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DİN MASKESİ TAKMIŞ SAHTEKÂR TİLKİLER, KUR’ANI MÜSLÜMANLARIN 

ELİNDEN ALACAK. 

 

Osmanlı’yı yıkmak için yaptığı planlarla 

bilinen, İngiltere Başbakanı Gladstone; 

“Kur’anı Müslümanların elinden 

almalıyız” demiş. 

 

Hıristiyanlar; Kuran’ı Kerim’i Müslümanların elinden alamadı ve 

alamayacaklar. Ama din maskesi takmış sahtekârlar, Kur’anı Müslümanların 

elinden alacak veya aldılar. 

ZÜMER SURESİ 3ncü ayette Yüce Rabbimiz; “ Gözünüzü açıp kendinize gelin! 

Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah’ındır. O’ndan 

başkalarını veliler edinerek, biz onlara yalnız bizi 

Allaha yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz diyenlere 

gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp 

durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir 

gerçek ki, Allah yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve 

güzele kılavuzlamaz.”  diyor 

Ey Müslümanlar dikkat edin, Yüce Rabbimiz; “Allah’tan başka herhangi birisini 

veli edinmeyi ve biz onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz 

demeyi” kesinlikle yasaklamıştır. İslam dininde aracı yoktur. Hiç kimse, sizi 

Allah’a yaklaştırmak için aracılık yapamaz. 

BAKARA SURESİ 79ncu ayette, Yüce Rabbimiz:  

“ Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitabı kendi elleriyle 

yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın 

alsınlar diye, işte bu Allah katındandır derler. Vay 

haline onların…” diyor. 
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ÂLİ İMRAN SURESİ 78nci ayet ise; “ Onlardan bir 

zümre vardır, aslında Kitap’tan olmayan bir şeyi siz 

Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip 

bükerler. O, Allah katından olmadığı halde, bu Allah 

katındandır, derler. Bilip durdukları halde, Allah 

hakkında yalan söylerler” diyor. 

NAHL SURESİ 95nci ayette de; “ Allah’a verdiğiniz 

sözü basit bir ücret karşılığı satmayın…” deniyor. 

Ey Müslümanlar dikkat edin, Yüce Rabbimiz; “Kuranda olmayan bir şeyi, sanki 

Allah kelamıymış gibi millete yutturmayı ve din üzerinden siyasi, ekonomik ve 

her türlü çıkar sağlamayı yasaklamıştır.” 

Yüce Rabbimizin bu açık emirlerine rağmen, Müslüman maskesi takmış din 

tüccarı sahtekâr namussuzlar: 

a. “Şeyhi olmayanın şeyhi 

şeytandır” safsatasını milletin beynine 

işlediler. 

 

b. Bazı müritler;  

 

1) Şeyhlerinin veya hoca efendilerinin 

“Allah dostu olduğunu” 

 

2) “O’nun istek ve emirlerine uyanların 

cennete gideceklerini” 

 

3)  Şeyhlerinin veya hoca efendilerinin; 

“Allah’tan gelen ilhamla konuştuğunu” 

 

4) “O, burada bizimle konuşurken, ayni 

anda Kâbe’de namaz kılarken görenlerin 

olduğunu” söyleyerek, şeyh veya hoca 

efendilerini adeta göklere uçurdular. 
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Böylece “BİAT KÜLTÜRÜNÜ” yerleştirdiler. Bu kültüre göre: 

a. Şeyhinin veya hoca efendinin 

söylediklerini, başını öne eğerek huşu içinde 

dinleyeceksin. 

 

b. O’nun lafının üzerine söz 

söylemeyeceksin. 

 

c. O’nun dediklerini sorgulamayacaksın. 

 

d. O’nun emir ve isteklerine aynen 

uyacaksın. 

 

e. Şeyhini ve cemaatini eleştirmeyeceksin. 

 

f. Yaşı ve makamı küçük olsa bile, tarikat 

ve cemaatte senden kıdemli olanlara hürmet 

edecek ve itaat edeceksin. 

