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ASKERİ EĞİTİME NEŞTER VURMA HAZIRLIKLARI 

2011 Yılı Şubat Ayı içinde, Haber Vaktim 

Gazetesi; “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Eğitim 

konulu” bir yazı dizisi hazırlayıp günlerce 

yayımladı ve askeri eğitimi yerden yere vurdu. 

Bunun üzerine, Haber Vaktin Editörünün 

şahsına 4 adet yazıyla görüşlerimi bildirdim. 

Aramızda geçen sert tartışmalardan sonra, söz 

konusu gazete; gönderdiğim görüşleri kuşa 

çevirerek yayımladı. 

2012 Yılında, AK Parti’nin 4. Olağan Kongresi’nde dağıttığı 63 maddelik 

hedefler arasında; “Askerî okullardaki müfredatın yenilenmesi” maddesinin 

de bulunduğu açıklandı.  

Başta, Yeni Akit ve Haber Vaktim Gazeteleri olmak üzere bazı gazeteler; 

“Askerî okullara neşter şart” ve “Askerî okullar neşter bekliyor” gibi 

başlıklarla, haberi yayımladılar ve köşe yazılarında askeri eğitimi yerden yere 

vurmaya başladılar. 

Belirli odaklar tarafından temcit pilavı gibi sürekli ısıtılarak gündeme getirilen 

“Askerî Okullarda Eğitime neşter” konulu yazıları okurken; ileriye sürdükleri 

iddialara verilen cevapları tekrar hatırlatmak ve olayları bu açıdan da 

değerlendirmenizi sağlamak maksadıyla, Haber Vaktim Editörüne gönderilen 

aşağıdaki cevapları takdirlerinize sunuyorum: 

1NCİ YAZI: SİZ ALLAH MISINIZ? 

Sayın Haber Vaktim Editörü, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Eğitim konulu yazı dizisine başlayacağınızı 

belirtiyor ve bazı açıklamalarda bulunuyorsunuz. Söz konusu 

açıklamalarınızda özetle: 

a. “Subayların, bugünkü eğri ya da doğru bu duruşlarının nedeninin, 

aldıkları ve alamadıkları eğitimin eseri olduğunu” söylüyorsunuz. 
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b. Toplumun önemli bir bölümünde; “Subaylarımız başörtüsüne karşı, 

Kur'an kurslarına karşı; muhafazakâr partilere, muhafazakâr Sivil 

Toplum Örgütleri'ne, gazete ve televizyon kanallarına mesafeli, 

muhafazakâr parti, STK ve medya organlarını takip eden halka da 

karşılar. Kısacası toplumun çok önemli bir bölümüne karşılar” kanısı 

hâkim diyorsunuz. 

 

c. Kendi kendinize bir dizi soru sorup cevabını da kendiniz vermek 

suretiyle; “Bu algılamanın toplumda durduk yerde oluşmadığı, Türk 

subaylarının DİNE VE SİYASETE ÇERÇEVE ÇİZME dürtüsüyle yetiştirildiği 

ve TSK’deki eğitim sisteminin temelinde bunun olduğu” sonucuna 

ulaşıyorsunuz. 

 

d. “Yazı dizinizi okurken yer yer çok şaşıracağımızı, yer yer çok kızacağımızı 

ve “Peygamber Ocağı” olarak gördüğümüz, görmek istediğimiz 

TSK’mizin acı gerçekleri ile yüzleştiğimizde, yakıştıramayacağımızı ve 

üzüleceğimizi” vurguluyorsunuz. 

 

e. “Uzman görüşlerine göre; ülkemizde ilköğretim ve liselerde okutulan 

zorunla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi çocukların dini eğitimi 

konusunda yeterli olmuyor. Okullarda verilen eğitimin yetersizliğini 

gören aileler çocuklarına kendi gayretleri ile İslam'ı öğretmeye çalışıyor, 

özellikle Yaz aylarında Kur'an kursları dolup taşmakla birlikte, veliler 

özellikle Cuma namazlarına ellerinden tuttukları çocukları ile iştirak 

ediyorlar” diyorsunuz. 

 

f.  “PEKİ, YA SUBAY AİLELERİNDE DURUM NE?” sorusunu gündeme 

getiriyor ve yine cevabını kendiniz şöyle veriyorsunuz: 

 

1) “Bu güne kadar “subayların, subay ailelerinin dini eğitimi” 

üzerine yapılmış herhangi bir araştırma, anket bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte; halkın önemli bir bölümünde ailelerin kendi 

gayretiyle edindiği dini eğitim KONUSUNDA SUBAY AİLELERİNDE 

İSE AĞIRLIKLI OLARAK İLKÖĞRETİM VE LİSEDE ZORUNLU OLARAK 

OKUTULAN VE HAFTADA BİR İKİ SAATTEN İBARET OLAN DİN 
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KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ İLE YETİNİLDİĞİ görülüyor” 

sonucuna varıyorsunuz. 

 

2) “Aileler, namaz kılmanın, dini eğitim almanın, dini sohbetlere 

katılmanın “İRTİCAİ FAALİYET” olarak görülebildiği TSK’nin 

liselerinde, harp okullarında okuyan çocuklarını bunun dışında bir 

eğitime, kursa yönlendiremiyor” diyorsunuz. 

 

3) “BİR BABANIN ASKERİ LİSEDE OKUYAN OĞLUYLA CAMİYE GİTTİĞİ 

NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY” iddiasında 

bulunuyorsunuz. 

 

4)  “YİNE BİR AİLENİN ASKERİ LİSEDE OKUYAN OĞLUNU YAZ 

TATİLİNDE DİNİ EĞİTİM ALMASI İÇİN BİR KURSA GÖNDERMESİ 

NEREDEYSE İMKANSIZ” diyorsunuz. 

 

Sayın Editör, 

Yayınlayacağınız yazı dizisiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki eğitimi, tamamen 

dini açıdan irdeleyeceğiniz anlaşılıyor.  

Öyleyse gelin okuyucularınıza, güzeller güzeli ve en mükemmel İslam 

dinimizin bazı temel kurallarını hatırlatalım. Böylece okuyucularınıza, 

yayınlayacağınız yazı dizisini İslami açıdan değerlendirme fırsatını da sunalım: 

ALAK SURESİ 1nci, MÜZZEMMİL SURESİ 4ncü ve MUHAMMED SURESİ 24ncü 

ayetler, özetle; “…KURAN’I AĞIR AĞIR VE ANLAMINI İNCEDEN İNCEYE 

DÜŞÜNEREK OKUMAMIZI” emreder. 

ENFÂL SURESİ 22nci, MÜMİNÛN SURESİ 80nci, EN’AM SURESİ 32nci, YÛNUS 

SURESİ 100ncü ayetler ve daha pek çok ayet ise; “…AKLIMIZI KULLANMAMIZI” 

şart koşar.  

