
KİME ÜZÜLELİM- YANALIM, KİMİ LANETMEYİLİM 

  Lafı uzatmadan soracağım, siz hiç ölümle burun buruna geldiniz mi? Ben geldim. 12 Eylül 

öncesini genç kuşaklar bilmez. Ben hemen hatırlatayım.  Fakir fukara çocuklarını, yine üst 

akıl, “sağ- sol” diye böldüler, birbirimizle kıyasıya dövüştürdüler. Bugünkü şehit haberleri gibi 

her gün cinayet haberleri veriliyordu. 11 Eylül akşamı sağdan ve soldan tam 27 genç cinayete 

kurban gitti. Bunun 13 tanesi de Lise müdürü idi. Ben de o yıllarda Kırkağaç Lisesi Müdürü 

idim. Bir gece, doktor bir arkadaşımın muayenesinde birkaç arkadaş otururken, TÖBDER 

üyesi bir öğretmen yine bir partinin üyesi olan arkadaşı ile kapıdan girdi. Tabancayı bana 

doğrultarak “ Ecelin geldi kıpırdama faşist köpek” diyerek tetiği çekti. O anda beşikteki 

oğlumla, dört yaşındaki kızım ve eşim gözümün önünden geçti. İnsanın nefesi sayılı imiş. 

Demek ki nefes sayımız bitmemiş ki bana çekilen tabancanın tetiği düştü ama tabanca ateş 

almadı. Demek ki yaşayacak ömrümüz varmış.  Şunu belirteyim ki bana tabanca çeken 

meslektaşımla ve yanındaki arkadaşı ile oturup ne bir çay içtim, ne de gözün üzerinde kaşın 

var dedim. İşte o zamanlar böyle bir zamandı. O üst akıl şimdi ülkemizde o oyunun farklı bir 

versiyonunu icra ediyor. 

Şimdi empati yaparak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesini 

düşünüyorum. On beş dakika önce bulunduğu yeri abdest alarak terk ediyor, Dalaman’da 

uçan tabuta biniyor,  minnacık torunları dâhil aile fertlerinin çoğu, uçan tabutta.  Tam 

donanımlı savaş uçaklarının arasında dört saat yirmi dakika uçan tabutta havada dolaşıyor. 

Empati yaparak neler düşündüğünü ben tahmin edebiliyorum.  Sanırım siz de bir şeyler 

düşünmüşsünüzdür. Demek ki ecel gelmedi mi, üst akıl bütün uçaklarını kaldırsın. Allah’ın 

koruduğuna kimse zarar veremiyor. Onun korumadığını da kimse koruyamıyor. 

 Yaşım itibariyle bir post modern darbe dâhil 15 Temmuz, gördüğüm beşinci darbe ve en 

kanlı  darbe. Maşa olarak kullanılan ve darbe yapmaya yeltenen FETÖ’ye soruyorum: 

1-Darbe ile başa gelip ülkemizde daha çok duble yol mu yapacaktın?  Dağları delip daha çok tünel mi 

açacaktın? İstanbul boğazına daha çok köprü mü yapacaktın?  Ülkemizde yapılmakta olan hava 

alanından daha büyük hava alanı mı yapacaktın? İkinci, üçüncü Marmaray mı yapacaktın? 

2- Fert başına düşen 14.000 doları 30.000 ne mi çıkaracaktın? 

3- Ben ve tüm Türkiye sizi din hocası olarak biliyorduk. Evet, 28 Şubatla ülkemizde korkunç bir din 

eğitimi kısıtlaması yapıldı, dindarlara baskı yapıldı.  Her yaz tatilinde cıvıl cıvıl çocuklarla dolan camiler 

28 Şubatta suyu çekilmiş göle döndüler. Evet, darbe ile başa gelip din eğitimine olan kısıtlamayı mı 

kaldıracaktın? 

