


Din Nedir? 
Din; akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en 
doğruya ve en güzele ulaştıran ilahî ilkeler bütünüdür. 
Allah’ın emir ve yasaklarıyla çizdiği hayat tarzıdır.

“Bilinmelidir ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır.” (Zümer, 39/3)



Dinin Amacı Nedir?
• İnsana Yüce Yaratıcısını tanıtmak ve varoluş gayesini

bildirmek
• İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak
• İnsana kendisiyle, Rabbiyle ve diğer insanlarla

sağlıklı bir iletişim kurmada rehber olmak
• Namaz, oruç, dua gibi ibadetlerle insanın güvenme,

sığınma, bağlanma ihtiyacını karşılamak
• Sevgi, adalet, merhamet gibi erdemleri toplumda

yaşanılır kılmak



İslâm Dininin Özellikleri Nelerdir? 
• İslâm, Yüce Allah tarafından, Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.s) aracılığıyla gönderilen son dindir.
• İslâm tevhid dinidir. Allah’ın varlığına ve birliğine 

iman etmek; bütün isimleri, sıfatları ve eşsiz 
özellikleriyle O’nu tanımak ve O’na bağlanmak 
üzerine kuruludur.

• İslâm’ın mesajları evrensel, hükmü kıyamete kadar 
bakidir.

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır... Her kim İslâm’dan başka bir din 
ararsa, bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/19, 85)



İslâm’ın Ana Kaynakları Nelerdir?
• Kur’an-ı Kerim: Yüce Allah tarafından

bütün insanlığa hidayet rehberi
olarak gönderilen son ilâhî kitaptır.

• Sünnet: Sevgili Peygamberimizin
hayat tarzı, sözleri, fiilleri ve
onaylarıdır.

“Sözün en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Rehberliğin 
en üstünü Muhammed’in rehberliğidir.”  
(İbn Hanbel, III/310)



Din İstismarı Nedir?
• Din istismarı, dine dair kavramları ve değerleri
kullanarak insanları etkileyip maddî veya manevî
çıkar elde etmektir.

• Din istismarı, din uğruna hizmet etmesi gereken
insanın, dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak
güç ve menfaat devşirmesidir.

  “Onlara ‘Yeryüzünde düzeni bozmayın’ denildiğinde, ‘Hayır, biz  
   yalnızca ıslah edenleriz’ derler.” (Bakara, 2/11)



Din İstismarı Yeni Bir Durum mudur?
• Dinin insanlar üzerindeki etkisini kendi lehine

kullanmak isteyenler daima olmuştur.
• İslâm tarihi boyunca birçok kişi ve grup, din

tüccarlığı yapmaktan çekinmemiştir.
• Bunlar bazen ayet ve hadislerin anlamlarını

çarpıtmış, yanlış yorumlayarak topluma anlatmıştır.
Bazen de dinî kavramları istismar ederek değer ve
anlam kaybına uğratmıştır.



Allah ve Peygamberle Görüştüğü Algısı Oluşturmak
• Kendisini Allah tarafından seçilen üstün bir kişi

olarak takdim etmek
• Yüce Allah’tan doğrudan emir aldığı ve Hz.

Peygamber (s.a.s.) ile doğrudan görüştüğü iddiasını
yaymak

• Kararlarını Hz. Peygamber’le istişare ettiğini,
müntesiplerine ondan haber getirdiğini söylemek.

Dini İstismar Edenlerin Karakteristik 
Özellikleri Nelerdir?



Dini Anlamada Kendisini Yegâne Kaynak Kabul Etmek
• Dinî metinleri anlama ve yorumlamada kendi

aklından başka kaynak kabul etmemek
• İdeolojisine uygun düşmeyen sahih hadis rivayetleri

hakkında şüphe uyandırmak ve reddetmek



Grup Mensubiyetini Aile, Millet ve Ümmet Bağlılığının 
Önüne Geçirmek
•  Ailesine ve akrabalarına, vatanına ve milletine, nihayet  
  İslâm ümmetine ait olma bilincini kaybetmek
• Bağlı olduğu grubu dokunulmaz kabul etmek, onun 

dışındaki Müslümanları dışlamak ve ötekileştirmek
• Elde ettiği her türlü güç ve imkânı toplumun iyiliği için 

değil, sadece kendi grubunun çıkarları için kullanmak



Mabetleri İstismar Etmek
• Kendisine ait bir mekânı, cami veya mescitlerin 

alternatifi olarak konumlandırmak
• Caminin ortak buluşma noktası olmasını engellemeye 