Yazı dizinizin başlangıcında yaptığınız tanıtıcı açıklamanızı, eğer Kuran’da 

yazılı yukarıdaki emirlere uygun olarak inceden inceye düşünerek ve aklımızı 

kullanarak okursak; din üzerinden siyaset yaptığınız ve dini istismar ettiğiniz 

sonucuna varırız. Örneğin: 
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1. ŞİRKE GİRİYORSUNUZ VE OKURLARINIZI DA ŞİRKE BULAŞTIRIYORSUNUZ: 

NİSA SURESİ 116ncı, NİSA SURESİ 48nci, KEHF SURESİ 26ncı, ŞÛRA SURESİ 

21nci, ZÜMER SURESİ 65nci, EN’AM SURESİ 117nci ve TÎN SURESİ 8nci ayetlere 

göre; “…ALLAH KENDİSİNE ORTAK (ŞİRK) KOŞULMASINI ASLA AFFETMEZ VE O 

HÜKMÜNE HİÇ KİMSEYİ ORTAK ETMEZ” 

MÂİDE SURESİ 99ncu, RA’D SURESİ 40ncı, ANKEBÛT SURESİ 18nci, NAHL 

SURESİ 35nci, ŞÛRA SURESİ 48nci, EN’AN SURESİ 107nci, YÛNUS SURESİ 

49ncu, A’RAF SURESİ 6ncı ve SÂD SURESİ 86ncı ayetlere göre ise;  

“…RESULE DÜŞEN, AÇIK BİR TEBLİĞDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.” ve Yüce 

Allah Peygamberimize “…O HALDE TEBLİĞ ETMEK SANA, HESAP SORMAK BİZE 

DÜŞER.”  Demek suretiyle ; “ KULLARININ İMANINI YARGILAMA HAKKINI 

SEVGİLİ PEYGAMBERİNE BİLE VERMEMİŞTİR.” 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Bu milleti İNANANLAR ve İNANMAYANLAR olarak kategorize 

ediyorsunuz. Subayları, subay ailelerini ve çocuklarını İNANMAYANLAR 

veya en hafif deyimiyle DAHA AZ DİNDARLAR sınıfına koyuyorsunuz. 

Diğer bir deyimle; YÜCE RABBİMİZİN sevgili PEYGAMBERİMİZE bile 

vermediği bir yetkiyi kullanarak SUBAYLARIN, AİLELERİNİN VE 

ÇOCUKLARININ İMAMINI YARGILAMAYA YELTENİYORSUNUZ.  

 

b. Toplumun önemli bir bölümünde; “Subaylarımız başörtüsüne karşı, 

Kur'an kurslarına karşı, muhafazakâr partilere, televizyon kanallarına 

ve halkımıza karşı olduğu kanısının hâkim olduğunu” iddia ediyorsunuz: 

 

1) Öncelikle, subayların Kuran’a ve Kuran kurslarına karşı olduğu 

tamamen yalan ve iftira olup, dinimize göre de günahtır. Bütün 

subayları kapsayan bilimsel bir anket mi yaptınız da bu sonuca 

ulaştınız. Subayların karşı olduğu şey; kaçak Kuran kurslarında, 

yetkisiz ve bilgisiz kimseler tarafından, Kuran’da olmayan yalan 

yanlış hurafelerle çocuklarımızın beyinlerinin yıkanmasıdır. 

 

Nitekim Yüce Rabbimiz de; 
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ÂLİ İMRAN SURESİ 78nci ayette : “ ONLARDAN BİR ZÜMRE VARDIR, 

ASLINDA KİTAP’TAN OLMAYAN BİR ŞEYİ SİZ KİTAP’TAN SANASINIZ 

DİYE, DİLLERİNİ KİTAP’LA EĞİP BÜKERLER. O, ALLAH KATINDAN 

OLMADIĞI HALDE, BU ALLAH KATINDANDIR, DERLER. BİLİP 

DURDUKLARI HALDE, ALLAH HAKKINDA YALAN SÖYLERLER.” ve  

 

FUSSILET SURESİ 40ıncı ayette de : “ AYETLERİMİZ HAKKINDA EĞRİ 

İLE DOĞRUYU BİRBİRİNE KATANLAR, BİZE GİZLİ KALMAZLAR” demek 

suretiyle, dinimize hurafe karıştıran eğitimi yasaklamıştır.  

 

a) Yüce Allah’ımızın karşı çıktığı bir şeye, askerlerin de karşı 

çıkması sizi neden rahatsız ediyor? 

 

b)  Yasal Kuran kurslarını neden teşvik etmiyorsunuz? 

 

2) Dini eğitim konusunda” SUBAY AİLELERİNDE İSE AĞIRLIKLI OLARAK 

İLKÖĞRETİM VE LİSEDE ZORUNLU OLARAK OKUTULAN VE HAFTADA 

BİR İKİ SAATTEN İBARET OLAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

DERSİ İLE YETİNİLDİĞİ görülüyor” iddianıza gelince: 

 

a. “…RESULE DÜŞEN, AÇIK BİR TEBLİĞDEN BAŞKA BİR ŞEY 

DEĞİLDİR… O HALDE TEBLİĞ ETMEK SANA, HESAP SORMAK BİZE 

DÜŞER… O, HÜKMÜNE HİÇ KİMSEYİ ORTAK ETMEZ… ALLAH, 

YARGIÇLARIN EN GÜZEL HÜKÜM VERENİ DEĞİL Mİ?” diyen YÜCE 

RABBİMİN hakkınızda gerekli hükmü vereceğine, mütedeyyin bir 

Müslüman olarak inanıyorum. 

 

b.  Sizler, Tüm subay ailelerini ve çocuklarını dini eğitim bakımından 

yetersiz olmakla nasıl itham edersiniz? Sizler, güya dini eğitimi 

yüksek ve Müslümanlığı hiç kimseye bırakmayan bilge 

kişilersiniz. Allah aşkına, Subaylarla beraber ailelerinin ve 

çocuklarının dini eğitimlerini ve imanlarını yargılamaya 

kalkmanın ne demek olduğunu hiç bilmiyor musunuz?   
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3) “Aileler, namaz kılmanın, dini eğitim almanın, dini sohbetlere 

katılmanın “İRTİCAİ FAALİYET” olarak görülebildiği TSK’nin 

liselerinde, harp okullarında okuyan çocuklarını bunun dışında bir 

eğitime, kursa yönlendiremiyor” söyleminiz, 

 

“BİR BABANIN ASKERİ LİSEDE OKUYAN OĞLUYLA CAMİYE GİTTİĞİ 

NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY” savınız, 

 

“YİNE BİR AİLENİN ASKERİ LİSEDE OKUYAN OĞLUNU YAZ TATİLİNDE 

DİNİ EĞİTİM ALMASI İÇİN BİR KURSA GÖNDERMESİ NEREDEYSE 

İMKÂNSIZ”  gibi iddialarınız da külliyen yalan ve iftiradır. 

 

a) Bir babanın askeri lisede okuyan oğluyla camiye gidip 

gidemediğini nereden biliyorsunuz? Bilimsel kanıtlarınız var mı?  

Hem, bunu sorgulama hakkını nereden alıyorsunuz? Siz din polisi 

misiniz? 

 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinde; namaz kılmak ve mütedeyyin dindar 

olmak hiçbir zaman “İRTİCAİ FAALİYET” olarak görülmemiştir. 

