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Say›n Muhatap

Sahip oldu¤unuz hayâs›z h›rs ve tutkular›n›z›n neden ola-
ca¤› büyük y›k›mlar›n önüne geçebilmek maksad›yla getirdi-
¤im elefltirilere fliddetle karfl› ç›karak bana düflman olaca¤›n›z›
ve elinizden geleni ard›n›za koymayaca¤›n›z› biliyorum. Ancak
yerseniz de övseniz de hiç umurumda de¤il. Çünkü bir yarat›-
¤›n, Yarat›c›’n›n izni olmadan baflka bir yarat›¤a verebilece¤i
herhangi bir fayda veya zarar söz konusu de¤ildir. Beni, ister
hatalar›n›z› hediye eden bir dost, isterse hatalar›n›z› yüzünüze
vuran bir düflman belleyin. Bu kitab› yazmamdaki amaç, yan-
l›fllar›n›z› kabul ederek yaln›zca do¤ruya kilitlenmeniz, körlü-
¤ünüzü, sa¤›rl›¤›n›z› ve duyars›zl›¤›n›z› gidererek aç›k, dürüst
ve adil davranmaya yönlenebilmeniz içindir.

Ne kadar etkili olabilece¤imi bilemiyorum, ama hak ve
adalet ad›na sonuna kadar mücadele etmemin yarad›l›fl gayem
oldu¤unu çok iyi biliyorum. Merhameti olmayan›n ve kendisi-
ne yap›lmas›n› istemedi¤i bir fleyi karfl› tarafa yapan›n insan
olamayaca¤› tart›fl›lmaz gerçe¤iyle yalan›n ve kötünün yok
edilebilmesi u¤runa at›lan her tavizsiz erdemli ad›m, kurtulu-
flun tek reçetesidir. Art›k manipülâsyonlarla kand›rabilece¤iniz
ve sat›n alabilece¤iniz y›¤›nsal topluluklar› arkan›zda bulama-
yacak, ç›kar, korku, tehdit, bask› ve fliddetle hiç kimseyi sus-
turamayacak günler yak›nd›r.

Üslubumun sertli¤i belki gururlar›n›z› incitecek, ama üyesi
oldu¤unuz sanal âlemden gerçek hayata dönebildi¤inizde yap-
t›¤›n›z tahribatlar› ve felâketsel gidiflat› görecek, dolay›s›yla
sözlerimin ne kadar hafif kald›¤›n› da takdir edeceksiniz. Ger-
çekleri örtbas edebilme hilesiyle do¤ru söyleyenleri kovalamak
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yerine, akl›n›z› bafl›n›za, elinizi de vicdan›n›za koyarak adalet-
li olun ki, ne yetmifl milyonluk milletimize ne de hamisi oldu-
¤umuz toplumlara yaz›k edin. Sahtekârlar›n, menfaatperestle-
rin ve azg›n haydutlar›n yan›nda de¤il, bilakis karfl›lar›na diki-
lin ki onurlu ve müreffeh bir hayata kavuflabilin.

Yan› bafl›n›zdaki kardefliniz ve komflunuz Irak’a ve süre ge-
len felâketlere bir bak›n da, çok yak›n bir gelecekte ayn› ak›-
bete veya daha beterine u¤rayabilece¤iniz gerçe¤ini düflünün.
‹fl iflten geçtikten sonra hayk›r›fllar›n hiçbir çözüm üretmedi¤i
sinsi ve vahfli bir dünya pazar›nda en ucuz mal›n can oldu¤u-
nu akl›n›zdan ç›karmay›n. Alçaklar› yurdunuza u¤ratarak kal-
k›nabilece¤imizi ve güçlenebilece¤imizi sak›n ola sanmay›n! 

Kan›n›z› içmeye ant içmifl müttefik görünen riyac› düflman-
larla ittifak ederek kendi ellerinizle sonunuzu haz›rlamay›n, iç
hainleri elimine edip aran›zda birlik ve beraberli¤i sa¤layarak
sars›lmaz bir kaleye dönüflün. ‹çinde yaflad›¤›m›z fevkalâde
hassas olan koflullarda dini ve ›rki tüm totaliter bask› ve yasak-
lara son verin, milletin hâkim olabilece¤i bir Cumhuriyeti infla
ederek ‘ben’ merkezli ayk›r›l›klar› ortadan kald›r›n.

‹nsano¤lu, insan olma flerefi gere¤i ya olmal› ya da ölmeli-
dir. Bunu bilemeden yafl›yor ise, o insan de¤il zavall› bir yara-
t›k, yeryüzü de onun için ayd›nl›k de¤il, gerçekte bir karanl›k-
t›r. Hiç kimse ödenmesi gereken bedelden kaçarak kurtula-
maz. O bedelin kahramanca ödenmesi fazileti ve hükümranl›-
¤›, korkakça ödenmesi ise zilleti ve esareti getirir.

Dünyaya hükmetmifl Müslüman milletimiz hiçbir zaman
boyun e¤me onursuzlu¤unu yaflamam›fl, ancak bat›l›laflmayla
beraber materyalizm virüsü vazgeçilmez tüm de¤erlerimize eti-
ket koydurarak gölgemizden korkar olmufluzdur.

Hoflgörü ve bar›fl gibi erdemsel kavramlar amaç olmaktan ç›-
kar›larak paraya araç yap›lm›fl, dolay›s›yla baflta mücadele ol-
mak üzere her fley yozlaflt›r›larak hak ve adalet tamamen yitiril-
mifltir. Il›ml›l›¤› uygarl›k, radikalli¤i militarizmle efllefltirerek “hü-
manist insan haklar› ad›na” kölemen bir hayata tutsak olduk,
çeflitli mazeretlerle sömürüyü, bask›y›, iflgali, haks›zl›¤›, namus-
suzlu¤u, barbarl›¤›, ihaneti ve adaletsizli¤i meflrulaflt›rd›k.
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Unutmamal›d›r ki bu aziz millet Müslüman’d›r. Ezelden be-
ri hür yaflad› ve hür yaflayacakt›r. Yarat›c›n›n d›fl›nda hiçbir ya-
rat›k ona zincir vuramaz. Geçmiflinde oldu¤u gibi yine kükre-
mifl bir sel gibi bentleri söküp atarak da¤lar› y›rtarcas›na afla-
cak, iman dolu gö¤sü gibi serhadd›yla medeniyet denilen tek
difli kalm›fl haçl› canavarlar›na kök söktürecek. Ve bu flahlan›-
fl› hiçbir dâhili hain engelleyemeyecektir.

Bir daha uyumamak üzere öyle bir uyan›fl gerçekleflecek ki,
yer gök inleyerek fleytanlar kaç›flacak ve bir daha ç›kmamak
üzere inlerine kapanacak.

Kitab›mla sizi bafl bafla b›rak›yor, önyarg›dan ar›n›p serin-
kanl› bir flekilde okumanızı öneriyorum.

Selamlar›mla,

MMeehhmmeett AAllii fifiaaddoo¤¤lluu
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HHerkes kendince do¤ru oldu¤unu sand›¤› fleyler ad›na
yaz›yor, çiziyor, konufluyor, politika yap›yor, kazan›-

yor, seviyor veya öldürüyor. Bunlar› yaparken yalanla gerçe¤i,
do¤ruyla yanl›fl›, iyiyle kötüyü ay›ramayarak gerekli muhake-
meyi yapam›yor, dolay›s›yla defalarca tecrübe edindi¤i yalan
ve yanl›flla yaflamaya devam ediyor. Aldat›c› nefsi ihtiras k›ska-
c›ndan s›yr›l›p gerekli sorgulamay› ve gözlemlemeyi yapama-
d›¤›ndan, zarar, ihanet, belâ, elem ve kederden bir türlü kur-
tulam›yor.

Yalan›n yalan, kötünün kötü, yanl›fl›n yanl›fl oldu¤una
önem verilmeksizin hoflgörü ve sempatiyle karfl›l›k verilmesi,
gerçe¤i ve do¤ruyu yok ediyor. Telafisi imkâns›z majör y›k›m-
lar ve felaketler, önemsenmeyip zarars›z addedilen minör ta-
vizlerden meydana gelir. Kabul edilen bir yanl›fll›¤›n kazan›l-
m›fl bir zehir oldu¤u gerçe¤i her ne kadar o anlafl›lm›yorsa da,
ileride ac› ve dehflet sonuçlar› yavafl yavafl ortaya ç›k›yor. T›p-
k› bedene nüfuz eden bir virüsün ölüme neden olmas› gibi!
Herkesin kendine has do¤ru veya yanl›fllar›!

Kâinatta ki her fley, zerrecik bir kum tanesi bile temel bir
denkleme göre var olmakta, düzende yerini alarak ifllevini sür-
dürmektedir. Hiçbir fley ne boflu bofluna ne de gereksiz var ol-
mufltur. Önemli olan o fleyin gerçekte do¤ru mu ya da yanl›fl
m› oldu¤u muhakemesini, "temel denklem" ile karfl›laflt›rarak
yarg›ya gitmektir. E¤er benliksel düflüncelerin ortaya koydu¤u
do¤ru ve yanl›fllar, söz konusu denklemle k›yaslanmaz, hata-
dan münezzeh bir hakeme baflvurulmaz ise; do¤ru san›lan›n
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yanl›fl, dürüst görünenin sahtekâr, kazanç düflünülenin kay›p,
cesur inan›lan›n korkak, kahraman bilinenin hain, iman›na ke-
fil olunan›n kâfir veya münaf›k oldu¤una flahit olursun. Ne ac›-
d›r ki yaflad›¤›n tüm gerçeklere ra¤men sahip oldu¤un önyar-
g›dan, yani mühürden dolay› yine de yanl›flta ›srar eder ve
do¤rulara karfl› kör, sa¤›r ve dilsiz olursun. ‹flte insan› tüketip
bitiren iradesel sorun!

Einstein der ki: ""ÖÖyyllee bbiirr ddüünnyyaaddaa yyaaflfl››yyoorruuzz kkii,, ppeeflfliinn
hhüükkmmüü ssöökküüpp aattmmaakk aattoommuu ppaarrççaallaammaakkttaann ddaahhaa zzoorr--
dduurr.."" Evet! Önümüzde duran gerçe¤in aç›k perdelerini alenen
gördü¤ümüz ve yaflayarak bizzat tatt›¤›m›z halde; neden gere-
¤ini yapam›yor, itilip kak›lmaya, onurumuzu kaybetmeye ve
zillete raz› oluyoruz?

Birer yarat›k olarak tapt›¤›m›z› iddia etti¤imiz Yarat›c›ya
baflkald›r›yor, hukukunu ça¤ d›fl›l›k ve gericilikle afla¤›l›yor,
günümüz modern ça¤›n› bilmekten aciz addedip hükümsel
sözlerini de¤ifltiriyor, hakemlik vasf›n› reddediyor, iyi, güzel,
do¤ru ve kazanç vadeden emirlerine güvenmiyor, sisteminden
ve yarg›s›ndan bahsedilmesine bile tahammül edemeyerek en
a¤›r flekilde elefltiriyoruz. Yarat›c›ya gösterdi¤imiz bu baflkald›-
r› ve tepkiyi; neden dini veya politik lider ve önderlerimize
karfl› göstermiyor; yalan ve yanl›fllar›n› do¤ru, söz ve davran›fl-
lar›n› tart›fl›lmaz, her türlü elefltiriden istisna, r›zk veren, kal-
k›nd›ran, kurtaran, fayda veya zarar sa¤layan, yol gösteren ve
hidayete erdiren gibi tanr›sal üstünlüklerle yüceltiyoruz? Yara-
t›c›n›n hükümlerine hiç ald›r›fl etmezken, çeflitli cezalara çarp-
t›r›labilir veya ç›karlar›m›z› kaybedebilir endiflesiyle yarat›kla-
r›n emirlerine tart›flmas›z itaat edebiliyor, arzu ve isteklerini
sorgulamaks›z›n boyun e¤ebiliyoruz. Onlar›, materyalist dü-
flüncenin egemen oldu¤u anlay›fltan dolay›, bilmeyerek fiziki
tanr›larm›fl gibi kabullenebiliyoruz.

Tanr› kimdir, ifllevi nedir, gerçekte kime tap›n›l›yor ve kimin
kurallar›na riayet edilmeli sorular› ciddi bir biçimde irdelendik-
ten sonra, ancak var olagelen hata ve yanl›fll›klar giderilebilecek
ve s›n›rlar çizilebilecektir. Yarat›c›y› inkâr eden ateistlerin hayat
felsefelerinde ve düzenlerinde hiçbir paradoks yaflamamalar›na
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karfl›n, inananlar›n fevkalâde ikilem içinde olmalar›, fiiliyatta
ruhsal ve fiziki tanr›lar› do¤urmakta, dolay›s›yla siyasette insan,
inançta tanr› ikilemine neden olmaktad›r. Müslüman kimlikler,
t›pk› H›ristiyan ve Yahudiler gibi gökyüzünde Allah, yeryüzün-
de insan› egemen k›larak, ütopik fikir ve düzenlerin sad›k sa-
vunucular› ve bekçileri olabilmektedirler.

Yapt›klar› yasalarla toplumlar› idare etmeye çal›flan politi-
kac›lar›n her türlü temelsel gerçeklerden bihaber olmalar› ve-
ya mühürsel zilletlikleri; riyakârl›klar›ndan, haks›zl›klar›ndan,
bencilliklerinden, ihtiraslar›ndan, f›rsatç›l›klar›ndan, sahtekâr-
l›klar›ndan, yalanc›l›klar›ndan, hilekârl›klar›ndan ve ihanetle-
rinden aç›kça anlafl›lmaktad›r. Yo¤unlaflt›klar› hedefe varabil-
mek için, fleytan misali nefisleri azd›ran çok güzel nutuklar
atar, iflitilmek istenilen yald›zl› yalanlar› s›n›rs›zca s›ralar, aldat-
mada uzman dan›flmanlar› arac›l›¤›yla hilekârl›¤›n her çeflidine
baflvurur, kand›rmayla ilgili her türlü hilâf› iflleyecek stratejiler
gelifltirir, diksiyona, görselli¤e ve kozmeti¤e büyük önem ve-
rirler. Tek sermayeleri illüzyonist flovlar›d›r. Hiçbiri, karfl›lar›n-
daki halk gibi duru ve do¤al olmaya yanaflmaz. Çünkü art ni-
yetlidirler, çok aç›klar› vard›r ve bunlar› bir flekilde gizleme te-
lafl› içindedirler. Kendilerine dikkatle bak›ld›¤›nda, söz ve dav-
ran›fllar› gözlemlendi¤inde, her fley alenen anlafl›labilecek ber-
rakl›ktad›r. Yeter ki sorgulanarak tan›nmaya çal›fl›labilsin ve sa-
t›r aralar› dikkatle okunabilsin. Oysa mesaj› çözmek için ge-
rekli flifre, zaten mesaj›n içinde sakl›d›r.

Hayat ve ölüm hakk›nda hiçbir fley bilmeyen politikac›lar›n
bencil ihtiraslar› yüzünden sorunlar ç›kmakta, haks›z ve ada-
letsizlikler meflrulaflmakta, dürüstlük ve ahlâk yok olmakta,
ay›r›mc›l›k ve menfaatçilik bafl göstererek suçlular›n masum,
ma¤durlar›n günahkâr oldu¤u bir anlay›fl egemen olmaktad›r.
Onun için, suçlular insan haklar› ad›na korunmakta, gözetil-
mekte, hatta kamuoyuna dahi deflifre edilmeyerek tüm talep-
leri karfl›lanmakta, s›kça de¤ifltirilen afsal kanunlarla aklan-
maktad›rlar. Hayatta yap›lacak o kadar çok hata olmas›na ra¤-
men ayn› hatay› yapmakta ›srar eden seviyesiz politikac› ve
bürokratlar›n hüküm sürdü¤ü toplumlarda, "iyi, merhamet,
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dürüstlük, hak ve adalet" var olamaz.
""YYaaflflaamm››nn ss››rrllaarr››nn›› bbiilleeyyddiinn ööllüümmüünn ss››rrllaarr››nn›› ddaa ççöözzeerr--

ddiinn.. BBuuggüünn aakkll››nn vvaarr,, bbiirr flfleeyy bbiillddii¤¤iinn yyookk.. YYaarr››nn aakk››llss››zz
nneeyyii bbiilleecceekkssiinn.."" Ömer Hayyam

Talebelerinden biri Konfüçyüs’e; "Ölüm nedir?" diye sordu-
¤unda, Konfüçyüs; "Hayat hakk›nda ne biliyorsun ki sana
ölümden bahsedeyim." der. Politikac›lar›n düflle gerçe¤i birbi-
rinden ay›ramayarak hayali bir dünyaya olan tutkular›, yafla-
d›klar› hayat hakk›nda hiçbir fley bilememelerine neden ol-
maktad›r. Vahyi d›fllayan materyalist düflüncelerin insan› ege-
men k›lan düzenlerinden dolay› nefisler azmakta, dolay›s›yla
menfaat meflrulaflt›r›larak yalan ve haramlar özgürlefltirilmekte-
dir. Her ne kadar konumuz de¤il ise de, bilimsel aldat›c›l›k
olan ateist köklü bilimsel rasyonalist ve pozitivist düflüncelerin
hayat›n gerçekleriyle örtüflmedi¤i, neden-sonuç iliflkilerini çö-
zemedi¤i, iradeyi kan›tlayamad›¤›, fizi¤i meydana getiren
enerjinin gerçekte ne oldu¤unu tan›mlayamad›¤› bilinmelidir.
Ancak vahiyle özdeflleflmifl bir rasyonel ve pozitif düflünce, ya-
flan›lan hayat›n ta kendisidir. Bütün ayk›r›l›klar› tart›fl›lmaz de-
lillerle ""bbiilliinnmmeeyyeenn ‘‘bbiirr bbiillggii’’"" adl› kitab›mda aç›klad›m.

"Ben hep gize bakt›m, gerçekli¤in gizine. Bütün yaflam›m
boyunca, herkesin karfl›laflt›¤› bir soru akl›m› kurcalam›flt›r:
Yaflam›n ve ölümün anlam›! Bu, asl›nda, bafllang›çtan bu ya-
na her düflünen hayvan›n tak›ld›¤› tek sorudur. Düflünen hay-
vanlar, ölülerini gömen tek hayvand›r, ölümü düflünen tek
hayvand›r. Karanl›klar içindeki yolunu ayd›nlatmak, ölüme
uyum sa¤lamak içinde, yaflam› boyunca uyum sa¤layan bu
hayvan›n elinde sadece iki ›fl›k vard›r. Birinin ad› din, öteki-
nin ad› bilim". JJeeaann GGuuiittttoonn

Yarat›c›, ruh ve kaderin mutlak egemenli¤ini ya tamamen
ya da k›smen reddeden düflünceler, bilimi, akl›, maddeyi, do-
¤ay› ve fizi¤i ön plana ç›kar›p iradesel bir görev paylafl›m› ya-
parak, yeryüzünü idare edebilece¤i ve denetleyebilece¤i sa-
n›yla yasalar ç›kar›p düzenler kurarlar. Yarat›c›n›n mutlak hâ-
kimiyetine itiraz ederek kurulan düzenlerin plânland›¤› gibi ifl-
lerlik kazanamamas›, yarat›¤›n kullu¤undan, köleli¤inden,
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yani özgür olamamas›ndand›r. Her ne kadar aksi iddia edilme-
ye çal›fl›lsa da dünyan›n gerçekleri ortadad›r.

Vahye düflman günümüz modern insanlar›, maalesef as›rlar
öncesinin eski Yunanl›lar gibi, ifllerine geldikçe ve zorda kal-
d›klar›nda ya do¤a olaylar›na bakar ya da anlam›n› dahi bilme-
dikleri mucizelere s›¤›narak ikilem yaflarlar. Mecburiyetten do-
lay› bunu yaparlarken de, hani nerdeyse yapt›klar›ndan utan›r-
lar. Onlara göre, edinilmeye de¤er bilgi veya baflar›, (her nas›l
gerçeklefltiriliyorsa) beyin hücreleri çal›flt›r›larak ve iradece
yönlendirilerek elde edilmifl olan bir bilgeliktir. Evrensel ger-
çeklerin ve günlük olaylar›n mutlak olan kadersel süreci, on-
lar için asla kabul edilemez bir acziyettir. Bu sebeple, sürekli
çeliflki içindedirler, yaflan›lan gerçek hayat› irdelemek yerine,
düfllerinde var ettikleri hayali bir evrene ilgi duyarak, parano-
ya-flizofren bir ak›lla yarat›ksal s›n›rlar›n› aflmaya çal›fl›rlar. Oy-
sa düflsel ürünlerini gerçek yaflamla karfl›laflt›r›p, ne ölçüde ör-
tüflüp örtüflmedi¤ini sorgulayabilseler, mutlaka son derece aç›k
olan gerçe¤i görebileceklerdir. ‹nsan›n bir saniye sonras› meç-
hul olan dünyadan çok fley beklemesi ve hiç ölmeyerek ebe-
di kalacakm›fl gibi bir h›rsa bürünmesi, her kötülü¤ün bafll›ca
nedenidir. Hâlbuki Djuno Barnes’in dedi¤i gibi; ""YYaaflflaamm ööllüü--
mmüü ttaann››yyaabbiillmmeekk iiççiinn vveerriilleenn iizziinnddiirr"" gerçe¤i ile özleflebil-
seler, benliksel menfaatleflmenin ve sahiplenmenin ortadan
kalkaca¤›, sabreden, paylaflan ve uzlaflan bir birlikteli¤in olu-
flaca¤› kuvvetle muhtemeldir.

Nas›l ki ruhsuz bir beden ölü ise, vahiysiz bir düzenin, va-
tan›n ve namusunda abes oldu¤u son derece aflikârd›r. Her fle-
yin çift yarat›ld›¤› tart›flmas›z gerçe¤ini rehber edinirsek, ener-
jisiz bir fizi¤in var olamayaca¤› gibi, ah›retsiz bir dünyan›n da
varl›¤› mümkün de¤ildir. Geçmifli vahiyle özdeflleflmifl Müslü-
man Türkiye toplumunun köklü bir devrimle laikli¤e geçifli,
t›pk› H›ristiyan ve Yahudi dünyas›nda oldu¤u üzere gerçe¤i
perdelemifl, yalana, rivayete, hurafeye ve teoriye ba¤l› üreyen
dini, bilimi ve politik düflünce ve davran›fllar, insanlar›m›z› et-
kileyerek çarp›k inançlara, güçsüz yasalara ve çürük yap›lafl-
malara mecbur b›rakm›flt›r.
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Ateist köklü hümanist düflüncenin, "‹nsan bahçesi, sevgisi,
bar›fl ve kardefllik" aldatmac›s›yla insan› Yarat›c›dan yüz çevir-
meye amaçlamas›, sadece kendi varl›¤› ve benli¤i ile ilgilen-
meye ça¤›rmas›; kötülükleri ve vahfleti do¤urmufl, "tanr› insan"
haklar› ad›na suçlular mütemadiyen korunmufl, masumlar ise
horlanm›flt›r. Ayr›ca ‹slam referansl› Yunus Emre’nin "Yarat›la-
n› severim yaratandan ötürü" deyimi de ateist köklü hümanist
bir yaklafl›md›r, dolay›s›yla her kim ve ne olursa olsun kötü se-
vilemez, hofl görülemez, dost, veli ve vekil edilemez. O zaman
fleytan›nda bir yarat›lan olarak sevilip sayg› görülmesi hakl›la-
fl›r ve satanistlerin inanç ve davran›fllar› meflrulafl›r.

En iyi de¤erler, karakterler ve davran›fllar›n, Yarat›c› ege-
menli bir otoritede de¤il de insanda oldu¤unu savundular, do-
lay›s›yla özgürlük, demokrasi, ça¤dafll›k, lâiklik, liberallik veya
sosyalistlik safsatalar›yla hayal âleminin üyesi olmaya kalk›flt›-
lar. Her ne kadar bedenleri fiziki olan gerçek dünyada iseler
de, ak›llar› sürekli ütopyada dolaflt› ve asla ulaflamayacaklar›
fleyleri dileyerek ömürlerini tükettiler. Gökyüzünde uçan kufl-
lar›n bile ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yeryüzüne muhtaç ol-
duklar›n› hiç düflünemediler. Dolay›s›yla kendi teorilerince
kufllar kadar beyin hücrelerini çal›flt›rmaktan aciz olduklar›n›
kan›tlad›lar.

Ça¤dafl düflünce, ifade ve yaflam özgürlü¤ü ile ilgili söylem-
lerini, sadece Yarat›c›y› hükümsüz b›rakabilmek ve dünya yö-
netiminden d›fllayabilmek için vurgulad›lar. Oysa özgürlük,
egemen ideolojilerin dikta ettikleri yasalar çerçevesinde kendi
lehlerine kulland›klar› bir hiledir. Hiçbir rejim ve ideoloji, ken-
dini afla¤›layan ve elimine etmeye çal›flan herhangi bir düflün-
ceye, ifadeye ve yaflama özgürlük ad›na hak tan›maz. Onun
için var olan tüm rejimler totaliter ve otoriterdir, varl›¤›n› sür-
dürebilmek için de öyle olmak zorundad›r. Bu de¤erleri de-
mokrasi ad›na savunan devletlerin hapishaneleri ve mezarlar›,
hep düflünce, ifade ve inanç özgürlü¤ü için mücadele etmifl,
hak ve adalet ad›na direnmifl olanlarla doludur. Asl›nda en bü-
yük özgürlük düflmanlar›, din karfl›tlar›d›r. Zaten Allah yerine
kendilerini egemen k›labilmek için spekülatif kavramlar› hayat›n
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vazgeçilmez unsurlar› olarak över, ama uygulamalar› tüm ya-
lanlar›n› ortaya döker.

Örne¤in, özgürlük ve demokrasinin ba¤naz hamileri Bush,
Blair ve ça¤dafllar›, kendi düflünce ve inançlar› do¤rultusunda
yaflamaya çal›flan toplumlara, özellikle Müslümanlara bask› ve
fliddet uygular, kendi ideolojilerinin d›fl›nda herhangi bir yafla-
ma hak tan›mak istemezler. fieriat›, sosyalizmi veya geçmifl
feodal düzenleri bask›c› ve yasaklay›c›, kendilerini hükümran
k›lan cumhuriyeti veya demokrasiyi ise özgürlükçü nitelendi-
ren politikac›lar›n ve düflünürlerin tamam› yalanc›d›r. Saf ve
mülayim halk› istismar ederek, fleytani organizasyonlarla ele
geçirdikleri devletlerde diledikleri gibi hüküm sürebilmek için
milleti iktidar olabilece¤i hevesiyle kand›r›rlar. Despot devletin
totaliter temelinde yap›laflan anayasalar, kanunlarca uygulanan
yapt›r›mlar ve konulan s›n›rlar, özgürlü¤ün nas›l bir ütopya ol-
du¤unu kan›tlasa da, ne gariptir ki insanlar bunu fark edemez-
ler. Unutulmamal›d›r ki ba¤lay›c› herhangi bir yasa, özgürlü-
¤ün aç›k bir düflman›d›r. Dolay›s›yla düflünce ve rejimin ad› ne
olursa olsun, sonuçta o, kanunlarla örülmüfl müstebit bir yap›-
d›r.

Vahiysel fleriat›n hüküm sürdü¤ü geçmifl ülkelerde ki ser-
bestî, hak, adalet, huzur ve güven, günümüzün hiçbir co¤raf-
yas›nda yer almamaktad›r. ‹nsan benli¤inin azg›n, hain ve nan-
kör f›trat› dikkate al›nd›¤›nda, kendi ad›na yap›lanm›fl bir dü-
zende nelere meyletti¤i, dünyan›n halinden anlafl›lmaktad›r.
Yap›lan haks›zl›klar, canavarl›klar ve adaletsizlikler, bunun bir
kan›t› de¤il midir? ‹slâmi düzenlerde her fley yarat›c› olan Al-
lah ad›na yap›ld›¤›ndan, benliksel hiçbir menfaat gözetilme-
mekte, her kim olursa olsun adalet temelinde gere¤i yap›lmak-
tad›r. Günümüz ‹slâm toplumlar›n›n geçmifl fleriat düzenlerini
infla edememeleri, sürekli ikilem yaflayarak küfürle iman›, ya-
ni bat›lla vahyi bir arada tutmaya çal›flmalar›ndand›r. fieytanla
peygamberin dost olamamas› gibi, hak ile bat›l, iyi ile kötüde
bir arada yaflat›lamaz, mutlaka biri galebe çalmak zorundad›r.
Zalimlerle bir arada yaflamak zulmün ta kendisidir.

Hümanistler, tüm gerçekli¤in, bizzat do¤an›n kendisinden

13

Mehmet Ali fiado¤lu



ibaret oldu¤una inan›rlar. Ya Yarat›c›, bedene ve maddeye fi-
ziksel özellik kazand›ran ruh, yani enerji? Yarat›k oldu¤una gö-
re, bir yarat›c› olmamal› m›d›r? Ancak 2.yüzy›ldan kalma Aris-
to felsefesini temel ilke edinerek tanr›n›n soyut anlamda "ak›l",
fiziki manada da "beyin" oldu¤unu düflünürler. Dolay›s›yla
kendilerine karfl› tanr›sal bir sevgi, sayg› ve flarts›z itaat bekler,
gerçek yarat›c›lar›n› ise ya inkâr ederek yok sayarlar, ya da cid-
dîye bile almazlar. Görüldü¤ü gibi, hümanizmin temeli do¤ru-
dan ateizme dayanmaktad›r. K›sacas› hümanizmin hem bilim-
sel dayanaklar› çürüktür, hem vaatleri bofltur, hem de düzen
sa¤layamamaktad›r. Hümanistlikle infla edilmifl günümüz dü-
zenlerinin ortaya koydu¤u adaletsizlik ve vahflet, bunun aç›k
bir kan›t›d›r. Savunduklar› felsefenin absürtlü¤ü her aç›dan or-
tadayken, e¤itimlerine ve yaflad›klar› delillere ra¤men yine de
inançlar›ndan vazgeçememifller ve kitle propagandas› yöntem-
leriyle tüm dünyaya yaymaya çal›flm›fllard›r. Lâiklik, özgürlük,
demokrasi, kapitalizm, komünizm veya sosyalizm! Amaç, Ya-
rat›c›ya iman edenleri vazgeçirmek ve Allahs›z bir dünya var
edebilmektir. Bunun içinde entelektüel, ayd›n ve politik kim-
likleriyle her türlü fitneyi, isyan›, bozgunculu¤u ve kar›fl›kl›¤›
meflru sayar, içinde yaflad›klar› toplumlara ya bask› uygulaya-
rak ya da k›flk›rtarak faciasal büyük katliamlara neden olan ey-
lemleri tetiklerler.

Tolstoy’un dedi¤i gibi, ""HHeerrkkeess ddüünnyyaayy›› ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyii
ddüüflflüünnüüyyoorr ddaa kkiimmssee kkeennddiinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeeyyii ddüüflflüünnmmüüyyoorr..""
Bir k›s›m insanlar, özellikle politikac›lar, kendilerine verilen
emanetsel kuvvet ve k›ymetlerle fl›mararak her fleye hükmet-
meye meylediyor ve kendi egemenli¤inde bir de¤iflim gerçek-
lefltirebilmek ad›na yanl›fl-do¤ru, zillet-fleref ay›rt etmeksizin
ç›lg›nca yar›fl›yorlar. Fizi¤in aldat›c› görsel ve flehvetsi cazibesi
gözlerini kör etti¤inden, ufukta kendilerini bekleyen ruhsal
gerçe¤in inan›lmaz dehfletini göremiyor, dolay›s›yla idaresi al-
t›nda olan toplumlar› da felâkete sürükleyerek y›k›mlar›na ne-
den oluyorlar. fiüphesiz liderlerini tanr› seviyesine yücelterek
haks›zl›klara sessiz kalan toplumlar, bafllar›na gelen musibetle-
ri hak ediyorlar.
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Mürekkep yalamakla övünen Baflbakan Erdo¤an’›n inan›l-
maz cehaleti, Allah’›n ayetlerini yalanlayan toplumlar›n u¤ra-
d›klar› afetsel felâketleri Allah’tan de¤il de, t›pk› dinsel hüma-
nistler gibi do¤adan kaynakland›¤›na inanmas›d›r. Baflbakan
Erdo¤an, 6. Avrasya ‹slâm fiûras› aç›l›fl konuflmas›nda, ABD’yi
vuran kas›rgalarda ölen on binlerce insan›n ç›rp›n›fl›, kaç›fl›,
ya¤malanmas› ve yard›m dilemesi ile ilgili söylenen ""‹‹llââhhii ccee--
zzaa,, iillââhhii aaddaalleett"" tan›mlamas›na büyük bir öfkeyle itiraz etmifl-
ti. Yeryüzünde vahiysel ‹slâm’› yok edebilmek ve tek bir Müs-
lüman kalmaks›z›n var gücüyle ‹slâm ülkelerine ya savafl açan
ya da ambargo uygulayan ABD’nin müstahak oldu¤u kas›rga-
larla ilgili Erdo¤an, "ilahi ceza" de¤erlendirmesini cahillik ve
aczin ürünü oldu¤unu ifade ederek, Amerika’n›n u¤rad›¤› fa-
ciaya çok üzüldü¤ünü belirtti ve flöyle dedi. "Bizim Allah’›m›z
Rahman ve Rahimdir. Rahman s›fat› tüm insanl›k içindir. Baz›
çevreler, Allah’›n böyle facialarda ceza verdi¤ini söylemekte-
dir. Buna, Allah’›n onlara verdi¤i ceza demek cahillik ve aczin
ürünüdür." diye konuflmufltu.

Erdo¤an, Yarat›c›n›n mutlak ve egemen gücünü ya gerçek-
ten bilmeyip Protestanlaflt›r›lm›fl bir ‹slam anlay›fl›na sahip ol-
mas›ndan, ya da idolü ABD’ye arka ç›kabilmek için inkârsal bu
aç›klamay› yapm›flt›. Öncelikle yeryüzünde vuku bulan her fle-
yi Allah yaratmaktad›r ve Allah’›n izni olmadan a¤açtan bir
yaprak dahi yere düflmemektedir. Bununla ilgili onlarca ayet
ve yaflan›lan hayat tart›fl›lmaz kan›tlard›r. ‹lahi ceza ve ilahi
adalet konusuna gelince, ‹slâm’da "istidrac" vard›r. Allah’›n
ayetlerini inkâr edenlerin r›zklar› hemen kesilip helak olmaz-
lar, bilakis Allah, onlara nimetlerini bolca verir de fl›mar›rlar.
Neticede Allah’›n azab› ans›z›n ve çeflitli aral›klarla gelerek
darmada¤›n olurlar ve gururland›klar› güçlerinden geriye eser
kalmaz. ‹flte bu duruma istidrac denilir. ""AAyyeettlleerriimmii yyaallaannllaa--
yyaannllaarr›› hhiiçç bbiilleemmeeyyeecceekklleerrii yyeerrddeenn yyaavvaaflfl yyaavvaaflfl hheellaakkee
yyaakkllaaflfltt››rraaccaa¤¤››zz.."" A’raf.182

Günümüzde Amerika’n›n u¤rad›¤› fecaatlerin yan› s›ra, Tür-
kiye, Endenozya, Pakistan, ‹ran gibi ‹slam ülkelerinin karfl›lafl-
t›klar› afetler ve musibetler, yine "ilahi adalet ve ilahi ceza"
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konseptinde geliflmekte ve "bir bilgi"’ye göre gerçekleflmekte-
dir. Örne¤in Pakistan’›n, t›pk› Türkiye’nin Irak misali para kar-
fl›l›¤› Afganistan’›n Amerika taraf›ndan iflgal edilmesinde baflrol
oynayarak say›s›z insan› katlettirmesi, CIA cezaevlerini toprak-
lar›nda bar›nd›r›p Müslüman direniflçilere iflkence yapt›rtmas›
ve yakalayarak Amerika’ya teslim etmesi, lanete çarp›lmas›na
ve büyük felâketler yaflamas›na neden olmufltu. Bat›yla do¤ru-
dan ittifak eden veya haks›zl›k karfl›s›nda susan her millet,
mutlaka karfl›l›¤› olan bedeli ödemekte ve ödemeye devam
edecektir. Bu bir kadersel süreçtir ve hiçbir millet kaderinin
önüne geçememektedir. Önceden belirlenen zaman mefhumu
d›fl›nda, Yarat›c› için hiçbir acele söz konusu de¤ildir ve her
toplumun lây›k oldu¤unu tadaca¤› gerçek bir yaflam ve ölüm
vard›r.

Erdo¤an’›n ya korkusundan ya da sevgisinden ABD’ye duy-
du¤u aflk ve tazim, hem muhakemesini hem duygular›n› hem
de inançlar›n› öyle bloke etmifl ki, Allah’›n mutlak egemenli¤i-
ni ve verdi¤i cezay› dahi inkâr etmesine ve körü körüne
ABD’yi savunmas›na neden olmufltur. Me¤erse zihninde ve
kalbinde ABD’yi öyle büyütmüfl ve tanr›laflt›rm›fl ki, ABD’nin
düfltü¤ü o sefil foto¤raf› hazmedememifl ve büyük hayal k›r›k-
l›¤›na u¤rayarak savunma zorunda kalm›flt›r. Say›n Erdo¤an’a
flunu soruyorum; madem afetleri Allah de¤il de do¤a yarat›yor-
sa, ‹stanbul’da yap›lan NATO toplant›s›nda, bat›l› devlet bafl-
kanlar› olarak terör ad›na ‹slâm’dan sonra en büyük tehlike
gördükleri ‘afetlere karfl› al›nacak tedbirler’ ile ilgili bugüne ka-
dar ne yapabildiler, neyi baflarabildiler, hangi afetleri durdura-
bildiler veya gücünü azaltarak mal ve can kay›plar›na son ve-
rebildiler? B›rak›n afetleri engellemeyi, felâketlerden sonra pa-
nik ve çaresizlik içindeki k›vran›fllar› ve imdat ça¤r›lar›na ne
demeli? Ne sa¤ kalanlara yard›m yapabiliyor, ne ölüleri göme-
rek hastal›klara mani olabiliyor, ne asayifli sa¤layarak ya¤ma-
lamalar› önleyebiliyor, ne yiyecek, bar›nak ve so¤u¤a karfl› bir
önlem alabiliyorlar. Aksine günlerce enkaz alt›nda yaflayanla-
r›n kurtulmalar› akabinde gerekli tedavilerini bile yapamaya-
rak ölümlerine neden olabiliyorlar. Hani, nerede o ahkâm kesen
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sözleri ve egemenlik gösterileri? Konuflmak baflka fley, yapmak
baflka fleydir. Bu sebeple politikac›lar, do¤alar› gere¤i bir fley
baflarmaktansa, abart›lar›yla kahramanl›k payesi al›rlar. Aradan
aylar geçer, yine insanlar yokluk, korku ve felâket içinde sü-
rünür, ama kendilerinin sultasal keyifleri devam eder. Üstelik
en merhametsiz ve canavarca olan› ise, gelen yard›mlar› do¤-
rudan felâketzedelere de¤il, devlet aç›klar›na harcarlar. Hani,
kimi hükümetler, afetleri f›rsat görerek nemalanmaya bile çal›-
fl›rlar.

Baflbakan›n kalbinde sakl› olan gerçek neydi ki, böylesi in-
kârsal bir aç›klamay› yapabilmiflti. Acaba cezay› insan veya do-
¤a verirse bilgelik ve üstünlük, Allah’tan gelirse mi cahillik ve
acizlikti? Ya da ABD gibi süper bir güce Allah’›n herhangi bir
müdahalesinin söz konusu olamayaca¤› m›?

Politikac›lar›n bütün çirkinlikleri, yalanlar›, inkârlar›, haks›z-
l›klar›, acizlikleri ve hiçlikleri apaç›k ortada olsa da, maalesef
bir y›¤›n mant›¤›yla hareket eden toplumlar, yine de onlardan
vazgeçememekte ve desteklerini sürdürerek alternatifsiz göre-
bilmektedirler. Yarat›k olan hiç kimse vazgeçilmez de¤ildir ve
alternatifsizlik yenilginin ad›d›r. Bu ac› ama gerçek tabloda
söylenecek tek söz, özgür veya cüz’i bir iradenin de¤il, lanet-
sel bir mührün oldu¤udur. E¤er mazoflistlik bir hipotez ise!

Yarat›c› taraf›ndan görevli fleytan›n misyonu gere¤i Allah’a
ve fleriat›na karfl› benli¤ini yücelten politikac›lar, kendilerine
emanet olarak verilen geçici yetkilerden böbürlenerek tanr›l›-
¤a kalk›flm›fl ve buna göre kurdu¤u düzenleri, üretti¤i fikirleri
ve yapt›¤› plânlar› yalan üzerine infla etmifllerdir. Dolay›s›yla
do¤umdan ölüme kadar yalanla e¤itilmifl, yetifltirilmifl ve idare
edilmifl insanlar da, yalan› do¤ru, do¤ruyu yalan kabullenmifl-
lerdir. Küresel dünyan›n yap›land›¤› bu kadar temel yanl›fl›n
içinde herhangi bir do¤ruyu umut etmek, t›pk› çölde susuz ka-
lan bir kimsenin serap görmesinden farks›zd›r.

Kitleleri peflinden sürükleyerek sevgi ve sayg› gören baflta
politikac›lar, ayd›nlar (?) ve ilahiyatç›lar, büyük bir ihanet için-
dedirler. Ortaya koyduklar› dinsel, ›rksal, ak›lsal, bilimsel, siya-
sal ve iradesel fikir, düflünce ve yorumlar›n› mutlaka temelsel
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bir dayana¤a ba¤l› üretmek ve yaflanan gerçeklerle k›yaslamak
yerine, her türlü süslü ve ›fl›kl› yalanlarla kendilerine güvenen-
leri aldatmakta, sömürerek karanl›k dehlizlere gark etmekte-
dirler.

Referanslar› ve söylemleri her ne olursa olsun, hepsinin
odakland›klar› var›fl yeri sadece para, makam ve flöhretten olu-
flan materyaldir! Para ile tüm sorunlar›n giderilebilece¤ini dü-
flünerek maddeye yo¤unlaflmakta, dolay›s›yla manevi yap› çö-
küntüye u¤rat›larak ahlaki ve vahyi de¤erler ortadan kald›r›l-
makta, materyalist bir yap› hüküm sürmektedir. Buna ra¤men
halk, yoksullu¤a ve afla¤›lanmaya devam etmekte, kendileri ve
elit çevreleri ise en dorukta kalk›narak saltanat içinde yafla-
maktad›rlar. B.Franklin’in dedi¤i gibi, ""’’PPaarraa hheerr flfleeyyii yyaappaarr’’
ddiiyyeenn aaddaamm,, ppaarraa iiççiinn hheerr flfleeyyii ggöözzee aallaanndd››rr.."" Sahip olduk-
lar› bu temel inançtan dolay› para için her fleyi yapar ve can
verilerek korunan kutsal de¤erleri bile pazarlayarak hem
inançlar›n› hem de toplumlar›n› zillete mahkûm edip, düflman
hegemonyas› alt›nda yaflamay› onur telakki ederler. ‹nsani ve-
ya ilâhi de¤erlerin yüceli¤inden bahseder, ama para u¤runa
her fleylerini satmaya, haz›r k›ta beklerler. Yeter ki al›c› olsun!

T›pk› Türkiye gibi, fevkalâde etkileyici ve cezp edici bir ka-
d›n› düflünün. Herkes taraf›ndan son derece ilgi ve alâka gö-
ren güzellik abidesi bu kad›n ve eflinin güçsel paranoyalar›,
yoksul ve borçlu yaflamlar›, zarar görebilecekleri kuruntular›,
flüphesiz her türlü maddi aray›fllar› tetikler. Geçimlerini sa¤la-
yabilmek ve itibar kazanabilmek için nüfuzlu bir gruba üye
olup hayallerindeki modern hayata kavuflabilmek ad›na, o
muhteflem flehvet f›flk›ran bedenine bir de¤er biçip dileklerine
ulaflm›fl olsa ve bu pazarlamay› da efli yapsa, haklar›n da ne
düflünülür? Kendilerini k›nayanlara flu savunmay› yapsalar;
güçlenebilmek ad›na ihtiyaçtan dolay› pazarlad›¤›m›z yaln›zca
ölümlü bedenimizdir, ruhumuz, namusumuz, dinimiz, ahlâk›-
m›z, onurumuz ve iffetimiz de¤il?!?

Unutulmamal›d›r ki ça¤›m›z politikac›lar›, f›tratlar› gere¤i
f›rsatç›, komplocu, sömürgeci ve sahtekârd›r. Tarihteki siyasi
ve dini liderler ile günümüzdekiler mukayese edildi¤inde,
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aralar›ndaki devasa fark görülebilecek ve nas›l olup da bu ya-
lanc›lara itibar edilebildi¤i ve güven duyulabildi¤i sorgulana-
rak piflman olunabilecektir. Hâlbuki bu gerçe¤i defalarca tec-
rübe edinen insanlar, sanki kalpleri ve kulaklar› mühürlenmifl,
gözlerine de perde çekilmifl misali onlardan vazgeçememekte
ve kurtar›c› hüviyetlerini sürdürmeye devam edebilmektedir-
ler. Öyle ki, sirkteki fil kafeslerinde biriken pisliklerin temiz-
lenmesi gibi, politikac› ve dini önderlerinin arkada b›rakt›klar›
devasa pislikleri temizleyebilmifllerdir. Oysa son derece inanç-
s›z, korkak, güçsüz ve erdemsiz olan bu asalaklar›n azg›n ben-
liklerini tatminden ve ç›karlar›n› düflünmekten öte hiçbir fleyi
tasa etmedikleri apaç›k ortada olup, onlar› de¤il vekil tayin et-
mek, yanlar›na gidip selam vermek bile kiflinin pislenmesine
yeterli nedendir. Onlar›n yüzüne bakt›¤›n›zda görebilece¤iniz
tek gerçek; benlik, yalan, hile ve riyakârl›kt›r. Bir nevi fleyta-
n›n siluetini tafl›rlar.

Bilim ve teknolojinin popüler makyaj›n›n etkisinde kalan
ve dönüflümün iradesel yan›lg›s›n› yaflayan toplumlar, kadersel
yarat›l›flta ve düzende de¤ifltirilemeyen yap›y›, de¤ifltirebile-
ceklerini, ya da kozmetik manipülâsyonlarla sanki de¤ifltirme-
yi baflarm›fllarcas›na propagandas›n› yaparlar. Ancak bilimin
yozlaflarak gerilemesine yegâne etken, do¤rudan politi¤e ol-
mas›ndand›r. Politikac›lar, toplumlar›n ahlâki de¤erlerini mah-
vetmekle kalmam›fl, bilimi de katletmifllerdir. Dolayl› olarak bi-
limde geliflmelerden nasiplenerek varl›k amac›ndan sapm›fl,
kurtar›c› ve mutlak irade sahibi "tanr› insan" yaratabilme ad›na
politikac›lar›n hilelerine alet edilmifltir. Olumsuzu iyiye çevir-
mek yerine yaratmaya yönelmifller ve onlarca sorunu çözüm-
süzlü¤e terk etmifllerdir. Hâlâ as›rlar öncesinin birçok hastal›¤›
tedavi edilememekte ve yeni hastal›klar›n üremesine engel
olunamamaktad›r. T›pk› s›tma ve AIDS gibi öldürücü hastal›k-
lar›n keflfedilememifl afl›lar› gibi! Ne var ki dönemsel aral›klar-
la makyajlar dökülüp gerçekler ortaya ç›k›nca ifl iflten geçmek-
te, son piflmanl›klar fayda vermemektedir.
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SSiyaset nedir? Siyaset devlet yönetme sanat› olup, insan-
lar aras›nda hak ve adaleti, huzur ve güveni, birlik ve

beraberli¤i, refah ve kalk›nmay› sa¤layan, etnik ve dini, eko-
nomik ve sosyal yap›s› ne olursa olsun hiç kimseyi kay›rmay›p
adaletle hükmeden, toplumun ve düzenin bekas› için suçluya
hak etti¤i cezay›, iyiye de mükâfat› veren, idaresi alt›ndaki in-
sanlar›n her biri için afl, ifl ve bar›nak sa¤lamakla sorumlu olan,
halk› tok, huzur ve güvende olmadan kendini emniyette his-
setmeyen, düflman›na karfl› dik ve onurlu, halk›na ve dostuna
karfl› alçakgönüllü ve hoflgörülü, ülkesini yarat›ksal hiçbir gü-
cün hegemonyas› alt›na sokmay›p devletini, halk›n›, dinini,
kültürünü ve ba¤›ms›zl›¤›n› pazarlama konusu yapmayarak
maddi ve manevi gücünü acze u¤ratmayan, kurumsal hiçbir si-
lahl› gücün sultalaflmas›na izin vermeyen, karfl›s›ndaki her kim
olursa olsun haks›zl›k karfl›s›nda susmay›p adalet ad›na karfl›
koyan, gerekti¤inde dünyan›n bir ucundaki zalimlere müdaha-
le ederek zulme u¤rayan insanlara yard›m eden erdemli kutsal
bir kurumdur. Siyaset, k›saca yaflam›n bütünü, suyu, nefesi ve
ruhudur. Siyasetin olmad›¤› bir toplumda ne düzen, ne birlik,
ne güç, ne adalet, ne de dirlik olur. Baflta Hz. Muhammed ol-
mak üzere, tüm peygamberler en mükemmel devlet adamlar›
olarak siyasetin içinde yer al›p toplumlar› yönetmifl, hak ve
adalet ad›na mücadele etmifllerdir. Kur’an, düzenin temel ya-
p›s›n› teflkil eden küresel bir anayasad›r.

Din nedir? ‹taat, hizmet, birisinin emri alt›na girmek, baflka-
s›n›n üstünlü¤ünü kabul edip boyun e¤mek, anayasal ilkelere

20

Neden Oy Kullanm›yorum?



ve prensiplere kay›ts›z ba¤l›l›k, kanun, ceza ve millettir. Din,
her ne kadar tanr›sal, vahiysel, kutsal veya ruhsal bir yap›ym›fl
gibi tan›mlan›p, fiziki hayattan ve devletten uzak tutulmak is-
tense de, gerçekte sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri yasalar›n
bütünüdür. Hukuksal ve idaresel her anlay›fl ve rejim, kendine
göre dini bir düzenektir. Söz konusu dinsel yap›ya göre ka-
nunlar yap›larak egemenlik hakk› güdülmekte, insanlar›n itaat
ve hizmeti flart koflularak üstün addedilen egemen gücün em-
ri alt›nda ve onun hükümleri çerçevesinde tek hâkim güç
olundu¤unun tasdik edilmesidir. Bu sebeple, düzenin kurucu-
su, yasa yap›c›s› ve yöneticisi, otomatikman tanr›sal bir ege-
menlik hakk›na da sahip olmaktad›r. Dolay›s›yla her toplum,
idare edildi¤i düzene göre egemen kabul etti¤i gücü veya güç-
leri tanr›laflt›rarak, fark›nda olmadan onlara tap›nmaktad›rlar.
Düflüncenin, rejimin ve düzenin ad› her ne olursa olsun, o
mutlaka bir dindir.

Yarat›c›n›n vahiysel dinini kutsallaflt›r›p, siyasetten, devlet-
ten, kamudan ve sosyal hayattan ar›nd›rarak, kendi dinlerini
hâkim k›lanlar, oyun içinde say›s›z dalavereler tertipleyerek
inananlar› fleytanca aldatm›fllar ve aldatmaya devam etmekte-
dirler. Çünkü vahyi reddeden düflünce ve sistemler, mega ya-
lanlar›n üzerine kurulmufl abart›lard›r. Toplumlar›n yarat›c›ya
karfl› olan duyarl›l›¤›n› dikkate alarak öylesi fleytani plânlar
yapmaktad›rlar ki, kutsal din sayg›s› alt›nda Allah’› dokunul-
maz yap›p hapsedercesine yeryüzünden d›fllayarak tüm yetki-
yi kendilerinde toplamakta, halka da seçme, seçilme, özgürlük
veya hakimiyet ad› alt›nda suni payeler vererek, tanr›sal gücün
otoritesine kavuflabilmenin sevincini yaflarlar. S›rf Yarat›c›n›n
düzenini kabul etmemek ve egemenli¤i alt›na girmemek ad›-
na birbirlerinin köleli¤ine bile raz› olur ve boyun e¤meyi ayr›-
cal›kl› bir onur vesilesi sayarlar. Acaba, böylesi bir anlay›fla sa-
hip politikac›, ilahiyatç›, ayd›n, hükümet veya devletlerin dü-
rüst olduklar› düflünülebilinir mi?

Lâik, sosyalist ve demokratik düflünce temelinde yap›laflan
devletlerin din ile siyaseti düflman hatlar› misali birbirinden
ay›rarak insan› egemenlefltiren hukuklar›yla ayakta kalabilme
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çabalar›, semavi dine mensup politikac›, düflünür ve ilahiyatç›-
lar›n kay›ts›z desteklerindendir. Halk› etkileyerek yanl›fl› mefl-
rulaflt›ran bu ç›karc› mihraklar, do¤runun, hakk›n ve adaletin
hâkim olmas›na mani olmakta, dolay›s›yla vahyi siyasetten d›fl-
lamaktad›rlar. Öylesine düflmanca bir ayr›l›k oluflturulmaktad›r
ki, din ile devletin s›n›rlar› çizilmekte ve alansal müdahaleler
savafl nedeni say›lmaktad›r. Ça¤lar boyu süregelen çat›flmalar
ve bölünmeler ›rksal veya dinsel zeminde bafl göstermifl, ben-
liklerinden ötürü milyonlarca insan› ya ölüme ya yoksullu¤a
iterek felâketlere sürüklemifllerdir. Bir tarafta vahiysel anayasa-
y› reddederek lâik zeminli demokratik veya sosyalist hukukuy-
la kendini tanr›laflt›ran insan, di¤er tarafta Yarat›c› olma hase-
biyle sadece hukukuna uyulmas›n› emreden Allah. Bu durum-
da bir Müslüman kime güvenerek itaat etmeli ve hangi taraf›n
mükâfat ve cezas›n› ciddiye almal›d›r? Ya yarat›c› Allah’›, ya da
kendi gibi yarat›k olan insan›. fiunu da ifade edeyim ki, rable-
ri insan ‹sa’dan dolay› H›ristiyanl›k nas›l putperest bir din ise,
fleyhlerin, efendilerin, üstadlar›n, hocalar›n ve önderlerin ege-
men oldu¤u tarikat, cemaat, grup ve partilerin tamam› da put-
peresttirler.

Cemaatleri taraf›ndan arfla yükseltilerek ilâhsal övgülerle
an›lan ve t›pk› H›ristiyanlar›n ‹sa’s›, Kemalistlerin Atatürk’ü,
Budistlerin Buda’s› veya satanistlerin fleytan› gibi tanr›sallaflt›-
r›lan Said Nursi veya di¤er tarikat, mezhep ve politik liderlerin
kelâmlar› mukaddes kabul edilmekte, kurtar›c› addedilmekte,
dolay›s›yla yarat›c› referansl› ama yarat›k merkezli putperest
dini ve siyasi anlay›fllar, sapk›nl›klara yol açan geliflmeleri üret-
mektedir. Örne¤in Said Nursi’nin müritleri flunlar› söyler. "Sait
layuhtidir, hatas›zd›r, yan›lmaz vegünah ifllemez. Resulü Ek-
remden sonra lemi ‹slam’a böyle büyük bir adam gelmemifltir.
Sözleri aynen Kur’an’d›r. Befleriyeti, Risale-i Nur ve Sait kurta-
racakt›r. Dünyada iki milyon kadar nurcu vard›r. Bu insanlar
dünyan›n hakiki Müslümanlar› ve Müslümanl›¤› yegâne anla-
yan insanlard›r. Bu zata dil uzatanlar kâfirler ve masonlard›r.
Said Nursi’nin kitab›n› bir dinsiz okusa itiraz edemez." ‹nsan›n
akl›na hemen flu soru geliyor: Peygamberlerin ve Kur’an’›n
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hidayete erdiremedi¤ini, e¤er Said’in karmafl›k kitab› Risale-i
Nur hidayete erdiriyorsa, bu durumda üstün olan Said’inki mi
oluyor? Tanr›sal peygamberli¤ini sat›r aralar›na gizleyen Said
Nursi, Kur’an üstü gördü¤ü Risale-i Nur ile ilgili flöyle der:
"Kur’an’›n gizli gerçekleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor.
Peygamber devrinde Kur’an’›n vahiy suretiyle inmesi gibi, her
as›rda, Kur’an’›n arfltaki yerinden ve manevi mucizesinden fe-
yiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçeklerin kesin
delilleri iniyor." (Birinci fiua, s. 842)

Said’e göre; Risale-i Nur, Kur’an’›n indi¤i yerden Kur’an’›n
inmesi gibi vahiy suretiyle inerek, onun gizli kalm›fl gerçekle-
rin kesin delillerini Said Nursi’ye getirmifl oluyor. Nurcu flakirt-
lere göre o, ilim elde etmek için bir zorlu¤a ve ders alma s›-
k›nt›s›na ihtiyaç duymadan kendi kendine nurlanm›fl ve alim
olmufltur." (Birinci fiua. s.833) Bu flirksel sözler, aç›kça pey-
gamberlik iddias› tafl›maktad›r. Said’in, Kur’an’da aç›klanmam›fl
gerçeklerin kendine indirildi¤ini söylemesi ise, kendi kitab› Ri-
sale-i Nur’un Allah’›n kitab› Kur’an’dan önemli oldu¤una ifla-
rettir. Bu sebeple, talebelerine Kur’an yerine bol bol Risale-i
Nur okumalar›n› ve baflkalar›na okutmalar›n› emrederek, ‘Nur’
ad›nda kendi putperest dinini kurdu ve yayarak vahyi yozlafl-
t›rd›. Birlefltirici ve ayd›nlat›c› tek kitap Kur’an’›n hiçe say›larak
yüzlerce farkl› din, mezhep ve tarikatlar›n oluflmas›, flüphesiz
fleytansal benliklerin kutsiyet kazand›rd›klar› makamsal h›rsla-
r›ndan ve rantsal tefsirlerindendir.

Said Nursi, ‹stanbul’a gidip fieherci Han›’na yerleflti¤inde,
odas›n›n kap›s›na flu levhay› asm›flt›. "Burada Her Sual'e Cevap
verilir. Her Müflkül halledilir. Fakat Sual sorulmaz." Acaba o bir
tanr› m›yd›?!?

Said Nursi daha da sap›tarak flunlar› söyler: "Risale-i Nur
denilen otuzüç aded Söz, otuzüç aded Mektub, otuzbir aded
Lem’alar, bu zamanda, Kur’an’daki ayetlerin ayetleridir. Yani
onun gerçeklerinin göstergeleridir. Onun hak ve hakikat oldu-
¤unun kesin delilidir. Kur’an ayetlerinde yer alan inançla ilgili
gerçeklerin gayet kuvvetli belgeleridir." (Birinci fiua. s. 841)

Said’e göre: ‹ncil’in Kur’an’› tasdik etmesi gibi Risale-i Nur da
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Kur’an’› teyit etmekte, dolay›s›yla Said’in elçisel kutsall›¤› mefl-
rulaflmaktad›r. E¤er Risale-i Nur olmasayd›, Kur’an’›n vahiysel
inand›r›c›l›¤› flüpheye neden olurmufl. Sultan Abdülhamit
Han’›n Said Nursi’yi t›marhaneye att›rmas› yerinde bir cezayd›.
Zaten akl› bafl›nda oldu¤una hükmedilseydi, inan›yorum ki
mutlaka boynu vurulurdu. Said gibi büyük fitne ç›karan Pir
Sultan Abdal’da, dinin ve memleketin bekas› için Yavuz Sultan
Selim taraf›ndan idam edilmiflti.

Said Nursi, Hz.Ali’ye de iftira koflarak, t›pk› kendi gibi ona
da Sekine ad›nda bir kitap indi¤ini, geçmifl ve gelecek bütün
ilim ve s›rlar›n o kitapta bulundu¤unu ve orada Risale-i Nurla-
ra iflaret edildi¤ini de iddia eder. (Sikke-i Tasdiki Gaybi,
18.Lem’a,c II, s.2078) "Hazret-i Cebrail, Sekine ad›yla bir say-
fada yaz›l› ‹sm’i Azam’›, Peygamberimizin yan›nda Hz. Ali’nin
kuca¤›na düflürdü." Hz. Ali diyormufl ki: "Ben Cebrail’in flahs›-
n› yaln›z gök kufla¤› fleklinde gördüm. Sesini iflittim, sayfay› al-
d›m, bu isimleri içinde buldum." ‹sm-i Azamdan bahsederek
baz› olaylar› anlatt›ktan sonra flöyle diyor. "Dünyan›n bafl›ndan
k›yamete kadar ilimler ve önemli s›rlar bize, tan›kl›k derece-
sinde aç›ld›. Kim ne isterse sorsun, sözümüzden flüpheye dü-
flenler zelil olurlar." (2079)

Said Nursi, Risale-i Nurlar›n kutsal say›labilmesi için akla
gelebilen her flirke baflvurmufltur. Diyor ki, "’Sözler’, flüphesiz
Kur’an’›n nurlu par›lt›lar›d›r. Aç›klanmaya muhtaç yerleri eksik
olmamakla birlikte tümüyle kusursuz ve eksiksizdir. Risale-i
Nur, Allah’›n ipidir. Ona elini atan, yap›flan kurtulur." (Onbirin-
ci fiua)

Öyleyse neden Kürt milliyetçili¤i ve ittihatç› masonlarla ifl-
birli¤i yapt›, hilafetin y›k›lmas›na destek vererek lâik Atatürk
devletinin kurulmas›nda rol oynad›? Risale-i Nur’a yap›flan Fe-
tullah Gülen, neden Allah’›n ipine de¤il de Vatikan’›n ve Haç-
l› ABD’nin fleytan ipine tutunarak ‹slâm düflmanlar›yla ittifak
yapt›?

Dini veya politik liderler ve toplumlar için yarat›c› Allah’›n
son derece aç›k yol gösterici ayetleri kutsall›¤›n›n d›fl›nda fiili-
yatsal pek önem arz etmemifl, bafl üstünde tafl›nmaktansa
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ayaklar alt›nda basamak yap›larak ‘Gavs-› Azam’lar›n do¤mas›-
na ve sözlerinin itibar görmesine neden olmufl, böylece tanr›-
sall›k makam›na erifltiklerini iddia edenlerin düflünceleri, fikir-
leri, görüflleri, gelece¤e veya ayetlere verdikleri nefsi yorumla-
r› ba¤lay›c› olmufltur. Her lider gibi Said Nursi’de kendisine
Gavs-› Azam diyerek, Allah’a efl koflmufltur.

Yaklafl›k alt› yüz sayfal›k Kur’an’› yetersiz bulan fleytani mü-
fessirler, yarat›c›ya meydan okurcas›na bilgelik taslam›fl, bin-
lerce sayfay› bulan karmafl›k ve anlafl›lmaz risaleleriyle vahyi
reforma u¤ratarak vahiy olmaktan ç›karm›fllard›r. T›pk› ‹ncil ve
Tevrat gibi! Kur’an, sahibi Allah’›n da buyurdu¤u gibi son de-
rece anlafl›labilir bir fleffafl›ktad›r. F›k›h ve tefsir kitaplar›nda
Kur’an’a tamamen ayk›r› fetvalar›n yan› s›ra, ünlü Protestan
düflünür Alman Filozof Max Weber’in sözlerinin hadis diye yer
almas› ile ilgili birçok hurafeler, tefsir kitaplar› ve ilmihallerin
ne denli tehlikeler içerdiklerini, dolay›s›yla tamam›n›n çöpe
at›lmas› gereklili¤ini zaruri k›lmaktad›r. Ayr›ca tefsirsiz bir aye-
tin mealen anlafl›lamayaca¤›n› ve küfre gidilebilece¤ini iddia
eden müceddidler, yani din yenileyiciler, gerçe¤in ö¤renilme-
sini engelleyerek Kur’an’dan uzaklaflmalara neden olmufl, do-
lay›s›yla aç›k veya gizli peygamberler olarak insanlar› ac›ma-
s›zca sömürmeye devam etmifllerdir.

Sap›kl›klar s›n›rlar› öyle aflm›fl ki, müritlerin fleyhleri veya
toplumlar›n liderleri hakk›nda düzdükleri övgüler ve fliirler
tanr›laflmalar›na, dolay›s›yla Allah’›n unutularak sadece hofl bir
seda kalmas›na neden olmufltur. Örne¤in, Hasan Feyzi ad›nda
bir nurcunun tanr›s› Said Nursi hakk›nda yazd›¤› onlarca fliir,
kibirli Said’i çok etkilemifl ve risalelerine koyabilecek kadar
bencillefltirmifltir. Bu da övülmekten büyük keyif alan Said’in,
fleytani bir benli¤e sahip oldu¤unun delilidir.

fiii ve Caferilerin ‹slâm itikatlar› da bambaflka bir paradoks-
tur. Allah’a ve Resulüne iman edip Müslümanl›¤› kabul etme-
lerine ra¤men, her nefsi anlay›fl gibi ruhbansal arac›lara (on iki
imam) ihtiyaç duymalar› vazgeçilmez imansal flartlar›d›r. Efsa-
nelerine göre; Allah imamlar›n isimlerini Peygambere bildir-
mifl, o da onlar› insanlara tan›tm›fl. ‹ddia ettikleri peygamber,
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vahye muhatap olan Peygamberimiz Hz. Muhammed olmad›-
¤›na göre kimdir? Halife Hz. Ali’yi sürekli öne ç›karmalar›ndan,
hatta H›ristiyanlar›n ‹sa’y› resimlendirdikleri gibi suretlendir-
dikleri peygamber olarak, acaba onu mu kastettikleri anlafl›la-
mamaktad›r. Çünkü aralar›nda peygamberli¤in gerçekte Hz.
Muhammed’e de¤il, Hz. Ali’ye indi¤ini iddia eden bir zümre
mevcuttur. Kur’an’da on iki imam ile ilgili bir mevzu yer alma-
d›¤›na göre, acaba Said Nursi’nin Hz. Ali’ye indi¤ini iddia etti-
¤i ‘Sekine’ adl› kutsal bir kitaba m› inan›yorlar? fiiilere göre,
peygamberler üstü on iki imam›n, insanlar›n dünya ve ah›ret
hayatlar›n› tanzim etti¤i inançlar›, vahiy d›fl› korkunç bir fitne
ve flirktir. Onlar tanr› m›? Üstelik sonuncu imamlar› Muham-
med el-Mehdi’nin, befl-alt› yafllar›ndayken babas› imam Hasan
el-Askeri’nin vefat etmesi üzerine evdeki bir yeralt› odas›na gi-
rerek bir daha geri dönmeyip izini kaybettirdi¤i ve bir gün, ge-
ri dönüp fiii iktidar›n› temin ederek yeryüzünde zulmü kald›-
r›p adaleti getirece¤ine inanmaktad›rlar. T›pk› H›ristiyan ve
Budistler gibi! O yafltaki küçücük bir çocuk onlara ne vermifl
olabilir ki kurtar›c› imaml›¤› sürebilmekte, dönüflü beklenebil-
mekte ve ondan medet umulabilmektedir? Nas›l oluyor da Al-
lah ve Resulü d›fl›nda baflkalar›n› kendilerine kurtar›c› edinebi-
liyorlar? Acaba Kur’an kâfi gelmiyor mu? Hz. Hüseyin’e matem
tutarak kendilerini zincirlemeleri ve iflkenceler yaparak isyan
etmeleri, flüphesiz aç›k bir küfürdür. Herkes gibi Allah taraf›n-
dan can› al›narak flehitlik mertebesine yüceltilmifl kul Hz. Hü-
seyin’in öldürülmesine yap›lan isyanlar, her ne kadar Yezide
san›lsa da, asl›nda do¤rudan Allah’ad›r. Çünkü Yezid bir tanr›
de¤il ki can alacak bir gücü olabilsin. Nisa. Süresi 78. ayete gö-
re, Hz. Hüseyin de bir ölümlüydü ve herkes gibi can›n› Allah
alm›flt›. Ateistler gibi matem tutarak dövünmeyi nas›l bir ‹s-
lam’la ba¤daflt›r›yorlar? Ayr›ca Yezid’in, babas› Muâviye'ye ha-
lef tayin edilmesiyle ilgili Hz. Hüseyin’in karfl› ç›karak reddet-
tikleri yönetim biçimi olan monarflik yap›n›n on iki imamda
oluflmas› ise, anlafl›lmaz bir ikilemdir. Oysa abuk-sabuk efsa-
nelere ve hurafelere ba¤lanarak yanl›fl› yol edineceklerine
Kur’an’a sar›lsalard›, flüphesiz putperest benzeri inançlar›ndan
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kurtulup gerçe¤e kavuflabileceklerdi. ‹slâm, ne kiflilere indir-
genecek kadar s›¤ bir din, ne de soylarla an›lacak kadar basit
bir monarflistliktir. Halifeler Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz.
Osman’› putperestlikle suçlay›p sövüp sayarak Hz. Ali’ye hak-
s›zl›k yapt›klar› hezeyan›nda bulunurlar. Alevîlik de bu misyo-
nun Hac› Bektafl Veli ve Pir Sultan Abdal merkeziyetçili baflka
bir versiyonudur.

““NNee vvaarr kkii iinnssaannllaarr kkeennddii aarraallaarr››nnddaakkii iiflfllleerriinnii ppaarrççaa
ppaarrççaa bbööllddüülleerr ((ççeeflfliittllii ddiinn vvee kkiittaappllaarraa aayyrr››lldd››llaarr)).. HHeerr
ggrruupp,, kkeennddiinnddee bbuulluunnaann ((ttuuttttuu¤¤uu yyooll)) iillee sseevviinniipp bbööbbüürr--
lleennddii.. Müminûn. 53

fioven bir Kürt milliyetçisi olan Sadi Nursi (Said Kürdi), ‹n-
giliz deste¤iyle Do¤u'da ve Güneydo¤uda Kürdistan devleti
kurma amac›yla "Kürt Teali Cemiyeti" kurucular› aras›nda yer
ald› ve amans›z bir ›rki mücadelede bulundu. Jön Türkler ha-
reketini bafllatanlardan ve ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin kuru-
cular›ndan ‹slam düflman›, vatan haini ve mason Abdullah
Cevdet’de Kürt Teali Cemiyeti üyesiydi. Allah’› ve Hz. Muham-
med’i inkâr ederek haklar›nda hakaret içeren yaz›lar yazan Ab-
dullah Cevdet, mütareke döneminde ‹ngiltere yanl›s› tutum iz-
ledi ve ‹ngiliz Muhibleri Cemiyeti’nin kuruluflunda aktif rol oy-
nad›. Abdullah Cevdet, hem dini hem milli öyle az›l› bir düfl-
mand› ki, bir taraftan ‘Bahaili¤in’ bir dünya dini olarak kabul
edilmesi, di¤er taraftan Türk ›rk›n›n dam›zl›k erkek yolu ile ›s-
lah edilmesi projeleri ile gündeme gelerek, Bat›dan getirilecek
dam›zl›k erkeklerle Müslüman Türk ›rk›n› de¤ifltirmeyi düflün-
müfltü. Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kullan›lmas›n› sa-
vundu ve hayali gerçek oldu. Vahye karfl› Laisizm ve Kema-
lizm’in hüküm sürmesi acaba bundan dolay› m›d›r?

Abdullah Cevdet, Allah'a inanmad›¤›n› aç›kça itiraf ediyor
ve ‹slâm harflerinin fliddetle aleyhinde bulunuyordu. Dini de-
¤erlerin ço¤una karfl› oldu¤unu yaz›p duruyordu. ‹flte bu adam
ölünce cenazesi Ayasofya Camii'ne getirilerek uzun müddet
musalla tafl›nda bekletildi. Çünkü hocalar namaz k›ld›rmaya
yanaflm›yorlard›. Bunun üzerine cenaze, namaz› k›l›nmadan
belediyenin bir arabas›na konularak götürüldü.
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Günümüz hümanist imamlar› olsayd› onun cenaze namaz›-
n› k›larlard›, nas›l olsa H›ristiyan, Yahudi, kafir ve münaf›k ay›-
r›m› yapmadan insanl›k ad›na önüne gelenin namazlar›n› k›l-
m›yorlar m›?

Koyu bir ateist olan Frans›z düflünür Auguste Comte, ma-
sonluk kanal›yla Osmanl› toplumunu dinden uzaklaflt›racak
telkinlerde bulunarak reformcular› örgütlemifltir. Comte, Tanzi-
mat Ferman›n›n mimar› mason Mustafa Reflit Pafla’ya yazd›¤›
mektupta, Osmanl› halk›n›n ‹slâm'› b›rak›p din olarak poziti-
vizmi benimsemesini tavsiye etmifl, böylece "faydas›z olan si-
yasi birlik fikrinden", yani Osmanl›'n›n ve dünya Müslümanla-
r›n›n birli¤i düflüncesi olan hilafetten vazgeçilmesi gereklili¤i-
ni vurgulam›flt›. Comte, Osmanl› halk›na "Allah yerine hüma-
niteyi" benimsemelerini tavsiye ederek, Atatürk Türkiye’sinde-
ki ça¤dafl düflünce ve inançlar›n ilk ateist temellerini atm›flt›r.

Said Nursi, anlafl›lmayan bir dille yazd›¤›, bafltan afla¤› ken-
dine övgüler ve hurafelerle dolu, hiçbir derin anlam› olmay›p
alt› bin sayfay› aflan "Risale-i Nur’u atom bombas›ndan daha
kuvvetli ve tesirli bulmufl, bilvas›ta Kur’an üstü görmüfltü. Do-
layl› olarak kendini hidayet verici ve müflkülat giderici tanr›sal
bir kimlik, sözleri vahiy, icazet verdi¤i liyakat sahibi flakirtleri
de peygamber hüviyeti tafl›m›flt›r. Said Nursi, Kur’an’a, daha
çok kendini ve flakirtlerini kutsallaflt›rmak için baflvurmufltur.
Ayetlerden bu tür anlamlar ç›kartarak çok yanl›fl yollara sap-
m›flt›r. Mesela ona göre Kur’an’›n 33 ayetinde kendisine ve Ri-
sale-i Nur’lara iflaret edilmekteydi. ‹ddias›n› ispat edebilmek
için, büyücüler gibi ebcet ve cifir hesab› kullan›rd›. (Birinci fiu-
a, c. i 831) fiafl›lacak bir ikilem ise, söz konusu eserinin baflla-
r›nda cifir'in ‹slâm d›fl› oldu¤unu söyledi¤i halde, daha sonra
s›k s›k cifir kullanarak, kibir içinde kendisinin ve yazd›klar›n›n
ne kadar yüce oldu¤unu kan›tlamaya çal›flt›. Cifr yoluyla bilin-
meyen gayb bilgisine ulaflmaya çal›flan büyücülerden biri de
Said Nursi’dir. Onlar, Allah’a kulluk etme yerine, Allah’›n ma-
kam›na göz dikmifl sapk›nlard›. Said Nursi, fleytana pabucunu
ters giydirecek kadar öyle cingildi ki, istedi¤i rakamlara ulafl-
makta zorlan›nca, bunun için ayetlerin cümle yap›s›n› bozar,
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dil kurallar›na veya ebcet kurallar›na uymaz, bunlar da yetme-
yince, istedi¤i rakamla aradaki farka "s›rl› fark" diyerek iflin
içinden s›yr›l›rd›. Cifir, gayb› Allah'tan baflkas› bilmez ayetine
karfl› gelecekten haber veren ahlâk d›fl› flirksel bir yalanc›l›kt›r.

Çok ince bir politikayla Do¤u'daki müritlerine, ""KKaadd››nn flfleeyy--
ttaanndd››rr,, oonnddaann zziinnhhaarr uuzzaakk dduurruunn"" derken, Bat› illerinde sür-
gün yaflad›¤› y›llarda bu yasa¤› kald›r›yor, Kürt nüfusunun ar-
tabilmesi için soydafllar›na bol bol çocuk yapmalar›n› öneriyor-
du. Bu sözü yalanlayan putperest flakirtler, onun hiç evlenme-
mesi ve yaflam› boyunca kad›nlara karfl› merhametsiz davrana-
rak kin ve nefret dolu tepkilerini incelediklerinde, kabul etmek
istemedikleri gerçe¤i göreceklerdir. Ancak fleytan, fleytan olma-
s›na ra¤men, yine de satanizme olan ilgi ve ba¤l›l›k engellene-
memektedir. Kad›n› ‹slâm öncesi ortaça¤ karanl›¤›ndaki gibi
fleytan görmesinden dolay› Allah’›n mutlak emri ve Hz. Mu-
hammed’in tart›fl›lmaz sünneti olan evlilik gibi kutsal bir izdi-
vac›, t›pk› papa ve rahipler gibi reddetmesinin sosyal ve eko-
nomik hiçbir gerekçesi yoktur, sadece tanr›sall›k iddias› vard›r.
Toplumsal ahlâk ve birlik ad›na evlili¤in, sosyal ve siyasi öne-
minden dolay› ne kadar vazgeçilemez ehemmiyetli bir ibadet
oldu¤u, Peygamber efendimizin çok efllili¤inden anlafl›lmakta-
d›r. Said Nursi’nin cemaatleflmesi esnas›nda büyük yanl›fl›n› an-
layarak geri ad›m at›p, kad›n› yücelten politik söylemleri ikilem
oluflturmufl ve al›fl›lagelmifl hangi bukalemun Said sorusu tek-
rar kafalar› kar›flt›rm›flt›. Ne de olsa putperest nurcular›n gö-
zünde Said Nursi, zaman›n sahibi ve asr›n vekiliydi. Tanr›sal bu
unvan, art›k Fetullah Gülen’le özdefllefltirilmiflti.

F. Gülen’de ayn› anlay›fl temelinde evlili¤i reddetmifl, ama
kulsal müritlerinin evlenmelerine izin vermifltir. Neden? Kad›n-
lar›n potansiyel gücünün imparatorlu¤una sa¤layaca¤› menfa-
atlerden. Gülen’in hat›rat›nda ki flu olay, evlili¤in ne kadar va-
him bir fecaat oldu¤u mesaj›n› vermektedir. "1978 y›llar›nday-
d›. Çamafl›rlar›m iyice birikmiflti. Akflam y›karken baya¤› can›-
ma tak etti. Bir ara içimden ‘Acaba evlense miydim?’ diye geçti.
Katiyen düflünme fleklinde de¤il (düflünmesi bile ürkütücü), flim-
flek süratinde gelip geçen bir fikir. Ertesi gün erken vakitlerde bir
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arkadafl geldi ve bana flunu nakletti: Akflam rüyamda efendi-
mizi (Said Nursi) gördüm. Size selam söyledi ve ‘‘EEvvlleennddii¤¤ii
ggüünn ööllüürr vvee cceennaazzeessiinnee ddee ggeellmmeemm’’ buyurdu." (F.Gülen F›k-
h›n› Anlamak s. 89). Yani Said Nursi ve Fetullah Gülen’e göre
kutsal evlilik ba¤› fleytani bir felâket, an›nda vuku bulabilecek
lanetsel bir ölüm ve cenazesi k›l›nmaz bir kâfirliktir. Kad›na,
dolay›s›yla evlili¤e böylesi düflman aç›k bir itiraf›n akabinde s›-
¤›nd›¤› bahaneler ise, nas›l vahiy d›fl› pozitivist bir inanca sa-
hip oldu¤unu gözler önüne sermektedir. Geçim endiflesi ve
efline dert olabilme kuflkusu! Diledi¤ine bol, diledi¤ine az r›-
z›k veren Allah oldu¤una göre, kimileri çok yoksulken güçlü
bir zengin, kimileri de çok zenginken bir dilim ekme¤e muh-
taç kalabilmektedir. Her yaratt›¤›n›n r›zk›n› Allah üstlendi¤ine
göre, F. Gülen kimdir? ‹slâm referansl› ilmi sapk›nlara flahit ol-
dukça, art›k fleytana tapan satanistleri, ‹sa’ya tapan H›ristiyan-
lar› ve ine¤e tapan Hindular› normal karfl›l›yorum.

Said Nursi, Selanik’e giderek Osmanl› Devletinin parçalan-
mas›na, iki milyondan fazla askerimizin flehit olmas›na ve va-
tan›m›z›n yaklafl›k iki milyon kilometrekarelik topra¤›n›n yiti-
rilmesine, kardeflin kardefli öldürmesine, birlik ve beraberli¤in
bozularak güçsüzleflmemize neden olan bölücü mason teflki-
lat› ‹ttihat ve Terakki Cemiyetiyle anlaflarak mutabakat sa¤la-
mas› ve ‹stanbul’a döndükten sonrada hain ittihatç›larla yak›n-
l›¤›n› sürdürmesi, s›rf ba¤›ms›z bir Kürt devleti kurabilmek
içindi. ’31 Mart Vakas›’ olarak bilinen isyana kar›flt› ve tahrik-
çilerden oldu¤u gerekçesiyle Divan-› Harp’te ihanetle yarg›lan-
d›, birçok kifli idam edilirken, o kurtuldu. Çünkü Said Nursi
oportünist bir karaktere sahipti, olaylardan ustal›kla s›yr›larak
dava arkadafllar›n› idama terk ediyordu. Söz ve düflünceleri
hiçbir zaman aç›k olmam›fl ve her yere çevrilir bir elastikiyet-
sel riyakârl›k tafl›m›flt›r. Takti¤i bol laf, az anlamd›. Dini ‹sla-
mi’ye ve emredici kardefl birlikteli¤i ile devleti Osmaniye, Sa-
id Nursi için hiçbir fley ifade etmiyor, sadece Kürtçülü¤ü
önemseyip masonlarla bile ittifaka gitmekten kaç›nmayarak,
Sultan Abdülhamit Han’a küfürler ya¤d›rmay› kendince hakl›
bir gerekçe görüyordu.
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Said Nursi neden t›marhaneye at›lm›flt›? Sait, Kürdistan Az-
mi Kavi Cemiyetinin arzusu üzerine mahalli Kürt k›yafeti ile
boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, aya¤›nda lapçin
ve bafl›nda poflu oldu¤u halde ‹stanbul’a gelmifl, büyük bir cü-
retle Cuma selaml›¤›na gelerek Padiflaha, cemiyetin "Sait" im-
zas› alt›nda yazd›¤› ve esas› Kürtçe tedrisat yapacak mektepler
açmaya dayanan dilekçeyi takdim etmiflti. Memleketin ve mil-
leti islamiyenin birlikteli¤ini bozmak gayesine matuf olan bu
hareketinden dolay›, hakl› olarak t›marhaneye at›lm›fl, sonra
affedilerek memleketine yollanm›flt›. Said Nursi, t›pk› Abdullah
Öcalan gibi Kürtçülük ad›na Osmanl›ya bafl kald›r›p bölücülük
yapmas›ndan ve Sultan Abdülhamit’e dil uzatmas›ndan dolay›
defalarca cezaland›r›lm›flt›.

fiu kesinlikle bilinmelidir ki, baflta Said Nursi olmak üzere
masonlar›n Abdülhamit düflmanl›¤›’n›n gerçek nedeni, bu bü-
yük Sultan’›n dindar bir Müslüman oluflu ve Osmanl›'y› ‹slâm
ahlâk›n›n gere¤ine göre yönetmifl olmas›d›r.

