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YAVUZ KÖKTAŞ’LA ALİ DEĞERMENCİ1 ARASINDA GEÇEN 

POLEMİK 

 

İstiklal Gazetesi yazarlarından araştırmacı ve İslami İlimler Uzmanı Ali 

Değermenci hoca, 16.02.2022 tarihinde, “DİN TAHRİPÇİLERİNİN 

TÜRKİYE’YE SIZDIĞI KANALLAR” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Söz konusu 

yazıyı Şükrü Yaşar bey de FACEBOOK hesabında yayınlamış.  

 

İşbu hesapta yer alan Ali Değermenci yazısı altına Prof. Dr. Yavuz 

Köktaş, kendisi yazıda hiç konu edilmediği halde Ali Değermenci hoca’ya ağır 

ithamlar yönelten uzun bir yorum eklemiş.  

 

Ali Değermenci hoca da bu ithamlara cevap olarak, Şükrü Yaşar bey’in 

hesabındaki bu yazı ve yoruma ilişkin uzun bir yazıyı yorumlara eklemiş.  

 

Biz de bu dosyada bu üç yazıyı, hiçbir ilave, eksiltme yapmadan, herhangi 

bir yoruma da yer vermeden, meselenin ve tarafların meramının kamuoyu 

tarafından objektif olarak anlaşılabilmesi için sırasıyla ve linkleriyle birlikte, 

kopyalamak suretiyle aşağıda bir araya getiriyoruz. 

 

I- ALİ DEĞERMENCİ HOCA’NIN YAZISI 

 

Ali Değermenci hoca’nın, https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/din-

tahripcilerinin-turkiyeye-sizdigi-kanallar/672840 linkinde yer alan 16 Şubat 2022 

tarihli yazısına hiç dokunmadan aşağıya alıyoruz: 
 

“ 

Ali Değermenci 
Tüm Yazıları 

 

DİN TAHRİPÇİLERİNİN TÜRKİYE’YE SIZDIĞI KANALLAR 

“Kuran’ı Anlamak İstemeyenler” başlıklı bir evvelki yazımızda, yüce dinimize, 

mukaddesatımıza yönelik tahrif ve tahrip hareketlerinin daha ziyade dış kaynaklı 

olduğunu, birtakım kanallar vasıtasıyla Türkiye’ye sızdığını; batılı müsteşriklerin, siyasî 

 
1 Hoca’nın orijinal Soyadı bu şekildedir. 
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ve askerî faaliyetlerle koordineli bir şekilde dinî ve kültürel işgal planları yürüttüklerini 

anlatmıştık. 

Bu yazıyı paylaş    33268 Defa Okundu  

“Kuran’ı Anlamak İstemeyenler” başlıklı bir evvelki yazımızda, yüce dinimize, 
mukaddesatımıza yönelik tahrif ve tahrip hareketlerinin daha ziyade dış kaynaklı 
olduğunu, birtakım kanallar vasıtasıyla Türkiye’ye sızdığını; batılı müsteşriklerin, siyasî 
ve askerî faaliyetlerle koordineli bir şekilde dinî ve kültürel işgal planları yürüttüklerini 
anlatmıştık. 

Müsteşriklerin yürüttükleri bu dinî ve kültürel işgal faaliyetlerine iki de örnek vermiştik. 
Bunlardan biri İngilizler eliyle Hindistan’da Gulam Ahmed öncülüğünde başlayan, sünnet 
ve hadisler üzerinden Hz. Peygamberin (s.a.v.) dışlanması anlamına gelen, 
Hindistan’dan Mısır’a, Mısır’dan da “Kuran bize yeter” sloganıyla Türkiye’ye 
sıçrayan Kurancılık ideolojisi idi. 

Diğeri de benzer bir şekilde sünnet ve hadisler üzerinde şüphe ve şaibe oluşturmayı 
hedefleyen Macar Yahudilerinden Goldziher ve Alman Yahudilerinden 
Schacht’tın başını çektiği proje idi. Bu projelerin Türkiye’ye nasıl taşındığını 
anlatacağımızı vadetmiştik. 

Bu yazımızda bu konuya giriş sadedinde genel bir çerçeve çizmeye, tabiri caizse bir yol 
haritası çıkarmaya çalışacağız. Müteakip yazılarımızda da inşallah çizdiğimiz bu 
çerçevenin içini müdellel bir şekilde dolduracağız. 

