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Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en ciddi ve tehlikeli meydan okumasıyla
karşı karşıya kaldı. Ülkemizin evlatlarını, bu coğrafyanın değerlerini su-i emellerine kalkan
ederek devşiren ve kökleri dışarıda olan bu hain yapılanma (Fetullahçı Terör Örgütü - FETÖ),
amaçlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla hunharca tasarlanmış bir planı uygulamaya koydu.
Ancak bu yapının “tanrılaşma kompleksi” nin yoğunlaştığı bir kibirle unuttuğu çok önemli bir
etken vardı: Türk Milleti. İnsanlığa hayat veren İslam Medeniyetinin banilerinden olan bu
millet, tabir yerindeyse, genetik kodlarını cesurca ortaya koydu ve kendisine yöneltilen
tanklara ve kurşunlara göğsünü siper etti. Şehit oldu, gazi oldu, ama namusuna halel
getirmedi. Sahipsiz zannedilen devletine sahip çıktı ve lideriyle bütünleşerek dünya
kamuoyuna anlamlı bir demokrasi dersi verdi. Bilvesile şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet, Milli Şairimiz Mehmet Akif’in
Çanakkale Şehitlerini “Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi” selamlamasının manidar bir
örneğine o gece tekrar kanıyla ve canıyla şahitlik etti. Burada bu istiklal mücadelesini veren
milletimizi harekete geçiren amillerin, yani genetik kodlarının ve bu kodlara, amaca ulaşmak
için ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir şekilde saldıran FETÖ’nün insan yapılanmasının
karakteristiğinin daha net bir şekilde anlaşılmasına yönelik bir yorum çabası serdedilecektir.
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Öncelikle söz konusu terör yapılanmasının insan tipolojileri üzerinde duralım. Bâtıni
veya okültik bir şekilde devlet kurumlarının en hassas noktalarına yaklaşık yarım asırlık bir
süreçte ciddi anlamda sızmayı başaran söz konusu yapılanma içerisinde, çözümlenebildiği
kadarıyla, üç insan tipolojisi yer almaktadır:
1. Mutlak İtaati Dindarlığın Zirvesi Kabul Edip Hedefe Götüren Her Yolu Mübah
Gören Tip: Böyle bir tipin oluşmasının kökenlerine öncelikle eğilmek gerekir. Bu
noktada müracaat edeceğimiz ilimlerin temeli ve usul ilmi olan Kelam’dır ve buradaki
söz konusu edilen bilgi elde etme yollarını (kaynaklarını) hatırlamak gerekir. Bütün usul
kitaplarında üç temel bilgi kaynağından bahsedilir: Beş duyu, akıl ve Haber-i Sadık.
Bunlar yegâne bilgi kaynaklarıdır. İlk iki bilgi kaynağı açık olduğu için özellikle üçüncü
bilgi kaynağı üzerinde durulmalıdır. Haber-i Sadık ikiye ayrılır: Haber-i Mütevatir ve
Haber-i Resul. Mütevatir haber, insanlar açısından açık ve inkârı mümkün olmayan
bilgidir. Örneğin İstanbul diye bir şehrin olmadığını hiç kimse iddia etmez. Çünkü
varlığı insanlar tarafından açıkça tecrübe edilen ve haberi verilen bir şeydir. Haberi-i
Resul ise peygamberlerin Allah’tan Cebrail vasıtasıyla aldıkları vahiydir. Bunun nihai
ifadesi de Kur’an-ı Kerim’dir. Bu da gaybdan yegâne haber veren Allah’ın, insanlığı
hayra tebdil edecek ilkelerini öğrettiği elçisini mucizeyle teyit ettiği biricik haberidir.
Bu haberin sağlaması yalnızca akılla yapılabildiği için ve ayrıca tek bir güvenilir insanın
bildirmesinin diğerlerinin verdiği haber-i mütevatire müreccah olduğu için değerlidir.