4-Hedefin Türk çocuklarına din eğitimi vermek ise bugün dine ve dindarlara koyulan bütün 

kırmızıçizgileri “Yezit, Nemrut, Tiran, Firavun” dediğin Sayın Cumhurbaşkanımız kaldırdı.  Şu anda yaz 

tatilinde camiler lebalep çocuklarla dolu, bütün okullara seçmeli Kur’an ve Siyer dersleri konuldu. 

5-Kıyafet konusunda engeller aşıldı. Öğretmenler ve başka meslek mensupları inancı gereği 

başörtüsüyle mesleklerini icra edebiliyorlar. Sakallı asker babaları, başörtülü asker anneleri ordu 

evlerine ve ordu evlerinde yapılan düğünlerde kızının ve oğlunun takısını takar hale gelerek halkla 



askerimiz kucaklaştı ve kaynaştı. Dinsiz dediğin Peygamber ocağımız peygamber ocağı idi. Ama sen 

kumpaslarınla farklı göstermeye çalıştın.  

6-Evet FETÖ! darbe ile senin amacın neydi? Artık senin izahına da gerek kalmadı. Amacın İslam 

dünyasında tek diri olan ülkemizi Mısır haline getirmek, “ Dünya beşten büyüktür” diyen Sayın 

Cumhurbaşkanımızın sesini keserek, sizi malikânede 16 yıldır kuzu kuzu besleyen Amerikan 

Neoconları ile onun arkasında MOSAD ve İngiltere’yi memnun etmekti.  Sana kucak açıp “ Gel bu 

hasretlik bitsin” diye çağıran ve sana “ Ne istedin de vermedim?”diyen ülkemin Cumhurbaşkanı ve 

Başbakanına ihanet ve nankörlük ettin. Sana bin kere lanet, yaptığın beddualarla Anadolu’da binlerce 

tertemiz Mü’min, Müslüman kardeşlerimizin evlerine ateş düşürdüğün için de yüz bin kere lanet. 

Evet FETÖ senin bütün makyajların döküldü.  Hala da konuşuyorsun. 100 dolar verilerek 

protestolar yapıldığını söylüyorsun utanmadan. Bana kimse 100 dolar vermedi, demokrasi 

gösterilerinde kimsenin elinde de 100 dolar görmedim. Sen, Amerika ve Amerikan 

dolarlarıyla kafayı bozmuşsun. Yazık, çok yazık. Gelelim “kime yanalım”a:   

Şehitlerimize, şehitlerimizin dul kalan hanımlarına, yetim kalan çocuklarına,  tankların altına 

yatıp kolu, bacağı kopup, yaralı kalan gazilerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet 

büyüklerimizin o gece için çektiği sıkıntılar için yanalım.   

Bir de kimin için biliyor musunuz?  Ben şahsen şu anda FETÖ’ye yardım ve yataklık iddiasıyla 

ceza evlerini dolduran gariban Anadolu insanı için de üzülüyorum, onlar için de yanıyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tabanı ibadet olan bu kesim, FETÖ’ nün bu 

niyetini bilseydi inanıyorum ki şu anda görevden alınanlarla, gözaltı ve cezaevinde bulunan 

kardeşlerimizin % 99 zu FETÖ’ ye sempati duymaz, hatta nefret ederlerdi, onu lanetlerlerdi. 

Nitekim şu anda zaten lanetliyorlar. Anadolu insanının en yumuşak karnı dinidir.   FETÖ Din 

sayesinde sade vatandaşlarımızı kandırdı. Sadece sade vatandaşlarımızı mı?   İki kelime 

Türkçe konuşarak ve şarkı söyleterek düzenledikleri Türkçe Olimpiyatlarıyla bütün belediye 

başkanlarını, hatta  “Ne istediler de vermedim?” diyen Sayın Cumhurbaşkanımızı bile 

kandırdı. Ben öyle tahmin ediyorum ki Ulusalcılar ve Kemalistler hariç,  FETÖ’ye ülkemizde 

ilgi ve muhabbet duymayan muhafazakâr insan yoktu. Ama şu anda görüyorum ki bu durum 

