynep Bayramoğlu:
Hocam konuyu açmak adına, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın iki rapor hazırladığını biliyoruz. Bir tanesi, 2016 Ekim
ayında “Dini İstismar Hareketi FETÖ:
Paralel Devlet Yapılanması Raporu”
diğeri, 2017 Temmuz’unda “Kendi
Dilinden FETÖ: Bir Din İstismarı Raporu”. Özellikle ikinci rapor 670 saat
sesli ve görüntülü materyalin izlenmesiyle ortaya çıkarılmış. Bu iki büyük
rapor gerçekten beklenen etkiyi uyandırdı mı, beklenen faydayı sağladı mı?
Görebildiğim kadarıyla Diyanetin en
önemli faaliyetleri arasında bu tarz raporlar hazırlamak en çok önem verilen
çalışmalar.
Sema Yiğit:
Diyanet İşleri Başkanlığımızın aslında hepimizin bildiği iki temel görevi
var. Bunlardan ilki, ibadet mekanları
ve camileri yönetmek, ikinci ve daha
önemli vazifesi ise, toplumu din konusunda aydınlatmak. Bunu yaparken
sahih kaynaklara, Kur’an ve sünnete
dayanarak, bunun yanında geleneksel
birikimimizin ameli ve fikri mirasını da
göz ardı etmeden sahih bir dini anlayışı insanlara ulaştırmak gayesiyle bu
hizmetleri yürütmektedir.
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Başkanlığımızın dini istismar eden örgütlerle mücadelesini iki başlık altında
değerlendirmek mümkün. İlki ve en
geniş faaliyet alanı, önleyici tedbirler
başlığı altında gerçekleştirilen faaliyetlerdir. İkinci tür faaliyetler ise rehabilitasyona dönük faaliyetlerdir.
Önleyici tedbirler bahsinde, sözünü ettiğiniz raporların biraz daha detayına
girmek faydalı olabilir. Ancak o raporların yeterince değerlendirilip değerlendirilmediği ya da faydalı olup olmadığının takdirini sizlere bırakacağım.
Önleyici tedbirler aslında çok farklı
alanlarda ve çok geniş bir yelpazede yürütülen hizmetleri içermektedir.
Camilerde yapılan vaaz ve hutbelerin
yanı sıra; bazı dersler, personelimize
yönelik hizmet içi eğitimler ve uzmanlık eğitimleri, okul öncesi 4-6 yaş arası
çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri,
yatılı ve gündüzlü Kur’an kurslarımız
ve yaz Kur’an kurslarımızda verilen değerler eğitimi, manevi destek sunduğumuz kurumlarda verilen hizmetler,
lise ve üniversite öğrencilerine yönelik
hizmet ve faaliyetler, Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK) Gençlik Merkezlerinde
gerçekleştirilen programlar bu kapsamda yürütülen çalışmalardır. Tüm
bu faaliyetler başkanlığımızın terör
ve din istismarına yönelen örgütler
karşısında nerede durduğunu ve nasıl
mücadele ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu açıdan, eğer bu tür
yapılarla mücadele etmek istiyorsanız, öncelikle bir strateji belirlemek ve

kendinize bir yol haritası çizmek durumundasınız. Diyanet İşleri Başkanlığı
da ilk adım olarak aslında bunu yapmıştır. Başlangıçta gerekli stratejileri
ve yol haritasını belirlemek için toplantılar ve çalıştaylar düzenlemiştir.
Elinizdeki raporların temelinde de bu
çalıştaylar bulunmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığının darbeden
önce bu tür bir mücadelesinin olmadığı, bu oluşumlara duyarsız kaldığı
yolunda bir algı belki de bilerek oluşturulmaya çalışıldı. Bazı çalışmalarımızla ilgili size vereceğim tarihler bu
konuda zihinlerinizi aydınlatacak, çok
daha önceden bu çalışmaların başladığını bizlere gösterecektir.
Örnek vereceğim ilk çalıştay “Çağdaş
İnanç Problemleri” başlığı ile 2011
yılında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Özellikle yeni din akımları, Selefi akımlar ve bu akımların tahrip ettiği dini
kavramlar konusunda başkanlık hassasiyet göstermiştir.
