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Emin Çölaşan’ın önsözü

Saygı Öztürk’ün bizim gazetede çıkan bütün haberlerini ve yazılarını merakla okurum.
Ama onun özellikle ve beğenerek okuduğum kitaplarını da bu
arada unutmamak gerek...
Saygı’nın kitaplarını ilk okuyanlardan biri sanırım ben olurum, zira onun kitaplarına önsöz yazmak benim görevimdir!
Onun kadrolu ama maaşsız, Kızılay menfaatine çalışan önsöz
yazarıyım!
Önsöz yazmak için kitabı baskıya girmeden önce okuyacaksınız ki, ne yazacağınızı bilesiniz.
Üstelik bu son kitabın hazırlanmasına baştan sona tanık oldum.
Adına Menzil denilen tarikatı incelemeye ve irdelemeye başlayan Saygı ile neredeyse her gün bu olayı konuştuk...
Bu kez yine ilginç bir konu yakalamıştı.
Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nde tarikatların, şeyhlerin nasıl etkin duruma geldiğinin, bunu da ötesinde nasıl “devlet içinde
devlet” olduklarının somut göstergesidir.
Bu tarikatın özellikle Sivrihisar ve Adıyaman’da nasıl yerleştiğini gösteren bir hadise...
Saygı oralara gitti, büyük şeyhleriyle görüşmeler yaptı.
İllerimiz, ilçelerimiz ve bazı bakanlıklar, örneğin Sağlık Bakanlığı bunlar tarafından nasıl parsellenmiş, akıl alacak şey değildir.
İşin içinde para var, bol kazanç ve şeyhlere sağlanan sonsuz
para gücü var.

14

Gariban müritler derseniz, aynı kaptan kaşıkla çorba içen bu
şahıslar şeyhlerine bağlı ve bağımlı.
Alışverişlerini bile onların açtığı marketlerden yapmak zorunda olan ve sayıları bilinmeyenler topluluğu...
Üstelik yakın akraba olan Sivrihisar şeyhleri ile Adıyaman
şeyhleri birbirlerinden nefret ediyor! Birbirlerini holding kurmakla suçluyor.
Ne demek istediğimi kitabı okuyunca daha iyi anlayacaksınız.
✽

✽

✽

İnsanın aklı olanları almıyor. Menzil’e gidenler orada aynı
kaptan içtikleri çorbadan sonra şeyhe gidip tövbe alıyor ve artık
günah işlemeyeceklerine inanılıyor!
Menzil’in bazı siyasetçilerle de yakın ilişkileri var. Kitapta o siyasetçilerin isimlerini de bulacaksınız.
Müritler şeyhlerinin yanına dizleri üzerinde sürünerek giriyor,
tarikat kitaplarını yerde okuyor.
Yerleşim birimlerinde asfalt yollar, lüks binalar, mağazalar,
kahvehaneler, restoranlar ve camileri var. Her şey ticarete dökülmüş.
✽

✽

✽

Bana sorarsanız Saygı Öztürk Türkiye’nin bir numaralı araştırmacı gazetecisi.
Bu tarikatı kafasına taktı, Sivrihisar ve Adıyaman’a gitti, orada bulunan “sofi”leri izledi, sohbet etti, ardından şeyhleriyle uzun
görüşmeler yapıp onları ilk kez konuşturdu.
Böylece, kapalı kutu olan bu adamlar ilk kez bir gazeteciye
konuşmuş oldu.
Neler anlattıklarını burada yazmanın anlamı yok, kitabı okuyunca zaten görecek ve şaşıracaksınız...
Ve tümü belgeli...
İnsan bunları öğrenince sıkılıyor, utanıyor ve ister istemez
“Vah Türkiye Cumhuriyeti vah” demek zorunda kalıyor.
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Sevgili arkadaşım, dostum ve kardeşim Saygı Öztürk gerçekten muhteşem bir eser üretti.
Herkes okumalı.
Ona “Ellerine sağlık, helal olsun” diyor ve sözü Saygı’ya bırakıyorum.
Emin Çölaşan

“Şeyhimizi zehirlediler, saydamıza zehirli
iğne vurdular...”

