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I. Giriş 
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VI. OTURUM 
(21 Eylül 2004} 

• 
TESLiG 

DiGER DiNi AKIMLAR 
(Sorunlar ve Çözümleri) 

• Duran TERZİ* 

Hz. Ade m· den beri gelip geçmiş her hak peygamberden sonra insanoğlu, hak dini sa
dece tahrif etmekle ya da kasten yanlış yorumlamakla kalmamış, hak dine rakip teşkil 
edecek yeni dinf akımlar ve hareketler oluşturmuştur. 

Tarih boyunca ortaya çıkan bu yeni dinf akımlar sadece hak dinin geleceğini etkile
memiş, aynı zamanda toplumlan ve onlann devletlerini bile kökten değiştirebilecek güce 
ulaşabilrnişlerdir. Bu bağlamda toplumlann. ortaya çıkan yeni dinf akımlara, "bunlar an
cak bir avuç sapıtmış, bilinçsiz insanın kandığı, gelip geçici olan moda akımlardır" gözü
küyle bakma gafilliğine kapıimamalan gerekmektedir. Müslümaniann da yeni dinf akım
lan hafife alma gibi bir lüksü yoktur. 

n. Tanım ve Tamtım 

Bu sonradan ortaya çıkmış olan yeni dinf akımlardan III. Din Şurası Programında 
"Diğer Dinf Akımlar" diye bahsedilmektedir. Ben de tebliğimde bu adlandırmayı aynen al
dım. 

Batıda da bu yenidinf akımlara Alınaneada "Sekte" denilmektedir. Diğer Avrupa dil
lerinde de aynı kökten gelen benzeri kelime kullanılmaktadır (Örneğin İng. Sect, Fr. See-. 
ta). Bu adiandırma latince sequi (takip etmek) kökünden gelen seetum kelimesine dayan
maktadır ve anlamı gidişat, yön. düşünce tarzı, taraf, ekol anlamlanna gelmektedir. Te
rim olarak ise belli bir dinf görüşü veya inanışı, içinde bulunduğu ortama veya çoğunlu
ğun dinf inanışına karşı ispatlamaya ve korumaya çalışan dinf guruplan ifade etmektedir. 
Görüldüğü üzere tertın anlamını dinf grubun din anlayışından çok bu grubun çoğunluğa 
karşı olan çatışmasından almaktadır. 

Her ne kadar sekte veya diğer dinf akımlar adlandırması kelime anlanu olarak objek-

' ALMANYA 
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tif ise de, yani ne olumlu ne de olumsuz bir ifade ise de, reel kullanımda olumsuz bir an
lamı çağnştırmaktadır. Bu ifade doğru inanış olarak kabul edilen çoğunluğun dinf anlayı
şın dışına çıkan, sapık görüş ve inançlan savunan, heretik dinf gruplan ifade eden bir ke
lime haline gelmiştir. 

Ben bu aşamada günümüzde faaliyet gösteren bu dinf gruplan tek tek sıralayıp on
lan irdeleyecek değilim. Aynca esas konumuzu bu gruplarm kendisi teşkil etmemekte, ak
sine tebliğimin ağırlık noktasını bu gruplarm oluşturduğu sorunlar ve buna karşı çözüm 
önerileri oluşturmaktadır. Bu nedenle zaman zaman gündeme gelmeleri ve aktüel olma
lan hasebiyle sadece üç dinf akıma kısaca değinmekle yetineceğim. 

ı. Satanistler ı 

Şeytana tapıcılık dediğimiz Satanizmin kökleri, aslında Hristiyanlığırı şeytan inancı
na dayanmaktadır. Eski ve orta çağda Hristiyanlığırı şeytan inancı oldukça etkin idi. 
Volksreligion diye adlandırılan halk inancını bu şeytan inancı, kökten etkiledi. Buna göre 
şeytan Allah'a sadece başkaldıran değil, aynı zamanda Allah ile mücadele eden, dünya 
hakimiyetini ele geçirmek isteyen, insanlarm ruhlannı zorla ele geçiren ve art niyetli in
sanlarm kendisi ile müttefik olduğu bir gücü ifade ediyordu. Orta çağda yüzyıllar boyu 
şeytan ile işbirliği yaptıklarma inanılan cadı ve büyücü avına çıkılmış ve bu iddia ile abar
tı olmaksızın yüzbinlerce insan yakılarak öldürülmüŞtür. Kısaca Avrupa Hristiyanlan şey
tanla beraber yaşar hale gelmişlerdi. 

