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ÖNSÖZ
“İNSAN”LIK SINAVI VE İNANCA SAYGI
Tehlikeli ve acil sorunlarını ve bunların gerçek sorumlularını unutan veya unutturulan
toplumlar, suni sıkıntılar ve sahte düşmanlarla oyalanır hale getirilir. Bugün küresel senaryoların
yöresel figüranlığını yapan kalabalıklar, medya sihirbazının büyülemesi altında, uzaktan
kumandalı robotlara çevrilmiştir. Kendi beynini ve bilincini kullanamayan, yani öz benliğinden
uzaklaştırılan ve bu yüzden “sağ”da ve “sol”da bulunduğunu sanan insanlar, başkalarının
biçtiği rol gereği, kısır kavgalarını sürdürüp birbirlerini bitirirken, toplumların ortak beyni olan,
tarih şuuru da giderek çürümekte ve millet bağı çözülmektedir. İşte Türkiye’deki türban kavgası
ve yani bir suni ileri-gerici kutuplaşması da bu kör dövüşün son örneğidir. Bütün bu sıkıntı ve
sarsıntıların milli bir felakete dönüşmesini önlemenin en kesin ve en etkin yöntemi ise; farklı
seviye ve statülerde lider, başkan ve komutan konumunda olanların, piyonluk prangalarından
kurtulup tekrar ve derhal aslına dönmeleridir. Yani insanlığımızı yeniden keşfetmektir.
Çünkü İnsan, Beytullah’tan kıymetlidir. İnsan, Kur’an’dan önemlidir; Kur’an Allah’ın vahyi,
insan Allah’ın halifesidir. İnsan, İslam’a değil; İslam insana hizmet için gönderilmiştir. İnsan haklarına
saygı duymayan ve hele inanç ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan ve yok saymaya kalkışanlar,
insanlıktan istifa etmiştir. Böyleleri nasipsiz ve nesepsiz kimselerdir.

Peki, ya insan nedir; “İnsan”lık mertebesi nasıl elde edilir?!..
Evet; sultanlık, başbakanlık, kaymakamlık kolay, ama insan olmak zor iştir… Kahramanlık,
kabadayılık, dillere destanlık kolay, ama insanlığa zor erişilir… Kaşif olmak, alim olmak, tarih olmak
kolay, ama insanlık çok çetindir!.. İnsanlık, çok özel yemeklerle, mükemmel becerilerle ve güzel
giysilerle alakalı değildir.. Çünkü öküz daha çok yer, eşek daha çok çalışır, samur daha güzel giyinir,
arı daha beceriklidir, bal üretir. Kelebek böceği ipek örmektedir, inek saf ve şifalı süt vermektedir.
İnsanlık; kendini bilmektir, Rabbini bilmektir, haddini bilmektir… İnsanlık zalime tepki, mazluma
sahipliktir. İnsanlık; hakkı gözetmek, helali istemektir. İnsanlık sevgidir, şefkat ve adalettir. Gördüğü
kardeşini sevmeyen ve onun kişisel haklarına saygı göstermeyen bir insan, hiç görmediği Rabbini
sevmek iddiasında samimi değildir. Bunun gibi Yüce Yaratıcısını hiç merak etmeyen, O’na meyil ve
muhabbet göstermeyen, hatta inkâra yeltenen nasipsiz ve edepsiz bir kimsenin, yaratılanları seviyor
ve sahipleniyor görünmesi de sahtedir ve sadece yaldızlı kılıflar altına gizlenmiş bir çıkar hesabı ve
hevesidir.

İnkârcıların tamamı, ruhen; akletmeyen hayvanlar gibidir. Ne var ki, bazısı
yırtıcı ve tehlikeli, bazısı yararlı ve evcildir. Ama dikkat edin, bazen evcillerin
kudurması, canavarlardan daha tehlikeli olabilir. Ancak asla unutmayalım ki,
hukuken insan olan herkesin, her türlü hak ve hürriyeti saygıdeğerdir. Televizyon
yapana hayranlık duyup, kendi gözünü yaratanı hiç hatırlamayanlar. Bilgisayarı
çıkarana şaşkınlıkla şükranlık duyup, kendi beynini ve zihnini yaratanı hiç
tanımayanlar… Telefonu icat edenlere saygınlık duyup, kendi kulağını yaratanı
inkâra ve Rabbine isyana kalkışanlar için Kur’an’ın: “Onlar hayvanlardan aşağıdır!”
buyurması hakikatin ta kendisidir. Ve hele bunlar içinde şeytanlaşmış tipler ve insan
suretli iblisler vardır ki; cin şeytanları bir “euzü besmele” ile kaçarken, bunlardan
kurtulmak için ancak yüzlerine tükürmek gerekir. Enaniyet (Benlik, bencillik ve
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birincilik) şirkinin putu; insanın nefsi, mabedi ve Kâbe’si ise, kendi bedenidir.
Kendi nefis putuna tapanların en tehlikelisi ise münafıklardır ki, İbni Selül gibi, ölümünden sonra bile
tabileri olan gafilleri yönlendirmek ve etkilemek peşindedir... Bu baş münafık’ın, can çekişirken oğluna;
“Resulüllah seni çok sever. Ne olur, rica et de, mübarek cübbesini, cenazemin üzerine örtsün ki,
şefaatine erişeyim” sözleri bile samimiyetsiz ve art niyetlidir. Münafık kendisinin ilim ve amelinden, kendi
şeref ve şöhretinden bahsedilsin ister. Ama mü’min, Rabbinin hikmetli işlerinden ve O’nun izzet ve
azametinden bahsedilmesini sevmektedir. Azazil, Cenabı Hakkın, Hz. Adem’in suretinde tezahür ve tecelli
eylemesi ve O’nun diliyle söylemesi yüzünden haset edip, İblisliğe yönelmiştir.
İslam’ın esası Kur’an’a tam teslimiyet ve Allah’a güvenmektir. Bir gemide veya trende uyuyan
insan, nasıl hiç gayret ve zahmet çekmeden bile yol alıyorsa, Nuh’un vapuruna binenler, yerinde
oturup kurtulduğu halde, diğerleri bin türlü eziyetle dağlara tırmansa ve dalgalara kulaç atsa da
boğuluyorsa, bunun gibi; Selamet Gemisine ve Hakka teslimiyet güvencesine girenler de, takdiri
ilahiye itiraz ve isyandan sakınıp, itaat ve itimat ettikçe, menzili maksuda yetişecektir.
Allah erlerini ve dava önderlerini, nefsi çıkarları ve makam arzuları için sevenlerin muhabbeti, aslında
rezalet ve şehvettir. Ama dinin ve ahiretin hatırına sahiplenenlerin muhabbeti, aşkı şeğefe ve şereftir. Edep;
devamlı Rabbinin huzurunda bulunduğu bilinci ve dikkatiyle hareket etmek; niyet ve gayretine buna göre yön
vermektedir. Senin hüsnüniyetin ve istikametinden Rabbin razı ve vicdanın rahat ise; başkalarının suizannı
ve çirkin isnatları seni üzmemelidir. Çünkü haksız itham ve iftiralar, bumerang yayı gibidir; ne denli hızlı ve
hırslı atılırsa, işte o denli çabuk sahibinin kafasına dönecektir. Yazarımız İsmet Sezgin dostumuza: “Niçin
Kur’an mealine bu kadar aşıksın?” diye sorduğumuzda: “Ben Kur’an’da kendimi buldum, kendimi
okudum” cevabını vermiştir. Evet, Kur’an insan sırrının şifre çözümleridir! Evet, evet, Kur’an’da anlatılan “Tur
Dağı” senin nefsi alışkanlık ve yanlışlıklarındır. Kendi Tur’unu aşabilen, Kur’an’ın hikmetine ve vahyin
lezzetine erişecektir. O kıssada anlatılan “Allah tecelli edince, dağın parçalanması”, kendi nefis putlarının
yıkılıp dağılmasına işarettir. Hz. Musa’nın bayılması ise; nefsi ve behimi duyguların eriyip senden ayrılması
demektir. Ey zavallı, hayvani dürtü ve hareketlerle Sübhani derecelere nasıl gidilir?! Uzun emelli ve dünya
hayatına meyilli kimselerin; stresi, üzüntü ve elemleri de o denli derin ve dertlidir.
Fasık, Arapcada, cılkı çıkmış yumurta demektir. Bizim Elazığ’da da, rutubet veya erken devşirmekle içi
ve özü çürüyen, ama dışı hoş ve sağlam görünen ceviz ve badem gibi kuru yemişlere: “Fıs çıktı” denir.
Zannederim “Fısk çıktı”nın ağza yatkın şeklidir. İşte Kur’an’ın anlattığı “Fasık” ta, günah ve kötülüklerle özü
çürümüş kimselerdir. Bu fasıklar, genellik zalim gaddarlara destek vermekte ve tarafgirlik göstermektedir.
Oysa zalime hizmet ve muavenet, aynen mazlumlara hakaret ve hıyanettir. Bu alçaklığın sebebi de, zalim
güçlerden makam ve menfaat beklentisidir. Oysa kanaatle yaşayan, israf ve gösterişten sakınan ve az helale
razı olan, zalimlere minnet etmeyecektir. Kalpleri Allah için ve tam bir uhuvetle kaynamış on müminden
korkan şeytan avanesi, bir milyon kuru kalabalıktan asla çekinmemektedir!.. Düşünün, sebebi nedir? Bu
sadık ve Hakka aşık on kişinin huzur, şuur ve onurunu; iyiler gıpta, kötüler haset edecektir. Hatta bazıları
hasedinden hakaret ve hıyanete yönelecektir. Ama korkmayın, hasetler ve fesatlar, kendi kendilerini
zehirleyen akrep gibidir!.. Hem görmedin mi, Firavun’un binlerce hançerli askerini, Hz. Musa’nın bir tek
değneği yenivermiştir.

