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Önsöz

Türkiye’de İslâm dini, ayrıca Müslümanlık diye de adlandırıl-
maktadır. Buna, bazı akademisyenlar tarafından Türk Müslümanlığı 
adı verilmektedir. 1 İran’da da İslâm için böyle bir adlandırma vardır. 
İranlılar İslâm’a Moselmanî (ُمَسْلَمانِي) adını vermektedirler. Bu adlan-
dırmalar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Kur’an-ı Kerim’de de bu iki 
kelime yer almamaktadır.

Ben Türkiye’nin çocuğu olduğum için tabiatıyla bu adlandırmayı 
sürekli duyardım. Fakat önemli bir kültürel birikime sahip oluncaya 
kadar bunu hiç garipseyip kuşkulanmadım… Sonra, son yıllarda en-
telektüel tartışmalar arttı. Bu arada dinî ihtilaflar da çoğaldı. Bunun 
sonucu olarak yaygınlaşan kavram kargaşası dikkatimi çekti. Nitekim 
Türkiye’de toplum mühendisliği çok yaygındır. Neredeyse her şahıs 
kendini her konuda yetkili görür. Çünkü halk arasında bilime saygılı 
olanların sayısı çok azdır. Bu da toplumumuzda bir din ve düşünce 
anarşisine yol açtı. İşte bu gelişme, benim İslâm ve Müslümanlık kav-
ramları üzerinde derin düşünmeme sebep oldu.

Kendi kendime sormaya başladım: İslâm nedir, Müslümanlık ne-
dir, bu iki kavram arasındaki fark nedir?.. Fakat Müslümanlığın iç 

1 Son yıllarda din konulu tartışmalar yoğunlaşınca Türk Müslümanlığı terimi sıkça kullanı-
lır oldu. Bu konuda akademik düzeyde açıklama yapanların başında ünlü araştırmacı Prof. 
Dr. Ahmet Yaşar Ocak gelmektedir. Söz konusu terim hakkında ayrıntılı bilgi arayanlar, 
yazarın “Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde TÜRK SÛFȊLİĞİNE BAKIŞLAR” adlı 
eserinden yararlanabilirler.
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yüzünü araştırdıktan ve onu icat edenlerin sırlarını keşfettikten sonra 
bunun kesinlikle İslâm’dan başka bir din olduğunu öğrenmiş bulun-
dum. Bu kez de kendime şu soruyu yönelttim: Bu iki din arasında ne 
fark var ya da ne gibi farklar var; eğer varsa bu farklar nelerdir?.. Siz 
bu farkları bir an olsun hiç düşündünüz mü? Türkiye’de Müslüman-
lık adıyla yaygın bulunan din ile İslâm arasındaki uçurum hakkında 
herhangi bir bilginiz var mı? Eğer bunları henüz bilmiyorsanız, öy-
leyse bekleyiniz. Yakında bunları bütün ayrıntılarıyla öğreneceksiniz.

Milyonlarca insan bu iki kavramı yüzyıllardır birbirine karıştırmak-
tadır. Bu çok ilginç değil mi! Bazı gerçekler uzun süre gizlenebilir ya da 
meçhul kalabilir. Fakat toplumsal bir olay sonsuza kadar gizli kalmaz, 
kalamaz. Eğer özellikle gizlenmişse, o mutlaka bir gün ortaya çıkar.

Müslümanlık, bugün iç yüzü bilinmeyen bir olay. 800 yıl önce 
Türkistan’da gizli bir proje olarak başlatılmıştır. İslâm’a bu adın kas-
ten verildiği anlaşılmaktadır. Olay (büyük ihtimalle) bu temel üze-
rinde tasarlanmıştır.

Peki bu konsepti kim ya da kimler hazırladı, buna nasıl izin ve-
rildi? Çünkü İslâm’a sahte bir isim vermek (o gün için) kolay iş de-
ğildi. Özellikle o günkü tarihsel aşamada böyle bir maceraya girişmek 
cüret meselesi olmalıydı. Çünkü o günkü İslâm devleti sorumluları 
buna izin vermezlerdi diye düşünüyoruz. Belki de yanılıyoruz. Çünkü 
İslâm toplumu o günlerde çok zor şartlar içinde bulunmuş olabilir. Ni-
tekim savaşlar, isyanlar, taht kavgaları yönetimleri çok sık aralıklarla 
meşgul etmiştir. Devlet yetkilileri bu yüzden birçok sinsi plandan ha-
bersiz kalmış olabilirler.

Son yıllarda bazı araştırmacılar bu konuya büyük bir tedirginlik ve 
tedbirle yaklaştılar fakat fazla açılmadılar. Belki çekinceleri vardı; ata-
ları tarafından yapılandırılan bu dinin sırlarını gün yüzüne çıkarırlarsa 
başlarına geleceklerden korkmuş olabilirler… Evet, son yıllarda bazı 
araştırmacılar bu sorunu büyük bir tereddüt içinde ele almış fakat ay-
rıntılarına girmekten kaçınmışlardır. Ataları tarafından yüzyıllar önce 
-İslâm’ı içeriden vurmak amacıyla- yapılandırılmış olan bu dinin sır-
larını gün yüzüne çıkarırlarsa büyük tehlikelerle karşılaşacaklarından 
çekinmiş olabilirler.
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Bugüne kadar İslâm ile Müslümanlık kavramları arasındaki farka 
(bilimsel dil kullanarak) dokunan tek örnek Prof. Dr. Ahmet Yaşar 
Ocak’tır. Bildiğimiz kadarıyla ondan önce bu farkı açıklayan kimse 
bulunmamaktadır. Ancak bu Türk akademisyen, konuya özet olarak 
dokunmuş 2, taşımış olabileceği bir kaygı nedeniyle geniş bir açık-
lama yapmaktan çekinmiştir. Bir kitabında, bu iki kavram arasındaki 
farkı birkaç satır içinde özetlemeye çalışmış fakat fazla açılmamıştır. 3

Bunun tahmin edilebilir iki sebebi olabilir: Birincisi bu zat Türk’tür; 
dolayısıyla “İslâm’a vaktiyle Türkler tarafından bu sahte adın verildi-
ğini” söylemekten çekinmiş olabilir. İkincisi de şudur: “Müslüman-
lık kelimesi asırlardır Türkler tarafından İslâm’a ad olarak kullanıl-
mış ve artık çok köklü biçimde yerleşmiştir. Bu yanlışlığın bugünden 
sonra düzeltilmesi artık imkânsızdır. Dolayısıyla bu konuyu derinden 
deşmek zihinleri karıştırmaktan başka işe yaramayacaktır.” Ahmet 
Yaşar Ocak, böyle de düşünmüş olabilir. Onun için yazarın (büyük 
ihtimalle İslâmȋ ilimlerden usûl branşında uzmanlık bilgilerine sahip 
olmadığından) niçin bu konuda çekingen ve ketum davrandığını an-
lamak mümkündür.

Bu problematiğin ne kadar önemli olduğunu takdir edebilmeniz için 
Türkiye toplumunun kendi tarihinden ne kadar habersiz olduğunu an-
lamak gerekir. Bu bilgisizlik çok ciddi sosyolojik ve kültürel sorunlara 
yol açmıştır. Bunlardan biri de Türkiye’de Kur’an’ın sınırları içinde 
İslâm’ı tarif etmenin zorluğudur. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın 
“Türkiye Sosyal Tarihinde İslâm’ın Macerası” adlı kitabının 4 ba-
şında kaydettiği sözler bu gerçeği kanıtlamaktadır. Yazar, şunları söy-
lemektedir: “Türk ve Türkiye tarihinde İslâm’ı çalışmak yahut arı 

2 Bkz. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sûfîliğine 
Bakışlar; s. 14. İletişim yy. 2. Baskı. İstanbul-1996.

