
 

AFFETTİKÇE KURTULDUĞUNU VE KURTARDIĞINI MI 
ZANNEDİYORSUN?  

  

Son birkaç yıldır yaygınlaşan AFFET furyasıyla ilgili yeni kitabımda bir yazı kaleme almaya planladım 
ve ön çalışma olarak da çevremde biraz biraz paylaşmaya başlayıp görüşler almaya başlamıştım. 
Bugün de bu konuda Dünya Barışına kadar bir kurtuluştan bahsedilince, benim alanıma girilmiş oldu 
ve bu konudaki görüşlerimi Sizlerle de paylaşıp yorumlarınızı alayım dedim. Tavsiye ne AFFET 
KURTUL!  
Dikkat ederseniz bu MAĞDURLARA/KURBANLARA verilen bir tavsiye. Yani bu mağdurluğu yaratan 
suçlular ortalıkta dolaşmaya ve yeni mağdurlar yaratmaya devam ederken, biz mağdura AFFET 
KURTUL diyoruz. Acaba, bataklık dururken sivrisinekleri dönüştürmeye çalışıyor olabilir miyiz? 
Diyeceksiniz ki, affedilmek bazen sağ duyulu suçluları da dönüştürür.  Stendhal’ın Sefiller kitabındaki 
gibi muhteşem örnekleri de vardır. Ama genelde tam tersi oluyor gibi.  
Ben burada, AFFEDEN yerine AFFEDİLENE olayın gizli Öznesi haline getirilmeye çalışılan, olayın 
diğer kahramanına dikkat çekmek istiyorum. Yani suçlulara. Bunlar da ikiye ayrılıyor; 
 

1. Yaptığı zararların farkında olmayan affedildikçe suç işlemeye devam edenler. Biri bu kişiye 

verdiği zararı gösterene kadar devam edecektir.  

2. Yaptığı zararın farkında olan ve affedildikçe, hoş görüldükçe daha büyük zararlar verenler.  

Şimdi dürüstçe soruyorum, her kes kendi hayatında bir düşünsün, “Hoşgörü gösterdiğiniz kişiler bunu 
genelde nasıl kullanıyorlar. Bir süre sonra saygısızlıklar başlamıyor mu? “İşte başta gereksiz yere 
hoşgörü göstererek o canavarı Siz yaratmış olabilir misiniz?  İşte hak etmeyene, hak etmeyen 
sevgiler, hoşgörüler, affetmeler gösterirseniz farkında olmadan topluma zarar veren narsist kişiliklere 
yol açmış olabilir misiniz!  
 
Bu nedenle Ben sadece affet değil AFFET & AFFETTİR diyorum. Zarar verenlere de zarar 
verdiklerinden özür dilemeyi tavsiye etmeliyiz. AFFETTİR KURTUL..! Yaptığın sinsiliklerden, yalan 
dolanlarından pişmansan git özür dile, değilsen yaptıklarını bir daha düşün! gibi onu da dönüştürecek 
sorgulamalara yöneltmeliyiz.  
 
Yıllar önce arabamın arka koltuğunda unuttuğum çantam gece cam kırılıp çalındığında, karakoldaki 
polis, “Beyefendi, çantayı arka koltukta bırakarak Hırsıza davetiye çıkarmışsınız” dediğinde biraz da 
hak vermedim değildi. Hak etmeyenleri Affettikçe farkında olmadan “Arkadaşım sen devam et, biz 
seni her türlü affederiz” demiş olmuyor muyuz? Acaba, AFFET akımı SUÇLULAR tarafından 
yaygınlaştırılmış olabilir mi? (Dünya çapında düşünürsek kapitalizmin sömürdüklerini uyuşturmak 
sakinleştirmek için..)  
 
ONURLU VAZGEÇENLER diye isimlendirdiğim bir grup insan içinde çok uygun bir yöntem. Mücadele 
edemeyeceğin gücü affet KURTUL. Onurluca Vazgeç.   
 
Galiba, hak edenleri affetmeli, Hak edenlerden de özür dilenmeli. Gereksiz Hoşgörüler ve affetmelerle 
başkalarına zarar vermesine engel olmayarak, onun yeni günahlarına ortak olunmamalı. 
Gelelim Dünya Barışıyla Suçluları dönüştürmenin önemine, Savaşları çıkaranlar mı, özür dileyip, 
zararı tazmin etmeye çalışarak kendilerini affettirmeli? Ve dönüşmeli. Yoksa, ülkeleri işgal edilmiş, 
hayatları mahvolmuşlar mahvedenleri mi affetmeli?  Haksızlıklara karşı, hakkını arayan bir toplum mu 
yaratacağız? Her türlü haksızlığa AFFET KURTUL mu diyen bir toplum mu yaratacağız?  



 

 
İnsanların savundukları düşünceler ve yöntemler, kendi bilinçaltlarının bir yansıması ve ihtiyaçlarından 
doğduğu bilinen bir gerçek olduğuna göre. AFFET Kurtul diyenler, farkında olmadan geçmişte geride 
bıraktıkları kendi mağdurlarına mı seslenmekte; Ben özür dileyemiyorum, bak herkes herkesi 
affediyor. Sende BENİ AFFET mi, (Sen Kurtar Beni) demekteler? (Affedilmiş olma ihtimali bile bu 
ruhları rahatlatacaktır?)  
 
Eskiden Dergahlara eğitim için alırken birtakım sınavlar yapılır öyle alınırmış. Eğitimde başarısız 
olanlar dışarı bırakılmaz, dergahın ayak işlerinde kullanılırmış. Çünkü, bilindiği üzere, bir inanışa bir 
düşünceye en büyük zararı onu anlamadan anlatan yetersiz kişiler zarar verir.  
 
Dikkat ederseniz, Allah bile af dileyip, tövbe edenlerden tövbesinin hakkını verenleri affedip cennetine 
gönderirken, hak etmeyenleri de affetmeyip Cehenneme gönderiyor!  En iyi öğretmen “O” olduğuna 
göre, fazla söze gerek yok, çünkü sen affetsen bile, son AF onayı da O’n da..  
 
Allah Affetsin..! 
 
“Boşuna özür dilemeyin, iman ettik dedikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını 
affetsek bile bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azabımıza uğratacağız.” (Tevbe, 66) 
 
“Onlar için Allah'dan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için yetmiş kere mağfiret dilesen de yine 
Allah onları affetmeyecektir.” (Tevbe, 80) 
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