Bu konuda teşhis ve tespitle iktifayı yeterli bulmuyoruz. Teşhis ve tespit, tahrifatçıların 
tanıtılması hususunda büyük bir hizmet olmakla birlikte, ilmî bir alt yapısı olmayan 
insanımızı menfi tesirlerden korumak adına, söz konusu tahrifatçıların nerede hangi 
yanlışı yaptıklarını kısa da olsa izah etmeyi de zaruri görüyoruz. Bu niyet ve gayretimiz, 
onlara daha geniş cevap vermek isteyenlere de bir saha açacaktır diye ümit ediyoruz. 

Dikkat edilirse son zamanlarda yaşanan hadiselere bağlı olarak insanımızın zihninde ve 
dilinde şöyle bir soru ve endişe peyda olmuş durumdadır: 

“Bu hocalara, ilahiyatçılara ne oluyor? Niçin bunlar 14 asırdır bilinen gerçekleri ters 
yüz etmeye çalışıyorlar? Neden her kafadan bir ses çıkıyor? Neden hemen her gün ot 
biter gibi sağdan soldan, doğudan batıdan çıkan birileri sürekli olarak dinî 
değerlerimize saldırıyor? Bu işin sonu nereye varacak?” 

Evet, insanımız ciddi endişe içindedir. 

Elbette ki istikameti düzgün, güzide ilim adamlarımızı, onların Allah için olan gayretlerini 
takdir ediyor ve kendilerini burada bahsettiğimiz türden ilahiyatçı – hoca takımından 
tenzih ediyoruz. 

Tahrifatçıların Türkiye’ye sızma kanallarını müdellel bir şekilde anlattığımızda “Bu 
hocalara (!) ne oluyor?” sorusu da cevabını bulmuş olacak; bunun kendiliğinden gelişen 
doğal bir süreç olmadığı anlaşılacaktır.  

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/din-tahripcilerinin-turkiyeye-sizdigi-kanallar/672840
https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/din-tahripcilerinin-turkiyeye-sizdigi-kanallar/672840


3 
 

I- ÖNEMLİ İKİ HUSUS 

Şu iki hususun altını önemle çizmek isteriz: 

Bir: Bu sahadaki yazılarımız tamamen delile ve kaynaklara dayalı olacaktır. Bizim hiç 
kimseyle şahsî bir husumetimiz yahut alıp veremediğimiz yoktur. Endişemiz yüce 
dinimizin asliyet ve safiyetinin; tabiatıyla da ebedi hayatımızın korunmasıdır. Konular 
incelenirken, daima bahsi geçen şahısların sözleri, yazıları, kitapları ve faaliyetleri 
esas alınacaktır. Asla itham, iftira, karalama, yalan, saptırma ve haksızlığa 
başvurulmayacaktır. Meseleler ilmî ve fikrî çerçevede değerlendirilecektir. 

İki: Bu konuları mütalaa ederken sık kullanacağımız bazı kavramları da kısaca 
tanımlamak isteriz: 

Tahrif, bir metin üzerinde ise kalemle aslını değiştirme; anlatımda ise bilerek yanlış 
aktarma, değiştirme, bozma demektir. Bunu yapana tahrifatçı denir. 

Tahrip kırıp dökmek, harap etmek, zarar vermek, yıkmak demektir. 

Reform, ıslah etmek, bozulmuş bir şeyi düzelterek eski doğru haline getirmek 
demektir. 

Dinde reform, dinde köklü bir değişikliğe gitmektir. İslam bozulmadığına, 
bozulmayacağına göre, (haşa) bozuk kabul edip ıslah etmeye çalışmanın onu bozmak 
ve yıkmak olacağı açıktır.  

Oryantalist veya müsteşrik kitabî bir tanım olarak din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih 
gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen; Doğu hakkında değer yargıları üreten Batılı ilim 
adamı demektir. Maksatları ilmî faaliyet kisvesi altında İslam ve Müslümanlarla 
mücadele etmektir.  

II- DİN TAHRİPÇİLERİNİN TÜRKİYE’YE SIZDIĞI KANALLAR 

Din tahripçilerinin Türkiye’ye sızdığı başlıca kanallar şunlardır: 

1- Bir önceki yazıda anlatılan ve bu yazının başında özetlenen Hindistan – Mısır - 
Türkiye hattı 

2- Avrupa - Türkiye hattı 

Sünnet - hadis dışlayıcılığı yahut inkârcılığı ve tarihselcilik üzerinden faaliyet gösteren, 
başını Goldziher ve Schacht’tın çektiği bu hattan da aynı şekilde bahsetmiştik. Bu 
projenin ilk olarak Fazlurrahman tarafından sahiplenildiği ve daha sonra bazı 
ilahiyatçılar tarafından Türkiye’ye taşındığı bilinmektedir. Bunlar arasında en etkili olan 
da Mehmet Görmez ve yardımcısı M. Emin Özafşar’dır. Görmez’in kitap isimleri bile 
Fazlurrahman’ınkilere bire bir benzemektedir. Bu husus yeri gelince ortaya 
konacaktır. Mustafa Öztürk, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman, 
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İsrafil Balcı burada isimleri sayılabilecek diğer bazı kişilerdendir. Bunlar ve sebep 
oldukları tahrifatlar da yeri geldiğinde gündem edilecektir. 