Ayn› zamanda Said Nursi’nin ve ‹skilipli Mehmet At›f’›n Ce-
miyet-i Müderris de mesai arkadafl› olan Osmanl› Devletinin
son fieyhülislam› Mustafa Sabri Bey, "Tuhfetür Reddiye Ala
Mezhebi Saiydil Kürdiye" adl› reddiyesinde, ça¤dafl› ve bir sü-
re birlikte çal›flt›¤› Said Nursi hakk›ndaki sözleri, kafalar›n› ku-
ma gömmüfl nurcular›n uyanmas›na vesile niteli¤indedir. fiey-
hülislam Mustafa Sabri, lâik düzene ve Atatürk Cumhuriyetine
karfl› ç›karak Osmanl›y› ve hilafeti savundu, hatta "Din ve mil-
liyet" adl› makalesin de din ad›na Türkçeden vazgeçmekten
bahsedecek kadar koyu bir siyasal ‹slamc›, yani fleriatç›yd›.
fiöyle diyor:

"Bismillah, Hamdele, Salvele… Saidi Kürdi meselesini tetkik
ederken bafll›ca iki nokta üzerinde durmak icabeder. Birinci-
si; Müridlerinin Saidi, i’zam edece¤iz diye küfre kadar varan
sözleridir. ‹kincisi ise; Said’in izhar› keramet etmesi ve sureyi
Nurun as›l muhatab›n›n kendisi oldu¤u hakk›ndaki zu’mu
bat›l›… Belki de bu sözleri i¤falat› fleytaniyeyi, ilhamat› haki-
kiye zannedecek kadar ihtiyar ve ma¤flufl olmas›ndand›r.

Sait ise müritlerinin hilaf›na kendisi için iki flahsiyet tan›r.

31

Mehmet Ali fiado¤lu



Birincisi: Eski Sait’tir. Kürtçülük meselesiyle u¤raflm›fl ve siya-
sete dalm›fl Saiti Muhti’dir. (Yani günahkâr Sait’tir.) Di¤eri de
Lahuyti, (günahs›z), ikinci veya yeni Sait’tir. Kendisine göre
sureyi Nurdaki manalar bu asra göre ve kendisi için nazil ol-
mufltur. Keramet ehli, siyasetle meflgul olmayan ve bu Asra za-
man›n kutbu olarak bakan bir insand›r. Sureyi Nur’daki bu
meseleyi ebcet hesab› ile M›s›r (?) ulemas› bulup Said’e haber
vermifller... Yani Said’in Cebraili ebcedci âlimler oluyor. (Asa-
y› Musa ve Zülfikar adl› kitaplara bak›ls›n..)

fiu iki k›saltmada görüldü¤ü gibi Saidi kürdi, Müritlerin-
den daha insafl›d›r. Hiç de¤ilse yaflad›¤› ömrün bir k›sm› için
hata kabul ediyor.. Müritleri ise onun t›rnaklar›n› ve saç›n›
saklayarak her fleyine bir kudsiyet izafe ediyorlar. Malumat›
diniyyeye, esasat› fleriyyeye vak›f olmayan bu insanlar çok bü-
yük hatalara düflüyorlar. Biz hem onlar›, hem de sair Müslü-
manlar› f›kh› müdevven haricinde (dinin belirli hükümleri d›-
fl›nda) teflekkül etmifl veya etmek istidad›nda bulunan bilu-
mum nevpeyde (yeni ç›kan) mezhep ve cereyanlara karfl› mü-
teyakk›z (uyan›k) bulunmalar› için bu sat›rlar› yazd›k.

Bu kadar büyütülen Saidi Kürdi kimdir:
Sait, kürt cemaat›ndan, flafii mezhepli, nakfli tarikatl›, okur

fakat yazmaz, imla bilmez, seksen sene içinde yaflad›¤› millet
olan Türk’ün lisan›na hakk›yla vak›f olamam›fl, felaketten fe-
lakete sürüklenmifl, bir hapishaneden di¤erine sürülmüfl ve
bugün seksen yafl›n› geçmifl ihtiyar bir adamd›r.

Devletin büyük makamlar›n› uzun bir zaman ellerinde tu-
tan bir zümre, bu adamca¤›z› lüzumsuz yere mahkemeden
mahkemeye ve hapisten hapise sürükleyerek kahramanlaflt›r-
d›lar ve zaman›n müçtehidi mübeflfliri haline getirdiler. Hâl-
buki Deli Said’in ilim ve diyanetle ne alakas› var? Halk, üze-
rinde bu kadar ›srarla durulan bu flah›sta bir fleyler var zan-
n›yla büyüttükçe büyütmüfl ve bu güne kadar gelmifltir. ‹flte bu
idare zümresinin milletin bafl›na sard›¤› belalardan birisi de
budur. ‹’zam etmeyi bu gençlik onlardan ö¤rendi. Bu da an-
titez olarak böylece do¤du.

Hayat› ömrünün üçte birini hapishanelerde, polis ve jandarma
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nezaretinde geçiren bu flahs›n ak›betini, Sultan Abdulhamit
Han’a dil uzatan insanlar›n çekti¤i ve düçar oldu¤u azap ve
felaket muvacehesinde görüyoruz.

Elmal›l› Hamdi ve benzerleri gibi salahiyetli din adamlar›-
n›n nedametleri Mason Cemiyetinin reisi olan R›za Tevfik’i bi-
le intibaha getirmifl ve nedametini izhar etmifltir. Said’de bu-
na ait bir sat›r yaz›ya rastlamak hala mümkün olamam›flt›r.
Hatta bafltanbafla Sultan Abdulhamit Han’a hücum eden "‹ki
mektebi musibetin fiahadetnamesi" isimli kitab› yeniden bas›l-
m›fl ve mahkemede hürriyet afl›k› ve kahraman› oldu¤una de-
lil gösterilmek istenilmifltir.

Kürtçülük u¤runda kendi padiflah›na sövecek kadar ak›l ve
iymandan bi behre (nasipsiz) Said, bugün sahneye müçtehidi
mübeflflir veya kutbu azam olarak ç›km›fl görünüyor ve cehelei
nas da bu delinin etraf›nda haleleniyor. Kendini Kuran›
aziymmüflflan›n müdafii gibi gösteren Said, bizzat kendisi
Kur’an’› aziymüflflana muhalefet etmektedir. Gayb› yaln›z Al-
lah’›n bilece¤ini, Kur’an’› Kerimin kaç kere tekrar etmifl olma-
s›na ra¤men Said, Hazreti Ali’nin Celcelutiyye kasidesinde
Risalei Nur ve Siracünnur’un geçti¤ini, bunu keflfetti¤ine bizi
inand›rmak ister (‹kinci fiua, Sahife 53).

‹nsan›n akl›na öyle geliyor ki; "Acaba ben de Risalei Nur
adl› bir kitap yazsam, o zaman kasidedeki siracünnur kast›
acaba hangimizin kitab› olur?" diyorum.

Risalelerin yaz›l›fl› da pek acayiptir. Bilmem kaç›nc›
Lem’an›n kaç›nc› fluas›n›n flu meyvesi zühre y›ld›z›ndan gel-
mifl beflinci noktas› olarak yaz›l›yor. Sonra bunlar birleflerek
Kur’an cüzlerine imtisal derecesine, Lemaat, fiuaat, Mektubat
vs. olacakm›fl… Sözleri de "Sözcat" olmasa bari.

‹‹flflbbuu rreeddddiiyyeeyyii,, hhaassrreettii iillee yyaanndd››¤¤››mm vvaattaann››mmaa vvee uu¤¤--
rruunnddaa bbiirr öömmüürr ççüürrüüttttüü¤¤üümm ddiinniimmee iihhaanneettii ddüüflflüünneenn ggee--
rriillllaacc›› aassii SSaaiidd’’ee ssoonn iihhttaarr oollaarraakk yyaazzdd››mm.. DDaammaarr››nnddaa bbiirr
ddaammllaa TTüürrkk kkaann›› oollaann hheerr MMüüssllüümmaann’’aa,, bbuu aaddaamm››nn MMaassoonn
vvee KKoommüünniisstt kkaaddaarr tteehhlliikkeellii oolldduu¤¤uunnuu eehheemmmmiiyyeettllee hhaatt››rr--
llaatt››rr››mm.. VVee sseellaammüü aalleeyykküümm vvee RRaahhmmeettuullllaahhii vvee BBeerreekkaattüü--
hhüü.."" Mustafa Sabri. Osmanl› ‹mparatorlu¤u Sab›k fieyhülislam›
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Mustafa Sabri Beyin Said Nursi hakk›nda yazd›¤› reddiye,
nurcu flakirtler taraf›ndan her ne kadar yalanlansa da, onun
gerçe¤ini hiç kimse örtbas edemez. Nurcular her koldan orga-
nize olmufl öyle riyac› ve tehlikeli bir örgüttür ki, herkesi ge-
rek maddi gerekse manevi söylemlerle etkileyerek ekonomik,
sosyal ve siyasi kozlar kullanmakta, gerekti¤inde ise bask›lar-
la ya susturmakta ya da sat›n alarak yoldan ç›kartabilmektedir-
ler. Oysa Said Nursi, Fetullah Gülen ve flakirtlerin emelleri üs-
tü örtülemeyecek bir fleffafl›kta olup, zaten bizzat kendilerinin
aleni itiraflarından ve davranıfllarından dolayı herhangi birinin
aleyhte bir referansınada ihtiyaç bulunmamaktadır. Yeter ki ri-
sale ve fıkıh kitapları dikkatli irdelensin.

Said Nursi’nin Do¤u’da bir Kürt devleti kurma girifliminin
baflar›s›zl›kla sonuçlanmas› üzerine, amac›na ulaflabilmek ga-
yesiyle Müslüman Türkleri aldatma zemininde ‹slam devleti
kurabilmenin pefline düflmüfl ve bu hilesel devlet içinde Kür-
distan’› tahayyül etmeye bafllam›flt›. Her yerde söyledi¤i gibi,
Said Nursi'ye göre Türklük yok, Kürtlük vard›. Oysa gerçekte
Allah’a iman etmifl ve ‹slâm’› kabullenmifl bir Müslüman için
ne Türklük ne Kürtlük ne de Arapl›k gibi ›rkç› bir yaklafl›m söz
konusu olmamal›, vahiy temelinde sadece Müslüman kardeflli-
¤i ve birlikteli¤i önem teflkil etmeliydi. Unutulmamal›d›r ki ‹s-
lâm, vahiyden kayna¤›n› alan, evrensel bir inanç sistemi ve bu
sisteme ba¤l› bir kulluk, yaflam ve yönetim biçimidir. Yoksa
Said Nursi ve benzerlerinin ›rkç›l›k veya efsaneler zemininde
olgunlaflt›rd›klar› bir din ve ruhbanl›k de¤ildir!

Saidi Nurs, "‹ki Mekteb-i Musîbetin fiahâdetnâmesi" adl›
eserinde soydafl› Kürtlere flöyle sesleniyordu. ""EEyy AAssuurriilleerriinn,,
KKeeyyddaanniilleerriinn cciihhaannggiirrlliikk zzaammaann››nnddaa ppiiflflddaarr kkaahhrraammaann
aasskkeerrlleerrii oollaann AAssllaann KKüürrttlleerr.. BBeeflfl yyüüzz sseenneeddiirr yyaatttt››nn››zz.. YYee--
tteerr aarrtt››kk uuyyaann››nn››zz.. SSaabbaahhtt››rr.. YYookkssaa ssaahhrrââ--ii vvaahhflfleettttee vvaahhflfleett
vvee ggaafflleett ssiizzii vvaahhflfleett ssaahhrraass››nnddaa yyaa¤¤mmaa eeddeecceekkttiirr..""

Kendisini "Bedîüzzaman", yani asr›n sahibi ve zaman›n ve-
kili olarak tanr›laflt›racak kadar kibirli ve benlikçi olan Said
Nursi, Asay› Musa ve Zülfikar adl› risalelerinde "Nur Suresi"’nin
bu asra göre kendisi için indi¤i yalan›nda bulunarak, cemaatine
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ve risalelerine "Nur" ad›n› koymufltur. Bilgisiz saf sempatizan-
lar›n›n sand›¤› gibi "Bedîüzzaman" tanr›sal flan›n› ona tap›nan
müritleri de¤il, bizzat kendisi vermifltir. Birçok yaz›s›n› da "Be-
dîüzzaman Saîd-i Kürdî " yani "Asr›n harikas› Kürt Sait" olarak
imzalam›flt›r. Bedîüzzaman ne demektir? Bedi’in sözlükte iki
anlam› vard›r. Bir anlam›, örne¤i ve benzeri olmayan yarat-
makt›r. ‹kinci anlam› ise, ‘örne¤i ve benzeri olmayan varl›kt›r.’
Buna göre Said Nursi; konjektörün örne¤i ve benzeri olmayan
bir yarat›c› m›, yoksa bu zaman›n örne¤i ve benzeri olmayan
peygamberi mi?!? Peygamberimiz Hz. Muhammed dahi kendi-
ne ‘Bedîüzzaman’ dememifltir.

Osmanl›n›n çöküflünü f›rsat kollayarak ba¤›ms›z bir Kürt
devlet kurma hayallerini gerçeklefltiremeyen Said Nursi, önce
mason teflkilat› ‹ttihat ve Terakki Cemiyetine, sonra ‘Kuva-i
Milliye Hareketi’ne destek vermifl ve fleyhulislaml›k (Mustafa
Sabri) taraf›ndan Kuva-i Milliye aleyhine verilen Fetva’ya karfl›
ç›karak, Kuvayicilere büyük güç katm›flt›. Sonuç? Üç k›tay› feth
edip alt›yüz y›l dünyaya hükmetmifl Osmanl› Devleti y›k›l›yor,
yerine yepyeni bir Atatürk Devleti kuruluyordu. Yani Osmanl›
gitmifl, yerine Atatürk gelmiflti. Mustafa Kemal’in tafl›d›¤› Os-
manl› kimli¤i ile bafl›nda bulundu¤u Kurtulufl mücadelesinde
"Bu mücadele Kürt ve Türk mücadelesidir" diyerek, Kürtlere
özerklik verme vaadiyle hem Saidi Nursi’yi, hem fieyh Sait’i ve
hem de di¤er Kürt gruplar› yan›na çekmiflti. Bu arada hilafetin
tart›fl›lmaz varl›¤› devam etmekte, fleriata olan ba¤l›l›kta hiçbir
ihtilaf görülmemekte, dolay›s›yla dini birliktelikte herhangi bir
sorun ve ayr›cal›k yaflanmamaktayd›. Hatta Mustafa Kemal,
Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Bal›kesir’de verdi¤i hutbede, ""KKaannuu--
nnii eessaassii KKuurr’’aann’’›› aazziimmüünnflflaanndd››rr"" diyerek, mücadelede sa¤la-
d›¤› dini birlik ve beraberlik ile milletimiz zaferlere kofluyordu.
Ancak herkesin kalbindeki gizli tanr›s› ve zihnindeki emelleri
zamanla berraklaflm›fl ve savafl sonras› gerçekleflen inkilaplar-
la Kur’an’i düzen ortadan kald›r›larak birinci derece tehlike sa-
y›lm›flt›r.

Kaderce y›k›lmas› kesinleflen Osmanl› Devleti yerine Türkleri
ve Kürtleri temsil edecek bir otonomi üzerinde mutabakata
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varan taraflar, Kurtulufl savafl›ndan sonra baflkomutan s›fat›yla
prestij ve güven kazanarak orduya tamamen hakim olan Mus-
tafa Kemal’in muhalefete kalk›flan en yak›n mücadele arkadafl-
lar› dahil olmak üzere, hiç kimsenin göz yafl›na bakmaks›z›n
oluk oluk kan ak›tmaya bafllamas› dehflet uyand›rm›flt›. Bat›l›-
laflma ad›na gerçeklefltirmeye bafllad›¤› köklü inkilaplar›n dev-
letleflebilmesi için lüzumlu olan bask› ve fliddet kaç›n›lmazd›.
Yap›lmay› düflünülen devrimin statüsüne ve muhalefet gücüne
göre katliamlar›n boyutu ivme kazanmakta, dolay›s›yla her tür-
lü eylem meflru say›lmaktayd›. Yoksa hak ve özgürlük palav-
ralar›, seçme ve seçilme aldatmacalar›, ça¤dafll›k ve cumhuri-
yet ütopyalar›yla kand›r›lan halk o gün nas›lsa bugünde ayn›-
d›r. Vaadlerle kendini nimetten sayan halka hiçbir dönemde
hiçbir fley dan›fl›lmam›fl, dilek ve duygular› asla önemsenme-
mifltir. Sürekli namlunun gölgesinde yaflam›fl ve önüne konu-
lan› yapmaya zorlanm›flt›r. Halk bofla konuflur, devlet dolu
atar. Toplumun farkl› etnik ve dini kesimini bir arada tutarak
bütünlü¤ü sa¤layan ‹slâm ba¤›n›n kopar›lmas›yla hem Kürt is-
yanlar›nda art›fl oldu, hem de hezimete u¤rayan Bizasl›lar ta-
raf›ndan ça¤dafll›k ad›na damarlar›m›za kadar kuflat›ld›k. Kürt
dedin mi bölücü, dinden bahsettin mi irtica paranoyas›na ka-
p›larak darbeler yapan Kemalistler, gerek kendilerine gerekse
millete zulmü reva görerek bir türlü korkular›ndan kurtulama-
m›fllard›r.

Atatürk Türkiye’sinde tek bir dini ayaklanman›n olmad›¤›
herkesin malumudur. Kubilay benzeri olaylar marjinal nitelik
tafl›yan giriflimler olup, ›rki baflkald›r›lar misali hiçbir zaman ül-
ke çap›nda toplumsal bir hüviyet kazanmam›flt›r. Çünkü Mus-
tafa Kemal, geride ‹slâm’› anlatabilecek, savunabilecek ve u¤-
runda can verebilecek hiçkimseyi b›rakmam›fl, kalanlar› da ya
sürdürerek ya da hapsettirerek susturmufltu. O otoriter ve to-
taliterdi, emrine karfl› gelmek, ölüm ferman›n› imzalamak de-
mekti.

Bursa’daki konuflmas›nda ""KKaann iillee yyaapp››llaann iinnkk››llââppllaarr ddaa--
hhaa mmuuhhkkeemm oolluurr,, kkaannss››zz iinnkk››llââpp eebbeeddiilleeflflttiirriilleemmeezz""
demifltir. Atatürkçü veya bat›l› hümanist ça¤dafllar›n kendi ad›na
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yapt›klar› darbeler, iflgaller ve ak›tt›klar› kanlar ‘in’, Allah ad›-
na yap›lanlar ise ‘out’ kabul ederek, savunduklar› özgürlü¤ün,
bar›fl›n, demokrasinin ve insan haklar›n›n nas›l bir uygarl›k ol-
du¤unu fiiliyatta kan›tlam›fllard›r.

Bütünlük içinde vatanlar›n› zalim Bizans gavurlar›ndan kur-
tarabilme ad›na mallar›yla ve canlar›yla savaflan binlerce insa-
n› gerek ipte salland›rarak gerekse kurfluna dizdirerek idam et-
tirmifl, dolay›s›yla bat› merkezli lâik inkilaplar› zorlamadan ka-
nunlaflt›rm›flt›. Zaten yap›lan devrimler do¤rudan din odakl›
olup, özellikle sanayi, ticaret, bilim, teknoloji ve sanatta hiçbir
ilerleme kaydedilememifl, keflifler gerçeklefltirilememifl, bat›l›-
laflman›n d›fl›nda hiçbir alanda hamle yap›lmayarak istihdam
oluflturulamam›fl, yerli kaynaklar at›l olmaktan ç›kar›l›p ba¤›m-
s›zl›¤a kavuflturulamam›flt›r. Bir toplumu karanl›¤a gömen en
büyük k›yamet silah› harf inkilab›, yani dil devrimidir. Dil dev-
rimiyle bir anda cehalete dönüflen Türk toplumu, hâlâ onun s›-
k›nt›s›n› çekerek ne fende ne edebiyatta ne mühendislikte ne
t›pta ne de herhangi bir sahada söz sahibi olamam›fl, bulufllar
baflaramam›fl, dolay›s›yla d›fla ba¤›ml› olmaktan kurtulamam›fl-
t›r. E¤er din gibi dilinde önemi anlafl›lsayd›, geçmiflteki liderli-
¤imiz ve süper gücümüz mutlaka devam ediyor, dünkü ABD
gibi çapulcular›n esaretinde de¤il, onlara hükmediyor konum-
da olurduk. Ne var ki hiçbir millet, hakk›nda yaz›lan kaderi
de¤ifltirememektedir.

Gelir getirmedi¤i veya az cemaati oldu¤u gerekçesiyle ca-
mileri ya y›kt›rm›fl, ya halk evlerine ya da ah›rlara dönüfltür-
müfl, cenazeleri kald›racak imam aray›fl›na dahi gidilerek, yedi
sekiz köye bir imam düfler hale gelinmiflti. ‘Müslümanl›k Türk-
lüktür ‘diyen Mustafa Kemal, ezan ve Kur’an’› türkçelefltirirken
hiç ‘Allah’ ad›na yer vermemifl, sürekli ‘tanr›’ kavram›n› ifllete-
rek, tanr› olarak kimi iflaret etti¤i anlafl›lamam›flt›r. Vicdanlar›n
üzerindeki bask› öylesine a¤›rd› ki, inanc›n›n gere¤i mücade-
leye kalk›flanlar ya özgürlü¤ünü yitirip zindana t›k›l›yor, ya da
hayat›ndan oluyordu. Rejim, sorumlu yönetim kavram›ndan
tümüyle yoksundu. Mustafa Kemal, Said Nursi gibi her ne
kadar kendini do¤rudan "Bedîüzzaman" ilân etmemifl ise de,
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lâik bir Türkiye kurarak söz, düflünce, duygu ve ölümsüz
addedilen varl›¤› her fleye hükmeden bir Atatürkçülü¤ü do¤ur-
mufl, dolay›s›yla tanr›laflm›flt›r. ""DDaammaarr››mm›› kkeesssseelleerr AAttaattüürrkk
aakkaarr.."" Cemal Kutay.

As›rlarca Türklerle savaflan bat›l›lar, Mustafa Kemal’in lâik te-
meldeki devrimlerini memnuniyetle karfl›lam›fl ve kendisine öv-
güler ya¤d›rm›fllard›. Hatta bugün bile ‹slâm ülkelerinin Atatürk
gibi liderlere ihtiyaçlar› oldu¤u görüflleri, amaçlar›n›n sadece
vahiysel ‹slâm’› yok etmek oldu¤unu ispatlamaktad›r. 916 y›l
bafl kilise, 477 y›l cami kimli¤ini koruyarak mukaddes bir yüce-
li¤e kavuflan, dinlerin ve medeniyetlerin onursal ve kutsal sim-
gesi Ayasofya’n›n Mustafa Kemal taraf›ndan müzeye dönüfltü-
rülmesi ve etraf›ndaki medreselerin y›k›lmas›, ‹slâm dünyas›n›
fevkalade derinden yaralam›fl, Bizansl›lar› ise pek sevindirmiflti.

Bat›l›laflman›n bafl figürü ‘kad›n’ olgusu inkilaplardaki bafl-
rol yerini alm›fl ve her fley bu temel esasa göre yeniden düzen-
lenmiflti. Gericilik ile ça¤dafll›¤›n simgesi, kad›n›n örtüsü ve
sosyal yap›s› olmufl, k›l›k ve k›yafetin kapal›-aç›k tart›flmalar›
bugün de s›cak güncelli¤ini koruyarak, seksen y›ld›r hiç de¤ifl-
meyen ayr›l›klar, bask›lar, kavgalar ve kutuplaflmalar devam
etmifl, irtican›n ve modernli¤in tek bayraktar› olan kad›n, has-
sas cazibesini korumufltur. Kad›n, iddia edildi¤i gibi yarat›ld›-
¤›ndan itibaren hiçbir zaman geri plânda kalmam›fl, gerekti¤in-
de dostluklar›n ve düflmanl›klar›n müsebbibi, ekonomik, sos-
yal, siyasi ve askeri geliflmelerin tetikleyicisi, savafl, bar›fl, inki-
laplar, düfller, eserler ve tüm olaylarda etkinli¤ini göstererek
belirleyici ve söz sahibi olmufltur. B›rak›n s›radan insanlar›,
devletleri, imparatorlar›, krallar›, sultanlar› ve savaflç›lar› bile
dize getirmifl ve kendilerine köle ettirmifllerdir. T›pk› derin
devlet gibi! Günümüz kad›n haklar› cazg›rlar›, sefil baflar›s›zl›k-
lar›n› ütopik bir hak aray›fl›yla gidermeye çal›flarak, güya er-
keklerle eflit olabilme ad›na hileli bir mücadele sürdürmekte-
dirler. Üstelik erkeklerin erkeklerle eflit olamad›¤› kadersel ger-
çek de apaç›k ortadayken. Sinsice kulland›klar› argümanlar›n›n
hedefi do¤rudan din merkezli olup, amaç vahyin ça¤d›fl› oldu-
¤unu kabul ettirebilmektir.
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Düflünebiliyor musunuz, alt› yüz y›l dünyaya hükmedip
az›l› düflmanlar›n›n say›s›z istilalar›n› püskürterek üç k›tay› fet-
hetmifl eflsiz bir imparatorluk, bir düfl misali ordusundaki bir
subay taraf›ndan bir-kaç y›l içinde y›k›larak ak›l almaz devrim-
lerle bambaflka bir devlet olabilirken, seksen y›ld›r bir "baflör-
tüsü" sorunu çözülememektedir. Demek ki y›k›mlar, de¤iflim
ve dönüflümler, tanr›sallaflt›r›lan biçare yarat›klar›n iradeleriyle
de¤il, Yarat›c›n›n ‘o kitapta’ belirledi¤i takdiriyle gerçeklefl-
mektedir.

Türkiye’de din ve siyaset, Said Nursi ve Mustafa Kemal dü-
flüncelerinin temelinde flekillenmifl, her fley o zemin üzerinde
olgunlaflm›flt›r. Bir dönem lâiklik ad› alt›nda adeta milletin de-
¤erlerine küfretmekten çekinmeyen Atatürkçü Cemal Kutay,
1940’ta yazd›¤› bir yaz›da Said Nursi’yi flöyle yüceltmiflti. "Gam
çekmeyin: Ça¤›m›z Bediüzzaman Said Nursi ça¤›d›r. Yirminci
yüzy›lda Türkiye’mizde bu muhteflem gerçe¤in mümessili Be-
diüzzaman Said Nursi’dir. Bediüzzaman Said Nursi’nin davas›
sadece vatan›m›z için de¤il, ‹slâm alemi, hatta bütün insanl›k
içindir."

Said Nursi’nin Kuva-i Milliye’ye verdi¤i destek üzerine Mus-
tafa Kemal taraf›ndan Ankara’ya davet edilerek mecliste ken-
disine ‘hofl geldin’ merasimi yap›lm›fl, o da meclis kürsüsün-
den mebuslara seslenerek kendilerini tebrik etmiflti. O s›rada
mesai arkadafllar› ‹skilipli Mehmet At›f, o meflhur ‘fiapka Kanu-
nu’dan dolay› ‹stiklal Mahkemelerinde birçok ulemayla birlik-
te idam edilmekte, Mustafa Sabri ise önce Romanya’ya, sonra
Mekkeye ve 1954’te vefat etti¤i M›s›r’a kaçmak zorunda kala-
rak, çok sevdi¤i vatan›ndan uzaklafl›p idam edilmekten kurtu-
larak 150’likler listesinin bafl›nda yer alm›flt›. Bar›fl, özgürlük,
demokrasi ve hümanizmin vazgeçilmez bayraktar› ça¤dafl Ata-
türkçüler, hiç ‹stiklal Mahkemelerinde öldürülen binlerce insan
ile ilgili bir özür ve üzüntü beyan edip, acaba Atatürk’ü bir kez
olsun k›nam›fllar m›d›r? Yoksa o günün flartlar› öyleydi diyerek
yapt›klar›n› sahiplenmifller mi? E¤er flartlara göre fliddet, hak-
s›zl›k, adaletsizlik ve katliamlar meflruiyet kazan›r ise, hiç kim-
senin evrensel bir insan hakk› iddias›nda, hoflgörüsünde ve
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bar›fl›nda bulunma salahiyeti olamaz ve kötü olan hiçbir fleyi
elefltiremez. Bu anlay›fl, herkesin kendi flartlar›nda gerçeklefl-
tirdi¤i eylemleri hakl›laflt›r›r. 49 yafl›nda bir alimin flapkaya mu-
halefet suçundan gerçekleflen idam›, Atatürkçü ayd›nlar (?!) ta-
raf›ndan hiçbir anlam tafl›m›yorsa, düflünce, yaflam ve ifade öz-
gürlü¤ü, bar›fl ve insan haklar›yla ilgili tüm söylem ve tepkile-
rinin büyük bir yalan oldu¤u ortaya ç›k›yor. Söz konusu ‘flap-
ka kanunu’ kelleleri uçururken, Mahmutpafla’da tezgâhtarl›k
yapan siyonist Vitali Hakko’ya da büyük servetler kazand›r›-
yordu. Daha sonra Müslüman referansl› rahibe k›l›kl› kad›nla-
r›n tahrik edici türbanlar› Vakko’yu bir numara yapm›fl, her Fi-
listinli için at›lan merminin bedeli olmufltu. Müslüman-Atatürk-
çü ay›r›m›na gidilen despotik bir sistem cumhuriyeti de¤il, an-
cak feodaliteyi temsil eder.

Atatürk Cumhuriyetinin kurulmas›n›n ard›ndan masonlar,
CHP kadrolar› içinde örgütlenmeye bafllad›lar. Atatürk, 1935
y›l›nda bu masonik örgütlenmenin fark›na vararak localar› ka-
patt›. Ancak yine de masonik felsefe yaflamaya ve dahas› dö-
nemin Halkevleri ve Köy Enstitüleri gibi kurumlar›yla kitlesel-
leflmeye devam etti. Atatürk, tehlikeli gördü¤ü mason localar›-
n› kapatt›¤› halde, neden mason bakanlar› görevden azletme-
di ve hiçbir tepki göstermeyerek korkunç faaliyetlerini sürdür-
melerine f›rsat tan›d›?

U¤ur Mumcu, Kaz›m Karabekir’in Hat›ralar› adl› kitab›nda
Atatürk’ün flu sözlerine yer vermifltir. ""DDiinnii vvee nnaammuussuu oollaann--
llaarr kkaazzaannaammaazzllaarr,, ffaakkiirr kkaallmmaayyaa mmaahhkkûûmmdduurrllaarr.. BBööyyllee
kkiimmsseelleerrllee mmeemmlleekkeettii zzeennggiinnlleeflflttiirrmmeekk mmüümmkküünn ddee¤¤iill--
ddiirr.. OOnnuunn iiççiinn ddiinn vvee nnaammuuss tteellaakkkkiissiinnii kkaalldd››rrmmaall››yy››zz..
PPaarrttiiyyii bbuunnuu kkaabbuull eeddeennlleerrllee kkuuvvvveettlleennddiirrmmeellii vvee bbuunnllaa--
rr›› ççaabbuukk zzeennggiinn eettmmeelliiyyiizz.. BBuu ssuurreettllee kkaallkk››nnmmaa kkoollaayy vvee
ççaabbuukk oolluurr..""

Halkevlerinin kuruluflunda tüm yetki, birçok masum insa-
n›n as›lmas›ndan sorumlu olan Ankara ‹stiklal Mahkemesi'nin
mason reisi Dr. Reflit Galip'e verilmiflti. Dr. Galip, Halkevlerinin
aç›l›fl› ile ilgili TBMM'de yapm›fl oldu¤u konuflmada ‹slâm di-
ninin Türkiye için yol gösterici olamayaca¤›n› iddia etmiflti.
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T›pk› Deniz Baykal gibi! Halkevleri dergisinin sahibi Doç Dr.
An›l Çeçen, bu fikirleri flöyle aktar›yordu: "Dr. Reflid Galip,
Türk ulusunun ulusal amac›n›n art›k de¤iflti¤ini, ‹slâmc›l›k ve
Osmanl›c›l›¤›n ulusal hedef olamayaca¤›n›, ancak ça¤dafl uy-
garl›k yolunda Türk ulusunun hak etti¤i yeri alabilmesinin ye-
ni ulusal amaç olaca¤›n›" söyledi. Halkevlerinin aç›lmas›nda
ad› geçen bir di¤er tan›d›k isim, mason olan ‹çiflleri Bakan›
fiükrü Kaya'yd›. Behçet Kemal Ça¤lar, 1935 Halkevleri adl› ki-
tab›n›n önsözünü Kaya'ya ay›rm›flt›. fiükrü Kaya, Halkevlerini
flöyle anlat›yordu: "Halkevlerinin kültürel, sosyal ve ekonomik
bak›mlardan az zamanda yapt›klar› tenvir, irflat hizmetlerini
anlamak için kitaptaki yaz›lar ve rakamlar sa¤lamca flahittir.
Halkevleri, vatandafllar›n medeni, bedii irfan ve zevk ihtiyaçla-
r›n› tatmin edecek müesseselerdir."

1935 y›l›nda Atatürk mason localar›n› yerinde bir kararla
kapatt›¤›nda ise, masonlar kendilerine ilginç bir teselli buldu-
lar. Ülkedeki en yüksek dereceli masonlardan biri olan ‹çiflle-
ri Bakan› fiükrü Kaya, Atatürk’ün ölümüne kadar bakanl›k gö-
revini sürdürdü, daha sonra CHP Genel Sekreterli¤ine getiril-
di. fiükrü Kaya, mason localar›n›n kapat›lmas› karar›n› bas›na
aç›klarken, "Halkevlerinin mason localar›n›n ifllevini yerine ge-
tirdi¤ini ve bu yüzden mason localar›n›n kapat›lmas›nda bir
sak›nca görmediklerini" söylüyordu. Masonlar›n Üstad-› Azam›
Kemalettin Apak, Türkiye'de Masonluk Tarihi adl› kitab›nda
Kaya'n›n bu yaklafl›m›n› flöyle anlat›yor: "Bu 33 dereceli karde-
flin toplant›s›nda fiükrü Kaya birader, masonlu¤un istihdaf ey-
ledi¤i sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir müddetten beri Halk
Evleri ve Halk Odalar› taraf›ndan yap›lmakta oldu¤u göz
önünde bulundurularak, masonlu¤un art›k faaliyetlerini tatil
etmesi lâz›m geldi¤ine partice karar verilmifl oldu¤unu, Hükü-
metin de bu karar› tatbik mevkiine koymak zorunda oldu¤u-
nu bildirdi."

1931 y›l›nda Atatürk ile birlikte 3 ay yurt gezisine ç›karak
ünlü dil devriminin temellerini atan mason Milli E¤itim Bakan›
CHP’li Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüleri'ni masonik felsefeyi
topluma empoze etme arac› olarak kullanmak istiyordu. O’da
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fiükrü Kaya gibi masonluk ile Halkevlerini ayn› felsefenin tem-
silcileri olarak de¤erlendiriyordu.

Onlara göre; din vahiy kaynakl› görülmedi¤inden Peygam-
ber Hz. Muhammed de vahiy alan kimse de¤il, dahî bir din ku-
rucusu olarak kabul edilmifltir. T›pk› H›ristiyanlar›n Hz. Mu-
hammed’e ‘yazar’ demeleri gibi! Hatta peygamberler ile yalan-
c› peygamberler aras›nda fark görülmemifltir. Bu düflünceyi or-
taya koyan masonlar, peygamberlikte toplumsal flartlar›n ol-
dukça etken oldu¤unu, bundan dolay› peygamberlik iddias›n-
da bulunanlar›n baz›s›n›n baflar›l› olup peygamber vasf›n› ald›-
¤›n›, baz›s›n›n da baflar›l› olamay›p yalanc› peygamber ismini
ald›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Yine onlara göre; Allah’›n arac›ya ih-
tiyac› olmamas› ve Allah inanc›n›n yeterli olmas›ndan hareket-
le, ayr›ca bir peygamber inanc›nın ortaya konmas›na gerek
yoktur. Oysa Yarat›c› ruhsal, yarat›klar fiziki oldu¤undan, Ya-
rat›c›n›n hükümlerini yarat›klara bildirecek mutlaka maddi bir
arac›ya ihtiyaç olaca¤›, evrensel kanunun tart›fl›lmaz tabi-
i bir kural›d›r. Kendilerince Tanr›’y› kabul edip peygamberleri
reddeden deistler, ateistlerden farks›zd›rlar.

1924 Anayasas›'n› haz›rlayan komisyonda baflkan ve rapor-
tör olarak görev yapan, ink›lâplarda etkili olan gazeteci ve
CHP’li milletvekili Celal Nuri’ye göre de vahiy ve arac› melek
bir sembolden ibarettir. Çünkü din denilen fley peygamberin
zihninin ürünüdür. 1939 ve 1950 y›llar›nda CHP milletvekili
olan gazeteci Hüseyin Cahit ve Abdullah Cevdet gibi birçok
mason, Yunus suresinin 47. ayetinden hareketle peygamberle-
rin milli olmas› gerekti¤ini savunarak, kendilerinden olmayan
bir peygambere uyma zorunlulu¤undan bahsedilemeyece¤ini
ileri sürmüfllerdir. Hâlbuki ayette geçen" Her ümmetin bir pey-
gamberi vard›r" hükmü ›rki de¤il, Hz. Muhammed’e inan›p
ba¤lanarak onun çevresinde toplanan Müslümanlar›n tümü-
dür. Öyleyse tanr›n›n da milli olmas› gerekmez mi?

Cumhuriyetin temel felsefesi olan egemenli¤in millete ait
kural› pratikte hiçbir zaman gerçeklik kazanmad›, ülkenin her
kar›fl topra¤›, insan›, devleti ve kamu hazinesi dâhil her fley
Atatürk’ün mülkü haline getirildi. Bu durumda akla flu soru
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geliyor. Atatürk milli bir tanr› m›d›r? Diledi¤i tasarrufu sadece
kendinde gören Mustafa Kemal’e hiç kimse, hiçbir konuda en
ufak bir hesap sorma cesareti gösterememifltir. Örne¤in, Ata-
türk’ün CHP’ye ba¤›fllad›¤› Türkiye ‹fl Bankas› hissesi gibi bir-
çok hovardal›klar, cumhuriyet rejiminin hak ve adalet ilkesine
tamamen ayk›r› kay›rmalard›. Hele manevi k›z› Ülkü Adate-
pe’ye ba¤lanan çok yüksek bir maaflla gösterilen ayr›cal›k,
toplumun can veren di¤er evlatlar›n›n maddi (!) kuflkusunu
gündeme getirmifltir. Kurtulufl Savafllar›nda cephede savaflan
askerlerin sabahlar› bazen Üzüm Hoflaf›, bazen Ya¤l› Bu¤day,
bazen Yar›m Ekmek yiyerek, ö¤le ve akflam tek bir lokma bu-
lamad›klar› bir mücadelenin a¤›r ve fedakâr yükü unutularak,
söz konusu Ülkü Adatepe adl› bayan›n televizyonlara ç›k›p
befl bin YTL. ile geçinemedi¤ini, özel bir makam arac›na, flo-
före ve korumaya ihtiyac› oldu¤unu, Atatürk’ün kendisini çok
fl›k ve pahal› elbiseler giydirdi¤ini ve ayn› klas› devam ettirme-
si gerekti¤ini söylemesi vicdanlar› da¤lam›flt›r. Yaz›klar olsun!
Bu kabul edilemez haks›zl›k karfl›s›nda seslerini ç›karmayan
Atatürkçü jakoben ayd›nlar›n baflkalar›n› elefltirme ve hesap
sorma giriflimlerinin halk için de¤il, kendi f›rsatç› ç›karlar› ve
ideolojileri ad›na oldu¤u da kesinleflmifltir. Gazilere ve flehitle-
rin arkada b›rakt›klar› dul ve yetimlerine biçilen de¤er, Ülkü
han›m›n bir ayakkab› paras›n› dahi karfl›layamayacak yokluk-
ta olup, kamu hazinesini diledikleri biçimde tüketebilecekleri
ve kimsenin kendilerinden hesap sormaya cesaret edemeye-
cekleri gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. Cumhuriyet gibi bir
cumhuriyet ve millet ad›na, hem CHP’nin ‹fl Bankas› hissesi,
hem Ülkü Adatepe’ye verilen maafl hem de bunlara benzer
tüm gelirler gazilere ve flehit yak›nlar›na tahsis edilmelidir.
Acaba halkç› CHP, bu adaletsizli¤i nas›l hazmedebilmektedir?

Said Nursi, Atatürk devriminin tüm flartlar›n› flarts›z kabul et-
mesinden, duyars›z kalmas›ndan ve dini siyasetten ay›rmas›ndan
ötürü ödüllendirildi. Ancak h›lefet ve ‹slâmi hükümlerden vaz-
geçmesi gibi Kürtçülük meselesinden asla vazgeçmedi. 1925 fieyh
Said’in Kürt ayaklanmas›yla ilgili gözlat›na al›narak önce Bur-
dur’a, sonra ‹sparta ve Barla’ya sürülerek ev hapsinde tutuldu.
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Said Nursi, Atatürk taraf›ndan idam edilebilir endiflesiyle
kutsal siyaset kurumunu fleytanl›kla özdefllefltirip lâikli¤i sa-
vundu, dolay›s›yla din ile siyaseti birbirinden ay›rarak ‹slâm’›n
hukuksal yap›s›na ihanet etti. Çünkü ihanet, onun için al›fl›la-
gelmifl bir davran›fl biçimiydi.

Kürt devleti kurma baflar›s›zl›¤›n›n ard›ndan ve idam kor-
kusundan önce Osmanl›ya, sonra hilafete düflman olan bencil
ve ›rkç› Said Nursi, ‹slâmi hükümlerin devletten ve kamudan
d›fllanmas›na, Müslümanlara inançlar› do¤rultusunda yaflam
hakk› tan›nmamas›na ve siyasette söz sahibi olamamalar›na
önemli etken olmufl, dolayl› olarak lâikli¤in ve Kemalizm’in
kökleflmesine büyük katk› yapm›flt›r. ""fifieeyyttaannddaann vvee ssiiyyaassee--
tteennddee AAllllaahh’’aa ss››¤¤››nn››rr››mm.."" (Mektubat, 22)

Baflka bir sözü ise: "Dokuz on sene evvelki eski Said, bir
miktar siyasete girdi. Belki siyaset vas›tas›yla dine ve ilme hiz-
met edece¤im diye beyhude yoruldu ve gördü ki, o yol mefl-
kûk ve müflkülatl› ve bana nispeten fuzuliyane, hem en lü-
zumlu hizmete mani ve hatal› bir yoldur. Ço¤u yalanc›l›k ve
bilmeyerek ecnebi parma¤›na âlet olmak ihtimali var..." (Mek-
tubat, 57)

Irkç›l›¤›n›, tanr›l›¤›n›, peygamberli¤ini ve meflkûk emelleri-
ni bir tarafa b›rakarak, sözlerini önyarg›s›z ve yal›n bir tarafs›z-
l›kla de¤erlendirelim. Siyaset olmadan, bir devletin, dinin, bi-
limin, ulusun, e¤itimin, ordunun, ekonominin, hukukun, ada-
letin, asayiflin, düzenin, ailenin ve hiçbir fleyin var olamayaca-
¤› aflikârd›r. Siyasetsiz bir din, t›pk› ruhsuz bir bedene benzer
ki, o da ölüdür. Hayata geçirilemeyen bir düflünce nas›l at›l bir
maldan farks›zsa, siyasette egemen olmayan bir vahiy veya
ilimde heybedeki bu¤day gibidir. Geçmiflte yapt›¤› ve kendisi-
nin de itiraf etti¤i yanl›fllar› ve ihanetleri siyasete mal ederek
aklanmaya çal›flmas›, meflakkatli gördü¤ü vahiysel siyasetin
bedeni ›zd›raplar ve flahadet gerektirebilecek sonucunu yafla-
mak istemeyerek korkup kaçmas›ndan ve "Nur" ad›n› verdi¤i
putperest dinini yaymay› düflünmesindendi. E¤er ›rk›na ve ben-
li¤ine verdi¤i önemi vahye gösterip bölücülük yapmasayd›, bir-
lik ve beraberli¤imizi muhafaza ederek ne toprak kaybedecek,
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ne güçlü devletimiz da¤›larak müstemleke olacak, ne ‹slâm
bütünlü¤ünü parçalayarak düflman saflara ayr›lacak, ne de d›fl-
lanan bir kimlikle afla¤›lanacakt›k. Vahye muhatap peygamber-
ler ve ona iman eden mücahitlerin cesaretle ölümüne mücade-
leleri, müflkülatlar›, ac›lar› ve her türlü zorlu¤a gö¤üs gererek
Hakk› ve adaleti egemen k›lma savafllar› siyasal bir ‹slâm için-
di, ›rki bir devletleflme ya da fiiliyats›z bir ilim ad›na de¤il. Sa-
id Nursi, Ankara’da merasimlerle a¤›rlan›rken, ‹skilip At›f Ho-
ca gibi say›s›z alimler, Kel Ali adl› zalimin talimat›yla idama
mahkûm ediliyorlard›. Kürtçülük kadar inand›¤›n› iddia etti¤i
‹slâm u¤runa hayat›n› riske atmaktan kayg›lanarak mücadele-
den kaçan ölümlü bir Said Nursi, asla iman etmifl de¤ildir. O,
vahiysel ‹slâm için de¤il, Allah’a flirk koflan "Nur" ad›ndaki di-
ni ve ›rk› için mücadele etmiflti.

""((‹‹nnssaannllaarr!!)) KKeennddii aarraallaarr››nnddaa ((ddiinn vvee ddeevvlleett)) iiflfllleerriinniinn
bbiirrllii¤¤iinnii bboozzdduullaarr.. HHââllbbuukkii hheeppssii bbiizzee ddöönneecceekklleerrddiirr.."" En-
biya. 93

E¤er iman sahipleri, yeryüzündeki küfrü, fitneyi, yalan›, ta-
lan›, zulmeden canavarlar›, haks›zl›k ve adaletsizli¤i yok et-
mek maksad›yla Hak’k› ve do¤ruyu üstün k›labilmek ad›na ci-
had etmeselerdi, acaba ‹slâm yay›labilir, haks›zl›klar giderilebi-
lir, adalet sa¤lanabilir, o muhteflem adalet abidesi ‹slâm devlet-
leri dünyaya hükmedebilir, nadide eserler oluflabilir, mazlum-
lar korunarak huzur, güven, adalet ve sab›r içinde yaflayabilir-
ler miydi? T›pk› Said Nursi gibi, cennete girifl tek kap› olan
müflkülatl› cihad yolunu beyhude ve fuzuli görüp, dinlerini,
vatanlar›n› ve namuslar›n› bat›la ve barbar ecnebilere terk ede-
rek yorulduklar›n› söyleselerdi, günümüzde oldu¤u gibi, dün-
yay› kendilerini tanr›sallaflt›ran fleytanlar idare ederdi. Mustafa
Kemal de Said Nursi’nin paradoksal kiflili¤ini fark etmifl ve her
an kendisine ihanet edebilir endiflesiyle gözetim alt›nda tut-
mufltu. Bu nas›l bir anlay›fl ve inançt› ki, cihaddan kaçmak su-
retiyle flehit olmaktan korkacaks›n, sonra da önemsedi¤in
dine ve ilme hizmeti kutsal bir görev addedeceksin. Üstelik ci-
had›, en lüzumlu hizmete mani ve hatal› bir yol görecek ve si-
yasetsiz bir ilimin ehemmiyetinden bahsedeceksin. Vatans›z ve
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devletsiz bir din veya ilim, bitkisel hayat yaflayan komadaki
hastadan farks›zd›r.

Hâlbuki inand›¤› dava için dimdik dikilip savaflarak kalbini
siper edebilseydi, gömecekleri sadece fani bedeni olacak ve
ölümsüz ruhu berzahtaki yerini alarak, ›rk› ve benli¤i için mü-
cadele etmiflse cehennemi, Allah ve vahiy için savaflm›flsa cen-
neti sahiplenecekti. Düflünür Sokrat bile ruhun ölümsüzlü¤ü-
ne ve Yarat›c›n›n egemensel varl›¤›na inan›rd›. Yunan tanr›la-
r›n› inkâr etmekten, halka zulmeden, aldatan ve adaletle hük-
metmeyen hükümete karfl› gelmekten, idam edilmek üzere
zindana at›ld›. Sözlerini geri almas› için kendisine o kadar yal-
var›lmas›na ra¤men, o inand›¤› davadan tek bir geri ad›m at-
mad›. Dostlar› gözyafllar› içinde onu zindandan kaç›rmak iste-
diler, ancak o kabul etmeyip, ""KKaayygg››llaannmmaayy››nn,, ggöömmddüü¤¤üü--
nnüüzz ssaaddeeccee bbeeddeenniimmddiirr.."" diyebilmiflti. Bunun gibi nice onur-
lu direniflçiler, flüphesiz erdemlik abideleridirler.

‹flte günümüz Türkiye’sinde Yarat›c› ile yarat›¤›n egemensel
s›n›rlar› çizilerek din ile devletin çat›flt›r›lmas›, lâikli¤in köklefl-
mesi, Kemalizm’in devlette nüfuzlu olmas›, tanr›sal kabul edi-
len Atatürk ilke ve ink›lâplar›na dokunulamamas›, Müslüman-
lar›n alt kimlik olarak siyasetten ve kamudan d›fllanmas›, fiflle-
nerek uzaklaflt›r›lmas›, e¤itimlerine f›rsat tan›nmamas›, yanl›fl›n
ça¤dafll›k ad›na meflruiyet kazanarak do¤runun irtica olarak
afla¤›lanmas›, menfaat imparatorlulu¤unun ve ç›kar ittifaklar›-
n›n merhameti, hakk› ve adaleti la¤vetmesi, yabanc›lara boyun
e¤ilerek art›klar›na muhtaç kal›nmas›, can verilerek sahip olu-
nan de¤erlerin masa bafl›nda elden ç›kar›lmas›, fleyhlerin ve ta-
rikatlar›n vahyi sömürerek flirk koflmalar›, maalesef bafl tac› ya-
p›larak hatadan münezzeh olarak tanr›sallaflt›r›lan Said Nursi
gibi k›lavuzlar›n meflkûk ve benlikçi düflüncelerinden ve vah-
yi bozmalar›ndand›r. fiüphesiz, kurallar› ancak "sahip" olan Ya-
rat›c› belirler, "kul" olan yarat›klar de¤il!

Art›k tanr›sallaflm›fl dini ve siyasi fleyhlere, a¤alara, efendilere,
diktatörlere ve sözde kurtar›c›lara son verilmeli, vahyi yozlafl-
t›ran tarikatlar, yarat›¤› egemen k›lan düflünceler, düzenler, ilke
ve ink›lâplar feshedilerek, Allah’tan, Peygamber Efendimizden
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ve Kur’an’dan baflkas›na itaat ve itibar edilmemelidir. Tek kur-
tar›c› Allah, tek efendi de Hz. Muhammed’dir. Aksi takdirde
hiç kimsenin Allah, Peygamber ve vahiyden bahsetme hakk›
olmamal›d›r.

Fetullah Gülen’de önderi Saidi Nursi’nin izinden giderek,
peygamberlerin yolu olan müflkülatl› çözüm yolu vahyi seç-
mek yerine bat›lla uzlaflt›. Gülen, önce Kemalistlere boyun
e¤ip lâikli¤i savunduysa da, riyakârl›¤›ndan dolay› dürüst Ke-
malistlerce itibar görmedi. Lâikli¤i din ve vicdan hürriyetine in-
dirgeyerek Müslümanlar› aldatt›. Daha sonra Papa’y› ziyaret
edip ittifak sa¤lad›ktan sonra hastal›k bahanesiyle Amerika’ya
gayriresmî iltica etti, gözyafllar› içinde savundu¤u ‹slâm’a ve
kendine inan›p güvenen cemaatine ihanet etti. 28 fiubat son-
ras› panikleyerek önderi Said Nursi gibi büyük bir korkuya ka-
p›lmas›, cemaatin kendini gizleyip faaliyetlerini rahatça sürdü-
rebilmesi ad›na inkârsal önlemlere baflvurmas›, iman sahibi bir
Müslüman’›n hiçbir devirde yapmad›¤› bir h›yaneti ve alçalm›fl-
l›¤› sergilemekteydi. E¤er gerçekten Allah’a güvenip iman et-
mifl olsayd›, tam bir teslimiyetle vekil ve destek olarak Allah’›n
kâfi gelece¤ine inan›r, yard›m ve kudretinden asla flüphe duy-
mayarak, ne Kemalistlere ne Vatikan’a ne de ABD’ye s›¤›nma
gere¤i duymadan dini, halk› ve vatan› u¤runa mücadele eder-
di. Ancak para, her fleyi yapar diyen mant›¤›, kendisini para
için her fleyi yapabilecek bir zillete mahkûm etti.

Atatürk Devleti kuruldu¤undan beri devlet politikas› olan
dindar düflmanl›¤› anarflistlikle özdefllefltirilmifl, ‘irtica’ kimli-
¤iyle yasall›k kazanm›flt›. As›p kesmekle ‹slâm’› yok edip din-
darlar› Kemalist yapamayaca¤›n› anlayan devlet, dindar grup-
larla, özellikle F. Gülen ile temasa geçerek müflterek bir zemin
içinde ›l›mlaflt›rma, yani ehlilefltirme takti¤ine baflvurdular.
Ulusalc›l›k stratejilerinin çöküntüye u¤ramas›, devletin dindar-
larla bar›flmas›n› zorunlu hale getirdi ve bu amaçla yola ç›kan
istihbaratç›lar, cemaatlerin ileri gelenleriyle temasa geçtiler.
‘Devlete, Atatürk’e sayg›l› olun biz de size yard›mc› olal›m’ de-
nerek, maksatlar› ayn› olan taraflar menfaatte birlefltiler. Vahyi,
Kemalizm’e peflkefl çekmelerinin ard›ndan 12 Eylül askeri
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darbesinden sonra holdingleflen F. Gülen ve menfaatperest ce-
maatler, Müslümanlara karfl› yap›lan 28 fiubat darbesine de
destek vermifl, dolay›s›yla vahiy, ‘›l›ml› ‹slâm’ ad›na içeride lâ-
iklefltirilmeye, d›flar›da da H›ristiyanlaflt›r›lmaya bafllanm›flt›r.
12 Eylül darbesinin önemli destekçilerinden biri’de Nurcular›n
yaz›c› grubundan Mehmet K›rk›nc› Hocad›r. K›rk›nc› Hoca: Ke-
nan Evren’e mektup yazarak neler yapabilece¤ine dair öneri-
lerde bulunmufl, ak›l almaz bir hezeyanla Kemalist darbecileri
överek dualar etmifltir. K›rk›nc›’n›n Demirel’e ba¤l› Yeni Asya
Cemaati içinde çok etkili oldu¤unu ö¤renen darbeciler’de ona
yak›nl›k gösterir ve özel görüflmelerde kendisine yard›mc› ola-
caklar›n› söylerler. K›rk›nc› Hoca Fethullah ile iflbirli¤i yap›nca
ortaya büyük bir güç ç›kar. Hem Kemalist devletin hem de
ABD’nin ‘Il›ml› ‹slâm’ temsilcisi olanlardan Gülen, 28 fiubat
darbesinde MGK’n›n a¤z›yla Erbakan’a "Bu ifli ehline b›rak"
ça¤r›s›n› yapm›flt›.

Gülen’in Amerika’y› üst edinmesinin akabinde Türkiye söz-
cülü¤ünü yürüten bafl flakirt Hüseyin Gülerce, 29 fiubat 2000
tarihli Zaman Gazetesindeki köfle yaz›s›nda flunlar› yazarak
ihanetlerini belgelediler. "fiimdi biraz flafl›rt›c› gelecek; ama
böyle bir zamanda 28 fiubat her iki bak›mdan da yararl› oldu.
Hem içte ve d›flta rahatlama sa¤layarak olumlu de¤iflimi h›z-
land›rd›, hem de samimi, mazbut büyük ‹slâmi ço¤unluk ile ‹s-
lâmc› ad›n› lekeleyen, kullanan, yüce dinimizi vahflete alet et-
mek isteyen zavall›lar› ay›rd›. Hem 'siyasal ‹slâm' diyenlerin
gözü aç›ld›, hem milletimizin gözü aç›ld›. ‹slâmc› kesim art›k
flunu anlad›. Din siyasete alet edilmemeli." ‹flte Müslümanlar›n
inançlar›ndan dolay› yaflad›klar› tüm s›k›nt›lar›n müsebbibi
bedhah Fetullah Gülen’dir. 28 fiubat'›n mutlak baflar›s› ihanet-
sel ittifaklarla gerçekleflmifl ve MGK'n›n amac› olan ‹slâmc›lar›
hizaya getirme projesi sonuç vermiflti. Fetullah Gülen, ‹slâm’›
yok etmek isteyen hem ABD emperyalizmi için, hem de MGK
için görevlerini sürdürmeye devam etmektedir. Hainin hiçbir
koflulda güvenilmez oldu¤u temel ilkesiyle hareket eden
MGK, yine de Gülen’e arkas›n› dönüp güvenmemektedir.

Fetullah Gülen, cemaatinin kendini gizleyip ekonomik
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vurgunlar›n› rahatça sürdürebilmesi için, 28 fiubat’tan sonra al-
d›¤› kararlar dehflet vericidir. Söz konusu kararlarla ilgili dik-
kat çeken fevkalâde vahim konu, ‹slâmi her de¤erden vazgeç-
ti¤i halde, bir tek ""ppaarraa""dan vazgeçemedi¤i ve böylesi bir sin-
sili¤e tarih boyunca rastlanmad›¤›d›r.

1- Evlerde bulunan Risale-i Nur Külliyatlar› kald›r›lacak. Her-
kes, bu eserleri sivil olan akrabalar›n›n yan›na götürecek

2- Evlerden, Hocaefendi’nin kaleme alm›fl oldu¤u eserler kal-
d›r›lacak. Kuran-› Kerim'den baflka hiçbir dini kitap kalmayacak.

3- Evlerin girifl k›sm›na, hatta d›fl kap› aç›ld›¤›nda görülebi-
lecek yerlere Atatürk'ün foto¤raflar› as›lacak. Odalarda, 10. Y›l
Nutku ve ‹stiklal Marfl› duvarlarda olacak.

4- Evlerde, görünür k›s›mlarda, Nutuk gibi kitaplar bulunacak.
5- ‹flyerine giderken Sabah, Milliyet, Cumhuriyet gibi gaze-

teler al›n›p götürülecek ve iflyerinde herkesin görebilece¤i yer-
lere bu gazeteler konacak.

6- Zaman gazetesi, Aksiyon, S›z›nt› gibi dergilere baflka
isimler alt›nda abone olunacak. Dergi ve gazete üüccrreettlleerrii ya-
t›r›lacak. Fakat kesinlikle ev adresi verilmeyecek. Bu yay›nlar
evde bulunmayacak

7- Telefonlar istihbarat birimleri taraf›ndan dinlenildi¤in-
den, telefonlarda kesinlikle dini konuflmalar yap›lmayacak. Se-
lam verilmeyecek. Hatta hay›rl› sabahlar bile denilmeyecek. ‹yi
günler, günayd›n türü konuflmalar yap›lacak

8- Telefonda hizmetler hakk›nda konuflma yap›lmayacak.
Hiçbir eleman›n ismi zikredilmeyecek. Adres verilmeyecek.
Sohbet yap›lacak evler hakk›nda konuflulmayacak

9- E¤er herhangi bir evde buluflma olacak ise telefonlarda
kodlu konuflulacak. Mesela 'Bu akflam maç› nerede seyrediyo-
ruz?', 'Bu akflam bizde okey oynayal›m m›?' 'Gelirken flu isim-
leri de ça¤›r' gibi.

10- Cuma namaz›na üç hafta üst üste gidilmeyebilir. Bu ne-
denle birimlerde bulunan elemanlar üç gruba ayr›lacak. Her
hafta bir grup gizlice Cuma namaz›na gidecek. Di¤er kalan iki
grup birimlerinde kalacak. Birim amirlerinin gözleri önünde
bulunarak dikkat çekilmeyecek. Hatta mümkünse, Cuma namaz›
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vaktinde, Polis Evi'nde birim amirleri de ça¤r›larak yemekler
tertiplenecek. Kurum içinde bulunan hal› sahalarda yine birim
amirleriyle maç yap›lacak

11- Kesinlikle hiçbir vakit namaz› iflyerinde k›l›nmayacak.
Cem edilecek. Yats› namaz›nda evde topluca k›l›nacak.

12- Çöp kutular›ndan bofl bira kutular› ve içki flifleleri top-
lanacak. Evdeki çöpler d›flar› kondu¤unda bu flifle ve kutular-
dan birkaç tanesi çöpün görünen k›s›mlar›na konulacak.

13- ‹flyerinde kendi cemaatimizden baflka bir grubun ya da
cemaatin elemanlar›n›n bafl› derde girdi¤inde kesinlikle yar-
d›m edilmeyecek. Hatta görmezlikten gelinecek

14-‹flyerinde lehimizde ve aleyhimizde cereyan edilecek
tüm konular an›nda ba¤l› olunan imama bildirilecek.

15- Önceden han›mlar›n›n bafllar› aç›k olup sonradan kapa-
nanlar, efllerinin bafl›n› açacak. Eflinin bafl›n› açan her eleman
efliyle beraber birim amirlerinin görebilece¤i yerlere gidecek.
Mesela; polis evine yeme¤e veya bayramda bayramlaflmaya

16- Önceden han›mlar›n›n bafllar› kapal› olsa dahi önemli
yerlerde çal›flanlar mutlaka efllerinin bafl›n› açacak

17- Akademi, kolej ve polis okulu ö¤rencileri hafta sonun-
da dershanelere gönderilmeyecek. (Dershaneden kas›t cemaa-
tin evleri veya kendilerine ait dershaneler olsa gerek.)

18- Tüm ö¤rencilerle pastane ve lokal gibi yerlerde buluflu-
lacak

19- Tüm akademi, kolej ve polis okulu ö¤rencileri mutlaka
bilgisayar kursuna gidecek

20- Kurban bayramlar›nda hiçbir eleman kurban kesmeye-
cek. Deri toplama ifline girmeyecek. Fakat tam bir kurban ppaa--
rraass›› imama verilecek ve bu ppaarraa hizmete aktar›lacak. Hizmet-
ten bu elemanlara sadece bir but gönderilecek. Böylece deri
toplama ifli olmayacak. Herkes kurban kesmifl olacak. Çevre-
ye de kurban kesmedik denecek

21- ‹flyerinde ve çevrede lâiklik ve Atatürkçülü¤ü öven ko-
nuflmalara ifltirak edilecek. Dini öven konuflmalar›n oldu¤u
gruplardan uzak durulacak

22- Son al›nan duyumlarda M‹T, Emniyet Genel Müdürlü¤ü'nde
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çal›flan tüm amir s›n›f› personelin adreslerini tespit etmifl ve bu
amirlerin evlerine giderek bir adres sorma bahanesi ile kap›lar
çal›n›p han›mlar›n›n kapal› olup olmad›klar›n› tespit etmekte-
dir. Bu nedenle evlerde kad›nlar bafl› aç›k duracak ve kap› ça-
l›nd›¤›nda bafllar aç›k olarak kap›lar aç›lacakt›r. 

""‹‹nnssaannllaarrddaann kkoorrkkmmaayy››nn,, bbeennddeenn kkoorrkkuunn.. AAyyeettlleerriimmii
aazz bbiirr bbeeddeell kkaarrflfl››ll››¤¤›› ssaattmmaayy››nn.. HHeerr kkiimm AAllllaahh’’››nn iinnddiirrddii--
¤¤ii hhüükküümmlleerr iillee hhüükkmmeettmmeezzssee,, iiflflttee oonnllaarr kkââffiirrlleerriinn ttaa
kkeennddiilleerriiddiirr.."" Maide. 44

Gülen’in 28 fiubat hükümleri, nas›l korkunç bir dini sömü-
rüyle toplumun karfl› karfl›ya oldu¤unu, ‹slâm baflta olmak
üzere her kesim için güvenilmez amans›z bir düflman potansi-
yeli tafl›d›¤›n› aç›kça kan›tlanmaktad›r. Yeryüzünün en tehlike-
li hainleri, mutlaka münaf›k olanlar›d›r.

E¤er T.C. devleti, kendini ABD’de üst kurduracak kadar teh-
likeli, dininin emirlerini satt›rtacak kadar tanr›sal ve cemaatine
zarar verebilecek kadar zalim ise, neden T.C. vatandafll›¤›ndan
ABD vatandafll›¤›na geçmiyor ve cemaatini yan›nda götürme-
yerek iddia etti¤i zulme terk ediyordu? Neden ‹slâm ülkelerin-
den birini de¤il de az›l› bir haçl› ülkesini tercih etmiflti? Kur’an
d›fl›ndaki Risalei Nur Külliyat› gibi kitaplar baflka bir dini mi
içeriyordu ki, gayr-i meflru kabul ederek saklatmaya mecbur
b›rakt›? Müslümanlar›n Kur’an’dan baflka bir kitaplar›, Hz. Mu-
hammed’den baflka yol gösterici bir Efendileri, Allah’tan baflka
bir tanr›lar› m› vard›? ‹nand›¤›n› iddia etti¤i ‹slâm, o kadar ba-
ya¤› m›yd› ki, maddi ç›karlar› u¤runa üzerinde pazarl›k yapa-
biliyor, para d›fl›nda her de¤erinden kolayca vazgeçebiliyordu?
Oysa tutsak edecekleri sadece geçici ölümlü bedeni olacakt›,
öyleyse neden iman etti¤ini söyledi¤i Allah’›na ve dinine fiyat
etiketi koyuyordu? ""AAsskkeerrddeenn ggeelleecceekk tteeppkkiilleerree kkaarrflfl›› ss››rrtt››--
mm››zz›› AAmmeerriikkaa’’yyaa ddaayyaammaall››yy››zz.."" Fetullah Gülen.

Yalanc›l›k, riyakârl›k ve ihanet, asla kabul edemeyece¤im
kötülerdir. Vatandafl› oldu¤um devlet, her ne kadar hatal›, ta-
rafl› ve bask›c› olursa olsun, onu ne yabanc›lara flikâyet ede-
rim, ne de onlara s›¤›n›r›m. Haks›zl›klar›n› düzeltmesi için ba-
fla bafl mücadele eder, inand›¤›m de¤erler u¤runa her türlü
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bedeli öderim. Çünkü Türkiye benimdir ve ecdad›m bu top-
raklar›, canlar›n› feda ederek bana emanet etmifllerdir. Fetullah
Gülen ve benzerleri gibi ihanet ederek ne inançlar›n› satm›fl-
lard› ne de insanlar›n› yüzüstü b›rakm›fllard›. Ancak, gerçekte
iman etmemifl f›rsatç› ve sinsi masonik karakterler, sadece ç›-
karlar›n› düflünürler. Çünkü onlar›n tek amaçlar› para, düflün-
ce ve duygular› ise tap›nd›rmad›r. Ne gariptir ki iflte o "sinsi
masonlar" tabulaflt›r›l›r ve idol olarak milyonlar› peflinden sü-
rüklerler. fiüphesiz bu, kadersel bir mühürdür. ‹lham kayna¤›
görülen toplumsal dini veya politik liderlerin varl›klar›n› sür-
dürebilme sebepleri, ancak dünyan›n bir t›marhaneye dönüfl-
müfl olmas›ndand›r. Hani, nerede o var oldu¤u iddia edilen öz-
gür veya cüz’i irade ya da muhakeme yetisi?

Gülen’e tap›nan nurculara soruyorum: Terör ad›na ‹slâm’a
savafl açm›fl ABD, neden Gülen’i sahiplendi, büyük bir arazi
tahsis ederek y›llard›r topraklar›nda yaflamas›na izin verip
ajanlar›yla koruma ve gözetimini sa¤lad›, okullar›n›, dini ve il-
mi çal›flmalar›n› genifl alanlara yayd›rarak destekledi? Türki-
ye’deki siyasi konjonktürde daha etkin olabilmesi için, neden
her türlü imkân› emrine sundu? Hâlbuki ayn› ABD, ‹ngiliz va-
tandafl› Yusuf ‹slam’› sak›ncal› görüp ülkesine bile sokmaya-
rak, ayn› gün s›n›r d›fl› etmemifl miydi? Gülen, neden Ameri-
ka’y› vatan›na ve insanlar›na tercih etmiflti? 

O öyle etkili ki, tek bir mesaj›yla sahtecilikle zimmetine pa-
ra geçirme suçundan mahkûm olan Erbakan’a af getirtti, Erba-
kan da hükümetini deviren 28 fiubat darbecilerinden F. Gü-
len’in sadakas›n› kabul edebildi. Al birini vur öbürüne!

Günümüz Roma ‹mparatorlu¤unun otoritesi ABD, Gülen’e
nas›l bir misyonerlik görevi biçmiflti? Sahip oldu¤u okullar›,
bas›n ve yay›n kurulufllar›n›, flirketlerini ve cemaatini hangi
emelleri u¤runa kullan›yordu? Acaba vahiysel ‹slâm’› asimile
edip Protestanlaflt›rarak, Müslümanlar› vahiysel fluurdan ve ci-
haddan uzaklaflt›rmak suretiyle güçsüzlefltirip tamamen elimi-
ne etmeyi mi düflünüyordu? Bu yüzden mi Gülen, barbar
ABD’nin zulmüne ve iflgaline karfl› dinlerini ve vatanlar›n› can-
lar› pahas›na savunan direniflçileri lanetliyor, bar›fl ad›na
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Müslümanlar›n boyun e¤ip teslim olmalar›n› istiyor ve Usame
Bin Ladin’i hayat›nda nefret etti¤i tek insan ve en ac›mas›z ka-
tili olarak görebiliyordu? Onun için mi flakirt Hüseyin Gülerce
cihad› vahflet, direniflçileri de zavall›lar olarak afla¤›l›yordu?

Yüz binlerce Müslüman’› katleden, iflkencelerle öldüren,
yurtlar›ndan ç›karan, ›rzlar›na geçen, Kur’an’› ayaklar› alt›nda
çi¤neyen, peygamberimize hakaret eden, vatanlar› iflgal eden,
camileri bombalayan katil Bush ve kasap Sharon’u k›nam›yor
ve desteklercesine aleyhlerine tek bir söz söylemiyordu.
Dünün gözyafllar› içinde ‹slâm’› savunan F. Gülen bugün kim-
dir, kimin hesab›na çal›flmaktad›r ve hangi dine mensuptur?
Yoksa geçmiflte cennette yaflayan fleytan›n, ‘bir bilgi’ye göre
Yarat›c› taraf›ndan lanetlenip ebedi cehenneme gark edilmesi
misali, dünün Müslüman Gülen’i de ayn› ak›bete mi çarpt›r›l-
m›flt›? Hem dinlerini hem ah›retlerini hem de vatanlar›n› kay-
bedecek olan "Nur" cemaatinin samimi üyelerini düflünmeye
ve sat›r aralar›n› sorgulamaya davet ediyor, mühürden kurtula-
rak uyanabilmeleri ad›na Allah’a dua ediyorum. Kand›r›lm›fl
gençlere sesleniyorum! Tertemiz iman›n›z› kapkaraya çeviren
Said Nursi’nin flirksel Risale-i Nur’undan ve haçl›lar›n misyone-
ri Fetullah Gülen’den öyle kaç›n›z ki, de¤il e¤itim masraflar›-
n›z, sosyal ve ekonomik ç›karlar›n›z bir yana, tüm dünyay› ba-
¤›fllasalar bile yine arkan›z› dönmeyin ve inand›¤›n›z o ebedi
cennet hayat›n› cehenneme çevirmeyin. Ayr›ca Fethullah
Gülen Nurculu¤un içinde bir ‘Fethullahç›l›k’ oluflturarak ken-
dini egemen k›ld›. Üstelik Fethullah Gülen vas›tas›yla cemaate
kat›lanlar›n Fethullah’a Mehdi, Hz. ‹sa ve Kahtani gibi manevi
s›fatlar yak›flt›rm›fllard›r.

Fetullah Gülen’in gizli hesaplar› art›k s›zmaya ve meyvele-
rini vermeye bafllam›flt›r. Bir dönem "Diyalog, H›ristiyanlaflt›r-
ma faaliyetinin ad›d›r" diyen ilahiyatç› Prof. Dr. Suat Y›ld›r›m,
dinini, kalemini, inanc›n› ve ilkesini Fetullah Gülen’e satarak
fliddetli bir diyalogcu oluverdi. Fetullah Gülen’in emri üzerine
‹slâm’a öyle ihanet etti ki, haz›rlad›¤› Kur’an mealine ‹ncil ve
Tevrat’tan al›nt›lar yaparak hak ve vahiy olan tek kutsal kitap
Kur’an’› yozlaflt›rmaya kalk›flt›, Allah taraf›ndan lanetlenen
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insan kaynakl› putperest kitaplarla ayn› seviyede de¤erlendire-
rek onlara peflkefl çekti. fiüphesiz fleytan, kadersel varl›¤› ge-
re¤i misyonunu sürdürmektedir. ‹ndi¤i dönemlerde vahiy niteli-
¤i tafl›yan ‹ncil ve Tevrat, daha sonra tahrif edilerek ve say›lar›
ço¤alt›larak vahiy olmaktan ç›kar›lm›fl, zaten Kur’an’la birlikte
otomatikman la¤vedilerek hiçbir hükümleri kalmam›flt›r. Al-i
‹mran 19. ayette ""AAllllaahh nneezzddiinnddee hhaakk ddiinn ‹‹ssllââmm’’dd››rr"" ve 85
ayette ise ""KKiimm,, ‹‹ssllââmm’’ddaann bbaaflflkkaa bbiirr ddiinn aarraarrssaa,, bbiillssiinn kkii
kkeennddiissiinnddeenn ((bbööyyllee bbiirr ddiinn)) aassllaa kkaabbuull eeddiillmmeeyyeecceekk vvee oo,,
aahh››rreettttee zziiyyaann eeddeennlleerrddeenn oollaaccaakktt››rr.."" diye buyrulmaktad›r.
Bu durumda; Allah’›n reddetti¤i H›ristiyanl›k ve Yahudili¤i na-
s›l oluyor da ‘hak dinler’ statüsünde belleyerek ‹slâm’a denk
tutabiliyorlar? Onlar, t›pk› Budistlik, Hinduluk, Zerdüfltlük,
Bahailik, Taoculuk, Kadiyanilik, Nusayrilik, Yezidilik ve Reali-
enilik gibi putperest dinlerdir. Zaten ‹slâm’›, Hz. Muhammed’i
ve Kur’an’›, Allah’›n dini, peygamberi ve kitab› olarak kabul et-
meyip reddediyorlar. Allah, yüce kitab› Kur’an’da H›ristiyan ve
Yahudileri birer pislik ve kâfir olarak deflifre etti¤ine göre; na-
s›l oluyor da bir dinler bahçesinden, diyalogdan ve kardefllik
çat›s›ndan bahsedebiliyorlar? Unutmas›nlar ki izzet, güç ve fle-
ref, H›ristiyanofaflist ABD veya AB de de¤il sadece Allah ya-
n›ndad›r.

Allah’›n hak dini ‹slâm’a savafl açan F. Gülen önderli¤inde-
ki haçl› ajanlar›, t›pk› ‹ngiliz casusu Lavrence gibi ‹slâm kimli-
¤ine bürünerek Müslümanlar› aldatmaktad›rlar. Lavrence, fitne
ç›karmak suretiyle I. Dünya Savafl›nda Araplar› Osmanl› Dev-
leti aleyhine k›flk›rt›p tüm yar›mada da isyana teflvik eden öy-
le bilgin bir ajand› ki, Müslüman k›l›¤›na girerek ve Kur’an’›
h›fzederek fevkalâde sayg› duyulan derin bir ‘din adam›’ ima-
j›yla Araplar›n güvenini kazanm›fl, uzun y›llar Kâbe’de kal›p
imaml›k dahi yaparak ‹slâm ad›na verdi¤i fetvalarla Araplar›
Türklere karfl› provoke etmifl, Türk askerlerinin vahflice kanla-
r›n› döktürmüfltü. Lakab› da Arap Lavrence’tir. ‹flte Lavrence gi-
bi sayg› duyulan F. Gülen ve ekibi de ayn› misyonu sürdür-
mektedirler.

Gülen’in flakirdi haçl› Suat Y›ld›r›m’›n Aksiyon dergisindeki
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flu sözleri gerçe¤i gözler önüne sermektedir. "Müslüman üm-
metler ve H›ristiyan ümmetler, ‹sa’n›n flahsiyeti etraf›nda birle-
flerek hem kendilerini hem de insanl›¤› kurtarmal›d›r." Yüce
Peygamberimiz Hz. Muhammed’i b›rak›p, H›ristiyanlar›n tanr›-
s› ‹sa’n›n pefline düflerek kurtulacaklar›n› sanan Fetullah Gü-
len, Suat Y›ld›r›m ve iflbirlikçilerinin ‘H›ristiyan’ olduklar› tart›-
fl›lmayacak kadar aç›kt›r. Amerika’ya yerlefltikten sonra H›risti-
yanl›k propagandas› yaparak, "‹sa’n›n Mesih olarak tekrar
yeryüzüne inece¤ini ve insanl›¤› kurtaraca¤›n›" ve yine Aksi-
yon dergisinde "H›ristiyanlar›n ‹sa’y› tanr›n›n o¤lu oldu¤u ka-
bullerine pek ald›r›fl etmeyin" ifadeleri, nas›l bir felâketin efli-
¤inde oldu¤umuzu ortaya koymaktad›r.

‹slâm düflünürlerinin, H›ristiyanlar›n ‹sa’s›n›n tekrar yeryüzüne
inerek insanl›¤› kurtaraca¤› fetvalar› öyle korkunç bir süreci te-
tikliyor ki, kafas› kar›flan Müslüman biri hakl› olarak flu mant›-
¤› yürütüyor. "‹sa’n›n yeniden gelip yeryüzünü kurtaraca¤› ‹s-
lam âlimlerince de kabul edildi¤ine göre, H›ristiyanl›¤a geç-
mem en ak›lc› yoldur. Çünkü Hz. Muhammed için böyle bir id-
diada bulunulmuyor. Demek ki H›ristiyanl›k, ‹slâm’dan daha
üstün bir kurtar›c› dindir." Hâlbuki Peygamberler dâhil yarat›k
hiçbir insan›n ‘kurtar›c›’ gücü bulunmad›¤›, her fley Allah’›n
iradesel kontrolünde geliflti¤inden kurtar›c› addedilen yarat›-
¤›n da direkt muhatab› Allah olaca¤› temel bilgisine sahip
olunmad›¤›ndan, fleytani fikirler itibar görebilmekte ve y›¤›nla-
r› peflinde sürükleyebilmektedir.

H›ristiyanlar›n ‹sa’s› veya fiiilerin mehdisinin kurtar›c› kim-
likle dünyaya geliflleri, ya peygamber ya da tanr› s›fat›yla ola-
cakt›r. E¤er son peygamber Hz. Muhammed ve tek tanr› da Al-
lah ise, bunlar›n s›fatlar› ne olacak ve kimi kimden kurtaracak-
lard›r? Kötülüklerin temsilcisi fleytan, kadersel düzenin vazge-
çilmez bir ö¤esi de¤il midir? H›ristiyanlar›n Allah’a flirk kofla-
rak ‹sa’y› O’nun o¤lu olarak kabullenifllerini masum bir inan›fl
çerçevesinde de¤erlendiren Fetullah Gülen, t›pk› onlar gibi bir
sapk›nl›¤a yenik düflmenin karmaflas› içindedir. Dolay›s›yla
Müslümanlar›n da bu flirki, dolayl› yollardan kabullenmelerini
tavsiye etmektedir.
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Vahiysel Kur’an’›n içine ‘Kitab-› Mukaddes’ diye ‹ncil ve Tev-
rat’›n düzmece fleytani sözlerini sokuflturmalar›, onlar› ‘hak din’
statüsüne kavuflturup meflruiyet kazand›rabilme giriflimleridir.
fiüphesiz bu, Allah’a bir baflkald›r› ve Kur’an’› ‹ncillefltirmektir.

Böylesi korkunç bir dejenerasyonun zemininde yatan ger-
çek, ‹slâm’›, Büyük Ortado¤u Projesi’nin (BOP) H›ristiyanl›k
flemsiyesi alt›na sokabilmektir. Gülen, Türk devletine seslenerek
"E¤er devlet müsaade ederse ‹slâm dünyas›nda da kolejler aça-
biliriz. Siyaset adamlar› BOP konusunda geç kald›lar. Y›llar ön-
cesinden haz›rlanmal›yd›k."ça¤r›s›nda bulunmaktad›r. Her ne
kadar ABD ve Vatikan’dan tam destek al›yorsa da, gerçe¤in an-
lafl›lmamas› için Türkiye’nin göstermelik oluruna ihtiyaç duyuyor
ve böylece ürkütücü misyonunu sürdürmeye çal›fl›yor. BOP, as-
l›nda B‹P’tir. Yani H›ristiyan tabanl› Büyük ‹srail Projesidir.

