
EY MANEVİYATI VE İRFANI NOKSAN İZMİRLİLER, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 

ASLINDA SİZLERİ ÖVÜYORMUŞ. 

 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 

İzmir’de din görevlilerine hitaben yaptığı 

konuşmada; kentin manevi hayatını din 

görevlileriyle yeniden ayağa kaldıracaklarını ve işe 

ehil bir kişiyi şehre müftü olarak atadıklarını 

belirterek: 

“İzmir'in farklı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var. 

Öyle olduğu için irfan geleneğinden geçmiş birinin İzmir’e müftü olarak 

atanması tesadüf değildir” dedi. 

Neymiş; İzmir’in manevi hayatı, sanki yerlerde sürünüyormuş da, beyefendi 

yeniden ayağa kaldıracakmış. 

Neymiş; İzmir’in dindarlığının irfan geleneğine ihtiyacı varmış. 

Neymiş; Büyük Türkçe Sözlüğe göre irfan; Bilme, anlama, sezme, kültür ve 

Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü olduğuna göre, demek ki İzmirliler 

bilmez, anlamaz, sezmez, kültürsüz ve tasavvufta evrenin sırlarını bilme 

gücünden noksan insanlarmış. 

Pekiyi ama Diyanet İşleri Başkanı bu noksanlıkları nasıl tespit etmiş?  

Çünkü bunlar; bilme, anlama, sezme ve evrenin sırlarını bilme gücüne sahip o 

kadar mübarek insanlar ki, Kuran’ı Kerim’de olmayan şeyleri de biliyorlar. 

Hâlbuki Kuran’ı Kerim’de Yüce Rabbimiz: 

Nisa suresi 116ncı, Nisa suresi 48nci, Kehf suresi 26ncı, Şûra suresi 21nci, 
Zümer suresi 65nci, En’am suresi 117nci ve Tîn suresi 8nci ayetlere göre;  
 
“…Allah kendisine ortak (şirk) koşulmasını asla affetmez ve o hükmüne hiç 
kimseyi ortak etmez” diyor. 
 
Ayrıca Mâide suresi 99ncu, Ra’d suresi 40ncı, Ankebût suresi 18nci, Nahl 
suresi 35nci, Şûra suresi 48nci, En’an suresi 107nci, Yûnus suresi 49ncu, A’raf 
suresi 6ncı ve Sâd suresi 86ncı ayetlere göre ise; 
  



“…resule düşen, açık bir tebliğden başka bir şey değildir.” Ve yüce Allah 

Peygamberimize “…o halde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer” 

demek suretiyle ; “kullarının imanını yargılama hakkını sevgili peygamberine 

bile vermemiştir.” 

Diyanet İşleri Başkanı belki benim Türkçemi anlamayabilir diye, Rad suresinin 

40ncı ayetinin Arapçasını ve Türkçe mealini kendisine sunuyorum: 

 

Bu ayette; Yüce Rabbimiz, Aziz Peygamberimize hitaben: 

“Ya onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz yahut da seni 

vefat ettiririz. O halde tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer” diyor. 

 Bu ayetlere göre; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şirke 

girmektedir. Yüce Rabbimizin, Aziz Peygamberimize bile vermediği “Kullarının 

imanını yargılama” hakkını ve cüretini, Diyanet İşleri Başkanı sanki Allah’la 

ortakmış gibi kendisinde görerek, İzmirlilerin imanını yargılamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in sözlerinin medyada 

eleştirilmesi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı özetle şu açıklamayı yaparak: 

“…Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlık hizmetlerinin sürdürülmesinde, genellikle 

İzmir’in ihmal edildiğine işaret etmiş, bu hususta duyduğu mahcubiyeti dile 

getirmiştir. Aynı çerçevede; İslam kültür geleneğinin en önemli kavramları 

arasında yer alan irfana da atıfta bulunarak, İzmir gibi çok kültürlü, çok 

boyutlu ilgi, bilgi ve duyarlılık eksenlerine sahip müstesna bir şehirde bu 

çeşitliliği kuşatacak yegâne dilin, irfani bir perspektif olacağını vurgulamıştır. 

Hal böyleyken, bugün bazı medya organlarına yansıyan söz konusu haberin, 

akıl ve izan ölçüleri içinde kabul edilebilmesi mümkün değildir” diyor. 

 Ayrıca, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da: 

“Mehmet Görmez'in İzmir'deki konuşmasına dikkatli 

bakıldığında İzmirlileri öven bir konuşma olduğunun 

görüleceğini belirtiyor… Büyük bir çarpıtma söz 

konusu” diyor. 



 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 

de;"Bazı cahil cühelalar Mehmet Görmez'e saldırıyor. 

Çok samimi bir din bilginidir" diyor ve "İrfan 

geleneğine ihtiyacı var” sözünden dolayı Mehmet 

Görmez'e saldırılıyorlar. Asıl cümleyi okuyayım 

“İzmir'in daha barışçı bir dindarlığı var. Bu dindarlığın 

irfana ihtiyacı var demek istedi”  diyor Hüseyin Çelik.  

Demek ki neymiş; Bizim gibi cahil cühelalar Mehmet Görmez’in sözlerini 

anlayamadıkları için, her şeyi bilen ve anlayan akil adam Hüseyin Çelik efendi, 

bizim için tercüme ediyor ve “İzmir'in daha barışçı bir dindarlığı var. Bu 

dindarlığın irfana ihtiyacı var demek istedi” açıklamasını yapıyor.   