Burada yeri gelmişken, bu hattan gelen bir saldırı olarak İtalyan 
müsteşrik Leone Caetani’nin “İslâm Tarihi” adıyla Türkçeye çevrilen bir kitabında 
İslam’a ve Hz. Peygambere (s.a.v.) pek çok iftira attığını, bu iftiralara Büyük İslam 
Tarihi yazarı merhum Asım Köksal Hocanın “Caetani'ye Reddiye” adındaki eseriyle 
cevap verdiğini de eklemek isteriz. 

3- İkinci Mısır - Türkiye hattı 

Bu da yine geçen yazımızda bahsettiğimi masonluğu tescilli, “Üç Sarıklı Şövalye” diye 
bilinen C. Afgani, M. Abduh ve R. Rıza’dan gelen hattır. Bunlardan C. 
Afgani’nin, Renan denen Fransız müsteşrikle beraber çalıştığı, mesela onunla birlikte bir 
dergi çıkardığı bilinmektedir. 

“Üç Sarıklı Şövalye” diye bilinen tahrifatçıların görüşleri maalesef Türkiye’de taraftar 
bulup tefsirlere kadar girmiştir. Mesela komisyon başkanının Hayreddin 
Karaman olduğu Kuran Yolu Tefsiri ve yine Süleyman Ateş’in “Kuran-ı Kerim 
Tefsiri” adlı tefsiri buna örnektir.  Hatta Süleyman Ateş, Yahudi ve Hıristiyanların da 
cennete girebileceği fikrini gayet yüksek perdeden seslendirmiş; bunun için “Cennet 
Kimsenin Tekelinde Değildir” diye makale bile yazmıştır. Ona cevap ise “Cennet 
Müminlerin Tekelindedir” başlıklı makaleyle merhum Haydar Hatipoğlu’ndan gelmiştir. 

Mısırlı bu tahrifatçılardan gelen etkiye bir misal de Mustafa İslamoğlu’nun M. Abduh’un 
Menar Tefsirine olan hayranlığıdır. İslamoğlu bu sözde tefsiri muteber bir kaynak kabul 
edip göklere çıkarmaktadır. Yine o, İslam’a birçok noktada iftira atan, pek çok tahrifata 
imza atan İranlı Şii Ali Şeriati’yi de üstad kabul etmektedir. 

Mısır’da masonluğu tescilli bu üç öncü tahrifatçıdan sonra, otuz kadar daha tahrifatçı 
zuhur etmiş, onlara da merhum Ahmed Davudoğlu “Dini Tamir Davasında Din 
Tahripçileri” adlı kitabıyla cevap vermiştir. 

Bu Mısır - Türkiye hattında daha sonra ortaya çıkan bir tahrifatçı da Ebu 
Zeyd’dir. Kuran’ın Allah kelamı olduğu hususunu tartışmaya açan görüşleriyle bilinen 
bu zındık da ne yazık ki Türkiye’de birçok kişiye tesir etmiştir. Onun “İlahi Hitabın 
Tabiatı” adlı kitabını Türkçeye tercüme eden, Eski İstanbul Müftüsü M. Emin 
Maşalı olmuştur. 

Ebu Zeyd’in fikirleri, katıldığı çeşitli programlarda Eski Diyanet İşleri Başkanı ve 
halen KURAMER’in başındaki kişi olan Ali Bardakoğlu tarafından da desteklenmiştir. 
Keza Frankfurt İlahiyatın başına Ali Bardakoğlu ve yardımcısı Mehmet 
Görmez tarafından tayin edilen Ömer Özsoy’un da Ebu Zeyd’in görüşlerini desteklediği 
bilinmektedir. Bu hususlara ilerleyen yazılarımızda daha detaylı girilecektir. 
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4- Arabistan - Türkiye hattı 

Osmanlının son döneminde Arabistan’da zuhur eden Vehhabilik cereyanının Ehl-i Sünnet 
itikadına ters düşen telakki ve görüşleri de maalesef Türkiye’deki tahrif ve tahribatın 
önemli kanallarından biridir. 

