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EN UZUN GECE
15 TEMMUZ

DİNİ KALDIRAÇ YAPMAK 
İHANETİ

PROF. DR. M. EMİN ÖZAFŞAR İLE 15 TEMMUZ 
DARBE GİRİŞİMİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

ZOR ZAMANLARDA
MİLLET OLMAK…
Yaşadıklarımızın ışığında millet üzerine 
tefekkür etmek, bu kuvvet pınarından layıkıyla 
faydalanmamızı kolaylaştıracaktır.

15 Temmuz, Türkiye için en karanlık
ve en uzun gece olduğu kadar
en muazzam geceydi de.

İlk insandan beri vahyin yeryüzü planına 
verdiği mesajın özü Allah’ın bilinmesi ve 
iradesinin dünyaya hâkim kılınmasıdır.

Darbeler acının, gözyaşının, ıstırabın, 
hüznün adıdır. Darbeler hukukun 
engellenmesinin adıdır.

MİLLETİN DESTANSI ZAFERİ
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Dr. Yüksel Salman

E D İ T Ö R D E N

15 TEMMUZ 2016 gecesinde ülke olarak kâbus dolu zor bir gece geçirdik. Terör örgütü FETÖ/
PDY ve yandaşlarının ülkemizin birliğine ve millî iradeye yönelik başlattıkları darbe girişimleri 
akim kaldı. Yıllardır din kisvesi altında ümmetin imanını, milletin imkânını sömürenler, üzerinde 
tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, zırhlı araçlarla millî iradeyi 
teslim almaya kalkıştı. Bu milletin evlatları, kadını, erkeği, yaşlısı genci başkomutanının riyase-
tinde devletin, vatanın, bayrağın, ezanın ne derece önemli olduğunu ve gerektiğinde bu değerler 
için seve seve canını verebileceğini bütün dünyaya gösterdi. İnsanımız millî iradeye sahip çıktı, 
hukukunu ayaklar altına almaya çalışan çapulculara ve işbirlikçilerine pabuç bırakmadı. Aziz mil-
letimiz, eşine az rastlanır bir cesaret, kahramanlık ve ferasetle bu saldırıyı boşa çıkarttı. Bu asil 
milletin bir ferdi olmaktan dolayı ne kadar gururlansak azdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız o gece milletin istikbaline ipotek koymayı amaçlayan bu ihanet şe-
bekesine karşı teyakkuza geçti. Hemen her kademedeki personelimiz, görevinin başına geçerek; 
salalarla, uyarılarla milletimizin maneviyatına güç kattı. Gecenin karanlığını camilerin ışıkları ve 
istiklalimizin sembolü olan minarelerden okunan salalar aydınlattı. Görevlilerimiz, milletle omuz 
omuza darbe girişimine karşı durarak tarihî bir sorumluluğu yerine getirdi. Halkımızla birlik-
te millet iradesinin cebir ve şiddetle çiğnenmesine izin vermedi, kendi istikbaline doğrultulmuş 
namluları tersine çevirdi. 

Her hadiseden hayır çıkarmak gerekir. Yaşadığımız bu süreç, belki de zayıflayan kardeşlik duy-
gularımızın, birlik ve beraberlik şuurumuzun yeniden güçlenmesine, hayatın akışı içinde önce-
liklerimizi ve gelecek planlarımızı yeniden ele almamıza vesile oldu. Bu süreçte vatan olmadan, 
istiklal ve bağımsızlık olmadan her şeyin anlamsız olduğu net olarak ortaya çıktı. Her düşünceden 
kardeşimiz, vatan için, bizi ayakta tutan değerler için canları pahasına kenetlendi ve “önce vatan” 
ifadesi hayatımızda daha derin bir anlam kazandı. 

Şimdi gün, milletçe geleceğe yönelme günüdür. Millet olmaktan daha üstün bir silahımızın ol-
madığını gelecek nesillere anlatma günüdür. Milleti millet yapan unsurların başında gelen dinin, 
günde bizi beş kez uyaran ezanların, maneviyatımızı en zor zamanda dimdik ayakta tutan salaların 
ve İslam’ın doğru anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlama günüdür. 

Destansı kahramanlıklarıyla o geceye damgasını vuran ve ülke tarihimize isimlerini altın harflerle 
yazdıran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, derecelerinin yüksek olmasını Rabbimiz-
den niyaz ediyoruz. Hayatı pahasına tanklara, zırhlı araçlara göğsünü siper eden, ihanetin olanca 
şiddetini görerek şehadeti seve seve göze alan ve gazilik rütbesine erişen kardeşlerimize Cenab-ı 
Hak’tan acil şifalar diliyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz. Milletimizin her 
bir ferdi onlara minnettardır. 

15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi merkezli hazırladığımız özel gündem dosyasının birbirin-
den değerli yazılarını ilginize sunuyoruz. Gündemle birlikte, Prof. Dr. M. Emin Özafşar ile konuya 
ilişkin gerçekleştirilen kapsamlı söyleşiyi de ibretle okuyacağınızı düşünmekteyiz. 

Yüce Rabbimiz bir daha milletimize böyle kötü günler yaşatmasın. Vatanımıza, bayrağımıza, mu-
kaddesatımıza göz diken iç ve dış düşmanların, ihanet şebekelerinin bütün hile ve tuzaklarını boşa 
çıkarsın. Kendisine kulluk edenleri muzaffer eylediği ve kula kulluk edenleri hüsrana uğrattığı için 
Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Yarınlarımız hep aydınlık olsun…   



DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 20162

Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu
Mustafa BAYRAKTAR

Yayın Koordinatörleri
Mustafa BEKTAŞOĞLU
Dr. Lamia LEVENT ABUL
Ali AYGÜN
Muhammed Kâmil YAYKAN
Muhammet Emin GÜRDAMUR

Tashih
Mustafa BEKTAŞOĞLU

Arşiv
Ali Duran DEMİRCİOĞLU

diyanetdergi@diyanet.gov.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adına Sahibi ve 

Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Yüksel SALMAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

İletişim

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv.

No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara

Tel   : 0312 295 86 61 

Faks : 0312 295 61 92

facebook.com/diyanetaylikdergi 

twitter.com/DiyanetDergisi

  8 Bizi Aldatan Bizden Değildir
Dr. Ekrem KELEŞ

  12 Zor Zamanlarda Mi̇llet Olmak…
Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR

  16 Askerî Darbeler ve Terör Örgütleri
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK

  20 En Uzun Gece: 15 Temmuz
Muhammet Emin GÜRDAMUR

Dini Kaldıraç Yapmak İhaneti
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ26

24 Salaların Şahi̇tli̇k Ettiği Şanlı Direniş
Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ

40
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ile 
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine Söyleşi
Osman YILMAZ

38 Kim Bu Cennet Vatanın Uğruna Olmaz ki Feda?
Ali AYGÜN

  29 Dinin Dünya Menfaati İçin Araç Kılınması
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

  34 15 Temmuz Kahramanları
Dr. Lamia LEVENT ABUL

  32 Peygambersiz İslam Söylemi
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ

  50 Di̇n Şûrası Olağanüstü 
Toplantı Kararları

06

308

G Ü N D E M



Temsilcilikler; Yurtiçi: İl Müftülükleri, İlçe Müftülükleri - Yurtdışı: Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Din Hizmetleri 
Ataşelikleri / Yayınlanacak yazılarda düzeltme ve çıkartmalar yapılabilir. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Abone kaydı için, ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası, Ankara Kamu Girişimci Şubesi 
IBAN: TR08 000 1 00 25 330 599 4308 5019 nolu hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile abonenin hangi 
sayıdan başlayacağını bildirir bir dilekçe, mektup, yazı, faks veya e-mailin Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/Ankara adresine gönderilmesi gerekir. 

Abone İşleri
Tel   : 0312 295 71 96-97
Faks : 0312 285 18 54
e-mail : dosim@diyanet.gov.tr

Abone Şartları
Yurtiçi yıllık: 72.00 TL
Yurtdışı yıllık: ABD: 30 ABD Doları
AB Ülkeleri: 30 Euro
Avustralya: 50 Avustralya Doları
İsveç ve Danimarka: 250 Kron
İsviçre: 45 Frank

Tasarım: Aral Grup I www.aral.org I Tel: +90.312 219 53 26 I Mustafa Kemal Mahallesi 2141. Cadde 33/3 Çankaya/Ankara
Baskı: İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Teknik Hizmetleri A.Ş. Tel: 0212 454 32 90
Yayın Türü: Aylık, Yerel, Süreli Yayın, Diyanet Aylık Dergi (Türkçe) Basım Tarihi: 15/08/2016   ISSN-1300-8471

Diyanet Aylık  Dergi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayın organıdır. Dergide yayımlanan yazı,  konu, fotoğraf ve diğer görsellerin her hakkı 
saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden her türlü ortamda alıntı yapılamaz.

62
Son Devir İlim ve Mücadele Adamlarından:
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
Kâmil BÜYÜKER

  54 Algı Yönetimi ve Psikolojik Manipülasyon
Ömer ÖZGÜL

58 Ölüm Ötesi Hayat ve Arınmış Kalp Sermayesi
Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ

  60 Kötülük Karşısında Mümin
Elif ERDEM

  64 Teslim
Sevilay MERALER

  66 Eleştiri Ahlakı
Mukadder Arif YÜKSEL

68 Zindanda Açan Çi̇çekler
Dr. Cumhur DEMİREL

72 Vatan Üç Sıvı ile Beslenir
Mürekkep, Ter ve Kan
Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL

  70 Arşa Asılı Kandillere Tutunmak
Abdulbaki İŞCAN

76 Mühlet Veren el-Halîm
Fatma BAYRAM

80 Mi̇llet
Muhammed Kâmil YAYKAN

  74 Orta Yolda Yürümek
H. Havva ERGÜN

  78 Anlam ve Varlık Boyutuyla İnsan
Prof. Dr. Gürbüz DENIZ

40

68

70

74

S Ö Y L E Ş İ

S Ö Z Ü N  Y A N K I S I

D İ N  V E  H A Y A T

K Ü L T Ü R - S A N A T - E D E B İ Y A T



 

B A Ş M A K A L E

BİZLERİ İslam nimetiyle müşerref eyleyen, bizlere Kitap ve sünnetin yanında aklıselim, kalbiselim ve tabı-
selim bahşeden; aklımızı ve irademizi özgürce kullanma, doğru ile yanlışı ayırt etme imkânı lütfeden Yüce 
Rabbimize nihayetsiz hamd ü senalar olsun! Bize Kitabı getiren, Kitabı hikmetle beyan eden ve o hikmeti 
yaşanmış bir hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) sonsuz salat ve 
selam olsun!

Sözlerime başlarken sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum. Allah’ın selâmı, rahmeti, 
bereketi üzerinize olsun. Olağanüstü Din Şûramıza teşrifinizden dolayı zat-ı âlilerine, şûra üyeleri ve katı-
lımcıları adına en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

“15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi” baş-
lığını taşıyan Olağanüstü Din Şûrasının şimdiden hayırlı sonuçlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, 
tüm katılımcılara Başkanlığımız adına teşekkür ediyorum.

Sözlerime başlarken 15 Temmuz gecesinde memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, gözü 
dönmüş bir ihanet çetesi karşısında, daha ilk andan itibaren, minarelerden sala seslerinin yükselmesiyle 
İstiklal Mücadelesi günlerinde olduğu gibi, milletin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkma davetine, bir 
an terüddüt etmeden icabet edip bu ecel gecesinde şehadet mertebesine kavuşan aziz şehitlerimize Cenab-
ı Hak’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin nuru bir kere daha milletimizin ufkunu aydınlatmıştır. 
Gazilik mertebesine erişmiş kardeşlerimiz milletimizin ve Müslüman ümmetin baş tacıdır. Yüce Allah’tan 
gazilerimize acil şifalar diliyor, onları milletimizin minnet ve hürmetleriyle selamlıyorum. Hain ve kanlı 
darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, 
millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan asil bir milletin fertleri olmaktan dolayı bahtiyarlığımızı ifade 
ediyorum. 

15 Temmuz gecesinde dehşet saatlerinin ilk anlarından itibaren cuntacılara ve ihanet şebekelerine karşı aziz 
milletimizin maneviyatını canlı tutmak üzere camilerimizi, minarelerimizi, sala ve ezanlarımızı milletimizle 
buluşturan müftüsünden imamına, müezzininden Kur’an kursu öğreticisine kadar bütün din gönüllüsü 
kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Ezanların susturulduğu darbelerden, darbeleri susturan salaları bize 
lütfettiği için Allah’a hamdediyorum. Başkanlık olarak tarihimizde ilk defa tek bir gündem maddesiyle Ola-
ğanüstü Din Şûrası düzenliyoruz. Zira 40 yıldır bu topraklarda din görüntüsü altında fitne-fesat tohumu 
ekenler, kanlı darbe girişimiyle, sadece ülkemize ve milletimize değil, en büyük zararı din-i mübin-i İslam’a 
vermiştir. Bu ihanet şebekesi, sadece milletin bütün varlığına suikast düzenlemekle kalmayıp inancımızı, 
güvenimizi, şefkat, merhamet, himmet ve izzetimizi, din ve medeniyetimizin bütün şeair ve kıymetlerini, 
ümmetin ilim, irfan, marifet ve hikmet mirasını, feragat, yardım ve dayanışmanın ulviyyetini, dinimizi ve 
dindarlığımızı millet evladı nezdinde olduğu kadar insanlık nezdinde de bir düşman akçesine harcayacak 

15 Temmuz Darbe Girişimi ve 
Din İstismarına Karşı Birlik, 
Dayanışma ve Gelecek Perspektifi

Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkanı
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bir öfkeye tahvil etmiştir. Daha kahredici olanı ise bu örgütün küresel siyaset borsalarının muktedir müşte-
rilerine kendi meşrebini yıllarca “ılımlı İslam, protestan Müslümanlık, dinler arası diyalog, hoşgörü, uzlaş-
macı Müslüman” vb. ambalajlarla sunarken 15 Temmuz gecesi giriştiği ihanet ile meclisimizi, şehirlerimizi, 
caddelerimizi bombalayıp aziz vatanımıza, mübarek Türkiye’mize ve milletimize karşı bir suikaste kalkı-
şarak görünür meşrebini Irak ve Suriye’yi kana bulayan DAİŞ vahşetine tercüme etmekten çekinmemiş, 
ar etmemiş ve utanmamıştır. Bu menfur cinnet ve vahşet milletin silah ve teknolojisini milletin şehirlerine 
bomba kusarak sadece maddi varlığımızı tahrip etmekle kalmayıp dinimizin en temel değer ve şiarlarına, 
milletimizin dayanışma ve güven duygusuna da darbe indirmiştir.

Yüce Kitabımızda Allah bizi “Dikkat edin! O aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın!” diye ikaz etmesinin 
hikmetini ağır bir imtihanla hem ülke ve millet olarak hem de Diyanet ve ilahiyat camiası olarak oldukça 
geç idrak etmenin derin teessürü içindeyiz. 

Zira uzun yıllar boyunca suret-i haktan görünüp masum vatan evlatlarına himmet kisvesine bürünerek güya 
hakka, hakikate, millete hizmet görüntüsü altında masum çehreler ardına gizlenmiş bir ihtiras ve denaet, 
kendini 15 Temmuz gecesinde devlete, millete, şehirlere ve medeniyet namına elimizdeki her şeye fütursuz 
bir kahır ve saldırı olarak kendini izhar etmiştir. Zincirinden boşanmış bir vahşet olarak milleti katletmeye 
girişmiştir. Sahte tevazu ve yumuşak sözle, gözyaşı ve sözde va’z u nasihatle her umut ve özlemimizi emeli-
ne alet edip millet evladından devşirdiklerini gizli maksat, mutlak itaat ve sinsi bir sızma becerisiyle donat-
mıştır. Bu yumuşak huylu görünen emre amade robotlar şebekesi milletimizi Allah ile peygamberi ve onun 
sahabesi ile aldatmıştır. Allah’ın ayetlerini, Rasul-i Ekrem’in hadislerini, ulemanın hikmet ve irfan erlerinin 
bilgi mirasını, bu toprakların Mevlana, Yunus Emre başta olmak üzere bütün değerlerini kendi gizli emel ve 
gayeleri için araç olarak kullanmıştır.  

Gözlerimizin önünde dinî cemaat taklidi yapan bir Truva atı, dini, cemaatleşmeyi, hayır faaliyetlerini is-
tismar ederek sadece kendi menhus akıbetini hazırlamakla kalmamış; milletimizi aldattığı kadar ümmet-i 
Muhammed’in mazlum coğrafyalarını ve bütün insanlığı da hayra hizmet ve insanlara yardım görüntüsü ile 
aldatıp şer güçlere hizmet için büyük imkânlar ve servetler yığmıştır. Bu aldatma tahrifat ve tahribat sadece 
ülkemiz ile sınırlı kalmamış Asya’da zalim hegemonyadan kurtulan Maveraünnehir medeniyetinin, merkez-
lerinde yeniden yeşerecek İslam aklını da yanlış yerlere kanalize etmiştir. Mazlum Afrika kıtasında sömürge 
sonrası dönemlerde ortaya çıkacak Müslüman zihinleri de teslim almıştır. Bu terör örgütü mensupları, 15 
Temmuz gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki akletmeyenlerin dindarlığı, aklını 
başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini değil koca bir milleti felakete sürükleyebilir. Ve yine 
göstermiş oldular ki din şemsiyesi altında toplandıkları hâlde siyaset hileleriyle ilerlemeye kalkanlar din ve 
ahlaklarını da bir hile hâline getirmekten kaçınmazlar.

İslam dini Allah’tan başka rabler edinmeden, dini yalnız Allah’a has kılarak ibadet etmeyi ve onun rızasına 
uygun olarak insanlığa hizmet etmeyi esas alır. İslam dini, Hz. Peygamber’den başka masum ve tartışılmaz 
bir otorite, yapı ve rehber kabul etmez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı kendisini dinin temsilcisi olarak göre-
mez ve insanları kendisine mutlak itaat ve bağlılığa çağıramaz. Dini rehberlik, sadece bilgi ve ahlak açısın-
dan eğitim sürecinin bir parçasıdır, başkaca herhangi bir imtiyazı içinde barındırmaz. 

İslam dininde mutlak bağlılık, çerçevesi Kur’an ve sünnet tarafından belirlenen ilkeleredir. Ahlak, dinimizin 
en temel değeri iken, Sevgili Peygamberimiz “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” buyur-
muş iken bu örgüt, kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, 
taktik gereği haram işleme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söy-
leme, tecessüs faaliyetinde bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, ayak kaydırma gibi gayriahla-
ki yöntemlere başvurmuştur. Oysa bu tür davranışların İslam’la hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür davranışların, 
İslam’ın temel ahlaki prensibi olan ‘mümin başkasının kendisinden emin olduğu kimsedir’ ilkesiyle izahı da 
mümkün değildir. Bütün bunların sevgi, hoşgörü ve muhabbet temelli bir eğitim gönüllüleri hareketi adı 
altında yapılıyor olmasının büyük bir aldatmaca olduğu ortaya çıkmıştır. Bu örgüt, kendi mecrasına dâhil 
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ettiği milletin evlatlarını en başta aile bağlarını yok ederek devşirmeye tevessül etmiş, ardından da onların 
dinî (ümmet) ve millî (millet) kimliklerine müdahale etmiştir. İslam hiçbir zemin ve şartta ikiyüzlü, iki dilli, 
çift karakterli, kendine yabancılaşan, şahsiyetsiz, kimliksiz bir insan tipinin yetiştirilmesine cevaz vermez. 

Bu yapının en az bunlar kadar vahim başka bir günahı da Batı’da İslamafobya dalgası yükselirken buna 
karşı çıkıp Müslümanların haysiyetini yükselterek, İslam’ın izzeti davası güdeceklerine İslamafobya ile ka-
rikatirüze edilen ve şeytanlaştırılan Müslüman imajını kullanarak hoşgörü, dinler arası diyalog gibi kılıklar 
altında “bizde sizin seveceğiniz İslam var” diyerek şirin görünmeye çalışmaları ve kendi izzetlerini onların 
nezdinde aramalarıdır.  

Başka dinlerle İslam’ın ilişkisinin genel ilkeleri Kur’an ve sünnet çerçevesinde belirlenmiş ve tarih boyunca 
örnek uygulamalarla bugünlere taşınmıştır. Ehlikitap olarak kabul edilen din mensuplarıyla dinî özgürlük-
leri zedelemeden barış içinde yaşamak esastır. Ayrıca insanlığın faydasına olacak her işte ortak zeminde 
yardımlaşma ve dayanışma mümkündür. Ancak diyalog adına ortak bir dinî teoloji veya dinî kültür birliği 
oluşturma çabası kabul edilemez. Hele bunun için kelime-i tevhit parçalanarak Hz. Muhammedin risaleti 
görmezden gelinerek bir ilişki geliştirilemez. Böyle bir tutuma dini açıdan onay vermek mümkün değildir. 
İslam’ın mümini olmak ancak kelime-i tevhidin bütününe iman ve ikrar ile gerçekleşir.  

Kur’an ve sünneti öğretmek, temel ilkelerini ve ahlakını müminlere ve insanlara anlatmak elbette İslam’ın 
tebliğ ve irşat faaliyetlerindendir. Ancak bu faaliyeti bir güç ve çıkar ağına dönüştürmek, buradan dünyevi, 
siyasi ve ticari bir yapı oluşturmak, her türlü kirli ilişkiye açık hâle getirmek, İslam’ın evrensel ilkeleri ile 
bağdaşmaz. Din adına çıkar elde etmenin ve nüfuz oluşturmanın tasvip edilecek herhangi bir dinî temeli 
olmadığı gibi bu tür yapılara karşı duruş sergilemek hem ahlaki hem de İslami bir sorumluluktur. 

İslam’da tebliğ ve irşat faaliyetinde davet Allah’a ve Hz. Peygamberin yolunadır. Allah adına kişilere davet 
edilmez. Allah ile insanları aldatarak kulları kulluğa çağırmak en büyük zulümdür. Hiç kimse aklını, ira-
desini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Hâlıka isyan konusunda mahluka itaat olmaz. Din adına, 
Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapılar İslam’a taban tabana zıttır. Bu tür 
yapılar, tarih boyunca İslam toplumlarında makes bulmamıştır.

Uzun yıllardır varlığı bilinen ve her türlü yolu kendi emelleri için mübah gören, dini ve dinî duyguları 
istismar eden; bu duygularla milletimizin zekâtını, sadakasını, infakını ve evlatlarını çalan, dinimizin te-
mel değerlerini ve kavramlarını gasbeden, her türlü gayriislami ve gayriahlaki tutum ve davranışlarla fitne, 
fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkân devşiren, devletin tüm yapılarına sirayet ederek milletin 
geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ 
terör örgütünü dinî bir yapı olarak görmek mümkün değildir. Bu örgütün elebaşını da din âlimi ve dinî 
rehber olarak kabul etmek mümkün değildir. Örgüt elebaşlarını imam, kendisini de kâinat imamı olarak 
isimlendiren bu kişi ‘bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür’ hükmünce muamele görmelidir. Bir 
gecede topyekûn millete bomba yağdıran, masum insanları katleden bir örgütün ne İslam’la ne de insanlıkla 
bir ilişkisi olamaz. 

Ülkemizin ilahiyat birikimi ile Başkanlığımızın tecrübesini buluşturmak, yaşadığımız bu elim hadiseden 
dersler çıkartmak, dini istismar eden bu ve benzeri yapılara karşı gerekli tedbirleri almak, din hizmetleri, 
din eğitimi ve din öğretimi alanında başta hukuki düzenlemeler olmak üzere mevcut eksiklikleri tespit et-
mek ve buna göre atmamız gereken adımları belirlemek, ilahiyat ve Diyanet camiası olarak üzerimize düşeni 
yapmak, insan yetiştirme mekanizmalarımızı yeni baştan gözden geçirmek, topluma sağlıklı din eğitimi su-
nulmasını sağlamak, dinî-hayri ve sosyal hizmetlerin sunulmasında İslam’ın evrensel ilkelerine göre hareket 
edilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak ehemmiyet arz eden konulardır. 

Açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye’yi bütün boyutlarıyla kavrama ve ele geçirme iddiasındaki bu örgüt 
karşısında dini ve akademik suskunluğun bir açıklaması yoktur. Bu konuda gerek Diyanet camiasının ge-
rekse ilahiyat fakültelerindeki akademik faaliyetlerin gözden geçirilmesi aciliyet kesbetmektedir. Öte yan-
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dan Başkanlık olarak varlığını din istismarına ve bu milletin bekasını sonlandırmaya adamış bu terör örgütü 
hakkında her türlü derinlikli araştırma ve düzenlemeyi bir an önce yapmamız bir zarurettir.

En önemli hususlardan bir tanesi de ister din ve diyanetini öğrenme ve hayırlı hizmetlere omuz verme 
gayretinde olsun isterse dine ve maneviyata mesafeli ve hatta muhalif olsun gençlerimizin bu travmatik ge-
lişmeler sonunda din ve maneviyat konusunda içine sürüklenebilecekleri nihilizmin büyüklüğünü görmek 
ve anlamak gerekmektedir. 

Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırının genç nesillerin maneviyatını derin bir buna-
lıma, buhrana ve çıkmaza sürükleme potansiyelini bertaraf etmek ilahî bir sorumluluk olarak omuzlarımıza 
yüklenmiş bulunmaktadır. Gençler, kendilerine dinî nasihatlerde bulunan insanlara bundan sonra nasıl 
güvenebileceklerdir? Onlara inanmakla içine düşürüldükleri hüsran ve umutsuzluğun anaforunda bu gen-
cecik yüreklerin içine sürüklenmeleri muhtemel nihilizmden onları koruyarak İslam’ın tertemiz bir barış, 
adalet, kardeşlik ve yüksek ahlak çağrısı olduğuna bu gençler neden ve nasıl inanacaklardır? Bu gayyadan 
gençlerimizi hangi iman, hangi güvenilirlik ve hangi şevkle koruyabileceğiz? Bu gençlerimizi bunalımdan, 
buhrandan nihilizmin girdabından kurtararak İslam’ın yüce hakikatlerine ulaştırma yolunda gerçekleştire-
ceğimiz olağanüstü din şûrası kararları bize yol gösterici olacaktır.  

Yaşadıklarımızın sıcaklığı içinde verilen tepkilerin ardından şimdi serinkanlılıkla düşünme zamanıdır. Ö-
nümüzdeki sürecin içinden çıkılamayacak bir fitneye dönüşmemesi için sağduyu ve aklıselime muhtaç 
olduğumuz izahtan varestedir. Milletimizin bu soylu direnişi yüksek bir adalet ile taçlandırıldığı takdirde 
tarihteki yerini alacaktır. İntikamla değil ancak adaletle bu sürecin üstesinden gelinebilir. İnanıyorum ki 
barındırdığı istişare ve tefekkür gücüyle din şûrası hepimize umut, itidal, feraset ve hakkaniyet aşılayacaktır. 

Yarınlarımızın, bugünlerimizden çok daha güzel olacağına dair inancımızı ifade etmek istiyorum. Allah’a 
sonsuz hamd olsun ki, bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şüheda evladıdır. Bu ezanlar, 
bu salalar İslam’ın şiarıdır. Bu dinin, tek bir harfi bile değişmeyen bir kitabı vardır. Bu dinin, en güzel ör-
nek olma vasfına sahip bir peygamberi vardır. Allah’ın bize verdiği bir akıl, bir kalp vardır. Bizim değişmez 
değerlerimiz, 14 asırlık engin tecrübemiz vardır.

Darbe karşısında şecaat ve izzetle gösterdiğiniz liderliğe ben de milletimiz adına, o meşum gece gözyaşlarıyla 
sala okuyan binlerce din görevlimiz ve cami cemaati adına derin şükranlarımızı ifade ediyorum. Olağanüstü 
toplanan bu şûrada birbirinden değerli âlim ve hocalarımız adına diyebilirim ki, millet olarak yaşadığımız 
felaketten istikbalimiz adına büyük hayırlar doğacaktır. Karanlığa açılan bir ihanet kapısı açılmamak üzere 
kapanmıştır. Allah sizden ve milletimizden razı olsun. Emin olunuz ki, Allah’ın dini adına bütün insanlığa 
karşı kendini sorumlu gören bu milletin göğsü iman dolu evlatları bu ihanet yarasını da hızla saracaktır. 

Dinimiz, diyanetimiz, mukaddesatımız, milletimiz yara almadan kula kulluğu reddeden ve yalnız Allah’a 
kulluk eden nesillerin elinden tutmaya, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Top-
lum olarak birbirimizin hukukunu daha çok koruyacak ve birbirimize daha çok sahip çıkacağız. Dinî duygu 
ve dinî düşünceyi istismar eden FETÖ ve başka örgütlerin çaldığı bütün ıstılahlarımızı, değerlerimizi, ev-
latlarımızı geri alacağız. Terör örgütlerine verilecek tek bir Müslüman evladı yoktur, olamaz. İslam’ın de-
ğişmez yolundan istikamet üzere yürüyeceğiz.  Her türlü aşırılıktan, ifrattan tefritten ve batıni yorumlardan 
uzak, Kur’an ve sünnet-i seniyye ile orta yolu esas alan İslami hayatımız zayıflamadan, solmadan yolumuzu 
aydınlatmaya devam edecektir.  Allah bizi ve bütün insanlığı orta yoldan, istikametten ayırmasın.

Sözlerime son verirken aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan muhafaza 
etmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize 
ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara fırsat vermesin. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını 
sarsacak her türlü dâhili ve harici fitneden bizleri halas eylesin. Şûramızı hayırlara vesile kılsın. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 3-4 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Din Şûrası’nda yaptığı 
açılış konuşmasıdır.
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GÜNDEM

Başlangıçta örgütün iç yüzünü kavrayamadan sırf İslam’a hizmet 
aşkı ve heyecanıyla bir şekilde bu hareketin içine dâhil olmuş 
gençlerin artık bu küresel mefsedet hareketinin geldiği noktayı 

görmeleri ve bir an önce bu fesat hareketinden uzaklaşarak 
hiç olmazsa daha fazla vebale girmekten kurtulmaları Ahiret 

yurtlarını kurtarmak bakımından zaruridir.



İslam dininin sahibi Yüce 
Allah’tır. Hz. Peygamber Yüce 
Allah’ın koyduğu bu dini tebliğ 
etmiş ve onun hayata nasıl ge-
çirileceğini bizzat yaşayarak ve 
açıklayarak insanlara göstermiş-
tir. Buna göre dinî hükümlerin 
ve dinî hakikatlerin kaynağı Allah 
ve O’nun kutlu elçisidir. Peygam-
berin dışında hiç kimse hatadan 
korunmuş değildir. Kim olursa 
olsun peygamberlerin haricinde 
bütün insanlar hata yapabilir ve 
yanlışa düşebilir. Herhangi bir 
kişi hakikatin yerine konamaz 
ve hakikatin yegâne temsilcisi ve 
ölçüsü olarak kabul edilemez. İs-
lam âlimlerinin içtihatları, kitap, 
sünnet, icma ve kıyas gibi temel 
deliller ışığında doğruya ulaşma 
çabasından başka bir şey değildir. 
İslam tarihi boyunca en büyük 
müçtehitler dahi ne kendilerini 

hakikatin yegâne temsilcisi gör-
müşler ne de onlara tabi olan mü-
minler böyle bir yanlışa sürüklen-
mişlerdir.

Bu temel İslami gerçeği göz ardı 
ederek herhangi bir insanı, dinin 
kaynağı gibi görmek, onun hata 
etmeyeceğine inanmak ve onun 
söylediği her şeyi tereddütsüz 
kabul edebilecek bir inanca sahip 
olmak, sapkın bir din anlayışıdır. 
Böyle bir inanç, İslam’ın özüne 
aykırıdır ve tashihe muhtaç bir 
iman sorunudur. 

Müslümanın iradesini ve aklı-
nı başkalarının emrine vermesi 
kadar İslam’ın ruhuna aykırı bir 
tutum ve davranış düşünülemez. 
İslam’ın temel kaynakları ve refe-
ransları vardır. Kıyamet gününde 
hiçbir kimse bir başkasının güna-
hını çekecek değildir. 

Bizi Aldatan 
Bizden Değildir

Dr. Ekrem KELEŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı



G Ü N D E M

DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 201610

Herhangi bir Müslüman, İslam’ın 
bu temel gerçeğine aykırı bir şe-
kilde hareket etmeye başladığı 
takdirde yolunu şaşırır, kaçınıl-
maz bir şekilde birtakım hatalara 
düşer ve yanlış yönelişler içine 
girer. Bireysel olarak bu tür ha-
talara düşenler, bu inançları se-
bebiyle kendileri zarar görseler 
de bu zararın etkisi kendileri ile 
sınırlı kalabilir. Ancak herhangi 
bir topluluk veya hareket, böyle 
temel bir yanlışın içine düştüğü 
takdirde onun zararı ve tahribatı 
topluluğun veya hareketin bü-
yüklüğü ve yaygınlığı oranında 
büyük ve ağır olur. Öyle ki bazen 

toplumda madden ve manen te-
lafisi imkânsız büyük yıkımlara 
yol açabilir. 
Arka planını stratejistlere bıraka-
rak belirtelim ki önceleri halkın 
ifadesiyle ‘Gülen Hareketi’ kendi 
mensuplarının deyimiyle ‘Hizmet 
Hareketi’ adıyla organize olan ce-
maat, gelinen son nokta itibarıyla 
‘Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
adıyla tescil edilmiştir. Bu ha-
reketin, yukarıda bahsettiğimiz 
temel İslami yaklaşım açısından 
büyük bir yanlışa sürüklendiği 
görülmektedir. Çünkü cemaatin 
müntesipleri, hareketin lideri-
ni hakikatin yegâne kaynağı ve 
temsilcisi olarak görür ve buna 
inanır hâle gelmiştir. Müntesiple-
rin böyle bir inanca sahip olma-
sı nedeniyle faaliyetlerinin nasıl 
büyük bir yıkıma yol açabilece-
ğinin en somut delili, ülkemizi 
neredeyse uçuruma sürüklemek 
üzere iken halk tarafından önle-
nen darbe girişimidir. Hareketin 
hacmi göz önüne alınınca ortaya 
çıkan tahribatın büyüklüğünün 
hangi boyutlara ulaşabileceğini 
kestirmek zor olmaz.  
İslam’ın temel ilkelerine göre 
Hâlıka isyan olan yerde mahlu-
ka itaat edilmez. Müslüman ön-
derlere itaat de bu çerçevede ele 
alınır. İşte böyle bir noktada sırf 
liderine, şeyhine veya önderine 
itaat uğruna kişinin Yüce Allah’ın 
açık emir ve yasaklarını çiğneme-
si İslam’la bağdaşmaz. Liderine 
veya şeyhine itaat uğruna Yüce 
Allah’ın emir ve yasaklarını ih-
lal etmek İslami yoldan açık bir 
sapmadır. Nitekim bu sapmanın 
pek çok örneği artık gözden ka-
çırılamayacak boyutlarda ortaya 
çıkmıştır.
Hedefe ulaşmak adına gizlilik 
üzerine bina edilen bir iman 

‘Gülen Hareketi’ 
kendi mensuplarının 
deyimiyle ‘Hizmet 
Hareketi’ adıyla 
organize olan 
cemaat, gelinen 
son nokta itibarıyla 
‘Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) 
adıyla tescil 
edilmiştir. 
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anlayışı, Müslüman kimliğin 
gizlenmesi, tedbir adı altında ta-
kiyyenin benimsenmesi, İslam’ın 
özüne ve ruhuna uygun değil-
dir. Aynı şekilde davaya hizmet 
için hile yapmak, tuzak kurmak, 
aldatmak, kandırmak, komplo 
yöntemlerine başvurmak,  özel 
hayatın dokunulmazlığını ihlal, 
hatta yalan ve iftiraya başvur-
mak gibi gayriahlaki söz, fiil ve 
davranışlar,  dini kötü emellere 
araç hâle getirmekten başka bir 
şey değildir. Hedefe ulaşma adına 
bir defa dinin emir ve yasakları 
ihlal edilmeye başlandı mı artık 
bu durum, zamanla o hareketin 
mensupları arasında doğal karşı-
lanmaya başlar, bireyler ve top-
lum açısından telafisi imkânsız 
maddi, manevi hasarlara yol açar. 
Bu husustaki en tipik örnekler-
den biri, harekete mensup insan-
ları tanıyanların şahit oldukları 
şu tablodur: Başörtüsünün ya-
saklandığı dönemde liderlerinin 
emrini âdeta Yüce Allah’ın em-
rinin üstünde tutarcasına bir ge-
cede başını açan hanım görevli-
ler… Hatta hiçbir zorlayıcı sebep 
olmamasına karşın kendilerine 
ait dershanelerde dahi istemeye 
istemeye emre uymak için başını 
açan öğretmen hanımlar… Sonra 
başörtüsü yasağı ortadan kalkma-
sına rağmen başını örtmek için 
yine Allah’ın emrini âdeta bir ke-
nara bırakarak liderlerinden emir 
bekleyen hanım görevliler… Ha-
reket mensuplarında İslam’ın te-
mel ilkeleriyle bağdaşmayan bu 
tür davranışların varlığı yaygın 
bir şekilde bilinmektedir.  
Bir Müslümanın en önemli ahlaki 
vasfı güvenilir olmasıdır. Müslü-
man her şeyden önce güven ve-
ren insandır. Nitekim ‘mümin’ 
kelimesi, iman/tasdik anlamının 
yanında ‘güven veren’ anlamına 

da gelmektedir. Bu hususta en 
güzel örnek, içinde yaşadığı top-
lumda ‘Muhammed el-Emin’ ola-
rak anılan ve en azılı düşmanları-
nın bile emin oluşunda tereddüt 
ortaya koyamadıkları kâinatın 
Efendisidir. 
İmanını, inancını ve İslami kim-
liğini gizlemekle kalmayıp bunu 
daha ileri götürerek İslam’ın emir 
ve yasaklarını açıkça ihlal edebi-
len bir Müslüman imajını, esasen 
herkese güven vermesi gereken 
ve her daim hakkında ‘O söylü-
yorsa doğrudur’ denilmesi icap 
eden ideal mümin kişiliği ile bağ-
daştırmak mümkün değildir. İs-
lami görünüm altında yola çıkıp 
ulaşılmak istenen fasit birtakım 
hedefler uğruna harcanmayacak 
dinî değer bırakmamak, çok ağır 
bir vebaldir. 
Olduğundan farklı görünme an-
layışı, mümin insanlara güveni 
yerle bir eder. Sözüne ve eylem-
lerine güvenilmez bir Müslüman 
imajının oluşmasına yol açar. 
Böyle bir tablo, Müslüman kim-
liğinde büyük bir hasar meydana 
getirir. Müminin sözüne güvenil-
meyen bir insan hâline gelmesi 
ne kadar acıklı bir durumdur! 
Mümin olmasına rağmen ken-
disine güvenilemeyen bir insan 
görüntüsü ortaya koyan herhangi 
bir kişinin, temsil ettiği yüce dine 
vereceği zarar çok büyüktür. Ki-
şisel düzeyde bu böyle iken İslam 
şiarıyla ve iddiasıyla ortaya çık-
mış birtakım hareketlerin men-
suplarında böyle bir görüntünün 
yaygınlaşması, aslında en baştan 
o hareketi İslami olmaktan çıka-
ran önemli bir gösterge olarak 
değerlendirilebilir. 
Soruları çalarak başkalarının hak-
kını gasp edip devlet görevlerine 
kendi taraftarlarını getirme şek-

linde ortaya konan tablo sıradan 
bir hırsızlık olayı değildir.  Bu 
tablo, en başta emanete hıyanet 
olmak üzere, kul haklarının ih-
lali, fitne, fesat, insanların gelece-
ğini çalma, görevlendirmelerdeki 
liyakat ve ehliyet ilkelerini zede-
lemek suretiyle toplumun gelece-
ğini karartma, kendilerine men-
sup olmayan insanların ötekileş-
tirilmesi gibi pek çok ağır vebali 
bünyesinde barındırmaktadır. 
Kırk yıldır milletin hayır potansi-
yelinin en büyük kısmını, yönel-
diği fasit bir hedef uğruna heba 
eden bu hareket, ülkemizin en 
büyük sermayesi olan genç insan 
potansiyelini de birtakım karan-
lık güçlerin emperyalist emel-
lerinin hizmetine sunmak sure-
tiyle yüzbinlerce gencin hayalini 
çalmış ve onları büyük bir hayal 
kırıklığına sürüklemiştir. 
Bu hâliyle söz konusu hareket, 
yalnızca küresel bir fesat hare-
ketine dönüşmüştür. Ülkemiz-
deki tahribatın yanında Avrasya 
ve Afrika’daki İslami uyanışın 
küresel sömürünün aracı hâline 
getirilmesi son derece üzücüdür. 
Tamamen iyi niyetlerle ve hizmet 
gayesiyle bu harekete dâhil olan 
nice genç artık küresel sömürü-
nün yeni sürümünün hizmetine 
girmiştir.
Son olarak şunu ifade etmek ye-
rinde olacaktır: Başlangıçta ör-
gütün iç yüzünü kavrayamadan 
sırf İslam’a hizmet aşkı ve heye-
canıyla bir şekilde bu hareketin 
içine dâhil olmuş gençlerin artık 
bu küresel mefsedet hareketinin 
geldiği noktayı görmeleri ve bir 
an önce bu fesat hareketinden u-
zaklaşarak hiç olmazsa daha fazla 
vebale girmekten kurtulmaları 
ahiret yurtlarını kurtarmak bakı-
mından zaruridir.  
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Yaşadıklarımızın 
ışığında millet 
üzerine tefekkür 
etmek, bu kuvvet 
pınarından layıkıyla 
faydalanmamızı 
kolaylaştıracaktır.
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Türk milleti yeniden ateşle im-
tihan ediliyor. Cenab-ı Allah’ın 
yardımı ve kahraman dedeleri-
mizin cansiperane fedakârlıkları 
sayesinde büyük bir yeryüzü 
yangınından kurtararak bugünle-
re taşıdığımız Türkiyemiz, belirli 
açılardan yüzyıl önce yaşadıkla-
rımıza benzeyen tehditlerle kar-
şı karşıya. Küre ölçeğinde hayli 
zamandır ekilen kin ve nefret 
tohumlarının en kanlı meyve-
lerini vermeye başladıkları bir 
dünyada, cehenneme çevrilen bir 
coğrafyanın ortasındayız. Büyük 
güçler arasında basamak basa-
mak yükselen gerilim ve rekabet, 
sınırlarımızın hemen dibindeki 
çatışmaların çehresini değişti-
riyor. Neredeyse tüm önemli 
devletlerin şu ya da bu büyük-
lükteki askerî unsurları, değişik 
vesilelerle etrafımızdaki bölge-
lerde mevzileniyor. Bu yüzden; 
PKK, DHKPC, DAEŞ, FETÖ... 
Etnik ve dinî motifli terörün türlü 
biçimlerinin art arda can evimize 
nişan alışları bir tesadüfün eseri 
değil.

Tarih bir kez daha makas değişti-
rirken geleceğimize kasteden bu 
dev fitne dalgasını bertaraf ede-
bilmek için “millet olma şuuru” 
gibi manevi direnç kaynakları-
mızdan beslenmeye muhtacız. 
Yaşadıklarımızın ışığında millet 
üzerine tefekkür etmek, bu kuv-
vet pınarından layıkıyla faydalan-
mamızı kolaylaştıracaktır.

“Milleti” anlamak için yürütülen 
çalışmalar ve yapılan akademik 
tartışmalar muazzam bir literatür 
oluşturuyor. Bu ummanı kulaç-
lamaya başlayanlar, kısa sürede 
şunu fark ederler. Kütüphane 
raflarını dolduran binlerce cilt, 
bir temel soru etrafında kaleme 
alınmıştır: “Tek tek fertler, nasıl 
millet ölçeğinde ‘biz’ şuuruyla 

birbirlerine bağlanırlar?” Buna 
verilen en önemli cevaplardan 
biri; Türkiyemizi darbe terörüne 
karşı kenetleyen birlik ruhuna 
benzer örneklere dayanır. Büyük 
buhranlar, milletleri doğuran 
ana rahmidir. 15 Temmuz gece-
si tesadüf eseri yan yana gelmiş 
yığınlar değil de “biz şuuruna” 
sahip bir millet olduğumuz için 
ufkumuza çöken karanlığa tes-
lim olmadık. Omuz omuza veri-
len bu mücadelenin hatıraları da 
“biz şuurumuzu” geleceğe taşıya-
cak yeni bir manevi enerji üreti-
yor. Yani, millet olduğumuz için 
tehditlere karşı ortak refleksler 
gösterebiliyoruz. Sergilediğimiz 
müşterek tavırların gönlümüze 
işlenen hatıraları sayesinde de 
millet kalabiliyoruz. 