Şimdi bu açıklamaların üzerine, 

bir de Başbakan’ın söylediği  

“Gâvur İzmir” lafını ekleyin. 

Bu açıklamalara göre, demek ki ben; “Maneviyatı yerlerde sürünen, manevi 

hayatı din görevlileri vasıtasıyla yeniden ayağa kaldırılması gereken, bilme, 

anlama, sezme, kültür ve Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü olmayan ve 

üstüne üstlük akıl ve izandan yoksun ve aslında İzmirlileri öven bir konuşmayı 

bile anlamayıp çarpıtan cahil cühela gâvur bir İzmirli oluyorum.” 

Belki bu mübarek adamların söyledikleri doğrudur. Madem öyle, Yeri 
gelmişken, burada sizlere kısa bir hikâye anlatayım; 

Anadolu’da bir genç, ülkenin en derin hocalarından ders alır.  

Bir gün Hocaları; “Oğlum, sen artık kemale erdin. Bizim sana öğretecek bir 
şeyimiz kalmadı” diyerek genci uğurlarlar. 

Söz konusu genç eve gelir ve Babasına; “ Bağdat’ta çok derin bir hocanın 
olduğunu duydum. Ben gidip o hocadan da ders alacağım” der. 

Babası da; “Bak oğlum, sen din konusunda iyice olgunlaştın. Bana kalırsa sen, 
biraz da ilmi siyasa (siyaset ilmi) tahsil etsen, daha iyi olur” tavsiyesinde 
bulunur. 

Genç, babasını dinlemez ve Bağdat’a gitmek üzere yola çıkar. Bir Cuma günü, 
yolu bir köye düşer. Cuma namazını kılmak için camiye girer. 



Cami hocası; Yalan yanlış vaaz vermektedir. Genç dayanamaz ve ayağa 
kalkarak; 

“Ey hoca, bu söylediklerinin hiçbirisi Kuran’da yok. Sen yalan yanlış şeyler 
söylüyorsun. Şirke giriyorsun ve sana inanan cemaati de şirkine ortak 
ediyorsun” der. 

Bunun üzerine hoca; “Ey cemaati Müslim’in, paralayın şu zındığı” der.  

Bunun üzerine cemaat, genci bir güzel döver ve üstünü başını parçalarlar. 

Genç, perişan bir vaziyette evine döner. Babasının sözünü dinler ve ilmi siyasa 
tahsil eder. 

Bir müddet sonra, Bağdat’a gitmek için tekrar yola çıkar. Bir Cuma günü, yolu 
tekrar aynı köye düşer. Cuma namazını kılmak için camiye girer, yine ayni 
hoca yalan yanlış vaaz vermektedir. 

Genç ayağa kalkar ve cemaate döner; “Ey cemaati Müslim’in, bu hoca öyle 
mübarek bir hoca ki, Kuran’da olmayan şeyleri bile biliyor. Bu hocanın 
elbisesinden bir parça, saçından ve sakalından bir kıl kopararak evine 
götürenin evi bereketle dolar, dert yüzü görmezsiniz, yoksulluk çekmezsiniz 
ve doğrudan cennete gidersiniz” der. 

Bunun üzerine cemaat; hocanın üzerine çullanır. Elbisesinden bir parça 
yırtanlar, saçından ve sakalından kıl koparanlar evlerine koşarlar. 

Hoca, perişan vaziyette yatarken gence bakar ve “Anlaşılan sen ilmi siyasa 
tahsil etmişsin” der. 

Eskilerin deyimiyle “ Kıssadan Hisse” yani bu hikâyeden çıkarılacak dersler: 

1. Her hacının, hocanın ve şeyhin söylediklerine gözü kapalı inanmayalım. 
Kuran’ı Kerim’e uygun olup olmadığını araştıralım. Yalan yanlış vaaz 
verenlere tepki gösterelim. 

2. Ağızlarını din, iman Allah ve Peygamber adıyla eğip bükerek, siyasetçi 
ağzıyla konuşanların söylediklerine de pirim vermeyelim. 

Sonuç olarak:  

Rahmetli Osman Bölükbaşı’nın; ‘‘Hayatım boyunca bütün sektörleri tetkik 
ettim. En kârlısının din ticareti olduğunu gördüm’’ dediği gibi, din ticareti 
yapıyorlar. Hatta benim güzelim İslam dinimi; Ağızlarını Allah, Peygamber, din 
ve iman laflarıyla eğip bükerek, kendilerine biat etmeyen, tekerlerine çomak 
sokan kişi, kurum ve şehirleri, dini ve imanı zayıf olmakla itham ediyorlar. 



Büyük bir ihtimalle AKP, önümüzdeki seçimlerde Prof. Dr. Mehmet Görmez’i 
milletvekili adayı göstererek seçtirir ve hatta Diyanetten sorumlu bakan 
yapar.  

800 yıl önce Ömer Hayyam; sanki bu günleri görerek, din tüccarları için şunları 
yazmış: 

İçin temiz olmadıktan sonra  

Hacı hoca olmuşsun kaç para  

Hırka, tespih, post, seccade güzel  

Ama TANRI KANAR MI BUNLARA?  

   

Sen sofusun hep dinden dem vurursun  

Bana da sapık dinsiz der durursun  

Peki, ben ne görünüyorsam O'yum  

YA SEN NE GÖRÜNÜYORSAN O'MUSUN?  

Selam ve saygılarımla… 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 
yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 
önerilir. 
 
http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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