 

g. Dini hizmetler ve fakirlere yardım için 

“Himmet” denilen maddi bağışta bulunacaksın. 

 

h. Şeyhin veya hoca efendinin rızasını 

kazanarak cennete gitmek istiyorsan 

Tarikatının ve cemaatinin, adeta kulu kölesi 

olacaksın. 

 

 

i. Böylece; Şeyhin ve hoca efendinin 

söylediklerini  “Allah kelamı gibi 

göstermeyi ve sanki Kuran’da varmış gibi 

algılatmayı ve Kuranı bazı cahil 

Müslümanların elinden almayı başardılar.” 
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İşte bu biat kültürü sayesinde; Müslüman 

maskesi takmış din tüccarları, siyasi ve 

ekonomik çıkar sağlamak amacıyla, yalan 

yanlış fetvalar vererek, insanların 

kafalarını hurafelerle dolduruyorlar. 

 

Böylece; Bu hurafelere, sanki Allah 

emriymiş ve Kuran’da varmış gibi inanan 

saf ve cahil Müslümanları koyun gibi 

güdüyorlar ve şirke sokuyorlar. Örneğin: 

 

Suudi Arabistan’da Vahabi müftü 

Muhammed El Arifi; “Suriyeli kadınlar, 

cennete gitmek için ülkenize saldıran 

Özgür Suriye Ordusu militanlarının cinsel 

isteklerini giderin” fetvasını veriyor.  

Ayrıca; Özgür Suriye Ordusu militanlarına 

da; “Allah için kafa kesmek şereftir” diyor. 

 

Görüldüğü gibi, bu ahlaksız din adamının 

amacı; İslam dinini bir silah gibi kullanarak, 

Suudi Arabistan’ın Vahabi rejimini diğer 

ülkelere de yaymak ve Suudi Arabistan’ın 

etki alanını genişleterek siyasal çıkar 

sağlamaktır. 

 

Ama işin daha vahim ve acı tarafı, İslam dünyasında din âlimi olarak 

geçinenler; “Ey ahlaksız ve namussuz müftü, ülkelerine saldıran militanların 

cinsel isteklerini yerine getiren kadınların cennete gideceğine inanıyorsan, o 

zaman kendi karından ve kızından da bu cenneti esirgeme. Gönder Suriye’ye 

onları, Özgür Suriye Ordusu Militanlarının altına yatsınlar. İslam dinine 

tamamen aykırı böyle bir fetvayı sen nasıl verirsin? Suriyeli Hanım din 

kardeşlerimiz fahişe mi?” diyerek yeri göğü inletmiyorlar. 
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Mısır Halk İslam Birliği; “Domates kesilince 

içinden haç çıkar, Allah yerine haça 

hamleder” fetvasını veriyor. 

 

Mısır'da yayımlanan el-senousa gazetesine 

konuşan bir din adamı da; “Erkek cinsel 

organına benzediğini belirttiği muz kabak 

gibi yiyeceklerin kadınlar tarafından 

yenmesini yasaklıyor ve bu yiyeceklere 

kadınların dokunmasının bile caiz olmadığı” 

fetvasını veriyor. 

Hâlbuki Yüce Rabbimiz, Yûnus Suresi 59ncu ayette : “ …Ne oldu size de 

Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal? De 

ki; Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” diyor. 

İlahiyat Profesörü Orhan Çeker de;  

“Dekolte giyen kadın tecavüzü hak eder” diyerek, 

adeta tecavüzü meşrulaştırıyor. 

“Parfüm sürene cenneti haram” kılıyor. 

“Topuklu ayakkabının caiz olmadığı” fetvasını 

veriyor. 

 Yozgat Müftü Yardımcısı Nasuh Yaylagül de, 

Cuma Namazı vaazında; “Eşi ve kızı düğünde 

oynayan deyyustur” fetvasını yumurtluyor. 