Sonradan Müslüman olduğunu söyleyerek Muhammed Esed adını kullanmaya başlayan, 
Yahudi asıllı Leopold Weıss, “Kuran Mesajı” adlı bir meal - tefsir yazarak çok sayıda 
ayet-i kerimeyi bağlamından çıkarmış ve kötü bir örnek teşkil etmiştir. Tefsir adı verilen 
bu yıkım projesinin detaylarını da daha sonra anlatacağız. Şimdilik şu kadarını belirtelim 
ki M. Esed’in Kuran Mesajı adlı bu tahrifat kumkuması, Türkiye’deki tahrifatçıların önde 
gelenlerinden Mustafa İslamoğlu’nun “Hayat Kitabı Kur’an” adlı sözde tefsirine kaynak 
teşkil etmiştir. Keza İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an” adlı meal tefsirinde de M. Esed’in 
etkisi hâkimdir. 

5- Avrupa – Vatikan - Türkiye hattı 

Misyonerlik faaliyetlerine paralel olarak Vatikan’ın tezgâhladığı, 1962 - 65 yılları arasında 
projelendirilen dinlerarası diyalog bu hatta gelişmiştir. Bu da Türkiye’de önemli bir 
tahrifat kanalıdır. 

Melanetleri ve Türkiye’nin başına açtığı belalarla son dönemde milletçe mücadele 
ettiğimiz F. Gülen ve avanesi; bir dönem Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 
F. Gülen grubunun organize ettiği sayısız toplantıya katılan Mehmet Aydın; “dinlerarası 
diyalog” yerine “kâinat kitabında diyalog” diyerek aynı minval üzere görüşler 
seslendiren Abdulaziz Bayındır burada isimleri sayılabilecek kişiler arasındadır. 

Vatikan dinlerarası diyalog projesini Türkiye’ye büyük ölçüde Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi üzerinden servis etmiştir. Bu fakültedeki tahrifatçı yapılanma Ankara 
Okulu olarak ortaya çıkmıştır. 

Açıkça İslam’da reform fikrini seslendiren Hüseyin Atay, Ankara Okulunun önde gelen 
isimlerindendir. 46 maddede İslam’da reform isteyen bir çalışması vardır; ileride 
açılacaktır. 

Onun tesiriyle yetişen Yaşar Nuri Öztürk, belli bir dönem, dinlerarası diyalogu servis 
eden bir kuruluş olan Moon Tarikatının Türkiye temsilcisi olduğunu bizzat kendisi ifade 
etmiştir. Keza kendi reyine göre 22 ciltlik tefsir yazan Bayraktar Bayraklı da Ankara 
Okulundan Hüseyin Atay vasıtasıyla yetişenler arasındadır. 

Ankara Okulunun önde gelen bir başka mensubu da bazı ayet ve surelerin Kuran’dan 
çıkarılmasını isteyen İlhami Güler’dir. 

Görüşleri Diyanet’e hâkim olan daha birçok şahsın bu ekolden olduğu bilinmektedir; 
bunları da ilerleyen haftalarda açacağız. 

Burada bu Ankara İlahiyatın hangi sebeple kurulduğunu birinci ağızdan anlatan çok 
ibretlik bir anekdota yer vermek isterim. 
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Pek kıymetli hocamız ve dostumuz Prof. Ramazan Ayvallı’nın, geçtiğimiz günlerde 
misafirimiz olarak katıldığı bir toplantıda[1] verdiği ve birinci şahıs olarak bizzat şahit 
olduğu bilgiye göre, Eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Tahsin Banguoğlu, 1 Mayıs 
1968’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Konferans Salonunda fakülte 
öğrencilerine bir konferans vermiş. Ve aynen şunları söylemiş: 

“Biz 1949’da bu fakülteyi İslamiyet’i mihraptan vurmak için açmıştık. Fakat ben tevbe 
ettim. Büyük bir memnuniyetle görüyorum ki sizin gibi çarktan kurtulan gençler de 
yetişmiş...” 

Ramazan Hoca, konuşmasının devamında buradaki hocaların namaz kılmadıklarını, oruç 
tutmadıklarını, dahası İslamiyet’e sövdüklerini anlatıyor. Hatta merhum Esad Coşan 
Hocaefendi, aynı fakültede, hocaların içki içmediği için kendisiyle alay ettiklerini 
ve “Paran yoksa biz ısmarlayalım!” dediklerini Ramazan Hocaya bizzat kendisi 
anlatmış. Muhterem okuyucularımıza içinden küçük bir kesit verdiğimiz Ramazan 
Hocamızın bu sohbetini yazının altındaki linkten dinlemelerini tavsiye ederiz.    