Ancak, 

I. Din kisvesi altında TARİKATLARA MÜRİT kazandırmaya 

çalışmak,  

 

II. Radikal örgütlere MİLİTAN DEVŞİRME gayretine girmek, 

 

III.  DİNİ SİYASETE ALET ederek, orduyu siyasal İslam’ın arka 

bahçesi haline getirmeye uğraşmak, 

 

IV.  Din üzerenden SİYASAL VE MADDİ ÇIKAR sağlamak, 

 

V.  Halkımızı İNANANLAR ve İNANMAYANLAR olarak bölmek 

ise, hem İSLAM DİNİNE AYKIRI, hem ŞİRK ve hem de 

İRTİCANIN TA KENDİSİDİR. 
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Sonuç olarak; eminim ki “Kuranı inceden inceye düşünerek okuyan ve 

aklını kullanan” mütedeyyin Müslümanlar, size ve sizin gibilere; “durun 

bakalım, siz Allah mısınız veya Allah ile ortak mısın ki, insanların imanını 

yargılama hakkını kendinizde buluyorsunuz. Yüce Allahın sevgili 

peygamberine bile tanımadığı bir yetkiyi, utanmadan ve hangi cesaretle 

kullanmaya yelteniyorsunuz. Siz gırtlağınıza kadar şirke batmışsınız. Bizi de 

günahınıza ortak etmeyin. ” diyeceklerdir. 

2. DİN TÜCCARLARINI KORUYORSUNUZ VE AYNI SAFTA BULUŞUYORSUNUZ: 

 Askerlerin; “muhafazakâr siyasi partilere, muhafazakâr televizyon kanallarına 

ve sivil toplum kuruluşlarına ve halka karşı olduğu” iddiaları da yalan ve 

iftiradır. Çünkü: 

ÂLİ İMRAN SURESİ 161nci ve 187nci, BAKARA SURESİ 75nci, 79ncu 174ncü ve 

NAHL SURESİ 95nci ayetler; “ DİNİ DEĞERLERİ BASİT BİR ÜCRET KARŞILIĞI 

SATMAYI, KAMU MALINDAN AŞIRMAYI VE SONUÇ OLARAK DİN ÜZERİNDEN 

MADDİ MENFAAT SAĞLAMAYI YASAKLAMIŞTIR” 

SÂD SURESİ 86ncı ayette de; peygamberimizin bile “ TEBLİĞİNE KARŞILIK 

HERHANGİ BİR ÜCRET İSTEMEDİĞİNİ…” belirtmiştir. 

HADİD SURESİ 14ncü, ÂLİ İMRAN SURESİ 78nci, FUSSILET SURESİ 40ıncı, 

LUKMAN SURESİ 33ncü ve FÂTIR SURESİ 5nci ayetler ise; “ ALLAH ADIYLA 

İNSANLARI ALDATMAYI YASAKLAMIŞ VE BUNLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAMIZ 

İÇİN BİZLERİ UYARMIŞTIR” 

 

a. İşte, askerlerin karşı çıktığı şey; din, iman, Kuran, Peygamber ve Allah adı 

kullanılarak halkın aldatılması ve siyasi menfaat temin edilmesidir. 

 

b. İşte askerler, benin güzel İslam Dinimin siyasete alet edilerek maddi 

çıkarlar sağlanmasına karşıdır. 

 

c. İşte askerler, holdingler kurup helal kar payı vereceğiz deyip, ağızlarını 

Allah adıyla eğip bükerek halkın dişiyle tırnağıyla biriktirdikleri paraları 

toplayıp cebe atanlara karşıdır. 
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d. İşte askerler, fakire fukaraya Allah rızası için yardım edeceğiz diyerek, 

toplanan paraları yok edenlere karşıdır. 

 

e. İşte askerler, halkın vergilerinden oluşan hazineden, devlet yardımı alıp 

zimmetine geçirenlerin Müslümanlığa gelince en önde koşmalarına ve 

dinimizi istismar etmelerine karşıdır. 

 

 

f. Yüce rabbimizin de karşı çıktığı şeylere, subayların da karşı çıkması sizi 

neden rahatsız ediyor? 

 

a. “Subayların, başörtüsüne karşı oldukları da” bir iftiradır. 

Çoğumuzun nineleri ve anaları başörtülüdür: 

 

a) Askerler, ninelerimizin ve analarımızın taktıkları başörtüsüne 

değil, türban adı altında siyasileştirilmiş bir örtünme şeklinin 

ALLAH ADI KULLANILARAK kadınlarımıza dayatılmasına karşıdır. 

 

b) Türban takanların İNANANLAR, takmayanların ise 

İNANMAYANLAR sınıfına sokulmasına karşıdır. 

 

c) DİN TÜCCARLIĞI YAPARAK, haram yoldan zenginleşmiş olanların, 

4 çeker ciplere binerek durakta bekleyen başörtülülere çamur 

sıçratmasına karşıdır. 

 

b. “Türk subaylarının DİNE VE SİYASETE ÇERÇEVE ÇİZME dürtüsüyle 

yetiştirildiği ve TSK’deki eğitim sisteminin temelinde bunun olduğu” 

iddianıza gelince: 

 

g. Peşinen, bir yanlışınızı veya bilerek yaptığınız bir mantık hilesini düzeltmek 

isterim; Türk Silahlı Kuvvetleri, bir imam hatip okulu veya ilahiyat fakültesi 

değildir. Bu nedenle dini eğitim vermez. 
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h. Bununla beraber, Türk Silahlı Kuvvetleri ve subayı dine en saygılı 

kurumlardan bir tanesidir. Örneğin: 

 

1) Günde üç öğün yemeğe, Allah adıyla dua edilmeden başlanmaz. 

 

2) Ramazanda, oruç tutmak isteyen tüm personele iftar ve sahur 

yemekleri çıkarılır. 

 

3) Kışlaların çoğunda cami vardır ve mesai dışında ibadetini yapmak 

isteyenler serbestçe ibadetini yapmaktadır. 

 

4) Generallerin, subay ve astsubayların tamamına yakını, gösteriş 

yapmadan oruçlarını tutmakta ve ibadetlerini yapmaktadırlar. 

 

5) Din üzerinden maddi ve manevi menfaat sağlamayı, askerler günah 

sayarlar. 

 

6) Bütün bunları yok sayıp, askerlerin imanını yargılamaya kalkmak 

şirke bulaşmaktır. 

3. MÜSLÜMANLARI FIRKALARA ( HİZİPLERE) BÖLÜYOSUNUZ: 

RÛM SURESİ 32nci, ŞÛRA SURESİ 13ncü ve EN’AM SURESİ 159ncu ayetler; 

“…DİNİ YALNIZ ALLAHA ÖZGÜLEYEREK DOSDOĞRU TUTMAYI VE ONDA 

BÖLÜNÜP FIRKALARA AYRILMAMAYI…” emrediyor. 

KEHF SURESİ 102nci, MÜMİN SURESİ 14ncü, ZÜMER SURESİ 3ncü, 11nci ve 

66ncı ayetler ile SEBE SURESİ 40ncı ve FÂTİHA SURESİ 5nci ayetler ise; “ 

İNSANLARDAN VELİ EDİNMEMELERİNİ, YALNIZ ALLAHA İBADET VE KULLUK 

ETMELERİNİ VE YALNIZ ALLAHTAN YARDIM DİLEMELERİNİ” emrediyor. Siz ise 

Yüce Rabbimin emirlerine karşı gelerek: 

a. İnsanları İNANANLAR ve İNANMAYANLAR  olarak kategorize edip 

FIRKALARA BÖLÜYORSUNUZ. 

