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DİN İSTİSMARI 

 

Din istismarı, dinin ve dinî değerlerin ekonomik, politik vb. çıkar elde etmek amacıyla 

kullanılmasıdır. Din, tarih boyunca birey ve toplum için çok önemli bir değer olmuştur. İnsanın 

düşüncelerine, davranışlarına, toplumsal ilişkilerine yön vermiştir. İnsanlar dinleri ve inançları 

uğruna zamanlarını, mallarını, mülklerini, yeri geldiğinde canlarını feda etmekten 

çekinmemişlerdir. Din söz konusu olduğunda birçok fedakârlık yapmışlardır. Dinin insan 

üzerindeki gücünü ve yaptırımını iyi bilen bazı kötü niyetli kişiler, bunu kullanma yoluna 

gitmişlerdir. Kendileri dine ve dinî değerlere bağlı olmadıkları hâlde öyle görünmüşler, böylece 

insanları aldatmışlardır. Kendi gizli amaçlarını insanlardan gizlemişlerdir. Böylece dini ve dinî 

değerleri istismar ederek insanları yönlendirmişler, onların ekonomik, toplumsal vb. güçlerini 

kendi çıkarları için kullanmışlardır.  

Din istismarının siyasi, ekonomik ve sosyal bazı sebepleri vardır. Siyasi erki ele geçirme isteği, 

ekonomik sıkıntılar, köyden kente göç, teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler ve bunun yol 

açtığı sorunlar, ailelerin ilgisizliği, din eğitiminin yeterli ve gerekli düzeyde verilmemesi vb. 

sebepler din istismarını kolaylaştırmaktadır. Dini istismar eden kişi ve gruplar, özellikle 

ekonomik ve sosyal durumu dezavantajlı olan gençleri ve çocukları hedef almakta ve 

kullanmaktadırlar. Ekonomik sıkıntı içinde olan, ailesinden gerekli ilgiyi görmeyen veya anne 

babasını kaybetmiş çocukları ve gençleri kandırmaktadırlar. Bu yapılar, yeterli dinî eğitime 

sahip olmayan gençleri de hedef alıp kandırmaktadırlar. Kırsaldan kente okumak, çalışmak vb. 

sebeplerle göç eden ve göç ettikleri yerde uyum sorunu yaşayan kişileri de kendilerini dindar 

göstererek aldatmaktadırlar. Bunalım yaşayan, manevi bir arayış içinde olan gençler de din 

istismarcılarının hedef kitlesi arasındadır. 

 

Dinin birey ve toplum üzerindeki etkisine, yaptırım gücüne bağlı olarak hemen her dönemde 

hem dini hem de dinî değerleri istismar eden kişiler, gruplar olmuştur. Bu durum günümüzde 

de devam etmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) 

ve benzeri illegal örgütler, dini istismar etmektedir. Esasen dış güçlerle bağlantılı olan ve onlara 

hizmet etmek hedefi üzerine kurulan FETÖ, yıllarca asıl amacını halktan gizlemiş; kendisini 

dine ve dinî değerlere son derece bağlı, samimi Müslüman bir oluşum olarak sunmuştur. 

Milletimizin dine olan bağlılığını, dinî değerler konusundaki hassasiyetini istismar etmiştir. 

Samimiyetle kendisine güvenen milletimizin hassasiyetlerini kullanan bu örgüt, zaman içinde 

toplumda büyük bir ekonomik ve toplumsal güç olmuş, sivil toplum kuruluşlarına, siyasete ve 

devletin kurumlarına sızmıştır. Amacını, gençlere dinî değerleri benimsetmek ve yaşatmakmış 

gibi gösteren bu oluşum, özellikle zeki ve başarılı çocukları kendi çıkarına hizmet edecek 

şekilde yetiştirmiştir.  

Ancak bu oluşumun gerçek yüzü, 15 Temmuz 2016 günü teşebbüs edilen darbe girişimiyle 

ortaya çıkmıştır. FETÖ’nün, dış güçlerle iş birliği yaptığı, ülkemizin ve milletimizin 

parçalanmasına hizmet etmek üzere örgütlenmiş bir kukla yapı olduğu görülmüştür. Batı’daki 

yeni dinî hareketlerde olduğu gibi kendi liderini masum, tartışılmaz bir mehdi gibi sunan bu 

örgüt, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gerçek yüzünü göstermiştir. Aziz milletimiz, 

vatanına ve devletine olan sevgisini ve bağlılığını 15 Temmuz günü göstermiştir. Vatanın 

bağımsızlığı için, milletin bütünlüğü için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyeceğini 

ortaya koymuştur. 

 

 



İSLAMOFOBİ 

Dinin yanlış anlaşılmasının ve istismar edilmesinin yol açtığı sonuçlardan biri de İslamofobidir. 

İslamofobi, İslam korkusu anlamına gelen bir kavramdır. İslam dininin şiddet içeren, korkutucu 

bir din olduğu, bu nedenle de mutlaka ona karşı önlem alınması ve onunla mücadele edilmesi 

gerektiği varsayımına dayanır. İslamofobi, Batı dünyasında oldukça yaygındır ve bunu 

besleyen bazı etkenler mevcuttur. Siyasilerin İslamofobiyi kullanması, cehalet, yükselen 

ırkçılık akımları, İslam’ı tanımama vb. sebepler bunlara örnek verilebilir. İslamofobiyi 

güçlendiren en önemli sebeplerden biri de din adına şiddet uygulayan, terör eylemleri yapan, 

katliamlar gerçekleştiren DEAŞ gibi illegal ve marijinal gruplardır. 

Din adına şiddete başvuran DEAŞ gibi terör örgütleri, marjinal kişi ve gruplar, İslam’ın ruhunu 

anlayamamaktadırlar. İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’e bütüncül 

bakamamaktadırlar. Bazı Kur’an ayetlerinden hareketle İslam’ın ruhuna uymayan 

değerlendirmeler yapmaktadırlar. Cihat gibi bazı kavramları, maksadını aşan şekilde ve kendi 

anlayışları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Kur’an ayetlerini kendilerine göre ve bağlamından 

kopararak yorumlamakta, böylece dinin mesajını çarpıtmaktadırlar. Din adına cana kıymakta, 

katliamlar yapmakta, terör eylemleri gerçekleştirmektedirler. Böylece Allah (c.c.) adına, İslam 

uğruna cihat ettiklerini savunmaktadırlar. Böyle yaparak da İslam’ın şiddetle özdeş bir dinmiş 

gibi algılanmasına neden olmakta, dine büyük zarar vermektedirler. İnsanların İslam’dan 

korkmasına, uzaklaşmasına hatta nefret etmesine yol açmaktadırlar. Oysa İslam, başkalarına 

zarar verilmesini asla onaylamaz. Dinimize göre bir insanı öldürmek bütün insanları 

öldürmekle, bir insanın hayatını kurtarmak da bütün insanlığa hayat vermekle eş değerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