Böyle bir ortamda ve Katelik Kilisesinin uyguladığı yöntemlerden rahatsız olan dö
nemin ileri gelenleri arasında Satanizme meyleden Rosenkreuzer (ı 5. yy) , illimunaten 
(ı 8. yy) ve Theosopille (ı 9 yy) gibi gizli oluşumlar ve örgütler ortaya çıkmaya başlamış
tı. 

Aleister Crowley (ı 8 7 5- ı 94 7) modem çağırı örgütlü Sataniz m hareketinin babası 
sayılmaktadır. Günümüzde, SataniziDi uygulayan ve propagandasını yapan çoğunun 
merkezi Amerikada olmak üzere Church of Satan ve Ordo Templi Orientis gibi bir düzine 
resmi kruluş bulunmaktadır. 

Bu örgütlü Satanizm hareketinin yanısıra örgütlü olmayan popüler Satanizm diye ta
bir edilen Satanistlerin kesimi de azınsanmayacak sayıdadır. Bunlar Heavy-Metal, Black
Metal veya Death-Metal denilen müzik çevrelerinde yoğunlaşmaktadır. Söz konusu po
püler Satanizm-daha çok gençlere ulaşmaktadır. 

Tek kuruluş ve bir çatı altında toplanamayan Satanizm hareketinin belli başlı karek
tefistiği Hristiyanlığırı zıttım teşkil etmeye çalışmasıdır. O nedenle kara ayinler denilen tö
renler düzenlemekteler. Bu ayinler, Hristiyan ayinlerille tersinden benzetilmiştir. Hristi-

ı Bkz. Rink, Stelfen ve Lösch, Holger, Oklcultismus, München ı997, s. 3ı-58; Wiebus, Hans-Otto, Religionen, 
Sekten, Seelenfiinger, Loewe ı997, s. 237-246; Mandau, Luise, Tödlicher Selttenwahn, Essen ve München 
ı995, s. 283-300; Haack, Anette ve Haack, Friedrich-Wılhelın, jugendspritismus und -satanismus, München 
ı989, s. ı6-30; Passantino, Bob ve Passantino, Gretchen, AufTeufel komm raus?, Ulın ı992, s. 33-48. Ay
nca bakınız http://de,\l~kipedia,onuwiki/Satanismus; W\I'W,relinfo,ch/satanismus/ , 



lll. KOMiSYON: AVRUPA BiRLiGi SÜRECiNDE SOSYAL HAYAT VE DiN 1 769 

yanlar için kutsal olan ögeler ve semboller bu ayinlerde rencide edilmekte ve pisletilmek
tedir. Aynca bu ayinlerde zaman zaman cinsel sapkınlıklara, sado-mazoist eylemlere yer 
verilmekte ve şeytana kurbanlar sunulmaktadır. Falcılık, ruh çağırma ve astroloji, Sata
nistlerce hoşlanılan ögelerdendir. Mezarlıklarda büyücülük yapmak, daha doğrusu yap
tıklanru sanmalan gibi eylemler de sıkça uygulanmaktadır. Her ne pahasına olursa olsun 
zevk, intikam ve sınır tanırnama, Satanizm hareketinin belli başlı ilkeleridir . . 

2. Scientolojistler2 

Polisiye, vahşi batı ve bilimkurgu hikayelerinin yazarlığını yapmış olan Lafayette 
Ronald Hubbard (ı 911- ı 986), bir süre üyesi olduğu Ordo Templi Orientis adlı Satanist 
örgütten aynidıktan sorıra, ı 950'de insanın anlamı hakkındaki Dianetik adlı kitabı kale
me aldı. ı 954 tarihinde ise, bu kitabının öğretilerine dayanan "Church of Scientology" 
(Scientoloji Kilisesi) adlı örgütünü kurdu. ilk önceleri kısa sürede ingilizce konuşulan ül
kelerde yaygınlık kazandı ve 70'li yıllarda ise değişik adlar altında Almanya gibi diğer en
düstri ülkelerinde şubeler kurmaya başladı. 