çalışarak ümmetin vahdetini zedelemek ve tefrikaya 
kapı aralamak

• Kendi yaşam alanlarını seçkin ve mübarek mekânlar 
olarak gösterip, insanların manevi duygularını 
istismar etmek



Söz gelimi FETÖ, müminlerin ortak ilim ve ibadet 
mekânı olan camilerin yerine “ışık evleri” olarak 
adlandırdığı örgüt evlerini bağlıları için ibadet mekânı 
haline getirmeye çalışmıştır.



Hakikat Tekelciliği Yapmak
Hakikat tekelciliği ile diğer dinî mezheplerin, grupların 
ya da söylemlerin değil, sadece kendisinin hak yol 
üzere olduğunu iddia etmek



Tekfir Etmek
• Kendi grubunu “gerçek Müslümanlar” 

olarak tanımlayıp, diğer Müslümanları 
iman dairesinden çıkmakla, kâfir 
olmakla suçlamak

• Bu yolla Müslümanların canlarına ve 
mallarına el uzatmak, zulüm ve şiddete 
izin veren fetvalar yayınlamak



Söz gelimi din temelli olduğunu iddia eden terör 
örgütleri DEAŞ ve Boko Haram, sözde hâkimiyetlerini 
ilan ettikleri topraklarda yaşayanları Müslüman, 
diğerlerini ise kâfir ilan etmiştir. Onlara göre kendi 
hakimiyetlerini tanımayan herkes kâfirdir ve kanı 
helaldir. Oysa Hz. Peygamber şöyle buyurur: 
“Namazımızı kılan, kıblemize yönelen, kestiğimizi yiyen 
kimse, Allah’ın ve peygamberinin güvencesi altında 
olan Müslümandır. O hâlde Allah’ın verdiği güvenceyi 
bozmayın!” (Buhârî, İman, 17)



Mehdi ve Mesih Gibi Sıfatlara Bürünmek
Mehdi ve Mesih gibi sıfatların tarih boyunca 
Müslümanlar üzerindeki etkisini sahiplenerek kurtarıcılık 
iddiasında bulunmak
Mesela FETÖ elebaşı, Mesihlik ve Mehdiliği cemaatince 
temsil edilen birer manevi şahsiyet;  Mesih veya 
Mehdi’nin de bu cemaatin başındaki kişi yani kendisi 
olduğunu konuşmalarında sıklıkla dile getirmiştir. 



Masumiyet/Günahsızlık İddiasında Bulunmak
Hata ve günah işlemekten Allah tarafından korunan 
sahte kimlikler üreterek müntesiplerinin sorgusuz 
sualsiz bağlılığını sağlamak
Oysa “ismet” sıfatı sadece peygamberlere özgüdür, 
çünkü onlar vahyin kontrolü altındadır. Başka hiç 
kimse için günahsız ve yanılmaz olduğu iddiasında 
bulunulamaz.



Görünmez Güçlerden Destek Aldığını İddia Etmek 
Melekler, cinler veya ruhlarla görüştüğünü söyleyerek 
muhataplarında korku ve saygı oluşturmak, böylelikle 
onların iradelerini teslim almak



Gençlerin Dinî Duygularını İstismar Etmek
• Derin hesapların ve menfaat çarklarının kurbanı

olarak gençleri seçmek
• Gençlerin heyecanını, arayışını, maneviyat ihtiyacını,

hayal ve ideallerini sömürmek



Dinî Konulardaki Bilgisizlikten
Yararlanmak
• İnsanların dinî konularda ilgili ama

bilgisiz olmalarından faydalanmak
• Bilinçsiz taklit ve mutlak itaat

kültürünü yaymak suretiyle, cehaleti
rant kaynağı haline getirmek



Allah’ın Kitabını ve Peygamberimizin Sünnetini 
Ötelemek
• Kur’an’ı ve sahih sünneti kenara koymak
• Kendi yazdıklarını, söylediklerini, ürettiklerini 

Kur’an’ın ve temel hadis kaynaklarının önüne 
geçirmek

Din İstismarının Görünümleri Nelerdir?