  

Ordu'nun Ünye ilçesinde, AKP Ünye İlçe Tanıtım ve 

Medya Başkanı Süleyman Demirci de; 

“Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, ya satılık ya da 

kiralıktır” diyerek, başörtüsüz tüm hanım kardeşlerimizi 

fahişe yerine koyabilecek kadar densizleşiyor. 

http://haber.mynet.com/misir-haberleri-23674-etiket/
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Suudi Arabistan’ın Büyük Müftüsü Şeyh 
Abdülaziz de, Avustralya gazetesi The 
World Observer’a yaptığı açıklamada,  ; “10 
yaşındaki kızla evlenilir” fetvasını veriyor ve 
bu fetvaya dayanarak 80 yaşındaki herifler 
9-10 yaşındaki kızları yataklarına atıyor. 

Suudi din adamı Şeyh Abdurrahman el-Berrak; 
“Seçimlerin dinen haram olduğunu ve kâfirlere 
benzemek olduğunu ileri sürüyor. Seçimlerde 
âlimle cahilin, erkekle kadının eşit sayıldığını bunun 
da akla ve şeriata aykırı olduğunu” savunuyor. 
Böylece; tek adam diktatörlüklerine ve Suudi 
Krallığına dimi meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. 

 Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İnceleme Kurul 
Başkanı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu’nun kaleme aldığı 
İslam’da Kadın kitabında “Tesettür takmamanın 
fuhuş anlamına geleceğini savunuyor.” 

 İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Abdurrahman Kasapoğlu’nun, “Kadın, 
Modernizm ve Örtünme” adlı kitabında: 

“Örtünmeyen genç kızları, üniversitelere 
erkek avlamak için gitmekle” suçluyordu. 

Emekli müftü Mehmet Göktaş’ın 1 YTL’ye 
satılan “Örtünme Çağrısı” adlı kitabında 
örtünmeyenlerin “şeytanın en önemli 
çağrısına uyduğunu” savunuyor. Kitapta, 
“Dişiliğinizden, cinselliğinizden, vücudunuzdan 
başka sunacak bir şeyiniz yok mu insanlara” 
diyor. 
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Hatırlayın, Rahmetli Necmettin 

Erbakan; “Sen Refah Partisi’ne 

hizmet etmezsen hiçbir ibadetin 

kabul olmaz. Çünkü başka türlü 

Müslümanlık olmaz. Refah Partisi için 

çalışacaksın. Çalışmazsan patates 

dinindensin" diyerek, partisine oy 

vermeyen tüm Müslümanları, dinsiz 

olmakla itham ediyordu. 

Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan da, 

babasını aratmayacak şekilde, rakip 

partiye oy verenlerin: 

“Sırat köprüsünü geçemeyeceğini” 

iddia ediyor. 

 

Hâlbuki ANKEBÛT SURESİ 18nci ayet : “…Resule düşen, 

açık bir tebliğden başka şey değildir” diyor. 

RA’D SURESİ 40ncı ayet ise : “…O halde tebliğ etmek 

sana, hesap sormak bize düşer” diyor. 

Açıkça anlaşıldığı gibi; “ Yüce Rabbimiz kullarının 

imanını yargılama hakkını aziz Peygamberimize bile 

vermemiştir.”  Bu nedenle, verilen örneklerin hepsi, 

dinimize göre şirktir ve bu hurafelere inananlar da şirke 

ortak olmaktadır. 

Yukarıda saydıklarım gibi sizlere,  dinimize aykırı yüzlerce yalan yanlış fetva 

gösterebilirim. 

Anadolu’da “ Tilkinin sermayesi tavuğun aptallığıdır” 

diye bir söz vardır. 

İşte bu biat kültürü ve kafalara sokulan hurafeler; saf, 

temiz fakat cahil Müslümanları adeta aptallaştırıyor. 
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Dikkat ettiyseniz, sözde İslam âlimi din tüccarlarının verdiği yalan yanlış 

fetvalar, şu 3 konuda yoğunlaşıyor: 

a. Siyasal iktidarı ele geçirmek ve iktidarlarını 

güçlendirmektir. Başbakan Erdoğan’ın söylediği gibi, 

onlar için “Demokrasi, amaç değil araçtır. İstedikleri 

durağa gelince tramvaydan inerler.” 