Gülen, her f›rsatta en radikal ac›mas›z H›ristiyan ve Yahudi
terörist örgütleri ve hükümetleri hoflgörü ad›na sevgiyle ba¤r›-
na basarken, dinleri ve vatanlar› u¤runa canlar›n› veren dire-
niflçileri terör yapmakla suçluyor. Siyonist–Evanjelist H›ristiyan
iflgal ordular›, Gülen gibi hainlerin desteklerinden ötürü iyice
cesaretlenerek az›tm›fllard›r.

Haçl› Bush’un ak›l hocal›¤›n› yapan Evanjelist H›ristiyanlar,
Ortado¤u’da da¤›t›lmak üzere, Fetullah Gülen’in Suat Y›ld›-
r›m’a yazd›rd›¤›na benzer "Gerçek Furkan" ad›nda sap›k bir ki-
tap haz›rlad›lar. Amerika’da 20 dolara sat›lan bu kitap, Ortado-
¤u’da misyonerlerce bedava da¤›t›lmaktad›r.

Tevrat ve ‹ncil’den pasajlar›nda yer ald›¤› ve Kur’an ayetle-
rinin tahrif edildi¤i kitap da "H›ristiyan Ortado¤u" düflüncesi ifl-
leniyor. Gerçek Furkan ad›ndaki bu fleytani düzmece "Üç di-
nin" kitab› olarak tan›t›l›yor. Metinlerine, "Fatiha, Nisa, Maide"
gibi Kur’an ayetlerinin isimleri verilmifltir. Dinler aras› diyalog-
lar›, onlar›n "üç büyük ilahi din", "‹brahim’i dinlerin tevhidi" gi-
bi söylemlerini kalkan olarak kullanan hain ve düflman
BOP’çular, Gülen’in açt›¤› gedikten h›zla ilerlemekte ve Orta-
do¤u haçl›lar taraf›ndan iflgal edilmektedir. fiüphesiz ihanetsel
bu projeye ‹slâm referansl› hükümetlerin destekleri de unutul-
mamal›d›r. Müjdeler olsun Fetullah Gülen ve iflbirlikçilerine!
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Sab›k fieyhülislam Mustafa Sabri Beyin Said Nursi ile ilgili
reddiyesini aynen Fetullah Gülen’e ithaf ediyor ve diyorum ki:
""OO,, HHaaççll››llaarrddaann,, MMaassoonnllaarrddaann vvee KKoommüünniissttlleerrddeenn ççookk
ddaahhaa tteehhlliikkeellii aammaannss››zz bbiirr ddüüflflmmaann vvee eeflfliinnee aazz rraassttllaannaa--
bbiilleecceekk bbiirr zz››nndd››kktt››rr..""

Prof. Dr. Faruk Befler adl› ilahiyatç›n›n F. Gülen’i tanr›sallafl-
t›ran sözleri tüyler ürperticidir. Faruk Befler, ‘Fetullah Gülen
F›kh›n› Anlamak’ adl› kitab›nda; "Benim gözümde o, ‘vahidü
dehrih’ (zaman›n birici¤i) ve ‘feridü asrih’’tir. (asr›n teki). Ya
Rab! Benim sa¤l›¤›mdan al ve onun sa¤l›¤›na kat." diye yakar-
maktad›r. T›pk› çocuklar›n Atatürk için, "Atam, sen kalk, ben
yatam" misali. fieytan gibi Kur’an ilmine vak›f, ancak iman
edememifl bir ilahiyatç›n›n nas›l olup da döndürülebildi¤inin
en somut kan›t›, fleytan›n ‘bir bilgiye’ göre sapt›r›lma sürecin-
de izah edilmektedir. Befler’in söz konusu kitab› ve konuflma-
lar› okuyucu ve dinleyicileri zehirlemekte, t›pk› Kemalist veya
H›ristiyanlar gibi tabulaflt›rman›n flirksel iknas›n› ifllemektedir.
A¤›na düflürdü¤ü herkesi kirleterek ‹slâm’dan ç›kar›p kendine
övgüler ya¤d›rtarak tapt›ran Gülen, art›k ‹slâm f›kh› yerine
kendi f›kh› ile nurcular› cehennemlefltirmekte, Allah’a de¤il,
alttan alta kendine tap›nmaya yönlendirmektedir.

""AAnnddoollssuunn oonnllaarraa,, kkeennddiilleerriinnii kkiimmiinn yyaarraatttt››¤¤››nn›› ssoorr--
ssaann,, eellbbeettttee AAllllaahh ddeerrlleerr.. OO hhaallddee nnaass››ll ççeevvrriilliiyyoorrllaarr??""
Zuhruf. 87

Bir tarafta flahadetsel bir iman, di¤er tarafta benliksel bir
küfür aras›nda gidip gelen insanlar›n sözle davran›fllar›n›n te-
nakuzu en ilginç ikileme neden olmakta, kiflinin kendini oldu-
¤u gibi kabul ettikten sonra de¤iflebilmesini, inançla iman›n,
ak›lla kaderin farkl› kuvvetler oldu¤una iflaret ediyorum. ""SSee--
nnii ddii¤¤eerrlleerriinnddeenn ffaarrkkss››zz yyaappmmaayyaa bbüüttüünn ggüüccüüyyllee ggeeccee
ggüünnddüüzz ççaall››flflaann bbiirr ddüünnyyaa ddaa,, kkeennddiinn oollaarraakk kkaallaabbiillmmeekk,,
ddüünnyyaann››nn eenn zzoorr ssaavvaaflfl››nn›› vveerrmmeekk ddeemmeekkttiirr.. BBuu ssaavvaaflfl bbiirr
bbaaflflllaadd›› mm››,, aarrtt››kk hhiiçç bbiittmmeezz.."" E.E. Cummings.
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TToplumlar› güce, bar›fla, huzura, adalete ve ayd›nl›¤a ka-
vuflturan Aristo’nun ateist-laik-hümanist ve rasyonalist

düflünceleri de¤il, Allah’a olan inanç ve iman olmufltur. Bat›l›n
dünyay› içine çeken cehennemsi lefl kokusunu, Kâbe’nin Ha-
cer-ül Esved cennet kokusu temizlemektedir. Bat›l inan›fl, za-
y›f kafalar›n dinidir. Yarat›¤›n, Yarat›c›ya galebe çalmas› müm-
kün olamayaca¤›ndan, sözde ekstrem özgürlükler vaat ederek
vahyi ortadan kald›rma çabalar› baflar› sa¤lamamaktad›r. Top-
lumu ayd›nl›k ad›na karanl›¤a mahkûm etmeye çal›flan düflün-
celerin afl›r›ya giderek zor kullanmaya kalk›flmalar›, mutlaka
karfl› tepkiyi do¤urmakta ve yasaklamaya çal›flt›klar› vahiysel
hükümler ile ilgili bask›lar› hiçbir sonuç vermemektedir. Ancak
onlar verdi¤ini sanmaktad›rlar. fiüphesiz felâketlerin bafll›ca
kayna¤› ölçüsüz arzulard›r. ""DDiinnssiizz bbiirr bbiilliimm ttooppaalldd››rr.."" Eins-
tein.

Günümüz politik ve bilim dünyas›n›n lâik felsefesi, insan-
lar› karanl›ktan ayd›nl›¤a götürecek tek yolun vahiysiz bir ak›l
ve bilim prensipleri oldu¤u hezeyanlar›d›r. E¤er insanlar, bu
yoldan e¤itilirlerse, dinlerin hümanist ve olumlu yanlar›na say-
g› duyacaklar›n›, ama vahiysel inançlar›ndan ve dogmalar›n-
dan kendilerini kurtarabileceklerini düflünerek, vahyi hem si-
yasetten hem devletten hem okuldan hem de yasaklayabildik-
leri her yerden söküp atmaya çal›flmaktad›rlar. Ancak vahye
karfl› aleni bask› uygulaman›n dindarlar› flahadet derecesinde
dinamiklerini artt›rarak motive edece¤i ve çok daha güçlendire-
ce¤i muhakemesiyle, vahyi, fikri düzeyde yok edebileceklerini
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düflünerek, sinsice dini kutsal saymak suretiyle yasalar çerçe-
vesinde lâik e¤itimle elimine edebilecekleri bilinciyle çal›fl›rlar.
Yine de materyalist felsefeyi tumturakl› adapte edemez ve ma-
neviyatsal ihtiyac› gideremezler. Dolay›s›yla içi boflalt›lan hal-
k›m›z, dünyan›n hemen her yerinden ak›n eden sap›k tarikat-
larca tuza¤a düflürülerek doldurulmaya çal›fl›l›r. BBiirr ttoopplluummuu
mmaahhvveettmmeenniinn ssaavvaaflflss››zz yyoolluu aakk››llllaarr›› kkaarr››flfltt››rrmmaakktt››rr.. Kar›-
flan ak›llar her türlü yalana itibar ederler.

Evrim teorisini temel alan lâik düflünce, savundu¤u dinsiz
bir "olumlu bilim ve ak›l" prensiplerindeki hedefinin, gerçekte
bilim, ak›l ve bilgelik olmad›¤›d›r. ‹nsano¤luna mant›kl› gelen
hilesel bu anlay›fl, asl›nda kamufle edilmifl olan ateist do¤ma-
l› hümanist ve materyalist felsefedir, yani evrim teorisidir. Do-
lay›s›yla bunlar›n topluma yay›lmas› durumunda, ilâhi dinlerin
sadece hümanist yanlar›na sayg› duyulaca¤›n›, yani vahyin, sa-
dece hümanist felsefeye uygun görülen k›s›mlar›n›n kabul edi-
lebilece¤ine karar verip yasalaflt›rarak, devleti, diyaneti ve res-
mi e¤itimi bu çerçevede yap›laflt›rd›lar. Dikkat edilirse; okullar
gibi, ›l›ml› lâik Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n camilerdeki resmi
vaazlar› da hep bu temelde haz›rlanarak cemaatlere aktar›l›r.
Vahyin asli unsuru olan gerçeklerin ya reddedilmesi ya pey-
gamberimize isnat edilen uydurma hadislerle sapt›r›lmas› ya
da hiçbir surette bahsedilmemesinin alt› çizilir ve uymayanla-
ra cezai yapt›r›mlar uygulan›r. Onun için ülkemizde Allah’›n
vahyetti¤i ‹slâm de¤il, ya cemaat dinleri ya da lâik devletin be-
lirledi¤i hümanist bir din yaflat›l›r.

Lâik düflüncenin yegâne hedefi, vahyin özünü oluflturan
iman esaslar›n› ortadan kald›rtmak, yani fleriatsal Kur’an’›, Al-
lah'›n varl›¤›n›, birli¤ini, her fleyi O'nun yaratt›¤›n›, insan›n her
düflünce ve eyleminde do¤rudan Allah'a karfl› sorumlu oldu-
¤unu reddettirmektir. Bilim, demokrasi ve özgür irade! Vahyi,
sadece baz› genel ahlâki konularda fikir veren bir "kültürel
ö¤e" haline getirerek, din karfl›t› olmad›klar›n› vurgularlar, ama
"olumlu bilim ve ak›l" kisvesi alt›nda topluma ateizmi empoze
ederler. Nihai hedefleri ise, dini bu "kültürel ö¤e" konumundan
da ç›kararak, tamamen Allah’›n olmad›¤› vahiysiz bir dünya
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kurmakt›r. Ünlü mason Lessing'in, lâik devletlerce ve üniversi-
telerce yasalaflt›r›lm›fl flu temel ilkesine ba¤l› e¤itim verilir. ""‹‹nn--
ssaannllaarr››nn oolluummlluu bbiilliimm vvee aakk››ll iillee aayydd››nnllaatt››llmmaass››yyllaa bbiirr
ggüünn ddiinnee ggeerreekksseemmee kkaallmmaayyaaccaakktt››rr..""

Vahiysiz bir rasyonalist ve pozitivist bilimi savunan lâikler,
kendilerince insanc›l gördükleri en önemli görevlerinin, olum-
lu sayd›klar› materyalist bir bilim ve ak›ldan ayr›lmamak, bu-
nun evrimde en iyi ve tek yol oldu¤unu benimseyerek, bu
inançlar› insanlar aras›nda yaymak, yasalarla güçlendirmek ve
halk› Allahs›z bilimlerle yetifltirmektir. Haftada bir kere seçme-
li olarak verilen din dersi bile sorun olabilmekte ve bunun lâ-
ik e¤itime ayk›r› oldu¤u tart›flmas› yap›larak müfredattan kal-
d›r›lmak istenmektedir. Ayr›ca orta ö¤retimin legal okullar›
‹mam Hatip Okullar› dahi dini ö¤e tafl›malar›ndan rahats›zl›k
vermekte ve çeflitli yapt›r›mlara çarpt›r›lmaktad›rlar. Do¤rudur,
çünkü lâik bir devlette vahiy bar›namaz, kurallar› uygulana-
maz ve vahyi simgeleyen hiçbir fleye izin verilemez.

‹flte ‹slâmi inanç, görüfl ve düflünce imaj›yla kurulan okul-
lar›n tamam› var olan milli e¤itimin resmi lâik ideolojisiyle ye-
tifltirmekte, dolay›s›yla Müslümanlar aldat›lmakta, sömürül-
mekte ve ihanete u¤ramaktad›rlar. Özellikle ‹slâm’a hizmet
maksad›yla zekât, kurban, sadaka ve hay›r ad› alt›nda toplanan
paralarla kurulan Fetullah Gülen ve benzeri okullar›n hem ba-
t›l›lar hem Yahudi ve Masonlar hem de lâik çevrelerce övgüye
mazhar olmalar›, biraz olsun sorgulayabilen ak›llar› düflündür-
melidir. Evet, hizmet ama gerçekte kime hizmet? Varl›¤›n› sür-
dürebilmek için, ba¤l› oldu¤u yasalardan dolay› lâik okullar-
dan çok daha lâikçi olma zorunlulu¤unu hisseden bu hizmet
okullar›, Vatikan merkezli, ABD destekli misyonerlik vazifesi
görmekte, nas›l oluyorsa "lâik Müslüman" yetifltirebilmenin
flevksel gayretini gütmektedirler.

Süleymanc› tarikat›n›n kurucusu Süleyman Hilmi Tuna-
han’›n samimiyet içinde talebelere Kur’an-› Kerim ve Arapça
okutmas› halk taraf›ndan büyük ilgi görmüfl ve kendisine iflti-
raki sa¤lam›flt›. Ancak onun ölümünden sonra bu çok uzun
sürmedi. Öyle korkunç türemeler türedi ki, iman›n zerresi
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dahi kalmad›. Yerine geçen damad› Kemal Kaçar, daha fazla
para ve daha fazla güç ad›na ‹slâm’dan ç›karak her grup gibi
kendi dinini kurdu ve ""BBiizziimm ddiinniimmiizzee ggöörree ffaaiizz hheellââllddiirr..""
diyerek, Allah’›n kesin bir hükümle yasaklad›¤› faizin helâl ol-
du¤unu ilân edip kâfir oldu ve kendine tâbi olanlar› da küfre
kayd›rarak Allah’a savafl açt›. ""YYookk,, ee¤¤eerr ffaaiizzii tteerrkkeettmmeezzssee--
nniizz,, bbuunnuunn AAllllaahh’’aa vvee PPeeyyggaammbbeerr’’iinnee aaçç››llmm››flfl bbiirr ssaavvaaflfl ooll--
dduu¤¤uunnuu bbiilliinn.."" Bakara. 279

Ki faiz, tüm kötülüklerin, açl›¤›n, yoksullu¤un, anarflinin,
menfaatperestli¤in, iflas›n ve ahlâks›zl›¤›n merkezidir. Günü-
müz Süleymanc› tarikat› liderleri ANAP’l› Ahmet Arif Denizol-
gun ile AKP’li Mehmet Beyaz›t Denizolgun’un elde ettikleri ga-
nimetsel ç›kar kavgalar›ndan dolay› birbirlerine düflmeleri ve
cemaatlerini ay›rarak düflman saflara bölünmeleri, fleytani ben-
liklerinin üretti¤i azg›n ihtiraslar›n›n do¤al bir sonucudur.

Süleymanc›lar, 250 bin talebenin bar›nd›¤› iki binin üzerin-
de yurtlar›yla bir milyon oyu bulunan bir cemaat.olarak egoist
partilerce büyük itibar görmüfl, ‹slâm’› ayaklar alt›na alan fleyh
Ahmet Arif Denizolgun, bakan olabilmek için cemaatini pazar-
l›k masas›na yat›rarak flahsi ç›karlar›na alet etmifltir.

Tüm bu gerçeklere flahit olan saf müritleri ve sempatizan-
lar› hem sosyal hem de ekonomik ve siyasi desteklerini sürdü-
rebilmifllerdir. Mühür çok feci bir karanl›k ve kaç›lamaz bir ka-
pand›r. Pisliklerin içinde cemaatlerini sömüren tarikat liderleri-
nin yer almas›, vahyin nas›l yozlaflt›r›ld›¤›n› kan›tlamaktad›r.

Karanl›klar prensi BTP’nin Genel Baflkan› Haydar Bafl’›n
kimli¤i ve emelleri fevkalâde endifle vermektedir. Dindar ama
cahil insanlar›m›z› a¤›na düflüren din bezirgânlar›, öyle vicdan-
s›z amaç içindedirler ki, onlar› istismar ederek dinlerini, na-
muslar›n›, paralar›n› ve samimi duygular›n› tahrip ederek mec-
nunlaflt›rmaktad›rlar. Kendi ad›na bir din devleti kurma propa-
gandas›yla ard›na toplad›¤› müritleri günefl yüzü görmemifl ya-
lanlarla kand›ran Haydar Bafl, karanl›k dünyas›na onlar› da
çekmektedir. Yüce peygamberimizin asla flehvetten yapmad›¤›
kutsal evliliklerini sömürerek, müridi olan saf k›zlar› efl yap›p
zevki sefa sürmektedir. Ateist Do¤u Perinçek gibi az›l› bir
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‹slâm düflman› ve Kemalistlerle ayn› safta mücadele etmesi,
maalesef etraf›ndakilerin uyanmas›na kâfi gelmemektedir. Ay-
r›ca Do¤u Perinçek’in düflman› oldu¤u tarikatlar›n bir fleyhi ile
ayn› kulvarda politika yapmas›, Atatürk ile Said Nursi iliflkisini
hat›rlatmaktad›r. Maalesef yalan›n do¤rudan üstün tutulup ka-
bul görmesi, ahlâki yap›y› yok etmektedir. fiüphesiz kadersel
mührün etkin gücü, y›¤›nlar›n teveccühüne, dolay›s›yla sahte-
kârlar›n da iktidar sürmelerine neden olmaktad›r. 28 fiubat›n
ulusalc› bayraktar› Haydar Bafl, vahiysel ‹slâm’› yok etmeye ça-
l›flan çok tehlikeli Kemalist bir misyonerdir. ABD’ye arkas›n›
dayayan Fetullah Gülen ile Kemalistlere dayanan Haydar
Bafl’›n hedefleri, vahyin emretti¤i Peygamber inanc›n› yok
edip, ‘lider peygamber’ olabilme yar›fllar›d›r. Her cemaat lide-
ri gibi Haydar Bafl’da sömürüden elde etti¤i muazzam serve-
tiyle kitleleri etkileyerek yoldan ç›karmaya çal›flmaktad›r.

Çarp›k iliflkileri ve keskin dönüflümleriyle tan›nan Bilim
Araflt›rma Vakf› kurucusu Harun Yahya, nam› de¤er Adnan
Oktar hoca, ‹slamc›yken Atatürkçü, sonra da kurtulufl olarak
gördü¤ü H›ristiyanlara s›¤›n›p tanr› ‹sa’n›n tekrar yeryüzüne
inece¤i H›ristiyansal propagandas›n› yaparak, di¤erleri gibi ar-
kas›n› Vatikan’a dayand›ranlardand›r. Oportünistlerin tehlikeli
tüm karakteristik özelliklerini tafl›yan, amac› yaln›zca politik
bir güç ve para olan Adnan hoca, müritlerini zengin aile ço-
cuklar›ndan seçerek flahsi ç›karlar›na alet etmifl, cezaevinden
ç›k›nca lâik bir ‹slâm modeli gelifltirerek Atatürkçülük üzerine
konferanslar vermifl, namaz vaktini üçe indirmifl, tek hak din
olan ‹slâm’› putperest H›ristiyanl›¤a peflkefl çekenlerden ol-
mufltur. Vahiysel ‹slâm’› de¤il, kendi sapk›n dinini yaymaya ça-
l›flmaktad›r. Ak›l almaz ahlâk d›fl› skandallar›n kahraman› ola-
rak Hakk’› ve do¤ruyu katledip yanl›fl› meflrulaflt›rm›fl, örgütü-
ne kazand›rd›¤› insanlar› fevkalâde istismar etmifltir.

Ad›yaman Menzil Grubu diye bilinen tarikat›n, müritleri ta-
raf›ndan ilâhsal övgülerle tanr›sallaflt›r›lan fieyhi Seyyit Abdül-
kadir Raflit Erol’un hidayet verici, tüm s›k›nt›lar› giderici ve kar-
fl›s›ndaki insan› âlemlerde uçurucu ilâhsall›¤› ak›llar› durdur-
makta ve peygamberimiz Hz. Muhammed’in sahip olamad›¤›
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imtiyazlar›n kendisinde bulunmas› flaflk›nl›k uyand›rmaktad›r.
Peygamberimiz bile diledi¤ine hidayet, fayda veya zarar vere-
mez iken, bunlar tanr› m›d›r? Ayr›ca, tövbe için mutlaka ya
fleyhten ya da flakirdinden el alma mecburiyeti tamamen H›ris-
tiyansal bir günah ç›karma sapk›nl›¤› olup, ‹slâm’›n nas›l va-
hiyden uzaklaflt›r›larak flahsi ç›karlara alet edildi¤ini ortaya
koymaktad›r. Peygamberler kendi amcalar›n›, efllerini ve ço-
cuklar›n› hidayete erdiremez ve tövbeye yanaflt›ramazlarken,
aralar›nda namaz dahi k›lmayan birçok flakirdin ‘Allah dostu’
s›fat›yla pis ellerine tutunarak günahtan ar›nd›rma ritüelleri,
ancak t›marhanede çözülmesi gereken vak›alard›r.

12 Eylül darbecileri, vahyi ortadan kald›ran "Türk-‹slam
Sentezi"nin yaflam bulabilmesi için, Menzil fieyhi M. Raflit
Erol'u seferber etmifllerdi. 1981'de Menzil fieyhi'nin MHP içeri-
sinde gerekli çal›flma koflullar› oluflturularak dü¤meye bast›lar.
Zaten lâik devlet ad›na misyon yürüten fieyh Raflit Erol, dün-
den haz›r oldu¤u darbecilerle iflbirli¤ine girmeyi zafer telâkki
etmiflti. ‹slâm referansl› kurtar›c› kutsal ruh ilân edilen Raflit
Erol’a, Türkiye'nin hemen her yerinden otobüslerle ziyaretçi
getirilir ve t›pk› kiliselerdeki gibi günahtan ar›nd›¤›n› hisseden
insanlar, kurtulmufl olman›n sevinciyle lâik devletin savunucu
kullar› oluyorlard›. Her devirde birçok bask› ve fliddete maruz
kalan tarikatlardan bir tek Menzil Grubuna dokunulmam›fl,
hiçbir yasak ve yapt›r›m uygulanmad›¤› gibi, aksine inan›lmaz
teflvik görmüfllerdir. ‹flte ‹slâm ad›na varl›k sürdüren tarikat›n
gerçek misyonu!

Özellikle kurban ile ilgili yap›la gelen devasa soygunlar, ge-
rek vahyen gerekse ahlâken dehflet vericidir. Kurban, ad› üze-
rinde her Müslüman’›n ya bizzat ya da bafl›nda durmak sure-
tiyle Allah ad›na kesmesi gereken fevkalâde önemli farzsal bir
ibadettir. Böylesine hassas bir ibadeti amac›ndan sapt›rtarak
paraya tahvil edip vekâlet hilesiyle yard›mla özdefllefltirmek,
Allah’› sat›n almak demektir ki, maalesef gözü dönmüfl düzen-
bazlar kasalar›n› doldurabilmek maksad›yla hem ibadetlerini
yerine getirmeye çal›flan Müslümanlar› aldatmakta, hem de fley-
tani fetvalarla ‹slâm’› sapt›rtmaktad›rlar. Kurban ibadetinin
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hükümsel amac› yard›m de¤il, Allah ad›na kurban sahibinin
do¤rudan kan ak›tmas›d›r. Onun için vekâlet vererek kurban
kestiren Müslümanlar, ister hacda ister ülkelerinde olsun kur-
banlar› asla kabul görmemekte, yanl›fl fetvalarla doland›r›lmak-
tad›rlar. Acaba Hz. ‹brahim, o¤lunu Allah’a kurban ederken,
yard›m ad›na etini yoksullara da¤›tmak maksad›yla m› tek ve
biricik ‹smail’ini bo¤azl›yordu? Bu dinsel istismardan ifltahla ya-
rarlanan Türk Hava Kurumu gibi kökten lâik kurulufllar da dev-
letin halka bask›s›yla pay›na düfleni almaktad›rlar. Oysa para-
n›n dini, namusu, helali ve ilkesi vard›r, ama materyalistler için
o bir tanr›d›r ve nereden gelirse gelsin tap›n›lmaya de¤erdir.

Herkesim her aç›dan ‹slâm’la beslenmektedir. Lâiklikmifl,
Kemalistlikmifl, ça¤dafll›km›fl veya bat›l›l›km›fl hepsi birer
oyun. 12 Eylül ve 28 fiubat darbelerinden bugüne, ‹slâm basa-
mak yap›larak krizlerden kurtulmaya çal›fl›lm›fl ve bu kozu
kontrollerinde kullanmaya devam etmifllerdir. Tüm olumsuz-
luklar› dinsel sab›r dengeledi¤i için, din olmazsa rejimin çöke-
ce¤i herkesçe bilinmektedir. Kemalist rejim, cemaatleri ve par-
tileri gerek bask› gerek ç›kar karfl›l›¤› bünyesine katarak vahyi
etkisizlefltirmifl, dolay›s›yla anti-emperyalist ve anti-oligarflik
zeminde mücadele yürütebilecek ‹slâmc› tek bir örgüt b›rak-
mayarak elimine etmifltir. Hepsi düzen içinde devletten gördü-
¤ü destekle semizlenmektedirler. Ç›karlar birleflti¤inde birlikte
hareket ediliyor, çeliflti¤inde ise haçl› bat›ya s›¤›n›l›yor.

Devlet, lâik söylemleri temelinde halk›n hiçbir talebini kar-
fl›layamad›¤›ndan dinden ve ‹slâmc› kimliklerden asla vazge-
çememektedir. Müttefiki ABD’nin Türkiye'ye biçti¤i "Il›ml› ‹s-
lâm" rolü, F.Gülen gibi etkin cemaatleri siyasi ‹slâm’a, yani fle-
riata düflman eden argümanlara yönlendirmifl, dolay›s›yla haç-
l›lar›n ç›karlar›n› gözeten dini ve siyasi söylemler egemen ol-
mufltur. Oyunu daha aç›k anlatmak gerekirse; Müslüman kim-
liklilerin devlete, devletin de onlara ihtiyaç duydu¤u, bunun
nas›l biçimlenece¤i ile ilgili yönlendirici güç Müslümanlar›n
elinde oldu¤u halde, devletin silaha baflvurmas›, geri ad›m at-
malar›na neden olmaktad›r. Devletin tek sorunu dini esasa
dayal› bir rejimin lâikli¤i ve Kemalizm’i y›kacak olmas›d›r.
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fiu bir gerçektir ki, fleriat getirece¤i düflünülen tarikatlar›n
varl›¤›ndan sürekli endifle duyan Kemalist devlet ve lâik çev-
reler, hiç bofluna kayg›lanmas›nlar. As›l kayg›lanmas› gereken-
ler vahye inanan Müslümanlard›r. Hak ve adalet taraftar› H›ris-
tiyan, Yahudi, Budist ve Atatürkçüler fleriat ister de, inan›n›z,
onlar karfl› ç›kar... Çünkü onlar, vahiysel ‹slâm’› de¤il, kendi
putperest dinlerini yaflamakta, dolay›s›yla devletin göstermelik
bask› ve yasaklar›ndan istifade ederek vurgunlara yo¤unlafl-
maktad›rlar. fieriat hâkim oldu¤unda sürdürdükleri hem o tan-
r›sal iddialar›n› hem bat›l dinlerini hem de haram kazançlar›n›
kaybedeceklerini ve en a¤›r cezalara çarpt›r›lacaklar›n› çok iyi
bilmektedirler. ‹slâm ad›na halk› sömüren bu insaniyetsizler,
din-i ‹slâm’› korkunç bir biçimde tahrip etmekte ve kötü emel-
lerine alet etmektedirler. Tek tap›nd›klar› parad›r. Oysa Allah
flöyle buyuruyor: ""SSiizzddeenn hhiiççbbiirr üüccrreett iisstteemmeeyyeennlleerree uuyyuunn,,
oonnllaarr ddoo¤¤rruu yyoollddaadd››rrllaarr.."" Yâsin. 21

Türk milletinin geçmiflteki hilafet ve cihad referanslar›, Ke-
malistler kadar Bat› için de hâlen büyük bir tehlike tafl›makta,
vahiysel ‹slâm’›n mutlaka reform edilerek Protestanlaflmas›n›
zaruri k›lmakta, bunun içinde etkili olan Fetullah Gülen gibi
itibarl› cemaat liderleri ve Tayyip Erdo¤an gibi güçlü parti li-
deriyle ittifaka gidilmektedir. Genelkurmay’›n s›k›flt›rmas› bat›-
ya yönlendirmekte, dolay›s›yla iflgalin kimli¤i ve niteli¤i de¤ifl-
mektedir. Biri dini, di¤eri de siyasi olarak emperyalist haçl›la-
r›n temsilci¤ini yapmakta ve haklar›n› korumaktad›rlar.

Gayet aç›kt›r ki, ABD'nin Büyük Ortado¤u Projesi ile böl-
gede "›l›ml› ‹slam" tasar›m›nda Türkiye'nin "aktör" olmas›n› en
iyi sa¤layan arac› Fetullah Gülen ve ABD hâkimiyetindeki Ye-
ni Dünya Düzeni’nin "Büyük Ortado¤u lejyoneri" Baflbakan
Erdo¤an’d›r. "Abant Grubu" denilen misyonun amac›;
"ABD’nin bölgedeki emperyalist ç›karlar›na ideolojik bir des-
tek sa¤lamak"’la ilgilidir!

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, AKP’nin K›z›lcahamam da ki
kamp›nda, flu kahredici aç›klamay› yapm›flt›r. "BOP içinde
ABD ile birlikte hareket ediyoruz." BOP ile Ortado¤u’nun
s›n›rlar›n› yeniden çizece¤ini söyleyen ve 80 y›ld›r s›n›rlar›m›z›
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resmen tan›mayarak sürekli bizi tehdit eden ABD, senato bi-
nas›nda konferans veren Kürtlerin da¤›tt›klar› broflürlerde ki
haritada, Trabzon, Ankara ve Antalya’n›n Kürdistan s›n›rlar›
içerisinde gösterilmesine izin vermifl, dolayl› olarak baflta Bar-
zani, Talabani ve PKK olmak üzere tüm gruplara verdi¤i des-
te¤i perçinlemifltir. BOP projesi içinde ABD ile birlikte hareket
ettiklerini itiraf etmekte hiçbir sak›nca görmeyen Abdullah
Gül, tek tek bölgedeki tüm ‹slâm ülkelerini temizlemeyi düflü-
nen ABD’nin ‹ran’a karfl› da yan›nda olacaklar›n› söyleyebil-
mifltir. Acaba s›ra Türkiye’ye gelince ne yapacaklar?!?

Vatikan ve ABD’nin Gülen’e ve okullar›na olan s›n›rs›z des-
teklerinin hedefi: Müslümanlar› cihad gerçe¤inden uzaklaflt›r-
mak, Bat›yla uzlaflt›r›p dinler kardeflli¤ini tesis ederek fleriat bi-
lincini yok etmek, ‹slam’›n befl flarttan ibaret oldu¤unu ö¤ret-
mek, ‹slâm’›n hümanist yanlar›n› önemsetmek, H›ristiyanl›¤›
meflrulaflt›r›p ‹slâm ülkelerinde egemen k›labilmek için tanr›
‹sa’n›n tekrar dünyaya inerek evreni kurtaraca¤› propaganda-
s›n› yaymak, Kur’an yerine kutsal kitaplar› olan Said Nursi’nin
flirksel risalelerini belleterek zekât, hay›r ve sadaka ad›na veri-
lecek paralarla cennetin kazan›labilinece¤ini anlatmak, dolay›-
s›yla lâik, H›ristiyan ve Yahudi karmal› ucube bir Müslüman
toplumu oluflturarak vahiysel ‹slâm’› tamamen ortadan kald›r-
makt›r. Atatürkçüler, her ne kadar kendi lehlerine mücadele
veren Gülen’e tumturakl› güvenmiyor ve varl›¤›ndan rahats›z-
l›k duyuyorlarsa da, Haçl› Bat› ona inan›yor ve kontrolü alt›n-
da emellerine hizmet ettiriyorlar.

Bir fleyi savunman›n en ucuz ve adi yolu e¤itimdir. Ö¤re-
nilmesi gereken hiçbir fleyin okullarda ö¤retilememesinin ne-
deni, Catherall’›n dedi¤i gibi: ""ÖÖ¤¤rreennmmeenniinn üüçç kkaayynnaa¤¤›› vvaarr--
dd››rr;; ççookk ggöörrmmeekk,, ççookk aacc›› ççeekkmmeekk,, ççookk ççaall››flflmmaakktt››rr.."" Haya-
t› bilmeyen, savundu¤u fleyi bilfiil tecrübe ederek yaflamam›fl
olan, hata yapman›n hile yapmaktan çok daha onurlu oldu¤u-
nu muhakeme edemeyen, kendi fikirlerine ve inanc›na sahip
ç›kmay›p kitleleri izleyen, zorbalar›n görünüflteki galibiyetleri-
ne aldanarak mücadeleden kaç›p sinen, bildiklerini veya
dinlediklerini gerçe¤in ele¤inden geçirmeyen, sorgulamay›p

66

Neden Oy Kullanm›yorum?



zaruri gözlemlemeyi yapmayan, kutsal de¤erleri ad›na ölümü-
ne savaflmaktan kaçarak dinine ve ruhuna fiyat etiketi koyan,
hakl› oldu¤u halde dimdik karfl› koymayan, inand›¤› halde
iman edemeyen, sözle davran›fl›nda tutars›zl›k gösteren, hatta
geçim s›k›nt›s› çekerek kendi haklar›n› dahi almaktan aciz olan
e¤iticilerin, önderlerin ve liderlerin ö¤rencilerine, cemaatine
ve halk›na verebilece¤i ne olabilir? Bir hiç! Ö¤rendiklerinin
karfl›l›¤›n› veremeyenlerin, ö¤rettiklerinden bir karfl›l›k bekle-
yebilmeleri mümkün müdür?

Ezbere ve Allahs›zl›¤a dayal› bir e¤itim, korkak ve inançs›z
bir e¤itici ve liderlerle hiçbir toplumun fedakârl›k yapamaya-
ca¤›, ayd›nlanamayaca¤›, kalk›namayaca¤›, geliflemeyece¤i,
güçlenemeyece¤i birlik ve beraberli¤i tesis edemeyece¤i ma-
lûmdur. Ülkemiz üniversitelerinin bilim adam› de¤il, dinsiz
adam yetifltirebilme gayretleri, taklitçi cübbelileri ço¤altm›fl ve
art›klara muhtaç etmifltir. Son derece tedirgindirler ve A tipi
benlik merkeziyetçidirler. Yarad›l›fl gerçe¤ini gerici, evrim te-
orisini ise bilimsel kabul eden fosil anlay›fllar›n üretebilecekle-
ri hiçbir fleyleri olmad›¤› gibi, ilkö¤retim seviyesinde bile de-
¤illerdir. Ne talihsizliktir ki, ayd›n bilim adamlar› olarak ‘hindi’
misali kabararak ortada dolafl›rlar. Keflifler gerçeklefltirmifl ce-
sur ve tecrübeli birçok ünlü bilim adam›n›n dine verdikleri
önem, gerçek akl›n ve bilimin ne oldu¤unu ve nas›l ulafl›labi-
lece¤ini aç›kça ortaya koymufltur.

"Derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adam› dü-
flünemiyorum. Bu durum flöyle ifade edilebilir. Dinsiz bir bili-
me inanmak imkâns›zd›r." EEiinnsstteeiinn..

"Benim tek yapt›¤›m, Allah’›n yaratt›¤›n› insanlar›n kullana-
bilece¤i hale getirmek. Bu, Allah’›n eseri, benim de¤il." GG.. WW..
CCaarrwweerr..

"Dünyan›n beni nas›l gördü¤ünü bilmiyorum. Ama ben,
kendimi, deniz kenar›nda oynayan küçük bir çocuk gibi his-
sediyorum. Uçsuz bucaks›z do¤rular denizi, bilinmez olarak
önümde dururken, flurada ve burada daha düzgün çak›l taflla-
r›n› ya da güzel midye kabuklar›n› toplamakla yetiniyorum."
NNeewwttoonn..
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"Günefl sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu y›ld›zlar›n ha-
rika sistemleri, yaln›zca ak›ll› ve güçlü bir varl›¤›n kudretiyle
sürebilir. Bu varl›k yaln›zca dünyan›n ruhunu de¤il, her fleyi
yöneten Allah’t›r." NNeewwttoonn..

"Uzun yaflam›mda ö¤rendi¤im tek fley var. Gerçeklikle k›-
yasland›¤›nda, tüm bilimimiz ilkel ve çocukça kalmaktad›r."
EEiinnsstteeiinn..

"Bildi¤im tek fley, hiçbir fley bilmedi¤imdir. Bedende ege-
men olan akl›, nas›l göremiyor, onun varl›¤›n› eserlerinden an-
l›yorsak, görülmeyen Yüce Allah’› da eserlerinden keflfedebili-
riz." SSookkrraatt..

"‹nsan eliyle uzayda uçmak flafl›rt›c› bir baflar› ama uzay,
kap›lar›n›n çok az bir k›sm›n› insanlara aç›yor. Bu delikten ev-
renin genifl esrar›na bakmak, Yarat›c›ya olan kesin inanc›m›z›
onayl›yor. Evreni var eden üstün bir Etkin Akl› tan›mayan bir
bilim adam›n› ve geliflen bilimi reddeden bir din adam›n› an-
lamakta güçlük çekiyorum." WW.. BBrraauunn..

"Do¤ay› ne kadar çok incelersem, Yarat›c›’n›n eserleri kar-
fl›s›nda inanc›m o kadar çok art›yor. Bilim insan› Allah’a götü-
rür." PPaasstteeuurr..

"Bilimle ciddi flekilde u¤raflan herkes, tabiat kanunlar›nda
bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun oldu¤una ikna
olur. Bu yüzden bilimle u¤raflmak, insan› dine götürür." EEiinnss--
tteeiinn..

"Hangi sahada olursa olsun, bilimle ciddi flekilde ilgilenen
herkes, bilim mabedinin kap›s›ndaki flu yaz›y› okuyacakt›r.
"‹man et". ‹man, bilim adamlar›n›n vazgeçemeyece¤i bir vas›f-
t›r." MMaaxx PPllaanncckk..

"Din duygusu ne zaman kaybolsa, bilim, ilham› olmayan
bir deneycili¤e dönüyor." EEiinnsstteeiinn..

"Ancak Allah’a inand›¤›m zaman yaflad›¤›m› anlad›m." TToollss--
ttooyy..

Dinsiz bir bilimin olamayaca¤› gerçe¤i karfl›s›nda, lâik te-
mele göre kurulan üniversiteler, yasalar ve verilen e¤itimlerle
arzulanan hedef; keflifler gerçeklefltirecek bilim adam› ya da
hak ve adaletle devlet yönetecek idareciler yetifltirmek de¤il,
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dine gerekseme kalmayacak ateist say›s›n› ço¤altmakt›r. Ünlü
ateist ve mason düflünür, hümanist Ernest Renan'›n flu sözleri
dikkat çekicidir: ““AAnnccaakk hhaallkk oolluummlluu bbiilliimm vvee aakk››ll iillee ee¤¤iittii--
lliirrssee,, aayydd››nnllaatt››ll››rrssaa,, ddiinnlleerriinn bbooflfl iinnaannççllaarr›› kkeennddii kkeennddiinnee
yy››kk››ll››rr””

Vahiysel dini yeryüzünden tamamen kald›rmak amac›yla
temelleflen düzenler, hükmettikleri toplumlarda kargaflalar›,
bölünmeleri, infialleri, huzursuzluklar›, kutuplaflmalar› ve ça-
t›flmalar› tetiklemektedir. Bu sebeple günümüzdeki lâik e¤itim,
Wendell Philips’in dedi¤i gibi, ""YYeenniillggii,, ee¤¤iittiimmddeenn bbaaflflkkaa bbiirr
flfleeyy ddee¤¤iillddiirr..""
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GGeçmiflte feodal, faflist ve komünist olarak elefltirdikleri
düzenlerden farks›z olan günümüz rejimleri, sadece

halk›n kat›l›m› gibi bir hileyle ve biçtikleri kal›plara uygun
adaylarla cumhuriyet, özgürlük ve demokrasi tiyatrosunu oy-
namaktad›rlar. Hâlbuki insan› egemen k›lan günümüz rasyo-
nalist düzenlerle ‘yönetici-tanr›’ say›s› ço¤alt›lm›fl, vekiller ara-
c›l›¤›yla halk›n sesi k›s›lmaya çal›fl›larak sömürü ve despotizm
legalleflmifltir. Hükümete ve resmi ideolojiye ba¤l› kimseler ve
bürokratlar hukukun üstünde say›lmakta, halk gerek bedenen
gerekse ahlâken devletin oligarflik merhametine terk edilmek-
tedir. Adaleti y›kan güçlüler ve zay›flar ay›r›m› yarg›çlar› da et-
kilemekte, gerekti¤inde mahkemelere bask› yap›larak ve ka-
nunlar hiçe say›larak hukuk paçavraya çevrilmekte, yarg›çlar›n
itibar› ve güvenirlili¤i zedelenmektedir. Bat› entegrasyonlu
amans›z dönüflüm öyle ürkütücü çözülmelere ve sapmalara
neden olmufltur ki, fler odaklar›n etkinli¤i her alanda varl›k
göstermifl, hak ve adaletin önüne setler çekilerek zulüm ça¤-
dafllaflt›r›lm›flt›r. Onurun ve namusun tamamen bitirilip tüketil-
di¤i dünyam›zda materyalist güç ve menfaat, cezp edici ve u¤-
runda mücadeleye tek de¤er olarak itibar görmekte, dolay›s›y-
la insanlar›n nerdeyse tamam› menfaat imparatorlu¤unun mer-
hametsiz üyeleri olmaktan gururlanmaktad›rlar. Kötülüklere
kay›ts›zl›k hoflgörüyle özdefllefltirildi, yi¤itçe yap›lan karfl› du-
rufllar ise teröristlikle damgaland›. Hesap peflinde koflan kola-
ya kaç›c› uzlaflmac›lar, sürekli flahsi ç›karlar›n›n sonucunu gö-
zettiler. Halbuki kendini hakka adam›fl kimseler, hiçbir zaman
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sonuçlar› önemsemeyerek sadece adaletin hakim olmas›na he-
deflendiler. Unutulmamal›d›r ki dünyada zulmeden barbarlar›n
görünüflteki üstünlüklerinden çekinip flartlar› göz önünde bu-
lundurarak tedbir hesaplar› yap›lmas›, sonucun çok miktarda
kan verilmesine de¤ip de¤meyece¤i tart›flmalar›nda bulunul-
mas›, zihinlerde kuflku do¤uran lanetli bir fleytan vesvesesidir.
Oysa tarih incelendi¤inde; geçmiflte yetkisiz, güçsüz ve köle
oldu¤u söylenen toplumlar›n gerçekte tam aksi, ba¤›ms›z bir
hak ve adalet ad›na ölümüne mücadele ettikleri, kendileri ve
haklar› ad›na iktidarlar› kökten sarsarak cayd›r›c› yapt›r›mlara
sahip olduklar› bilinmektedir.

Ne ac›d›r ki erdemli¤i y›pratan günümüz politikac›lar, ilahi-
yatç›lar ve güdümündeki ayd›nlar (!), kutsal olan siyaset kuru-
munu paçavraya çevirerek de¤erini yitirtmifl, alçalt›c› politika-
lar›yla maddi bir yap›ya dönüfltürmüfllerdir. Dolay›s›yla dünya-
n›n rengi de¤iflti ve tümüyle faziletten yoksun hale gelerek iyi-
li¤in tortular› kald›. Bu yüzden politikac›lar, ayd›nlar ve ilahi-
yatç›lar, t›pk› h›rs›zlar gibidir. H›rs›z para çalar, onlar ise umut-
lar›, vahyi, namusu, erdemli¤i, hakk› ve adaleti çalarlar.

Büyüklükten, özgürlükten, güçten, ba¤›ms›zl›ktan ve ege-
menlikten bahsederek sözüm ona baflar›lar›yla övünen hükü-
metlerin durumunu, rüyas›nda kendini dar› ambar›nda görüp
karn›n› doyuran aç tavuklara benzetiyorum. Bunlar kendi hal-
k›na karfl› despot ve sömürgeci, yabanc›lara karfl› ise tavizkâr,
uzlaflmac›, ürkek ve boyun e¤icidirler. Hayal âleminde yafla-
maya ve itilip kak›lmaya öyle al›flm›fllard›r ki, tahammül edile-
bilmesi mümkün olmayan zilletsel gerçekleri yaflayan ve top-
luma yaflatan sanki kendileri de¤illermifl bir piflkinlik içinde
böbürlenerek baflar›lar›ndan bahsederler. T›pk› sinik bir kim-
senin d›flar›da horlanarak yenilip ve çeflitli hakaretlere maruz
kald›ktan sonra evine gelerek, efl ve çocuklar›n›n üstünde bas-
k› ve fliddet uygulamak suretiyle afla¤›lanm›fll›ktan kurtulma-
n›n tatminini yaflamas› ve bununla da yetinmeyip, kendince
sayg›nl›¤a kavuflmufl olman›n komplekssel mutlulu¤unu ya-
k›nlar›na anlatarak güçlü bir izlenim vermesi gibi.

Tilki gibi yabanc› düflmanlar›n›n art›¤›yla beslenmeyi,
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dokunulmamas› ve tart›fl›lmamas› gereken de¤erleri peflkefl
çekmek suretiyle aralar›na girmeyi övünç ve zafer kayna¤› ya-
pabilecek kadar kör, sa¤›r ve dilsiz olan menfaatperest politi-
kac› ve yandafllar›n› anl›yorum da, haklar› gasp edilerek sürek-
li sömürülen halk› anlayam›yorum. Nas›l oluyor da onlara ka-
nabiliyorlar? Yoksa topyekûn bir lanetle mi karfl› karfl›yalar?
Hâlbuki güçlü, egemen ve ba¤›ms›z olduklar›n› söyleyenlerin
aslan olup da yabanc›lar› kendi art›¤› ile beslemeleri, ilkeleri-
ni kabul ettirerek boyunduru¤u alt›na almalar› gerekmez mi?
Diz üstü yaflamaktansa ayakta ölmenin flerefini idrak edeme-
mifl sofistike liderlerin yönetti¤i toplumlar, afla¤›lanmay› hak
edenlerdir. Bu, öylesi bir afla¤›l›k kompleksin kaç›n›lamaz bir
ürünüdür ki, t›pk› ölümcül bir virüs gibi sizi bir sard› m›, o al-
çakl›ktan bir daha kurtulabilmeniz mümkün olamaz. ‹flte bun-
dan dolay›d›r ki karmafl›kl›ktan ve korkakl›ktan kurtulup sab›r,
cesur ve metanetle kararlar alamamakta, yaln›z kalma, d›fllan-
ma, kaybetme, yoksullaflma, hapsedilme, öldürülme veya iflgal
edilme endiflesiyle uzlaflma ve iflbirli¤i ad›na berbat politikalar
gütmektedirler. Hâlbuki tafl›d›klar› sorumluluklar› gere¤i ya
adam gibi var olmal› ya da flerefleriyle ölmelidirler. ""ÖÖll vveeyyaa
ooll!! ‹‹flflttee bbuunnuu bbiillmmiiyyoorrssaann zzaavvaallll›› bbiirr mmiissaaffiirrssiinn kkaarraannll››kk
yyeerryyüüzzüünnddee.."" Goethe.

Neden korkuyorlar? Sonsuza kadar yaflayacaklar›n› m› san›-
yorlar? Her an gelebilen ölüm; sarp ve sa¤lam kalelerde, etraf-
lar›n› çevreledikleri ordular›n›n ortas›nda, rahat ve emniyetli
yataklar›nda dahi kendilerini fethetmiyor mu? Bugüne kadar
hangi korka¤›n bir keflfi, baflar›s›, ilmi, zaferi ve kahramanl›¤›
iktidar olmufltur? Lideri lider, kâflifi kâflif, dini din, ulusu da
ulus yapan cesaret, kararl›l›k ve inançt›r. Bu fazilete sahip kim-
seler dünyaya hükmetmifl, bulufllar gerçeklefltirmifl ve lây›k ol-
duklar› yüceli¤e ulaflm›fllard›r. Bu liderler, baflar›lar›n›, zaferle-
rini ve kahramanl›klar›n› günümüz sahtekârlar› gibi yalanla,
taklitçilikle, korkakl›kla, h›rs›zl›kla, pazarl›kla ve ihanetlerle
de¤il, vücutlar›na saplanan oklarla, süngülerle, k›l›ç darbele-
riyle, mermilerle ac› çekerek, iflkenceler görerek, felâketler ya-
flayarak, ölümü, zindan› veya idam› fleref addederek cesaretle
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elde etmifllerdir. Kaçmam›fllar kovalam›fllar, satmam›fllar fethet-
mifller, korkmam›fllar savaflm›fllar, susmam›fllar hayk›rm›fllar,
sömürmemifller yard›m etmifller, karfl›lar›ndakinin gücü ve sa-
y›s› ne olursa olsun hak ve adalet ad›na dimdik durmufllard›r.
Hayatta öyle de¤erler vard›r ki her neye mal olursa olsun asla
dokunulmamal›d›r. Cesur olmayan bir insan, ne deha ne bilge
ne kahraman ne de lider olabilir. Her alça¤a karfl›l›k bir kah-
raman, her bencil politikac›ya karfl›l›k kendini adam›fl siyasi li-
derleri olmayan toplumlar, hor ve hakir kalmaya ve de yenil-
meye mecburdurlar. ""YYeenniilleeccee¤¤iinnddeenn kkoorrkkaann,, ddaaiimmaa yyeennii--
ll ii rr.."" Y›ld›r›m Beyaz›t.

Tarihi bir inceleyin de, bugün tanr›sallaflt›rd›¤›n›z liderlerin
nas›l birer hiç olduklar›n› görün. Dünya var oldu¤undan beri
gelmifl geçmifl pek çok kahraman ve muhteflem liderlerden bi-
ri olan ünlü ‹slâm komutan› Tar›k Bin Ziyad’a bir bakal›m.

Tar›k Bin Ziyad, Kuzey Afrika ülkelerinden Fas’ta ki Berbe-
riler kavminden olup, bir kölenin o¤luydu. Ad› bir bo¤aza (Ce-
belitar›k) ve da¤a (Tar›k Da¤›) verilen Bin Ziyad, dokuz bin ki-
flilik ordusuyla Cebelitar›k bo¤az›n› geçerek bugünkü ‹spanya
topraklar›na girmifl ve 800 y›l sürecek Endülüs ‹slâm devleti-
nin temellerini atm›flt›. Dokuz bin kiflilik ordusunu gemilerle
Güney ‹spanya sahillerine ç›karan Tar›k Bin Ziyad, karfl›s›nda
100 bin kiflilik düflman ordusu Gotlara karfl› savaflacakt›. O dö-
nemlerde, o bölgede kökenleri Cermen ›rk›na dayanan, Bat›
Roma ‹mparatorlu¤u’nu y›karak Roma’y› ya¤malayan Bat› Got-
lar (Vizigotlar) adl› barbar bir krall›k hüküm sürmekteydi. Bu-
gün ki ABD ve ‹srail gibi! Bunlar herkese zulmetmekteydi.

Tar›k Bin Ziyad, düflman askerlerinin gücü ve say›sal çok-
lu¤u karfl›s›nda askerlerinin korkup geri çekilebilir endiflesiyle
tüm gemilerini yakt›. Düflman hem çok güçlü, hem çok kala-
bal›k, hem de her türlü lojistik ve askeri deste¤i alabilecekleri
kendi topraklar›ndayd›.

Tar›k, askerlerine flöyle seslendi:
""AAsskkeerrlleerriimm!! GGöörrüüyyoorrssuunnuuzz kkii,, aarrkkaann››zz ddeenniizz,, öönnüünnüüzz

ddüüflflmmaann vvee kkaaççaaccaakk hhiiççbbiirr yyeerriinniizz yyookk.. AArrtt››kk bbiizziimm iiççiinn
ggeerrii ddöönnüüflfl yyookkttuurr.. DDiirreennmmeekktteenn bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr flflaannss››nn››zz
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yyookk.. CCaann››nn››zz›› kk››ll››ççllaarr››nn››zzllaa kkuurrttaarrmmaakkttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy
yyaappaammaazzss››nn››zz.. VVaallllaahhii ssaabb››rr vvee sseebbaattttaann bbaaflflkkaa yyaappaaccaa¤¤››--
nn››zz bbiirr flfleeyy ddee yyookk.. VVeekkiill vvee ddeesstteekk oollaarraakk AAllllaahh ssiizzee yyeetteerr..
YYiinnee iiyyii bbiilliinniizz kkii,, ee¤¤eerr flfluu zzoorrlluukkllaarraa bbiirraazz ssaabbrreeddeerrsseenniizz
ddaahhaa mmüürreeffffeehh bbiirr hhaayyaattaa kkaavvuuflfluurrssuunnuuzz.. EEnn uuccuuzz mmaall››nn
ccaann oolldduu¤¤uu bbuu ppaazzaarraa ssaaddeeccee ssiizzii ssüürrmmüüyyoorr,, öönnccee bbiizzzzaatt
kkeennddii ccaann››mmddaann bbaaflflll››yyoorruumm.. BBeenn ddüüflflmmaannaa hhüüccuumm eeddii--
yyoorruumm,, ssiizzddee aarrkkaammddaann ggeelliipp ssaalldd››rr››nn.. BBeenn ööllüürrsseemm,, zzaa--
ffeerree uullaaflflaannaa yyaa ddaa flfleehhiitt oollaannaa ddeekk ssaavvaaflfl››nn..""

Savafl›n sekizinci günü Tar›k’›n ordusu sürekli tazelenen Vi-
zigotlar karfl›s›nda yorulmaya ve geri çekilmeye bafllad›. Bu-
nun üzerine Tar›k tekrar askerlerine:

"Kahramanlar, nereye gidiyorsunuz? Gaflete kap›l›p nereye
kaçmay› düflünüyorsunuz? fiehitlikten daha üstün bir fleref ve
izzet var m›? Unuttunuz mu önünüz düflman arkan›z denizdir:
Bana bak›n›z ve ben ne yaparsam sizde onu yap›n›z." diyerek,
düflmana at›ld›. Kendisine barbar sanca¤›n› hedef ald›. Sanca-
¤›n yan›ndaki, k›ymetli tafllarla süslü taht›nda rahat ve zaferin-
den emin bir flekilde oturan Vizigot kral› Rodrik’i karfl›s›nda
bulan Tar›k, derhal hasm› olan kral› öldürdü. Bunun etkisiyle
Vizigot ordusu da¤›ld›. Tar›k, düflman›n› kovalayarak Vizigot-
lar›n baflkenti olan Toledo kentini alarak, 350 y›ll›k barbar Got
hâkimiyetini y›kt›. Bundan sonra 800 y›l sürecek olan muhte-
flem ‹slâm uygarl›¤› dönemi bafllad›, H›ristiyan, Yahudi ve di-
¤erleri huzur, bar›fl ve adalet içinde yaflad›.

Bu iman ve idealle savaflarak Endülüs’ü (‹spanya) fetheden
Müslümanlar›n orada tesis ettikleri medeniyeti Frans›z sosyo-
log Le Bon flöyle de¤erlendirmektedir: "Müslümanlar Endü-
lüs’e büyük bir medeniyet mesaj› ile girdiler. En az bir as›r ölü
araziyi verimli hale getirmek, harabe haldeki flehirleri imar et-
mek, görkemli binalar yapmak ve ticareti gelifltirmek için u¤-
rafl›p durdular. Bunu baflard›ktan sonra da ilmî ve edebî çal›fl-
malara, Yunanca ve Latince eserlerin tercümesine ve uzun za-
man Avrupa’da kültürün kayna¤› ve befli¤i olacak olan üniver-
sitelerin inflas›na yöneldiler. Birkaç as›r zarf›nda ‹spanya’y›
ekonomik ve kültürel yönden gelifltirmeyi baflard›lar. Onu
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bütün Avrupal› milletlerin çok ilerisinde bir medeniyet seviye-
sine ulaflt›rd›lar. Cemiyetin ahlâki karakterleri üzerinde de son
derece müessir oldular. Onlara insanl›¤›n ve milletlerin görebi-
lece¤i en k›ymetli müsamaha anlay›fl› ile muamele ettiler. Bu
yüce müsamahadan baflka, örnek bir davran›flla zay›flara ac›-
yor, ma¤luplara flefkatle muamele ediyor ve onlar›n problem-
leriyle yak›ndan ilgileniyorlard›." Ya günümüzün tap›n›lan Ba-
t› medeniyeti?

Bat›l›lar ne yapt›? Geçmiflteki canavarl›klar›n›n ayn›s›n›
Müslüman Irak’› iflgal edip herkesi katlettikten, ›rzlar›na geçtik-
ten, iflkenceler yapt›ktan ve her yeri ya¤malay›p darmada¤›n
edip paha biçilmez tarihi eserleri y›kt›ktan ve halk› birbirine
düflürecek mezhep çat›flmas› ç›kararak iç savafl› bafllatt›ktan
sonra geri çekilmeye bafllad›. fiu bilinmelidir ki, gerçekte iman
etmifl her Müslüman, hunhar haçl› ABD, ‹ngiltere, ‹srail ve Av-
rupa’y› fethederek, toplumlar›na hak ve adaleti getirebilecek
güç, cesaret ve merhamettedir. Fiziki gücün ve düflman say›s›-
n›n hiçbir önemi yoktur. ‹nanç ve iman› üreten ruhsal kuvve-
tin ma¤lup edilemez kudreti vard›r. Yeter ki tafl›d›¤›m›z Müslü-
manl›k flerefinin iktidarsal k›ymetini bilerek tav›r alabilelim ve
bizi sömüren ç›karc› hainlere f›rsat tan›mayal›m. Ancak Allah,
ayetlerini materyal karfl›l›¤› pazarlayanlara o muhteflem zafer-
leri nasip etmemekte, domuz pisli¤ine bulaflm›fl ayaklara ka-
patt›rarak hor ve hakir b›rakmaktad›r.

EEyy TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann vvee ddii¤¤eerrlleerrii!! Hangi medeniyetin ve
flerefli bir dinin üyesi oldu¤unuza bir bak›n. Hangi topluma li-
derlik yapt›¤›n›z› bir sorgulay›n. Hiçbir medeniyetle k›yaslana-
mayacak, diyalog kurulamayacak, uzlaflt›r›lamayacak, ittifak
yapt›r›lamayacak, denk tutulamayacak ve tart›flt›r›lamayacak
‹slâm medeniyetini, barbar bat› medeniyetine peflkefl çekip
asimile etmeye kalk›flmay›n. Belki sizler, komplekslerinizden
ve zay›fl›klar›n›zdan dolay› ‹slâm medeniyetinden utanabilir,
ça¤d›fl› görebilir veya güçsüz zannedebilirsiniz, ama Müslü-
man milletiniz onunla övünüyor. Çünkü o, Hak’k›n, adaletin,
gücün, zaferin, mücadelenin, kalk›nman›n ve bar›fl›n ad›d›r,
merhamet saçar ve her kim olursa olsun onu ba¤r›na basarak
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sorunlar›n› giderir. Tarihinizi inceleyin ki bugün önlerinde diz
çöküp yalvar›p yakard›klar›n›z›n geçmiflte nas›l hegemonyala-
r›n›z alt›nda oldu¤unu, halklar›na nas›l zulmetti¤ini ve ‹slâm
medeniyetiyle nas›l huzura, güvene ve adalete kavufltuklar›n›
ö¤renin. Geçmiflteki zalim Bat›n›n bugünde ac›mas›z oldu¤u-
nu zihninize ve kalbinize kaz›y›n ki, sözlerine ve sabun köpü-
¤ünden farks›z güçlerine aldan›p, ne milletinize ne de ‹slâm
toplumlar›na fiyat etiketi koyarak inançlara, umutlara ve yar›n-
lara k›ymay›n. Ancak "Tarihi tarihçilere b›rakal›m, biz iflimize
bakal›m" derseniz, size söyleyebilecek ne bir sözüm ne de bir
nasihatim olur. O zaman siz, kökü olmay›p ayakta zorla dur-
maya çal›flan pis bir a¤açtan farks›zs›n›zd›r. Tarih öyle bir tec-
rübedir ki, ne politize olmufl ezberci tarihçilere, ne de para ve
övgüden baflka bir alternatif düflünmeyen günlükçü politikac›-
lara b›rak›lmayacak kadar önemli, hayati ve eflsizdir. Yarat›c›-
n›n ayetlerde sürekli geçmiflten bahsetmesi, geçmiflin gelecek
ad›na ne denli önemli bir yol haritas› oldu¤una iflaret etmesin-
dendir.

Para ve güçsüzlük endiflesiyle asla düflman›n›z› dost edin-
meyin. Çünkü fleytanla iflbirli¤i yapman›n ilk kural›, yapma-
makt›r. fieytanla yatan bakire kalkamaz! Kendinizi mahvedece-
¤iniz gibi sizlere inan›p güvenen halk›n›z› da helak edeceksi-
niz. Dünyaya hükmeden geçmifl devletleri, halifelikleri, sultan-
l›klar›, krall›klar› ve imparatorluklar› zahmet edip araflt›rd›¤›-
n›zda, kurulufllar›nda yapayaln›z bir avuç insan olduklar›n›,
karfl›lar›nda devasa güçlerle savaflarak nas›l zaferler kazand›¤›-
n› ö¤reneceksin. Onlar›n, kendilerine her an ihanet edebilecek
müttefikleri de¤il, birlik ve beraberli¤i önemsediklerini, böyle-
ce nas›l ölümüne meydan okuduklar›n› anlayacaks›n›z. Riya-
kârl›¤›n en büyük alçakl›k oldu¤unu, inançs›z, imans›z ve ce-
saretsiz bir gücün ve zaferin asla var olamayaca¤›n› mutlaka
belleyin. Onlar, sizler gibi etraflar›na etten duvar ördürerek
saklan›p ölümden korkmad›, paraya de¤il onursal zaferlere
odakland›, nas›l olsa galibiyetin akabinde mükâfat olarak ha-
zinelere kavuflacaklar›n› bildi, yabanc›lara alçakgönüllü davra-
n›p insanlar›na celâllenmedi, düflmanlar›n›n u¤ultular›na de¤il
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milletinin arzu ve isteklerine kulak verdi, halk›yla aralar›na set
çekmeyip bütünlük içinde her fleylerini paylaflt›, mücadeleyi
ve savafl› saltanat sürdükleri güvenli koltuklar›ndan de¤il, as-
kerleriyle birlikte ayn› siper de savaflarak ve ayn› ak›beti yafla-
yarak güven verdiler. Savafl karar› verenler, bizzat cephede sa-
vaflmak zorundad›rlar. Günümüz demokratik düzenlerinin
sahtekâr ganimet avc›lar› ise, savafla gönderdikleri askerlerinin
bafl›nda yer almad›klar› gibi, parlak geliflmeleri sahiplenmek-
ten de utanm›yorlar. Çünkü h›rs›zd›rlar.

Say›n Erdo¤an ve di¤erleri! Bush’u, Putin’i, Blair’i, Sharon’u
ve di¤er haydutlar› de¤il, medeniyetindeki adalet sahibi müte-
vazı kahramanlar› ve önderleri örnek al›n. Ancak onlar gibi bir
iman›n›z, cesaretiniz, kararl›l›¤›n›z ve verilecek bir can›n›z yok
ise, derhal oturdu¤unuz koltuktan istifa edin. Çünkü sizler, ta-
rihi adalet ve zaferlerle dolu bu milleti ve dinini temsil etme-
ye lây›k de¤ilsiniz. Lây›k olmad›¤›n›z için alçalt›c› politikalarla
övünebiliyor ve manda alt›nda yaflamay› bir baflar› sayabiliyor-
sunuz. Hem vahiysel hem f›tratsal hem de kültürel düflman
olan medeniyetleri tek çat› alt›nda birlefltiremezsiniz. Mutlaka
biri, di¤erinin egemenli¤i alt›na girmek, dolay›s›yla elimine ol-
mak zorundad›r. Soruyorum size: ABD ile El Kaide veya T.C
ile PKK aras›nda ittifak sa¤layabilir misiniz? Öyleyse siz, yara-
t›c› olan Allah’tan çok daha iyi mi biliyorsunuz ki, kendinizi
yarat›c›n›n yerine koyarak Müslüman Türkiye milletinin helak
olmas›na sebep verebilecek ihanetsel iflbirliklerine kalk›fl›yor-
sunuz? Tarihte yaflanan ac› tecrübeler de mi yalan?

""EEyy iimmaann eeddeennlleerr!! YYaahhuuddiilleerrii vvee HH››rriissttiiyyaannllaarr›› ddoosstt
eeddiinnmmeeyyiinn.. ZZiirraa oonnllaarr bbiirrbbiirriinniinn ddoossttuudduurrllaarr.. ‹‹ççiinniizzddeenn
oonnllaarr›› ddoosstt ttuuttaannllaarr,, oonnllaarrddaanndd››rr.. fifiüüpphheessiizz AAllllaahh,, zzaalliimm--
lleerr ttoopplluulluu¤¤uunnaa yyooll ggöösstteerrmmeezz.."" Maide. 51

‹flte bundan dolay› hiç kimseye oy vermiyor, içinde siyase-
tin olmad›¤› politikaya girmiyor, korkakl›¤›, e¤ilmeyi, ihaneti
ve alçalm›fll›¤› asla hazmedemiyorum. Çünkü ben bir Müslü-
man›m. Kutsal siyasetin egemen olabilmesi için, her onur sa-
hibinin mücadelesi kaç›n›lmazd›r. Tüm dünyay› ayaklar›m›n
alt›na serseler, yinede haydut bat›n›n karfl›s›nda e¤ilmem ve
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barbarlar›n egemenli¤indeki esaretsel bir ittifak› ve diyalogu
de¤il tart›flmak, teklif edilmesine dahi f›rsat tan›mam. Çünkü
onlar, dün Müslümanlara zulmederek mübarek kanlar›n› ak›t-
t›klar› gibi, bugün de ak›t›yorlar yar›n da ak›tacaklard›r. Dün
baflaramad›klar› gibi, bugün de baflaramayacaklar, yar›n da!
Çünkü flehit kan› mukaddestir, ahirette dahi sorgulanmay›p
do¤rudan cennetle müjdelenmifllerdir. (Al-i ‹mran 126 -127)
Bu sebeple, milyonlarca Müslüman, flehit olabilmek için sab›r-
s›zl›kla s›ralar›n› beklemektedirler. ‹nsanlar do¤arken kanlar
içinde do¤ar, kanlar içinde ölürler, dolay›s›yla kans›z insan ölü
insand›r ve hiçbir canl›, tafl›d›¤› kan› sahibine hediye etmekten
çekinmemeli, bilakis yar›flmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki haçl›la-
r›n can› çok k›ymetli, korkular› ise ölümcüldür.

Gayr-i meflru iliflkilerden büyük menfaat bekleyen bat› yan-
dafl› sermaye gruplar›, bas›n kurulufllar›, yazarlar, sivil toplum
örgütleri ve cemaatlerin sevinçleri kursaklar›nda kalacak ve
kaçacak yer dahi bulamayacaklard›r. Çünkü bu, Yarat›c›n›n va-
adidir, böylesi haram üzere infla edilmifl ve yanl›fl limana de-
mir atm›fl birlikteliklerin dehflet sonuçlar›, hem Kur’an’da hem
de tarih sayfalar›n da s›cakl›¤›n› muhafaza etmektedir. Allah’›n
böylesi bir laneti ve azab›yla milletimizi karfl› karfl›ya b›rakan
politikac›lar, lütfen ayd›nl›k zannettikleri karanl›klardan ötme-
sinler. ""ÖÖyyllee hhoorroozzllaarr vvaarrdd››rr kkii,, ööttttüükklleerrii iiççiinn ggüünneeflfliinn
ddoo¤¤dduu¤¤uunnuu ssaann››rrllaarr.."" H.Dunant

Tafl›d›¤› Müslümanl›k gibi flerefli bir de¤erden utanarak, H›-
ristiyansal modern yaflam› ilke ve Bat›yla ittifak› güç, fleref, üs-
tünlük, özgürlük, uygarl›k, geliflmifllik, kurtulufl, kalk›nm›fll›k,
ayd›nl›k ve ayr›cal›k gören bat›l ça¤dafllara, Hz. Ömer’in fleri-
at›yla cevap verece¤im. Devlet ve toplum nas›l hak ve adalet-
le yönetilir?

Eflsiz ‹slâm adalet anlay›fl›yla hareket eden Hz. Ömer, öyle-
sine önemli bir devlet adam› ve adalet sahibiydi ki, halk›na ol-
du¤u kadar komflular›na, hatta düflmanlar›na karfl›da ayn› has-
sasiyeti korur, onlar›n hak ve hukuklar› hakk›nda Allah’a vere-
ce¤i hesab›n kendisine yükledi¤i a¤›r mesuliyeti tafl›rd›. O,
hikmetin bafl› Allah korkusudur, insanl›¤›n ölçüsü Allah’a ve
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O’nun kanunlar›na olan ba¤l›l›ktad›r ilkesiyle hareket ederek
benli¤ini sürekli hapsederdi.

Hz. Ömer, halk›na zulmeden ‹ran, Irak, Suriye ve M›s›r top-
raklar›n› ‹slâm ülkesine katarak hakk› ve adaleti getirdi. Ku-
düs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, ‹skenderiye onun za-
man›nda fethedildi, Basra, Küfe ve Musul gibi büyük flehirleri
kurdu. Yard›ma muhtaç herkese maafl ba¤lad›. Devlet idaresin-
de önemli yenilikler yaparak, idari, adli, mali ve askeri teflki-
latlar› kurdu. Hak ve adaletin tesis edilebilmesi ve dünyada hâ-
kim olabilmesi için, flehit olana kadar mücadele etti. Birçok ül-
keyi fethederek idaresi alt›na almas›na ra¤men, yamal› gömlek
giyer, dul, yetim ve yafll› kimselerin evine s›rt›nda su, un ve di-
¤er ihtiyaçlar›n› tafl›r, tafllar›n üstünde yat›p uyur, develeri ken-
di elliyle kafla¤›lay›p temizlerdi. Gece gündüz dolaflarak ihti-
yaç sahiplerine bizzat kendi hizmet eder, en yoksulun giydi¤i
ve yedi¤ini giyip yiyerek haks›zl›k yapmaktan çok korkard›.

Bir gün, Hz. Ömer, eflinin üstünde farkl› bir elbise görür.
Efline, "Elbiseni yeni mi ald›n" diye sorar. Efli de, "Evet, ya
Emir-ül müminin, bana verdi¤in harçl›klar› biriktirerek ald›m"
deyince, Hz. Ömer," O zaman hazineye söyleyeyim de maafl›-
m› k›ss›nlar, demek ki fazla maafl al›yorum" der. Çünkü o, ger-
çek bir devlet baflkan›yd› ve halk›na karfl› tafl›d›¤› a¤›r sorum-
luluktan dolay› tek bir bireyin bile yoksullu¤u ona yetiyordu.
Günümüzdekiler gibi saltanat içinde yaflay›p halk›n›n sürün-
mesini yukar›dan seyretmiyor, ya da tokken att›¤› nutuklarla
açlara flov yapm›yordu. O günkü Romal›, ‹ranl› ve di¤er ülke
krallar› Hz. Ömer’ in yaflay›fl tarz›na hayret ederlerdi. Halifeli-
¤i süresince geceleri sokak sokak dolafl›p herkesin flikâyetini
dinler, halk›n dertlerine çözüm getirmeye çal›fl›rd›. Çok güzel
konuflur ve hikmetli sözler söylerdi. Mert ve do¤ru sözlü olan-
lar› sever, dalkavuklardan nefret eder, kendini tenkit edenlere
gücenmezdi. Bununla ilgili mükemmel sözü: ""BBeenniimm iiççiinn iinn--
ssaannllaarr››nn eenn sseevviimmlliissii,, bbaannaa hhaattaallaarr››mm›› hheeddiiyyee eeddeennddiirr.."" Ya
da¤lar› yaratm›flças›na böbürlenerek dolaflan ve olmayan bafla-
r›lar›yla gururlanan, ya da yabanc›lar›n karfl›s›nda "Yarat›lan› hofl
görürüz yaratandan ötürü" diyerek e¤ilen, kendi insanlar›na
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ise diklenen sefil ve çirkin politikac›lara ne demeli? Sürekli
farkl› k›l›klara bürünen politikac›lar gerçekte kimdirler? fieytan
m›, tanr› m›?

Hz. Ömer, halka hitap etti¤i bir gün, e¤er yanl›fl ifller yapar-
sa, kendisine nas›l tepki vereceklerini sormufltu. Halktan biri
hemen aya¤a kalkarak, "Seni k›l›c›m›zla do¤rulturuz" dedi. Bu-
nun üzerine Hz. Ömer, adam›n cesaretini s›namak için, "Benim
hakk›mda böyle konuflmaya nas›l cüret ediyorsun" diye sorun-
ca, adam, gözünü k›rpmadan, "Evet, bu sözleri senin hakk›n-
da söylüyorum" demesine pek sevinmiflti. Bunun üzerine elle-
rini açarak, "Allah’a flükürler olsun ki yanl›fl yola sapacak olur-
sam, halk›m›n içinde beni k›l›c›yla do¤rultacak dostlar›m var"
diye hamd etti.

Özgür ve demokrat dünyam›z›n despot derebeyi idarecile-
ri ise, b›rak›n elefltirmeyi, yanlar›na dahi yaklaflt›rm›yor, hele
birde flikâyete benzer bir hak aray›fl›nda bulunulacak olunur-
sa, an›nda yaka-paça götürülüp dövülerek solu¤u ya nezaret-
te ya da hapishanede al›yor. Hele resmi bir kurumda ya da hü-
kümete yak›n yaltakç› bir özel sektörde görevli ise, derhal ifli-
ne son verilip aç-susuz soka¤a at›l›yor. Nede olsa onlar ça¤-
dafl, geçmifltekiler ise ça¤d›fl›! Seçimlerde bir günlü¤üne s›vaz-
lanan s›rtlar, seçimlerden sonra befl y›l coplan›r. Bütün bunla-
ra ra¤men insanlarda oy vermeye devam eder. Sorun, benlik-
lerin yüceltilerek insan› tanr›sallaflt›ran sistemde ve bu ay›b›
kabullenen halktad›r!

Hz. Ömer, haks›zl›k karfl›s›nda çok hiddetli oldu¤u gibi,
adaletin yerine getirilmesinde de o kadar titiz ve flefkatli idi.
Kendini be¤enmiflli¤in, gösteriflin, gurur ve kibrin fleytansal ol-
du¤u inanc›yla hareket eder ve asla tahammül edemezdi. Hz.
Ömer, bir gün, fiam’› ziyaret etti¤inde vali Ebu Ubeyde Bin
Cerrah, büyük bir kalabal›kla kendisini karfl›lamaya haz›rlan›r.
fiam’a giderken ona refakat eden kölesinin devesi rahats›zlan-
m›fl ve kendi devesini kölesiyle paylafl›p s›rayla biniyorlard›.
Uzaktan bakanlar deveye binmifl köleyi halife, devenin yular›-
n› çeken Hz. Ömer’i de köle zannediyorlard›. Gerçe¤i fark
eden vali Ebu Ubeyde Bin Cerrah, koflarak Hz. Ömer’in yan›-
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na geldi ve dedi ki;" Efendim! Bütün fiaml›lar, bilhassa Rumlar,
H›ristiyanlar ve Yahudiler, Müslümanlar›n büyük halifesini gör-
mek için topland›lar, size bak›yorlar, bu yapt›¤›n›z› nas›l izah
edebilirsiniz? Sizi köle zannedecekler ve küçümseyecekler" de-
di. Vali Ebu Ubeyde’nin bu karmafl›k duygu telafl› karfl›s›nda
Hz. Ömer flöyle cevap verdi. ""YYaa EEbbuu UUbbeeyyddee!! SSeenniinn bbuu ssöö--
zzüünnüü iiflfliitteennlleerr,, iinnssaann››nn flfleerreeffiinnii,, vvaass››ttaayyaa bbiinneerreekk ggiittmmeekk--
ttee vvee ssüüssllüü eellbbiissee ggiiyymmeekkttee ssaannaaccaakkllaarr.. BBiizz ddaahhaa öönnccee zzee--
lliill vvee hhaakkiirr bbiirr kkaavviimmddiikk.. AAllllaahh’’üü TTeeaallaa bbiizzlleerrii MMüüssllüümmaann--
ll››kkllaa flfleerreefflleennddiirreerreekk yyüücceellttttii.. BBuunnddaann bbaaflflkkaa flfleerreeff aarraarr--
ssaakk,, AAllllaahh’’uu TTeeaallaa bbiizzii zzeelliill eeddeerr,, hheerr flfleeyyddeenn aaflflaa¤¤›› eeddeerr..""

Ne ac›d›r ki halk›n›n büyük ço¤unlu¤u yoksul, iflsiz, bar›-
naks›z, huzursuz ve emniyetsiz olan lider ve seçkin bürokrat-
lar, ya birbirlerinin özel uçaklar›n› gezerek kimin uça¤›n›n ve
arac›n›n daha ihtiflaml› oldu¤u gösteriflini yapabilmekte ya da
makamlar›, bindikleri, bar›nd›klar›, yedikleri ve giydikleriyle
güçlü ve flerefli olabileceklerini sanmaktad›rlar. Hâlbuki hak
etmedikleri o flatafatl› hayatlara helal yoldan de¤il, halklar›n›
sömürerek sahip olduklar› unutmaktayd›lar. Bir tarafta kapita-
list ezici serbest piyasa ve sömürgeci demokrasi anlay›fl›, di¤er
tarafta paylaflan mütevaz› bir ‹slâm inanc›. ‹flte ‹slâmi esaslara
göre özgürce seçilerek devlet yöneten halife Hz. Ömer, iflte lâ-
ik ve demokratik kal›plarla seçilerek devlet yönetti¤i iddia edi-
len günümüz kapitalist diktatörleri!

Ayr›ca öyle ilginçtir ki, güya Bat› uygarl›¤›n›n ça¤dafllar›nca
ac›nan o günün köle addedilen müslümanlar›, özgür ve de-
mokrasi yalan›yla kand›r›l›p afla¤›lanan günümüz köleleri gibi
de¤ildi, amiri, patronu ve devlet baflkan›yla her fleylerini pay-
lafl›r, bugünden çok daha sayg› görerek çeflitli entrikalarla al-
dat›lmaz, haks›z ve adaletsiz uygulamalara muhatap kalmazlar-
d›.

O devir insanlar›n›n korkulu rüyas› olan ‹ran’›n zalim hü-
kümdar› Hürmizan, ordusuyla ma¤lup olduktan sonra öldürü-
lecek korkusuyla teslim olmak istemiyordu. Daha sonra teslim
olmak zorunda kal›nca Hz. Ömer’in karfl›s›na getirildi. Hz.
Ömer, kendisine iflkence yapmad›¤›, idam etmedi¤i ve zinda-
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na att›rmad›¤› gibi, tövbe edip piflman olan can düflman›na bir
de maafl ba¤lad›. Çünkü adalet bunu gerektiriyordu. Her kara-
r›n› Allah ad›na verdi¤i için, nefsi hiçbir düflünce ve h›rssal hiç-
bir duyguya ma¤lup olmuyordu. ‹slâm’›n getirdi¤i insan hak-
lar›yla, özgür ve modern dünyan›n suçlular› koruyan hümanist
insan haklar› k›yasland›¤›nda, devasa fark görülecek ve hangi
dönemin ayd›nl›k ve geliflmifllik oldu¤u anlafl›labilecektir. Ça-
¤›m›z›n özgür insan haklar› hamisi Bat›n›n yapt›¤› gibi savafl
esirleri afla¤›lanmamakta, iflkencelere u¤ramamakta, tecavüz
edilmemekte, pislikler yedirilmemekte, ç›r›lç›plak soydurulma-
makta, zorla birbirlerinin ›rz›na geçirtilip sadist tatmine çal›fl›l-
mamakta, foto¤raflar› çekilip dünyada sergilenerek onurlar›
çi¤netilmemekte, çocuk-kad›n, kedi-köpek demeden önüne
gelen öldürülmemekte, aç ve susuz b›rak›l›p yalvart›lmamak-
tayd›lar.