Dianetik adlı eser bu dirıf hareketin adeta kutsal kitabı haline geldi. Scientoloji hare
keti bilimkurgu, psikoloji ve biraz da budist ve gnostik ögelerden oluşturulmuş karmaşık 
bir düşünceler yumağıdır. Esas iddiası insanda bulunan Thetan (Titan) denilen ölümsüz 
ruhf öz vardır. Ki bu, uzaydan en yüce marreviyat tarafından ufolarla fi zamanda dünya
ya gönderilmiştir. işte bu Thetan'tan insan çeşitli unsurlardan dolayı uzak düşmüştür ve 
insanın onu tekrar keşfetınesi ve ona ulaşılması gerekiyor. Yoksa insanoğlu ölürnsüzlüğe 
ulaşamaz. İnsanın ruhsal sağlığı da bu çabasına bağlıdır. Bu uzun bir yolculuktur ve üst 
üste bina edilmiş değişik mertebeleri bulunmaktadır. 

insanı bu hedefe ulaştırmak için Scientoloji cemaati çeşitli psikolojik kurslar düzen
lemektedir. Tabü ki, bu kurslar ücret karşılığı verilmektedir. Bu kurslar bir girdap gibi bir 
kere başlamış olam kurtuluşu mümkün olmayacak şekilde içine çekmekte, bir kursu baş
ka bir kurs takip etınekte, ta ki kursiyer daha doğrusu cemaat üyesi boğazına kadar borç
lanıncaya kadar. 

3. Yehova Şahitleri3 

Yehova Şahitleri adlı Hristiyan akımının Charles T. Russell (ı 852- ı 9 ı 6) ve J. F. RU:t
herford (ı869- ı 942) kunnuşlardır. ı879'da Watcht Tower (Wachturrnl Tarassut Kulesi) 
adlı dergiyi çıkannaya başlamışlardır. Daha sorıralan Erwachet!Uyanın dergisini de yaı.. 

yınlan arasına eklernişlerdir. Kendi iddialarma göre dünyadaki toplam sayılan 6 ınilyonu 
geçmekte ve Türkiyede de 2 bine yaklaşmaktalar. 

Bu hareketin kökten dinci bir eğilimi olduğundan dolayı Kitab-ı Mukaddes metrıini 

2 Bkz. Eimuth, Kurt-Helmuth, Sekten-Ratgeber, Freiburg, Basel ve Wien 1997, s. 96-114; Wiebus, Religionen, 
Sekten, See!entanger, s. 283-289; Mandau, Tödlicher Selı:tenwahn, s. 243-274. Aynca bakınız htt;p://de.wiki
pedia.org/wiki/Scientology: www.ingo-heinemann.de ; www.xenu.net. 

3 Manda u, Tödlicher Sektenwahn, s. 173-190; Wiebus, Religionen, Sekten, Seelenfanger, s. ı 03-1 06. Aynca 
geniş bilgi için bkz. Oh11muş, Bünyamın, "Yehova Şahitleri", Diyanet ilmi Dergi, Cilt: 38 Sayı: 2 Yıl: 2002. 
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katı lafzi olarak yorumlamaktalar. Ancak bazen de aşın sembolik yada batınf yorumlara 
meylettikleri görülmektedir. Bu kökten dinci eğilimlerinin bir sonucu olarak agresif bir 
misyonerlik faaliyeti yürütmekteler. 

Krallık Evleri dedikleri mabetieri bilinen tipik kiliseye pek benzemeyip haç ve evliya 
resimleri gibi dinf semboller hiç bulunmamaktadır. Noel, paskalya gibi dinf bayramlan ve 
aynca milli bayramlan reddetmektler. Bilinen şekliyle teslls inancını i.n.kar etmekte, ancak 
isa'nın Tannnın oğlu olduğunu kabul etmekteler. Ruhun ölümsüzlüğünü ve cehennemin 
varlığını inkar etmekteler. 

Tannnın krallığı dışında her türlü devleti ve devlet otoritesini şeytanın işi olarak gör
mekte ve reddetmekteler. Bu çerçevede askere gitmemekteler, seçimlerde oy kullanma
maktalar. 