 

b. Yüce Rabbimizin hiç kimseye vermediği yetkiyi, SANKİ ALLAHMIŞSINIZ 

gibi kullanarak, İNSANLARIN İMANINI YARGILIYORSUNUZ. Gırtlağınıza 
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kadar ŞİRKE BATIYORSUNUZ ve okurlarınızı da ŞİRKE 

BULAŞTIRIYORSUNUZ. 

 

c. Allahtan korkmadan ve kuldan utanmadan Silahlı Kuvvetlerimize, 

subaylarımıza, ailelerine ve çocuklarına İFTİRA ATIYORSUNUZ. 

 

d. Ordu ile millet arasına ve Silahlı Kuvvetlerimizin içine NİFAK SOKMAYA 

çalışıyorsunuz. 

 

e. Bunların hepsi dinimize göre günahtır. Soruyorum: 

 

1) SİZ ALLAH MISINIZ? 

 

2) ALLAH İLE ORTAK MISINIZ? 

 

3) ALLAHTAN KORKMUYOR VE PEYGAMBERDEN UTANMIYOR 

MUSUNUZ? 

 

4) MÜSLÜMANLIK SİZİN TEKELİNİZDE Mİ? 

Sayı Editör, 

Okuyucularınıza bir çağrıda bulunuyor ve bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 

gönderin yayınlayalım diyorsunuz. Alın size bir okuyucu düşüncesi. 

 Hazırladığınız yazı dizinizin yanına bunu da koyup yayınlayabilecek misiniz?  

Bu yazının ekinde, daha geniş çaplı bir yorum daha gönderiyorum isterseniz 

onu da yayınlayabilirsiniz. 

 Eğer inançlarınızda samimi iseniz, buyurun yayınlayın. Böylece, din 

kardeşlerimize yayınlayacağınız yazıları, dini açıdan değerlendirme fırsatı da 

sunmuş olursunuz. Bunu yapabileceğinizi hiç zannetmiyorum. Öyleyse Yüce 

Rabbim sizleri ıslah eylesin. 

Hikmet YAVAŞ- İZMİR  

hikmetyavas@gmail.com 

mailto:hikmetyavas@gmail.com
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2NCİ YAZI: HABER VAKTİM, UTANMASINI BİL: 

Sayın Haber Vaktim Editörü, 

Anadolu’da bir insanı övmek istedikleri zaman, kısaca “UTANMASINI BİLİYOR” 

derler. 

“UTANMASINI BİLMEK” önemli bir olgudur. 

Gazeteci “iktidara, şeyhine, şıhına, hocasına, hoca efendisine, ağasına veya 

para babasına” kendisini, kalemini ve vicdanını sattığı zaman YALAN SÖYLER. 

Böylece, sadece basın ahlak ilkelerine sadakatini, topluma saygısını, 

dürüstlüğünü ve Allah korkusunu değil, öyle anlaşılıyor ki UTANMA 

DUYGUSUNU da kaybediyor. 

Günlerdir; “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE EĞİTİM” konulu yazı dizisini 

yayınlıyorsunuz. Çeşitli nedenlerle Türk Ordusuna karşı içi kin ve nefretle dolu 

kişileri konuşturarak, askeri; 

a. Din karşıtı olmakla itham ediyorsunuz. 

 

b. Türk askerlerinin, İslam dinine değil “Askerlik bir yaşam tarzıdır” olgusuna 

taptığını söylüyorsunuz. 

 

c. Asker ailesi çocuklarının, dini eğitimlerinin ve duygularının yetersizliğinden 

bahsediyorsunuz. 

 

d. 10 parmağınızda 10 kara, söylemediğinizi bırakmıyorsunuz. 

 

Allah rızası için, bir tane de karşıt görüş yayınlayın dedim ve size Ek’te tekrar 

gönderdiğim 3 adet görüş sundum.  

Görüşlerinizi gönderin yayınlayalım çağrısında bulundunuz ve yayınlamadınız. 

Bir tek karşıt görüşe bile tahammül edemediniz. Yalan söylediniz. 

Hem de ne yalan, bütün toplumu gerecek, orduya ve askere olan güveni 
sarsacak, ordu – millet dostluğunu ve gelişimini baltalayacak bir yalan. 

Toplumun, askerlerin ve asker ailelerinin çekeceği acılara aldırmadınız bile. 
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Bu ülkenin birlik ve bütünlüğüne düşman olan, bu milletin huzura ve güvene 
asla kavuşmasını istemeyen bölücüler ve teröristler ile medya görevlilerinin 
değirmenine su taşıdınız. 

İnsan bir utanır. Hiç mi utanmayacaksınız? Nasıl gazetecisiniz siz? Doğrulara 
hiç mi tahammülünüz yok? Bir utanın, bir düşünün, bir kere de yüzünüz 
kızarsın.  

Utanma duygusunu hissetmeden gerçek gazeteciliğe dönemeyeceksiniz, bunu 
anlayamıyor musunuz?  Yaptıklarınızdan utanmazsanız bunları tekrarlarsınız, 
tekrarladıkça insanlıktan uzaklaşırsınız. 

Son olarak; ”ALLAHTAN KORKUN, KULDAN UTANIN VE VİCDANLI OLUN” diyor 
ve Yüce Rabbimin sizi ıslah etmesini diliyorum. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) hikmetyavaş@gmail.com 

3NCÜ YAZI: HABER VAKTİM’İ PROTESTO 

Sayın Haber Vaktim Editörü, 

13 TEMMUZ 2010 günü; “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Eğitim” konulu yazı 

dizisine başlayacağınızı belirterek konuyla ilgili bir özet yaptınız. Ayrıca, 

okuyucularınıza bir çağrıda bulunarak “bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 

gönderin yayınlayalım” dediniz. 

Ben de, Müslüman’a inanmak düşer düşüncesiyle, yaptığınız çağrının 

samimiyetine inandım. Bu nedenle size, ek’lerde tekrar gönderdiğim iki adet 

yazılı görüşümü sundum. Söz konusu görüşlerimi bildirmekteki amacımı da 

şöyle açıkladım:  

“Yayınlayacağınız yazı dizisiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki eğitimi, tamamen 

dini açıdan irdeleyeceğiniz anlaşılıyor.  

Öyleyse gelin okuyucularınıza, güzeller güzeli ve en mükemmel İslam 

dinimizin bazı temel kurallarını hatırlatalım. Böylece okuyucularınıza, 

yayınlayacağınız yazı dizisini İslami açıdan daha iyi değerlendirme fırsatını da 

sunalım” dedim.  

Sözünüzde durmayacağınızı ve işinize gelmeyen görüşleri yayınlamayacağınızı 

biliyordum. Bu nedenle; “Okuyucularınıza bir çağrıda bulunuyor ve bu 

mailto:hikmetyavaş@gmail.com
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konuyla ilgili düşüncelerinizi gönderin yayınlayalım diyorsunuz. Alın size bir 

okuyucu düşüncesi… Eğer inançlarınızda samimi iseniz, buyurun yayınlayın. 