 

b. Ekonomik çıkar sağlamaktır. 

 

c. Kadını eve kapatıp köleleştirmektir. 

 

 

Yerleştirdikleri işte bu biat kültürü sayesinde: 

a. Yüce Rabbimizin emirlerine aykırı olarak; 

Güzelim dinimizi, siyasi ve ekonomik çıkarlarına 

alet ettiler. Camileri, siyasi propaganda ve para 

toplama mekânı haline getirdiler. 

 

b. Avrupa’da gurbetçilerin devam ettiği 

camilere giden din tüccarları; “Dinimize göre faiz 

haramdır. Bizler, holding ve fabrikalar kurarak 

sizlere helal kâr payı vereceğiz” diyerek, 

salâvatlar eşliğinde gurbetçilerin yıllarını vererek 

alın terleriyle biriktirdikler paraları alıp 

buharlaştırdılar. 

 

c. Din maskesi takmış sahtekârlar; Ağızlarını 

Allah adıyla eğip bükerek milleti dolandırmaya 

doymuyor, dindar geçinmelerine rağmen dinimizi 

özümsememiş cahiller de kandırılmaya 

bıkmıyordu. Yine Almanya’daki camilere gittiler; 

“Fakir fukaraya, garip gurabaya Allah için yardım 

edeceğiz. Fitre ve zekâtlarınızı, bizim kurduğumuz 

“Denizfeneri e.v.” derneğine verin” dediler;  
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1) Dualar eşliğinde zekât paralarını 

topladılar. 

 

2) Topladıkları zekât paralarını 

zimmetlerine geçirdiler ve bir kısmını da 

metresleriyle yediler.  

 

3) Asrımızın zekât soygununa, Alman 

yargısı ekoydu. Almanya’daki failleri 

cezalandırdı. Asıl faillerin Türkiye’de olduğunu 

Türk Hükümetine bildirdi. 

 

Hükümetin savsaklamasına rağmen, 

kamuoyunun baskısıyla 3 savcı görevlendirildi. 

Söz konusu savcılar, delilleri ciddiyetle inceledi, 

bazı sanıkları tutukladı ve mallarına el koymak 

için harekete geçti. Olayın boyutu çok büyüktü 

ve iktidardaki bazı siyasilere de uzanma 

ihtimali vardı. Hükümet ile Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu, savcıları görevden aldı 

ve haklarında suç duyurusunda bulundu. 

Savcılar, Yargıtay’da yargılandı ve beraat 

ettiler. Yeni görevlendirilen savcılar ise; 

sanıkları tahliye ettiler, mallarına el 

koymaktan vazgeçtiler ve suçun niteliğini 

hafifleterek çok daha az ceza almalarının 

yolunu açtılar. 

 

Haksız yere görevden alınıp, üstüne üstlük görevi kötüye kullandıkları 

iddiasıyla yargılanan ve beraat eden savcılardan birisi, zekât hırsızlarını 

koruyan güç için şunları söylüyor: 

“Bu güce hırsızların imparatoru diyorum. Bu 

imparator, hem altında yer alan figüranlarını 

koruyor, hem de kendisine ulaşılmasını 
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engelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına 

göre, hukuki zeminde çalışması gereken tüm 

kurumları kontrol altında tutuyor. Bu amaçla 

hem delilleri yok ediyor. Hem soruşturma 

savcılarını yakından takip ediyor. Bu takibe 

rağmen soruşturmada istediği gibi bir sonuca 

ulaşamadığı takdirde savcıları soruşturmadan 

aldırıyor. Hem de zekât hırsızlarını masum 

maskesi ile kamuoyuna pompalıyor. Bu işi ancak 

bu organizasyonun başındaki hırsızlar 

imparatoru yapabilir. Hırsızlar imparatorunun 

kim olduğuna gelince her şey ortada apaçık 

belli”  diyor. 