Dolayısıyla Fetullah Gülen gibi gaybdan haber verdiği vehminde olan tanrılaşma
kompleksi içerisinde debelenen ricalin hiçbir kıymeti yoktur. Zira onların verdikleri
haberin, sağlamasının yapılmasının hiçbir imkânı yoktur. Ama Fetullah Gülen gibi
kronik manik depresif insanlar, Kelam’da kesinlikle bir bilgi kaynağı olarak kabul
edilmeyen “ilham” kavramı ve ilgili terminolojiyi kullanmakta ve direk Hz. Peygamber
ve dahi Allah’la görüştüklerini iddia ederek kendilerini sorgulanamaz bir merci olarak
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inandırdıkları insanlar nazarında sarsılmaz bir dokunulmazlık zırhı oluşturmaktadırlar.
Dolayısıyla bir generalin, bir genel müdürün veya başka kurumsal kişiliklere sahip
şahısların, devlet mekanizmasındaki hiyerarşik yapılanmayı bir kenara bırakıp kendi
dûnundaki bir kimseden sorgusuz sualsiz emir alması daha iyi anlaşılmaktadır. Sonuç
itibariyle sempatizanından en üst düzeydeki sorumlusuna kadar bu tür insanları,
sorgulamayı zül kabul eden hamakata batmış tip olarak nitelendirebiliriz.
2. Kısa Zamanda ve Haksızca Zenginleşmeyi Hayat Felsefesi Olarak Benimsemiş
Haramzade Tip: Bahse konu terör şebekesi, eğitimden medyaya bu ülkenin
kaynaklarını sömürdüğü, net bir şekilde vicdan sahibi her insanın farkında olduğu ve
vurguladığı bir vakıadır. Bu toprakların kaynaklarını sömürerek belli bir güç elde eden
bu yapılanma, savaş yapmaksızın büyük menfaatler elde etmede ustalaşmış küresel
güçler için cazip bir taşeron olarak görülmüş ve kendi hâkimiyetlerinin birçok ülkede
sağlanması ve pekiştirilmesi için hoyratça kullanılmıştır. İşte böylesine devasa bir suç
şebekesinin sunduğu imkânlar, haramzade tipin gözünü büyülemiş ve farklı kesimden
insanların bu şebekeye kolaylıkla eklemlenmesini beraberinde getirmiştir.
3. Özellikle Kilit Öneme Sahip Olup Da Onların Bu Önemini Hain Emellerine Alet
Etmek İsteyen Mezkûr İhanet Şebekesinin, Bu Kişilerin Zayıf Noktalarını Tespit
Edip, Kullanıp Kendilerine Mahkûm Ettikleri Tip: Eğer bu kilit öneme sahip
insanların zayıf noktaları yoksa onlar için bu zaafları her türlü meş’um metotlarla
oluşturdukları da malumdur. Kimisi bu hain şebekeye, daha fazla dayanamayıp teslim
olmuştur. Bununla birlikte kendilerine yapılan tüm kumpaslara direnen ve şahsiyet
örneği ortaya koyan vatanseverler de vardır. Kaldı ki bu vatanseverler, milletimizin
bahse konu terör örgütüne karşı yazdığı destanın ortaya konulmasında gerek 15
Temmuz öncesinde gerekse de sonrasında hayati birer fonksiyon oynamışlardır. Kimisi
bu yolda şehit olmuş, kimisi de gazi olmuştur.
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İşte böylesine gizemli, girift ve çözümlenmesi gerçekten karmaşık olan uluslararası suç
şebekesine karşı 15 Temmuz gecesi Türk Milletinin karşı duruşu gerçekten anlatılması zor,
büyük bir destandır. Şimdi bu şanlı milleti, bu destana götüren amiller üzerinde duralım. Her
şeyden önce odaklanılması gereken ilk kavram “millet”tir. Millet, tüm Müslüman halklarda
olduğu gibi İslam’ın bilinçaltımıza sökülmesi mümkün olmayan bir şekilde işlediği hayati bir
kavramdır. Millet, kesinlikle batı dillerinde “ırk” kavramına karşılık kullanılan “nation”
kelimesiyle karşılaştırılamayacak kadar geniş bir anlam skalasına sahiptir. Irktan öte, insanı
insan yapan değerler etrafında buluşmayı ifade eden kültürel, daha da ötesi dinsel bir içeriğe
sahiptir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve batılı anlamda her bir Müslüman
halkın “nation” haline getirilmesi bağlamında “ulus” kavramı üretilmiştir. Ancak bu kavram,
Müslümanların genetiğiyle uyuşmamıştır. İslam coğrafyasında yaşanan sancılar ve sıkıntılar
bunun en ibretamiz tecrübesi olarak karşımızda durmaktadır.