Baflta Erdo¤an’a, Baykal’a ve di¤er politik lider ve partilile-
re soruyorum! Nas›l, küçük görüp Bat› uygarl›¤›na peflkefl çe-
kerek asimile etmeye çal›flt›¤›n›z ‹slâm medeniyetinin ortaya
koydu¤u hak ve adalet karfl›s›nda, savundu¤unuz Amerika ve
Avrupa’n›n vahfli medeniyeti, biraz olsun sizleri etkiledi mi?
Yoksa bunlar bofl fley, hepsi geride kald›, bizler ça¤dafl olan
21.yüzy›l›n bilim ve teknolojisinde yafl›yoruz, günümüz koflul-
lar›na göre hareket ederek ve güçlünün yan›nda yer alarak
ça¤dafllaflmal› ve kalk›nmal›y›z m› diyorsunuz? Öyleyse Allah’›
ne yapacak, ilahi adaletini ve ilahi cezas›n› nas›l engelleyecek-
siniz? O varl›¤›n› sürdürmekte ve her türlü felâketi pefli s›ra
göndererek canl›-cans›z her fleyi yerle bir etmekte, dolay›s›yla
ortada ne bilim ne teknoloji ne özgürlük ne demokrasi ne ça¤-
dafll›k ne geliflmifllik ne kalk›nm›fll›k ne ittifak ne ordu ne güç
ne de egemenlik b›rakmayarak çerçöp etmeye devam etmek-
tedir. ‹nsanlara vaat edip bir türlü baflaramad›¤›n›z mal ve can
güvenliklerini nas›l sa¤layacak, afl, ifl, bar›nak, güven ve sa¤-
l›klar›n› nas›l temin edecek ve belâlar› nas›l defedeceksiniz?
Kendi ülkenizin yan› s›ra, sadece Afrika k›tas›nda milyonlarca
insan açl›ktan ölmektedir. Sizler korumalar›n›zla güvenli kale-
lerinizde bolluk içinde saltanat sürerken, halk›n›z gasp edil-
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mekte, katledilmekte, tecavüze u¤ramakta, sakat b›rak›lmakta,
ac› ve açl›k çekmekte, borçlar›n› ödeyebilmek ve geçimlerini
temin edebilmek için gerek bedenlerini pazarlayarak namusla-
r›ndan, gerek intihar ederek canlar›ndan gerekse yüz k›zart›c›
ahlâks›z ifllere kalk›flarak onurlar›ndan olmakta, dolay›s›yla
korku, panik ve dehflet bir yaflam sürmektedirler. fiimdi söyle-
yin bakal›m! E¤er bat›l›l›k, ça¤dafll›k, Atatürkçülük, lâiklik ve-
ya demokrasicilik yaflam için hayati olan temel ihtiyaç ve gü-
venli¤i sa¤layacak mutlak bir çözümü baflaram›yor ise, ne ifle
yar›yor? Bunu bir bilen var m›?!?

Fatih Sultan Mehmet Han devrinde zengin bir Müslüman,
ödemekle yükümlü oldu¤u zekât›n› günlerce dolaflt›¤› halde
bir fakir bulamad›¤›ndan ödeyememiflti. Bunun üzerine zekâ-
t›n›n tutar› olan paray› bir keseye koyarak Ca¤alo¤lu'ndaki bir
a¤aca asm›fl ve üzerine de: "Müslüman kardeflim, bütün ara-
malar›ma ra¤men memleketimizde zekât›m› verecek kimse bu-
lamad›m. E¤er muhtaç isen hiç tereddüt etmeden bunu al" di-
ye yazm›fl ve bu kese üç ay o a¤açta as›l› kalm›flt›.

Günümüzün kurtar›c› güçlü Amerika’s›n da ise milyonlarca
insan park ve sokaklarda yatmakta, ya köpek mamalar›yla ya
da çöpten toplad›klar› art›klarla beslenmektedirler.

Övündükleri rejimleri, e¤itimleri, uygarl›klar›, küresel bir-
liktelikleri, bilim ve teknolojileriyle; ölümsüzlü¤ü, belli bir ya-
flam garantisini, yaflam boyunca hiç hastalanmamay›, yoksullu-
¤u, huzur ve güveni, mutlak bir sa¤l›¤› ve geçimi baflaramad›k-
lar›, olumsuzluklar› ve kötülükleri bertaraf edemedikleri apa-
ç›k ortadayken, nas›l bir ayd›nl›ktan, ilericilikten, kalk›nm›fll›k-
tan ve geliflmifllikten bahsediyorlar? Peki, ne yapm›fllar? Kendi-
lerinin, yak›nlar›n›n, dalkavuklar›n›n, ünlü elit tabakalar›n›n ve
sermaye sahiplerinin canlar›n› ve kalk›nmalar›n› önemseyerek
etraflar›n› güvenlik çemberleriyle kuflatarak ceplerini yetimle-
rin haklar›yla doldurmufllar, halka ise zerre kadar ehemmiyet
vermeyerek hayvan gibi süründürmüfl, d›fllam›fl ve afla¤›lam›fl-
lard›r.

Aralar›nda Türklerin de bulundu¤u milyarderler say›s› h›z-
la artarken, açl›ktan ölen ve çok zor flartlarda mücadele eden-
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lerde ç›¤ gibi büyümektedir. Dünyan›n en zenginleri listesinde
geçen y›l Türkiye’den 8 ifl adam› varken, bu y›l say› 21’e ç›k-
m›flt›r. Peki, açl›k, yoksulluk ve iflsizlikle mücadele edenlerin
say›s›nda azalma olmufl mudur? Yeryüzünde kal›c› olan sade-
ce iki fley vard›r. Biri Allah, di¤eri ölüm. Öyleyse bundan bafl-
kas›na neden de¤er veriyorsunuz? Dolay›s›yla mutlak ve yenil-
mez olan güce güvenmek ve hizmet etmek, kurtulufl olan tek
ve hakiki yoldur.

Hz. Ömer, en küçük bir hata ve yanl›fll›¤a karfl› sürekli ken-
di kendini muhasebe etmekle meflgul olur, her söz ve davran›-
fl›n› sorgulayarak do¤ru yoldan ç›kmamaya özen gösterirdi.
Günümüz vaiz, sosyolog, psikolog ve felsefecilerin topluma
empoze etmeye çal›fl›p, bir türlü ne kendi nefislerinde ne de
toplumun hiçbir katman›nda uygulayamad›klar› otokritik, yani
psikoterapi müessesesi, Müslümanlar taraf›ndan bu flekilde
gerçeklefltirilmekteydi. Zaten bunun baflkaca bir yolu yoktur.
Bilim ad›na ortaya at›lan teoriler ve uygulay›c› teorisyenlerin
tamam› yalan ve baflar›s›zd›rlar, Bu konu ile ilgili tüm kan›tlar›
""bbiilliinnmmeeyyeenn ‘‘bbiirr bbiillggii’’"" adl› kitab›mda aç›klad›m. Allah kor-
kusu ve sevgisinin olmad›¤› kalplerde, benlik korkusu ve h›rs›
do¤ar ki, bu da nefsin her türlü ç›lg›nsal arzu ve iste¤ine yol
aç›p, inan›lmaz badirelere sürükler. ‹flte böylece; özgürlük, de-
mokrasi, bilim, baflar› ve egemen mant›¤›ndan "tanr› insan" an-
lay›fl› türemektedir. Çünkü benlik, fleytan›n ta kendisidir. Hz.
Ömer’in flu karar›ndan da al›nacak çok büyük bir ders vard›r.

Hz. Ömer, baflar› ve zaferlerinden dolay› büyütülen kimse-
leri Allah’a flirk olarak addeder ve imansal böyle bir tehlikeye
derhal müdahalede bulunurdu. Hayat› büyük baflar› ve zafer-
le dolu olan ünlü komutan Halid Bin Velid’i bu yüzden ordu-
nun bafl›ndan alm›flt›. Halid Bin Velid’in fethetti¤i ülkelerde üst
üste kazand›¤› zaferlerden dolay›, esasen görevi Allah’a hizmet
olan ordunun fl›mararak sultalaflmas›n› istemiyordu. Zira böy-
le bir durumda, ‹slâm’›n tatbiki için var olan devletin, ordunun
emrine girme ihtimali belirebilirdi ki bu, ‹slâm devletinin
bekas› için fevkalâde tehlikeli bir husustu. T›pk› Türkiye’deki
gibi! Hz. Ömer, ‹slâm kanunlar›n›n harfiyen ve de tavizsiz
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uygulanmas› için, mevcut olan devlet otoritesinin kaybolarak,
yerine ordu baflkomutan›n›n, hatta devlet baflkan›n›n flahsi
despotizminin yer almas›n› istemiyordu. Bu sebepten dolay›
Halid Bin Veld’i baflkomutanl›k görevinden alm›flt›. Nitekim
baflkomutanl›ktan azlinin sebebini ö¤renmek için baflkent Me-
dine’ye gelen Halid’e, Hz. Ömer, "Ya Halid, sen benim yan›m-
da çok de¤erlisin ve seni çok severim." dedikten sonra, devle-
tin bütün valilerine ve komutanlar›na flu tamimi gönderdi.
""BBeenn,, HHaalliidd’’ii bbiirr ööffkkeessiinnddeenn,, hhaattaass››nnddaann yyaa ddaa iihhaanneettiinn--
ddeenn ddoollaayy›› aazzlleettmmeeddiimm.. FFaakkaatt iinnssaannllaarr oonnuu oo kkaaddaarr bbüü--
yyüüttttüülleerr kkii,, AAllllaahh’’›› bb››rraakk››pp oonnaa tteevveekkkküüll eeddeecceekklleerriinnddeenn
kkoorrkkttuumm.. BBeenn oonnllaarraa,, bbüüttüünn bbaaflflaarr››llaarr››nn vvee zzaaffeerrlleerriinn AAll--
llaahh’’ttaann ggeellddii¤¤iinnii bbiillmmeelleerriinnii iisstteeddii¤¤iimm iiççiinn,, bbööyyllee hhaarree--
kkeett eettttiimm.."" Ya günümüz yeniklerinin zafer gösterilerine ve
kurtar›c› kimliklerine ne demeli?

Hz. Ömer, son derece tart›fl›lmaz olan davran›fl›yla, gücün,
baflar›n›n ve zaferin sadece Yarat›c›ya ait oldu¤u temel ilkesiy-
le hareket ederdi. Çünkü hiçbir yarat›k, Yarat›c›s› olmadan hiç-
bir fley yapamaz, dolay›s›yla kendisine lütfedilen kuvvet ve
k›ymetlerle de övünemez. Her ne kadar gerçeklerden bihaber
sefil politikac› ve din adamlar›n›n kozmetikten ibaret çal›flma-
lar›yla övünüp, "Mütevaz› davranamam, çünkü bunlar› ben ba-
flard›m ya da hizmet ederek hidayete erdirdim" diyebilecek bir
cehalete sahip olsalar da. Baflar› ve zaferle gururlanan bir kim-
se, hiçbir koflulda kayba ve yenilgiye u¤ramamal›, gücünün ve
dehal›l›¤›n›n süreklili¤ini muhafaza ederek düflmemeli veya
sürünmemelidir. Unutulmamal›d›r ki bütün insanlar, yarat›k ol-
malar›ndan ötürü yükselmekte ya da düflmekte, dolay›s›yla ira-
desel bir baflar› veya zaferleri söz konusu olmamaktad›r.

‹slâm referansl› toplumlar öyle ahmakt›r ki, Bat›ya benze-
mekle sayg› göreceklerini ve kalk›nacaklar›n› zannederek hem
dinsel hem de kültürel reformlara giriflebilmektedirler. Bat›,
onlar›n bu trajikomik de¤iflimlerine flafl›rarak amaçlar›na erifle-
bilmenin mutlulu¤unu yaflamakta ve böyle bir dönüflümü
beklemediklerini aç›kça itiraf etmekten de kaç›nmamaktad›r-
lar. Hâlbuki bat›n›n taklidini yaparak daha da zay›flayacaklar›-
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na, geçmiflte oldu¤u gibi dik durup boyun e¤meseler sayg› gö-
rebilecek ve lây›k olduklar› hâkimiyeti elde edebileceklerdir.
Peki, neden baflaram›yorlar? Çünkü bunun için cesur bir yü-
rek, serhat dolu bir iman ve cennete koflan bir ruh tafl›malar›
gerekir. Paray› ve ütopyay› kendine yaflam felsefesi edinen
korkaklar›n ve hayalperestlerin cayd›r›c› hiçbir güçleri olamaz.
‹flte Müslüman kimliklerin içinde bulundu¤u zillet bundan do-
lay›d›r. Neden geçmiflte dünyaya hükmeden ‹slâm devletleri-
nin bugün iktidar olamad›klar› anlafl›lm›yor mu?

BBaannaa flfluu ssoorruuyyuu ssoorraabbiilliirrssiinniizz;; MMeehhmmeett AAllii,, flfleerreeffllii ‹‹ss--
llââmm ttoopplluummllaarr›› bbaarrbbaarr bbaatt››nn››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa nnaass››ll eeggeemmeenn
oolluurr??

Öncelikle, bir yarat›k olduklar›n› tart›flmas›z kabul ederek,
sadece Yarat›c›lar›na dayanarak güvenmeleri, geçmiflte her
medeniyetin sa¤lad›¤› ümmetsel ittifak ve ölümüne bir birlik-
teli¤in yeniden infla edilmesi temel kofluldur. Nas›l ki dünkü
Haçl› Birli¤i, bugünde BM, NATO, AG‹K, NAFTA, UNESCO,
A‹HM, IMF, Dünya Bankas› ve AB gibi birçok birliktelikleri
ümmet çat›s› alt›nda sa¤layarak güçlenmifller ise, ‹slâm top-
lumlar› da vahiysel temelde birleflmelidirler. Acaba münaf›k
hükümetler ve cemaatler, ayr›l›kç› mezhep ve tarikatlarla bu
mümkün mü?!?

Her alça¤a karfl›l›k bir kahraman, her bencil politikac›ya
karfl›l›k kendini adam›fl cesur liderler ve flehit olmaya haz›r
topluluklarla. Tap›nd›klar› yarat›c›lar›n›n ilkelerine teslim olan-
larla, velev ki herkes onlara, o fikirlerin yanl›fl ve ça¤d›fl› oldu-
¤unu söyleseler dahi. Cesaret, kararl›l›k ve gerçekçilikle! Her-
kes birbirine tak›lm›fl bir yönde giderken, onlar kitleleri izle-
meyerek ve yarat›c›s›n›n gösterdi¤i yoldan asla sapmayarak.
O’nun bir yarat›c› ve ne söylediyse do¤ru oldu¤u mant›¤›yla
özdeflleflerek, en gerçekçi kan›t olan yaflan›lan hayat›, olaylar›
ve geliflmeleri sorgulayarak, do¤ruyla yanl›fl›, iyiyle kötüyü va-
hiysel hükümlerle yarg›layarak. Yarat›klara gösterilen sadakat
ve ba¤l›l›¤› yarat›c›ya göstererek. Önyarg›dan kaç›narak, farkl›
fikir ve düflüncelere sahip tüm insanlar› dinleyerek, ancak tüm
dinlediklerini gerçe¤in ele¤inden geçirerek ve sadece iyi olan-
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lar› alarak. Yarat›c›ya karfl› benli¤ini yüceltmifl herkesin sadece
kendi iyili¤i için çal›flt›¤›n› bilerek, onlar›n hiçbir söz ve dav-
ran›fl›ndan etkilenmeyerek, övgülerine kulak t›kayarak ve asla
arkalar›n› dönmeyerek. ‹nsano¤lunun yarat›ksal f›trat›ndan do-
lay› nankör ve hain oldu¤u, iradesel hiçbir gücünün bulunma-
d›¤› gerçe¤iyle hareket ederek. Yarat›c›s›na ihanet edenlerin,
bir gün mutlaka kendisine de fenal›k yapaca¤›n› düflünerek.
Bedenin de¤il ruhun, ›rk›n de¤il vahyin, dünyan›n de¤il ah›re-
tin ebedi oldu¤u bilinciyle özdeflleflerek. Özellikle afl›r› ilgiye
çok dikkat ederek, gevflemeyerek, muhatap olduklar› iltifatla-
r›n alt›nda mutlaka bir zehrin olabilece¤ini unutmayarak. Hak-
l› olduklar› davada dimdik dikilip savaflarak ve zalimlerin ema-
netsel güçlerine aldanmayarak. Nas›l olsa ölünece¤ini, dolay›-
s›yla yarat›ksal herhangi bir güçten korkulmamas› gereklili¤ini
inanarak. Birey veya devletlerin sahip olduklar› geçici kuvvet
ve k›ymetlerin iradelerinden kaynaklanmad›¤›n›, hepsinin ya-
rat›c› taraf›ndan nasiplendirildi¤ini bilerek. Dünyan›n bir oyun,
oyuncak ve aldatmadan öte hiçbir de¤er tafl›mad›¤›n›, dolay›-
s›yla zorbalar›n görünüflteki galibiyetlerinin gerçekte ebedi bir
zillet ve her an y›k›labilecek çürük bir örümcek yuvas› oldu-
¤unu kavrayarak. Olup biteni görmemezlikten gelmeyerek.
Mutlaka do¤runun ve adaletin yan›nda saf tutarak. Ehliyet ve
liyakat sahibi dürüst, adil ve cüretli kimseler taraf›ndan yöne-
tilerek. Hata yapman›n hile yapmaktan çok daha onurlu oldu-
¤unu anlayarak. Can verilerek sahip olunan de¤erlere hiçbir
flartta fiyat etiketi koymayarak. Her fleyini kaybetti¤inde bile
gülümsemeyi baflararak. Anas› ve babas›n›n aleyhine dahi ol-
sa asla adaletten flaflmayarak

fiu tart›fl›lmaz bir gerçektir ki, Yarat›c› yerine insan› ege-
menlefltiren modernize olmufl sözde medeni toplumlar, çok
korkak, zay›f, sefil ve tutsak bir hayat sürmekte, savafl›p ölme-
mek, dikilip kaybetmemek, savunup hapsolmamak için bir sö-
ze, hatta gölgeye bile teslim olabilmektedirler. Oysa Allah’a ve
ah›rete iman etmifl Müslümanlar için ölüm bir onur ve ödül
olmal›yken, nas›l oluyor da bir ac› ve büyük bir kay›p olabil-
mektedir?
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‹nsan, kimin için var olmufl ve varl›¤› sürüyorsa, onun için
mücadele ederek gere¤ini yapmak zorundad›r. ‹nsan›n insana
verebilece¤i hiçbir fley olamayaca¤›ndan, insandan bir fley
beklemek, hatta kurtar›c› bellemek saçmad›r. Önemli olan ola-
y› görmek de¤il, nedenini görebilmektir. "‹nsan, Allah için ya-
rat›lmam›flsa mutlulu¤u Allah’ta bulmas›n›n gere¤i nedir? ‹‹nn--
ssaann,, AAllllaahh iiççiinn yyaarraatt››llmm››flflssaa AAllllaahh’’aa kkaarrflfl›› ddiirreennmmeenniinn aann--
llaamm›› nneeddiirr??"" Pascal
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BBat›, dini, siyasi ve askeri bir H›ristiyanofaflist bir haçl›
toplulu¤udur. Y›llard›r savaflt›¤› Müslüman Türk toplu-

munu içine alabilmesi ve varl›klar›n› kendi elleriyle paylaflabil-
mesi hem vahye hem f›trata hem kadersel düzene hem de ras-
yonalist benli¤e ayk›r›d›r. ‹ttifak›n ve birlikteli¤in sa¤lanabil-
mesi için, taraflardan birinin mutlaka di¤erinin vazgeçilmez ve
olmazsa olmaz temel ilkelerini kabul etmek zorunlulu¤u var-
d›r. T›pk› Kemalizm’e ve lâikli¤e karfl› ‹slâm referansl› politika-
c›lar›n meclise girebilmek ve hükümet olabilmek için lâikli¤e,
Atatürk ilke ve ink›lâplar› üzerine ant içerek tart›flmas›z boyun
e¤meleri gibi! Her din, ya aleni ya da amac›n› maskeledi¤i sos-
yal, siyasi, ekonomi veya askeri düflünce ve bask›larla yay›la-
rak egemen olmaya çal›fl›r. Yarat›c›ya karfl› yarat›¤› egemen k›-
lan anlay›fllar›n benli¤i yücelten cazibesi zay›flar› h›zla etkile-
di¤inden, amaçlanan hedefe kolayca ulafl›labilmektedir.

Bilimde, dinde, inançta, siyasette, askeriyede, sanatta, kül-
türde, düflüncede ve dayan›kl›l›kta bafl gösteren dejenerasyon
düflüfle neden olmufl, dolay›s›yla kof toplumlar›n oluflturdu¤u
ürkek ve kudretsiz devletler üremifltir. Özellikle geçmifl Avru-
pa ülkelerini günümüz ile k›yaslad›¤›m›zda ortaya ç›kan flafl›r-
t›c› gerçek, her biri güçlü büyük imparatorluklar iken, bugün
bir araya gelmelerine ra¤men yine de o eski gürlüklerine ka-
vuflamamalar›d›r. Türkiye’de ayn› de¤il midir? Geçmiflin az›l›
düflmanlar› flimdi bir araya gelerek, güç ve iflbirli¤i ad›na bir-
leflmeye çal›fl›yorlar. Kime karfl›? Hak’ka, halka, adalete, yani
‹slâm dinine ve yenilemez kadere karfl›!
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Lâiklik, nas›l ateizmin siyasi bir terminolojisi ise, demokra-
si de H›ristiyanl›¤›n siyasi terminolojisidir. H›ristiyanlar ve Ya-
hudiler; ‘Tanr› gökyüzüne yerleflmifltir, yeryüzünün yönetimi
insanlara aittir ve mutlak hâkimdirler, gerekti¤inde tanr›y› etki-
leflmeye sokarak dilediklerini yaparlar" inançlar›yla özgür ira-
deyi savunurlar. ‹slâm ise Allah’›n iradesine kay›ts›z flarts›z tes-
lim olmay› zaruri k›lar. Dolay›s›yla iradece de¤iflmeyen ve de-
¤ifltirilemeyen "o kitap" a, yani kadere inan›l›r ve iflte bu iman-
dan dolay› ölümden korkulmaz. Takdir edilece¤i üzere; birbir-
lerine tamamen z›t ve düflman olan dinleri, medeniyetleri uz-
laflt›rmak ve ayn› çat› alt›nda toplamak asla mümkün de¤ildir.
Örne¤in lâikli¤i fleriatla, komünizmi demokrasiyle, monarfliyi
cumhuriyetle uzlaflt›r›p ayn› çat› alt›nda yaflatabilir misiniz?
fiüphesiz teklifi dahi abesle ifltigaldir. Ancak savafl sonras›
ma¤lup olan, ya da silahla bask› alt›nda tutulan taraf, mutlaka
di¤erinin egemenli¤ini kabul ederek hegemonyas› alt›nda ya-
flamaya mahkûm olur. ""CCeevviizziinn kkaabbuu¤¤uunnuu kk››rr››pp öözzüünnee iinn--
mmeeyyeenn cceevviizziinn hheeppssiinnii kkaabbuukk zzaannnneeddeerr.."" Gazali

Müslüman Türkiye’nin bugün karfl› karfl›ya oldu¤u zilletsel
hali içler ac›s›d›r. Geçmiflte hak, adalet ve ba¤›ms›zl›k ad›na
milyonlarca can vererek savaflt›¤›m›z ve her defas›nda yenerek
hükmetti¤imiz haçl›lara, bugün, para ve itibar (?!) u¤runa ma-
sa bafl›nda teslim olabiliyor ve bununla da övünebiliyoruz.

Ülkemizde, bir zamanlar›n medar›iftihar› ünlü genelev pat-
roniçesi Ermeni bir Manukyan vard›. Sözde kahramanl›klarla
dolu hat›rat›n› yaflatabilmek ad›na çekilmesi düflünülen hayat›
ile ilgili film de baflrol oynamak isteyen artistler, Manukyan
olabilmek için birbirleriyle yar›fl›yorlar. Merak etmeyin, yar›n
Apo için de ayn› yar›fl bafllar. Manukyan, fakir Müslüman Türk
k›zlar›n› satmaktan dolay› her y›l vergi rekortmeni olmufl ve
baflar›lar›ndan dolay› alt›n madalyalarla ödüllendirilmiflti. Ki,
s›rf yoksulluklar›ndan ötürü iffetleri, namuslar› ve onurlar› hü-
kümetlerin ç›kard›¤› yasalarca pazarlanan bu kad›nlar, din ve
vatan ad›na can veren askerlerin ya anneleri ya k›z kardeflleri
ya da anne adaylar›yd›. Hâlbuki büyük vaatlerle iktidar olan
hükümetler, açl›¤›, iflsizli¤i ve yoksullu¤u önleyememifl,
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namuslu istihdam alanlar› sa¤layamam›fl, dolay›s›yla halk›n›n
iffet ve namuslar›n› paçavraya çevirip, yükümlü olduklar› afl, ifl
ve bar›naklar›n› temin etmeyerek sadece kendilerini ve yak›n-
lar›n› kalk›nd›rm›fllard›. Al›fl›lagelmifl bedhah politikalar bu-
günde devam etmekte, elde kalan di¤er de¤erler de ayn› fle-
kilde para karfl›l›¤› daha köklü bir pazarlamayla haçl›lara dev-
redilmekteydi.

fiüphesiz Türkiye’ye kucak açan bat›, atefl saçan kiniyle
Müslüman Türkiye’nin kökünü kurutana kadar durmayacakt›r.
Bat›’n›n cehennemsi atefl topu kuca¤›na oturan Türkiye, t›pk›
ateflin çeli¤i eritmesi misali halk›m›z› ya bölerek ya Anadolu da
yok ederek ya da Asya steplerine geri sürerek amaçlar›na ulafl-
maya gayret etmektedirler. Çünkü yüzlerce y›l Müslüman
Türklerle savaflm›fl haçl› birli¤i, öç, kin ve nefretini kalplerin-
den, kay›p, yenilgi ve alçalm›fll›klar›n› zihinlerinden, y›llar sü-
ren fetih ve savafllar› tarihlerinden silmemifllerdir. Bunun aç›k
kan›t› da ABD Baflkan› Bush’un haçl› birli¤ini yeniden günde-
me getirmifl olmas› ve gerekirse Kâbe’yi bombalayabilecekle-
rini söylemesidir. Herhalde Sultanahmet’i de bombalamakla
tehdit ettiklerini unutmam›fls›n›zd›r. Ba¤›fllanamaz ve kabul
edilemez ihanetsel böyle bir iflbirli¤in do¤uraca¤› sonuçlar›
kestiremeyen Türk politikac›lar ve ayd›nlar(?!), her ne flartta
olursa olsun bat› ile bütünleflebilme ad›na mühürlenmiflçesine
hareket etmekte, dini ve vatan› aleyhine her türlü tavizleri
do¤rudan veya dolayl› vererek alçalm›fll›¤› içlerine sindirebil-
mektedirler. Oysa Haçl› Birli¤i, tafl›d›¤› tüm art niyetine ra¤-
men göstermelikte olsa Türkiye ile bir arada an›lmay› dahi
hazmedememektedir.

Ekonomik, siyasi ve askeri olarak tamamen haçl›lara ba-
¤›ml› güttü¤ümüz politikalar yüzünden esaret alt›nda yafla-
maktay›z. 1939’da Haçl›lar›n birbirlerini y›k›p döktü¤ü II. Dün-
ya Savafl›nda yakalad›¤›m›z muazzam ekonomik, askeri ve si-
yasi f›rsat› lehimize çevirememifl, parçalanm›fl Avrupa’da hiçbir
varl›k gösteremeyerek kalk›nma hamlesini gerçeklefltireme-
mifltik. Hâlbuki yeniden flahlanarak kaybetti¤imiz vatan top-
raklar›n› geri alabilme f›rsat›n› de¤erlendiremedi¤imiz gibi,
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savafla kat›lmayarak da¤›lm›fl Avrupa’y› yeniden imar edebilme
amac›yla ticari ve sanayi seferberli¤inde dahi bulunmayarak,
ak›ll› ve güçlü dinamik insanlar›m›z› iflçi olarak Avrupa ülkele-
rine gönderip hem kalk›nd›rd›k, hem de kölelefltirdik. Çünkü
‹smet ‹nönü liderli¤indeki CHP iktidar›, birlik ve beraberlik
içinde kalk›nm›fl lider bir Türkiye de¤il, lâik olsun ama fakir
olsun mant›¤›yla sömürge bir Türkiye infla etmeye çal›fl›yordu.
Lâiklik ad›na dini yok etme politikas› bütünlü¤ümüze, gelece-
¤imize, gücümüze ve umutlar›m›za çok a¤›r darbeler indirdi,
içsel bask› ve çat›flmalarla müstemlekeye mahkûm olduk. Hat-
ta savafl›n kap›lar›m›za dayanmas› üzerine 1941’de ‹stanbul’un
tahliyesine bile bafllanm›flt›. CHP iktidar›n›n ülkeye verdi¤i
köklü ve büyük zararlar›n hâlâ ceremesini çekmekte olan hal-
k›m›z, ne ac›d›r ki bugün de ayn› zihniyetin tutsak köleleri ola-
rak d›fllanmakta, lây›k olduklar› seviyeye bir türlü ulaflama-
maktad›rlar.

Politikac›lar›n hainsel maharetleriyle onurlu milletimizin di-
nine, vatan›na, namusuna, hatta ald›¤› nefese ve içti¤i suya da-
hi ipotek koyan Haçl› Bat›, onlardan habersiz ba¤›ms›z atabi-
lece¤imiz tek bir ad›m›n bile hesab›n› sorabilecek yetkiyle do-
nat›lm›fllard›r. Türkiye’ye kimin gidip gelece¤i, kiminle iflbirli-
¤ine girilip girilmeyece¤i izni onlardan al›nmaktad›r. At›l olan
yerli kaynaklar›m›z› canland›rarak bafl›na buyruk güçlenmek
yerine, onlara ba¤l› geliflmeleri baflar›yla özdefllefltirerek umut
vaat edilmesi, politikac›lar›n y›llard›r sürdürdükleri affedilmez
en büyük ihanetleridir. Bedene hayat veren ruh misali haçl›la-
ra ba¤›ml› enerji ihtiyac›m›z, tüm hayati fonksiyonlar›m›za
hükmetme hakk›n› elde etmelerine, dolay›s›yla hem sosyal
hem ekonomik hem siyasi hem de askeri iflgallerine sebebiyet
vermifltir. Harpsiz bir esaret! Geçmifl hükümetlerin ve günü-
müz AKP’sinin d›fla ba¤›ml› ça¤dafl kalk›nma baflar› gösterile-
ri, örne¤in do¤al gaz vanalar›n›n kapanmas›yla nas›l karanl›¤a
ve çorakl›¤a gömülebilecek gerçe¤ini, dolay›s›yla kand›rd›kla-
r› halk›m›z›n her an karfl›laflabilecekleri büyük felâketlerin sin-
si derin izlerini ortaya ç›karmaktad›r. Rusya’n›n vana kapatma
tehdidi hiçbir zaman unutulmamal›, gaz ald›¤›m›z dost ve
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kardefl ‹ran’a karfl› düflman saflar›nda yer alarak s›n›ra kurdu-
¤umuz füze rampalar› da hat›rlanmal›d›r.

Haçl›lar, çok yak›n bir gelecekte Türkiye’yi t›pk› Irak gibi
parçalamay› plânlam›fllard›r. Irak’›n iflgalinde nas›l demokrat
ayd›nlar (!) ve Kürtler kullan›lm›flsa, Türkiye’nin parçalanma-
s›nda da ayn› kimlikler baflrol oynayacakt›r. Irak’›n bafl›na na-
s›l Celal Talabani Cumhurbaflkan› olarak getirilmiflse, Türki-
ye’nin bafl›na da Abdullah Öcalan getirilecektir. Kavrayabilen-
ler, görebilenler ve iflitebilenler için gidiflatla ilgili tüm izler or-
tadad›r. Dün rüya, yar›n hayal de¤ildir. Onun için bugüne iyi
bak!

Tarihi, tarihçilere b›rak›p sadece paray› ve bat›l modernize-
yi hedefleyen hükümetler, Türkiye’yi idare ettikçe daha ne ac›
gerçekleri görece¤iz. Art›k dünya bir savafl alan› ve sürüngen-
ler yuvas› oldu¤undan, vahiysel zeminde toplumsal birlik ve
beraberlik kaç›n›lmazd›r. Ancak, Türkiye’de bunu tesis edebil-
mek neredeyse imkâns›zd›r. Bir tarafta silahl› lâik ve Kemalist
bir devlet, bir tarafta Atatürk, Türk ve Kürt milliyetçileri, bir ta-
rafta vahiysel Müslümanlar, bir tarafta din sahibi f›rsatç› cema-
atler, oportünist medya ve partiler, bir tarafta fitneyle bölücü-
lük yapan jakoben ayd›nlar, bir tarafta despotik hükümetlerin
haks›z ve adaletsizlikleri, di¤er tarafta bunu f›rsat bilip darbe-
yi indirmeye haz›rlanan haçl› birli¤i. Türkiye’nin heterojen ko-
numu, taraflar›n benliksel yap›lar›ndan taviz vermez durufllar›
ve mutlak bir egemenlik anlay›fllar› yok oluflu h›zland›rmakta-
d›r. Unutulmamal›d›r ki tüm y›k›mlar d›flar›dan de¤il, dâhilî
ihanetlerle gerçekleflir.

Irakl› Kürtler, ba¤›ms›zl›klar›n› elde edebilmek için zulüm
gördükleri gerekçesiyle Amerika ile ittifaka giderek Irak’›n par-
çalanmas›nda bizzat yer alm›fl, ba¤›ms›z Kürdistan’› kurarak
ihanetlerinin mükâfat›n› geçici olarak elde etmifllerdir. Dolay›-
s›yla Barzani, Bush taraf›ndan Kürdistan’›n bir devlet baflkan›
olarak sayg›yla a¤›rlanm›fl, bat›ca meflruiyet kazanm›flt›r. Kür-
distan’›n ‹srail’ce yönetilmesi, güvenli¤inin sa¤lanmas› ve tüm
kararlara do¤rudan hükmetmesi, Büyük Ortado¤u Projesinin
kaç›n›lmaz gere¤indendir.
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ABD ve ‹srail’in BOP ad›na Irakl› Kürtleri kullanarak Irak’›
parçalamalar› akabinde, y›llard›r bask› ve fliddet gördü¤ünü id-
dia eden Türkiye’de ki Kürtleri de ayn› gerekçeyle sahiplene-
rek Türkiye’yi bölme emelleri, plânsal s›ras›n› beklemektedir.
Irak’›n Kuzeyi, nas›l Irak’l› Kürtlere verilmifl ise Türkiye’nin
Do¤u ve Güneydo¤u’su da Türkiyeli Kürtlere vaat edilmifltir.
Temel hedef, Türkiye’yi ya diledikleri yörüngeye oturtarak
ömür boyu sürdürmeyi düflündükleri zilletsel bir mahkûmiye-
te raz› etmek, ya da Türkiye’yi yok etmektir. Irak’ta oldu¤u gi-
bi tafleronlu¤u yine haçl› yandafl› lâik ayd›nlar ile Kürtler üst-
lenecek ve ba¤›ms›z bir Kürt devleti kurulacakt›r. Apo idam
edilebildi mi?

Ancak aleviler gerçe¤ini de göz ard› etmemek laz›m. Alevi-
leri dinsel ve kültürel özgürlük ad›na k›flk›rtan haçl›lar, her tür-
lü hak ve hürriyetten mahrum olduklar› provokasyonuyla
Müslümanlara karfl› bileylemekte ve keskin bir k›l›ç gibi üzeri-
ne salmay› plânlamaktad›rlar. Müslüman aleviler üzerinde bir
etki yapamayacaklar›n› düflünüyor, ama ateist alevi örgütleri
ve PKK ile yak›n iflbirli¤i içinde olan silahl› sol fraksiyonlara
ba¤l› gruplar› kanalize ederek farkl› bir cephe açma plânlar›
dahilindedir. Oysa aleviler, lâik ve Kemalist yap›y› savunmala-
r›ndan ötürü vahiysel Müslümanlardan çok daha özgür ve dev-
letçe itibar görmektedirler. Diyanetin vahiysel ‹slâm’› temsil et-
meyen yap›s› dikkate al›nd›¤›nda, alevilerin hakl› bir gerekçe-
leri bulunmad›¤›, flikâyet ve feryatlar›n›n da H›ristiyan ve Ya-
hudi kaynakl› bir ayartma oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Kemalist devletten jakoben lâik ve Atatürkçüler dâhil hiçbir
kesimin mutlu, güvenli ve huzurlu olmamas›, lâik anlay›fl›n te-
tikledi¤i benliksel yücelmenin s›n›rs›z özgürlük taleplerini ku-
dururcas›na ihtirasa ve öfkeye dönüfltürerek hakka ve adalete
ald›r›fl edilmemesine neden olmakta, dolay›s›yla devletsel lev-
ha genleflerek infilâka kaymaktad›r. AB süreci de azan benli-
¤in f›flk›rtt›¤› sonsuz arzular› h›zland›rmakta ve kargafla her ye-
ri sarmaktad›r. Lâik sistemden son derece mutlu olan kesim,
kasalar›n› h›zla dolduran istismarc› politikac›lar, asalak ifl çev-
releri, vakumcu medya, f›rsatç› dernekler ve cemaatlerdir.
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Lâik ve demokratik ateist ve deist düflünceler, insanlar› flük-
rettiren de¤il h›rsland›ran, ba¤›fllatt›ran de¤il katlettiren, sabret-
tiren de¤il öfkelendiren, iman ettiren de¤il inkâr ettiren, dik
durduran de¤il teslim olduran, savaflt›ran de¤il kölelefltiren,
bütünlefltiren de¤il ay›rtan, dürüstlefltiren de¤il riyakârlaflt›ran,
erdemlefltiren de¤il ahlâks›zlaflt›ran, cesaretlendiren de¤il kor-
kaklaflt›ran sürecin temel nedenidir.

T›pk› tatmin an›nda de¤iflime u¤ranmas› misali benlikleri
okflayarak yücelten "Ça¤dafll›k, özgürlük ve hümanist insan
haklar›", vatanlar›, namuslar› ve toplumlar› tüketip mahveden
öylesi fleytani tuzaklard›r ki, e¤er sa¤ kalm›flsan ne olup bitti-
¤ini anlayamadan nas›l her fleyini kaybetti¤ini dahi fark ede-
memifl olman›n kahredici periflanl›¤› içinde ya sürünür ya da
intihar edersin. T›pk› zina öncesindeki heyecan ve mutlulu-
¤un, yakaland›¤›n ölümcül bir hastal›kla korku ve pani¤e dö-
nüflmesi gibi! Geçmiflteki o devasa devletlerin nas›l parçalan›p
küçülerek güçlerini kaybetti¤ini san›yorsunuz? En büyük insan
haklar› savunucusu fleytan›n, insano¤lunu hümanist düflünce-
lerle kand›rmas›ndan ve y›k›c› arzular›n› pekifltirmesinden do-
lay› felâketler bafl göstermifl, yenilmez san›lan o muhteflem
devler, bir bir devrilmekten kurtulamam›fllard›r. ‹nsan›n en bü-
yük ve yegâne düflman›, kendisidir! ""MMiiddee üüllsseerrlleerriinnee yyeeddiikk--
lleerriinniizz nneeddeenn oollmmaazz.. ÜÜllsseerrlleerr ssiizzii yyiiyyeennlleerrddeenn oolluuflfluurr..""
Dr.Joseph Montagu

Haçl› Bat›, Irak’taki gibi Türk tebaal› Kürtlerin ba¤›ms›zl›¤›-
n› ve PKK’y›, ya da vahyi Protestanlaflt›rmaya çal›flan cemaat-
leri aç›kça de¤il de neden gizlice desteklemektedir? Türkiye’yi
ertelemesindeki amaç, iki büyük korkusundan dolay›d›r. Biri
küresel ‹slâmi Cihad, di¤eri Ortado¤u’nun istikbal de ki hâki-
mi düflünülen ‹srail’i tehdit eden ‹ran ve Suriye. CIA ve FBI
Baflkanlar›, NATO Genel Sekreteri ve ‹srail Genelkurmay bafl-
kan›n›n pefli s›ra yapt›klar› Türkiye ziyaretlerinin misyonu her
ne kadar AKP Hükümeti ve M‹T taraf›ndan gizlenilmeye çal›-
fl›ld›ysa da gerçek aç›¤a ç›km›flt›r. CIA Baflkan› Peter Goss,
Baflbakan Erdo¤an’dan 2006 y›l›nda ‹ran’›n nükleer tesislerine
düzenlenecek bir hava sald›r›s› için destek istedi. Goss’un bu
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destek karfl›l›¤›nda, sald›r›lar düzenlenmeden birkaç saat önce
Türk hükümetine bilgi vererek, ayn› gün Türkiye’nin de
‹ran’daki PKK kamplar›na sald›r› düzenlenmesi sözü verdi. Hi-
lesel bu ittifakla ‹ran’› parçalamay› düflünmektedirler. T›pk›
Türkiye’de ki Kandil Da¤lar›nda üst kuran PKK, nas›l CIA ta-
raf›ndan finanse edilerek Türk Devletince yok edilemiyorsa,
‹ran’da ki söz konusu PKK kamplar› da, ‹ran ile Türkiye’nin
aras›n› açmak maksad›yla CIA’ce konumland›r›lm›fl, dolay›s›y-
la ABD’nin Irak misali ‹ran’a sald›rabilmesi için Türkiye’yi kul-
lanabilme k›flk›rt›c›l›¤›n› fleytanca organize etmifllerdir. Ancak
fleytan ABD’nin korkunç ve çirkin emellerini çok iyi bilen
Müslüman milletimiz, kardefl Irak gibi kardefl ‹ran’›n vurulma-
s› ve parçalanmas›na asla izin vermeyecek, karfl›s›nda her kim
olursa olsun mutlaka mücadele edecektir. Aksi takdirde ayn›
ak›bete u¤rayacaklar›n› çok iyi hesaplamaktad›rlar. Türk Hü-
kümeti flunu çok iyi bilmelidir ki, Irak’tan sonra bu yükün kal-
d›r›lamayaca¤› ve bedelinin kuflkusuz çok a¤›r olaca¤›d›r. Ay-
r›ca CIA’n›n Türkiye’de tespit ettikleri bin kadar El-Kaide örgüt
üyesinin nokta operasyonuyla imha edilmesiyle ilgili var›lan
mutabakat, nitelikli vahim bir geliflmedir. ABD, Türkiye’yi h›z-
la yok olufla do¤ru sürüklemektedir. E¤er iman etmifl Müslü-
manlardan olsayd›k, flüphesiz fleytan Bat› bize zarar veremez-
di. ""OOyyssaa flfleeyyttaann,, AAllllaahh’’››nn iizznnii oollmmaadd››kkççaa mmüü’’mmiinnlleerree hhiiçç--
bbiirr zzaarraarr vveerreemmeezz.. MMüü’’mmiinnlleerr AAllllaahh’’aa ddaayyaann››pp ggüüvveennssiinn--
lleerr.."" Mücadele.10

Özellikle ‹slâmi Cihad, onlar›n paranoyalaflmalar›na neden
olan korkunç bir tehlike olup, geçmiflte oldu¤u gibi tüm Müs-
lümanlar›n cihadla özdeflleflmeleri sonucu ortaya ç›kacak de-
vasa gücün kendilerini yok edebilece¤i endiflelerinden Türki-
ye ile olan ittifaklar›n› sürdürmekte ve yanlar›nda bir s›¤›nt› gi-
bi bar›nd›rarak tehlikeyi bertaraf edebileceklerini düflünmekte-
dirler. Türkiye’nin arac›l›¤›yla di¤er ‹slâm ülkelerine gözda¤›
vererek, egemenliklerini ortadan kald›racak olan "silici" bu
tehlikeyi uzaklaflt›rabilme giriflimleri, hükümetler baz›nda hiç-
bir sonuç vermeyecektir. Çünkü ac› çeken ve onurlar›n› kay-
beden sat›n al›nan hükümetler de¤il, Müslüman halklard›r ve
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halklar›n hayk›r›fl›n› hiçbir güç susturamaz.
Irak’›n parçalanmas›nda nas›l Türkiye’yi do¤rudan kullan-

m›fllarsa, ‹ran ve Suriye içinde Türkiye’ye gere¤ini yapt›rmay›
plânlamakta ve bütün bunlardan sonra s›ra Türkiye’ye gelerek,
yak›n ve uzak tehlikelerin tamam›n› bertaraf edebilmifl olma-
n›n emniyeti içinde düflündükleri Büyük Ortado¤u Projesini
gerçeklefltirmeyi amaçlamaktad›rlar. Acaba bu düflleri, kaderin
eylemsel yazg›s›yla güncelleflecek mi?

PKK, Amerika ve Avrupa taraf›ndan her ne kadar resmi ola-
rak bir terör örgütü kabul edilse de, perde arkas›nda meflru
görülmekte, dün oldu¤u gibi bugün de desteklenmektedir.
Yetmifl milyonluk Türkiye’nin ve dünyan›n en büyük alt›nc›
ordusunun baflbakan› Erdo¤an’›n Danimarka’daki resmi ziya-
reti, haçl›lar›n art niyetlerini aç›¤a ç›karm›fl, bas›n toplant›s›n-
da ROJ TV’nin oradan ç›kar›lmas›yla ilgili Erdo¤an’›n talebi
baflbakan Rasmussen taraf›ndan ciddiye al›nmayarak, ROJ TV
ç›kmaktansa sen çek git denilmifltir. ‹flte Türkiye’nin Bat› nez-
dinde ROJ TV kadar de¤er tafl›mamas›, yine de ak›llanmam›za
bir vesile olmam›flt›r. Acaba Irak veya Afganistan’a döndü¤ü-
müz zaman anlayabilecek miyiz?

‹slâm’dan öylesine nefret ediyor ve kin kusuyorlar ki, Da-
nimarka’n›n en yüksek tirajl› gazetesi Jyllands Posten’in yay›n-
lad›¤› yüce peygamberimiz Hz. Muhammed’i afla¤›layan çirkin
karikatürler, ‹sveç, Norveç ve di¤er Bat› medyas›nda geniflle-
yerek yer ald›. Böylesi bir intihara cesaret edebilmelerinin ne-
deni; Müslüman Türkiye’nin her fleye evet diyen teslimiyetçi
politikas› ve önlerinde diz çöken, yakaran ve el açan afla¤›la-
y›c› foto¤raflar›yd›. Onlar için en büyük, ciddi ve korkulan tek
tehlike Türkiye’dir, di¤er ‹slâm ülkelerinin Türkiyesiz flahlana-
mayacaklar›n›n ve hiçbir fley yapamayacaklar›n›n bilinci için-
dedirler. Dinini ve de¤erlerini satan bir politika onlar› yan›lt-
m›fl ve Müslüman Türk halk›n› politikac›lar›yla kar›flt›rma gaf-
leti göstermifllerdi. Hiç kimsenin flüphesi olmas›n ki, bin can-
lar› olsa binini de Allah ve Hz. Muhammed için vermeye haz›r
milyonlarca Müslüman’›n ortaya koyaca¤› k›yametsel tepkinin
gerçek boyutu, yak›n bir gelecekte bafllayacak olan uygarl›klar

97

Mehmet Ali fiado¤lu



savafl›nda kendini kan›tlayacakt›r. Dinler aras› diyalog ve me-
deniyetler aras› uzlaflma aldatmac›s›yla ‹slâm’› yozlaflt›rarak eli-
mine etmeye çal›flan haçl› bat›, karikatür olay›yla yapt›¤› yok-
lamada imansal patlamay› tahlil ederek, sat›n ald›¤› hükümet-
lerin halk nezdinde hiçbir de¤er tafl›mad›klar›na flahit olmufl-
tur. Söz konusu tepkiler sadece "kulak çekme" niteli¤inde
olup, ‹slâm’›n gere¤i haçl›lara muhakeme edebilme f›rsat› tan›-
maktan ibaretti.

Danimarka, öylesine onursuz ve korkak bir ülkedir ki, tek
bir mermi atmadan ve tek bir mücadelede dahi bulunmadan
Nazilere teslim olmufl olman›n hâlâ kapkara utanc›n› yaflamak-
tad›r. ‹slâm ve Müslümanlara olan düflmanl›klar› haçl› oluflla-
r›ndand›r. Bayraklar›nda ve flamalar›nda haç›n bir H›ristiyanl›k
sembolü olarak kullanmalar› ise, 1000–1100 y›llar›ndaki Haçl›
Seferleri’ne dayan›r. Danimarka’n›n haçl› bayra¤›, Dannebro-
gen, kuzey ülkeleri bayraklar›n›n en eskisidir ve 1200’lü y›llar-
da ortaya ç›km›flt›r. Danimarka için onur, namus ve vatan gibi
kutsal kavramlar›n hiçbir önemi yoktur. Zaten olaylar›n perde
arkas›nda fleytan Bush’un oldu¤u, baflbakan Rasmussen’e des-
tek ç›kan resmi beyanat›yla aç›kl›¤a kavuflmufltur. Ayr›ca Avru-
pa Parlamentosunun Danimarka’y› sahiplenen son karar›, Müs-
lümanlar›n hem Amerika hem de Avrupa nezdinde ‘hayvan’
kadar de¤erleri olmad›¤›n› belgelemifltir. Alçak hakaretlerini
‘düflünce özgürlü¤ü’ne mazeret gösteren Bat›, tanr›lar› ‹sa ile
ilgili hakaretsel bir tavr›n düflünce özgürlü¤ü say›lamayaca¤›-
n›, on üç y›l önce A‹HM’de ald›¤› kararla hükme ba¤lam›flt›r.

Yeryüzünde ifllenen bütün pisliklerin fiziki üreme merkezi
Beyaz Saray olup, bar›fl, huzur ve güven arayan tüm ülkelerin
ivedilikle Beyaz Saray’› yerle bir etmeleri ve fleytan Bush’u or-
tadan kald›rarak küresel refah› sa¤lamalar› insanl›k ad›na kaç›-
n›lmaz bir görevdir. Özellikle ABD halk›n›n bu kutsal misyo-
nu üstlenerek hem kendi selametleri ve gelecekleri, hem de
dünya bar›fl› için Bush ve ekibini beklemeksizin gömmeleri, ge-
lecek nesillerce kahramanl›kla an›lmalar›na vesile olacakt›r. Ak-
si takdirde ABD vatandafl› olman›n utanc› ve zorluklar›yla yafla-
yacak ve de dünyan›n hiçbir yerinde güvende olamayacaklard›r.
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Her yarat›k sefil gibi eceli belli olan Bush’un nas›l pis bir fle-
kilde ölece¤i sadece Allah taraf›ndan bilinmekte, güvenli¤in-
den sorumlu bir ajan› veya en yak›n› taraf›ndan m›, yoksa bir
afet, hastal›k, kaza ya da bir görüflme s›ras›nda bir devlet bafl-
kan›, baflbakan, bakan veya bir diplomat›n imana gelmesiyle
mi ya da yabanc› bir ülkede mi öldürülece¤i insanlarca bilin-
memektedir. Her ne flartta olursa olsun o mutlaka ölecek ve o
gün, Drakula fleytan›n kirli cesedi küresel bayrama neden ola-
cakt›r. Yeryüzünün en ac›mas›z, gaddar ve vahfli canavar›
Bush, gerçekte öyle zay›f bir sürüngendir ki, yedi¤i basit bir
kraker bile neredeyse ölümüne neden olabilmekteydi. Hitlerin
Yahudilere yapmad›¤› iflkenceleri Müslümanlara yapan Bush
ve sorumlusu ABD halk› flunu iyi bilmelidirler ki, dünya yok
olana kadar haf›zalardan asla silinmeyecek olan Ebu Garib’de-
ki foto¤raflar›n ayn›s›n› veya bir benzerini mutlaka yaflayacak-
lar ve Guantanamo benzeri bir mahkumiyeti tadacaklard›r. ‹la-
hi adalet, ilahi ceza! Bush’un ziyaret etti¤i tüm ülkelerde insan-
lar›n fleytan görmüflçesine galeyana gelip protestolar ve bom-
bal› eylemlerde bulunarak kendilerini feda etmeleri, zaten söy-
lenecek baflka bir söze gerek b›rakmamaktad›r. Çünkü o bir
fleytand›r.

As›l kahredici olan; fleytan fleytanl›¤›n› yaparken hiçbir dev-
letin, insan haklar› derneklerinin ve uluslar aras› örgütlerin
tepki göstermemeleri ve olanlar› alk›fllarcas›na kabullenmeleri.
Direniflçilerin hak aray›fl tepkileri karfl›s›nda ise ‘terör’ yayga-
ralar›yla uluslar›n aya¤a kalk›fllar› ve insanl›ktan söz ediflleri
hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ya Vatikan?!? Yoksa Bush’a
fetvay› Papa m› veriyor?

Bütün bu canavarl›klar yetmiyormufl gibi birde Peygambe-
rimize yap›lan hakaretlere karfl› gösterilen hakl› tepkiler ara-
s›nda kalbi imanla dolu ya¤›z bir Trabzon delikanl›s›n›n ta-
hammül edemeyerek misyoner bir papaz› öldürmesi, her ne
kadar hümanist mant›k ç›kar›m› aç›s›ndan yanl›fl görünse de,
inançsal ve duygusal bak›mdan hiçte öyle de¤ildir. Öncelikle
samimi Müslüman bir Türk gencini ne kahpe ve sinsi haçl› kül-
türüyle, ne saçma mant›k teorileriyle, ne de materyal bir
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hümanist safsatas›yla k›yaslayamazs›n›z. Öyle olsayd›, Kurtulufl
ad›na savaflarak can verecek tek bir asker bulamaz ve Dani-
marka gibi vatan›n›z› ve namusunuzu düflman askerlerine tes-
lim ederdiniz. Tarihi din ad›na savafllarla geçmifl bir ecdad›n
torunu olan söz konusu genç, ancak Müslüman Türk’e yak›fl›r
bir onurluluk ve cengâverlikle peygamberine yap›lan afla¤›la-
may› hazmedemeyerek, en yak›n›ndaki papaz› cezaland›rm›fl-
t›r. Ki o papaz, y›llard›r misyonerlik faaliyetleriyle Trabzonlu
Müslüman gençleri gerek para gerekse çeflitli hilelerle kand›-
rarak H›ristiyan yapmaya u¤raflm›fl, bu çal›flmalar›yla ilgili hak-
k›nda polis taraf›ndan birçok kez rapor düzenlenmiflti. Hatta
kuzeyden gelen yabanc› kad›nlar› gençlere musallat ederek ki-
lisesine yönlendirme faaliyetlerinde de bulunmufltu. Ancak ba-
¤›ms›z bir devlet olmad›¤›m›zdan söz konusu papaz s›n›r d›fl›
yap›lamam›fl, dolay›s›yla devletin veremedi¤i cezay› milletin
flerefli bir ferdi vermifltir. Materyalist ikiyüzlü politikac›, yazar
ve ilahiyatç›lar›n sanal âlemden seslendirdikleri afakî palavra-
lar› b›rak›p gerçe¤e, yaln›zca gerçe¤in kendisine bak›n›z. Yok-
sa papaz›n iyiliklerinden bahsedip gözyafl› döken, hava kuv-
vetlerine ait özel uçak ve resmi törenle memleketine gönde-
ren, Cuma hutbelerinde kâfir bir papaza rahmet okutturarak
haçl›lara yaranmaya çal›flan hümanist ikiyüzlülere asla itibar
etmeyin. Huzur ve bar›fl› mermi de¤il fitne bozar! Zaten hep
bu s›¤ düflüncelerden dolay› zilletten kurtulup dik duram›yor,
hakl› davam›z› savunma yerine alçalmaya devam ediyoruz.
Amerika, ‹ngiltere ve ‹srail canilerinin tarihte efli görülmemifl
vahflilikleri devam ederken, nas›l oluyor da misyoner bir pa-
paz›n ölümü sorun olabiliyor? Ya haçl› askerlerince camilerde
kurfluna dizilen imamlar?

Avrupa ülkelerinde öldürülen onlarca diplomat›m›z›, ›rkç›
neo-naziler taraf›ndan diri diri yak›lan ve katledilen vatandafl-
lar›m›z›, kundaklanan ve bombalanan camileri, sald›r›ya u¤ra-
yan Türk imamlar›n›, hakarete ve tacize muhatap Müslüman-
lar› ne çabuk unuttunuz? Öyleyse nedir bu panik ve telafl? Aca-
ba Haçl› Bat›, papaza gösterdi¤iniz ilgi ve alakay› vatandaflla-
r›n›za göstermifl, özel uçaklar tahsis etmifl ve kiliselerinde ayin
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düzenlemifl miydi? Ya yan› bafl›n›zdaki Irak ve Filistin?
Ölüm ve yaflam, bar›fl ve savafl›n ne oldu¤unu bilmeyenle-

rin hümanist köklü bir sevgiden, diyalogdan, hoflgörüden ve
sükûnetten dem vurmalar›, yalan›n ve köleli¤in ta kendisidir.
Asl›nda hümanist kimlikler öylesine ac›mas›z ve bukalemun-
durlar ki, kendilerine yap›lan b›rak›n bir sald›r›y›, en ufak bir
hakarete, hatta elefltiriye dahi tahammül edemeyerek öfkele-
nip muhatab›n› parçalar, ama d›flar›ya karfl› timsah gözyafllar›
dökerek çirkin yüzlerini perdelerler. Özellikle lâik ve Atatürk-
çü politikac› ve ayd›nlar›n ac›mas›z düflmanlar› koruyan hüma-
nist tav›rlar› hicap vericidir. Oysa Atatürk, ömrünü savafl mey-
danlar›nda geçirerek yüzlerce insan öldüren bir asker ve on-
larca vatandafl›n› idam eden bir devlet baflkan›yd›. Ne için? Va-
tan›n› korumak ve düzeni sa¤layabilmek için! Peki, Atatürk’e
fliddet yanl›s› bir katil veya terörist diyebilirler mi? Öyleyse bu
genç gibi direniflçilere de diyemezler. Atatürk’ün ""YYuurrttttaa ssuullhh,,
cciihhaannddaa ssuullhh"" sözü, kötülüklerin yok edilmesi ad›na kullan-
d›¤› do¤ru bir tabirdir. Herhalde fleytan›n hükümranl›¤›nda
müstemleke bir esareti kastetmifl de¤ildir, çünkü ömrü savaflla
geçmifltir. Atatürkçü s›¤›nt›lar, Atatürk’ün at›lacak t›rna¤› ola-
mayacaklar› gibi, ayn› zamanda yüzkaras›d›rlar. fiunu herkes
bilmelidir ki, madde için maneviyat› gözden ç›kar›p kutsal de-
¤erlerine etiket koyanlar›n namussuzluklar›n› gizleyebilmek
için s›¤›nd›klar› tek sanal liman, hümanistliktir. ‹nand›¤› dava-
y› sahiplenen, onun u¤runa ölümüne mücadele veren samimi
her yi¤it, sayg› duyulmas› gereken kahramanlard›r. Orhan Pa-
muk’u yarg›lamaktan kurtaran hükümet, dini ve vatan› u¤runa
mücadele ederek Türk halk›n›n yüzünü aklatan bu genci de
serbest b›rakmal›d›r. E¤er yetmifl milyonun misyoner bir papaz
kadar de¤eri varsa... Hiç bir zaman olmad› ya!

TV8 haber bülteninin canl› yay›n›na kat›lan Bayraktar Bay-
rakl› adl› bir ilahiyatç›n›n ifadeleri dehflet vericiydi. Güya söz
konusu karikatürleri çizen Danimarkal› muhabir aylar önce
kendisini ziyaret ederek peygamberimizi afla¤›layan karikatür-
leri masas›n›n üstüne koymufl ve yay›nlanmas› konusunda fetva
sorarak fikrini alm›fl. O’da gayet rahat bir tav›rla karikatürleri
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inceledikten sonra muhabirle iki saat sohbet ederek yanl›fl ola-
ca¤› konusunda iknaya çal›flm›fl. ‹man etti¤ini söyledi¤i dininin
peygamberini afla¤›layan foto¤raflar› gönül rahatl›¤›yla incele-
yebilen ve muhatab›yla da uzun süre tart›flabilen bir kimse,
öncelikle bir Müslüman olamayaca¤› gibi insan dahi olamaz.
E¤er hikâyesi do¤ruysa, aralar›nda ihanete dayanan korkunç
bir ç›kar iliflkisi oldu¤u gayet aç›kt›r. Bu nas›l alçak bir haz›m-
d›r ki, ‹slâm peygamberine hakaret edebilen H›ristiyan bir ga-
zeteci hiçbir tepkiden çekinmeyerek cesaretle ilahiyatç› bir
profesörü ziyaret ediyor, muhatab› ilahiyatç› da gazeteciyi kov-
mayarak veya flikâyette bulunmayarak ayn› piflkinlik içinde
onunla saatlerce karikatür analizi yap›p skandal tarihine kadar
sessiz kalabiliyor? Pes, pes, pes! Bayrakl›, ‹slâm’›n bir bar›fl,
hoflgörü ve özgürlük dini oldu¤unu söyleyerek Müslümanlar›n
gösterdi¤i tepkilere karfl› ç›kmakta, bu olay›n AB girifl sürecin-
de Türkiye aleyhine yap›lm›fl bir sabote ve papaz›n öldürülme-
sinin de asla kabul edilemez çok büyük bir yanl›fl oldu¤unu
vurgulayarak, bir kifliyi öldürmenin bütün insanlar› öldürmek
oldu¤u ve bunun da Maide Süresinde bildirildi¤i yalan ve ifti-
ras›nda bulunuyor.

Daha evvelde belirtti¤im üzere; haçl›lar›n ‹slâm’a ve Müslü-
manlara veremedi¤i zarar› h›yanet içindeki ilahiyatç›lar›n ver-
meye çal›flmas›, nas›l bir akademik faciayla karfl› karfl›ya oldu-
¤umuzu gözler önüne sermektedir. Üstelik bu flah›s, Marmara
‹lahiyat Fakültesinde ö¤retim görevlisi olarak ö¤renci yetifltir-
mekte ve tefsir yazarak Kur’an yorumlamaktad›r. ‹slâm’› savun-
mas›z b›rakarak bar›fl, hoflgörü ve özgürlük dini oldu¤u gerek-
çesiyle hümanist ritüelleri iflleyip teslime zorlayan, düflmanla-
r›n cezaland›r›lmas›n› istemeyerek protestocular› k›nayan ve
cihad yapanlar› elefltirerek ak›l almaz komplo teorileri üreten
mihraklar›n Müslüman kimlik tafl›malar›, maalesef kapanama-
yan derin yaralar›n yegane sebebidir. Yaklafl›k yedi yüze yak›n
"cihad" ayetini ya inkar eden ya yorumlar›yla sapt›rtan ya da
gizleyen Bayrakl› ve Bardako¤lu gibi reformist müceddidler
(din yeniliyeciler), bar›fl› sa¤layarak hak ve adaleti yeryüzün-
de hakim k›lacak cihadi mücadeleyi reddediyor, bir kifliyi
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öldürmenin bütün insanlar› öldürmek oldu¤u hümanist söyle-
mini Allah’a ve Resulüne yak›flt›rabiliyorlar. Maide.33, Enfal.39,
Nisa.84, Tevbe.14, Tevbe.111, Bakara. 244 gibi birçok ayet,
egemensel düzenin ancak savaflla elde edilebilece¤ini emredi-
yor. fieytan›n hoflgörü, diyalog ve uzlaflmayla yola gelebilmesi
mümkün mü? Öyleyse Silahl› Kuvvetlerine de karfl› olduklar›-
n› aç›klas›nlar ya! Savafls›z bir bar›fl ve adaletsiz bir özgürlük
olabilir mi? Üstelik ‹slâm, Allah’›n iradesine teslimiyet demek-
tir. Baflta peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere dört
halife, Abbasiler, Emeviler, Endülüsler, Osmanl›lar ve di¤er
Müslüman Türk ‹mparatorluklar› ile irili ufakl› Müslüman top-
luluklar, sürekli zalim haçl›larla savaflarak hakk› ve adaleti
temsil eden ‹slâm’› yeryüzüne yay›p egemen k›lm›fllard›r. Ne
zaman cihad› b›rak›p keyfiyete önem vererek H›ristiyanlara
benzemeye bafllam›fllar, o zaman sürünmeyi ve y›k›lmay› hak
etmifllerdir.

Selahattin Eyyubi gibi nice sultanlar ve padiflahlar cihad›
terk etmeyerek hac ibadetini yerine getirmemifller, Allah yo-
lunda savafl›n her ibadetten üstün oldu¤u hükmüyle mücade-
le ederek, toplumlar›n huzur, güven ve bar›fl içinde refah bir
hayat sürebilmeleri için, kötülere karfl› savafla ara vermemifller-
dir. Yoksa Diyanet ‹flleri Baflkan› Prof.Ali Bardako¤lu gibi hac-
ca gidip saltanat çad›rlar› kurarak keyif sürebilirler ve bugün
ki gibi esaretsel bir diyalogu ve iflbirli¤ini içine sindirebilirler-
di. Bardako¤lu’nun haçl› ABD’de a¤›rland›¤› s›rada BOP pro-
jesini destekledi¤ini beyan etmesi, iflte Müslüman ile münaf›-
¤›n fark›n›, dolay›s›yla ‹slâm’›n olmad›¤› bir Türkiye’de din ad›-
na fetva verecek hiçbir otoritenin de bulunmad›¤› gerçe¤ini
ortaya koymaktad›r. Art›k öyle bir hal alm›flt›r ki, H›ristiyanl›-
¤›n tüm ritüelleri hümanist materyallerle harmanlanarak Türk
‹slâm’›n› do¤urmufl, laiklefltirilmifl ve H›ristiyanlaflt›r›lm›fl gudu-
bet bir din anlay›fl› etkin olmufltur.

Baflbakan Erdo¤an’›n tepkilere muhatap bat›’dan çekinerek
liderlere gönderdi¤i ‘sa¤duyu’ mesaj›, halk›m›z› sükûnete da-
vet ederek masa bafl›nda diplomasiyle her fleyi çözece¤iyle il-
gili demeci, sanki üzerimden afla¤› kaynar su dökülme hissi
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uyand›rm›flt›. Yahu, bugüne kadar masa bafl›nda teslim olmak-
tan baflka ne yapt›? Türkiye’yi onurland›racak cesur bir ad›m
atabildi ya da lehte tek bir karar ç›karabildi mi? Milletin boy-
nunu büktürdükçe kendi boynunu kald›rtarak iltifatlara maz-
har olmad› m›? Bari b›raks›nlar da insanlar›m›z rahatl›kla pro-
testolar›n› yaps›n, en az›ndan sayelerinde kaybettikleri itibarla-
r›n› bir nebze olsun geri kazans›nlar. Karikatür krizinden dola-
y› tüm dünya çalkalan›p Bat› köfleye s›k›flm›flken, Erdo¤an,
Gül ve Baykal baflta olmak üzere tüm politikac›lar ve ifl dün-
yas›, Bat› medyas›n› ve liderlerini do¤rudan elefltirip yakalar›-
na yap›flma yerine, bu ülkeleri protesto eden ve ambargo uy-
gulayan ‹slâm toplumlar›n› engellemeye çal›flarak, hakl› dire-
nifli k›rmaya kalk›flm›fllard›r. Irak’› parçalayan uydurma gerek-
çelerin Bat›’ya hesap sorabilecek argümanlar› her ne kadar
netleflmifl ise de, onun gere¤ini yapabilecek tek bir liderin or-
taya ç›kmamas›, nas›l lanetlendi¤imizin aç›k bir delilidir. Dün-
yada ‹slâm’› savunabilecek tek bir cesur lider yoktur ve tama-
m› bat›n›n kuklas›d›r.

H›ristiyan ve Yahudiler baflta olmak üzere tüm dinlere kar-
fl› gösterdi¤imiz hoflgörü ve onlara tan›d›¤›m›z özgürlükler tar-
t›fl›lmaz bir gerçekçilikte tarih sayfalar›nda yer al›rken, onlar›n
bize kin, nefret ve düflmanl›klar› hiçbir zaman h›z kesmemifl-
tir. Baflbakan Erdo¤an’›n bir suçlu psikolojisiyle Hatay’da infla
etti¤i dinler bahçesini, neden Roma’da, Washington’da, Ko-
penhagen’da, Londra’da veya Tel Aviv’de yapmad› veya yap-
t›rtamad›? Nede olsa terörist ve köle olan bizler, uygar ve efen-
di onlar!

Papaz›n öldürülmesi akabinde Papa 16.Benedikt’i Türki-
ye’ye davet eden Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer’in giri-
flimi, lâik devlet yap›s›na ayk›r›d›r. Öncelikle Papa siyasi de¤il
dini bir liderdir ve bu daveti ancak Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
yapabilir. Refah-Yol hükümetinde baflbakan Erbakan’›n ülke-
miz ileri gelen Müslüman imamlar›na baflbakanl›k konutunda
verdi¤i iftar yeme¤i tanklar›n yürümesine ve Refah-Yol hükü-
metinin düflürülmesine neden olmufltu. CHP yöneticileri bafl-
bakanl›k konutuna siyah çelenkler b›rakarak ve kap›lar›
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tekmeleyerek protesto gösterilerinde bulunmufl ve ‘Türkiye lâ-
iktir, lâik kalacak’ nakaratlar›yla yürüyüfller düzenleyip orduyu
göreve ça¤›rm›fllard›. ‹slâm’› temsil eden imamlara düflmanca
sald›ran ayn› CHP, ne gariptir ki haçl›lar›n ‹stanbul Ekümeni
patrik Bartholomeos’u, Erdal ‹nönü zaman›nda baflbakanl›kta
a¤›rlam›fllard›…

Lâiklik gerekçesiyle halk›n hükümetini düflüren Atatürkçü
çevrelerin Papa’y› Çankaya’da a¤›rlama heyecanlar› aç›k bir
bölücülüktür. E¤er lâiklik, ilkesi gere¤i dini reddeden bir dü-
flünce ve tüm dinlere ayn› uzakl›kta bir anlay›fl ise, Müslüman-
l›¤› d›fllay›p H›ristiyanl›¤a ayr›cal›k tan›yamaz. Çankaya köflkü-
ne lâiklik gerekçesiyle türbanl›, cübbeli veya sar›kl› Müslüman
vatan evlatlar› sokulmazken, Papa’da, papazlarda, rahibelerde
giremez. Ayr›ca Lozan anlaflmas›n›n 12. maddesinde gayrimüs-
limleri koruyan "Gayrimüslimler Müslümanlarla eflittir" yüküm-
lülü¤ü, aksine onlara say›s›z imtiyazlar vermifl, Müslümanlar›
ise horlam›flt›r.

Müslüman ve Türk düflman› olan Papa 16. Benedikt’in ›s-
rarl› Türkiye ziyareti kuzu postuna bürünmüfl kurt misali bir
haçl› ç›kartmas› olup, dinler aras› diyalog çerçevesinde Türki-
ye’yi topyekûn Vatikan hegemonyas›na sokabilme amac›d›r.
Zaten politikada baflard›klar› amaçlar›n› dinde de baflararak
hem ‹slâm’› hem de Türkiye’yi silip süpürmek arzulad›klar› tek
hedefleridir. Karikatürlerin Vatikan taraf›ndan tiflörtlere bast›r›-
larak sat›fla sunulmas›, ‹talyan reform bakan›n›n söz konusu ti-
flörtü giyerek Peygamberimize hakaret etmesi ve Papa’ya ses-
lenerek Haçl› Seferlerini bafllatma ça¤r›s›, gelecekte olacaklar›
iflaret etmektedir. Zaman›nda Papa 2. Jean Paul, Vatikan'› ziya-
ret eden Ermenistan Katoliklerinin lideri 2. Karekin'le yay›nla-
d›¤› ortak aç›klamada "Ermeni soyk›r›m›"n› tan›d›¤›n› ilân ede-
rek, 1915 olaylar›n›n "20. yüzy›ldaki say›s›z kötülü¤ün bafllan-
g›c›" oldu¤unu ileri sürmüfltü. Papa’n›n ak›l almaz flu fleytani
ifadeleri, maalesef ne hükümetten ne cumhurbaflkanl›¤›ndan
ne politikac›lar ve ayd›nlardan hiçbir karfl›l›k görmemiflti. "Er-
meni soyk›r›m›, flu korkunç olaylar›n bafllang›c› olmufltur: ‹ki
dünya savafl›, say›s›z bölgesel çat›flmalar ve milyonlarca inanan›n
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hayat›na mal olan plânl› imha kampanyalar›." fieytanca plân-
lanm›fl bilinçli bu karalama; I. Dünya Savafl›n›n bafllad›¤› 1914
a¤ustos ay›n›, ‘soyk›r›m’ olarak tan›mlad›klar› 1915 olaylar›n›n
habercisi oldu¤u safsatas›yd›. Papa, Müslüman Türkleri bütün
kötülüklerin anas› yapm›fl ve do¤rudan fleytanla özdefllefltirmiflti.

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, Kâbe’ye gitmeyi red-
dedecek kadar ba¤l› oldu¤u lâiklik ilkesini ve yetmifl milyon-
luk milletini ayaklar alt›na alarak Papa’y› a¤›rlayamaz. Tüm
gerçekler tart›fl›lmayacak kadar apaç›k karfl›s›nda olup, ›srarla
reddetti¤i ve savafl nedeni sayd›¤› dinin siyasete alet edilme-
sinde bizzat rol oynarsa, bunun hesab›n› veremeyece¤i gibi,
do¤uraca¤› sonuçlar› da hiç kimse kestiremez. E¤er bu ziyaret
gerçekleflirse ortaya ç›kacak foto¤raf; Müslüman Türk milletini
temsil eden Cumhurbaflkan›n›n ‹slâm’a düflman, H›ristiyanl›¤a
dost oldu¤u düflüncesi zihinleri kuflatacak ve gerçekte hangi
dine mensup oldu¤u tart›flmalar› sürüp gidecektir.

Geçen y›l Kas›m ay›nda Aziz Andreas Yortusu’nu bahane
ederek Bartholomeos’un Ekümenli¤ini resmilefltirebilmek için
›srarl› ‹stanbul ziyareti geri çevrilen Papa 16. Benedikt, yine bu
y›lda ayn› zamana denk getirdi¤i ziyaretiyle haçl› bayra¤›n› Fe-
ner Rum Patrikhanesine dikecek ve ça¤lar›n efendisi Müslü-
man ‹stanbul, haçl›lar›n merkezi eski Konstantinopolis’e geri
dönecektir. Dini temsilen ‹stanbul’da Haçl› bayra¤›, siyaseten
Ankara’da AB bayra¤›, askeriyeten ‹ncirlik de ABD bayra¤› ile
Türkiye ürpertici bir iflgal alt›ndad›r.

Vatikan gibi H›ristiyan bir hilafetin Türkiye’de resmi olarak
temsil edilmesi de lâikli¤e ayk›r›d›r. ‹slâmi bir hilafeti yasakla-
yan, hatta fleriat› temsil edebilecek siyasi bir partinin veya der-
ne¤in kurulmas›na dahi izin vermeyen lâik devlet, hangi ge-
rekçeyle H›ristiyanlara ayr›cal›k tan›yor? Devlet, ya Vatikan bü-
yükelçili¤i baflta olmak üzere tüm temsilcilikleri derhal kapa-
tacak ya da t›pk› H›ristiyanlar gibi ‹slâmi hilafete ve fleriat te-
melli örgütlenmelere de izin verecektir.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n giriflimi sonucu 20 y›ld›r u¤-
raflt›¤› Türk vatandafll›¤›na an›nda geçen Vatikan ‹stanbul tem-
silcisi papaz Marovitch, "Baflbakan Erdo¤an’›n özel emriyle
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T.C. nüfus cüzdan›m›n polisler taraf›ndan elden bana getiril-
mesine çok memnun oldum ve baflbakan’a teflekkürlerimi sun-
dum." dedi. Ama bir Türk vatandafl›n›n vize alabilmek için kar-
fl›laflt›¤› çileler ve afla¤›lanmalar ise, hiç kimsenin umurunda
de¤il. Vatikan’›n emirlerini yerine getirecek ve çeflitli jestlerde
bulunacak ki, H›ristiyanlarca itibar görerek aralar›nda bir yer
edinebilsin. E¤er Erdo¤an olmasayd›, papaz Marovitch, san›yo-
rum ya bir yirmi y›l daha bekler ya da hiçbir zaman Türk kim-
li¤ine kavuflamazd›. Acaba Müslüman Halid Meflal’e T.C. kim-
li¤i verir miydi?

Erdo¤an, y›llard›r ‹srail zulmü alt›nda inleyen Filistin Halk›-
n›n seçim kazanm›fl lideri Halid Meflal’e randevu vermemifl,
hatta havaalan›nda kendisiyle karfl›laflmamak için Meflal’i bir
valizmifl gibi kargo bölümünden uça¤›na bindirilmesini sa¤la-
m›flt›. Hâlbuki Halid Meflal, onlarca y›l yaflad›klar› Osmanl› ida-
resindeki Türklerin adaletini ve mazluma yard›m görevini bi-
len bir bilinçle kardefl Türkiye’ye s›¤›nm›fl, sanki bir terörist ve-
ya cüzaml› edas›yla ondan utan›larak köfle bucak kaç›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Meflal’in Ankara ziyaretinde Filistin halk›na soyk›-
r›m uygulayan barbar ‹srail’e karfl› dik durup kardefli Filistin’in
onurlu mücadelesine destek vermeyerek teslim olmas› konu-
sunda telkinde bulunan AKP, hem tarihsel hem dinsel misyo-
nunu yerine getiremeyerek efendileri terörist ABD ve ‹srail’e
boyun e¤meye devam etmifltir. Ayn› flekilde Deniz Baykal ve
di¤er liderler ile ayd›nlar›n da bu ziyaretten fevkalâde endifle
duyarak tepki göstermeleri ve sonuçlar›n›n kötü olaca¤› dü-
flünceleri, manda alt›ndaki Türkiye gerçe¤ini gözler önüne ser-
mektedir. Meflal’in AKP Genel Merkezinde terk edildi¤i bas›n
toplant›s›nda parti ile ilgili tüm yaz›lar ve simgeler kapat›lm›fl,
kimlikler manipüle edilmifl, haçl› Bat› ve ‹srail korkusundan
büyük panik yaflanm›flt›r. Üstelik Meflal’in ziyaretiyle ilgili üç
gün öncesinde ABD ve ‹srail’e bilgi verip izin ald›klar›n› da iti-
raf etmifllerdir. Akabinde Baflbakan Bursa’ya giderek, halka,
"Biz, Allah’tan baflka hiç kimseden korkmay›z" diye gürleyebil-
mifl partililer de alk›fllayabilmifltir. Ayr›ca Türkiye’yi yönetmeye
aday CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, "Ortado¤u’da taraf
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olmamal›y›z" demeciyle, infla ettikleri sömürge bir Türkiye’nin
yeniden dirilerek söz sahibi olabilmesinin önünü kesmeyi sür-
dürmekte, dolay›s›yla haçl›lar›n hegemonyas›na r›za göstere-
bilmektedir. Yaz›klar olsun!

Bütün bu geliflmeler ard›ndan D›fliflleri Bakanl›¤›nca ‹srail
Büyükelçisine özür mahiyetinde verilmek istenen brifing, bü-
yükelçi taraf›ndan reddedilmifl, ertesi gün, AKP Genel Merke-
zini basarcas›na ilgili yetkilileri tekmile zorlam›flt›. ‹srail kim ve
kendisini ne zannediyordu? Tüm dünyaca pislik kabul edile-
rek d›flland›klar› ve bir köpek kulübesinin dahi çok görüldü¤ü
Yahudiler, en son ‹spanya’dan sürüldüklerinde kendilerine
kim sahip ç›km›flt›? Kimin flefkatli kollar›na ve adaletli toprak-
lar›na s›¤›narak adam muamelesi görmüfllerdi? Onlar gibi az›l›
bir düflmana insanl›k ad›na sahip ç›kan bu aziz millet, dost ve
kardefl Filistin’e ç›kmamal› m›yd›? ‹srail, nankörlük ve hainlik-
le özleflmifl öyle bir terörist devlettir ki, bizi PKK ile tehdit ede-
rek meydan okuma cüretini bile gösterebilmektedir. Oysa
PKK’ya yard›m ettikleri tüm istihbarat kay›tlar›nda mevcuttur.
Güçlü Türk milletini bafl› önde dolaflt›rmaya al›flm›fl devlet er-
bab›, iliflkilerin yeniden düzeltilmesi ad›na inflallah ‹srail’e gi-
derek diz çökmezler.

Türkiye’nin dini kadar güvenli¤ini de hiçe sayan Bat›, Irak
savafl› öncesi sindirilmifl PKK’ya yeniden ekonomik ve askeri
destek vererek canland›rm›fl ve Türkiye’nin üzerine salm›flt›r.
Ancak ‹slâm ad›na teröre savafl açm›fl Bat›, sözde müttefiki
Türkiye’yi uyand›r›p kaç›rmamak için PKK’y› söylemde d›flla-
makta, pratikte ise desteklemektedir. Amerika’n›n Irak iflgali
öncesi, PKK’n›n yok edilece¤i ile ilgili verdi¤i ve yerine getir-
medi¤i sözler, Türkiye’nin Kuzey Irak’a müdahalesiyle ilgili al-
d›¤› yasaklar, gerçek niyetleri gözler önüne sermektedir. fiu
esarete ve alçalm›fll›¤a bak›n ki, ABD, güvenlik ad›na okyanu-
sun bir ucundan kalk›p Irak’› iflgal ederek parçalayabiliyor,
Türkiye, kendini tehdit eden ve insanlar›n› katleden PKK örgü-
tü için tek bir ad›m atam›yor. Bu nas›l ba¤›ms›z, özgür ve ege-
men bir Türk devletidir? Devletin bafl›ndaki AKP hükümeti,
muhalefetteki CHP ve di¤erleri ise, tüm vahim bu geliflmelere
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karfl› sessizli¤ini sürdürmekte, Amerika’ya olan tanr›sal ba¤l›-
l›klar›n› devam ettirerek PKK’n›n semizlenip asker ve sivilleri-
mizi öldürmesine seyirci kalmaktad›rlar. Türk devleti için bu
geliflmeler hiçbir çekince arz etmemekte, öncelikli öngörülen
"irtica" ad›ndaki ütopik tehlike gündemsel s›cakl›¤›n› koru-
makta, istihbarat örgütü M‹T’te güvenlik sorunlar›n› halletmifl
olman›n keyfiyetiyle ‘türban’ av› sürdürmektedir.