Bir diğer çalıştay “Mehdilik Çalıştayı”dır. En çok istismar edilen konuların başında gelen Mehdilik ile ilgili bu
çalıştayın tarihi de 2012’dir. Başka bir
örnek de “Dinde Batınî Yorumların
Yeri” konulu 2013 yılında gerçekleştirilen çalıştaydır. 2013 yılında, üzerinde konuştuğumuz konularla ilgili
kararların alındığı bir çalışma yapılmış.
Uluslararası Dünya İslam Bilginleri
Barış İtidal ve Sağduyu İnisiyatifi’nin
toplantısı 17-19 Temmuz 2014’te
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İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu
toplantıda alınan kararlardan sadece
ikisini okumak istiyorum izninizle.
“İslam ilke olarak kin, nefret ve düşmanlığı yasaklar, hiçbir gerekçe Müslümanların birbirine zarar vermesini
haklı kılamaz.”
“Cihat insanların hukukunu korumayı
ve hukuk ihlallerini engellemeyi amaçlar. Hukuken hiçbir meşruiyeti bulunmayan herhangi bir oluşumun kendiliğinden siyasi bir topluluğa, herhangi
bir ülke veya cemaate savaş ilan etme
yetkisi yoktur.”
Bu sadece FETÖ’ye karşı değil dini istismarda bulunan bütün küresel örgütlere karşı alınmış kararlardır.
Başkanlığımızın bir diğer önemli faaliyeti “5. Din Şurası”dır. “Günümüzde
Yeni Dini Anlayışlar, Dini Bilgi, Eğitim Ve Din Hizmetleri” başlığı altında 2014 yılında Ankara’da düzenlenmiştir. Bu şurada alınan kararlardan
birkaç maddeyi de sizlerle paylaşmak
istiyorum:
“Günümüzde kendi geleneğine yabancı
yeni dini anlayışların tahripkâr bir karaktere bürünmesinin arkasındaki dahili ve harici bütün sebepler çok yönlü tahlil edilerek, gelecek kuşakların
bilinçlendirilmesi yolunda çalışmalar
yapılmalıdır.”
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“Dini görünümlü şiddet ve vahşet üreten, dini duyguları istismar eden, dini
hizmetleri çıkar sağlamaya matuf bir
araca dönüştüren, dini değerleri hiçe
sayarak bütün Müslümanları derinden
yaralayan oluşumlara karşı toplumsal
bir bilinç geliştirilmeli ve bunun gereği
olarak insan yetiştirme süreçleri yeniden gözden geçirilmelidir.”
2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen
“Dini Referans Alan Şiddet Hareketleri Çalıştayı” başkanlık çalışmalarına
örnek gösterilebilecek diğer bir önemli
faaliyettir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
bu tarz yapılarla mücadele stratejileri tartışılmış ve önemli kararlar alınmıştır. Burada alınan kararlardan ikisi
şudur:
“Söz konusu örgütler, özellikle gençleri
istismar ettiğinden gençleri bu tür örgütlerin eline düşmesini önleyici çalışmalar yapılmalıdır.”
“DAEŞ ve benzeri örgütlerin sosyal
medyada yayılmasından hareketle bu
mecraların kullanılarak doğru bilgilerin
aktarılması sağlanmalıdır.”
Bir diğer çalışma “Din Şurası Olağanüstü Toplantısı” 3-4 Ağustos
2016’da gerçekleştirilmiştir. “FETÖ,
Paralel Devlet Yapılanmasının Dini Ve Sosyo-Psikolojik Boyutları
Çalıştayı” 15 Aralık 2016’da; “Dini
Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini
Oluşumlar ve Yeni Dini Akımlar Çalıştayı” 2017’de; “Gençlik ve Güncel
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İnanç Problemleri Çalıştayı” 2019’da
düzenlenmiştir.
Oturumun başında sözü edilen raporlara gelince, “Dini İstismar Ve Tedhiş
Hareketi DAEŞ Raporu” ve yine “Kendi Dilinden FETÖ: Örgütlü Bir Din İstismarı raporu”, yaklaşık 80 kitap ve
670 saat ses ve görüntünün analiziyle
bir yıl süren bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunlar Başkanlığımızın yüz akı raporlarıdır. Çünkü bu
raporlar bu örgütle mücadelede sağlam bir zihni zemin oluşturmuştur. Bu
raporlar kaynak alınarak, konuyla ilgili
birçok kitap basılmış, araştırmalar
yayınlanmıştır.