ülkemizde cadı avına dönüşmek üzere.  “ Şikâyet edin” mesajı kötülere gün doğurdu.  Bu 

konuda kısaca izlenimlerim: 

1- Manisa’da ummadığım bir meslek mensubu: “ Yunusemre ilçesinde birçok paralelci var. Hiç biri 

görevden alınmadı.”  dediğinde mesleği adına üzüldüm.  Anladım ki evine yakın Yunusemre ilçesinde 

görev yapan meslektaşını şikâyet edip,  görevden aldıracak, kendisi de evine yakın yere gelecek. 

2-Geçenlerde yolum memleketim Afyon’a düştü. Her yıl un ve bulgur aldığım değirmene uğradım. 

Baktım ki değirmen kapalı. Değirmencinin hanımı iki gözü iki çeşme.  Değirmencinin oğlu gazete 

dağıtımında çalışmış. Değirmencinin meslektaşı “ Fırsat bu fırsat” diye aileyi paralelci diye şikayet 

etmiş. Hem oğlunu, hem değirmenciyi içeri almışlar. Para kazanıp çoluk çocuğunun rızkını kazanacağı 

sezonda değirmen kapalı. 

3- Yakinen tanıdığım gayet birikimli bir eğitimci arkadaşım bir ilçeye, ilçe milli eğitimi müdürü olarak 

atandı. Bu koltukta gözü olan başka bir haset meslektaşı, bu değerli eğitimciyi “ Paralelci” diye şikâyet 



ediyor. Soruşturma bile  yapılmadan arkadaşın, bir gün görev yaptığı makamı, elinden alındı. Ki çok 

yakinen tanıdığım bu eğitimci arkadaşa paralelciliği çok özür diliyorum sürsen yapıştıramazsın.  

4- Yine yakinen tanıdığım bir Kur’an Kursu öğretmeni bayanın beyi paralelci olduğu iddiasıyla 

gözaltına alınıyor, bunu fırsat bilen aferin delisi Müftü, bayanı makamına çağırarak horlayıp, 

aşağıladıktan sonra, kolundan tutup zorla istifasını alıyor. Fanatik olarak cumhurbaşkanımızı seven ve 

bu konuda eşiyle zaman zaman çatışan, çekişen bayan,  şu anda psikolojik tedavi altında.  

5-  Karı-Koca görevden alınıyor. Aynı apartmanda oturan limoni bir komşusu bunu fırsat bilerek 

görevden alınan komşusunun daire kapısının önüne çöp döküyor,  

6-Manisa’da yine yakinen tanıdığım,  çok önceleri herkes gibi FETÖ’ye sempati duyan ancak belirtilen 

tarihler öncesinde durumu sezip ilişiğini kesen bir İl müdürü arkadaşım, siyasilerin gölgesi gibi onların 

peşinden ayrılmayan biri tarafından şikayet ediliyor, görevden aldırdığı il müdürünün yerine oturmak 

için bu yalakanın Manisa’da yalamadığı el kalmadı. 

7-   Bir hastanede hastaların yoğun olarak tercih ettiği, mesleğini başarılı bir şekilde icra eden ve çok 

para kazanan bir doktor, beceriksiz, hastaların tercih etmediği kıskanç bir meslektaşı tarafından “ 

Paralelci” diye şikâyet edilerek görevden aldırabiliyor.  

8-Yine çok başarılı, inançlı ibadetini aksatmayan bir doktor öğrencim “ FETÖ” yaftasıyla açığa alınmış. 