3 Ahmet Yaşar Ocak, Müslümanlığı İslâm’dan ayrı bir din olarak görmemekte, onun, İslâm’ın 
bir yorumu olduğunu söylemektedir. Bu kanatini -büyük ihtimalle- meşrulaştırmak ama-
cıyla -Kitap ve Sünnet sınırları içinde yer alması mümkün görünmeyen bir ifadeyle- üç türlü 
İslâm’dan söz etmektedir. Onun kullandığı ifade aynen şöyledir: “(…) İslâm’ın tarihsel 
süreç içinde farklı coğrafyalarda, hatta aynı coğrafya içinde sosyal ve kültürel farklılık-
lar sebebiyle aldığı görünümler de çok tabiȋ olarak farklılaşacaktır. Nitekim bugün İslâm 
dünyası, üç büyük İslâm yorumunu paylaşan bir coğrafyanın üzerinde bulunmaktadır: 
Sünnȋ İslâm, Şiȋ İslâm, Hâricȋ İslâm.” Kaynak: A.g.e. S.15

4 Bu kitap 2015 yılında Timaş Yayınları tarafından İstanbul’da yayınlandı.
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kovanına çomak sokmak!” Bu nedenle, tüm karşıt düşüncelere rağ-
men, bu çalışmayı çok büyük risk alarak hazırladık.

Bu çalışmamız belgelere ve kanıtlara dayanan bir incelemedir. Ya-
kın geçmişte yazdığımız birçok makaleyi bir araya getirdik, böylece eli-
nizdeki kitap oluştu. Burada yer alan her makale bağımsızdır ve kendi 
içinde bir bütünlüğü vardır. Ancak makaleler aynı zamanda birbirini 
tamamlamakta, bu da kitabın bütünlüğünü sağlamaktadır.

Bu kitap Türkiye’de din olgusunu ve toplumun onu nasıl algıladı-
ğını işlemektedir; Türkiye toplumunun özellikle dine bakış açısını ele 
almaktadır. Bu münasebetle İslâm’ın, tarihsel evriminin süreçleri üze-
rinde ciddiyetle durmaktadır. Bu çalışma, bilhassa şu sorulara (imkân 
dâhilinde) doğru cevaplar vermeye çalışmaktadır:

1)  Türkiye’de nasıl bir dinî anlayış vardır?
2)  Bu anlayış, İslâm’ın temel kaynaklarına uymakta mıdır ya da 

ne kadar uymaktadır?
3)  Türkiye’de dinî ve mistik yapılar (mezhepler ve tarikatlar) na-

sıl oluşmuştur; tarihî süreçleri hakkında gerçek bilgiler nelerdir?
4)  İslâm ne zaman ve niçin Müslümanlığa dönüştürülmüştür?
Bu çalışma genelde bu dört soruya cevap ararken önemli ve detaylı 

bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilerin arasında asırlardır gizli kalmış ilginç 
ayrıntılar bulunmaktadır. İncelemenin en çarpıcı yanı da esasen budur.

Bu kitabı hazırlarken (daha önce de işaret ettiğim gibi) kendimi 
tehlikeye attığımı biliyorum. Fakat insanlar için hayırlı olduğuna ya 
da şerri def ettiğine inandığım bir şeyi öğrendiğimde onu gizlemeyi 
bir hıyânet ve vebal olarak gördüm.

Bu çalışmayı Türkiye’de (günümüzün şartlarında) yayınlamak el-
bette tehlikesiz değil. Onu internet ortamında yayınlamak da -öteden 
beri Müslimlere kin besleyen- Müslüman fanatikleri tetikleyebilir. Fa-
kat şansımı deneyeceğim ve bu kitabı Allah’ın yardımıyla yayınla-
maya çalışacağım.

Bu münasebetle şunu söylemekten çekinmeyeceğim: Bugünkü dün-
yamızda şiddet, adaletsizlik, fanatizm, ırkçılık, sömürü ve bâtıl inanış-
lar (her ne kadar) çok yaygın ise de gerçeklere ve gerçekçiliğe destek 
veren (az da olsa) hayırlı diller ve kalemler vardır. Bunlardan yardım 
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almayı isterim. Günümüzde insan haklarına önem veren özgürlükçü 
politikalarla yönetilen ülkeler elbette vardır. Bu ülkelerde gerçeklere, 
bilime, bilimselliğe ve evrenselliğe hizmet eden kurumlar ve kuruluş-
lar bulunmaktadır. Türkiye’de Derin Devlet ve mafya tarafından ko-
runan karanlık odakların ısrarla gizlediği gerçekleri -kırk yıldır acılar 
ve büyük sıkıntılar çekerek- ifşa etmeye çabalıyorum. Çalışmalarım-
dan özgürlükçü ülkelerin ve bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşların ha-
berdar olmasını -özellikle bâtıl inanışlara ve hurafeye karşı giriştiğim 
savaşta- bana yardım ellerini uzatmalarını çok isterim.

Çok önemli bir soru; gerçekten İslâm ile Müslümanlık aynı şey 
midir? İlginç olan, Türkiye’de bu -çok önemli- soruya, hiç kimse ne 
cevap vermek ne de cevap aramak istiyor!

Çünkü bu sorunun yanıtında şaşırtıcı sırlar, şifreler var. Bunları 
ifşa etmek her şeyden önce bilgi, ondan sonra da cesaret gerektiri-
yor. Bu iki meziyete sahip olsanız bile Türkiye’yi ayağa kaldırabile-
cek -yüzyıllar boyu gizli kalmış- olağanüstü bir sırrı açıklamayı ko-
layca göze alamazsınız. Ne var ki tarihte -kanıtlara dayalı ve belgesel 
olarak- yaşanmış olayların sonsuza dek gizli kalması hemen hemen 
mümkün değildir. Üstelik toplumların maddi ya da manevi gelece-
ğini karartacak gizli kalmış yanlışları bulup düzeltmek, onları hayırlı 
niyetlerle gün yüzüne çıkarmak, ilim erbabı için bir onur hatta bazen 
bir iman meselesidir.

Aslında, bu iki kavramın birbirinden farklı şeyler olduğuna, bazı 
akademisyenler de son zamanlarda dokunur gibi oldular. Kimisi -sa-
dece sözlü olarak- bir kaç kelime ile (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu gibi), 
kimisi de birkaç satırla (Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak gibi). Ne varki 
bu fısıldama yetmiyor. Üstelik bu iki şahsiyetin İslâm ile Müslüman-
lık arasında gördükleri fark ile benim tespit ettiğim farklar arasında 
büyük bir uçurum bulunmakta. Bu uçurumu birkaç satırla hatta bir-
kaç makale ile kapatmak da mümkün değil.

Bu nedenle daha çok Nakşibendîlik üzerine araştırmalar yaparken- 
İslâm’ın tarih boyunca çeşitli toplumlar tarafından fahiş biçimde dö-
nüştürülmüş olduğunu, ta 1990’larda fark ettim. Ondan sonra konuyu 
ilgilendiren tarihî olaylar ve çeşitli dinsel, mistik ve mezhepsel hare-
ketler üzerinde yoğunlaştım. Elde ettiğim veriler korkunç gerçekleri 
işaret ediyordu. Bunların gizli kalmasına gönlüm razı olmadı.
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Yaklaşık 30 yıldır elde ettiğim belge ve bilgileri belli bir disip-
lin içinde tasnif ettikten sonra bir bilgi birikimi oluştu. Doğruların 
ve gerçeklerin ortaya çıkması için bu bilgileri merak edenlerle pay-
laşma isteği doğrultusunda da elinizdeki kitap ortaya çıktı. Ancak 
bu kitapta okuyacaklarınız, buz dağının sadece minik bir fotoğrafı! 
Umarım hak-bâtıl kavgasında hakkı savunanların elinde bu kitap 
ikna edici bir belge olur.