Bu süreçte hem FETÖ hem de DAEŞ’le
ilgili yaklaşık 6 kitabın basımı gerçekleştirilmiş ve dağıtımı yapılmıştır.15
Temmuz hain darbe ve işgal girişimi
Allah’ın yardımı ve inayetiyle bastırılmıştır. Fakat bu örgütün yarattığı
tahribat çok büyük olmuştur. Kavramlarımız çalınmış, değerlerimiz kirletilmiştir. Bu tahribatın etkilerini rehabilite etmek, uzun bir süreç gerektiriyor.
Bu anlamda Başkanlık olarak birçok
faaliyete imza attık, atmaya da devam
ediyoruz. O gece Başkanlığımız, milletimizle omuz omuza, el ele vererek
darbeye karşı durdu. O geceye damga
vuran en önemli şey belki de minarelerden okunan salâlardı. O salâlar evlerinden çıkan insanlarımızı adeta bir
başka boyuta taşıdı.

71

15 Temmuz Derneği
III. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/16 Temmuz 2019

Evlerinden çıktılar ve kurtuluş mücadelesinin cephelerine indiler. İsimleri
Ayşe, Fatma, Hatice olsa da her biri
birer Nene Hatun olarak meydanlara
koştular. O salâların insanlarımızı evlerinden çıkardığına dair birçok hikaye
dinleyebilirsiniz. Salâların insanlarımızın üzerinden korkuyu aldığına, vatan
için o gece uyunmaması gerektiğini
kendilerine hissettirdiğine dair pek çok
ifadeyle karşılaşabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri tarafından o gece okunan salâlar, mücadelenin manevi gücünü oluşturmuştur
ve her sene 15 Temmuz’da o geceyi
hatırlamak ve o bilincin diri tutulmasını
sağlamak amacıyla minarelerden, 90
bin camide aynı saatte okunmaktadır.
FETÖ VE DİN İSTİSMARIYLA
MÜCADELENİN GENÇLİĞE
BAKAN YÜZÜ
Prof. Dr. Yusuf Tekin:
Konuşmama başlamadan önce, bugün
burada buluşmamızı mümkün kılan
şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Özellikle genç arkadaşlarım
15 Temmuz’la ilgili bir sempozyumda
konuşmacı olarak yer almamın anlamını bilmiyor olabilirler. Birkaç cümleyle burada bulunma sebebimi izah
etmek isterim. Şimdi kimse hatırlamıyor ama bu konuları 2013 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak,
Türkiye gündemine getiren bendim.
O tarihte dershaneler kapatılmalıdır,
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aksi halde Türkiye tuhaf bir yere doğru
gidiyor derken bazıları şahsımı Müslümanların arasına fitne sokmakla itham
etmişti. Şimdiki Cumhurbaşkanımız, o
zamanki Başbakanımızın talimatıyla
dershanelerin kapatılmasıyla ilgili kanun teklifinin metnini hazırlarken, o
yıllarda cemaat olarak adlandırdığımız
yapı, gazetelerinde, televizyonlarında
ve sosyal medya aracılığıyla her gün
etnik kimliğimden dini kimliğime, ideolojik duruşuma kadar, hakkımda söylenmedik yalan ve iftira bırakmadı. Her
gün Zaman veya Taraf gazetesi, ya birinci sayfada sürmanşetten, ya iç sayfalarda bir yerde mutlaka hakkımda
bir habere yer veriyorlardı. Dedikodu
ve yalan haber konusunda hiçbir sınır
tanımıyorlardı. Bunlardan biri, ben Oslo görüşmelerine katılmışım ve orada
uluslararası güçler bana dershanelerin
kapatılması talimatını vermiş. Bu kadar abartılı bir dezenformasyon sürecini yaşadım. Ne yazık ki, bugün gerçeklerin farkına vardıklarını söyleyen
arkadaşlarımızın pek çoğu o tarihlerde
bana Müslümanların arasına fitne sokan bir hain gözüyle bakıyorlardı. Bugün 15 Temmuz konusunda konuşmak
için en fazla hakkı olan kişi olduğumu
düşünüyorum. Zira daha yardımcı doçentken, 2004 yılında bu yapı hakkında
ilgilileri uyarıyordum. Aylık bir dergide,
“Vahşi bir yapı geliyor!” diye bir yazı
kaleme almıştım. Siyaset bilimci olduğum için Türkiye’nin içerisinde bulunduğu konjonktürel şartları göz önünde
bulundurarak dershane tehlikesine de
dikkat çekiyordum.