Bu çift yönlü ilişkiyi daha iyi 
kavrayabilmek için yüz yıl önce 
lügatımıza giren bir kavramı ha-
tırlamalıyız: mefkûre. Büyük bu-
nalımlar mefkûrelere, mefkûreler 
de milletlere hayat veriyor. Bize, 
mefkûrelerin tıpkı 15 Temmuz 
gecesi ve sonrasındakiler gibi 
“galeyanlı toplantılarda” doğdu-
ğunu ve millete “ruh üflediğini” 
Gökalp göstermiştir. Rahmetli 
Nevzat Kösoğlu, bu düşünceyi 
şu şekilde ifade eder: “Bir mil-
let büyük bir felakete uğradığı, 
varlığı tehlikeye düştüğü zaman 
ferdî şahsiyetler silinir, herkesin 
ruhunda millî şahsiyet yaşar... 
...Felaketler kalpleri birleştirir, 
tek yürek yapar; bundan mefkûre 
doğar ve daha sonra dal-budak 
salar, çiçeklenir, yeni kurumlar 
oluşturur.” 

Büyük tehlikelerin tetiklediği he-
yecanlı toplantılar, gündelik ha-
yatın ve yıpratıcı siyasi kavgaların 
parçalayıp dağıttığı insanları, ye-
niden güçlü duygularla kenetlen-
miş bir millet hâline getirebilir. 

Böyle zamanlarda fertler, arala-
rındaki ortak bağları hissederler 
ve benliklerinin derinliklerinden 
kopan coşkuyla bir milletin evla-
dı olduklarını idrak ederler.

Yeni bir mefkûrenin doğuşu için 
gerekli böyle bir enerji, darbe te-
rörünün tetiklediği, Anadolu’nun 
en ücra bölgelerine kadar yayı-
lan gösterilerde kendisini açığa 
vuruyor. Gelip-geçici olmaması, 
toplumsal dokumuz ve kurum-
larımızdaki tahribatın tamirini 
kolaylaştırarak kalıcı sonuçlar 
doğurması bazı faktörlere bağ-
lı. Bunların başında da “millet 
mefkûresinin” doğru anlaşılması, 
ne olduğu kadar ne olmadığının 
da iyi bilinmesi geliyor.

Millet, birbirlerini “eşit onurda” 
kabul eden insanların kader or-
taklığıdır. Milleti var eden objek-
tif unsurlara dair listelerde sırala-
nan dil, din, tarih ve kültür gibi 
unsurların hepsi, bu neticenin 
sağlanmasına hizmet ettikleri öl-
çüde “millet mefkûresi” bakımın-
dan değerlidirler. Ancak örneğin 
kelimeler, gönülleri birleştirmek 
yerine komşuyu komşudan ayı-
ran nefret ideolojilerinin emrinde 
birer savaş aracına dönüşmüş-
lerse aynı dili konuşmak millet 
olmamıza yetmez. Yahut, mu-
kaddes dinimizin yüce ilkeleri, 
yüzünü aynı kıbleye çeviren in-
sanlar arasına husumet sokmak 
için tahrif ediliyorsa, sadece la-
fızda kalan dindaşlığımız millet 
olmamızı sağlamaz. Uzun asırlar 
boyunca aynı devletin çatısı al-
tında yaşayarak ürettiğimiz müş-
terek tarihin hatıraları, sürekli 
kavgaların malzemesine dönüş-
türülüyorsa millet olmanın huzu-
runu yüreklerimizde hissedeme-
yiz. Söz konusu durum, köken ve 
akrabalık bağlarımız bakımından 
da geçerlidir. Bu yönüyle millet, 
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her gün farklı kesimlerden millet-
taşlarımızla kurduğumuz ilişkiler 
esnasında yenilenen gündelik bir 
referandumdur. Birliğimizi ve 
istikbale beraberce yürüme ira-
demizi, karşılıklı olarak sergiledi-
ğimiz tavırlarla her gün yeniden 
oylarız.

Türk milleti mefkûresine saldıran 
farklı renklerdeki terör örgütleri, 
ideolojik tuzaklarını işaret etti-
ğimiz noktalar üzerine kuruyor-
lar. Bunlarla layıkıyla mücadele 
edebilmek için bölücü ve yıkıcı 
unsurların yaslandıkları zihniyet 
dünyalarını doğru tahlil edebil-
meliyiz.

Ayrılıkçı terör örgütleri, millet 
çatısı altındaki zenginliklerimiz 
olan etnik kimlikleri çatışma se-
bebi hâline getirmeye çalışıyorlar. 
Millet, farklılıklarımızla ortaklık-
larımızı uyum içinde tutarak bize 
barış, zenginlik ve huzur dolu bir 
dünyanın kapılarını açar. Millet 
hayatı, komşularımızla etnik kö-
kenlerini tehdit saymadan ilişki 
kurmamızı temin eder. Devlet 
dairesinde karşımıza çıkan görev-
linin, çarşıda alışveriş yaptığımız 
esnafın kökenini merak etmeyiz. 
Millet hayatı, okullardan kışlala-
ra çok geniş bir sosyal kurumlar 
yelpazesi içinde bizi buluşturur. 
Yalnızca doğduğumuz yörede 
değil, vatanımızın her yerinde 
“evimizde” hissetmemizi sağlar. 
Büyük bir ekonominin ve güvenli 
bir ülkenin nimetlerini önümüze 
koyar. Üstelik millet, küreselleş-
me süreçlerinde görüldüğü gibi, 
dış dünyadan gelen tahrip edici 
etkilere karşı bir dalgakıran rolü 
üstlenerek etnik kimliklerin ve 
kültürlerin varlıklarını sürdür-
melerini de kolaylaştırır. Millet 
hayatı, dışarıya karşı bu koruma 
işlevini ifa edip beşerî çoğulculu-

ğu desteklerken, içeride de etnik 
kimlikleri millet mefkûresiyle ve 
birbirleriyle temasa sokarak ortak 
renklere boyar ve ‘saçaklandırır’. 
Ortak renklere boyanma; va-
tan toprakları üzerindeki ailevi, 
sosyal, ekonomik, siyasi ilişkiler 
ağının, aynı müesseselerle uzun 
müddet sürdürülen etkileşimin, 
paylaşılan acılar ve mutluluklar 
tarafından asırlar boyunca inşa 
edilen tarihî hafızanın sonucu-
dur. Saçaklanma, millet hayatı 
içerisinde ortak renklere boyan-
ma süreci esnasında gerçekleşir. 
Millet çatısı altında muhtelif et-
nik aidiyetlerden insanlar, bir-
birleriyle yoğun temas imkânı 
bulurlar. Etnik gruplar, diğer 
kesimlerle temas ettikleri nokta-
larda köprü işlevi gören saçaklar 
geliştirmeye başlarlar. Bu süreç, 
etnisitelerin mahiyetini de de-
ğiştirir. Zamanla, etnik grupların 
değişik ülkelerde ayrı millet ha-
yatları yaşayan mensupları ara-
sındaki farklılaşma ileri düzeylere 
ulaşır. Değişik etnik kökenlerden 
gelmekle birlikte aynı millet ha-
yatının paydaşı olanlar ise birbir-

lerine yakınlaşırlar. Milletdaşlık, 
etnik aidiyetin gücünü aşan bir 
mensubiyet şuuru üretir.

Ayrılıkçılık, etnik kimlikleri millî 
kimliğin ve diğer etnik kimlik-
lerin “rakibi” hâline getirmek 
suretiyle bu dengeleri değiştir-
meyi, uyumu bozmayı hedefler. 
Böylelikle de çatışmaların önü-
nü açar. Bu yüzden, Türk mille-
ti mefkûresi bakımından mesele 
teşkil eden husus, etnik çeşitlili-
ğin doğal kültürel tezahürleri de-
ğil, etnik aidiyetlerin diğer etnik 
kimliklerle ve millî aidiyetle ya-
rıştırılması, birbirleriyle zıtlık 
ilişkisi esasında konumlandırıl-
masıdır. Bu tehlikeyi, dikkatleri 
sürekli etnik farklılıklara çeke-
rek değil, işlevi bizi birbirimize 
kenetlemek olan millî kimlik ve 
kültürümüzü güçlendirip kamu 
hayatında vurgulayarak aşabili-
riz. İşaret ettiğimiz hususun an-
laşılması hayati derecede önem-
lidir. Aksi takdirde; Türkmen, 
Kürt, Çerkes, Arap vb etnisitele-
rin doğal kültürel hususiyetleri 
bahane edilerek birbirlerinin ve 
Türk milleti mefkûresinin rakip-
lerine dönüştürülüp çatışmaya 
itilmeleri engellenemeyecektir. 

Türkiyemizi hedef alan diğer 
büyük tehdidin, dinî motifli te-
rörün muhtelif renkleri arasında 
farklılıklar bulunsa da, iki temel 
ortak nokta dikkatlerden kaç-
mıyor. Bunlardan ilki, dinî gru-
bun kendisini radikal biçimde 
‘milletin’ dışında ve üstünde ta-
rif etmesidir. Yukarıda önemine 
işaret ettiğimiz “eşit onura sahip 
sayılma”, cemaatin/örgütün yal-
nızca iç ilişkileriyle sınırlanmak-
ta, geniş halk kesimleri ise ya 
kurtarılacak ya da kurtulunacak 
yığınlar olarak görülmektedir. 
DAİŞ gibi örneklerde bu tutum, 

Sırtını, ay yıldızın 
gölgesinde “eşit 
onura sahip” 
mutlu insanlara 
dayayan bir 
geleceğe yürümek 
istiyorsak, millet 
olmanın değerini, 
tarih şuuru ve 
vatan sevgisinin 
önemini ruh 
hafızasına kazımış 
bir dindarlığın 
desteğine de 
muhtacız.
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örgüt ideolojisinin merkezine 
açıkça yerleştirilmektedir. Örgü-
tün doğru saydığı biçimde inanıp 
yaşamayanlar tekfir edilirken, 
farklı inançların mensuplarını da 
ortak kader duygusu etrafında 
birleşmeye çağıran millet anlayışı 
şiddetle reddedilmektedir. Grup 
içinde kullandıkları dili dışında-
kinden ayrıştıran cemaatlerde ise 
durum daha karmaşıktır. Kitlele-
re hitap edilirken başvurulan son 
derece kuşatıcı ve hoşgörülü yak-
laşım tarzı, çekirdekteki münte-
sipler arasında yerini seçilmişlik 
inancına bırakır. Buna göre, yoz-
laşmış kabul edilen kitleler ken-
dilerine uzanacak seçilmiş elleri 
beklemektedir. Grup içi motivas-
yonu yüksek tutan bu söylem, 
dış dünyayla ilişkiler çatışmalı 
bir karakter kazandığında güçlü 
düşmanlık duyguları üretebilir. 
15 Temmuz gecesi, sivilleri mer-
hametsizce tarayan gözü dönmüş 
terörü anlamaya çalışırken bu 
hususu gözden kaçırmamamız 
gerekiyor. Sokaklarda ölüm ku-
san namlular, ateş ettiklerinin 
kendileriyle eşit onura sahip mil-
lettaşları olduğuna inansalardı 
Türkiyemizi derinden sarsan bu 
cinayetlere kalkışabilirler miydi?

İkinci ortak nokta ise din duy-
gusunun dünyevi zenginleşme 
amacıyla istismarıdır. Kur’an-ı 
Kerim’de açıkça lanetlenen bu 
kötülük, tarih boyunca sık sık 
karşımıza çıkar. 12. yüzyılda ya-
şayan Hoca Ahmet Yesevi,  Hik-
metler’inde yüce dinimizi şahsi 
menfaatleri için kullanan “ahir 
zaman şeyhleri”nden şikayetçidir. 
18. yüzyılın başında ünlü tarihçi 
Naima, Devlet-i Aliyye’nin başına 
musallat olan belaları anlatırken, 
İslam’ı dünyevi emellerine alet 
eden, züht ve takvayı mal topla-
ma aracına dönüştüren düzen-
bazların şerrinden Allah’a sığınır. 
İnsanlığın hafızasında benzerleri 
derin yer etmiş dersleri, yaşadığı-
mız acı tecrübelerle bir kez daha 
idrak ediyoruz. Dindar gençler 
yetiştirmek gerekçesiyle kurulan 
dayanışma ağlarının ticari zen-
ginleşme ile bürokratik ve siyasi 
kudret devşirme vasıtalarına dö-
nüşümü, dehşet verici sonuçlar 
doğuruyor. Biriken gücü koruma 
ve arttırma motivasyonunun tah-
rik ettiği kavgalar, meyvesi darbe 
terörü olan nefret bataklıkları 
üretiyor. Bu sebeple, FETÖ’ye 
giden sürecin samimiyetle tahlil 
edilmesi, gelecekte benzer faci-
aların tekrarlanmaması için ya-

pılması gerekenler listesinin ön 
sıralarında yer alıyor.

Son olarak, şu gerçeklerin altını 
bir kez daha çizmek istiyorum. 
Türkiyemiz’in ufkunda biriken 
kara bulutların kolay dağılmaya-
cağı bir çağdayız. Arkası kesilme-
yen saldırılara karşı direncimizi 
arttırabilmek için elimize geçen 
millî bünyemizi kuvvetlendirme 
fırsatlarını iyi değerlendirmeliyiz. 
Bu açıdan bakabilirsek, sinemiz-
de derin yaralar açan 15 Tem-
muz sürecinin ortaya çıkardığı 
millî refleks ve enerji, bizi yeni 
bir mefkûre dönemine taşıya-
bilir, tahrip olan kurumlarımızı 
dünün yanlışlarından sıyrılarak 
onarmak için bir milat teşkil 
edebilir. Sırtını, ay yıldızın göl-
gesinde “eşit onura sahip” mutlu 
insanlara dayayan bir geleceğe 
yürümek istiyorsak, millet olma-
nın değerini, tarih şuuru ve vatan 
sevgisinin önemini ruh hafızasına 
kazımış bir dindarlığın desteğine 
de muhtacız. Suriye ve Irak’taki 
dehşetin, vatanını yitirenlerin her 
gün şahit olduğumuz çilelerinin 
Türkiyemiz’de tekrarını isteme-
diği için meydanları dolduran ge-
lincik denizi, bizi ümitvar olmaya 
davet ediyor...
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İnsanlık tarihine baktığımız zaman, tarih öncesi 
çağlardan itibaren insanların toplu şekilde ya-
şadıklarını görüyoruz. Gerek nesillerini devam 
ettirmek, gerek güvenlik ve gerekse ihtiyaçlarını 
karşılamak için böyle bir hayat tarzına mecbur-
dular. Hâliyle toplu yaşamanın ancak bir yöne-
tim sistemiyle mümkün olabileceğini gördüler. 
Bu idari sistemlerinin en ilkeli kabile yönetim-
lerinde görülür. Meşruiyetini de kan bağından 
alır. Dünyada nüfus arttıkça, insanların ihtiyaç-
ları fazlalaştıkça, kabilelerden müteşekkil şehir 
devletlerinin tarih sahnesine çıktıklarına şahit 
oluyoruz. Şehir merkezli devletlerin yerini ilk-
çağın son zaman dilimlerinde imparatorlukla-
rın aldığını görüyoruz. Bu sistem değişimleriyle 
beraber, yönetim anlayışında da değişimler ya-
şandı. Sistemin başında bir monark bulunsa da, 
yetki paylaşımları da güç odakları arasında tak-
sim edilerek sisteme entegre edilmiştir. 

Millî İradeye Karşı Diplomasi Aracı Olarak Kullanılan 
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Fransız ihtilalinden sonra, başta 
Avrupa olmak üzere ulus-devlet 
anlayışı fiiliyata geçince, hâliyle 
siyasal sistemler de bu yeni devlet 
anlayışına uygun hâle getirilmeye 
başlandı. Devletlerin yönetimi bir 
hanedanın tekelinden kurtarıla-
rak, ulusların iradesiyle oluşturu-
lan parlamenter sistemler hayata 
geçirildi. 
Avrupa’da sanayi devrimi ve tek-
nolojik gelişmeler gözle görülür 
bir gelişme gösterince Avrupa, 
tarihinde görmediği bir güce ve 
refaha kavuştu. Hâliyle Osmanlı 
aydınları ve üst bürokrasisinin 
dikkatleri de bu kıtaya çevrildi. 
Sanayi devrimini ıskalamış, tek-
nolojik gelişmeleri takip ede-
memiş bir imparatorluğun yeni 
nesilleri, Avrupa’nın bu geliş-
mişliğinin, kendi ülkelerinin 
ise geri kalmışlığının ana sebebi 
olarak siyasal sistemi gördüler. 
Tanzimat’la beraber bu anlayış, 
daha güçlü bir şekilde hissedil-
meye başlandı. 
Yönetimin dış müdahalelere 
açık hâle getirilmesi
Devlet’in Tanzimat’la başlayan 
yasa ve yönetimde yeni düzenle-
meler getirmesi, Batılı ülkelerin 
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine 
müdahalesini de kolaylaştırmış 
oldu. Batı’nın yardım edip örgüt-
lediği siyasal akımlar (Jön Türk-
ler, İttihatçılar), devletin yöne-
timindeki üst düzey bürokratlar 
artık rahatça Batı tarafından yön-
lendirilebiliyordu. 
Devlet bürokrasisinin siyasal 
bölünmelerle birbirleriyle mü-
cadele etmesi, hâliyle orduya 
da sıçradı. Abdülaziz’in katli, 
Abdülhamid’in tahttan indirilme-
sinin arkasında dış güçlerin ol-
duğu artık bugün tartışılmayacak 

derecede netleşmiştir. 

Batılı emperyal güçlerin, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu tasfiye etmek 
için siyasal kadroları yönlendir-
meleri, imparatorluk tabanını 
teşkil eden çeşitli dinî ve etnik 
toplulukları kışkırtmaları, artık 
vazgeçilmez diplomasi araçları 
hâline gelmişti kendileri için. 

Her taraftan su almaya başlayan 
imparatorluk gemisini de, Kuzey 
Afrika, Balkanlar, Yemen, Sarıka-
mış, Çanakkale darbeleriyle ba-
tırmayı başardılar. 

Koca bir imparatorluğun enkazı 
üzerinde, zar zor yeni bir dev-
let kurmaya muvaffak olduk. Bu 
yeni devleti, askerler kurmuştu. 
Gazi Paşa, İttihatçıların içinden 
geliyordu ve siyasete bulaşan as-

kerin bir imparatorluğun tasfi-
yesinde nasıl olumsuz bir rol oy-
nadığını bizzat içinde yaşayarak 
görmüştü. Bu nedenle ordu için-
de bu yönlü bir temizlik yaptı.
Bu önlemler neticesinde, 
1923’ten II. Dünya Savaşı’na ka-
dar, askerle siyasal sistem arasın-
da bir problem çıkmadı. Ancak 
II. Dünya Savaşı sonrası dünya 
yeniden dizayn edilince, biz de 
Batı paktı içerisinde yer almak 
mecburiyetinde kaldık. 
Çok partili sisteme geçişimiz, 
başta NATO olmak üzere Batı 
paktları içinde yer almamız, çe-
şitli askerî, siyasî ve ekonomik 
ilişkiler… ülkemizin bir kez daha 
dış diplomasi hamlelerine maruz 
kalmasını kaçınılmaz kıldı. Eko-
nomisi güçsüz, silah ve teknoloji 
üretemeyen bir ülke, hâliyle bu 
paktların güçlü ülkelerinin her 
türlü operasyonuna açık olacaktı. 
Batı’nın İslam dünyasında 
askerî darbeleri ve terörü 
diplomasi aracı olarak 
kullanması
Türkiye her ne kadar İslam dün-
yasıyla bağlarını koparsa da, si-
yasal ve kültürel anlamda Batı 
dünyasıyla entegre olmaya çalışsa 
da, tarihî ve kültürel genetiğini 
tabanda muhafaza ediyordu. Bu 
tarihî ve kültürel genetik ileride 
de İslam dünyasını etkileyebilir-
di. Bu olgu, Batılıların stratejik 
bilimsel değerlendirme merkez-
lerinin dikkatinden kaçmıyordu. 
Türkiye, II. Dünya Savaşı sonra-
sı, başta güvenlik ve ekonomik 
saiklerle Batı paktında yer almayı 
hedefleyince, başta ABD olmak 
üzere Batılı ülkelerin diploma-
tik operasyonlarına da açık hale 
geldi. Demokrat Parti’nin iktida-
ra gelişiyle bu merkezlerle ilişki-

Batılı emperyal 
güçlerin, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu 
tasfiye etmek için 
siyasal kadroları 
yönlendirmeleri, 
imparatorluk 
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eden çeşitli dinî ve 
etnik toplulukları 
kışkırtmaları, 
artık vazgeçilmez 
diplomasi araçları 
hâline gelmişti 
kendileri için. 
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ler daha da gelişti. Ekonomik ve 
askerî yardımlar sonucunda da 
Türkiye üzerinde etkin oldular. 
Türkiye’nin ekonomik alanda 
özellikle 1957’den sonra ihti-
yaç duyduğu, başta demir-çelik 
olmak üzere sanayi yatırımları 
için arayışlara girmesi, bu alanda 
ABD’den istediği desteği göreme-
mesi sonucu Sovyetlere yönelme-
si, Batılı güçleri harekete geçirdi. 
Batılı güçlerin 27 Mayıs cuntasına 
açıktan verdikleri desteğin sebebi 
de böylelikle açığa çıkmış oldu. 
Gerekli hazırlıklar yapıldı, alt-
yapı oluşturuldu ve 27 Mayıs 
1960 tarihinde bir cunta marife-
tiyle darbe yaptırıldı. Yıllar son-
ra bu darbenin finansmanının 
ABD olduğu ortaya çıktı. Türk 
Ordusu’nun tüm general kadrosu 
emekliye sevk edildi. Hedef, Türk 
Ordusu’nun komuta kademesin-
de hâlâ güçlü olan millî damardı. 
Hedef, bu millî damardan zayıf 
bir NATO ordusu yaratmaktı.
Bu tarihten itibaren Türkiye’de 
General Cumhurbaşkanları dö-
nemi başlatıldı. Darbenin lideri 
Cemal Gürsel’den sonra makamı-
na Genelkurmay Başkanı Cevdet 
Sunay oturdu. Onda sonra Ora-
miral Fahri Korutürk bu makamı 
işgal etti. 
Demokrat Parti iktidarıyla eği-
timin ülke çapında yaygınlaştı-
rılması, buna paralel olarak üni-
versitelerin çoğalması ve bunun 
neticesinde okuyan ve düşünen 
aydın bir neslin yetişmesi Batılı 
güçlerin dikkatlerinden kaçma-
dı. Bu, Batı için bir tehlikeydi. 
Bu neslin bertaraf edilmesi de, 
sağ-sol kamplaşması ve sonunda 
silahlı mücadele ve çatışmalar-
la başarıldı. Bu ortam oluşunca, 
düğmeye basıldı ve bir askerî 

darbe daha gerçekleştirildi. Ve 
son olarak da 12 Eylül 1980 dar-
besinin lideri Evren bu koltuğa 
oturdu.

Türkiye, kendi eliyle yetiştirdiği 
bir nesli, kendi elleriyle yok etti. 

12 Eylül 1980 darbesi sonrasın-
da, yeniden demokratik sistem 
işlemeye başlayınca Özal iktidara 
geldi. Özal, ikili ilişkileri iyi yürü-
terek Türkiye’nin önünü açmaya 
yöneldi. Ancak özellikle dış po-
litikadaki açılım (İslam dünyası 
ile) hayatına mal oldu. Arkasın-
dan yine aynı güçler tarafından 
planlanan ve desteklenen 28 Şu-
bat süreci geldi. 

1992 yılında Sovyetlerdeki ye-
niden yapılanma ve Varşova 
Paktı’nın dağılması sonucu, ABD 
başta olmak üzere egemen güç-
ler, İslam dünyasıyla alakayı daha 
da artırdı. Arap Baharı adı verilen 
süreçte Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
adeta bir kan deryasına dönüştü-
rüldü. Bu operasyonun diplomasi 
araçları ise dinî görünümlü terör 
örgütleri oldu. Batı’nın son 60 yıl-
dır İslam dünyasında yaptığı stra-

Ülkemiz bin yıllık 

tarihinin en büyük 

tehlikesini atlattı. 

Bu, normal bir 

askerî darbe değildi, 
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yönetenlere düşen, 

bu büyük şerri 

hayra dönüştürecek 

son derece hayati 

adımları hızla 

atmaktır. 
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tejik bilimsel çalışmaların %90’ı 
din sosyolojisi ve din psikolojisi 
alanındaydı. Merdiven altı din 
eğitiminin çemberinden geçen 
bir nesil, terör örgütleri formatına 
çevrildi ve kullanılmaya başlandı. 
Malzemesi bizim coğrafyamızdan 
devşirilen ancak Batı tarafından 
formatlanıp, sevk ve idare edilen 
bu terör örgütleri üzerinden bir 
yandan Batı sokaklarında İslam 
terörle özdeşleştirilirken, öbür 
yandan da İslam coğrafyası kan 
gölüne çevrildi. Bu proje siste-
mini Tayyip Erdoğan dışarıda 
ve içeride açıktan seslendirmeye 
başladı. Dünyanın dikkatlerini 
sistemin komuta merkezine çe-
virdi. Dünya 5’ten büyüktür (BM 
Güvenlik Konseyi) söylemiyle, 
emperyalizmin meşruiyet çarkı 
görevini gören bu yapıyı deşifre 
etti. 

Dört koldan harekete geçtiler. 
Başta PKK olmak üzere, Türki-
ye sistematik terör saldırılarına 
maruz kaldı. İçeride Gezi, 17-25 
Aralık eylemleri düzenlenirken, 
içeride ve dışarıda medya kana-

lıyla da Tayyip Erdoğan’ı siyaset 
dışına itmek için algı operasyon-
larına başlandı. Bunlardan iste-
nilen netice alınamayınca, askerî 
darbe için bir kez daha düğmeye 
basıldı. 
15 Temmuz paralel-askerî 
darbesi

Türkiye’de Cumhuriyet döne-
minde yapılan tüm askerî dar-
belerin arkasında aynı güçler 
olmuştur. O güçler 15 Temmuz 
askerî darbesinin arkasında değil, 
bizatihi içindedir. Yapımcısı da 
kendisidir, senaristi de!..
Paralel yapı ve darbenin içindeki 
birkaç küçük grup ise, taşeron-
durlar. 
Darbe, çok iyi planlanmasına rağ-
men, halkın hesaba katılmaması, 
darbeyi başarısız kılmıştır. Tek-
nolojinin ve iletişim araçlarının 
bu kadar geliştiği günümüzde, 
devleti yönetenlerin ve devletin 
stratejik kurumlarının, Batı’nın 
kullandığı bu ve benzeri diplo-
masi araçlarını, artık kullanama-
yacak şekilde yapılandırmaları ve 
kontrolde tutmaları kaçınılmaz 

bir gerçek olarak karşımıza çık-
mıştır. 15 Temmuz darbesinden 
önceki darbeler, dışarıdan yön-
lendirilen ve devletin gidişatını, 
özellikle dış politikadaki eksen 
kaymalarını kendi çıkarlarına 
uygun hale getirme operasyon-
larıdır. 15 Temmuz darbe kal-
kışması ise devletin tamamen ele 
geçirilme operasyonudur. Şu ger-
çek bir kez daha çok açık şekilde 
ortaya çıkmıştır: Devleti yöneten 
siyasi erk ve bürokrasi, yetki ve 
sorumluluklarını yasalardan alır. 
Normal ve doğru olan budur. 
Bunun aksine, bu yönetici kadro-
lar, organizeli bir gruba dönüşür, 
yetki ve sorumluluklarını bir şa-
hıstan, bir gruptan alırsa, ortada 
devlet denen şey kalmaz! Dinî 
kılıklı, dış istihbarat örgütlerinin 
kontrolünde olan bir organizeli 
hareketin ülkenin başına ne be-
lalar açtığını hepimiz yaşayarak 
gördük!..
Sonuç olarak ülkemiz bin yıllık 
tarihinin en büyük tehlikesini at-
lattı. Bu, normal bir askerî darbe 
değildi, hedefleri de önceki dar-
belerle aynı değildi. Devleti yö-
netenlere düşen, bu büyük şerri 
hayra dönüştürecek son derece 
hayati adımları hızla atmaktır. 
Öncelikle bu virüsün kalıntıları 
devlet mekanizmasından tama-
men temizlenmeli, bir daha bu 
tür virüslerin ürememesi için 
hem devlet kurumlarında gerekli 
düzenlemeler yapılmalı, hem de 
toplum katında bu tür virüs üre-
ten yapılar kontrol altına alınmalı 
ve virüs bataklıkları kurutulmalı-
dır. Bu virüs üreten bataklıkların 
başta Diyanet İşleri Başkanlığı 
olmak üzere, ilahiyat fakülteleri 
ve dinî merkezler üzerindeki ma-
halle baskısı da ortadan kaldırıl-
malıdır.  
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Türkiye, 15 Temmuz gecesi tari-
hinin en ağır ihanetlerinden biri-
ne uğradı. TBMM, kuyruğunda 
Türk bayrağı arması olan savaş 
uçakları tarafından bombalan-
dı, emniyet güçlerine ait binalar 
TSK envanterine kayıtlı helikop-
terlerle tarandı ve halk en küçük 
vidasına kadar kendi parasıyla 
aldığı tanklar tarafından ezildi. 
İhanet “çelik zırhlı duvar” olarak 
geldi, gecenin sonunda milletin 
“iman dolu göğsünde” parampar-
ça oldu. 
Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
içine sızan ve virüs gibi yayılan 
hainler, o gece kanlı planlarını 
tatbik etmek için düğmeye bas-
tıklarında bir şeyi hesaba katma-
mışlardı; millî iradeyi korumak 
için çıplak elleriyle tankların 
karşısına çıkacak aziz milleti! 15 
Temmuz, Türkiye için en karan-
lık ve en uzun gece olduğu ka-
dar en muazzam geceydi de. O 
gece hain saldırılar sonucu şehit 
düşenlerin kanı vatan toprağına 
“Hakimiyet kayıtsız şartsız mil-
letindir!” diye yeniden yazdı. O 

gece Çanakkale’yi geçilmez kılan 
ruh, İstiklal Harbi’ni emsalsiz bir 
destana çeviren azim yeniden 
tebarüz etti ve okyanus ötesi şer 
cepheleri tarafından üzerine atı-
lan çelik ağı eşsiz bir refleksle 
parçaladı.
Milletin hafızasından uzun yıllar 
silinmeyecek kabus, 15 Temmuz 
akşamı 22:00 sularında Genel-
kurmay Başkanlığı’ndan silah 
sesleri duyulmasıyla başladı. Aynı 
dakikalarda başkentte alçak uçu-
şa geçen jetler, Genelkurmay’dan 
gelen silah seslerinin hayra ala-
met olmadığını pekiştirdi. Sesleri 
duyarak bina çevresine gelen ka-
labalığa helikopterden ateş açıldı. 
Genelkurmay Başkanlığı FETÖ/
PDY üyesi teröristler tarafından 
ele geçirildi.
Halk, daha Ankara’da yaşanan 
olağandışı gelişmeleri anlamlan-
dıramamışken bu kez televizyon 
ekranlarına İstanbul Boğaziçi ve 
Fatih Sultan Mehmet köprüleri-
nin askerî araçlar tarafından tek 
yönlü olarak trafiğe kapatıldı-
ğını gösteren görüntüler düştü. 

Anadolu’dan Avrupa yakasına 
geçiş yönü tanklarla kapatılmıştı. 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nı 
tanklar kuşatmış, 22:15 itibarıy-
la da havalimanına giriş çıkışlar 
durdurulmuştu. Sabiha Gökçen 
Havalimanı da askerler tarafın-
dan ele geçirilmişti.
Millet o saatlerde Türkiye’nin is-
tikbali üzerine kara bir örtünün 
gerildiğini, millî iradenin ve de-
mokrasinin zırhlı araçlarla teslim 
alınmak istendiğini yavaş yavaş 
fark etmekteydi. Bunu yapma-
ya kastedenlerin gözü öylesine 
dönmüş, öylesine kararmıştı ki, 
adı son yıllarda terörle mücadele 
ve şehitlerle gündeme gelen özel 
harekât polislerini Ankara Gölba-
şı’ndaki merkezlerinde havadan 
vurmaktan imtina etmeyecek-
lerdi. Yıllarca bu milletin parası-
nı, iyi niyetini, sınav sorularını, 
gençlerini ve umutlarını çalan ve 
gayrimillî güçlere peşkeş çeken 
akıl, şimdi son bir darbeyle mille-
tin istikbalini topyekûn karartıp 
onu efendilerine altın tepsi içinde 
sunacaktı.

En Uzun Gece: 
15 TEMMUZ

Muhammet Emin GÜRDAMUR
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Saatler 22:30’a geldiğinde 
İstanbul’da Vatan Caddesi’nde 
Emniyet binası önünden şid-
detli çatışma haberleri gelmeye 
başladı. Ankara ve İstanbul’da 
muhtelif yerlerde sokağa çıkan 
askerî birlikler halkın tepkisiyle 
karşılaşıyor, karşılarına çıkanlara 
ateş etmekten geri durmuyordu. 
Darbecilerin ele geçirmek istedi-
ği merkezlerden biri de TSK’nın 
seçkin birliklerinden oluşan An-
kara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvet-
ler Komutanlığı’ydı. Dışarıdan 
gelenler ve içerideki darbeciler 
ele ele verip kapıda bulunan 
nöbetçi askeri şehit etmek sure-
tiyle komuta makamına çıkmak 
istediler. Makamda Niğde’nin 
Bor ilçesinden Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Ömer Halisdemir vardı. 
Halisdemir, o sırada birlik dışın-
da olan komutanı Tümgeneral 
Zeki Aksakallı’yı arayarak dar-
becilerin makamı teslim almaya 
geldiklerini bildirdi. Aksakallı, 
“Evladım, oranın namusu sensin, 
makamı teslim etme, geliyorum!” 
dedi. Bunun üzerine Astsubay 
Halisdemir sıradan bir asker ol-
maktan çıktı, şanlı bir tarihin, şe-
refli bir milletin en kritik anlarda 
ortaya çıkardığı kahramanlardan 
oluverdi. Beraberindekilerle Özel 
Kuvvetlere el koymaya gelen ge-
nerali başından vuran Halisde-
mir, çıkan çatışmada şehit düştü. 
Darbeye karşı ilk itiraz kurşu-
nuydu bu. Peygamber ocağının 
onurunu bu ilk kurşunla yine 
bir Mehmetçik kurtarmıştı. Daha 
sonra Tümgeneral Aksakallı dışa-
rıdan gelecek, birliğini ele geçir-
meye teşebbüs eden darbecileri 

çatışarak etkisiz hâle getirecek, 
Türkiye genelinde cuntaya karşı 
operasyonları bu merkezden yö-
netecekti. Saatler ilerledikçe o ilk 
kurşunun ehemmiyeti daha iyi 
anlaşılacaktı.
Türk siyasi hayatı oldubittiye ge-
tirilmek suretiyle askıya alınmak 
isteniyordu. Saat 23:30’da Başba-
kan Binali Yıldırım bir televizyon 
kanalına bağlandı ve saldırıların 
bir “kalkışma olduğunu, bede-
linin ağır şekilde ödetileceğini” 
söyledi. Bu açıklamayla biraz 
olsun rahatlayan millet, aynı da-
kikalarda ekranların alt köşesine 
düşen son dakika haberiyle sar-
sılacaktı: “Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar darbeciler 
tarafından rehin alındı!” İlerleyen 
saatlerde sadece Akar’ın değil, 
kuvvet komutanlarının da çeşitli 
şekillerde rehin alındıkları öğre-
nildi.
Sokaklara çıkıp tanklara karşı di-
renen halka bu toprakların kadim 
sesi kuvvet verdi. 23:30’da ülke 
genelinde minarelerden yankıla-
nan salalar, safları netleştirdi: Bir 
yanda millet, diğer yanda asker 
elbisesi giymiş teröristler vardı! 
Bir yanda bu toprakların çocukla-
rı, diğer yanda başka toprakların 
kuklaları vardı! 
Bu sırada halk yavaş yavaş mey-
danlara, bulundukları illerdeki 
askerî bölgelerin kapısına yığıl-
maya başladı. Belediye araçları 
zırhlı birliklerin önüne çekildi. 
Direniş sürüyor ve fakat kuşatma 
da aynı hızla devam ediyordu. 
Saat 00:09’u gösterdiğinde Millî 
İstihbarat Teşkilatı kampüsüne 
havadan ağır silahlarla saldırı 

başladı. Saldırıya ateşle karşılık 
verildi. O dakikalarda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
uçağıyla Marmaris’ten İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na doğru ha-
reket etti. 00:13 itibarıyla herkesi 
dehşete düşüren, öfkelendiren 
korsan bildiri TRT’de okundu. 
Bildirinin tekrar tekrar yayınlan-
ması üzerine TÜRKSAT TRT’nin 
yayınını kesti. Millî Savunma 
Bakanı bildirinin korsan olduğu-
nu açıkladı. Ve saatler 00:26’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bir televizyon kana-
lına bağlanarak, bu kalkışmayı 
gerçekleştirenlerin bedelini çok 
ağır biçimde ödeyeceğini söyle-
yerek, “Milletimizi meydanlara 
davet ediyorum.” dedi. Darbeci-
ler tarafından rehin tutulan Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’ın daha sonra ifade 
edeceği gibi, “Bu çağrı hainlerin 
gözlerindeki ışığı söndürmüştü.” 
O andan itibaren millet, gündelik 
siyasi çekişmeleri bir yana iterek 
geleceğine sahip çıkmak üzere 
akın akın sokaklara döküldü. 
Cumhurbaşkanından, başbakan-
dan ve muhalefet parti liderle-
rinden art arda gelen açıklamalar 
milletin kararlılığını pekiştirdi, 
bir darbe daha görmek isteme-
yen Türkiye’yi bir uçtan bir uca 
bayrak gibi dalgalandırdı. Millet 
devletine sahip çıkmak için so-
kaklardaydı. 7’den 70’e, kadın er-
kek, zengin fakir, gidecek başka 
ülkesi olmayan bir millet, kendi 
iradesi dışında hiçbir gücün ege-
menliğini tanımadığını, tanıma-
yacağını haykırdı. İsyan tazeydi. 
Fakat kökleri derinlerden, tarih 
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boyunca milletin tercihine yapı-
lan bütün müdahalelere duyulan 
öfkeden besleniyordu.
Erdoğan’ın Marmaris’te konak-
ladığı ve gece yarısı ayrıldığı otel 
havadan ve karadan abluka altına 
alındı. Çıkan çatışmada iki polis 
şehit oldu. Vaktiyle herkese dar-
beci yaftası vuran azılı darbeciler 
00.57’de TRT’nin yayınını kesen 
TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesis-
lerini askerî helikopterlerle tara-
dı. Birkaç dakika sonra da Ankara 
Emniyet Müdürlüğü F 16’lar ve 
helikopterler tarafından vuruldu.
Darbeye karşı direnişin en sert 
vuku bulduğu yerlerin başında 
İstanbul Çengelköy geliyordu. 
Kuleli Askeri Lisesi’nden çıkan 
cuntacılar belli noktaları tuttu, 
Çengelköy Polis merkezine ağır 
silahlarla saldırdı. Halk karako-
lun önüne barikatlar kurdu. Sa-
atlerce süren çatışmalarda ölen 
ve yaralananlar oldu. Bölgeye 
korku salmak isteyen cuntacı 
teröristler, sivil halktan 50 kişiyi 
rehin alıp bir kafeye doldurdular. 
Çengelköy’de o gece 1’i kadın 17 
kişi hayatını kaybetti.
Sel olup yollara dökülen vatan-
daşlar 01:00 civarında İstanbul 
Havalimanı’na girmiş, orayı ele 
geçiren askerleri püskürtmüştü. 
01:10’da 1. Ordu Komutanı Org. 
Ümit Güler, özel bir televizyon 
kanalına bağlanarak, “Küçük bir 
grubu temsil ediyorlar. Diğer 
birliklerle gerekli tedbirleri alıyo-
ruz.” şeklinde açıklama yaptı. Bu 
açıklamadan 10 dakika sonra da 
cuntacılar TSK internet sitesinde 
yeni bir korsan bildiri yayınlaya-

rak, sokağa çıkma yasağı ilan et-
tiler. Çünkü sokaklar onların bü-
tün planlarını altüst etmekteydi. 
Bu sindirme saldırıları karşısında 
TBMM Genel Kurulu Salonu açıl-
dı ve 01:39’da TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman ve milletvekilleri 
Gazi Meclis’te yerlerini aldılar.
Darbeyi Akıncı 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndan yöneten te-
röristler, komutanları da bu-
rada rehin tutmaktaydı. Lakin 
komutanların Genelkurmay 
Başkanlığı’nda rehin tutulduğu-
nu zanneden halk, havadan ve 
karadan kesintisiz devam eden 
mermi sağanağı altında Genel-
kurmay binasına girmeyi başardı. 
“Komutanlarını kurtarmak” mak-
sadıyla yanında yöresinde vuru-
lup şehit düşenleri gören ve fakat 
sarsılmayan, geri dönmeyen o ka-
labalık, aslında İstiklal Marşı’nın 
tecessüm etmiş hâliydi: “Garbın 
afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar 
/ Benim iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var!”
O gece sokağa çıkanlar millet 
olmanın hakkını vermek için 
seferber olmuşlardı: Jetler ha-
valanamasın diye hasat edeceği 
tarlasını yakan köylüler, füze 
kamyonlarının lastiklerini kesen 
gençler, ele geçirdiği tankı yü-
rütüp polise teslim eden vatan-
daşlar, kamyonuyla zırhlıların 
önünü kesen nakliyeciler, “Ben 
Türk askeriyim, siz kimin askeri-
siniz!” diyerek tankın önüne ya-
tan Metin Doğan’lar, egzozlarını 
tıkamak suretiyle tankları etkisiz 
hâle getiren Danyal Şimşek’ler, 
kamyonuyla Taksim’e çıkan Şe-

rife Boz’lar, tek başına tanklara 
meydan okuyan Safiye Bayat’lar, 
üzerinden iki tank geçen Sab-
ri Ünal’lar, bir kışlanın önünde 
cesedi bulunmuş 16 yaşındaki 
Engin Tilbaç’lar, Telekom binası 
önünde milletin iletişimini ko-
ruyan Rizeli Murat Naiboğlu’lar, 
muhtar Mete Sertbaş’lar… So-
kaklar cesur yüreklerle dolmuş, 
ülkenin uçuruma yuvarlanması 
en zor yerinden döndürülmüştü. 
Polisin ve gerçek askerlerin mü-
cadelesi sonucu saat 02.00’a 
geldiğinde ilk FETÖ/PDY üyesi 
askerler gözaltına alınacaktı. Bir 
milletin azmi ve kararlılığı kar-
şısında duracak güç elbette ola-
mazdı. O saatten sonra ihanet 
şebekesi ilmek ilmek çözülmeye 
başladı. Bir yandan çözülüyor 
bir yandan da bütün Türkiye’nin 
gözleri önünde cinnet getiriyor-
du. Boğaziçi Köprüsü’nde asker-
ler halka ateş ediyor, Gölbaşı Po-
lis Özel Harekât Daire Başkanlığı 
havadan vuruluyordu. Orada bu 
ülkenin zor günlerini omuzlayan, 
hemen hepsi Güneydoğu gazi-
si olan 50 polis şehit düşecekti. 
Saatler 02:20’yi gösteriyordu. 
Halk TRT’ye yürümüş ve polisle 
birlikte darbecileri etkisiz hâle 
getirmişti. 02.30’da Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’ne girmeye çalı-
şan 3’ü rütbeli 13 asker halk ve 
polis tarafından gözaltına alındı. 
Saat 02:40’a geldiğindeyse bu 
topraklar görebileceği en büyük 
hainliği görecekti: TBMM, jet-
ler tarafından havadan defalarca 
bombalandı, savaş helikopterle-
riyle tarandı!
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Bir yandan da gözaltılar devam 
ediyor, kalkışmaya iştirak eden 
subay, astsubay ve erler birer bi-
rer teslim oluyordu. Anadolu’nun 
derin irfanı burada devreye giri-
yor, biraz önce kendisine gözünü 
kırpmadan ateş eden askerlere 
gözaltına alındıktan sonra mer-
hametle yaklaşıyor, kimi yerlerde 
askerler, “En büyük asker bizim 
asker!” sloganları eşliğinde teslim 
alınıyordu.
03.20’de Cumhurbaşkanı Er-
doğan İstanbul’a geldi, coşkulu 
kalabalığa hitap etti, kalkışmayı 
“vatana ihanet” olarak nitelendir-
di. 03:30’da çatışmaların yoğun 
olarak yaşandığı yerlerden olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
önünde asker ve polis arasında 
sert çatışmalar çıktı.
03:40’da darbeciler kendilerine 
karşı en sert direnci gösteren po-
lislere yönelik saldırılarını artırdı, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sa-
vaş uçağı ve helikopter tarafın-
dan vuruldu. Arkasında mille-
tin sel gibi desteğini bulan polis 
yılmadı. 04:00’te Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı Fetullahçı 
Terör Örgütü’yle irtibatlı yargı 
mensupları ve darbeci askerler 
hakkında gözaltı kararı verdi. 
Sabah 05:00’a geldiğinde polisler 
Genelkurmay binasını sarmış, as-
kerlere “Teslim olun” çağrısı yap-
mıştı. 06:00’da durumun nor-
malleştiğinin göstergesi olarak 
Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar 
yeniden başlatıldı. Harbiye’deki 