Bâtıl inanışların etkilerini azaltmayı ve doğru bilgilerin yayılmasını 
sağlamayı amaçlayan bu çalışmanın herkese yararlı olmasını dilerim.

Feriduddin AYDIN



Din Olgusu, Önemi ve Çağrıştırdığı Gerçekler

Kaynağını vahiyden alan (gerçek anlamdaki) din, insanla yaşıttır. 
Bu itibarla din, tarih boyunca insana hitap etmiş, onu düşündürmüş, 
ona düzen ve disiplin kazandırmıştır. Din, insan topluluklarını derin-
den etkilemiş ve onları yönlendirmiş faktörlerin başında gelir. Durum 
bugün de aynıdır. Onun için dine karşı ortaya çıkan düşünce hareket-
leri ve bunların temsilcileri, dinin önemini ve etkisini tarihin hiçbir dö-
neminde azaltamamıştır.

İnsanın tarihte birçok evrim sürecinden geçtikten sonra din kavra-
mını ürettiğini iddia edenler olmuştur. Bunu ileri sürenlerin savunma-
larını şöyle özetlemek mümkündür: İnsan, akıllı ve sosyal bir varlıktır; 
ilkel dönemdeki deneyimlerinden yola çıkarak tekâmülünün ilk adım-
larında hemcinsinin muhtemel saldırılarına karşı güvenliğini sağlamak 
istemiştir. Bu da onu hemcinsiyle anlaşarak ortak ilişkilerini düzenle-
yecek kurallar ve ilkeler koymaya zorlamıştır. Bu nedenle önce din 
olarak bilinen tapınma geleneği başlatılmıştır. Zamanla bu geleneğe 
çeşitli ve geniş içerikler kazandırılmış ve kurumsallaştırılmıştır. Daha 
sonraki süreçlerde ise din temelli yasalar konmuş -bu yasalar çerçeve-
sinde- ahlâk ve insan ilişkileri belli kurallara bağlanmıştır.

Bu iddiaya göre din insan aklının ürünüdür. Ancak bu görüşün tu-
tarlı olmadığı çok açıktır. Çünkü insan, aslında kendini ve tüm görüp 
yaşadıklarını aşkın bir güce dayandırmak zorundadır. Bundan kaçın-
ması mümkün değildir. İnsan aklı bu mecburiyeti asla inkâr edemez. 
Nitekim onun yaradılış hamurunda bu zorunluluğu algılayan bilgisel 



Son Söz

Önce kısa bir açıklama
Mukabil düşünceye karşı tahammülün maalesef henüz tam anla-

mıyla yerleşmediği ülkemizde bu çalışmamızın yayınlanması hâlinde 
büyük sorunlarla karşılaşacağımı düşünüyorum.

Onun için; -çok sayıda değerli okuyucum tarafından internet orta-
mında izlenen- bu kitabımı yayınlamadan önce yetkin şahsiyetler ta-
rafından eleştirilmesini uygun gördüm. Bu esasen benim prensiple-
rimdendir. Kitabı ilk inceleyen meslektaşım Sayın Rıdvan Kaya’dan 
aldığım eleştirilerin büyük bir kısmına katılmadığımı aşağıdaki ayrın-
tılı cevaplarımla açıklamış bulunuyorum.

Şimdi bu cevapları başta beni izleyen değerli okuyucularım olmak 
üzere kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

***

Konunun Özü
Türk tarihinde özellikle bazı olayların iç yüzünün, asırlar boyunca 

gizli tutulmuş olması konumuzun özünü oluşturmaktadır. Örneğin; 
-“Şah-ı Nakşibend” olarak ünlendirilen Nakşibendî Tarikatı’nın ku-
rucusu- Muhammed Bahaeddin Buhârî’nin 12 yıl boyunca Çağa-
tay Hükümdarı Halil Ata’nın emrinde cellatlık yaptığı, sekiz yüzyıl 
boyunca başarıyla gizli tutulabilmiştir.
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Keza, Emevî ordularının Türkistan’ı işgal etmesi ve o bölgede iş-
lediği katliamların da yine iç yüzü asırlar boyu saklı tutulmuştur. Ko-
numuzun esasen nirengi noktası budur. Milâdî 707-715 yılları arasında 
cereyan eden bu hadiselerin iç yüzü yönetimler tarafından büyük bir 
titizlikle asırlar boyu toplumdan gizlenmiştir. Günümüzde de millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanan okul müfredatlarında bu olaylarla il-
gili en ufak bir bilgi mevcut değildir. Bunun, büyük ihtimalle şöyle 
bir nedeni olmalıdır:

Türk Milleti’nin, tarih boyunca özgür ve bağımsız yaşadığı, hiç-
bir yabancı siyasi gücün boyunduruğu altına girmediği düşüncesi, 
nesillerin zihnine yerleştirilmelidir.

Evet, Türk milleti bunu bir ülkü olarak benimsemiştir. Dolayısıyla 
bunun aksi yaşanmış olsa bile Türklerde yüzyıllar boyu böyle bir po-
litika izlenmiştir. Böylece toplumda özgürlük, bağımsızlık ve devlete 
bağlılık ruhu kuşaklar boyu yaşatılabilmiştir. Bunun bir yansıması ola-
rak Türklerin Emevîler tarafından katliama uğratıldığı, putlarının ateşe 
verildiği, yüz binlerce Türkün esir alınıp Basra, Kûfe, Şam, Kahire, 
Mekke ve Medine’de esir pazarlarında satıldığı hakkında -yakın za-
mana kadar- hiçbir Türkün en ufak bir bilgisi yoktu.

Bu olayları toplumdan gizleyebilmek için, Türk devletlerinde (yö-
netici olan) Sünnîler, sürekli olarak Muaviye lehinde propaganda yap-
mışlardır. Onun, Hz. Muhammed’in kayın biraderi ve vahiy kâtibi 
olduğunu sıkça gündeme getirerek gerçekleri örtbas etmeyi başara-
bilmişlerdir. Çünkü Muaviye Sülalesi Dönemi’nde Türklerin yaşadığı 
dramatik olaylar ve uzun yıllar süren esaret hayatının iç yüzü eğer or-
taya çıkacak olursa, iki önemli sırrın ifşa olacağından çekinilmiştir:

Bunlardan birincisi: İddia edildiğinin aksine Türklerin her zaman 
özgür ve bağımsız yaşamamış olduğu gerçeğidir. Bunun topluma yan-
sımasından çekince duyulmuştur.

İkincisi ve çok daha önemlisi ise Arap dininin alternatifi olarak 
Türkler tarafından üretilmiş olan Müslümanlığın İslam olmadığıdır. 
Türk devletlerinde yönetimler, bunun da topluma yansımasından da-
ima çekinmişlerdir.