“Haya imandandır” hadisinin manası: “Hayasız da iman, imansız da haya
olmaz” demektir. Ve “Haya etmiyorsan, yani utanmıyorsan; istediğini yap” sözü,
bütün Peygamberlerin ortak hikmet vecizesidir.
İnsanlar ve özellikle kadınlar için örtünmek de; hayânın, yani utanmanın tabii bir gereğidir.
Açıklık saçıklık ve baldır bacak pazarlayıcılık ise, hem utanmazlık alametidir, hem de sapkınlık
işaretidir. İnsanla hayvanın bir farkı da, haya duygusu ve edeptir. İşte başörtüsü de, Rabbine iman
ve itaatin; erdemli ve edepli yaşama bilinci ve iradesinin bir simgesidir. Yoksa, sanıldığı gibi, kadının
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saçı ve başı şehvet bölgesi ve avret mahalli değildir. Kadının bütün güzelliğinin ve cazibesinin
toplandığı yüzünün açılmasına izin verilip, saçının ve başının örtünmesinin istenmesi; şehvet ve
avretle ilgili olmayıp, inançlı bilinmesi ve şuurlu ve onurlu irade izharına saygı gösterilmesi içindir.
Elbette sadece başörtüsü; imanın, ahlakın ve İslam’ın tek ve gerçek göstergesi değildir. Şu veya bu
sebep ve mazeretle, vücutlarının diğer avret mahallini ve şehveti tahrik eden bölgelerini örtmek
şartıyla, başı açık gezen kadınlarımızı ve kızlarımızı kötülemek ve hakarete yeltenmek hakkı kimseye
verilmemiştir. Hatta, oldukça medeni ve edepli biçimde giyindiği halde, ya özel tercih ve tensibiyle,
veya bazı mazeretleri nedeniyle başını örtmeyen öyle insanlarımız vardır ki; başı örtülü hatta çarşaflı
insanların bir çoğundan daha fazla dini haysiyet ve istikamet sahibidir. Ancak, sırf İslami hayatı
hatırlattığı, Kur’an ahlakını yaygınlaştırdığı ve kokuşmuş batılı yaşam tarzına sessiz bir başkaldırı
sayıldığı için başörtüsüne savaş açanlar, bu sinsi ve kirli niyetlerini, bin türlü bahanelerle gizlemeye
çalışsalar da, aslında Haçlı emperyalistlerin safında, Müslüman Türk’e diş bileyen ve saldırmak için
fırsat gözleyen nasipsiz ve nesepsiz kimselerdir.
Ve böyleleri din istismarcılığı ve ılımlı İslam safsatasıyla gâvur hizmetkârlığı yapan kesimlerin
ekmeğine yağ sürmektedir ve bu talihsiz tavırlarıyla, dindar halkımızı sahtekârların kucağına itmektedir.
Temel insan haklarına, evrensel hukuk kurallarına, doğal kanunlara ve sosyal olgulara; saygı duymayan ve
sahip çıkmayanlar, görünüşte adam sayılsa da gerçekte insan değildir. İnsanların en temel ve tabii hakları
sayılan: herkesin yaşama şansına, namus ve ırzına, malına ve meşru kazancına, şeref ve onuruna olduğu
kadar, onların dini ve manevi inancına ve bu inancın gereği olan hayat ve ahlak tarzına, saygı duymak yerine
saldırganlaşanlar ise, hayvanlıktan bile aşağı mertebededir. Bu tür saldırı ve sataşmalara uydurulan
gerekçeler, ne denli insancıl ve aydınlanmacı(!) ambalajlara sarılırsa sarılsın, sonunda yapılan sadece
vahşettir, gericiliktir.
Bugün Siyonist emeller ve emperyalist heveslerle Irak’ı işgal edip “demokrasi ve çağdaş hayat
düzeni” getirmek bahanesiyle milyonları katleden ve binlerce yıllık bir medeniyet birikimini mahfeden
Amerika’yı haklı gören ve destek veren sağcı liberalleri ve İslamcı hoş görücüleri şiddetle ve nefretle
kınayan bazı ulusalcı sosyalistlerimiz; Komünist diktatörlük dönemi Sovyetlerin yine “demokratik
talepler”le Afganistan’ı işgal edip yıllarca milyonları katlederken bütün bu dehşet ve vahşetlere nasıl
mazeret ve meşruiyet kılıfı geçirip alkışladıklarını unutmuş görünmektedir. Aynı tiyniyet ve tiplerin
ülkemizde, başını örten kızlarımıza ve kadınlarımıza karşı takındıkları hazımsız tavırları da, hala asgari
insanlık düzeyinden ne denli uzak bulunduklarının ifadesidir. Türban meselesini istismar edenler ne
kadar seviyesiz ise, “biz inanmasak bile, başörtüsü halkımızın inancı gereği ve tarihi geleneğidir. Her
türlü hakları elbette yerine getirilmelidir. Ancak istismarcılığa ve ayırım kayırımcılığa fırsat
verilmemelidir” gibi bir açıklama bile yapamayanlar da, işte o denli samimiyetsizdir.
Sınıfsız ve sınırsız dünya cenneti vaat etmesine rağmen, milyonlarca mazlum ve mağdurun kanı ve
gözyaşı üzerine kurulan vahşi komünizmin, toplumlara cehennemi bir esaret ve sefalet dönemi yaşatmanın
ardından 60 yılda iflas edip vadesi dolunca geberdikten sonra; Putin Rusya’sının Dinle barışmasına, Katolik
kilisesiyle Papaz okullarında savaş ve savunma dersleri yapmasına, papazların da askeri ve sivil okullarda
din eğitimi ve maneviyat terbiyesi okutmasına; ve Siyonist kapitalist dünya düzenine karşı İslam alemiyle
işbirliğine başlamasına ve bu yüzden gelişme ve millileşme yönünde önemli başarılar kazanmasına rağmen,
bizdeki bazı komünist artıkların ve Marxizm rüyasından uyanmayanların: hala İttihat ve Terakki hainlerinin
izinde ve laiklik bahanesiyle Türk milletini ismen ve resmen olmasa da, fikren ve fiilen dinsizleştirme
hevesiyle çırpınmaları, gerçekten hayret ve üzüntü vericidir.
“Sizin kapitalist emperyalistiniz kötü, bizim komünist emperyalistimiz iyidir.”
“Bizim tabumuz ve firavunumuz, sizin putunuz ve Nemrutunuzdan değerlidir.”
“Bizimkilerin işgal ve vahşetleri sosyalizm gereği; sizinkilerin yaptığı sömürgeciliktir” demeye
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getiren densizler, hepsinin yuları Siyonist sermaye baronlarının elindedir. Adam Simith’lerin de, Marx ve
Engels’lerin de Mason Locaları birdir. Faşist Musollini’nin de, komünist Lenin’in de, Amerika’nın kapitalist
liderlerinin de finansörleri aynı Rotscshcild’ler ve Rockefeller’dir.
Ha, bir de: “Başörtüsü haydi neyse de, şu türban kötü niyetlidir, rahibe kıyafetidir,

Sümerler de fahişeler de giyinmiştir” diyenler vardır ki, bunlar bu kesimin en zavallıları
yerindedir. Çünkü böyleleri; başörtüsü düşmanlığının ne denli haksız ve dayanaksız olduğunun
bilincindedir, ama vicdanlarını bastırmak ve kendilerini temize çıkarmak için, maalesef böylesine
gülünç ve iğrenç durumlara düşülmektedir.