Böylece, din kardeşlerimize yayınlayacağınız yazıları, dini açıdan 

değerlendirme fırsatı da sunmuş olursunuz. Bunu yapabileceğinizi hiç 

zannetmiyorum. Öyleyse Yüce Rabbim sizleri ıslah eylesin” niyazında 

bulundum. 

Hâlbuki çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden atılmış veya terfi edememiş 

kişilerin, Ordumuza ve askerlerimize kin kusan yalan ve iftiralarını ise, çarşaf 

çarşaf büyük bir zevkle yayınlıyorsunuz. Örneğin;  

Silahlı Kuvvetler sayesinde okumuş, doktor ve profesör olmuş, albay 

seviyesine ulaşmış (muhtemelen general olamadığı için küsmüş) bir psikiyatr 

ile Silahlı Kuvvetlerden atılmamış ama sözüm ona kendisini attırmış birilerinin 

akla, mantığa ve dinimize sığmayan iftiralarını görüş olarak yayınlıyorsunuz. 

Onların iddialarına göre, güya: 

a. Askeri okullarda Marksist, Leninist, ateist, mason ideoloji ve kültürü 
egemen kılınmaya çalışılıyormuş. 
 

b. Bugün TSK’nin en büyük sıkıntısı dinden tecrit edilmiş bir eğitim sistemi 
imiş. 
 

c. Askeri eğitim doktrini Dinden uzak durmayı öğretiyor muş. 
 

d. Askerlik yaşam tarzı olarak görülüyormuş. Bu bir bakıma askerliğin din 
olarak görüldüğü algısını oluşturuyormuş. 
 

e. İlk günden itibaren dinden uzak durulması gerektiği telkin ediliyormuş. 
 

f. Öğrencilik yıllarında alkol kullanımı kesinlikle tavsiye edilen, olmazsa 
olmaz olarak sunulmaya çalışılan bir konuymuş. 

Sayın Editör,  

a. Ben 15 yaşında askeri okula girdim. 41 yıl bu Silahlı Kuvvetlere onurla 
hizmet ettim ve emekli oldum. 
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b. Harp Akademisi dâhil çeşitli eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve 
bazılarında komutanlık yaptım. 

 

c. Kısaca çocukluğum, gençliğim ve orta yaşlılığım üniforma altında geçti 
ve askeri adap, terbiye ve ahlak nosyonuyla eğitildim. 

 

d. Kendime göre İslam’ı bilen, Kuran-ı Kerim’i anlayarak okuyan ve 
dinimin gereklerini yerine getirmeye çalışan mütedeyyin bir Müslüman 
olmaya gayret ediyorum. 

 

e. ALLAH ŞAHİDİMDİR Kİ, ORTAYA ATTIĞINIZ İDDİALARIN HEPSİ YALAN VE 
İFTİRADIR. ÇÜNKÜ 

1) Bize hiçbir zaman Marksist, Leninist, ateist, mason ideolojisi ve 
kültürü egemen kılınmaya çalışılmadı.  
 

2) Hiçbir zaman dinden uzak durmamız telkin edilmedi ve zorlanmadık; 
 

a) Ramazanda iftar ve sahur yemeklerimizi de çıkardılar ve 
isteyenler oruçlarını da tuttular. 
 

b) Bayram namazlarımızı, komutanlarımız ve erlerimizle beraber 
kıldık. 

 

c) Evimde Kuran da okundu ve namaz da kılındı. Hiç kimse beni 
fişleyip Ordu’dan atmaya kalkmadı. 

 

d) Öğrencilik yıllarında alkol kullanmamız kesinlikle tavsiye 
edilmedi. Aksine, alkol ve sigaradan uzak durmaya zorlandık. 

 

f. “Askerlik yaşam tarzı olarak görülüyormuş. Bu bir bakıma askerliğin din 
olarak görüldüğü algısını oluşturuyormuş.” İddiasının ise; dinden, 
imandan, akıldan, mantıktan, izandan ve ahlaktan yoksun bir 
yakıştırma olduğunu düşünüyorum; 
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1) Evet, askerlik bir yaşam tarzıdır. Çünkü: 
 

a) Fedakârlık ister, 
 

b) Asker eşi ve çocuklarının da bu fedakârlığa ortak olmalarını ister, 
 

c) Gerektiğinde ülken ve milletin için canını vermeye hazır olmanı 
ister, 

 

d) Bütün bu özverileri severek ve gönülden yapmanızı ister, 
 

e) Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancına iman etmenizi ister, 
 

2) İşte bu nedenle “ askerlik bir yaşam tarzıdır” demek, İslam’a 
yaklaşmak demektir. Bu cümlecikten hareketle “ASKERLİĞİN DİN 
OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ ALGISINI OLUŞTURUYORLAR” iddiasında 
bulunanların ahlak ve namusunu Allaha havale ediyorum.  

Sayın editör, sonuç olarak: 

1. Şirke giriyorsunuz ve okurlarınızı da şirke bulaştırıyorsunuz. 
 

2. Din tüccarlığı yaparak maddi menfaat sağlamaya çalışıyorsunuz. 
 

3. Dindar kisvesi altında kendi çıkarlarına göre helal ve haram 
yaratıyorsunuz. 

 

4. Müslümanları fırkalara ( hiziplere) bölüyorsunuz. 
 

5. Siyasi iktidara yandaşlık yaparak devlet imkânlarından nemalanmaya 
çalışıyorsunuz. 

 

6. Silahlı Kuvvetlerin içine nifak sokuyorsunuz, 
 

7. Bölücülerin ve teröristlerin değirmenine su taşıyorsunuz. 
  

Sayın Editör, 
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Bu iletiyle birlikte size 1 adet Ek sunuyorum: 

Bu ek; yayınladığınız yazı dizisinin, İslami kurallara neden aykırı olduğunu, 

Kuran Ayetlerini referans göstererek açıklamaya çalışıyor. 

Yüce Rabbimin, Sizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile onun onurlu mensuplarına 

iftira atanları ıslah etmesini diliyorum. 

 Yeter artık, çekin şu kirli ellerinizi ve dillerinizi benim güzelim dinimin 

üzerinden.  

İslam sizin tekelinizde mi?  

Siz kim oluyorsunuz da, kurumların ve insanların imanını yargılama hakkını 

kendinizde buluyorsunuz?  

Bunların hepsi dinimize göre günahtır. Soruyorum: 

1) SİZ ALLAH MISINIZ? 
 

2) ALLAH İLE ORTAK MISINIZ? 
 

3) ALLAHTAN KORKMUYOR VE PEYGAMBERDEN UTANMIYOR MUSUNUZ? 
 

