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EY DİN TÜCCARLARI; “ BU YAZI SİZİ NEDEN RAHATSIZ ETTİ” 

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, 10 Ekim 2012 günü 

halkımıza yapmış olduğu çağrıya karşılık olarak, ben de 29 Ekim 2012 

tarihinde “TÜM VATANSEVERLERE VE BEN MÜSLÜMANIM DİYEN HERKESE 

AÇIK ÇAĞRI” konulu bir yazı yayımladım. Bu yazımda, Abdurrahman 

Dilipak’ın, her nedense: 

a. Bu halkı “Allah adıyla aldatarak” soyup soğana çevirenlerin, 

  

b. Tüyü bitmedik yetimlerin hakkının bulunduğu devlet malını eşe dosta 

peşkeş çekenlerin,  

 

c. Belki imam nikâhı kıymıştır diyerek torunu yaşındaki kız çocuklarının 

ırzına ve namusuna tasallut edenlerin,  

 

d. Camilerde topladıkları yardım ve zekât paralarını cebe atan “Müslüman 

maskesi takmış din tüccarlarının” 

 

e. Siyasal çıkarları için “Ağızlarını Allah adıyla eğip bükenlerin”, 

 

f.  Kendilerini Allah’ın ortağı yerine koyarak, insanların imanını 

yargılamak suretiyle; “İnananlar-İnanmayanlar, Dindar-Din karşıtı” 

şeklinde bölüp parçalayanların yedikleri nanelere hiç değinmediğini 

vurguladım. Bütün bunların dinimize göre günah olduğunu belirtip, 

Kuran’ı Kerim’deki kaynaklarını ayetler halinde sıralayıp gösterdim. 

 

g. Söz konusu yazımın tamamı Ek-1’de sunulmuştur. 

 

Anılan yazımın ve halkımıza yaptığım çağrının: 

a. Müslüman maskesi takmış sahtekâr kesimde, 

 

b. Din tüccarları üzerinde, 
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c. Tarikat şeyhlerinin veya hoca efendilerinin taleplerini, dinimizin emri 

zanneden müritlerin üzerinde, 

 

d. Belirli bir ideoloji doğrultusunda beyinleri şartlandırılmışlar üzerinde, 

büyük rahatsızlıklar yarattığını gelen tepkilerden anlıyorum. 

 

Örneğin, şahsıma gönderilen e-postalardan bazılarını ( isimleri bende saklı 

kalmak kaydıyla) sizlerle paylaşmak istiyorum: 

1) “Toplumsal sorunları, din ve dince kutsal sayılan şeylerle açıklamak 

yüce dinimize göre günahtır. Siz bunu yapıyorsunuz.” 

 

Sevgili kardeşim, İslam Dinini kullanarak toplanan zekât paralarını cebe 

atmak. Halkı soyup soğana çevirmek, belki imam nikâhı kıymıştır 

diyerek torunu yaşındaki kız çocuklarının ırzına tasallut edenlere dini 

kılıf uydurmak, devlet malını zimmete geçirmek günah olmuyor da, 

bütün bu pisliklerin İslam Dinine aykırı olduğunu, Kuran’daki ayetleri 

göstererek açıklamak mı günah oluyor?  Sizce, faizsiz yüksek kâr payı 

vereceğiz diyerek camilerde, dualar eşliğinde, binlerce gurbetçinin 

paralarını toplayıp buharlaştırmak günah değil mi? Bunlar sizi rahatsız 

etmiyor mu? Hem, güzelim dinimizi kullanarak yapılan bu yolsuzluklara 

karşı çıkmanın yüce dinimize göre günah olduğunu nereden 

çıkarıyorsunuz? 

 

2) “Ne oldu, birden bire hidayete mi erdin. Neyse, bu da sizin adınıza 

olumlu bir gelişme. Belki namaz kılmaya da başlamışsınızdır. Sulandırın 

bakalım 28 Şubatı, Ergenekon’u ve Balyozu sulandırabildiğiniz kadar. 

Zaten sizi Ergenekoncu diyorlar. Hâlâ tutuklanmadınız mı?” 