İnsan benliği, sosyal ve ekonomik ilişkiler dengesi:
İnsan boşuna yaratılmadığı için yaşamanın bir gayesi ve gayreti olmalıdır. Önemli olan hayat boyunca
doğru istikamette bulunmaktır. İnsan şerefli bir varlıktır, eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır. İnsan fıtratı yani
yaradılışı gereği, özellikle inancının ve vicdanının yönelttiği istikamette doğruyu arar ve kendine göre bulur.
Ne var ki, insan bu arayışta bazen bilmeyerek veya isteyerek doğru veya yanlış, iyi veya kötü, güzel veya
çirkin, hak veya bâtıl, adil veya zalim sonuçlara ulaşır, başına adalet veya dalâlet külâhı takılır. İnsan aynı
zamanda fıtratındaki potansiyel kerameti, yani pek çok cihazla donatılmış şerefli bir varlık oluşu sebebiyle,
sürekli kendisiyle mücadele etmesi gereken bir varlıktır. Yani, insan kemale ve mükemmele ulaşma yolunda
ilerlerken önüne çıkan en önemli engel yine bizzat kendisi olmaktadır. İnsan öyle bir varlıktır ki, o kendisiyle
barışık olarak değil, kendisiyle, enesiyle, bencilliğiyle mücadele ederek, kendisine rağmen yaşayarak, gerçek
insanî kemalâta ve en mükemmel dünya düzenine ulaşır.
İnsan fıtratındaki bu potansiyel kerameti pratikte gerçekleştirmek ve gerçek insanîyete erişmek için,
yüce bir ideale ve hedefe sahip olmadır. İnsan bu ideali vicdanında duymakla birlikte, o kaynağı itibarıyla
insanın üstünde ve ötesinde bulunmaktadır. Bu böyle olmalıdır ki insan sürekli yukarıya doğru yükselmeye
çabalasın. Bu yükseliş yolunda insanın önüne daima kendisi; dünyevî tutkular, ailesi, çevresi, makam-statü
düşkünlüğü, rahat yaşama arzusu, korku gibi bütün unsurlarıyla bencilliği, yani benliğinin dünyanın çocuğu
olmasından kaynaklanan boyutu çıkmaktadır. İşte insan varlığının bu boyutunu aşabildiği nisbette ‘gerçekten
insan’dır; bu boyutunun duvarları arasına hapsolduğu nisbette de gerçek insanlıktan uzaklaşır. “İnsanın bu
ideali” ile hayata hükümran olan alanlardan biri olan “ekonomi” bir araya geldiğinde, ilginç bir ikilem ortaya
çıkmaktadır. Meseleye bu ikilem açısından bakıldığında, ortaya çıkan sonuçlar önemlidir ve ekonomik dünya
hayatının bu sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi lazımdır.

Çalışmak - Yaşamak: Zalim Batı düzeninde yaşamak için çalışılır, Adil Ekonomik Düzende
çalışmak için yaşanır. “Yaşama” insan olan herkesin tabiî hakkıdır. “Çalışma” ise insanın görevidir. “Herkese
aş, çalışana iş” ilkesi vardır.

Çıkar Çatışması - Paylaşmak: Zalim Batı düzeninde “ben kazanayım” çabası vardır, Adil
Ekonomik Düzende biz “beraber kazanalım” çabası vardır. Zalim Batı düzeninde “çıkar çatışması” vardır,
Adil Ekonomik Düzende “çıkar beraberliği” vardır.

Tahakküm - İhsan: Zalim Batı düzeninde “tahakküm etmek” için kazanılır, Adil Ekonomik Düzende
ihsan ve yardım etmek” için kazanılır. Zalim Batı düzeninde sömürüyle kazanandan herkes korkmaktadır,
Adil Ekonomik Düzende helal ve meşru kazanana ise herkes saygı duyacaktır.

Haksız Kazanç – Helal Üretim: Zalim Batı düzeninde “en çok kazanma ilkesi” vardır, Adil
Ekonomik Düzende “en çok iş yapma ilkesi, yani üretim” vardır. Zalim Batı düzeninde insanlar para
karşılığı koşmaktadır, karşılıksız kâğıt para sahte altındır; Adil Ekonomi Düzeninde reel ekonominin peşinde
koşulur, altının halikı (yaratıcısı) ise tek olan Allah’tır.

Karşılıklı Para - Kağıt Para: Bugünün putu ve en önemli problemi karşılığı olmayan paradır.
Çağımız dünyasında insan için ekonomide gerçekleştirilmesi gereken asıl ideal, gaye ve hedef, “karşılığı
olan para” yani üretimin karşılığı olan senet paradır. Bugünün ana meselesi, karşılıklı paranın yanında yer
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alıp karşılıksız paradan uzaklaşmaktır. İnsan bu ideali gerçekleştirdiğinde, işte o zaman ekonomide
sömürülmekten kurtulacak, küresel sömürü sermayesine değil, Yaratan hatırına tüm yaratılanlara yani
insanlığa/topluluğa hizmet etmiş olacaktır. İnsan çağımızda da çalışıyor ama sahte tanrılara hizmet ederek
alçalmaktadır.
Özetle, inançsızlık, haksızlık ve ahlaksızlığı; bu ise başkalarının haklarına saygısızlığı ve saldırganlığı
doğurmaktadır. Kapitalist veya Komünist sistemlerin, toplumlara huzurlu ve onurlu bir yaşam sunmaları
imkansızdır. Çünkü bunlar, temelde materyalisttir, maneviyatsızdır. İşte bu yüzden çağımız insanlığı İslam
anlayışına ve Kur’an ahlakına her zamankinden daha çok muhtaçtır. Özlenen barış ve bereket medeniyeti
ancak inançlı insanlar tarafından kurulacaktır.

Atatürk, ne sosyalisttir, ne kapitalisttir!
Bu iddialar Atatürk’ü küçültme ve gözden düşürme gayretidir
Bir yazarın dediği gibi; Bizdeki komünist kafalı 68 Kuşağı, Gazi’yi Che Guevara ve Ho Şi Minh’le aynı
safta görüyor ve gösteriyordu. Bir grup bu tabloya Mao’yu da ekliyordu. “Ulusalcı sol” sitelerde hâlâ aynı şey
yapılıyordu. Evet, Mustafa Kemal Paşa da, Mao ve Ho da işgalcilerle savaşmıştı. Ama bu kadar benzerlik,
aralarındaki büyük farkları örtmeye yetmiyordu. Che’ye gelince; haydi romantizme saygı duyalım, ama bir
Allah’ın kulunun çıkıp da Che’den “devlet adamı” diye bahsetmesi duyulmuş muydu?
Bunları ne Atatürk’ü yüceltmek ne de diğerlerini küçümsemek için yazıyoruz. Sadece, aralarındaki
muazzam farkların önemini vurgulamak istiyoruz. “Devrimci” ve “antiemperyalist” kelimelerinin altına bu çok
farklı resimleri dizerek aralarındaki işlev ve istikamet farklarını yok etmek tarihe ve Atatürk’e saygısızlık
olurdu. Dahası, bu kavramları muğlâk hale getirerek ideolojik bir büyüye dönüştürme sahtekârlığı, artık
sırıtıyordu. Ne amaçla olursa olsun, karmaşık tarihsel gerçekliğin ideolojik şablonlarla örtülmesi, bugüne
bakışta da şaşılık yaratmıştır. Tarihte de günümüzde de şartlara göre ittifaklar yapılır, gerekirse vazgeçilip
bırakılır. Mustafa Kemal de Milli Mücadele sırasında Bolşevik Rusya ve İslam dünyası ile ittifak yapmış,
yardım almıştır! Lozan’la birlikte Batı’yla da ilişki fırsatları aramış, kredi almış, İngiltere ve Fransa ile ittifak
için ömrü vefa etmemiş, imzayı İnönü atmıştır. Türkiye iyi ki 68 Kuşağı’nın, Avcıoğlu’nun, Mihri Belli’nin
şablonuna uyarak Che’lerin, Ho’ların, Nâsır’ların, sonra da Enver Hoca ve Mao’ların dünyasına kaymamıştır.
Ve tabi Atatürk’ten sonra İnönü’nün Batı hayranlığı ve ABD mandacılığı ayrı bir sakatlıktır. Bakın, Çin
Mao’nun, Vietnam da Ho’nun yolunu terk etti; Şimdi Atatürk’ün farkı ve ileri görüşlülüğü daha iyi
anlaşılmaktadır.