Oyunun içinde öylesine oyunlar dönüyor ki, inan›yorum
ruhi fleytan bile olanlara g›pta ediyordur. Sonuçta tamam› Ba-
t›’n›n âli menfaatleri için çal›fl›yor... ‹nsanlar›m›z o kadar cahil
ve önyarg›l› ki, tüm yalanlara, hilelere ve ihanetlere apaç›k fla-
hit olduklar› halde yine de gözlemleyemiyor, dolay›s›yla hak
etikleri belâlara müstahak oluyorlar.

Bir taraftan Amerika ve ‹srail’e lanet ya¤d›r›yor, di¤er taraf-
tan onlarla ittifak eden, dost olan, sözlerini tanr›sal emir telak-
ki eden, zemin haz›rlayan, f›rsat veren, iflbirli¤i yapan ve hak-
s›zl›klara karfl› dikilip direnmeyen hükümetlerine tepki göster-
miyor, üstelik onursuzluklar›n› baflar› ad›na övünç kayna¤› bi-
le yapabiliyorlar. Olamaz böyle bir mühür! Kötülüklerin tem-
silcisi fleytan›n kadersel varl›¤› dünya döndükçe yok edileme-
yece¤ine, H›ristiyan ve Yahudilerin de fleytansal misyonlar› sü-
rece¤ine göre; gerçekte lanetlenmesi ve karfl› konmas› gere-
kenler haincesine politika yapanlar, dostlar›n› düflman, düfl-
manlar›n› dost edinerek arzu ve isteklerini yerine getirenlerdir.

""SSeenn ddiinnlleerriinnee uuyymmaadd››kkççaa YYaahhuuddiilleerr ddee,, HH››rriissttiiyyaannllaarr
ddaa sseennddeenn aassllaa hhooflflnnuutt oollmmaazzllaarr.. DDee kkii:: DDoo¤¤rruu yyooll aannccaakk
AAllllaahh’’››nn yyoolluudduurr.. fifiaayyeett ssaannaa ggeelleenn iilliimmddeenn ((KKuurr’’aann’’ddaann))
ssoonnrraa oonnllaarr››nn aarrzzuullaarr››nnaa uuyyaaccaakk oolluurrssaann;; aannddoollssuunn kkii,,
AAllllaahh’’ttaann ssaannaa nnee bbiirr ddoosstt,, nnee ddee bbiirr yyaarrdd››mmcc›› vvaarrdd››rr.."" Ba-
kara.120

H›ristiyan ve Yahudi dünyas›n›n önde gelen baz› siyasi, bi-
lim ve din adamlar›n›n Türkler ile ilgili temel görüflleri tüm
gerçe¤i ortaya koymaktad›r.

‹ngiltere baflbakan› Gladstone der ki: "Türkler, insanl›¤›n in-
san olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekas› için onla-
r› Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu da yok etmeliyiz."
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Ünlü evrim teorisinin kurucusu C.Darwin der ki: "Düflünün
ki, birkaç yüz y›l önce Avrupa Türkler taraf›ndan iflgal edildi-
¤inde, Avrupa milletleri ne kadar risk alt›nda kalm›flt› ama bu-
gün, Avrupa’n›n Türkler taraf›ndan iflgali bize ne kadar gülünç
geliyor. Avrupa ›rklar› olarak bilinen medeni ›rklar, yaflam mü-
cadelesinde Türk barbarl›¤›na karfl› galip gelmifllerdir. Dünya-
n›n çokta uzak olmayan bir gelece¤ine bakt›¤›mda, bu tür afla-
¤›lay›c› ›rklar›n ço¤unun medenileflmifl yüksek ›rklar taraf›n-
dan elimine edilece¤ini görüyorum."

Yahudilerin ünlü din adam› haham Sofer der ki: "Müslüman
Türkler, kuzey ve güneydeki göçebeler, zenciler ve bizim co¤-
rafyam›zda yaflay›p da onlara benzeyenler, tabiat› çok daha
düflük sesli baz› hayvanlar›n tabiat›na benzer, bunlar insan se-
viyesinde de¤ildirler. Seviyeleri bir insan ile bir maymunun se-
viyeleri aras›nda bir yerdedir. Çünkü görünüflleri maymundan
daha çok insana benzemektedir." Baflka bir sözü ise: "Osman-
l› ‹mparatorlu¤u içindeki Müslümanlar ve H›ristiyanlar, baflka
ilâhlara tap›nan putperestlerdir ve dolay›s›yla dolayl› yoldan
öldürülmeleri do¤rudur." Yahudilerin Müslümanlar gibi H›risti-
yanlara olan amans›z düflmanl›¤›, Adolf Hitler’in Yahudileri
katletmesine nedendir. Bugün hem H›ristiyanl›k hem de Yahu-
dilik öyle asimile olmufllar ki, art›k köksel ayk›r›l›klar› ve düfl-
manl›klar›n› materyalist çat›s› alt›nda geçici olarak ö¤ütmüfller
ve tek düflman Müslümanlar› bellemifllerdir.

Bat›n›n Türkiye düflmanl›¤›, ayn› düflünce ve duygularla de-
vam etmektedir. Zaten aldatmaca olan AB sürecinin politik
söylemine dahi tahammül edemeyen Avrupal›lar, böyle bir bü-
tünleflmenin olamayaca¤› tepkisini aç›kça dile getirmektedir-
ler. Daha bugün Roma Katolik Kilisesi, Katoliklere ça¤r› yapa-
rak Müslümanlarla evlenmemeleri konusunda uyard›. ‹talya
Katolik Piskoposlar Kurulu'nun (‹KPK) Roma'da düzenlenen
"H›ristiyanlar aras› ‹liflkiler ve Dinler aras› Diyalog'' konulu
toplant›s›nda yay›mlanan resmi belgede; ''Aile kurma niyetin-
deki Katolikler ve Müslümanlardan oluflan karma çiftler, di¤er
çiftlere oranla daha ciddi sorunlarla u¤raflmak durumunda kala-
caklar›n›n yan› s›ra, aradaki ciddi kültürel ve dinsel farkl›lardan
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kaynaklanacak sorunlar› da unutmamal›d›rlar'' denildi.
Kardinal Camillo Ruini baflkanl›¤›ndaki ‹KPK taraf›ndan ka-

leme al›nan belgede, taraflardan birinin Katolik di¤erinin Müs-
lüman oldu¤u evliliklerde, ailenin bir ‹slâm ülkesinde yaflama-
y› tercih etmesi durumunda, Katolik taraf›n haklar›n›n garanti
alt›na al›namama riskinin artt›¤› savunuldu. Dindafllar›n› Müs-
lümanlarla evlilik konusunda son derece temkinli davranmaya
ça¤›ran Katolik piskoposlar, belgede, ''Geçmifl dönemlerdeki
deneyimler, genel tutum itibar›yla bizleri bu tür evlilikleri tav-
siye etmemeye, her halükarda bu tür evlilikleri asla özendir-
memeye yöneltmektedir'' ifadesine yer verdiler. Vatikan’›n
ikinci adam› olan kardinal Camillo Rumi, Trabzon’da öldürü-
len papaza mübareklik ve azizlik unvan› veren kiflidir.

Acaba dinler aras› diyalog ve uzlaflma konseyinin hamisi
Fetullah Gülen ile medeniyetler aras› ittifak›n medar› Tayyip
Erdo¤an ve di¤erleri, t›pk› Tu¤çe Kazaz adl› mankenin, Orto-
doks bir oyuncuyla evlenmesinin ard›ndan din de¤ifltirerek H›-
ristiyanl›¤a geçmesi misali, ›srarla savunduklar› köklü birlefl-
meyle, acaba Müslüman Türkleri H›ristiyanlaflt›rmay› m› düflü-
nüyorlar? Onlar s›radan bir evlili¤e dahi tahammül edemezler-
ken, böylesi küresel bir bütünleflme hangi flartlarda kabul edi-
liyor? E¤er, t›pk› Rusya’dan sat›n al›nan do¤algaz fiyat› örne¤i
s›k›flt›klar›nda baflvurduklar› taktik olan bir devlet s›rr› de¤il
ise, lütfen aç›klayabilirler mi? Çünkü halk›n vazgeçilmez bilgi
hakk›, ne hikmetse "devlet s›rr›" gerekçesiyle sürekli saklan-
makta, ama ac› ve dehflet saçan faturalar da hep halka ödetil-
mektedir.

Say›n Erdo¤an’›n ›srarla vurgulad›¤› de¤iflim ve geliflimiyle
ilgili ça¤dafllaflma sürecinde H›ristiyan Bat›y› m›, yoksa Kema-
listleri mi kastetti¤i, gerek Vatikan gerekse An›tkabire olan say-
g›s› ve ba¤l›l›¤›ndan dolay› pek anlafl›lm›yorsa da, neticede her
ikisinin de ‹slâm’a karfl› pozitivist modernizeyi temsil etmeleri,
temelsel bir ayk›r›l›k teflkil etmemektedir. Erdo¤an, bir taraftan
ça¤d›fl› olarak afla¤›lad›¤› geçmiflini reddederken, di¤er taraf-
tan ça¤dafl olarak yüceltti¤i bat›l› savunabilmekte, ama camiye
gitmekten de geri kalmamaktad›r. Kendini bulundu¤u ortam›n
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rengine uyduran insanlar, maalesef ahlâk kurallar›n› ve inanç-
lar›n› etiketlendirerek elden ç›karmaktan kaç›nmazlar.

Meclisteki bütçe tart›flmalar›nda Baykal ile olan diyaloglar›
fevkalâde düflündürücüydü. Baykal, Erdo¤an’a "Ben, 30 y›l ön-
ce ne isem, flimdide ayn›y›m ve hiç de¤iflmedim. Sen, y›llar ön-
ce Hikmetyar’›n önünde diz çökerken, bugün An›tkabirde say-
g› duruflunda bulunarak, Atatürk’ün önünde diz çöküyorsun.
Hangi Tayip Erdo¤an’a inanal›m?" Erdo¤an’›n cevab› ise, "Bu
olay 1986’da oldu. Ben bir partinin il baflkan›yd›m. O zaman
Hikmetyar, buraya ‹slâm Ülkeleri Ekonomik ‹flbirli¤i toplant›-
s›na baflbakan s›fat›yla resmi davetli olarak geldi. O zaman on-
lar›n Afganistan’da verdi¤i mücadeleyi herkes alk›fll›yordu. fiu
anda farkl› safa geçti. fiu andaki o farkl› safta onu desteklemi-
yorum. ‘‘DDee¤¤iiflflttiimm,, ddee¤¤iiflflttiimm,, ggeelliiflfleerreekk ddee¤¤iiflflttiimm.. 3300 yy››ll öönn--
cceessiinnddee kkaallmmaadd››mm.. ÇÇüünnkküü ççaa¤¤dd››flfl›› ddee¤¤iilliimm""..

Aksine Hikmetyar ne baflbakand› ne de resmi davetli ola-
rak Türkiye’ye gelmiflti. Erdo¤an’›n samimiyetine ve iman›na
güvenerek davetini geri çevirmemifl bir Hizbi ‹slâm lideriydi.
Dostluklar›yla övündü¤ü haydut Bush ve Sharon’la k›yaslana-
mayacak bir üstünlü¤e sahip, haks›zl›k karfl›s›nda susmayan
erdemli ve onurlu bir direniflçiydi. Acaba bu iliflkiden dolay›
utanmas› ve piflmanl›k duymas› gereken de¤iflmemifl mücahit
bir Hikmetyar m›, yoksa ça¤dafl de¤iflimiyle gururlanan politi-
kac› bir Erdo¤an m› olmal›?

Mevzubahis olan muhataplardan Baykal de¤iflmedi, Hik-
metyar de¤iflmedi, bir tek Erdo¤an de¤iflti. O gün canavarlara
karfl› cihad eden Hikmetyar, bugün de ayn› mücadeleyi sür-
dürmekte. Baykal’da ifade etti¤i gibi, seçimler hariç lâik ve Ke-
malist çizgisinden hiçbir sapma göstermemekteydi. ‹slâm kim-
li¤iyle flöhretleflen Erdo¤an ise, ça¤dafl de¤iflimiyle övünerek
hangi safa, H›ristiyanl›¤a m›, yoksa Kemalistli¤e mi geçti¤ini
ifade etmemektedir. Ancak 1400 y›l önce gelen vahiy hiç de-
¤iflmedi¤ine, yeni bir kitap, din ve peygamber de gelmedi¤ine
göre; Erdo¤an’›n 30 y›l öncesini eskimifl kabul etmesi, dolay›-
s›yla daha da gerisini, 1400 y›l öncesini, t›pk› lâik ve Kemalist-
ler gibi "ça¤d›fl›" olarak d›fllamas›, nas›l bir dönüflümün hakl›
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ve ak›lc› bir sebebidir? Acaba Tu¤çe Kazaz gibi bir ‘tabela’ de-
¤iflimine u¤rad›¤›n› m› ima etmektedir? Söz konusu diyalog te-
mel inanç çerçevesinde ele al›n›p imansal süreç sorguland›¤›n-
dan, Erdo¤an’›n onad›¤› de¤iflim, herhangi bir operasyon ge-
çirmedi¤inden fiziki de¤il ruhi oldu¤u anlafl›lmakta, dolay›s›y-
la kuvvetini ve akl›n› en yüksek fiyat› verene satmak yerine,
dinine ve iman›na fiyat etiketi koyarak de¤iflime u¤rad›¤› orta-
ya ç›kmaktad›r… ‹flte politika böyle bir felâket! Gerekti¤inde
evliyay› bile fleytana dönüfltürerek, dinliyi dinsiz, dinsizi dinli
yapar.

Nemrud, Hz. ‹brahim’i atefle att›¤›nda, bir kar›nca atefli sön-
dürebilmek için cüssesi nispetinde koflarak su tafl›maya çal›fl›r.
A¤z›nda atefle çal› tafl›yan bir karga su tafl›yan kar›ncay› görün-
ce, alayl› bir ifadeyle; "O suyla m› devasa atefli söndüreceksin"
diye sorar. Kar›nca da kargaya flu cevab› verir." Söndüremez-
sem de saf›m› belirlerim ya!" Ancak o atomcuk su atefli sön-
dürmeye yeter. Önemli olan fiziki güç de¤il, onu do¤urarak
hareket ve ivme kazand›ran imani ruhsall›kt›r.

Avrupa Birli¤ine girifl sürecinde lâik yap›s›yla zaten asimi-
lasyona u¤ram›fl Müslüman Türkiye halk›, ikinci aflama olan
H›ristiyanlaflma evresine kolayca uyum sa¤lad› ve Türkiye’nin
hemen her yerinde irili ufakl› binlerce kilise aç›larak on bin-
lerce Türkiyeli toplu vaftizlerle H›ristiyanl›¤a geçti. Ak›lla ba¤-
daflmayan, yaflamla örtüflmeyen ve hiçbir inand›r›c›l›¤› olma-
yan "putperest" H›ristiyanl›¤› bir Müslüman kimli¤in seçebil-
mesi, ancak mutlak iradece sapt›r›lm›fl olmas›ndand›r. Y›llar
önce M›s›rl› generalin "Siz din mi de¤ifltirdiniz" sorusunu hat›r-
lad›m. Hatta kimlik kartlar›ndan "dini ‹slâm" ibaresinin kald›r›-
lacak olmas›, okullarda okutulan Darwin’in evrim teorisine
karfl›l›k Allah’› ö¤reten din derslerinin zorunlu olmaktan ç›ka-
r›lmas›, camilerin yan›na kilise ve havralar›n infla edilmeye
bafllanacak olmas›, misyonerlik çal›flmalar›na verilen deste¤in
geniflleyerek yay›lmas›, diyalog ad›na tüm dinlerin tek çat› al-
t›nda birlefltirilme çabas›, ilkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara din
e¤itimi yasa¤› ve daha birçok uygulama her fleyi aç›klamaya
kâfidir. Lâiklik ve Atatürkçülük ad›na vahye uygulanan bask›
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ve yasaklar misyonerlere lüp bir zemin oluflturmufl, ça¤dafll›k
ve demokrasiyle de pekifltirilerek H›ristiyanl›k alabildi¤ine ya-
y›lm›flt›r. Bat›l›lar ‹slâm’a geçerken, Türklerin H›ristiyanl›¤› ter-
cih etmesi, resmi ideolojinin teflvik edici sonucudur. Bir din
dersi ö¤retmeninin, ö¤rencilerini camiye götürerek uygulama-
l› abdest alma ve namaz k›lma ö¤retisi, söz konusu ilin valisi
taraf›ndan tepkiyle karfl›lan›yor ve ö¤retmen hakk›nda sorufl-
turma bafllat›larak aç›¤a al›nabiliyor ise, sorgulanacak baflka
bir fleyin olmad›¤› da anlafl›l›yor demektir. Böylesi yüzlerce
olay!

Vahyin tamamen ortadan kald›rabilmesi için, her fleyde ol-
du¤u gibi yine "kad›n" olgusu çok ince bir politikayla ifllenmifl,
Amerika’n›n bafllatt›¤› fitneyle önce St. John Katedralinde, son-
ra bir Yahudi Üniversitesi olan Brandeis kampusunda Cuma
namaz› k›ld›ran "imam kad›n" reformu, hiç gecikmeden de¤i-
flimin merkezi Türkiye’ye de uzanm›fl ve cami sorunu yaflama-
dan diledikleri camiyi kendilerine üst kurabilmifllerdir. “Kad›n
‹mam” Türkiye misyonerli¤ini, Baflbakan Erdo¤an’›n Amerika
iliflkilerini düzenleyen TÜS‹AD’ç› bafldan›flman› Cüneyd Zap-
su’nun efli üstlenmiflti. Cüneyd Zapsu’nun efli Beyza Zapsu,
Subafl› Camii ‹mam›'na, ''Bugün Cumay› ben k›ld›ray›m. Türki-
ye'de bir ilk olsun. Devrim yapay›m'' teklifi ve grubunda Ame-
rikal›lar›n bulunmas›, sat›r arlar›ndaki gizli gerçe¤i ayd›nlat-
maktad›r. Amerika’n›n teflviki ve Erdo¤an’›n önderli¤inde din-
ler ve medeniyetler aras› diyalog çerçevesinde Antalya’da bafl-
lat›lan cami, kilise ve havralar›n bir arada yaflat›lmas› ve dinler
bahçesi ile ilgili bütünleflme öyle h›z kazand› ki, fl›k giyimli,
makyajl› ve parfümlü frapan kad›nlar›n flehvetsi tüm cazibele-
rini f›flk›rt›p camideki erkeklerin aralar›na dalmak suretiyle on-
lara dokunarak, sürtünerek ve arzu uyand›rarak namaz k›lma
foto¤raflar›, asla masum bir ibadet aflk›yla özdefllefltirilemez.
Çok yak›n bir gelecekte camilerin önce flört, sonra da elleflme,
oynaflma ve (!) merkezleri olaca¤›na, sadece namaz saatleri
aç›k olan camilerin böylesi ça¤dafl bir de¤iflimle hiç kapat›lma-
yaca¤›na kimsenin flüphesi olmas›n. Bugün camilerde fetva so-
rabilecek bir imam bulamazken, yar›n âleme dönüflülecek
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süreçte görevlileri karfl›n›zda bulabileceksiniz. Lâik diyanetin
memur psikolojisiyle görev yapan gölge imamlar›n yetkili ol-
duklar› camilerde, Allah ad›na vazife yapabilecek iman etmifl
cesur imamlar bulunmad›¤›ndan, daha çooook fleylerle karfl›-
laflacaks›n›z. Beyza Zapsu’nun müridi Ahmet Küre, Hürriyet
Gazetesine flu aç›klamay› yapm›flt›: "Biz Atatürkçü bir toplulu-
¤uz. Atatürk'ün genel prensiplerini benimsiyoruz. Atatürk bafl›
kapal›l›¤› kald›rm›flt›. O yüzden kad›nlar bafl› aç›k namaz k›l›-
yor." Acaba böylesi ak›l almaz cüretkâr bir aç›klamay›; s›k›flan
herkesin kurtar›c› olarak baflvurdu¤u bir Atatürk sevgisi sahte-
kârl›¤›na m›, yoksa Atatürk’ün tanr›sal varl›¤› gere¤i namaz›n
da onun ad›na k›l›naca¤›, dolay›s›yla Allah’›n de¤il, Atatürk il-
kelerinin geçerli olaca¤› zorunlulu¤una m› yorumlayal›m?

Ne ac›d›r ki Darwin’in y›llar önceki düflüncesi, maalesef
yüzy›l›m›zda güncelleflmektedir. Bat› taraf›ndan afla¤›lay›c› ›rk
olarak nitelendirilen Müslüman Türklerin yak›n bir gelecekte
medenileflmifl yüksek ›rk olarak nitelendirilen Avrupa ›rklar›
taraf›ndan elimine edilece¤i görüflü, yaflad›¤›m›z korkunç gö-
rüntülerle gerçekleflmektedir. Abdullah Cevdet’in dam›zl›k ba-
t› erke¤i fikri, dinde de devrim yapm›flt›r.

Her türlü geliflmelerden do¤rudan veya dolayl› sorumlu
olan tek merci hükümetlerdir ve hiçbir bahaneleri söz konusu
de¤ildir. Çünkü bana oy verin, güvenin, biz yapar›z demifller-
dir. Onur yerine paray›, ba¤›ms›zl›k yerine müstemlekeyi, na-
mus yerine pazarlamay›, ‹slâm yerine H›ristiyan ça¤dafll›¤›,
dimdik savaflma yerine alçalarak köleli¤i tercih eden hükümet-
ler, de¤erlerine etiket koyman›n karfl›l›¤›n› mutlaka ödeyecek-
lerdir. Bafllar›nda oldu¤u devlete hükmedememeleri acizli¤i
karfl›s›nda haçl› bat›ya s›¤›narak güçlenebileceklerini düflün-
meleri, her türlü ihaneti tetiklemektedir. ‹ktidar olamayacakla-
r›n› ve vaatlerini yerine getiremeyeceklerini önce halktan sak-
lar, sonrada çeflitli mazeretlere s›¤›narak kaç›fl yollar› ararlar.
Ancak hiç merak etmeyin, çokta uzak olmayan yak›n bir gele-
cekte flikâyet edilen bugünler de çok aranacakt›r. En az›ndan
yar›m yamalak bir dininiz, kimli¤iniz ve baz› konularda birlik-
teli¤iniz var. Kurtar›c› ve kalk›nd›r›c› olarak kendi ellerinizle
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getirdi¤iniz ya da atanmalar›na f›rsat verdi¤iniz tanr›sal hükü-
metleriniz ve bürokratlar›n›z yanl›fl› öyle yol edinmifllerdir ki,
dini reddeden lâikli¤i ve bat›l›l›¤› tart›flmas›z ayd›nl›k tek yol
edinmekle kalmam›fllar, hem H›ristiyanl›¤› tek din, hem ‹srail’i
patron hem de PKK’y› egemen k›larak devletlefltireceklerine
eceli gelmemifl olanlar mutlaka flahit olacaklard›r.

Bugün lâiklefltirilmifl Protestan bir ‹slam’› temsil eden Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n, yar›n Vatikan’›n temsilci¤ini üstlene-
rek H›ristiyanlaflabilece¤ine kuflkunuz olmas›n. Bilim ve ça¤-
dafll›k ad›na üretilen z›rva düflünceleri vahyi d›fllayarak de¤e-
re tabi tutan lâik diyanet, devflirme vaizleriyle Müslümanlar›n
kafalar›n› kar›flt›rmakta, dolay›s›yla vahiysel ‹slâm’› yok etme-
ye çal›flmaktad›r. Bu sebeple, diyanetin hiçbir yetkilisinin ve
imam›n›n sözüne pek itibar edilmemelidir. Diyanetin hümanist
felsefesini deflifre eden Fethiye’de ki Ovac›k Camii imam› fiük-
rü Girgin, ölen ‹ngiliz H›ristiyan bir kad›n›n cenazesinde pa-
pazla birlikte dua ederek flunlar› söylemiflti. "Müslümanl›k
önemli de¤ildir, önemli olan insanl›kt›r."

Diyanetten sorumlu ilahiyatç› Devlet Bakan› Mehmet Ay-
d›n’›n Bat› ile olan yak›n iliflkileri ve s›kça ç›kt›¤› seyahatlerin-
de gizli kapakl› neler yapt›¤›n› hiç kimse bilmemektedir. ‹s-
lâm’›n ve Müslümanlar›n aleyhine vuku bulan onca geliflmele-
re ve tart›flmalara karfl› tek bir aç›klama yapmayan Ayd›n’›n
üstlendi¤i meçhul misyon endifle vericidir. Sanki Türkiye’nin
de¤il, Bat›n›n diyanetten sorumlu bir bakan›ym›fl gibi sürekli
onlarla yak›n iliflkisini sürdüren ve ‹slâm referansl› ülkelerle
bat› aras›nda mekik dokuyan Mehmet Ayd›n, acaba BOP lehi-
ne ne tür bir faaliyet içindedir? Ad› olup kendi olmayan Dev-
let Bakan› Mehmet Ayd›n ne yap›yor?

Kur’an’›n herkesçe anlafl›labilir aç›k ve seçik ayetleri orta-
dayken, Hz. Muhammed’e iftira edilen rivayetlere dayal› onlar-
ca ciltlik farkl› tefsirler ve putperest f›k›hlarla ‹slâm vahiy ol-
maktan ç›kar›lmakta, fiziki fleytanlarca bozularak hem ranta
dönüfltürülmekte hem H›ristiyanl›¤a hem de lâisizme peflkefl
çekilmektedir. Peygamberimize atfedilip Kur’an’da karfl›l›¤› ol-
mayan rivayetsel sözlerin tamam› hurafedir. Hz. Muhammed
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der ki: ""BBaannaa nniissppeett oolluunnaann hhaaddiissii,, AAllllaahh’’››nn kkiittaabb››
KKuurr’’aann’’llaa kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››nn››zz.. KKiittaabbuu’’llllaahh’’aa mmuuvvaaff››kk iissee oo bbee--
nniimmddiirr,, bbeenn ssööyylleemmiiflfliimmddiirr.."" Di¤er taraftan H›ristiyan Bat›,
Kemalizm’i fevkalâde endiflelendirmekte, dolay›s›yla iktidar›
kaybedebilme telafl›yla AB’ye tav›r alarak H›ristiyanl›¤a karfl›
kampanya bafllatmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Atatürkçü köfle
yazarlar›, program yap›mc›lar› ve panelistlerin ‹slâm’› savunma
ve buna ba¤l› AKP’yi y›pratma gayretleri asla samimi de¤ildir,
CHP’yi, ANAP’› veya kendi ideolojilerindeki baflka bir partiyi
hükümet yapabilme manipülasyonlar›d›r. Y›llard›r irtica ad›na
‹slâm’a savafl açan, hatta darbe ç›¤›rtkanl›¤› yaparak RP’yi dü-
flüren sanki kendileri de¤ilmifl gibi, H›ristiyanl›¤a karfl› ‹slâm
bayraktarl›¤›na kalk›flmamalar›, t›pk› Erdo¤an’›n Atatürkçülü¤ü
savunma ciddiyetiyle ayn› orant›dad›r. Sonuçta her kesim ken-
di ideolojik ç›karlar› u¤runa birçok entrikalara baflvurarak hal-
k› kand›rmakta, dolay›s›yla gizli, sinsi ve riyakâr ayr›l›k tüm
fliddetiyle sürmektedir.

Lâiklik ad›na yap›lan reformlar yetmiyormufl gibi, flimdi de
H›ristiyan demokrasi u¤runa yap›lan de¤iflimler ile dinler kar-
deflli¤i ve medeniyetler ittifak›, bizleri ulusal Kemalistlikten
kurtar›p küresel H›ristiyanlaflmaya götürmekte, her halükarda
‹slâm’›n olmad›¤› bir limandan ötekine sürüklemektedir. So-
nuçta vahiysiz zeminden esen her rüzgâr, benliklerin galebe
çald›¤› limanlara kolayca sürüklenmemizi sa¤lamaktad›r. Haç-
l›lar›n savafl meydanlar›nda hiçbir zaman elde edemediklerini
masa üzerinde arma¤an eden hükümetler, yenidünya düzeni-
nin istilac› söylemleri özgürlük, demokrasi, bar›fl ve insan hak-
lar› ad›na Türkiye’yi parçalayarak, hak iddia eden PKK’ya,
Rum’a ve Ermeni’ye teslim edebilecekleri uzak bir ihtimal de-
¤ildir. Hak, adalet ve vatan u¤runa haçl›larla savaflarak flehit
olan askerlerin kanlar› nas›l yerde b›rak›lm›flsa, PKK için dökü-
len kanlarda yerde kalm›fl, "ölen öldü, giden gitti, geriye kalan-
lar bizimdir" felsefesi ile, yine kahkahalar ve iltifatlar eflli¤inde
ganimetler masa bafl›nda pay edilerek, baflar› nutuklar› at›lacak
günler yaklaflm›flt›r. ""BBiirr iinnssaann hhaannggii lliimmaannaa uullaaflflmmaakk iissttee--
ddii¤¤iinnii bbiilliiyyoorrssaa,, oonnuunn iiççiinn hheerr rrüüzzggâârr uuyygguunndduurr.."" Seneca.
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fiu bir gerçektir ki bütün bu geliflmeleri, sadece bugüne in-
dirgeyerek iktidardaki AKP hükümetini do¤rudan veya tek ba-
fl›na sorumlu tutmak haks›zl›kt›r. Sorun rejimdedir. Bu sisteme
ba¤l› varl›k gösteren partiler, sistemin dikta etti¤i benlikçi ve
bask›c› yasalar çerçevesinde politika yapmakta ve bütüncül
anayasan›n d›fl›na ç›kamayarak halk›n dileksel düflünce, duy-
gu ve isteklerine karfl›l›k verememektedir. Devletin bask›n ku-
rumlar›n›n yo¤unlaflt›¤› tek hedef, lâiklik ve Atatürkçülüktür.
Bunun d›fl›nda hiçbir fley kendilerini ilgilendirmemekte, her an
darbeye haz›r bir tetikte siperlerinden gözlemektedirler. Asl›n-
da bu, politikac›lar›n sürdürecekleri saltanat, edinecekleri ç›-
karlar, tafl›d›klar› gizli amaçlar, tanr›sallaflt›rd›klar› liderlikleriy-
le ifllerine gelmekte, dolay›s›yla hiçbir itirazda ve mücadelede
bulunmamaktad›rlar. Hükümet olabilmek için muhalefeteyken
halktan yana adaletsel tav›rlar›, hükümet olmakla son bulmak-
ta, "eski tas, eski hamam, de¤iflen tellaklar" misali çok daha
kötü gidiflatlar bafl göstererek taban oyulmaktad›r.

Herkes flunu çok iyi bilmelidir ki politika ile siyaset, t›pk›
inanç ile iman gibi farkl› kuvvetlerdir. ‹mans›z bir inanç nas›l
hiçbir de¤er tafl›m›yorsa, siyasetsiz bir politikada, yalanc›l›k, al-
dat›c›l›k ve sahtekârl›kt›r. Hak, adalet ve ahlâkla özdeflleflmifl
devletler, halk› için var olmufl olman›n bilinci, onuru ve müte-
vazili¤i içinde siyasetle idare edilir. Günümüzde bu vas›flara
haiz hizmetkâr bir devlet yap›lanmas› olmad›¤› için siyaset
yoktur, dolay›s›yla tanr›sal kimlikle donanm›fl buyurgan bir
devlet ve silahl› diktatör generaller onlara hizmet eden politi-
kac› ve hükümetler vard›r. Onun için her fleyi politik bir görev
addedifllerinden, ahlâki görevlerini ve zorunlu amaçlar›n› unu-
tuyor, ç›karc›, bask›c› ve fliddet merkezli ikiyüzlü bir yönetim
sergiliyorlar. Bir devlet, halk› için de¤il de kendi için var olma
mücadelesi veriyor, halk›n›n ç›karlar›n› de¤il de kendini düflü-
nüyorsa, o devlet müstebittir, halk›n›n talep ve ihtiyaçlar›n›,
ancak kendinden arda kalan art›klarla gidermeye çal›fl›r. Hal-
k›n›n düflünce, duygu, inanç, huzur, güven, geçim ve onuru-
nu tasalanmaz, flikâyet ve hayk›r›fllar›n› despot gücüyle bast›r-
maya kalk›fl›r. Cumhuriyetle idare edilen toplumlarda devlet,
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hükümet demektir. Ancak Türkiye gibi ülkelerde farkl›d›r. Esa-
sen görevi halka hizmet ve her türlü ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla
yükümlü olan seçilmifl hükümetler, ordunun fl›mararak sulta-
laflmas›n›n önüne geçemediklerinden hiçbir flart ve koflulda
halk› iktidara getirememifllerdir.

E¤er bir düzende; devletin ad› tanr›, halk›n ad› y›¤›n, öz-
gürlü¤ün ad› köle, vahyin ad› irtica, hainli¤in ad› bar›fl, ihane-
tin ad› ittifak, sömürülmenin ad› yard›m, politikan›n ad› siya-
set, tanr›l›¤›n ad› demokrasi, ateistli¤in ad› lâiklik, ahlâks›zl›¤›n
ad› ça¤dafll›k, yoksullu¤un ad› kalk›nma, sat›lm›fll›¤›n ad› uz-
laflma, düflmanl›¤›n ad› kardefllik, haks›zl›¤›n ad› adalet, iflga-
lin ad› özgürlük, korkakl›¤›n ad› kahramanl›k, yenilginin ad›
galibiyet olmufl ise, söylenebilecek hiçbir fley yoktur…

Politik partinin düflünce ve görüflü ne olursa olsun yegâne
yükümlü oldu¤u görev; tanr›sal kimlikli devlete, dokunulamaz
ve tart›fl›lamaz lâhutî hükümlerine hizmet etmek, o kal›ba ba¤-
l› politika güderek yasalar oluflturmakt›r. Dolay›s›yla partilerin
birbirlerinden ne bir fark›, ne bir üstünlü¤ü, ne de bir alçakl›-
¤› bulunmaktad›r. Her ne kadar demokrasi ad›na yaz›l›mda
milletin iradesinden, özgürlü¤ünden, ç›karlar›ndan ve hakimi-
yetinden bahsedilerek seçimler yap›l›yorsa da, partiler, adaylar
ve at›lan oylar gösteriden öte hiçbir fley ifade etmemekte, se-
çilen vekil ve liderler, flikâyet ettikleri devletin ve düzenin oto-
riter ve totaliter yap›s›na teslim olmakta, dolay›s›yla her za-
manki gibi halka s›rt çevirmektedirler. Kimileri elde edecekle-
ri menfaatsel kazan›mlara hedeflenerek kendilerini, yak›nlar›-
n›, partilileri ve iflbirlikçilerini kalk›nd›rabilmek maksad›yla
uyum içinde hareket eder, kimileri devletin kendilerini hazme-
dememesinden dolay› bat›ya s›¤›narak destek aray›fl›na girer
ve ya¤murdan kaçarken doluya tutulma misali ülkesini esare-
te mahkûm eder, kimileri de seçmenine verdi¤i sözleri yerine
getirebilmenin heyecan›yla bir reforma kalk›flt›¤› anda tepesi-
ne binilir ve derhal alafla¤› edilir. Bu fevkalâde vahim despo-
tizme, h›yanete ve onursuzlu¤a hiç kimse ses ç›karmaz, dola-
y›s›yla oynanan oyuna yeni aktörler dâhil edilerek çark dön-
meye devam eder. Neticede ister d›fl, ister iç güçler olsun, halk
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esaretten kurtulup bir türlü ba¤›ms›zl›¤a kavuflamaz.
Halk›n lehine hiçbir yapt›r›m› olmayan düzensel partiler ve

göstermelik seçimler, her devirde iktidarda olan devletleri ve
anayasalar›n› meflrulaflt›rmak için yap›l›r. Halk›n ifltirak etmedi-
¤i seçimler rejimi sallar ve meflrutiyetini kaybettirir. ABD Bafl-
kan› Ronald Regan, Hollywood’da ikinci s›n›f bir oyuncuydu.
Cumhuriyet Partisinden baflkan aday› oldu¤u zaman, halk›n
bir k›sm› bundan flikâyet ederek, "ABD’y› ikinci s›n›f bir oyun-
cu mu yönetecek" serzeniflinde bulunurlar. Parti ileri gelenle-
ri, "Ülkeyi anayasal sistem yönetir, flah›slar ve ba¤l› oldu¤u
partiler de¤il. Sokaktaki odun dahi fark etmez" diyerek, lider
veya hükümetlerin hiçbir önem arz etmedi¤ini belirtirler.
Onun için iyi veya kötü parti ve liderler de¤il, iyi veya kötü re-
jimler, cesur veya korkak liderler vard›r. Tüm dünya böyledir.
Ancak Bat›l› devletlerin rejimleri, toplumlar›n›n büyük bir ço-
¤unlu¤uyla ayn› inanc›, de¤eri ve görüflü paylaflt›klar›ndan,
Türkiye veya ona benzer ülkelerde oldu¤u gibi köklü bir ay-
k›r›l›k yaflamaz ve devletin egemen bask›s› aç›¤a ç›kmaz.

Rejimin varl›¤›n› sürdürebilmesi ve ayakta kalabilmesi için,
zaruri olan toplumsal kat›l›m› sa¤lamak yükümlülü¤ü kaç›n›l-
mazd›r. Cumhuriyet, teoride her ne kadar halk›n egemenli¤ini
kendi elinde tuttu¤u ve bunu belirli süreler için seçti¤i vekil-
ler arac›l›¤›yla kulland›¤› bir iktidar ve devlet biçimi olsa da,
pratikte, devletin mutlakiyetçi ve totaliter yap›s›ndan ötürü
egemen olunamamakta, dolay›s›yla monarfliden farks›z bir
otokrasi ve bürokratik oligarfli hüküm sürmektedir. E¤er hak
ve özgürlükler bask› alt›nda tutularak, bütün yetkiler cumhur-
baflkan›nda, anayasa mahkemesinde, yarg› organlar›nda, ordu-
da, ve gayri meflru örgüt ve kurumlar›n elinde toplanm›fl ise,
ne cumhuriyetten, ne meclisten, ne özgürlüklerden, ne de seç-
me ve seçilme haklar›ndan bahsedebilmek mümkün de¤ildir.
Halk için önemli olan, asl›nda rejimin ad› ve niteli¤i de¤il, hak,
adalet, geçim, sa¤l›k, huzur ve güvenin mutlak tesisidir. Maale-
sef halk, kendine karfl› çok ac›mas›zd›r.

Monarfli’ye karfl›t alternatif yap›laflan Cumhuriyet rejiminin
günümüzdeki uygulan›fl›, halk›n farkl› katmanlar›n› temsil
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edecek partileri kurdurarak dokunulamaz anayasas›yla bütün-
lefltirip, rejim karfl›tlar›n› egemen oldu¤u düzene dâhil etmek
suretiyle kendince olabilecek tehlikeli bir muhalefeti kurnaz-
l›kla elimine etmek, dolay›s›yla kendi hâkimiyetindeki ideolo-
jik bir cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmakt›r. Halk›n irade-
siyle olacak olan› de¤il! Sinsi ve pazarl›kl› olan tüm partiler,
her türlü gerçe¤i bildikleri halde, seçmenlerini kand›rarak ikti-
dara getireceklerini vaat eder, özgürlükler ve dilekleriyle ilgili
s›n›rs›z sözler vererek umut ve oy h›rs›zl›¤› yaparlar. Ancak se-
si ç›kan ve sözü geçenleri, rüflvetsel bir anlay›flla devletin im-
kânlar›ndan yararland›rarak, h›rs›zl›k ve ahlâks›zl›klar›n› örte-
cek ve savunacak lejyoner kümeleri olufltururlar.

Ad› ve yap›s› her ne olursa olsun, amans›z bir anayasa ve
karanl›k kurumlar›n egemen oldu¤u bir düzende siyaset var
olamayaca¤›ndan, hiç kimse politik mücadeleyle halk ad›na
herhangi bir reform gerçeklefltiremez, halk›n fiziki ve ruhi ta-
leplerini karfl›layamaz. Velev ki halk›n tamam›n›n oyunu alm›fl
ve meclisi vekilleriyle doldurmufl olsalar dahi! T›pk› DP, AP,
Anavatan ve AKP gibi! Ezici bir ço¤unlukla iktidara geldi¤ini
sanarak devletin hükümran yap›s›na karfl› milleti egemen k›la-
ca¤›n› zanneden DP Genel Baflkan› Adnan Menderes, "Ben kü-
tü¤ü aday göstersem milletvekili seçtiririm.", "‹stersem hilafeti
geri getiririm" hükümetsel yan›lg›s› idam›na neden olmufltu.
Kendini iktidar zannediyordu. Asl›nda o, her politikac› gibi de-
jenere olmufl bir politikac›yd›, devrim yapabilecek cesur ve ka-
rarl› bir lider de¤ildi. O günkü devlet ne ise bugünde ayn›d›r,
seçimler hilesel bir oyun, parlamento ve hükümetlerde piyon-
dur. Dolay›s›yla seçilenlerin hükümet olmas› hiçbir de¤er tafl›-
mamaktad›r. Kimilerinin derin devlet dedi¤i, ancak derinli¤i
veya saydaml›¤› hiç fark etmeyen diktatör bir devlet gerçe¤i
vard›r. Devlet, her ne kadar cumhuriyet, özgürlük ve demok-
rasiyle birlikte an›lsa da, kurulufl ideolojisinden ve tanr›sal ya-
p›s›ndan taviz vermez müstebitli¤inden dolay› gerçekte totali-
terdir. O halkla uzlaflmaz, halk kendisiyle uzlaflmak zorunda-
d›r. Aksi takdirde kendini var eden halka savafl açar, sonuçta
ya ma¤lup olur ya da kazan›r. Ancak Adnan Menderes ve
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Necmettin Erbakan olaylar›nda liderlerine sahip ç›kmayarak
ihanetsel tav›r sergileyen halk›n da hiç de¤iflmedi¤i ortadad›r.

Seçimle bafla gelen hükümetler hiçbir zaman iktidar olamaz
ve devletin seçilmifl sözleflmeli bürokrat memurlar› olarak gö-
rev yaparlar. Zaten bu görevleri düflünce ve davran›fllar›na da
yans›makta, her an koltuklar›n› kaybederek zarar görebilme
korku ve kuruntusu içinde paranoyasal bir memuriyet sürdü-
rürler. Hükümet olsun veya olmas›n, meclise girsin veya gir-
mesin iktidar›n› hiç kaybetmeyen tek parti CHP’dir. Bu sebep-
le CHP’lilerin hükümet olma isteyifli tamamen ç›kar amaçl›d›r.

Lâik devlet; vahiysel dine, dini tema ve simgelerin tamam›-
na karfl›d›r ve tahammülsüzdür. Kendine en büyük düflman ve
tehlike gördü¤ü güç, vahiysel dindir, yani Allah’t›r. Müslüman
bir toplumun lâik bir devletçe idare edilmesi her ne kadar im-
kâns›z ise de, diyaneti denetimi alt›na alarak diledi¤i gibi yön-
lendirmesi, din referansl› politikac› ve ilahiyatç›lar› sistemine
katarak içinde ö¤ütüp ‹slâm’› yozlaflt›rmas›, cemaatlerin para
h›rs›n› yard›m, e¤itim, ça¤dafll›k, bilim ve teknolojiyle kamç›-
layarak kasalar›n› doldurmalar›na izin verip maneviyattan
uzaklaflt›rmas›, lâikli¤in bir ateistlik de¤il din ile devlet iflleri-
nin ayr›m› oldu¤u meflkûk hilâf›n› kullanarak ak›llar› kar›flt›r-
mas›, varl›¤›n› tehdit etmeyen gizli ibadetlere müsaade edip,
dinin hümanist yanlar›n› kabul ederek tarafs›z ve dine sayg›l›
manipülâsyonsal bir imajla rejimi meflrulaflt›r›p herkesime
onaylatmas›, ayakta kalmas›na yeterli etkenlerdir. Neticede
devlet lâik, ben Müslüman’›m. Rejim benim de¤il ama ülke be-
nimdir. Dolay›s›yla lâik ve Kemalist rejime ba¤l› politika yap-
mak, herhangi bir partinin içinde yer almak veya oy vermek,
inanc›ma ve ba¤l› oldu¤um dinime ihanetle eflde¤erdir. Sada-
kat, dürüstlük, hak ve adalet, asla vazgeçemeyece¤im temel il-
kelerimdir.

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer, lâik ve Atatürkçü ol-
mas› hasebiyle nas›l ilkeli ve dürüst bir tav›r ortaya koyarak,
‹KÖ’nün Mekke’de yap›lacak olan toplant›s›yla ilgili Müslü-
manlar›n kutsal yeri Kâbe’ye gitmeyi reddettiyse, ben de Ata-
türkçülerin kutsal yeri olan An›tkabire gitmem. Ki, tüm dünyay›
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önüme sermifl olsalar dahi! Camiye giderek Allah’a secde eden
‹slâm referansl› Müslüman bir Tayyip Erdo¤an’›n veya di¤erle-
rinin An›tkabire giderek secde edercesine Atatürk’ün mozole-
sine çelenk koyup, karfl›s›nda sayg› duruflunda bulunarak k›-
yam etmeleri nas›l bir trajikomedi ise, Kemalist referansl› lâik
Deniz Baykal ve benzerlerinin de camiye giderek Allah’a sec-
de etmeleri o kadar trajikomedi bir ikiyüzlülüktür. Biri devleti,
di¤eri halk› kand›rmaktad›r. Herkes inand›¤› ve iman etti¤i de-
¤erlere karfl› dürüst davran›p aç›k kimliklerini ortaya koysalar,
toplumlar her türlü riyakârl›ktan, aldat›c›l›ktan ve yalanc›l›ktan
kurtulur, herkes birbirini oldu¤u gibi kabullenir. Her fikir din-
lenerek ve sorgulanarak do¤ru olan bulunmaya çal›fl›ld›¤› tak-
dirde, y›k›c› ve bölücü tart›flma, kutuplaflma ve çat›flmalardan
sak›n›labilir, bozulan kavramlar netleflir, haklara ve inançlara
bask› uygulamadan ve tecavüz etmeden huzur, güven, bar›fl ve
adalet içinde yaflanabilir. Çünkü bu ülke hepimizin, en küçük
bir olumsuzlukta birbirimize sar›larak sorunlar› aflmaya çal›fl›-
yoruz. Öyleyse nefret, öfke ve kavga niye?

Her kim neye iman etmiflse, herkesi onun ve insanl›k onu-
ru ad›na dürüst olmaya davet ediyorum. E¤er bir kimse, do¤-
ru oldu¤una inan›p güvendi¤i fleyi aç›kça savunam›yorsa, o bir
korkak, sahtekâr ve yalanc›d›r. CHP ve DSP gibi sosyal de-
mokrat solcu, lâik ve Kemalist partiler, seçim kazanma u¤runa
düflünce ve inançlar›n› asla gizlememeli, halk›na ve ideolojisi-
ne karfl› tafl›d›¤› sorumlulu¤u yerine getirerek fleffaf ve dürüst
olmal›d›rlar. Temel inanc›n› saklayan bir kimse, gerçekte onda
flüphe duyup tumturakl› inanmayand›r. Bir taraftan Allah’a,
vahye, Kur’an’a ve ‹slâm’a inand›klar›n› iddia ederek Müslü-
man olduklar›n› söyleyecek, di¤er taraftan vahiysel ‹slâm’› irti-
ca ve ça¤ d›fl›l›kla afla¤›lay›p, Allah’›n ayetsel hükümlerin dev-
lette veya siyasette kesinlikle yer alamayaca¤›n›, vahyin ça¤dafl
devlette temel bir yap›s› olamayaca¤›n›, düzende ve kamuda
var olamayaca¤›n› ifade ederek, hiç kimsenin inanca dayal› si-
yasi bir yap›lanmay› tasavvur etmeye hakk› dahi bulunamayaca-
¤› görüflünü savunacaklar. Paradoksal despot bu düflünce, han-
gi ahlâki de¤erlerle, cumhuriyetle, tan›mlad›klar› demokrasiyle
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ve özgürlüklerle örtüfltürülebilir? Acaba düflüncelere, duygula-
ra, inançlara ve haklara bask› uygulayabilecek ve yönlendire-
bilecekleri iradesiyle, kimin neye hakk› olup olmad›¤›na, han-
gi tanr›sal hüviyetleriyle karar verebiliyorlar? Türkiye’yi sadece
kendilerinden ibaret görüp, lâik ve Kemalist olmayanlara ya-
flam hakk› tan›mak istemeyen, insan dahi görmeyen CHP zih-
niyeti, dinsel her türlü argümana, hatta cami yap›m›na bile flid-
detle karfl› ç›karak çat›flma zemini oluflturabilmektedir.

Deniz Baykal, "Din" kelimesini duydu¤u anda yüre¤i hop-
luyor ve "ne yap›lmas› gerekti¤i Kur’an’da yaz›l›yorsa, o zaman
siyaset ne olacak" diyerek, vahye öfkeyle karfl› ç›kabiliyor.
Evet, yapt›klar› politikalar, verip de tutamad›klar› yüzlerce söz,
ay›r›mc›l›k, kay›rmac›l›k, ç›karc›l›k, haks›zl›k ve adaletsizlikler
gibi, yarat›c› Allah’›n yüce kitab› Kur’an asla yalan söyleme-
mekte, vaadinden dönmemekte, haks›zl›k ve adaletsizlik yap-
mamakta, kime ne yapaca¤›n›, ne verip vermeyece¤ini ac›s› ve
mutlulu¤uyla, laneti ve bereketiyle bildirmekte, yaratt›¤› insan-
lar› onlar gibi aldatmamakta, egemenli¤ine halel getirmemek-
te, diledi¤ini diledi¤i gibi yaparak onlar gibi hiç kimseye yal-
var›p yakarmamakta, ikiyüzlü davranmamakta, iktidar ve ege-
menlik gibi bir sorun tafl›mamakta, hiçbir fleyden endifle duy-
mamakta ve tüm kâinat› kendine boyun e¤dirmektedir. Peki,
onlar böyle bir güce ulaflabildiler, yarar›na ve kalk›nmas›na ça-
l›flt›klar›n› iddia ettikleri ülkesini, halk›n›, açl›ktan, iflsizlikten,
yokluktan, evsizlikten, güçsüzlükten, tutsakl›ktan, d›fllanmak-
tan, suçlardan, felâketlerden, hastal›klardan, afetlerden, mal ve
can kay›plar›ndan kurtarabildiler, arzu ve isteklerini yerine ge-
tirebildiler mi? Öyleyse neden konufluyor ve yapmaya asla
kudretleri olmayan fleyleri vaat ederek insanlar› kand›r›yorlar?
Kendine güvenen bir düflünce veya bir lider, hiçbir fleyden ta-
salanmayarak gere¤ini yapmal›d›r. ""BBiirr yyeerrddee kküüççüükk iinnssaannllaa--
rr››nn bbüüyyüükk ggööllggeelleerrii oolluuflfluuyyoorrssaa,, oorraaddaa ggüünneeflfl bbaatt››yyoorr ddee--
mmeekkttiirr.."" Konficyus.

PKK, Kürt kökenli dindafllar›m›z› ve vatandafllar›m›z› etnik
kimlik çerçevesinde kand›rmakta, ülkemiz hem ekonomik
hem de sosyal çöküntüye u¤rayarak binlerce insan can
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vermektedir. Var olan kay›plar›n engellenmesi, huzur ve güve-
nin tesis edilerek birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›, halk›n ya-
flad›¤› yoksullu¤u ortadan kald›r›p kalk›nm›fl yar›nlara kavufla-
bilmesi ad›na, gerekli çözüm ne ise, hiçbir önyarg›ya mahal
vermeksizin ivedilikle ona baflvurulmal›d›r. Baflbakan Erdo-
¤an’›n, dinin, Türkiye’nin çimentosu oldu¤u, dolay›s›yla din
çat›s› alt›nda ki bir birlikteli¤in sorunlar› çözebilece¤i ve her
türlü düflmanl›klara son verebilece¤i fevkalâde makul tespiti,
Deniz Baykal ve Erkan Mumcu gibi lâiklerin fliddetli tepkisine
neden olmufltu. Ancak lâik, Kemalist ve Bat›l› ça¤dafllar›n din-
sel bir çözüm aray›fl›n› felâketle özdefllefltirerek büyük bir teh-
like oldu¤u, dinin, günümüz modern devletin bir temel daya-
nak noktas› olarak ifade edilemeyece¤i ve temellerinin bam-
baflka oldu¤u söylemleri, flüphesiz ateist köklü anlay›fllar›n›n
bir sonucudur. Geçenlerde Kürtler ile ilgili Bilgi Üniversitesin-
de düzenlenen konferansta DTP eflbaflkan› Ahmet Türk,
AB’nin Kürtlerin çimentosu oldu¤unu söylemifltir.

Ça¤dafl ve sosyal demokrat Deniz Baykal, her radikal lâik
gibi öylesine önyarg›l›, despot ve kat› ki, insanl›k ad›na olabi-
lecek bir çözümü ve uzlaflmay› din temelinde kesinlikle red-
dediyor, dolay›s›yla her türlü zarara r›za göstermekten kaç›n-
m›yor. Oysa nefret edip gericilikle afla¤›lad›¤› ‹slâm, insan ya-
flam›na ve bar›fl›na öylesine önem veren bir dindir ki, domuz
etini yasaklamas›na ra¤men aç kal›nd›¤›nda yenilmesine mü-
saade ediyor, zenginin fakiri doyurmas›n› ve ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamas›n› emrediyor, adalet ad›na az›l› düflmanları bar›flt›r›yor,
katil dâhil gerekti¤inde her türlü günah iflleyeni affediyor, kar-
fl›s›ndaki düflman›n›n haklar›n› kendi dindafl›n›n haklar›ndan
ay›rmayarak adil olmay› buyuruyor, baflka din ve inançtaki
kimseleri bask› ve fliddetle devflirmiyor, insanl›k ad›na yard›m›
flart kofluyor ve daha nice insani de¤erleri ön plana ç›kararak
küresel mütareke üzerinde duruyor.

Irkç›l›¤›n, bölücülü¤ün, anarflinin, fitnenin, ahlâks›zl›¤›n,
haks›zl›k ve adaletsizli¤in tek düflman› vahiydir. ‹slâm’daki efl-
siz hoflgörü, sulh ve insan haklar›, iktidar sürdü¤ü tüm dünya-
da kan›tland›¤› halde, Baykal fliddetle karfl› ç›kabiliyor. Öyleyse,
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CHP’li sosyal demokratlar, SHP olduklar› dönemde, çözüm
ad›na zaman›nda PKK’l› vekilleri meclise sokarak, onlara mefl-
ruiyet kazand›rmam›fllar m›yd›? Peki, sorunlar› lâik düflünce ve
ulus bilincinde çözebilmifller miydi? Hükümetleri boyunca ka-
r›fl›kl›ktan, ay›r›mc›l›ktan ve yoksullaflt›rmaktan öte ne yapm›fl-
lard›? Çünkü besmelesiz hiçbir iflte bereket olamaz.

Politikac›lar›n topluma verdi¤i tahribat› bertaraf ederek
dengeleri adilce sa¤lamakla yükümlü Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer ve Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Hilmi Öz-
kök’ün sert ç›k›fllar›n› da anlayam›yorum. "Gerici ve irticac›"
ad›nda büyük ve çok tehlikeli bir düflmandan bahsederek fa-
aliyetlerini h›zla artt›rd›klar› ve emellerine ulaflamayacaklar›n›
ifade etmektedirler. E¤er ‹slâm ve dolayl› olarak Müslümanlar
kastedilmiyorsa, kimdir bunlar? ‹rtica nedir ki ayd›nl›k gelece-
¤imizin düflman› olabiliyor? Bunlar›n tanr›sal bir güçleri mi var
ki, genç beyinleri esir alabilmekte ve diledikleri gibi yönlendi-
rebilmektedirler? Bunlar PKK gibi halk›m›z› katlediyor veya as-
kerlerimizi mi öldürüyorlar? Dost ve müttefik ABD gibi asker-
lerimizi tutsak ederek ve iflkence yaparak bafllar›na çuval m›
geçiriyorlar? Devlete karfl› silahl› bir eylemde mi bulunuyorlar?
Kanunlara karfl› hangi yasad›fl› bir anarfliye veya suça kalk›fl›-
yor ve ne tür bir emele sahipler? Bunlar terörist midir? Devle-
tin tüm kurum ve kurulufllar›na, güvenlik güçlerine, y›llard›r
sürdürdü¤ü e¤itimine ra¤men, nas›l oluyor da gençlerimizi ele
geçirerek gelece¤imizi karartabiliyor ve yok edici ölümcül fa-
aliyetlerini sürdürerek h›zla artabiliyorlar? Bu ülkenin Müslü-
man bir vatandafl› olarak, söz konusu tehlikenin aç›k tan›m›n›
ve az›l› düflman›n aç›k kimli¤ini ö¤renmek vazgeçilmez hak-
k›md›r. Lütfen aç›klay›n! Örne¤in ben düflman m›y›m? Sürekli
bir tedirginlik ve gerilimle birlik ve beraberli¤i, huzur ve güve-
ni, sosyal ve ekonomik kalk›nmay› nas›l baflaraca¤›z? Genel-
kurmay Baflkan›n›n ifade etti¤i; e¤er lâiklik bir ayd›nl›k ve Tür-
kiye’nin çimentosu ise, herhangi bir kayg›ya, pani¤e ve gergin-
li¤e ne hacet var? Zaten devlet de¤iller mi? Neden gere¤ini
yapm›yorlar da sürekli flikâyet ediyorlar? Halk›m›z kör ve ap-
tal olmad›¤›na ve her fleyi muhakeme edebilecek yetiye sahip
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oldu¤una göre; bu korku, bask› ve celal niye?
‹rtica, iç güvenli¤i tehdit eden PKK’dan çok daha vahim bir

‘birinci derece’ tehlike olarak MGK’n›n 24 Ekim 2005 tarihinde
yap›lan toplant›s›nda kabul edilmifl ve kamuoyunda "Gizli k›r-
m›z› anayasa" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, ma-
alesef hiçbir direnç göstermeyen hükümet taraf›ndan imzalana-
rak yürürlü¤e sokulmufltur. Atatürk milliyetçili¤i ilkeleri refe-
rans gösterilerek aç›k tan›m›ndan ›srarla kaç›lan irtica, AKP hü-
kümetince üzerinde hiçbir de¤ifliklik yap›lmadan aynen kabul
edilebilmifltir. Bakanlar kurulunca gizli tutulup onaylanan söz
konusu ‘s›r tehlike’’nin “vahiy” oldu¤u, al›nan flu kararlardan
aç›kça anlafl›lmaktad›r: “‹rticai faaliyetler içeride ve d›flar›da de-
vam etmektedir. ‹rtica ile mücadele ederken dini duygular in-
citilmemeye özen gösterilecek ve T.C. Anayasas›’nda dikkat çe-
kilen ‹nk›lâp (devrim) Kanunlardan ödün vermeden uygulana-
cak. Din e¤itimini devlet üstlenmeye devam edecek. Bunun
için temel yol Atatürk milliyetçili¤i olacak ve güçlü bir ülke ol-
man›n yolu Atatürk milliyetçili¤i ilkelerinden geçecek. Muhake-
me edebilen hangi ak›l bana flu inan›lmaz paradoksun yan›t›n›
verebilir? ‹rtica (vahiy) ile öncelikli birinci derece tehlike olarak
topyekûn mücadele edilip sonra da dini duygular›n incitilme-
meye çal›fl›lmas›, Atatürk milliyetçili¤inden ve ‹nk›lâp (devrim)
Kanunlar›ndan ödün verilmeyerek din e¤itimini devlet üstlene-
rek kurallar›n› da sahibi Allah de¤il devletin belirleyecek olma-
s›, nas›l ak›l almaz bir mant›¤›n ürünüdür? Neden dürüstçe he-
def düflman›n vahiy oldu¤u, dini kurallar› Allah de¤il kendileri-
nin koyaca¤› aç›klanm›yor?!? Acaba vahiy, Haçl› ABD’den, Vati-
kan’dan, AB’den ve ‹srail’den çok daha m› tehlikeli? Gerçek yo-
kedici düflmanlar yerine irtica, bölücülük ve aflırı sol diye
sınıflandırarak kendi halkını amansız düflman saflara ayırıyorlar.

Hükümete çok basit bir soru soruyorum: ‘Baflörtüsü’,
MGK’ca irtica kabul edilip tüm kararlar Bakanlar Kurulunca da
onand›¤›na göre; acaba çözmeyi vaat ettikleri imani, insani ve
hayati bu sorunu nas›l giderecekler? 

Devrim ad›na yüzlerce insan öldü¤ü halde, neden bir tek
Kubilay tabulaflt›r›larak simgelefltiriliyor? Vatan ad›na can veren
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on binlerce kahraman, neden Kubilay gibi an›lm›yor? Etraf›m›-
z›n az›l› düflmanlarla çevrili, vatan›m›z haçl›larca iflgal edildi¤i,
birlik ve beraberli¤e her zamankinden çok daha fazla ihtiyac›-
m›z oldu¤u bir süreçte, kin ve nefret tohumlar› saçarak, o gün-
lerin asla unutulmamas› ve haf›zalarda sürekli canl› tutulmas›
talebinin alt›nda, milletimizi düflman kamplara bölerek birbir-
leriyle çat›flt›rma niyeti mi yat›yor? Kubilay’› öldüren marjinal
birkaç kiflinin karfl›l›¤›nda onlarca insan idam edilerek eylem-
ciler cezaland›r›lm›fl ve dosya kapat›lmam›fl m›d›r? Öyleyse ya-
p›lmak istenen nedir?

Cumhurbaflkan› ve Genel Kurmay Baflkan›nca; Kubilay’› öl-
dürenlerin temsil ettikleri zihniyet ve günümüzdeki uzant›lar›-
n›n çok iyi de¤erlendirilmesi gerekti¤i ifade edilerek, düflman
olarak kim iflaret ediliyor? Ülkemizi iflgal ederek say›s›z vatan
evlad›n› katleden, kad›nlar›m›z›n ›rz›na geçen, ya¤malayan,
Türk bebeleri ve çocuklar› öldüren barbar ‹ngilizler, Ruslar, Er-
meniler, Yunanl›lar, Bulgarlar, Frans›zlar, Anzaklar ve Haçl› Ba-
t› neden çok iyi de¤erlendirilmiyor, haf›zalarda canl› tutularak
emelleri ciddiye al›nm›yor da, vatan› için can›n› veren kendi
insan›m›z, s›rf dindar olduklar› için düflman belleniyor? ‹ngiliz-
lerin iflgal s›ras›nda t›pk› Irak’taki gibi Türk milletine nas›l kah-
kahalar atarak iflkenceler yapt›¤› ve soyk›r›ma kalkıflt›klar› ne
çabuk unutuldu?

Eski Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Orgene-
ral Tuncer K›l›nç, Ankara'da yay›mlanan siyasi haber dergisi
Yeni Çizgi'ye verdi¤i röportajda; ""AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiissii ddee¤¤iill--
sseenniizz vvaattaann hhaaiinniissiinniizz"" diyerek, eflleri türban takan Müslü-
man kimlikli politikac›lara flöyle seslendi. ''EE¤¤eerr eeflfllleerriinniizz ssiizzii
ddiinnlleemmiiyyoorrllaarr ddaa ddiinnii iinnaanncc››mm››zzdd››rr ffaallaann ddiiyyoorrllaarrssaa,, bboo--
flflaayy››nn'' ‹flte nüfusunun neredeyse tamam› Müslüman olan top-
luma böylesine hakaret edebilen Kemalist bir generalin heze-
yansal sözleri, haçl›lar› aratmayacak bir düflmanl›ktad›r. Farkl›
etnik ve dini topluluklar›n yaflad›klar› ülkeleri vatan kabul ede-
rek gerekti¤inde canlar›n› veren Türkiye halk›n› fitne ç›kararak
kin ve düflmanl›¤a alenen tahrik eden Tuncer K›l›nç, Anayasa-
n›n 216. maddesi gere¤i bölücülük suçundan yarg›lanmal›d›r.
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Birlik ve beraberli¤imizi tahrip ederek kamu bar›fl›n› bozmaya
çal›flan fasit general, hiçbir zaman amac›na ulaflamayacakt›r.

Halk›n dini de¤erlerini küçümseyip aç›kça afla¤›layarak
toplumu bölmeye yeltenmekle kalmam›fl, fevkalade hassas ve
hayati bir kurum olan TSK’ne de nifak sokarak, vatan müca-
delesi veren Mehmetçiklerin moralini bozmak suretiyle tedir-
gin etmifltir. Van cumhuriyet savc›s›n›n Org. Yaflar Büyükan›t
hakk›nda haz›rlad›¤› resmi iddianameye büyük tepki gösteren
Genelkurmay, ordunun ve milletin bütünlü¤ü ad›na neden
Tuncer K›l›nç’a karfl› ç›kmad›? Ben, Atatürk milliyetçili¤ini red-
dediyor, Allah milliyetçisi olmaktan fleref duyuyorum. Benim
tanr›m Atatürk de¤il, Allah’t›r. Ayr›ca askerli¤ini yapm›fl Müslü-
man bir Türk olarak, vahiysel dinimin egemen oldu¤u vatan›m
için bir de¤il, bin kere seve seve can›m› veririm. K›l›nç’a ceva-
ben diyorum ki, ““DDiinnii iinnaanncc››nnaa bbaa¤¤ll›› kkaarr››mm››nn kköölleessii,, KKee--
mmaalliisstt’’iinnii iissee ddeerrhhaall bbooflflaarr››mm..””

fiimdi kendisine soruyorum; ben vatan haini miyim? Canla-
r›n› siper ederek vatanlar›n› bekleyen yüz binlerce Müslüman
asker vatan haini mi? E¤er Türkiye’yi "vatan hainleri" müdafaa
ediyor ise, vatanperver kimlerdir? Türk halk›na mazoflist diye-
rek maddi-manevi her de¤erlerini sömüren politikac›lar m›,
haçl› bat›y› ve Ermenileri savunan ayd›nlar m›, dini ve ahlâki
tüm de¤erleri tüketip bölücülük yapan ça¤dafllar m›, Allah’›n
dinine sald›rarak yüce ayetlerine fleytan ayetleri diyen ve Müs-
lümanlar› "aptal ve salak" olmakla afla¤›layan yazarlar m›, yok-
sa Allah’a iman etmifl olanlar› vatan hainli¤iyle suçlayan ve din-
dar efllerini boflamalar›n› emreden generaller mi? Madem ege-
menlik millete ait, neden hem TSK hem de millet nezdinde re-
feranduma gidilerek gerçek ö¤renilmiyor? Oysa Cumhuriyet re-
jiminin varl›k sebebi referandumlard›r. Ama diktatörlerin hü-
küm sürdü¤ü totaliter devletlerde referandum çok büyük bir
risk ve tehlike olarak görülür. Özellikle flu konunun aç›kl›¤a
kavuflmas› gerekir ki Cumhuriyet, gerek kavram gerekse varl›k
sebebi itibariyle herhangi bir flahs›n ve ideolojinin mülksel ma-
l› olamaz. E¤er Türkiye Atatürk’ün ise, Türkiye’nin bir Cumhu-
riyet de¤il derebeylik oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye,
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u¤runda can veren her düflüncenin, ›rk›n ve inanc›n vatan›d›r,
dolay›s›yla hiç kimse di¤erinden ayr›cal›kl› ve üstün say›lamaz.

Kemalist orgeneral Tuncer K›l›nç’›n beyanat›ndan da anla-
fl›laca¤› üzere; Türkiye’yi yönetmek isteyen politikac›lar›n tür-
ban›n› ç›karmayan efllerini boflamaya ça¤›rmas› ve eflinin tür-
ban takmas› nedeniyle baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n cumhur-
baflkan› seçilmesinin uygun olmayaca¤› ifadesi, Müslüman
kimliklerin bu ülkede ikinci s›n›f d›fllanm›fl vatandafllar ve po-
litika yapanlar›n da din de¤ifltirmek zorunda olduklar› gerçe¤i
gözler önüne serilmektedir. Keflke Erdo¤an’›n cesareti olsa da,
uluyanlar›n ulumalar›na kulaklar›n› t›kay›p cumhurbaflkanl›¤›-
na adayl›¤›n› koyabilse. Gerçi eskisinden farkl› hiçbir fley yap-
mayaca¤›n› ve ça¤dafl saltanat›n›n keyfini sürerek haçl›lar›n
sözcülü¤üne devam edece¤ini de çok iyi biliyorum.

Türkiye Emekli Subaylar Derne¤inin (TESUD) Harbiye As-
keri Kültür Sitesi’nde Türkiye-AB iliflkilerinin tart›fl›ld›¤› toplan-
t›n›n aç›l›fl›nda, Genel Baflkan› emekli Tümgeneral R›za Küçü-
ko¤lu, Türk Silahl› Kuvvetleri’ni ‘Atatürk Cumhuriyeti’nin or-
dusu’ olarak tarif ederken, ‘Peygamber oca¤›’ tan›m›n› kabul
etmediklerini söyledi. Medyada ‘Mehmetçik’ konusundaki de-
¤erlendirmelere gönderme yapan emekli pafla, "TSK’n›n aske-
ri, Atatürk’ten sonra geliflmifl Türkiye Cumhuriyeti’nin Meh-
metçikleridir, Peygamber’in Mehmetçi¤i de¤il." dedi. Bu du-
rumda General R›za Küçüko¤lu’na flu sorular› yöneltmek isti-
yorum:

1- fiehid olup ebedi cenneti kazanabilmek ad›na savaflarak
vatanlar› için canlar›n› feda eden askerler; "Allah, Allah" de¤il
de "Atatürk, Atatürk" diye mi tekbir getirmeliler?

2- Ruhsuz bir vatan›n ve namusun hiçbir de¤er tafl›mad›¤›
bilinciyle flevkle mücadele eden askerlere, öldükten sonra Al-
lah’›n peygamberleri arac›l›¤›yla garanti etti¤i cenneti vaat ede-
biliyor mu?

3- E¤er öldükten sonra sunabilece¤i mükâfatsal bir yaflam
güvencesi yok ise, daha iyi bir saltanat sürebilmesi için mi as-
kerler canlar›ndan, ebeveynlerinden, efl ve çocuklar›ndan vaz-
geçiyorlar?
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4- ‹çinde yaflan›lmayacak ve ganimetlerden istifade edile-
meyecek materyal bir vatan için, neden ölüme koflulsun? 

5- Türk Silahl› Kuvvetleri yaln›zca Atatürkçülerin ordusu,
geri kalanlar vatan haini ise, neden Atatürkçü olmayan Müslü-
manlar orduya al›n›yor.

6- Allahs›z bir vatan›n ve namusun herhangi bir de¤eri var
m›? Atatürk bir insan de¤il de tanr› m›d›r, e¤er tanr› ise dürüst-
çe aç›klas›nlar, de¤ilse neden onun için can verilsin?

Unutulmas›n ki Atatürkçülü¤ü elden b›rakmayan asi Kenan
Evren ve 4’lü çetesi, 12 Eylül isyan›n›n ard›ndan gittikleri Tür-
kiye’nin hemen her yerinde ihtilali meflrulaflt›rabilmek için,
halk›n karfl›s›na geçerek Kur’an’dan ayetler ve hadisler oku-
mufl ve ‹slâm temelinde konuflmalar yapm›fllard›. Diyarba-
k›r’da "Dinsiz millet düflünülemez. Dinimize s›ms›k› sar›lmal›-
y›z." Konya’da "Tanr›s› bir, Kuran'› bir, peygamberi bir, ayn›
seslenifl ve yakar›flla namaz k›lanlar› birbirinden koparmaya
imkân yoktur." diyorlard›. fiimdi ne de¤iflti ki ‘Peygamber’
ad›ndan bile rahats›zl›k duyuluyor, kin ve nefretle karfl›l›k ve-
riyorlar. Acaba o düflüncelerinde samimi de¤il de halk› kand›r-
mak için mi Müslüman kimli¤ine bürünmüfllerdi? Bugün karfl›
ç›kt›klar› dini, neden ogün çimento olarak kullan›yorlard›?!?

Küçüko¤lu, milletimizin bekas› ad›na sözlerini derhal geri
alarak özür dilemelidir. Benliklerin yüceldi¤i ve her kesimin
"ben" dedi¤i diyarda uzlaflma de¤il, çat›flma bafl gösterir. Müs-
lüman bir topluma yap›labilecek en korkunç düflmanl›k, bir
devlet baflkan›n› tanr›sallaflt›r›p Allah ve Peygamberiyle ayn›
seviyede veya daha üstünde yücelterek fitne ç›karmakt›r. Za-
ten böylesi bölücü düflüncelerden dolay› parçalara ayr›larak
gücümüzü, bütünlü¤ümüzü ve vatan topraklar›m›z› kaybedip
haçl›lar›n iflgaline u¤ramad›k m›? Mutlaka düflman saflara ayr›l-
mam›z m› gerekli? Öncesinde iman etmifl fleytan da s›rf "ben"
dedi¤i için lânetlenerek ebedi cehennemle cezaland›r›lm›flt›.
Ancak Kemalistlerin ateist köklü benlik felsefesi, vahiysel bu
gerçe¤e inanmalar›n› engeller.

Anlaflmazl›klar›n giderilebilmesi, ancak adaletinden asla
flüphe duyulmayacak tanr›sal bir hakem ile mümkündür.
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fiüphesiz O da yarat›c› Allah ve elçisi Hz. Muhammed’dir. Ta-
raflardan biri, sahip oldu¤u gücü ve kimli¤i ön plana ç›kar›r-
sa, hiçbir taraf bundan yarar sa¤layamaz. Kalbinde zerre kadar
inanç ve merhamet olan kesim, mutlaka savafl yerine bar›fl›,
bölücülük yerine birlikteli¤i tercih etmeli, tarafs›z bir hukukun
icra edilmesine ve ne olursa olsun bütünlü¤ün teminine katk›
sa¤lamal›d›r. Her taraf›m›z›n az›l› düflmanlarla çevrili oldu¤u
gerçe¤i asla unutulmamal›d›r. Yoksa Deniz Baykal veya söz
konusu generaller gibi, emniyet ve güven içinde oturduklar›
saltanat koltuklar›ndan ahkâm keserek, haks›zl›k ve adaletsiz-
liklerin kol gezdi¤i, binlerce insan›n öldü¤ü da¤ ve meydan-
lardaki cesetler ve akabinde akan gözyafllar›na ald›r›fl etmez
bir tav›rla sadece konuflur, sinsi bir üslupla kutsallara sald›r›r,
vahye ve vahiysel tüm çözümlere karfl› ç›karak bunlar günü-
müzde konuflulmamal› derlerse, o zaman kendilerini cepheye
göndererek bizzat içinde yer almalar› sa¤lanmal›d›r. Bugüne
kadar kar›fl›kl›k ç›karmaktan öte ne baflarm›fllar ve hangi zafer-
lere imza atm›fllard›r? Hep nutuk at›yorlar ama hiçbir fley yap-
m›yorlar.

Her ne etnik kökenden olunursa olusun "din" kimli¤i ve
inanc›n›n sa¤lad›¤› birliktelik, her türlü sorunu aflmaya, en
önemli sosyal, ekonomik, askeri ve siyasi bir sigortad›r. Birçok
‹slâm devleti gibi, üç k›tada egemenlik süren Osmanl› devleti
de onlarca ülkeyi birer valiyle yönetmifl, farkl› etnik ve dini
topluluklar› birlik ve beraberlik içinde yaflatarak hiçbir sorun-
la karfl›lafl›lmam›flt›. Üstelik o günkü koflullar çok zor ve fesa-
d›n alabildi¤ine yayg›n oldu¤u savaflan bir dünyayd›. Çünkü
‘‹slâm’ çat›s› alt›ndaki bir birliktelik, hoflgörüyü, hakk› ve ada-
leti egemen k›lmakta, dolay›s›yla benlikler hapsedilmekteydi.
Samimi din duygusunun benliksel h›rs› tutsak eden uzlaflt›r›c›
ve birlefltirici rahmetini, neden ›srarla reddediyor ve son dere-
ce tehlikeli buluyorlar? Dil ve ›rk materyalizmi, haks›zl›¤› ve
barbarl›¤›, vahiy ve ruh ise merhameti, bar›fl›, hakk› ve adale-
ti temsil eder. Modern yaflam› ve ça¤dafll›¤› örnek ald›klar› em-
peryalist haçl› Bat›, neden Türkiye’deki ça¤dafllar gibi düflün-
müyor, dinlerine olan ba¤l›l›¤› ve sayg›y› önemseyerek AB
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çat›s› alt›nda birlefliyorlar? Onlarda m› irticac›? Tarihte, dinin
birlefltirici ruhsal gücü olmaks›z›n ulus ve ›rk temeline dayal›
böylesine büyük birlikteliklere rastlanabilmifl midir? Madem
öyle, neden Türkiye ‹KÖ’ye üye? Barbar ve haydut Bat›y› ör-
nek alacaklar›na, neden Osmanl›y›, flerefli geçmifllerini ve müt-
hifl devlet düzenlerini rehber edinmiyorlar? ‹slâm oldu¤u için
mi? Unutulmas›n ki Atatürk’te bir Osmanl›yd›, bilgisini ve ce-
saretini oradan al›yordu.

Osmanl› içtimai yap›s› üzerine uzman olan Erlanyen Üni-
versitesi profesörlerinden Hutterrohta: "Osmanl› Devleti, genifl
topraklar›n› ve üzerindeki çeflitli kavimleri, Topkap› Sara-
y›'ndan mükemmel bir flekilde idare ediyordu. O saray da ba-
t›daki en mütevaz› bir derebeyinin saray› kadar bile büyük de-
¤ildi. Bu nas›l oluyordu?" diye soruldu¤unda, Profesör Hutter-
rohta: "S›rr›n› çözebilmifl de¤ilim. 16. as›rda Filistin'in sosyal
yap›s› üzerinde çal›fl›rken öyle kay›tlar gördüm ki hayretler
içinde kald›m. Osmanl›, üç y›l sonra bir köyden geçecek aske-
ri birli¤in öyle yeme¤inden sonra yiyece¤i üzümün nereden
gelece¤ini plânlam›flt›. Herhalde Osmanl›, devlet olarak insan-
l›¤›n en muhteflem harikas›d›r." 

Dini birlikteli¤in mucizevî birlefltiricili¤ini karalayarak inkâr
etmek maksad›yla geçmiflte bafl gösteren baz› olaylar› temele
indirgemek, tamamen art niyetli bir sabotedir. T›pk› H›ristiyan-
lar gibi Müslümanlar da aralar›nda savaflm›fllar, bugünkü gibi
birbirlerini arkadan vurarak ihanette bulunmufllard›. Neden?
Dinsel birliktelik yerine ›rki ba¤›ms›zl›klar› önemsemelerin-
den, Yarat›c›ya yüz çevirerek yarat›k insan›, bat›l› ve paray›
ilâh edinmek istemelerindendi. Alt› yüz y›ll›k muazzam Os-
manl›n›n nas›l sabun köpü¤ü gibi bir anda yok olabildi¤i va-
hiysel temelde hiç sorguland› m›?

Kur’an’›n ifadesi ve geçmifl ‹slâm devletlerinin tarihleri in-
celendi¤inde; güçlendirilen ve yüceltilen Müslüman topluluk-
lar›n ‹slâm’dan uzaklaflmalar› akabinde nas›l alçalt›ld›klar› ve
zillete mahkûm edilerek çökertildikleri aç›kça görülebilmekte-
dir. Benli¤in galebe çald›¤› bir yap›da, vahiy, merhamet, hak
ve adalet bar›namaz. Dün oldu¤u gibi bugün de, yar›n da
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gerek isyanlar ve savafllarla, gerek inan›lmaz korkunçluktaki
afetlerle, gerekse suçlar, k›tl›klar ve hastal›klarla bafllayacak
olan büyük felâketler, daha sonra parçalanmalara ve yok ol-
malara dönüflecektir. O zaman idda ettikleri ça¤dafll›k, ilerici-
lik, ayd›nl›k ve laiklik ne olacak. S›¤ kafal› hükümetlerin ken-
di aralar›nda projelendirdikleri kapitalist bir küresel iflbirli¤i
hayallerine halklar›n düflünce ve duygular›n› hesaba katmama-
lar›, tafl üstünde tafl kalmayacak afetler sonras› öyle bir ya¤ma-
y› ve isyan› do¤uracak ki, dünya nüfusunun nerdeyse yar›s›
yok olacak ve dehflet her yeri kaplayacakt›r. Belirlenmifl vade-
nin yaklaflt›¤›, egemen olan Mutlak ‹rade’ye karfl› koyabilecek
herhangi bir güç, bir bilim ve bir iradenin mevcut olmad›¤› tar-
t›flmas›zd›r. Öyle ki, s›radan sa¤anak bir ya¤mur veya bir kar
ya¤›fl›, hastal›k ve suçlara karfl› dahi çaresizli¤e düflüp panik-
leflerek kilitlenen devletlerin biçare güçleri, gerçekte iradesel
hiçbir yapt›r›mlar› bulunmad›klar›n› kan›tlamaktad›r. Koyduk-
lar› tan›lar›n ve ald›klar› tedbirlerin hangisinde mutlak bir ba-
flar› sa¤layabilmifl ve dileklerini gerçeklefltirebilmifllerdir?