TRT İstanbul Radyosu’nda bu-
lunan askerler de teslim oldu. 
Aynı saatlerde İstanbul Boğazı 
sivil yetkililerce deniz ulaşımına 
kapatıldı.
Gece boyunca Ankara semalarını 
inleten F-16’lardan korkmayarak 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çev-
resinde toplanan halka 06.43’te 
iki bomba atıldı, saldırıda beş 
vatandaş şehit oldu. Ankara’da 
bunlar yaşanırken İstanbul’da 
Boğaziçi köprüsünde halka ateş 
açan, insanları tanklarla ezen dar-
beciler halk ve polis tarafından 
etkisiz hale getiriliyordu. 
Saat 08:30’a geldiğinde hayat bir 
yandan normale dönüyor, bir 
yandan da gece boyu yaşanan 
facia günün ilk ışıkları altında 
ortaya çıkıyordu. Haberlerde, 
Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlı-
ğına operasyon düzenlendiği ve 
Orgeneral Hulusi Akar’ın kurta-
rıldığı açıklandı. Jandarma Genel 
Komutanlığı, polis özel harekât 
ekipleri tarafından ele geçirildi. 
FETÖ’ye mensup askerler etkisiz 
hâle getirildi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, 09:10’da terör örgütü 
FETÖ/PDY üyesi hakim ve sav-
cılar için en ağır tedbiri almak 
üzere toplandı. 9:30’da örgüt 
üyesi 1374 TSK personeli gözal-
tına alındı. 10:07’de Genelkur-
may Başkanlığı’ndan çıkan 700’e 
yakın er ve erbaş polise teslim 
oldu. Başta Akıncı üssü olmak 
üzere üslerdeki darbeciler teslim 

alınmaya başlandı. Jandarma Ge-
nel Komutanlığı boşaltılıp dar-
beye karışan askerler gözaltına 
alındı. Saatler 12.57’yi gösterdi-
ğinde Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Hulusi 
Akar ve ilgili bakanlar Çankaya 
Köşkü’nde basının karşısına çı-
kıp açıklama yaptı. Türkiye 15 
Temmuz’da 250’ye yakın şehit 
verdi. Şehitlerin 3’te 2’si sivildi. 
2 binin üzerinde insan çeşitli şe-
killerde yaralanarak hastanelere 
kaldırıldı. 
Türkiye olayın fecaatini ilerleyen 
günlerde mobese görüntülerinin 
haber kanallarına servis edilme-
siyle kare kare izleyecekti. Türk 
Silahlı Kuvvetleri bir hafta sonra 
yaptığı açıklamada, darbe girişi-
mine katılan asker elbisesi giymiş 
terörist sayısının 8 bin 651 oldu-
ğunu belirtti. Generallerin yüzde 
42’sı gözaltına alındı. Darbe giri-
şiminde 35 uçak, 37 helikopter, 
246 tank ve zırhlı araç, 3 gemi, 3 
bin 651 hafif silah kullanıldı. 
Şehit olanlara Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabırlar, ya-
ralılara acil şifalar diliyoruz. Dar-
becilerin açtığı ateş sonucu yara-
lanan ve bir bacağını kaybeden 
hanımefendinin sözleri aslında 
15 Temmuz’u millet açısından 
hiçbir boşluk bırakmamacasına 
hülasa etmekteydi: “Bir bacak bir 
şey değil. Vatanımıza feda olsun. 
Elhamdülillah vatanımız elimiz-
de.”
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15 Temmuz gecesi... Millî ira-
deye, vatanın bütünlüğüne, 
ülkenin dirliğine, memleketin 
harim-i ismetine yönelik suikast 
girişimine karşı Sayın Cumhur-
başkanımızın çağrısı ve önder-
liğiyle milletin el birlik, gönül 
birlik seferberliğe giriştiği o uzun 
gece... Yollar, caddeler, meydan-
lar kadın, erkek, genç, yaşlı her 
yaştan insan kaynıyor. Ellerde 
bayraklar dalgalanıyor. Dillerde 
tekbirler semayı inletiyor. Ev-
lerde namaza durmuş, secdelere 
kapanmış müminler, yürekler 
ağızda, en halisane yakarışlarla, 
gözyaşlarıyla huzur-ı ilahîye il-
tica etmiş, Azîz, Hakîm, Kâdir-i 
mutlak olandan istimdat diliyor: 
“Ya Rabbi! Bize merhamet eyle. 
Devletimizi, milletimizi, dinimi-
zi, diyanetimizi muhafaza buyur. 
Hainlere, zalimlere fırsat verme. 
Kurdukları tuzakları kendi baş-
larına çevir. Âlem-i İslam’ın göz-
bebeği olan bu ülkeye, ümmet-i 
Muhammed’in, mazlumların, 
mahzunların ümidi olan bu mil-
lete zeval verme. Defalarca dar-
belere maruz kalmış, nice zu-
lümler görmüş, ıstıraplar çekmiş 
milletimize bir darbe acısı daha 

yaşatma. Allah’ım, n’olursun bizi 
rahmetinden mahrum etme. Gö-
rünmez ordularınla, rahmet me-
leklerinle yetiş imdadımıza…”
Gecenin ilerleyen saatlerinde 
önce telefonlarımıza bir mesaj 
düşüyor: “Din gönüllüsü karde-
şim! Bugün milletimizin huku-
kunu korumak için üzerimize 
düşeni yapmak en büyük veci-
bedir. Ülkenin ve milletin birli-
ğinin, huzur ve refahının ayaklar 
altına alınması, millî iradenin 
cebir ve şiddetle çiğnenmesi asla 
kabul edilemez. Milletimizin ma-
nevi rehberleri olarak her türlü 
kanun ve hukuk dışı girişimlere 
karşı milletimizle beraberiz. He-
pinizi, özgürlüğün simgeleri olan 
minarelerimizden, halkımıza bu 
büyük ihanete, şiddete başvur-
madan karşı koymaya davet edi-
yorum. Bu gece minarelerin ışığı 
yanacak, salalar verilerek milleti-
miz hukukuna sahip çıkmaya da-
vet edilecektir.  Mehmet Görmez”
Ardından ülkemizin 90 bin ca-
miinin her birinin minaresinden 
ulvi bir seda yükseliyor: 
Essalâtü ve’s-selâmü aleyk
Aleyke ya seyyidenâ, ya Rasullallah
Essalâtü ve’s-selâmü aleyk

Aleyke ya seyyidenâ, ya Habiballah
Essalâtü ve’s-selâmü aleyk
Aleyke ya seyyide’l-evvelîne ve’l-
âhirîn
Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn
Aman Allah’ım! Salanın sedası bu 
kadar yakıcı mı idi? Bir sala ruha 
bu kadar dokunabilir miydi? 
Daha önce hangi sala böylesine, 
dirilişin, kurtuluşun habercisi ol-
muştu ki?
O gece salalar bir biri ardınca de-
vam ediyor, her okunuşta inan-
mış yüreklere heyecan veriyor, 
kalplere inşirah salıyordu. Daha 
sonra öğreniyoruz ki o gece gö-
nül coğrafyamızdan, Kerkük’ten, 
Bosna Hersek’ten gelen sala ses-
leri semada bizim salalarımızla 
birleşiyor, arş-ı âlâya tazarru ve 
niyaz olup yükseliyordu.
Camilerden sala okunması ne 
güzel bir dinî gelenekti. Fahr-i 
kâinat Hz. Muhammed Musta-
fa (s.a.s.) Efendimize Allah’tan 
rahmet ve selam temenni etmek, 
onu metheylemek, şefaatini dile-
mek, aile ve yakınlarına da dua 
etmek gaye ve anlamını içeren 
sala, İslam coğrafyasında 1300’lü 
yıllardan bu yana çeşitli vesileler-
le okuna gelmekteydi. Sabah sa-

S A L A L A R I N  Ş A H İ T L İ K  E T T İ Ğ İ 

Şanlı Direniş
Doç. Dr. Ülfet GÖRGÜLÜ
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

“Allah ve melekleri peygambere salât 
ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât 

ve selam okuyun.” (Ahzab, 33/56.)
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lası, cuma salası, bayram salaları 
ve cenaze salası en yaygın olarak 
bilinenleriydi. O gece bunlara bir 
yenisi daha eklendi. Millî iradeye, 
vatana ve hukuka sahip çıkmaya 
davet salası. 
Ülkemizde Kurtuluş Savaşı gün-
lerinde ve Kıbrıs Barış Harekâtı 
vesilesiyle de sala okutulduğu bi-
linmekte, salanın zor zamanlarda 
millete manevi bir güç aşılamak 
için vasıta kılındığı anlaşılmak-
tadır. 
Ne hazindir ki vakt-i zamanında 
bu topraklarda darbede yapı-
lan ilk iş ezanları susturmak idi. 
Başkanlığımız kayıtlarına göre, 
1960 ihtilalinde bu ülkede 10 
gün boyunca ezan okunamamış, 
12 Eylül sabahında da hiçbir 
imam gidip ezan okuyamamış-
tır. Şükürler olsun Rabbimize ki, 
darbelerin ezanları susturduğu o 
karanlık günlerin yaşandığı bu 
topraklarda, salaların darbelere 
meydan okuduğu bir geceye ta-
nıklık edilmiştir.
O gece camilerimizin açılan ka-
pılarıyla darbecilere karşı zafe-
rin kapıları açılmıştır. Minare-
lerin yanan ışıkları bu karanlık 
ve uzun gecenin ardından zafer 
fecrinin doğacağının habercisi 
olmuştur. Özgürlüğümüzün ve 
tevhidin sembolü olan minare-
lerimizden yükselen salalar aziz 
milletimizin moralini yükseltmiş, 
maneviyatını güçlü tutmuştur. 
Milletimiz o gece okunan salaları 
nebevi bir vasiyet bilmiştir. Tarih 
bunu yazacaktır ki, 15 Temmuz 
gecesi minarelerden yükselen 
sala sesleri tank, silah ve uçak 
seslerine galip gelmiştir.
“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin te-
meli / Ebedî yurdumun üstünde be-
nim inlemeli.”
İstiklal Marşı şairimiz, büyük 
dava insanı merhum Mehmet 
Akif’e bunu söyleten ruh ve hissi-
yatla bugün tıpkı ezanlar gibi sa-

laların şehadetinin de dinimizin 
ve istiklalimizin temeli olduğunu 
ikrar ediyoruz. Millî Mücadele 
günlerinde milletin ruhundaki 
iman ve cihat gücünü ateşle-
yen, Kurtuluş Savaşı’nın manevi 
mimarları olan hocalarımızın, 
müftülerimizin ruhları şâd ol-
sun ki, Diyanet İşleri teşkilatımız 
onlardan aldığı ilhamla o gece 
milletimizi manevi olarak des-
tekleme vazifesini üstlenmiştir. 
Başkanlığımız, görevinin namaz 
kıldırmaktan, cenaze kaldırmak-
tan ibaret olmadığını bir kez daha 
göstermiştir.
O gece ülkemizin dört bir tarafın-
da minarelerden yükselen salalar 
yeni bir dirilişe hem vesile hem 
şahit olmuşlardır. Kalbi Rasulul-
lah Efendimizin muhabbetiyle 
dolu müminleri heyecana getiren 
salalar, hainlerin yüreklerine kor-
ku salmıştır. Darbeci hainlerin 
gece boyu “camileri susturun” 
talimatları ve kimi camilerde din 
görevlilerimizi tartaklayarak sala 
okunmasını engellemeye yelten-
meleri bu korkunun tezahürü 
olmuştur.
O gece milletimiz ihanet şebe-
kesine karşı, ecdadından aldığı 
ruhu bugüne taşıyarak, büyük bir 
basiret, feraset ve dayanışma ser-
gilemiş, varlık ve bekasına yöne-
lik bu hain girişime cansiperane 
direnç göstermiştir. 
O gece büyük bir kahramanlık 
destanına ve şanlı bir direnişe 
imza atan milletimiz tarihte oldu-
ğu gibi bugün de büyük bir millet 
olduğunu bir kez daha ispat et-
miş, cihana cesaret dersi vermiş, 
böyle bir milletin ferdi olmak he-
pimiz için iftihar vesilesi olmuş-
tur.  
O gece milletimizle birlikte 
Asya’dan Balkanlar’a, Afrika’dan 
Amerika’ya bütün dünya Müs-
lümanları, mümin kardeşlerimiz 
tek yürek, tek niyet ülkemizin 

selameti için camileri doldurmuş, 
duaya durmuşlardır. 
O gece yerden semaya dualar 
yağmış, semadan üzerimize rah-
met inmiştir.
O gece vatan toprağına nice şe-
hitler verilmiş, bayrağımız bir 
kez daha şüheda kanıyla kızıla 
boyanmıştır.
Canıgönülden şükrediyoruz ki, 
15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY 
denilen eli kanlı terör örgütünün 
ve ehlisalibin tuzakları bozulmuş, 
planları alt üst olmuş, bu aziz 
millet ihanet şebekesini Allah’ın 
nusreti ile lütf u keremiyle hezi-
mete uğratmıştır. Yüce Rabbimiz 
bu aziz millete, bu milletin vatan 
sevgisinin imandan olduğuna ca-
nıgönülden inanmış evlatlarıyla, 
feraset ve cesaret sahibi yöne-
ticileriyle, kahraman güvenlik 
güçleriyle imdat eylemiş, arş-ı 
âlâya halisan, muhlisan yükse-
len duaları, yakarış ve niyazları 
karşılıksız bırakmamıştır. Gece 
boyunca getirilen tekbirler, salat 
ü selamlar, tespihat ve zikirlerle 
rahmet meleklerini üzerimize in-
dirmiştir.
Devletimizi ortadan kaldırmak 
ve milletimizi yok etmeye yöne-
lik bu suikast ve ihanet hareke-
tini püskürtmek için Çanakkale 
ruhuyla öne atılan, canlarını he-
pimize siper, vatana feda eden 
aziz şehitlerimize Mevlamızdan 
sonsuz rahmet diliyorum. Onla-
rın her birimize ayrı ayrı hakları 
geçmiştir. Yüce Rabbim şehitleri-
mizin, üzerimizdeki haklarını he-
lal ettirecek bir şuurla yaşayabil-
memizi lütfeylesin. Vücudundaki 
yarayı bir şeref nişanı gibi taşıyan 
her bir gazimize acilen şifalar 
bahşeylesin.
Rabbim milletimize bir daha böy-
le bir musibet yaşatmasın. 
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Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
Başkanlık Müşaviri

İlk insandan beri vahyin yeryü-
zü planına verdiği mesajın özü 
Allah’ın bilinmesi ve iradesinin 
dünyaya hâkim kılınmasıdır. 
Bu mesajın taşıyıcısı olarak pey-
gamber ve mesajın tarihsel süreç 
içindeki açılımı olarak din insanı 
kendisi, çevresi ve geleceği yani 
ölüm ötesi ile barışık kılmayı 
hedefleyen araçlardır. İnanıp gü-
venerek bağlanmak ve bunun 
gereğini yapmak talebi vahiy ve 

nübüvvetin temel niteliğidir. An-
cak bu, kör itaat ve taklit temelli 
değil, akıl, marifet, bilgi ve bilin-
cin eşlik ettiği bir bağlanmadır. 
Bağlanma ve itaat eyleminin bun-
ca kayıtla çerçevelenmesi, gönül 
ve kalp dünyasında ortaya çıka-
bilecek kayma ve tökezlenmeleri 
önlemeye yöneliktir. Taklit değil, 
teessi (neyi niçin ve nasıl yapaca-
ğını bilerek tabi olma) ilkesi bu 
alana ışık tutar.

“Tanrı, iradesini 
hâkim kılmak için 

yeryüzündeki iyi 
insanları kullanır; 

yeryüzündeki kötü 
insanlar ise kendi 

iradelerini hâkim kılmak 
için Tanrı’yı kullanırlar.” 

(Giordano Bruno - ö.1600)

İHANETİ
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“Din afyondur” sözüne bütün 
benliğimle karşı çıkarım. Fakat 
acaba din olgusu afyon etkisi ya-
pacak biçimde kullanılabilir mi?” 
sorusunun cevabı da “hayır” de-
ğildir. Şu sebeple: Eğer dinin iste-
diği mutlak itaati Allah’a ve onun 
elçilerine değil de hangi isim ve 
sıfatla olursa olsun bir insana 
gösterilir ve o dokunulmazlık 
makamına oturtulursa oluşacak 
bağlılar kitlesinin dinle arasında-
ki aydınlatıcı ilişki zayıflar. Din 
diye, dokunulmazın söylem ve 
eylemleri rehber edinilir; din adı-
na dinden uzaklaşılmış olur. İçe 
kapalı din tabanlı yapılanmalar 
böyle bir potansiyel riski de ta-
şırlar. Bu risk olguya dönüşünce 
de din ve kutsal değerler kötüye 
kullanılmaya açık hâle gelir. Ta-
rih bunun örnekleriyle doludur.
Hasan Sabbah (ö.1124) otoriter 
kişiliği yanında dinî bilgisi ile 
dikkat çeken bir kişiliktir. İma-
miye Şiası propagandası yapmak 
üzere Kazvin bölgesinde Elbruz 
dağlarının sarp bir tepesi üzerin-
de konuşlanmış, ulaşılması çok 
zor olan (İran’ın Hazar Denizi gü-
ney sahiline bakan Kazvin bölge-
sindeki) Alamut kalesine yerleş-
miş ve gizli faaliyetler sonucunda 
halkı tarafına çekerek kaleyi ele 
geçirmiştir. Sonra da neredeyse 
hayatının kalan 34 yıllık döne-
minde buradan hiç ayrılmadan 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Fa-
aliyetlerin en iz bırakan ürünleri 
ise yetiştirdiği acımasız siyasal 
suikastçılardır. Cennet fedaileri 
adı verilen bu insanlar, afyon içir-
mek dâhil zihni ve muhakemeyi 
dumura uğratacak bir dizi mü-
dahale, din tabanlı telkin ve vaat 
sonucunda kendilerine verilen ci-

nayet görevlerini yerine getirerek 
cennete gideceklerine inanıyor-
lardı. Aralarında Büyük Selçuklu 
Veziri ünlü Nizamülmülk’ün de 
bulunduğu bazı Selçuklu ve Ab-
basi devlet adamları tarihin bu ilk 
siyasi suikastçıları tarafından yok 
edilmişti. Moğol hükümdarı Hü-
lagü tarafından yıkılması (1258 
M.) ile Alamut kalesi din istismarı 
çerçeveli tedhiş ve tahrip odakla-
rının sembolü olmak üzere tarih-
teki yerini almıştır.
Din istismarının tipik bir yöntemi 
de “Parabozanlar” taifesinin sem-
bolize ettiği maddi kudret amaç-
lı din istismarıdır. Yahudiler, 
mabet için belli miktarda vergi 
öderlerdi. Ancak Roma paraları-
nın üzerinde putperestlik işaret-
leri bulunduğu için bu paralarla 
ödeme kabul edilmezdi. Bunu 
fırsat bilen açıkgözler “geçmez” 
paraları değerlerinin çok altında 
fiyatlara bozarak dinî bir görevi 
istismar edip bu yolla kazanç sağ-
lıyorlardı.
Osmanlı’da gerileme ve çözülme 
işaretlerinin belirdiği Duraklama 
Devri (XVII. yüzyıl)  başlarında 
dönemin uleması arasında yer 
alan Kadızadeler ile Sivasiler ara-
sında yaşanan dinî münakaşalar 
meşhurdur. İtibar mücadelesi 
etrafında şekillenen bu müna-
kaşalar “ehem-mühim” (işleri 
önem sırasına göre ele alma) il-
kesi ihmal edilerek dinin özün-
den uzaklaştırıcı bir niteliğe bü-
rünmüştü. Mutasavvıf meşrepli 
Sivasiler ile onlara karış çıkan 
Kadızadeler vaazlarında bir ge-
tirisi olmayacak meseleleri cami 
kürsülerinde gündeme getirip 
zıtlaşarak halk arasında ciddi bir 
ayrışmaya sebep olmuşlardı. Hı-

zır (a.s.)’ın hayatta olup olmadığı, 
Kur’an okurken teganni (sesleri 
tekrarlamak), Hz. Peygamber’e 
salavat getirmek, tütün ve kahve 
içmek, Hz. Peygamber’in annesi-
nin imanı, Firavun’un imanı, İbn 
Arabi’nin görüşleri, yezide lanet 
okumak, kabir ziyareti gibi me-
seleler başlıca münakaşa konuları 
arasında yer alıyordu.
Kâtip Çelebi tarihî olayı naklet-
tikten sonra, toplumsal doku 
üzerindeki yıkıcı etkisi iyice su 
yüzüne çıkan, asıl problemlerden 
uzaklaştırıcı nitelikteki gereksiz 
ve yersiz sürtüşmeleri devam etti-
ren “bu tür kuru dindarlık sahip-
lerini, kim olursa olsun ezip yola 
getirmesi padişahın görevlerin-
dendir.” diyor. (Katip Çelebi, İzharu’l-

Hak fi İhtiyari’l-Ehakk [Tercüman 1001 Temel 

Eser, İstanbul, 1980] s.112.)

Günümüzde de gelenek bozul-
muş değildir. Yukarıdaki konu-
ların hemen aynılarının tekrar 
ısıtılarak yazılı ve görsel basında 
münakaşa edildiğini, taraftar top-
lama, gruplar oluşturma faaliyet-
lerinin sergilendiğini görüyoruz, 
biliyoruz. Geçmişte uzun süreler 
boyunca münakaşa edilmiş ve 
düşünce tarihimizdeki yerini al-
mış bu gibi konuların -özellikle 
kamuya açık ortamlarda- tekrar 
gündeme getirilmesi zihinleri bu-
landırıyor ve üretici düşünceler 
arayışı içinde bulunması gereken 
enerjilerin toprağa boşalmasına 
sebep oluyor. 
Yukarıdaki örnek olaylara ait te-
mel niteliklerin âdeta ete kemiğe 
büründüğü ve yarım asra yakın-
dır toplumumuzda gittikçe artan 
bir yansıma ile varlığını sürdüren 
bir yapıya ve bunun banisine 
sözü getirmek istiyorum.



G Ü N D E M

DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 201628

Arkasındaki duvarda asılı levha-
da “muhabbete devam” ibaresi 
var. Söylemleri “muhabbet fedai-
leri”, “Allah için” türünden ifade-
lerle yüklü. Fakat tebessüm nedir 
bilmeyen yüzündeki soğukluğun 
temsil ettiği iç dünyası, kin, nef-
ret, lanet ve beddualar şeklinde 
dışa vuruyor. 1999’da ayrıldığı 
ülkeye yarım dünya mesafedeki 
modern “Alamut”unda ikamet 
etmekte. Seçilmişlik tavır ve id-
diası, açık ya da dolaylı ben bi-
lirimcilik, lidere mutlak bağlılık 
disiplini gibi içe kapalı yapılara 
has bütün niteliklere bürünmüş 
olarak teşkilatını yönetiyor. Hak-
kı tutma, dine-ümmete hizmet, 
iyilik ve ıslah söylemleri onun 
vitrinini süsleyen temel metalar-
dır. Ilımlı İslam, dinler arası di-
yalog gibi İslami aktivite ruhunu 
katledecek projelerin arkasında 

o var. Hangi anlamda olursa ol-
sun Papa’nın misyonunda pay 
sahibi olmak isteyen de o. Ta-
kiyye gibi dikkat ve hassasiyetle 
uygulanması gereken bir ruhsatı 
sulandırarak dinin pek çok öğre-
tisini paranteze alacak anlayışa o 
kapı araladı. Bulunduğu pozisyo-
nu son olaylardan (15 Temmuz 
2016 darbe girişimi) sonra bile 
gözünü kırpmadan inkâr edebi-
liyor.
Muhabbet fedaisi diye yücelttiği 
kimseler sonsuz bir adanmışlık 
duygusu içinde, yapılıp edilen-
lerin doğruluğundan tamamıy-
la emin olarak bağlılık hislerini 
sürdürürdüler. Şantaj, tehdit, kişi 
mahremiyetine tasallut, komp-
lo ve nihayet ülkenin geleceğine 
kast etmek gibi ağır hak ihlalle-
rine cüret edildi, bütün bunlar 
“hakka hizmet” diye etiketlendi. 
Gerçekte kime ve neye hizmet 
ettikleri düşünülmedi bile. Nihai 
mutluluğu “büyüğümüz yapmış-
sa bir hikmeti vardır” inanışı ile 
irade ve muhakemesi kısıtlanmış 
mutlak edilgenler olarak elde 
edeceklerine inanıyorlar. İçle-
rinden biri mahkeme hâkimi sı-
fatı ile efendinin “seçilmiş insan/
mehdi” olduğunu mahkeme za-
bıtlarına bile geçirdi. O çevrede 
yaşanan ruh hâlini açıkça ortaya 
koyan bir olgu bu. “Yani şimdi, 
sizin söylediğiniz tüm bu yanlış-
ları hazretin yaptığına inanmamı 
mı bekliyorsunuz?” türünden 
inkârcı ve savunmacı yaklaşımlar 
aynı ortamda serpildi. 
Bir sürü yanlışa maske kılınan 
“cemaat”, “himmet”, “hizmet” 
gibi dinî kavramlar ulviyetini yiti-
rip bir “sosyo-economicus-religi-
us” yapının simgesi hâline geldi. 

Geniş kitleler ise inanç, samimi-
yet ve sadakat duygularının sinsi 
bir yapılanma ile istismar edil-
diğini, bu cürüm işlenirken din 
ve Allah kavramlarının kaldıraç 
olarak kullanıldığını neden sonra 
fark etti. 
Din ve Allah için hizmet ve iyilik 
etmek adına yola çıkan bu olu-
şumun kapalı kutusunun aralan-
maya başlamasından itibaren ifa-
de edilen çeşitli doz ve üsluptaki 
uyarı ve şikâyetler bir türlü yankı 
bulamadı. Kur’an ve İslam’a ta-
ban tabana zıt işlerinin ortaya 
dökülmesine rağmen yalan ve 
inkâr yolu tercih edildi. Maslahat 
görüntüsü altında mefsedet üre-
tildi. “Bunlara, ‘Yeryüzünde fesat 
çıkarmayın.’ denildiğinde, ‘Biz 
ancak ıslah edicileriz!’ derler. İyi 
bilin ki, onlar bozguncuların ta 
kendileridir. Fakat farkında de-
ğillerdir.” (Bakara, 2/11-12.) 

Her türlü aldatma çirkindir, kö-
tüdür ama Allah ile aldatmak, Al-
lah konusunda aldatma bunların 
en ağırıdır. Kur’an’ın Allah ile al-
datmaya karşı ısrarlı uyarıları, bu 
zeminin kayganlığına önemli bir 
işarettir. “Sakın dünya hayatı sizi 
aldatmasın. O aldatıcı (şeytan ve 
onun gibi olan insanlar) da Allah 
ile/Allah hakkında sizi aldatma-
sın.” (Lokman, 31/33.)  Konuya ilişkin 
başka uyarılar da var Kur’an’da. 
Ama yine de aldatıcıların tuzağı-
na düşmek hiç de uzak ihtimal 
değil.
Hz. Ömer’e isnat edilen şu dua 
ne güzeldir: “Allah’ım! Bize hak-
kı hak olarak göster ve ona tabi 
olmayı nasip eyle; batılı da batıl 
olarak göster ve ondan uzak dur-
mayı nasip eyle.” 

Her türlü aldatma 
çirkindir, kötüdür 
ama Allah ile 
aldatmak, Allah 
konusunda aldatma 
bunların en ağırıdır. 
Kur’an’ın Allah ile 
aldatmaya karşı ısrarlı 
uyarıları, bu zeminin 
kayganlığına önemli 
bir işarettir. “Sakın 
dünya hayatı sizi 
aldatmasın. O aldatıcı 
(şeytan ve onun gibi 
olan insanlar) da Allah 
ile/Allah hakkında sizi 
aldatmasın.” 
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Umumi manzara
Bugün dünya Müslümanları bir 
karmaşanın, kargaşanın ve ça-
tışmanın içine sürüklenmiş du-
rumdadır. Afganistan, Irak ve 
Suriye’de iç çatışmalar, Arakan’da 
soykırım Mısır’da darbe, 
Pakistan’da mezhep çatışmaları, 
Bangladeş’te idamlar, Filistin’de 
zulüm… Böylesi bir ortamda 
mazlum milletlerin umudu olan 
Türkiye’de ise emperyalist üst 
aklın; dini, mezhebi veya etnik 
farklılıkları körüklemesi, bunla-

rın istismarı ile oluşan bir kısım 
terörist örgütleri âdeta ülkenin 
üzerine salması, 15 Temmuz 
2016 gecesi ülkemizde yaşanan 
akıl almaz katliamların gerçek-
leştiği darbe girişimi ile toplum-
da kaos oluşturma ve devleti yok 
etme noktasına kadar ulaşmıştır.
Dünya menfaati ve dinin 
araçsallaştırılması
Bu hâl ve şartlar içerisinde gözden 
kaçırılmaması gereken önemli bir 
konu, dünyevi menfaatler uğruna 
dinî terim ve kavramların dünye-

vi maksatlar için kullanılmasıdır. 
Bu aslında dünyevi hırsın gözünü 
bürüdüğü birtakım kişiler elin-
de dinin metalaştırılması veya 
dinî değer, kavram ve terimlerin 
aşındırılmasından başka bir şey 
değildir. Dinin metalaştırılması, 
kişinin inanç, ibadet ve ahlakını 
dünyevi hırsları, talepleri ve ar-
zuları doğrultusunda kullanması-
dır. Dinî değerlerin aşındırılması 
ise, dinî kavram, terim ve şiarla-
rın kurucu değer bağlamından 
çıkartılıp gündelik çıkarlar doğ-

Dinin Dünya Menfaati İçin Araç Kılınması 
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

“İnsanlar, dünyalarını geliştirme adına 
dinlerinin esaslarından bir şeyi terk edecek 
olurlar ise Allah, yaşadıkları şartların daha 

beterini onlara musallat eder.”
Hz. Ali
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rultusunda maksadı dışına çıka-
rılarak anlam kaymalarına uğra-
tılmasıdır.
Elbette dindar kişi, güncel olay-
ların akışı içinde birtakım olgu-
larla yüz yüze gelirken, dalgalı 
siyaset ortamında bulunurken 
veya dünyevi menfaatlerini talep 
ve takip ederken dininden sıy-
rılacak, onu bir tarafa bırakacak 
değildir. Aslında bunun olmasını 
beklemek imkânsızı talep etmek-
tir. Zaten bu durum; kınanacak, 
yadırganacak, eleştirilecek ve 
endişe edilecek bir şey de değil-
dir. Asıl endişe veren şey, bir kişi 
veya topluluğun bütün bunları 
yaparken emellerine ulaşmak 
için dinini, kutsallarını veya dinî 
kavramları araç olarak kullanma-
sı; takiyye veya tedbir adı altında 
dinin gayriahlaki bir şekilde araç-
sallaştırılmasıdır. Nitekim kanaat 
önderi olarak anılan bazı kişilerin 
dünyevi birtakım menfaatlerini 
gerçekleştirmek için dinî söyle-
mi kullanması veya sahip olduğu 
dinî unvan ve vasıfları bu uğurda 
kalkan kılması, toplumun diğer 
kesimlerini de benzer bir tutum 
takınmaya itmektedir. Böylece 
kanaat önderi kendi konumunu 
zedelerken/itibarsızlaştırırken 
gazeteci, siyasetçi ve aydınları da 
bulundukları alanın dışına çık-
maya zorlamış olmaktadır.
Dinimizin, dinî hayatımızın ve 
manevi duyarlılığımızın selameti 
için herkesin sınırını ve konumu-
nu bilmesi ne kadar önemliyse, 
söylediklerinin toplum nezdinde 
nasıl bir algı/yankı oluşturduğu-
nu hesaba katması da bir o kadar 
önemlidir. Dinin ve dünyanın 
selameti için dünya-ahiret den-
gesini gözeten bir din anlayışının 
yeniden yeşertilmesi ve zihinlere 
yerleştirilmesi bu açıdan büyük 
önem arz etmektedir.

Geçmişteki hatalar 
tekrarlanmasın
Kur’an’da geçmiş milletlere yö-
neltilen en büyük eleştirilerden 
biri, onların dinî kavramları tah-
rif etmiş olmalarıdır. Sözgelimi 
Yahudiler Kur’an’da kınanırken 
en çok kelime ve kavramları an-
lamlarından veya kullanım mak-
satlarından saptırmaları örnek 
olarak verilir. (Nisa, 4/46; Maide, 5/13, 

41.) Bugünlerde yaşadığımız olay-
ların akışı içinde dinin ve dinî de-
ğerlerin nasıl aşındırıldığı, âdeta 
tahrif edildiği sanki fark edilme-
mektedir. Amaç her ne olursa 
olsun, ortaya çıkan kaosun, dine 
ve dinî değerlere zarar verdiği 
aşikârdır. Nitekim çatışma ve 
çekişme toz duman hâli içinde 
kullanılan İslam, cemaat, imam, 
dua-beddua, dinin usulü-füruu, 
va’z, vaiz, iffet, namus, hak ve 
adalet gibi dinî terimlerin ve şiar-
ların ya içi boşaltılmakta ya sağa 
sola çekiştirilmekte ya da alay ko-
nusu yapılmasına izin verilmek-
tedir. Öte yandan dinî kavram-
ların rastgele ve yanlış yorumlara 
uğratılabileceğini/çekilebileceğini 
düşünmeksizin kullanılmasının, 
toplumun dinî duyarlılığına ciddi 
anlamda zarar vereceği de açıktır.
Dinin kaynağı ve hüküm merci 
Kitap ve sünnettir
Günümüzde en önemli hususlar-
dan biri de dinde otorite yani hü-
küm koyma yetkisi konusunda 
ortaya çıkmış olan kafa karışıklı-
ğıdır. Bu kafa karışıklığı birtakım 
odaklar veya kişiler tarafından 
kullanılmakta ve Müslümanların 
zihinleri bulandırılmaktadır. Bir-
takım kişi veya grupların otorite 
sayılması ve âdeta masun ve mah-
fuz (korunmuş) görülmesi veya 
öyle bir algı oluşturulması, geç-
mişte ve günümüzde en yaygın 
istismar türlerindendir. Özellikle 

cemaat tipi yapılanmalarda ce-
maat liderlerinin dinî otorite gibi 
görülmesi ve her söylediğinin di-
nin aslından zannedilmesi, dinin 
ve dinî değerlerin tahrif edilmesi 
tehlikesini beraberinde getirmek-
tedir. Bunun önüne geçmek için 
dinde otoritenin kim olduğunun 
bilinmesi ve bildirilmesi husu-
sunda din adamlarına büyük so-
rumluluk düşmektedir. 
İslam nokta-i nazarından bak-
tığımızda dinde yegâne otorite 
Allah’tır. Hz. Peygamber dahi 
Allah’ın kendisine sağladığı ismet 
sıfatı ile dini tebliğ etmekle ve uy-
gulamakla görevlidir. Onun dini 
uygulaması anlamındaki sün-
neti, sadece peygamberlere has 
kılınmış olan ismet sıfatı gereği 
Allah’ın kontrolü altında gerçek-
leştiğinden bağlayıcılık özelliği 
taşır. Bunun dışındaki müçtehit, 
âlim, veli veya mürşit gibi şahıs 
veya grupların dinde otorite sa-
yılması söz konusu değildir. Bu 
sıfatlara sahip olan kişilerin ken-
dilerine dinî otorite rolü biçme-
leri veya bu algıya izin vermeleri 
öncelikle dine aykırıdır. Bu kişi-
lerin söyledikleri veya yaptıkları 
ancak içtihat veya yorum olarak 
değerlendirilebilir. İçtihat ve yo-
rum zan ifade ettiği yani dinde 
kesinlik sıfatı taşımadığı için bir 
inanç esası gibi görülmesi veya 
mutlak bağlayıcı sayılması söz 
konusu değildir. Bu yüzdendir ki 
bir Müslüman eğer içtihat yetki-
si ve yeterliliğine sahipse bizzat 
kendisi içtihatta bulunabilir; bu 
yetki ve yeterliliğe sahip değilse 
tercih ettiği bir müçtehidin içti-
hadına tabi olabilir. Bu kişi diğer 
müçtehitlerin içtihatlarına tabi 
olmadığı için de dinen sorumlu 
veya günahkâr sayılmaz.
Dini hırsına araç kılanlar dine 
en büyük zararı verenlerdir
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Günümüzdeki gelişmelere ba-
kıldığında sanki İslam, sırf dün-
yevi menfaatlerin talep edilmesi, 
kollanması ve kovalanması için 
gelmiş bir din görüntüsü içine 
sokulmaya başlanmıştır. Kapita-
list dünyanın büyüsüne kapılmış 
bazı din önderleri ve aydınları 
devlet kurmak, devleti ele ge-
çirmek, siyasal veya ekonomik 
alanda söz veya pay sahibi olmak 
için dinî kimliğini kullanmaktan 
çekinmemektedir. Bunun ben-
zeri tarihte Batıniler/Haşhaşiler 
tarafından denenmiş ve başarısız 
olmuştur. Devlete ve Müslüman 
kitleye verdikleri zarar dolayısıy-
la bu topluluk Müslüman kitle 
nezdinde bütün itibarlarını yitir-
miştir.
İslam açısından hiç kimsenin 
kendisini daha iyi Müslüman, 
daha dindar, daha samimi ve 
daha dürüst olarak tanımlama; 
başkalarını ise eksik veya daha 
az Müslüman olarak tanıtma yet-
kisi yoktur. Bu eskilerin tabiriyle 
kerameti kendinden menkul bir 
kafa yapısına veya bugünün de-
yimiyle toplum mühendisliğine 
işaret eder.
Önemli bir nokta da etnik kim-
lik üzerinden terör faaliyeti yü-

rütmekle din ve mezhep kimliği 
üzerinden faaliyet yürütmek ara-
sında dine, topluma ve devlete 
verdiği zarar bakımından bir fark 
yoktur. Öte yandan bu tür faa-
liyetler, öncelikle yürütenlerin 
etnik ve dinî kimliğine zarar ver-
mektedir. Aslında tarih boyunca 
din üzerinden menfaat devşirme-
ye kalkanlar, dine en büyük zara-
rı verenler olmuştur. Bu yüzden 
İslam âlimleri her dönemde bu 
türden zararlı olan fikirleri şid-
detle dışlamış ve onlarla mücade-
le etmişlerdir.
Dünya menfaati için dindar 
görünme münafığın alametidir 
Öte yandan tarihte dünyevi men-
faatler uğruna dindar görünme 
davranışı en çok münafıklarda 
görülmektedir. Diğer bir deyişle 
bu davranış biçimi aslında mü-
nafığın bir sıfatıdır. Bu yüzdendir 
ki, Kur’an’da şiddetle eleştirilen 
ve taviz verilmeyen husus nifak 
yani münafıklıktır. Bakara sure-
sinin başında müminler beş ayet, 
kâfirler iki ayet ile anılırken mü-
nafıklar on üç ayet ile anılmakta 
ve münafıklık küfürden daha 
tehlikeli sayılmaktadır. Özellikle 
münafıkların dünyevî menfaatle-
ri için gizli planlar yapmaları ve 
Müslümanların arkasından iş çe-
virmeleri şiddetle eleştirilmiştir. 
Bir fitne unsuru olarak yaptıkla-
rı paralel mescit (mescid-i dırar) 
Yüce Allah’ın emri ile bizzat Hz. 
Peygamber tarafından yıktırıl-
mıştır. Burada yanlış anlaşılmayı 
önlemek için şu açıklamayı ge-
tirmekte yarar vardır; münafık 
sıfatı taşımakla münafık olmak 
ayrı ayrı hususlardır. Münafıklık 
bir kalp işi olduğu için Allah’tan 
başkası bunu bilemez. Hz. Pey-
gamber dahi Allah’ın bildirme-
si ile münafıkları bilebilmiştir. 
Bu hususta Yüce Allah, Hz. 

Peygamber’e hitaben, “Şayet dile-
seydik biz onları sana gösterir ve 
sende onları yüzlerinden tanır-
dın. Sen onları aslında konuşma 
tarzlarından tanırsın.” (Muhammed, 

47/30.) Bu yüzden de kimin mü-
nafık olduğunu bilme imkânımız 
yoktur. Burada dile getirilen mü-
nafıkların sıfatlarıdır, yoksa bu 
sıfatları taşıyanların münafıklar 
olduğu iddiası değildir. Zaten 
Kur’an’da da münafıkların kim-
likleri değil özellikleri, davranış-
ları ve tepkileri söz konusu edilir 
ve eleştirilir. Nitekim onların en 
çok eleştirilen özelliklerinden biri 
de, onlara “Yeryüzünde bozgun-
culuk çıkartmayın, denildiğinde 
onlar, aksine biz ıslah edicileriz 
derler.” Yüce Allah onların bu ya-
lanlarını, “Bilinsin ki gerçekte on-
lar bozgunculuk çıkartanların ta 
kendileridir.” diye yüzlerine vur-
muştur. (Bakara, 2/11-12.) Nitekim 
bugünün çağdaş bozguncuları da 
kendilerini “yurda sulh getiren-
ler” olarak nitelemektedir.
Ve sonuç
Sonuç olarak eğer bir kişi dinî 
sıfat ve görevini aşan bir hedefe 
yönelmiş ve bulunduğu alanın 
dışına çıkmış ise, dinî sıfat ve un-
van ile onu anmak, tanımlamak 
ve ifade etmek her şeyden önce 
dine ve dini değerlere zarar verir. 
Siyasi bir figür olmak istiyorsa bu 
kişi, onun gereğini yapmalı, dini 
ve dinî değerleri kullanmamalı-
dır. Çünkü dinî ve değerleri kul-
lanmak, dinin dünyevi maksatlar 
için araçsallaştırılması anlamına 
gelir. Tekrar tekrar vurgulamak 
gerekirse, etnik kimlik üzerinden 
terör faaliyeti yürütmekle dini ve 
mezhebi kimlik üzerinden ben-
zer faaliyet yürütmek arasında 
dine, topluma ve devlete verdiği 
zarar bakımından bir fark bulun-
mamaktadır. 