Kemalizm, dinin alternatifi midir?
1937 yılında ve Atatürk’ün artık hastalığıyla uğraştığı bir sırada Edirne Milletvekili Şeref Aykut
tarafından kaleme alınarak yayımlanmış olan “Kemalizm Dini” başlıklı kitap, Türkiye'de laikliğe nasıl
bakıldığı konusunda dikkat çekici örneklerden birini oluşturuyordu. Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon
programında iki siyasal partinin il başkanlarının arasındaki bir tartışmada, Atatürk ile Hz. Muhammed’in
mukayesesi, belki de farkında olmadan bir gerçeğin su yüzüne çıkmasına sebep olmuştu. Söz konusu
tartışma, Türkiye’deki sorunlu bir saplantının, artık tartışılması açısından önem taşıyordu. Basit gibi görünen
tartışma, Atatürk ile Hz. Muhammed’in karşılaştırılması üzerinden aslında çok daha derinlerdeki bir soruna
işaret ediyordu. Konuya; bu ülkenin modernleşme tarihinde radikal bir dönüşüme tekabül eden
cumhuriyet devrimlerinin; zaman içinde kazandığı içeriği ve değişimi göstermesi açısından bakmak
gerekiyordu. Hepimiz biliyoruz ki, Cumhuriyeti kuran kadrolar içindeki bazı sabataist ve masonik kafalılarca
din, belki doğrudan özü itibarıyla olmasa da, zaman içinde uygulamalardan kaynaklanan bir anlayışla gelişen
yapısından ötürü, bu toplumun geri kalmasındaki yegane sorumlu kurum olarak görülüyordu. Dolayısıyla da
uygulamaya yansıdığı biçimiyle din, toplum ve devlet nezdinde belirleyici unsur olmaktan çıkarılmaya ve
vicadani bir mesele olmaya indirgenmek isteniyordu. Elbette bu yapılırken mevcut konumu itibarıyla yeni
rejimle uyumlu bir kalıba dökülerek millileştirilmeye de çalışıyordu. Bu bağlamda Kemalizm tarafından çizilen
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kırmızı çizgiler, dinin yeni dönemdeki şekil ve şemailini belirleyen hususlar olmuştu. Ancak bu süreci
harekete geçirenlerin dini siyasal ve sosyal bir enstrüman olarak kullanacakları düşüncesinden hareket
etmeleri, Türk tarzı diye adlandırabileceğimiz bir laiklik anlayışının da doğmasına yol açıyordu. Dini sürekli
olarak kontrol altında tutmaya ve amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bu girişimlerin bir müddet
sonra dinden bağımsız hareket edemeyecekleri, hatta zaman içinde bir tür dinmişçesine misyon üstlendikleri
görülüyordu. Yani sapla saman bir şekilde birbirine karışıyordu.
'Kemalizm Dini' uydurması!
Bu durumun en somut göstergesi de 30’lu yılların sonlarına doğru kaleme alınan kimi çalışmalarda ve
uygulamaya yansıyan davranışlarda görülüyordu. “İbadet dilinin resmi ve zorunlu olarak Türkçe

olması, camilere sıra konması, ibadetlerin müzik eşliğinde yapılması” gibi sinsi girişimler
sahneye konurken, bir yandan da işin düşünsel altyapısı oluşturulmaya çalışılıyordu. 1936 yılında Edirne
Saylavı (Milletvekili) Şeref Aykut tarafından kaleme alınarak yayımlanmış olan “Kemalizm Dini” başlıklı
bir kitap, bunların art niyetini ortaya koyuyordu. 80 sayfalık kitapçık, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen
devrimlerin neden yapıldığını, kendi bakış açısıyla tarihsel bir perspektifte verdikten sonra, bütün bu

gelişmelerin Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyini yakalaması için gerekliliğine parmak
basıyordu. Ve sonunda devrimlerin ancak devrimleri özümsemiş nesiller tarafından korunup yaşatılacağına
vurgu yapılarak şu ilginç saptama ile nokta konuluyordu: “Gençlik, Türklüğün dayangacı ve geleceğin
biricik umududur... Onun inanını doldurmak, vicdanını doldurmak ister. Bu sebeplerdir ki, onu
Kemalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak, onu bu kutsal,
ulusal ve kurtarıcı dini olanca derinliği ve inceliği ile oydamlamak ister. Ta ki, Kemalizm dinine inanı
artsın. İşte disiplin altında gençlik böyle olacaktır...”
Yine aynı kitabın laiklik ile ilgili bölümü o günlerde sık kullanılan bir vecizeye atıfta bulunarak başlıyor.
“Ak günleri yaşarken kara günleri unutma!” Bu sözün ardından yazar, Türk milletinin kara günlerinin uzunca
ve korkulu bir rüya gibi 1337 yıl sürdüğüne işaret ediyordu. Bu tarihi neye göre belirlediği anlaşılamasa da,
hemen hemen İslam’ın ortaya çıkış tarihine denk gelmesi işaret edilenin doğrudan İslam dini olduğu
konusunda bir şüpheye yer bırakmıyordu. Bu kitapta Türklerin İslamiyet’ten önce mensup oldukları dinlere
değinilerek, bu dinlerin Türkleri köklerinden uzaklaştıramadığı, İslamlaşma sonrasında ise Türklerin sadece
din işlerine yönelerek bir anlamda maddi dünyadan ve onun gerçeklerinden koptukları dile getiriliyordu.
Kitapta yapmacık olarak tanımlanan Osmanlı milletinin içinde devleti her şeye rağmen ayakta tutan unsurun
Türk olduğuna vurgu yapılarak, Türklerin enerji ve kudretinin din adına istismar edilerek kötüye kullanıldığı
saptaması da yapılıyordu. Ve bunların en sinsi tarafı da, bu uyduruk Kemalizm’in, bizzat Atatürk tarafından
kurgulandığı kanaati veriliyordu.
Kof bir ahlak anlayışı
Cumhuriyetin kuruluş günlerinde içinde bulunulan toplumsal, sosyal, siyasal koşullar sebebiyle
devletin din ile olan ilişkisini nasıl tanzim edeceği konusu zamana bırakılıyordu. Zaman içerisinde
gerçekleşecek olan şey de; önce yapılacak devrimler ile tüm siyasal ve sosyal sistemin oturmasını ardından
da zihinsel bir dönüşümün sağlanmasını amaçlıyordu. Masonik Modernleşmeci tasavvur, bilimin ve aklın
önderliğinde başlatılacak bir sürecin beklenen dönüşümü sağlayacağını ve zaman içerisinde toplumun geri
kalmasına neden olduğu varsayılan din olgusu da dahil olmak üzere geçmiş dönemin kurumsallaşmış
yapılarının tasfiye olacağını varsayıyordu.
Bu arada dinin oluşturacağı bu boşluğun nasıl ve ne şekilde doldurulacağı da üzerinde düşünülen
konulardan biri olmuştu. Dinin etkisini ve önemini kaybetmesi halinde oluşan boşluğun, dinselliği içermeyen
tamamen laik anlayışla oluşturulmuş bir ahlakla ikame edilebileceği varsayılıyordu. Biraz önce alıntı yapmış
olduğumuz kitaptaki anlatıya dönersek bu konu orada da ele alınmış ve özellikle gençliğin hem geçmiş
dönemin hurafelerle dolu anlayışından hem de yurt dışında başka uluslar arasında yayılan bozuk
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düşüncelerden korunması, yani yeni neslin İslam’dan koparılması tasarlanıyordu. Sadece somut bilginin
rehberliğine dayanan bu yeni inanç sisteminin gençliği tehlikelerden koruyacağı sanılıyordu. Bu sistem onu
kurgulayan ve ona inanan çevreler tarafından dinin geçmiş dönemlerde üstlendiği işlevi de yerine getireceği
anlayışından hareketle, bir din gibi algılanıyordu.
Sahte dinin iflası
Atatürk’ten sonra yozlaştırılan Cumhuriyetin din ile olan ilişkisindeki tek yanlı bu belirleyiciliğin, çok
partili demokratik sürece geçilmesiyle birlikte yürümemesi, hatta sosyal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak
beklenenin aksine sonuçlar vermesi, zamanla ortaya ilginç manzaraların çıkmasına yol açıyordu...
“Bunların başında da masonların uydurduğu Kemalizm’in İslam’ın alternatifiymiş gibi
algılanması sebebiyle çok gereksiz ve yanlış sonuçlara yol açacak şekilde din ile doğrudan bir
rekabete