Her türlü kan nakline karşı çıkmaktalar. Teknolojik aletlerin kullanımını prensip ola
rak dışlamaktalar. Cemaatin kendileri dışındaki insanlarla ilişki içerisinde olmalarını hoş 
görmüyor ve bunu mümkün mertebe engelliyorlar. Cematin emirlerine kesin itaat beklen
mekte ve bu duruma uyum sağlamayan üye, cemaat içindeki yakın akrabalan dahil, ce
matin tamamı tarafından dışlanmaktadır. üyeler yoğun bağış yükü altına sokulmaktadır. 

ID. Diğer Dini Akımlarm Faaliyetleri 

özellikle yeni oluşan dinf hareketlerde toplu ayinler büyük önem arz etmektedir. 
Bunlar grup bilincini pekiştirmekteye yardımcı olmaktadır. Her grup, ayinlerini kendileri
ne has olacak şekilde düzenlemekte, ayinlere gizemli unsurlar katmaktadır. Bu tür eğili
mi özellikle Satapistlerin hareketinde gözlemlemek mümkündür. 

Cemat üyelerinin mümkün olduğu kadar sık birarada olmalarını sağlamak için deği
şik kurallar uydurulmakta veya biçimler geliştirilmektedir. örneğin Sceintolojistlerde oldu
ğu gibi biri biri ardına gelen kurslar ya da Yehova Şahitlerinde olduğu gibi aynı semtte 
ikamet etmeleri ve haftada en az beş kere toplanmalan mecburiyetini zikretmek mümkün
dür. Konserler, geziler ve ortak eylemler de bu arada sayılabilir. 

Cemat liderine veya üstlerine bağlılık sürekli telkin edilmektedir. Belli metirılerin 
okunmasının ve belli fllim veya kasetierin izlenmesinin i1ka edilmesi ve hatta şart koşul
ması, beyiri yıkama metodunu hatırlatma~tadır. 

Cemat dışındaki insanlara karşı, yoğun sorumluluk veya saygı duyulmamaktadır. O 
nedenle cemat dışındaki insanlara karşı ahlak ve legal sınırların aşılması daha kolay ol

. maktadır. örneğin onlara yalan söylenınesi o kadar kötü görülmeınektedir. Birçok dinf 
akımlarda intihar hoş gösterilmekte, hatta bazılarında belli durumlarda intihara yönlendi
rilmektedir. 

Sözü edilenakımların bir de mali yönü bulunmaktadır. Her bir dinf akım üyelerinden 
sadece bağış toplamamakta, aym zamanda onlara belli şeyler pazarlamaktadır. Kurslar, 
yayırılar, kasetler ve konferans biletleri bunlardan sadece bir kısırmdır. Bu durumdan do
layı birçok dinf akım ınal varlığı oldukça zengin hale gelmiştir. Bu gelişmeden beklenildi
ği gibi hareketin liderleri bolca nasibirıi almaktadır. 
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IV. Çekini Güçleri ve Nedenleri 

Modem dünyada hayatın hızlı bir şekilde profanlaşması ve bunun sonucunda dinin 
reel hayat sahrıesirıden çekilmesi; baş döndürücü hızdaki bilimsel gelişmelerirı gölgesirı
de dirıirı irrasyonel imajının perçirıleştirilmesi; dirı denilirlee şeytan, cehennem, azap, ce
za gibi korku duyulan ögelerirı çağnşması; işte tüm bunlar, irısanlarda ve toplumda bir 
boşluk yarattı. Diğer dirıf akımlar ise, Yehova Şahitleri gibi katı dirıdarlıklan ile, Sciento
lojistler gibi bilimsellik kisvesi ile, Satanistler gibi kudret ve hakimiyet duygulan ile bu 
boşluğu doldurmaya namzet pusuda bekliyorlardı. Bu ortam onlann işirıi kolaylaştırdı. 

Ayrıca arastırmalar göstermiştir ki, bunalım içirıdeki irısanlar, yalnızlık çekenler, de
ğişiklik arayanlar, aşağılık kompleksi içirıde olanlar, maceracı ve meraklı olanlar bu tür 
akımlara kolay av olmaktadırlar. Yıne araştırmalar göstermiştir ki, irısanlann büyük ço
ğunluğunun bu tür cemaatlerle ilk defa temasa geçmelerirıe, sanıldığı gibi medya değil de, 
tanıdıklan bir arkadaş veya akraba aracı olmuştur. 4 Yani yakın arkadaş çevresi kilit rol 
oynamaktadır. 