Bugünlerde 
yaşadığımız olayların 
akışı içinde dinin ve 
dinî değerlerin nasıl 
aşındırıldığı, âdeta 
tahrif edildiği sanki 
fark edilmemektedir. 
Amaç her ne olursa 
olsun, ortaya çıkan 
kaosun, dine ve 
dinî değerlere zarar 
verdiği aşikârdır.
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Yüce Rabbimiz Allah, mesajlarını 
kullarına iletmek için her toplu-
ma bir peygamber göndermiş 
(Nahl, 16/36.), bütün peygam-
berler, Allah katında yegâne 
din olan İslam’ı (Âli İmran, 
3/19.) insanlara tebliğ et-
mişlerdir. Yüce Allah, hak 
dini İslam’ı kabul edenleri 
“Müslüman” olarak isim-
lendirmiştir. (Hac, 22/78.) Son 
peygamber Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’in (Ahzab, 33/40.)  gönde-
rilmesiyle İslam kemale ermiş 
(Maide, 5/3.), artık Allah katında 
İslam’dan başka geçerli bir din 
kalmamıştır. (Âli İmran, 3/85.)
Peygamberimiz (s.a.s.)’in görevi, 
İslam’ı sadece insanlara tebliğ et-
mek değil, aynı zamanda tebyin 
etmek, yani dinin hükümlerini 
sözlü ve uygulamalı olarak açık-
lamaktır. (Nahl, 16/44.) Bundan do-
layıdır ki Kur’an’da onlarca ayette 
Allah ve peygambere itaat birlikte 
zikredilmiş (Âli İmran, 3/32, 132; Nisa, 
4/59; Maide, 5/92; Nur, 24/54; Teğâbün, 
64/12; Muhammed, 47/33.), Peygambe-
re itaat, Allah’a itaat sayılmıştır. 
(Nisa, 4/80.) Dolayısıyla Allah sözü 
Kur’an ve peygamber sözü ve uy-
gulamaları olan sünnet, İslam’ın 
iki temel kaynağıdır. (Malik, Kader, 
3; Hâkim,  I, 93.) İslam’ın bilinmesi, 
tanınması, anlaşılması, yaşan-
ması ve anlatılması için sünnete 
ihtiyaç vardır. Kur’an ile sünneti, 
Allah ile peygamberi birbirinden 
ayırmak, et ile tırnağı ve ruh ve 
bedeni birbirinden ayırmak gibi-

dir. Bu itibarla İslam’ın ilk devir-
lerinden günümüze kadar İslam’ı 
anlamak, yaşamak ve anlatmak 
isteyenler, Kitap ve sünnete sarıl-
mışlardır. 
Hicri ikinci asırdan itibaren sün-
neti Kur’an’dan ayırmak isteyen-
ler ve “Kur’an bize yeter.” diyen-
ler olmuştur. Hicri ikinci asırdan 
sonra da sünneti İslam’ın temel 
kaynağı kabul etmeme, sünneti 
reddetme düşüncesi devam et-
miş, Batılı düşünürler daha da 
ileri gitmişler, hadislerin çoğun-
luğunun uydurma olduğunu ileri 
sürerek sünnetin İslam’ın kay-
nağı olma konusunda insanların 
kafasına şüphe sokmaya çalışmış-
lardır. Bu düşünce Hindistan ve 
Mısır’da yankı bulmuş, sünneti 
reddeden bir akım türemiştir. 
Bu düşünce sahipleri kendilerine 

“ehli Kur’an” adını vermişlerdir. 
Bunlar; Kur’an ile yetinmek ve 
hadislerin Hz. Peygambere nis-

peti şüpheli olduğu gerekçesi 
ile sünneti delil saymamışlar, 
“Sünnetsiz İslam” ve “İs-
lam, Kur’an’dan ibarettir.” 
savunması yapmışlardır. 
Aynı düşünceyi ülkemizde 
de benimseyenler ve savu-
nanlar olmuştur. Hâlbuki 

İslam, sadece Kur’an’da 
zikredilen hükümlerden iba-

ret değildir. Dinî her konu, 
Kur’an’da tafsilatı ile anlatılma-
mış, birçok konunun açıklaması, 
detayı ve nasıl uygulanacağı Hz. 
Peygamber (s.a.s.) tarafından ya-
pılmıştır. 
Sünneti Kur’an’dan ayırmak iste-
yen, böylece İslam’ı zayıflatmak, 
içini boşaltmak ve yaşanmaz 
hâle getirmek isteyen zihniyet, 
daha da ileri gitmiş, “Sünnetsiz 
İslam” söylemini, “Peygamber-
siz İslam”, “İmansız Cennet” ve 
“Ilımlı İslam” söylemine dönüş-
türmüş ve bunu sinsice zihinlere 
yerleştirmeye çalışmıştır. Bunun 
en bariz tezahürü, sadece “lâ 
ilâhe illallah” (Allah’tan başka 
hiçbir ilah yoktur) diyen kimse-
nin, “Muhammedü’r-Rasulüllah” 
(Muhammed Allah’ın peygam-
beridir) demese de cennete gire-
bileceği söylemidir. Bu söylem, 
gerçekten İslam ve Müslüman-
lar için tehlikeli, Kur’an ve sün-
nete uymayan bir söylemdir. 
Kim böyle söylüyor? diyebilir-

Peygambersiz 
İslam Söylemi

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ
DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanı
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siniz. Ben Fethullah Gülen’in 
Youtube’da kendi anlatımından 
duydum. Diyor ki: “Lâ ilâhe illal-
lah diyen kimse, “Muhammedü’r-
Rasûlüllah” demese de cennete 
girer!” Başka bir konuşmasında 
ise “Lâ ilâhe illallah” diyeni başı-
ma koyarım.” Aynı söylem, Reşit 
Haylamaz adlı kişi, kaleme aldığı 
ve malum örgütün, “Herkes Onu 
Okuyor” diye reklamını yaptığı 
“Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı 
Efendimiz” adlı eserinde de sa-
vunmakta ve şöyle demektedir: 
“Ancak onun hedefi, öncelikle 
bütün insanları rahmet ve şefkat-
le kucaklayıp, ümmeti arasında 
da kelimei tevhidin ikinci yarısını 
söylemekten kaçınarak kendisini 
kabul etmese bile lâ ilâhe illallah 
diyen herkesi buraya getirmekti. 
Çünkü O, ‘Kim la ilahe illallah 
derse cennete girer’ buyuracak-
tı.” (s. 252) Acaba Kur’an ve sünnet 
ile ters düşen bu söylem, Müslü-
man halk nezdinde kabul gördü 
mü derseniz, maalesef evet. Di-
yanet İşleri Başkanlığı’nın yap-
tırdığı “Dindarlık Anketi”nde, 
“Bir kimse “Lâ ilâhe illallah” de-
yip “Muhammedü’r-Rasulüllah” 
demeden Müslüman olur ve 
cennete girer mi sorusuna %17 
evet demiştir. Bu, cidden vahim 
bir durumdur. Bu söylemi dile 
getirenler; “Kim lâ ilâhe illallah 
(Allah’tan başka ilah yoktur) 
derse cennete girer.” (Tirmizi, İman, 
17, No: 2775.) ve benzeri hadisler  
(Müslim, İman, 43.) ile Âli İmran su-
resinin 64’üncü ayetine dayan-
dırmaktadırlar. Zikredilen hadis, 
muhaddis İbn Şihab ez-Zühri’ye 
sorulmuş ve “Bu husus, İslam’ın 
başlangıç yıllarında, farzlar, emir 
ve yasaklar inmeden önce idi.” 
demiştir. (Tirmizi, İman, 17, No: 2775.) 
Âli İmran suresinin 64’üncü 
ayetinin, “Ey Peygamberim! De 
ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin 
aranızda âdil ve insaflı bir söze 
gelin.” cümlesindeki “kelimei 
sevâ”yı lâ ilâhe illallah olarak 

alıp Kur’an’ın başka ayetlerini 
görmezlikten gelmek, saptırma, 
tahrif ve aldatmadır. Kur’anı Ke-
rim, konularına göre tertip edil-
miş bir kitap değildir. Bir konuda 
hüküm ortaya koyabilmek için 
Kur’an’ın bütününe ve konu ile 
ilgili bütün hadislere bakmak ge-
rekir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in 
ilk muhatabı olan Mekke halkı 
Allah’ın varlığını kabul ediyor, 
birliğini kabul etmiyor, putları 
Allah’a ortak koşuyorlardı. Hz. 
Muhammed (s.a.s.), peygamber-
likle görevlendirildiğinde Arap 
müşrikler, dört konuda Peygam-
berimize karşı çıkmışlardı: a) 
Tek Allah inancına (Sâd, 38/3.), Hz. 
Muhammed’in peygamber oluşu-
na (Kâf, 50/3.), ahiret inancına (Câsiye, 
45/24; Kâf, 50/3.) ve Kur’an’ın Allah 
sözü olduğuna (Enfal, 8/3132.) karşı 
çıktılar. Peygamberimiz (s.a.s.), 
ilk önce insanları kelimei tevhide, 
yani tek Allah inancına, lâ ilâhe 
illallah demeye daveti etti. Bu da-
vete icabet edenler; hem Allah’ın 
birliğini, hem Hz. Muhammed’in 
peygamberliğini, hem Kur’an’ın 
Allah sözü olduğunu, hem de ahi-
ret inancını kabul etmiş oluyor-
lardı. “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan 
başka ilah yoktur) diyen kimse 
cennete girer.” sözünü esas alıp 
sözün sahibini ve Kur’an’ı tebliğ 
edeni, peygamber olarak kabul 
etmemek akıl tutulması, mantık-
sızlık ve çarpıtmadan başka bir 
şey değildir.
İslam’ın ana referanslarına göre 
bir insanın cennete girebilmesi 
için mutlaka mümin ve Müslü-
man olması (Bakara, 2/82; Tevbe, 9/72; 
Zuhruf, 43/6870.), mümin ve Müslü-
man olabilmesi için de Kur’an’ın 
her bir ayetine iman etmesi ge-
rekir. Çünkü cennet, müminler 
için hazırlanmıştır. (Hadîd, 57/21.) 
Peygamberimizin beyanı ile 
“Cennete ancak mümin ve Müs-
lüman olanlar girecektir.” (Buhari, 
Meğâzi 36; Fedailü’sSahabe, 178.)
Kur’an’ın her bir ayeti iman ko-

nusudur. Allah’ın ayetlerine iman 
etmeyenler, mümin ve Müslü-
man olamazlar. Allah’ın ayetle-
rine iman etmeyenlerin gideceği 
yer cennet değil cehennemdir. Bu 
hususu ifade eden yüzlerce ayet 
vardır. (Mesela bk. En’am, 6/21, 124; Yu-

nus, 10/17; Neml 27/82; Nahl, 16/104105.) 

Kur’an’da peygambere iman 
edilmesi kesin bir üslup ile em-
redilmektedir. (Teğâbün, 64/8; Nisa, 

4/136; Bakara, 2/177.) Kur’an’da Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’in Allah’ın 
rasulü olduğu bildirilmekte-
dir. (Feth, 48/29.) Dolayısıyla Hz. 
Muhammed’in peygamberliğini 
kabul etmeyen, lâ ilâhe illallah 
deyip Muhammedü’r-Rasulüllah 
demeyen kimse, Kur’an’a iman 
etmemiş, iman esasları arasın-
da ayırım yapmış olur. (Nisa, 

4/150.) Kur’an’ın bir ayetine bile 
iman etmeyen kimse, mümin 
olamaz. (Maide, 5/5.) Dolayısıyla 
Muhammedü’r-Rasulüllah de-
mese de sadece lâ ilâhe illallah 
diyen cennete girer demek, bü-
tünüyle yanlıştır, İslam’ı çar-
pıtmaktır, halkı kandırmaktır. 
Muhammedü’r-Rasûlüllah de-
meyen kimse, kesinlikle sapıktır, 
kâfirdir. (Nisa, 4/136.) Kâfirler ise 
asla cennete giremez. Kâfirlerin 
gideceği yer, içlerinde ebedî kal-
mak üzere cehennemdir. (Bakara, 

2/24, 39; Enfal, 8/14; Âl/i İmran, 3/10, 116, 

131, 151; A’râf, 7/36; Bakara, 2/217.)

Sonuç olarak kelimei şahade-
tin “Lâ ilâhe illallah” bölümü, 
Allah’ın varlığını ve birliğini 
“Muhammedü’r-Rasûlüllah” 
bölümü ise Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’in peygamberliğini ifa-
de eder. Kelimei şahadetin bu 
iki kısmı, ayrılmaz bir bütün-
dür. “Lâ ilâhe illallah” deyip 
“Muhammedü’rRasûlüllah” de-
meyen kimse mümin ve Müs-
lüman değil tam bir kâfirdir. 
Kâfirler ise cennete değil cehen-
neme girecektir.
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Arif Nihat Asya meşhur şiirinde, 
içimizdeki kahramanları his-
sedercesine böyle yalvarıyordu 
Yüce Mevla’ya. Biliyor ve ina-
nıyordu ki, Hak Teala Müslü-
manlıkla yoğrulan yurdumuzu 
sahipsiz bırakmayacak ve onu 
koruyacak neferleri de her daim 
var edecekti. Ancak o, yığınların 
içinden çıkacak kahramanları 
beklerken topyekûn bir millet 
kahramanlık destanları yazdıra-
caktı tarihe…

İçerden ve dışardan tüm şer 
odaklarının güç birliği yaptığı o 
meşum gecede, nasıl da emindi-
ler kendilerinden. Kırk yıldır bu-
gün için hazırlanmış ve bugünü 
beklemişlerdi. Şeytani planları-
nı yürütebilmek için akıl almaz 
hileler ve kumpaslarla devletin 
içine sızmış ve âdeta habis bir ur 
gibi her tarafa yayılmışlardı. Artık 
bekledikleri saat gelip çatmıştı. 
Bütün planlar titizlikle yapılmış, 
stratejik görülen her noktaya 

tam teçhizatlı birlikler seferber 
edilmiş, tanklar, savaş uçakları, 
jetler, helikopterler ve en ağır si-
lahlar hazır edilmişti. Birkaç saat 
içinde ülkeyi işgal ederek sonu 
nereye gideceği belli olmayan bir 
kaosun fitilini ateşleyeceklerdi.

Ne olduysa o uzun ve karanlık 
gecede oldu. Kırk yıllık planların 
ve hazırlıkların nasıl bir gece-
de yerle yeksan olduğuna şahit 
oldu tüm dünya… Bir vatan nasıl 

Kahraman bekleyen yığınları
Kahramansız bırakma Allah’ım!

KAHRAMANLARI
15 TEMMUZ

Dr. Lamia LEVENT ABUL
Diyanet İşleri Uzmanı
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kurtarılır, sineler mermilere nasıl 
siper edilir, tanklara karşı nasıl 
yürünür, hatta tankın altına na-
sıl yatılır, helikoptere nasıl kafa 
tutulur, bombalar atan jetlere na-
sıl aldırış edilmez ve hepsinden 
önemlisi; işinden evine gelmiş, 
çocuğuyla film seyreden sıradan 
bir vatandaş nasıl kahraman olur; 
işte bunların hepsine o uzun ve 
kara gecede şahit olduk. 
O uzun ve kara gecede vatanın 
ismet-i harimine dokunulmasın 
diye gökten yağan bombalara ve 
vızır vızır gelen kurşunlara aldı-
rış etmeden yürüyen kahraman 
bir millete şahit olduk. Vatanı, 
iradesi, haysiyet ve dini uğruna 
şanlı bir direniş ortaya koyan bir 
milletin dirilişine şahit olduk. 
Mehmet Akif’in “Arkadaş, yurdu-
ma alçakları uğratma sakın/Siper 
et gövdenin dursun bu hayâsızca 
akın” dizelerinde dile getirdiği 
gibi o uzun ve kara gecede bu 
kahraman millet sade sinesini de-
ğil tüm varlığı ile siper oldu hain-
lerin saldırılarına. 
Korkmadı, yılmadı, sinmedi va-

tan evlatları. Cesaret ve mertlik 
o gece gerçek anlamına kavuştu. 
Kendilerini yıllarca gizleyen iki 
yüzlü haşhaşi hainlerin karşısına 
başı dik ve alnı ak bir şekilde di-
kildi. Koca tanklara aldırış etme-
di, korkusuzca durdu ve hesap 
sordu terör şebekesi hainlerden. 
Beni ezmeden benim irademe el 
koyamazsınız. Beni vurmadan 
beni vatanımda esir edemezsiniz. 
Benim bedenimi çiğnemeden va-
tanımı işgal edemezsiniz dedi ve 
yüzyıllarca anlatılacak nice kah-
ramanlık destanları yazdırdı.

İlk kurşun
Çukurkuyu Beldesine girerken 
bir milletin kaderini değiştiren 
hadiselerin ilahî kader planında 
nasıl da ilmek ilmek örülerek 
meydana geldiklerini düşünüyor-
dum. Anadolu’nun bu şirin ve kü-
çük kasabasından çıkıp peygam-
ber ocağının bir neferi olan Ömer 
Astsubayın baba ocağına giden 
yolda bir kahramanın hikâyesi 
resmîgeçit yaptı zihnimizden. Va-
tan sevgisini imanın bir cüzü ola-
rak kalplerine nakşeden yiğitlerin 
yetiştiği Anadolu topraklarında 
daha nice kahramanların kanları, 
izleri vardı kim bilir. Ömer Ha-
lisdemir işte bu imanla, bu ruhla 

vatan hizmetine koştu. Sadakatin 
ve vatanperverliğin çetin sınavın-
dan alnının akıyla çıktı. Bir tek 
insan ne yapabilir diye bahaneler 
üretip taşın altına elini koymak-
tan imtina edenlere, bir tek insa-
nın neler yapabileceğini gösterdi. 
Ülke bir ateş çemberi içerisine 
alınıp, dört koldan işgal edildiği 
o ilk anlarda herkes neler oldu-
ğunu anlamanın şaşkınlığı içere-
sindeyken o, komutanının: “Sana 
vatanımız ve milletimiz için tarihî 
bir görev veriyorum. Tuğgeneral 
Terzi vatan hainidir, isyancıdır. 
Onu karargâha girmeden öldür! 
Bunun sonunda şehadet var… 
Hakkını helal et” sözleriyle çok 
kritik bir noktada durduğunu ve 
bu emrin gereğini yerine getirme-
nin hayati ehemmiyetini anladı. 
Şehadete doğru adım adım yak-
laştığını bilerek emri ikiletmedi: 
“Baş üstüne komutanım, hakkım 
helal olsun. Siz de helal edin.” 
dedi.
Ortalığın toz duman olduğu zor 
zamanlarda ortaya çıkar kahra-
manlar. Onlar ölüm ile kalım ara-
sında o ince hatta bir karar verir-
ler ve bu kararla ülkelerin kaderi 
bile değişir, tarih yeni baştan ya-
zılır. Ömer Astsubay, inancından 
aldığı güçle ve Cenab-ı Hakk’ın 
yardım ve inayetiyle hain gene-
ralin karşında dimdik durarak 
karargâha girmesine müsaade et-
medi. Tek bir kurşun yetti vatanı 
kurtarmaya ve şehadet şerbetini 
anasının ak sütü gibi içerek rah-
meti rahmana erişti. Ancak geri-
den gelen binler bu ilk kurşunun 
etkisiyle darmadağın olan hainle-
rin üzerine cesaret ve kararlılıkla 
gittiler. O uzun ve kara gecede 
her bir vatan eri üzerine düşen 
vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. 
Vatan namustur ve onu koru-

Korkmadı, 
yılmadı, sinmedi 
vatan evlatları. 
Cesaret ve mertlik 
o gece gerçek 
anlamına kavuştu. 
Kendilerini yıllarca 
gizleyen iki yüzlü 
haşhaşi hainlerin 
karşısına başı 
dik ve alnı ak bir 
şekilde dikildi. 

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR
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mak her vatan evladının boynuna 
borçtur, şuurunu taşıyan irfan sa-
hibi Anadolu insanı, evladını şe-
hit verdiğinde “vatan sağ olsun” 
diyecek imanı kuşanmıştır. Bir 
kahramanın doğduğu ve sonra 
şehitlik gibi yüce bir mertebeye 
erişerek defnedildiği Çukurkuyu 
Kasabasında şehidin baba ocağın-
da asılan Türk bayraklarının göl-
gesinde mütevekkil ve onurlu bir 
baba, bir anne ve kardeşler gör-
dük. Vatanın onur ve haysiyetini 
canı pahasına koruyan kahraman 
şehidimizin ailesi, evlatlarının 
vefat haberini aldıklarında hangi 
safta olduğunu sormuşlar. Ha-
inlere karşı olduğunu öğrendik-
lerinde kalpleri rahata ermiş ki 
samimiyetle “vatan sağ olsun” di-
yebilmişler. İşte Anadolu toprak-
larını mayalayan bu şuur gücünü 
imandan ve inançtan alan şuur-
dur. Şimdi onlar yetiştirdikleri 
evlatlarının sıktığı ve vatanın ka-
derini değiştiren bu ilk kurşunla 

gelen onuru yıllarca üstlerinde 
taşımanın gururuyla bayrağımı-
zın altında vakarla duruyorlar. 

Kabul olunan şehadet duası

Onlar dünyada yaşarken ölümü 
hep baş üstlerinde taşırlar. Onu 
hayatın dışına atan, unutan ve 
hatırlamak istemeyenlere inat 
bir çiçeği taşır gibi itina ile taşır-
lar. Bilirler ki dünya bu hayattan 
ibaret değildir, bir gün muvakkat 
olan bu fani âlemden baki ahiret 
yurduna göçecek herkes. Hak 
olan ölüm elbet bir gün gelecek 
ama ölmek var ölmek var! Ma-
dem ölüm varsa sonunda onun 
da en güzelini isterler de rahat 
yataklarında ölmek istemezler. 
İla-yı kelimetullah uğruna öl-
mek ister onlar, vatan için cenk 
meydanlarında toprağa düşmek 
ister, dava için, ümmet için, din-i 
mübin-i İslam’ın ve Müslümanla-
rın selameti için şehit olmak ister 
onlar! 

İşte ölümü yüreğinde taşıyan ve 
ebedî âleme göçeceği günün gele-
ceğini hatırından hiç çıkarmadan 
yaşayan güzel insandı Ahmet Öz-
soy kardeşimiz. Eşinin şehadetiy-
le her namazında şehitlik duası 

yapan bir Allah eriydi. Ölümlerin 
en güzeline talip olmuştu…
Her duayı işitir Yüce Mevla, vakti 
saati geldiğinde de her duayı da 
kabul eder. İşte Ahmet karde-
şimizin de duasının kabul vakti 
gelmişti. Meşum gecede, hain 
darbeciler her şeyi çok iyi plan-
lamışlardı. Ülkenin en stratejik 
noktalarını ele geçirmek üzere 
bir biri ardına planlarını devreye 
sokuyorlardı. Bu kaos gecesinde 
FETÖ militanlarının hedefle-
rinden biri de Türkiye’nin ileti-
şimini sağlayan TÜRKSAT’ı ele 
geçirmekti. Böylece tüm televiz-
yon yayınları kesilecek ve kimse 
ülkede ne olup bittiğine dair ha-
ber alamayacaktı. Daha önemlisi 
yetkililer halka seslerini duyura-
cak bir mecradan mahrum kala-
caktı. Zira Cumhurbaşkanımızın 
bir televizyon kanalında yaptığı 
açıklama ile halkı darbeye karşı 
durmak üzere sokaklara çağırma-
sı, darbenin durdurulmasındaki 
en kritik hamleydi. 
Dolayısıyla stratejik önemdeydi 
Türksat. Önce sindirmek ve kor-
kutmak için Türksat kampüsünü 
bombaladılar, ağır silahlarla ta-
radılar. İnsanların onların kur-
şunlarına ve bombalarına karşı 
korkacağını ve orayı teslim ede-
ceklerini sanıyorlardı. Ancak he-
sapları tutmadı. Türksat persone-
li önce kampüsün girişini itfaiye 
aracı ve kamyonlar ve kendi araç-
larıyla kapattılar. Helikopterle in-
dirilen militanlar yayını kesmek 
üzere geldiklerinde de hainleri 
oyalayarak canları pahasına ko-
rudular. 
O gece bir varoluş mücadelesi 
veriliyordu tüm yurtta. Her bir 
vatan evladı vatanına, haysiyetine 
ve özgür iradesine sahip çıkma 

O uzun ve kara 
gecede bu imanla 
yola döküldü 
yüzbinler... 
Dillerde Allahu 
ekber nidaları, 
gökten inen topa, 
kurşuna, füzelere 
aldırış etmeden 
akın etti dört bir 
koldan… Yüce 
Allah yüreklerinden 
korkuyu almış, 
yeryüzü kadar 
genişlik vermişti 
her birine… 

ŞEHİT AHMET ÖZSOY
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adına destanlar yazıyordu. “Ce-
hennem olsa gelen göğsümüzde 
söndürürüz; / Bu yol ki hak yo-
ludur dönme bilmeyiz yürürüz!” 
diye haykırarak ölüme giden 238 
yiğitten biri de şehadet duasını 
yüreğinde ve ölümü de başında 
taşıyan Ahmet Özsoy kardeşi-
mizdi. Duasına en güzel şekilde 
icabet bulmuştu o. Hep sakin 
ve mütevekkil bir duruş sahibi 
olmuştu ve işte şimdi vakarla çı-
kıyordu rabbinin huzuruna. Bu 
dünyadaki görevini hakkıyla ifa 
etmiş olmanın huzuruyla… Rab-
bim şehadetini makbul eylesin…
Allahü Ekber nidalarıyla 
şehadete koşanlar
Amin desin hep birden yiğitler
Allahü ekber gökten şehitler
Amin amin Allahü ekber!
O uzun ve kara gecede bu imanla 
yola döküldü yüzbinler... Diller-
de Allahü ekber nidaları, gökten 
inen topa, kurşuna, füzelere al-
dırış etmeden akın etti dört bir 
koldan… Yüce Allah yüreklerin-
den korkuyu almış, yeryüzü ka-
dar genişlik vermişti her birine… 
Cesaret ve kararlılıkla yürüyor, 
önlerindeki tanklara, üstlerinde-
ki jetlere, helikopterlere ve vızır 
vızır geçip giden mermilere adeta 
meydan okuyorlardı. Arkadaş-
ları, yakınları, kardeşleri bir bir 
düşerken toprağa onlar Allahü 
ekber sedalarını daha bir yük-
seltiyor ve tüm dünyaya vatanın 
bedelinin ancak kanla ödenebile-
ceğini tekrar haykırıyorlardı. 
Sadece abdestlerini ve kimlikle-
rini aldılar yanlarına. Zaten ne 
götürür ki insan beraberinde öte 
âlemlere gitmeyi göze almışsa… 
Kimi eşini, yavrusunu da aldı ya-
nına, kimi Allah’a emanet ederek 
tek başına çıktı hainlerin karşı-

sına. Ama kimse düşünmedi ge-
ride bıraktıklarını çünkü onlara 
hainlerden temizlenmiş tertemiz 
bir vatan bırakacaklardı. Ken-
di yurdunda esir olmak istemi-
yordu yola çıkanlar, iradelerine 
pranga vurulsun, özgürlükleri 
askıya alınsın, çocuklarının ge-
leceği karartılsın istemiyorlardı. 
Vatanları Irak, Suriye olmasın, iç 
savaş çıkmasın, dış güçlerin bö-
lüp parçaladığı bir ülke olmasın 
diye koştular sokaklara… Haysi-
yetle, onurla, şerefle yaşamak de-
ğilse ölmek üzere yürüdüler gözü 
dönmüş hainlerin üstüne. 
İşte bu imanla durdurdular tank-
ları. O gece arama motorlarında 
en çok aranan cümle “tank nasıl 
durdurulur” olmuştu. Kimi eliy-
le durdurdu, kimi takoz koydu 
paletlerine, kimi gömleğini tıka-
dı tankın egzoz deliğine, kimi de 
önüne yattı, bedeniyle durdurdu 
o devasa savaş makinelerini. Kimi 
de canavarca ezildi tankların al-
tında. İşte bu kahramanlardan 
biri de Türkan Tekin kardeşimiz-
di. Daha Cumhurbaşkanımız te-
levizyonda sokağa çıkma çağrısı 
yapmadan o hasta olan eşiyle so-
kağa attı kendini. Kilometrelerce 
yürüdüler… İstanbul havalima-
nını işgal eden hainleri durdur-

mak için yürüyorlardı. Elinde 
ne silah, ne tüfek ne de molotof 
vardı. 43 yaşında tekstil işçisi, üç 
çocuk annesi bir kadındı Türkan 
kardeşimiz. Çocuklarının huzur 
içinde yaşayacağı bir vatan is-
tiyordu. Seçilmiş lideri alçakça 
bir darbeyle indirilmesin, mille-
tin iradesine kimse el koymasın 
diye yürüyordu. Ama hainlikte 
sınır tanımayanlar gözlerini kırp-
madan tankların paletleri altında 
ezdiler bu kahraman kadını. Onu 
şehit eden caniler durduracakları-
nı sanıyorlardı ama büyük yanılgı 
içindeydiler. Zira o şehit olmuştu 
ama arkadan on binler akıyordu 
havalimanına. Kısa sürede hava-
limanını kalkan gibi sardı millet. 
Nihayetinde Cumhurbaşkanımız 
büyük bir cesaret ve kararlılıkla 
havalimanına indiğinde on binler 
karşıladı onu. Türkan kardeşi-
miz gibi daha niceleri sinelerini 
vatana siper ettiler ve onurla ta-
şıyacakları şehadet mertebesine 
eriştiler…

Kadını, erkeği, genci yaşlısı, aske-
ri ve polisiyle bir mücadele verildi 
ki, sayısız kahramanı var o gece-
nin. Kimisi şehadet şerbetini içti, 
kimisi gururla taşıyacağı yaralar 
aldı, gazi oldu. Kimileri de haf-
talardır hala meydanlarda nöbet 
tutuyor. Hikâyelerini duydukla-
rımız ve şahit olduklarımızın yanı 
sıra gizli kahramanları da çok 
15 Temmuzun. Hikâyeleri daha 
çok anlatılacak, kahramanlıkları 
dilden dile dolaşacak… Canını 
ortaya koyan her bir kahramanı 
yaşatmak boynumuzun borcu… 
Zira bize bağımsız ve hür bir va-
tan bırakan her bir şehidimize 
minnettarız… Şehadetleri müba-
rek, ruhları şad olsun!

ŞEHİT TÜRKAN TEKİN
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Kim Bu Cennet Vatanın Uğruna Olmaz ki Feda?
“Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle beraber.”

Yahya Kemal Beyatlı

Ali AYGÜN

İnsanları bir araya getiren, uğrun-
da savaştığı ve gerektiği zaman 
canını hiç çekinmeden seve seve 
feda ettiği bazı ebedî ve kutsal 
değerler vardır. Bu değerler mil-
let olmanın da aracıdır. Meselâ 
özgürlük ve istiklal, Türk mille-
tinin en yüce ve en kutsal değer-
leri arasında yer alır. Bu değerler, 
hemen beraberinde vatan gibi, 
bayrak gibi başka değerleri de 
getirir. Vatan, bir milletin üzerin-
de yaşadığı ve ecdadımızdan kan 
ve can pahasına bize miras kalan 
mukaddes bir toprak parçasıdır. 
Bundan dolayı vatan, millet un-
surundan asla ayrı düşünülemez. 
Vatan, bir coğrafya, millet ise bir 
insan topluluğudur. Bir milleti 
millet hâline getiren de, özgür-
lük ve istiklal gibi; hak, hukuk, 
dil ve din gibi bazı mukaddes 
değerlerdir. İşte bu ebedî değer-
lerin başında gelen vatan tehlike-
ye düştüğü anda, millet olabilme 
şuuruna erişmiş ve vatanını seven 
her insan, vatanını kurtarmak 
için, varını yoğunu, hatta en kıy-
metli varlığı olan canını bile feda 
etmeye hazır olmalıdır. Daha çok 
vatan kavramıyla birlikte yer alan 
“şehadet” ve “şehit” kavramları, 
en veciz ifadesini Mehmet Âkif’in 
kahraman ordumuza ithaf ettiği 
“İstiklal Marşı”ndaki şu parçalar-
da bulur:
Kim bu cennet vatanın uğruna 
olmaz ki fedâ?

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan 
şühedâ!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın 
da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda.
Tarih boyunca aziz milletimiz; 
din, vatan, millet ve manevi de-
ğerler uğrunda savaş meydanları-
na, cephelere seve seve koşmuş, 
ölümün kucağına atılmıştır. Ta-
rihimizdeki kahramanlık des-
tanlarından biri de Çanakkale 
Zaferi’dir. Çanakkale’de şehit 
düşen Mehmetçik, “ehl-i salib”in 
demirden çemberini göğüsle-
rinde kırıp parçalamış; atala-
rı Selahaddin-i Eyyubi ve Kılıç 
Arslan kadar büyük olduklarını 
ispatlamıştır. Bütün İslam âlemi, 
kendini yok olmanın eşiğinde 
görerek hüsrana kapılmış bir 
durumda iken onların canları 
pahasına kazandığı zafer, bu hüs-
ranı ortadan kaldırmıştır. Onların 
ulaşmış olduğu şehadet mertebe-
si öyle yücedir ki onlar için türbe-
ye, kabre bile gerek yoktur. Çün-
kü onları gittikleri ebedî âlemde 
kucağını açmış Peygamberimiz 
beklemektedir:
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden 
makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor 
peygamber!
Yüz binlerce şehide mâl olan Ça-
nakkale zaferi bize, Türkiye’de, 
düşmana vatanını çiğnetmeyen 

ve çiğnetmeyecek yeni bir neslin 
ve yeni bir insan tipinin doğmuş 
olduğunu da göstermektedir.
İnsan çalışarak pek çok rütbe ve 
unvan kazanabilir. Şehitlik ve ga-
zilik rütbesi ise hayat karşılığında 
ve inanç sayesinde elde edilmek-
tedir. Bu bakımdan rütbelerin en 
üstünü hiç şüphe yok ki şehitlik 
ve gaziliktir. Şehitlik mertebesine 
yükselmek hem Cenab-ı Hak ka-
tında hem de halk nezdinde bü-
yük bir şereftir.
Şehit, Allah’ın huzurunda diri 
olarak hazır bulunup nimetlere 
erişeceği ve cennete gireceğine 
şahit olunacağı için bu adı al-
mıştır. Gazi ise Allah yolunda ve 
vatan uğrunda savaştığı ve şehit 
olmayı arzu ettiği halde ölmeyip 
sağ kalan kimsedir. İnsan ölmek-
le bu mertebeye yükseldiği halde 
Yüce Allah onların ölü değil, bi-
zim anlayamayacağımız bir hayat 
ile diri olduklarını bildiriyor: “Al-
lah yolunda öldürülenlere ölüler 
demeyin. Hayır, onlar diridirler, 
ancak siz bilemezsiniz.” (Bakara, 

2/154.) Sevgili Peygamberimiz de 
şehitliğin derecesiyle ilgili olarak 
şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse 
cennete girdikten sonra, bütün 
dünyaya sahip olsa bile, tekrar 
dünyaya dönmek istemez. Yalnız 
şehitler, erdikleri nimetler se-
bebiyle dünyaya dönüp on defa 
şehit olmayı arzu ederler.” (Buhari, 

Cihad, 21, III, 208.)



G Ü N D E M

DİYANET AYLIK DERGİAĞUSTOS 2016 39

Büyük ihanet 15 Temmuz
“Onlara: “Yeryüzünde düzeni 
bozmayın!” denildiğinde, “Hayır, 
biz yalnızca ıslah edenleriz!” der-
ler. Biline ki, gerçekten bozanlar 
onların ta kendileridir, ama far-
kında olmuyorlar.” (Bakara, 2/11-12.)

15 Temmuz’da Türkiye’miz, 
etkisi yıllar sonra dahi devam 
edecek bir darbe girişimiyle 
sarsıldı. FETÖ/PDY örgütüne 
mensup teröristler, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde, yıllardır uygu-
lamaya soktuğu sızmayı sonuç-
landırarak bir darbe ile Türki-
ye’mizin yönetimine el koymaya 
çalıştılar. Siyasi irade, emniyet 
güçlerinin önemli bir bölümü ve 
halk aynı anda ve aynı şekilde 
darbeye karşı çıktı, darbe girişi-
mini başarısızlığa uğrattı. Ancak 
geriye darbeci teröristlerin darbe-
yi başarıya ulaştırmak için cinnet 
halini almış saldırıları hafızalara, 
bir daha hiçbir zaman çıkmamak 
üzere kazındı. Savaş uçaklarıy-
la emniyet binalarını ve Meclis’i 
vurdular. Sivil halkın üzerine he-
likopterlerden ateş açacak kadar 
delirdiler, Boğaz Köprüsü’nde va-
tandaşlarımızı kurşuna dizdiler, 
üzerlerinden tanklarla geçtiler. 
Tüm bu vahşetin sonuç getirece-
ğini ve darbenin başarıyla sonuç-
lanacağını düşündüler ama ya-
nıldılar. 173’ü sivil olmak üzere 
240 şehit verdi bu millet, daha da 
fazlasını vermeye hazırdı. Ancak 
darbeye asla ve asla geçit verme-
yeceğini FETÖ/PDY’nin terörist-

lerine de dünyaya da canı paha-
sına göstermiş oldu. 15 Temmuz 
şehitleri sizleri asla unutmayaca-
ğız!
15 Temmuz gecesinde şanlı or-
dumuzun içine çöreklenmiş, 
asker kıyafetleri içine gizlenmiş 
teröristlere karşı “ordu-millet”; 
“muazzam ordumuzun en muaz-
zam evladı” olarak adeta Çanak-
kale ruhuyla bir direniş gerçek-
leştirmiştir.
Din gönüllüleri de darbe girişi-
mine karşı ön saftaydı
Mustafa Yaman, Özel Harekât 
Daire Başkanlığı Gölbaşı Kam-
püsü Şehitler Camii’nde imam-
hatipti. Darbe girişimi esnasında 
patlama seslerini duyunca evde 
duramamış, çocukları ve eşiy-
le görüşüp emniyet güçlerinin 
yardımına koşmuştu. Şehadete 
koşmuştu İmam-Hatip Mustafa, 
ardında gözü yaşlı eşini, 5 ve 2 
yaşlarındaki iki kuzusunu bıra-
karak.
Erzurum’un Şenkaya ilçesine 
bağlı Yaymeşe Mahallesinde 
imam-hatip olarak görev yapı-
yordu İbrahim Yılmaz. İstanbul 
Fatih’teki ailesini ziyarete gitmiş-
ti. Darbe girişimini haber alır al-
maz abdestini alıp dışarı çıkmıştı. 
Saraçhane’de darbecilerin bari-
katını kırmaya çalışırken hainler 
tarafından şehit edildi. Henüz 
evlenmişti imam-hatip İbrahim. 
8 aylık bir bebeği vardı.
“İmamlar korkusundan dışarı 

bile çıkamaz.” diyenlere inat ken-
dini meydanlara atanlardan biri 
de Ankara Rıfat Börekçi Eğitim 
Merkezi çalışanı Ali Alıtkan’dı. 
Genelkurmay Başkanlığı önünde 
gözü dönmüş darbeciler tarafın-
dan açılan ateş sonucunda göğ-
sünden vuruldu.
Mustafa Yaman, İbrahim Yılmaz, 
Ali Alıtkan’ın şehadete yürümesi 
gibi onbinlerce din gönüllüsünün 
ezan ve sala okuyarak gönüllerde 
birlik oluşturması gibi birçok gö-
nüllümüz de halkı meydanlara 
sevk etmede büyük kahramanlık 
örneği göstermiştir.
Yine Başkanlık personellerimiz-
den 15 Temmuz darbe girişimi 
esnasındaki saldırıda yaralanan 
Durmuş Arslan, Mustafa Türker; 
Keçiören İlçe Müftülüğünde mü-
ezzin-kayyım olarak görev yapan 
Hüseyin Çınar ve Rasim Kırçiçek; 
Gölbaşı İlçe Müftülüğünde mü-
ezzin-kayyım olarak görevli Ha-
san Hüseyin Alkır’a, o gece aldık-
ları yaraları vücutlarında bir şeref 
madalyası gibi taşıyan bütün ga-
zilerimize, yaralı kardeşlerimize 
acil şifalar diliyorum.
Şehitlik mertebesine ulaşan 240 
kardeşimize, şehit olan din gö-
revlilerimize Cenab-ı Allah’tan 
sonsuz rahmet, yaralılara acil şi-
falar, kederli ailelerine, Diyanet 
camiamıza ve aziz milletimize 
sabır ve metanetler niyaz ediyo-
rum.

Şehit Mustafa Yaman
Özel Harekat Daire Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü 

Şehitler Camii İmam-Hatibi

Şehit Ali Alıtkan
Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Personeli 

Şehit İbrahim Yılmaz
Erzurum Şenkaya Yaymeşe Mahallesi 

Camii İmam-Hatibi
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Efendim öncelikle 15 Temmuz gecesine dönmek 
isterim zira gerçekten de hiç hatırlamak isteme-
diğimiz bir akşam, bir gece oldu. 15 Temmuz’u 
16 Temmuz’a bağlayan gece uzunca bir süredir 
Ankara’nın üzerinden F-16’lar alçak uçuş yap-
mamıştı. Ben hatırlamıyorum ama belki siz ha-
tırlarsınız cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi 
zaman darbe dönemlerinde meclisin üzerinden 
F-16’ların alçak uçuş yaptığını biliyoruz ama 
ilk defa belki de bu darbe girişiminde bir bom-
ba halkın üzerine meclis iradesini millet iradesi-
ni temsil eden parlamentonun üzerine bırakıldı. 
Öncelikle o darbe girişimini ekranlarınız başın-
da izlerken neler hissettiniz?

Osman Bey, teşekkür ediyorum. Sözlerime baş-
lamadan önce böyle ağır bir gündem içerisinden 
geçtiğimiz için ve bu gündemi huzur içerisinde, 
refah içerisinde, barış içerisinde ve sükûnet içeri-
sinde atlatmayı nasip etmesini Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum, milletimize geçmiş olsun diyo-
rum. Hemen sözlerimin başında Türkiye’nin se-
çilmiş hükûmetine, Türkiye’nin seçilmiş cum-
hurbaşkanına, millî iradenin tecelli ettiği mil-

let meclisine, milletimizin güvenliğini tesis eden 
güvenlik kuvvetlerimize, silahlı kuvvetlerimi-
ze, genelkurmay başkanımıza, yine milletimi-
zin güvenliğini sağlamak için cansiperane müca-
dele eden emniyet kuvvetlerimize geçmiş olsun 
diyorum, milletimize büyük geçmiş olsun diyo-
rum. Şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet dili-
yorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Çok trav-
matik günlerden geçiyoruz, kâbus gibi günlerden 
geçiyoruz. Öyle zannediyorum ben yaşım itiba-
rıyla 60 darbesinin hemen sonrasında dünyaya 
gelmişim ama 71 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat 
süreci, 2000’li yıllardaki birtakım girişimler ve bu 
son darbe teşebbüsünü bizzat yaşayan bir kar-
deşinizim. 15 Temmuz gecesi herhalde son yıl-
ların Türkiye tarihi açısından, milletimiz açısın-
dan en uzun, en acı, en kaygılı, en üzüntülü ge-
cesi olmuştur. Ama aynı zamanda milletimizin 
tarihi açısından en kıvançlı, en onurlu, en haysi-
yetli, en şerefli gecelerinden biri olmuştur. Kaygı-
nın, acının, korkunun, endişenin yaşandığı gece-
de, milleti millet yapan cesaretin, şecaatin, asale-
tin nasıl tecelli ettiğini de birlikte yaşamış olduk. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar:

“Milletin 
hukukuna sahip 
çıkmak en yüksek 
dinî vecibedir.”

S Ö Y L E Ş İ

Osman YILMAZ
TRT Diyanet Haber Müdürü
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Ben saat 23.00 civarında hadiseye muttali oldum. 
Bir arkadaşımızın mesajı üzerine, darbe teşebbü-
sünü öncelikle televizyon ekranlarından izleme 
imkânı buldum ve televizyonu açtığımda da Tür-
kiye Cumhuriyeti Başbakanı değerlendirme ya-
pıyordu. Bunun ordu içerisinde küçük, marjinal 
bir grubun kalkışması olduğunu ifade ediyordu 
ve milleti bu kalkışmaya karşı direnişe davet e-
diyordu. Gerçekten ailece büyük bir şok yaşadık 
ve takriben 1- 1.5 saatlik bir süre içerisinde hem 
hadiseyi anlama, hem algılama, hem değerlen-
dirme, hem de nasıl bir tepki verilebilir, bu yön-
de ne yapılabilir, aynı zamanda sorumluluk sahi-
bi birisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığında yü-
rüttüğümüz hizmet gereği ne yapabiliriz şeklinde 
yoğun bir düşünce sürecine girdik. Arkadaşları-
mızla telefonlaşmalar oldu, görüşmeler oldu. Ta-
bii Allah’a hamdolsun milletimiz hukukuna sahip 
çıktı. Öncelikle bir defa darbe teşebbüsü kötü bir 
şeydir. Milletin maslahatına olan bir şey değildir. 
Darbeler acının, gözyaşının, ıstırabın, hüznün a-
dıdır. Darbeler hukukun engellenmesinin adıdır. 
Darbeler, özgürlüklerin kısıtlanmasının adıdır, 
darbeler baskının ve şiddetin adıdır. 15 Temmuz 
gecesi Türkiye’nin yaşadığı bu hadise, bir darbe 
girişiminden öte bir şeydir. Aynı zamanda ordu-
yu ele geçirmeye çalışan bir grup kandırılmış gü-
ruhun, hain şebekenin, uzaktan kumandalı ga-
fillerin yahut bugünkü resmî adıyla FETÖ adlı 
paralel devlet yapılanmasının askerimiz içerisin-
deki uzanımlarının güç kullanarak öncelikle or-
du kademesini alaşağı edip komuta kademesini 
esir alarak, rehin tutarak, orduyu ele geçirmek; 
arkasından da orduyla birlikte anayasal rejimi de-
ğiştirerek seçilmiş meşru hükümeti görevinden 
uzaklaştırarak yönetime el koyma teşebbüsüdür. 
Gayrimeşru, mezmum bir teşebbüs ve girişimdir, 
Allah’a hamdolsun ki bu girişim akim kalmıştır, 
Başarısız kalmıştır, milletin ve silahlı kuvvetleri-
mizin sağlam duruşu, dirayetli duruşu, kendisi-
ne yetki verilen siyasi rehberliğin hükümet idare-
sinin metin duruşu sayesinde ve milletin cesareti 
sayesinde akim kalmıştır.

