FETÖ DARBE GİRİŞİMİNDEN DERS ÇIKATILMALI, TARİKAT VE CEMAATLER
ŞEFFAFLAŞTIRILMALIDIR.

Devletin en büyük hatası, din eğitimini
tarikat ve cemaatlere bırakmış olmasıdır.

Siyasi partiler, çeşitli cemaat veya
tarikatların oyunu almak için bir şekilde
ilişkiye girmiştir.

Tarikat ve cemaatler devlete sızdıkları zaman güçleri, ülke dışına taşacak
şekilde genişlemektedir. Bakın bunlar dış ülkelerde lobi faaliyetleri yürütecek
kadar güçlenmiştir.
Bir örgüt dışa açıksa kontrol edemezsiniz. Tarikat ve cemaatler bu ülkenin
gerçeğidir diye göz yumarsanız, örneğin İŞİD’in Türkiye’de hatırı sayılı ölçüde
tabanının olduğunu görürsünüz.
Cemaat ve tarikatlara “BUNLAR MÜSLÜMAN, BUNLARDAN ZARAR GELMEZ”
anlayışıyla Siyasal İslam’a yol verirseniz, tarihin en kanlı darbesiyle
karşılaşırsınız.

İstanbul’da gıyabi namaz kılıyorlar,
okulları var, mahalleleri var.
Sıkıştığınız zaman; Bunlar Müslüman
değil diye işin içinden sıyrılamazsınız.
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Bu nedenle dindarlık üzerinden siyaset yaparsanız, İŞİD gibi örgütler sizden
daha dindar olduğunu iddia ederek sizin tabanınızı elinizden alabilir.
Tabanınızı kaptırmamak için göz yumarsanız bu gibi örgütleri güçlendirirsiniz.
Hayatın normal akışı içinde; bir cemaatin oy potansiyeli varsa, siyasetçi ilişki
kurar, milletvekili kontenjanı da verir. Milletvekili olan bir tarikat mensubu
bakan olursa, o bakanlığı kendi tarikat mensuplarıyla doldurur.
Bu nedenle; Bazı siyasiler, tarikatları ve cemaatleri meşrulaştırmaya
çalışıyorlar.
Devlet; Eğitimi ve çocuklarımızı, tarikat ve
cemaatlerin okullarına, yurtlarına ve
vakıflarına terk edemez. Çocuklarımızın
beyinlerinin, tarikat ve cemaatler
tarafından yıkanmazına izin veremez.

Devlet kontrolündeki çağdaş eğitim, tek tip
insan yetiştirmek değildir. Aklını kullanan ve
sorgulayan insan yetiştirmektir. Milli Eğitim
Bakanlığının asli görevi budur.

Ayrıca; Tarikat ve cemaatler hukuki bir şekilde devlet denetimi altına alınmalı
ve mali açıdan gelir ve giderleri kontrol edilebilecek şekilde şeffaflaşmaları
sağlanmalıdır. Aslında, tarikat ve cemaatler siyasete ve ticarete
bulaşmamalıdır.
Devlet görevlerine ve kadrolarına atamalarda; din, mezhep, tarikat, cemaat
ve etnik aidiyete bakılmadan “LİYAKAT” esasına göre atama yapılmalıdır.
Yani, iş ehline verilmelidir. Zaten;
NİSA SURESİ 58NCİ AYET: “Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil
olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle
2

hükmetmenizi emrediyor…” diyor. Hem dindarlık taslayacaksın ve hem de
Allah’ın emrine aykırı olarak işi EHLİNE vermeyip yandaşa vereceksin. Bu
dindarlık değil “Din tüccarlığıdır.”
Hâlâ, televizyonlarda ve gazetelerde tarikat ve cemaatleri meşrulaştırmaya
çalışan siyasiler, gazeteciler ve akademisyenler var. Öyle anlaşılıyor ki FETÖ
darbesinden hiç ders almamışız.
Bu tarikat ve cemaat sever tayfası; Tarikat ve cemaatlere en ufak bir laf
edenleri, hemen din düşmanı olmakla damgalamaya çalışıyorlar. Hâlbuki
a. İslam Dininde; Tarikat ve cemaatler yoktur. ŞÛRA SURESİ 13ncü ayet : “
…Dini dosdoğru tutun, onda bölünüp fırkalara ayrılmayın…”
demektedir.
ENAM SURESİ 159ncu ayet de : “Dinlerini parça parça edip fırkalara,
hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların
işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir”
diyerek Müslümanları uyarmaktadır.

b. İslam Dininde; Tarikat şeyhlerini veya hoca efendilerini kutsamak ve
veli edinmek yoktur. Hiçbir tarikat şeyhi veya hoca efendisi, bir insanı
Allah’a yaklaştıramaz. Buna inananlar şirke girmektedir.
Nitekim ZÜMER SURESİ 3ncü ayet : “ 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” demektedir.

Yüce Rabbimizin açık emirlerine ve uyarılarına rağmen bazı siyasiler,
televizyon kuşları, din tüccarları ve köşe yazarları, hâlâ tarikat ve cemaatleri
kutsayıp savunuyor ve şeyhler ile hoca efendilerinin ayaklarına kapanıp yüz
sürüyorlarsa;
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“Bugün FETÖ darbesini konuşuyoruz, yarın ise başka bir tarikat veya cemaatin
daha kanlı bir darbesini konuşmak zorunda kalacağız” demektir.
UYAN TÜRKİYE…
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