girişmesi

geliyordu.

Aklı

ve

bilimselliği

esas

aldığı

iddiasındaki

bir

ideoloji,

durağanlaştırılarak bir müddet sonra kendisi de dogmaya dönüşüyordu. Halbuki, ister geçmiş
yıllarda olduğu gibi doğrudan din vurgusuyla kitaplara konu olsun, isterse şimdilerdeki gibi siyasal
sorunlara çözüm olması amacıyla din muamelesine tabi tutulsun Kemalizm’in ennihayetinde bu
dünyaya ait bir kuram olması, onun din karşısında bir noktadan sonra yetersizleşmesine yol açılıyor
ve gerilimlerin büyümesine sebep oluyordu. Yapılacak olan şey ise basit ancak zordur. O da
"Türkiye’ye özgü" denilerek farklılaştırılan laiklik anlayışının, sorgulanarak güncellenmesinden
geçiyordu. Onun ardından da Kemalizm’in bu rekabetçi anlayışa paralel olarak dinin alternatifi, hatta
karşıtıymış gibi algılanmasına yol açacak davranışlardan vazgeçmek geliyordu.”1 Yani dinle

devletin ayrışması, ama çatışması değil; barışması ve her birinin kendi sahasında kalıp
topluma hizmet sunması gerekiyordu.

1

Mehmet Ali Gökaçtı / Radikal
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İSLAM’DA TESETTÜRÜN AMACI VE AYARI
TESETTÜR KAVRAMI; İNKÂRI VE İSTİSMARI!
“Tesettür” ve “Başörtüsü”; ikisi de Kur'an kaynaklı olmakla beraber, yanlışlıkla ve bilgi
noksanlığıyla, aynı şeyler sanılmasına rağmen, aslında farklı kavramlardır. Anlamları da
amaçları da ayrıdır. Pek çok yanlış tavır ve takıntı, bunların aynı sanılmasından dolayıdır. Çünkü:
a) Tesettür genel, başörtüsü ise özeldir.
b) Tesettür fıtri ve ahlaki, başörtüsü ise içtimai bir emirdir; simgesel özelliği önemlidir.
c) Tesettür;
1- Karşı cinslerin zinaya yol açan şehvet tahrikini ve namus-iffet tahribini önlemek,
2- Soğuk, sıcak, güneş, rüzgâr gibi iklim ve mevsimlerin tabii tesirlerden vücudu esirgemek,
3- İnsanlık psikolojisine yakışan ve Allah'ın nimetini hatırlatan bir ziynetle süslenmek gibi
hikmetleri taşıdığı halde,
d) Başörtüsü ise;
1- Mümin ve müstakim (istikametli) bilinmek,
2- Bununla, muhtemel sarkıntılık ve sataşmalardan korunup rahatsız edilmemek,
3- Böylece Müslüman kadınların toplum ortamına; bilimsel, kültürel, siyasi ve ekonomik
hayata; daha emin ve etkin biçimde katılımlarına kolaylık getirmek üzere emredilen bir
sosyal statü niteliğindedir.
Elbette “Tesettür” de, “Başörtüsü” de Kur'an'ın emridir. Mü’minler bu emirlere uymakla
görevlidir. Ancak bu iki emrin değeri ve derecesi aynı değildir. Örneğin: “…Kiminiz kiminizin gıybetini
yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi?...”
(Hücurat:12) anlamındaki emri de Kur'an ayetidir. “…her kim (haksız yere) bir kişiyi öldürürse, sanki
bütün insanları öldürmüş gibidir…” (Maide:32) anlamındaki emri de Kur'an'ın ayetidir. Ama bu
ikisinin önemi ve önceliği asla bir gösterilemeyecektir. Zaten gıybet ve cinayet için verilen hukuki
ve uhrevi cezalar bile, bunların değer ve derece farkını gözler önüne sermektedir. Bizim dikkat
çekmek istediğimiz husus; bir kızın, kadının bacaklarını, kalçalarını açmakla, saçını açmasının aynı
derecede günah olduğu algısının yanlışlığını göstermektir.

Allah'ın bir hikmet ve fazilet emri, inancımızın tezahür eden simgesi ve İslam'ın edep ve
izzet göstergesi olan Başörtüsüne düşmanlık yapmak ve başörtülüleri dışlamak ne denli
kasıtlı, haksız ve dayanaksız ise; başörtüsünü sanki imanın esası ve İslam'ın şartı gibi sunmak
ve çeşitli gerekçelerle başını örtmeyenleri “İslam dışı, din karşıtı ve kötü ahlaklı” sanmak
da, o denli yanlış ve yakışıksızdır. Bizzat Atatürk tarafından Türkçe tefsir ve tercümesi yaptırılan
ve elbette içindeki hükümlere samimiyetle inanılan büyük İslam Alimi Elmalı Hamdi Yazır’ın,
Kahraman Yusufoğlu tarafından sadeleştirilen “Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali”ndeki:
“Mümin erkeklere de Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve
ırzlarını (iffet ve namuslarını) korusunlar. (Mecburen) Görünen kısımları müstesna olmak üzere,
ziynetlerini(n takıldığı gerdan gibi yerlerini) teşhir edip açık bırakmasınlar. Başörtülerini de
yakalarının üzerlerine kadar indirip kapatsınlar”2kaydına ve uyarısına rağmen; halâ tesettürü ve
başörtüsünü Atatürkçülüğe aykırı görenlerin bu tutarsız tavrı da, tam bir çifte standarttır ve
Kemalizm istismarıdır.