 

Muhterem kardeşim, İslam Dinine musallat olan sahtekârların ve din 

tüccarlarının yaptıklarına karşı çıkmakla; 28 Şubatın, Ergenekon’un ve 

Balyozun ne alakası var? Demek ki, din maskesi arkasına saklanarak 

yapılan yolsuzlukların hiçbirisi sizi rahatsız etmiyor.  
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Ayrıca, Yüce Rabbimiz; “Kullarının imanını yargılama hakkını, sevgili 

Peygamberimize bile vermemişken” siz benim imanımı, namazımı ve 

niyazımı sorguluyorsunuz. Allahtan korkmuyor ve kuldan utanmıyor 

musunuz?  

Diğer taraftan, Benim Ergenekoncu olup olmadığımı soruyorsunuz. Bu 

sorunuzun cevabı, Ergenekon'dan ne anladığınıza bağlıdır. Örneğin: 

 Ben, evlatlarımın ve torunlarımın; 

 

a) Hukuk ihlallerinin yapılmadığı bir ülkede yaşamasını istiyorum. 

 

b) İsimsiz ve düzmece ihbar mektuplarıyla insanların tutuklanmasını 

istemiyorum. 

 

c) Terörist eskisi itirafçıları gizli tanık yaparak, kişilerin lekelenmesini 

uygun bulmuyorum. 

 

d) Kandil'den gelen teröristlerin: 

 

(1) Habur sınır kapısında, zafer kazanmış kahramanlar gibi törenle 

karşılanmasını içime sindiremiyorum. 

 

(2) Türkiye Cumhuriyeti hukukunda olmayan bir seyyar 

mahkemenin, teröristlerin ayaklarına gönderilmesini hukuka 

aykırı buluyorum. 

(3) Askerimize ve masum sivillere silah çekmekten ve onları şehit 

etmekten pişman olmadıklarını söyleyen teröristlerin, pişmanlık 

yasasından yararlandırılıp serbest bırakılmalarını, hukukun 

katledilmesi olarak düşünüyorum. 

(4) Teröristler serbest bırakılırken, bu ülkenin bölünmez 

bütünlüğü için canını ortaya koyarak terörle mücadele etmiş ve 

madalyalar kazanmış askerlerin, terörist diye damgalanıp 

sorgusuz sualsiz tutuklanmalarını anlayamıyorum. 
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e) Tutuklanan sanıklara; "senin suçlu olduğuna ilişkin elimizde deliller 

var ama gizli olduğu için sana ve avukatına söyleyemeyiz" diyerek, 

sanıkların savunma haklarının ellerinden alınmasının hukuka aykırı 

olduğunu düşünüyorum.  

 

f) Hedef olarak seçip, tutuklanması arzu edilen kişilerin cep 

telefonlarına, güvenlik makamları tarafından sahte delillerin 

yüklenmesini şiddetle kınıyorum. 

g)  Kişilerin yatak odalarına kadar, yasadışı olarak gözetlenmesinin, 

dinlenmesinin ve kaydedilmesinin ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. 

h)  Devletin trilyonlarını zimmetine geçirenlerin cezaları önce ev 

hapsine çevrilip sonra affedilirken, Ergenekon’un kasası diye tutuklanıp 

hapisteyken kahrından kansere yakalanan ve öldüğünde beş parasız 

olduğu anlaşılan Kuddisi Okkır'ın ölünceye kadar içeride tutulmasını 

hukuka ve vicdana sığdıramıyorum. 

I)  Hukuk sistemimizin; kamu vicdanını tatmin edecek şekilde süratle 

adalet dağıtmasını, varsa suçluların yanına kâr kalmamasını ve siyasiler 

elinde hukukun zulüm aracı olarak kullanılmasını istemiyorum. 

j) "Adalet Bakanlığı, eşşeği aday gösterse oyumu verip seçerim" diyen 

hukukçuların, bu ülkede adalet dağıtamayacağını düşünüyor ve 

ayıplıyorum. 

k) Ben, bu Cumhuriyetin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün 

korunmasını ve "demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" niteliklerinin 

muhafaza edilerek gelecek nesillere bırakılmasını istiyorum. 

Yukarıda saydıklarım anlamında soruyorsanız, evet ben 

Ergenekoncuyum.  