Yoğun mesai sonucundan sonra  kendini boşlukta hissediyor. Bir gün bana gelerek “ Hocam evet ben 

bunların içinde bulundum. Ama zerre kadar ben bu haininin niyetini sezemedim. Sezsem bulunur 

muydum? Siz de biliyorsunuz ki ben vatanını seven milliyetçi, ülkücü bir insanım. Şimdi hocam çok 

sıkılıyorum. Bir günü geçirmek bana bir yıldan daha uzun geliyor. Siz benim değer verdiğim bir 

hocamsın. Şu anda iki şey düşünüyorum.  Sıkıntımı gidermek için ya içki içeceğim, ya da intihar 

edeceğim, hangisini yapayım?” deyince, şok oldum. Dilimin döndüğü kadar gerekeni söyleyerek 

kendisini bu menfi düşünceden vazgeçirdim ama sonu ne olur bilemem. 

9- Kendi ifadesiyle oğlu FETÖ okulunda okuduğu için açığa alındığını söyleyen bir bürokrat, aynı odada 

beraber çalıştığı arkadaşını ziyarete gittiğinde arkadaşı, oda arkadaşını bir “ vebalı” gibi karşılayıp, 

beraberce çalıştığı odaya kabul etmemesi, yine FETÖ okulunda çoluk çocuğunun rızkı için çalışan eski 

bir öğdrencim öğretmenle çarşıda karşılaştım, “ Nasılsın?” dediğimde, gözleri dolu dolu  “ Hocam iş 

arıyorum nereye gitsem, bütün kapılar yüzüme  kapatılıyor” dediğinde, yüreğim “CIZZ” etti. 

10-   Manisa’nın yakından tanıdığı Ahmetli Kaymakamı Merhum Necmin Akman’ın arkasında bıraktığı 

mektupta "Darbeci FETÖ/PDY terör örgütü tarafında yer aldığım gibi ne benim, ne ailemin, ne 

de hiçbir akrabamın kabul edemeyeceği bir durumla karşılaştım. Bu lekeyi alnımda 

taşıyamam” diyerek intihar etmesi. Yine çok yakinen tanıdığım ilçemin  kaymakamı,  ilçede ensesi 

kalın birinin kanunsuz işini yapmadığı için  bu ensesi kalın, konjonktürden yararlanıp,  hizmet aşkıyla 

yanıp tutuşan, gece – gündüz çalışarak bulunduğu ilçenin ve köylerinin yüzünü değiştiren, köylere  

getirdiği  endüstriyel bilgilerle köylüyü kalkındıran  bu  pırıl pırıl bürokratı “ PARALELCİ”   

iftirasıyla  görevden aldırabiliyor.  Yapılanlar, bizim inançlarımıza, örf ve geleneklerimize ve 

insanlığımıza yakışmayan davranışlardır. Velhasıl kötülere gün doğdu. Umarım bu mağduriyetlerin 

soruşturmasını yapan müfettişler konjöktüre göre değil, vicdanlarına göre inceleme yaparak, kötülerin 

sevinçlerini kursaklarında bırakırlar.  Ve asla Allah buyruğu “Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi 

adaletten saptırmasın. Adil davranın! …. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar 

olandır.”Maide: 8 ‘zi göz ardı etmeyelim. 



 Bunların hangi birini yazayım. Türkiye geneline garanti veremem. Ama şu anda Manisa’da 

içeri ve açığa alınan, mal varlıklarına el koyulan dostlarımızın % 90 itibariyle bu ülkeyi candan 

seven, bu ülke için canını seve seve verecek vatansever insanlar. Bu insanların FETÖ terör 

örgütüyle suçlanmaları bu arkadaşlarda psikolojik travmalar oluşturuyor.  Evet “ 

duygularımıza hitap eden, yurt içi-yurtdışı okullar, olimpiyatlar vb. işler nedeniyle geçmişte, 

birçok insan gibi benim de sempatim oldu. Ama o zamanlar “Hoca Efendi” olarak bildiğimiz 

FETÖ için bulunduğum toplumda dedim ki “ Hoca efendi yanlış yapıyor, bu hizmetin bu 

noktaya gelmesinde hocanın değil, bütün Anadolu insanın hakkı ve hukuku var. İnsan kendi 

devletiyle savaşa giremez. Hoca Efendinin yerine başka hoca efendiler bulunur ama 

Başbakanımın yerine bugün için başka Başbakan bulunmaz. Ben bu çatışmada Başbakanımın 

yanındayım” diyerek bir daha o toplulukta yer almadım.  