İslami şuur, sırasıyla şu basamaklardan geçerek oluşmakta ve olgunlaşmaktadır.
2

(24.cü Nur Suresi 30 ve 31 ayetleri ve 550-551 dipnot izahları sh:212)
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“7 İ” Formülü olarak hatırda tutabileceğimiz bu aşamalar şunlardır:
1- “Tağut”u inkâr; Emperyalizmi ve Siyonizm’i reddedip dik durma.
“…Artık kim tağutu (İslam dışı sistemleri ve zalim kişileri terk ve inkâr ederek) tanımayıp Allah'a
inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur (Kur’an’a tutunanların mahrum
ve mahcup olma endişesi kalmamıştır)…”3 ayeti, Allah'a imandan önce tağutu inkar etmek gerektiğini şart
koşmaktadır. Çünkü Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır. Tağut’la Mabud'un sevgisi aynı gönülde birlikte
barınamayacaktır. Tağut: İnsani ve İslami olmayan, haksızlık ve ahlaksızlık temeline dayanan, bütün
şeytani sistemlerin ve despot şahsiyetlerin ortak adıdır. Bugün Siyonist ve emperyalist güçlere teslimiyet ve
hizmet gösterenler, imanın bu temel basamağına bile ulaşamamışlardır.
2- Zalime ve Zulme itiraz: Saldırı ve sömürü düzenine tavır koyma, Yahudi ve Hıristiyanları
veli (yönetici, yönlendirici) tanımama.
“Ey iman edenler (fitne çıkarmamak, anarşi ve ahlaksızlığı kışkırtmamak ve karşılıklı hak ve
hürriyetlere saygılı bulunmak şartıyla; onlarla birlikte yaşayın, komşuluk yapın, ülke ve bölge
nimetlerini paylaşın, ilmi ve iktisadi konularda yardımlaşın, ama gerçekten iman ediyor ve gereğini
yapmaya razı ve hazır bulunuyorsanız, sakın) Yahudilerin (ırkçı emperyalist kesimlerini ve yine
haksızlık ve ahlaksızlık hedefleyen bazı) Hıristiyan (merkezlerini) veliler (yöneticiler) edinmeyin.
(Onları dost ve dürüst zannedip, kendinize idareci, karar verici olarak kabullenmeyin. Zulüm ve
hıyanet örgütlerine ve girişimlerine destek vermeyin) Onlar, (sizin değil) birbirlerinin dostları ve
destekleyicileridir. (Artık) Sizden her kim onları dost ve rehber edinip (peşlerine giderse), kesinlikle o
da onlardandır. Şüphesiz Allah (Siyonist Yahudilere ve emperyalist Hıristiyanlara değer ve destek
veren ve Müslümanlara hıyanet eden) zalimler topluluğuna hidayet etmez (onların iman nurunu
karartır). (Not: Bu ayet Yahudi ve Hıristiyan kimselerle iyi ve insani ilişkileri, ticari ve bilimsel
işbirliğini değil; zulüm sistemlerinin ve oluşumlarının güdümüne girmeyi yasaklamaktadır.)”4ayeti bu
gerçeği anlatmaktadır.
3- Mü’mine ve mazluma itimat ve itibar: Müslümanların ve mağdur insanların yanında olma.
“Allah’a ve Ahiret gününe (gerçekten) iman eden hiçbir kavim (ve kesim) bulamazsın ki; Allah’a
ve Resulûne başkaldıran, (ayet ve hadislere dayalı İslam düzenine ve Müslüman ülkelere savaş açan)
kimselerle bir sevgi ve işbirliği bağı kurmuş olsunlar; Bu (zalim ve hain çevreler), isterse kendi
babaları, ister çocukları, ister kardeşleri (veya tarikat-cemaat ihvanı); isterse aşiretleri (partileri,
müttefikleri) olsun… (Yine de şuurlu mü’minler asla onlara destek çıkmaz ve saygı duymazlar); İşte
bu (sadık ve sağlam Müslümanlar), öyle(sine nasipli) kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazıp
(yerleştirmiş) ve onları Kendinden (ilahi izzet ve inayetinden) bir ruh ile desteklemiştir. (Ahirette de)
Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak ve orada süresiz kalacaklardır. Allah onlardan
razıdır, Onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bunlar, Allah’ın hizbi (partisi, takipçisi, ekibi ve
taraftarları)dır. Dikkat edin (kesinlikle bilin ve bekleyin)ki; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah’a
ulaşacak (dünyada zafer ve devlete, ahirette cennet ve saadete kavuşacak)lardır”5 ayeti bu hakikati
vurgulamaktadır.
4- İslam ahlakına ve Kur'an ahkâmına ittiba: Haksız ve ahlaksız kanun ve kurumlara karşı
çıkma:
“(Ey Resulüm) Sana indirilen (Kur'an'a) ve Senden önce gönderilen (Kitaplara), sözde
inandıklarını öne süren (sahtekâr münafıkları) görmez misin? Ki bunlar, (hak ve adalet ölçüleriyle
değil) tağutun önünde (zalim ve batıl düzenlerin kurum ve kurallarıyla) muhakeme olunmak (şeytan
fikirli Yahudi ve Hıristiyanların hükmü altında yaşamak) istemektedirler?! Oysa (Mü’min ve Müslüman
sayılmak için) onu (tağutu ve süper güç putunu) red ve inkâr etmekle emrolunmuşlardır. Şeytan
3
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onları derin ve dönüşü olmayan bir sapıklığa sürüklemek istemektedir.”6 ayeti bu durumu ve
münafıkların tutumunu açığa vurmaktadır.
5- Hak ve Adaletin Hâkimiyeti ve insanlığın selameti için cihat; dünyalık rahatına ve menfaatine
tapınmaktan istiğna: Barış ve bereket düzeninin kurulması, mazlumların esaret ve sefaletten
kurtulması için çalışma.
“(Ey Müslüman’lar) Size ne oluyor (ve nasıl bir vicdani sorumsuzluğa kayıyorsunuz) ki; "Ya
Rabbi, ehli ve idarecileri zalim olan şu ülkeden (ve şu düzenden) bizi kurtar, bize kendi katından bir
sahip gönder ve bize kendi rahmetinden bir yardımcı ver" diye yalvarıp duran, erkek kadın ve
çocuklardan oluşan aciz ve çaresiz kimseleri kurtarmak için Allah yolunda çalışıp çarpışmıyorsunuz?
(Bu duyarsızlık ve nemelazımcılık imani ve vicdani bir tavır değildir).” “İman edenler; Allah yolunda
(Hakk ve adalet hâkim ve Müslümanlar galip olsun diye) çarpışıp çırpınırlar. İnkâr edenler (ve münafık
kimseler) ise, Tağut yolunda (zulüm ve sömürü düzenleri sürsün diye) çırpınıp çarpışırlar. O halde
(siz mü’minler) iseniz; şeytanın dostları olan (inkârcılar ve münafıklarla) çarpışın. Ve (Allah’a
güvenerek) şeytanın hile ve tuzağının pek zayıf olduğunu (bilerek hareket edin).”7 ayetleri, bize bu
insani ve imani sorumluluklarımızı hatırlatmakta; zalimlerin ve tağuti düzenlerin davulunu çalanların,
görünüşte Müslüman ve muttaki geçinseler de, gerçekte gizli inkâr içinde olduklarına işaret buyurmaktadır.
6- Nehiylerden ictinab: Allah'ın, haram kıldığı evrensel ve doğal kanunların yasakladığı
kötülüklerden sakınma.

İslam Dininde ve Kur'an'ın ahlak eğitiminde; haram yemek, haksızlık ve hırsızlık yapmak,
yalan söylemek, iftiraya yeltenmek, kul hakkını gözetmemek, içki içmek, zina ve fuhuş işlemek,
ülkesine devletine ve milletine sırt çevirmek, korkuyla veya çıkar umuduyla gerçekleri gizlemek
gibi günah ve kötülüklerden vazgeçmek; ibadetlerden ve hayır hizmetlerinden önemli ve
öncelikli sayılmıştır. Zaten Kur'an’da yüzlerce ayette övülen ve öğütlenen “takva” kavramı, gizli
açık her türlü kötülüklerden sakınmak ve Allah'tan korkup kurallarına saygı duymak
anlamındadır.
7- Emirlere ittiba ve itaat:
Kur'an'ın huzur ve mutluluk kaynağı emirlerine ve vicdanın sesine uyarak; ibadet, istikamet ve
iyi niyet üzerinde bulunmak; yaratılışımızın amacı, manevi hastalıklarımızın ilacı, ruhumuzun gıdası ve
bizleri Mevla'mıza ve maksadımıza ulaştırma aracıdır. İşte İslam'da örtünmek de, bu yedinci sınıf içindeki
yüzlerce ilahi emirlerden birisidir ve elbette geçerli mazeret ve mecburiyetler dışında, yerine
getirilmesi gerekir. Ancak, bizim dinimizde, hizmet ve ibadetlerin önem ve öncelik sırasını gözetmek
oldukça mühimdir.