Hakkarili Nehrî Şeyhleri ve ardılları olan Bitlisli Arvasîler tara-
fından (1880-1913 yılları arasında) çıkarılan karışıklıklar, katliamlar 
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ve Osmanlı Devleti’ne karşı girişilen isyanlar da (bugünkü tarih itiba-
riyle) 140 yıldır aynı şekilde gizli tutulmaya çalışılan çok önemli ger-
çeklerden biridir. Derin devletin ayaklarından olan bir holding, bu sır-
ların ortaya çıkmaması için yıllardır olağanüstü çaba harcamaktadır. 
1925 yılında oğlu ile birlikte Diyarbakır’da idam edilen Nehrîli Şeyh 
Abdülkadir, bu dev şirketin çıkardığı bir ansiklopedide “şehit” ola-
rak nitelenmiştir. (Bkz. Türkiye Gazetesi, İslâm Âlimleri Ansiklope-
disi, Cilt: 18, s. 211. Tarihsiz-İstanbul.) Oysa bu şahıs, 1880 yılında 
babası Şeyh Ubeydullah ile birlikte 5000 kişilik bir çetenin başında 
İran’a saldırmıştır. Tüyler ürperten ve “Miyanduab Katliamı” diye 
tarihe geçen olayın tertipçisidir. Dahası; bir şîirinde “bütün Türkleri 
utanmazlıkla” nitelemiştir! (Bkz. Behçet Cemal, Şeyh Sait İsyanı, 
Sel Yayınları s. 88-89. İstanbul-1955.)

Bu önemli sırların gizli tutuluyor olmasının temel nedeni ise şu-
dur: Nakşibendîliği 1826 yılında Hindistan’dan getirip Osmanlı toplu-
muna aşılayan Halid Bağdadî’nin birinci derecede temsilcileri Nehrî 
ve Arvâsî şeyhleridir. Türkler tarafından Orta Asya’da kurulan bu ta-
rikat, Türkiye’de öncelikle bu iki ailenin yoğun çabalarıyla yaygınlık 
kazanmıştır. Onun için Türk ırkçıları, (Kürtleşmiş Arap kökenli olduk-
larına bakmadan; Türk kimliğinin önemli bir simgesi olan Halidîliğe 
yaptıkları katkının ödülü olarak) bu iki aileyi koruma altına almışlardır. 
Nitekim Nakşibendî Tarikatı -yeni adıyla- “Halidilik”, aynı zamanda 
Türk Müslümanlığının önemli dayanaklarından biridir! 424

***
Öyle tahmin ediyorum ki bu olaylara teferruatıyla vakıf olmayan-

ların, kitabımızı bir bütün olarak anlamaları hemen hemen mümkün 
değildir. Çünkü bu hadiseler bir yandan Türklerin İslâm’a bakış açı-
sını derinlemesine ve kalıcı olarak etkilemiş, aynı zamanda “tarihî 

424 Bkz. Ahmet Deniz, Şeyh Ubeydullah Nehrî’nin Siyasi Faaliyetleri (Yüksük Lisans Tezi); 
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı-2017; Dr. Me-
like Sarıkçıoğlu, İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı, Muğla Sıtkı Koçman Üni-
versitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 3- Sayı 5. Haziran 
2013; Alişan Akpınar, Sezen Bilir, Tacim Sebüktegin, Şeyh Ubeydullah İsyanı Üzerine 
Yeni Belgeler. http://www.art-izan.org/artizan-arsivi/seyh-ubeydullah-isyani-uzerine-yeni-
belgeler/); Kürt kimliğini tamamen inkâr eden Ahmet Arvâsî’nin, “Doğu Anadolu Ger-
çeği” adlı kitabı da bu münasebetle incelenmeğe değer.
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Türk-Arap ilişkileri sorunsalı”na yine kalıcı bir kaynak teşkil etmiş-
tir. Bu münasebetle tekrar vurgulamam gerekir ki İslâm Tarihi üzerine 
ihtisas düzeyinde birikime sahip olmayanların bu kitabı kuşatıcı şe-
kilde anlayabileceklerine ihtimal vermiyorum. Aynı akıbete uğrayan 
kitaplar az da olsa vardır. Ancak onların yazarları, metinlerini “akade-
mik üslup” perdesi altında âdeta dondurarak, gerçek amaçlarını bir çe-
şit gizledikleri için olumsuz tepkilerle karşılaşmamışlar, aynı zamanda 
aydın bir kitle tarafından da okunmuşlardır. Bazı örnekler verelim:

1)  Türkiye Sosyal Tarihinde İslâm’ın Macerası/Prof. Dr. Ah-
met Yaşar Ocak

2)  Türkler, Türkiye ve İslâm/ Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
3)  Türk Sufiliğine Bakışlar/ Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
4)  Hurafeler ve Mitler/Süreyya Su.
5)  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar/Ord. Prof. Dr. Fuad 

Köprülü
6) Mitoloji ile İnanç Arasında/Dr. Şinasi Gündüz.
Son zamanlarda bir zümrenin giriştiği tarih saptırmacılığı ve top-

lumda yaygın olan bilgi yoksulluğu gibi iki büyük sorun, kitabımı-
zın Türkiye’de maalesef anlaşılmasını engelleyecek talihsizliklerden 
sadece biridir.

***

Kitabın Anlaşılmasını Zorlaştıran En Önemli Engeller
Kur’an’daki Din İslâm Mı, Müslümanlık Mı? adlı çalışmamı-

zın okuyucu tarafından anlaşılmasını zorlaştıran en az dört büyük en-
gel bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

1)  Kitap, 1500 yıllık bir tarihin gizli kalmış birçok olayını açık-
lamaya çalışmakta, okuyucuyu ikna etmek için ayrıntılı bilgi-
ler sunmakta ve birçok belgeye referans vermektedir. Ancak bu 
açıklamaları ve belgeleri anlayabilmek, tarih konusunda (uz-
manlık düzeyinde) birikim sahibi olmayı veya (Arapça, Farsça 
ve İngilizceyi ileri düzeyde bilen) bir İslâm Tarihi uzmanın-
dan destek almayı zorunlu kılmaktadır. Belirtmek gerekir ki 
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-akademik makale yazabilecek düzeyde- bu üç dile hâkim bir 
tarihçi sosyoloğa Türkiye’de rastlamak kolay değildir. Engelle-
rin birincisi budur.

2)  Türkiye’de toplumun çoğunluğu, mistik ve mitolojik inanışla-
rın çok sıkı etkisi altında bulunmaktadır. Türkiye halkı -Kur’an 
ve Sünnet kaynaklı bilgilerden çok- kendi tarihinden gelen ef-
sanelere, evliya kerametlerine ve menkıbelere güvenmektedir. 
Bu nedenle ülkemizde insanları bilimsel ve rasyonel bilgi ile 
ikna etmek çok zor, bazen mümkün değildir. Bazen de davet-
çiyi tehlike ile karşı karşıya getirebilmektedir! Örneğin; Ahmed 
Yesevî’nin Divan-i Hikmet adlı kitabında geçen, sadece Aslan 
Baba hikâyesi bile bu kitabın hiçbir ilmî değere sahip bulunma-
dığını açıkça ortaya koymasına rağmen son yıllarda bir zümrenin 
girişimleriyle bu şahıs, geniş kalabalıkların zihnine kutsal ve ya-
nılmaz biri olarak kazındı. (Çünkü Müslümanlığın birinci aya-
ğını bu kitap oluşturmaktadır) Bu gelişme, özellikle araştırma-
cılar tarafından ciddiyetle izlenmelidir! Dolayısıyla Kur’an ve 
Sünnetteki bilgilerle çelişen bu kitaba karşı milyonlarca insanın 
güven duygusunu değiştirmek neredeyse artık mümkün değil-
dir. Unutmamak gerekir ki Müslümanlık projesinin iki tasarla-
yıcısından biri Ahmed Yesevî’dir. Çalışmamızın anlaşılmasını 
engelleyen ikinci neden buradan kaynaklanmaktadır.