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Bu girişten sonra, bu yapı ile ilgili teorik bir çerçeve çizmek ve gençlerimizi
bu ve benzeri yapılardan korumakla ilgili hazırladığım metni sizlerle paylaşmak istiyorum.
Sayın Başkan, değerli Konuklar,
15 Temmuz menfur darbe girişiminin
üçüncü yıldönümü vesilesiyle buluştuğumuz bu özel ve bir o kadar da hazin
güne ilişkin görüşlerimi ifade etmeden
önce aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli gazilerimize de sağlık ve
afiyet diliyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.
Benden önceki değerli konuşmacılar,
üçüncü yıldönümünü hatırladığımız
ettiğimiz bu ihanet, direniş ve diriliş
sürecinin müsebbibi olan FETÖ yapılanmasının din istismarı bağlamında
tekabül ettiği gerçekliğin tarihsel ve
güncel boyutlarını oldukça zengin bir
içerikle ve analitik bir üslupla ortaya
koydular zaten.
Ben müsaadenizle, tekrara düşmemek ve konunun nispeten daha farklı
bir boyutuna temas etmek adına, konuşmamı “Din İstismarıyla Mücadele
ve Gelecek Perspektifi” üst başlığını taşıyan oturumumuzla da uyumlu
olacağına inandığım felsefi bir zemin
üzerine inşa etmek istiyorum.
Sözün ya da söylemin dünya üzerindeki en başat egemenlik kurma ve istismar etme aracı olduğuna dönük bir

varsayımdan hareketle, FETÖ yapılanmasını ve onun baş terörist konumundaki liderini analiz etmek istiyorum.
Çünkü doğru bir şekilde yapabildiğim
takdirde, bu analizin hem din istismarıyla mücadelenin hem de gençleri bu
istismar sürecinin dışında tutmanın
yol haritasını vereceğine inanıyorum.
Evet, kendini ifade etme gücü ya da
söz söyleme kudreti, insana özgü en
yüce yetenek tecellilerinden biridir
şüphesiz.Büyük dinlerin, medeniyetlerin ya da felsefi ekollerin insanın
tanımına ya da varlıklar âlemi içindeki istisnai konumuna dair görüşlerinin
özlü ifadesine bakıldığında, sözün gücüne ilişkin ne denli büyük bir önemin
atfedildiği rahatlıkla görülebilir. İslam
felsefecilerinin büyük bir kısmının insanı ‘konuşan varlık’ olarak tanımlaması ya da Hıristiyanlığın kutsal metni
İncil’in artık neredeyse bir aforizma
haline gelmiş olan “başlangıçta Söz
vardı” ifadesi bu gücün değerine ya da
insansal varoluşumuza verili en yüce
yetenek tecellilerinden biri olduğuna
yönelik iki çarpıcı örnektir sadece.
Öteden beri felsefenin temel sorunsallarından biri olan bu olgunun, bugün
üniversitelerde ya da muhtelif entelektüel çevrelerde ağırlık kazanmaya
başlayan dilbilim çalışmalarının da
ana gündemlerinden birini oluşturduğunu; söz ve gerçeklik arasındaki ilişkinin ya da en genel tabiriyle söz-insan
ilişkisinin analizine odaklanan yaklaşımların geliştirildiğini gözlemlemek
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mümkündür. Çünkü söz yaşamla kurduğumuz ilişkinin ana zemini, kendimizi gerçekleştirmenin ve gerçekliğin
her türüyle muhatap olmanın başlıca
yoludur. Söz ile inşa eder, söz ile ihya
eder, söz ile ilga ederiz.
Kadim insanlık tarihi boyunca süregelen iktidar mücadelelerinin temel
belirleyicilerinden biri olan bu olgunun,
“bireysel ve toplumsal rıza ve iknaya
dayalı egemenliğin” üretilmesini esas
alan günümüzün modern ve açık toplumları bağlamında son derece olumlu bir işlevselliğe sahip olduğu açıktır. Ancak ne var ki, meşru rekabete
dayalı demokratik siyasetin işleyişi
açısından böylesine büyük bir önemi haiz olan söz ya da söylem gücünün, tersi durumlar açısından da eşit
ölçüde olumsuz sonuçlara yol açtığı
görülmektedir.