 

Din tüccarı tilkiler bunlarla da yetinmedi, hatırlayın: 

Bosna’da savaşan din kardeşlerimize yardım 

yapacağız vaadiyle, camileri dolaşarak, 

Avrupa’daki gurbetçilerden yardım toplandı. 

Toplanan bu paralar Erbakan Hocanın muteber 

kabul ettiği Süleyman Mercümek’e ve bazı 

kişilere elden verildi. Daha sonra, Bosna’ya 

yardım yapılmadığı gibi, toplanan paraların da 

buharlaştığı ortaya çıktı. 

Necmettin Erbakan’ın vefatından sonra; kızı 

Zeynep Erbakan, kardeşlerinin mirastan mal 

kaçırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına 

şikâyette bulundu. Bunun üzerine, partinin 2 

numaralı adamı olan Oğuzhan Asiltürk, 11 

Eylül tarihinde Bursa İl Örgütünün düzenlediği 

toplantıda; “Erbakan Bey zeki bir kişiydi, 

borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için 

davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve 

damadının üzerine kaydetti” dedi. Daha sonra 
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bir katılımcının “Hoca cihat paralarını zimmetine mi geçirdi” sorusu üzerine 

“Hoca değil çocukları zimmetine geçirdi” cevabını verdi. Böylece, mütedeyyin 

Müslümanlardan toplanan cihat paralarının da; ağızlarını din, iman, Allah, 

Peygamber adıyla eğip bükenlerin ceplerine gittiği anlaşıldı. 

Din tüccarı tilkiler, dini siyasete alet etmekten de geri durmuyorlar. Örneğin: 

Referandumdan birkaç gün önce pek çok 

vatandaş umreden döndü. Vatandaşların çoğu, 

mikrofon uzatan TV muhabirine; “ Başbakanımız 

oy kullanmamızı istedi biz de umreyi yarıda 

kestik veya hocamız referandumda oy kullanmak 

umreden daha sevaptır ve vaciptir dedi erken 

döndük” dediler.  

Bunu söyleyen hoca; referandumda oy 

kullanmanın, Umreden daha sevap olduğunu 

nereden çıkarıyor?  ÂLİ İMRAN suresi 78nci ayeti 

tekrar hatırlayalım: “ Onlardan bir zümre vardır, 

aslında Kitap’tan olmayan bir şeyi siz Kitap’tan 

sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler” 

diyordu. Bunu yapan hoca, bunları bilmiyor mu? 

Bal gibi biliyordur. Ama gırtlağına kadar siyasetin 

pisliğine batmıştır. 

 

Ev temizliğine gelen yardımcı hanım; “ Cuma 

günleri, dini ev sohbetleri düzenleyen molla 

abla, laiklerin İslam düşmanı olduğunu söyledi, 

biz de oyumuzu ona göre kullandık” dedi. 

Yüce Rabbimiz “kullarının imanını yargılama 

hakkını sevgili peygamberine bile vermemişken” 

bu hanım “laiklerin İslam düşmanı olduğunu” 

söylemeye nasıl cüret ediyor? 
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Hatırlayalım, Fetullah Gülen, referandum 

öncesinde; “Değil sadece kadını erkeğiyle, çoluğu 

çocuğuyla ve dünyanın dört bir yanına dağılmışıyla 

hayatta olan insanları, imkân olsa mezardakileri 

bile kaldırarak o referandumda 'Evet' oyu 

kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın” 

diyerek, müritlerine çağrıda bulundu.  

Allah aşkına, bu ne demek? Milyarlarca dolarlık 

sermayeyi yönlendiren cemaatinde, gerekirse 

ölülere bile sahte oy kullandırın algısı 

oluşturmuyor mu? Nitekim referandumdan sonra, 

mezarlıktaki ölülerin bile seçmen kütüklerine 

kaydettirildiklerini televizyonlardan, belgeleriyle 

birlikte seyretmedik mi? 