Ankara İlahiyata 1958’de öğrenci olarak giren ve o günden bu güne atmış küsur yıldır 
orada faaliyet gösteren, Mehmet Görmez’in de tez hocası olan M. Said Hatipoğlu da 
ilerleyen yazılarımızda kendisinden bahsedeceğimiz isimlerden biri olacaktır. Ki bu 
şahıs, birçok oryantalistin, özellikle de Goldziher’in tesiri altında kalmış, dine tenkit 
gözüyle bakmayı bir metod olarak benimsemiş, zamanın kabul ve şartlarına göre yeni 
bir din anlayışı ortaya koymak gerektiğini savunan bir kişidir. 

6- ABD - Türkiye hattı 

ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinin dinî ve kültürel ayağı olan Ilımlı İslam projesi de 
Türkiye’ye taşınan tahrif hareketlerinden biridir. Birçok ilahiyatçı bu projenin etkisinde 
kalmış, bilerek veya bilmeyerek buna hizmet etmiş ve etmektedir. İnşallah bunu da 
açacağız. 

7- Özellikle sünnet ve hadislerin devre dışı bırakılmasında etkin bir rol oynayan Rusya 
kökenli Musa Carullah da Türkiye’ye taşınan tahrif hareketlerinde başlı başına bir hat 
sayılabilir. Carullah’ın özellikle M. Görmez üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.   

SONUÇ 

Ana hatlarıyla çizmeye çalıştığımız bu çerçeve içinde bütün mukaddesatımız bir tahrif 
ve tahrip bombardımanına maruz kalmış durumdadır. 

Çizdiğimiz bu çerçeve, önceki satırlarda da ifade ettiğimiz gibi aynı zamanda bundan 
sonraki yazılarımızın yol haritası olacaktır. 

Maksadımız, ortaya koyduğumuz prensiplere sadık kalarak bu çerçeveyi doldurmak, 
yüce dinimize ve necip milletimize yönelen bu tehlikenin ortadan kalkmasına hizmet 
etmektir. Duamız ve temennimiz, felaket halini alan bu yanlışlara şu veya bu şekilde 
bulaşanların bundan vazgeçmeleri, telafi yolları aramaları, Allah’a tevbe edip milletten 
de özür dilemeleridir. 

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/din-tahripcilerinin-turkiyeye-sizdigi-kanallar/672840#_edn1
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 [1]  https://youtu.be/PjfRfP3KO_8  “ 

 

II-YAVUZ KÖKTAŞ’IN ALİ DEĞERMENCİ HOCA’NIN 

YAZISINA TENKİT VE İTHAMLARI 

 

Şükrü Yaşar bey’in, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=1000010

56126166&sfnsn=scwspwa linkinde paylaştığı Ali Değermenci yazısı altında 

Prof. Dr. Yavuz Köktaş’ın paylaştığı yorumu şöyledir: 

https://www.istiklal.com.tr/kose-yazisi/din-tahripcilerinin-turkiyeye-sizdigi-kanallar/672840#_ednref1
https://youtu.be/PjfRfP3KO_8
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=100001056126166&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=100001056126166&sfnsn=scwspwa
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III- ALİ DEĞERMENCİ’NİN, YAVUZ KÖKTAŞ’IN 

İTHAMLARINA CEVABI 

 

Şükrü Yaşar bey’in, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=1000010

56126166&sfnsn=scwspwa linkinde paylaştığı Ali Değermenci yazısı altında, 

Prof. Dr. Yavuz Köktaş’ın tenkidi üzerine Ali Değermenci’ye ait cevap da 

şöyledir: 

 

“YAVUZ KÖKTAŞ’IN TENKİDİNE CEVABIMIZ2 

Muhterem Şükrü YAŞAR Kardeşim, 

Bu yazıyı, Yavuz Köktaş’ın “Din Tahripçilerinin Türkiye’ye Sızdığı 

Kanallar” adlı makalemle ilgili olarak size hitaben yazdığı tenkide cevap 

sadedinde kaleme alıyorum. 

Yavuz Köktaş Bey’i tanımam. İsmini duydum, bazı kitaplarını gördüm. 

İstikameti düzgün bir arkadaş olduğunu biliyordum. Ancak yazımıza dair 

değerlendirmesi beni epey şaşırttı; bunu kendisine hiç yakıştıramadım.  