3)  Bilindiği üzere İslâm -yalnızca Kur’an ve Sünnet kaynaklı iba-
det ve dualar çerçevesinde- kulluk etmeği bir yasaya bağlamıştır. 
Bunun adı fıkıhta Tevkîfiyye’dir. Kaynağını Haşr Sûresi, 7’inci 
âyet-i kerimesinin son kesitinden almaktadır. Onun için bu ya-
sayı çiğnemek İslâm’dan çıkmayı sonuçlandırabilir! Buna rağ-
men Abdülhalık Gucdevânî (1103-1179) adında Tacik kökenli 
mistik bir şahıs, (çok büyük ihtimalle) Hint dinlerinden 8 kural 
alarak farklı bir ibadet projesi hazırlamıştır. Halk arasında önce-
leri Hâcegân yolu olarak adlandırılan, daha sonra asırlar boyu 
farklı isimler alarak devam eden bu rûhânî akım günümüze ulaş-
mış bulunmaktadır. Onun ölümünden 139 yıl sonra doğan başka 
bir şahıs bu kurallara 3 tane daha ekleyerek sayısını 11’e çıkar-
mıştır. (Müslümanlık projesinin ikinci ayağını da bu 11 ku-
ral oluşturmaktadır) Bu konudaki ayrıntılı ve belgeli bilgilere 



462 K U R ’A N ’ D A K I  D I N  I S L Â M  M I ,  M Ü S L Ü M A N L I K  M I ?

ulaşmadan çalışmamızı anlamak, neredeyse mümkün değildir! 
Çalışmamızın anlaşılmasını engelleyen üçüncü neden budur.

4)  Arapçayı uzmanlık düzeyinde bilmeyenlerin özellikle (yoğun 
gramatik analizler içeren) kitaptaki üç bölümü anlamaları müm-
kün gözükmemektedir. Bu sorun kitabın bir bütünlük içinde an-
laşılmasını engeller. Bu bölümlerin başlıkları şöyledir:
*  Bölüm-07: İslâm Tarihi’nde Önemli Kırılma Noktaları ve 

Müslümanlık.
* Bölüm-13: Araplar ve Müslümanlık
*  Bölüm-26: İslâm ile Müslümanlık Birbirinden Nasıl Ayırt 

Edilebilir.
Çalışmamızın anlaşılmasını engelleyen dördüncü neden de budur.

***
Kitabın içeriğini yakından ilgilendiren aşağıdaki gerçekle-

rin, Türkiye toplumu tarafından kolayca anlaşılmayacağı olası-
lığı çok güçlüdür!..

Ne Araplar ne Türkler ne de başka bir millet tarafından İslâm’ın 
-661’den sonra- bir bütünlük çerçevesinde devlet ve toplum düzeni ola-
rak uygulanmadığı kesin bir vakıadır. Şu var ki günümüze kadar her 
asırda samimi bir mü’min azınlık İslâm’ı (bireysel olarak) büyük bir 
titizlikle yaşamaya gayret etmiştir. Bu sayededir ki İslâm kitabî nitelik-
leriyle -bir mucize olarak- çağımıza kusursuz bir şekilde ulaşabilmiş-
tir. Şunu da önemle belirtmek gerekir ki Müslümanlık komplosundan 
habersiz halk toplulukları, asırlar boyu İslâm’ı (bir din olarak değil, 
tam aksine) bir kültür olarak yaşamışlardır. İlginçtir ki -bilinçli Müs-
lim azınlık dışında kalan ancak- İslâm’ın bütünlüğüne inanan -kitâbî 
bilgiden yoksun- yüz binlerce Müslüman da vardır! (Bilgisiz bile ol-
salar, bunlar da elbette ki mü’mindirler) Bunlar kendilerini “Müslü-
man” olarak nitelemekte mazurdurlar. Onun için kitabın hiçbir yerinde 
herhangi bir şahıs veya topluluk tekfir edilmemiştir. Ayrıca kitabın bir-
çok yerinde tekfirin tehlikesine dikkat çekilmiştir. (Bkz. S.30, 86, 201, 
248, 258, 263, 242 dipnot:330; Ayrıca bkz. Feriduddin Aydın, Tekfîr 
Kavramı Hakkında Çok Yönlü Bir İnceleme)
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Kitapta, İslâm’dan bağımsız bir din olarak nitelenen Müslüman-
lıktan amaç; sadece kripto ekipler tarafından (yaklaşık 1230’larda) üre-
tilen (ve belli bir ırkçı zümre tarafından benimsenen) alternatif dindir. 
Bu tespit son derece önemlidir. Onun için Müslümanlık dininin çerçe-
vesi çok geniş tutulmamalıdır. Ancak bu kavram, spekülatif yöntem-
lerle -ve yüzyıllar boyu yürütülen propagandaların etkisiyle- geniş mu-
hitlerde zihinlere yerleştirilmiş ve kalıcı hale getirilmiştir. Onun için 
toplum, asırlar boyu bu komplonun iç yüzünden haberdar olamamıştır. 
Bu nedenle Türkiye’de (İslâm’ın bütünlüğüne inansa bile) hiç kimse 
“Müslim” ve “mü’min” olduğunu ikrar etmeyi becerememektedir. 
Bunu kanıtlayan yüzlerce delil vardır. Bu delillerin onlarcası Namık 
Kemal Zeybek adındaki yazarın “TÜRK’ÜN İNANCI” adlı kita-
bında da yer almaktadır. Bu dinin esas şifresi ise 8 asır önce söylen-
miş ve günümüzde ifşa edilmiş olan şu ürkütücü sözlerdir:

Velâyet, fenâya varmış kimsenin hâlidir. Nübuvvet mertebesinden 
uludur. Bazı enbiyâ hazerâtı velâyete de sâhib olmuşlardır. Lâkin 
her velîde nübuvvet-i tarifiyye veya tebliğiyye mevcûd olagelmiştir. 425

Bu çok tehlikeli sözler ve ayrıntıları -derin devlet aracılığıyla- top-
lumdan sıkı bir şekilde gizlenmektedir! Bu konu üzerinde yoğunlaşan-
ların çok dikkatli olması icap eder…

***
MÜSLÜMANLIĞIN İSLÂM’DAN AYRI VE BAĞIMSIZ BİR 

DİN OLDUĞUNUN ÖNEMLİ KANITLARI:
1)  661’den sonra Raşidî Hilâfet Sistemi hiçbir ülkede ve hiçbir 

millet tarafından ihya edilmemiştir.
2)  İslâm’ın öğretisinden binlerce öge aşırılarak ve çarpıtılarak bir-

çok din ve felsefe üretilmiştir. Bunların en önemlileri şunlardır:
•  KARMATÎLİK: (1100 yıl önce Arabistanda çalışan Afrikalı 

işçiler tarafından kuruldu. Şimdi ortada yok)
•  İSMAİLÎLİK: (765 yılında peygamber sülalesinden geldiğini 

iddia eden Abdullah bin Meymûn el-Kaddâh takma adlı bir 
Yahudi tarafından Mısır’da kuruldu. Bu dinin bağlıları dünyada 
dağınık haldedirler. Çoğu Hindistan’da yaşar.)

425 Kaynak: Hasan Lûtfi Şuşud, İslâm Tasavvufunda Menâkıb-ı Evliya s.163 İstanbul-1958.
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•  NUSAYRÎLİK: (968’de Halep’te yaşayan Türk veya İranlı ol-
duğu sanılan Şeyh Bayrak tarafından kuruldu. Şimdiki Suriye 
yönetiminin başındaki aileler bu dine bağlıdırlar. Sayıları, yak-
laşık iki milyondur. Suriye’de yaşarlar.)