Cemaatle yeni taruşmış irısan, dirı sosyologlannın "Love-Bombing" (Sevgi Bombası) 
dedikleri büyük bir ilgi ve sevgi seli ile karşılaşmaktadır. Bu durum yeni üyenin çok ho
şuna gitmektedir. İçirıde bulunduğu boşluğun dolduğunu hisseder ve yıllardır aradığı şe
yin bu olduğunu düşünmeye başlar. 

Yeni üye, cemaatirı faaliyetlerirıe uyum sağlar sağlamaz, bu çok hoşuna giden ilgi, 
onu cemaatirı dışında var olan dünyadan ve toplumdan kopanr ve cemaatin içine hapse
der hale getirir. Artık, cemaat üyenin sosyal dünyasını kontrol altına almıştır. 

Bu tür cemaatler herkesin anlayacağı çok basit bir dil ıre söylem kullanmaktadırlar. 
Dünya siyah beyaz renkten ibarettir. Cemaat ve söyledikleri doğrudur, tüm diğer şeyler 
yarılıştır. Bu basit dil irısanlan kolay etkilemekte. 

Cemaat üyelerirıe fırka-i naciye psikolojisini telkin etmektedir. Asıl kurtuluşa ercek 
olanlar bu cematirı üyeleridir. Cemat ve liderleri hakkındaki olağanüstü hikayelerirıde bi
linçli bir şekilde yaygınlaştınlması, işi iyice pekiştirmektedir. 

üye, gelen emir ve tavsiyeleri aynen uygulamaktadır. üye adeta emir kulu olmuş
tur. Bu aşamadaki üye cemaate yönelik bağışlarda eli çok açık hale gelmekte, cemaatirı 
sunduğu mamül ve hizmetlerirı sadık müşterisi olmaktadır. 

Artık üye cematirı dışında bir hayat düşünemez haldedir. En fazla korktuğu husus, 
bir kural dışı hareketirıden veya bir itaatsiziikten dolayı bu kurtuluşun dışında kalması ve
ya cemaatten dışlanması olacaktır. 5 Cemaatten dışlanma korkusu, bu cemaatlerde üyele
ri kontrol altında rutınaya yarayan en önemli araçlardandır. 

4 Bkz. Rink ve Lösch, Okkultismus, s. 60-65, 75. 
5 Geniş bilgi için bkz. Eimuth, Sekten-Ratgeber, s. 25-36. 
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V. Çözüm Önerileri 

Aslında tebliğiine başlık olarak "Diğer Dini Akımlar- Sorun ve Çözümleri" gibi çok 
iddialı bir isim seçmiş olduğurnun farkındayım. Ben bu soruna karşın elimde kesin bir çö
zümün bulunmadığının bilincindeyim. Bu başlık, aslında bir iddiadan çok, bir çözüm bul
ma arzusunu, bir hedefi ve bu hedefe götürecek gayreti ifade etmektedir. Bu bağlamda ba
zı çözüm önerilerimi 7 madde halinde sizlere kısaca sunmak istiyorum: 

ı. Aydınlatıcı Konferanslar ve Seminerler 

Diğer dirıf akımlar hakkında veli ve gençlere aydınlatıcı konferansıann verilmesian
lamlı ve faydalı olacaktır. Velilere, hem bu dirıf akımlarm kendileri ve faaliyetleri hakkın
da bilgi verilmeli hem de çocuklannı bu akımlara karşı nasıl koruyacaklanna ve ne gibi 
dururrılardan şüphelenmeleri gerektiğine dair tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

Gençlere verilecek olan konferanslarda ise, bu akımlarm tuzaklanna ve onlardan ge
lebilecek tehlikelere dikkat çekilmelidir. Ancak konferansta verilen aydınlatıcı bilgiler, 
gençleri bu dirıf akımlara karşı uyandırmalı, bilinçlendirmeli ve korumalıdır. Yoksa bu bil
giler, gençlerde bu akımlara karşı merak uyandırmamalı ve böylece onlan korumak yeri
ne tehlikeye atmamalıdır. Konferansı düzenleyenler mutlaka bu riskin farkında olup, bil
gileri dozajını ve şeklini ona göre düzenlemelidirler. 