Neden mi? Çünkü bu yorumda -bilgi noksanlığından kaynaklanmış olacak 

ki- ciddi yanlış ve çelişkilere düşülmüş. 

Keşke bizi arayıp istişare yoluna başvursaydı. Bu çok daha hayırlı olurdu. 

Neyse, nasipte bu şekilde iletişim kurmak varmış.  

Arkadaşımız bizi TGRT grubuna mensup göstererek üslubumuzu tenkit 

ediyor. Hem kendisinin merakını gidermek hem de bu yorumu okuyup bir şekilde 

meseleden haberdar olan kardeşlerimizi doğru bilgiyle tatmin etmek adına birkaç 

kelam etmeyi lüzumlu görüyorum: 

Biz söz konusu yazımızda sadece durum tespiti yaptık; delillere ilerleyen 

yazılarımızda yer vereceğimizi, çizdiğimiz çerçeveyi bu delillerle 

dolduracağımızı yazıda birkaç kere tekrarladık.  Delilsiz konuşmayacağımızı; 

itham, iftira, yalan, hile, saptırma gibi ilim ahlakına yakışmayan yollara 

tevessül etmeyeceğimizi de altını çize çize ekledik. Hal böyleyken asıl itham, bizi 

ithamda bulunmakla suçlamak olsa gerektir.   

Yavuz Bey üslubumuzun yumuşak olmadığından şikâyet ediyor. Eğer 

İslam’ın bidat, tahrifatlar ve bunları yapanlar karşısında takındığı tavrı 

 
2 Ali Değermenci 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=100001056126166&sfnsn=scwspwa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5145622918816195&id=100001056126166&sfnsn=scwspwa
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bilseydi, bizim neden yumuşak bir edayla değil de kesin ve net hatlarla 

konuştuğumuzu anlardı. 

AİDİYETİMİZ 

Onun bizi ilişkilendirmeye çalıştığı TGRT camiasındaki güzide 

kardeşlerimizi sevmekle beraber, bu camiadan olmadığımızı bizi tanıyan dost 

düşman herkes bilir.  

Hangi gruba intisabımız olduğunu merak ediyorsa söyleyeyim:  

Yolumuz ehl-i sünnet ve’l cemaat yoludur. Hanefi - Maturudi çizgideyiz. 

Ehl-i sünnet ve’l cemaat mensubu bütün kardeşlerimiz canımız, ciğerimizdir; 

gözümüzün nurudur. Bidat ve dalalet fırkalarının mensuplarına bakışımız ise 

hidayetlerine dua etmektir. İnancımızın gereği, sapkınlıklara, akaid ihlallerine 

müsamahamız yoktur.  

Beyefendi “yumuşak” bulmasa da, biz duruşumuzdaki ciddiyetten asla 

taviz vermeyeceğiz. Manevi ve milli bir yangının sebeplerine inmek ve koca bir 

milletin gözümüzün önünde akamete doğru sürüklenişini durdurmak adına 

takatimizin yettiği katkıyı yapmak için bu böyle olmak zorundadır. Yazımızda 

adı geçen hiç kimseye şahsî bir husumetimiz yoktur ve olamaz.   

MEHMET GÖRMEZ MESELESİ 

Yavuz Bey yazıda kendisinden bahsedilen şahıslar içinde en ılımlılarının 

Mehmet Görmez olduğunu söyleyerek ona haksızlık yaptığımız mesajını vermeye 

çalışıyor.  

Heyhat! Kendi ifadelerinden öğrendiğimize göre, iki kitabına tenkit 

getirdiği halde hâlâ bu şahsı tanıyamamış olması son derece şaşırtıcıdır. İmkân 

olsa da yüz yüze gelsek, kendisine bir çırpıda Mehmet Görmez’in yirmi büyük 

yanlışını sayarım; hiçbirine itiraz edemez. Bu yanlışların çoğunun akaid ihlali 

olduğunu anlamıştır sanırım. Arkadaşımız, Mehmet Görmez konusunda ya çok 

habersiz ve bilgisiz kalmış ya da onun yaptıklarına göz kırpıyor. Biz hüsnüzan 

ederek birinci ihtimal üzerinde duruyoruz. Vakti gelip de meseleler delilleriyle 

ortaya kondukça arkadaşımızın nasıl mahcup olacağını düşünmek bile 

istemiyorum.  

