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ENSAR VAKFI 

Hz. Peygamber’in Medine hicretinde yardım ve misafirperverlikleriyle bu sıfatı kazanan 
Müslümanlar… Ensar… İmam Hatip öğrencileri ve mensuplarına yardımcı olmak için kurulan 
Vakfa bu isim verilmiş. Kurucuların 1979 şartlarındaki, ihlâs ve iyi niyetinden şüphemiz yok. 
Sorun, Müslümanların hızla büyüyen yapılarda “kurumlaşma ve yönetişim beceriksizliği” 
dir. Daha büyük sorun ise bu beceriksizliklerini ne bahasına olursa olsun “Örtbas etme” 
alışkanlıklarıdır.  

16 Temmuz 2011 günü Fatih Camii'nden bir cenaze kalkıyor… Tabutun önünde sağda 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Solda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. 1967’den beri dava 
arkadaşı oldukları Ahmet Şişman’ı taşıyorlar. Ahmet Şişman ciddi ve tutarlı bir İslamcı olarak 
bilinen ve Ensar Vakfı'nın kurucusu ve 21 yıllık başkanı. Dava arkadaşları ise iktidarlarının 
“ustalık dönemine” gelmişler. Çok zamansız bir ölüm… Üzerinden 5 yıl geçti.  

Ahmet Şişman, becerikli ve hataları ile yüzleşebilen biriydi.  
Bugün yaşasaydı Ensar Vakfının içine düştüğü krizi gerçekçi ve soğukkanlı bir şekilde 

çözerdi.  
…… Önce tüm velilerden ve kamuoyundan açıkça özür dilerdi.  
…… Sorumluluğu üstlenir ve sorunun dibine kadar üstüne giderdi.  
…… Samimi bir iletişim dili ile “olayı fırsat bilenleri” izole ederdi.  
…… Olayın üstünü olabildiğince açar… Yarayı kesip atardı.  
…… Ömrünce emek verdiği kurumun “başını diker” ak-pak ederdi.  

Ne yazık ki böyle olmayacak… Endişelerimiz var.  
Karaman’da olan iğrençliği… Görmezden gelenler… Tevile çalışanlar… "Yanlış ama 

bizim kabahatimiz yok" diyenler çoğunlukta. Üstelik, örtbas etmek… Unutturmak… Aileleri 
etkilemek… Yerel medyayı susturmak… Kayıtları – beyanları yok etmek için “gayrimeşru bir 
gayret” sürüp gidiyor.  

Efendiler bunları yapmayın… Sonunda bu leke yapışır kalırsa 21 yıl değil 121 yıl 
uğraşsanız kendinizi aklayamazsınız.  

Bu…… Hırsızlığı… Rüşveti… Rantı örtbas etmeye benzemez.  
Bu…… Koltuk kapmayı… Kifayetsizliği gizlemeye benzemez.  
Bu…… Sebepsiz zenginlikleri… Lüks ve israfınızı görmezden gelmeye benzemez.  

Anladık davanız “Hak Davası”… Ama siz “Haksızsınız”  
Bu davaya ömrünü vermiş nice Ahmet’lerin ruhuna azap vermeyin.  
“Oy kaybederiz… Kazanırız” kaygılarınızı unutun.  
Rehberiniz, Hz. Peygamber’in “oy kaygısı mı vardı?..” 

Sayın Cumhurbaşkanı; arkadaşınızın ömrünü verdiği bu dava için, Ensar Vakfı'nı 
korumak için, hiç şüpheniz olmasın daha fazla oy kazanmak için… Bu meselenin üstüne 
gidin… Bu pis yafta’dan camianızı kurtarın. Öyle bir üstüne gidin ki “İbret-i Alem” olsun. 
Biliyoruz çok işiniz var ama… Herkes örtse bile siz açın bu işi. Dünya, ahiret siz kazanırsanız… 
Vesselam. 