16 Nisan 1991, Ramazan Bayramı’nın ilk günüydü. Menzil köyünde, bayram namazını Şeyh Muhammed Raşit Erol kıldırdı. Namazdan sonra, caminin hemen yakınındaki mezarlığa gitti, babası Şeyh Abdülhakim Erol’un kabrinin başına geçti, peşinden gelen cemaatle birlikte dua etti. Bayramlaşma burada yapılacaktı.
Kalabalık içinde bir kişi çok heyecanlıydı. Planını gerçekleştirmek için bugünü beklemişti. Bayramlaşma bahanesiyle kuyruğa girecek, şeyh elini uzattığında aniden harekete geçecekti.
Şeyh, elini öpenlere, “Bayramın mübarek olsun” diyordu. Bazıları onun yanından ayrılmak istemiyor, diğerleri de onu yakından görebilmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Şeyhin etrafında toplananların sayısı da hızla artıyordu. Uzun bir kuyruk vardı.
Namazın bitmesinin üzerinden epey zaman geçmişti ama her müridin bayramlaşma gerekçesiyle şeyhle konuşmak istemesi yüzünden kuyruk bir türlü bitmiyordu.
Saat 09.53’ü gösteriyordu. Sıra ona gelmişti. Şeyhe yaklaşırken sağına soluna bir kez daha bakındı. Eylemini gerçekleştirdikten sonra nereden nasıl kaçacağını hesaplamaya çalıştı. Ama
bu kalabalığın arasından kaçsa bile sonrasında yakalanacağından
hiç kuşkusu yoktu. Belki de yakalandığında öldürülecekti. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Bunun için memleketi
Denizli’den ayrılırken, “Yakında bomba patlayacak. Menzil şeyhini öldüreceğim. Ya bombayla ya da zehirli iğneyle” demişti.
Aynı cemaatten bir arkadaşını arayıp rüyasında Hz. Mu
hammed’i ve Kâbe’yi gördüğünü anlatmış, şeyhi öldürmeye karar

18

verdiğini söylemiş, arkadaşı da “Kâbe, yön demektir. Sen doğru
yoldasın” diye onu desteklemişti. Onu dinleyenler, “Bu oğlan kafayı yemiş. Şimdi sıra şeyhi öldürmeye geldi” demişlerdi.
Şeyhi öldürmek için hazırdı. Şeyh, öpmesi için elini uzattığında, o büyük bir hızla zehirli şırıngayı çıkarıp şeyhin avucunun içine saplamaya çalıştı. Şeyh büyük bir çeviklikle elini çekti. Kürtçe, “Beni öldürecek!” diye bağırdı. Kalabalık ne olduğunu bile anlamadan, 1973 doğumlu Murat Erol, şeyhin elini yakalamaya çalıştı. Şırıngayı, şeyhin eline saplamaya çalışırken, “Allahüekber,
Allahüekber” diyor, ardından da cemaate, “Niye geliyorsunuz bu
sahtekârların yanına” diye bağırıyordu.
Şeyh acılar içinde kıvranırken, Denizlili Murat Erol da, “Ahh”
dedi. O sırada müritlerden Adem Kazan bıçağını çekip, “Yaa Allah” diyerek Murat Erol’un sırtına sapladı. Murat, kaçmaya çalıştı. Birkaç adım atar atmaz yere yığıldı.
Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Yaralı olan Murat
Erol’u cemaat linç etmek isterken, şeyh eliyle, “Yapmayın” diye işaret ediyordu. Şırınganın içindekinin eline zerk edilmek istenmesinden etkilenen şeyh de yere uzatılmıştı. Şeyh kendinden
geçmeye başladı. Kargaşa daha da arttı.
Kalabalıktan bazıları, “Şeyh ölüyor” diyordu. O telaşla ve beklenmeyen bir olayın gerçekleşmesinin verdiği şaşkınlıkla kimse
şeyhi hastaneye götürmek için harekete geçmemişti. Bazıları da
“Şeyhim ölme, Allahım şeyhimizi bize bağışla” diye dua ediyordu. Nihayet kalabalık içinden birileri, “Şeyhi zehirlerdiler, seydamızı zehirlediler. Hemen hastaneye gidelim. Çabuk araba getirin”
diye bağırdı. Bir otomobil getirildi. Şeyh hastaneye götürülüyordu. Murat Erol ise jandarmaya teslim edilmek üzere yaralı olarak
yerde yatıyordu. Kimisi vurmak istiyor, ama şeyh “Dokunmayın,
jandarmaya teslim edin” dediği için etrafındaki birkaç kişi ona
vuranlara engel olmaya çalışıyordu.
Şeyhin 22 Ekim 1993 tarihinde 63 yaşındayken vefat etmesini, “zehirli iğne”ye bağlayanlar da oldu. Ama ölüm raporunda iğneye bağlı bir bulgu yer almıyordu. Ama, raporlar, tutanaklar, büyük bir skandalın habercisiydi. Onlar da ilk kez bu kitapta belgeleriyle gün yüzüne çıktı.