Din adamı geçinen birisi, her yöne çekilebilecek 

böyle bir çağrıyı nasıl yapar ve  “ Yüce Rabbimizin 

kullarının, kendi akıllarını işletmesinin önüne” 

ipotek koyar? 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; “Dindar 

ve kindar gençlik yetiştireceğiz” diyor. 

Şimdi düşünün; söz konusu dindar gençlik 

neye ve kime karşı kin duyacaktır. 

Hatırlayın, Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan; “Hem laik, hem Müslüman 

olunmaz. Ya Müslüman olacaksın, ya laik. 

İkisi bir arada olunca ters mıknatıslanma 

yapar. Mümkün değil, ikisi bir arada 

olmaz” diyordu. Yetiştirilecek dindar 

gençlik, muhtemelen işte bu laikliğe ve 

laiklik taraftarlarına, yani laik Türkiye 

Cumhuriyetine kin duyacaktır. 

Böylece, “ Yüce Rabbimiz kullarının imanını yargılama hakkını aziz 

Peygamberimize bile vermemesine rağmen”  Recep Tayyip Erdoğan, laiklik 
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taraftarlarının imanını yargılıyor ve onların Müslüman olamayacakları 

yargısına varıyor.  

Yine hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık 1997 günü Siirt’te halka 

hitaben bir konuşma yaptı ve konuşmanın sonunda da şu şiiri okudu; 

“Minareler süngü, kubbeler miğfer 

 

Camiler kışlamız, müminler asker 

 

Bu ilahi ordu dinimi bekler 

 

Allahu Ekber, Allahu Ekber.”  

Siirt’te yaptığı konuşma nedeniyle Erdoğan hakkında dava açıldı ve “Halkı kin 

ve nefrete yönlendirdiği” gerekçesiyle hüküm giydi. Sonra bu cezası affedildi. 

Şimdi; “Bu ülkede, Ziya Gökalp’ın bir şiirini okudum diye hapse girdim” 

iddiasında bulunarak siyasi rant devşirmeğe çalışıyor.  Hâlbuki: 

a. Yaptığı konuşmada “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği için” ceza 

almıştı. 

b.  Ziya Gökalp’ın “Asker Duası” isimli şiiri değiştirilerek, şiirde olmayan 

“Süngü, miğfer ve kışla kelimeleri montajlanmıştı.  

Dini siyasete alet etmek, bu 

kadarla da kalmıyor. Allah 

aşkına şu rezilliğe bakın:  

AKP Kırklareli İl Başkanı 

Hüsmen Ağa Terkin’in; 

Hz. Muhammed’in kimlik 

kartını çıkarıp, 

vatandaşlara dağıttığı 

belirlendi. AKP amblemli 

kimlik kartında, Hz. 

Muhammed’in çocukları 

arasında “Tayyip” ismi 

de yer aldı. 
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Din tüccarı tilkiler; Halkımızın ırz ve namusuna da sarkıntılık etmekten 

çekinmiyor. Örneğin: 

Hatırlayalım; Televizyon ekranlarını dolap beygiri gibi 

dolaşarak, onu bunu dinsizlikle karalayan ve köşe 

yazılarında din, iman, Allah ve Peygamber adını 

dilinden düşürmeyen 77 yaşındaki meşhur bir 

yazarın; Bursa’da, 2008 yılının Nisan ayında 14 

yaşındaki B.Ç. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda 

bulunduğu ortaya çıktı ve tutuklandı. Bu adam, 

utanmadan ve arlanmadan “Benimle yatan fahişe 

olmaz” diyor. 

Ayrıca; “İslam devletinin biran önce kurulmasını” 

istiyor. Çünkü tecavüzüne “İmam nikâhı yaptım” 

kılıfını geçirecek. 

Nitekim Müslümanlığı hiç kimseye bırakmayan 

sahtekâr takımından hiç kimse bu rezilliği kınamadığı 

gibi, üstüne üstlük “Belki imam nikâhı kıymıştır” 

diyerek, utanmadan arlanmadan tecavüze dini kılıf 

uydurmaya kalktılar. 