O saatlerdeki insanımızın halkımızın motivas-
yonunu, psikolojisini düşündüğümüz zaman 
gerçekten çok büyük bir tahribat aslında. Bir 
askerin bir sivili ya da bir polisi öldürdüğünü 

görüyoruz, namlusunu sivile doğrulttuğunu gö-
rüyoruz. O görüntüleri gözlerinizin önüne geti-
rirseniz gerçekten de manevi anlamda hem mil-
letin devlete, askere olan inancıyla güveniyle il-
gili çok büyük bir tahribat da oluştu, nasıl bir 
değerlendirme yaparsınız?

Osman Bey, bu darbe teşebbüsü, bu terör hare-
keti, eğer bir tanım koymak gerekirse şizofrenik 
bir harekettir. Cereyan ediş şekline baktığımız za-
man, bir defa ordunun başkomutanı Genelkur-
may Başkanının rehin tutulması ve ona yapılan 
muamele, komuta kademesine yapılan muamele 
ve yine Mehmetçik olarak adlandırılmış ve pey-
gamber ocağının en onurlu temsilcilerinden olan 
Türk askerine silah çekilmesi ve onların göz kırp-
madan şehit edilmesi başlı başına bir cinnet ema-
residir, şizofrenik bir tutumdur, ama aynı zaman-
da milletin iradesinin cereyan ettiği millet mec-
lisine büyük bir şiddetle, hunharca bombaların 
atılması, meclisin çatısından, duvarından, bina-
sından, gövdesinden intikam ve hınç alma duy-
gusuyla bunun yapılması ancak şizofrenik bir du-
rum olarak tanımlanabilir. Ve yine aynı şekilde 
milletin kahir ekseriyetiyle seçilmiş, meşruiyeti-
ni milletin iradesinden alan seçilmiş cumhurbaş-
kanının hayatına kastetme ve seçilmiş hükümeti 
görevinden uzaklaştırma girişimi, suikast girişimi 
de şizofrenik bir durumdur, ama tabi bunun da 
ötesinde millete namluyu doğrultmak, milletin 
kaynaklarıyla alınan silahların milletin kendisine 
yöneltilmesi ve rastgele ateşlerin açılması kitlele-
re silah doğrultulması bir katliam girişimi bu dar-

S Ö Y L E Ş İ

Darbeler acının, gözyaşının, 
ıstırabın, hüznün adıdır. Darbeler 
hukukun engellenmesinin 
adıdır. Darbeler, özgürlüklerin 
kısıtlanmasının adıdır, darbeler 
baskının ve şiddetin adıdır. 15 
Temmuz gecesi Türkiye’nin 
yaşadığı bu hadise, bir darbe 
girişiminden öte bir şeydir. 
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be teşebbüsünde bulunan terörist yapının içinde 
bulunduğu marazi durumu, şizofrenik yapıyı ele 
veriyor. O bakımdan bu girişim sadece bir ihanet 
girişiminin yahut ülkeyi ele geçirmek isteyen bir 
cunta girişiminin ötesinde bir mana taşıyor. Ya-
ni halkın üzerine ateş açan, gençleri, çocukları, 
kadınları kendi hukukuna sahip çıkmak isteyen 
milleti hedef alan, onlara silah doğrultan ve on-
ları katletmek isteyen bir darbe girişimi ancak şi-
zofrenik bir girişim olarak tanımlanabilir. Türki-
ye farklı askerî darbelerin yaşandığı bir ülkedir. 3. 
Dünya ülkeleri ve geri kalmış ülkelerde de darbe 
girişimleri her zaman olmaktadır. Türkiye’de de 
geçtiğimiz dönemde darbe teşebbüsleri olmuştur, 
ama hiçbirisinde milletin iradesinin tecelli ettiği 
millet meclisini bombalama, yıkma girişimi söz 
konusu olmamıştır. Dolayısıyla bu girişimde bu-
lunanların içinde bulunduğu öfke, hınç, intikam 
duygusu ve milletle arasında olan mesafe mille-
tinden, değerlerinden ne kadar uzak düştüklerini 
gözler önüne koymaktadır.

15 Temmuz gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı ger-
çekten de tabir yerindeyse inisiyatif alarak top-
lumun motivasyonun artırmaya yönelik de bir 
rol üstlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu süreci 
nasıl yönetti?

S Ö Y L E Ş İ

Anadolu’da tarih boyunca sala, bize 
ebediyeti hatırlatan, Allah’ı hatırlatan, 
ebedî var oluşu hatırlatan, dolayısıyla 
mutlak özgürlüğü hatırlatan bir 
simgedir. Rasulüllah Efendimizin 
ismini yâd ederek onun maneviyatını 
içimizde hissetmemizi sağlayan bir 
unsurdur. Dolayısıyla salayı duyduğu 
anda insanlar, hakikaten içlerinde 
taşıdıkları manevi coşku harekete 
geçmektedir. 
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Şimdi tabii burada öncelikle şunu vurgulayalım. 
Türk milletinin engin sağduyusu, cesareti, basire-
ti ve yürekliliği burada altı çizilmesi gereken bir 
husustur. Milletimizi millet yapan değerlerin ge-
risinde de tarih boyunca milletimize manevi reh-
berlik yapmış olan unsurları dikkatten kaçırma-
yalım. Bu necip millet, tarih boyunca her ortam-
da milletin bekası için, din ü devlet için, milletin 
huzur ve sükûnu için her zaman üzerine düşen 
vazifeyi yapmıştır. Nasıl ki kurtuluş savaşı veri-
lirken, millî meclis kurulurken, yeni bir cumhu-
riyet kurulurken, bağımsızlık savaşı verilirken 
milletin manevi rehberleri üzerine düşeni yap-
mışsa, bugün de milletin iradesine ve hukukuna 
sahip çıkmak söz konusu olunca milletin değer-
lerini kendisine hatırlatarak yine onların yanında 
yer almıştır. Mamafih biz o gün yaptığımız açıkla-
mada, muhterem başkanımızın yaptığı açıklama-
da, kendi sosyal medya hesabımızdan yaptığımız 
açıklamada “milletin hukukuna sahip çıkmanın 
en yüksek dinî vecibe olduğunu” vurgulamışız-
dır. Ve aynı şekilde cebir ve şiddet kullanarak 
meşru idarelerin, anayasal düzenin bozulması-
nın asla kabul edilemeyeceğini, şiddetle ve ö-
nemle vurgulamışızdır. Ve aynı zamanda tabii ki 
bütün teşkilatımız harekete geçerek, bu meşum 
durum karşısında milletin yanında nasıl yer ala-
cağımızı talimatlandırmış, hiçbir şiddete başvur-
madan, halkın kıyımına sebebiyet vermeden mil-
letin vicdanını temsil eden mabetlerin, minarele-
rin ve camilerin milletin hukukuna sahip çıkması 
yönünde çağrı için açılması iradesi ortaya çıkmış-
tır. Ve hamdolsun din görevlilerimiz, müftüleri-
miz, imamlarımız bütün teşkilatımız, bu süre içe-
risinde o uzun gecede yakın tarihimizin en uzun 
kâbus gecesinde şiddetin ve kaygının zirve yaptı-
ğı ama aynı zamanda kıvancın ve onurun da ona 
karşılık geldiği millî onurun şahlandığı o gecede 
milletin manevi rehberliğini yapan teşkilat görev-
lilerimiz din gönüllülerimiz hepsi milletle beraber 
olmuştur, iç içe olmuştur. Bu süreç, muhterem 
başkanımızın dirayetle ve cesaretle rehberlik et-
mesi ve istişaresiyle, teşkilatımızla yaptığımız is-
tişareyle milletimizin yanında olmak suretiyle ge-
çirilmiştir.

Salalar gerçekten de insanların korktuğu, deh-
şete düştüğü bir süreçte hem insanları kendisi-

ne getirdi hem de belki de bir varlıkla ilgili bir 
özeleştiride bulundu. Bir varlık, varlığını ortaya 
koyarak hem vatanın hem milletin bekası adı-
na bir şeyler yapması gerektiğini hissettirdi in-
sanlarımıza. Ama elbette salanın başka bir anla-
mı da var: yani Peygamber Efendimiz dönemin-
de salaların birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan 
dönemlerde doğal afetlerin meydana geldiği dö-
nemlerde okunduğunu biliyoruz. Salaların öne-
mi nedir?

Şimdi efendim Anadolu’da tarih boyunca sala, bi-
ze ebediyeti hatırlatan, Allah’ı hatırlatan, ebedî 
var oluşu hatırlatan, dolayısıyla mutlak özgür-
lüğü hatırlatan bir simgedir. Rasulüllah Efendi-
mizin ismini yâd ederek onun maneviyatını içi-
mizde hissetmemizi sağlayan bir unsurdur. Do-
layısıyla salayı duyduğu anda insanlar, hakikaten 
içlerinde taşıdıkları manevi coşku harekete geç-
mektedir. Özgürlüğe, bağımsızlığa, hukuka sahip 
çıkma duygusu zirve yapmaktadır. Milletimiz, 
ben de müşahede ettim, salalar verilmeye baş-
landığı andan itibaren hukukuna sahip çıkmak 
için, millet iradesinin tecelli ettiği meclise sahip 
çıkmak için, meşru yönetimin, anayasal düzenin 
sağlanması için, dolayısıyla kamu düzeninin, öz-
gürlüklerin, hukukun korunması için, bu özgür-
lük alanların muhafaza edilebilmesi için, can ve 
mal emniyetinin sağlanabilmesi için, bu temel ve 
zaman üstü değerlerin kurtulabilmesi için mil-
let olarak topyekûn harekete geçirmiştir. Salala-
rın böyle bir manevi etkisi, vicdani etkisi olmuş-
tur. Biz tabii ki ulusal kurtuluş günlerinde, Kıbrıs 
savaşı esnasında ve muhtelif zamanlarda cephe-
de bunları tekrarladık. Hatta ben size şunu söyle-
yeyim ki Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir irade-
de de bulunmamış olsaydı bile ben inanıyorum ki 
milletimiz, din görevlilerimiz, halkımız böyle bir 
talebi gerçekleştirecekti. Dolayısıyla burada böy-
le bir sembolik anlamı var. Tabii ki farklı mülaha-
zalar, farklı değerlendirmeler yapılabilir. Bu mü-
lahazaların konuyu gerçekten kavrayamamaktan 
kaynakladığını düşünüyorum. Bizim milletimiz 
tarih sahnesine bugün çıkmış bir millet değil-
dir. Ordusuna “Asakir-i Mansure-i Muhammedi-
ye” ismini veren tarihte başka bir millet olduğu-
nu zannetmiyorum. Yani ordusunu Muhammedi 
değerleri; insanların inanç haklarını, yaşama hak-
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larını, hukukun üstünlüğünü, mülkiyet hakkını, 
inanç değerlerini, birlikte yaşama hukukunu ko-
ruyan bir ocak olarak görmüştür bizim milleti-
miz. Ve ordusuna bu ismi vermiştir. Peygamber 
ocağı demiştir. Tarih boyunca da bütün cephe-
lerde askerimizi motive eden unsur bu olduğu gi-
bi milletimizi coşturan, hukuk çerçevesinde tutan 
unsur da bu olmuştur. Sala ile harekete geçen vic-
dan, kendisine silah doğrultan askeri bile bağrı-
na basacak kadar merhametle dolu bir vicdandır. 
Burası çok önemlidir. Dünyanın başka yerlerin-
de de ayaklanmalar oluyor, halka silahlar doğrul-
tuluyor, kan gövdeyi götürüyor, ama bizim mil-
letimiz kendisine silah doğrultan, belki cebirle ve 
zorla silah doğrultmaya mecbur edilen askeri “Bu 
da benim evladım, kandırılmış, baskı görmüştür” 
diyerek bağrına basmıştır. Onun için o gece diyo-
rum ki, bir şeref gecesi olmuştur milletimiz için. 
Bir asalet ve necabet gecesi olmuştur... 

Kaldı ki o gecede gerçekten de insanlar, Türk 
halkı, iradesinin ayaklar altına alındığını hisse-
den herkes sokağa çıktı ve askerleri durdurma-
ya çalıştı. Bir yanlışın içerisinde olan, bu toprak-
ları savunmakla görevli askerlere mani olmaya 
çalıştı. Bu esnada da gerçekten de dikkat çeki-
cidir, yağmalama olayları yaşanmadı, diğer top-
lumsal olaylarda olduğu gibi, kamuya hizmet 
veren birçok belediye durakları vs. bunların tah-
rip edildiğini görmedik, millet iradesine vurulan 
bu darbenin bir an önce sona ermesi için herkes 
harekete geçti. Ve onurlu bir şekilde görevlerini 
yerine getirdi halkımız. 

Şimdi bu “millî” sözcüğü üzerinde biraz durmak 
istiyorum. Bu millî heyecan dediğimiz şey, tarih 
içerisinde yoğrulmuş milletin seciyesini, karak-
terini oluşturan değerlerle doludur. Millî heye-
can budur. Öyle olduğu için halkın hareketi bir 
yağma hareketi, bir talan hareketi değildir. Öy-
le olmamıştır. Bir ahlaki sınırı vardır. İşte o sa-
laların insan vicdanında, milletimizin vicdanında 
harekete geçirdiği şey bu ahlakiliktir. Merhamet-
tir, şefkattir, hukuka sahip çıkmaktır. Bir intikam 
duygusu değildir. Kendisi kurtarma, milleti kur-
tarma duygusudur. Tabii ki hepimizi üzen ha-
diseler yaşanmıştır, ama bir katliama, tersinden 
bir katliama dönüşmemiştir. Mamafih bu süreç-
te bazı yanlış bilgilerle basına intikal eden, asker-

lere karşı linç girişimlerinin olduğu, bazı askerle-
rin darp edildiği, atıldığı, ezildiği gibi haberler ya-
pılmıştır. Ama hamdolsun bunların asılsız olduğu 
sonradan ortaya çıkmıştır. Dezenformasyon süre-
ci ortaya çıkmıştır. Bundan sonra da çıkacaktır. 
Bunu bir enfarktüs, yani kalp krizi olarak tabir e-
decek olursak, bunun artçıları olacaktır, bir takım 
semptomları olacaktır. Şimdi toplum olarak bun-
lara karşı son derece basiretli, hikmetli, dirayet-
li olmak zorundayız. Millet olarak bundan sonra-
ki süreci yönetmek bizim için daha zor olacaktır. 

Allah muhafaza, şu an dört bir tarafımız ger-
çekten sıkıntılı bir coğrafya. Bir silahlı kuvvet-
lerimiz var. Hâliyle sizin burada vurguladığınız 
şey oldukça önemli: TSK bizim askerimiz. Bizim 
en önemli kurumumuz. Bu vatanın güvenliğin-
den sorumlu. Hâliyle zaafa uğratılmadan bu sü-
recin aşılması gerekir, diye düşünüyorum. 

Tabii ki, şimdi burada ordu içerisinde bir grup 
adına Fetullahçı terör örgütü deniliyor ve tescil-
lenmiş, uluslararası mahiyet kazanmış vaziyette. 
Bunların girişimiyle başka unsurlarla da işbirli-
ği hâlinde, öncelikle ordumuza karşı bir öfkenin 
ortaya çıktığını görüyoruz. Bilhassa son süreçte 
kahraman ordumuzun terörle mücadele sadedin-
de ortaya koyduğu cansiperane mesai ortadadır. 
Şimdi bütün bunları görmeden, mesela bu dar-
be girişiminde bilhassa özel kuvvetlerin hedef a-
lınması, askerin, emniyetin hedef alınması, özel 
harekât dairesinin hedef alınması, -ki terörle mü-
cadelede en fazla şehit veren yerler buralar- bu da 
gösteriyor ki bunun arkasında başka unsurlar var. 
Millete intikam besleyen unsurlar var. Türkiye’yi 
30 yıldır uğraştıran bir terör hareketinin de bu-
rada rolünü mutlaka görmek lazım. Ama burada 
anladığımız kadarıyla sade vatandaş olarak; bu-
rada paralel devlet yapılanmasının ordu içerisin-
deki örgütlenmesi kullanılmak suretiyle böyle bir 
şey ortaya çıktı. Bu hainlerle, aldatılanlarla mille-
tin egemenliğine kastetmek isteyenlerle ordumu-
zu birbirine karıştırmamak lazım. 

Fetullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılan-
ması… Yargı sürecindeki örgütün adı bu. Biz si-
zinle pek çok programda birtakım dinî, sosyal 
yapıların gerçekten de dini sömürerek dini baş-
ka bir şekilde başka bir dil üzerinden anlatarak 
nasıl kötü amaçlarla kullandığını, tahripkâr bir 
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grubun oluşmasına vesile olduğunu değerlen-
dirmiştik. Gerçekten de bu yapıya bunca insan 
nasıl gönül verip darbe yapar hâle gelebiliyor? 
Bu yapı hem dinî bir görüntü verip hem de ger-
çekten de dinin bayraktarlığını yapmış bu mille-
te nasıl silah doğrultabiliyor?

Burada bir büyük din istismarı var. Ve din üze-
rinden, dinî duyguları istismar etmek suretiy-
le kandırılan insanlar var. Bu bugün çıkmış bir 
yapı değildir. Ve şunu ifade etmek istiyorum ki, 
İslam dünyasına baktığımız zaman, din istisma-
rı üzerinden ortaya çıkan şiddet hareketlerinde 
hep aynı şeyi görüyoruz. İslam dünyası, bugün 
bir şiddet sarmalıyla karşı karşıya. Bugün dün-
yada el-Kaide adlı küresel bir terör örgütü var. 
Bu örgütün çıktığı mahreç, Taliban denilen da-
ha çok medrese eğitimiyle meşgul olan ve uzun 
yıllar kendi içerisinde, kendi yerel şartlarında ör-
gütlenen bir yapı idi. Bu yapı, daha sonra bir şid-
det hareketine dönüştü. Hint-Pakistan alt kıtasın-
da ve Afganistan’da yaşanan hadiselerle bir şiddet 
hareketine dönüştü. Küresel unsurlar da bunlara 
eklemlenerek daha sonra bir küresel terör yapı-
sı ortaya çıkarıldı. Aynı şekilde Afrika’daki birta-
kım terör örgütlerine bakıyorsunuz. Mesela Şeb-
bab hareketi, terör örgütü, bu da eğitimle, bil-
hassa dinî eğitim üzerinden yetişen, kümelenen, 
örgütlenen ama daha sonra farklı unsurlarla farklı 
süreçlerle bir bölgesel ve ulusal ve uluslararası bir 
terör şebekesine dönüşmüştür. Terör hareketine 
dönüşmüştür. Aynı şeyi Boko-Haram için söyle-
yebiliriz. Bir eğitim yapılanması olarak başlamış, 
arkasından farklı süreçlerle bir terör  unsuruna 
dönüştürülmüştür. IŞİD’e orada da aynı özelliği 
görüyoruz. Irak ve Suriye’deki dinî eğitimden, ya-
lan çarpık dinî müfredattan geçmiş zihinlerin ve 
gerçeklikten koparılmış zihinlerin samimi duygu-
ları istismar edilmek suretiyle orda da yaşanan si-
yasi sosyal iktisadi sıkıntılar ve toplumsal travma-
lar sonucunda bir Frenkeştayn oluşturulmuş ve 
küresel bir terör örgütü ortaya çıkarılmıştır. Bida-
yetinde şöyle ya da böyle bir eğitim örgütlenmesi 
gibi başlayan, zaman içerisinde gelişen, büyüme 
hedeflerine ulaşan ve büyümesi için de yerli ve u-
luslararası birtakım destekleri yanına alan ve da-
ha sonra da bir iktidar ve güç tutkusuna kapılan, 
aynı zamanda kapital şişmesine uğrayan, finans 
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Bu zihinler Mesihçi ve Mehdici bir 
anlayışla enforme edildiği için bir 
anlamda robotlaştırılmışlardır. Ve 
hiyerarşik kademeyle talimatlar 
geldiğinde iradeleri elinden alınmış 
birer robota dönüşüyorlar. Sağlıklı dinî 
eğitimin verilmediği, kitap ve sünnetin 
Kur’an’ın temel ahlaki ilkelerinin, 
değerlerinin dikkate alınmadığı ve 
zihinlerin mistifiye edildiği her türlü 
dinî yapının böyle bir şebekeye 
dönüşme potansiyeli vardır.
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yapılanmasını sağlayan ve farklı servislerle de iç 
içe geçmek suretiyle de bir karşı devrim hevesine 
kapılan büyük bir heyulaya dönüşmüştür. Şimdi 
ordu içerisinde de FETÖ/PDY böyle yapılanmış 
uzun yıllar içinde. Ama din istismarı yapmıştır. 
Gençlerin dinî duygularını kullandığını görüyo-
ruz. Muğlak bir din söylemi ile çarpık din söyle-
miyle gerçeklikten, dinin temel kaynaklarından, 
dinin temel referanslarından, Hz. Peygamberin 
öğretisinden uzaklaşan bu zihinler her zaman ifa-
de ederim mistifiye edilen zihinler yetiştirilmiştir. 
Dolayısıyla bu zihinler Mesihçi ve Mehdici bir an-
layışla enforme edildiği için bir anlamda robotlaş-
tırılmışlardır. Ve hiyerarşik kademeyle talimatlar 
geldiğinde iradeleri elinden alınmış birer robota 
dönüşüyorlar. Sağlıklı dinî eğitimin verilmediği, 
kitap ve sünnetin Kur’an’ın temel ahlaki ilkeleri-
nin, değerlerinin dikkate alınmadığı ve zihinlerin 
mistifiye edildiği her türlü dinî yapının böyle bir 
şebekeye dönüşme potansiyeli vardır.

O yüzden mi akrabalık aidiyeti olsun, dinî aidi-
yet olsun, hiçbir aidiyeti hesaba katmaksızın a-
bisi ya da ablasından aldığı talimatları kolayca 
yerine getirebiliyor?

Tabii, bir anlamda mekanikleştiriliyor. Bunlar 
şartlı yetiştiriliyor. İnsandaki en temel güdü, ni-
hai kaygı ebediyet kaygısıdır. Bu süreçte kendile-
rine bir ebedî kurtuluş vaat ediliyor.  Bir ebedî ne-
cat vaadi… Bir sır cemaat yapılanması içerisinde 
yetiştiriliyorlar. Gerçeklikten kopuk, sebep sonuç 
âleminin ötesinde, maddi fiziki âlemin ötesinde, 
bilim, akıl ve rasyonaliteden uzak bir anlayışla u-
zaktan güdülenen ve kontrol edilen birer unsur 
hâline geliyor. Orada bakıyorsunuz âdeta büyüle-
niyor bunlar. Bakıyorsunuz anne baba tanımıyor. 
Öncelikle bu yapının çocukları ailesinden kopar-
masına dikkat etmek lazım. Ailesinden kopartı-
lan gençlerin özel seanslarla hücre evlerinde sü-
reç içerisinde şartlandırılması, güdülenmesi, daha 
sonra da birtakım imkânlar, payeler, statüler ve-
rilerek misyonlar yüklenmesi söz konusu oluyor. 
Bu tür örgütsel yapıların başındakilere atfedilen 
mesiyanik karakter, yani doğrudan Allah’la gö-
rüşme, doğrudan Peygamberle görüşebilme gibi, 
denetlenmesi, ispatlanması, aklen de, ilmen de, 
dinen de mümkün olmayan birtakım hezeyan-
lar artık bağlılar için kabul edilebilir bir durum 

hâline geliyor. Ve ondan sonra onları istedikleri 
gibi yönlendiriyorlar. Burada altı çizilmesi gere-
ken şey nedir? Din istismarı, dinin yanlış yüklen-
mesi, dinin bir afyona dönüştürülmesi, din söyle-
mi üzerinden bir mistifikasyon oluşturulması ve 
kendilerine kazandırmak istedikleri kişileri sosyal 
çevrelerinden, tabii aidiyetlerinden, millî duygu-
larından kopartmaları, bir anlamda bu yapıların 
kendi bağımlılarını yetiştirmede önemli bir yön-
tem olarak görülüyor. 

Birtakım dinî hassasiyetler taşıyan ve bu sami-
mi duygularını suiistimal eden bir grupla kar-
şı karşıyayız. Vatandaşlarımız çocuklarının dini 
eğitim alarak gerçekten de düzgün ortamlarda 
yetiştiklerini sanıyorlar ama sizin de dediğiniz 
gibi bambaşka bir Frenkeştayna dönüşüyorlar. 
Vatandaşlarımıza ne tür uyarılarda bulunursu-
nuz?

Milletimizin din duygusu çok yüksek. Dolayısıy-
la din istismarına çok rahat kapılabiliyor. Yani bu 
yapılar içerisinde pek çok masum, samimi insan 
oluyor. Servetini veren insanlar var. Hayır duygu-
su çok yüksek, din duygusu yüksek, çocuklarını 
kurtarmak istiyor. Dünyanın birtakım aldatmala-
rından onları kurtarmak istiyor. Terbiyeli, ahlak-
lı olsun, iyi bir eğitim alsın istiyor. Buna benzer 
şeyleri kendisine sunan yapılara çocuklarını tes-
lim ediyorlar. Bu çocuklar aldatıldı, kandırıldı. İs-
tismar edildi ve içerisinde çok yanlış unsurlar o-
taya açıktı. Bugün bunun acılarını toplum olarak 
hep birlikte çekiyoruz. Burada 79 milyon olarak 
hepimize sorumluluk düşüyor. Kamu sorumlu-
luğu olanlara, bilhassa siyaset kuruculara çok ağır 
sorumluluklar düşüyor. Din hizmeti veren kad-
rolara ağır sorumluluklar düşüyor. Vatandaşımı-
za…. Dolayısıyla burada meşruiyeti olmayan açık 
olmayan, şeffaf olmayan, denetlenemeyen, hesap 
veremeyen dinî yapılara ne mali imkânlarını, ne 
evlatlarını ne de vicdanlarını teslim etmemeleri 
gerekiyor. Yani açık olmayan, demokratik olma-
yan, şeffaf olmayan, hesap veremeyen yapılar, her 
zaman istismarcı olabilir. Buna karşı, toplum o-
larak bilincimizi yükseltmek mecburiyetindeyiz. 
Tabii ki burada kamu düzenini sağlamakla da yü-
kümlü olan devlet kurumlarının, yetkililerinin de 
görevini yerine getirmesi gerekiyor. Eğer din e-
ğitimi ihtiyacı varsa, iyi bir eğitim ihtiyacı varsa, 
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bunu sunmakla istismar alanlarını kapatmak ge-
rekiyor. Esas bu artçılar ve semptomlar toplumu 
nasıl etkileyecek bunun üzerinde yoğunlaşmamız 
gerekiyor. Şimdi, dünya terör endekslerine bak-
tığımız zaman İslam dünyasındaki pek çok ülke-
nin terörle meşgul olduğunu ve terörle toplum-
sal bir karmaşaya sürüklendiğini görüyoruz. Ve 
bu terör endeksleri açısından baktığımızda ülke-
mizdeki parametrelerin de toplumsal huzuru teh-
dit edecek noktaya geldiğini zaten darbeden önce 
de biliyorduk. Bilim insanları da bunu takip edi-
yor, dile getiriyorlardı. Şimdi bütün bunlara kar-
şı bilincimizi yükseltme, birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirme, dayanışmamızı güçlendirme zama-
nıdır. Türkiye’de yaşayan, herkesin bütün inanç 
kesimlerinin hukukunu kendi hukukumuz bilme 
zamanıdır. 79 milyonu kendimiz gibi bilerek, on-
ların da yaşama hakkı olduğunu, onların da mül-
kiyet hakkı olduğunu bilme zamanıdır. Nasıl ki 
bize silah doğrultanlara karşı bile, aldatılıp kandı-
rılıp zorla bize silah doğrultan askere şefkat gös-
terip onu bile kurtarmak için uğraşıyorsak, bu-
gün komşularımızı koruma, onları esirgeme, si-
yasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakma, felsefi 
düşünce ayrılıklarını bir tarafa bırakma zamanı-
dır. Milletin maneviyatının kenetlenmesi zamanı-
dır. Bugün bu büyük yangından, bu kaotik or-
tamdan çıkabilmek için hep birlikte birbirimize 
destek olma zamanıdır. Yani ayrılığın değil, bir-
likteliğin pekiştirilmesi gereken bir zamandır.

Ne yazık ki çok yakın akrabalarda bile bu darbe 
girişiminin ardından çok ciddi tartışmaların ya-
şandığını yakinen duyuyoruz, izliyoruz.

Şimdi toplum provokasyona daha açık hale gel-
miştir. Kandırılanlar, aldatılanlar bu süreçte gö-
revden alınanlar, yine bu süreçte tutuklananlar, 
onların yakınları, dolayısıyla bu süreci istismar e-
den içeride ve dışarıda birtakım unsurlar olabilir. 
Şimdi milletimiz daha basiretli olmalı. Bu mey-
dan siyaseti diyebileceğimiz siyasetin, hukukla, 
güvenlikle, büyük tedbirlere, basiretle, feraset-
le devam ettirilmesi gerekir. Meydan siyasetinin 
ona göre kurgulanması gerekir. Ben sade bir Tür-
kiye vatandaşı olarak bunun altını çizmeyi gerek-
li görüyorum ve 79 milyona yönelen bu tehdidi 
yine 79 milyonun birlikte aşmasını temin etmek 
için söylemlerin ona göre kurgulanması gerekti-

ğini düşünüyorum. Bu süreçte din görevlilerine, 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına tabii ki büyük 
görevler düşüyor. Nasıl ki darbe girişimi gecesi 
milletle beraber olmuşsa, bundan sonra da huku-
kun korunması, özgürlüklerin korunması, fark-
lı inanç ve düşüncede olanların dahi yaşama ve 
mülkiyet haklarının korunması gibi hususlara ri-
ayetin önemini milletimize telkin etmesi gereki-
yor. Yani milletin yüksek değerlerini, ortak de-
ğerlerini dillendirmek gerekiyor. Bunları yapa-
bilirsek hep birlikte millet olarak bu ağır süreci 
inşallah aşabiliriz.

Evet, burası bizim ülkemiz. Gerçekten de hem 
İslam dünyası için hem de bulunduğu coğrafya 
için oldukça önemli bir ülke. Tek vatanımız var 
başka da gideceğimiz bir yerimiz yok. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri bu ülkenin savunmasından bu 
ülkenin ebediyete kadar devamı için en önem-
li görevi almış bir kurumumuz. Onu da yıprat-
mamak gerekir bu süreçte. Birliğimiz ve güven-
liğimiz adına.

Elbette. Yani bir defa anayasal kurumların hükmi 
şahsiyetini korumamız gerekir. Bunun altını çizi-
yorum. İç karışıklığa sürüklenen ülkelerde gör-
düğümüz şey, öncelikle anayasal kurum ve kuru-
luşları itibarsızlaştırma girişimidir. Sonra bunların 
yönetim kademelerinde kargaşa ve kaos çıkarma-
dır. Dolayısıyla kamu düzeninin sağlanması, ka-
mu kurum ve kuruluşlarının rasyonel, objektif ve 
anayasal, hukuksal ölçütlere göre işletilmesi son 
derece büyük bir önem arz etmektedir. Bizim ya-
şadığımız bu hadise bize özgü bir hadise değil. 
Başka dünyalarda yaşanan, provası yapılan, bir 
hadiseyi biz bugün tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla 
mesela geçtiğimiz süre içerisinde Türkiye’nin bir 
Pakistanlaştırılması teorisinden ve projesinden 
söz edilmiştir. Yani bu ne demek: askerle sivili 
karşı karşıya getirerek iç darbelerle, iç çekişme-
lerle ülkeyi uğraştırmak, ikincisi eğitim süreçle-
rinde olan gençleri terörize etmek. Üçüncüsü dini 
yapıları fragmante etmek, parçalara ayırmak. Di-
nin bir takım unsurlarını detay unsurlarını asli bi-
rer inanç ayrılığı hâline getirmek. Kontrolsüz din 
söyleminin önünü açmak. Ve böylece din adına 
söylem üretenleri çoğaltarak bir kakafoni mey-
dana getirmek. Yani birtakım detay unsurlardaki 
görüş ayrılıklarını bir itikadi sapma olarak gün-

S Ö Y L E Ş İ
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deme getirmek. Böylece inanan kitleler arasında 
bir münaferet, karşılıklı nefret ortamı, suçlama ve 
ötekileştirme dili meydana getirmek. Ve aynı za-
manda dinî rasyonaliteden, akıldan, bilimden, di-
nin kendi tarihinden, kendi tarihi içerisinde or-
taya çıkmış ilmi metodolojisinden uzaklaştırarak 
bir çıkar unsuru hâline getirmek. Dini yapıları da 
bir anlamda bir çıkar şebekelerine dönüştürmek. 
Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde toplu-
mun bir arada tutulması mümkün değil, dolayı-
sıyla Türkiye üzerine bir takım senaryolar yazıldı, 
yapıldı. Başka dünyalarda bu hadiseler meydana 
geldi ve onlarca yıl bunun acısını çektiler, hala da 
çekiyorlar. İslam dünyası içerisinde Türkiye çok 
özel bir ülkedir. Türkiye modern zamanları ya-
kalamış, kendisini güncellemiş ve eğitimde, üre-
timde, kurumsallaşmada, dünya ile bütünleşme-
de belli bir seviye yakalamıştır. Ama öyle anlaşı-
lıyor ki Türkiye de bir üçüncü dünya ülkesi gibi 
olsun; Türkiye de istikrarsız yönetimi olan, yarı-
nı belli olmayan, geleceği belli olmayan bir yapı-
ya bürünsün. Türkiye’de de halkın iradesi değil, 
milletin kendi kendini yönettiği bir irade değil, 
daha baskıcı, totaliter bir ortam olsun ki doğru-
dan o ülkeyi kontrol etmek kolay olabilsin. Ama 
bu ne Anadolu insanının tarihine, ne seciyesine, 
ne karakterine ne de 20. yüzyılda ortaya koydu-
ğu o şecaate ve performansa uyan bir durumdur. 
Türkiye medeni bir ülkedir. Türkiye anayasal bir 
düzen kurmuştur. Türkiye’de millî irade mec-
liste tecelli eder. Türkiye’de siyasal ve toplum-
sal meşruiyetin yegâne adresi millî iradedir. Ege-

menlik kayıtsız şartsız milletindir. Milleti millet 
yapan değerleridir. Bu tescillenmiştir. Dolayısıyla 
bu iradeden ortaya çıkan anayasa belirleyici un-
surdur. Anayasanın tayin ettiği, anayasal kurum-
lar Türkiye’de meşruiyetini bu anayasadan ve bu 
millî iradeden alırlar. Şimdi bunu değiştirmeye 
çalışmak, bunu geri döndürmek Türkiye’yi geri-
ye götürmek demektir. Türkiye’yi bugün gelişmiş 
ülkelerin, modern dünyanın, ilerlemiş ülkelerin 
sınıfından başka bir sınıfa, geri kalmış dünyalara 
atmaktır. Türkiye’yi komitacıların egemen oldu-
ğu, cuntacıların egemen olduğu, çıkarcıların, çı-
kar şebekelerinin egemen olduğu bir eski dünya 
ülkesi hâline getirmektir. Büyük milletimiz buna 
müsaade etmeyecektir.

Evet, Haçlı seferleriyle bu coğrafyanın dizayn e-
dilemeyeceğini anlayan Batılı ülkelerin gerçek-
ten de birtakım dinî ve daha farklı yapılanma-
ları ortaya koyarak bu halkın nezdindeki birlik 
bütünlüğü bozma girişimleri sizin açıklamaları-
nızla aslında daha da açık hâle gelmiş oldu e-
fendim.

Evet. Yani, bu konuda milletin göstereceği basiret 
ve dirayet sonucu belirleyecektir. Henüz bu dar-
benin etkileri ve tesirleri geçmiş değildir. Dolayı-
sıyla bu aldatılmış kadroların, yetersiz, niteliksiz 
kamu kurumlarına yerleştirilen birtakım unsur-
larının tasfiyesi çok büyük önem arz etmektedir.

Tam bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığında 
da bir tasfiye süreci vardı efendim. Birçok dev-
let kurumunda yaşandı ama Diyanet İşleri Baş-

S Ö Y L E Ş İ
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kanlığında da FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili 
bir görevden uzaklaştırmalar söz konusuydu. O-
nunla da ilgili bilgi verebilir misiniz?

Biz bu son süreçte, Diyanet İşleri Başkanlığın-
da, geçtiğimiz yıllarda, yani bu PDY olarak nite-
lendirilen yapı kriminal bir unsura dönüştükten 
sonra, Başkanlığımız bünyesinde bu yapıyla bağ-
lantılı unsurlara dair bir disiplin ve soruşturma 
süreci başlattık. Ve bunlarla ilgili soruşturmaları-
mızı yaptık. Bunlar içerisinde bir kısmının göre-
vine son verildi. Bir kısmının yeri değiştirildi ve 
bir kısmı da idari ve disiplin bakımından tecziye 
edildi. Şimdi yeni durumda da bu konuda çalış-
malar yapılıyor. Bütün kurumlarda olduğu gibi. 
Ve bu yapıyla iltisaklı olduğu iddia edilen, maruf 
olan, meşhur olan unsurların çok titiz bir çalış-
mayla belirlenmek suretiyle şimdilik onlar açığa 
alındı ve haklarında soruşturma ve inceleme ya-
pılacak. Ama takdir edersiniz ki bu bir süreç. Sü-
reç içerisinde de bu değerlendirmeler devam e-
decektir. Tabii bu süreçte dezenformasyon ortaya 
çıkabilir. Yani birtakım asılsız ihbarlar, şikâyetler, 
karalamalar, nitelemeler de olabilir. Biz burada 
hukuk içerisinde kalarak Başkanlığın mevzuatı ve 
hizmet ilkeleri dikkate alınarak çok titiz bir ça-
lışmayı yürütüyoruz. Yürütmeye devam edeceğiz. 
Ama anlaşılıyor ki kamu kurumları içerisinde çok 
önemli bir yapılanmadan söz ediliyor ve nitekim 
bugün Millî Eğitim Bakanlığında, Emniyet Genel 
Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığında ve diğer ka-
mu kurum ve kuruluşlarında da bu yapı ile ilti-
saklı olduğu tespit edilen çok sayıda kişiye görev-
den el çektirilmiştir. Biz de merkez teşkilatı, taşra 
teşkilatı ve yurt dışı teşkilatındaki bu yapılanma 
ile ilgili disiplin işlemlerini devam ettiriyoruz. 

Bir de yine Diyanet kanalıyla ajanslara geçen 
bir haber vardı. Din İşleri Yüksek Kurulu Baş-
kanlığının bir açıklamasında darbecilerin özel-
likle aktif rol olan ve suçlu bulunan darbecilerin 
ve hayatını kaybeden darbe girişimcilerinin ce-
naze namazlarının kılınmaması ile ilgili, bu tür 
bir din hizmetinin verilmeyeceği ile ilgili. Onun-
la ilgili de bir ayrıntılı açıklama yapar mısınız?

Osman Bey, yüce dinimizde cenaze namazı bir 
kamusal sorumluluktur. Farz-ı kifayedir. Top-
lum adına, bireye karşı ifa edilen bir sorumluluk-
tur. Öyle olduğu için bir tezkiye sorumluluğu ve 

müteveffa kişi için bir dua mahiyetindedir. Şimdi 
kamunun hukukuna suikastta bulunmuş, bütün 
kamunun hukukunu gasp etmek için harekete 
geçmiş birisi bu girişimiyle aynı zamanda kendi-
siyle ilgili tezkiye edilme hakkını düşürmektedir. 
Iskat etmektedir. Öyle bir helallik talep etme, dua 
talep etme hakkını kaybetmektedir. Çünkü ka-
munun hukukunu, halkın, milletin hukukunu 
gasp etme, ele geçirme girişiminde bulunmuştur. 
Masum canlara kıyılmıştır. Hayat hakkına, mül-
kiyet hakkına tecavüz edilmiştir. En büyük suç o-
lan fesat suçu, fitne suçu işlenmiştir. Ve bu iş ü-
zerindeyken de bu işi yaparken de hayatını kay-
betmiş, öldürülmüştür. Şimdi böyle birisini nasıl 
tekrar kamunun huzuruna çıkarıp da “Bunu na-
sıl bilirsiniz?” diye soracaksınız. “Bununla ilgili 
hakkınızı, hukukunuzu helal eder misiniz?” diye 
nasıl millete soracaksınız. Dolayısıyla burada bir 
defa dinî düşünce açısından, inanç açısından bu 
hakkı kaybettiklerinden dolayı Diyanet İşleri Baş-
kanlığımız, Başkanlık olarak cenaze namazı, sala 
ve benzeri görevleri yapamayacağını beyan etmiş-
tir. Ama şimdi bu kişiler bir ailenin ferdidir, yakı-
nıdır. Eğer devletimiz onu ailelerine teslim ederse 
o aile fertleri, ailenin yakınları kendi hukukları a-
çısından ona namaz mı kılarlar, kıldırırlar mı, na-
sıl defnederler, o onların kendi bileceği iştir. Bu-
rada bir ince ayrıntı var: Din İşleri Yüksek Kuru-
lu Başkanımız da açıkladı, bu süreçte baskıyla ve 
zorla, ikrahla bu harekete katılmaya zorlanan er-
lerimiz, askerlerimiz var onların durumu istisna-
dır. Çünkü onlar hür iradeleriyle, özgür bir şekil-
de, bilerek iradi olarak bu harekete girişmemiş-
lerdir. Baskı ile buna icbar edilmişlerdir. Onların 
durumu normal vefat eden birinin durumu gibi-
dir.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Evet. Ben tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum. 
Geçmiş olsun diliyorum. Ve en kısa sürede millet 
olarak bu musibeti atlatmayı lütfetmesini Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum. Ayrıca Diyanet Televiz-
yonumuza bu süreçteki sağduyulu yayınları dola-
yısıyla ve bu program sebebiyle de sizlere teşek-
kür ediyorum.

D İ N  D Ü Ş Ü N C E  Y O R U M
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DİNİ istismar eden bir örgüt (FETÖ/
PDY) tarafından 15 Temmuz 2016 gece-
sinde gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi-
nin ardından, ülke ve millet olarak için-
den geçtiğimiz süreci değerlendirmek, bu 
ve benzeri yapıların ülkemize, milletimize 
ve dinimize verdiği zararları tespit etmek, 
dinî açıdan bu konularda istişarelerde bu-
lunmak ve atılacak somut adımları belir-
lemek amacıyla Din Şûrası Tüzüğü’nün 
5’inci maddesi gereğince Diyanet İşleri 
Başkanlığı, tek gündem maddesiyle 3-4 
Ağustos 2016 tarihlerinde Din Şûrası’nı 
Ankara’da olağanüstü toplamıştır. 
Hain ve kanlı darbe girişimi karşısındaki 
vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm 
dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, 
millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çı-
kan aziz milletimizin 15 Temmuz gecesin-
deki onurlu duruşu ve bu direnişte mil-
letimizin maneviyatını canlı tutan bütün 
din gönüllüsü kardeşlerimiz nesiller bo-
yu şükran ve minnetle anılacaktır. İstiklal 
mücadelesi günlerinde olduğu gibi, mille-
tin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkma 

davetine derhal icabet edip şehadet merte-
besine kavuşan aziz şehitlerimize Cenab-
ı Hak’tan rahmet niyaz ediyor, yaralanan 
gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
Halk iradesine dayanan meşru bir yöneti-
mi, din kisvesi altında örgütlenip silah zo-
ruyla devirmeye teşebbüs etmek, millî i-
radeyi hiçe saymak bir hak gaspıdır. Di-
nen meşru görülemez. Bu girişimi şiddet 
ve nefretle telin ediyoruz.
İki gün süren Şûra’da gündem, üye, ka-
tılımcı ve davetliler tarafından müzakere 
edilmiş, alınan kararlar ittifakla kabul e-
dilmiş ve kamuoyu ile paylaşılması uygun 
görülmüştür: 
FETÖ/PDY dinî bir yapı olarak 
nitelendirilemez
1. Gizli ve karanlık emellerine ulaşmak i-

çin her türlü yolu mübah gören, dini 
ve dinî duyguları istismar eden; mil-
letimizin zekâtını, sadakasını, kurba-
nını çalan, evladını elinden alan, di-
nimizin temel değerlerini, kavramları-
nı tahrif ve tahrip eden, gayriislami ve 

DİN ŞÛRASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARLARI
3-4 Ağustos 2016
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gayriahlaki tutum ve davranışlar fitne, 
fesat, yalan ve desiselerle kendine in-
san ve imkân devşiren, devletin tüm 
organlarına sızarak, milletin geleceği-
ni ipotek altına almaya çalışan ve son 
darbe girişimiyle millet tarafından su-
çüstü yakalanan Fetullahçı Terör Ör-
gütü (FETÖ/PDY) dinî bir oluşum o-
larak nitelenemez. Bu örgütün elebaşı 
“din âlimi” ya da “hocaefendi” olarak 
kabul edilemez. 