Netice olarak herkesin algısı ve kavraması farklı olabilir.   Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade 

ettiği gibi ihanet, ticaret, eli silahlı kesimine mutlaka en ağır cezalar verilmelidir. Ancak  “ 

İbadet” kesimi, FETÖ’nün 15 Temmuz niyetini bilseydi bunların % 99 zu FETÖ’nün yanında 

olmazdı. Bu kesimin ayrışmaması, sosyal barışın daha fazla bozulmaması, toplumla 

bütünleşmesi için fırsat zemini oluşturulmalı. Bugünlerde Allah buyruğu Fussilet suresinin 34 

ayeti (İyilik, kötülük ile eşdeğer olmaz! Sen en güzel olan iyilikle  (kötülüğü) uzaklaştır.  O 

takdirde görürsün ki, seninle düşmanlığı olan kimse, sanki sımsıcak bir dosttur!) ayeti ile Ak 

sakallı Şeyh Edibali’nin Osman Gazi’ye olan nasihatini unutmayarak komşularımızla,  olan 

dostluğumuzu ve sosyal barışı daha fazla zedelemeyelim ve Anadolu’nun saf, sade Müslüman 

kardeşlerimizin daha fazla mağduriyetine sebep olunmayalım. 

Bu nedenle milat olarak 17-25 Aralık değil de 15 Temmuz olmalı, diyorum. Eğer  “ İbadet” 

kesimiyle meşgul olan kardeşlerimiz FETÖ’nün 15 Temmuz niyetini bilseydi yukarıda da ifade 

ettiğim gibi Manisa’da benim tanıdığım mağdur kardeşlerimin  % 99 zu FETÖ’nün yanında 

olmaz, ona değil kırtık kuruş,  çok özür dilerim bitini bilme vermezlerdi. 

Gelin kötüleri sevindirmeyelim, şikâyet konusunu gözden geçirelim, fırsat bu fırsat diye kin ve 

garazla haksız yere şikâyet edenlerin de ödeyeceği bir bedel olsun.  Milletin meclisini 

bombalayanlarla, milletin üzerine tank sürüp kurşunlayanlar, işin ticaretini yapıp Amerika’ya 

ihanet başının yanına huruç edenlere sonuna kadar hesap  soralım.   Ancak din, iman, hizmet 

sloganıyla aldanıp FETÖ yüzünden mağdur insanları daha fazla horlamayalım, daha fazla 

mağdur etmeyelim. 

Duam: Allah’ım! başta FETÖ olmak üzere işin ticaretiyle, ihanetiyle, silahıyla meşgul olup, 

bu millete kötülük yapanları   “ Kahhar” isminle kahreyle. FETÖ yüzünden mağdur olan, 

işinden, aşından olup açığa alınan ve cezaevlerine giren kardeşlerimize sabr-ı cemil ihsan 

eyle, onları en kısa zamanda ferahlat. Kötülerin, hasetlerin fitnesinden mağdur 

kardeşlerimizi muhafaza eyle. Devlet büyüklerimizin akıllarını da öfke ile gölgeleyip onlara 

adaletsiz iş yaptırma.  Devletimize ve devlet adamlarımıza tuzak kuranların tuzaklarına 

fırsat verme. Ülkemizde ve İslam dünyasında Müslüman’ın, Müslüman’ı kırmasına fırsat 

verme. AMİN!.. 



Not: Köşe yazarımız Kadir Keskin yaz tatilinde “ Çocukların diliyle çocuklara din 

bilgisi” dersiyle camilerde çocuklarla beraber 

 

 

   

 

 

 

 

 