•  DÜRZÎLİK: (11’inci yüzyılda Muhammed bin İsmail el-Derezi 
adında bir Türk Tarafından Mısır’da kuruldu. Sayıları 150 bin 
kadardır. Çoğu Lübnan’da yaşar.)

•  HURREMÎLİK (Bâbîlik): İran’ın Kazvin bölgesinde Deylemi-
ler tarafından kuruldu. Bağlılarının sayısı çok azdır.

•  ZOROASTRİANİST ŞİÎLİK: İranlıların dinidir. 1150 yıl önce 
bu dini kurdular. Defalarca değişikliğe uğramıştır.

•  MÜSLÜMANLIK: (Türklerin dinidir. 1230’da kuruldu; Sünnî 
Müslümanlığın kurucusu Abdülhalık Gucdevani’dir. Temeli 
Budiz’me dayanmaktadır. Alevî Müslümanlık ise Ahmed Yesevî 
adında biri tarafından kuruldu. Temeli Şamanizm’e dayanmak-
tadır. Müslümanlık her iki ayağıyla İslâm’ın kisvesi altında giz-
lenmeyi en iyi başarabilmiş olan senkretik bir dindir. Cerrahîlik, 
Halvetîlik, Celvetîlik, Şabanîlik, Gülşenîlik, Biberîlik, Bayramîlik, 
Bektaşîlik, Mevlevîlik, Nurculuk, Nakşibendîlik, Gülencilik veya 
(Fethullahçılık) ve Aczmendîlik, gibi birçok varyantı vardır.)

•  KADYÂNÎLİK: (1889 yılında, Ahmed Kadyani adında Hintli 
bir sapkın tarafından kuruldu. Hindistan ve Pakistan’da çok sa-
yıda bu dinin bağlıları vardır.)

•  BAHAÎLİK: (1844 yılında Ali Muhammed adında akıl hastası 
bir İranlı tarafından kuruldu. Kâbeleri İsrail’in Hayfa kentinde-
dir. Namaz kılarken yüzlerini oraya çevirirler.)

3)  661’den sonra Kur’an-ı Kerim, bütün “Müslüman ve Müslü-
mansı milletler” tarafından sadece mezarlık ve tapınak kitabı 
olarak benimsenmiş, bir bütün hâlinde ve anayasa olarak kabul 
edilmemiştir. Hatta bu korku ile (istisnalar hariç) hemen hiçbir 
imam: Bakara/282; Maide/5; Maide/45; Maide/47; Maide/38; 
Nur/2-9; Neml/34; Haşr/7; Casiye/18; Nisa/7-11; Nisa/23; Nisa/60 
âyetlerini -cemaatle kıldırdıkları namazlarda- zammı sure ola-
rak okumaz. (Ancak mukabelelerde -Kur’an’ın tümü okunduğu 
için- bu ayetler okunur.)
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4)  İlahiyatçı akademisyenler hariç hemen hiçbir Müslüman Tevkîfiye 
kavramını (daha doğrusu, yasasını) bilmez veya ona itibar et-
mez. Bu yüzden Müslüman topluluklar arasında mukaddes de-
ğerlerle telâub ve aşağılama, bâtıl dinlerin bağlılarına özenme 
gibi çelişkiler oldukça yaygındır. Bazı örnekler:

*  Zina eden ve ardından gusül abdesti alan çok sayıda Müslü-
man vardır.

*  Yüz binlerce, belki milyonlarca Müslüman domuz etini yemez, 
hatta ondan tiksinir fakat alkol almaktan çekinmez. Oysa alkolün 
necaset derecesi, domuz etinin necaset derecesinden farksızdır.

*  Müslümanlar arasında (yaklaşık yüz yıldan beridir) yabancı ço-
cuğu emzirme tutanağı düzenlenmez. Bu nedenle süt kardeş ev-
liliklerini önlemek hemen hemen mümkün değildir. (T.C. ka-
nunlarına göre süt kardeş evliliği zaten yasak değildir.) Ancak 
bu mesele toplumdan gizli tutulmaktadır.

*  Nadir istisnalar hariç, gayri resmî olarak kıydırılan örfî nikâha 
hemen hiç kimse dinî nikâh, İslâmî nikâh veya şer’î nikâh de-
mez. Herkes bu sözleşmeye imam nikâhı adını verir. Bu bir aşa-
ğılamadır. 1950’lerde gazete sahibi bir Sabetaist, bu pejoratif de-
yimi propaganda ederek zihinlere kazıdı.

*  Müslüman halkın çoğunluğu Ramazan ayında (gelenek ola-
rak) oruç tutar fakat sadece küçük bir azınlık namaz kılar. Oysa 
İslâm’da ikisi de farzdır. Hatta (mü’min kişi) herhangi meşru bir 
mazeretle oruç tutulmayabilir. Fakat vakit namazını terk etmek 
için hiçbir mazeret geçerli değildir.

*  Günümüzde cuma şartı oluşmamasına rağmen, hafta içinde va-
kit namazlarını kılmayanlar cuma namazına giderler.

*  Kur’an çarpsın, ekmek çarpsın gibi ilginç yemin şekilleri yay-
gındır.

*  Vicdanında ümmet idealine yer veren; üst kimlik olarak İslâm’ı 
millî aidiyetinin üzerinde tutan insan sayısı Müslümanlar ara-
sında oldukça azdır. Keza ümmetin vasıflarını anlatan Âl-i İmrân 
Sûresi’nin 110’uncu âyet-i kerimesindeki mesajlarla ümmetin var-
lığına ve birliğine vurgu yapan (El-Enbiya/92) ayet-i kerimesi he-
men hiçbir Müslüman tarafından ciddiye alınmaz. Müslümanların 
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neredeyse tamamı Sevâd-ı a’zam tabirinden ve ifade ettiği an-
lamdan habersizdir.

*  İslâm İşbirliği Teşkilâtı adı altındaki örgüt, bu gerçeği en çarpıcı 
şekilde ortaya koyan delillerin başında gelmektedir. Nitekim bu 
teşkilât, Müslümanların derin bir çöküş yaşadığı çağımızda on-
ların hiçbir sorununa çözüm getirmemiştir. İslam’ı ihya etmek 
için Müslümanlığa karşı hiçbir mücadele girişiminde bulunma-
mıştır. Siyonizm’e, küreselliğe ve emperyalist dünyaya karşı üm-
meti savunmak gibi herhangi bir atılımı olmamıştır. Müslümanlar 
arasındaki kavgalara da daima seyirci kalmıştır. Şekilden ibaret, 
işlevsiz ve ruhsuz bir gölgeden öte varlık göstermemiştir. Onun 
için Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu bu örgütün adını bile 
bilmemektedir.

*  Türkiye’de Müslüman toplumun önemli bir kısmı ŞERİAT söz-
cüğünden ürkmektedir. Bu da bu kalabalığın Casiye Sûresi’nin 
18’i âyet-i kerimesine inanmadığı hatta bu âyet-i kerimeden nef-
ret ettiği anlamına gelmektedir. Yakın geçmişte sokaklarda atılan 
kahrolsun şeriat sloganları bu gerçeği kanıtlamaktadır.

*  İslâm’daki şehidlik kavramı, Kur’anî anlamının dışına itilerek 
sırf milliyetçi mülahazalarla ve siyasi amaçlarla kullanılmaktadır.

*  İslam’ın mukaddes değerlerine hakaret ederek İslam dininden 
çıktığı açık şekilde anlaşılan kişilerin cenazeleri camilere taşın-
makta ve kalabalıklar tarafından namazları pervasızca kılınmak-
tadır. Bu kalabalıklar arasında hemen hiç kimse İslam’ın bu ko-
nudaki hükmüne itibar etmemektedir.