3) “Rahmetli Erbakan hocamız başbakandır. Ve açık bütçenin bütün 

melanetlerini çok iyi bilmektedir. Bunun için bütçeyi denk yapmadan 

Müslüman Türk Milleti mutlu ve başarılı yasayamaz dedi. Ve kararlılıkla 

bütçeyi denk yapmak üzere yola çıktı. Birçok haracıma kalemlerinde ve 

özelilikle  TSK’nin silah alımlarında döşeme demirbaş alımlarında vs 

kesintiye gitti.  İste ABD ve içerdeki işbirlikçilerin Erbakan hocamızı 
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iktidardan uzaklaştırma eylemidir 28 Şubat. Gerisi lafı güzaftır.” 

 

Muhterem operatör doktor kardeşim, rahmetli Erbakan’ın bu vatan ve 

millet için yaptığı hayırlı işler için Allah razı olsun. Ama bunlar; 

kamuoyunda trilyon davası olarak bilinen ve mahkeme kararıyla 

kesinleşmiş olan “siyasi partilere yapılan yardım paralarının” 

buharlaştırılmasını, İslam Dini adına toplanan cihat paralarının zimmete 

geçirilmesini ve Bosna’da savaşan din kardeşlerimiz için toplanan 

yardım paralarının yok edilmesini, dinen mubah gösterir mi? Bunlar sizi 

rahatsız etmiyor mu? Ayrıca; bunların dinimize göre günah olduğuna 

ilişkin onlarca ayet gösterdim. “Gerisi lafı güzaftır” diyorsun. Bunlara da 

lafı güzaf diyorsan, “Allah ıslah etsin” demek dışında ben sana ne 

diyeyim.  

 

4) “Demokratik atılımlardan rahatsız olan kesimlerin, Türkiye’ye hiçbir 

zaman olumlu katkıları olmamıştır. Bütün amacınız, hükümeti zora 

sokmak ve bu halkın dini değerlerine, örf ve adetlerine karşı çıkmaktır.” 

 

Sayın kardeşim, senin demokratik atılım dediklerin; 

 

a) İsimsiz ve imzasız mektuplara dayanarak, siyasal iktidar yandaşı 

olmayan tüm muhalifleri tutuklayıp zindanlara tıkmaksa, 

 

b) Habur sınır kapısından giren teröristleri, zafer kazanmış 

kahramanlar gibi törenle karşılayıp, pişman olmadıklarını beyan 

etmelerine rağmen, etkin pişmanlık yasasından yararlandırıp 

serbest bırakmaksa, 

 

c) Buna karşılık, canlarını ortaya koyarak terörle mücadele etmiş 

madalyalı kahramanlara, terörist damgası vurarak tutuklamaksa, 

 

d) Cumhuriyet bayramını kutlamak isteyen milyonları; biber gazı, 

tazyikli su ve coplarla dövdürüp, üstüne üstlük terörün uzantıları 

olarak damgalamaksa, 
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e) Haklarını isteyen Tekel işçilerini, kış ortasında dövüp, içi su dolu 

olan havuza atmaksa, 

 

f) Henüz basılmamış olan kitabı bile, terör aleti olarak niteleyip 

yazarlarını tutuklamaksa, 

 

g) Parasız eğitim isteyen çocukları, 10-15 yıl hapisle yargılamaksa, 

teşekkür ederim, bu tür demokratik atılımların üstü sende kalsın. 

 

Ayrıca; “bütün amacımızın hükümeti zora sokmak olduğunu 

söylüyorsun.” Eğer,  sana göre: 

a) Naylon fatura kullanmaktan yargılanan siyasilere af çıkarmak, 

 

b)  Cihat paralarını buharlaştıranları affetmek, 

 

c) Almanya’da “Asrın en büyük zekât soygunu” olarak nitelenen 

Denizfeneri (Av) olayının, Türkiye’deki uzantılarını hafif bir cezayla 

kurtarmak için, aceleyle savcıları görevden almak, 

 

d) Babaları iktidara geldikten sonra, birden bire milyon Dolarlarla 

oynayan Bakan çocuklarına “4-5 yıl içinde sen bu serveti nasıl 

kazandın ve şimdiye kadar kaç kuruş vergi ödedin” diye sorulmasının 

önünü hukuken kapatmak, 

 

e) Mısır ithalatından alınan gümrük vergisini %20’ye düşürüp, Bakan 

çocuğu 4000 ton mısır ithal eder etmez, hemen vergi oranını %45’e 

yükseltmek, 

 

f) Gıda Bankacılığı adı altında, yandaş vakıf ve derneklere yapılan 

bağışların tamamını, devlet kasasına girmesi gereken vergiden 

düşmek, 

 