Söylemsel gücün kendisini en olumsuz
şekilde açığa vurduğu yapıların başında ise, ideolojik, etnik, dini ya da başka
hangi sâikle örgütlenmiş olursa olsun,
katı bir hiyerarşiyle yönetilen, dışarıya
kapalı ve şeffaflıktan uzak oluşumlar
gelmektedir. Takip edicileri nezdinde
kayıtsız şartsız itaat üretecek denli
güçlü bir hitabet yeteneği olan lidere
bağlılık etrafında şekillenen bu oluşumlar, sözün/söylemin gücünün en
dramatik şekilde tezahür ettiği yapılardır çoğunlukla.
Liderin iradesinin grubun iradesine dönüştüğü, özgür ve eleştirel aklın yerini
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sorgusuzca biat eden bir adanmışlığa
bıraktığı, birey olmanın tüm vasıflarının liderin şahsında somutlaşan kolektif yapıya ya da kimliğe devredildiği
bu tür oluşumlara ilişkin olarak verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri ve
hatta birincisi FETÖ yapılanmasıdır.
Kırk yılı aşkın süredir devam eden örgütlenme süreci boyunca kendisini
yalnızca toplumsal, kültürel ve eğitimsel nitelikli işlerle iştigal eden ve dahası insanlığın baki kurtuluşu için çalışan
hayırhah bir sivil toplum örgütü olarak
sunan/sunmaya çalışan bu yapının,
gerçekte devletin tüm kurumlarına sızan ve buradan hareketle de meşru sivil iktidarı devirmeyi hedefleyen nitelikli bir suç örgütü olduğunun kesin bir
şekilde anlaşılmasıyla beraber, hemen
herkes aynı sorunun yanıtını aramaktadır: “Bu yapı, nasıl oluyor da, toplumun görece eğitimli kesimlerini temsil
eden müntesipleri nezdinde böylesine
kayıtsız şartsız itaati ve mutlak bir
adanmışlıkla hareket etme bilincini
üretebildi/üretebiliyor?”
İşte tam da burada sözün/söylemin
gücü devreye giriyor. Zira ana örgütlenmesini kendisine koşulsuz biçimde
biat edilen liderin şahsiyeti ekseninde
şekillendiren bu yapının temel motivasyonu önderlik makamıyla kurduğu
akıldışı ilişkidir. Bu ilişki özü itibarıyla
bir tarafında söyleyenin (liderin) diğer
tarafında ise dinleyen(ler)in bulunduğu hiyerarşik ve dogmatik içerikli
söylemsel bir ilişkidir. Bugün adeta bir

III. Oturum Din İstismarıyla Mücadele ve Gelecek Perspektifi

suç örgütü haline dönüşmüş olan bu
yapı, başlangıcından günümüze dek
kendisine referans aldığını iddia ettiği
ideolojik-manevi evrenin temel varsayımlarıyla uyumlu bir ilkeselliği salık veriyor gibi görünmüş olsa ve hem
takip edicileri hem de geniş toplumsal
kesimler nezdindeki meşruiyetini buradan devşirmiş olsa bile, şimdilerde
“haşhaşilik” nitelendirmesiyle anılacak denli tehlikeli bir adanmışlığın
oluşmasını sağlayan esas kaynak liderin söylemsel düzeydeki yetkinliğidir.
Ancak bu söylemsel yetkinliğin neye
tekabül ettiğinin dikkatli bir şekilde
analiz edilmesi gerekmektedir. Zira
buradaki yetkinlik vurgusu, liderin kişisel olarak inandığı değerler manzumesini ya da düşünce iklimini samimi
olarak içselleştirebilme ve yaşayabilme maharetinden kaynaklanan saygın
bir olgunluğa değil, tam aksine kendi
amaçlarını gerçekleştirebilmenin ve
kendisine adanmış ruhlardan oluşan
yeknesak bir kitle yaratabilmenin aracı olarak kullanabilme becerisinden
kaynaklanan riyakâr bir tutuma işaret
etmektedir.
