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Başbakan Sayın Ahmet DAVUTOĞLU

Ülkemizi yangın yerine çevirmek için olağanüstü gayretler gösterildiği bir sırada zor 
bir göreve geldiniz. Sonra Mevlana, Eyüp Sultan, Ertuğrul Gazi ve Hacı Bektaş Veli 
gibi zatların kabirlerini ziyaret edip “destur” yani izin istediniz.“Hacı Bayram-ı Veli’yi 
makamında ziyaret edip, çilehanesinde birkaç saat kalıp secdeye kapandım, dua 
ettim, ondan destur aldım” dediniz.

Destur vermeleri için o zatların hayatta bulunmaları, kendilerine sunduğunuz 
isteklerle ilgili bilgi ve yetki sahibi olmaları gerekir. Oysa Allah Teâlâ şöyle 
buyurmuştur:

“Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. İçinize yatıyorsa 
onlara seslenin de size cevap versinler. Ayakları mı var ki, yürüsünler. Elleri mi var ki 
tutsunlar. Gözleri mi var ki, görsünler. Kulakları mı var ki, işitsinler…” (Araf 7/194-195)

“De ki; “Allah ile aranıza koyarak çağrıda bulunduklarınızın ne olduklarını gördünüz 
mü? Gösterin bana; yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa göklerde bir payları mı var? 
İçinize yatıyorsa bana bu konuda, daha önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kırıntısı 
getirin.” Allah ile arasına koyarak Kıyâmet gününe kadar cevap veremeyecek 
kimselere çağrıda bulunandan daha sapık kimdir? Bunlar onların çağrısının farkında 
olmazlar. İnsanların bir araya getirildikleri gün onlara düşman olacaklar ve yaptıkları 
kulluğu kabul etmeyeceklerdir.” (Ahkaf 46/4-6)

Bir de, “İnsan-ı kâmil olmak için gelinen bu dünyada” diye başlayan bir cümle 
kurdunuz. İnsan-ı kâmili, olgun ve örnek insan diye anlayanlar olabilir. Ama bu 
kavram, “Yaşayan İsa” inancının bir uyarlamasıdır. Bu inanışa göre “İnsan-ı kâmil 
âlemde daima vardır, birden fazla olmaz. Mülkte, melekûtta ve ceberûtta hiçbir şey 
ona gizli değildir. O, eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir… Bu hakikat, her 
devirde değişen isim ve suretlerde nebi veya veli olarak ortaya çıkar”[1].

“Mülkte tasarruf” Allah’a ait yetkileri kullanmaktır. “Melekût” da yalnız Allah’a ait mülk 
demektir[2]. “Ceberût” ise mana âlemine ve göklere hâkimiyet anlamına gelir[3]. 
İnsan-ı kâmil sadece bir tane varsayıldığı için onu kabul eden, kendi kişiliğini yok bilip
şeyhini veya cemaat liderini insan-ı kâmil görerek onun şahs-ı manevisi ile 
bütünleşmeye çalışır. Biz bu anlamda bir insan-ı kâmil olmak için değil, Allah’a kul 
olmak için yaratıldık. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “İnsanları ve cinleri, sadece 
bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyât 51/56)

Bir konuşmanızda Alevilik ve Bektaşilik üzerinde durdunuz. Bunlar, Türklük kökeni ile 
bağını koparmayan dini yapılardır. Kısmen Şiilik, kısmen de Sünnilik ile 
bağdaştırılarak farklı bir görünüme büründürülmüşlerdir[4]. Hak Muhammed Ali, 
Musahip, Cem ibadeti, Muharrem Orucu, Hızır Orucu gibi kavramların, onlara özel 
anlamları vardır. Bir başbakan olarak bu gibi terimlere kendinize göre anlam 
verirseniz, inançlara baskı yapmış olursunuz. Onlara; “Bir musahibiniz olarak 



buradayım. Musahiplik, bir alevi canın diğer alevi canı ebediyete kadar dost 
edinmesidir. Ensar ile muhacir arasındaki kardeşlik gibi” demeniz böyle bir tavrın 
habercisidir.