g) Sümerbank’ın 50 yıl önce kurduğu “Pamuklu Mensucat Anonim 

Şirketini” dörtte bir fiyatına yandaşlara satmak, 
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h) Tüpraş’ın %14,76’lık hissesini, kapalı kapılar arkasında yapılan 

pazarlıklarla, yasadışı olarak İsrailli işadamı OFER’e ihalesiz olarak 

satarak, yabancıya 755 milyon Dolar kazandırmak, 

 

i) Özelleştirme ve yabancılara satışlar yoluyla, Cumhuriyetin 89 yıllık 

birikimlerini talan etmek gibi yolsuzluklar, seni rahatsız etmiyor ve 

“Benim hırsızım daha iyidir” diyorsan, buyur sana mübarek olsun. 

 

Bu arada bizi; “Halkın dini değerlerine, örf ve adetlerine karşı çıkmakla” 

suçluyorsun.  

 

a) Demek ki: Ağızlarını Allah adıyla eğip bükerek, Almanya’daki 

camilerden toplanan 45 milyon Euro paranın buharlaştırılmasını 

yani Asrımızın en büyük zekât soygununu, normal karşılıyorsun. 

 

b) Demek ki: İhlâs, Kombassan, Yimpaş ve Jetpa gibi İslami 

holdinglerin; Faizsiz yüksek kâr payı vereceğiz vaadiyle, camilerde 

dualar eşliğinde, gurbetçi 200 Bin kardeşimizden topladıkları 

paraların, tarikat şeyhleri ve bazı cemaatler ile halkımızı Allah 

adıyla aldatanların ceplerine gitmesini, dinimize uygun 

buluyorsun. 

 

c) Demek ki: Bosna’da savaşan din kardeşlerimize yardım yapacağız 

vaadiyle, camileri dolaşarak toplanan paraların zimmete 

geçirilmesini, günah saymıyorsun. 

 

d) Demek ki: Yüce rabbimizin yasaklamasına rağmen, din üzerinden 

siyasi ve maddi çıkar sağlanmasını, yani din tüccarlığını normal 

karşılıyorsun. 

 

e) Demek ki: Televizyonlarda ve gazetelerde ağızlarını Allah adıyla 

eğip bükenlerin; torunu yaşındaki kızın ırzına tasallut eden 

yandaşlarını korumak için “Belki imam nikâhı kıymıştır” diyerek, 

tecavüze dini kılıf uydurmalarını günah saymıyorsun. 
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f) Eğer senin dini anlayışın ve mezhebin bunları içine sindiriyorsa, 

sana mübarek olsun. Yeter ki, Benim dinime musallat olarak, 

pisliklerini bulaştırmaya çalışma, başka ihsan istemem. 

 

 Yapmış olduğum çağrıya; fikir yerine çirkin bir üslupla tepki gösteren 

kardeşlerimizi ise cevap vermeye değer görmüyorum. 

 

Bu gibi insan davranışlarına yön veren iki temel etken vardır. Psikolojik 

bakımından çok daha karmaşık olmasına rağmen, eğer çok basite indirgersek, 

bu ETKENLERDEN BİRİNCİSİ: 

   Yandaki resimde görüldüğü gibi, insan zihni; üst ben, alt 

ben, kişilik veya vicdan olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  Buna göre: 

 

a. ÜST BEN; İçimizdeki insandır. Ahlak kurallarını, utanma duygusunu, 

din kurallarını, toplumun değer yargılarını, namus ve onur 

duygusunu, akıl ve mantık kurallarını ve sorumluluk duygusunu 

kapsar. 

 

b. ALT BEN; İçimizdeki hayvandır. Cinsel azgınlığı, ahlak dışı dürtüleri, 

vahşet ve gaddarlığı, utanç verici deneyimleri, mantık dışı istekleri ve 

sorumsuzluğu kapsar. 

 

c. KİŞİLİK VEYA VİCDAN İSE; Alt benin azgınlığını dizginler ve üst beni 

destekler. Burada; içimizdeki şeytanla, içimizdeki melek mücadele 

halindedir. Eğer içimizdeki melek yenilirse, kişiliğimiz veya 

vicdanımız yok olur. Alt bendeki tüm hayvani ve şeytani istekler üste 

çıkar. Bu gibi insanlar: 

 

İÇİMİZDEKİ İNSAN 

İÇİMİZDEKİ HAYVAN VEYA ŞEYTAN 



9 
 

1) Hayvani ve şeytani isteklerini tatmin etmek için her şeyi 

yaparlar. 