Konferanslarda bu dirıf akımlara karşı insanlanmızın hassasiyetini artıracağız diye 
kesirilikle onlardan gelen tehlike abartılınamalı ve olduğundan daha büyük gösterilmeme
lidir. Bu ancak bu dirıf akımlarm olduklanndan daha güçlü, daha büyük ve daha yaygın 
olduğu inancına yol açar. Bu ise onlann insanlar üzerindeki çekiciliğini de artırmış olacak
tır. 

Aynca bu dirıf akırrılar hakkında din görevlilerine sempozyum veya hizmet içi aydın
latıcı kurslar düzenlenmelidir. Bu tür faaliyetlere özellikle büyük şehirlerde ve yurt dışın
da görev yapan veya böyle görev yerlerine atanacak olan görevliler katılmalıdır, hatta ka
tılmaya mecbur edilmelidir. Bu tür faaliyetler din görevlilerini bu dirıf akımlar hakkında et
kin ve yetkin kılıcak vasıfta olmalıdır. 

Bu tür faaliyetlerde bu dirıf akımlara kapılmış ve bunların kurbanı olmuş, ancak on
lardan kurtulabiimiş insanlara da söz hakkı verilebilir. Böylece bu faaliyetler daha etkile
yici ve gerçekci olacaktır. 

2. Aydınlatıcı Yayınlar 

Konuyla ilgili aydınlatıcı kitap ve broşürler yayınlanmalıdır. Konu gazete ve dergi gi
bi süreli yayınlardaki yazı dizileri halinde ele alınmalı ve bu yazı diziler belli aralıklarla 
güncelleştirilerek tekrarlanmalıdır. 

Tabü ki, bu yayınlar, insanlanmızı bilgilendirmeli, bu dirıf akımlarm tuzaklanna kar
şı korumalı ve onlardan kaynaklanacak tehlikelere karşı uyandırmalıdır. Bu yayınlarm 
kesinlikle insanlanmızı bu dinf akımlara. karşı merak uyandırıcı olmamasına dikkat edil
melidir. Aynca konferanslar için belirtmiş olduğum "bilgiler ve tehlikeler abartılmamalı" 

ı-----~-----~--
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uyansı burada da geçerlidir. 

Yayınlarda teoriden ziyede gündelik hayatta faydalı olabilecek pratik bilgilere önem
li yer verilmelidir. Bu çerçevede kendi kendirıe test formu şeklinde soru kataloklan sunu
labilir. 6 

3. Gözcü/Görevli Tayini 
• 

Avrupada Katolik ve Protestan Kiliseleıinirı piskoposluk kadrolannın bünyesirlde di-
ğer dinf akımlan izleyen ve irdeleyen Sekten Beauftragter/Beobachter (Observer of Sects) 
diye adlandırılan görevliler bulunmaktadır. Her bir piskoposluk bölgesirlde görev yapan 
bu gözlemci, diğer dirıf akımlann faaliyetlerini ve yayınlannı takip ettiği gibi, gerektiğin
de ve mümkün ölçüde bu tür aktivitelere gözlemci olarak katılmaktadır. Kendisi diğer di
nf akımlardaki önemli gelişmeleri piskoposa bildirmekte ve böylece kilisenirı gelişmeler
den arıında haberdar olmasını temirı etmektedir. Aynca kilise görevlilerine, cemaate ve 
gençlere yönelik aydırılancı konferanslan, sempozyumlan ve yayınlan organize etmekte 
ve zaman zaman bunlan bizzat kendisi yapmaktadır. 

Piskoposluklar önem ve güncelliğe göre bazen tek bir dirıf akımı izlemek üzere de gö
revli tayirı etmektedirler. 

Elbette görevli tayirı etmek gibi böyle bir önlem belli bir maddi imkanı ve merkezi bir 
k'Uruluşun varlığını ön görmektedir. Ama böyle bir görevli tayirıi diğer tüm önlemlerin bel 
kemiğini oluştıırmakta veya en azından diğer önlemlerin etkinliğini garanti etmektedir. 
Bu bağlamda her müftülük bünyesinde olmasa da, en azından il müftülüklerinde böyle bir 
kadronun un oluştıırulması ve verimli bir şekilde çalıştınlması etkirı önlemler açısından ka
çınılmaz gözükmektedir. Hiç olmazsa, ama hiç olmazsa böyle bir görevlinin Diyanet İşle
ri Başkanlığı bünyesirlde veya yurt dışındaki DİTİB bünyesirlde atanmasının son derece 
önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. 