Bursa’da da“Kırklar Dergâhı" denilen bir 

evde 47 yaşındaki bir şeyhin, müritleriyle 

cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı ve 

tutuklanarak cezaevine kondu. 

Söz konusu şeyh mahkemede; "Ben 
müritlerimle ilişkiye girmem, müritlerim zikir 
sırasında cezbelendiğinden dolayı benimle 
cinsel ilişkiye girerler. Benim pir olarak 
cezbelenen müridim ile istediği zamanda 
cinsel ilişkiye girmek istemiyorum deme gibi 
bir durumum yoktur. Ben bu müridim ile 
ilişkiye girmezsem, mürit zikir durumundan 
dolayı yanmaya başlıyor, iş ve gücünden 
kesiliyor ve deli durumuna geliyor" dedi. 

Tarih, zaman ve yer belirterek, size bunlar gibi yüzlerce örnek verebilirim. 
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Aklınız, mantığınız ve vicdanınız alıyor mu? Şeyhin kucağına oturarak cennete 
gideceğini ve şeyhin kollarından tutup cennete sokacağını zannedenler; 
oylarını da verir, paralarını da verir ve şeyhinin kucağına da oturur. 

Sakın bana hiç kimse: “Bunlar, istisnai örnekler” demesin. Gazetelerin 
arşivleri ortada duruyor. Girin arşivlere bakın yüzlerce örnek bulacaksınız. 

Eğer, bu ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını istiyorsak; öncelikle 
güzelim dinimizi, bu din tüccarı ahlaksız tilkilerden temizlememiz 
gerekmektedir. 

Ey millet, dikkat edin. Bu din tüccarı tilkiler, Yüce Rabbimizin emirlerine aykırı 
olarak: 

 

a. Dinimizi, siyasetin pisliklerine alet ederek güç 
devşiriyorlar. 

b. Ağızlarını; Din, iman, Allah ve Peygamber adıyla 
eğip bükerek, alın teriyle kazandığınız paralarınızı 
çalıyorlar. 

c. Kadınları evlere kapatıp, kuluçka makinesine 
dönüştürmeye ve onları köleleştirmeye uğraşıyorlar. 

d. Kadınlarımızın ırzına ve namusuna bile 
tasallutta bulunuyorlar. 

e. Biat kültürünü yerleştirerek, insanlarımızı; 
Okumayan, düşünmeyen, sorgulamayan ve 
eleştirmeyen kuklalar haline getirmeye çalışıyorlar. 

f. En kötüsü de sizi kendi şirklerine ortak edip 
günaha sokuyorlar. 

g. Unutmayın; “Tilkimin sermayesi tavuğun 
aptallığıdır.” 

Tekrar hatırlatıyorum: 

a. Yüce Rabbimiz; “Allah’tan başka herhangi birisini veli edinmeyi ve biz 
onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz demeyi ve kulluk 
etmeyi” kesinlikle yasaklamıştır. 

b. Yüce Rabbimiz; “Kuranda olmayan bir şeyi, sanki Allah kelamıymış gibi 
millete yutturmayı ve din üzerinden siyasi, ekonomik ve her türlü çıkar 
sağlamayı” yasaklamıştır. Bu nedenle, ağızlarını; Din, iman, Allah ve 



16 
 

Peygamber adıyla eğip bükerek oy, para veya herhangi bir istekte 
bulunanlardan uzak durmalı, bu gibi din tüccarı tilkilere pirim 
vermemeliyiz.  

c. Yüce Rabbimiz; “Kullarının imanını yargılama hak ve yetkisini, sevgili 
Peygamberimize bile vermemiştir.” Bu nedenle; Gazete köşelerinde, 
televizyonlarda, camilerde ve ev sohbetlerinde, insanların imanlarını 
yargılayan ve din düşmanı olmakla itham eden soysuzlara tepki 
göstererek hadlerini bildirmeliyiz. 

d. “İslam dininde ruhban sınıfı yoktur. Hiç kimse, Allah ile kul arasında 
aracılık yapamaz. Hiç kimse bizi kolumuzdan tutup cennete 
götüremez.” Bu gibi vaatlerde bulunanlar, din maskesi takmış 
sahtekârlardır. 

e. Eğer, bu ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını istiyorsak; 

4) Öncelikle, ağızlarını; Din, iman, Allah ve Peygamber adıyla eğip 
bükerek istekte bulunanlara karşı uyanık olmalıyız.  