Sayın Davutoğlu, devlet güneş gibi olmalı, inançlara hiç bir şekilde müdahalede 
bulunmamalıdır. Allah Teâlâ, Elçisine şöyle demiştir: “Sen bilgi ver (Kur’an’ı bildir); 
senin görevin sadece bilgi vermek (Kur’ân’ı bildirmek)tir. Yoksa onları hizaya 
getirmekle görevli değilsin.” (Ğaşiye 88/21-22)

Bu önemli görevde doğru politikalar uygulayarak üstün başarılar elde etmenizi 
Allah’tan niyaz ederim.
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Abdulaziz BAYINDIR

Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Cevabı

Sayın  Ahmet  Davutoğlu’nun Cevabı,  Başbakan Ahmet  Davutoğlu, 23 Kasım 2014
Pazar  günü  Tunceli'deydi.  Hacı  Bektaş-ı  Veli'de  yaptığı  konuşmasında,  "Destur
almaya ikrar vermeye geldim" dediği için eleştiriler aldığını ifade etti. Bize göre onun
bu  sözleri,  mektubumuza  verdiği  cevap  niteliğindedir.   Çünkü  Davutoğlu  devamla
şunları  söylemiştir:  "Tekrar  söylüyorum. Evet  buraya,  Sarı  Saltuk'un,  Baba
Mansur'un, Horasan Erenlerinin huzuruna destur almaya, ikrar vermeye geldim. Eğer
ikrar  Hak-Muhammed-Ali  ise  biz  o  ikrarın  yolcusuyuz.  Bu  ikrar,  eğer  yeni  bir
toplumsal  sözleşme,  birbirimize  söz  verme  ise karşılıklı  olarak  ortak  inancımız
temelinde bir sözleşme ise evet bunu yapmamız lazım. Artık zihnimizdeki duvarları
yıkalım. Öylesine yıkalım ki bir daha kimse bizim aramızda bu toprakların evlatları
arasında  duvar  örme  cesareti  göstermesin.  İşte  bu  sebeple  tek  taraflı  bir  takım
açıklamalar yerine, Hacı Bektaş-ı Veli ziyaretimden bu yana, mümkün olduğu kadar
geniş istişarelerle her bir kanaat önderi, yaklaşım sahibiyle konuşarak, hep beraber
acaba ne yapılabiliriz  diye düşünmekteyiz. Ve bu yola da devam edeceğiz.  Kimse
ne çözüm  sürecinin,  çözüm  süreci  sadece  Türkiye'deki  Kürt  sorunuyla  ilgili
değildir, ne  de  yürütmekte  olduğumuz bu  çalışmaların  yarım  kalacağını,  akamete
uğrayacağını düşünmesin." http://www.akhaber.com/ak-parti/haber-6713608/”  

Sayın Davutoğlu, Mektubumuzda yer alan ilk iki âyeti, onların devamı olan ayetlerle
birlikte  okuyup  bir  daha  düşünelim.  “Allah  ile  aranıza  koyup  çağrıda
bulunduklarınız  sizin  gibi  kullardır.  İçinize  yatıyorsa onlara  seslenin  de  size
cevap versinler. Ayakları mı var ki, yürüsünler. Elleri mi var ki tutsunlar. Gözleri
mi var ki, görsünler. Kulakları mı var ki, işitsinler. De ki: “çağırın ortaklarınızı,
sonra bana tuzak kurun; hiç göz açtırmayın. Benim velim, bu Kitabı  indiren
Allah’tır. O, iyilere velilik eder.” Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız;
size  yardım  etmek  şöyle  dursun,  kendilerine  bile  yardım  edemezler.” (Araf
7/194-197)

Bu açık âyetlere rağmen şöyle diyorsunuz: "Tekrar  söylüyorum. Evet  buraya,  Sarı
Saltuk'un,  Baba  Mansur'un,  Horasan  Erenlerinin  huzuruna  destur  almaya,  ikrar

http://www.akhaber.com/ak-parti/haber-6713608/


vermeye geldim.” Şimdi bu sözlerinizle kimi karşınıza aldığınızı iyice düşünmelisiniz.
Yaratıcının  açık  hükümlerine  aykırı  davranarak  yapılacak  toplumsal  sözleşmenin
yaratılmış birer varlık olan insanları tatmin etmesi beklenebilir mi?  