İŞLER DIŞARIDAN KURGULANMIYORMUŞ… 

Yavuz Bey Türkiye’deki bidat ve tahrifatçıların dışarıyla bir bağlantıları 

olmadığını, eleştirilebilecek bazı fikirlere münferit olarak kapıldıklarını ifade 

ediyor.  
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Doğrusu bu yaklaşımda çok ciddi arızalar var. Bir kere bugün artık bir 

ülkeyle sınırlı kalmış kültür hemen hemen yok gibidir. Dünya adeta küçük bir köy 

haline gelmiş; doğu - batı, kuzey - güney birbirinden etkilenmiştir. Kültürel 

etkileşimin varlığını -hele Türkiye için- göz ardı etmek hiç gerçekçi değildir.   

Kaldı ki M. Görmez yurtdışına çıkışını, oradaki kütüphanelere duyduğu 

hayranlığı, yardımcısı M. Emin Özafşar’la birlikte bavul bavul fotokopi 

toplayarak Türkiye’ye döndüklerini röportajlarında kendisi anlatıyor. Ne 

dersiniz, acaba bu bavullar dolusu fotokopilerde neler yazıyordu?  

Yavuz Bey’in anlamadığı veya anlamak istemediği şey şudur: Bidat ve 

tahrifat için ajanlık görevi almış olmak şart değildir. Bir kimse, bizden 

olmayanların ortaya koyduğu ve sürdürdüğü, mukaddesatımıza kast eden bir 

misyona hizmet ediyorsa, o onların adamıdır. Ajanlık gizlilik gerektirir; burada 

gizliliğe gerek de yoktur. 

M. Görmez’in neye hizmet ettiğini -başka yere başvurmadan- kendi 

yazıları, kitapları, konuşmaları ve organize ettiği faaliyetler üzerinden anlamak 

mümkündür. Bu husus itham, iftira, yalan, saptırma denilip yok sayılamayacak 

kadar açıktır. Arkadaşımız bekleme sabrını gösterirse, sırası geldiğinde bunların 

bir kısmını yazılarımızda okuyabilir.  

KESİN BİLGİYE SAHİP DEĞİLSEK SUSMAK GEREKTİĞİ 

Yavuz Bey bize bir ahlak dersi de vererek (!) kesin bilgiye sahip 

olmadığımız konularda susmak gerektiğini söylüyor. Doğrusu Müslümanların 

birbirine hakkı tavsiye etmesi güzeldir ve bizi memnun eder. Ama yukarıda 

belirttiğimiz gibi, bizim ulaştığımız bilgiler kesin ve nettir. Dolayısıyla bu prensip 

bizim için işletilemez. Arkadaşımıza gelince; gerek bizimle gerekse de M. 

Görmez’in ortaya koyduğu müktesebatla ilgili kesin bilgiye sahip olmadan 

konuşması dolayısıyla, tavsiyesini kendisine havale ederiz. 

İTHAMLAR MI VAR? 

Yavuz Köktaş Bey yazımızda ciddi ithamlar olduğunu söylüyor. Buna 

şaşmamak mümkün değil.  

Mehmet Görmez’in Fazlurrahman’ın tarihselci görüşünü savunduğunu, 

Fazlurrahman’ın ise bu projeyi Macar Yahudilerinden Goldziher ve Alman 

Yahudilerinden Schacht’tan aldığını söylemek mi ithamdır?  

Hüseyin Atay’ın açıkça dinde reform talep ettiğini, buna dair kitap 

yazdığını, İslam’ın 46 meselesini değiştirmek istediğini beyan etmek mi ithamdır? 



12 
 

Ebu Zeyd’in Kuran’ın Allah kelamı olduğunu tartışmaya açan kitabını 

Türkçeye tercüme edenin, eski İstanbul Müftüsü M. Emin Maşalı olduğunu 

yazmak mı ithamdır? 

Hayır; o yazıda yapılan tespitlerin hepsi gerçektir. Ne çare ki delilleri de 

aynı yazıda sunmak mümkün olamadı.  

Bunları yazmak itham değildir, bilakis bu gerçekleri gizlemek, milletin 

manevi ve milli değerlerinin çöküşüne seyirci kalmak cürümdür.  

Bir şeye itiraz eden kimse, aksini ispat edemediği müddetçe iddiaları ilmî 

bir kıymet ifade etmez.  

BOP VE ILIMLI İSLAM PROJESİ MESELESİ  

Yavuz Köktaş, Ilımlı İslam meselesinde de bir saptırmaya imza atıyor.  

Biz yazımızda Ilımlı İslam Projesinin BOP’un dinî ve kültürel ayağı 

olduğunu ve bazı ilahiyatçıları etkisi altına aldığını söyledik. Yavuz Bey ise 

“Yazıda BOP ilahiyatçılara bağlanıyor” diyor. Biz ne dedik, arkadaş ne diyor.  