Bâtınî Yorumlar Yapmak
• Ayet ve hadislerin Peygamberimizden bugüne İslam 

alimleri tarafından anlaşılma biçimini bir kenara 
bırakarak kendi menfaatine uygun bâtınî yorumlar 
yapmak

• Bâtınî yorumlar sayesinde kendi iddialarını Kur’an’a 
ve Hz. Peygamber’e söyletmeye çalışmak



Söz gelimi FETÖ elebaşı, 
• “Sizden her kim dininden dönerse Allah yepyeni bir kavim
getirir.”  (Maide 5/54) ayetinde kastedilen yeni kavmin kendi
bağlıları olduğunu  söylemiştir. (İrade Kahramanları-2, dk. 08.13)

• “Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde.” (Nasr 110/1)

ayetindeki “fetih” kelimesini kendi adını kastederek batıl
bir şekilde “Fethullah” diye tevil etmiş,  özel olarak seçildiği
ve Allah’ın yardımıyla desteklendiği imasında bulunmuştur.
(F. Gülen, Fasıldan Fasıla-2, İzmir 1995, s. 184)



Sahih Dinî Geleneği İtibarsızlaştırmaya Çalışmak
• 1400 yıllık İslâm ilim geleneği içinde oluşmuş olan

dinî okuma, anlama ve yorumlama usullerini bir
kenara bırakmak

• İlim mirasımızı iyi niyetle anlamaya, eleştirmeye ve
güçlendirmeye çalışmak yerine, hor görmek ve yok
saymak



Rüya, Keşif ve İlhamı Kesin Delil Gibi Göstermek
Keramet, rüya, ilham, keşif ve benzeri yollarla insanlar 
üzerinde otorite kurmaya çalışmak
Oysa bazı bilgilerin ilham ile kalbe doğması mümkün 
olsa da bunlar herkes için geçerli ve kesin doğru  
kabul edilemez.
Peygamberler dışındaki insanların gördüğü rüyalar dinî 
bakımdan delil niteliği taşımaz.



Rüya, Keşif ve İlhamı Kesin Delil Gibi Göstermek
FETÖ elebaşı, 
• Peygamberimizin, toplantılarına katılarak cemaat
üyelerinin başını  okşadığını,

• Tweetlerin ikiye katlanmasını  emrettiğini,
• İslâm büyüklerinin, yapacakları  üniversitenin yerini
tespit edip planlarını çizdiklerini,

• Üyelerinin,  girecekleri imtihanın sorularını bütün
ayrıntılarıyla rüyalarında  görebildiklerini iddia etmiştir.



Bidat ve Hurafeleri Savunmak
• Kur’an ve sünnette var olmayan farklı ibadet 
tarzları üreterek, müntesiplerini sözde dindarlığa 
teşvik etmek ve bu yolla halk içindeki konumunu 
pekiştirmeye çalışmak

• Bidat ve hurafelerle insanları oyalayarak sahih bir 
din anlayışının oluşmasına engel olmak



Kavramları İstismar Etmek
İslâm kültür ve medeniyeti içinde, asırlardan beri
anlam ve kapsamları konusunda âlimlerin görüş
birliğine vardığı bazı dinî kavramları sahiplenerek
onlara yeni anlamlar yüklemek
Söz gelimi DEAŞ, Müslümanların saygı gösterdiği 
imam, hilafet, cihad, şehadet ve benzeri ulvî  
kavramları kullanarak faaliyetlerine meşruiyet  
kazandırmaya çalışmaktadır.