Gerek Batı gerekse de Doğu muhayyilesinde önemli bir yere sahip olan Selahaddin
Eyyubi’yi bu bağlamda örneklemek faydalı olacaktır. Kudüs fatihi, köken itibariyle Kürt, adet
ve adab yönüyle Türk ve konuştuğu dil bakımından Arap’tır. Dolayısıyla Batı zihniyetindeki
bir İngilizlik veya Fransızlık misalinde olduğu gibi bir ulusalcılık bakış açısı Selahaddin
Eyyubi nezdinde anlaşılması güç bir durumdur. Bir başka örnek olarak kitlesel anlamda ilk
Müslüman Türkler olarak bilinen Volga Bulgarları verilebilir. Bu insanlara Abbasi
Sarayından gönderilen heyetin bir üyesi olan meşhur tarihçi İbn Fadlan, Türklerin kendi
dillerini konuşanları kendileri gibi kabul ettikleri bilgisini tarihe not düştüğü bilinen bir
husustur. İngilizceyi veya Fransızcayı yahut da başka bir Avrupa dilini mükemmel derecede
konuşan bir Doğulu söz konusu milletler nezdinde kendileri gibi kabul edilmez.
Sonuç itibariyle İslam’ın inşa ettiği millet kavramında üç temel kurucu unsur
dikkatlerimizi çekmektedir:
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1. Millet-i İbrahim: Millet, her ne olursa olsun sağduyu ve vicdanda buluşmak demektir.
Nübüvvet geleneğinin muciz bir şekilde Hz. Peygamber ile bütünleştirildiği düşünülürse
söz konusu duruşun sembolleştiği isim Hz. İbrahim’dir. Bu nedenle millet kavramı
özellikle Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’le birlikte kullanılır.2 Bu bir anlamda sağduyu
ve vicdanın kodları olarak tanımlanabilir.
2. Hanif: Yanlışı sağlam bilgisiyle sezip onu kararlılıkla bir kenara itip, başka bir ifadeyle
fıtratına uymayanı reddedip, doğruyu görüp, yani fıtri olana teslim olmak demektir.3 Bu
anlayış da yanlışı reddetme “la ilahe”, sonra Hakk’a teslim olma “il’l-Allah” şeklinde
temel bir ilke haline gelmiştir. Bu nedenle İslam, kendisini “dinen hanifen” şeklinde
tanımlamıştır.4 Bu bağlamda FETÖ mensuplarına aşılanan “itaat et, kurtul!” söylemi
başlı başına insanın fıtratına ve ilahi vahye aykırı bir söylem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
3. Hz. Muhammed: Sağduyu ve vicdan kodlarının veciz ve müşahhas olabileceğinin
ispatıdır. Şöyle ki; Mekkeli müşrikler Hz. Peygamberin peygamberliğini beğenmeyip
Allah’tan “melek bir peygamber” istediklerinde eğer böyle bir peygamber gelecek
olsaydı müşriklerin yerine sokaklarda meleklerin dolaşacağı şeklinde muhteşem bir
cevap gelir.5 Bu esasında bir insanın insan olarak kendine verilen yetilerle örnek bir
yaşam ortaya koyabileceğinin en net ifadesidir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in 23 yıllık
bir süreçte inmesinin hikmeti buradan hareketle kolaylıkla anlaşılabilir. Bu süreçte Hz.
Peygamber’in şahsında bir bireyin, onun etrafında kenetlenen Ashabın üzerinden bir
toplumun örnek bir inşası söz konusudur ki sonraki nesiller de bu örnekleri temel alarak
kendilerini inşa edebilsinler.
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Bkz. Bakara 2/135 vd.
Bkz. Al-i İmran 3/67-68 vd.
Bkz. Nisa 4/125 vd.
Bkz. Mü’minun 23/24 vd.