Kadersel yazg›, hiçbir yarat›¤›n iradesiyle de¤ifltirilemez.
Onun için, benlikleri okflayan c›l›z nutuklar, müeyyidesi olma-
yan gövde gösterileri, kadere meydan okuyan tedbir aray›flla-
r› ve gelifligüzel çürük birliktelikler, düflsel egemenlikler, öz-
gürlükler, bilimsel keflifler, teknolojik geliflmeler, anlaflmalar,
yard›mlar, iltifatlar, tokuflturulan kadehler ve at›lan kahkahalar
asla yan›ltmamal›d›r. Kahkahalar›n gizemi ve do¤uraca¤› so-
nuçlar kestirilebilseydi, gözyafllar› sel olurdu. T›pk› uyuflturu-
cudaki, içkideki, kumardaki ve cinsel iliflkideki anl›k tatmin ve
mutluluk gibi! Ya sonras›?!?
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DDeniz Baykal ve Erkan Mumcu gibi kökten lâik politika-
c› ve Kemalist bürokratlar›n din çat›s› alt›nda olabile-

cek bir uzlaflmay› çok tehlikeli bir yanl›fl oldu¤u görüflleri, hiç-
bir kesimin etnik veya dinsel sorunu olmad›¤› düflünceleri fev-
kalâde hatal›d›r. B›rak›n toplumu, bir bireyin dahi flikâyeti, hu-
zursuzlu¤u ve güvensizli¤i görmezlikten gelinmeyerek devlet-
çe ciddiye al›nmal›, objektif bir tarafs›zl›kla iddias›ndaki hakl›-
l›¤› derhal araflt›r›larak ya çözümlenmeli ya da kuruntu yapt›-
¤› iknas›yla sorunlar›n kronikleflmesine f›rsat tan›nmamal›d›r.
Örne¤in, bir aileyi düflünün. Ailenin bir ferdi, kendine haks›z-
l›k yap›ld›¤› gerekçesiyle tedirgin ve mutsuz. Aile reisi ise, so-
runu çözme ad›na onu dinleyerek gere¤ini yapma yerine, "her
türlü imkâna sahipsin, tek bir eksi¤in bile yok, daha ne istiyor-
sun" tavr›yla azarlar, ciddiye almaz ve bask› uygularsa, sonuç
ne olur? fiüphesiz ç›¤l›k ve gözyafl›! Montaigne’nin dedi¤i gibi,
""BBiirr aaiillee iillee bbiirr kkrraallll››¤¤›› yyöönneettmmee aarraass››nnddaa ppeekk bbüüyyüükk ffaarrkk
yyookkttuurr.."" Bu yüzden devlet, ifline vazife olmayan ifllere de¤il,
birlik ve beraberli¤i tesis edecek tüm fenomenlerin üzerine gi-
derek baflar› kaydederse, gerisi otomatikman raya girer. Tüm
sorunlar›n müsebbibi lokomotif olan devlet ve yönetmeye ça-
l›flt›¤› hükümetlerdir. Halk her zaman ve her koflulda masum
ve suçsuzdur.

E¤er rejim, temelsel hata ve yanl›fllar›n› gizlemek ve bafla-
r›s›zl›¤›n›n tart›fl›lmas›n› engellemek maksad›yla gerçeklerden
kaçmaya çal›fl›p manipülasyonsal istismarlarla halk› suçlar ve
sopa gösterirse, telafisi imkâns›z olaylar›n bizzat teflvik edicisi
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ve sorumlusu olur, dolay›s›yla tüm meflruiyetini kaybederek
sonucuna katlan›r. Lâik rejim, bir müstebitlik de¤ilse, her kesi-
me eflit olmal›, adaletten flaflmamal›, tek bir bireyin dahi istek
ve arzusuna kulak verip gere¤ini yapmak suretiyle adaletini
kan›tlamal›d›r. Soruyorum! Lâik ve Atatürkçü düflünce, hükmü
alt›nda bulunanlara söz hakk› ve davran›fl özgürlü¤ü tan›mad›-
¤› gerekçesiyle zorbal›kla suçlad›¤› fleriata karfl›; hak, adalet,
f›rsat eflitli¤i, ayd›nl›k, özgürlük, kalk›nm›fll›k ve egemenlik ve-
rece¤i iddias›yla halk›n karfl›s›na ç›kmam›fl m›yd›? Öyleyse ya-
p›lanlar nedir?

Bu ülkeyi "Allah, Allah" nidalar›yla kanlar›n› dökerek kuran
Müslümanlar›, önce aptal olmakla afla¤›lay›p, sonra tap›n›lan
Allah’a ve ayetlerine "fleytan ayetleri" diyerek fitne ç›karmak
suretiyle halk› k›flk›rt›p soka¤a döken, ülkenin parçalanmas›na
neden olabilecek fitili ateflleyen ve Apo’dan çok daha vahim
bir bölücülük yapan Aziz Nesin’e, neden hiçbir ceza verilme-
yerek sahip ç›k›lm›flt›? Sivas’taki olay› gördüler de neden ne-
denini görmek istemediler? Neden söz konusu eylem "irtica"
olarak de¤erlendirildi de, vahiysel dine büyük bir sald›r› oldu-
¤u gerçe¤i kabul edilmedi? Acaba devlet, milletin dinine küf-
retmeyi meflru, savunmay› m› gayr-i meflru görüyordu? Tüm il-
leri ziyaret edece¤ini söyleyerek önce gitti¤i Sivas’ta büyük bir
faciaya sebep olmas›n›n akabinde, do¤abilecek büyük bir fe-
lâketi engelleyebilmek ad›na bafl›na ödül koymak suretiyle
kendisini durdurmamdan dolay›, neden bana 5.5 ay hapis ce-
zas› verilmiflti? Onun lâik, benin Müslüman oluflumdan m›? Lâ-
ik olan bir hain, Müslüman olan bir vatanseverden daha m› üs-
tün?

Eski Anayasa Mahkemesi Baflkan› Yekta Güngör Özden,
"Lâik olmayan insan, insan de¤ildir, onlar›n kan›ndan flüphe
ederim" diyerek, hem bölücülük yapm›fl hem de Allah’a iman
etmifl Müslümanlar› afla¤›lam›flt›. Bu demecinin üzerine sözle-
rini kendisine iade ederek gösterdi¤im tepkiden dolay› 5,5 ay
hapis cezas›na çarpt›r›lm›flt›m. T›pk› Aziz Nesin gibi, Müslü-
man Türkiye toplumuna yapt›¤› hakaret ve y›k›c› ay›r›mc›l›k-
tan ötürü, neden kendisine hiçbir ceza verilmemifl ve üstelik
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alk›fllanm›flt›? Onun lâik ve bir Anayasa Mahkemesi Baflkan› ol-
mas›, dokunulmazl›¤›n› ve özgürlü¤ünü, benim Müslüman bir
vatandafl oluflum köleli¤imi ve tutsakl›¤›m› m› simgeliyordu?
Bu mudur iddia edilen inanca sayg›, hoflgörü, eflitlik, insan
haklar›, adalet, özgürlük, ça¤dafll›k ve demokrasi?

100. y›l üniversitesi rektörü lâik Yücel Aflk›n, milyonlarca
dolarl›k yolsuzluk ve fiflleyerek bölücülük yapt›¤› gerekçesiy-
le hukukun eflitlik ilkesi gere¤i her Türk vatandafl› gibi mah-
keme taraf›ndan tutukland›¤› anda, neden Kemalistler isyan
edercesine aya¤a kalkarak bunun cumhuriyete bir sald›r› oldu-
¤u, kendisine reva görülen tutuklamay› ve uzun gözalt› süre-
sini tasvip etmelerinin mümkün olamayaca¤› yaygaras› kopa-
r›p, hem savc›lar›, hem hâkimleri, hem de hükümeti cumhuri-
yet düflman› olmakla suçlad›lar? Yoksa ideolojik kimlik ve ma-
kam, kifliye ayr›cal›k ve dokunulmazl›k m› sa¤l›yor? Yüz bin-
lerce aç ve yoksulun yaflamla mücadele etti¤i ülkemiz insanla-
r›n›n haklar› aranmamal› ve hesap sorulmamal› m›yd›? Yücel
Aflk›n, adalet karfl›s›nda di¤er vatandafllardan üstün müydü ki
gözalt› ve tutuklanmas›yla ilgili bir haks›zl›ktan bahsediliyor-
du? Üstelik kendisine kelepçe tak›lmayarak zaten bir ay›r›mc›-
l›k yap›lmam›fl m›yd›? Yücel Aflk›n’a can› pahas›na sahip ç›kan
CHP, yolsuzlu¤a ve ay›r›mc›l›¤a destek veren bu anlay›fl›yla m›
ülkeyi yönetmeye adayd›? Aziz Nesin ve Sivas olaylar› s›ras›n-
da da SHP olarak hükümette de¤iller miydi? Acaba Kemalist-
ler, dokunulmaz bir tanr› m› ki kanunlar karfl›s›nda iltimasl› ve
suçlar› örtbas edilebilir bir imtiyazlar› mevcut? Toplumsal vic-
dan› katleden en vahim olay ise, yolsuzluk gibi yüz k›zart›c›
bir suçtan yarg›lanan Yücel Aflk›n’›n mahkemece aklanmadan
tekrar görevi bafl›na dönmüfl olmas›d›r. Adalet, Adalet, Ada-
let...

CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek, kendini seçerek
mecliste saltanat sürdüren milletine bugüne kadar görülmemifl
öyle bir hakaret etti ki, ne Deniz Baykal, ne de CHP’liler ken-
disine hesap sormad›klar› gibi, hakk›nda tek bir soruflturma ve
elefltiri dahi yapmad›lar. Demek ki CHP, Türk milletinin mazo-
flist oldu¤unu düflünmektedir. Milletvekili Mustafa Özyürek,
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7.11.2005 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda yapt›¤› ko-
nuflmada; ""ZZaatteenn bbuu mmiilllleett mmaazzooflfliissttttiirr.. NNee kkaaddaarr eezziiyyeett yyaa--
ppaarrssaann››zz,, oo kkaaddaarr......’’ demifltir.

Ne ac›d›r ki Türk Milleti, s›rf Müslüman olduklar› için hem
d›flar›dan haçl›larca, hem de lâik politikac› ve Atatürkçü yazar-
larca en a¤›r hakaretlere maruz b›rak›lmakta, neredeyse Kaz›k-
l› Voyvoda Vlad Tepefl’in Osmanl›lar› kaz›¤a oturtmas› misali
bir fliddete baflvurabilmek için sab›rs›zl›kla salyalar›n› ak›tmak-
tad›rlar. Yaz›klar olsun! Bunun için mi Türk milleti size güven-
mekte ve vekilleri olarak meclise göndermektedirler? Monarfli,
faflist ve komünist rejimlerden sonra Cumhuriyet ad› alt›nda
despotik lâik ve demokratik rejimlerinde can çekiflmeleri, in-
sanlar› ciddi anlamda düflündürmelidir. ""KKaarrflfl››llaaflfl››llaann öönneemmllii
yyaaflflaamm ssoorruunnllaarr››,, oo ssoorruunnllaarr›› oorrttaayyaa çç››kkaarraann ddüüflflüünnccee ddüü--
zzeeyyiinnddee ççöözzüülleemmeezz.."" Einstein.

Bu millete neler yapmad›lar ki? Müslüman Türk milletine
karfl› 28 fiubat’ta giriflilen darbenin marjinal flövalyesi Orgene-
ral Çevik Bir, halk taraf›ndan seçilmifl Refah-Yol hükümetinin
‹çiflleri Bakan› Meral Akflener’e, ""OOnnuu yyaa¤¤ll›› kkaazz››¤¤aa oottuurrttuu--
rruumm"" mesaj›yla gözda¤›nda bulunarak, vampirlikle özdeflleflti-
rilen Kaz›kl› Voyvoda’n›n gerçekte ölmedi¤ini kan›tlam›flt›r.
Böylesi bir isyana karfl› koyamay›p, Fatih Sultan Mehmet gibi
Voyvoda’ya haddini bildiremeyen Baflbakan Erbakan ve yar-
d›mc›s› Çiller, asl›nda cumhuriyet, hükümet, meclis ve halk›n
nas›l bir tehdit ve iflgal alt›nda oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne
sermifllerdi. Cumhurbaflkan› Süleyman Demirel’in darbeci ge-
rillac›lar› desteklemesi, politikas› boyunca saklad›¤› o f›rsatç›
yüzünü aç›¤a ç›karm›fl ama her zamanki gibi halk› aldatmay›
baflarm›flt›. Muhalefetteki Bülent Ecevit ve Mesut Y›lmaz da
söz konusu baflkald›r›y› alk›fllayarak hakl› görmüfl ve Refah-
Yol’un y›k›larak yerine hükümet olabilme zilletsel hesab›n› ya-
parak, darbecilerin atad›¤› DSP-ANAP koalisyon hükümeti ola-
rak tarihe geçmifllerdi. ‹htilali projelendiren Bat› Çal›flma Gru-
bunun bafl›ndaki Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Güven
Erkaya’da baflbakanl›k dan›flmanl›¤›na getirilmiflti. Bütün bu
yaflananlar ça¤dafl demokrasinin bir icab› olsa gerek ki, hiç
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kimse dikilip mücadele etmemifl ve bu afla¤›lay›c› utanc› savu-
nurak kabullenmifllerdi. 28 fiubat›n önde gelen isimlerinden
Tümgeneral Erol Özkasnak, gazeteciler Mehmet Ali Birand ve
Cengiz Çandar’› flöyle tehdit etmiflti. ""OOnnuunn mmaakkaadd››nnaa ssüünnggüü
ttaakkaarr,, cceepphheelleerrii ggeezzddiirriirriimm......"" Ancak korkutulmaya çal›fl›lan
gazetecilerin yan› s›ra Ertu¤rul Özkök ve Sedat Ergin gibi jur-
nalcilerin de darbeciler taraf›ndan övüldü¤ü unutulmamal›d›r.
Çevik Bir, isyan›n öncesinde ve ard›ndan ABD’ye yapt›¤› ziya-
retlerde tekmil vererek ""bbaallaannss aayyaarr›› yyaapptt››kk"" demiflti. fiüphe-
siz her darbe gibi bunun da arkas›nda Türk milletinin ba¤›m-
s›zl›¤›n›, birlikteli¤ini, güçlenmesini ve kalk›nmas›n› istemeyen
ABD ve ‹srail ile, temsilcileri ça¤dafl medya vard›. 28 fiubat
darbesinde halk› manipüle etmekle görevlendirilen medya
sözcüleri Hürriyet’in yan› s›ra Sabah Gazetesi eski sahibi Yahu-
di Dönmesi Sabetayc› Dinç Bilgin, Çevik Bir’e öyle destek ver-
miflti ki, karfl›l›¤›nda devleti hortumlayarak geçim s›k›nt›s› için-
de k›vranan halk› soydu ama bo¤az›ndan geçiremeyerek tüm
servetine el kondu. Tabii ki kaç›rd›klar› hariç.

Türkiye milletini, ordusu ve silahlar›yla iflgal edebilecek
hakk› kendinde görerek darbe yapan Kenan Evren, bugün bi-
le meydan okumas›n› sürdürmekte, 12 Eylül isyan›ndan dola-
y› piflmanl›k duymad›¤›n› ve e¤er yeniden Genelkurmay bafl-
kan› olsa tekrar darbe yapmaktan kaç›nmayaca¤›n› ifade ede-
bilmektedir. Neden? Türkiye’nin bir hukuk devleti olmamas›n-
dan, Cumhuriyetle yönetilmemesinden ve halk›n iktidar ola-
mamas›ndan olsa gerek. E¤er terör örgütlerinin yapt›klar›n› ka-
mu görevlileri yapar ise, halk kime güvenecek? Milletin de¤il,
silahl› generallerin egemen oldu¤u bir ülkede halk›n ba¤›ms›z-
l›¤›ndan, hükümetini seçme, yönetme ve diledi¤i yasalar› ç›-
karma özgürlü¤ünden, mal ve can güvenli¤inden bahsedebil-
mek mümkün de¤ildir. Kemalist despotizmiyle halk›n hükü-
metine ve meclisine düflmanca kin ve nefret kusarak tehditler
savuranlar›n hegemonyas› alt›nda yaflanan bir Türkiye gerçe¤i
vard›r. Politikac›lar ve ayd›nlarca bu gerçe¤in aç›kça dile geti-
rilemeyerek örtülmeye çal›fl›lmas›, esaretten özgürlü¤e geçifli
engellemekte, dolay›s›yla Genelkurmay’›n hükümranl›¤›
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devam etmektedir. Silahl› isyan›n cezas› idam oldu¤una göre;
neden isyanc› generallere dokunulmuyor ve hak ettikleri ceza
verilemiyor? Anayasay›, hukuku, parlamentoyu ve milleti hiçe
sayarak yap›lan askeri baflkald›r›lar›n karfl›l›ks›z kalmalar›, bi-
reyden topluma herkesin diledi¤i gibi hak arama, ceza verme
ve müdahale etme giriflimlerini meflrulaflt›ran süreci do¤uruyor
ki, bu da o toplumun çeteleflmesini ve mafyalaflmas›n› tetikle-
yerek çöküflünü sa¤l›yor. Baflta Genelkurmay olmak üzere bü-
rokratlar›n dokunulmaz, milletin dokunulur olmas›, hukuku ve
adaleti ortadan kald›rmakta, dolay›s›yla egemenli¤in millette
de¤il, özellikle Genelkurmay’da ki isyanc› generaller de oldu-
¤u tescillenmektedir.

Kara Kuvvetleri Komutan› Org. Yaflar Büyükan›t hakk›nda
Van Cumhuriyet Savc›s›n›n haz›rlad›¤› ‹ddianame; Genelkur-
may› aya¤a kald›rm›fl, generalleri, gazetecileri, politikac›lar› ve
akla gelebilecek tüm Kemalistleri hükümete karfl› bileyleyerek
neredeyse darbe giriflimine sebebiyet verecek isyansal bir tefl-
vike zorlam›flt›r. Peki, General Büyükan›t da her vatandafl gibi
hukukun ve yarg›n›n önünde eflit de¤il mi? Ancak Org. Büyü-
kan›t’›n "Yarg›lanmaktan gurur duyar›m" erdemli duruflu her
ne kadar takdire flayan ise de, Genelkurmay›n ültimatomlar›
yarg›n›n ba¤›ms›z olamayaca¤›n›, totaliter siyasi ve ideolojik
yap›n›n d›fl›na ç›k›lamayaca¤›n› ortaya koymufltur. Dolay›s›yla
davan›n hukuki de¤il siyasi oldu¤u gerekçesiyle hükümete
bask› uygulanarak savc› hakk›nda inceleme ve soruflturma
bafllat›lm›fl, general ve amirallerin yarg›lanamayaca¤› dikta
edilmifltir.

E¤er gazeteciler, Genelkurmay Baflkan›na hükümete neden
sert bir muht›ra vermedikleri sorusunu yöneltebiliyorlar ise, o
ülke yönetiminin milletin de¤il, Genelkurmay›n hâkimiyetinde
oldu¤unu kan›tlamaktad›r. Org.Hilmi Özkek’te flu cevab› ver-
mifltir. "Yumru¤umuz ile de¤il, beynimizle vuruyoruz. ‹lle de
pata küte mi yapmak laz›m." Nas›l olsa al›flk›nlar, neden dur-
duruyorlar ki? Ulan dediklerinde nas›l olsa herkes kaçacak bir
delik ar›yor. Kime meydan okuyor?!? Güya Cumhuriyet gere¤i
devleti ve milleti yönetti¤i iddia edilen seçilmifl hükümete!
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Gazetecilerin, iddianameyle ilgili Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan’la görüfltünüz mü sorular›na karfl›l›k olarak da Org. Öz-
kök, Cumhurbaflkan› için "Biz, onun ast›y›z." Baflbakan için
"No comment! Yani, yorum yok" demifltir. Bu durumda, acaba
kendilerini Baflbakan’dan üstün mü görüyorlar? ‹flte anlafl›laca-
¤› üzere hiçbir fley de¤iflmemifl ve gerekti¤inde her zaman bafl-
vurduklar› ‘pata küte’ye haz›r olduklar› mesaj›n› verebilmifltir.
Bürokrat›n›n bu meydan okuyufluna karfl› hükümet gere¤ini
yapabilmifl mi? Sayg›nl›¤›, otoritesi ve itibar› olmayan meclis ve
hükümetin halk› temsil etti¤i söylenebilir mi? Söze ve yaz›l›ma
de¤il, fiiliyata bak›n! 85 y›ld›r devam eden bir Genelkurmay ik-
tidar›yla yönetiliyoruz.

As›l ilginç olan› ise, demokrat hüviyetiyle halk›n karfl›s›na
ç›kan ANAP Genel Baflkan› Erkan Mumcu’nun ayn› üslupla
yarg›ya karfl› ç›kan inan›lmaz sözleridir. Acaba davaya müda-
hale mi siyasi ve ideolojik, yoksa adaletin icras› m›? Neden yar-
g› engellenmek istenerek kamu vicdan› katlediliyor? Her Türk
vatandafl› bir general veya amiral kadar onurlu ve itibarl› oldu-
¤una göre; hakk›nda aç›labilecek her davay› siyasi, ideolojik,
çamur atma, y›pratma, karalama ve maksad› aflma olarak de-
¤erlendirir ise, adaleti sa¤lamas› gereken yarg› nas›l iflleyecek?
‹ddialarla boynum önde dolaflmaktan ise; yarg›lanarak ya ce-
zam› ya da beraat›m› alarak dimdik gezerim. Seçilmifl ve atan-
m›fl bürokratlar› tanr›, halk› da köle gören bir sistemde hukuk
ve adalet bar›namaz.

Özellikle CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, ba¤›ms›z bir
hukukun icras›ndan ve halktan yana cumhuriyetçi bir parti li-
deri mi, yoksa k›flk›rt›c› amans›z bir diktatör mü? Rektör Yücel
Aflk›n davas›nda da ayn› üslupla yarg›y› ve halk›n seçimle ba-
fla getirdi¤i hükümete sald›rm›fl ve Aflk›n’a aç›lan davan›n
‘Cumhuriyete bir sald›r› ve düflmanl›k’ oldu¤unu beyan ede-
rek, gerek hukuku gerek yarg›y› gerek savc› ve hakimleri ge-
rekse emniyet teflkilat›n› en a¤›r bir dille suçlam›fl ve ayaklar
alt›na alm›flt›. fiimdi de Genelkurmay› tahrik edip isyana teflvik
edici flu y›k›c› ve bölücü sözleri sarf etmekten kaç›nmam›flt›r.
"Ne yaz›k ki hükümetin Silahl› Kuvvetlerine karfl› bir darbe
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girifliminin söz konusu oldu¤udur. Bu iddianame orduya karfl›
aç›k bir darbedir. Herkes bu iddianameye karfl› ç›kmal›d›r. As›l
üzüntü verici olan da o darbe giriflimine yarg›n›n alet edilmifl
olmas›d›r. Yarg›, bir süreden beri gerçek ifllevini ciddi ölçüde
kaybetmifl gözüküyor. Bunun da ötesinde yarg›n›n çok sak›n-
cal› amaçlar için alet edildi¤ine tan›k oluyoruz." Bu sözleri söy-
leyen despot bir general de¤il, halk›n oyuyla meclise girmifl
bir parti lideri. Ancak 29 y›l askeri bir rejimle ülkeyi yöneten
bir partiden, cumhuriyetçi ve halkç› bir tav›r beklemek fevka-
lâde abes olur. Ne de olsa hep silahlar›n deste¤inde varl›klar›-
n› sürdürebilmifllerdir. Zaten Deniz Baykal’da hiç de¤iflmedi¤i-
ni itiraf etmifltir. Acaba hükümet olduklar› dönemde diledikle-
ri gibi yarg›y› emellerine alet mi ediyorlard› ki böylesi parano-
yasal bir afla¤›lamada bulunabiliyorlar. Aflk›n davas›nda yarg›-
ya bask› uygulayarak Van’a ç›kartma yapan CHP ve YÖK, ay-
n› flekilde Genelkurmay›n da tanklarla ç›kartma yapmas›n› m›
arzu ediyorlar? Öyleyse herkes, hakk›nda haz›rlanan iddiana-
melerin yersiz ve haks›z oldu¤unu öne sürerek gücü nispetin-
de karfl› m› ç›kmal›, yarg›y› ve hükümeti tehdit ederek bafl m›
kald›rmal›? E¤er adaletin tesisi ile ilgili yürütülmeye çal›fl›lan
yarg› Türkiye’yi geriyor ve sars›yor ise, zaten ortada hukuku
temsil eden bir Türkiye yok demektir. Ayr›ca Türk Silahl› Kuv-
vetlerinin bir kuvvet komutan›na bedel tutulmaya çal›fl›lmas›,
o ordudaki di¤er askerlerin hiçe say›lmas› anlam› do¤urur ki,
herkes a¤z›ndan ç›kacak olan› önce tartmal›, sonra konuflma-
l›d›r.

CHP gibi zihniyetler ülkelerini telafisi olanaks›z zararlara ve
bölünmelere sürüklerler. Bir daha asla hükümet olamayaca¤›
bilinciyle panik ve tedirginlik içinde bocalay›p tertibe kalk›flan
CHP, darbe yapt›rtarak, ancak bir darbe hükümeti olarak bafla
geçebilme aray›fl›nda oldu¤u izlenimi vermekte ve geçmiflin-
den kurtulamamaktad›r. Arkas›n› Genelkurmay’a ve YÖK’e da-
yam›fl bir partinin halka verece¤i tek fley despotizm, ac› ve
gözyafl›d›r. Van savc›s› Ferhat Sar›kaya’y› hukuka olan ba¤l›l›-
¤›ndan, cesaret ve kararl›l›¤›ndan dolay› tebrik ediyor, ancak
kendisi, anas› ve babas› aleyhine dahi olsa adaletle flahitlik
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yapacak erdemli yarg› üyeleriyle ülkenin kurtulabilece¤ine
inan›yorum. Karmafla ç›kararak hedefi sapt›rtabilmek için dev-
reye giren ajitatörler, savc› eflinin türbanl› olup olmad›¤›, na-
maz k›l›p k›lmad›¤› ve hükümet ile ba¤lant›s›n› araflt›rarak bas-
k› uygulam›fllar ve her zaman ki ustal›klar›yla gündemi de¤ifl-
tirmeyi baflarm›fllard›r. E¤er efli türbanl› ve namaz da k›l›yor
ise, hemen gericilik ve vatan hainli¤iyle suçlayacaklard›. Ne
acıdır ki rg. Yaflar Büyükanıt’ın yargılanamayaca¤ı muhtırasını
veren Genelkurmay, Savcı Ferhat Sarıkaya’ya disiplin cezasının
yanı sıra ‘‘ggöörreevviinnii kkööttüüyyee kkuullllaannmmaa’’ suçunu iflledi¤i gerek-
çesiyle üç yıl hapis cezası istedi. Vay be, yaz›klar olsun!

T›pk› CHP gibi yarg›y› etkilemeye teflebbüs ederek yarg›n›n
iddianamesini PKK ile özdefllefltiren ANAP Genel Baflkan› Er-
kan Mumcu, TBMM’deki grup toplant›s›nda ''Bu iddianame
PKK ile ayn› söylemi kullanmaktad›r. Bu PKK'n›n manifestosu-
dur, iddianame PKK ve yandafllar›n›n dilini kullanmaktad›r'' di-
yerek adalet düflmanl›¤› yapm›fl ve asla ba¤›fllanamaz bir ha-
karette bulunmufltur. Apo’yu affettiklerini ne çabuk unuttular?!?
DYP Genel Baflkan› A¤ar da ''E¤er terörle mücadele edenleri
çetecilikle suçlarsan›z, bu ülkede terörle mücadele edecek
adam bulamazs›n›z'' fleklindeki sözleriyle, her zaman yapt›¤›
istismar›n bayraktarl›¤›n› yine kimseye kapt›rmam›flt›r. Türkiye
halk›n› yönetmeye aday bu partiler, acaba kimin sözcüsüdür-
ler? Terörle mücadele ederek en büyük ac›y› çeken halk de¤il
midir?

Adaletin mutlak tesisi için gerekli olan yarg›lanmay› onur
telakki ederek hatan›n hile yapmaktan daha flerefli oldu¤unu
kabul eden toplumlar› hiçbir güç y›kamaz. Onun için, halk›
temsil eden (!) milletvekillerinin de do¤ru veya yanl›fl, hakla-
r›nda ne tür bir iddia var ise, gerek mecliste gerekse yarg›
önünde hesap vermekten kaçmamal›d›rlar. Dokunulmazl›¤a,
parti ç›kar birlikteli¤ine veya oylamaya güvenerek aklanmak-
tan kaç›lmas›, adaletsel ihanetin ta kendisidir.

Oligarflik olan tüm dokunulmazl›klara ve burjuvaziye der-
hal son verilmelidir. Hiç kimse halktan üstün de¤ildir. Ne bir
cumhurbaflkan›, baflbakan, bakan veya milletvekili bireyden,
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ne de bir general, subay veya astsubay er’den. Makam veya
rütbe farkl›l›klar› vatandafll›k temelinde kifliye hiçbir üstünlük
ve ayr›cal›k getirmemelidir.

Bugüne kadar bafl gösteren geliflmelerden dolay› Genelkur-
may, Milli Savunma Bakanl›¤›na ba¤lanmal›d›r. ‹çiflleri Bakan-
l›¤›na ba¤l› polis teflkilat›m›zda nas›l bugüne kadar hiçbir isya-
na rastlanmam›fl ve hukukun üstünlü¤ü egemen olmufl ise,
Genelkurmay›n da denetim alt›na al›narak halk›n ve hükümet-
lerin tedirginli¤i giderilmeli, hukukun ve meclisin ba¤›ms›zl›¤›
sa¤lanmal›d›r. Emniyet teflkilat›yla top misali diledikleri gibi
oynamakla kalmay›p, birçok elefltiri ve hakaretlerde de bulu-
nabilmektedirler. Ama s›ra generallere gelince, herkesin kor-
kudan titrek bir mandaya dönüfltü¤üne flahit olunmaktad›r.
Türkiye milleti için canlar›n› feda eden Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü ile Genelkurmay›n hukuk önünde hiçbir ayr›cal›¤› olma-
mal›, milletin bütünlü¤ü ve vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için, ‘millet
ad›na’ görev yapanlardan her kimin hatas› olursa korkusuzca
hesap sorulabilmelidir. Her birey gibi her kurum da milletin,
dolay›s›yla milleti temsilen meclisin ve atad›¤› hükümetin em-
rinde olmay› hazmetmeye mecburdur. Aksi takdirde bedeli
ödetilmelidir. Ancak ASDER Genel Baflkan› Adnan Tanr›verdi
gibi birçok onurlu general, kurumsal yanl›fllar›n› elefltirerek
"28 fiubat darbesinin hedefi manevi de¤erlerdi. Bu darbenin
yapt›¤› tahribat› iflgal güçleri olsa yapmazd›" itiraflar›, bir neb-
zede olsa gönülleri rahatlatmaktad›r. Hiç kimse emelleri u¤ru-
na Silahl› Kuvvetlerini istismar etmeye kalk›flarak manipülâs-
yonlara giriflmesin. Milletimizin her ferdi, ordumuzun sahibi ve
tart›fl›lmaz bir kahraman›d›r. Dolay›s›yla herfley general veya
amirallerden ibaret de¤ildir.

Silahl› Kuvvetlerin ve milletin emrindeki flerefli generalleri,
subaylar› ve astsubaylar› kirletmeye çal›flan asilerin ""AAssmmaayyaa--
ll››mm ddaa bbeesslleeyyeelliimm mmii??"" ve ""NNiiyyee ccooppllaa tteeccaavvüüzz eettssiinnlleerr,, ttaaflfl
ggiibbii ddeelliikkaannll››llaarr››mm››zz vvaarr"" sözleri haf›zlardan silinmemifl, dola-
y›s›yla halk›m›z›n endiflesi süre gelmifltir. Zaten k›rk bin kiflinin
katili Apo’yu krallar gibi beslemiyorlar m›? ‘‹rtica’ ad›na ‹slâm’a
karfl› amans›z bir tahammülsüzlük göstererek hükümetleri
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deviren Kemalistler, neden Apo’nun aff›nda ayn› tepkide bu-
lunmad›lar, DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin af karar›-
n› desteklediler? ‹slâmc› ‘out’, PKK’l› ‘in’.

Ayn› fleyi bireysel aflarda da gözlemleyebiliyoruz. Cumhur-
baflkan› Ahmet Necdet Sezer, kiflisel tercihini kullanarak hasta-
l›k gerekçesiyle PKK’l› bölücüler, terör eylemine kar›flanlar, ›rz
ve namusa tasallut edenlerden yaklafl›k 300 kifliyi affederken,
yine hasta, ancak ‘‹slâmc›’ kimli¤inden dolay› baflbakanl›k
yapm›fl Necmeddin Erbakan’›n ev hapsine karfl› ç›kabilmekte-
dir. Erbakan’›n cezas›n› evinde çekmesiyle ilgili meclisin ald›-
¤› karar› ‘kamu yarar› yok’ diye veto eden Cumhurbaflkan›n›n,
di¤erlerini affederken nas›l bir kamu yarar› gözetti¤i de henüz
cevapland›r›lmam›flt›r. Üstelik affetti¤i mahkûmlar yine terör
eylemlerine kalk›fl›p birçok zararlar vererek, güvenlik güçleri-
mizle çat›flarak, gösterilere kat›larak ya öldürmekte, ya öldü-
rülmekte ya da tutuklanarak tekrar cezaevlerine gönderilmek-
tedirler. Ac› ama gerçek!

12 Eylül Genelkurmay isyan›n›, ""BBiizziimm ççooccuukkllaarr iiflflii bbiittiirr--
ddii"" demeciyle ABD sahiplenmiflti. Halklara özgürlük ve de-
mokrasi vaat ederek hükümetleri diktatörlükle suçlayan, rejim-
lere savafl açarak toplumlar› katleden ve parçalayan o ABD, 12
Eylül darbesini aç›kça destekledi¤i gibi, diktatör Kenan Evren’i
de Beyaz Saray’da a¤›rlam›flt›. Sömüremedi¤i ve hegemonyas›
alt›na alamad›¤› hükümetleri devirebilmek için ya halklar› ya
da ordular› isyana teflvik edip kar›fl›kl›k ç›karmakta ve dahili
uzant›lar›n›n iflbirli¤iyle do¤rudan müdahale ederek kan dök-
mektedir. Anlafl›laca¤› üzere, 12 Eylül askeri darbesi, haçl›
ABD’nin talimat›yla gerçekleflmiflti. Ronald Regan’›n resmi da-
vetlisi olarak Washington’a giden Evren, Beyaz Saray'da aske-
ri törenle ve top at›fllar›yla karfl›lanm›fl ve Regan taraf›ndan
tebrik edilmiflti. Saddam Hüseyin ‘out’, Kenan Evren ‘in’.

Kenan Evren’in derebeyi zihniyetine bak›n ki; "Ne zamanki
devletin yönetimi Cumhuriyetin temel niteliklerini tatbikten
uzaklafl›r, dini kurallara dayal› bir sisteme do¤ru gitmeye bafllar-
sa, bu duruma baflta parlamento olmak üzere, bütün anayasal
kurulufllar ve sivil toplum örgütleri çözüm bulamazsa, iflte o
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zaman ordu, ne Avrupa Birli¤ini, ne Kopenhang kriterlerini, ne
de NATO'yu dinler... Hiçbir fleye ald›rmaz. Hangi hükümet
olursa olsun, 'Ne yapal›m bunlar seçimle geldi. Yine seçimle
gitmesini bekleyelim' demez. Atatürk'ün Cumhuriyeti'ni çi¤-
netmez. Gereken neyse onu çekinmeden yerine getirir."

Cunta flefi Kenan Evren, elinde Kur’an il il dolaflarak halka
verdi¤i vaazlar› ne çabuk unuttu. PKK'n›n 1984'te bafllatt›¤› si-
lahl› mücadele karfl›s›nda devletin kurtulufl mücadelesi ad›na
baflvurdu¤u en önemli ve etkin araç ‘din’ de¤il miydi? Ulusal-
c›l›k terminolojisinde iflledikleri argümanlar›n baflar›s›zl›¤› kar-
fl›s›nda Mart 1986’da ayetlerin yaz›l› oldu¤u el ilânlar›n› heli-
kopterlerden att›rarak, afifller haz›rlatt›rarak ve ileri gelen din
referansl› araflt›rmac›lar› bölgelere göndererek PKK’ya karfl›
‘Cihad’ ça¤r›s› yapmam›fllar m›yd›? O ilânlarda ne yaz›yordu?
""VVaattaannddaaflfl!! BBaakk››nn eenn yyüüccee ‹‹ssllââmm ddiinnii ssiizzee nnee eemmrreeddiiyyoorr......
SSiizziinnllee ssaavvaaflflaannllaarraa kkaarrflfl›› AAllllaahh yyoolluunnddaa ssiizz ddee ssaavvaaflfl››nn.. AAll--
llaahh tteeccaavvüüzzkkaarrllaarr›› sseevvmmeezz.. OOnnllaarraa kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmmaakk sseenniinn
ggiibbii hheerr MMüüssllüümmaann’’››nn ggöörreevviiddiirr..""

Evren’in böylesi çeliflkili bir profil çizmesi ak›llara durgun-
luktur. PKK ile mücadelede bölge halk›n›n dini duygular›n›
alevlendirerek önce küfür cephesine karfl› ‹slâm cephesini
oluflturuyor, sonra da ‘irtica’ ad›na ‹slâm düflmanl›¤› yap›yor.
Evren ve kurmaylar›, baz› generallerin reddetmeye çal›flt›klar›
Türk ordusunun "Peygamber Oca¤›" oldu¤u gerçe¤ini bizzat
teyit etmifl ve ‹slâm ad›na bir seferberlik bafllatmam›fllar m›yd›?
Öyleyse flimdi ne oldu? Bar›flta Atatürkçülük, savaflta m› ‹slâm-
c›l›k?!? Sadece yaz›klar olsun diyebiliyorum.

E¤er Cumhuriyet, Türk halk›n›n ba¤›ms›z iradesini temsil
eden bir Cumhuriyet de¤il de Atatürk’ün Cumhuriyeti ise, o
zaten bir Cumhuriyet de¤il, t›pk› Osmanl› gibi bir monarflidir…
Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas›na önderlik
yapan bir lider ve devlet baflkan›d›r. Cumhuriyeti de kendi ad›-
na de¤il, t›pk› Kurtulufl Savafllar›nda oldu¤u gibi halkla beraber
Türkiye milleti ad›na kurmufltur. fiahsa ait bir Cumhuriyet, za-
ten Cumhuriyetin varl›k sebebini ortadan kald›r›r. Anayasadaki
tan›m ve parlamentonun varl›¤›yla egemen millet ise, diledi¤i
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rejimi getirme özgürlü¤üne de sahip demektir. Ancak uzun y›l-
lar devam eden CHP kökenli askeri iktidarlar çeflitli manipü-
lâsyonlarla millete hâkimiyet tan›yan Cumhuriyeti de¤ifltirip
ilelebet Genelkurmaya iktidar hakk› tan›m›fllar ise, fevkalâde
büyük bir sorun var demektir. Onun için mi diledikleri zaman
meclise ve hükümete el koyabiliyor ve onlardan izinsiz hiçbir
karar al›nam›yor? Öyleyse meclis ve seçilen hükümetler birer
kukla m›? Gerçekler mutlaka halka aç›klanmal›d›r!

Oysa anayasaya göre hiç kimsenin millet iradesine müda-
hale hakk› yoktur, sadece ‘oy’ kullanarak seçme tercihi vard›r.
E¤er egemen Atatürk ve mirasç›s› Genelkurmay ise, o zaman
rejimin ad› ve anayasa de¤ifltirilmeli, parlamento derhal la¤ve-
dilmelidir. Rejimi yasalaflt›ran parlamento ise, rejimin sahibi ve
bekçisi de millettir, Genelkurmay veya bir baflkas› de¤ildir ve
ne flartta olursa olsun hükümet emretmedikçe müdahale hak-
k› bulunmamaktad›r. Halk›n büyük bir ço¤unlu¤u parlamento-
nun ve hükümetin ald›¤› iç ve d›fl kararlar› hazmedememele-
rine ra¤men, nas›l ki hiç kimse silaha sar›l›p isyan etmeyerek,
ya zorla kabulleniyor, ya susmayarak muhalefet ediyor ya da
o hükümeti ve parlamentoyu desteklemeyerek oyunu kullan-
m›yor ise, devletin legal silahl› güçleri de ayn› sayg›y› göster-
mek zorundad›r... ‹flte Cumhuriyet budur! fiayet herkes, ide-
olojisi ad›na Kenan Evren’in meflru gördü¤ü silahl› isyana bafl-
vurur ve hukuku tan›maz bir hak aray›fl›na girer ise, sonuç fe-
lâket olur. Gelecek yar›nlar ve her kesimin haddini bilmesi
ad›na TBMM, derhal toplanarak hayatta kalan tüm isyanc›lar›
yarg›lamal› ve hak ettikleri cezaya çarpt›rarak kendini aklama-
l›d›r. Aksi takdirde TBMM halk›n de¤il, Genelkurmay›n mecli-
si hüviyetinden asla kurtulamayacakt›r. Hiçbir general, milletin
silah›yla milletin hükümetine kafa tutamaz. Hâlâ silahla yap›-
lan 82 anayasas›n›n kara lekesiyle varl›¤›n› sürdüren bir mec-
lisin Cumhuriyeti temsil etti¤i söylenebilir mi? Art›k entrikalar-
la, içi bofl vaatlerle ve hileli yönlendirmelerle bir yere var›la-
mayaca¤› anlafl›lmal›, aç›k ve dürüst olunmal›d›r.

Neden yarat›c› Allah’a ve dini ‹slâm’a karfl› büyük bir
düflmanl›k besliyor ve ne olursa olsun ondan gelecek hiçbir
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yard›m› ve O’nun hükümleri çerçevesinde bir iflbirli¤i ve çözü-
mü hofl göremiyorlar? Onlarda herkes gibi birer "yarat›k" de¤il
de tanr› m›? Böylesi bir kin, nefret ve kay›rmac›l›kla dinamik
bir birlikteli¤i tesis edebilmek mümkün mü? Kavramlar› tahrip
ederek, kimlikleri ve emelleri gizleyerek güç birli¤i sa¤lana-
maz. Vur kaç ya da sa¤ gösterip soldan vurma takti¤i, ancak
terörü do¤urur.

Devletin en üst kademesinden tabana kadar sinsice sürdü-
rülen lâik tahrikli Kemalist-Müslüman düflmanl›¤›na derhal son
verilmeli, halka örnek olmas› gereken ilim ve makam sahibi
seçilmifl ve atanm›fl bürokratlar akl›n› bafl›na almal›d›r. Vatan›-
m›z ve toplumumuz aleyhine bu, öylesine korkunç ve ürkütü-
cü bir tehlikedir ki, bir tutufltu¤u anda geriye ne vatan kal›r, ne
de millet. Bu, ne Haçl› Birli¤i iflgaliyle, ne afetlerle, ne de PKK
terörüyle k›yaslan›r. Vatan› ad›na canlar›n› çekinmeden feda
eden insanlar›n diledikleri gibi düflünme, inanma ve yaflama
haklar›, kendilerine ihanet edercesine ellerinden al›nmamal›-
d›r. Art niyetli yabanc›lara gösterilen tolerans›n bari çeyre¤i ül-
keyi var eden güzel insanlar›m›za sunulabilmelidir. Ölülere
duyulan ak›l almaz sayg›, neden canl›lara sunulmamaktad›r?
Korkulan, irkilen ve saklan›lmaya çal›fl›lan bir fleyler mi var?
Kusura bakmas›nlar cahilim.

Lâik ve Atatürkçü düflüncenin politik felsefesi, ekonomik,
sosyal ve siyasi sorunlar› çözememekte, hak ve adaleti sa¤la-
yamamakta, dolay›s›yla huzur ve güven bunal›m› yaflanarak,
kutuplaflmalar ve çeliflmeler gündemi teflkil etmektedir. ‹stik-
rars›zl›¤›n ve ay›r›mc›l›¤›n bir türlü önüne geçemeyen rejim;
acaba ayd›nl›k, ilericilik, ça¤dafll›k, özgürlük v.s gibi ilkeleri,
Edirne’den Kars’a kadar ülkesi için can›n› veren her vatanda-
fl›n›n afl›n›, iflini, bar›na¤›n›, asayiflini, mutlulu¤unu, güvenini,
sa¤l›¤›n›, inanc›n›, eflitli¤ini, özgürlü¤ünü, modernizesini ve di-
leklerini karfl›layabilmifl, tüm kötülükleri ve suçlar› bertaraf
edebilmifl, iddia ettikleri ayd›nl›¤› ve hayati bütünlü¤ü sa¤laya-
bilmifl, geçmiflte oldu¤u gibi ülkesini dünyada lider konumu-
na getirebilmifl, her flart ve koflulda sözü geçen cayd›r›c› bir
güce ulaflt›rabilmifl mi?
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Ça¤dafll›k, ça¤dafl yaflam gibi içi bombofl sözcükler sürekli
a¤›zlarda dolaflmakta, ama gerçekte ne oldu¤u, nas›l yarat›c›
müspet bir yapt›r›m› bulundu¤unu fiziki veya ruhi aç›dan kefl-
fedebilmifl de¤ilim. Oysa tüm dünyay› üst düzeyde dolaflt›¤›m
halde ça¤dafll›¤› anlayamam›fl olmam› cehaletime ve gericili¤i-
me veriyor, ça¤dafllar›n hoflgörüsüne s›¤›n›yorum. Acaba ça¤-
dafll›k, insano¤lunun yaflamas› için elzem olan hayati hangi te-
mel ihtiyaçlar› giderebilmifltir? Ölüm, savafl, afet, terör, bask›,
fliddet, hastal›k, esaret, sakatl›k, yoksulluk, kötülük, korku ve
binlerce olumsuz ve zararl› hangi oluflumu engellemifl ve hiç-
birinin yaflanmad›¤› ça¤dafl tek bir ülke yarat›labilmifl midir?
Yoksa ça¤dafll›k, makyaj ve kozmetikten ibaret benlik karma-
flas› yaflayan sefillerin tanr›sall›klar›n› kan›tlayabilmek maksa-
d›yla gösteri yapt›klar› sanal bir sahne midir? Ya da gerici ad-
dedilen ‹slâm dinine rakip bir ilericilik ise, kaderi kökten de-
¤ifltiren neyi baflarabilmifllerdir? E¤er ça¤dafll›k, sadece düflün-
ce, giyim, kuflam ve eflyadan ibaret bir marka ise, dünya ger-
çe¤i dikkate al›nd›¤›nda, bunlar› temin için zaruri olan ihtiyaç-
lar nas›l temin edilerek güvence alt›na al›nacak, bir saniye son-
ras› meçhul hayatta bafla gelen yüzlerce belâ nas›l defedilebi-
lecek? Ça¤dafl olabilmek için fakirlik veya zenginli¤in, hastal›k
veya sa¤l›¤›n, s›k›nt› veya mutlulu¤un, bar›fl veya savafl›n
ehemmiyeti yok ise, illâ Yarat›c›n›n hükümlerine karfl› ç›kmak
yeterli midir? Peki, bunun kime ne faydas› olmufl, sonras›n da
ne getirisi olacak ve bugüne kadar hangi sorunlar› ortadan kal-
d›rarak kadere hükmedebilmifl? Kötü ve zararl› olan bir fley Al-
lah taraf›ndan yasaklan›yor ise, o fleyin yasaklanmas› ça¤dafll›-
¤a ayk›r› say›larak fliddetle karfl› ç›k›labiliyor. Her ne olursa ol-
sun her flart ve koflulda kural koyan ‘Allah’ de¤il, ‘insan’ olma-
l›d›r felsefesi, lâikli¤in ve ça¤dafll›¤›n temel ilkesi kabul edil-
mektedir. Sonuç olarak ça¤dafll›k insan›, ça¤d›fl›l›k Allah’› sim-
geliyor. Kozmetikten ibaret hayattaki de¤iflimler ‘yarat›c›’ yan›l-
g›s› do¤urmakta, dolay›s›yla vahyin tüm zamanlara hitap eden
evrensel hükümleri d›fllanmaya neden olmaktad›r.

Örne¤in, ülkemizde büyük tart›flmalara neden olan zina ve
alkolün yasaklanmas›yla ilgili al›nmas› düflünülen önlemler
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ça¤dafllar› fevkalâde öfkelendirmifl ve irtica tehlikesiyle ayak-
lanmalara sebep olmufltu. Dünya yarat›ld›¤›ndan bu yana her
ailenin ›srarla karfl› ç›kt›¤› zina, alkol ve kumar, günümüz ça¤-
dafl devletlerin tanr›sal keyifsi simgesi ve sömürü kayna¤› ol-
mufllard›r. Zina, alkol ve kumar›n tart›fl›lmaz y›k›c› ve yok edi-
ci zararlar› her ne kadar kabul edilse de, Allah’›n yasaklama-
s›ndan ötürü gururlar› afla¤›lad›¤›ndan ve flehvetsi keyfiyete
mani oldu¤undan serbest b›rak›lm›fl ve mazoflist bir anlay›flla
yasalaflt›r›lm›flt›r. Gayri meflru olan zinan›n, say›s›z ölümcül
hastal›klar›, cinayetleri, kavgalar›, flantaj ve tehditleri, huzur-
suzluklar›, iffetsizlikleri, kutsal aile yap›s›n› ve ahlâk› çökerten
konumu ça¤dafllar› hiç ilgilendirmemifltir. Kötülüklerin anas›
olarak bilinen alkolde ayn› flekilde toplumsal bir tehdit olufl-
turmaya devam etmektedir.

Öylesi paradoksal bir anlay›fl hüküm sürmektedir ki, neyin
do¤ru veya yanl›fl, yararl› veya zararl› oldu¤unu kavrayabilmek
mümkün de¤il. Bir taraftan toplu zinan›n merkezi genelevler
yasal varl›klar›n› sürdürürken, di¤er taraftan bireysel zinalar›n
yasaklanabilmesi için yasa ç›karmaya çal›fl›lm›flt›r. Genelevde
çal›flan bir kad›n "fahifle" diye fifllenip afla¤›lan›rken, sevgili gö-
rüntüsüyle zina yapan ise ‘ça¤dafll›k’ imaj›yla yüceltilmektedir.
Nikâhs›z bir beraberlik yasalken, dini çerçevedeki bir evlilik
kanunsuz say›lmaktad›r. Zinan›n hukukî serbestli¤i sürerken,
zinan›n ahlâks›zl›k ve kötü bir eylem oldu¤u anlat›lmaya çal›-
fl›lmaktad›r. Her söz ve davran›fl›yla kanunlara itaat etmesi ge-
reken bir ebeveyn, kendini ba¤lay›c› yasalar karfl›s›nda çocuk-
lar›n› nas›l yetifltirecek? Zina ve alkolü övmeliler mi, yoksa yer-
meliler mi?!? Toplumu kötülüklerden ar›nd›r›p iyileri vermekle
mükellef ve sorumlu devlet, zina ve alkolü meflrulaflt›rmas›yla
kendini meydan getiren halk›n›n yarar›na m›, yoksa zarar›na
m› çal›fl›yor? E¤er her fley yasalar çerçevesinde de¤erlendirile-
cek ise, zinan›n ve alkolün iyi ve ça¤dafl bir fley oldu¤u orta-
ya ç›k›yor ki, herkesin diledi¤i gibi diledi¤inle zina yapmas› ve
alkollü içki kullanmas› kaç›n›lmaz oluyor. Bir tarafta ba¤lay›c›
dini hükümler, di¤er tarafta ba¤lay›c› ça¤dafl yasalar karfl›s›nda
birey ve aileler ne yapacak? E¤er herkes düflünce ve iradesi
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çerçevesinde özgürce hareket etsin, serbestlikler teflvik edici
de¤ildir deniliyorsa; öyleyse uyuflturucu maddeler, pornogra-
fik ve fikri yay›nlar gibi birçok fley neden yasaklan›yor? Örne-
¤in, Dan›fltay’›n türban ile ilgili ald›¤› yasak karar›nda, ana
okul müdürünün çocuklara kötü örnek oluyor gerekçesine yer
verilmiflti. ""SSaakk››nn aahhllââkk kkuurraallllaarr››nn›› ççii¤¤nneemmeeyyiinn.. ÇÇüünnkküü
ööccüünnüü ççaabbuukk aall››rr.."" Tolstoy.

Baflka bir ak›l almaz çeliflki ise; Anayasa'n›n "Gençli¤in Ko-
runmas›" bafll›kl› 58. maddesinde: "Devlet, gençleri alkol düfl-
künlü¤ünden, uyuflturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve
benzeri kötü al›flkanl›klardan ve cehaletten korumak için ge-
rekli tedbirleri al›r." Bu, nas›l bir mant›kt›r ki, ça¤dafll›k ad›na
hem alkolü serbest b›rakarak sarhofllu¤un gösterisini yapacak-
s›n›z, sonra da gerekli tedbirleri almaktan bahsedeceksiniz,
hem flans oyunlar› ad› alt›nda kumar› ve bahissi özendirerek
teflvik edecek, sonra da önlemler almay› düflüneceksiniz, hem
zinay› legallefltireceksiniz, sonra da ahlâki bir suçluluk varsa-
y›m›yla korunmay› sa¤layacaks›n›z, v.s. Demek ki önemli olan
tek fley para! Vergilendirilmifl her kazanç kutsal, vergilendiril-
memifl olan› fleytani. Ya da dini olan› illegal, ça¤dafl olan› m›
legal? Befl ilâ alt› yafllar›ndaki çocuklar›n bile uyuflturucu sat-
t›klar›, cinayet iflledikleri, alkol ve uyuflturucu madde kullan-
d›klar›, h›rs›zl›k ve kapkaç yapt›klar› bir ülkede, baflka bir so-
nucun do¤abilmesi mümkün mü? Alkol, zina, fuhufl ve teca-
vüzde de dünyada ki ça¤dafl s›ralamam›z› gururla alabiliyoruz.

AKP Hükümeti, zina ve alkollü içkilerin yasaklanmas› veya
k›s›tlanmas›yla ile ilgili yapt›¤› giriflimlerde samimi olmad›¤› ve
taban›na bir gösteri amac› tafl›d›¤› att›¤› geri ad›mdan anlafl›l-
d›. Yoksa ABD’nin Irak’› iflgalinde tüm tepkilere kulaklar›n› t›-
kay›p Irak’l› kardefllerini barbarlara teslim edebilen cesur ve
kararl› bir AKP, gerçekten ciddi olsa ve ABD’nin emperyalist
ç›karlar›n› düflündü¤ü kadar kendi halk›n› önemseseydi, tek
bafl›na anayasay› de¤ifltirecek meclis ço¤unlu¤uyla mutlaka
gere¤ini yapard›. Öyle üç-befl tane ayd›n bozuntusuna, genç
k›zlar›m›z› kirleten flehvet düflkünlerine ve ça¤dafll›k ad›na
ahlâks›z toplum infla etmeye çal›flan merhametsizlere pabuç
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b›rakmazd›. Özellikle CHP, neden zina ve alkol gibi yok edici
kötülüklerin yasaklanmas›na fliddetle karfl› ç›k›yor da, dinsel
çözümleri felâketle özdefllefltiriyor? 

Oysa dünyada yap›lan bir araflt›rma da; kavga ve cinayetle-
rin % 85’i, boflanmalar›n % 80’i, trafik kazalar›n da % 65’i al-
kolden meydana gelmekte, dolay›s›yla halk›n güvenli¤inden
sorumlu devletlerde, ça¤dafll›k ve özgürlükler ad›na suçlar› ya-
sallaflt›rarak suçlular› teflvik etmektedir.. "Kötülüklerin anas› al-
koldür" gerçe¤i bütün belleklerde yer ederek hiçbir k›s›tlama-
ya gidilmezken, sigaran›n yasaklanmas› ile ilgili bafllat›lan
kampanyalar, uyar›lar ve öngörülen cezalarla dünya çap›nda
bir yasa¤a gidilebilmifltir. Güya insanlar›n menfaatleri gerekçe-
siyle sürdürülen çarp›k politikalar, kulland›¤› anda bomba mi-
sali tahribat yapan alkolü de¤il de ileride zarar verebilece¤i
endiflesiyle sigaray› yasakl›yor. Böyle bir düflünceye geçit ve-
rebilecek bir mant›k var m›d›r? Evet, vard›r, o da fleytana hiz-
met eden inkârc› ça¤dafl markal› mant›kt›r. Kötülüklerin efen-
disi fleytan›n nefislere nüfuz ederek uyuflturucudan müteflekkil
alkolü, di¤er maddeleri ve zinay› en dorukta cezp ettirerek
flehvetsel bir âlemle bütünlefltirmesi sonras›nda yapt›¤› ölüm-
cül tahribatlar, savafllardan ve afetlerden farks›z olup, devlet-
lerce teflvik edilmekte, dolay›s›yla insanlar öldürülmekte, aile-
ler y›k›lmakta, ›rzlara geçilmekte ve suça azmettirerek vahflice
birbirlerine sald›rmaktad›rlar. A‹DS’in bir homoseksüel hastal›k
olarak üreyip kan ile bulaflarak yay›lmas› ve hiçbir çarenin bu-
lunamamas›, acaba ça¤dafllar› düflündürmüyor mu? ""KKaabbuull
eeddiillmmiiflfl bbiirr yyaannll››flflll››kk,, kkaazzaann››llmm››flfl bbiirr zzeehhiirrddiirr.."" Gascoigne.

Tüm ebeveynlere sesleniyorum! fiu çok iyi bilinmelidir ki;
alkolden, zinadan ve flans oyunlar› ad› alt›ndaki kumarlardan
bedeni veya psikolojik zarar gören herkes, devleti dava ede-
rek azmettirici olarak yarg›lanmas›n› talep etme ve tazminat
açma hakk›na sahiptir.

AKP öyle geri ad›m att› ki, alkolü dahi savunma zorunda ka-
larak yasaklanmas›n›n yanl›fl olaca¤›n› ve ça¤dafl dünyayla uyufl-
mayaca¤›n› ifade etti. Baflbakan Yard›mc›s› ça¤dafl Abdüllatif
fiener, fiarap Üreticileri Derne¤inin düzenledi¤i bir toplant›da,
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inand›¤›n› iddia etti¤i Allah’›n Kur’an’da yasaklayarak haram
k›ld›¤› alkollü içkiyi helâllefltirerek yasaklanamayaca¤›n› ifade
edip Allah’a bafl kald›rarak flöyle dedi: "‹çkinin yasaklanmas›
diye bir fley zaten olamaz, ça¤dafl dünyaya uymaz. Yeni kural-
lar getirmeye gerek yok. Do¤ru de¤il. Yasakç›l›k zaten do¤ru
bir yol de¤il. Bu tür yasaklar, AKP'nin de imaj›n› zedeler. AB
sürecinden bahsederken ça¤dafl dünyan›n dilinin gerisine dü-
flemeyiz. Yasak, insan haklar›na da özgürlüklere de uygun de-
¤il. Farkl›l›klar› tan›yarak sevebiliriz." Acaba farkl› olan fleytan›
da seviyor mu? Ya dini hükümler ve insanlar›n temel haklar›?!?
‹flte, sözleriyle davran›fllar›, inançlar›yla politikalar› çeliflkili Ab-
düllatif fiener gibi politikac›lar›n nitelikli kötü rehberlikleri,
toplumsal ahlâk›, mal ve can güvenli¤ini topyekûn çökertmek-
te, yalan›, haram› ve riyakârl›¤› meflrulaflt›rmaktad›r.
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EEy dünyaya hükmetmifl Müslüman Türkiye Halk›! Düflü-
nebiliyor musunuz, dün ayaklar›m›za kapanarak aman

dileyen barbar Bat›, g›pta ettiren ahlâk›n›z›, dürüstlü¤ünüzü,
korkusuzlu¤unuzu, iman›n›z› ve iffetinizi öyle tahrip etti ki,
her fleyinize kar›flarak talimatlar ya¤d›rmakta, ne yap›p yapma-
yaca¤›m›z ile ilgili kararlar alarak direktifler vermektedir. Allah
ad›na hiçbir fley yapamayaca¤›n›z›, vahiysel ‹slâm’dan derhal
vazgeçerek ça¤dafllaflt›r›lm›fl bir Protestan ‹slâm’› benimseme-
nizi talep etmekte, maalesef güvendi¤iniz politikac›lar›n›z da
gere¤ini yapmaktad›rlar. ""MMüünnaaff››kk,, kkââffiirrddeenn yyeettmmiiflfl kkeezz ddaa--
hhaa tteehhlliikkeelliiddiirr.."" Hz. Muhammed.

Politikac›lar, bürokratlar, ifl çevreleri, bilim adamlar›, sanat-
ç›lar, yazarlar, çeflitli vak›f ve dernekler hep Türkiye’nin kal-
k›nmas› için çal›flt›klar›n› iddia eder, ama ba¤›ms›z hiçbir bafla-
r› kaydedemez, alternatif üretemez, aksine çok daha kötü so-
nuçlar›n tafleronlar› olurlar. Topluma bir türlü yans›tamad›kla-
r› geliflmiflli¤i ve kalk›nmay›, acaba kendi lehlerine mi baflar›-
yorlar? ‹tibar, flöhret ve iktidar sahibi istismarc›lar, ülkeye eko-
nomik, sosyal, siyasi, askeri ve bilim alan›nda d›fla ba¤›ms›z
otonom hiçbir katk› sa¤layamay›p hükmedici bir ilerleme kay-
detmedikleri halde, nas›l oluyor da kahramansal ayr›cal›¤a ve
sayg›ya lây›k görülebildiklerini anlayam›yorum. Türkiye halk›-
n› dünyada söz sahibi yapabilecek siyasi, askeri, ilmi ve bilimi
hiçbir zafere, keflfe ve düflünceye imza atamayan flöhretler, tut-
sakl›ktan, dalkavukluktan, kopyac›l›ktan ve ba¤›ml›l›ktan öte
hiçbir ilerleme gösteremeyerek hem insanlar›m›z› sömürdüler,
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hem fitne ve bask›larla birbirlerine düflürdüler, hem de dokuz
kollu çengiler misali zillet içinde oynatt›lar. Tavus kuflu misali
kabararak ortal›kta caka satan kimlikleri bir gözlemleyebilse-
niz, de¤il onlara ilgi duyarak itibar etmeyi, bakmaya bile ta-
hammül edemeyeceksiniz. Ancak toplum olarak ‘hiçleri’ öyle
tanr›sallaflt›rd›k ki, onlar› ilgi çeken tek varl›klar, gerisini ise
bofl verdik.

Güya Türkiye’yi Bat›ya tan›tmaya çal›flan kompleksli devflir-
melere ne demeli? Bat›, Türkiye’yi öyle iyi tan›yor ki, de¤il bu-
günü, yedi ceddini en ayr›nt›s›na kadar biliyor. Herhalde tan›-
t›m elçileri, Türk halk›n›n ne kadar asimilasyona u¤rad›¤› ile il-
gili jurnalsel bilgiler aktar›yorlar.

Asla önyarg›l› olmad›m, riyakâr davranmad›m, gurura kap›l-
mad›m ve benli¤imi yüceltmedim. Sert olana karfl› sert, nazik
olana karfl› son derece nazik davrand›m. Makyaj› de¤il asl›, be-
deni de¤il ruhu önemsedim. Suni bir mant›¤a de¤il, duygula-
ra de¤er verdim. Her kimin sözü ve düflüncesi olursa olsun,
önce ‘temel denklem’ zemininde sorgulayarak fiziki olan ger-
çek hayat ve vahiyle k›yaslad›m, iyiyi al›p kötüyü eledikten
sonra kendime yol edinmeye çal›flt›m. Hiç kimsenin düflünce
ve inanc›na müdahale etmedim, ama inand›¤› gibi amel etme-
yerek insanlar› aldatanlara keskin oldum. BBaaflflkkaallaarr››nn››nn ssüüssllüü
vvee yyaalldd››zzll›› aabbaarrtt››llaarr››nn›› iizzlleeyyeerreekk oonnllaarr›› ""bbiillggee--ttaannrr››"" yyaapp--
mmaadd››mm,, hheerr flfleeyyii aarraaflfltt››rraarraakk vvee ssoorrgguullaayyaarraakk ""bbiillggee--kkuull""
oollmmaayyaa ggaayyrreett eettttiimm..

Sözden ve makyajdan öte huzur ve güven k›l›c› tek bir iler-
leme kaydedemedikleri halde, despot yap›lar›ndan asla taviz
vermeyerek inatlar›n› ›srarla sürdüren Bat› akseptansl› lâik ve
ça¤dafl düflünceler, toplumlar› köle edinip haklar›n› gasp eder-
cesine sömürgeci keyfiyetini sürdürmekte, fiiliyat yerine vaat-
lerle kand›rmaya devam etmekte, hesap sormas› gereken söz-
de özgür toplumlarda sessiz kalmaktad›rlar. Din ile bilimi ya
da vahiy ile akl› ezeli düflman saflar›na ay›ran materyalist ay-
d›n ve politikac›lar, insanlar›n maddi ve duygusal ihtiyaçlar›n›
çözüme kavuflturamad›klar› gibi, mutlak ve kal›c› bir öneride
sunamamakta, sadece ç›karsal gösterilerine devam etmektedirler.
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Varsa, yoksa tek sorunlar› vahiydir! 
Deniz Baykal’a, Erkan Mumcu’ya ve vahiysel dini gerici ad-

dederek tehlikeli gören di¤er liderlere ve sempatizanlar›na
sesleniyorum! Seçimler geliyor ve halk›n karfl›s›na ç›karak oy
isteyeceksiniz. Kalbinizdeki ve zihninizdeki gerçek düflüncele-
rinizi cümle aralar›na s›k›flt›rmak yerine dürüstçe seçmenlerini-
ze aç›klay›n. ‹slâm’›n ça¤d›fl› oldu¤unu, toplumsal düzeni, ge-
liflmeyi, kalk›nmay›, refah›, uzlaflmay› ve bar›fl› halledemeyece-
¤ini, Allah’›n ve vahyinin de¤il Atatürk’ün ve ilkelerinin üstün
oldu¤unu, dini hiçbir hüküm ve davran›fla geçit vermeyece¤i-
nizi, her neye mal olursa olsun dinsel tüm çözümlere karfl› ol-
du¤unuzu, yöneten, yönlendiren, kural koyan ve egemen ola-
n›n Allah de¤il de lâiklik ve demokrasi gere¤i Atatürk oldu¤u-
nu aç›kça söyleyebilir misiniz? Ayr›ca Baykal’a flunu soruyo-
rum; ilahiyatç› Yaflar Nuri Öztürk’ün dini tüm oluflumlara kar-
fl› olan lâik ve Kemalist CHP’ye kat›larak meclise girmesi ve se-
çim meydanlar›nda sa¤ kolu olarak kendine övgüler ya¤d›rma-
s›, CHP’nin vazgeçilmez Atatürkçü çizgisine ayk›r› de¤il miydi?
CHP, neden temel ilkesini çi¤neyerek ‹slâmc› bir din adam›n›
içine al›p siyaset yapmas›na olanak sa¤lad› ve ölümüne karfl›
ç›kt›¤› dini siyasete alet etti? Halk› kand›rarak oy alabilmek için
mi? Acaba CHP, seçimler s›ras›nda dindar, sonra m› lâik olu-
yor? Bu, oportünist bir düflünce ve davran›fl biçimi de¤il midir?

Devletin ideolojik yap›s›na mutabakat sa¤layamayarak ken-
dini huzur ve güven içinde hissetmeyen topluluklar, mutlaka
ikilem yaflayarak farkl› karakterlere bürünürler. Kendilerini
temsil eden partilerde ayn› riyakârl›k içinde davran›r, dolay›-
s›yla devlet, hükümet, meclis ve toplum katmanlar›n›n birbir-
leriyle olan zincirsel bütünlü¤ünde içtenlik ve samimiyet ol-
maz, halkalar›n zoraki ittifak› aral›klarla gerilerek kopma nok-
tas›na gelir. Bundan dolay› en tepeden en afla¤›ya, yediden
yetmifle herkes bir fleylerini saklayarak yalan söyler, aldat›r, de-
¤erlerin ve kavramlar›n tamam›n› istismar eder, gerçeklerin
gizlenmesiyle ikiyüzlülük meflrulafl›r ve kundaktaki bebe¤i da-
hi etkiler. fiüphesiz böylesi bir düzende herhangi bir düflünce
ve inançtan do¤ru-dürüst bir söz ve davran›fl beklenemez,
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ahlâktan bahsedilemez, kutsal olan ne din ne siyaset ne hukuk
ne de adalet var olabilir. Politikac›lar için gerçek de¤il nas›l ya-
lan önemli ise, halk için de vahiy de¤il benliksel ç›karlar ön-
celikli olmufltur. Yalanlar ve yorumlar çok tehlikelidir ve bula-
fl›c› hastal›klar gibi her yere yay›larak gerçe¤i, do¤ruyu, dü-
rüstlü¤ü, cesareti ve vahyi çürütür.

Sosyolojik yap›ya göre düzenlenmemifl bir hukuk asla ifllev
göremez, tarafs›z olamaz, birlik ve adalet sa¤layamaz. Örne¤in
devlet ile milleti saflara ay›ran lâik ve Kemalist yap› eriyerek
küçülmemize ve ayr›flmam›za tek etkendir. Türk milletine ya-
banc› olan H›ristiyan Roma Hukuku yerine Müslüman Türk
Hukuku temel al›nsayd›, ayk›r›l›klar, hürriyetler, hak ve adalet-
le ilgili tüm sorunlar ortadan kalkar, vicdanlar tatmin olurdu.
Farkl› etnik, düflünce ve dinsel inanca sahip toplumlar›, bün-
yesinde bar›nd›ran devletlerin infla edecekleri anayasa; yaban-
c› kültürleri, pozitivist düflünceleri, floven ›rklar›, abstre amaç
ve ideolojileri de¤il, halk›n›n inançlar›n›, duygular›n›, kültürü-
nü, tarihini, f›trat›n›, ve kadersel gerçeklerini baz alarak haz›r-
lanmal›d›r. Fiziki ve ruhi hayatla örtüflmeyen yasalar›n tamam›
beklentiden öte hiçbir fley ifade etmemekte, yaflan›la gelen ka-
r›fl›kl›k, ay›r›mc›l›k, huzursuzluk ve güvensizlikler engellene-
memektedir. Bundan dolay› s›kça yasalar de¤ifltirilmekte ve
hedeflenen ayar bir türlü tutturulamamaktad›r. Co¤rafi bölge-
den dolay› farkl› bir etnik yap›ya sahip toplulu¤un "›rk" ad›na
ba¤›ms›zl›k talebinde bulunmas› fevkalâde yanl›flt›r. Ancak
sosyal, dini, siyasi ve ekonomik bir haks›zl›k, ayr›cal›k ve ada-
letsizlikle karfl› karfl›ya iseler, ortada bir hak gasp› olmas›ndan
ötürü tepkileri meflru say›l›r.

Hem anayasay› yapanlar hem de devlet yönetenler, öylesi
gelifligüzel bir düzenlemeyi ve idareyi yapabilecek ne bir hak-
ka, ne bir yetkiye, ne de bir lükse sahiptirler. Dün ve bugün
yaflad›¤›m›z sorunlar, insana ve duygulara önem verilmeme-
sinden ve yalanlar›n ikna yan›lg›s›ndad›r. Yoksa Müslüman bu
milletin kendisi durudur, merhametlidir, sab›rl›d›r ve tabidir.
Yeter ki devlete egemen kurumlar ve politikac›lar samimi ve
dürüst olsun, çeflitli bulan›k fikirler ve entrikalarla insanlar›
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aldatarak, bask› ve fliddet uygulayarak azd›rmas›nlar. E¤er sen-
ben ay›r›m›na gidilir, sahip olunan güçlere güvenerek düflün-
ce ve inançlar rehin al›n›r, "ne konufluyorsun, kapat çeneni"
denilirse, iflte o zaman büyük gürültü kopar. Çünkü Cumhuri-
yet rejimimin gere¤i devlet patron de¤il, hizmetkârd›r.

Devlet ile milleti, güvenlik güçleri ile sivili karfl› karfl›ya ge-
tirten, bürokratlar ve politikac›lar kendilerini milletin efendisi
görmektedirler. Politikac›lar, halk›n deste¤iyle meclise girip hü-
kümet olmalar›na ve devletin bafl›na geçmelerine ra¤men, yan-
l›fl› düzeltip eksiklikleri giderecek ne varsa kökünden çözüp
adaleti getirerek insanlar› rahatlatm›yor, aman bir fley olur kor-
ku ve endiflesiyle karadaki bal›klar gibi ç›rp›narak, ya devlette-
ki bürokrasiye ve despot silahl› kurumlara, ya üç-befl ne dü¤ü
belirsiz f›rsatç› ve k›flk›rt›c› gruplara, ya da Haçl›lara teslim ola-
biliyorlar. "Hükümetçe bedel ödeyecek durumda de¤iliz" iha-
netsel durufllar›, hiçbir zaman halk› iktidar yapamamalar›na ne-
den olmaktad›r. Hükümet, mutlaka devlete hükmedebilmeli ve
bundan baflkaca bir alternatif düflünmemelidir, çünkü yoktur.
Zaten Cumhuriyet, seçilmifl hükümetin devlet oldu¤una hük-
meder. Hükümetsiz devlet olamayaca¤›na göre, yolunda git-
meyen bir fleylerin oldu¤u ve halk›n büyük bir yalanla aldat›l-
d›¤› son derece aflikârd›r. E¤er hukuk sistemleri adaletten çok
ya para kazanma ya da birilerini veya ideolojilerini kay›rmayla
ilgileniyorsa, yalan›n, sahtekârl›¤›n, hilenin, ihanetin, isyan›n,
kötülü¤ün, suçlar›n ve ahlâks›zl›¤›n önüne geçilemez.

Politikac›lar, t›pk› ruhbanlar›n tanr› ile kul aras›ndaki vaz-
geçilmez kutsal vekilleri gibi, devlet ile halk aras›nda bir vekil
statüsü tafl›rlar. Oysa ne devlet tanr›, ne de politikac›lar pey-
gamberdir. ‹slâm inanc›nda oldu¤u gibi, Allah ile kullar› nas›l
iç içe ve insanlar herhangi bir arac›ya gerek kalmaks›z›n do¤-
rudan Allah’a ulaflabiliyorlar ise, her bireyde do¤rudan devle-
te hükmedebilmeli, diledi¤i kademesine ve yöneticisine erifle-
rek emredebilmelidir. Ancak Allah’a kullu¤u reddeden poziti-
vist düzenler devlete kullu¤u meflru sayd›klar›ndan, millet
devleti de¤il, devlet milleti yönetmektedir. E¤er seçilen hükü-
met do¤rudan devlet olam›yor, meclisi ve bakanlar›yla kurum
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ve kurulufllara hükmedemiyor ise, var olmas›n›n amac› kukla-
l›ktan ve halk› kand›rmaktan baflka bir fley de¤ildir. T›pk› yafl-
l› bir kad›n›n aç torunlar›n› tafl kaynatarak oyalamas› misali,
her fley gözba¤›ndan farks›z büyük bir yalandan ibarettir. Ya
da bilimsel tanr›l›¤› oynayan bilim adamlar›n›n umutla bekle-
yen insanlara olumsuzluklar› giderdikleri iddialar›yla ortaya at-
t›klar› kefliflerin abart›dan ibaret olmas› gibi!

Dünyaca kahraman ilân edilen Koreli genetikçi bir bilim
adam›n›n hücre kökünü kopyalamay› baflard›¤› yank›s› uluslar
aras› kamuoyunda büyük bir merak uyand›r›p müspet bir fizi-
ki sonuç beklenirken, söz konusu buluflun yalan oldu¤unun
anlafl›lmas› tüm bilim çevrelerini ve umutla bekleyen dünya
kamuoyunu darmada¤›n etmiflti. Günümüz bilim adamlar›n›n
büyük bir k›sm› da, t›pk› politikac›lar gibi ç›kar peflinde koflan
ve toplumlar› sömüren hilekârlard›r. ‹nsanlar›n s›k›nt›lar›na ça-
re ve çözüm bulamayan politikac›lar, bilim adamlar›n› da ken-
dilerine benzeterek manipülasyonsal geliflmelerin bizzat teflvik
edicileridirler. Amaç, insanlar› geçicide olsa motive edip güven
ba¤›n› koparmamak ve sanal rejimlerini devam ettirebilmektir.
‹radesel bir politikan›n, e¤itimin, bilimin ve dinin abart› oldu-
¤u dünyam›zda, gerçek olan sadece kader ve vahiydir! E¤er
Yarat›c› takdir etmiflse, hücre kökünün kopyalanmas› da ölüm-
süzlü¤ün s›rr› da keflfedilebilir ama sorun, ruhun soyut varl›¤›-
n›n fizi¤e dönüfltürülerek geneti¤inin incelenememesindedir.
Daha detayl› bilgi için, lütfen "Bilinmeyen ‘bir bilgi’" adl› kita-
b›ma baflvurunuz.

Hz. Ömer, her gün halk›n ahvalini yak›ndan görebilmek
için gece-gündüz flehri dolafl›rd›. Bir gece, yafll› bir kad›n›n al-
t› yanan bir kazan içinde tafl kar›flt›rd›¤›n› görür. Kendisine "Ne
yap›yorsun ya kad›n" diye sorar. Kad›n "Torunlar›m aç, yedire-
cek hiçbir fleyim yok. Onlar› oyalamak için tafl kaynat›yor ve
her an piflecek aldat›s›yla sabretmelerini sa¤l›yorum. O halife
olacak Hz. Ömer madem beni görmeyecek ve gözetmeyecek-
ti neden devlet baflkan› oldu, ona beddua ediyorum" deyince,
Hz. Ömer, gece yar›s› s›rt›na bir çuval yiyecek yükleyerek he-
men kad›na getirir ve her bireyden yükümlü bir Devlet Baflkan›
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sorumlulu¤uyla yafll› kad›ndan çok özür dileyip, ba¤›fllanmas›
için Allah’a yalvararak, "Ya Rabbi! Beni, Devlet Baflkan› yapa-
rak üzerime öyle büyük bir sorumluluk yükledin ki, da¤daki
çoban›n bir kuzusu kaybolsa hesab›n› ben verece¤im. Ne olur
bana yard›m et" gözyafllar› içinde, orac›kta sabaha kadar yaka-
r›r. ‹flte siyaset ve sorumlu devlet adaml›¤› budur. Ya ça¤dafl
dünyam›z›n krallar›, sultanlar›, cumhurbaflkanlar›, baflbakanla-
r›, bakanlar›, milletvekilleri, valileri, kaymakamlar› ve belediye
baflkanlar›? Nede olsa günümüzdekiler ça¤dafl, özgür, ayd›n,
lâik ve demokrat, geçmifltekiler ise gerici, kul, yobaz, ilkel ve
fleriatç›yd›!

Asl›nda halk, bugüne kadar kendilerine sürekli ihanet etmifl
politikac›lar›, velev ki aralar›nda babalar› dahi olmufl olsa de-
fedip do¤rudan devletin karfl›s›na dikilerek hakk›n› arama yö-
nüne gitmelidir. Devlette bunlar› ya biçip geçecek, ya vatan-
dafll›ktan ç›kararak s›n›r d›fl› edecek, ya hapsedecek, ya da
haklar›n› kendilerine teslim edecektir. Her gün elem, keder ve
çaresizlik içinde gözyafl› döküp, onursuzca aldat›larak yafla-
mak ve sürekli flikâyet etmektense, sorunlar›n› do¤rudan mu-
hatab›yla çözme yollar›n› aramal›d›rlar. Çünkü rejimin niteli¤i
konusunda fevkalâde karmafl›k bir yetki sorunu yaflanmakta-
d›r.

Kimileri kendilerini düfller âleminde zannetse de, insanlar›n
büyük bir ço¤unlu¤u bizzat hayat›n gerçekleriyle yaflamakta-
d›r. Bu sebeple etkisini yitirmifl, de¤ersizli¤i kan›tlanm›fl ve ha-
yata geçirilememifl söz ve düflünceler çöpe at›larak gerçe¤e
odaklan›lmal›d›r. Özgürlük, eflitlik, demokrasi, bar›fl, insan
haklar›, ifl, afl, huzur, güven, refah yaflam gibi vaatlerde bulun-
mak kolayd›r, fakat yapmak ve baflar› ile sonuçland›rmak çok
güçtür ve tanr›sal bir kudret gerektirir. Bu sözler bir gün gelir
sahibini öyle ba¤lar ki, kaç›p kurtulacak yer dahi bulamaz. Oy-
sa Türkiye’de daha çok itibar görmektedirler. Bugüne kadar
gelmifl geçmifl politikac›lara ve yak›nlar›na bir bak›n, bir de
kendinize! Nefret etti¤iniz halde yine de at›p kurtulam›yorsu-
nuz. Çünkü politikac›lar t›pk› ‘bumerang’ gibidirler, f›rlatt›kça
tekrar geri dönerler.
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Dürüstlük ve adalet; sab›r, bar›fl, çözüm, huzur ve güvenin
ad›d›r.

Hani, hakimiyet kay›ts›z-flarts›z milletindi? Hiçbir zaman ha-
yata geçirilemeyen bu statü, yoksa dini, devletten ve kamudan
uzak tutabilmek için ortaya at›lan göstermelik bir ütopya m›y-
d›? Cumhuriyetin ve meclisin varl›k sebebi olan bu anlay›fl, ne-
den bugüne kadar dirli¤ini gösteremedi ve sürekli ideolojik
yap›ya, Genelkurmay, Cumhurbaflkan›, Anayasa Mahkemesi
ve di¤er bürokratik kurumlar›n duvarlar›na çarpt› ve general-
lerin tehditleri ve darbelerinden kurtulamad›? Asl›nda vatandafl
için önemli olan rejimin ad› ve cinsi de¤il, onuru, hürriyeti, ge-
çimi, hakk› ve adaletidir.