İbadetleri Tahrif ve İstismar Etmek
• Bazı ibadetlerin eda şeklini tahrif etmek, bazılarının

ise günümüzdeki geçerliliğini sorgulamak
• İslâm’ın ahlâk ilkelerini çeşitli bahanelerle

çiğneyerek, menfaati uğruna yalanı, hırsızlığı, şantajı,
şiddeti, ihaneti meşru görmek
Oysa ibadetler, helaller-haramlar ve ahlakî ilkeler
dinin zaman ve mekân üstü sabiteleridir. Hiçbir kişi
veya grubun bu sabitelere yönelik müdahalesi kabul
edilemez.



İbadetleri Tahrif ve İstismar Etmek
Söz gelimi FETÖ, 
• Bir kurban hissesine birçok kişiyi ortak ederek veya

Peygamberimiz adına kurban kestikleri söylemiyle
kurban ibadetini istismar etmiştir.

• Müslümanların zekat, sadaka ve yardımlarını
adeta örgütü için haraç toplama mekanizmasına
dönüştürmüştür.



Takiyyeyi Meşru Görmek
• “Olduğundan farklı görünmeye” yani

“takiyye” davranışlarına, ikiyüzlülüğe
pervasızca izin vermek

• Gayr-i meşru adımlar atarken
“Hedefe götüren her yol mubahtır”
düşüncesiyle hareket etmek



Takiyyeyi Meşru Görmek
Söz gelimi FETÖ mensupları, 
• Farklı kimliklere bürünmüş, ikiyüzlü davranmış,

çirkin emellerini gerçekleştirmek için her türlü
kötülüğü işlemiştir.

• İslam’ın yasakladığı içki içmeyi, yalan söylemeyi,
iftira atmayı, sınav sorularını çalmayı dahi mubah
görmüştür.



Şifa Dağıtmayı ve Beladan Kurtarmayı Vadetmek
• İnsanların çaresizliğinden faydalanarak, inanç ve

ümitlerini istismar için dini kullanmak
• Cincilik, medyumluk, üfürükçülük gibi değişik isimler

altında bela, sıkıntı ve hastalıktan kurtarma vaadiyle
insanları aldatmak



Azapla Tehdit Etmek
• Kendi mensuplarına cenneti vadederken, farklı

gruplara mensup Müslümanları sapkınlıkla itham
etmek

• Gruptan ayrılmak isteyenleri ya da ayrılanları
günahkârlık psikolojisine sokmak ve cehennemle
korkutmak



Sahih Dinî Bilgi, Sağlıklı Din Eğitimi 
• Dinî eğitim ve öğretim
yöntemlerimizi gözden geçirelim.

• Kur’an ve sünnet bütünlüğüne
dikkat eden, keyfî yorumlarda
bulunmayan, sahih kaynaklardan
dini öğrenelim ve öğretelim.

Din İstismarıyla Nasıl Mücadele Edelim?



Sahih Dinî Bilgi, Sağlıklı Din Eğitimi  
İlim geleneğimizin ve kültür mirasımızın temel 
kaynaklarından beslenen, doğru usül ve esaslara 
dayanan, sağlam bir dini bilgiyle hayatımıza yön 
verelim.



Ölçü Kur’an ve Sünnettir
Kur’an ve Sünnet çizgisini aşmadıkça ve  
geleneğimizin kabullerini sarsmadıkça, dinî ve ilmî  
faaliyetlerde bulunan, iyilikte yarışan farklı oluşumlar 
bizim için zenginliktir. 
Ancak bunların şeffaf, denetlenebilir ve hesap  
verebilir olmaları gerektiğini, kendi çıkarları için  
değil, milletimize ve insanlığa hizmet için çalışma   
mecburiyetlerini  unutmayalım.



Yarınlarımıza Özel İlgi 
Çocuklarımızın okul öncesinden başlamak üzere, 
sağlıklı bir karakter ve değer aşılayan, iyi bir kul ve 
güzel ahlâklı bir insan olarak yetişmelerini sağlayan 
legal yapılar içinde yetişmelerine özen gösterelim.



Daima Düşün ve Sorgula
• İnsanları körü körüne bir ideolojiye teslim olmaya
çağıran yapılara aldanmayalım.