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'na Mektup – 3

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu,

Başbakan olduktan sonra ölülerden destur (izin) aldığınızı defalarca söylediniz. Bu, 
Allah’ın affetmediği şirk suçu olduğu için daha önce iki açık mektupta size şu âyetleri 
hatırlatmıştık:

   “Allah ile aranıza koyup çağrıda bulunduklarınız sizin gibi kullardır. İçinize 
yatıyorsa onlara seslenin de size cevap versinler. 

Ayakları mı var ki, yürüsünler. Elleri mi var ki tutsunlar. Gözleri mi var ki, 
görsünler. Kulakları mı var ki, işitsinler. De ki: “çağırın ortaklarınızı, sonra bana 
tuzak kurun; hiç göz açtırmayın. Benim velim, bu Kitabı indiren Allah’tır. O, 
iyilere velilik eder.”

Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınız; size yardım etmek şöyle 
dursun, kendilerine bile yardım edemezler.”(A’râf 7/194-195)

Uyarılarımız size ulaşmamış olmalı ki 28 Aralık’ta Hatay’da şunları söylediniz:

“… Sadece toprağın üstündekilerin değil, toprağın altındaki aziz şehitlerimizin de 
rızasını alarak bu yola çıkmışız. Biz görev aldığımızda Ankara'da oturmadık. Daha ilk
hafta içinde Hz. Mevlana'nın, Şeyh Edebali'nin rızasını almak için, Konya'ya, 
İstanbul'a, Söğüt'e gittik, arkasından da bütün o manevi önderlerin diyarlarını gezdik 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve diğerlerinin. Şimdi de Habib-i Neccar'ın huzurundayız...[1]”

Biz, hatalı gördüğümüz her konuda sizleri âyetlerle uyarmaya devam edeceğiz. 
Yukarıdaki ifadeleri kullanan biri olarak lütfen şu âyeti de düşünün:

“De ki, Allah’a yakın sandıklarınızı; göklerde ve yerde zerre kadar bir yetkiye 
sahip olmayan o kimseleri çağıracaksanız çağırın. Onların bu iki yerde ne bir 
ortaklıkları ne de Allah’ın onların içinden bir destekçisi vardır.”(Sebe’ 34/22)

Ölülerden destek bekleme işi, Hıristiyan dünyasında da yaygındır. Katoliklere göre 
İsa, Baba’nın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapar. Onlar lehine aracılık etmek 

için hep canlıdır. Allah’ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır[2].

İsa aleyhisselamın bunlardan haberi olmaz. Çünkü Ahirette Allah ile arasında şu 
konuşma geçecektir:

http://www.suleymaniyevakfi.org/guncel/basbakan-sayin-ahmet-davutogluna-mektup---3.html#_ftn2
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“Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen dedin mi ki, “Beni ve anamı Allah ile 
aranızda iki aracı tanrı edinin?” İsa şöyle diyecektir: “Haşa senin böyle şeyle 
ne ilgin olur! Benim doğru olmayanı söylemem olacak şey değildir. Eğer 
söylediysem elbette bilirsin. Sen, benim içimde olanı bilirsin ama ben senin 
içinde olanı bilmem; bütün bilinmeyenleri bilen sadece sensin.”

Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz 
olan Allah’a kul olun dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara tanıktım. 
Beni vefat ettirdikten sonra onları sadece sen görüp gözettin. Sen her şeye 
tanıksın.”(Mâide 5/116–117)

Sayın Davutoğlu,

Vefatından sonra olup bitenlerden İsa aleyhisselamın haberi yoksa diğerlerinin de 
yoktur.

 

Abdulaziz Bayındır