FETÖ/PDY’nin liderine atfedilen sıfat-
lar İslam ile bağdaştırılamaz
2. İslam’a göre Hz. Peygamber’den baş-

ka, “masum ve tartışılmaz” bir otorite 
ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kim-
se ve hiçbir yapı, kendisini dinin mut-
lak temsilcisi olarak göremez ve in-
sanları kendisine kayıtsız şartsız itaat 
ve bağlılığa çağıramaz. İslam’da mut-
lak itaat ve bağlılık, çerçevesi Kur’an 
ve sünnet tarafından belirlenen ilkeler 
için söz konusu olduğundan, İslam’a 
göre hiçbir kişinin kendisini yanılmaz 
bir otorite ve rehber olarak kabul et-
mesinin veya bağlıları tarafından böy-
le görülmesinin bir geçerliliği yoktur. 
Bu Allah’ın kitabına ve Hz. Peygambe-
rin sünnetine açıkça aykırıdır. Bu çer-
çevede bir kişinin, özel, seçilmiş ve ya-
nılmaz olduğu, beyan ve öğretilerinin 
kutsiyet arz ettiği iddiası dinen kabul 
edilemez.

FETÖ/PDY açık bir din istismarı hare-
ketidir
3. İslam’da davet, Allah’a ve Hz. 

Peygamber’in yoluna yapılır. Allah 
adı kullanılarak çeşitli kişilere, yapıla-
ra ve hiziplere yönelik davet, insanla-
rı din ve Allah diyerek aldatmaktır ve 
dine yapılmış en büyük haksızlıktır. 
Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini 
başka birine teslim edemez. Din adı-
na, Allah adına insanların manevi duy-
gularını istismar ederek kurulan yapı-
ların İslam’dan onay alması mümkün 
değildir.

FETÖ/PDY din kisvesi altında bir güç 
ve çıkar hareketidir
4. Dinî görünümlü eğitim faaliyetlerini 

bir güç ve çıkar ağına dönüştürerek 
dünyevi, siyasi ve ekonomik bir yapı 
oluşturmak, böylece her türlü gizli ve 
kirli ilişkilerini perdelemek, İslam’ın 
temel ilkeleri ile hiçbir şekilde bağdaş-
maz. Öte yandan din üzerinden men-
faat elde etmenin ve nüfuz oluşturma-
nın da herhangi bir dinî temeli yoktur. 

FETÖ/PDY hareketi sahte bir mehdi 
hareketidir
5. Tarih boyunca toplumun güvenliği-

ni tehdit eden mehdici-mesihçi ve hu-
rufi-batıni karakter arz eden pek çok 
fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. 
Sır, gizem, adanmışlık, karizmatik ki-
şilik gösterisi ve takiyyecilik/çift şahsi-
yetlilik bu hareketlerin en bariz özel-
liği olmuştur. Modern zamanlarda ise 
bu tür hareketler, uluslararası siyasal 
mühendisliklerin güdümünde İslam 
toplumlarının parçalanması ve sömü-
rülmesinin birer aracı olarak kullanıl-
mışlardır.

FETÖ/PDY’nin dinî bilgi kaynakları 
şaibelidir
6. Bu yapının sözde dinî söylemlerin-

de, İslam’ın temel bilgi kaynakların-
dan çok, rüyalar, gizemli hikâyeler re-
vaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum 
kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalık-
lı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu a-
maçla özellikle medya kullanılarak 
sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla 
dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu 
vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamberin 
katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına 
verilen emir ve talimatlar rüya yoluy-
la peygambere dayandırılmaya çalışıl-
mıştır. Bu şekilde insanları kandırarak 
kendi otoritesini tahkim etmeyi bir 
yöntem olarak kabul eden bir yapının 
dinden cevaz alması mümkün değil-
dir. 

DİYANET AYLIK DERGİAĞUSTOS 2016 51



D İ N  V E  H AY AT

FETÖ/PDY İslam ümmetinin vahdetini 
parçalayan bir tefrika hareketidir
7. İslam toplumunda, farklı mezhep, 

meşrep ve düşünce ekolleri ahenk-
li bir şekilde bir araya gelmiş ve bu 
büyük bir zenginlik oluşmuştur. An-
cak İslam’da Müslümanların birliği e-
sas olduğundan vahdeti parçalayacak 
her türlü tefrika ve gruplaşma yasak-
lanmıştır. FETÖ/PDY hakikati kendi 
tekeline alarak kendisinin dışında her-
kesi dışlayan bir yapı İslam geleneği ile 
bağdaşmaz. Dolayısıyla İslam ümme-
tini parçalamayı esas alan hiçbir yapı, 
düşünce ve hareket masum kabul edi-
lemez. 

FETÖ/PDY içinde ahlak barındırmayan 
bir sır hareketidir
8. Din alanında gizli faaliyet gösteren, 

denetime kapalı olan ve özellikle ma-
li kaynakları şeffaf olmayan yapı ve or-
ganizasyonların, her türlü şaibe ve ka-
ranlık ilişkiyi içinde barındıracağı mu-
hakkaktır. Bu noktada kendince dinî 
argümanlar üreterek meşruiyet sağla-
maya çalışan bir hareketin takip ettiği 
siyaset ve stratejinin hiçbir sağlam ve 
sahih temeli yoktur. Dolayısıyla bu ya-
pı insanların dinî duygularını istismar 
ederek kendi amaçları doğrultusunda 
kullanmıştır. 

FETÖ/PDY hareketi gayriahlaki bir 
harekettir
9. Kendini gizleme, olduğundan farklı 

görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli 
konuşma, takiyye gereği helal-haram 
gözetmeme, kod adı kullanma, bulun-
duğu ortamda inandığından farklı ya-
şama, yalan söyleme, tecessüste bu-
lunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj 
yapma, kayırmacılık, kötü emeller için 
örgütlü dayanışma gibi yöntemler gay-
riislami ve gayriahlakidir. 

10. Kendi mensuplarını kadrolara yerleşti-
rip devleti ele geçirmek amacıyla baş-
ta soru hırsızlığı olmak üzere her türlü 

yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, 
kul ve kamu hakkına tecavüz etmek-
tir. Böyle bir yöntemi, örgütlenmesi-
nin temel aracı yapmış olan bir yapı 
İslami kabul edilemez. Buna önderlik 
eden, yol veren ya da göz yuman in-
sanların vicdandan, ahlaktan ve din-
den nasipleri yoktur. 

11. Allah için yapılması gereken ibadetler, 
farklı amaçlar için istismar edilemez. 
Zekât ve kurban parasıyla televizyon 
kurmak, medya çalışmaları yapmak, 
lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları de-
ğişik ülkelerde seçim kampanyalarına 
aktarmak, asla meşru görülemez. 

FETÖ/PDY dinlerarası diyalog adına 
din mühendisliği yapan ve kelime-i 
tevhidi parçalayan bir harekettir
12. FETÖ/PDY batılı kamuoyunun ilgi ve 

desteğini sağlamak, medeniyetler ça-
tışması tezine karşı duyarlılık üret-
me adına ‘Dinler arası diyalog’ ve ‘ı-
lımlı İslam’ diyerek şaibeli girişimler 
başlatmış, pek çok sırlı ve gizemli i-
lişkiyle uluslararası dünyada Müslü-
manların aleyhine oluşturulan karan-
lık projelerin bir parçası olmaktan çe-
kinmemiştir. Hiç şüphe yok ki Allah 
katında hak din İslam’dır. Başka din 
mensuplarıyla dinî özgürlükleri zede-
lemeden barış içinde yaşamak esas o-
lup insanlığın faydasına olacak her iş-
te onlarla ortak zeminde yardımlaşma 
ve dayanışma mümkündür. Dolayısıy-
la dinler arası diyalog adı altında bel-
li bir siyaset mühendisliği olduğu an-
laşılan ortak bir dinî teoloji veya dinî 
kültür birliği oluşturma çabası hiçbir 
şekilde tasvip edilemez. İslam’ın temel 
esaslarından ödün vermek, söz gelimi 
kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Hz. 
Muhammed’in (s.a.s.) risaletini göz ar-
dı etmek asla kabul edilemez.

Gönül coğrafyamızı doğru bilgilendir-
mek için Avrasya İslam Şûrası düzen-
lenecektir 
13. FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üze-
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re dünyanın pek çok yerinde özellik-
le Asya ve Afrika’da açtıkları okullar 
marifetiyle içi boş bir İslam söylemi-
nin öncüsü olmuş, bu bölgelerde ya-
şayan Müslümanların umut ve enerji-
lerini heder etmiştir. 

14. FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim 
gönüllüleri adı altında gönül coğrafya-
mızda, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve 
Uzak Doğu’da gerçekleştirdiği tahrifat 
ve tahribat ile bu ülkelerde dini ve dinî 
değerleri kullanarak kurdukları hege-
monya tespit edilecektir. Söz konusu 
tespitler Kasım ayında toplanacak Av-
rasya İslam Şûrasına katılacak ülkele-
rin Din İşleri Bakanları ve Diyanet İş-
leri Başkanları ile paylaşılacaktır. 

FETÖ/PDY’nin dinî hayatımıza verdiği 
zararları tespit etmek için ortak komis-
yonlar kurulacaktır
15. Diyanet ve ilahiyat camiasının FETÖ 

ve benzer yapıların dinî istismar fa-
aliyetlerini irdeleyen ilmî çalışmalar 
yapmaları aciliyet kesbetmektedir. Bu 
bağlamda örgütü ve liderini yüceltici 
sözde bilimsel çalışmalar ve yayınlar 
da ilgili kurumlarca incelenerek bilim-
sel açıdan değerlendirilmeli ve gereği 
yapılmalıdır. 

16. Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde, 
ilahiyat fakültelerindeki farklı branş-
lardan akademisyenlerin de iştirakiy-
le özel bir komisyon oluşturulacaktır. 
Bu komisyon, öncelikle FETÖ/PDY te-
rör örgütünün İslam’a ve Müslüman-
lara verdiği zararları, İslam’ın inanç il-
keleri, ibadet telakkisi ve ahlak düs-
turlarında yaptığı tahrifat ve tahribatı, 
İslam’ın temel kavramlarına dair çar-
pıtmaları tespit edilecek ve bu tespit-
ler kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

Her seviyede din eğitim ve öğretim an-
layışı gözden geçirilecektir
17. Bu tür dinî yapıların toplumu bir kez 

daha aldatmasına fırsat vermemek i-
çin, din eğitim ve öğretim politikaları 

yeniden değerlendirilmeli ve bu çerçe-
vede her seviyede din eğitimi ve öğre-
timi gözden geçirilmelidir. 

Benzer yapıların oluşmaması ve ben-
zer hataların tekrarlanmaması için 
STK’larla ortak çalışmalar yapılacaktır
18. Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle Din 

İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle - öz-
gürlüklerine müdahale edilmeksizin- 
Türkiye’de din hizmetine ve din eği-
timine destek veren sivil dinî-sosyal 
teşekküllerle, İslam’ın tarih boyunca 
medeniyetler kuran ana yolundan ay-
rılmamaları, her türlü ifrat ve tefritten 
uzak kalmaları, daha şeffaf ve denet-
lenebilir yapılar olması yönünde ortak 
çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca dinî ve 
ilmî denetim ve rehberlik için Diyanet 
İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurul-
lar oluşturulmalıdır.

19. Cumhuriyet tarihi boyunca din-
devlet-toplum arasında yaşanan sos-
yo-politik gerilim süreçlerinde ülke-
mize özgü bir kurumsallaşmanın ye-
terli düzeyde ve eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilememesi nedeniyle orta-
ya çıkan boşlukta türeyen din eksenli 
yapılar, zaman zaman toplumun dinî 
hayatını zaafa uğratacak boyutlara u-
laşmıştır. Bu durum, ülkemizde din-
devlet-toplum ilişkilerinin gerekli ya-
sal zeminin inşası da dâhil olmak ü-
zere yeniden ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır.

Maruz kaldıkları manevi zararları önle-
mek için vatandaşlarımıza ve özellikle 
gençlere yönelik çalışmalar yapılacak-
tır
20. Dini ve maneviyatı kirletmekten ka-

çınmayan bu hain saldırı neticesinde 
pek çok vatandaşımızın bilhassa genç 
nesillerin maneviyatını derin bir buna-
lım ve çıkmaza sürükleme potansiyeli-
ni bertaraf etmek için özel çalışmalar 
yapılacak ve yayınlar gerçekleştirile-
cektir. 
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ALGI operasyonu ifadesi son dö-
nemlerde sıkça dillendiriliyor. Ne 
olduğu, nasıl yürütüldüğü, nasıl 
etkiler oluşturduğu konusunda 
ise henüz derli toplu bir çalışma 
mevcut değil. Algı yönetiminin ne 
olduğunu anlatmaya geçmeden 
önce yazımıza emekli ikramiyesi 
ile tam da istediği gibi sessiz ve 
sakin bir sokakta ev alan yaşlı bir 
adamın hikâyesi ile devam etmek 
istiyorum.

“Emekli öğretmenimiz yeni evin-
de yaz boyunca sükûnet ve hu-
zur içinde yeni bir hayata mer-
haba der. Sonra okullar açılır ve 
evin tam da bir okulun gidiş yolu 
üzerinde olduğu ortaya çıkar. Ö-
zellikle bir grup öğrenci her gün 
evin önündeki çöp kutusuna el-
lerindeki çubuklarla vurmakta, 
inanılmaz rahatsız edici bir gürül-
tü çıkarmaktadır. Bir gün iki gün 
derken, emekli öğretmenin sinir-
leri iyiden iyiye bozulmaya başlar 
ve bir gün hışımla aşağıya iner…”

Şimdi, hikâyeye küçük bir ara 
verelim… Normal insan refleksi 

nedir? Düz mantıkla hareket e-
dersek emekli öğretmenin ne yap-
ması gerekiyor? Öncelikli olarak 
çocuklara kızabilir ve hatta onları 
anlayacakları dilden korkutabilir. 
Ya da sinirlerine hâkim olamayıp, 
bir de fiske vurabilir. Üçüncü bir 
tercih olarak çocukların aileleri-
ni bulup şikâyet edebilir, bu düz 
mantık silsilesi uzatılabilir. Fakat 
her durumda o çocuklar yapacak-
larını yine yapacaklardır. Hem de 
öncekinden daha büyük bir istek 
ve hırsla. Çünkü bunu gurur me-
selesi yapabilir ya da yasak olanın 
çekiciliğine kapılabilirler. Fakat 
yaşlı öğretmen bu yolu izleme-
yecek ve algı yönetimi strateji-
si uygulayacaktır. İşte hikâyenin 
devamı…

“Yaşlı öğretmen merdivenleri 
hızla iner ve bir solukta çocuk-
ların yanına ulaşır. Nefes nefese 
kalmıştır. Çocuklar azar işitecek-
leri korkusuyla, endişeli gözler-
le yaşlı adama bakmaktadırlar. 
Aralarından biri: “Amca bir daha 
vurmayız çöp kutusuna” der. Yaş-
lı adam mütebessim bir ifadeyle: 
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Ömer ÖZGÜL
Diyanet İşleri Uzmanı

Algı Yönetimi ve 
Psikolojik Manipülasyon

Geçen yüzyılın en belalı keşfi olan toplum mühendisliğinin 
uzmanlık alanı algı ve psikolojidir. Açık veya olumlu 
operasyonlarla yürütüldüğü kadar aksi yönde de kullanılır. Algı 
yönetimi ve psikolojik operasyonlar, ticari alanda, siyasette açık 
bir şekilde kullanılır. 



“Yok kızmadım evladım, aksine 
o kadar güzel vuruyorsunuz ki 
çöp kutusuna, inanılmaz güzel 
bir melodi çıkıyor. Sizden ricam 
bunu her gün düzenli olarak yap-
manız. Hem her gün size 20 lira 
vereceğim” deyip, gömleğinin ce-
binden çıkardığı parayı çocuklara 
uzatır. Parayı alan çocuklar keyifle 
oradan uzaklaşırlar.

İkinci gün, üçüncü gün geçer ve 
yaşlı adam sabırla bekleyip ço-
cuklar gürültü çıkardıktan hemen 
sonra aşağıya inip paralarını verir. 
Dördüncü gün, “Çocuklar, eko-
nomik sıkıntılarım var. Artık size 
10 lira verebileceğim” der. Ço-
cuklar bu işe biraz bozulsalar da 
yine de parayı alırlar. İki üç gün 
bu şekilde devam ettikten sonra 
bu sefer, “Çocuklar, benim işim 
çok kötüye gitti, artık hiç para ve-
remeyeceğim size” der. Çocuklar 
soran gözlerle birbirine baktıktan 
sonra, aralarında en akıllı olanı: 
“Yok bey amca artık çalamayız, 
sen kendine başka birilerini bul” 
der…” 

Geçen yüzyılın en belalı keşfi olan 
toplum mühendisliğinin uzman-
lık alanı algı ve psikolojidir. Açık 
veya olumlu operasyonlarla yürü-
tüldüğü kadar aksi yönde de kul-
lanılır. Algı yönetimi ve psikolojik 
operasyonlar, ticari alanda, siya-
sette açık bir şekilde kullanılır. 
Tüketici algısı yaratma, üretimi 
teşvik etme ve benzeri diğer uy-
gulamalar bu kapsamdadır. Politi-
kacıların ve siyasi partilerin çalış-
maları da algı ve psikoloji üzerine 
kuruludur. Ancak bizim üzerinde 
ağırlıklı olarak durmak istediği-
miz, algı ve psikolojinin profesyo-
nellerin elinde örtülü olarak kul-
lanılan şeklidir.

21. yüzyılın sessiz devrimleri, en 
az maliyetli sömürüleri, en geçer-
li kitlesel ikna yöntemleri, en bü-
yük fikrî dönüşümleri hep aynı 
sinsi üsluplar kullanılarak gerçek-
leşmiştir ki bunların başında da 
“Algı yönetimi” gelmektedir.

I. Dünya Savaşı’ndan beri sıklıkla 
kullanılan bu yöntem, teknoloji-
nin ve sosyal bilimin gelişmesiy-
le birlikte daha profesyonel hâle 
gelmiştir. Bu yapının mimarları 
kapitalist devletler ve sermayedar-
lar olup en önemli misyonları top-
lumları yönetmek ve kontrollerini 
ellerinde bulundurmaktır.

Algı yönetiminde bilginin belirli 
çıkarlar uğruna manipüle edilip 
hedef kitleyi yönlendirmek ama-
cıyla kullanılması oldukça önem-
lidir. Bu bağlamda bilgi akışının 
kontrolünü sağlayabilen devletler 
veya gruplar üstünlüğü de elin-
de tutmaktadır. Klasik dönemde 
devletlerin gücünü belirleyen et-
menler; nüfus, iktisadi yapı, askerî 
güç ve coğrafi özellikler idi. Fakat 
günümüzde devletlerin gerçek 
gücünü belirleyen unsurların ba-
şında caydırıcılık ve kabul ettirme 
kapasitesi gelmektedir. Çinli ge-
neral ve askerî teorisyen olan Sun 
Tzu’nun yaklaşık 2500 yıl önce 
ifade ettiği “Mükemmellik yüz 
savaşın yüzünü de kazanmak de-
ğildir. Asıl maharet düşmana hiç 
savaşmadan boyun eğdirmektir.” 
felsefesi bir kez daha göstermek-
tedir ki, silah ve askerden ziyade, 
bilgi akışının doğru sağlanması, 
gücün kontrol altına alınması ve 
ciddi planlamaların yapılması ile 
güçlü devlet olunur.

Bireylerin olayları algılama ye-
tenekleri birleşip toplumsal algı 
yeteneğini oluşturur. Bu yetenek 
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o toplumun direncini ve gücünü 
belirler. Demokratik kurumları-
nı toplum hayatında etkin hâle 
getirmiş ülkelerin millî gücü her 
türlü zayıflıktan uzaktır. Millî bir-
lik ve beraberlik slogandan ibaret 
olmayıp, politik nutuklara konu 
olmaktan uzak bir şekilde bilinç-
le oluşmuştur. Ülkenin çıkarları 
ve bağımsızlığı söz konusu oldu-
ğunda toplumdaki tüm ayrılıklar 
unutulur, topyekûn bir karşı koy-
ma durumu alınır.   

Buna karşılık demokratik kurum-
ları arızalı, millî gücü zayıf ve millî 
birlik bilinci oluşmamış ülkelerde 
durum tamamıyla aksi yöndedir. 
Toplumsal hayat dış etkilere açık-
tır. İçeride zaten var olan devlete 
ve demokratik sisteme olan gü-
vensizlik dışarıdan gelecek etkile-
re karşı savunmasızdır. Toplum, 
alt-üst kimlik, hemşehrilik, cema-
atçilik, mezhepçilik, politik veya 
ekonomik çıkarcılık kavgaları içe-
risinde bütün gücünü, enerjisini 
birbirlerine karşı kullanan kat-
manlara dönüşür. Böyle bir par-
çalanmışlık içerisinde ülkesinin 
toprak bütünlüğüne, millî birliği-
ne yönelen tehlikeyi algılayamaz, 
dolayısıyla da karşı koymayı ak-
ledemezler. Dışarıdan yönelecek 
her türlü tehlikeye karşı sahip ol-
dukları savunma mekanizmaları 
felç hâlinde olup karşı koymakta 
acz içerisindedirler. Gerçek tehdi-
di algılamada kör, sağır olan top-
lum, olmayan bir tehdit yaratıp 
kendi kendilerine hasım olurlar. 
Gruplar için birinin varlığı diğeri-
nin yok olma sebebi olarak görü-
lür. Haklılık ve meşruiyet müca-
delesi zamanla kanlı ve bitiresiye 
bir boğazlaşmaya döner. Hasım 
veya çıkar peşindeki ülkelerin, 
böylesine bir ülkedeki çalışmaları 

son derece kolaylaşır. Toplumun 
tüm sinir ve komuta merkezleri 
örtülü veya gizli operasyonlarla 
ele geçirilir.

Buradan alınacak en önemli dersi 
ise şöyle özetleyebiliriz: “Algı yö-
netimini şansa bırakmak, halkın 
algılarını başkalarına teslim et-
mek demektir”

Algı sessiz ve etkili bir silahtır

ABD Savunma Bakanlığına bağlı 
birimler tarafından terminolojiye 
kazandırılmış olan “algı yöneti-
mi” kavramı içerik olarak eski bir 
yöntem olmakla birlikte “ikna ve 
inandırma faaliyetleri” olarak de-
vam edegelmiştir. Bu yönüyle algı 
yönetimi birçok sebepten dolayı 
21. yüzyılın en sessiz silahıdır. 
Devletler bölgesel ve küresel bir 
güç olmak, iktidarlarının ve poli-
tikalarının meşruiyetini sağlamak 
için; kurumlar ve fertler ise iti-
barlarını yükseltmek, faydalarını 
arttırmak için hedef kitleleri ikna 
etmenin ve onlara kendi gözle-
rinden dünyaya bakmalarını sağ-
lamanın yollarını ararlar. Bu yol-
ların en etkilisi olarak da algıları 
değiştirmek ve hangi algının yer-
leşmesi isteniyorsa hedef kitleye 
o algının kazandırılma yöntem-
lerini uygulamaktır. Hükûmetler 
bu şekilde algıları değiştirme işini 
toplum bilimciler ve sosyologlar 
eliyle yaparken kamuoyunda olu-
şan olumsuz çağrışımlardan do-
layı onu kulağa hoş gelen kamu 
diplomasisi, yumuşak güç, itibar 
ve imaj yönetimi, halkla ilişkiler 
ve algı yönetimi gibi kavramlar ile 
servis etmiştir.

Algı yönetimi nasıl yapılır?

Kitlelerin kendinden menkul 
düşünceleri olamayacağı varsa-
yımı üzerinden yapılan bu ikna 

yöntemi, çeşitli bağımlıklarla tel-
kine açık hâle getirdikleri insan 
topluluklarını, bir ‘sürü psikolo-
jisi’ üzerinden, düşünülmesi iste-
nen yöne doğru itme/yönlendirme 
çabasıdır. Algı zerk etme yolların-
dan bazıları meşru bir propagan-
da gibi görünse de esasen, asıl 
amaç kitlelere düşünmesi, konuş-
ması için ödev vermektir.

Bu kapsamda algıyı yönetmekle 
görevlendirilen kişi ya da birimler 
tarafından hedef nüfusun istenen 
kıvama gelmesi için çok sayıda 
yöntem ve adım izlenmektedir. 
Önce herhangi bir konuda ikna 
edilmesi, değiştirilmesi ve etkilen-
mesi gereken hedef kitle ayrıntılı 
olarak analiz edilmekte, güçlü ve 
zayıf yanları ortaya konulmakta 
ve hassas noktalar tespit edilmek-
tedir. Daha sonra elde edilen so-
nuçlara göre sloganlar ve propa-
ganda temaları geliştirilmektedir. 
Bu aşamada medyanın da oyuna 
dâhil edilmesi ile birlikte sanal 
gerçeklikler oluşturulmakta ve 
dolayısıyla gerçek ile kurgu ara-
sında ayrım yapılması zorlaşmak-
tadır. Bu durum Amerikalı Siya-
setçi Henry Kissinger tarafından 
“Bir şeyin gerçek olması pek o ka-
dar önemli değildir; fakat gerçek 
olarak algılanması çok önemlidir” 
şeklinde dile getirilmiştir. Kısaca-
sı algı yönetimi, gerçek ve kurgu 
arasındaki çizginin bulanıklaştı-
rıldığı, hedef kitlenin oluşturu-
lan sanal gerçekliklere inanmaya 
ikna edildiği, kelimelerin bilin-
dik anlamından uzaklaştırıldığı 
ve kıyasıya bir enformasyon sa-
vaşının yaşandığı süreçleri temsil 
etmektedir.

Bir insana yarım metrelik bir 
tahta yutturulamaz. Ancak tah-
tanın talaş hâline getirilmesiyle 
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ve içeceklerine her gün bir mik-
tar karıştırarak tümüyle yuttur-
mak mümkündür. İşte algı yara-
tılması böyle bir şeydir. Birey ya 
da topluluk üzerinde yaratılacak 
algı, hedefin doğrudan verildiğin-
de tümüyle olmasa bile belirli bir 
ölçüde reddedişle karşılaşılma-
sı kaçınılmazdır. Bilinçli olmasa 
bile hedef kendisini tehdit eden 
bir şeylerin varlığını düşünüp dış 
etkilere kapanabilir. Bunun yeri-
ne yavaş ve onun kabul edebile-
ceği sınırlar içerisinde sunulması 
hâlinde istenilen kanaatin yerleş-
tirilmesi süreci başlamış olur.

Algı yönetimi savaşlarının bir 

cephesi de sosyal medyadır di-
yebiliriz. Algı yönetiminde ba-
şarılı olmak isteniyorsa dinamik 
ve güçlü bir ekiple sosyal medya 
kullanılabilmelidir. Çünkü anlık 
bilgi akışlarını yöneten algıları 
da yönetebilir. Birçok insan farklı 
ve yanlış da olsa sosyal medyada 
desteklenmiş bilgilere inanır. Bu 
bilgiler daha sonra reddedilse ya 
da tekzip edilse dahi birçok insan 
ilk duyduğuna ya da okuduğuna 
inanır. Hatta birçoğu ilk bilgile-
rin değiştiğinden haberdar dahi 
olmaz.

Sosyal medya gerçek algısını da 
değiştirmiştir. Gerçek kabul et-
tiğiniz bir ileti rıza üreticileri ve 
algı yöneticileri tarafından hemen 
yorum yağmuruna tutulmakta, 
gönderilen bilgiler gerçeklikten 
uzaklaştırılmakta ve orijinal mesaj 
bambaşka mecralarda tartışılan, 
itibarsızlaştırılmış bir gündem 
konusuna dönüşmektedir. Ger-
çek olan her şey sosyal medyada 
buharlaşabilmektedir.

Hemen her şeyin çıkara dönüştü-
ğü bir çağda söz konusu algı yö-
netiminin, onun medyasının ve 
sair unsurlarının bir kutsalı olma-
dığı gibi merhameti ya da ahlakı 
da yoktur. Bundan dolayı böylesi-
ne gözü dönmüş profesyonellere 
karşı verilebilecek en iyi cevap ve 
bir mücadele varsa bunu kazana-
bilmenin yegâne yolu, yine öze 
dönmek ve elimizdeki en kıymetli 
şeyi, ahlakımızı tüm kitlesel dav-
ranışlarımızda, tüm medyamızda 
hâkim kılabilmekten geçer. Aksi 
takdirde aynı ölçüsüzlük, aynı 
fütursuzluk bizleri bir girdaba sü-
rükler ki bu da bir Müslüman’ın 
durması gereken en son yerdir.

D İ N  D Ü Ş Ü N C E  Y O R U M

Algı yönetimi savaşlarının 

cephesi sosyal medyadır 

diyebiliriz. Algı yönetiminde 

başarılı olmak isteniyorsa 

dinamik ve güçlü bir 

ekiple sosyal medya 

kullanılabilmelidir. Çünkü 

anlık bilgi akışlarını yöneten 

algıları da yönetebilir.
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“(Kulların) diriltilecekleri günde, ne malın ne de oğulların fayda vereceği, yalnızca arınmış bir 
kalple gelenlerin kurtuluşa ereceği o günde beni rezil etme, utandırma (Allah’ım!)” 

(Şuara, 26/87-88.)

Ölüm Ötesi Hayat ve 
Arınmış Kalp Sermayesi

Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
DİB Başkanlık Müşaviri

İNSANDA, her şeyi devr-i daimden ibaret zan-
nedip bunun sadece bir göz yanılması olduğunu 
fark etmeyen bir damar var. Bu damar kendi ko-
numunu toprağa düşen tohumun tekrar bitki-
ye dönüşmesiyle kıyaslar. Oysa toprağa bedeni 
düşmüştür, bitkilerde olduğu gibi tohumu değil. 
Yeni doğanlar anne rahminden dünyaya geliyor, 
bitkiler gibi topraktan değil. Yeni doğanlardan 
değil de yeniden doğanlardan söz ediyor olsay-
dık, ana rahminden değil de, toprak anadan söz 
etmemiz gerekecekti.  Oysa toprak, analığını bir 
sefer, Âdem (a.s.) için yaptı ve kenara çekildi. 
Sonra görevi doğum-ölüm olgusu aldı. Doğum ve 
ölüm… Bu bir döngü müdür? Gerçekten, ölenler 
bu olgu içinde yeniden dünyaya geliyor diyebilir 
miyiz? Basit bir örnekle bakalım: Değirmenin do-
labı her dönüşünde aynı suyu mu getirip üst olu-
ğa bırakıyor? Bir döngü var, daha doğrusu döngü 
zannettiğimiz bir gidiş geliş var; ama her seferinde 
başka bir sudur çarkımızı döndüren. Yani karşı-
mızda döngü değil, bize döngü algısı veren bir göz 
aldanması vardır. İşte esas sıkıntı burada. Yunus 
Emre’nin geçip giden hayatı, “suyu yalap yalap 
akan dertli dolap”a benzetmesi boşuna değildir.
Ölümün bir son olmadığına inanmak müminin 
tasavvur dünyasında, hayata şekil veren temel 
unsur olarak durur. Kıyamet günü diye tanımla-
dığımız o görülmedik sahne perdesini açtığında 
yapıp ettiklerinin hesabını verecek oluşu bir mi-
henk taşı gibi onun davranışlarını kalite kontro-
lüne tabi tutar. Ne var ki sarrafı bu mihenk taşını 
zaman zaman ciddiye almaz, işini göz kararı ve 
el yordamı ile yapmaya başlar. Hatta bu değerli 
aracın varlığını tezgâhın bir köşesinde öteberinin 

arasında tozlanmaya bırakır, onun varlığını bile 
unutur. İşte size ahiret hayatı konusunda gaflete 
düşmüş bir mümin sureti.
Bir tür dikkat kaybıdır, odaklanamamadır gaflet. 
Kur’an-ı Kerim’in mesajları önemli ölçüde bizi 
nihai ve kalıcı durağımız olan ahiret gününe yo-
ğunlaşmayı, bu konuda zaaf, unutkanlık ve ihmal 
yaşanmasına engel olmayı hedefler. “Gafillerden 
olma” (A’râf, 6/205.) gibi yüksek yoğunluklu uyarı bu 
hedefe yönelik çağrılardan bir örnek.
Gafletin temel sebebi maddi yanımızın manevi ya-
nımızı kuşatma altına alıp bizi ölümsüzmüşüz ha-
vasına sokmasıdır. Bu da genellikle geçici olanla 
oyalanmamız, onu kuvvet ve kudret kaynağı gibi 
algılamamız şeklinde ortaya çıkıyor. Bu zaafımız 
Kur’an-ı Kerim’de heveslerimizi tetikleyen mal-
mülk, evlat ve benzeri geçici şeyler örneklemesi 
ile Hz. İbrahim’in dilinden dikkatlere sunulur. 
Karun ve Firavun bu zaafların tarih içindeki en 
belirgin kurbanları olarak öne çıkarılır.
Yazının başında yer verdiğimiz ayetler bize ahiret 
gününün genel geçer ilkesini veriyor. Yeryüzü 
şartlarından oraya götürülebilecek maddi hiçbir 
değerin bulunmadığını, boyut değiştirip bizi ta-
kip edebilecek tek değerin, selim kalp olduğunu 
seslendiriyor. Selim kalp, iman zeminine dayalı 
kulluk davranışlarımızı temsil eden; başta şirk ve 
inkâr olmak üzere kötü davranış ve niteliklerden 
arınıp kurtulmuş kalp demektir. 
Gerçekte Kur’an’ın bu “selim kalp” söylemi meca-
zi bir anlam içeriğine sahiptir. Kalp, hem bedenin 
en hayati organı olması bakımından hem de ni-
yet ve iradenin oluştuğu merkez olarak tasavvur 
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edilmesi yönü ile insanın kendisini temsil eder. 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, “Haberiniz olsun, be-
dende bir et parçası vardır ki o iyi olursa bü-
tün beden de iyi olur; o bozulursa bütün beden 
bozulur. Dikkatinizi çekerim, o kalptir.” (Buhari, 

İman, 37.) şeklindeki hadisinde de aynı tasavvurun 
yansıması vardır. Hadisteki “bozulma” vurgusu 
kalbe arız olan şirk, küfür, itaatsizlik ve diğer 
günahlar gibi yönelişlerin yıkıcı etkisine işaret 
ediyor. Manevi hastalıklar işte bu yıkımın fide-
liğinden boy atıyor.  İman etmiş gibi görünmek 
yani nifak bu hastalıklar listesinin başında yer 
alır. Nifak, düşenin kıpırdadıkça battığı bir ba-
taklık gibi hâkim olduğu kalbi ölüme götürür. 
“Onların kalplerinde hastalık vardır da Allah on-
ların hastalığını artırmıştır.” (Bakara, 2/10.)

Selim kalp her türlü yanlış inanç, düşünce ve ey-
leme çıkış noktası olmaktan korunmuş kalptir, 
dedik. Demek ki asıl konu kalbin selamette ve 
güvenlikte tutulması, isyan ve inkâr gibi tehlike-
li hallere düşmeye karşı korunmasıdır. Ayetteki 
“kalp” vurgusunun kul niteliği ile insanı temsil 
ettiğini burada da hatırlayalım ve diyelim ki bu 
korunma işlemleri Kur’an-ı Kerim’de “takva” 
(Allah’a karşı gelmekten korunmak) etiketi ile 
ifadeye konulmuştur. “Kalbiselim ayeti”ni,  “Ey 
iman edenler Allah’a karşı gelmekten nasıl sa-
kınmak gerekiyorsa öyle sakının ve ancak mü-
min kimseler olarak ölün.” ayeti ve benzerleri 
ışığında ele alınca onun, Allah’ın huzuruna se-
lim kalple gitmenin takva hassasiyeti taşıyan iyi 
bir mümin olarak gitmek anlamına geldiği an-
laşılıyor.
Selim akıl, selim kalbin eseridir. Bu ikisi ara-
sındaki ilişki o kadar sıkıdır ki selim kalp ak-
leden kalptir de denilebilir. Fazilet arayışındaki 
insan gerçekte selim kalp arayışındaki insandır. 
Allah’ın selamet yurduna yaptığı çağırıya (Yunus, 

10/25.) icabet yolunda insana rehberlik edecek 
olan da selamete ermiş kalptir, selim kalptir. Bu 
nitelikteki kalpte, kin, nefret, bencillik, zulüm 
ve fani olana tutkunluk mekân tutamaz. Gönül 
erbabının dili ile “masiva”ya verecek tek kuruşu 
yoktur. O, nefsin ve şeytanın etki alanı dışında-
dır. Hz. Peygamber’in sahibinin “iyilik ve kö-
tülük nedir?” sorusuna “kalbine danış” diyerek 

işaret ettiği kalp sıradan bir kalp değil işte bu 
selim kalptir. Yoksa fıtrattan gelen safiyetini gü-
nahlarla yitirmiş kalp “fetva mercii” olabilir mi?
“Kalp”, sözlük anlamı ile “evirmek” ve “evril-
mek” demektir. Bu organımız adını, görevini 
yaparken fiziki olarak hâlden hâle evrilmesine 
borçludur. Bu evrilme işi kalbin manevi halleri 
için de geçerlidir. Bu sebeple selim kalp, sahi-
binin olumsuz tutum ve yönelişleri sebebi ile 
bu niteliğini yitirme tehlikesini her zaman ya-
şar. Bu tehlikenin uç noktası iman sınırları dı-
şına çıkmaktır. Hz. Peygamber’in bize öğrettiği 
“Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl!” (Tirmizi, 

Daavat, 89.) duası işin bu boyutuna dikkat çeki-
yor. Hadisten elde edilebilecek başka bir bilgi de 
selim kalbi koruma yolunda duanın önemli bir 
etken olduğudur. Ancak duada esas olanın fiili 
dua yöntemi olduğu dikkate alınınca, yukarıda 
aktardığımız nebevi duanın, “Allah’ım kalbimi 
dinin üzere tutmamı sağlayacak amelleri yapma-
ma yardım et.” şeklinde anlaşılmasının uygun 
olacağı görülür.
Bağdatlı Ruhi “Sanma ey hâce ki senden zer ü 
sîm isterler / Yevme lâ yenfeu’da kalb-i selîm 
isterler” (Üstat, zannetme ki yarın kıyamet gü-
nünde senden altın ve gümüş isteyecekler; mal 
ve evladın fayda vermediği o günde senden a-
rınmış bir kalp isteyecekler) diyor. Gönül erbabı 
şair bu seslenişinde, selim kalbin temel sermaye 
olacağı hatırlatmasını yaparken, iyi yetişmiş bir 
kişiyi (hâce) muhatap olarak alıyor. Böylece se-
lim kalp yoksunluğu tehlikesinin bilgisizinden 
okumuşuna her kesimden insan için geçerli ol-
duğunu inceden inceye dokunduruyor. Kıyamet 
gününde fayda vermeyeceği bildirilen “altın ve 
gümüş” için “selim kalpten beslenmeyen yaldız-
lı ve etkileyici üslup” açılımı da uygun düşüyor 
gibi. 
Selim kalp yitirme riskini taşıdığımız ahiret ser-
mayemiz. Doğruluk üzere giderken eğrilerek 
kaybedilen bir sermaye. “Rabbimiz, bizi hidaye-
te erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize 
katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok 
bahşedensin.” (Âl-i İmrân, 3/8.)



DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 201660

Kötülük Karşısında Mümin
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“Bir kötülük gören kişi eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna 
gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o kötülüğe tavır koysun 

(ondan nefret etsin) ki bu da iman eden kişinin en azından yapması gereken şeydir.”

(Ebu Davud, Salât, 239-242.)

Elif ERDEM
Diyanet İşleri Uzmanı

HZ. ÂDEM ve sevgili eşi Havva validemiz 
ile başladı insanlığın dünya serüveni. O 
günden bugüne kimler geldi kimler geçti. 
Her biri kendi imtihanıyla sınandı. Nesiller 
boyu bu ahiret yolcuları arasından seçilen 
tüm elçiler, “peygamber” sıfatıyla kavim-
lerini tek olan Allah’a inanmaya çağırdı. 
O’nun koyduğu sınırları hatırlattı insanlara 
ve bu doğrultuda yaşamaları için kendile-
rine rehberlik etti. Kiminin elinde kutsal 
kitabı da vardı, kimisi ise kendinden ön-
ceki vahyi tekrarladı. Onlara uyanlar oldu-
ğu gibi sözlerini yalanlayanlar, türlü oyun 
ve iftiralarla kutsal davalarına karşı koyan 
isyankârlar ve azgınlıkta ileri giderek bu 
ilahî elçilerin canlarına kıyanlar da oldu. 
Hakk’a iman ve iyiliğin tarafında yer almak 
yerine dalaleti ve dolayısıyla zulmü tercih 
eden bu kavimlerin kimisi suda boğularak 
(Nuh, 71/25.), kimisi dehşetli fırtınalarla sav-
rularak (Hâkka, 69/6.), kimisi şiddetli bir gü-
rültünün (Hud, 11/67.) kimisi de yer sarsıntıla-
rının (Ankebut, 37-38.) etkisinde kalarak helak 
oldular. Yerlerine yeni topluluklar getirildi, 

aynı imtihanlarla onlar da karşılaştılar. Böy-
lece yolcular değişse de yolculuk hep de-
vam etti. Ve bir gün içlerinden son bir elçi 
gönderildiği bildirildi: Hz. Muhammed. 
Allah’ın Rasulü olan bu tertemiz güvenilir 
elçinin tebliği de diğer kardeşleriyle aynıy-
dı: Bir olan Allah’a inanmak ve O’nun çizdi-
ği sınırları koruyarak yaşamak. Evrensel bir 
vahiy olan Kur’an ile gönderilen Hz. Pey-
gamber, iman esaslarının yanı sıra insanla-
ra geçmiş kavimlerin başlarına gelenlerden 
ibretle bahsetti. Aynı yanlışlara düşmemek 
ve dünya imtihanını başarıyla tamamlamak 
için bu, oldukça hayati bir ödevdi. Âlemlere 
rahmet son elçi, kendisine inananları uya-
rırken çok önemli bir noktaya dikkatleri 
çekti: Önceki ümmetlerin helak olmalarına 
neden olan en önemli şeylerden biri, onla-
rın toplumda işlenen kötülüklere kayıtsız 
kalmalarıydı. İsrailoğulları, kötülük yapan 
kimseyi önce uyarıyor fakat daha sonra 
aynı hatayı devam ettirse de bu durum ara-
larındaki hiçbir ilişkiyi etkilemiyordu. Hz. 
Peygamber bu vurdumduymaz davranış-
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rın kendi din adamlarını tanrılaştırdıklarını 
söyler. Bu, aslında ciddi bir sapmaya işaret 
etmektedir. Bununla, sadece bir tespit yapıl-
mamış; aksine tevhidin son temsilcileri olarak 
bize de önemli bir uyarıda bulunulmuştur.  

İnsanlara aşırı hürmet göstermek, onları tazim 
etmek şirk çeşitlerinden biridir. Nitekim Allah 
Rasulü kendi şahsına dahi aşırı saygı gösteril-
mesine razı olmamış ve bu konuda insanları 
şöyle uyarmıştır: 

“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı aşırı bir şe-
kilde övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Ben 
sadece Allah’ın kuluyum. Bu sebeple ‘Allah’ın 
kulu ve elçisi deyin.” (Buhari, Enbiya, 48.)

Hz. Peygamberin bu davranışı bizlere şu ölçü-
yü vermektedir: Hiçbir insan peygamber se-
viyesinde değildir. Peygambere insanüstü bir 
konum verilemeyeceğine göre, diğer insanları 
kutsallaştırıcı davranışlardan zaten sakınmak 
gerekir. Dolayısıyla Allah Teala’ya gösterilecek 
hürmet ve tazim hiçbir insana gösterilemez.

Biz bu konularda duygu, düşünce ve dav-
ranışlarımızı daima kontrol ederiz. Hayatta 
olanlara karşı ölçülü davrandığımız gibi yatır-
lara karşı da bu duyarlılığımızı devam ettiririz. 

Onların türbelerini, yaşadıkları hayattan ibret 
almak, örnek şahsiyetlerinden istifade etmek 
için ziyaret ederiz. Yoksa bir beklenti içerisine 
girerek onlara yalvarıp yakarmayız. Onlardan 
şefaat etmelerini dilenmeyiz. Çünkü biz sade-
ce Rabbimize kulluk eder ve sadece O’ndan 
yardım dileriz.

Yine belirtmek gerekir ki ‘Filan mürşit insan-
ların davranışlarından haberdardır’ anlamına 
gelecek düşünceler de tevhit inancıyla bağ-
daşmaz. Bu tür yanlış itikatlarla, bilerek veya 
bilmeyerek gaybı Allah’ın dışındakilerin de 
bilebileceği kabul edilmektedir. 