 

2) Maddi ve siyasi çıkarları için dini de istismar ederler. 

 

3) Yalan da söylerler. İnsanların özel hayatlarını gizli kamera ile 

kayda da alırlar. Bunları kesip biçip, tekrar montajlayıp sahte 

suç delilleri de üretirler. İftira da atarlar.  

 

4) Bukalemun gibi kılık da değiştirirler. Her dönemde, siyasi 

iktidarın elinde tuttuğu güce taparlar. Gazeteci, bilimadamı, 

aydın, hukukçu, güvenlik gücü ve din adamı gibi her kılıkta, 

siyasi iktidarın cellâtlığını yaparlar. 

 

5) Burada size; Allahtan, dinden ve imandan bahsederler. Öbür 

tarafta; dualar eşliğinde topladıkları yardım ve zekât paralarını 

zimmetlerine geçirirler.  

 

SÖZ KONUSU ETKENLERİN İKİNCİSİ İSE: şuur altının şartlandırılmasıdır. 

Örneğin: 

 

Başlangıçta, hangi şekli görmüş olursak olalım, artık şuur altımız ilk 

gördüğümüz şekle şartlanmıştır. Bu resimde her iki şeklinde mevcut olduğu 

bize söylenmesine rağmen, şuur altımızın şartlandığı ilk şeklin dışındaki ikinci 

şekli görmekte zorluk çekmekteyiz. 

İşte insan beyni böyle bir şeydir. Eğitim ve medya sektörünü ele geçiren 

egemenler, tarikat şeyhleri, cemaat hoca efendileri veya siyasilerin 

YANDAKİ RESİMDE NE GÖRÜYORSUNUZ? 

İHTİYAR BİR HANIM MI GÖRÜYORSUNUZ? 

GENÇ BİR BAYAN MI GÖRÜYORSUNUZ? 

YOKSA HER İKİSİNİ DE GÖREBİLİYOR MUSUNUZ? 
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şartlandırmaları yoluyla beyinlerimiz yıkandığı zaman, artık bizim için tek 

doğru, onların söyledikleridir. Böylece: 

a. Yüce Rabbimizin dediği gibi; “Akıllarını da kullanmazlar, tarikat 

şeyhlerini veya cemaat hoca efendilerini veli de edinirler, onların 

aslında Kitapta olmayan şeyleri biz Kitap’tan sanalım diye, dillerini 

Kitap’la eğip bükmelerine de inanırlar.” 

 

b. Başbakanın, bugün  “Nato’nun Libya’da ne işi var” dediğine de 

inanırlar. Ertesi gün “Nato’nun Libya’yı bombalaması gerekir” dediğine 

de, sorgusuz sualsiz inanırlar.  

 

c. Habur’dan giren teröristlerin; pişman olmadıkları halde, etkin 

pişmanlık yasasından faydalandırılarak serbest bırakılmalarına da hak 

verirler. Terörle mücadele eden madalyalı kahramanların, isimsiz ve 

imzasız mektuplarla, terörist olarak damgalanıp zindanlara tıkılmasına 

da hak verirler. 

 

d. Üzerinde doğup büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz ve gök kubbesinde 

ezan seslerinin çınladığı bu devletin kuruluş bayramını kutlamak 

isteyen milyonlarca insanın, terörist olarak damgalanmasına da 

inanırlar. 

 

e. Biat ettikleri insanların; camilerde dualar eşliğinde topladıkları zekât 

paralarını çalmalarını da hoş karşılarlar. 

Bu insanların beyinlerimizi nasıl şartlandırdığını anlamak için, Lütfen Ek-2’ 

deki “BEYİNLERİMİZİ YIKIYORLAR. DÜŞÜNMEMİZİ, SORGULAMAMIZI VE 

GERÇEKLERİ GÖRMEMİZİ İSTEMİYORLAR”  konulu yazıyı okumanızı dilerim. 

Selam ve saygılarımla. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

Not:  Ülkemizin sorunlarıyla ilgili bilgi, belge, yorum ve analizlere ulaşmak için 

http://hikmetyavas.wordpress.com/  adresini tıklamaları önerilir. 
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