Kendisini son derece iyi bir şekilde
kamufle etmenin verdiği avantajla
neredeyse tüm toplumsal ünitelere
temas etme yeteneği/esnekliği geliştirmiş olan bu yapının, daha çocuk
yaşlardan itibaren devşirmeye başladığı insan kaynağını, şahsiyetine ve
sözüne büyük bir kutsallık atfettikleri
liderlerine koşulsuz olarak ram ettiren

bu söylemsel yetkinlik, aynı zamanda
“FETÖ” içindeki rıza ve meşruiyetin de,
“FETÖ” üzerindeki hegemonyanın da
ana kaynağını oluşturmaktadır.
Tam da bu nedenledir ki, “kutsal/kutsanan liderden” sadır olan ya da bir
biçimde onunla irtibatlandırılan her
durum, söz ya da talimat, içeriğinden
ve yol açacağı sonuçlardan bağımsız
olarak “mutlak bir emir” gibi telakki
edilmekte ve her ne pahasına olursa
olsun ilgili emrin gereği yapılmaktadır. Yani burada dogmatik temelli bir
“emir-itaat ilişkisi” söz konusudur.
Ancak “mutlak emir-itaat ilişkisinin”
ürettiği bu biraradalık durumunun,
binlerce ya da on binlerce insanı ihtiva ettiği de düşünülmemelidir. Zira
ortada yalnızca “kutsal/kutsanan bir
kişi” ve bu bir kişinin kişisel hırslarını
kitleselleştiren yığınlar vardır. Söz konusu yığınların tek görevi ve hatta varlık nedeni, “kutsal/kutsanan liderin”
maddi-manevi karakterini tecessüm
ettirmekten ibarettir adeta. Sözün/
söylemin araçsallaştırılması yoluyla
sağlanan bu hipnoz hali, müntesip konumundaki her bir kişinin kendi tikel
varlığına verili olan özgünlüğü ve biricikliği yok ettiği gibi, hipnotistin kişisel
dünyasının grubun tek ve ortak kimliği olarak benimsenmesine de zemin
hazırlamaktadır.
Nereden bakılırsa bakılsın, patolojik
bir karakter taşıyan ve tarihte eşine
ender rastlanır türden bir “kişiye bağlı
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adanmışlık kültü” yaratan bu ilişkinin
temeli, sözün/söylemin gücüne sahip
olan hipnotist liderin, gerçek bir yığın
haline getirdiği müntesipleri nezdinde
ürettiği ikna ve rızadır. Hipnoz edilenlerin görev ve sorumluluk alanlarının
belirlenmesi gibi genel hususlardan,
kiminle evlenileceği ve çocuklara hangi ismin konulacağı gibi özel hususlara kadar uzanan zengin bir ikna ve
rıza listesinin üretildiği bu ilişki, zamanla her türlü suça ikna olmanın ve
rıza göstermenin olağan karşılandığı
gayriahlaki ve gayrihukuki bir vasata
oturmuştur.
Türkiye söz konusu “vasatın” ne olduğunu ve nelere yol açabileceğini
15 Temmuz menfur darbe girişimiyle
dramatik bir şekilde tecrübe etmiş,
öğrenmiştir. Her türlü dünyevi hırsın
ve behimi arzunun kölesi haline gelmiş
riyakâr bir ruh halinin şahsında mündemiç olduğu FETÖ’cü çete ve lideri
arasındaki hastalıklı ilişkinin dumura
uğrattığı insani vasıflar, insanı yüceltmeyi gaye edinen dinin istismar edilmesi halinde yol açabileceği olumsuzlukları da gözler önüne sermiştir.
Türkiye’nin FETÖ’cü çeteyle el’an devam eden haklı ve ahlaki mücadelesinin ana temelini ve istikametini bu
istismar alanlarının yok edilmesi oluşturmalıdır. Bunun yolu da, söze hükmetmekten, kendi söylemimizi üretmekten geçiyor. FETÖ’cü çete liderinin
söylemsel hipnozuyla iğdiş ettiği beyinlerin gelecekte şu veya bu vesileyle
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tekrar etmesini istemiyorsak, bunu
yapmak zorundayız. İstişareyle ürettiğimiz, birlikte çoğalttığımız, yekdiğeriyle paylaştığımız, kendi medeniyet
değerlerimize dayanan, evrensel olanı
esas alan bir söylemle inancımıza ve
onun değerlerine sahip çıkmalı; geçmişteki hata ve yanlışlarımızdan ders
çıkararak özgün, özgür ve özgürlükçü
bir gençliğin ve geleceğin inşası için
çalışmalıyız.