Ne yazık ki bu tür anlayışlar, günümüzde bazı 
çevrelerde normal kabul edilmektedir. Oysa 
bu ciddi bir sapmadır. Çünkü gaybı sadece 
Allah bilir. O’nun bilmesi, görmesi, işitmesi sı-
nırsızdır. Dolayısıyla müminler sadece O’nun 
murakabesi altında olduklarını düşünürler. 

Çünkü O, ‘Nerede olursanız olun ben sizinle 
beraberim’ diyor. (Mücadele, 58/7.)

Yine Müslümanlar, günahtan korunmuş olan-
ların sadece peygamberler olduğuna inanırlar. 
Dolayısıyla bir insan takva sahibi ve erdemli 
bir şahsiyet olabilir. İnsanlar onun üstün ahla-
kından, örnek kişiliğinden istifade edebilirler. 
Fakat bütün bu meziyetleri, onun hatalardan, 
günahlardan korunmuş olduğu anlamına gel-
mez.

Mümin, böyle bir şahsı yüceltmede aşırı bir 
tutum içerisine girmez. Onun düşüncelerini, 
hâl ve hareketlerini hatadan korunmuş olarak 
görmez. Salih bir insan olsa dahi yanlış bir ter-
cih ve içtihatta bulunabileceği ve günah işleye-
bileceğini göz ardı etmez. 

Mümin, böyle bir şahsın düşünce ve davranış-
larının arkasında her daim bir hikmet aramaz. 
Yine bu kimse ‘la yüsel’; itiraz edilmez, dü-
şünce ve davranışları sorgulanamaz biri ola-
rak görülmez. Çünkü aksi bir durum, insanın 
kendini inkâr etmesi anlamına gelir.

Diğer taraftan, ashaptan cennetle müjdele-
nenler hariç, hiç kimseye ebedi kurtuluş ga-
rantisi verilmemiştir. Üstelik kullarını gerçek 
manada bilen sadece Allah Teala değil midir? 
Şu hâlde mümin bu konuda kesin bir yargıda 
bulunmaz. Sadece faziletine inandığı şahsın, 
Allah’ın sevgili bir kulu olduğunu düşünür. 
Onun gidişatıyla ilgili olumlu kanaat besler, 
örnek hayatından istifade etmeye çalışır.

Mümin bir kimse, salih bir insan olarak kabul 
ettiği bir şahısta Allah’ın tecelli edip göründü-
ğü tarzında ileri sürülen batıl itikatlara onay 
vermez. 

Yine mümin, nerede olursa olsun, darda kal-
mış bir kimsenin ‘ya ğavs” çağrısına cevap 
veren ve onu bu durumdan kurtardığına ina-
nılan özel yetkili kimselerin bulunduğu şek-
lindeki inancın batıl olduğunu düşünür. Çün-
kü namazın her rekâtında ‘yalnız sana kulluk 
eder, yalnız senden yardım dileriz’ cümlele-
riyle tekrarladığı tevhit ilkesinin bununla bağ-
daşmadığına inanır.          v 

ları yüzünden Allah’ın (c.c.) onları birbiri-
ne benzettiğini ve sonuçta kötülüklerinin 
çoğaldığını, isyanları ve azgınlıklarından 
ötürü helak olduklarını bildiren ayetleri 
(Maide, 5/78-81.) okuduktan sonra yanındaki-
lere şöyle seslendi: “Dikkat ediniz. Allah’a 
yemin olsun ki, siz (ya) iyiliği emreder 
kötülükten menedersiniz, zalimin elinden 
tutup onu hakka döndürürsünüz ve onu 
hak üzere tutarsınız (ya da sizin sonunuz 
da onlar gibi olur).” (Ebu Davud, Melahim, 17.) 

Böylece toplumun kendi kendisini düzelte-
cek, kötülüklerden arındıracak bir yapıda 
olmasını hedefleyen Hz. Peygamber, bunun 
nasıl gerçekleştirileceğini de şu tavsiyesiyle 
zihinlere nakşetti: “Bir kötülük gören kişi 
eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli 
ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile 
değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o 
kötülüğe tavır koysun (ondan nefret etsin) 
ki bu da iman eden kişinin en azından yap-
ması gereken şeydir.” (Ebu Davud, Salât, 239-242.)

Kötülük, hadiste geçen ifadesiyle “münker”, 
salim aklın ve şeriatın çirkin gördüğü, dinin 
yasakladığı her şeyi ifade eden bir kavram-
dır. Mümin kişinin kendisini münkerden 
uzak tutarak “maruf”a, yani aklen ve dinen 
güzel, iyi kabul edilen, teşvik edilen şeylere 
yönelmesi gerekir. Aynı şekilde kendisini 
nasıl uzak tutuyorsa münkerden diğer in-
sanların da uzak kalması için çalışmalıdır. 
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zih-
niyeti mümin kişiliğiyle bağdaşmayan bir 
durumdur. Mümin, imkânı ve gücü nispe-
tinde insanların kötülük yapmalarına engel 
olmalı, daima iyiliği teşvik edici olmalıdır. 
Dolayısıyla yeri geldiğinde beden gücüyle 
yeri geldiğinde diliyle ve kalemiyle, yeri 
geldiğinde ise söz ve eylemleriyle kötülüğü, 
zulüm ve haksızlığı engelleme gayretinde 
olmalıdır. Elbette ki bunu yaparken hak 
hukuk sınırlarını ihlal etmemeli, baskı ve 
zorlama yoluna gitmemeli, zulme zulümle 

karşılık vermemeli, özellikle kendi sınırını 
aşan hususlarda resmî yetkililere başvur-
mak gerektiğini unutmamalı ve ceza verme 
yetkisini kendisi üstlenmemelidir. Bunların 
hiçbirini yapamayan kişi, en azından şahit 
olduğu kötülüğe karşı kalbinde bir rahat-
sızlık duymalı, bunu asla onaylamamalıdır. 
Ki bu, mümin olmanın asgari göstergesidir.

Kötülüğe engel olmak kişinin imanının, 
hak ve adalet anlayışının gereğidir. Aynı 
zamanda müminlerin kardeş olmasının da 
bir sonucudur. Bir mümin kendisi kadar 
kardeşinin de içine düştüğü haksızlığa rıza 
göstermemeli, kendisi kadar onun kötü ol-
masına, “zalim” olarak anılmasına da müsa-
ade etmemelidir. Kötülüğe karşı tavır alma, 
nihayetinde bütün toplumu ilgilendiren 
hayati bir mevzudur. Zira toplumda zuhur 
eden herhangi bir kötülük, önlem alın-
madığı takdirde bulaşıcı bir hastalık gibi 
kısa sürede yaygınlaşacak ve bir süre son-
ra görmezden gelinen bu tehlike herkesin 
yaşamını tehdit eder hale gelecektir. Allah 
Rasulü, ahirete giden yolun son yolcuları 
olarak bizlere bu durumu “gemi” misaliy-
le çarpıcı bir şekilde açıklayarak uyarıda 
bulunmuştur: “Allah’ın çizdiği sınırları aş-
mayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp 
ihlâl edenler, bir gemiye binmek üzere kura 
çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir 
kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt 
katına yerleşirler. Alt kattakiler su almak is-
tediklerinde üst kattakilerin yanından geç-
mek durumundadırlar. Alt katta oturanlar, 
‘Hissemize düşen yerden bir delik açsak, 
üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş 
oluruz.’ derler. Şayet üstte oturanlar, bu is-
teklerini yerine getirmek için alttakileri ser-
best bırakırlarsa, hepsi birlikte batar helâk 
olurlar. Eğer bunu önlerlerse, hem kendile-
ri kurtulur, hem de onları kurtarmış olur-
lar.” (Buhari, Şirket, 6; Şehadat, 30.)

 Kötülüğe 
engel olmak 
kişinin 
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İLİM geleneğimizde öne çıkan 
ilim adamlarının mücadele ve 
aksiyon tarafı da hep olagelmiş-
tir. Kendisini yakın tarihimizde 
15 ciltlik muhalled tefsiri olan 
Hulâsatü’l-beyân’la tanıdığımız 
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi de 
şahsında hem ilmi hem mücade-
leyi birleştirmiş önemli isimler-
den birisidir.  

İsmiyle de maruf olan Konya’nın 
Hadim kasabasının Kongol kö-
yünde doğup, Konya’da ve daha 
sonra ilim ve siyaset alanında 
kendini gösteren Konyalı Mehmet 
Vehbi Efendi, Babasının lakabı 
sebebiyle Çelik soyadını almış, il-
çesine izafeten Hâdimî (Hâdimli) 
nisbesiyle anılmıştır. 

Konya ve civar medreselerde 
ilmî tekâmül

Mehmet Vehbi Efendi, ilk tahsili-
ni köyünde tamamladıktan sonra 
Anbarlızade Mehmet Efendi’den 
Kur’an-ı Kerim’i hatmedip, ar-
dından kıraat ve tecvit dersleri 
alır. İlerleyen zamanlarda To-
makzade Mehmet Efendi, Hafız 
Ahmet Efendi ve Konya müftüsü 
Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi 

hocaları olmuştur. Hâdim Med-
resesi, Konya Şirvaniye Medrese-
si ise Mehmet Vehbi Efendi’nin 
ilim tedrisinde uğrak mekânları 
olmuştur. 

Mehmet Vehbi Efendi öğretim 
hayatına 1888’de Konya medre-
selerinde başlamış, Mahmudiye 
Medresesi müderrisi iken Konya 
Hukuk Mahkemesi üyeliğine seçi-
lince (1901) buradan ayrılmıştır. 
Ardından 1903 yılında Konya’da 
yeni açılan Mekteb-i Hukuk’a 
Vesâyâ (veraset ve intikal) müder-
risi tayin edilmiştir. (Remzi Ateşyürek, 
Mehmed Vehbi Efendi, DİA, 2003, c. 28, s. 
540.)

4 Yılda yazılan ve 15 cilde sığan 
büyük tefsir

Mehmet Vehbi Efendi hayatının 
mücadele ve siyaset safhası ise 
1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıy-
la başlamıştır. Bu safhadan sonra 
Konya mebusu olarak Meclis-i 
Mebusan’a girmiştir. Ancak bu 
süreçte hiçbir şekilde bir siyasi 
parti ile bağlantısı olmamıştır. 
Bu durumu “Esasen bir partiye 
bağlanmak meşrebime uygun 
olmadığından, parti hissiyatıyla 
mütehassis olmadım ve olamam.” 
diyerek izah etmiştir. 1911 yı-
lında Meclisin kapatılmasından 
sonra Konya’ya döndüğünde ise 
siyasete mesafeli olmak gibi bir 
yola girmiştir. Bu safhada ise mu-
halled tefsiri Hulâsatü’l-beyân’ı 
kaleme almıştır. 15 cilde sığan bu 
tefsir 4 yıl gibi bir sürede kaleme 
alınmıştır. O yıllarda tefsiri bastır-
maya muvaffak olamayan Meh-
met Vehbi Efendi, Konya eşraf ve 
tacirlerinden Kaymakzade Hacı 
Mahmut ve oğlu Kâsım Efendi’nin 

maddi yardımlarıyla ancak tefsiri-
ni bastırabilmiştir. Tefsirin basımı 
esnasında yaşanan hadise ibreta-
mizdir. Mehmet Vehbi Efendi’nin 
oğlu Asım Çelik şöyle anlatıyor: 
“Ankara’da Şer’iye Vekili olarak 
bulunduğu sırada tefsirin bastı-
rılması için bazı ilgililerle istişare 
yaparken o zaman Şer’iye Vekâleti 
(Tetkikât ve Te’lifat-ı İslamiyye 
heyeti) azasından olan eski baş-
vekillerden Şemseddin Günaltay, 
peder merhumun el yazısıyla olan 
tefsirden bir formayı İstanbul’a 
götürmüş, tab’ı hususunda Evkaf-
ı İslamiyye matbaası idarecileriy-
le görüşmüştü. Matbaada eserin 
yalnız bir sayfasına yazılması la-
zım geldiği sahife arkasına yazıl-
maması icap ettiği söylenmişti. 
Eğer böyle olmazsa mürettipler 
tarafından kolaylıkla ve yanlışsız 
olarak dizilmesine imkân olmadı-
ğı neticesine varılmıştı. Merhum 
Şemseddin Günaltay gelip du-
rumu merhuma anlatmış, peder 
merhum da rahmetlik ağabeyim 
Fevzi Çelik’e ve bana birkaç sayfa 
yazdırıp tetkik ettikten sonra bu 
işin bizim tarafımızdan yazılma-
sını uygun görmemiş olacak ki 
7000 sayfalık eseri oturup yeni 
baştan bizzat yazmıştır.” (Mehmed 
Vehbi, Hulâsatü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, İs-
tanbul 1966, Veli Ertan’ın girişi, I, 11-15.) 

Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 
tekrar toplanınca Mehmet Veh-
bi Efendi Konya mebusu olarak 
meclise girmiş ve İstanbul’un İn-
gilizler tarafından işgali üzerine 
padişah ve Ankara ile görüşmek 
için seçilen heyette yer almıştır. 
16 Mart 1920’de Sultan Vahded-
din ile yapılan görüşmede ona 
düşmana karşı direnmeyi ve Ana-

Son Devir İlim ve Mücadele Adamlarından: 
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi (1862-1949)

Kâmil BÜYÜKER
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dolu’daki harekete destek verme-
yi önermiş, ardından Ankara’ya 
giderek Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşları ile görüşmüştü.

Vali, Mebus, Şer’iyye ve Evkâf 
Vekili

İşgal güçlerine karşı Anadolu’da 
başlatılan Kuva-yı Milliye hare-
keti içerisinde aktif olarak çalı-
şan Mehmet Vehbi Efendi yaptığı 
konuşmalarla vatandaşları düş-
mana karşı mücadeleye teşvik 
etti. Konya Valisi Cemal Bey’in 
halkla anlaşmazlığa düşüp gö-
revini terk etmesi üzerine şehrin 
ileri gelenlerinin isteğiyle Kon-
ya valiliği görevini kabul etti ve 
şehrin İtalyanlar’ca işgaline engel 
oldu. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi açılınca Konya mebusu ola-
rak meclise girdi. Konya mebusu 
Celaleddin Ârif Bey’in Erzurum’a 
gitmesi dolayısıyla üç ay Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne başkan-
lık yaptı. Çumra ayaklanması-
nı bastırmak için Refet Paşa ile 
birlikte Konya’ya geldi. Mustafa 
Kemal Paşa tarafından Ankara’ya 
çağırılması üzerine geri döndü ve 
Fevzi Paşa kabinesinde Evkaf ve 
Şer‘iyye vekili oldu. 

İlk meclisin çalkantılı siyasi or-
tamı içerisinde Halk Partisi bir 
karar alır. Karara göre partinin 
vekilleri parti içinde kalarak is-
tediğini söyleyebilecektir. Ancak 
parti grubu aleyhinde ne konuşu-
labilecek ne de rey verecektir. Bir 
de Halk Partisine mecburi üyelik 
zorunluluğu getirilmiştir. Mahir 
İz hoca bundan sonraki safhayı 
şöyle anlatıyor: “Mehmet Vehbi 
Efendi ise bütün bu dayatmaları 
kabul etmedi, istifa baskılarına 
da boyun eğmedi ve “beni meclis 
seçmiştir, o iskât eder.” dedi. İş 
meclise geldi ve Mehmet Vehbi 
Efendi, “Ben bugüne kadar hiçbir 
partiye girmedim, bundan son-
ra da girmem, kula kul olmam, 
Allah’a kul oldum kâfi.” dedi ve 
kürsüden indi.” (İz, age. s. 95.) 

Mehmet Vehbi Efendi’nin 1923 

Nisanında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin feshedilmesinin ardın-
dan mebusluk sıfatı da kalkınca 
siyaseti tamamen bıraktı.

Uğradığı takibatlar ve 
tutukluluğu

Mehmet Vehbi Efendi her ne ka-
dar siyaseti bıraksa da sıkıntılar 
peşini bırakmamış,  İzmir sui-
kastıyla (16 Haziran 1926) ilişki-
li olduğu gerekçesiyle Konya ve 
Ankara’da yirmi gün kadar göze-
tim altında tutulmuştur. En ni-
hayet suçsuzluğunun anlaşılması 
üzerine İstiklal Mahkemesi’nde 
yargılanmadı. Mehmet Vehbi 
Efendi 27 Kasım 1949 tarihinde 
vefat etti ve Konya’da Ankara yolu 
üzerindeki Musalla Mezarlığı’na 
defnedildi. 

Mezar taşına Afyon Karahisarlılar 
talik hatla, şu kıtayı yazdırmışlar:

“Hüvelbâki

Eyledi Üstad-ı kül Vehbi Efendi 
irtihal

Bir eşi gelmez ferid-i asr bi-iştibah

Geldi bir hatif esefle söyledi tari-
hini

Son müfessir Hadimi Vehbi Efen-
di göçtü ah” (Abdullah Develioğlu, Büyük 
İnsanlar, İstanbul 1973, s. 336.)

“Bu beytü’l-mâl meselesidir, 
konuşacağım Paşam!”

Mehmet Vehbi Efendi cesaret ve 
dirayet sahibi bir kimseydi. Bu 
durumun en büyük şahitlerinden 
olan Mahir İz hoca, mecliste yaşa-
dıklarını hatıralarında şöyle nak-
letmiştir: 

“Bir gün yine askerî eytam ve era-
miline ait bir kanun görüşülüyor-
du. Fakat arada hükümetin bir an 
evvel öncelikle çıkarmak istediği 
ehemmiyetli bir kanun vardı. Bü-
tün vekiller heyeti, hatta Mustafa 
Kemal Paşa meclise gelmişlerdi. 
Paşa ön sırada ve kürsüye yakın 
bir yerde ayakta duruyordu. O 
esnada görüşülen kanunun mü-

zakeresinin kâfi olduğuna dair 
bir takrir verildi. Reis takriri reye 
koydu. Vehbi Efendi söz istedi. 
Reis takririn reye konulduğunu, 
ondan dolayı söz veremeyeceği-
ni bildirince, Vehbi Efendi dâhili 
nizamname gereğince kifayet 
aleyhinde söz istedi. Büyük salon 
kapısının yanında hareket ederek 
kürsüye yaklaşırken, Mustafa Ke-
mal Paşa eliyle yolunu kesip;

“Hocam, mühim işimiz var, sö-
zünden vazgeç” dedi.

Vehbi Efendi Paşanın kolunu tu-
tarak:

“Bu beytü’l-mâl meselesidir, ko-
nuşacağım Paşam!” dedi ve kür-
süye çıkıp maksadını söyledi.” 
(Mahir İz, Yılların İzi,  Kitabevi yay., 2000, s. 
96.) 

Mehmet Vehbi Efendi, görev yap-
tığı farklı alanlar boyunca kılık 
kıyafetinde en ufak bir değişikliğe 
gitmemiş, ne sarığını çıkarmış, ne 
de mest lastiğine dokunmuştur. 
Şer’iyye Vekili olduğu zaman, 
eviyle Meclis arasındaki üç kilo-
metrelik mesafeyi yürümeye de-
vam etmiş, bir gün bile Bakanlığın 
atlı arabasına binmemiştir. Hasta-
lık sebebiyle bir gün bile yattığı 
da vaki değildir. (Vehbi Vakkasoğlu, 
Osmanlı’dan Cumhuriyete İslam Âlimleri, 
1994, s. 103-127.)

Geride bıraktığı eserleri

Hulâsatü’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân 
isimli tefsiri 1911-1915 yılları a-
rasında Konya’da yazılmış, ancak 
on beş cilt olarak iki ayrı zaman-
da basılabilmiştir. Daha sonraki 
yıllarda çeşitli baskıları yapılan 
eserin Latin alfabesiyle ilk neşri 
1966-1969 yıllarında gerçekleş-
tirilmiştir. Ahkâm-ı Kur’âniyye, 
Akâid-i Hayriye, Sahîh-i Buhârî 
Tecrîd-i Sarîh Muhtasarı Ter-
cümesi de yine literatürümüze 
girmiş önemli eserlerindendir. 
Mehmet Vehbi Efendi’nin kaleme 
aldığı siyasî hâtıraları henüz basıl-
mamıştır.

M Ü S L Ü M A N  B İ L G İ N L E R
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Teslim Sevilay MERALER

Karşındayım, yalnız...
Sağ elim, sol elimin üstünde… Ancak  
böyle okuyabiliyorum ayetlerini. Yani bütün 
şerler, hayrın elleri altında iken.   Sağ elim, 
sol elimi tutuyor; tıpkı bir annenin tandıra 
koşan çocuğunu tutar gibi... 



KARŞINDAYIM, Rabbim! Ken-
dimin ellerinden tutarak bakı-
yorum sana. Bu duruş, benim 
Sen’den başka kimsemin olmadı-
ğının en büyük delili... 
Bir şair yalnızlığıyla değil, şuuru-
mun kalbime aktığı bir yalnızlıkla 
karşındayım.
O beyinlerin çatlayacağı gün, ka-
labalıksız durmaların çarpıntısıy-
la.
Karşı kıyıları keşfetmiş,  bir mü-
min kaygısıyla.
Bütün kalabalıklar seccademin sı-
nırları dışında... 
İnsanlar, cümleler, eşyalar...
Karşındayım, yalnız...
Sağ elim, sol elimin üstünde… 
Ancak  böyle okuyabiliyorum 
ayetlerini. Yani bütün şerler, hay-
rın elleri altında iken.  Sağ elim, 
sol elimi tutuyor; tıpkı bir an-
nenin tandıra koşan çocuğunu 
tutar gibi... Hem İbrahim de sağ 
eliyle devirmişti sanemi. Kendimi 
Sen’in için tutuyorum. Yoksa bu 
popüler zemin beni cennetimden 
alıkoyacak biliyorum. Yani Sen’i 
görebilmenin güzelliğinden. Biz-
leri Rabbim, muştulu olanlardan 
eyle!
Karşındayım Rabbim! Gözlerim-
deki perdelerin sayısı, âlemlerinin 
sayısı kadar... Suda boğulanlara 
da şahidim, denizin yarıldığı yol-
da gidenlere de... Lakin kalbim, 
müşkülpesent! Seni görmemek 
için türlü handikaba sevdalı! 
Günde beş vakit dilimde olan 
Leyla, gözlerime oturamadı he-
nüz. Seni söylemek kolay ama ya 
görmek Rabbim? Bir çiğ tanesi, 
bir karıncanın nefesi ama... Per-
delerimizi kaldır Rabbim!
Omuzlarımdaki ağırlık, muvaze-
nesiz! Dünyayı sırtlarken, bütün 
varlığımı sol omzuma yükledim. 
Çünkü bütün yükleri taşıyacak 

kadar güçlü görünüyordu. Bu 
yük ile hep aksayarak, hep dü-
şerek yürüdüm; bir ahmak gibi, 
düşmeme ihtimalini göz ardı ede-
rek, bir hiç uğruna ve yılmadan… 
İlerlediğimi sandığımda, ayakla-
rımdaki çivileri fark ettim.  İnsan 
yürüse de ilerleyemeyebilirmiş, 
onu da öğrendim. Yıllarca aynı 
durağın, farklı vakitlerde değişen 
rengini, başka şehirler sanmışım. 
Ne büyük yanılgı! Öyleyse yükü-
mü hafiflet Rabbim, yolumu den-
gele!
Kalbim ise Rabbim, kalbim, 
Sen’in dışında bütün tutulmala-
ra karşı müdebbir. Kapıyı açık 
unutursam katran karası belalara, 
Sen’siz diyarlara savrulacağım, 
biliyorum. “Kalp, rüzgârın kırda, 
bir oraya bir buraya savurduğu 
bir tüy gibidir” demiş güzeller 
güzeli peygamberin. Şimdi ben, 
bu nefislerin dağ gibi sabitlendiği 
kentlerimizde, betonlar arasın-
da savrulup duran kalbimi kris-
tal bir fanusa benzeyen nurunla 
korumaya çalışıyorum! Ve fakat 
kalpler demir, gözler bakır! Koru 
kalbimi Rabbim!
Kıyamda duruyorum; ama ateş 
üstünde duran o ihtiyar Hint faki-
ri gibi...  Yerden serinletme siste-
mine alışkın tabanlarımızla bunu 
nasıl hissediyorum bilmiyorum. 
Fakat o fakir, şovunun kazancın-
da mutluyken, benim ayaklarım 
dördüncü derece yanık! Şimdi 
o ateşi saklama gayretindeyim. 
Nasıl saklanır da bilmiyorum ki. 
Sanki saklamaya çalıştıkça daha  
alımlı oluyor.  Ezanınla yayılan is-
min de aşikâr ama...  Bilmiyorum 
işte, nakıslığım çok! Gizimi ve ce-
haletimi koru Rabbim! 
Bu hologram çağında, artık her 
yer balığın karnı gibi... Deniz 
diye atladığımız her mavilik bir 
karanlığa götürüyor bizi. Biz ise 
Yunus değiliz, Yusuf değiliz... Hiç 

olamayacağız gibi duruyor. Boğ-
dukça boğuyor bizi mavilikler. 
Bir huzur diğer huzurun cellâdı 
oluyor. Mavilerimiz ateş mavisi… 
Bizi affet!  İnsan cennette suni 
cennetler icat edecek kadar maha-
retli vesselam... Ve fakat bütün bu 
afur tafur yürüyüşlerimizin sonu 
önünde kapanmakta son buluyor. 
Bize yardım et!

Sana teslimiyetimizi müthiş bir 
asudelik içinde anlatmak Sen’in 
bize verdiğin en büyük cezalar-
dan biri gibi duruyor. En ihtişamlı 
sofraları teşhir edip şükrediyoruz, 
en artistik pozumuzla Sen’den bir 
parça taşıdığımızı, cümle âleme 
kanıtlıyoruz.  Fırtınasız, boran-
sız, bombasız teslimiyetlerimizle 
nasıl da mağruruz! Ölümlerin 
magazinleştiği bir çağda, şerha 
şerha açılmış bedenindeki acısını 
dindirmek için ayetlerine sarılan 
çocuk gibi olmadıkça anlayama-
yacağız ciddiyetini. Bizi, lakaytlı-
ğımızdan koru!

Bu dünya ayağımıza çelme takıyor  
Rabbim. Attığımız her adımın ö-
nünde devasa bir taş var ve dünya 
yaşlandıkça  taşlar büyüyor. Mes-
cit diye yarattığın yeryüzünde, 
gökdelen gibi  ayakkabılarımızla 
yürüyoruz. Artık bastığımız her 
yer, mülevves...  Topuklarımı sö-
küyorum ilkin, sonra da  aymaz 
bir aynaza atıyorum, ayakkabımı. 
Sana ancak, özgür bir ayakla ge-
lebilirim diyorum.  Düştüğümde 
kanayan dizlerimi de yine kendi 
ellerimle örtüyorum.  Bütün be-
denim, karşında saygıyla eğilmiş-
ken, yaralarım Âdem’in ayıbı gibi 
mahcup...

Hem karşına açıklarımla çıka-
mam ki! 

Yok, ben Sana yarasız gelmeli-
yim...

S Ö Z Ü N  Y A N K I S I
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“HAFIZA-YI beşer nisyan ile 
maluldür.” denilir. Peygamber-
lerin dışında herkes hata yapabi-
lir. Peygamberlerden dahi beşerî 
ilişkilerde “zelle” dediğimiz olma-
ması daha münasip olan söz ve 
davranışlar sadır olmuştur. Mü-
kemmellik yalnızca Allah’a mah-
sustur. 

İnsanlar, okudukları, yaşayıp tec-
rübe ettikleri, gezip gördükleri 
ile sürekli öğrenme hâlindedir. 
Kimisi okuyarak öğrenir, kimisi 
de yaşadığı acı tecrübelerle başını 
duvarlara vura vura öğrenir. Öğ-
renme becerisi, kişinin zekâsına, 
ilgi ve alakasına göre değişir. Yağ-
mur, bütün araziye eşit oranda 
yağar ama her toprak, kalitesi o-
ranında yağmurdan istifade eder.    

Çevremizde dine, ahlaka, edebe 
ve teamüllere aykırı söz ve dav-
ranışlara sıkça rastlarız. Küçük 
hatalardan tutun da fecaat diyebi-
leceğimiz işlerle karşılaşırız. Yan-
lış gördüğümüz işler, eğer sevdi-
ğimiz insanlardan gelirse şaşırır, 
üzülür, onun adına mahcup olu-
ruz. Hataların tekrarlanmaması 
için dostumuzu nazikçe ikaz etme 
gereği duyarız.

İnsanların çoğu, gördüğü hatayı 
kişinin yüzüne söylemeye cesaret 
edemez, ardından dedikodu ya-
par. Bazıları hem yüzüne söyler, 
hem de dedikodu yapar. Dediko-
dular, ilgilinin kulağına gittiğinde 
kalbi kırılır, dedikodu yapandan 
soğur. En büyük kırgınlıklar, dar-
gınlıklar ve hatta kul hakları dedi-
kodu sebebiyle oluşur. 

Gördüğümüz hatalara karşı tutu-
mumuz nasıl olmalıdır? Hataları 
nasıl düzeltmeliyiz? Her önüne 
gelenin bir başkasını vicahi ya da 
gıyabi yönden eleştirme hakkı var 
mıdır? Eleştirinin kuralı, adabı ve 
ahlakı nedir? Kısaca buna değin-
mek istiyorum:  

İki tür tenkit ya da eleştiri vardır: 
Müspet ve menfi. Eğer, gördüğü-
müz hatayı düzeltmek ve hata sa-
hibinin davranış gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla lisan-ı müna-
siple bir ikaz yapıyorsak bu müs-
pet bir tenkit olur. Buna herkesin 
belli ölçülerde ihtiyacı da vardır. 
Hatalarda kasıt ve ısrar yoksa 
her hataya da anında müdahale 
etmek gerekmez. Bilgisizlikten,  
tecrübe eksikliğinden ve dalgın-
lıktan kaynaklanan ve tekrarlanan 

hataları sadece hata sahibine söy-
lediğimizde ona en güzel iyiliği 
yapmış oluruz. Yapıcı tenkidin 
muhatabı agâh biri ise memnun 
olur, teşekkür eder, memnun ol-
maz da savunmaya geçerse fazlaca 
polemiğe girmeden onu hatası ile 
baş başa bırakırız. Zira tenkidin 
faydalı olması için, tenkit edile-
nin de kendini geliştirmeye açık 
olması gerekir. 

Menfi tenkit ise, görülen ya da özel 
araştırma (tecessüs) ve açık bulma 
sonucu yapılan vicahi ya da şifahi 
tahripkâr eleştirilerdir. Bu tenkit 
türü, dinimizce de günah sayıl-
mıştır. Hucurat suresi 12. ayet bu 
nevi tenkitleri söz konusu eder ve 
bunu günah (ism) olarak niteler. 
Bir kişi ya da kurumu itibarsızlaş-
tırma amacı taşıyan tenkitler asla 
masum değildir. Eğer bir kişi ya 
da kurum, eleştiriye açık değilse, 
hataları meşru gösterme gayretin-
de ise ve bu hatalar topluma zarar 
verme istidadı gösteriyorsa bu du-
rumda basın yayın dâhil her türlü 
yöntem kullanılarak açıkça tenkit 
yapılabilir. Zira bu tenkit yaklaşı-
mında def-i mefsedet (kötülükleri 
bertaraf etme) gayesi vardır.

Eleştiri Ahlakı

Mukadder Arif YÜKSEL

Samsun Canik İlçe Müftüsü

 

Mukadder Arif  YÜKSEL
Samsun Canik İlçe Müftüsü
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Tenkidin usulüne gelince kısaca 
şunları söyleyebiliriz:
A- Tenkitçi açısından
1- Tenkitçi, önce gördüğü ya da 
duyduğu yanlış hakkında, ilgili-
den açıklama isteyecek, bu tenki-
di yaptığı için mahcubiyet duydu-
ğunu belli edecek. 
2- Eğer iddia doğru ise, bu konu-
da kendi kanaatini, dinî, ahlaki 
ve örfi temelleri ile birlikte izah 
edecek. Yaptığı işi, samimi olarak 
dini ve ahlaki hassasiyet saiki ile 
yapacak. Hiç kimsenin, hataları 
düzeltmenin bir yolu olan tenki-
di, kişisel egosunu tatmin etmek 
amacı ile kullanmaya hakkı yok-
tur.  
3- Asla suçlamayacak, kendisine 
değer verdiğini ama bu söz ya da 
davranışı kendisine yakıştırama-
dığını belirtecek. Hata ile kişi ara-
sına mesafe koyacak. Kişiyi değil, 
hatayı eleştirecek. 
4- Eleştirisini, baş başa yapacak. 
İyi niyetli olduğunu hissettirecek. 
Bir kişi, eşi, çocukları, sevdik-
leri arasında ya da toplum için 
asla eleştirilmez.  Peygamberimiz 
(s.a.s.), bir hata gördüğünde, isim 

vermeden, kimseyi hedef alma-
dan, yoksa ben mi yanlış görüyo-
rum dercesine “Bana ne oluyor ki 
sizden bazılarının şöyle şöyle yap-
tığını görüyorum.” derdi. 

5- Tenkitçi, tenkit ettiği kimse ile 
arasında geçen diyaloğu başkası 
ile paylaşmayacak.

B- Tenkidin muhatabı açısından

1- Tenkide muhatap olan kimse, 
önce tenkit konusunun doğrulu-
ğuna bakacak, tenkitçiyi sonuna 
kadar dinleyecek, sözünü kesme-
yecek. Suçluluk duygusu ile hare-
ket etmeyecek.

2- Tenkitçinin üslubuna ve niyeti-
ne bakacak. Eğer iyi niyetli oldu-
ğunu düşünüyorsa asla savunma-
ya geçmeyecek, tenkitçiye hatası-
nı düzletmesine yardımcı olduğu 
için teşekkür edecek.

3- Muhatap, icbari bir sebep do-
layısıyla bu hataya bilerek ya da 
bilmeden düştü ise, hatayı savun-
madan, mevcut durum hakkında 
açıklama yapabilir. “Biliyorum, 
yaptığım pek şık olmadı ama, şu 
şu sebeplerden dolayı bu netice 
hasıl oldu.” gibi.

4- Muhatap, tenkitçiye “Sen bana 
böyle diyorsun ama sen çok mu 
masumsun, sen de vaktiyle şöyle 
şöyle yapmamış mıydın?” şeklin-
de karşı atağa geçmeyecek. 

5- Muhatap, makul düşünecek, 
söz konusu olan şey hata ise ka-
bul edecek, hatadan etkilenen 
kimselerden özür dileyecek, he-
lallik isteyecek. Kişinin hatasını 
kabul etmesi, bir acziyet değil, 
erdemdir. 

Hatalar hataları doğuruyor, gıybet 
ve dedikodular, insanların arasını 
açıyor, fitne ve fesada yol açıyor.  
Bu da dalga dalga yayılarak üm-
metin birbirine düşmesine kadar 
varıyor.

Her konuda olduğu gibi tenkit 
konusunda da en güzel örnek Hz. 
Peygamber Efendimizdir. O, hiç-
bir hatayı hoş görmeden, muhata-
bı ezmeden yapıcı bir üslupla ten-
kidini yapardı. O, bu yöntemiyle 
boğazına kadar şirke ve hurafeye 
batmış bir toplumun çoğunluğu-
nu ashab-ı kiram hâline getirdi.  

İnsanların çoğu, gördüğü 

hatayı kişinin yüzüne 

söylemeye cesaret edemez, 

ardından dedikodu yapar. 

Bazıları hem yüzüne söyler, 

hem de dedikodu yapar. 

Dedikodular, ilgilinin 

kulağına gittiğinde kalbi 

kırılır, dedikodu yapandan 

soğur. 
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Dr. Cumhur DEMİREL
İstanbul/Kartal Cezaevi Vaizi

Zindanda Açan
ÇİÇEKLER

CEZAEVİ vaizliğine başladığım günden bu yana birçok tecrü-
be yaşadım. Bizim vazifede trajik hâdiselere şahit olmak sıradan 
bir durumdur dersem pek de abartmış olmam. Görevimiz gereği 
mahkûmların yaşam alanlarına tek başımıza gireriz. Hücre kapı-
sı biz girdikten sonra kapanır ve onlarla baş başa kalırız. Kısa bir 
hasbihâlden sonra sorularını cevaplar, şartlar müsaitse sohbet eder, 
talep edenlere Kur’an-ı Kerim öğretiriz. Girdiğimiz koğuşlar üç beş 
kişilik de olabilir on on beş kişilik de. Bazen de özel sebeplerden do-
layı tek kişilik dar koğuşlarda kalmak durumunda olan mahkûmları 
ziyaret ederiz. Güvenlik gerekçesiyle tek başımıza girmemize müsa-
ade edilmeyen bu koğuşlara ise iki kişi gireriz.
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Göreve başladığım ilk haftalar-
da bir gün yine böyle bir koğuş-
tan talep gelmişti. Soracak bazı 
soruları olduğunu söylüyordu 
dilekçesinde hükümlü. Vaktiyle 
ağır bir hata yapmış fakat failin 
o olduğu tespit edilemeyip dos-
ya kapandıktan yıllar sonra içini 
kemiren vicdan azabından dolayı 
suçunu itiraf edip oraya gelmiş-
ti. İsmini unuttuğu bir kitaptan, 
“kişi içindeki kötülüğü engelleye-
miyorsa ruhunu serbest bırakma-
sında sakınca yoktur” şeklinde bir 
cümle okuduğunu hatırladığını 
söylüyor, bizden canına kıymak 
için izin istiyordu. 

Her zamanki gibi kader, tövbe 
gibi bir konu hakkında bir soruyla 
karşılaşmayı beklerken bambaşka 
bir suale muhatap olmuştuk. Son 
derece gergin olduğu her hâlinden 
belli oluyor ve sürekli terliyordu. 
Sık sık silmesine rağmen alnında 
birkaç dakika içerisinde yeni ter 
damlacıkları oluşuyordu. Sorusu-
na müspet bir cevap alsa oracıkta 
hemen icraata geçecek gibiydi. 
Böyle bir hâdiseyle ilk kez kar-
şılaşmıştım. Ona nasıl yaklaşıl-
malıydı. Sadece “okuduğun bilgi 
yanlış” demek yeterli olmayacaktı 
elbet. Daha farklı şeyler söylemek 
gerekliydi. Fakat ne söylenecekti. 
Birkaç metrekareden ibaret olan 
müşahede hücresi iyice daralmıştı 
âdeta.

Neyse ki o günkü partnerim bi-
zim kulvarın duayeni olan bir 
hocamızdı. Gayet soğukkanlı bir 

şekilde ona, yapmış olduğu itira-
fın erdemli bir davranış olduğunu 
ve Allah (c.c.) katında kıymeti ol-
duğunu söyleyerek söze başladı. 
İntihar ettiği takdirde sıkıntılı bir 
dünya hayatının ardından yine 
zor bir ahiret sürecine gireceği-
ni, ebedî hayatının da dünyası 
gibi meşakkatli geçeceğini, tövbe 
edip şimdiden sonraki ömrünü 
Allah’ın (c.c.) razı olacağı ameller-
le geçirirse içindeki kötü düşün-
celerden arınacağını birer birer 
anlattı. Bunları anlatırken cümle-
lerini öylesine özenle seçiyordu ki 
ağzından çıkan her nasihatle mu-
hatabının biraz daha rahatladığını 
ve sakinleştiğini gözlemliyordum. 

O gün hocamız o mahkûmla bir 
saate yakın ilgilendi ve niyetinden 
vazgeçmesini sağladı. Huzur-ı 
ilahîye temiz olarak çıkabilmek 
için dünyasından vazgeçebilecek 
kadar kararlı olan bu asil ruh 
sahile vuran binlerce deniz yıldı-
zından yalnızca biriydi ve o gün 
kendisini tekrar mavi sulara salı-
verecek eli bulmuş ve ona sıkıca 
tutunmuştu. Peki ya onun gibi 
ateşe düşmek üzere olan onlarca 
pervanenin hâli ne olacaktı. Gaye-
si insanı yaşatmak olan bir dinin 
mensubu olarak üzerimize düşen 
görev oldukça ağırdı.

Şu an görevdeki üçüncü yılımda-
yım. Bir insanın hidayetine vesi-
le olmanın yeryüzünde bulunan 
ve güneşin üzerine doğduğu her 
şeyden hayırlı olduğu şuuruyla 
çıktığım bu yolda sonraki süreçte 
de birçok hâdiseye şahit olmama 

rağmen hiçbiri beni bu derece de-
rinden etkilememiştir.

Beni cezaevi vaizliğine sımsıkı 
bağlayan sebeplerden biri de he-
nüz birinci sınıfa gitmekte olan 
oğlumla yaşadığım bir diyalog-
dur. Okulda yaptığı bir resim 
dikkatimi çekmişti ve onunla ne 
anlatmak istediğini sormuştum. 
Resimde parmaklıkların arka-
sında ayakta duran bir adam ve 
tam karşısında elindeki kitaptan 
ona bir şeyler okuyan bir başka 
kişi vardı. Bana onu yapma se-
bebini söylediğinde ürperdiğimi 
hissettim. Öğretmen onlara ba-
balarının meslekleriyle ilgili bi-
rer resim yapmalarını söylemişti. 
Anlaşılan elinde kitap olan kişi 
bendim. Parmaklıklar ardındaki 
insana Kerim Kitabımızı tanıtma 
imkânına sahip olan tek kişiydim 
âdeta. Günahla kirlenmemiş ter-
temiz duyguların hâsılası olan bu 
resim sorumluluğumun ne derece 
büyük olduğunun farkına varma-
mı sağlamıştı. O gün bu gündür 
görevime daha bir ihtimam göste-
riyorum.

Tahdis-i nimet olarak şunu ifade 
edebilirim ki geriye dönüp baktı-
ğımda bu vazifeyi deruhte ettiğim 
ilk günden bu yana Rabbimin 
beni kendileri için vesile-i hidayet 
kıldığı birçok insan hatırlıyorum. 
Onlardan kimi hâlen cezaevinde 
ve namazlarını kılıp Kur’an oku-
yor. Kimi de burada öğrendikle-
riyle dışarıda istikâmet üzere ya-
şama gayretinde.

D İ N  G Ö R E V L İ S İ N İ N 

H AT I R A  D E F T E R İ N D E N
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kültürsanatedebiyat

O gün bir şehidin son nefesiyle can 
bulduk...

Titrek solukların cehennem kus-
tuğu köşelerden karanlık bir el 
sinsice uzanmıştı da ayın ışığını 
gizlediği bir anda zalimce avlamıştı 
yoluna çıkanları. Zifire bulanmış 
bir perde çökmüştü semanın dört 
bir yanına. Ayaz geceler gibi içimi-
zi donduran hain renkli ateşlere 
vermişlerdi umutlarımızı. Ve bay-
raklarını kuşanıp korkusuzca rü-
yalar ülkesine girmişti üzerine kan 
kokusu sinmiş çocuklar.

Bir zemheri esintisi var dışarıda, 
kapalı ve korkulu, o yüzden dışarı 
çıkmalı ve orada kalmalı. 

Hızlı atmalısın adımlarını, koşma-
lısın olabildiğince, koşmalısın ki 
can bulabilesin. Beklememelisin, 
dikkat etmelisin. Şimdi durursan 
sonra yürüyecek yolumuz kal-
mayacak. Diri kalmalısın, ayakta 
durmalısın, gittiğin yolun sonudur 
seni umutlu kılan, yoksa yarınımız 
olmayacak, “Yıkılma sakın! Düş-
mek kolay, kalkmak zordur!” Bay-
rağını yere indirmemelisin. Sonra 
yıkasan da çıkmaz bu acının izleri.

Yedi kat semanın örtüsü dahi ses-
sizce üşüdüğünde, bir kuyuda 
kendini ele verdi kızıl karanlık, 
döküldü teker teker aylak solukla-
rı cehennemin. Ayın şavkı kasvetli 
bulutların arasından sıyrılıp yolda-

ki kan gölüne düştü. Gece, çığlık 
çığlığa kendi içine sığındı. Dışarıda 
barut kokulu bir rüzgâr esti, geç-
mişin ta başından beri, merhamet 
adına ne varsa sildi süpürdü. İha-
netin soğuk yüzü şehirlere indi.

Oysa merhamet masumdu, her 
kalbe sığmazdı.

Ne ki kaldırımlara parça parça ser-
pildi ömrümüz, ağlaşmanın zama-
nı değildi. 

Sustular, bir an ölüm sessizliği 
çöktü, kıyamet koptu sandık. Son-
ra birden, hepimiz birden, sanki 
yaşlandık aniden. Mıh gibi çakılıp 
kaldı her bir şehit yüreğimize. 

Oysaki en güzel kahramanlık şiir-
lerini ninem söylerdi.