*  Müslümanlar arasında Kubûrîlik (ölülere tapım) çok yaygındır. 
Tapmıyoruz, sadece himmet ve şefaatlerini diliyoruz deseler de 
(ki bu da İslam’da yasaktır) milyonlarca Müslüman, tapım tari-
fine giren ritüellerle türbelerde ve anıt mezarlarda ölmüş ilâhlara 
ibadet ederler.

*  Ölmüş kişinin ruhuna Kur’an okumak; onun için kırkıncı, 52’inci 
ve sene-i devriye törenleri düzenlemek Türkiye’de çok yaygın 
bir inanış ve uygulamadır.

*  Tevkifiyye prensibine aykırı olmasına rağmen; Mevlit, Cev-
şen, Delâil-i Hayrât, Kaside-i Bürde Evrâd-ı Bahâiyye, Salât-ı 
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Tefriciye, râbıta, Hatm-i Hâcegân, Mevlevî âyini ve Semah gibi 
İslam dışı merasim ve dualar ibadet sayılmakta, bunların yapıl-
masından sevap umulmaktadır.

*  Ezan susmaz, bayrak inmez, sloganında olduğu gibi İslâm’dan 
aşırılan değerler, milliyetçi amaçlara alet edilmektedir.

*  Cin Sûresi’nin 18’inci âyet-i kerimesi inkâr edilerek camilere bay-
rak asılmakta, Ramazan ayında minareler arasına “Ne mutlu Tür-
küm Diyene” gibi, üzerinde ırkçı bir söylem bulunan mahyalar 
konmakta, böylece bu mekânların evrensel mahiyetine saygısızlık 
yapılmaktadır. Daha da önemlisi, bu mukaddes mekânların böy-
lelikle birer Dırar Camii’ne dönüşmesine önayak olunmaktadır.

*  Müslümanlar arasında haramı helâl, helâli haram kabul eden 
milyonlarca insan vardır. Örneğin, hemen hiçbir Müslüman al-
kollü içecek olarak hazırlanan sıvıların sidikten farsız olduğuna 
inanmaz.

*  Müslümanlar arasında faizcilik ve tefecilik oldukça yaygındır. 
İslâm’da riba ile muamele etmenin cezası olmadığı bahanesiyle 
hemen hiçbir Müslüman bu muamelenin, “Allah’a karşı sa-
vaş açmak” anlamına geldiğini hatırlamak istemez. (Bkz. El-
Bakara/278-279)

*  İslâm’ın yasakladığı büyücülük, muskacılık, falcılık, tarikatçı-
lık, şarlatanlık din sömürüsü ve medyumculuk gibi çeşitli ya-
saklar yaygındır.

*  Müslümanlıkta ümmet ideali olmadığı için Müslümanlar; 
muhafazakâr, dinci, ırkçı, tarikatçı, Kemalist, Amerikancı, sağcı, 
solcu, liberal, Batı hayranı, İsrail hayranı, pragmatist, polite-
ist, deist ve anrdopomorfist gibi çeşitli ideolojik ve dinsel grup-
lara bölünmüşlerdir.

*  Müslümanlar arasında ırkçılık yaygındır. Türkler, Araplar, Kürt-
ler, Farslar, Berberiler, Peştunlar, Tacikler ve Hazaralar gibi 
farklı Müslüman ırklar, birbirlerinden nefret ederler. Müslüman 
ülkelerde etnik sorunlar had safhadadır. Bunun tezahürleri ola-
rak Müslüman ülkelerde katliamlar ve siyasi cinayetler -tahmin-
lerin üzerinde- işlenmektedir. Bu gerçek, Müslümanların (Enbiya 
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suresi/92 ve Hucurat/13) ayet-i kerimelerine inanmadıklarını açık 
şekilde kanıtlamaktadır. Bunun imânî tehlikesi malumdur.

*  İslam sosyolojisinde âlim sıfatına sahip şahsiyetlere alternatif ola-
rak, Müslümanlıkta kalabalık bir din adamları zümresi vardır. Ka-
vuk ve cübbeden oluşan bir kıyafet içinde gözükürler. Âlimlerin 
toplum nezdindeki itibarını kırmak ve azınlıktaki bu hayırlı top-
luluğun kısa zamanda erimesini sağlamak için yürütülen siyasi 
politikalara destek verirler.

*  İslâm kelimesi yerine “Müslümanlık” sözcüğünün kullanılması 
ve yaygınlaştırılması için Türkiye’de bilinçli çalışmalar sürdürül-
mektedir. İslâm âlemi yerine Müslüman dünyası, İslâm kardeş-
liği yerine Müslüman kardeşliği, İslâm’a uygun yerine Müslü-
manlığa uygun, Filanca İslâm’ı kabul etti yerine Müslümanlığı 
kabul etti, gibi tabirlerle sinsi bir propaganda sürdürülmektedir.

*  Yakın geçmişte Müslümanlar tarafından Türk İslam Sentezi adı 
altında bir akım başlatılarak dinin millîleştirilmesi doğrultusunda 
önemli çalışmalar yapıldı. Ondan çok önceleri ezan Türkçeye çev-
rilerek bu konuda ciddi girişimlerde bulunulmuş, toplum Müslü-
manlık doğrultusunda motive edilmiştir.

*  Müslümanlığı İslam’a karşı canlı tutmak için, bu dinin kurucula-
rından biri olan Ahmed Yesevî adıyla üniversiteler kurulmuştur. 
Yine onun adına sık aralıklarla konferanslar ve sempozyumlar 
düzenlenmektedir. Halbuki (İslam literatürünün önemli külliya-
tından olan) Tabakât adlı eserlerin hiçbirinde bu şahsın adı bile 
geçmemektedir.

*  Asırlardır devlet ve toplum düzeni olarak yaşatılmadığı için dış 
dünya, İslâm hakkında hemen hiçbir bilgiye sahip değildir. Or-
yantalistler de kasıtlı olarak bu konuda suskundurlar. Dolayısıyla 
milyarlarca insanın İslâm’dan nefret ettiğini ileri sürmenin hiç-
bir dayanağı yoktur. Tam aksine dış dünya Müslümanlardan ve 
Müslümanlıktan nefret etmektedir. Buna rağmen Müslümanlar 
kasıtlı olarak -sırf Müslümanofobiyi örtbas etmek ve İslâm’ı he-
def hâline getirmek için- yoğun bir şekilde İslâmofobi diye ha-
yali bir nefretten söz ederek gündemi çarpıtmakta ve dış dünyayı 
İslâm’ın aleyhinde spekülatif bir yöntemle kışkırtmaktadırlar. Bu 
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da özellikle belli bir kripto zümrenin İslâm’a karşı hileli bir tavır 
içinde olduğunu ve ellerindeki medya araçlarıyla bilinçsiz kala-
balıkları yönlendirmeye çalıştıklarını kanıtlamaktadır.

