
S.A. Muhterem Yunus Vehbi Yavuz Hocam, 

Mustafa Öztürk Bey’in sosyal medyaya yansıtılıp paylaşılan görüşleri ile ilgili değerlendirmenizi 

okudum; tenkit sadedinde yazdıklarınız içerisinde bile tavzih edilmesi gereken hususlar var; müsaade 

ve müsamaha ederseniz onlara işaret etmek isterim. 

1- Nezaketen yazılmış olmasını dikkate alsak bile, “Sayın Öztürk kıymetli bir bilim adamıdır. Onun iyi bir 

akademisyen olması yanılmasını engellemez.” cümlesindeki ifadelerinizi  

“gerçek bilim adamlarına” ve “iyi akademisyenlere” hakaret olabileceğini pek dikkate almamışsınız gibi 

görünüyor; böyle anlaşılıyor... 

2- Adı geçen kişinin, yazınızda zikrettiğiniz “sapık ve saptırıcı” görüşleri dışında, Peygambere bakışı da 

“Tarihselce” ve “Postacı” diye ifade edilen sakat ve saptırıcı mahiyette olduğu kamuoyuna yansımış, 

açık kaynaklarda bulunan düşüncelerdir. 

3- Yine aynı kişi, görüşlerine mesnet olarak göstermek üzere, Suyuti’nin nakledip değerlendiği, tasvip 

etmediği görüşleri, Suyuti’nin benimsediği görüş olarak zikredip kendi görüşlerine dayanak kılmaya 

çalıştığı da bilinmektedir.  

4- Akademik unvan taşıyan herkesin âlim olmadığı, olamayacağını bizden daha iyi bilecek ortam, aile, 

çevre kültürü ve tecrübeniz vardır. Bütün akademik unvanları kazandığı halde, okuduğu klasik metinleri 

düzgün okuyup doğru anlamaktan aciz olan akademisyenlerin az olmadığını, sizin kadar olmasa da, 

bizde görüp bilen tecrübe sahibi eğitimcilerdeniz... 

5- Fatır suresi 28. Ayette, Âlimlerin  

 .الله من والخوف الخشية أهل فهم العلماءُ 

Olduğunun beyan edildiği malumunuzdur. Size tefsirini anlatacak değilim... 

6- Bu bilgiler ışığında M.Ö. ve benzerleri için “akademisyen” demenize karışmam ama “kıymetli bir bilim 

adamı” olduğu tespitinize katılmadığımız gibi, bilim adamı vasfı taşıyanlara da haksızlık ettiğiniz 

kanaatinde olduğumu belirtmek zorundayım. Okuyup naklettiğini hatalı anlama sonucu yanlış aktarmış 

olsa da, kasten hatalı aktarmış olsa da fark etmez; ilim adamı vasfını hak etmediğinin göstergesi kabul 

etmemiz gerekmez mi..? 

7- Evet yazınızı tenkit için kaleme aldığınızı biliyor ve takdir ediyorum. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi 

Allah’ın hakkı, kul hakkından daha öncelikli ve önemlidir. Peygamberlerin varisleri olan alimlerin hakkını 

da dikkate almak gerekmez mi muhterem Hocam..?  

Allahtan korkmaz, kuldan utanmaz, İlim adamlarının şeref ve itibarını gözetmez bir insan, kim olursa 

olsun, iltifat ve ihtiram görmemeli; suçunu hafifletecek şekilde yaklaşılmamalı diye düşünüyorum. 

Haksız mıyım..?  

Tavrımız hakaret ve tahkir ihtiva etmese bile açık ve net olmalı. Öyle değil mi muhterem Hocam..?  
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Ahmet Ziya İbrahimoğlu 