5) Güzelim dinimizi, bu din tüccarı ahlaksız tilkilerden 
temizlemeliyiz. 

f. Yüce Rabbimiz; Enfâl Suresi 22nci Ayette, Müminûn Suresi 80nci Ayette, 
En’am Suresi 32nci Ayette ve Yûnus Suresi 100ncü Ayette “Aklımızı 
kullanmamızı emrediyor.”  

Allah’ın kullarına bahşettiği ve kullanmamızı emrettiği aklımızı, nasıl 
olurda bir Müslüman olarak şeyhe, hoca efendiye ve din tüccarı tilkilere 
emanet ederiz?  

Unutmayalım, Yüce Rabbimiz; “…yeryüzünde debelenenlerin Allah 
katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır dilsizlerdir… Allah, pisliği, 
aklını kullanmayanlar üzerine bırakır” diyor. 

g. Beled Suresi 12nci ve 13ncü Ayetler; “Sarp yokuşun ne olduğunu sana 
bildiren nedir? Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o” diyor. 

Yüce Rabbimizin bu emrine rağmen biz Müslümanlar, nasıl olur da din 
tüccarı tilkilerin yarattığı biat kültürünün esiri oluruz?  

h. Yüce Rabbimiz; “Kuranda olmayan bir şeyi, sanki Allah kelamıymış gibi 
millete yutturmayı ve din üzerinden siyasi, ekonomik ve her türlü çıkar 
sağlamayı yasaklamıştır.” 
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Yüce Rabbimizin bu emrine rağmen biz Müslümanlar, nasıl olur da 
dinimizi siyasete ve ekonomik çıkarlara alet eden din tüccarı tilkilere 
kanarız? 

h. Bizler; “Hayatta en hakiki yol gösterici akıldır ve bilimdir. Özgürlük ve 
bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir neslin çocukları ve 
torunlarıyız. 

Nasıl oldu da bizler; Aklımızı, mantığımızı ve vicdanımızı din tüccarı 
tilkilerin yarattığı biat kültürünün kulu ve kölesi haline getirdik?  

Nasıl oldu da bizler; “Şeyhin ve hoca efendinin kucağına oturarak 
cennete gideceğimize” inandırıldık?  

Ne oldu bizlere? 

i.  Yüce Rabbimiz, A'raf Suresi 179ncu Ayette; “And olsun ki, cehennem 
için de birçok cin ve insan yarattık; onların kalpleri vardır ama 
anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler; kulakları vardır ama 
işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha sapıktırlar. İşte bunlar 
gafillerdir” diyor. 

Ey millet gözünü aç ve uyan artık. Bizleri; Kalpleri var ama anlamaz, 
gözleri var ama görmez; kulakları var ama işitmez hayvanlar, sapıklar ve 
gafiller haline dönüştürmeye çalışanlardan kendini koru. 

Ömer Hayyam 800 küsur yıl önce, sanki bugünleri görerek şunları yazmış; 

Sen sofusun hep dinden dem vurursun 

Bana da sapık dinsiz der durursun 

Peki, ben ne görünüyorsam o'yum 

YA SEN NE GÖRÜNÜYORSAN O'MUSUN? 

İçin temiz olmadıktan sonra 

Hacı hoca olmuşsun kaç para 

Hırka, tespih, post, seccade güzel 

Ama TANRI KANAR MI BUNLARA? 

Okumanız ve paylaşmanız dileğiyle selam ve saygılar sunarım. 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 
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hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizin sorunlarıyla ilgili çeşitli konulardaki görüş ve analizleri 

okumak ve yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenler, aşağıdaki linkten 

ulaşabilirler: 

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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