• İlim, hikmet ve aklı kullanmanın önemine vurgu
yapan, sorgulamanın gerekliliğini öğreten, varlık
âlemi ve ayetler üzerinde düşünmeyi tavsiye eden
İslâmî ilkeleri her zaman aklımızda tutalım.



Üstünlük Vesilesi Ancak Takvadır 
• Bazı Müslümanların diğerlerinden farklı ve “seçkin”  
  olduğuna inanan, mensubu olduğu topluluğu diğer  
  Müslümanların üstünde “seçilmiş bir cemaat” olarak  
  kabul eden herkesin yanlış yolda olduğunu bilelim.  
• Yönünü Kâbe’ye dönen Müslümanların, bütün  
  farklılıklarına rağmen kardeş olduklarını, Allah  
  katında üstünlük vesilesinin ancak “takva” olduğunu  
  unutmayalım.



Adalet, Ehliyet ve Liyakat 
• Herhangi bir görevin üstlenilmesinde, dinimizin
“adalet, emanet, ehliyet ve liyakat” gibi temel
ölçülerini esas alalım.

• Mezhebi, meşrebi, yöresel ve etnik hiçbir aidiyeti
liyakatin ve ehliyetin önüne geçirerek tercih sebebi
yapmayalım.



Hakikat Kimsenin Tekelinde Değildir 
• “Tek doğruyu bulan, tek kurtuluşa eren veya tek  
 isabet eden bizim görüşümüzdür” iddiası, toplumu  
 felakete sürükler. 
• Taassup, mü’minlerin arasındaki bağı zedeler, birlik  
 ve beraberlik ruhunu bozar. 



Hakikat Kimsenin Tekelinde Değildir 
Diğer müminlerin hakikat yolculuğunu aşağılamanın, 
onları din ve iman dairesinin dışında görmenin, 
secdeye varan alınları küfür ile itham etmenin mümin 
kardeşliğine sığmadığını unutmayalım.



Farklılıklarımız Zenginliğimizdir 
• İslâm’ın anlaşılması ve yaşanmasında bizlere 
kolaylıklar sunan mezheplere ve dinin temel 
esaslarıyla çelişmeyen yorumlara karşı saygılı olalım.

• Mezheb taasubuyla hareket ederek diğerlerine düşünce 
ve fikir hakkı tanımayan, hele hele kendi fikirlerini 
şiddet yoluyla başkalarına benimsetmeye çalışan 
mihraklar konusunda uyanık olalım.



Yekvücut, Tek Yürek 
Irk, mezhep veya meşrep yoluyla 
ülkemizi ve milletimizi fitneye 
sürüklemek isteyen ayrımcı nifak ve 
isyan hareketlerine karşı yekvücut, tek 
yürek olalım. 



Yekvücut, Tek Yürek 
Tolerans göstermeden, hedef saptırmadan, bilgi  
kirliliğine yol açmadan, titiz ve fedakâr adımlar  
atarak milletimizin bekası ve geleceği, huzur ve  
güvenliği için din istismarıyla topyekûn mücadele 
edelim.



Anadolu İrfanına Sahip Çıkalım 
• Yüzyıllar boyunca topraklarımızda oluşan ve dinî 
hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına sahip 
çıkalım.

• İslâmî geleneğimizin hurafelerden uzak, temiz 
kaynaklardan beslenmesine özen gösterelim.

• Asılsız hikâyeler üzerinden dini tahrif etmek 
isteyenlerin, köklü Anadolu irfanına zarar vermeyi 
hedeflediğini asla gözden kaçırmayalım.



İslâm Rahmet ve Adalet Dinidir 
• Yüce dinimiz İslâm yalnızca Müslümanlar için değil,
bütün insanlar, hatta bu kâinatı paylaşan bütün
canlılar için merhameti ve adaleti öngören bir dindir.

• İslâm, korku ve şiddet dini değil, aksine rahmet ve
adalet dinidir.

• Unutmayalım ki, barış ve esenlik dini İslâm’ı şiddetle
yan yana göstermeye çalışanlara fırsat vermemek
her Müslüman’ın görevidir.