4) MÜSLÜMANLIK SİZİN TEKELİNİZDE Mİ? 
 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR)  

hikmetyavas@gmail.com 

 

4NCÜ YAZI  

DİN MASKESİ TAKMIŞ SAHTEKÂRLAR (DİNİN İSTİSMARI VE SİYASAL İSLAM) 

 

Bugüne kadar Allahtan korkmayan, kuldan utanmayan ve ar damarı çatlamış 

bazı insanların; ağızlarını din, iman, peygamber ve Allah adıyla eğip 

bükmelerine kanarak çok istismar edildik:  

mailto:hikmetyavas@gmail.com
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a. Bizlerin oylarını aldılar, soydular veya soyulmamıza göz yumdular. 
 

b. Verdiğimiz vergilerden oluşan siyasi partilere yardım paralarını 
zimmetlerine geçirdiler, hesap vermekten kaçtılar ve kendilerine özel 
aflar çıkardılar. 
 

c. Allah adına fakirlere yardım edeceklerini söyleyerek paralarımızı 
topladılar ve ceplerine attılar. 
 

d. İslami Holdingler kurup, bizlere helal kar payı vereceklerini söyleyip, 
alın teriyle kazanıp, dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız 
birikimlerinizi toplayıp yok ettiler. 
 

e. Sözde şeyh ve hoca efendilerin Kuran’ı- Kerim’de olmayan sözlerini, 
Allah katından gibi gösterip bizi şirke bulaştırdılar. 
 

Artık, Kurana dönüp, benim güzelim dinim üzerinden dünyevi çıkarlar 

sağlamaya çalışan din tüccarlarına/simsarlarına “YETER ARTIK ÇEKİN ŞU PİS 

ELLERİNİZİ BENİM DİNİMİN ÜZERİNDEN, SİZE OY VE PARA DÂHİL GÜNAHIMI 

BİLE VERMEM, HADİ BAŞKA KAPIYA” demenin zamanı gelip geçti bile.  

 

Bunun için hiç kimsenin aklına ve yardımına ihtiyacımız yok, sadece kutsal 

kitabımız Kurana dönüp bakalım: 

 

ALAK SURESİ 1nci, MÜZZEMMİL SURESİ 4ncü ve MUHAMMED SURESİ 24ncü 

ayetler; “…KURAN’I AĞIR AĞIR VE ANLAMINI İNCEDEN İNCEYE DÜŞÜNEREK 

OKUMAMIZI” emreder. 

ENFÂL SURESİ 22nci, MÜMİNÛN SURESİ 80nci, EN’AM SURESİ 32nci, YÛNUS 

SURESİ 100ncü ayetler ve daha pek çok ayet; “…AKLIMIZI KULLANMAMIZI” 

şart koşar.  

Eğer, Kuran’da yazılı bu emirlere uygun olarak ayetleri inceden inceye 

düşünerek okusaydık ve aklımızı kullansaydık; din üzerinden siyaset yapan 

sahtekârlar ile dini istismar ederek menfaat temin eden din tüccarları, bizleri 

aldatamaz ve salak yerine koyamazlardı. Örneğin: 

1.BİZİ ŞİRKE BULAŞTIRIYORLAR: 
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NİSA SURESİ 116ncı, NİSA SURESİ 48nci, KEHF SURESİ 26ncı, ŞÛRA SURESİ 

21nci, ZÜMER SURESİ 65nci, EN’AM SURESİ 117nci ve TÎN SURESİ 8nci ayetlere 

göre; “…ALLAH KENDİSİNE ORTAK (ŞİRK) KOŞULMASINI ASLA AFFETMEZ VE O 

HÜKMÜNE HİÇ KİMSEYİ ORTAK ETMEZ” 

MÂİDE SURESİ 99ncu, RA’D SURESİ 40ncı, ANKEBÛT SURESİ 18nci, NAHL 

SURESİ 35nci, ŞÛRA SURESİ 48nci, EN’AN SURESİ 107nci, YÛNUS SURESİ 

49ncu, A’RAF SURESİ 6ncı ve SÂD SURESİ 86ncı ayetlere göre;  

“…RESULE DÜŞEN, AÇIK BİR TEBLİĞDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.” ve Yüce 

Allah Peygamberimize “…O HALDE TEBLİĞ ETMEK SANA, HESAP SORMAK BİZE 

DÜŞER.”  Demek suretiyle ;” KULLARININ İMANINI YARGILAMA HAKKINI 

SEVGİLİ PEYGAMBERİNE BİLE VERMEMİŞTİR.” 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Halkımızı, inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayıranlara, 
 

b. Başı açık kadınları, dinsizlikle itham edenlere, 
 

c. İlk defa dindar bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz diyerek, gelmiş geçmiş 
Cumhurbaşkanlarını sanki dinsizmiş gibi gösterip, siyasi menfaat temin 
etmeye çalışanlara, 
 

d. Türk ordusunu ve komutanlarını din düşmanı ilan edenlere, 
 

e. Bize oyunu verenler İslam, vermeyenler ise patates dinindendir 
diyenlere, 
 

f. Bir insan hem laik ve hem Müslüman olamaz sözleriyle tüm laiklik 
taraftarlarını dinsiz ilan edenlere, tepkimiz şöyle olmalıydı: 

Eğer Kuranı “ İnceden inceye düşünerek okusaydık ve aklımızı işletseydik” 

Mütedeyyin Müslümanlar olarak; “Dur bakalım, sen Allah mısın veya Allah 

ile ortak mısın ki, insanların imanını yargılama hakkını kendinde 

buluyorsun. Yüce Allahın sevgili peygamberine bile tanımadığı bir yetkiyi 

utanmadan ve hangi cesaretle kullanmaya yelteniyorsun. Sen gırtlağına 

kadar şirke batmışsın. Bizi de günahına ortak etme. Size oyumu değil 

günahımı bile vermem” dememiz gerekirdi. 
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2. DİN TÜCCARLIĞI YAPARAK MADDİ MENFAAT SAĞLIYORLAR: 

 

ÂLİ İMRAN SURESİ 161nci ve 187nci, BAKARA SURESİ 75nci, 79ncu 174ncü ve 

NAHL SURESİ 95nci ayetler; “ DİNİ DEĞERLERİ BASİT BİR ÜCRET KARŞILIĞI 

SATMAYI, KAMU MALINDAN AŞIRMAYI VE SONUÇ OLARAK DİN ÜZERİNDEN 

MADDİ MENFAAT SAĞLAMAYI YASAKLAMIŞTIR” 

 

SÂD SURESİ 86ncı ayette de; peygamberimizin bile “ TEBLİĞİNE KARŞILIK 

HERHANGİ BİR ÜCRET İSTEMEDİĞİNİ…” belirtmiştir. 

 

HADİD SURESİ 14ncü, ÂLİ İMRAN SURESİ 78nci, FUSSILET SURESİ 40ıncı, 

LUKMAN SURESİ 33ncü ve FÂTIR SURESİ 5nci ayetler ise; “ ALLAH ADIYLA 

İNSANLARI ALDATMAYI YASAKLAMIŞ VE BUNLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAMIZ 

İÇİN BİZLERİ UYARMIŞTIR” 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Din, İman, Peygamber ve Allah adını kullanarak, İSLAMİ HOLDİNGLER 
KURACAKLARINI VE KAR PAYI VERECEKLERİNİ SÖYLEYEREK, 
Müslümanların alın teriyle kazandıkları paraları toplayıp ceplerine 
attılar. AKLIMIZI KULLANMADIK. 
 

b. Fakir ve muhtaçlara yardım edeceklerini söyleyerek ALLAH RIZASI İÇİN 
MÜSLÜMANLARDAN PARA TOPLADILAR ve bu paraların çoğunu cebe 
attılar. HALA AKILLANMADIK. 
 

c. 13- 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki 
adamın, ağzını Allah adıyla eğip bükmesine bakarak “ BELKİ İMAM 
NİKÂHI YAPMIŞTIR, ÖYLEYSE YAPTIĞI DİNE UYGUNDUR VE MUBAHTIR”  
diyebilecek kadar hayâsızlaştılar. Aklımızın ve vicdanımızın sesine 
uyarak, SENİN KENDİ ÖZ KIZINA YAPSAYDI İÇİNE SİNDİRİR MİYDİN BİLE 
DEMEDİK. 