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İşte bu kurucu kavramlar çerçevesinde ifadesini bulan ruh, nihai anlamda Mekke’de
inşa edilmeye başlamış ve Medine toplumuyla taçlandırılmıştır. İslam’ın dünyaya mesajı da
“Medine”den hareketle “medeniyet” olarak inşa edilmiştir. İşte bizi biz yapan söz konusu
kavramlardan hareketle inşa edilen bu ruhtur. Din, vatan, bayrak ve namus mefhumlarıyla
yoğrulan bu ruhla, milletimizin her bir ferdi yetişir ve bu ruhun kodları, kendisi farkında
olmasa bile, genetiğine işlenir. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesinde namusuna kastettiğini
ferasetiyle sezdiği hain kalkışmaya göğsünü siper eden, şehit olan, gazi olan ve devletini
kurtaran Milletimizi harekete geçiren işte bu ruhtur.
Destanın yazıldığı o meş’um geceyi tekrar hatırlayalım. Farklı olsa da her kesimden
ferdimiz, salalar eşliğinde gerekirse ölmek için düğüne gidiyormuşçasına evlerinden çıkarak
sokaklara, meydanlara, havaalanlarına, köprülere, devlet kurumlarına ve kritik noktalara
aktılar. Her biri namusunu kurtarmaya, birbirini tanımasalar bile kırk yıllık yarenler edasında,
sanki Sütçü İmam’ın, Nene Hatun’un, Karayılan’ın ve Kara Fatma’nın yanında
yürüyormuşçasına tanklara ve zalimlere karşı yürüdüler. Dayanışma ruhu, birlikte var olma
ruhu öylesine yayılmıştı ki milletimizin böyle kutlu haline rastlayışımı kelimelerle
anlatamam. 7’den 70’e kırk milyondan fazla insan vatanını kurtarmak için çıkmıştı o gece, bir
daha dönmemek pahasına. İşte kuvvetlendireceğimiz yegâne ruh bu ruhtur. Her ne kadar
farklı olsak da biz ancak birlikte var olabilirdik. Ahdetmiştik millet olarak buna. Zalimler de
bundan korkuyorlardı zaten. Bunu yok etmek için bütün güçleriyle saldırıyorlardı. Ancak
böylesine iman dolu göğüsler karşısında duramazlardı ve duramadılar. İşte bu, farklılıkları bir
arada yaşatabilecek söylemin tezahürüydü. Kaldı ki bu, İslam Medeniyetinin insanlığa kattığı
en büyük değerdi. Zaten saldıranlar bunu yok etmek için fütursuzca savuruyorlardı
kurşunlarını. Özellikle 11 Eylül 2001 sonrası İslam Dünyasına karşı saldırı noktası bu
ruhaydı. Farklılıkları kaşıyarak bu aziz ümmeti birbirine yedirmek temel hedefti. Çok çekti
ümmet bu hastalıklı anlayıştan. Milyonlarca yürek, en buhranlı bu zamanlarında mazlumca
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düştü vatanlarının topraklarına. Belki bunlar gafletlerimizdi. Nitekim tarihte yaşamıştık
bunları. En büyük gafletimiz Endülüs’tü. Bu topraklarda da çok düştük gaflete. Gafletimizin
adı Haçlılar oldu. Tekrar hatırladık ruhumuzu toparlandık. Kimi zaman da Moğol istilası oldu,
yine toparlandık. Başka bir zaman da dünya savaşı oldu, Çanakkale olduk, döndük uçurumun
kıyısından. Son olarak da 15 Temmuz oldu. Şehitler verdik, toparlandık. Yaşadıklarımız
gafletlerimiz oldu. Dualarımız, uçurumun kenarından aldı bizi. Duamız ülkemizin bağrında
kucak açtığımız üç milyonu aşan Suriyeli, Iraklı ve diğer kardeş coğrafyaların mazlumları ve
bu ülke için çarpan yürekleri oldu. Afrika’ya, Asya’ya ve dünyanın dört bir köşesine ulaşan
samimi kısık seslerimiz oldu. Dolayısıyla coğrafyamızın, dünyamızın felaketlerine merhem
olacak deva, bu ruhtur. Tek çözüm, doğamızın gereği olan farklılıklarımızı ortak potamızda
birleştirerek yekvücutluğa devam etmektir.
Son olarak hatırlatmak isterim ki Rabbimiz bizim için “Müslüman” ismini beğenmiş ve
seçmiştir. Bize de bu isimden başkasıyla övünmemek düşer.6
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Bkz. Hac 22/78.
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