Devlet; anayasas›yla kime ne hak tan›m›flsa, o hakk› sahi-
bine vermeli ve dan›fl›kl›k hiçbir yola meyletmemelidir. E¤er
dine hak tan›m›flsa, Allah’›n yerine geçerek dini kurallar› belir-
leyemez, flekillendiremez, müdahale edemez ve k›s›tlama ge-
tiremez. Bireyin inand›¤› din neye hükmediyorsa, onun özgür-
lü¤ünü engelleyemez, yasa ve kanunlarla sapt›ramaz. Tavr›n›
aç›k ve dürüstçe ortaya koyup ufac›k bir çeliflkiye bile yer ver-
meyerek, ya dini kökten yasaklayacak, ya da dini kurallara ka-
r›flmayacak. Asl›nda lâikli¤i gere¤i dini kökten yasaklamal›d›r.
Devlet, özelefltiri yapabilmeli, milletin dile¤i do¤rultusunda re-
jimini ve anayasas›n› tart›flmas›z de¤ifltirebilmeli, mutlak›yetçi-
likten ›srarla kaç›nmal›d›r. Cumhuriyet esasl› bir devlet, kendi-
ni halktan ba¤›ms›z bir güç olarak göremez. Silahl› güçlerin
hegemonyas›ndaki bir rejim milleti de¤il feodalizmi temsil
eder. Hem özgürlükten ve milletin egemenli¤inden yana oldu-
¤unu belirtecek, hem de dokunulmaz bir kimli¤e bürünerek
bask›n yasalarla halk› s›n›flara ay›r›p tehdide baflvuracak. Ola-
maz böyle bir fley! E¤er halk, diledi¤i de¤iflimi ve rejimi getir-
mekte hür de¤ilse, devletin otoriter ve totaliter despot bir "tan-
r›" oldu¤u aç›¤a ç›kar.

Allah’›n bile ayetleri fütursuzca tart›fl›labildi¤i, reforma u¤-
rat›labildi¤i ve inkâr edilebildi¤i bir düzende, devletin tart›fl›l-
maz ve de¤ifltirilemez niteliklerinin korunuyor ve ça¤dafllarca
savunuluyor olmas› normal midir? Cumhuriyet ad›na sözünde
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durmayarak tarafs›zl›¤›n› ve sayg›nl›¤›n› yitiren bir devlet, gü-
ven ba¤›n› koparm›fl demektir. Ancak erdemlikten zerre kadar
nasiplenmemifl politikac›lar›n yönetti¤i bir devlette cumhuriye-
tin var olabilmesi, halk›n ç›karlar› do¤rultusunda bir yap›lan-
maya gidilebilmesi, kenetlenmenin gerçekleflebilmesi, faziletli,
heyecanl›, kararl› ve cesur bir toplumun oluflabilmesi mümkün
de¤ildir. Elindekilere verece¤in de¤er ölçüsünde ileriye gide-
bilirsin, aksi takdirde düflmana bile ihtiyac›n kalmaz.

Milletimizin yoksullaflmas›na, güçsüzleflmesine, s›¤laflmas›-
na, yozlaflmas›na, riyakârlaflmas›na, köleleflmesine ve menfaat-
çileflmesine önemli etkin isimlerden biri de, 28 fiubat darbesi-
nin legal otoritesi demokrat Süleyman Demirel’dir. Halk›n seç-
ti¤i Refah-Yol hükümetini darbecilere destek vererek deviren
Süleyman Demirel, ‹smet ‹nönü’den sonra halk›m›z›n bafl›na
gelen en büyük talihsizliktir. Geçmifl bir gün, Süleyman Demi-
rel’in Erzurum’da verdi¤i bir konferansta, "Siyaset dine emre-
demez, din siyasete emreder" do¤ru sözü takdirimi kazanm›fl-
t›. Asl›nda her ikisi de ruh ve beden gibi birbirlerinden ayr› dü-
flünülemez. Ertesi gün, Demirel’in Tansu Çiller’i kamuya ve
partiye tan›tma resepsiyonu ile ilgili ‹stanbul Sheraton Otelin-
de verece¤i akflam yeme¤ine, bir arkadafl›m›n daveti üzerine
kat›ld›m. Amac›m Demirel’i tebrik etmekti. Yemek esnas›nda
Atatürkçü düflünce derne¤i baflkan› söz al›p, Çiller ve Demi-
rel’e soru yöneltmesinin ard›ndan mikrofonu alarak, önce Er-
zurum’da ki sözlerinden dolay› kendisini kutlad›m ve neden
yarat›c›m›z olan Allah’›n kanunlar›yla devletleflmiyoruz da, ya-
rat›k olan insanlar›n benliksel arzu ve düflüncelerine göre ya-
p›lafl›yoruz, diye devam edince, tüm salondakiler içkilerini ve
yemeklerini b›rakarak flok yüz ifadelerle bana bakmaya baflla-
d›, bir anda sarhofllar ay›ld›. Demirel, aniden gerginleflen orta-
m› fark edip daha sözümü bitirmeden, "Anlayamad›m, ne de-
mek istiyorsunuz, buras› ‹ran de¤il, Erzurum’da böyle bir ko-
nuflma yapmad›m" diyerek, her politikac›n›n vazgeçilmez "ol-
mazsa olmaz" oportünist tavr›n› sergileyip, yöreye ve adrese ma-
tuf söylemlerini ‹stanbul’da inkâr etti. ‹lerlemifl yafl›na ra¤men,
bugün bile bu f›trat›ndan vazgeçememekte, dün kapatmaya
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çal›flt›¤› ‹HL’leri flimdi savunabilmektedir. Y›llard›r hem baflba-
kan hem de cumhurbaflkan› olarak yönetti¤i rejimi elefltirme-
sinin ve topluma çözüm önerileri sunmas›n›n nas›l bir mant›¤›
ve inand›r›c›l›¤› olabilir? Onun için, politikac›lar›n hiçbir sözle-
rinden samimiyet ve ciddiyet beklenmemeli, mezara girene
dek anl›k de¤iflimlerle farkl› renklere bürünecekleri unutulma-
mal›d›r. ‹zledikleri politika, halk y›¤›n› olarak gördükleri insan-
lar›, Amerikal›lar›n "ilk imaj son imajd›r" felsefesiyle o anda et-
kileyerek kand›rmakt›r. Söyledikleri sözün arkas›nda durup
durmamalar›n›n hiçbir önemi yoktur. O an zihinlerde yer edi-
nen sözlerini sonradan inkâr etseler bile, kendilerine bir zarar
dokunmaz. Çünkü karfl›lar›nda sorgulamaktan, düflünmekten
ve muhakemeden yoksun, her an sa¤›labilen kümbetsel bir
topluluk oldu¤unu düflünürler. "Dün dündür, bugün bugün-
dür" felsefesini ilke ettirerek ahlâki kirlili¤in bayraktarl›¤›n› ya-
pan Demirel, acaba tekrar hükümet olsa neler yapar? Nas›l ol-
sa halk, befl y›l boyunca küfreder, seçim zaman› bir tebessü-
mü, bir de fosforlu yalan› duyunca hemen gevfleyerek gelir
oyunu verir. Ha, çok önemli kozlar› olan ‘alternatif’ çaresizli¤i-
ni de göz ard› etmemek lâz›m.

Y›llard›r ac›lara, gözyafllar›na, ölümlere ve istismara neden
olan, devlet ile milleti bölen "Türban", PKK gibi bölücülükle
özdefllefltirilmifl, irtica olarak birinci derece tehlike addedilmifl-
tir. fiüphesiz yarat›c›n›n de¤il yarat›klar›n koydu¤u kurallarla
yönetilen bir toplumda böylesi çeliflik ve merhametsiz yasak-
lar do¤ald›r. Ancak s›n›rlamalar getiren yasak koyucu, bir ta-
raftan demokrasi, özgürlük, eflitlik, din ve inanç hürriyeti gibi
argümanlar› yasalar›yla meflrulaflt›rarak hem dinin hem de iba-
detin vazgeçilemez bir insan hakk› oldu¤unu kabul ediyor, di-
¤er taraftan ya "K›l›k ve k›yafet kanunu" gibi çeflitli hilesel ma-
zeretlerle verdi¤i hakk› geri al›yor, ya da ‘simge’ bafll›¤›yla lâ-
ik rejim ad›na büyük bir tehlike say›yor. Bu, fevkalâde vahim
bir ikilemdir. Zaten vahye karfl› lâik bir devletin, idaresi alt›n-
daki halk›na din serbestli¤i getirerek inanç ve ibadet hakk› ta-
n›mas› bambaflka bir paradokstur. Kavram ve terimlerin tan›m
ve mahiyeti bilinçli olarak öylesine katlediliyor ki, neyin ne
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oldu¤u karmaflas› ile samanl›kta i¤ne arama misali büyük bir
kargafla yaflan›yor.

Dine karfl› olan lâik bir devlet, anayasas› gere¤i yaflamas›-
na izin verdi¤i dinin hiçbir kural›na kar›flamaz. Çünkü dinin
sahibi ve yarat›c›s› de¤ildir. Dinin, inanan› ba¤layan hükmedi-
ci emirlerine herhangi bir gerekçeyle kar›flamaz. Dini kendine
de¤il, kendi dine uymak zorundad›r. ‹slâmi vahiy tanr›sald›r,
lâik devlet ise yarat›ksald›r. Yetkisi olmad›¤› halde dine izin
vermifltir, dolay›s›yla tanr›sal veya peygambersel bir hüviyet ta-
fl›mad›¤›, lâik ilkesi gere¤i dinsiz olmas›ndan inanç ifline de ka-
r›flamayaca¤›na göre, hiçbir müdahale hakk› yoktur. Allah’a ve
Resulüne inanma, namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlere
izin verip, baflörtüsü, dini e¤itim, dini kurallara göre yaflama
v.s. gibi ibadetlere yasak koymas›, hem kazan›lm›fl hakk› bir
gaspt›r, hem de Allah’›n yerine geçerek tanr›l›¤›n› ilân etmek-
tir.

Dinini özgürce yaflamas›na f›rsat tan›d›¤› halk›n› kendinden
kopararak, "kamu alan›" gibi bir ay›r›mc›l›¤a gitmesi ve yaban-
c›laflt›rmaya çal›flmas›, devlet-millet birlikteli¤ine ve milletin
yekvücut bütünlük yap›s›na indirilmifl büyük bir darbedir. Ka-
muoyunun dindar bölümünü has›m misali sahibi oldu¤u kamu
alan›ndan tecrit ederek duvar örmek, apaç›k bir bölücülüktür.
Tarih boyunca totaliter burjuva yönetimlerin uygulaya geldi¤i
bu strateji, her ne gerekçeyle olursa olsun asla kabul edilemez
ve hazmedilemez. Din, vatan ve topluluklar›n ‘tek çat›’ bütün-
lü¤ü her düflüncenin üstünde önemsenmeli ve çat›rt›ya sebep
olabilecek ö¤ecik bir ödüne dahi imkân verilmemelidir. Dev-
leti devlet yapan milletin her bireyi, vatan› u¤runa ya can›n›
veriyor ya da can veren askerleri do¤uruyorsa, onlar› birbirle-
rinden ay›ran bir hizipleflme ve nifak, felâketin ta kendisidir.
D›fllanarak horlanan ve afla¤›lanan anneler ve anne adaylar›,
do¤urup yetifltirdikleri cansal evlatlar›n› vatanlar› için feda edi-
yorlar ise, onlar›n örtülerine hiç kimse dil uzatmamal›, k›s›tla-
ma getirmemeli ve yasak koymamal›d›r. Bir insan›n kendi va-
tan topraklar›nda diledi¤i gibi yaflama, e¤itim görme ve görev
yapma hakk›na sahip olamama gibi bir despotizm, acaba nas›l
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bir ça¤dafll›¤›n evrensel insan hakk›d›r? Analar›n onurlar›, bafl-
ta devlet olmak üzere her fleyin üstündedir.

Söz konusu örtü, e¤er dini bir ibadet de¤il de keyfi bir k›-
yafet olsayd›, k›l›k ve k›yafet zorunlulu¤u hakl›l›k kazanabilir-
di. Her ne kadar ad› olupta kendisi olmayan bir özgürlükle
ba¤daflmasa da! Ancak anayasaca hürriyet tan›lan dine ve hü-
kümsel ibadetlerinden herhangi birine yasak getirilerek hakla-
r›n elinden al›nmas› kabul edilemez bir bask›d›r, psikolojik bir
fliddettir ve tutsak bir mahrumiyettir. Daha öncede belirtti¤im
gibi, ya din kökten yasaklanmal›, ya da hiçbir surette kar›fl›l-
mamal›d›r. E¤er devlet, yasalar› ve uygulamalar›yla tenakuz
içinde ise, toplum daha beter olur.

Bütün bu ve buna benzer birçok yanl›fl ve y›k›c› ayk›r›l›k-
lar› gidermesi için seçilen politikac›lar, zaten bütün bu olum-
suzluklara müsebbip olmalar›ndan dolay› sorunlar devam et-
mekte, oturduklar› koltuklar›n, doldurduklar› iflkembelerin,
tanr›sallaflt›klar› övgülerin ve edindikleri servetlerin verdi¤i
hazlardan dolay›, hak, hürriyet ve adalet gibi kendilerince
önemsiz fleylere pek itibar etmemekte, dolay›s›yla saltanatlar›-
n› riske etmemektedirler. O kadar zahmet edip oy kullanarak,
miting meydanlar›na giderek ve seçilebilmeleri için umutla
varlar›n› ortaya döken insanlar›n hat›rlar› da kalmas›n diye,
merak edilmemesi, her fleyin üstesinden gelinece¤i ve sorun-
lar›n çözülece¤i vaatleriyle yollar›na devam ederler. ‹nan›n,
bunlar varken, d›flar›dan yabanc› bir düflman aramaya gerek
yoktur.

Baflörtüsü öylesine yozlaflt›r›ld› ve ç›¤›r›ndan ç›kar›ld› ki,
seçim meydanlar›nda "baflörtüsü namusumdur ve mutlaka çö-
zece¤im" diyerek seçilen TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç, verdi¤i
namus sözünü yerine getirmedi¤i halde, saltanat koltu¤unda
oturmay› sürdürdü ve her politikac› gibi seçmenini aldatman›n
piflkinli¤i içinde, ya Cumhurbaflkan›n› ya YÖK’ü ya da baflka-
lar›n› kabahatli göstererek hilesel bir mücadele izlenimi verdi.
Ancak korkusundan Genelkurmay’a tek bir söz söyleyemedi.
Daha da ileri gidip, YÖK Baflkan› Erdo¤an Teziç’i Allah’›n ye-
rine koyarak, ondan bir örtü flekli bulmas›n› ve ona göre bir
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düzenlemeye haz›r olduklar›n› teklif etti. Bülent Ar›nç’›n flu so-
rular› yan›tlamas›n› istiyorum! Acaba Teziç, dini kurallar› belir-
leyen bir Tanr› veya Peygamber miydi? Türkiye milleti, yönet-
mesi ve haklar›yla ilgili düzenlemeler yapmas› ad›na Ar›nç’›
de¤il de Teziç’i mi seçmiflti? E¤er meclis veya hükümet, atan-
m›fl bürokratlar›n emri alt›nda ise, neden halk› kand›rarak oy
talebinde bulunuyorlard›? Baflkan› oldu¤u meclisin gerçek gö-
revi neydi?

Di¤er yandan Baflbakan Yard›mc›s› Abdullah Gül’ün hükü-
met olmadan önce kamu alanlar›ndan d›fllanarak afla¤›lanan
türban ma¤duru efli, türbana özgürlük ad›na hakk›n› arayabil-
mek için A‹HM’ne baflvurmufl, kocas›n›n seçimleri kazan›p hü-
kümet olmas›n›n akabinde, zor durumda kalabilir gerekçesiy-
le davas›n› geri çekmifl, dolay›s›yla din ad›na takt›¤› türban›
kocas›n›n koltu¤undan daha afla¤› görerek, umut ve özlemle
bekleyen seçmenlerine ihanet etmifllerdi. Ne var ki türban
ma¤duru kad›nlar›n efl veya babalar› bakan olamam›fllard›.
Acaba onlarda Gül’ler gibi davalar›ndan vazgeçerler miydi?!

Bunlar pusulas›n› öyle flafl›rm›fllar ki, kendi ülkelerinde mü-
cadele etmek yerine, terör ad›na ‹slâm’a savafl açm›fl H›ristiyan
bat›n›n haçl› mahkemelerine baflvurarak, ‹slâmi bir ibadetin
yerine getirilmesi konusunda merhametlerine s›¤›n›p lehte ka-
rar bekliyor, aleyhte verilen karar karfl›s›nda flafl›rarak hayret
ediyorlar. ‹nan›n, bu tip riyakâr karakterlerden utan›yorum!
Sonra, damarlar›na kadar her fleyiyle bat›ya teslim olmufl Bafl-
bakan Erdo¤an ve D›fliflleri Bakan› Gül, kameralar›n karfl›s›na
geçerek üzüntülerini dile getiriyor ve A‹HM’nin adaletle dav-
ranmad›¤›n› ifade ederek fetva polemi¤i bafllat›yorlar. Müslü-
man milletimiz, acaba meclise AKP yerine A‹HM’ni mi gönder-
miflti ki, tek çözüm ve çare olarak ona s›¤›n›ld› ve ondan bafl-
ka bir alternatif düflünülemedi? As›l kahredici olan ise, söz ko-
nusu dava A‹HM’de görüldü¤ü s›rada, daval› Türkiye’yi D›flifl-
leri Bakan› Abdullah Gül temsil etmekte ve A‹HM’ne yapt›kla-
r› savunmada, baflörtünün fundamentalist bir irtica oldu¤unu,
lâik rejim ad›na tehlike oluflturdu¤unu iddia ederek, aleyhte
karar verilmesi talebinde bulunabiliyordu. Avrupa Birli¤ini
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özgürlük, insan haklar› ve adaletin bir merkezi kabul ederek
tüm de¤erlerimizi emirlerine amade eden AKP, türban› mani-
püle ederek tek umudu A‹HM’den ald›¤› ret karar›yla sars›ld›
ve seçmenlerini kand›rabilmenin yollar›n› aramaya koyuldu.
fiimdiki yeni hedefleri BM. Ayr›ca ''toplumsal ve kurumsal mu-
tabakat›n sorunun çözümü için gerekli oldu¤u'' hilesel aray›fl-
lar› da unutulmamal›. Kiminle? CHP, YÖK, Anayasa Mahkeme-
si, Dan›fltay veya Genelkurmay ile mi? E¤er devlete hükmeden
bir meclis ve hükümet de¤iller ise, neden orada oturuyorlar?
Ya birilerinden korkuyorlar ya da övündükleri ça¤dafl de¤iflim-
leriyle türbana karfl›lar. Hatta efllerinin saçlar›n› açmaya haz›r
olduklar›n› ama ikna edici gerekçeyi bulamad›klar›ndan cesa-
ret edemedikleri de ihtimal dahilindedir. Bafl›nda olduklar›
devlette türbanl› efllerini bile resmi protokollere kabul ettir-
mekte aciz bir hükümetin, türban sorununu çözebilmesi müm-
kün müdür? Halk›n gözünün içine baka baka, sanki hükümet
de¤il de muhalefetteymifller, ya da tek bafl›na de¤il de koalis-
yonlarm›fl gibi yasaklar›n kalkaca¤›n› söylüyorlar. Ne zaman?
Deve i¤ne deli¤inden geçti¤i zaman!

CHP Kad›n Kollar›, Medeni Kanunun kabul ediliflinin 80.
y›ldönümü dolay›s›yla bir kitapç›k haz›rlad›. Art›k seçimlere
yaklafl›ld›¤›ndan propaganda amac›yla bast›rd›¤› kitapç›kta,
Cumhuriyet’in türbanl› Anadolu kad›n›n›n mücadelesiyle kaza-
n›ld›¤›n› itiraf eden ve Deniz Baykal’›n türbanl› kad›nlarla bir
arada çekilmifl foto¤raflar›, ilk görüflte mucizevi bir reform he-
yecan› uyand›rmakta ve Erdo¤an’›n iddia etti¤i mutabakat›n
herhalde gerçekleflti¤i sevinci do¤urmaktayd›. Aman durun!
Onlar›n politikac› oldu¤u gerçe¤ini ne çabuk unutuyorsunuz?
Türbanl› kad›nlarla çektirdi¤i foto¤raf›n alt›nda Baykal aynen
flöyle diyor: "Hiçbir ideolojinin, hiçbir düflüncenin, hiçbir inan-
c›n kad›n› ezmesine izin vermeyece¤iz." Mesaj›ndaki flifre her
ne kadar aç›ksa da üzerinde durmuyor ve kendisine; "Öyley-
se ne duruyorsunuz, Erdo¤an gerekli yasay› ç›karabilmek için
dört gözle deste¤inizi bekliyor" diyorum. Di¤er taraftan CHP
Kad›n Kollar› Genel Baflkan› Güldal Okutucu ise, "Kamusal
alan diye, Cumhuriyet’in felsefesi diye bir fley var. Devletin
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yasalar› var. Rejimin de¤erleri var. Herkes yasalara uyacak, re-
jimle u¤raflmayacak" ültimatomunu veriyor. Acaba kamusal
alan›n ve Cumhuriyetin ne anlam ifade etti¤ini biliyor mu?
Herhalde ezberini tekrarl›yor. Deniz Baykal, öyle yan›na tür-
banl› bayanlar› al›p fotomodellik yaparak ve örtülü sözlere s›-
¤›narak y›llard›r ihanete ve nice bask›lara u¤ram›fl insanlar› ik-
na edemez. Özellikle de o ve partisi! Zaten bu yasaklar› koyan
ve bask›lar› yapan onlar de¤il mi? ‹deolojisi de, düflüncesi de,
inanc› da tüm dünya taraf›ndan biliniyor. Hani, hiç de¤iflme-
mifl, çizgisini bozmam›fl ve hep ayn› kalm›flt›? Yoksa seçilebil-
me u¤runa lâiklikten, Atatürkçülükten ve ça¤dafll›ktan m› vaz-
geçiyor?

TBMM’nin gerçek konumu Merve Kavakç› olay›yla deflifre
olmufl ve en unutulmaz yüz k›zartan bir utanç olarak tarihine
geçmifltir. Cumhuriyet rejimi gere¤i RP’den seçimlere kat›larak
halk› taraf›ndan vekil seçilip TBMM’ne gönderilen Merve Ka-
vakç›, inanc› gere¤i takt›¤› türban›ndan dolay› öylesine inan›l-
maz bir sald›r›ya ve hakaretlere u¤ram›flt› ki, neredeyse ‹stik-
lal mahkemelerindeki gibi dara¤ac› kurularak idam›na ramak
kalm›flt›. Despotik güçlerin politik lideri diktatör Bülent Ecevit,
tüm kin ve nefretini kusarak "Bu kad›na haddini bildiriniz" di-
rektifiyle savaflç›lar›na sald›r› emri vermiflti. Millete ait oldu¤u
iddia edilen meclis, sanki DSP iflgal güçlerince kuflat›lm›flt›.
Günümüz SP ve AKP’liler, o gün RP çat›s› alt›nda mecliste bu-
lunmakta ve bir erkek gibi ortaya ç›k›p da ne dinlerine ne de
partilisi bir kad›na sahip ç›karak müdafaa etmekten korkup
sinmifllerdi. ‹flgali seyreden, hatta bir k›sm›n›n destek verdi¤i
DYP ve ANAP’› da hat›rlamak laz›m. Merve Kavakç›’y› Nazl›
Il›cak korumaya çal›flm›fl ve yi¤it iki kad›n›n gözü dönmüfl az-
g›nlara karfl› dik durufllar›, t›pk› Kurtulufl Savafl›nda cephede
savaflan analar›m›z›n fedakâr mücadelesini an›msatm›flt›. O s›-
rada mecliste bulunan baflta Erbakan, Bülent Ar›nç ve Abdul-
lah Gül olmak üzere hâlâ AKP’de milletvekili ve bakan olan
RP’lilerin hesaplar› ise bambaflkayd›. Onlar onurlu bir mücade-
leyi de¤il, hükümet olabilmenin aray›fllar› içinde materyalist ç›-
karlar›n› düflünüyorlard›. Sonra halk›n vekil seçti¤i Merve
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Kavakç› düflman addedilerek meclisten kovulmakla kalmad›,
vatandafll›ktan da ç›kar›ld›. PKK’l›lara yap›lmayan ona reva gö-
rüldü. Ayr›ca Cefi Kamhi adl› bir Yahudinin DYP’den milletve-
kili seçilerek meclise girmesi alk›fllan›yor, Müslaman ise d›flla-
n›yor. Yahudi ‘in’, Müslüman ‘out’! ‹flte meclis, iflte vekiller,
baflka söze gerek var m›?

Asl›nda pozitivizmin yanaflmalar› olan muhafazakâr partiler,
türban konusunu kördü¤üm yaparak yasa¤› meflrulaflt›rd›lar.
Lâikli¤in gere¤ini yapan yarg›, soka¤a ve efle de müdahale
ederek devlet hizmetinde bulunanlara geçit vermedi. Önce so-
kakta türban takt›¤› gerekçesiyle ana okul müdiresi bir bayan›
görevinden uzaklaflt›rd›, sonra da efli türbanl› olan Türkiye
ikincisi bir ö¤retmeni yurtd›fl› görevine göndermedi. Hüküme-
tin atayaca¤› bürokratlar›n millet menfaati ad›na yapacaklar›
hizmetler de¤il, türbanl› eflleri referans olmakta ve kendilerine
geçit verilmemektedir. Meclis ve hükümet ise, eli kolu ba¤l›y-
m›flcas›na hiçber fley yapamamakta, sonra da Say›n Erdo¤an
bir de kalkm›fl, "Biz hiç kimseden icazet almay›z" diyebilmek-
tedir. Baflta haçl› ABD, AB ve ‹srail olmak üzere, kendisini se-
çen halk›ndan baflka herkesten icazet ald›¤› gün gibi aflikâr
politikac›lar, bari sükut erdemli¤ini gösterip iyice kendilerini
rezil etmeseler. Bunlara de¤il oy, ço¤altacaklar›n› bildi¤imden
günah›m› dahi vermem. Nas›l olsa ülke, 85 y›ld›r Genelkurmay
destekli CHP ilkeleri ile yönetilmiyor mu?

fiimdi oy zaman›, birde eski CHP’li yeni HYP’li ilahiyatç›
Yaflar Nuri Öztürk’ü deneyin. Onun gizli program›nda türban
dâhil tüm yasaklar› kald›r›p özgürlükleri getirecek "masterkey"
mevcutmufl. Ha, eski ANAP’l›, eski AKP’li, yeni ANAP’l› Erkan
Mumcu’yu da unutmay›p bir k›sm›n›z da ona yönelebilirsiniz.
Olurda belki ikisinin kuraca¤› ve Cem Uzan’› da dahil edecek-
leri bir koalisyonla muhteflem bir hükümete kavufluruz. Merak
etmeyin, sömürü odaklar›n›n önce birbirlerini ac›mas›zca kara-
lay›p, sonra ç›kar ittifak›nda nas›l birlefltiklerine çok flahit ol-
muflsunuzdur. Zaten ömrümüzü hep muhteflemleri denemekle
geçirip çerçöp olmad›k m›? Acaba ortalarda sade, duru, do¤al
ve az bilen kalm›fl m›d›r? Herkesin bir bilge ve bir kurtar›c›
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oldu¤u ülkemizde, acaba bu mümkün mü? Asl›nda sizin her
biriniz, inan›n, çok daha iyi yönetir, hakk› ve adaleti çok daha
fliddetle savunursunuz. Yeter ki kendinize güvenin ve onlar-
dan çok daha üstün oldu¤unuzu görebilin. ""NNee kkaaddaarr aazz bbii--
lliirrsseenniizz;; oo kkaaddaarr flfliiddddeettllee mmüüddaaffaaaa eeddeerrssiinniizz.."" Berthard
Russel.

Geçmiflte Necmeddin Erbakan’da bat›l olmakla suçlad›¤›
H›ristiyan Avrupa’ya s›¤›nm›fl, u¤rad›¤› haks›zl›¤›n telafi edile-
bilmesi ve tekrar politikaya dönebilmesi için, A‹HM’ne baflvu-
rarak ayn› sonuçla karfl›laflm›flt›. Üstelik bunlar›n hepsi de bed-
hah düflmana flikâyet ettikleri devleti yönetmifl, meclisine gir-
mifl, yasa ç›karm›fl, yönetmeye ve girmeye de devam etmifller-
dir. Bat›l düflmana aman diyebilecek kadar inanc›, gücü ve ce-
sareti olmayan kimselere umut ba¤land›¤›ndan hiçbir sorun
çözülememekte ve çok daha kötüye gidilmektedir. Çözümde
var, çarede var, ama yüre¤ini ve can›n› ortaya koyarak bedel
ödeyebilecek tek bir lider yok… Üç-befl gün hapis yatmamak
için el aç›p dilenen sefillerden lider olur mu? Oysa davalar› u¤-
runa tam 27 y›l hapishanelerde sürünen Nelson Mandela ile 12
y›l zindanlarda yatan Peygamber Hz. Yusuf ve daha niceleri-
nin biyografilerini incelesinler de, kendilerinden utans›nlar.
Ancak onlar›n para ve makam gibi bir h›rslar› yoktu. Onurlu
ve cesur mücadelelerinin sonunda hem Nelson Mandela ülke-
sine flanl› bir Devlet Baflkan›, hem de Hz. Yusuf M›s›r’a Sultan
oldu! Ya korkaklar ne oldu?!?

Lider olunmadan devlet yönetilemez. Liderlik demek; er-
demlik, cesaret, inanç, kararl›l›k ve adaletle hükmetmek, hak-
sal bir savafl› onur telakki etmek, ya halk›n› yaflad›¤› hayat
standard›na yükseltmek ya da kendisini onun seviyesine indir-
mek, halk›n› emniyete almadan kendini emniyete almamak,
tek bir aç ve yoksul b›rakmaks›z›n tamam›n› doyurmadan ken-
dini doyurmay›, giyinmeyi, binmeyi ve bar›nmay› haram say-
mak, hak ve adalet ad›na ölümüne meydan okumak, her tür-
lü bask›ya ve fliddete gö¤üs gererek karfl› koymak, bar›fl› ve
uzlaflmay› düflman›n flartlar›nda de¤il kendi koflullar›nda kabul
ettirmek, teslimiyet de¤il ba¤›ms›zl›k, boyun e¤mek de¤il dik
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durmak, elefltiriye öfke ve cezayla de¤il sevgi ve sayg›yla kar-
fl›l›k vermek, dürüst ve adil olmak, alçaklara karfl› kahraman-
ca mücadele etmek, paray› de¤il onuru, ç›kar› de¤il adaleti
önemsemek, art›¤› de¤il hakk› almak, kardeflini ve komflusu-
nu iflgal ettirmek de¤il onunla ayn› safta yer alarak mazlumu
korumak, haks›zl›klar karfl›s›nda susmamak, para için dini ve
milli de¤erlerini satmamak, verdi¤i sözü tüm zorluklara karfl›n
yerine getirmek ve devlete mutlaka hükmetmektir. Bu flartlara
haiz bir lider var m› ki oy kullanarak onu destekleyeyim?

Halk›n kalbinde besledi¤i k›ymetleri, radikal söylemleriyle
dile getiren biri ‹slâmc›, di¤eri milliyetçi referansl› iki liderin
ortaya koyduklar› davran›fllar› bir hat›rlay›n ki, her fleye evet
diyebilen f›rsatç› di¤er masonik liberallere de¤er biçebilin.

Necmeddin Erbakan, politik hayat› süresince halk›n duygu-
lar›n› dile getirmifl, inançl›, erdemli, güçlü ve kalk›nm›fl bir
Türkiye için var gücüyle muhalefet yapm›flt›. Savundu¤u milli
görüfl, halk›n manevi duygular›n› yans›tmakta ve Türkiye’yi
dünyada lider konumuna yükseltecek argümanlar› ifllemektey-
di. Haçl› Birli¤i olan bat›y› lanetlemekte, lâik devletin Müslü-
man halk›na uygulad›¤› ay›r›mc›l›¤a karfl› ç›kmakta, hak ve
adaleti getirece¤ini, inançlar›ndan dolay› afla¤›lanan ve d›flla-
nan Müslümanlara özgürlük verece¤ini, türbanl›lara rektörlerin
selam duraca¤›n› ve di¤er partilerin bat›l oldu¤unu söylemek-
teydi. Bütün bu düflüncelerine karfl›n, koalisyona giriflti¤i hü-
kümetlerdeki ortaklar›, görüfllerine ve inançlar›na fliddetle kar-
fl› ç›kt›¤› hep bat›l partilerdi. Ayr›ca lâik anayasan›n hükümle-
rine göre politika yap›yor, o temelde devleti ve halk› yönetme-
ye adayd›. Bat›l ile hak bir arada bulunamayaca¤›na göre,
amac›na ulaflabilmesi de mümkün olamazd›. Her defas›nda
onlar›n egemenli¤indeki ortakl›klar› ve hakaretleri içine sindi-
rebildi, bat›l› güçlendirerek kendisi ma¤lup oldu ve müthifl bir
dejenerasyona u¤rad›. Çünkü para ve koltuk aflk›, inanc›n›n ve
ideallerinin üstündeydi. Aksi takdirde lanetledi¤i bat›lla nas›l
iflbirli¤ini hazmedebilirdi? DYP ile yapt›¤› en son koalisyonda,
s›rf baflbakan olabilmek için neredeyse yalvard› ve bütün söy-
lemlerini ayaklar alt›na alarak hükümet kurdu. Sonuç? Her
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korkak ve bencil politikac› gibi, flikâyet etti¤i düzene eyvallah
dedi, Bat›ya ve Kemalistlere boyun e¤di. Ne yapt›? Hak ve hür-
riyet ad›na verdi¤i tüm sözleri bizzat çi¤neyerek 28 fiubat dar-
besine karfl› koyamad› ve isyanc›lar›n ald›¤› kararlara istinaden
Müslümanlara bask› uygulad›. Devletin bafl›nda olmas›na, tüm
kurum ve kurulufllar kendisine ba¤l› hareket etmesine ra¤men,
asker-sivil birçok bürokrat taraf›ndan aç›k hakaretlere maruz
kald›, MGK’da önüne konan despot 28 fiubat kararlar›na karfl›
dimdik dikilemedi ve boyun e¤erek irtica ad›na sokaklarda in-
san av› bafllatt›. Kur’an Kurslar›n› kapatt›, türbanl›lar› okuldan
att›rd›, v.s. Ne yapmal›yd›? Halk›n kendisine verdi¤i ehliyeti ve
liyakati kullanarak uluyanlara kulaklar›n› t›kamal›, hakl› dava-
s› u¤runa savaflmal›, selam duran de¤il selam durulan bir bafl-
bakan olarak, neye mal olursa olsun hem inanc› hem halk›
hem de partisinin onuru ad›na ya mücadele etmeli ya da en
az›ndan derhal istifa etmeliydi. Oysa o, bütün yenilgisine ve
zilletine ra¤men, hülle takti¤iyle orta¤› Çiller’i baflbakanl›¤a ta-
fl›maya çal›flarak hükümeti devam ettirmek istedi ve ne ac› ki
afla¤›lanm›fl olarak uzaklaflt›r›ld›. Bütün bu geliflmelere karfl›n
yine de politikay› sürdürdü ve seçilebilmesi için söylemlerini
devam ettirdi. Saadet Partisi tekrar meclise girip hükümet olur-
sa, acaba eskisinden farkl› ne yapacak? Baflkald›rmaktan vaz-
geçip, her parti gibi Kemalistlerin emir eri olacak, sessiz seda-
s›z kasas›n› dolduracak ve aç kurt gibi bekleyen yandafllar›na
ç›kar m› sa¤layacak? H›rs ve politika ne kötü bir erdemmifl!

Düflüncelerini floven temeline dayand›rarak ›rkç›l›k ak›m›n›
yayan ve çeflitli platformlarda Türkçülükten hiçbir taviz verme-
yerek vatanla özdefllefltiren, Türklü¤ü her fleyin üstünde yüce
bir kimlik addederek sol-sa¤ çat›flma ve kutuplaflmalar›n›n
vazgeçilmez taraf› olan ve PKK’ya karfl› son derece ödünsüz
bir politika sürdüren Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan baflta
olmak üzere, PKK’n›n yok edilmesi konusunda mutlak fikir
beyan ederek, u¤rad›¤› kay›plardan ve çekti¤i ac›lardan buna-
lan halk›m›z›n duygular›n› istismar etmek suretiyle seçim ka-
zanm›flt›. Hükümet olmas›n›n akabinde ne yapt›? Hükümeti ku-
rup, herkesin yörüngesini de¤ifltiren o koltuklara oturmalar›yla
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olan oldu. Her ne flartlarda olursa olsun mutlaka idam edecek-
leriyle ilgili verdikleri söz ve yapt›klar› yeminlere ihanet ede-
rek, Abdullah Öcalan’› ba¤›fllad›lar ve imparatorlara mahsus
bir a¤›rlamayla tesis ettikleri VIP adada, güvenli¤inden özel
doktoruna, yiyece¤inden içece¤ine, odas›ndan hizmetçisine
kadar her fleyini temin ederek hizmette kusur etmediler. Avu-
katlar›n› ve ziyaretçilerini tahsis ettikleri özel teknelerle adas›-
na tafl›d›lar. Tutuklanmadan önce sürünen Apo, hapsedildik-
ten sonra krallar gibi yaflamaya bafllad›. Bir devlet baflkan› olan
Saddam Hüseyin’e bile gösterilmeyen ayr›cal›k, maalesef Ab-
dullah Öcalan gibi bir teröriste yap›ld› ve yap›lmaya devam et-
mektedir. Tabii ki koalisyon orta¤› solcu DSP ile liberal ANAP’›
da unutmamak laz›m. Suçlu insan haklar› ad›na uluyan bat›ya
kulaklar›na t›kayamay›p hakl› oldu¤u davada terörist Abdullah
Öcalan’› idam etmeyerek, PKK’y› yönettirmek suretiyle onca
insan›m›z›n öldürülmesine devaml›l›k sa¤layan MHP, DSP,
ANAP, hangi yüzle halk›n karfl›s›na ç›karak oy talebinde bulu-
nacaklar? Yoksa sal›verip iktidar yapabilmek için mi? Geçmifli
unutmay›n ki gelece¤iniz kararmas›n!

Bu ne melen hegemonyasal bir ç›kar iliflkisidir ki, onuru-
muzu ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› paçavraya çeviren her hükümet,
haçl› bat›n›n direktifi d›fl›na ç›kmamakta ve tarihte görülmemifl
bir esarete Türkiye milletini mahkûm etmektedir. Bunlar ne-
den ve kimin hesab›na hükümet oluyorlar? Bat›n›n temsilcili¤i-
ni yapan politikac›lar, üniversiteler, sanatç›lar, yazarlar ve ifl
dünyas›, kurtuluflun tek reçetesi gördükleri haçl›lar›n öyle pro-
pagandas›n› yap›yorlar ki, maalesef yetmifl milyonluk halk›m›-
z› basamak yaparak ihanetsel emellerine alet ediyorlar. Bat› ta-
raf›ndan do¤rudan atanacak valilerle ancak uyan›fl›n gerçekle-
flebilece¤i, dolay›s›yla istiklal mücadelesi bafllat›larak hem iç
hem de d›fl düflmanlar›n gizli esaretinden kurtulman›n tek ç›-
k›fl yolu oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Herkesin bir fleyleri referans alarak ç›kar peflinde kofltu¤u
öyle bir dünyada yafl›yoruz ki, kimin gerçekte kim oldu¤unu
ifl iflten geçtikten sonra kavrayabiliyoruz. Sorun, gerekli
gözlemleme yap›lamad›¤›ndan ve anahtar temel denkleme
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önem verilmedi¤indendir. fioven Türk milliyetçili¤i ad›na saf
yüz binleri peflinde koflturan ihtilalci Albay Alparslan Türkefl’e
de de¤inmek istiyorum. 27 May›s askeri darbesinin elebaflla-
r›ndan Alparslan Türkefl, Türk milletinin despot CHP iktidar›n-
dan biran evvel kurtarabilme amac›yla DP’yi ezici bir ço¤un-
lukla hükümete getirmesini hazmedemeyenlerin aras›nda yer
alm›fl ve baflbakan Adnan Menderes’in idam edilmesine vesile
olmufltu. Sözde monarfliden cumhuriyete, faflizmden özgürlü-
¤e geçifl hilesinin nas›l devasa bir yalan oldu¤u ortaya ç›km›fl,
ac›mas›z diktatörlerin tan›m ve kimlikleri de¤iflmiflti. Türkefl,
Türk Milletini arkadan vuran hain 27 May›s darbesiyle ilgili
flöyle dedi. "27 May›s harekât› do¤ruydu ve makbulümdür. Zi-
ra halk›m›z kardefl kavgas›na sürükleniyordu. Nitekim kahve-
lerine kadar kamplara ayr›lm›flt› Vatan›n bütünlü¤ü tehlike arz
ediyordu. ‹çeride hainler, d›flar›da düflmanlar›m›z, sevinç teza-
hürleri göstermekteydi." fiimdi soruyorum: Albay Türkefl, y›lar-
d›r sol-sa¤ çat›flmalar›yla ülke insanlar›n› kamplara bölerek ka-
os estirmifl, solcu diye insanlar› katletmifl, ne kahvehane ne
üniversite ne de sokaklarda mal ve can güvenli¤i b›rakmaya-
rak kardefl kavgalar›n›n bafl aktörü ve k›flk›rt›c›s› olmam›fl m›y-
d›? 27 May›s darbesi, Türkefl’in öne sürdü¤ü mazeretlerden do-
lay› yap›lmam›fl m›yd›? Halk›n hükümetini devirip baflbakan›n›
idam ettirmesiyle ilgili öne sürdü¤ü gerekçelerin daha beterini
ve fliddetlisini bizzat kendi k›flk›rtm›fl, Türkiye’yi k›rm›z› hatlar-
la bölmemifl miydi? Türkefl’in ölümünden sonra ortaya ç›kan
dünyal›¤›, hele nakdi servetini ‹ngiltere’deki yabanc› bankalar-
da muhafaza etmesi, nas›l bir Türk milliyetçili¤iyle özdefllefl-
mekteydi? Ki, o s›ralar ülkemiz fevkalâde döviz s›k›nt›s› çek-
mekte ve 1 dolara ihtiyaç duymaktayken. Türkefl’in ‹ngilte-
re'deki banka hesaplar›nda 575 bin mark, 845 bin dolar ve 367
bin sterlin bulunmufl ve bu paralar bankadan çekilerek k›zlar›
aras›nda pay edilmiflti. Fakir, yoksul ve davas›nda samimi par-
tililer, hizmet ad›na ekmek paralar›n› dahi Türkefl’in emrine su-
narken, acaba Türkefl, kendisinin ve çocuklar›n›n refah› için
paralar› zimmetine mi geçirmiflti? ‹fli ve geliri belli olan Türkefl
veya di¤erlerinin, böylesine bilinen (bilinmeyenler meçhul)
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büyük servetleri hangi yollardan elde ettikleri hiç sorguland›
m›? Yaz›klar olsun! Herkes ya birbirini sakl›yor ya da önce suç-
lay›p sonra akl›yor. Parti ve cemaat liderlerinin servetleri, ina-
n›yorum ülkede tek bir yoksul b›rakmayacak potansiyeldedir.
CHP’li bir parti üyesi, geçenlerde Mersin il örgütünü basarak
aç ve iflsiz oldu¤unu hayk›r›p verilen sözlerin tutulmad›¤›n›
ifade ederek camlar› k›rm›flt›. Oysa ad› cumhuriyetçi ve halkç›
olan CHP, sahip olduklar› o muazzam serveti neden partilile-
rin tasarrufuna sunmuyor? Ya Deniz Baykal!

EEyy ssöömmüürrüüllmmeekktteenn,, aallddaatt››llmmaakkttaann vvee aaflflaa¤¤››llaannmmaakkttaann
hhaazz dduuyyaann hhaallkk››mm!! Almay›n verin, yemeyin yedirin, yaflama-
y›n yaflat›n, harcamay›n harcat›n, karfl› koymay›n itaat edin,
hesap sormay›n arka ç›k›n, reddetmeyin tap›n›n, dik durmay›n
ayaklar›na kapan›n. Gerek paran›zla, gerek inanc›n›zla, gerek
menfaatsel iliflkilerinizle, gerek dini veya milli hizmet aflk›yla
elinizde ve avucunuzda ne varsa, can›n›z› ve ailenizi dahi or-
taya koyarak verin ki, her fleye lây›k tanr›sal kimlikli politik ve-
ya dini liderleriniz güçlü olsunlar, keyif sürsünler, ancak onlar
sayesinde ya cennetteki ya da dünyadaki köflklerinize kavufla-
cak ve her türlü musibetten kurtulacaks›n›z. Sar›larak öptü¤ü-
nüz elleri ve ayaklar›, dokundu¤unuz elbiseleri size fazla bile.
Sizin için o kadar mücadele ettiler. Daha ne istiyorsunuz? Li-
derleriniz aleyhlerine laf edenler düflmand›r, onlar hata ve yan-
l›fl yapmazlar, sak›n ha, aleyhlerinde hiç kimseyi konuflturma-
y›n, ölümüne savunun, yollar›nda gerekirse ölün. Sizleri yara-
tan Allah’a de¤il, onlara inanarak, tap›narak, aflk ve tazimle
ba¤lanarak geleceklerinizi güvence alt›na al›n, ayd›nl›k yar›n-
lar sizi bekliyor...

Her insanda var olmas› gereken iman, onur ve erdemlik va-
s›flar›n›n yitirilmesiyle öyle bir düflüfle geçtik ki, yalanlar› ger-
çek, kozmeti¤i hayat, tafleronlar› lider, münaf›klar› efendi, kor-
kaklar› kahraman, hainleri önder, fleytanlar› kurtar›c› yaparak
bafl›m›za taç takt›k. Tarihi, dini ve siyaseti, t›pk› para gibi
önemseyerek sahiplenmedi¤imizden ve gerekti¤i gibi incele-
medi¤imizden, sadece boya ve badanadan öte hiçbir fley
yapmayan yalanc›lar› tanr›sal seviyede yücelttik. Haçl› Bat›n›n
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çöpsel art›klar›n› kazanç, arzular›n› ilahi emir, teslimiyeti lütuf,
iltifatlar›n› gurur vesilesi yapanlar› muzaffer dahiler ve kahra-
manlar olarak ba¤r›m›za bast›k. Taklitçili¤i de¤iflim, müstemle-
keli¤i geliflim, boyunduruklu¤u ittifak, bat›l›laflmay› ilericilik
belleyerek kim oldu¤umuzu unuttuk. Kabul etti¤imiz yanl›flla-
r›n zehre dönüflerek gelecek kuflaklar› etkileyip utanç ve iflgal
içinde yaflamalar›na önayak olduk. Bütün bunlar, mutlaka la-
netle an›lmam›za hakl› gerekçe olacakt›r.

Muhafazakâr kimlikli politikac›lar, devleti halktan koparan
ve s›n›rlarla çevreleyen totaliter Kemalist yap›y›, kendi tarihi
gerçeklerini referans alarak cesaret ve kararl›l›kla do¤rudan
de¤ifltirmek yerine, hep bat›ya s›¤›narak "imdat" mant›¤›yla ›s-
lah edebileceklerini düflünmüfl, dolay›s›yla onlar› kurtar›c› bir
tanr›sall›kla özümseyip kirli ifllerinin tafleronlu¤una ve harpsiz
istilalar›na mecbur b›rakm›flt›r. Hâlbuki sorun yaflan›lan insan-
lar, bizim bir k›s›m mühürlü marjinal insanlar›m›z. Bat› gibi sin-
si ve ac›mas›z barbar bir düflmana s›¤›nmaktansa, do¤ruluk te-
melinde hiçbir hileye baflvurmaks›z›n onlarla mücadeleyi ye¤-
ler, haks›zl›k ve yanl›fll›klar› söküp atmaya çal›fl›r›m.

Birçok kimse taraf›ndan idol kabul edilen Turgut Özal, Tür-
kiye’ye ve ‹slâm dünyas›na en büyük zarar verenlerin bafl›nda
gelir. Hiçbir tarihi gerçe¤i olmayan ABD gibi ya¤mac› ve hay-
dut bir devlete Türkiye gibi bir de¤eri peflkefl çekmifl, flerefli
Müslüman milletini köle misali hizmetine sokmufltur. Hem
cayd›r›c› gücümüzü hem de maneviyat›m›z› hezimete u¤ratan
Özal, makyajdan farks›z gerçeklefltirdi¤i de¤iflimler ve ç›kard›-
¤› hülle yasalarla sorunlar› çok daha büyütmüfl, ama bir dev-
rimci flan›na sahip olabilmifltir. E¤er gerçekten halk› için ken-
dini adam›fl inanç ve cesaret sahibi bir lider olsayd›, bafl›nda
oldu¤u devlette aciz olmaz, zorbalar›n görünüflteki galibiyetle-
rine aldanmaz, hak ve adalet ad›na savafl›r, acziyetini ne dü¤ü
belirsiz bir ABD’nin kuklas› olarak aflmaya çal›flarak milletinin
dinini, dirli¤ini, ahlâk›n›, onurunu ve ba¤›ms›zl›¤›n› paçavraya
çevirmezdi. Özal, toplumsal ahlâk› çökertip riyakârl›¤› ve ka-
y›rmac›l›¤› meflrulaflt›ran kapitalist politikalar›yla Türk milletini
yoksullu¤a ve esarete mahkûm ederek direncini k›rm›fl ve
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yozlaflt›rm›flt›r. Ard›ndan gelenler daha beterini yaparak, ‹stik-
lal ad›na ak›t›lan kanlara yaz›k etmifllerdir.

Geçmiflte Müslüman Türklerin gölgesine bile sayg› gösteren
haçl› bat›, bize öyle bir bedel biçti ki, Türk halk›n›n inanç, ze-
kâ ve kuvvetini önemsemedi, dinine, kardeflli¤ine, birlikteli¤i-
ne ve namusuna fiyat etiketi koyarak, hükümetler arac›l›¤›yla
sat›n al›p sürekli afla¤›lad›. Sosyal, kültürel ve ekonomik faali-
yetlerle devaml› sömürdü ve inançsal hiçbir de¤er b›rakmaya-
rak materyalist yapt›. Bat›s›z erdemli bir siyaset düflünülemedi-
¤inden, aram›zdan âdil ve babayi¤it bir lider ç›karam›yor ve
her gelenin ihanetiyle yüzlefliyoruz. Hükümetler halk›n aynas›
oldu¤undan, her toplum lây›k oldu¤u hükümetlerle yönetilir
ilkesini temel al›rsak, geçmiflteki o cesur, kahraman ve adalet-
li Müslüman ç›lg›n Türklerden günümüzde hiçbir eser kalma-
d›¤›n› görüyor, kardefl kardefle söverek ve öldürerek gücümü-
zü birbirimize karfl› kullan›p tükeniyoruz. E¤er hak etmesey-
dik, Allah, flüphesiz yaflad›¤›m›z bu zilleti bize lây›k görmezdi.

Devletin bafl›na geçen birinin hiçbir flikâyeti, bahanesi ve-
ya kifayetsizli¤i söz konusu olamaz ve sorumlulu¤undan zer-
re kadar taviz veremez. Ya hak ve adaletle yönetecek, ya da
ölü misali bir daha geri dönmemek üzere çekip gidecek. Halk
onlar›, ölümüne mücadele etmeleri, namerde muhtaç etmeme-
leri, onurlar›n› korumalar› ve dünyada söz sahibi yapmalar›
için seçti. Yoksa saltanat sürmeleri, yak›nlar›n› ve yaltakç›lar›-
n› kalk›nd›rmalar›, giyinerek- kuflanarak terörist devletlerin
karfl›lar›nda e¤ilerek inançlar›n› ve geleceklerini para karfl›l›¤›
pazarlamalar› için de¤il. Düflündükleri tek fley ne kadar para
kazand›klar›, kimden, nas›l ve ne karfl›l›¤› kazand›klar› umur-
lar›nda de¤il!

E¤er para, san›ld›¤› gibi tüm s›k›nt›lar› giderebilecek bir çö-
züm anahtar› olsayd›, binlerce zengin psikiyatrilerin kap›lar›n›
afl›nd›rmaz ve dertlerine çare bulmaya kalk›flmazd›. Psikiyatrile-
rin astronomik vizite ücretlerini fakirler de¤il zenginler ödemek-
tedir. Ayr›ca sahip olduklar› zenginlikleriyle ne ölümlerini ne
hastal›klar›n› ne sakatl›klar›n› ne intiharlar›n› ne mutsuzluklar›n›
ne kay›plar›n› ne de kadersel yazg›lar›n› önleyebilmektedirler.
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Ancak materyalistçilerin bu gerçe¤i anlayabilecek yetenekleri,
ak›llar› ve kalpleri bulunmamaktad›r.

Napoleon Bonapart, ‹spanya'y› savaflta yendi¤inde, ‹span-
ya Kral›, Napoleon'a flöyle demiflti:

""SSiizz ssaaddeeccee PPaarraa,, GGaanniimmeett,, AAlltt››nn vvee TToopprraakk eellddee eettmmeekk
iiççiinn ssaavvaaflfl››rrss››nn››zz,, ooyyssaa bbiizz flfleerreeffiimmiizz vvee nnaammuussuummuuzz iiççiinn
ssaavvaaflfl››rr››zz"" demiflti. Napoleon’da kendisine flu cevab› vermiflti.
""DDoo¤¤rruu,, hheerrkkeess nneeyyee iihhttiiyyaacc›› vvaarrssaa oonnuunn iiççiinn ssaavvaaflfl››rr..""
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BBaflbakan Erdo¤an, Avustralya’dan flöyle sesleniyordu:
"Biz, hangi medeniyetin mensuplar›y›z? Bizim ecdad›-

m›za bakt›¤›m›z zaman, ta Hint Yar›madas›'na bak›yorsunuz ki
oradaki bir sese kulak vermek için, oraya biliyorsunuz, ordu
gönderiyor. Niye? Orada bir mazlum var. Talepte bulunuyor.
Oradan herhangi bir ç›kar bekledi¤inden de¤il. Biz, bunu yap-
m›fl bir ecdad›n torunlar›y›z."

fiimdi söyle bakal›m baflbakan Erdo¤an! Yan› bafl›ndaki Irak
ve Filistin’de ne yapt›n? Çeçenistan, Afganistan ve Keflmir’de
ne yapt›n? Afrika ve K›br›s’ta ne yapt›n? Türklerin ve Müslü-
manlar›n zulme u¤rad›¤› Yunanistan, Bulgaristan, Kosova,
Bosna-Hersek, Musul ve Kerkük’te ne yapt›n? AB’de de ne
yapt›n? Kendi ülkende ne yapt›n? Politik güç ve para u¤runa
oralardaki milyonlarca mazlumu, ABD, ‹ngiltere, ‹srail ve Rus-
ya canavarlar›na teslim ederek, ç›¤l›klar›n› gök gürültüsüne,
gözyafllar›n› sel ak›nt›lar›na, kanlar›n› tsunami facialar›na dö-
nüfltürmedin mi? Övündü¤ün eflsiz medeniyetini barbar bat›
medeniyetine peflkefl çekmedin mi? K›vançla bahsetti¤in ecda-
d›n›n her nerede bir mazlum var ise, onlar› ac›mas›z haçl› bir-
li¤inden kurtarmalar›na karfl›n, sen, haçl›larla ittifak edip kar-
defllerini iflgal ettirerek ve iflkencelere u¤ratt›rarak darmada¤›n
yapt›rmad›n m›?

ABD’nin Irak’› iflgal etmesinde en önemli rolü baflbakan›
Erdo¤an üstlenmiflti. Y›llard›r Irak’› iflgal edebilmek için birçok
mazeretler uydurarak dünya kamuoyunu meflgul eden terörist
ABD, Türkiye olmadan iflgali gerçeklefltirmeye cesaret edemiyor
ve mutlaka Türkiye’den aç›lacak ""KKuuzzeeyy CCeepphheessii""nin önemine
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iflaret ediyordu. Erdo¤an, henüz devletçe resmiyet kazanmad›-
¤› ve AKP’nin Genel Baflkan› oldu¤u s›rada, çok yak›n dostu
Bush ile Irak’›n iflgali konusunda ittifak yapt› ve Kuzey Cephe-
sini ABD’ye açma, asker gönderme ve her türlü lojistik destek
sözü verdi. Hatta t›pk› ‹ngiltere gibi müflterek iflgale de s›cak
bak›yordu ama partisine bunu kabul ettiremedi. Bu sözü verir-
ken, partisinin tart›fl›lmaz tek lideri ve söz sahibi oldu¤u dü-
flüncesi ve meclisteki say›sal çoklu¤u, dalkavuk yak›nlar›n›n ve
haçl› yandafllar›n›n d›fl›nda, ne Türk halk›na ne de milletvekil-
lerine dan›flma gere¤i duyuyor ve bir diktatör misali katil
Bush’un barbar teklifini kabul ediyordu. Oysa ABD, Kuzey
Cephesinin olmad›¤› bir iflgale kesinlikle karfl›yd›. Turgut
Özal’›n kay›ts›z deste¤iyle gerçekleflen I. Körfez Savafl›nda ol-
du¤u gibi, Güneyden olabilecek bir iflgal, kendileri için çok
riskliydi, verebilecekleri büyük kay›plar› ve u¤rayabilecekleri
bir ma¤lubiyeti göze alam›yorlard›. Çünkü onlar için yaflam sa-
dece Dünya’dan ibaretti. Zaten bu kadar uzunca süre bekle-
melerinin nedeni de, emirlerine boyun e¤ecek bir hükümetin
ifl bafl›na gelmesiydi. Unutulmamal›d›r ki AKP Hükümetinin ilk
icraat›, ABD’ye Irak’› iflgal ettirmesidir.

AKP Genel Baflkan› Erdo¤an’›n sözüne güvenen ABD Bafl-
kan› Drakula Bush, savafl karar› al›yor ve tüm haz›rl›klar›n›
Türkiye’den aç›lacak Kuzey Cephesine göre plânlayarak, Türk
limanlar› savafl gemileriyle dolup tafl›yor, gerekli her türlü as-
keri y›¤›nak yap›l›yor, onlarca savafl ve kargo uçaklar›, binler-
ce asker haz›rlanan üstlere yerlefltirilerek, Do¤u bölgesine kay-
d›r›l›yordu. Di¤er taraftan ABD uçak gemileri Basra körfezine
yerlefliyorlard›. AKP lideri Erdo¤an, katledilecek olan komflu-
su ve dinen kardefli mazlum Irak Halk›n›n feryatlar›na kulak t›-
kad›¤› gibi, ne Türkiye halk›n›n ne parlamentonun ne de dün-
yan›n protestolar›na hiç ald›r›fl etmiyor, gama haçl› Bush, Bla-
ir ve Sharon’un Müslüman kan› içme yamyaml›klar›na mütte-
fiklik ad›na destek veriyordu. O s›rada ben de bir gazeteye tam
sayfa ilan vererek, Birleflmifl Milletleri ve ‹slâm Ülkelerini göre-
ve ça¤›r›yor, bu fleytan ittifak›n› durdurmaya davet ediyordum.
Baflkan Bush’un, ""BBeenn TTaannrr›› ttaarraaff››nnddaann ggöörreevvlleennddiirriillmmiiflfl
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bbiirr eellççiiyyiimm"" beyanat›, san›yorum baflbakan Erdo¤an’›, destek-
çi milletvekillerini ve iflbirlikçi ayd›nlar› ikna etmifl olacak ki,
kay›ts›z ba¤l›l›klar› devam edebilmiflti. fieytan’›n da kötülükler-
den sorumlu Tanr›’n›n elçisi oldu¤u dikkate al›n›rsa, Bush’un
fiziki bir fleytan oldu¤u ikrar›, söyledi¤i tek do¤ru sözüydü.

Müslüman Irak Halk›n›n iflgal edilerek katledilmesi ve yurt-
lar›ndan ç›kar›larak parçalanmas› ad›na baflbakan Erdo¤an’›n
meclisten geçirmeyi düflündü¤ü 1 Mart tezkeresiyle ilgili ken-
di milletvekillerine yapt›¤› bask› ve telkinler, onuru ve iman›
olan birkaç milletvekilince ra¤bet görmüyor ve muhalefetteki
CHP’nin de karfl› ç›kmas›yla TBMM’de veto ediliyor. Ancak
CHP’nin karfl› duruflu samimi bir mücadeleden de¤il, muhale-
fetsel mant›¤›ndand›. E¤er hükümet olsayd›, ayn›s›n› yapaca-
¤›ndan hiç kimsenin kuflkusu olmas›n. Çünkü tamam›n›n po-
litikas› haçl› ABD’nin emellerine odakl›d›r. Ayr›ca CHP’nin te-
mel felsefesi; hiçbir fleye kar›flmamak, taraf olmamak, riske gir-
memek, kar›fl›kl›ktan kaçmak, dünyadan ve geliflmelerden so-
yutlanm›fl içe kapan›k sinik ve bana dokunmayan bin yaflas›n
asalak politikas›n› devam ettirmektir. Müslümanlar›n de¤il,
ABD, Avrupa ve ‹srail haçl›lar›n yan›nda yer almay› ça¤dafl ve
lâik demokrasisinin vazgeçilmez ilkesi benimsemifltir. Acaba
taraf olmaktan kaçarak, II. Dünya Savafl›n da ‹stanbul’u boflalt-
malar› gibi, Ortado¤u’da patlak verecek bir savafl sonras› Do-
¤u’yu terk mi edecekler?

ABD, 1 Mart teskeresinin reddiyle hakl› olarak ihanete u¤-
ruyor ve ald›¤› ac› darbenin akabinde Türkiye’yi suçluyor. Ar-
t›k ABD, geri dönüflü imkâns›z bir psikolojiyle prestijini ve cay-
d›r›c› gücünü kaybetmemek ad›na her türlü riski gö¤üsleyerek,
Güneyden sald›r›ya mecbur kal›yor. Art›k mermi namludan
ç›km›fl ve durdurulabilmesi mümkün de¤ildi. Ancak havadan
yapt›¤› sald›r›larda ‹ncirlik üssünü kullan›yor, böylece binlerce
masum Irakl› parçalanarak ya ölüyor ya da sakat kal›yordu.
ABD, yapt›¤› y›¤›naklar›n bir bölümünü tekrar gemilere yükle-
meye bafll›yor, bir bölümünü de Türkiye üzerinden Irak Kürt
bölgesine aktar›yordu. Erdo¤an, hem yola ç›kt›¤› müttefiki
Amerika’y› hem de din kardefli ve komflusu Irak’› kaz›klam›flt›. 
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Türkiye, her ne kadar bir fiil savafla kat›lmam›fl olsa da, Er-
do¤an’›n savafl arifesi ve sonras›nda teflvikkâr rolü devam et-
mifl, Amerika’ya verdi¤i manevi ve lojistik destek ile riskli mis-
yonunu sürdürmüfltü. H›ristiyan bir ülkenin bir ‹slâm ülkesine
açt›¤› savaflta, mutlaka önemli ve güçlü bir ‹slâm ülkesinin or-
takl›¤›na ihtiyaç vard›r. Aksi takdirde gizli sürdürülen din sava-
fl› aç›¤a ç›kar ve ç›kabilecek dinler aras› küresel bir muharebe-
ye zemin haz›rlar. Bush’u cesaretlendirerek harekete geçiren
Genel Baflkan Erdo¤an’d›. Neden? H›ristiyan dünyas› ile bütün-
leflerek her flartta güvenilir bir müttefik oldu¤unu kan›tlamak,
hem güç, hem övgü, hem de ihtiyac› olan ekonomik ve siyasi
yard›m alabilmek. Bunun için, akan gözyafllar›n› su, dökülen
kanlar› çimento, parçalanan cesetlerden arda kalan kemikleri
de demir niyetinde kullanarak, infla etmeye çal›flt›¤› yap›y›
ayakta tutabilmesinin mümkün olamayaca¤›n› düflünemiyordu.
""BBiillmmiiyyoorrllaarr,, bbiillsseeyyddiilleerr yyaappmmaazzllaarrdd››.."" Hz. Muhammed. (SAV)

Baflbakan Erdo¤an’›n dünün can dostu ve en iyi müttefiki
fleytan Bush ile bugün aralar›n›n aç›lmas›, ABD’nin AKP hükü-
metine cephe almas›na neden olmufltur. ‹lâhi adalet, ilâhi ce-
za! ABD'deki Güvenlik Politikas› Merkezi (Center for Security
Policy) Baflkan Yard›mc›s›, Pentagon ve CIA dan›flman› Alex
Alexiev, Türkiye'yi ‹slamlaflt›rmak için ciddi bir çaba oldu¤u-
nu öne sürdü. Erdo¤an hükümetinin yönetimindeki Türkiye'de
kayg› verici "h›zl› bir ‹slamlaflt›rma" e¤iliminin bulundu¤unu
öne süren Alexiev, he zamanki gibi Genelkurmay’› hükümete
karfl› isyana k›flk›rtacak flu aç›klamalar› yapt›. "Bu söylefli de
ayr›nt›ya girecek zaman›m yok, ancak bugün Türkiye'de Mus-
tafa Kemal taraf›ndan kurulan Türk toplumunun lâik gelenek-
lerine karfl› Erdo¤an rejiminden topyekûn bir sald›r› var. E¤i-
tim olsun, yarg› sistemi, finansal kurumlar, kültür ve özellikle
silahl› kuvvetler olsun, hemen hemen toplumun tüm alanlar›n-
da Türk lâikli¤i halen ciddi bir biçimde tehdit ediliyor. E¤er
Türkiye, ‹slamc›l›¤a yenilirse bizim ulusal güvenli¤imiz ciddi
bir sorun ile karfl› karfl›ya kalacak." Bu durumda Erdo¤an, fley-
tanla aras›n› düzeltebilmek için Irak’ta ki gibi onu ‹ran’a m› soka-
cak, yoksa baflka bir felâketin arac› misyonerli¤ini mi üstlenecek?
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fieytanla ittifak de¤il, ancak savafl yap›l›r, ya egemen olunur ya
da flerefle flehid olunur. ‹pini fleytana kapt›ranlar›n kurtulabil-
mesi nerdeyse imkâns›zd›r. Art›k onlar fleytan›n bir kölesi ol-
mufllard›r. Ne gariptir ki içte ve d›flta ‹slâm’a karfl› mücadele
eden herkesin Atatürk’ü kullanmalar›, üzerinde ciddi ba¤lam-
da düflünülmesi gereken bir sorudur. Neden?!?

Haks›z yere ak›t›lan kanlar›n, ›rz›na geçilen kad›nlar›n, ha-
mile kalan küçük yafltaki k›zlar›n, vahflice parçalanarak öldü-
rülen ve sakat b›rak›lan çocuklar›n, onurlar› ayaklar alt›na al›-
narak iflkenceler alt›nda inletilen esirlerin, ibadet halindeyken
camilerde katledilen ve yurtlar›ndan ç›kar›lan insanlar›n ruhla-
r›, iflgalcileri ve iflbirlikçilerini öyle kuflatacak ki, ne bu dünya-
da bir huzur ve güven, ne de ahirette bir afla asla karfl›laflama-
yacak ve t›pk› Firavun gibi tövbeleri de bir ifle yaramayacakt›r. 

Öyle olaylar vard›r ki, baz›lar› ba¤›fllanarak unutulmak, ba-
z›lar› da gelecek ad›na her an hat›rlanabilir bir tecrübe içindir.
Irak gibi, zihinlere ve kalplere m›hlan›lmas› gereken canavar-
l›klar unutuldu¤u takdirde, insani yaflam›n yerini fleytani bir ya-
flam alm›fl demektir. ABD ve müttefiklerinin gerek ekonomik
gerekse dini ve siyasi ç›karlar› u¤runa BOP ad›na ‹srail’i ege-
men k›lacak Irak iflgalleri sonras›, bafl, kol, gövde ve bacaklar
havada uçufltu, feryatlar bir gök gürültüsü, kan ve gözyafllar›
bir sel misali Irak’› bast›. Saddam devrildi, Irak parçaland› ve
kaderin belirledi¤i ak›fl h›zla devam etti. Ayn› fley Türkiye’nin
bafl›na gelse, iflgali destekleyenlerin tepkisi ne olur diye merak
ediyorum. Acaba bugün Irak halk›na sorulsa; Saddam m›, de-
mokrasi mi diye, sizce cevaplar› ne olur?!? A¤açtaki yapra¤›n
yere düflmesi nas›l Yarat›c›n›n iznine ba¤l› ise, her fley gibi bu
da mutlaka O’nun dilemesiyle gerçekleflmiflti. Çünkü herkesin
ödemesi gereken bir bedel vard›. Kimileri, her ne kadar bir be-
del ödemek istemese de mutlaka onu ödemekten kaç›p kurtu-
lam›yordu. Aylar geçmesine ra¤men savafl bitmedi, iddia edilen
bar›fl, özgürlük, huzur, güven ve refah sa¤lanamad›, kar›fl›kl›k
ve felâketler daha da doru¤a t›rmanarak, özgür ve demokratik
sap›kl›klar ve canavarl›klar engellenemez boyutlara ulaflt›.

Geriye ise parçalanan insanlar, y›k›lan aileler, harabe bir
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vatan, ›rz›na geçilen Müslüman kad›nlar, afla¤›lanan ve katle-
dilen çocuklar, birbirlerini k›yan kardefller, idrar ve pisliklerle
y›kanan esirler, Vlad Tepefl’i aratmayacak ac›mas›zl›kta iflken-
celer ve ak›l almaz vahfletlerin foto¤raf ve belgeleri kald›. H›-
ristiyan dünyas›, geçmifl uygarl›¤›n›n vahfli yüzünü tekrar ser-
gileyerek, gerçekte hiç de¤iflmedi¤ini ve makyajla gizledi¤i su-
rat›n› Irak savafl›yla aç›¤a ç›kard›. ‹nsan›n yüre¤ini delen ve
kahreden ac› gerçek ise, ‹slâm referansl› AKP hükümetinin bu
fleytanlarla ittifak etmifl olmas›yd›. Acaba böylesine ürkütücü
bir vahflet karfl›l›¤›nda; hazinelere kavuflabilmifl, d›fl borçlar›n›
sildirebilmifl, açl›¤›, yoksullu¤u ve iflsizli¤i ortadan kald›rabil-
mifl, halk›n› refaha ulaflt›rabilmifl, düflündükleri kalk›nmay›
gerçeklefltirebilmifl, ABD’ye kap›lar›n› ve kasalar›n› açt›rabil-
mifl, H›ristiyan AB’ye kat›labilmifl, Ortado¤u’ya bar›fl getirebil-
mifl, haçl›lar› memnun edebilmifl, co¤rafyada varl›¤›n› hissetti-
rerek kayg›land›¤› Kürt sorununu çözebilmifl, PKK’y› bertaraf
edebilmifl, özgürlü¤ü sa¤layabilmifl, s›n›rlar›n› güvence alt›na
alabilmifl, Irak petrollerinden yararlanabilmifl, Müslüman Irak
halk›na huzur ve güven getirerek din, vatan ve namuslar›n›
koruyabilmifl miydi? T›pk› PKK’da oldu¤u gibi yoksa her fley
eskisinden çok daha m› kötü olmufltu?

Ne ac›d›r ki AKP hükümeti, herkesin sadece kendi ç›kar›
için çal›flt›¤› dünyada canavarlara karfl› dudak bükemedi, afl›r›
ilgi ve vaat edilen paraya ve ihanetsel dostlu¤a ma¤lup oldu.
Potansiyel gücünün ve medeniyetinin gere¤ini yapma yerine
dinine, iman›na ve kardefli Irak halk›na fiyat etiketi koydu.
Uluyan Amerika, ‹ngiltere ve ‹srail canilerine kulaklar›n› t›ka-
yamad› ve dimdik dikilip karfl› koyamad›. Sonuç, Müslüman
Irak halk›n›n can, mal, din, ›rz, vatan ve namuslar›n› gözü dön-
müfl fleytanlara teslim etti. Sonrada kalkm›fl, ecdad›n›n torunu
olmakla ve medeniyetiyle övünüyor. Hangi ecdat? Bir foto¤raf
karesini hiç unutam›yorum. ABD askerleri Irakl› Müslüman
kad›nlara tecavüz ederken, Maliye Bakan› Kemal Unat›kan’›n
kar›s›, ABD bayrakl› tiflörtüyle bir sinema salonunda gazeteci-
lere poz verip espriler yaparak kahkahalar at›yordu. Para, Pa-
ra, Para! Peki, kimin cebine?
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Geçmiflte oldu¤u gibi müttefikler öyle bir batakl›kta ç›rp›n›-
yorlar ki, silkindikçe bat›yor, batt›kça yavafl yavafl derinli¤e gö-
mülüyorlar. Muhakkak ki orada yaflat›lan her ac›, kan, feryat
ve gözyafl›, bu iflte parma¤› olan uluslar› saracak ve bir gün
karfl›l›¤›n› mutlaka ödeyeceklerdir. Afetler, savafllar, hastal›klar,
suçlar ve kötü olan her fley pefli s›ra birbirini takip edecek.
Onun için hiç kimsenin, hiçbir zaman ve hiçbir koflulda flikâ-
yet etme ve ba¤›fllanma hakk› yoktur. Vahflet karfl›s›nda timsah
gözyafllar›yla utançlar›n› ve canavarl›klar›n› kamufle etmeye
çal›flanlar›n üzüntülerine ve samimiyetlerine kim inan›r? Politi-
kac›lar, toplumlar›, maddi ç›karlar› u¤runa her de¤erini satarak
haks›zl›k karfl›s›nda susan ve tepki vermeyen "aptallar" sürüsü
gördüklerinden olsa gerek, onlar› hiç ciddiye almamakta, böy-
lece gayri meflru varl›klar›n› sürdürebilmektedirler. E¤er halk,
bir y›¤›n olmaktan s›yr›l›p, sahip oldu¤u gücü aç›¤a ç›karabil-
seydi, çapulcular›n esaretinde de¤il, onlara hükmeden konum-
da olur ve karfl›lar›nda titretirdi.

Saddam döneminde yekvücut huzur içinde yaflayan Irak
halk›n›n düflmanlarca katledilmeleri yetmiyormufl gibi, flimdi-
de iç savafla do¤ru yönlenerek birbirlerini öldürmeleri nas›l bir
duygudur? Peygamberimize yap›lan hakarete karfl› haçl›lara
gösterilen intifaday› hazmedemeyen Bat›, ayn› dine mensup
Sünni ve fiiiler aras›na nifak sokarak birbirlerine düflürdü ve
böylece güçlerini k›rmaya çal›flt›lar. fiimdi ise, baflta Türkiye ol-
mak üzere bat›y› ve bölge ülkelerini telafl kaplam›fl, yang›n› ç›-
karanlar, korkuyla yang›n› söndürebilmenin yollar›n› aramaya
koyulmufllard›r. Müslüman uluslar›n dikkat edece¤i en hayati
husus, her ne etnik, düflünce ve inançtan olurlarsa olsunlar
büyük düflmanlar› haçl›lar› sevindirecek hiçbir ayr›l›k yaflama-
malar›, birbirlerinin hata ve yanl›fllar›n› görmezlikten gelerek
bütünlüklerini bozmamalar› ve hainlere hiçbir f›rsat tan›mama-
lar›d›r. Haçl›lar›n tarih boyunca uygula geldi¤i stratejileri "böl
ve yok et"tir. Son derece zay›f ve korkak olmalar›ndan kahpe-
likte s›n›r tan›mazlar.

Yarat›c›n›n izni d›fl›nda hiçbir gücün di¤erine savafl açabil-
me veya öldürebilme iradesi yoktur. Taraflar›n güçleri her ne
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olursa olsun, birey veya devletler yaln›zca birer araçt›r ve ol-
mayan özgür iradeleriyle hiçbir yapt›r›mlar› bulunmamaktad›r-
lar. Bu bir süreçtir. Bir taraf›n gözyafllar› dinerken, di¤er tara-
f›n ki akmaya bafllar, bir toplum güvendeyken, di¤eri ac›lara
maruz kal›r. Neticede her toplum, iyi veya kötü olan fleyleri
kaderleri gere¤i yaflamaya mahkûmdur ve bundan kurtulufl
yoktur. Saddam’›n öylesine dahi bir akl›, süper bir zekâs›, müt-
hifl bir tecrübesi, baflar›lar›, tutkusu, gücü, ordusu, ufku ve viz-
yonu vard› ki, sonuçta kendisini bir deli¤e hapsettirmekten öte
hiçbir ifle yaramad›. Irak halk› flükrederek sabretmek yerine,
ABD’nin özgürlük ve demokrasi yalanlar›yla arfla ulaflacaklar›-
n› zannederek yerle bir oldular. Bakal›m di¤erlerinin sonu na-
s›l olacak? ‹lk olarak Sharon’un defterini düren Allah, ibreti
alem zillet içinde sürünebilmesi için, ölümüne bile f›rsat ver-
meyip can çekifltirmekte, dün ac›mas›zca çocuk-kad›n deme-
den önüne geleni do¤rayan kasab› m›hlayarak ak›ls›z ve hare-
ketsiz enez bir güdü¤e dönüfltürmüfltür. Doktorlar› taraf›ndan
mutlak ölümü beklenen Sharon’un aniden iyileflerek hayatta
kalabilmesine ak›l erdirememifllerdir. Balkan kasab› S›rp lider
Milosoviç, her ac›mas›z fleytan gibi Balkanlar›n tek hakimi ola-
bilmek için on binlerce Müslüman’› katletmiflti. Ancak hücre-
deki esareti sonras› bedhah ölümü, kendini yenilmez tanr› sa-
nanlar›n gerçekte nas›l afla¤›l›k birer hiç olduklar›n› gözler
önüne sermifltir. Acaba insanlar, neden böylesi tart›fl›lmaz de-
lillerden gerekli dersi alam›yorlar?

Unutulmamal›d›r ki Müslümanlar› en vahflice öldüren Ro-
manya’n›n milli kahraman› Kaz›kl› Voyvoda’n›n yapt›¤› cana-
varl›klar da yan›na kâr kalmam›fl ve bafl› Fatih Sultan Mehmet
taraf›ndan kesilerek Drakula lâkab›yla efsaneleflmiflti. Mutlaka
fleytanlar›n var oldu¤u kadersel düzende, dengeyi sa¤layan Fa-
tihler de mevcuttur. T›pk› Bush’a karfl› Usame Bin Ladin gibi!

Zaman›nda dünyaya hükmedip adalet da¤›tan Türklerin
bugün ki vahim durumu, inan›yorum ak›ll› düflmanlar›n› bile
hayrete düflürmektedir. Herkesin yapt›¤›n› biçti¤i bir hayatta,
kendinin kabul edemeyece¤i bir fleyi baflkas›na yapma ki ba-
fl›na gelmesin. Önce iflgal ve gasp, sonra öldür ve böl, daha
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sonra da y›k›p parçalad›klar›n› kalk›nd›rma bahanesiyle imar
ve infla ederek sömür, hizmet aflk›yla nas›l kâr edece¤inin he-
sab›n› yaparak ganimetleri zimmetine geçir, "yok edici" kimli-
¤ini "kurtar›c›" hüviyetle de¤ifltirerek imaj›n› yenile. ‹flte yeni-
dünya düzeni! Karfl›ndakinin görsel fiziki gücünden asla etki-
lenme, as›l ona ifllevlik kazand›ran göksel ruhun mutlak ege-
menli¤ine yo¤unlafl ki, belki bir gün tüm dünyaya hâkim ola-
bilirsin. Hiç kimse, iradesel ba¤lamda senden daha güçlü de-
¤ildir. Karfl›ndakinin gücü, ancak senin korkakl›¤›nla orant›l›-
d›r. Ölümden asla korkma, nas›l olsa öleceksin.

Baflbakan Erdo¤an, ‹srail’in Filistin halk›na uygulad›¤› zul-
mü, taban›ndan gelen tepki üzerine bir "devlet terörü" olarak
tan›mlam›fl ve ‹srail’le olan iliflkilerini dondurmufl görüntüsü
vererek, ‹srail’li baz› bakan ve baflbakan Sharon’un görüflme
taleplerini reddeden bir izlenim vermiflti. Her fleye kanan saf
milletimiz, bu tavr› dürüst ve samimi zannederek büyük bir
memnuniyet duymufl, ancak her zamanki gibi onun bir politi-
kac›, her Türk politikac› gibi Bush ve Sharon’un icazetine ba¤-
l› oldu¤u gerçe¤ini unutmufltu. Bir müddet sonra Bush’un di-
rektifi üzerine, teröristlikle suçlad›¤› ‹srail’den özür dilercesine
Sharon’un aya¤›na giderek, mazlum Filistin halk›n›n katlini ve
iflgalini meflrulaflt›rd›. Daha sonra ABD’ye kabul edilip k›lavu-
zu Bush’la sadece yedi dakika görüflebildi. Çeçenistan’dan do-
lay› gergin olan Türk-Rus iliflkileri, AKP hükümetinin milli mü-
cadele savafl› veren Çeçen halk›n› terörist kabul etmesiyle ›s›n-
m›fl, dolay›s›yla Putin ile Erdo¤an çok yak›n dost olmufllard›r.
Müslüman Çeçen halk›n›n, Rus iflgaline karfl› verdi¤i mücade-
leye darbe indiren bu ittifak, milletimizin Çeçen halk›na yapt›-
¤› ekonomik, sosyal ve siyasi yard›m› engellemifltir. Dikkat edi-
lirse tüm dostluklar ve birliktelikler, sadece Müslüman halkla-
r›n ba¤›ms›zl›klar›n› yok edebilme temelinde oluflmakta, bu-
nun karfl›l›¤›nda ekonomi ad›na kazan›lan ganimetler de,  an-
cak ya ekmek paras›na ya da çay ve simide kâfi gelmektedir.

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Düzce’de yapt›¤› bir konuflma-
da kad›nlara seslenerek: "3 sene önceki asgari ücretle kaç ek-
mek al›yordun flimdi kaç ekmek al›yorsun. Az al›yorsan, bana
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bedduan› yap, çok al›yorsan duan› yap’ diyerek, ekonomide
göstermeye çal›flt›¤› baflar› hayret vericidir. E¤er tüm yaflam ve
ihtiyaçlar sadece kuru bir ekmekten ibaret ise, söz konusu as-
gari ücretin bile çok fazla oldu¤u, t›pk› Hz. Ömer’in maafl›nda
yapmak istedi¤i kesinti gibi, asgari ücretlilerin de ekmekten ar-
da kalan fazlal›l›¤› hazineye iade etmeye haz›r olacaklar›n› sa-
n›yorum. Acaba geçim s›k›nt›s› çektiklerini ifade eden baflba-
kan, bakan ve milletvekillerin maafllar›, ayl›k ekmek ihtiyaçla-
r›na fazla de¤il mi? Ekonomide gelinen düzey ve elde edildi¤i
düflünülen baflar›, baflbakan’›n aç›k ifadesiyle ortadad›r. Sade-
ce bir ekmek paras› için mi onurumuzu, dinimizi, kardeflimizi,
vatan›m›z› ve namusumuzu haçl›lar›n emrine sunuyoruz? ‹flgal
alt›nda oldu¤umuz bir esarette, gerçi dünyan›n tüm zenginlik-
leri bizim olsa ne yazar. Öylesi bir kalk›nm›fll›¤›n Manukyan’›n
zenginli¤inden bir fark› olur mu? Ki, y›llard›r gelip geçen on-
ca hükümet onu da beceremediler ya!