 

Eğer Kuranı “ İnceden inceye düşünerek okusaydık ve aklımızı işletseydik” 

Mütedeyyin Müslümanlar olarak; “ Bre Allahtan korkmaz kuldan 

utanmazlar, Allah adını kullanarak Müslümanları soyup soğana 

çeviriyorsunuz. Din tüccarlığı yaparak maddi menfaat sağladığınız 
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yetmiyor, üstüne üstlük küçük çocukların bile ırzına göz dikiyorsunuz. Hadi 

başka kapıya” diyerek kovalamamız gerekirdi. 

 

3. DİNDAR KİSVESİ ALTINDA KENDİ ÇIKARLARINA GÖRE HELAL VE HARAM 

YARATIYORLAR: 

NAHL SURESİ 116ncı ayet : “ YALAN DÜZEREK ALLAH’A İFTİRA ETMEK İÇİN, 

DİLLERİNİZİN UYDURMA NİTELENDİRMELERİYLE ŞU HELALDİR DA ŞU 

HARAMDIR DEMEYİN. YALAN DÜZEREK ALLAH’A İFTİRA EDENLER 

KURTULAMAZLAR.” 

YÛNUS SURESİ 59ncu ayet ise: “ DE Kİ; NE OLDU SİZE DE ALLAH’IN SİZE RIZIK 

OLARAK İNDİRDİĞİ ŞEYLERDEN BİR HARAM YAPTINIZ BİR DE HELAL? DE Kİ; 

ALLAH MI SİZE İZİN VERDİ, YOKSA ALLAH’A İFTİRA MI EDİYORSUNUZ?” diyor. 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Birtakım din sömürücüleri, kendi çıkarlarına göre HELAL ve HARAM 
ayrımı yapmaya başladılar.  

Sanki diğer dükkânlarda satılan maddeler harammış gibi, ortalık helal 

gıda, helal market ve helal giyim dükkânlarından geçilmiyor.  

Hâlbuki Kuranda Yüce Rabbimizin haram kıldığı şeyler açıkça yazılmıştır 

ve son derece sınırlıdır. Bunu yapanlar Yüce Allarımızın “Din üzerinden 

maddi menfaat sağlanmasını yasakladığını ve Allaha ortak koşulması 

gibi bir büyük günahı asla affetmeyeceğini” bal gibi bildikleri halde, 

ticari çıkarları için dini terimleri kullanmaktan çekinmiyorlar. 

 

b. Dini değerlerin istismarına somut bir örnek olarak, yakınlarımdan bir 
kişinin Almanya’da bizzat tanık olduğu bir olayı aklınıza, mantığınıza ve 
vicdanlarınıza sunmak istiyorum: 

“Almanya’da küçük bir market, kasada oturan sakalları kırlaşmış bir 

adam, başında yeşil bir takke ve elinde bir tespih var. Marketim 

önünden geçen yolun kenarına park etmiş bir araba ve arabanın 

içindeki alüminyum tavalara çaprazlamasına ayaklı başlı dizilmiş tavuk 

etleri bulunuyor. 
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1) Kasadaki sakallı, marketteki müşterilere duyuracak şekilde, 
tavuk arabasının şoförüne sesleniyor; “ CEVAT, ARABADAKİ 
TAVUKLARIN HANGİLERİ HELAL” 
 

2) Şoför bağırarak cevap veriyor; “ HACI AMCA, BAŞI KIBLEYE 
BAKAN TAVUKLAR HELAL, SEN ONLARDAN AL” 

Eğer, arabanın burnu sağa değil de sola bakacak şekilde park edilmiş 

olsaydı, ayaklı başlı çaprazlana dizilmiş tavukların ötekileri kıbleye 

bakıyor olacaktı. Soruyorum, Allah aşkına, dindarlık bu mudur? Bu 

adamlar, mütedeyyin Müslümanları aptal yerine koyuyorlar. 

c. Helal – haram konusu, Allahtan korkmaz ve kuldan utanmaz din 
tüccarları tarafından akla hayale gelmeyecek şekilde öyle şeytanca 
istismar ediliyor ki, bu kadarına da pes artık diyorum. Örneğin: 

1) İnternete girip bakın bol bol “HELAL EVLİLİK SİTELERİ” göreceksiniz. 
 

2) Gazetelere de yansıdığı gibi “ HELAL SEX SHOP (SEKS DÜKKÂNI)” bile 
açıldı. 

4. MÜSLÜMANLARI FIRKALARA ( HİZİPLERE) BÖLÜYORLAR: 

RÛM SURESİ 32nci, ŞÛRA SURESİ 13ncü ve EN’AM SURESİ 159ncu ayetler; 

“…DİNİ YALNIZ ALLAHA ÖZGÜLEYEREK DOSDOĞRU TUTMAYI VE ONDA 

BÖLÜNÜP FIRKALARA AYRILMAMAYI…” emrediyor. 

KEHF SURESİ 102nci, MÜMİN SURESİ 14ncü, ZÜMER SURESİ 3ncü, 11nci ve 

66ncı ayetler ile SEBE SURESİ 40ncı ve FÂTİHA SURESİ 5nci ayetler ise;  

“ İNSANLARDAN VELİ EDİNMEMELERİNİ, YALNIZ ALLAHA İBADET VE KULLUK 

ETMELERİNİ VE YALNIZ ALLAHTAN YARDIM DİLEMELERİNİ” emrediyor. 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Ortalıkta ŞEYH veya HOCA EFENDİ adı altında bir takım insanlar ile 
bunların etrafında TARİKAT veya CEMAAT ismi altında kümelenmiş 
menfaat şebekelerinin türediği görülmektedir. 
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 Söz konusu ŞEYHLER ve HOCA EFENDİLER müritlerini kendilerine 

bağlamak ve sömürebilmek için “ ŞEYHİ OLMAYANIN ŞEYHİ 

ŞEYTANDIR” safsatasını yayıyorlar.  

 

 ŞEYH ve HOCA EFENDİLER tarafından kurulan pek çok farklı TARİKAT ve 

CEMAAT müritleri, İslam dinini kendi şeyh ve hoca efendilerinin 

meşrebine özgüleyerek uyguluyorlar ve Kuran-ı Kerim’de hiç yeri 

olmayan kuralları sanki İslam’ın gereğiymiş gibi dayatıyorlar. Böylece: 

 

1) Sırf kendi çıkarları için Rabbimizin emirlerine karşı gelerek, 
dinimizi fırkalara bölüyorlar. 
 

2) Şeyhi veya hoca efendiyi veli edinen müritler şirke bulaşıyorlar. 
 