Eğer BOP bünyesinde yürütülen Ilımlı İslam Projesinin varlığından 

yana bir şüphesi varsa, biz kendisine bu projeye dair bir raporun hem 

İngilizcesini hem Arapçasını hem Türkçesini hatta Türkçesinin de özetini 

gönderebiliriz.  

Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 

ilişkilendirmesinin ise çok çiğ ve yakışıksız kaçtığını açık açık söylemek isterim. 

Güya biz bu ifadelerle Sayın Tayyip Erdoğan’ı ima etmişiz. 

Ne kadar da cahilane, nasıl da mesnetsiz bir iddiadır bu!  

Bizi T. Erdoğan’a muhalif göstererek pasifize etmek istiyor.  

Bizim Sayın Cumhurbaşkanıyla neredeyse yarım asır öncesine dayanan 

tanışıklığımız, sohbetimiz var. Seksenli yıllarda Necip Fazıl’ın arkasında, MTTB 

döneminde, belediye başkanlığı ve akabinde Kırklareli’ndeki hapishane 

günlerinde kendisiyle hep irtibat halinde idik.  Biz ona ima ile konuşmayız. 

Konuşacaksak açık, net, dobra, lafı dolandırmadan, eğip bükmeden, gereği gibi 

konuşuruz. Biz bukalemun gibi araziye uyanlardan değiliz. Şahsî çıkar için 

yağcılığa da tenezzül etmeyiz.  

Yazılarımızda ülkemizin içinde bulunduğu, yangına benzettiğimiz manevi 

ve milli felaketi resmetmeye çalışırken, “siyasi irade” diyerek zaman zaman 

yetkililere mesajlarımızı göndermekteyiz. Korkacak, çekinecek bir şeyimiz yoktur. 
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Fırsat bulduğumuz durumda ister sözlü ister yazılı olarak raporumuzu vermeye 

de hazırız. 

Biz suç işlemiyoruz. Manevi ve milli kimliğimizin altını oyup içini 

boşaltarak bizi Endülüsleşmeye doğru sürükleyen gidişata dur denmesini 

istiyoruz. Bunu yapmak bizim manevi ve milli vazifemizdir.  

Bu konuda biz ne kadar hassas isek, milletin ve devletin başı olarak Sayın 

Cumhurbaşkanımız da elbette o kadar hassastır. Ama ola ki yoğun gündemi ve 

ağır yükü sebebiyle vahametin boyutlarını tam olarak bilememiş olabilir; bir 

insan olarak onun da bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır.  

Evet; belki de tarih boyunca hiç olmadığı kadar büyük bir manevi 

badirenin içine düştüğümüz gerçeği, bütün dehşetiyle Sayın 

Cumhurbaşkanımıza acilen anlatılmalıdır diye düşünüyorum.  

Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanımızı şahsî kaprisleri uğruna kullanmaya 

kalkmasın! Bunu yutmayız. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi, dürüst ve 

faydalı işlerde kendisine yardımcı olacak insanları sevdiğine, başka hesaplar 

peşinde koşanlardan ise hiç haz etmediğine inanıyoruz.  

“ELEŞTİRELİM AMA ÖLDÜRMEYELİM” 

Yavuz Bey ilim hikmet dolu (!) bir cümleyi de böyle kurmuş: 

“Eleştirelim ama öldürmeyelim.”  

Heyhat! Mukaddesata yapılan saldırıları gündem etmek ne zamandan beri 

insan öldürmek anlamına geliyor? Tam tersi, yapmaya çalıştığımız, tahrifat ve 

bidat cereyanlarına kapılanların kurtuluşu adına dostane bir yaklaşımla ihyaya 

yönelik uyarıdır. Niyetimiz bu olduğu içindir ki yazımızı şu cümlelerle bitirmiştik: 

“Duamız ve temennimiz, felaket halini alan bu yanlışlara şu veya bu 

şekilde bulaşanların bundan vazgeçmeleri, telafi yolları aramaları, Allah’a 

tevbe edip milletten de özür dilemeleridir.” 

Arkadaşımıza son diyeceğim şudur: 

Biz kendi tanımlamasından hareketle Yavuz Bey’i ehl-i sünnet ve’l 

cemaatin samimi bir müntesibi zannediyorduk. Öyle olmasını arzu eder, buna 

dua ederiz. O halde kendi selameti için safını iyi belirlesin, çelişkili, yalpa yapan 

tutum ve davranışlardan kaçınsın deriz, âcizane… 

Allah hepimize doğru istikamet nasip eylesin.  

Ali Değermenci 
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