4. Alternatif Faaliyetler 

Aile ortamı ve arakadaş çevresi gibi sosyal örgüden tamamen veya kısmen yoksun 
insanlanmızın ve gençleıimizirı, ilgi ve duygu eksikliğinden dolayı diğer dirıf akımlann 
ağlanna yakalanmalannı önlemek için düzenli ve devamlı olarak alternatif faaliyetler dü
zenlemek gerekmektedir. Bu durum insanlanmızın eksikliğini hissettikleri bazı şeyleri bu 
dirıf akımlarda aramalanın ve onlann tuzağına düşmelerini engelleyecektir, aynca o dirıf 
akımlara karşı etkirı bir alternatif oluştııracaktır. 

Bu alternatif faaliyetler toplu geziler ve ziyaretler olabilir. Bayram şenlikleri gibi di
ğer dinf ve milli günler içirı ortak şenlikler organize edilebilir. Küçük çapta da olsa futbol, 
pirıpon ve bilardo tıırnavalan gibi sportif faaliyetler tertiplenebilir. Salt dirıf yanşmalar de
ğil, genel kültüre yönelik de bilgi ve benzeri yanşmalar gerçekleştiıilebilir. Bu arada kamp 
faaliyetleri de hiç fena olmaz. 

6 örneğin "Çocuğun uz tehlike aldında mı?" başlıklı soru katoloğu hazırlanabilir. Bakınız Passantino, Auf Teufel 
komm raus?, s. 154-ı6l. 
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Aslında bu çeşit aktiviteleri, yurt dışında birçok cami cemaati bünyesinde kurulmuş 
olan gençlik kollan veya kadın kollan gibi oluşumlar uygulamaya çalışmaktadır. Ancak 
bunlar daha sürekli, düzenli ve etkin bir şekilde yapılmalı ve yaygınlaştınlmalıdır. Bu tür 
faaliyetlerde yukanda söz konusu etmiş olduğum görevli gerek yardımcı gerekse uzman 
danışman olarak katkıda bulunabilir ve bunlann geliştirilmesini sağlayabilir. 

Bu tür faaliyetler sadece bu konu açısından önem arz etmemekte, aksine en az bu 
konu için olduğu kadar Müslüman cemaatinin birlik ve beraberlik duygulannı beslernesi 
ve koruması için, çekirdek ailenin hakim olduğu modem çağımızda islam dininin ve Müs
lümaniann sosyal sorumluluğunu ve yetkinliğini ortaya koyması açısından da önem arz 
etmektedir. 

5. Ders Müfredatlannda Yer Verilmesi 

Diğer dinf akımlar ve batı! inançlar din dersi müfredatına alınmalıdır. Bu konu çerçe
vesinde öğrenciler salt bilgilendirilmemeli, daha da ötesine gidilerek bu tür akımlann dü
şünce tarzlannı ve tuzakiannı tanıyabilme ve bunlara karşı datartışabilme ve cevap ve
rebilme seviyesine getirilmelidir. Salt bilgilendirme aşamasında kalınırsa, bu durum öğ
rencilerde o akımlara karşı merak uyandırır ve onlara yönlendirir. Bu açıdan müfredat iyi 
düşünülerek hazırlanmış olmalıdır. Nitekim Avrupa'daki bazı ülkelerde Hristiyan din ders
lerinde bu konuya yer verilmekte ve gençler uyandırılmaya çalışılmaktadır. 

6. Diğer Tevhidf Dinlerle İşbirliği 

Katolik ve Protestan Kiliseleri yıllardır diğer dinf akımlara karşı faaliyetlerde bulun
maktalar. Ben burada onların faaliyetlerinin bilançosunu ortaya dökecek ve başanlı olup 
olmadıklannı tartışacak değilim. Ancak bu tür kuruluşlarla en azından bazı dinf akımlara 
karşı çabalarda fikir alışı verişinde bulunulması ve belki de ortak eylemlerin yapılması ge
rektiği görüşündeyim. Başka bir deyimle, bu meydanı salt onlara bırakmamalı, "bu alan
da, bu çabada en az sizin kadar biz de vanz" diyerek Müslümaniann da dikkate alınına
sı sağlanmalıdır. 