Bu süreçte kuşkusuz önemli bazı
adımlar söz konusu, zorunlu eğitim
sürecindeki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin içeriğinin zenginleştirilerek işlevsel hale getirilmesi. Bu
kapsamda adı geçen dersleri verecek
öğretmenler ve öğretmen adaylarının
iyi yetişmiş olması. Hatırlatmak için
söyleyeyim, 28 Şubat iradesinin aldığı
en hayati kararlardan birisi bu dersleri
İlahiyat fakültesi mezunlarının vermesinin engellenerek Eğitim Fakülteleri
bünyesinde DKAB öğretmenliği bölümlerinin kurulmuş olmasıdır.
İmam Hatip okullarının nicelik ve niteliklerinin artırılması bu süreçte önemli
olacaktır.
Bir de özellikle yeni ortaöğretim tasarımında göz ardı edilen ve zorunlu eğitimi kariyer odaklı bir öğretime doğru
evrilme fikri bir an önce terk edilmelidir. Zorunlu eğitim bir öğretim süreci değildir, temel referans değerlerin,
ülke birliğinin ve geleneklerin yeni kuşaklara aktarılmasının öncelendiği bir
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süreç olarak planlanmalıdır. Unutmayalım ki FETÖ de bu mantıktan hareket
etti, gençleri kariyer odaklı planlayarak kendi kurumlarına yönlendirdi.
Bu söylediklerimden sonra, son bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorumHer yıl 1 Milyon 200 bin çocuğumuz
okula başlıyor. Bunun için Milli Eğitim
bakanlığı ve okullarımız bu mücadelenin ana merkezi olmalıdır. Eğitimin
öneminin farkında olan bu yapılar ve
destekçileri, 28 Şubat’ı gerçekleştiren
zihniyet, eğitim konusunda düzenlemelerle ilgili ihaleyi FETÖ’ye verdi. 28
Şubat öncesi ve sonrası FETÖ okulları
ve dershanelerinin sayısına baktığımızda geometrik bir artış olduğunu
görürüz. Şimdi gençler hatırlamaz
ama, o tarihlerde bu örgütün elebaşı
bir televizyon kanalında katıldığı programda, okul ve dershanelerinin tamamını 28 Şubatı yapan generallere devredebileceğini söylemişti. Bu 28 Şubat
operasyonunu birlikte yaptıklarının bir
işaretidir. O dönemde İmam Hatip Liselerinin ortaokul bölümleri kapatıldı,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yetiştirme yetkisi ilahiyat fakültelerinden alınarak eğitim fakültelerine
verildi. Bu aslında basit gibi görünse
de çok kritik bir hamleydi. Bütün bu
uygulamalar FETÖ’nün önünü açan
hamlelerdi. Konumuza dönersek, her
yıl 1 Milyon 200 bin öğrencinin eğitime başladığı okullarımızda zorunlu din
dersleri ve ilave dersler aracılığıyla,
doğru dini bilgilerin çocuklarımıza öğretilmesi gerekmektedir. Bunun dindar

nesil yetiştirmekle bir alakası yoktur.
Bu bilgilerin öğrenilmesi, dini argümanlarla gençleri yakalamaya çalışan
yapılara karşı gençlerin daha bilinçli
hareket etmesini sağlamak açısından
önemlidir.
Bir hususu daha ilave etmek isterim.
28 Şubat’la birlikte yerleştirilmeye
başlanan eğitim sisteminin en büyük zararı, çocuklarımıza kariyerizm
hastalığını yerleştirmek olmuştur.
Bu kariyerizm hastalığı dershanelere
rağbeti arttıran bir unsur olmuştur. İyi
bir meslek sahibi olabilmenin yolunun
dershanelerden geçtiği anlayışı zihinlere kazınmıştır. Üzülerek belirtmeliyim ki, yeni hazırlanan tasarılar da aynı şekilde kariyerizme odaklı bir eğitim
anlayışını ön plana çıkarıyor. Buna şiddetle karşı çıkmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığının asıl işlevi gençlerimizi eğitmektir. Bu hususlara dikkat edilirse,
bir daha böyle sempozyumlar yapmak
zorunda kalmayız diye düşünüyorum.
Moderatör Zeynep Bayramoğlu:
Her iki konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
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