Son derece aleni olan ekonomik durumumuzla ilgili daha
fazla bir fley söylemeyecek, yanl›ca enflasyon gerçe¤ine de¤i-
nece¤im. Enflasyon, t›pk› tansiyon gibidir. Nas›l ki kolesterol-
sel güçlü g›dalardan sak›narak bedeni aç b›rakmak suretiyle
yiyeceklerden mahrum oluyor ve her türlü stresten ar›nm›fl
mükemmel bir psikolojinin etkisiyle tansiyon dengeleniyorsa,
al›m gücünün olmamas›, açl›k s›n›r›nda yaflanmas›, istihdam›
gelifltirecek yat›r›mlar›n yap›lmamas› ve toplumun umutsal
moralinin yüksek olmas› enflasyonu kendili¤inden düflürmek-
tedir. Ayr›ca piyasada likitidenin dönmemesi, al›m›n kredi kart-
ları ve vadeyle yap›lmas› enflasyonu dengeleyen faktörlerdir.
Yabanc› paralar›n istihdam sa¤layacak bir yat›r›ma dönüflme-
yerek k›sa vadede kâr getiren borsa ve faizde de¤erlendirilme-
si, ekonomideki iyi trend yan›lg›s›n› do¤urmakta, dolay›s›yla
reel piyasada çok büyük bir kriz yaflanmaktad›r. 23 milyar do-
larl›k inan›lmaz bir cari aç›k, yaklafl›k 250 milyar dolarl›k bir
borç, yerli kaynaklara ifllerlik kazand›racak sanayideki hayati
durgunluk ve iflsizlik ile sa¤l›kl› bir yap›dan bahsedebilmek as-
la mümkün de¤ildir. ‹hracattaki art›fl özkaynaklardan de¤il, re-
export’tan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca açl›k s›n›r›nda 1 milyon,
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yoksulluk s›n›r›nda 20 milyon insan›n yaflam mücadelesine ne
demeli? Lâikli¤in ve demokrasinin gere¤i r›zk vericiler olarak,
neden gere¤ini yapam›yorsunuz?

Her fley gibi ekonomideki göstergelerde sanald›r ve sa¤lam
zeminden üremeyen veriler kesinlikle gerçe¤i yans›tmamakta,
dolay›s›yla komadaki bitkisel yaflam›n iyileflme umudu, yan›l-
tarak gerçe¤i perdelemektedir. ‹nsanlar›n ya iflportac›l›k, ya ze-
kât ve yard›mlar, ya da dilencilik, fuhufl, h›rs›zl›k, gasp, kap-
kaç, rüflvet, soygun, yolsuzluk, doland›r›c›l›k, uyuflturucu, sah-
tekârl›k ve cinayet gibi toplumsal ahlâk› katleden say›s›z gün-
lük kazanç ve suçlarla geçimin temin etmeye çal›flmalar› kao-
su önlemekte, ama çöküntüyü h›zland›rmaktad›r. Suçlardaki
ve fuhufltaki inan›lmaz art›fl, iyileflti¤i iddi edilen refah düzeyi-
nin niteli¤ini kan›tlamaktad›r. Ayr›ca 2005 y›lsonu enflasyon
rakam› olarak düflünülen hedefin belirlenen ve beklenenin
çok alt›nda gerçekleflmesi, flüphesiz hükümetin iradesel bir ba-
flar›s› say›lamaz. Bankac›l›¤›n sömürücü düzenini önemseye-
rek etkinli¤ini ve geliflimini sa¤layan kapitalist sistem, as›l güç-
süz olan halk› istihdam etmeyerek d›fllam›fl, el ve avuçlar›nda
kalanlar› ve geçimsel gelirlerini de doymak bilmez bankalara
hortumlatm›flt›r. Bu sebeple inançl› ve sab›rl› insanlar›m›z öy-
le bunalm›fllar ki, bankalar›n mafya misali faizsel haraçlar›ndan
intihar etmek zorunda kalm›fllard›r. Ne gariptir ki düzeldi¤i sa-
vunulan ekonomi hiçbir zaman halka indirgenememifl, ama
devlet, meclis, hükümet ve yandafllar ihya edilebilmifltir. Özel-
likle bakan ve milletvekili çocuklar› ve yak›nlar›n›n inan›lmaz
servet art›fllar›, toplumsal güveni çökerten vahim geliflmelerdir.
Asgari ücrete 30.-YTL zam yap›l›rken, çeflitli ayr›cal›klarla po-
litikac› ve üst düzey bürokratlar›n yaflam standartlar› doru¤a
yükseltilebilmektedir. Emperyalist ezici sistemin ç›karc› yap›s›
gere¤i yolsuzlu¤un engellenebilmesi asla mümkün de¤ildir.
Çünkü her parti, ayakta kalabilmek için dinamiklerini besle-
mek zorundad›r. Paray› basan›n düdü¤ü çald›¤› bir düzende,
paras› olmayan halk›n çalabilecek bir düdü¤ü de yoktur. Siya-
setin olmad›¤› bir politika eflittir yolsuzluk demektir. Yolsuz-
luk, ancak Cumhuriyetin asli gere¤i millet iktidara gelirse ve
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Allah korkusu vicdanlar› kuflat›rsa ortadan kalkar. Yabanc›lar›n
istilas›yla karfl› karfl›ya olan Türk milleti, müthifl bir ekonomik
iflgal alt›ndad›r. Ekonomimiz bile IMF’nin kontrolündedir, aca-
ba ba¤›ms›z oldu¤umuz tek bir fley var m›d›r? Yat›r›m yok vur-
kaç var, halka yok gerisine bol!

‹slâm kimlikli baflbakan Erdo¤an’›n Yahudi localar› taraf›n-
dan en üstün cesaret madalyalar›yla ödüllendirilmesi, bat› li-
derlerince bugüne kadar görülmemifl iltifat ve övgülere maz-
har olmas›, Amerika’n›n en iyi müttefik ve dostluk liyakatine
kavuflmas›, çok k›sa sürede Türkiye’ye inan›lmaz bir önem ve-
rilmesi, herhalde kay›ts›z-flarts›z ‹slâm’a karfl› aç›lan cephede
yer almas›ndand›r. H›ristiyan dünyas› lehine kendini kalkan
yapan Türkiye’nin hem halk›na hem de ‹slâm toplumlar›na
çok a¤›r bedeller ödetece¤i tart›fl›lmayacak kadar aç›kt›r.

2,5 milyarl›k bir ‹slâm toplulu¤unun BM güvenlik konse-
yinde söz sahibi olamamalar› ve veto hakk› bulunamamalar›,
uluslar aras› bir kararda herhangi bir yapt›r›m gücü tafl›mama-
lar›, H›ristiyanlar gibi özgürce nükleer santraller kuramamala-
r›, silah üretememeleri ve sürekli denetim alt›nda tutulmalar›,
muhatap kald›klar› ambargolara karfl› herhangi bir hak iddia
edememeleri, aral›ks›z sömürülmeleri, iflgal edilmeleri, d›fllan-
malar›, afla¤›lanmalar›, flantaj ve tehditlere maruz kalmalar›,
hukukuna, yarg›s›na, ekonomisine, ordusuna, her söz ve dav-
ran›fllar›na kar›fl›lmalar›, acaba nas›l bir ba¤›ms›zl›k ve gelifl-
miflliktir? Nükleer reaktörler ve silahlar H›ristiyanlara serbest,
neden Müslümanlara yasak? ‹ran’›n nükleer çal›flmalar›n› teh-
dit olabilece¤i gerekçesiyle durdurmaya çal›flan BM, neden
baflta ‹srail ve ABD olmak üzere H›ristiyan ülkelerin üretimle-
rine son vermiyor ve nükleer silahlar›na el koymuyor? H›risti-
yanlar›n egemenli¤indeki BM güvenlik konseyi ve Uluslar ara-
s› Atom Enerjisinin nas›l tarafl› olduklar› ortadad›r. Bush’un
Hindistan ziyareti s›ras›nda ortaklafla nükleer santral kurma
teklifi, nas›l izah edilebilir? ‹ran’›n Türkiye’yi din kardefli zan-
nedip teklif etti¤i birlikte Uranyum zenginlefltirme önerisi, dü-
flünebiliyor musunuz, Türkiye taraf›ndan reddedilebiliyor. Ne-
den güçlü ve cayd›r›c› lider bir Türkiye de¤il de müstemleke
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bir Türkiye? Nas›l oluyor da Türkiye, dost ve kardefl ‹ran’›n ya-
n›nda de¤il de hâlâ haçl›lar›n saflar›nda yer alabiliyor? Demek
ki ak›llanmam›z› sa¤layacak gerekli ders henüz al›nmam›fl.
Ama unutmas›nlar ki korkunun ecele hiçbir faydas› yoktur.

D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül, ‹KÖ zirvesiyle ilgili flunlar›
söyledi. "‹KÖ zirvesinde ele al›nacak temel konular›n aras›nda
örgütün içyap›s›nda reform yap›lanmas› oldu¤unu, örgütün
1969 y›l›ndan bu yana ayn› çat› ile devam etti¤ini, bu yap›n›n
dünya flartlar›na uygun hale getirilmesi gerekti¤ine inand›kla-
r›n› kaydederek, son üç y›lda Türkiye'de de son derece önem-
li geliflmeler oldu¤unu belirtip, ayn› flekilde di¤er ülkelerde de
hukukun üstünlü¤ü, bireysel haklar, kad›nlar›n siyasi hayata
kat›l›mlar› gibi konularda somut geliflmeler oldu¤unu, bu ge-
liflmelerin teflvik edilece¤ini, at›lacak yeni ad›mlar›n ele al›na-
ca¤›n› söylemifltir." ‹KÖ’nün dayand›¤› zemin Kur’an oldu¤una
göre; Kur’an’da bir de¤ifliklik veya geliflme olmufl mu ki refor-
mist ça¤dafl Abdullah Gül, ink›lâb› bir düzenlemeye gerek du-
yuyor? Düflünebiliyor musunuz; Bat› karfl›s›nda zerre kadar bir
cayd›r›c›l›¤›, yapt›r›m›, söz hakk›, itibar› ve sayg›nl›¤› olmayan
müstemleke ‹slâm referansl› ülkeleri ba¤›ms›zl›k temelinde ör-
gütlemiyor, kozmetik manipülâsyonlarla kand›rarak tanr›sallafl-
t›rd›¤› Bat›ya direnmemeleri ve sorgusuz itaatleri konusunda
ikna etmeye çal›fl›yor, asimilasyonu h›zland›r›p topyekûn bir
köleli¤i gerçeklefltirebilme ad›na var gücüyle çabalayarak din-
sel ve kültürel reformlar› teflvik edip, dünya flartlar› aldatmaca-
s›yla ‹slâm’› H›ristiyanlaflt›rmaya çal›fl›yor. Böylesi bir devflir-
meyi ve alçalm›fll›¤› kimler hazmedebilir? Elbette ‹slâm olanlar
de¤il! Haçl› Bat›n›n murahhas üyesi Abdullah Gül’ün diploma-
sideki misyonu, kendileri gibi tüm ‹slâm âlemini haçl›lara kul
k›labilmek ve vahyi yok edebilmektir.

Gül, Çek Cumhuriyeti D›fliflleri Bakan› Cyril Svoboda'ya
16 fiubat'taki Türkiye ziyareti s›ras›nda, "ABD Irak'tan ç›karsa
‹ran damgal› ‹slâm’›n önce Irak'a, sonra da Türkiye'ye s›zma-
s›n› kimse engelleyemez" dedi¤ini, bizzat Çek Bakan Lon-
dra’da itiraf etti. Bu aç›klama üzerine panikleyen Gül, sanki ne
konufltu¤unu bilmiyormufl gibi, kendini garantiye alabilmek
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için özelini de¤il, heyetler aras› yap›lan görüflme zab›tlar›n›n
tutuldu¤u tutanaklar› tetkik ettirdi¤ini ifade ederek, öyle bir
konuflma yapmad›¤›n› ama ABD iflgal güçlerinin Irak’tan çekil-
memesi gerekti¤ini söyledi¤ini beyan etti. Herhalde ABD’nin
arda kalan Müslüman Irakl›lar› da öldürerek Türkiye’ye her-
hangi bir tehlikenin s›çramamas› ve BOP’u gerçeklefltirip ‹sra-
il’i egemen k›ls›n diye ç›kmas›n› istemiyor. Allah aflk›na, ne olur
bana flunun cevab›n› verebilecek bir AKP’li ar›yorum. Ayn› fe-
lâketsel iflgal Türkiye’nin bafl›na gelse ve Müslüman komflu bir
ülkenin hükümeti bu görüflü tafl›sa, kabul edebilmeleri müm-
kün mü? Suriye Apo’yu sakl›yor diye, neredeyse savafla kalk›fl-
mad›k m›? Gizli ve aç›k yapt›klar›n›n yan›nda bu konuflmalar ve
itiraflar, inan›n devede kulak kal›r. Kapal› kap›lar ard›nda dö-
nen daha ne deflifre edilmemifl ihanetlerin oldu¤u her ne kadar
kamuoyuna yans›mam›fl ise de, Allah’›n bilmesi kâfidir.

Filistin’de yap›lan seçimler sonras› iktidara gelen Hamas’a
haçl› Bat› ve Türk politikac› ve ayd›nlar›nca gösterilen tepkiler,
demokrasi gerçe¤ini bir kez daha kan›tlam›flt›r. H›ristiyan Bat›-
ca türetilen ‘Özgürlük ve demokrasi’ eflittir köleliktir. Yeryüzü-
nün en büyük ve eflsiz fleytani yalan›, Allah’a karfl› insan› ege-
men k›lmay› vaat eden özgürlük ve demokrasi teorisidir. Her
ne kadar Erdo¤an, ‹slâm ile demokrasiyi uzlaflt›rm›fl olman›n
gövde gösterisini yap›yorsa da! Hamas ile ilgili bat›n›n ald›¤›
totaliter kararlar karfl›s›nda sineye çekilen ‹KÖ, y›llard›r oyna-
d›¤› tiyatroyu kapat›p derhal kendini la¤vetmelidir. Haçl›lar›n
yüz ak› olan ‹KÖ, Müslümanlar›n ise bir yüzkaras›d›r… Ba¤›m-
s›z ve güçlü ‹slâm toplumlar›n› de¤il, Bat›ya kölemenlik yapa-
cak aray›fllar peflindedir. Bat›’n›n ve ‹srail’in Hamas ile ilgili si-
lah b›rakma ve ‹srail’i tan›ma tehditleri, Hamas’›n onurlu lider-
lerince geri çevrilmifl ve Müslüman’a yak›flan bir dik duruflla
mücadeleye devam karar› verilmifltir. ‹srail silah b›rakt› m› ki
Hamas b›raks›n? ‹srail iflgal etti¤i topraklardan bir daha geri
dönmemek üzere geri çekildi mi ki ‹srail’i tan›s›n? Ayr›ca evle-
ri ve hapishaneleri basarak Filistinlileri ya öldüren ya da kaç›-
ran ‹srail gibi terörist bir devlete güvenebilmek mümkün mü?
Geçmiflte ‹ngilizler, hain Ürdün kral› Abdullah ile anlaflarak
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ayn› oyunu oynam›fllar, Yahudilere karfl› savafl› kazanan Filis-
tinlilere silahlar›n› b›rakt›rarak ve mücadeleden vazgeçirterek
kazand›klar› topraklar› Yahudileri yerlefltirip geri verdirmifller-
di. R›zk› onlar m› veriyor ki kestikleri ekonomik yard›mlar›n›n
bir de¤eri olsun? ‹srail’in nas›l ac›mas›z hain bir düflman oldu-
¤u, katlettikleri Filistinlilerden, ana ve babalar›n kuca¤›nda öl-
dürdükleri çocuklardan anlafl›lm›yor mu? ‹zleyenleri gözyaflla-
r›na bo¤an o dehflet foto¤raflar› ne çabuk unuttunuz? Üstelik
her gün yenileri de eklendi¤i halde! ‹srailli üst düzey bir gene-
ralin flu sözleri, Filistinlilerin hiçbir koflulda Yahudilere güve-
nemeyece¤i garantisi veriyor. ""FFiilliissttiinnlliilleerr bbuu ttoopprraakkllaarrddaa
kkööllee oollaarraakk yyaaflflaammaayy›› kkaabbuull eeddiinncceeyyee kkaaddaarr kkaattlliiaamm›› ssüürr--
ddüürrmmeelliiyyiizz.."" T›pk› haçl›lar›n Türkler ile ilgili düflüncesi.

H›ristiyan ve Yahudi terörizminin Arap Dünyas›ndaki habis
temsilcileri M›s›r devlet baflkan› Hüsnü Mübarek ile Ürdün
Kral› Abdullah’t›r. Ürdün Krallar› eflittir ihanet demektir. Filis-
tin topraklar›na Yahudilerin yerlefltirilmesine imkân sa¤layan
ve Yahudilerin bu topraklar üzerinde devlet kurmalar›na kap›
açan ilk ihanet, ayn› zamanda az›l› Türk düflman› olan fierif
Hüseyin taraf›ndan yap›lm›flt›r. fierif Hüseyin flimdiki kral Ab-
dullah’›n dedesidir.

‹ngiltere'nin M›s›r elçisi Henri Mikmahun, 1915'te fierif Hü-
seyin'e bir teklif götürdü. Bu teklifte, fierif Hüseyin'e Araplar›n
Osmanl›lardan ayr›larak ba¤›ms›z devlet kurmalar›na yard›mc›
olaca¤›n›, kendisine de halifelik verilece¤ini vaat etti... Yani ‹s-
lâm ümmetinin halifesini, haçl› zihniyetinin bafl› barbar ‹ngil-
tere belirleyecekti. T›pk› A‹HM’nin ‹slâmi emirlerle ilgili ba¤la-
y›c› kararlar› gibi! Günümüz ABD’nin haçl› misyonunu geçmifl-
te ‹ngiltere yürütüyordu. Bu vaatlerine karfl›l›k fierif Hüse-
yin'den de Filistin topraklar›na Yahudilerin yerlefltirilmesine ve
bu topraklarda bir Yahudi devleti kurdurulmas›na yard›mc›  ol-
ma sözü ald›. Hain fierif Hüseyin, ‹ngilizlerin vaatlerine kana-
rak 10 Haziran 1916'da Osmanl›lara karfl› isyan bafllatt›. Kâfir-
lerin girmesi yasak olan kutsal flehirler Mekke ve Medine’yi
haçl›lardan koruyan Peygamber afl›¤› cesur Türk askerlerini ar-
kadan vurdurarak kar›nlar›n› defltirdi ve ‹ngiliz askerlerini
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girmeleri yasak olan Medine’ye sokarak, Peygamberimizin
kabri baflta olmak üzere tüm flehri iflgal ettirdi. Ayn› y›l ‹ngil-
tere, Fransa ve Rusya aras›nda Filistin topraklar› üzerinde bir
Yahudi devleti kurdurulmas› için gerekli flartlar›n oluflturulma-
s›n› öngören Sykes-Picot anlaflmas› ad› verilen bir anlaflma im-
zaland›. Çok geçmeden fierif Hüseyin'in de muvafakat ve des-
te¤iyle 1917'de ‹ngiliz ordular› Filistin topraklar›na girdi ve Ya-
hudilerin bu topraklara yerlefltirilmesi ifllemi h›z kazanmaya
bafllad›. 24 Temmuz 1922'de de flimdiki BM konumunda olan
Milletler Cemiyeti, Filistin topraklar›n› resmen ‹ngiltere'nin ve-
sayetine verdi. Oysa o topraklar bizimdi.

fierif Hüseyin, Filistin'e ihanet konusunda ‹ngilizlere verdi-
¤i sözü yerine getirdi ama ‹ngilizler ona verdikleri sözü tutma-
d›lar. Kendisine bütün Arap yar›madas›n›n yönetimini vermeyi
vaat ettikleri halde, daha sonra flimdiki Ürdün topraklar›na ra-
z› olmas›n› istediler ve haçl›lar›n temsilcilik görevini sürdüre-
rek ‹slâm toplumlar›na sürekli ihanet ettiler.

Olaylar birbirini izledi ve 1947'de ‹ngiliz güçlerin kademeli
olarak Filistin'den çekilmesinden sonra 1948'in bafllar›nda ‹sra-
il'in kuruluflu ilân edildi. ‹srail'in kurulmas›yla birlikte Filistin
halk›yla Yahudiler aras›nda bir savafl bafllad›. Bu kez Filistin
halk›na fierif Hüseyin'in o¤lu zaman›n kralı Abdullah ihanet et-
ti. Kral Abdullah, Filistin halk›na destek amac›yla (!) ‹ngiliz ku-
mandan Glop Pafla'n›n emrindeki ordusunu Filistin topraklar›-
na soktu. ‹ngiliz Glop Pafla'n›n emrindeki Ürdün birlikleri Fi-
listinlilere: "Art›k biz düzenli bir ordu olarak olaylara müdaha-
le ettik. Sizin böyle da¤›n›k bir mücadeleye devam etmenize
gerek kalmad›" diyerek, onlar›n Yahudi iflgalinden kurtard›kla-
r› bölgeleri ellerinden al›yor, sonra oralar› tekrar Yahudilere
teslim ediyorlard›. Bu sayede Yahudiler, 1948 olaylar›nda s›n›r-
lar›n› daha da geniflleterek bugün yeflil hat olarak adland›r›lan
hatt›n içinde kalan bölgelerin tamam›na hakim oldular.

Kral Abdullah'›n ölümünden sonra tahta geçen Talal deli
oldu¤u gerekçesiyle ‹ngilizlerin de müdahalesiyle 1952'de
tahttan uzaklaflt›r›ld›. Yerine o¤lu, zeki, ak›ll› ve kurnaz hain
Hüseyin geçti. Hüseyin o zaman henüz 17 yafl›ndayd›. Yak›n
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tarih oldu¤u için, Kral Hüseyin’in de babas› ve dedesi gibi Fi-
listin ve ‹slâm davas›na yapt›¤› ak›l almaz ihanetleri flüphesiz
hat›rl›yorsunuzdur. Ve flimdiki Kral Abdullah’ta ayn› amaç için-
de ihanetin kalesi olma onursuz bayraktarl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Sultan Abdülhamit Han, Osmanl›n›n çok zor günler yafla-
d›¤› dönemde, Yahudilerin Filistin’de toprak edinebilmeleri
ad›na dudak uçurtan ve Osmanl›y› ihya edebilecek muazzam
tekliflerine karfl›l›k, kanla sulanarak vatan edinilmifl Filistin
halk›na ait topraklardan bir kar›fl olsa dahi verebilmesinin
mümkün olamayaca¤›n› belirterek, Yahudileri yan›ndan kov-
mufltu. Osmanl›, hiçbir zaman dinine, kardefline ve vatan top-
raklar›na fiyat etiketi koymam›fl ve de¤ersel hiçbir varl›¤›n› pa-
zarl›k konusu yapmam›flt›. Ürdün’ün alçak krallar› ise para ve
saltanat u¤runa her de¤erlerini satm›fllar ve düflman belledik-
leri Türkleri ve Müslümanlar› hep arkadan vurmufllard›r.

Türkiye’nin haçl›larla özleflmifl politikas› di¤er ‹slâm ülkele-
rini de etkilemekte, bu yüzden direniflçiler hakl› davalar›nda
yaln›z b›rak›larak teröristlikle damgalanmaktad›rlar. Suriye ve
‹ran’›n parçalanmas› akabinde ABD’nin tek ve en önemli düfl-
man› Türkiye’ye s›ra geldi¤inde, bugün lanetledi¤i ve haçl›la-
ra teslim etti¤i direniflçilere ölesiye ihtiyac› olacak, korkar›m
hiç kimseyi yan›nda bulamayacakt›r. Tarih sayfalar›ndaki tart›-
fl›lmaz gerçekler, mücadele y›llar›nda Türkiye’nin yan›nda ve
karfl› saflar›nda yer alanlar› aç›klamaktad›r. CIA’n›n, iflkence
uçaklar›yla Müslüman direniflçileri Türkiye’de kurdu¤u üstlere
tafl›yarak hunharca k›ymas›, CIA ajanlar›n›n cezaevlerimize gi-
rerek direniflçileri sorgulamas›, hangi ba¤›ms›z insani bir ülke-
nin izin verebilece¤i gidiflatlard›r? Tarihinde böylesine utanç
verici bir alçalm›fll›¤› hiçbir zaman yaflamay›p mazlumun ya-
n›nda yer alan bir Türkiye halk›, hükümetlerince lekelenerek
yeryüzünde boyunlar› bükük dolaflmaya mecbur kalm›fllard›r.
ABD’nin yasal k›s›tlamalardan dolay› kendi ülkesinde yapama-
d›¤› canavarl›¤›, ne ac›d›r ki haçl› Avrupa ülkelerinin yan› s›ra
Ürdün, Afganistan, Pakistan ve Türkiye’de de kolayca gerçek-
lefltirebilmesi, adalet hamisi ecdad›m›za ve dinimiz ‹slâm’a
aç›k bir ihanettir.
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BBuu ttoopprraakkllaarr›› vvaattaann eeddiinneebbiillmmee aadd››nnaa ccaannllaarr››nn›› vvee--
rr eenn flflaannll›› eeccddaadd››mm››zz››nn vveelliiaahhttllaarr››nnaa sseesslleenniiyyoorruumm!!

Her ne etnik, mezhep, görüfl ve anlay›fltan olursan›z olun,
mutlaka birlik ve beraberli¤inizden asla taviz vermeyiniz. Dost
görünen çok ciddi ve tehlikeli amans›z düflmanlar›n kumpa-
s›nday›z. Yabanc› düflmanlar, dâhilî uzant›lar›yla bizi birbirimi-
ze düflürmekte, tarihi gerçekleri aleyhimize çevirtmekte, üto-
pik fikir ve düflüncelerle çat›flt›rarak bölmeye yönelik kargafla
oluflturmaktad›rlar. Halk›m›z› etnik ve dini zeminde k›flk›rtarak
zay›flatmay› düflünen haçl› bat›, politikac›lar› ve popüler söz-
de ayd›nlar› tafleron kullanarak fitne ç›kartmakta, dolay›s›yla
birlikteli¤imizi sarsarak parçalamaya yeltenmektedirler.

Haçl›lar, politikac›lar›n yan› s›ra kimliklerinden ve tarihle-
rinden utanan yazar, sanatç› ve ifl adamlar›yla da ittifaka gide-
rek bizleri silip süpürmeye çal›flmaktad›rlar. Dün nas›l ateist
Aziz Nesin gibi birçok ünlüleri kullanm›fllarsa, bugünde ateist
Orhan Pamuk’u devreye sokmufllar, bölücü ve afla¤›lay›c› giri-
flimlerinden dolay› ödüllerle donatarak kahramanl›¤a yücelt-
mifllerdir. Osmanl› Devletine isyan eden Ermeniler, yar›m mil-
yondan fazla insan›m›z› katletmelerine ra¤men, Orhan Pamuk
ad›ndaki Bizansl› mihrak, "Bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1
milyon Ermeni öldürüldü. Benden baflka kimse bundan bah-
setmeye cesaret edemedi" hakaret ve iftiras›nda bulunmufl,
mükâfat olarak da bat›l›larca kahramanl›¤a lây›k görülerek No-
bel’e aday gösterilebilmifltir.

Gerçekte Türkler mi Ermenileri katletti, yoksa Ermeniler mi
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Türkleri? Bakal›m tarih ve hâlâ hayatta olup katliamlara bizzat
flahit olan 122 yafl›ndaki Seher Bulut ne diyor?

""SS››rrff MMüüssllüümmaann oolldduukkllaarr›› iiççiinn kkaadd››nnllaarraa tteeccaavvüüzz eettttii--
lleerr.. ‹‹nnssaannllaarr›› bbiirr aahh››rraa ddoolldduurruupp yyaakktt››llaarr.. YYeezziiddii vvee HH››rriiss--
ttiiyyaann oollaannllaarraa ddookkuunnmmaadd››llaarr.. MMüüssllüümmaann TTüürrkk vvee KKüürrttllee--
rrii ööllddüürrddüülleerr..""

Seher Nine, Ermenilerin Van ve Bitlis civar›nda Birinci Dün-
ya Savafl›’ndan önce köy bas›p insanlar› katlettiklerini söyle-
yip, o günleri anlat›rken tekrar yafl›yormufl gibi duygulanarak
gözyafllar›na hâkim olam›yordu. "Da¤lardaki veya uzaktaki
köyleri bas›p sadece Müslümanlar› öldürüyorlard›. Kad›nlara
tecavüz edip onlar› ya as›yor ya da yak›yorlard›. Ermeniler, ‹z-
di (Yezidi) ve gâvurlara (H›ristiyanlara) hiç dokunmuyordu.
Müslüman olsun da Kürt, Türk fark etmiyordu. Herkesi öldü-
rüyorlard›. Osmanl›’n›n köpekleri diye insanlara çeflitli haka-
retler yapt›ktan sonra katlediyorlard›. Ahlat ve civar›nda bu gi-
derek art›yordu."

Seher Bulut, sadece duyduklar›na ve o y›llarda anlat›lanla-
ra bakarak konuflmamakta, onun hayat›nda yer edinen ve biz-
zat tan›k oldu¤u katliamlar› anlatmaktayd›. ‹nsanlar›n Ermeni
çeteleri taraf›ndan nas›l yak›ld›¤›n› flöyle aç›kl›yor: "Köyün ad›-
n› hat›rlam›yorum. Zaten yabanc› oldu¤u için ad›n› bilmiyor-
dum da. Tatvan’a yak›n bir yerdi. Biz kaçarken bu olaya flahit
olmufltuk. Savafl oldu¤u için erkekler Sar›kam›fl’a ve baflka yer-
lere gitmifl ve dönmemifllerdi. Köyde güçlü erkek kalmam›flt›.
Köyü basan çeteciler talan ettikleri kad›nlar›, çocuklar› ve yafl-
l›lar› bir ah›ra doldurup yakm›fllard›. Baz›lar›n› da yanlar›na
alarak köyü terk etmifllerdi. Biz köye girdi¤imizde cesetler ko-
kuyordu. Irz›na geçilmifl ve öldürülmüfl kad›nlar vard›."

Seher Nine, Ermeni-Rus iflbirli¤ine Bitlis’in iflgali s›ras›nda
flahit olmufl. Rus askerleriyle Ermeni ‹ntikam Tugaylar›, 3 Mart
1916’da Bitlis’i iflgal ettiler. Bitlis’i savunan Piyade Yarbay Ali
Çetinkaya komutas›ndaki Türk birli¤i, say›ca üstün olan Rusla-
ra ve Ermenilere karfl› fazla dayanamaz. Seher Nine, Bitlis’e
Ruslardan önce Ermenilerin girdi¤ini söylüyor: "Ermenilerin
bafl›nda Antranik Pafla (Ermeni ‹ntikam Tugaylar›’n›n kurucusu)
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diye zalim bir Ermeni vard›. ‹nsanlar› bu öldürüyor, öldürtü-
yordu. Bitlisliler kaçarken de çocuklar› ve yafll›lar› geride b›-
rakm›flt›. Köprülerin alt›nda ölmüfl ve so¤uktan donmufl onlar-
ca Türk çocu¤u vard›. fiehir neredeyse Ermenilere b›rak›lm›flt›."

Osmanl›’n›n Ermenilerle ilgili olarak ald›¤› tehcir karar›n› flu
cümlelerle özetliyor. "Ermeniler köy yak›p inanlar› öldürünce
hükümet onlar› sürdü. Kaçarken de vuruyorlard›. Biz de vur-
duk. Bizim erler onlar gibi kad›nlara tecavüz edip öldürmedi.
Bizim askerimiz sadece silahl› olanlar› vuruyordu. Yollar ceset-
lerle doluydu. Her yer mahfler yeri gibiydi. Köylerini terk eden
insanlar ya yollarda ölüyor ya da açl›k çekiyorlard› Müslüman-
lar da Ermeniler de! Giderken Ermeni kad›n ve çocuklar› Os-
manl› askerleri korumaya çal›fl›rken, milisler de Türk askerle-
rine sald›r›yordu."

Seher Bulut, bu tarihlerde Ermenilerden kaçarken ayn› za-
manda orduya silah da tafl›yordu. Bunun için Diyarbak›r’a gi-
derken orada 1916 tarihinde Tu¤general rütbesiyle 16. Kolor-
du’nun Komutanl›¤›’n› yürüten Osmanl› generali Mustafa Ke-
mal’i görür. Onun idare etti¤i orduya silah tafl›d›m. Sonra biz,
Allah’›n yard›m›yla düflman› yendik."

Aslen Ahlatl› olan Seher Bulut, düflmanlar›n at›lmas›ndan
sonra evlenip çoluk çocuk sahibi olur. Cumhuriyet ilân edildi-
¤inde 40 yafl›ndad›r: "Ben Atatürk’ü gördüm. Savafla, sefalete
ve ac›ya flahit oldum. Bunlar bana yeter. Cumhuriyet ilân edil-
di¤inde çok fazla mutlu olmad›m. Vatan›n gâvurdan kurtulma-
s› benim için daha önemli. Allah bu millete zeval vermesin. Bi-
zi düflmanlardan korusun. Müslümanlar› Rabbim mahcup et-
mesin. fiimdi terör yapmak isteyenlerin dedeleri geçmiflte bu
vatan için savaflt›. Torunlar› niye kavga ediyor bilmiyorum.
Atatürk’le birlikte do¤uda savaflan Musa Bey bir Kürt’tü. Bizim-
le birlikte eline sopa ve tafl al›p düflman› kovalayanlar da
Kürt’tü. Ama flimdi herkes bunlar› unutmufl. Kardefllik yok,
Müslümanl›k yok. Ayn› dinden olanlar hiç kavga eder mi?" Ey
Seher Nine! Din kald› m›ki, kardefllik olsun.

Politikac› bürokrat ve ayd›nlar›n, acaba 122 yafl›ndaki Seher
nine kadar ak›llar› ve muhakeme yetileri var m›?
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Evet! Tart›fl›lmaz tarihsel gerçeklere ve atalar›na ihanet
eden baflta Orhan Pamuk olmak üzere, destekçileri Yaflar Ke-
mal, Çetin Altan, Asaf Savafl Akat, Faz›l Say, Adalet A¤ao¤-
lu,169 yazar ve sanatç›, nas›l bir dima¤a ve vicdana sahipler ki,
analar›m›za tecavüz eden, insanlar›m›z› ya katlederek ya da
hayvanlar gibi ah›rlara doldurarak yakan Ermenilere sahip ç›-
kabiliyor ve soyk›r›ma u¤rad›klar› gerekçesiyle kendi milletine
nankörlük ederek afla¤›layabiliyorlar. Yay›nlad›klar› bildiride:
"Orhan Pamuk’un yarg›lanmas› ve bu yarg›lanma s›ras›nda u¤-
rad›¤› sald›r›lar›, ülkemizin demokratikleflme sürecine bir mü-
dahale olarak görüyor ve endiflelerimizi dile getiriyoruz" diye-
biliyorlar. Unutmay›n ki onlar gibi Irak’taki ayd›nlar (?!) da de-
mokrasi ad›na ülkeyi parçalatt›lar ve tafl üstünde tafl b›rakt›r-
mayarak kar›lar›n›n ve k›zlar›n›n kar›nlar›n› Amerika ve ‹ngiliz
piçleriyle doldurttular. Osmanl› Devletini ya¤malatt›rarak top-
raklar›m›z› düflmana peflkefl çeken ‹ttihat ve Terakki masonla-
r›, nas›l y›k›lmam›z› ve I. Dünya Harbinde ma¤lup olmam›z›
sa¤lad›lar ise, günümüz ittihatç› mason ayd›nlar› da ülkemizi
yok etmeye çal›flmaktad›rlar. Geçmiflte Ermeni, Rum, S›rp ve
hain Türk masonlardan oluflan ‹ttihatç›lar, halk düflmanl›¤›, bö-
lücülük ve jurnalcilik yaparak bizi mahvettiler. Ayn› zihniyet
ne ac›d›r ki demokrasi ve ça¤dafllaflma flemsiyesi alt›nda de-
vam etmektedir.

Adana’da Ermeni ihtilâli oldu¤unda, Müslümanlar›n malla-
r›na, canlar›na, ›rzlar›na sald›ran Ermeniler; ‹ttihat ve Terakki-
nin seyirci kald›¤› hâdiselerde binlerce Müslüman Türkü öl-
dürdüler. Ancak halk›n bir araya gelmesiyle Ermeni isyan› bas-
t›r›ld›. Adana’ya vali tayin edilen ‹ttihat ve Terakki ileri gelen-
lerinden Cemâl Pafla, günümüzdekiler gibi Avrupal›lara flirin
görünmek için Ermenilerle birlikte hareket ederek, yüzlerce
Müslüman Türk evlad›n› as›p kesti. Sonuç ne oldu? ‹ttihat ve
Terakki ileri gelenlerinden Enver Pafla Türkistan’da, Talat Pafla
Berlin’de, Cemâl Pafla da Tiflis’te, Ermeniler taraf›ndan öldürül-
düler. ‹lahi adalet, ilahi ceza! Orhan Pamuk ve ona destek ve-
ren ayd›nlar (?), o günleri tekrar geri getirterek Ermenileri üze-
rimize sald›rtmay› amaçlamakta ve Bat› da al›nan ‘ermeni
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soyk›r›m›’ kararlar›n› hakl› ç›karmaya çal›flmaktad›rlar.
E¤er bölücülük, halk düflmanl›¤›, jurnalcilik ve hainlik de-

mokratikleflme gere¤i suç olmaktan ç›k›yorsa, yarg› sistemi
la¤vedilip mahkemeler kapat›lmal› ve t›pk› Danimarka’n›n tes-
lim oluflu gibi güzel vatan›m›z› Ermenilere terk etmeliyiz. Ger-
çekte kimdir bunlar? Maalesef bölücülük ve ihanet; ça¤dafll›k,
demokratikleflme, düflünce ve ifade özgürlü¤üyle özdefllefltiril-
di. Hazmedilemez olan ise, düflman saflar›nda yer alan bu ne
dü¤ü belirsiz ayd›nlar›n, halk›m›z›n teveccühüyle flan, flöhret,
itibar, sevgi, sayg› ve zenginli¤e kavuflmufl olmalar›d›r. ""SSeenn
ddee mmii BBrrüüttüüss??""

Ermeni soyk›r›m› iftiras›yla Türkiye’yi çökertmeye çal›flan
harici mihraklar›n baflar›l› olabilmeleri asla mümkün de¤ildir,
yeter ki dâhili hainler iflbirli¤i yapmas›nlar… Baflta Peflmerge-
ler olmak üzere Irak’ta ki hainler ABD ile ittifak etmeselerdi,
ABD Irak’a girebilir miydi? AP Türkiye Raportörü Camiel Eur-
lings baflkanl›¤›ndaki AP Heyeti, Orhan Pamuk’un yan› s›ra;
Murat Belge, Do¤an H›zlan, Oral Çal›fllar, Cengiz Çandar, Ya-
vuz Baydar ve Ali Bayramo¤lu ile fianar Yurdatapan ve Ferhat
Tunç gibi isimlerin kat›ld›¤› yeme¤in büyük gizlilik içinde ba-
s›na kapal› yap›lmas›, t›pk› masonlar gibi nas›l bir emel içinde
olduklar›n› ortaya koymaktad›r. Ancak Ermeniler gibi emelle-
rine ulaflamayacak, mutlaka müstahak olduklar› kaderi yaflaya-
caklard›r. Düflünüyorum da; Orhan Pamuk ve yandafllar›, aca-
ba Abdullah Cevdet’in Bat›dan getirtmek istedi¤i dam›zl›klar›n
f›flk›rtt›¤› ürünler olabilir mi?!? 

Art›k Türkiye’nin tanr›s›, devleti, dini, namusu, vatan›, kalbi
ve ruhu olan AB karfl›s›nda önemli olan hakl›l›¤›m›z de¤il, onun
emri, yarg›s› ve takdiridir. Ayr›ca, Koç Holding fieref Baflkan›
Rahmi Koç’un, Orhan Pamuk davas›n›n Türkiye’nin aleyhine ol-
du¤unu beyan etmesi, nas›l bir yarat›ksal akl›n ürünüdür? ABD,
‹ngiltere ve ‹srail’in katliamlar› ve ak›l almaz vahfletleri aleyhle-
rine olmuyor da, her Türk vatandafl› gibi Orhan Pamuk’un yar-
g›lanmas› m› Türkiye’yi zora sokuyor? Onlar için önemli olan
yegâne kutsal de¤er Haçl› AB ve maddi art›klar›d›r.

Osmanl›n›n parçalanmas›nda do¤rudan rol oynayan
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emperyalist haçl› ‹ngilizler, Ermenileri de Türklere karfl› k›flk›r-
tarak silahland›rm›fl ve her yerde kar›fl›kl›klar ç›kararak Türk-
leri katletmifllerdir. Bugün Irak’ta çocuklara iflkence yapan sa-
dist ‹ngilizlerin vahfli görüntüleri, geçmiflte de bizim bafl›m›za
gelmifl ve ayn› flekilde büyük haz duymufllard›. Ancak ne ac›-
d›r ki onlar› uygar dostlar›m›z, Müslümanlar› ise gerici terörist-
ler olarak afla¤›layabiliyoruz.

Hakl›l›¤› hiçbir zaman tart›fl›lmaz olan Türkiye’yi bat› karfl›-
s›nda cesaret ve kararl›l›kla savunamayan D›fliflleri Bakan› Ab-
dullah Gül, bir de hukuku ve yarg›y› hiçe say›p müdahale ede-
rek,"Orhan Pamuk yarg›lanmaz, merak etmeyin" ifadesiyle, ba-
t›l› bas›n mensuplar›n›, uluslararas› örgüt üyelerini ve parla-
menterlerini cesaretlendirerek mahkemelerimizi basarcas›na
bask› uygulamalar›na, Türk yarg›s›na, toplumuna ve ordusuna
en a¤›r hakaretlerde bulunmalar›na f›rsat vermifltir. ABD’nin
buyru¤uyla Ermeniler lehine düzenlenecek konferans› ihanet-
le özdefllefltiren Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in dik durufluna
Baflbakan Erdo¤an karfl› ç›karak, demokrasi ad›na mahkeme
karar›na ra¤men söz konusu yüzkaras› alçalt›c› konferans› ter-
tip ettirebilmifltir. Çünkü talimat ABD’dan gelmiflti. E¤er tarihi
tarihçilere b›rak›p ilâh edinilen paraya önem vermeseydiler,
vahflice öldürülen ve diri diri yak›lan Müslüman Türklerin, te-
cavüze u¤rayan analar›n, canl›-canl› çukurlara gömülen çocuk-
lar›n manevi hat›ralar›na h›yanet etmezlerdi.

Bat›’daki manfletler; "Gerçe¤i söyledi¤i için dava edildi...
Türkiye yarg›lan›yor… Türkiye için kara bir gündür… Dava
korkakl›k yüzünden ertelendi..." Sen neymiflsin be Orhan Pa-
muk? Sonuç ne oldu? Orhan Pamuk davas› AKP hükümetince
düflürüldü. Türkiye’deki yasalar haçl›lara çal›flm›yor mu? Onla-
r›n Türkiye halk›n› parçalamas›, sövüp saymas› da kanuni hiç-
bir karfl›l›k görmüyor mu? Acaba yasalar ve ceza, sadece Müs-
lüman halk için mi yürürlüktedir? Herhangi bir politikac›ya,
genarele, bürokrata veya ayd›na söylenecek aleyhte tek bir
söz veya yap›lacak hakl› bir elefltiri, yasalar›n ›fl›k h›z›yla çal›fl-
mas›na, çok büyük gürültülere ve bedel ödemelere neden
olmaktad›r. Zaten yetmifl milyonluk Türk milleti kimmifl ki
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alenen yap›lan darbe, hakaret, katliam, sald›r› veya haks›zl›k-
lar mevzubahis olsun. Adalet, Adalet, Adalet…

Bat› parlamentolar›nda "Ermeni Soyk›r›m›" ile ilgili aleyhi-
mize al›nan kararlarda ç›t ç›karmayan politikac›lar, TÜS‹AD’ç›-
lar, yazarlar ve sanatç›lar, maalesef hain Orhan Pamuk dava-
s›nda gürleyerek kendilerini siper edebilmifllerdir. Çocuklar›-
n›n ayd›nl›k ba¤›ms›z gelece¤i, yani bizler için canlar›n› feda
eden atalar›m›z›n hakl› ve onurlu mücadelelerine yap›lan bu
nankörlük, mutlaka bir gün karfl›l›k bulacakt›r.

Art›k buzlar çözüldü, da¤›lma bafllayarak ürkütücü süreç
sürat kazand›. Gazeteci komplocular, komedi veya roman ya-
zar› ütopistler ve bat› kültürünü empoze eden sanatç›lara biçi-
len de¤er yetmifl milyona bedel gösterilebiliyor, tart›fl›lmas› dâ-
hi mevzubahis olmayan hak dininiz, kültürünüz, namusunuz
ve vatan›n›z, onlarca pazarl›k çerçevesinde oyun ve alay ko-
nusu yap›larak haçl›lara peflkefl çekilebiliyorsa, art›k konufla-
cak bir fleyin olmad›¤›n› düflünüyorum. Sahip olunan de¤er,
ancak hak edilen kadard›r.

Unutmay›n›z ki, kendiniz için de¤il de yabanc›lar için yafla-
may› önemserseniz, politikac› ve ayd›nlar›n medeni ›rk kabul
etti¤i haçl› AB’nin tüm flart ve koflullar›na boyun e¤mesi misa-
li köleleflir, dolay›s›yla hem dinen hem ahlaken hem de mede-
niyetken elimine olmas› gibi güçsüz, onursuz, imans›z, erdem-
siz, güvensiz ve huzursuz ürkütücü bir esarete mecbur olursu-
nuz.

""SSiiyyaassii bbiirr zzaaffeerr,, iiflfllleerriinniizziinn iiyyii ggiittmmeessii,, hhaassttaall››¤¤››nn››zz››nn
ggeeççmmeessii,, uuzzaakkttaakkii bbiirr aarrkkaaddaaflfl››nn››zz››nn vveeyyaa sseevvddii¤¤iinniizziinn ggee--
rrii ddöönnmmeessii vveeyyaa ssoonn ddeerreeccee dd››flfl ddüünnyyaa iillee iillggiillii bbiirr oollaayy
mmoorraalliinniizzii ddüüzzeellttiirr vvee ssiizzii ggüüzzeell ggüünnlleerriinn bbeekklleeddii¤¤iinnii zzaann--
nneeddeerrssiinniizz.. BBuunnaa iinnaannmmaayy››nn,, aassllaa ööyyllee oollmmaazz.. SSiizzee kkeennddii--
nniizzddeenn bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr flfleeyy hhuuzzuurr vvee mmuuttlluulluukk ggeettiirreemmeezz..""
R.W.Emerson

"Kendin olman›n" ne demek oldu¤unu bilen bir politikac›
bürotrat veya bir ayd›n var m›?

Çeliflki ve tutars›zl›k içinde bocalayan, insan› insan, dini
din, toplumu toplum, vatan› vatan, devleti devlet yapan hayati
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temel de¤erleri hiçe say›p para u¤runa de¤iflerek baflkalafl›m
gösterenlere hiç kimse güvenmez, itibar etmez ve arkas›n› bi-
le dönmez. Çünkü o, paras› olan herkes taraf›ndan sat›n al›nan
materyal bir karfl›l›kt›r. Öyle ki, Türk politikac› ve ayd›nlar›n
AB’nin öne sürdü¤ü tüm flartlar› koflulsuz yerine getirerek tes-
ti baflar›yla geçtikleriyle övünmeleri, haçl› AB’nin flok geçire-
rek hayal k›r›kl›¤›na u¤ramalar›na, tan›d›klar› Türklerin nas›l
olup da dinlerinden, kültürlerinden, onurlar›ndan, tarihlerin-
den, vatanlar›ndan, namuslar›ndan ve ba¤›ms›zl›klar›ndan vaz-
geçebildikleri flaflk›nl›klar›n› gizleyememe itiraflar›na neden ol-
mufltur. Bu sebeple, ""VVuurruunn KKaahhppeeyyee"" misali bizleri horla-
makta, afla¤›lamakta, infaz etmekte, her türlü flantaj, tehdit, de-
netim ve bask›y› uygulamaktan çekinmemektedirler.

Tebrikler… K›sa zamanda efline az rastlanabilecek büyük
de¤iflim ve geliflmelerle Türkiye’yi baflar›yla tan›t›p y›ld›z›n›
parlatarak ayd›nl›¤a do¤ru h›zla ilerlettiniz, çocuklar›n›z›n ge-
lece¤ini teminat alt›na alarak kurtulufl için tek yol olan haçl›
AB’nin özlem ve sevgi dolu güvenli kuca¤›na teslim ettiniz…
Hiç merak etmeyin! Onun nas›l bir kucak oldu¤unu yak›nda
tadacaks›n›z. Unutulmamas› gereken ac› ve dehflet tecrübele-
rin belleklerden silinerek ac›mas›z düflmanlar›n dost edinilme-
si, flüphesiz yar›ndan sonra gelecek olan y›k›m›n kadersel sü-
recindendir. ‹nsano¤lu öyle hassas, unutkan, k›r›lgan ve irade-
siz sefil yarat›klard›r ki, görsel fiziki güçleri ne olursa olsun en
küçük bir olumsuzlukta panikleflerek kaç›fl›p döküntüye dönü-
flebilmektedirler. Varolmayacak ölümlü bir fiziki gelece¤e de-
¤il, ölümsüz olan ruhsal gelece¤e odakland›¤›n›zda kazanan
olursunuz.

Sahip oldu¤u dinden, medeniyetten ve kimlikten utanan
karmafl›k baya¤› insanlar›n kendilerini biçare güçlerin ve mar-
kalar›n ard›na gizleyerek kabul ettirebilme ve sayg› göstertebil-
me çabalar›, iflte onursuz bir yok oluflun cehennemsi temel
denklemindendir. U¤runa severek can verilen de¤erlerini tum-
turakl› koruyamayan, dimdik dikilip savaflamayan bir düflünce,
t›pk› fizikken tükenmifl bir kimsenin yakaland›¤› ölümcül bir
hastal›kla yata¤a düflmesi akabinde, görsel bir makyaj, fl›k ve
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pahal› bir k›yafet, dalkavuklar›n iltifatlar›yla ayakta durdurul-
maya çal›fl›lmas› gibidir.

Türkiye’nin ve ‹slâm’›n aleyhinde olmayan bir politikac›ya,
ifladam›na, yazar ve sanatç›ya, bat›n›n övgü ve destek sunabil-
mesi mümkün müdür? Peygamberimizin de buyurdu¤u gibi,
""KKiiflflii,, ddoossttuunnuunn ddiinnii üüzzeerriiddiirr.."" Dün ‹slâms›z lâik ve ba¤›m-
s›z bir Türkiye’yi himaye eden ünlü lâik ayd›nlar, bugün de-
mokrasi ad›na ihanet edebilmekte ve Türkiye’yi haçl›lara tes-
lim edebilmek için yo¤un bir müdafaaya giriflebilmektedirler.
Acaba kendilerinin baflaramad›¤›n› AB’nin baflarabilece¤ini mi
düflünmektedirler? Haçl› Bat›n›n f›rsat kollayan nas›l sinsi bir
düflman oldu¤u gerçe¤i tarihsel ve kadersel misyonu olup,
pragmac› ve çok materyalistçi iç mihraklar kullan›larak poziti-
vizmi oturtabilmek için ülkeleri y›karak yeniden infla ederler.

Haçl› bat›n›n tarih boyunca gaddarca ve ac›mas›zca flehirle-
ri, nüfuslar› ile birlikte yeryüzünden silerek, ‹slâm medeniyeti-
nin kutsal yerlerini ve kardefllik birlikteli¤ini y›km›fllar ve y›k-
maya devam etmektedirler. Tarih boyunca haçl› Avrupa, Do-
¤uya, içlerindeki en cani kiflileri göndermifl, her cinsten psiko-
patlar› ve marjinal kiflileri cömertçe finanse ederek, onlar›n y›-
k›c› enerjilerini ‹slâm dünyas›na do¤ru yönlendirmifllerdir. T›p-
k› Bush ve Blair gibi!. Kendilerince "flerefli flövalyeleri", Müslü-
manlar›n kararl› ve organize direniflleri ile karfl›laflarak, acele-
ce nas›l Avrupa’daki inlerine geri kaçm›fllarsa, mutlaka yar›n
da saklanacak bir "in" aray›fl›na gireceklerdir. Kaçmay› düflün-
dükleri gezegenlerde bile yaflayamayacaklard›r. Bat›n›n, Yahu-
di-H›ristiyan medeniyeti, her zaman sadece materyalist dinleri-
nin anlay›fllar›yla hareket edip, meselelerini s›rf dünya hayat›-
na göre çözmeye çal›flarak sürekli yenildiler. Bu temel yanl›fl-
ta hareket eden haçl› zihniyetli Türk politikac› ve ayd›nlar, vic-
danlar›nda tafl›mad›klar› inanç, iman ve cesaretten dolay› kö-
lesel bar›fl ve demokratikleflme ad›na hainli¤i ve ihaneti mefl-
ru sayarak, toplumlar›n› güçsüzlefltirdiler. Bat› dünyas›n›n ide-
ologlar› ve stratejistleri, yeni haçl› seferinin senaryosunu haya-
ta geçirerek, dini ve milli bütünlü¤e fitne sokup kardefli kardefle
vurdurarak parçalama misyonlar›n› sürdürmeye devam etmekte,
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ama bir türlü baflar›ya ulaflamamaktad›rlar. Halk›n kenetsel bü-
tünlü¤ü hiçbir ayr›l›kç› taraf›ndan afl›lamayaca¤› gibi, her bir
Müslüman‘›n binlerce haçl›ya bedel oldu¤u da kan›tlanm›flt›r.

Politikac›, ve bat›l› ayd›nlar›n do¤alar› gere¤i tek gayeleri,
kendilerince tanr›sal saltanatlar›n› devam ettirebilecek hilesel
argümanlar› kusursuz iflleyerek y›¤›n gördükleri seçmenlerini
ve okurlar›n› kanlar›n›n son damlas›na kadar kurutmakt›r. Afla-
¤›lay›c›, y›k›c› ve yok edici onursuz geliflmeler kendilerini hiç
ilgilendirmemekte, aksine müsebbipleri olarak zemin haz›rla-
maktad›rlar. Sonuçta faturay› her zamanki gibi Müslüman hal-
k›m›z ödemekte, onlar ise sarp ve sa¤lam kalelerinde kalmaya
devam ederek, ne mallar›n› ne de canlar›n› ortaya koymakta-
d›rlar. E¤er bir toplum, politik veya dini önderlerine para ya¤-
d›r›p saltanat içinde yaflat›yorsa, art›k onlardan hiçbir fedakâr-
l›k ve cesur ad›m beklenmemelidir. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed, yemekten aç kalkmay› ö¤ütlemifltir. ""TTookk kkööppeekktteenn
ffeennaa aavv bbeekklleenniirr.."" Cengiz Han.

Günümüzün en profesyonel flovmenleri politikac›lar ve ila-
hiyatç›lard›r, mesle¤ini icra edenler ise onlar›n yan›nda uvertür
kalmaktad›r. Bu ba¤lamda somut örneklerden ikisine de¤ine-
ce¤im.

Rasmussen gibi az›l› bir ‹slâm düflman›na Allah’›n yüce kita-
b› Kur’an hediye ederek aya¤a düflüren AKP Bitlis milletvekili
Vahit Kiler, flovuyla magazin gündemini renklendirerek AKP’ce
olay›n ciddiyeti perdelenmeye çal›fl›lm›flt›r. H›ristiyanlar›n
Kur’an’da ad› geçen Peygamber Hz. ‹sa’ya de¤il, o¤ul tanr›
isa’ya inanarak tap›nd›klar›n› dahi araflt›r›p ö¤renememifl cühe-
lâ milletvekili, asl›nda Rasmussen’e Risale-i Nur ya da Fetullah
Gülen’in f›kh›n› postalamal›yd›. Oysa Kur’an’›, dokunmas› dahi
vahyen yasak amans›z bir kâfire gönderece¤ine, flovlar›ndan
vakit ay›r›p kendi okusayd›, zillet içinde yapt›¤› politikaya son
verirdi. E¤er Furkan. 44. ayete haiz olanlardan de¤ilse. ""OOnnaa
((KKuurr’’aann’’aa)) aannccaakk tteemmiizzlleenneennlleerr ddookkuunnaabbiilliirr.."" Vak›a. 79

DYP Genel Baflkan› Mehmet A¤ar, "Sen niye Hakkâri’ye git-
miyorsun" diyen Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a, "Yüre¤in
varsa Kandil Da¤›’na gidelim" cevab›nda bulunmufltu. A¤ar,
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Antalya SSK Kavfla¤›nda partisince düzenlenen mitingde bafl-
bakan Erdo¤an’a seslenerek: "Gencecik çocuklar vurulup ölür-
ken Arap fleyhleri ile pazarl›k yapt›¤›n› söylüyorsun. Oralarda
o zaman olman laz›md›. Hakkâri'ye gitmeyi cesaret zanneden
Baflbakan'a sesleniyorum. Hakkâri, fiemdinli kesmez, yüre¤in
varsa hep beraber Kandil Da¤›'na gidelim." Kendi vatan top-
raklar›nda gezinmeyi bir yi¤itlik addedebilecek kadar acizlik
içinde cesaret gösterisi yapanlar›n flovlar›, politikac› gerçe¤ini
gözler önüne sermektedir. Acaba Mehmet A¤ar’a seçmenleri
flu soruyu sormuyorlar m›: Gencecik çocuklar Do¤u’da vuru-
lup öldürülürken, hadi Erdo¤an’da Arap fleyhleri ile pazarl›k
yaparken, kendi ne yap›yordu? Medyadan izledi¤imiz kadar›y-
la kat›ld›¤› konserlerde ‘vur patlas›n çal oynas›n’ keyfiyle sar-
hofl olana dek kafa çekip flark›c›lara övgüler ya¤d›rm›yor muy-
du? Neden ifade etti¤i o genç çocuklar›n yan›nda yer alm›yor-
du? CIA ajanlar›n›n bile cirit att›¤› Kandil Da¤’›na, neden A¤ar
ve kurmaylar› gitmekten korkarak o çocuklar dedi¤i vatan ev-
latlar›n› yaln›z b›rak›yorlard›? E¤er Erdo¤an’›n ifltirakiyle cesa-
ret kazanacak ise, neden AKP’ye iltihak etmiyordu? Cesetleri
ve gözyafllar›n› istismar ederek dökülen kanlardan nemalan-
maya çal›flanlar›n flovlar›, ciddi biçimde önemsenmeli ve sor-
gulanmal›d›r. ‹flte ülkemizin beklenen kurtar›c›lar›!

Sürekli birbirlerinin ahlâkd›fl› gayrimeflru fiiliyatlar›n› göze-
terek gerekli çözümleri üretmeyip samimi bir mücadele içinde
bulunmayanlar›n a¤›z dalafllar›, sadece ç›karc› benliklerini ikti-
dara tafl›yarak sömürü nöbetinin kendilerine devri içindir. Her
biri, birbirlerinin pisliklerini kamuoyundan saklamakta, bir jo-
ker mant›¤›yla flantaj olarak kullanmaktad›rlar. Haks›z ve gayr-
i meflru kazanç ve yolsuzluklar›n› meclisteki oylamalarla nas›l
aklad›klar›n› unuttunuz mu? Özellikle Mesut Y›lmaz ve Tansu
Çiller gibi. Mesut Y›lmaz ve ANAP’l›lar›n Yüce Divan’da yarg›-
lanlamalar› ne hikmetse zamanafl›m› gerekçe gösterilerek be-
raate do¤ru bir gidiflat sergilemektedir. Ya Halk?!?

Halka karfl› her ne kadar rakip ve uzlaflmaz görüntüsü ver-
seler de, aç›klar›ndan dolay› kapal› kap›lar ard›nda yekvücut
hareket emekte ve menfaatleri do¤rultusunda pazarl›k yaparak
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mutabakat sa¤layabilmektedirler. Bazen h›rslar›na gem vura-
may›p deflifreye yeltenmeleri k›sa süreli kavgalara meydan
vermekte, bir müddet sonra olumsuzluklar› unutturacak mutlu
birliktelikler sergilemektedirler. Her koflulda vazgeçemedikleri
ana hedefleri, halk›n gerçekleri ö¤renmesine f›rsat vermemek,
kol k›r›l›r yen içinde kal›r mant›¤›yla pisliklerini örtmektir. Ak-
si takdirde topyekûn silinip süpürüleceklerini çok iyi bilmek-
tedirler.

Aç›k veya gizli adi ve politik suçlulara tan›nan haklar, gös-
terilen iltimaslar, kay›rmalar, aflar, ceza düflürücü düzenleme-
ler, la¤vedilen veya uygulanmayan yasalar, hak ve adaleti çö-
kertmekte, vicdanlardaki yaray› kangrene dönüfltürmektedir.
fiöhretlilerin, vekillerin ve rütbelilerin dokunulmazl›¤›, s›radan
insanlar›n a¤›rlaflt›r›lm›fl en a¤›r cezaya mahkûm edilmeleri,
hukukun hayret verici kriterleridir. Önemli olan kanunlar›n ak-
lamas› veya suçlamas› de¤il, vicdanlar›n beraat ettirmesi veya
cezaland›rmas›d›r. Suçlunun muhatab› devlet de¤il, do¤rudan
toplumsal vicdan olmal›d›r. Onun için hiçbir devlet, toplumsal
vicdan› göz ard› etmemeli ve ma¤durun r›zas› olmadan suçlu-
yu asla affetmemelidir. Vahiysiz devlet, vicdans›z adaleti do¤u-
rur. Her ne düflünce, inanç ve ›rktan olunursa olunsun iyi ve-
ya kötünün, do¤ru veya yanl›fl›n vicdanlardaki çalkant›s› hiç
de¤iflmemekte, masum ve suçlular›n yasalarca tasnifi ikna et-
memektedir. Saflar› ay›rmayarak muhatab›na gerekli yapt›r›m›
uygulamayan devletler y›k›lmaya mahkûmdurlar. Hilenin, ya-
lan›n ve ay›r›m›n egemen oldu¤u bir düzende terazisel bir hak
ve adalet beklenmemeli, dürüst bir yap›dan ve vicdandan bah-
sedilmemelidir. ""KKööttüüllüükklleerriinn iillkkii vvee eenn bbüüyyüü¤¤üü,, hhaakkss››zzll››kk--
llaarr››nn cceezzaass››zz kkaallmmaass››dd››rr.."" Platon.

Bir aile ile bir devleti yönetmenin aras›nda büyük bir fark
olmad›¤›ndan, cesur ve kararl› her aile reisi kolayca devlet yö-
netebilir. Dejenere olmam›fl halk›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u
da böylesi bir yüre¤e, inanca ve akla sahip oldu¤undan, ken-
dilerini hem içeride hem de d›flar›da rezil eden bencil, bece-
riksiz, ç›karc› ve korkak politikac›lar› derhal defedip do¤rudan
yerlerine geçebilmeli, devletin despot kurum ve kurulufllar›na da
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hükmedebilmelidir. Onun için "hiçleri" tanr›sallaflt›rarak lider-
tanr› yapacaklar›na, önce yarat›c›lar›na sonra kendilerine güve-
nerek lider-kul olabilmelidirler. Yoksa itilip kak›larak zillet
içinde yaflamaya ve sömürülmeye devam eder, dolay›s›yla fli-
kâyetleriyle bafl bafla kalarak karfl›laflt›klar› sonucu hak eder-
ler. Seçilen vekillerin as›llar›ndan hiçbir üstünlü¤ü ve ayr›cal›-
¤› olmad›¤› gibi, bilakis hizmetkârd›rlar. Ancak parlamento ve
hükümetler, sistemin totaliter ve burjuvazi kapitalist düzene-
¤inden dolay› sahip olduklar› inan›lmaz imtiyazlarla her türlü
sosyal haklara ve dolayl› ayr›cal›klara kavuflabilmekte, çok
yüksek kazançlar elde edebilmekte, dokunulmaz olabilmekte,
lüks ve konfor içinde yaflayabilmekte, kendilerine ve yak›nla-
r›na müstesna rantlar sa¤layabilmekte, tanr› misali özel ve ay-
r›cal›kl› (V‹P) statüsünde itibar görebilmekte, patronlar› olan
halka secde ettirircesine boyun e¤direbilmektedirler. Oysa on-
lar, halk›n, kendilerine hizmet ettirebilme maksad›yla seçti¤i
vekiller de¤il midir? Ne var ki burjuvazimin imtiyaz getiren s›-
n›f›n› ortadan kald›rmak yerine, daha da geniflleterek yasalar
ç›karan meclis, soylular s›n›f›na milletvekili çocuklar›n›, bele-
diye baflkanlar›n› ve ileri gelen bürokratlar› da ilave ederek,
yeflil ve k›rm›z› pasaportlar› ço¤altm›fllard›r. Halk kim ki, bir
milletvekili çocu¤u, belediye baflkan› veya bir bürokrat kadar
de¤eri olsun. Oyunu versin ve bir daha a¤z›n› açmamak üze-
re geçip yerine otursun.

Özgürlük ve demokrasi hilesiyle hizmetçi vekilin ve kimi
bürokratlar›n derebeyi olabildi¤i bir düzende insanlar öyle sö-
mürülmektedir ki, görevleri süresince milli servetleri menfaat-
leri lehine kullanarak kalk›nmalar› yetmiyormufl gibi, bir-kaç
y›ll›k saltanatlar› akabinde emekli dâhi olup ömür boyu yük-
sek bir maafla hak kazanabiliyorlar. Evrak üzerinde egemen-
patron, fiiliyatta iflçi-köle olan halk ise, posas› ç›kana kadar ça-
l›flt›r›l›yor, ald›¤› emekli maafl› ve hiçbir yapt›r›m› olmayan sos-
yal güvencesiyle sürünmeye devam ediyor. Hani, eflit paylafl›l-
mas› gereken ç›karlar? Muhakeme edebilen her akl›n anlayabi-
lece¤i böylesi korkunç bir gerçek karfl›s›nda; neden insanlar
kendi ç›karlar›n› de¤il de sürüngenleri gözetiyorlar? Böyle bir

208



düzende kendilerini seçerek efendi olmak varken, baflkalar›n›
seçerek köleleflmek nas›l bir mant›¤›n ürünüdür? Acaba vekil
tayin ettikleri bir k›s›m politikac›n›n ve yazar›n ifade etti¤i gi-
bi, mazoflist, aptal veya beceriksiz olmalar›ndan m›, yoksa se-
çim yapabilecek bir iradeleri bulunmamalar›ndan m›? Bu bir
kader mi, yoksa özgür veya cüz’i iradenin mazoflist bir tercihi
mi?!? 

TBMM’de bulunan 550 elçisel vekilin, tanr›sal liderlerinin
benliksel emirlerine itaat ederek el-kol hareketleri yapmaktan,
haks›zl›klar›n› savunmaktan, bürokratik oligarflinin hizmetinde
bulunmaktan ve kendi avantalar› peflinde koflmaktan öte ne
yapt›klar›n› bir bilen var m›? Öyleyse yoksul ve fakir halk›m›z
sürünerek dilenirken, milli gelirlerini onlara sunabilen yasala-
r›n adaletinden bahsedilebilinir mi? Böylesi korkunç bir hak-
s›zl›¤›n nas›l ak›lc› bir gerekçesi olabilir? Ya, vekil say›s› max.
50’ye düflürülerek vekil maafl› da asgari ücrete indirilmeli, ya
vekil say›s› aile reisi oran›nda artt›r›larak milletçe bu deryadan
eflit oranda yararlanmal›, ya da vekillik müessesesi ortadan
kald›r›l›p bütçesi hazineye irat kaydedilerek aç ve yoksullar
doyurulmal›d›r. On-on befl kiflinin bir gözlü derme-çatma ba-
r›naklarda çöpten toplama ekmeklerle yaflad›¤›, so¤uktan titre-
yen narin bedenlerini nefesleriyle ›s›tmaya çal›flt›klar› bir ülke-
de, ne bir cumhurbaflkan›n›n, ne bir baflbakan›n, ne bir baka-
n›n ne bir milletvekilinin ne de bir devlet görevlisinin lüks ve
saltanat içinde yaflam sürmeye haklar› olamaz. Çünkü onlar
özel de¤il, tüzel kiflili¤e sahiptirler.

Gerçekte Müslüman halk›m›z, yediden yetmifle kadar öyle
imanl› ve yüce gönüllüdürler ki, Kütahya’da, Ramazan ay›nda
çöplerden toplad›¤› kirli ve kuru at›klarla iftar›n› yapan bir ço-
cu¤un cebindeki 2 YTL.nin 1 YTL.sini Pakistan depreminden
zarar görenlere göndermesi, özümüzde var olan asaleti kan›t-
lamaktad›r. Her ne kadar politikac›lar, bürokratlar patronlar ve
ayd›nlarca yozlaflt›r›l›p materyalist yap›lmaya çal›fl›lsak da, içi-
mizdeki o imansal cevheri söküp atmay› baflaramamaktad›rlar
ve baflaramayacaklard›r da! Kameralar önünde verilen pozlarla
yap›lan artistik yard›mlar, ramazan ay›nda yoksul evler ziyaret
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edilerek çektirilen foto¤raflar, o erdemli fakir çocu¤un 1
YTL’sinin zerresi olamaz. fiahsen ben de o çocu¤un t›rna¤› ola-
mam. Birinde pazarl›k, di¤erinde samimiyet vard›r. Özellikle
politikac›lar›n ç›kar iliflkilerini dostlukla özdefllefltirmeleri, her
fleyde oldu¤u gibi dostlu¤un da anlam›n› bilmemelerindendir.
""‹‹yyii ddoossttlluukkllaarr,, hheessaappss››zz kkuurruulluurr.."" Balzac.

Hayat›n her safhas›nda vazgeçilmez dinin olmazsa olmaz
olan bereket ve rahmeti, "zekât" inanc›yla söz konusu milyon-
larca yoksulun ihtiyaçlar›n› gidermekte, dolay›s›yla meydana
gelebilecek isyansal kaosun önüne geçmektedir. Oysa "Devle-
tin, ekonomik düzenini k›smen de olsa dini esaslara göre fle-
killendiremeyece¤i" hükmü, e¤er halk taraf›ndan ciddiye al›n-
sayd›, on binlerce iflsiz ve bar›naks›z aç ve yoksul nas›l doya-
bilecek ve temel ihtiyaçlar nas›l karfl›lanabilecekti? fiükürler ol-
sun ki din ba¤›, toplumun iç dinamiklerini alevlendirmekte,
pragmac› düzene, materyalistçi politikac›lara ve bölücü ayd›n-
lara ra¤men, kardeflli¤i, birlik ve beraberli¤i muhafaza ve mü-
dafaa edebilmektedir.

Yarat›c›n›n karfl›s›nda aciz bir kul olan Mehmet Ali fiado¤-
lu, dün oldu¤u gibi bugünde, yar›nda kendinin vekili olmaya
devam edecek, despot f›rsatç›lara zerre kadar hak tan›maya-
cak, haks›zl›k karfl›s›nda susarak asla dilsiz bir fleytan olmaya-
cak ve önüne sunulan maddi pahalara aldan›p iman›n› ve onu-
runu etiketlendirerek inflallah satmayacakt›r. De¤il hapsedil-
mek, öldürülecek veya idam edilecek olsa dahi! Bir saniye
sonras› meçhul olan hayatta kimin ne yaflam garantisi var ki,
susarak ve mücadeleden kaçarak onun olsun.

Seçim meydanlarda adaylar›n büründükleri tanr›sal kimlik-
leriyle nas›l gürleyeceklerini bir seyredin. Sinema, televizyon
ve tiyatrolarda dahi efline rastlayamayaca¤›n›z flovlar› izleyin!
Bak›n ki hiç bitmeyen felâketsel yalan›n, sömürünün, sahte-
kârl›¤›n ve aldatman›n renk ve çeflitlerini ibretle takip edin.
Ö¤renmeyin gözlemleyin, gülümsemeyin ac›y›n, alk›fllamay›n
ö¤üt verin, kanmay›n sorgulay›n, savunmay›n yerin, destekle-
meyin reddedin, kucaklamay›n uzaklafl›n, aksi takdirde çelik
gibi sert olan iman›n›z› ve cesaretinizi eritirsiniz. Sizler, onlar›n
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karfl›s›na saf ve masumane bir vatandafl kimli¤iyle ç›karken,
onlar ise önyarg›l› tanr›sal kimlikleriyle hitap etmekte, profes-
yonel imaj meyk›rlar›, fleytani dan›flmanlar› ve coflturan dalka-
vuk cazg›rlar›yla her türlü görkemli flovlar›n› ve pullu yalanla-
r›n› sürdürürler.

‹nanç veya fikrine sayg› duydu¤unuz kimileri, iflbirli¤i için-
de olduklar› partileri desteklemeniz için dinsel veya bilimsel
sahte sözlerle sizleri etkilemeye çal›flacak, kimileri ihanetten
öte hiçbir baflar› elde edememelerine karfl›n bir türlü tadama-
d›¤›n›z hayali nimetlerden bahsetmeye devam edecek, kimile-
ri hükümet f›rsatlar›n› rüflvet kullan›p abart›sal efektlerle kese-
nin a¤z›n› açacak ve baflaramad›¤› özgürlükler, huzur, güven,
adalet, afl, ifl ve bar›nak yalanlar›n› s›ralayacak, kimileri ne geç-
miflte ne de gelecekte yapamad›klar› ve yapamayacaklar› tan-
r›sal vaatleri düzerek umutlar›n›z› vakumlayacak, oylar›n›zla
destekleyip saltanat koltuklar›na oturttu¤unuz andan itibaren
her zamanki gibi sizlerin de¤il, düflman›n›z olan haçl› bat›n›n,
sizlere hakaret eden ayd›nlar›n, bürokratik diktatörlerin ve ser-
maye gruplar›n›n sözcülü¤ünü yapacaklar. Acaba elde edecek-
leri maddi ve manevi kazan›mlar› sizinle paylaflarak kendileri-
nin yaflam lükslerine, ayr›cal›klar›na, VIP’lere, seyahatlere, özel
sekreter, dan›flman, koruma, floför ve konforlu ofislere, sa¤l›k
hizmetlerine, davetlere ve daha nice imkânlara kavuflturacak-
lar m›? Öyleyse onlar› vekil tayin etmektense, neden kendi ve-
kiliniz olmuyor ve hakk›n›z olan koltu¤a bizzat oturmuyorsu-
nuz? Siz onlar› de¤il, onlar sizi seçsinler. Sizden üstün olan ta-
raflar› sadece çok iyi yalan söylemeleri ve mükemmel entrika
çevirmeleridir.

Allah’›n üzerine yemin ederim ki, söz konusu düzen ad›na
kullanaca¤›m tek bir oy, çok sevdi¤im rahmetli babam›n diril-
mesine neden olabilecek bir mucizeyi gerçeklefltirecek olsa
dâhi, "vallahi-billahi" yine de kullanmam. Çünkü o dirilifl bir
hay›r de¤il, mutlaka fler olacakt›r. Vahyi reddeden bir rejim,
"Allah ad›" an›lmaks›z›n kesilen hayvan›n haram etine benzer.
Onu yemek ne kadar büyük bir günahsa, rejimi meflrulaflt›ran
herhangi bir partiye oy vermemde o kadar büyük bir günaht›r.
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Her ne görüfle sahip olursan›z olun, ruhsuz bir bedenin, yani
enerjisiz bir yaflam›n var olamayaca¤› gerçe¤ini inkâr edemez-
siniz. Bu gerçe¤i hiçbir hayalî fikir ve bilimsel teoriyle de ört-
bas edemezsiniz. Çeflitli kozmetik hilelere baflvurarak yaflam›n
gerçeklerini saklayamazs›n›z. Gerçe¤in gerçek, yalan›n da ya-
lan olmas› gibi, Yarat›c› yarat›c›d›r, yarat›k da yarat›kt›r. Vahye
olan iman ve inanc› reddedip benli¤i üstün k›lan rejim ve ona
ba¤l› faaliyet gösteren partiler, bugüne kadar hak ve adaletli
bir siyaseti de¤il, her türlü yalan ve aldatmay› meflrulaflt›ran
burjuvazisi bir politikayla toplumlar› idare ettiler. Dünyan›n
her yerinde bu böyledir. Hep öyle oldu ve gelen gideni aratt›.
Kötünün iyisi diyerek sürekli kaybedenlerden olduk.

Geçmiflinizi ne kadar arkan›zda b›rakmaya çal›fl›rsan›z çal›-
fl›n, geçmifl sizi asla b›rakmaz. Onun için tarih tekerrürden iba-
rettir. Politikac›y› ve liderleri yetifltiren halkt›r. Halk›n yozlafla-
rak her fleyi paradan ve markasal gösteriflten ibaret görmesi,
onursuz, korkak bir kölesel yaflam› mecbur etmifltir. Karmafl›k
düflünce ve duygulara sahip e¤itimli riyakâr laf ebeleri, zafere
odaklanm›fl halklar› ad›na mutlaka liderlikten uzaklaflt›r›lmal›-
d›rlar. Yükü halka, ganimeti devlete paylaflt›ran bir düzende,
kalk›nman›n, baflar›n›n ve zaferin hayali bile mümkün olamaz.
Çünkü ölümüne bir birlik ve beraberlik yoktur. Köleler gibi ya-
flamaktan birbirlerimizin gözüne dahi bakamamakta, art›klar›
onur telakki etmekteyiz. Hatay› fiyasko, hileyi baflar›yla özdefl-
lefltirdik. Hâlbuki tanr›sal benliklerimizi tutsak edip, hata yap-
man›n hile yapmaktan çok daha izzetli bir erdemlik oldu¤unu
anlayabilseydik, d›fllanan, horlanan, dilenen tutsaklar de¤il,
sayg› duyulan, adalet da¤›tan, güvenilir kulsal efendiler olabi-
lirdik. Her fleye flahit oldu¤umuz, birço¤unu bildi¤imiz halde,
neden gere¤ini yapam›yor ve yarat›klar› tanr›sallaflt›r›yoruz?
Demek ki insano¤lu, muhakeme ederek diledi¤i seçimi yapa-
bilecek herhangi bir iradeye sahip de¤ildir. Kadersel f›trat› ge-
re¤i mutlaka iyi veya kötü bir saf›n üyesi olmak zorunda olan
insan, söze ve gösteriye de¤il, eyleme ve sonuca odaklanma-
l›d›r.

Bütün bu gerçeklere ra¤men aldat›lmaya, afla¤›lanmaya,
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sömürülmeye ve kötülüklere son veremedi¤inizden, sahiplen-
di¤iniz olumsuzluklar› gideremedi¤inizden dolay› sak›n ha ha-
y›flanarak isyan etmeyin. Çünkü hepsi kaderseldir. E¤er yapa-
bilirseniz, sürekli tövbe edip ayn› hatalar› tekrarlamamaya ve
Allah’tan baflka hiç kimseye inanmamaya ve güvenmemeye
çal›fl›n. Siz, kendinizin sahibi de¤ilsiniz, kim taraf›ndan yarat›l-
m›flsan›z O’nun bir kulusunuz. Aksi takdirde ak›l almaz h›ya-
netsel yok edici bu geliflmelere; muhakeme edebilen hiçbir
akl›n ve hissedebilen hiçbir duygunun r›za gösterebilmesi,
haks›z ve adaletsizliklere karfl› sessiz kalabilmesi mümkün ol-
maz ve çapulcular da tabulaflt›r›lmazd›.

""HHeellââkk eettttii¤¤iimmiizz bbiirr bbeellddeeyyee,, aarrtt››kk ((iiyyii ddaavvrraann››flfl vvee
mmaakkbbuull ççaabbaa)) hhaarraammdd››rr;; ççüünnkküü oonnllaarr tteekkrraarr ((ttöövvbbeeyyee))
ddöönnmmeezzlleerr.."" Enbiya. 95

fiu mutlakt›r ki helâk edilenlerden olup olmad›¤›m›z tama-
men önyarg›yla orant›l›d›r. Gerçek bir güç ve ba¤›ms›z bir ege-
menlik, ancak ona lây›k olmakla mümkündür.. Tekbir kuralla
de¤il Türkiye, tüm dünya kurtulabilir. Oda nedir diye sorarsa-
n›z, flüphesiz Yarat›c›’ ya itaattir. Çünkü sen bir yarat›ks›n...
Ama nas›l?!? Hayata ihanet eden dünyay› asla anlayamaz.
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Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilal!
Kahraman ›rk›ma bir gül... ne bu fliddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal.
Hakk›d›r, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m;
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!
Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m.
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taflar›m.

Garb›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar.
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,
'Medeniyyet!' dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

Arkadafl, yurduma alçaklar› u¤ratma sak›n;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk'›n,
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.
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Bast›¤›n yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tan›!
Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehid o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›.
Verme, dünyâlar› alsan da bu cennet vatan›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?
fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ!
Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hudâ,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ilahî, fludur ancak emeli:
De¤mesin ma' bedimin gö¤süne na-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki flehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tafl›m.
Her cerîhamdan, ‹lâhi, boflan›p kanl› yafl›m,
F›flk›r›r rûh-› mücerred gibi yerden na'fl›m;
O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m!

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl!
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl;
Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet,
Hakk›d›r, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
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