3) Cennete giden yolun şeyhinin veya hoca efendisinin tarikat ve 
cemaatinden geçtiğine inanan iyi niyetli saf müritler, hem 
kendilerini sömürtüyorlar ve hem de affedilmez en büyük günah 
olan şirke dalıyorlar. 

 

b. Şeyhin ve hoca efendinin yakın çevresinde kümelenmiş bir kısım 
müritler ise, İslam’a aykırı hareket ettiklerinin bal gibi farkında. Ama 
kendilerinin kölesi oldukları dünya menfaatlerinden vazgeçemiyorlar. 
 

c. Anılan cemaat ve tarikatların bir kısmı, sahip oldukları şirketlerle hem 
holdingleşmişler ve hem de devlet gücünü de ele geçirerek güçlerine 
güç katmak amacıyla siyasallaşmışlardır. Bazılarının dünyevi iktidar 
hırsları öyle azgınlaşmıştır ki, bu milletin ve ülkenin temellerini 
dinamitlemeye ahdetmiş odaklarla işbirliği yapabilecek hale bile 
gelmişlerdir. 
 

5. SİYASET YOLUYLA DEVLET İMKÂNLARINA ULAŞIP HALKIMIZI SOYUYORLAR: 

 

ÂLİ İMRAN SURESİ 161nci ayet: “…HER KİM HIYANET EDER, KAMU MALINDAN 

BİR ŞEY AŞIRIRSA, AŞIRDIĞINI KIYAMET GÜNÜ YÜKLENİP GETİRİR…”  

BAKARA SURESİ 174ncü ayet ise : “ ALLAH’IN KİTAPTAN İNDİRDİĞİ ŞEYİ 

GİZLEYİP ONU BASİT BİR ÜCRET KARŞILIĞI SATANLAR, KARINLARINDA 

ATEŞTEN BAŞKA BİR ŞEY YEMİŞ OLMAZLAR. KIYAMET GÜNÜ ALLAH ONLARLA 
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KONUŞMAYACAKTIR, ONLARI ARINDIRMAYACAKTIR DA… ONLAR İÇİN 

KORKUNÇ BİR AZAP VARDIR…” diyor. 

Kuran’ın bu açık emirlerine rağmen; 

a. Dindar havaları atarak milletvekili seçilen, fakat “SAHTE FATURA 
KULLANDIĞI VE DEVLETTEN VERGİ KAÇIRDIĞI İÇİN HAKKINDA DAVALAR 
AÇILAN” vekil veya vekiller bile bile bu yasayı neden oylarıyla 
destekler? 
 

b. Bu ülkede, MISIR ithaline ilişkin gümrük vergisi bir gecede düşürülüp, 
bazı bakanların evlatları mısır ithal ettikten sonra vergi neden 
yükseltilir. Böyle bir trilyonluk vurguna, mütedeyyin Müslüman 
milletvekillerimiz oylarıyla neden destek olur? 
 

c. Bazı siyasilerimizin çocukları, sözde sünnet düğününde takılan takılarla, 
birden bire nasıl gemilere, şirketlere ve villalara sahip olabilirler? 
Mütedeyyin Müslüman milletvekillerimiz, bu gibi yolsuzlukları 
araştıracak ve soruşturacak komisyonların kurulmasını verdikleri ret 
oylarıyla neden engellerler? 
 

d. Haklarında ciddi yolsuzluk iddiaları bulunan siyasi iktidara yakın 
bürokratlara yargı yolunu açacak izinler neden verilmez. Mütedeyyin 
Müslüman vekillerimiz neden sessiz kalırlar? 
 

e. Özelleştirme kapsamında yabancılara çok ucuz fiyata satılan milli 
varlıklarımızın, satışlar tamamlandıktan sonra değerlerinin birden bire 
yükselmesini mütedeyyin Müslüman vekillerimiz neden merak 
etmezler? İmar planlarında değer arttırıcı değişikliklere neden karşı 
çıkmazlar? Araştırma ve soruşturma komisyonlarının kurulmasını neden 
istemezler? 
 

f.  Din, iman, peygamber ve Allah adını dillerinden düşürmeyen bazı 
politikacılar, Devlet bütçesinden siyasi partilere yapılan devlet 
yardımlarını neden zimmetlerime geçirirler? Neden hesap vermekten 
kaçınırlar? Bunlar için neden özel af çıkarılır? Mütedeyyin Müslüman 
milletvekillerimizin bir kısmı bunları neden veli edinirler? 
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Eğer samimi ve mütedeyyin Müslüman iseler, içlerinde Allah sevgisi ve 

korkusu varsa, söz konusu soruların cevaplarını, muhatapları kendi 

vicdanlarında vermelidirler.  

 

6. SONUÇ VE MÜTEDEYYİN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE ÇAĞRI: 

 

a. Lütfen Kuran’ı kerimi, Yüce rabbimizin emrettiği gibi “ ANLAMINI 
İNCEDEN İNCEYE DÜŞÜNEREK VE AKLIMIZI İŞLETEREK” bizzat kendimiz 
okuyalım. 
 

b. Bizi cennete götürecek yolun şeyh veya hoca efendinin tarikat ve 
cemaatinden değil, Kuranı yalnız Allaha özgüleyerek uygulamaktan 
geçtiğine inanalım. 
 

c. Hangi maksatla olursa olsun Tarikat ve cemaat evlerinde, camilerde, 
meclislerde ve toplantı salonlarında din, iman, peygamber ve Allah 
adını kullanarak para toplamak isteyenlere kanmayalım ve kuruş 
vermeyelim. Eğer yardım yapmak istiyorsak Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Mehmetçik vakfı gibi hesapları denetlenen devletin resmi 
yardım kuruluşlarına yardım yapalım. 
 

d. Camilerde herhangi bir partinin propagandasını yapan, cemaate 
yeminler ettiren imamlara ve vaizlere “ dinimi siyasete karıştırma” 
diyerek tepki gösterelim. 
 

e. Din üzerinden çıkar sağlamaya sağlayan tüccar takımı şeyh, hacı ve 
hocaların Allah katındandır diyerek bize yutturmaya kalktıkları 
safsatalara kanıp, bizleri şirke bulaştırmalarına izin vermeyelim. 
 

f. Ağızlarını din, iman, peygamber ve Allah adıyla eğip bükerek bizden oy 
isteyen siyasilerin “ YÜCE RABBİMİZİN DİN ÜZERİNDEN MENFAAT 
SAĞLANMASINI YASAKLAYAN EMRİNE KARŞI GELDİĞİNİ” hatırlayalım 
ve “ÇEKİN ŞU PİS ELLERİNİZİ VE DİLLERİNİZİ BENİM DİNİMİN ÜZERİNDEN 
DİYELİM. OYUMU İSTEYECEKSEN YALAN SÖYLEMEDEN PROJELERİNİ 
ADAM GİBİ ANLAT, GÜZEL VE MÜKEMMEL DİNİMİ, SİYASİ VE TİCARİ 
ÇIKARLARINA ALET ETME” demek basiretini gösterelim. 
 

HİKMET YAVAŞ-İZMİR 
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hikmetyavas@gmail.com 

 

NOT: Çeşitli konulardaki görüş ve analizleri okumak ve yorumlarıyla katkıda 

bulunmak isteyenler, aşağıdaki linkten ulaşabilirler: 

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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