Acı en çok yüreğinin içindeyse se-
nin acındır. Susarsın nihayetinde, 
konuşmazsın ve kimse anlamaz ki 
suskunluğun acındandır.

Terütaze dualarla dillerimiz yakar-
madayken, içinde haykırıp duran 
bir derdi vardı herkesin ve birbiri-
nin yüzüne bakan olmadı. Zama-
nın parçalanmış her anı en ince 
yerinden bir bir kopmadayken bir 
sıcak yaz akşamıydı, cennete gider 
gibi gittiler. Yüreğimiz lâl oldu. 

Ama acımasız bir cellat gibidir kar-
şımızda duran, suskunluğumuz-
daki heybeti anlamaz.

Evlerin billur kapılarından onurlu 

Kandillere Tutunmak
A R Ş A  A S I L I

Abdulbaki İŞCAN
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rayihalar yükselirken, buğulu göz-
leri ile tarih ardımızdan baktı. San-
dım ki dünyada bir ben vardım bir 
de mazlumlar vardı. Çocuk göz-
lerinden damla damla derya aktı, 
ayakları cennete koşarken, yüzleri 
ayın on beşiydi ve yıldızlar sönü-
yordu ardı ardına, sonra yeniden 
aydınlanıyorlardı. Bir tarafımız 
dağdan öte yükseklerde gezindi, 
bir tarafımız salalarla yeniden di-
rildi.

Ağır ağır doğruldum, gördüm ki 
omuzlarıma kuşlar konmuş, bak-
tım bir gül bahçesi olmuşum, şe-
hitlerle dolmuşum; içimde devasa 
gölgelikler, çağlayıp duran serin 
sular ve bir annenin hüzünlü bakı-
şı içimde. Dedim ülkemin anneleri 
neden hep kederli bakar, dudakla-
rının kenarına sığınmış gibi duran 
buruk dualarla yüreğine dünyaları 
sığdırmışken.

Ey kambur köprülerin dayanaksız 
korkulukları! Ey amansız demir 
yığınları, ey masum kaldırımlar, 
kana bulanmış mahzun taş du-
varlar. Cennet kokusuna büründü 
dört bir yanımız ve her yanımız 
ağıt şimdi.

Biz bu ağıtlı bohçaların kucağına 
nasıl düştük ya Rabbi!

Ey ruhlarımızı geceleri el ele tu-
tuşturup dolaştıran bitkinliğimizin 
şanlı adı. Ey vatanın kınalı kuzusu! 

Senden kalan, geridekilerin gözün-
de bir damla kan. Yüreğimizde ise 
sonsuz acı.

Ruhumuza üflediğin son dilekleri-
ni serdik gözlerimize, gördük dün-
yanın dikenli gül bahçelerini. Yo-
lunu bulmuş sular gibi ölüme akan 
canları gördük, tarihi kucağında 
diriltip, top yekûn şaha kalkarak 
bir dağ gibi ihanete dur diyen kah-
raman bir milleti gördük.

O ateşli yaz akşamından beridir di-
limiz sana dualı; şu gün nasıl ayağa 
kalkmalı, nasıl direnmeli, şu gün 
nasıl ölmeli?

Şimdi salalarda yansın içimiz se-
nin için, yağlı bir çıra gibi, yani 
kor gibi, alev gibi. Sana ithaf edil-
miş cennet kokulu sözlerle yansın. 
Arşa asılı kandiller taşısın kutlu 
adını. Albayrağın gölgesinde öm-
rümüze salkım salkım döktüğün 
tekbirler kuşatsın sözüne sadık 
ruhunu.

Ey kör gözüm, nasıl yeşil renkli 
kuşların kanatlarında uçulur, nasıl 
özgür olunur, nasıl ölünür sen ne-
reden bileceksin?

Sokakların arasından karanlığı yır-
tarak yüreklerimize şifa dağıtır gibi 
gülümseyerek geldiler. Kanayan 
yaralara merhem olmak için ay-
dınlık yüzleri ile geldiler. Can suyu 
verdiler ürkek ruhlarımıza ve bir 
ırmak gibi akıp gittiler. 

O gün bir şehidin son nefesiyle can 
bulduk...
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Diri kalmalısın, 
ayakta 

durmalısın, 
gittiğin yolun 
sonudur seni 
umutlu kılan, 

yoksa yarınımız 
olmayacak, 

“Yıkılma sakın! 
Düşmek kolay, 

kalkmak 
zordur!”  

Bayrağını yere 
indirmemelisin. 
Sonra yıkasan 
da çıkmaz bu 
acının izleri.
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DİLİMİZE sakız gibi yapışmış sık sık kullandığı-
mız kelimelerden biridir vatanperver. Peki, “va-
tanperver ne demektir?” diye herhangi birine sor-
sanız alacağınız ilk cevap “vatansever” olacaktır. 
Doğrusu bu mudur? Aslında tam olarak bu değil! 
Farsça bir fiil olan perverden’in sıfat hâli olan 
“-perver” sonuna geldiği kelimeye “besleyen, ya-
şatıp büyüten” anlamı veriyor. Türkçemizde en 
etkin kullanıldığı yerlerden biri de misafirperver 
kelimesi. O hâlde bu ek peşine eklendiği kelimeye 
ne anlam veriyor? “Doyurup besleyen, yedirip içi-
ren.” 
Demek ki atalarımıza göre misafir sevmenin öl-
çüsü misafiri yedirip içirmek, onu koruyup kolla-
mak, ihtiyaçlarını gidermektir. Yani kuru kuruya 
sevgi olmaz.
Vatanperver ne demek?
O zaman vatanperverin anlamı ne oluyor? Buna 
göre vatanperver vatanını besleyen demektir. Va-
tan bizim gibidir; acıkır, susar, güçsüz duruma, 
savunmasız hâle düşer. O vatanda yaşayanların 
görevi vatanlarını beslemek, koruyup kollamaktır.
Vatan nasıl beslenir? Bu sorunun en güzel cevabı-
nı kanaatimce Mehmet Akif vermiştir. Akif’e göre 
vatan üç sıvı ile beslenir: 1. Mürekkep, 2. Ter, 3. 
Kan.
Akif, millet evlatlarının mürekkeple yani ilimle va-
tanı beslemesi gerektiğini söyler. İlimsiz vatan za-
yıflayacaktır. Fabrikalar, teknolojiler, savunmalar, 
mektepler, laboratuvarlar... Tümüyle mürekkep 
akıtan insanlara ihtiyaç duyar. 
Vatan, ter döken insanlara muhtaçtır. Tarlada, 
fabrikada, madende, ocakta, savunmada, labora-
tuvarda dökülecek terler, yani çalışma olmaksızın 
vatan aç kalacaktır.
Üçüncüsü kandır. Vatan, gerektiğinde milletin 
kanına muhtaçtır. Vatan savunması için dökülen 
kanlar vatanın en temel ihtiyaçlarındandır. Cep-
helerinde, sınırlarında, bütün sathında kanını 
vatanı için dökmekten imtina eden insanların bu-
lunduğu yerler vatan değil yolgeçen hanı olurlar 
ve her daim düşmanın zillet çizmeleri altında ezi-
lip giderler. 
Bir vatanın bu sıvılardan sadece birine değil her 
daim, yedi yirmi dört, bu üç sıvıyı da döken insan-
larına ihtiyacı vardır. Bu sıvılar o kadar önemlidir 
ki, birinin zaafı bile vatanın açlığına, halsiz düş-
mesine sebep olur. 

Vatan Üç Sıvı ile Beslenir

MÜREKKEP, 
TER VE KAN

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi

Vatan nasıl beslenir? 
Bu sorunun en güzel 
cevabını kanaatimce 
Mehmet Akif vermiştir. 
Akif’e göre vatan 
üç sıvı ile beslenir: 
1. Mürekkep, 2. Ter, 3. Kan.
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Şimdi herkes kendini kontrol et-
meli, acaba ben vatanım için bu 
sıvılardan hangisini döküyorum?

Akif’in vatan sevgisi: Vatandan 
beslenen değil, vatanını 
besleyen

Sevmek, sevdiğinizin her şe-
yin -balı, zehri- size tatlı gelme-
si demektir. “Vatanı sevmek ne 
demektir?” diye bir soru sorulsa 
verilecek en iyi örneklerden biri 
de İstiklal Marşı şairimiz Mehmet 
Akif olacaktır. Yıllarca onun ya-
nında olan ve onunla ilgili en de-
ğerli eserlerden birine imza atan 
Mithat Cemal anlatıyor:

“Akif’teki vatan sevgisinin çok 
değişik tezahürleri vardı. Kebapçı 
Kâmil adında bir kebapçı vardı. 
Tertemiz yüzlü bir adamdı. Yüzü 
insana ‘bu adamın yemekleri ter-
temizdir’ dedirtiyordu. Akif bu-
raya gelirdi ama nasıl gelirdi. O 
kibir nedir bilmez adam buraya 
‘gururundan yekpare bir göğüs 
kesilerek’... Peki, bu gurur ve ki-
bir hâlinin sebebi neydi: ‘Burası 
bir Türk’ün idare ettiği o mües-
seseydi ki yemekleri hilesizdi; 
sahibi doğruluğu ile ekmeğini 
kazanan adamdı. Akif’in kebap-
çıya muhabbeti vatan sevgisiyle 
karışarak ince bir şey oluyordu, 
Akif böyleydi: Tekirdağ kadar 
memleketin karpuz kabukları da 
onun gözünde vatandı.” (Mithat Ce-
mal, Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif , İş 
Bankası Yay., İstanbul 1986, s. 89.)

Gurbette iken vatan hasreti çeken 
bir kişi ne yapar? Akif’in çok fark-
lı bir vatan sevgisi vardı: 

“Mesela Mısır’da iken vatanını 
arıyor, evine kapanan ve vatan 
hasreti çeken adam bu vatan ara-
yışlarında sadece şekerci Hacı 
Bekir’e uğruyor. Dükkânda bi-
raz konuşuyor, sonunda burada 
adamla karşı karşıya saatlerce su-
suyorlar. Burası onun için şekerci 
dükkânı değildir, ‘burası onun on 
sekiz milyon Türk’le görüştüğü 
yerdir. Bu Hacı Bekir kutuları, bu 

güzel Türkçe, bu dükkân vatan-
dır.’ (Mithat Cemal, Ölümünün 50. Yılında 
Mehmet Akif , İş Bankası Yay., İstanbul 1986, 
s. 131.)

Evet, yeri geldiğinde, karpuz da, 
bir lokantanın temiz olması da, 
bir şekerleme de vatan sevgisinin 
en önemli tezahürlerinden biri-
dir.

Demek ki Mehmet Akif’e göre ha-
kiki vatansever işini tam hakkıyla 
yapan, milletinin yücelmesi için 
gece gündüz çalışıp didinen, ona 
laf gelmesine asla müsaade etme-
yen kişidir. Yani vatandan besle-
nen değil, vatanını besleyendir.

Goethe’ye göre vatan sevgisi

Goethe, zaman zaman vatanını 
sevmiyor gibi görünmekle eleşti-
rilmiş olmalı ki bu fikre şiddetle 
itiraz ediyor. Goethe’nin vatanı 
sevmek hususundaki kanaati 
Mehmet Akif’le aynıdır. Ona göre 
de hakiki vatansever İşini tam 
hakkıyla yapan kişidir. 

Goethe diyor ki: “Yurdunu sev-
mek ne demek, yurtsever olarak 
etkin olmak ne demek? Eğer bir 
yazar hayatı boyunca önyargılarla 
mücadele etmek ve dar görüşle-
ri bertaraf etmek, halkının tinsel 
yapısını açıklamak, zevkini, duy-
gu ve düşünce tarzını geliştirmek 
için uğraşmışsa, başka ne yapma-
sı gerekir. Yurtsever olarak başka 
nasıl etkin olabilir? Bir yazardan 
böyle yakışıksız ve uygunsuz 
taleplerde bulunmak, bir alay 
kumandanından şunu istemeye 
benziyor: Gerçek yurtsever olma-
sı için politik yeniliklere katılsın 
ve asıl mesleğini bu nedenle ih-
mal etsin. Bir alay kumandanının 
yurdu onun alayıdır, kendisini 
ilgilendirenler dışında politik ko-
nularla hiç meşgul olmadığı tak-
dirde mükemmel bir yurtsever 
olabilir, anayurdu bir gün tehli-
ke karşısında bulursa, taburları 
başarılarını kanıtlasın diye ona 
düşen şey, tüm bilincini ve tüm 
ilgisini emrine verilmiş olan ta-

burlara yöneltmek, onları adama-
kıllı bir şekilde talim terbiyeden 
geçirip, iyi bir disiplin ve düzen 
içinde tutmaktır. 

Ben baştan savma iş yapmaktan, 
günahtan korktuğum kadar kor-
karım, özellikle de binlerce, mil-
yonlarca insana felaket getiren 
devlet işlerindeki baştan savma 
işlerden.” (Johann Peter Eckermann, Ya-
şamının Son Yıllarında Goethe ile Konuşmalar,  
T. İş Bankası  Yay., İstanbul 2007.)

Siz Mehmet Akif gibi işinizin 
hakkını vermek için o mukaddes 
üç sıvı ile vatanınızı besliyorsanız 
o zaman vatanseversiniz demek-
tir. Goethe’nin dediği gibi ha-
kiki vatansever milletine ondan 
bekleneni en iyi şekilde verme 
gayreti içinde olan kişidir. Vatan 
sevgisi Orhan Veli’nin şu dizeleri 
hesaba katıldığında ikinci dizede 
konumlanan kişinin hâlidir:
“Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.”
Tevfik Fikret’in şu mısraları da 
Mehmet Akif’in düşüncesini kuv-
vetle dile getirmiyor mu?
Vatan senden hayat umar,
Sen yaşarsan o canlanır;
Vatan için ölmek de var,
Fakat borcun yaşamaktır...

Vatan sevgisi onun için ölenler 
kadar onun için yaşayanlara da 
ihtiyaç duyar. Şu son kalkışmada 
onun için ölenler, aslında onun 
için yaşadıklarını da ne güzel 
gösterdiler. Milletimiz şu hadi-
selerde vatan sevgisini bir retorik 
olmaktan çıkarıp bir hakikate 
dönüştürerek dünyaya çok güzel 
ilan etmiştir.

Tevfik Fikret “vatan demek ninen 
demek” diyor, vatan ninemiz, 
dedemiz, anamız, atamızdır. O 
yoksa biz de yoğuzdur. Ve herkes 
onun hangi sıvı ile besleyeceğine 
dikkat etsin.
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Orta Yolda Yürümek
H. Havva ERGÜN
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DÜNYANIN yuvarlak olduğuna 
dair öyle sağlam bir inanca sahi-
biz ki, şimdi astronomik otoriteler 
çıkıp “Sizi aldattık, dünya aslında 
düz, işte bunlar da uydu fotoğraf-
ları!” diyerek dümdüz bir dünya-
nın fotoğraflarını yayınlasa, bunu 
ciddiye bile almayız. Çünkü dün-
yanın düz olduğuna dair bir inancı 
içimize yerleştirmek için tüm dün-
yamızı yıkmamız gerekir ve biz 
bunu kolayca göze alamayız.

Büyüdükçe yahut yaşlandıkça, fi-
ziksel dünya ile manevi dünyanın 
birbirinden kopuk olmadığını id-
rak ediyorum. Onlar birer bütün; 
tıpkı zihinle bedenin bir bütün 
olması gibi. Bu bütünlük kafamda 
bazen öyle ileri boyutlara varıyor 
ki; tıpkı içlerinde oturduğumuz 

yapılar gibi, ruhlarımızın da köşeli, 
balkonlu, bol çekmeceli, baza alt-
larına tıkıştırmalı, üst üste yığmalı 
varlıklara dönüştüğümüzü sanıyo-
rum.

Dünya yuvarlak, bizlerse köşeliyiz; 
bu düpedüz bir uyumsuzluk! Mo-
dern şehirlilerin köşeli, esnemeyen 
ve çoğunlukla ideolojik düşünce 
yapısıyla doğal yaşamdaki esnek-
lik, geçirgenlik birbirine uymuyor. 
Yine de dünya yuvarlak olmaya 
devam ediyor. Ne yöne gidersek 
gidelim, eğer yeterince gidersek, 
niyetimizin zıddına varmış olaca-
ğımız gerçeğini dünyanın yuvar-
laklığı sağlıyor. Anne sevgisinin 
anne eliyle aşırılaştırılması çocu-
ğun bünyesinde nasıl zehre dönü-
şebiliyorsa, karşılık görmeyen aşk 

nasıl nefrete dönüşebiliyorsa, yan-
lış bilgi ve zanla zehirlenen iman 
nasıl küfre dönüşüyorsa, şeytanın 
insanları kandırmak için elinde 
tuttuğu en büyük koz nasıl Allah 
oluyorsa, dünya da öyle yuvarlak, 
öyle kaygan. Ne kadar doğuya 
gidersen o kadar batılı, ne kadar 
güneye inersen o kadar kuzeylisin. 

Dünyanın yuvarlaklığı zihinlerimi-
ze de kalplerimize de sirayet ettiril-
miş Allah tarafından. Yoksa nasıl, 
bir zamanlar düşman olduğumuz 
kişilerle aramızda dostluk filizle-
nebilir, eski dostumuz nasıl bize 
düşman kesilebilir? (Âl-i İmran, 3/103.) 
Farz-ı misal, kafasını aydınlanma 
fikrine takmış bir insan nasıl olur 
da, esneklikten ve geçirgenlikten 
yoksunlaşarak yobazlaşabilir? 
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Ne güzel söylemiş atalarımız: “Ne 
oldum değil ne olacağım de” diye. 
Her sınav, durduğumuz yerin 
koordinatlarını saptamak için bir 
fırsat. Sanki hiçbir zıtlık yok, artı 
eksi kutuplar yok, tüm zıtlıklar 
birer yanılsama; sadece gidilen 
yoldaki inatçı bir ısrarın bizi niye-
timizin zıddına götürebileceği bir 
eğim var. Bu yüzden şaşkındım 
Kur’an’daki “Vallahi, biz müşrik 
değildik!” (En’am, 6/23.) diye yemin 
edenlere Rabbimizin “Müşrikti-
niz!” demesine. Bu yüzden alt üst 
olmuştum. Ama Rabbimizin iste-
diği iman bambaşkaydı. Yanlışta 
ısrar ettikçe imanın dahi küfrün 
stabilizesine düşme ihtimali vardı. 
Bu ihtimal karşısında bütün ezber-
lerim bozulmuştu.

O hâlde diyorum kendime, o 

hâlde gidilecek yön kadar önemli 
olan, asıl olan mesele haddi bil-
mek, onu aşmamak, orta yolda 
olmak. Orta yolda yürümek insa-
na bambaşka bir vakar katıyor, bir 
vakarı oluyor insanın; sorularına, 
davranışlarına, niyetlerine kadar 
işleyen bir tarz bu.

Kur’an’da Rabbimizin sürekli soru 
soran müşriklere verdiği cevaplar 
ile peygamberlerin ve salihlerin 
sorularına verdiği cevaplar arasın-
daki farkı yaratan da sanırım bu 
vakar, bu eda, bu niyet.

Hatırlarsanız, Yahudilerden bir 
inek kesmeleri istenmiş ve Hz. 
Musa’nın kavminin ardı arkası ke-
silmeyen sorular sormaları Rableri 
tarafından kınanmıştı. (Bakara, 2/71.) 

Hz. İbrahim’in yeniden dirileşe 

dair sorularına ise Rabbi, onun 
kalbini teskin edecek mahiyette 
cevaplandırmıştı. O hâlde mesele 
soru sormak değil de, onu nasıl 
sorduğumuz, niçin sorduğumuz; 
mesele namaz kılmamız değil de 
onu nasıl kıldığımız; oruç tutma-
mız değil de onu nasıl tuttuğumuz 
ve mesele kurban kesmemiz değil 
de onu nasıl ve ne niyetle kestiği-
miz… 

Maun suresinin bu bağlamda sa-
dece ‘eylemin’ değil, eylemin içine 
ruh (ya da orta yolda olmanın in-
sana kazandırdığı tarz, eda, niyet) 
koymamızın da gereğine atıfta bu-
lunması, bana dünyanın yuvarlak 
olduğunu, sapmanın sadece bir 
eğim meselesi olduğunu hatırlatı-
yor vesselam.
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Büyüdükçe yahut yaşlandıkça, fiziksel dünya ile manevi 

dünyanın birbirinden kopuk olmadığını idrak ediyorum. Onlar 

birer bütün; tıpkı zihinle bedenin bir bütün olması gibi.
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Anlık öfkeler çağında 
Halîm ismine ihtiyaç

Bir anlık öfkeyle işlenen suç-
ların, gelip geçici tamahlarla 
alt üst olan hayatların çağın-
dayız. Çok yemelerin, çok 
kızmaların, çok istemelerin 
çağı... Her lafa karışan, her 
konuda konuşan, kavgaya, 
şiddete, intikama koşarak 
gidenlerin çağı... Bu sınırsız-
lık yalnız bu çağa özgü değil 
elbet. İnsanın bütün oluşu 
anladığını/bildiğini sanıp, Rabbine saygısını ve 
kendini kontrol etme ihtiyacını yitirdiği her dö-
nemin firavunlarını, nemrutlarını üre-
ten zihniyet bu. 

Bilgimiz azaldıkça her şeyi 
bildiğimizi sanmaktan 
doğan sahte özgüvenle-
rin, atıp tutmaların, fi-
ravunca, nemrutça ta-
vırlarla gücü yettiğine 
zalimce hükmetme-
nin çağında Halîm is-
minin içerdiği sekine-
te, sabra, ileri görüşlü-
lüğe ve insana saygıya ne 
çok ihtiyacımız var. Halîm 
ismi insana verilen değerin, 
onun kendini düzelteceğine, ıslah-ı 
hâl edeceğine duyulan güvenin en çok öne 
çıktığı ilahî isimlerden biri. Çünkü Halîm “sabırlı 
ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele et-
meyip ileride meydana gelecek gelişmelere fırsat 
tanıyan” demektir. 

Halîm’in hilmi

Esmayıhüsna müellifleri bu ismi “cahilin yersiz 
davranışlarından, asinin isyanından etkilenip öf-
kelenmeyen; tahriklere kapılmayan, geniş af ve 
teenni sahibi” şeklinde açıklamışlardır. Bu isim 
insan olmanın kaçınılmaz sonucu olan hataları-
mıza karşı Rabbimizin müsamahasını ifade eder. 

Uhut Savaşı sonrası beşerî 
bir korunma refleksiyle 
Efendimiz’i savaş meydanın-
da bırakıp dağılan sahabeyi 
cezalandırmayacağını ifade 
eden Âl-i İmran suresi 155. 
ayette anlatıldığı gibi...

Rabbimizin bu vasfı O’nun 
mazlumun ahını yerde, za-
limin ettiğini de yanında 
bırakmazken bunu sabırsız 
bir idarecinin her duruma 
ikide bir müdahale etme-
sindeki acelecilikle değil de 

idare edilenlerin kendi seçim ve gayretlerinin 
ördüğü hayat olayları içerisinde yaptığını ifa-

de eder. Böylece haksız olana tövbe 
edip hâlini düzeltme fırsatı ve-

rilmiş olur. Bu da insanın 
içinde taşıdığı iyilik özüne 

duyulan güveni ve ona 
tanınan fırsatı gösterir. 
Aksi olup da Allah in-
sanları tüm yaptıkla-
rından dolayı anında 
cezalandıracak olsaydı 
Kur’an’ın bildirdiğine 

göre yeryüzünde hiçbir 
canlı kalmayacak, hayat 

kısa bir süre içinde sona 
erecekti. (Nahl, 16/61; Fatır, 35/45.) 

Ancak Halîm’in hilmine güvene-
rek gemi azıya almak geri dönüşü ol-

mayan bir helake yol açabilir. Bu nedenle Rabbi-
mizin hilminin bize tanınmış bir iyileşme süreci 
olduğunu hiç akıldan çıkarmamak gerekir. 

Kur’an’da Halîm

Halîm ismi Kur’an’da tek başına gelmeyip; gafûr, 
alîm, ganî ve şekûr isimleriyle birlikte zikredil-
miştir. Bu kullanılış kelimenin manasına açıklık 
getirdiği gibi ona zenginlik ve derinlik de ka-
zandırmaktadır. İlgili ayetlerin incelenmesinden 
anlaşılacağı üzere halîm’in gafûr ismiyle beraber 
kullanıldığı yerlerde kulların işleyebileceği bazı 
günahlardan söz edilmekte, bu tür günahları iş-

engüzelisim
ler

Mühlet Veren

el-Halîm

Fatma BAYRAM
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leyenlerin acilen cezalandırılmayıp dönüş yapma-
larına (tövbe) fırsat tanınacağı belirtilmektedir (Baka-

ra, 2/235; Âl-i İmran, 3/155; Maide, 5/101; İsra, 17/44; Fatır, 35/41.) 

Alîm ile birlikte kullanıldığı ayetlerde ise Allah’ın 
hüküm ve kararlarının ilahî bilgi ve temkine dayan-
dığı ve Allah’ın, gönüllerde saklanan her sırra vâkıf 
olmasına rağmen sabır ve teenni ile muamele ettiği 
bildirilmektedir. (Nisa, 4/12; Hac, 22/59; Ahzab, 33/51.)

Halîm’in ganî ismiyle beraber kullanıldığı ayet, mali 
konuların ve Allah rızası için karşılıksız harcamada 
bulunmanın işlendiği ayetler içinde yer almakta (Ba-

kara, 2/263), şekûr isminden hemen sonra yer aldığı 
ayette de ödünç para verenlerin Allah tarafından 
fazlasıyla mükâfatlandırılacağı beyan edilmekte-
dir. (Teğabün, 64/17.) Özellikle bu son iki kullanılış 
halîm’in, “hak edilmiş cezaları hemen uygulamayıp 
mühlet veren” anlamının yanı sıra “yapılan iyilik-
leri ve faziletli davranışları bazı eksiklikleri hesaba 
katmadan fazlasıyla mükâfatlandıran” manasını da 
içerdiğini göstermektedir.

Halîm olan Allah ahlakımızı hilmiyle süslerse

Hilm’in olmadığı yerde iyi ahlaktan söz etmek 
imkânsızdır. Bağışlayıcı, hoşgörülü, anlayışlı, sabır-
lı, özverili, cömert, adil, hakkaniyetli vs. olabilmek 
hep kişinin kendine hâkim olması ve fevri/kontrol-
süz davranmaması demek olan hilmle alakalıdır. 
Hz. İbrahim’in: “Rabbim, bana salih bir evlat nasip 
et!” şeklindeki niyazının “Biz de ona halîm bir oğul 
müjdeledik” tarzında cevaplandırılmış olmasını göz 
önünde bulunduran İslam bilginleri de hilmin, sa-
lahın şartı olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

Öfkenin kontrol altına alınması demek olan hilm 
Tur suresi 32. ayette akıl anlamında kullanılmıştır. 
Bu nedenle hilm’in aslı akıldır. Hilm çok büyük bir 
kişilik gücü, yüksek bir akıl ve duygulara hakimiyet 
gerektirir. Sufilere göre halim insan nefsinin bas-
kılarından azat olmuş ve kendi üzerinde iktidarını 

ilan etmiş insandır. Hadiselerin tesiri altında derin 
üzüntü ve ye’se kapılmaz. Çünkü aşırı üzüntü çoğu 
zaman aşırı öfke ve Allah’ın takdirinden şüphe 
sonucudur. Halîm isminin tecelli ettiği kamil in-
san ise rıza makamındadır ve sükûnete ulaşmıştır. 
Allah’ın Halîm olduğunu bilen, insanların yaptık-
larının yanlarına kâr kalmayacağını, Rabbimizin 
sadece onlara kendi hatalarını anlayıp telafi etmek 
için süre verdiğini bilir. Allah’ın hilmine aldanıp 
iyileşme sürecini zayi etmez. Aynı zamanda o da 
diğer insanlara öyle davranır. İyileşme ve hatasını 
telafi etme şansı vermeden kimseyi bir davranışın-
dan dolayı silivermez. Halîm olup olmadığımız her 
şey sakinken ve herkes birbirine saygılıyken ortaya 
çıkmaz; bunu asıl belli eden şey saldırı ve kabalık-
lara maruz kaldığımız kriz zamanlarıdır. 

Halim ismi en çok peygamberlerde tecelli etmiştir. 
Onların insanların en cahil ve inatçı kesimiyle uğ-
raşmak zorunda kalmaları ve her çeşit insandan o-
luşan toplumlara hitap etmeleri bu isimle ahlaklan-
mış olmalarını zorunlu kılar. İnsanları eğitme ve ge-
liştirme mevkiinde olan eğitimcilerin, her alandaki 
danışman ve rehberlerin öncelikli olarak bu ismin 
tecellisine ihtiyaçları vardır. Hz. Musa’nın heyecanlı 
ve aktif bir genç iken yükleneceği muazzam sosyal 
görev öncesi Kur’an’da hilm vasfıyla nitelenmiş Şu-
ayb (a.s.)’ın yanına gönderilmesi ve uzunca bir süre 
onun rahle-i tedrisinden geçmesi boşuna değildir.

İnsanların haklarına tecavüz eden, ticarette ve siya-
sette zulüm düzeni kuranlar halim-selim (sabırlı ve 
düzgün) insanları beceriksiz ve zavallı görür, on-
larla alay ederler. Şuayb’ın kavminin yaptığı gibi... 
Oysa sonuçta kazanacak olanlar kendi tepkilerini 
başkalarından gördüğü muameleye bağlamayan ve 
ahlaki tutarlılığını koruyanlardır. (En’am, 6/135.) Elin-
den bir şey gelmediği için ses çıkarmamakla, mu-
hatabına süre tanıdığı için sakin kalmak arasındaki 
fark iyi ayırt edilmelidir. 

Rabbimizin bu vasfı O’nun mazlumun ahını yerde, zalimin ettiğini de yanında bırakmazken 

bunu sabırsız bir idarecinin her duruma ikide bir müdahale etmesindeki acelecilikle değil de 

idare edilenlerin kendi seçim ve gayretlerinin ördüğü hayat olayları içerisinde yaptığını ifade 

eder. 
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Anlam ve Varlık Boyutuyla 

İNSAN
Prof. Dr. Gürbüz Deniz  

Mutlu DOĞAN

K İ T A P L I K

“İNSAN ölecekse ve ölmek bu dünyada ebedî 
kalmamak demekse o zaman bu dünyaya ebedî 
kalınacakmış gibi değer vermemek gerekir.”

“Ey insan” ilahî hitabına muhatap olmakla 
müşerref olan insan, Allah’ın yeryüzündeki 
halifesi olma sorumluluğunu uhdesine almış-
tır. Söz konusu “insan” olduğunda Kur’an-ı 
Kerim’de dikkat çekici ontolojik ve psikolojik 
tasvirler ve tahliller göze çarpmaktadır. Orta 
Çağ’ın sonlarına doğru Batı düşünce çevrele-
rinde kâinatın dünya merkezli mi yoksa güneş 
merkezli mi olduğu tartışmaları yapıladursun 
İslam dünyasında insan merkezli bir kâinat al-
gısı sunan bir medeniyet inşası devam etmek-
teydi. Ne var ki Kur’an-ı Kerim’de ve İslam 
medeniyetinin temel dinamiklerinde insana 
merkezî bir rol biçilmesine rağmen literatü-
rümüzde insanın anlamına ve varoluşuna dair 
yazılmış eser sayısı sınırlı kalmıştır.

Prof. Dr. Gürbüz Deniz tarafından kaleme 
alınan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
yayın dünyamıza kazandırılan “Anlam ve Var-
lık Boyutuyla İnsan” adlı eser hem akademik 
dünyaya hem de halka hitap eden üslubuyla 
yayın dünyamızda önemli bir boşluğu doldur-
muştur.

Yazar, çok boyutlu bir varlık olan insanı ele 
alırken sistematik bir bakış açısıyla bin yılı aş-
kın felsefi ve irfani geleneği Kur’an-ı Kerim’in 
imbiğinden geçirerek günümüz insanının bi-



K İ T A P L I K

linç düzeyine sunmuştur. 

Dört ana bölümden müteşekkil “Anlam ve 
Varlık Boyutuyla İnsan” isimli eserin İnsan ve 
Anlam Boyutları başlıklı birinci bölümünde 
insan kavramının etimolojik kökeninden yola 
çıkılarak ünsiyet ve nisyan anlamları üzerinden 
insanın bilme, ölümlü olma, inanma ve amelde 
bulunma özelliklerine vurgu yapılmaktadır. 

İnsanın Mahiyeti başlıklı ikinci bölümde ise 
nefsin, beden ve ruh kavramlarıyla ilişkisi 
ele alınmaktadır. Akabinde nefis kavramının 
Kur’an-ı Kerim’de ele alınışına atıfta bulunula-
rak modern insanı günümüzde bekleyen en bü-
yük sorunlarından birisi olan nefsin ilahlaşması 
tehlikesine gönderme yapmaktadır.

“İnsanın Varoluşsal Konumu” başlıklı üçüncü 
bölümde nefsin iyilik ve kötülüğe olan meyli 
üzerinde durulmaktadır. Düşünürlerin yüz-
yıllar boyunca tartıştıkları teodise problemine 
kötülüğün ontolojik olarak var olmadığı sadece 
ilişkisel olarak var olduğu şeklinde bir çözüm 
önerisi sunulmaktadır. Yazar bu noktada yalan 
ve yalanın ontolojisi konusuna ayrı bir parantez 
açmakta, yalanın bireysel ve toplumsal etkileri-
ne değinmektedir.

Eserin “Varlık ve Varoluş” başlıklı dördüncü bö-
lümünde ise şâkile ve insani varoluş dereceleri 
üzerinde durulmaktadır. Günlük hayatımızda 
gözümüzden kaçan insanın fiziksel yapısına ait 

küçük detayların insani yetkinliğe uzanan yol-
culuğunda ne kadar önemli olduğuna dikkat 
çekilmektedir. “İnsanî Varoluş Dereceleri” alt 
başlığında ise bilginin insani bilinç düzeylerine 
göre farklı farklı algılandığına değinilmektedir. 

“İnsan olma”nın anlamını ortaya koymak için 
insandan yola çıkan eserde yer alan denemeler-
de edebî bir üslup kullanılarak insan ve kâinat 
algısı üzerinden modern insan adına bir muha-
sebeye gidilmektedir. “İnsan Olmak ve İyi İn-
san Olmak” başlıklı sonuç bölümünde ise siste-
matik olarak gelinen nokta, insanın varoluşa çı-
kışında ahlaki noktadan başlaması gerektiğidir. 
İnsanın varoluş süreci ahlaki (iyilik) noktadan 
başlar ve yine aynı noktada (iyilik) son bulur. 
Modern Çağ insanının varoluşa çıkarken iyilik-
ten değil de kendi menfaatinden hareket etme-
sinin hem kendisine hem de yaşadığı topluma 
zarar verdiğine değinilmektedir. 

İyi insan tanımı yapılırken kullanılan ifadelerle 
bir kitabın sonuç bölümünde yer alan cümle-
lerden ziyade yılların verdiği hayat tecrübesi ve 
akademik birikimin insana dair bütüncül bakış 
açısı sunulmuştur okurlara. 

“İyi insan bireysel varlığını bilgi-amel bütünlü-
ğü içerisinde hayatıyla ortaya çıkardıktan sonra 
sahip olduklarının ortaklarını düşünmeye baş-
layan kimsedir.”

“İnsan olma”nın anlamını ortaya koymak için insandan 
yola çıkan eserde yer alan denemelerde edebî bir 
üslup kullanılarak insan ve kâinat algısı üzerinden 
modern insan adına bir muhasebeye gidilmektedir.
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BİR adam geldi, koşarak… Caminin bahçesine girdi, soluk soluğa… Vakit kaybetmeden 
minareye yöneldi… Merdivenleri tırmandı… Şerefeye çıktı… Hafiften öksürdü önce; se-
sini, boğazını temizledi… Sonra ellerini kulaklarına kaldırdı, yüzünü Mescid-i Haram’a 
döndü… Ardından derin bir nefes aldı… Sanki tüm gökyüzünü ciğerine çekti…
“Essalatü vesselamü aleyke ya Rasulallah!
Essalatü vesselamü aleyke ya Habiballah!”
İnledi sema bir anda… Yer inledi… Gök inledi… Sesler her minareden ayrı ayrı yükseldi… 
Yükseldikçe bir oldu. Bir oldukça daha da yükseldi seslerin sesi… Öyle yüksekti ki bastırdı 
etrafındaki tüm sesleri… O gürültülü tank paletleri, alçaktan alçakça uçarak kulakları sağır 
eden jet motorları, helikopter pervaneleri ve dahi silah sesleri... Duyulmadı sonra… Duyul-
maz oldu… Ve sonrasında da hiç duyulamadı… 
Sesi duyan kendini sokakta buldu. Sokakta olan da kendini daha kalabalık, daha güçlü 
hissetti. Kükremiş sel, bendini çiğneyip aştı… Yırttı dağları… Enginlere sığmadı, taştı… 
İman dolu göğüsler, çelik zırhlı duvarlar karşısında genişledi… Genişletildi… Arştan arza, 
arzdan arşa dek büyüyen bu serhaddin karşısında, tek dişi kalmış canavar boğulmaya 
mahkûmdu… 
Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi başlayan o uzun, o karanlık gecenin sabahında zafer hep 
birlikte kazanıldı. Millet kendine vurulmak istenen prangayı el ele vererek parçalayıp attı.
Sahi, ne getirdi bir araya bizi; neydi bir arada tutan şey, hepimizi? “Gün bugündür!” sözünü 
dilimizden döktüren kuvvet de neydi? Yoksa millet olmak böyle bir şey miydi? Bu hayâsızca 
akını durdurmak için gövdeleri siper mi etmekti? Ve sahi, millet dediğimiz şey de neydi?
Sadece altı harf değildi galiba millet. İki hecede ağızdan kolayca dökülüveren bir sözcük, 
hiç değildi. Bastığı yerleri “toprak” diyerek geçmeyen, tanıyandı millet. Millet; onu yiyip 
bitiren, öldüresiye kanını emen illeti hiç acımadan, bir an olsun gözünü bile kırpmadan 
içinden söküp atandı… Devlet, bayrak, hürriyet ve adalet de böyleydi… 
Öğrendik ki her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardı. Çünkü o gecenin de o gün-
düzün de elbet mutlak bir sahibi vardı… O, bizim bilmediklerimizi bilendi… O; bizim 
şer bildiklerimizde hayır, hayır bildiklerimizde ise şerrin bulunabileceğini öğretendi… Ve 
Allah, doğruyu söyleyendi… 
“Yalnız Allah’a ibadet eden ve yalnız O’ndan yardım isteyen” bir millete “Allah şanlı bir zaferle 
yardım etmişti.” Ezelden beridir hür yaşamış, hür yaşayacak olana hangi çılgınının zincir vu-
racağına da şaşılmıştı… Ve en nihayetinde şu da anlaşılmıştı: “Onlar tuzak kurmuşlar, Allah 
da tuzak kurmuştu. Muhakkak ki Allah, tuzak kuranların en hayırlısıydı…”

Ş E Â İ R

Kükremiş sel, bendini çiğneyip aştı… Yırttı dağları… 
Enginlere sığmadı, taştı… İman dolu göğüsler, çelik zırhlı 

duvarlar karşısında genişledi… Genişletildi… 

MİLLET

Muhammed Kâmil YAYKAN





Amin! Ey varlığın Aziz ve Kerim olan Rabbi / Amin! Ey 
âlemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbi!.. Habibine yüz 
bin kere yüz binlerce salat olsun, selam olsun diyerek / 
Dua dua, amin amin, naat olsun kelam olsun diyerek… 

İlahî!... Meleşen kuzular aşkına / yürekte sızılar aşkına… 
Süt kesilmiş bebeler için / sütü çekilmiş nineler için… 
Yücelerden yüce olan babına geldik, rahmetini istemeye 
cenabına geldik:

Medet; ey eşi benzeri olmayan ilahımız / imdat, ey şah 
damarımızdan yakın Allah’ımız. Açtık ellerimizi, kullarına 
ihsanın boldur diyerek / Açtık kalbimizi, Sana giden yol 
en doğru yoldur diyerek. Gören Sensin, veren Sen / alan 
Sensin, satan Sen… 

Azametin ve kudretin hakkı için; mahlukata şefkatin 
hakkı için… Adını andık ve nuruna durduk / günahkâr 
ellerimizle, huzuruna durduk. Kulluğunu istiyoruz, 
kulluktan utandırma bizi / kulluğunda olmaktan asla 
usandırma bizi! 

Sanadır ilticamız, milletin felaketinden / Sanadır 
sığınmamız hainin hıyanetinden… Hasretini yaşatma 
bize ay yıldızla hilalin / Yokluğunu gösterme hürriyet 
ve istiklalin… Helak edici işlere bulaştırma müminleri 
/ yanlış yolda menzile ulaştırma hainleri. Koru bizi her 
türlü meşakkat ve afetten / amellerin en kötüsünden; 
vatana ihanetten. Can alıcı zalime merhamet etme ya 
Rab/ kardeşine vuranı cennete iletme Ya Rab. Ülkemize 
göz dikeni gözlerinden et Allah’ım / milletimize dil 
uzatanı sözlerinden et Allah’ım. Her türlü şerden emin kıl 
istikbalimizi / Masumların üstünde bırakma vebalimizi.  
Evine ateşler yağsın gaflet ve dalalettekilerin / Çorak 
tarlalara uğrasın yolu nankör ve hıyanettekilerin.

Ey Hâ-Mim, Tâhâ ve Yâsîn’lerin Rabb’i / ey, 
meleklerin, insanların ve cinlerin Rabb’i… Karanlık 
düşüncelerinden kurtar bizi karanlık adamların / İçerde 
ve dışarda plan üstüne plan kuranların. Tekbir aşkına 
duy bizi, kabul eyle namazları / Hileleriyle birlikte kahret 
bütün hilebazları.  Sabahı gelmeyen geceleri bir daha 
yaşattırma Rabbim / Çıldırmış tetiklerden masumlara 
kurşun attırma Rabbim. Milleti birbiriyle tekrar 

sınandırma ilahi, fitne ateşinde bizi bir daha yandırma 
İlahi. Dostlarımızı yerindirip düşmanları sevindirme 
Allah’ım/ Zalimi sevindirip mazlumu yerindirme 
Allah’ım… Huzurumuzu bozmak isteyenlere çatılsın 
bütün kaşlar. / Milletin sahipleri önünde eğilsin bütün 
başlar… Kötü emel besleyenlerin bağla bütün yollarını / 
aydınlığa çıkar nurunla hâlâ uyuyan kullarını. 

Allah’ım!.. Sen vermezsen eğer, verecek yoktur bize 
/ Sen bizi uyandırmazsan, batıllar çoktur bize. Hayrı 
göstermezsen eğer, biz göremeyiz / kapıları açmazsan 
Sen, biz giremeyiz. Varlığına inandık, birliğine inandık / 
Sana sığındık ve Sana güvendik. Rahmetin boldur diye 
umudumuz çoğaldı / gazabından geriye bir tek o umut 
kaldı. Umudumuzu tükendirme ilahî / el ovuşturanlara 
bizi yendirme ilahî! İşlediğimiz hatalar yüzünden helak 
etme bizi ya Rab; içimizdeki fitnelerle helak etme bizi 
ya Rab. Rahmetini kesme üstümüzden / yardımını 
eksik eyleme bizden. Yurdumuzdan nimetini alma / 
Vatanımıza hainleri salma. Sevgileri üstümüze yağmur 
eyle, gönülleri güzellikte mamur eyle. Fitneyi arındıracak 
bir emel tut bize / ve huzur ver şu cennet ülkemize. 
Milletimizin güvenini kâim eyle / şeytanı bağla, 
dostlukları dâim eyle. Sökülsün kalbimizden kötülük 
ekinleri / Arıtıver ruhumuzdan öfkeleri kinleri. Tasasını 
çektiklerimizden bizleri emin eyle; gelecekte rehberimizi 
bayrak eyle din eyle. Adaletten bizi saptırma Ya Rabbena 
/ Kurunun yanında yaşı yaktırma ya Rabbena.  

Ey her şeyi hikmetiyle var eden Allah’ımız! Hikmetinle 
duran dağlar ve dönen gökler hakkına; kudretinle gece 
ve gündüz insanı tutan yer hakkına… Eksikten eksik 
kelimelerimiz ve aciz dilimizle; kararan gönüllerimiz ve 
cüretle açtığımız elimizle… Rahmetini istedik, şefkatini 
istedik… Sen ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcısın. 
Rahmetini kesme üzerimizden diye yalvardık, 
merhametini esirgeme bizden diye yalvardık… 
İcabet eyle Allah’ım! 
İcabet eyle Allah’ım! 
İcabet eyle Allah’ım!..
Amin!
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