Herkesin hatırlayacağı ve anlayacağı bir şekilde vurgulayalım:
Elbette örtünme Kur'an'ın emridir, fıtratın ve tabii hayatın gereğidir. Ama genel örtünme
içinde başörtüsü özeldir. Sosyal bir statü ve izzet simgesidir ve müminlerin edep ve erdem
tercihidir. Allah'ın emri ve gerekli olduğuna inandığı halde mazeretsiz olarak veya şahsi kanaat
ve içtihadıyla öyle uygun bulmak dışında başını açarak dolaşmak vebaldir ve vicdani bir sıkıntı
ve laubalilik getirecektir. Ama başörtüsü; imanın altı esası içinde gösterilmemiştir; İslam'ın beş
şartından değildir. Peygamber Efendimizin hadiste haber verdiği günahı kebair (yedi büyük
günah) arasında zikredilmemiştir. Peki, buna rağmen başı açık gezenlere kötü gözle bakmak,
“namazları, oruçları, hayırları da makbul değil” iddiasında bulunmak, onları aşağılamaya ve
dışlamaya kalkışmak hakkını bize kim vermektedir?

Yukarıda saydığımız ve Kur'an ayetlerine dayandırdığımız yedi basamaktan ilk
beş sıradan sınıfta kalan; yani:
1- Tağutlara ve şeytani odaklara taraf çıkan,
6
7
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2- Zalimlere ve işgalcilere alkış tutan,
3- Müminlere ve ezilen mazlum kesimlere destek yerine köstek olan,
4- Faizci, rantiyeci ve kan emici sömürü düzenlerine ve baskıcı sindirme sistemlerine rıza
gösterip, Adil bir düzene düşmanlık yapan,
5- Rahatına ve menfaatine tapınıp cihat (milli savunma ve düşman güçlerle uğraşma)
sorumluluğundan kaçınan; ama başörtüsü takan ve türban kahramanlığıyla gavur uşaklığını

gizlemeye çalışan kimseler, insafla söyleyin, Allah'a mı yoksa Amerika'ya mı hizmet ve ibadet
etmektedir? Ve unutmayınız ki, İslam şekil değil şuur dinidir!
Ve yine AB hayaliyle egemenliğimiz haçlı Siyonistlere devredilirken… Fabrikalarımız,
limanlarımız, maden ocaklarımız ve topraklarımız satılırken… Sevr'i dayatan güçlerce, şimdilik
ismen ve resmen olmasa da, “demokratik federatif” şeytanlıklarla, fikren ve fiilen ülkemiz
parçalanmaya hazırlanırken… Ekonomimizden eğitim sistemimize, hukuk düzeninden ahlaki
prensiplerimize, her şeyimiz çürüyüp dökülürken… İnsanımız açlık ve anarşi gibi acılar içinde
kıvranırken. Bütün bunları dert etmeyip ve hiç dile getirmeyip: “aman başörtüsü yaygınlaşıyor,
İmam Hatipler çoğalıyor ve laiklik elden gidiyor” diyerek tepinenler, AKP'nin ekmeğine yağ
sürmek, ABD ve İsrail'e dolaylı hizmet etmek gaflet ve cehaletine, hatta dalalet ve hıyanet
çirkefine düşmek densizliğini işlemezler mi? Ve hele bunların üstelik; Kemalist ve sosyalist
geçinmeleri, şeytanları bile kendilerine güldürmez mi?

Milli mütefekkirimiz ve İstiklal Marşı şairimiz rahmetli Mehmet Akif'in şu dizeleri
ne kadar manidardır:
“Medeniyet dediğin, soymaksa bedeni
Desene, hayvanlar senden, daha medeni”

Tekrar hatırlatalım; İslam şekil değil, şuur dinidir. Bu uyarımız, “şekil önemli ve gerekli
değil” anlamında söylenmemiştir. Nasıl ki, bir meyvenin asıl değerli olan kısmı, içi, vitaminleri ve
besleyici lezzetidir. Ama onun kabuğu da güzel ve gereklidir. Çünkü kabuğu soyulan meyvenin
çürümeye ve özelliğini yitirmeye başlaması kaçınılmaz hale gelmektedir. Ama içi harap olup
çürümüş

bir

elmanın

parlak

kabuğu,

sanki

sadece

bir

münafıklık

maskesi

gibidir.

Anadolu'muzdaki; “Eteği ile başını örtüyor. Saçını kapatıp, kıçını açıyor!” tabiri bu gerçeği
özetleyen bir özdeyiştir.

Tesettür (Örtünme) ile
derecelendirilmesi) lazımdır:

ilgili

ayetlerin

ilmi

tahlil

ve

tasnifi

(incelenip

Dikkatle ve ilmi bir titizlikle tetkik edildiği (araştırılıp irdelendiği) zaman; tesettür (örtünme)
ile ilgili Kur'an ayetlerinin ve sahih (senedi sağlam ve gerçek) hadislerin üç ana kategoriye
ayrıldıkları görülecektir.
1- Doğal örtünme (Fıtri bir vecibedir).
2- Sosyal örtünme (Simgesel anlam ve önem içerir. Farziyetten farklı, fazilet göstergesidir).
3- Ruhsal örtünme (Takva elbisesi ve İslami şuur meselesidir ve ayetlere göre en
önemlisidir).

1- Doğal örtünme:
Tesettür; Açık saçık gezmemek, şehvet ve edep bölgelerini örtmek, hicap ise; kadınların nikâhlanıp
evlenebileceği kimseler yanında kaba avret yerlerini göstermemektir. “Mü’min kadınlara da söyle:
“Gözlerini (kasıtlı ve şehvet uyandırıcı, cilveli bakışlardan) kaçındırsınlar ve ırzlarını-namuslarını
korusunlar; ziynetlerini (cezp edici şekilde süslerini) açığa vurmasınlar; ancak kendiliğinden görünen
(toplum hayatında tabii olarak açılması gereken yerler) hariçtir…”

8

ayetinin buraya kadar olan kısmı

genel örtünmeyi emreder, başörtüsünü değil… Ama bundan sonra, özel başörtüsü istenmektedir.

8
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2- Sosyal örtünme:
Yukarıdaki ayetin devamında gelen: “…(Gereğince kapansınlar) Ve bunun için başörtülerini
(genel dış giysileriyle birlikte) yakalarının üzerine salsınlar…”9 emri; “Ey Nebi, kendi hanımlarına,
kızlarına ve mü’min kadınlara: Dış elbiselerinden (cilbaplarından) üstlerine giymelerini söyle; (bu)
onların, (hürriyet ve iffet sahibi olarak) tanınması ve (her türlü taciz ve) eziyete uğramaması için en
uygun olanıdır...”10 ayetiyle, bir nevi açıklığa kavuşturulup asıl amacı bildirilmiştir. O da başörtüsünün

“iyi ve iffetli tanınma ve tacizlerden korunma” hikmetli olup, fıtri farziyetten ziyade, ayırt
edici bir fazilet simgesi olarak emredilmiştir. Başka türlü, kadının bütün güzelliğini ve çekici
özelliğini barındıran yüzünün değil de, şehvet azdırıcı hiçbir cazibesi bulunmayan, hatta kıl
olarak mide bulandıran saçların kapatılmasının istenmesi, hangi ilahi ve ahlaki hikmetle izah
edilecektir.? Ve tabi başörtüsü faziletini; bir farklılık fantezisine, üstünlük ve ayrımcılık
psikolojisine, riyakârlık ve istismarcılık dürtüsüne de alet etmemek gerekir.

3- Ruhsal örtünme:
“Ey Adem oğulları, Biz sizin çirkin yerlerinizi (ön ve arka avretlerinizi ve görüldüğünde şehveti
ve fitneyi tahrik eden vücut bölgelerini) örtecek bir elbise ve (ayrıca) size süs ve saygınlık
kazandıracak bir giyim (imkânları ve arzuları) indirip var ettik. Takva elbisesiyle (imani bir şuur ve
ahlaki bir huzurla donanıp kuşanmak) ise, işte bu daha hayırlı (Allah'ın rızasına daha yakın)dır. Bu,
Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki, tezekkür ederler (araştırıp, aklını ve vicdanını çalıştırıp, ibret ve
hikmet öğrenirler diye gönderilmiştir).”11ayeti, öyle felsefi bir durum ve şahsi bir yorum olarak değil,
bizzat Allah duyurusuyla; ruhsal örtünmenin, manevi ve ahlaki eğitim ve öğretimin, yani takva
elbisesinin, diğer örtünme ve giyinmelerden daha hayırlı ve yararlı olduğunu haber vermektedir.