*  Müslümanlığı canlı tutmak ve İslâm’ın anlaşılmasını engellemek 
için Türkiye’de panik içinde bocalayan bir grup akademisyen ve 
yazar, tarihî gerçekleri gizlemek için son yıllarda yoğun bir hare-
ket başlattılar. Bunun hangi amaçla yapıldığını söylemekten çe-
kinen Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak olayın sadece fotoğrafını şu 
dondurulmuş tespitleriyle ortaya koymaktadır:

Türkiye’nin yaşadığı sosyal ve ideolojik çalkantılar, buhranlar yü-
zünden yalnız popüler tarih yazıcılığında değil, ona temel oluşturması 
gereken akademik tarih yazıcılığında dahi egemenliğini sürdüren, deği-
şik ideolojik motivasyonların güdümündeki bir “tarihin saptırılması” 
(déformation historique) sürecinin yaşanmakta olmasıdır. 426

Kemalist resmî ideolojisinin, İslâm’ı devre dışı bırakarak daha çok 
İslâm öncesi Türk tarihine referans veren milliyetçi bir yaklaşım içinde 
Batı kültürüyle entegre olmaya yönelik bir tarih perspektifi biçiminde 
yürüttüğü bu “saptırılmış tarih” yaklaşımı, 1960’lardan itibaren, o za-
manlar Türkiye’de henüz yükselmeye başlayan Marksist ideolojinin 
tarih perspektifiyle karşılık gördü. 427

Türkiye’de Alevȋ Bektaşȋ kimliğinin yükselişiyle beraber özellikle 
popüler amatör tarih yazıcılığının bir kesiminde yepyeni bir “saptırıl-
mış tarih” yaklaşımını daha gündeme getirdi. 428

Alevȋ Bektaşȋ kesimine mensup yazarların yapmaya çalıştığı ama-
tör tarihçiliğin yayın alanındaki örnekleri büyük çoğunluğuyla bu Alevȋ 
perspektifinin “saptırılmış tarih”inin ilginç örneklerini âdeta bir pat-
lama noktasına getirdi ve sürdürüyor. 429

Türkiye toplumu henüz geleneksellikten modernizme geçişin kri-
zini yaşarken, bu geçişte belki kendisine en iyi yardımcı olacak, kafa-
sını toparlamasını sağlayacak, ufkunu, dünya görüşünü genişletecek 

426 Bkz. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sûfîliğine 
Bakışlar, s. 8. İletişim yy. 2. Baskı. İstanbul-1996.

427 A.g.e. aynı sayfa.
428 A.g.e. S.9.
429 A.g.e. S.9, 10.
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araçlardan birinden, sağlıklı bir tarih perspektifinden yoksun gibidir. 
(…) “saptırılmış tarih” şuuru, kültürel ve etnik çeşitliliği vaktiyle haz-
metmiş ve bunun ne demek olduğunu fiilen yaşamış bir tarihin içinden 
gelen modern Türk toplumunun bu noktadan hızla geriye doğru gide-
rek kendi içindeki etnik, kültürel ve dinȋ farklılıkları dışlama nokta-
sına dönmesine sebebiyet vermektedir. (Kaynak: Prof. Dr. Ahmet Ya-
şar Ocak, Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sûfîliğine 
Bakışlar, s. 8. İletişim yy. 2. Baskı. İstanbul-1996.)

*  Hemen her Müslüman kişi, kendisi gibi inanmayanlara karşı ön-
yargılıdır. Bu nedenle hemen hiçbir Müslüman, farklı dinlere 
bağlı kişi ve gruplara karşı nötr bir duruş göstermek istememek-
tedir. Dolayısıyla Müslümanlara göre her yabancı (hatta her mu-
vahhid mü’min) şüphelidir, hatta tehlikeli ve haindir. Türkiye’de 
“din ve vicdan özgürlüğünün teminat altında olduğu, hiç kimse-
nin inancından ötürü kınanamayacağı ve baskı altına alınamaya-
cağı” sık vurgulamalarla dile getiriliyor olmasına rağmen Türkiyeli 
mü’min azınlık, Müslümanlar tarafından baskı altında tutulmakta-
dır. İslam’a ait değerler pervasızca Müslümanlığa mal edilmekte 
ve çarpıtılmaktadır. Bu durum Türkiye’deki mü’min azınlığı sü-
rekli şekilde manevi işkence altında yaşamaya zorlamaktadır. 
Buna rağmen hiçbir savcı bu suçlara karşı hareke geçmemektedir.

*  Müslüman ülkelerde Batı dünyası aleyhinde son bir asırdır if-
tira kampanyaları yürütülmektedir. Ancak bu iftiraları yalanla-
yan çok çarpıcı deliller mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

Müslüman ülkelerdeki zulüm, işkence, adaletsizlik ve katliamlar-
dan kaçan milyonlarca insan Batı dünyasına sığınmış ve buralarda hi-
maye görmüştür. Batı dünyası ise bu ülkelerin ne kadar tehlikeli ol-
duğunu bildiği için onları cezalandırmaya çalışmış ve çalışmaktadır. 
Örneğin Amerika, Irak’ı yıllarca işgal ederek devlet başkanını Kurban 
Bayramı sabahı idam ettirmiştir. Batı dünyası birleşerek Libya’yı bom-
balarla ezmiş, devlet başkanını bizzat halkına linç ettirmiştir. Amerika 
Fransa ve Rusya, Suriye’yi parçalamışlardır. Üstelik Müslüman İran’ı 
ve ezilmiş Müslüman Kürtleri buraya musallat etmişlerdir. Müslüman 
İran ile Müslüman Suudilileri kapıştırarak onlara silah vererek, Müslü-
man Yemen’i bu iki Müslüman ülkeye parçalattırmışlardır. Batı dün-
yası el-Kaide Taliban, Daiş, Bokoharam, eş-Şebâb, DHKPC, MLKP, 
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PKK ve Feto terör örgütlerini silahlandırarak Orta Doğu’yu kan gö-
lüne çevirmiştir. Bu ülkeler Batı dünyasının birer karakolu hâline gel-
miştir. Amerika’nın ve İngilizlerin birçok Müslüman ülkesinde askerî 
üsleri bulunmaktadır.

Türkiye yarım asırdan fazladır Avrupa’nın kapısında beklemekte, 
AB’ye üyelik alamamaktadır. Türkiye’den Avrupa’ya 1960 yılından 
beri 6 milyon insan göç etmiştir. Ayrıca büyük sayıda beyin göçü ger-
çekleşmiştir. Çünkü Müslümanlıkta insanın değeri yoktur. TL. Avrupa 
ve Amerika paraları karşısında her gün erimektedir. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi içinde bir tek Müslüman ülke bulunmamakta-
dır. Müslümanlar akademik kariyer yapan ilim adamlarına artık âlim 
unvanını vermemekte, kendilerini peşin olarak geri kabul ettikleri için; 
“Dr. Doç. ve Prof.” gibi, Batılılara ait unvanlar kullanmaktadırlar.

Batı dünyasından kaçıp Müslüman ülkelere sığınan bir tek insan 
bile yoktur. Çünkü Batıda adalet(!) vardır. İnsana değer verilmekte-
dir. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı’ndan nakledilen aşağıdaki ibret-
lik belge bile bu konudaki bütün gerçekleri neredeyse özetlemektedir:

Bardakoğlu bile bu doğru tespitinde Müslümanlığın etkisinden kur-
tulamamış Şu anda yaşadığımız dinin İslâm ile ilgisi ve alakası yok 
diyeceği yerde -ne yazık ki- İslâm kelimesini kullanmamıştır!
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Ortaya serilen bu kadar delil, Müslümanlığın İslam’dan bağım-
sız bir din olduğunu acaba kanıtlamaya yetmiyor mu?! Vurgulamam 
gerekir ki bu gerçekleri inkâr edecek hiçbir Müslüman, antitezini ka-
nıtlayamaz. Dolayısıyla sadece bu deliller karşısında Müslümanlığın 
İslâm demek olduğu hakkında inandırıcı hiçbir şey söyleyemez. So-
nuç olarak; yüce İslam’ı, Orta Doğu’daki kalabalıkların dini olmak-
tan tenzih etmek gerekir.

Feriduddin AYDIN 
13 Ekim 2021
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