7. Diğer Dini Akımlara Yönlendiren Nedenleri Ortadan Kaldırmak 

insaniann dinf akımlara meyletme nedenlerinden yukanda kısaca bahsetmiş idim. 
Bunlar arasında dinin akla yatkın olmaması, dinf hayatın gittikçe zayıflaması ve dinf duy
gularda bir boşluğun oluşması, dine karŞı aşırı korku duyulması bulunmaktadır. Bu bağ
lamda din görevlilerine ve din alanında yazı yazan değerli kalemierimize büyük görev 
düşmektedir. Dinimizi insanlanmıza, özellikle gençlerimize öyle sunmalıyız ki, bilimselli
ği ve rasyonelliği ile aklı doyursun; ibadetleriyle, vecibeleriyle, kandilleriyle kalbi doyur
sun; Kur'an-ı Kerim'in dengesi ve uslübu dahilinde sırf azap ile korkutmasın, aksine cen
neti ile, müjdesi ile gönüllere umut ve serinlik salsın ve insanlan korku girdabırıda boğul
maktan kurtarsın. Elbette eşsiz dinimiz bunlan kolaylıkla sağlayacak niteliktedir. Ancak 
tüm mesele bunlan insanianınıza ulaştırma uslubunda gelip düğümlenmektedir. Din gö
revlileri yaptıklanna biraz da bu açıdan bakmalıdırlar sanırım. 
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VI. Sonuç 
Tebliğiinde söz konusu etmiş olduğumuz dinf akımlar Avrupa'da ve ülkemizin bü

yük şehirlerinde her ne kadar faaliyette bulunsalar da, bu akımlar gerek kerniyet gerekse 
keyfiyet olarak günümüzde akut bir sorun teşkil etmemektedirler. Bazı gazete ve yayın
larda izlemlendiği gibi çok da abartılacak bir durum söz konusu değildir. Durumun oldu
ğundan fazla abartılmasının getirmiş olduğu tehlikeye yukanda kısaca dikkat çektim. An
cak yirıe de gaflete düşmemeliyiz. Sorumlu Müslümanlar olarak, diğer dinf akımlara kar
şı akıllı ve bilinçli mücadeleyi elden bırakmamalı, bu görev bilinci içerisinde önlemleri pro
fesyonelce uygulamalıyız. 

Elbette büyük şehirlerdeki ve özellikle yurt dışındaki Müslüman gençler daha büyük 
tehlike altındalar. Zira bu tür dinf akımlar özellikle gençlertınizi aviarnaya çalışmaktadır
lar. Buradan hareketle çözüm önerilerimde, öncelikle yurt dışındaki, özellikle Almanca ko
nuşan bölgedeki, yani Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki Türk Müslümanlannı dikkate 
aldun. Zira Türkiye dışında yaşayan Türk Müslümanlannın yaklaşık% 80'i bu bölgeler
de ikamet etmekte. Bununla beraber önerilerimin Türkiye ve Türkiye'deki büyük şehirler 
için de geçerli olduğunu düşünmekteyim. 

Tebliğiinde bu tür akımlara kapılmış irısanlanmızın kurtuluş yoUanna dair önerilere 
hiç yer vermedim. Şüphesiz konunun bu yönünün gerek hukukf gerekse sosyolojik bo
yutu bulunmaktadır. Bu ise tebliğin zamansal sınırlannı aşmaktadır. Bu nedenle ben teb
liğimde sadece koruyucu önerilere, yani irısanlann bu akımlara kapılmasını önlemeye yö
nelik önlemlere yer vermeyi uygun buldum. Bence asıl olan kuyuya düştükten sonra ço
cuğu k"Urtarmaya çalışmak değil, çocuğun k"Uyuya düşmesini önleyebilmektir. 

Son olarak söz konusu dinf akımlara karşı etkin mücadeleyi, ancak merkezi organi
zeye sahip kuruluşlann yapabileceğinin altını çizmek istiyorum. Zira hem gerekli profes
yonellik hem de gerekli mali imkanlar ancak böyle kuruluşlarda bulunmaktadır. Bu bağ
lamda gerek Diyanet İşleri Başkanlığına gerekse Avrupadaki DİTİB'e büyük sorumluluk 
düşmektedir. 