Başörtüsü sosyal bir simgedir:
“Ey Nebi, kendi hanımlarına, kızlarına ve mü’min kadınlara: Dış elbiselerinden (cilbaplarından)
üstlerine giymelerini söyle; (bu) onların, (hürriyet ve iffet sahibi olarak) tanınması ve (her türlü taciz
ve) eziyete uğramaması için en uygun olanıdır. Allah Gafur ve Rahim’dir.”12
Örtünme, İslam öncesinde kadınlar için; hürlük ya da cariyelik konumlarını belirleyen bir
simgeydi. Bu ayette, Peygamber eşlerinin, kızlarının ve İslam'ı kabul etmiş tüm mü’min kadınların,
dışarıya çıktıklarında dış giysilerini üzerlerine almaları emredilmektedir. Çünkü kadın dışarıya dış
elbisesini almadan çıktığında, cariye sanıp rahatsız ediliyordu. Toplumsal bir kategori olarak yerleşik
uygulamanın kurbanı olan cariyelerin dezavantajlarıyla sokakta karşılaşılmaması için bu ayetin
uyardığı

bildirilmektedir.13“…Onlar
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(yerindesiniz).”

sizin

örtüleriniz,

siz

de

onlar

için

(birer)

örtü-elbise

ayeti, erkekle kadının ahlaki ve insani yönden birbirini tamamlayıp evlilikle

denkleşip bütünleştiklerini; “Kadınlar erkeklerin benzerleridir (birbirinin yarısı gibidir)15 hadisi de
yaratılıştaki birlikteliği ve eşitliği vurgulamaktadır.
Bu denli açık ifadeleriyle Kur'an, erkek ve kadınları her hak karşısında ve iş konusunda teker
teker anmakta ve insan tanımının, ancak ikisinin bütünlüğü göz önüne alınınca, mümkün
olabileceğine işaret ederek, detaylandırmaktadır: “Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman
kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, gönülden (Allah'a) itaat eden erkekler ve gönülden
(Allah'a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve
sabreden kadınlar, saygıyla (Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah'tan) korkan kadınlar,
sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını
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koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça)
zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.”16 ayeti
bunun ispatıdır.

Atatürk'ün Peygamber sünnetine saygısı ve sahip çıkması!
Kadınların mescitlere gitmelerini onların doğal hakkı gören ve buna izin veren Hz. Peygamber'in bu
uygulaması, ülkemizde de hâlâ bazılarınca hazmedilebilmiş değildir. Atatürk 2 Şubat 1923'te İzmir'de halk ile
yaptığı konuşmasında bu hazımsızlığı bir an önce Türk Milletinin aşması gerektiğine işaret etmiştir.
Atatürk'ün Hz. Peygamber'in uzak vizyonunu dile getiren bu ileri görüşlülüğü, henüz ülkemizde tam olarak
anlaşılmadığı gibi, maalesef başörtülü hanımlarımız ve kızlarımız kamu kurumlarından ve okullardan
dışlanma sürecindedir. AKP ise sadece istismar ve suiistimal peşindedir.

Ve tabi, tesettür ve takva bahanesiyle “Kadının sadece saçının teli değil; sesi de haramdır,
nefesi de günahtır, dış elbisesinin güzel olması da yasaktır, kadının kalktığı yere oturmak bile
sakıncalıdır” gibi kısıtlamalar ve kısırlaştırmalarla, Müslüman kadınları toplum yaşamından,
doğal ve sosyal ortamdan tamamen dışlamayı hedefleyen ve adı konulmamış bir hapis hayatını
reva görenlerin, kadınların beş vakit aynı camide ve erkeklerin gerisinde namaz kılmasına izin
veren Hz. Peygamber Efendimizin yaklaşımından ve yaşam tarzından ne denli uzaklaştıkları da
açıkça görülmektedir.

Başörtüsünün dayandırıldığı dini gerekçeler şunlardır:
Kur'an kronolojisini araştıran ilim adamlarına göre, Nur suresi, Hicret'in beşinci yılının son
aylarında indirilmiş Medeni bir suredir. Siyer ve iniş nedenleri (Esbab-ı Nüzul) ile ilgili bilgilerden,
başörtüsüne gerekçe teşkil ettiği öne sürülen Ahzab ve Nur surelerinin hemen hemen aynı zaman
diliminde ve aynı atmosfer içinde indiği bilinmektedir. Çünkü Ahzabsuresi, Hicret'in beşinci yılı
Şevval ayında başlayan Hendek/Ahzab gazvesinin (savaşının) hemen ardından inmeye başlamış ve
surenin tamamlanması yaklaşık dokuzuncu yıla kadar devam etmiştir. Nur suresi ise, Hendek
Gazvesi'nden kısa bir süre önce veya sonra vuku bulan Beni Mustalik Gazvesi'ni takiben inmiştir.

Vahyin başlangıç tarihi olan Miladi 610 yılı ise bu iki surenin iniş zamanı arasında on
yedi yıllık bir zaman diliminin bulunması, örtünme ile ilgili ayetlerin oldukça geç bir
dönemde geldiğini göstermektedir. Bu sureler içinde özellikle kadının örtünmesi ve
başörtüsü kullanmasına gerekçe olarak gösterilen iki ayeti dikkatle incelemek
gerekir:
“Mü’min (erkek)lere söyle: “Gözlerini (haram olan kadınları ve ahlâksız yayınları seyretmekten)
kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz (ve hayırlı) olandır.” Gerçekten Allah
onların (bütün) yaptıklarından (en ince ayrıntısına kadar) Habir’dir.” “Mü’min kadınlara da söyle:
“Gözlerini (kasıtlı ve şehvet uyandırıcı, cilveli bakışlardan) kaçındırsınlar ve ırzlarını-namuslarını
korusunlar; ziynetlerini (cezp edici şekilde süslerini) açığa vurmasınlar; ancak kendiliğinden görünen
(toplum hayatında tabii olarak açılması gereken yerler) hariçtir. (Gereğince kapansınlar) Ve bunun
için başörtülerini (genel dış giysileriyle birlikte) yakalarının üzerine salsınlar…”17
“Ey Nebi, kendi hanımlarına, kızlarına ve mü’min kadınlara: Dış elbiselerinden (cilbaplarından)
üstlerine giymelerini söyle; (bu) onların, (hürriyet ve iffet sahibi olarak) tanınması ve (her türlü taciz
ve) eziyete uğramaması için en uygun olanıdır. Allah Gafur ve Rahim’dir.”18

“Cilbab” kavramı, kadınların örfe göre üzerlerine aldıkları herhangi bir dış elbise
değil, başörtüsü üzerine alınan ve tüm vücudu örten örtü;19 hatta çarşaf olarak tefsir
edilmiştir. Hâlbuki başörtüsü üstüne yeniden bir dış örtü zorlama bir te’vildir. Kaldı ki
16

Ahzap: 35
Nur: 31
18 Ahzap: 59
19 (Bekir Topaloğlu-İslam'da Kadın)
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17

cilbab, zamanın ve koşulların belirlemesine bırakılmış bir giyim tarzıdır ve Kur'an'da çarşafı
mecbur eden hiçbir belirti de bulunmamaktadır.

Fıtraten ve örfen ayıp sayılan yerlerin örtülmesi ve iffetin korunması, Nur
suresinin 30. ayetinde de geçtiği gibi her iki cinsi de bağlayıcı bir kapsamdadır.
“Mümin erkeklere söyle, gözlerini çeksinler... Ve ferçlerini (ön ve arkalarını) korusunlar” ayeti,
“başkalarının ferçlerine ve avret yerlerine bakmayın” emrini de içeren bir anlam taşımaktadır. Ferç,

avret, sev'e (çoğulu sev'at)'den maksat, kadın ve erkeğin genital organları ve makatlarıdır. “Mümin
kadınlar, ziynetlerinden görünen kısmından başkasını açmasınlar” ayetindeki ziynet, bazen kadının
açması uygun olmayan yerleri, bazen de kullandığı süs, takı ve çeşitli ziynet eşyası şeklinde yorumlanmıştır.

İslam öncesi Araplar, bazen örneğin Kâbe’de iken, en mahrem yerlerini (ferçlerini dahi)
örtmeden ibadet etmeyi doğru bir davranış saydıklarından, örtünme emirleri ile kadının
başörtüsü ya da çarşafa bürünmesi anlamında değil, her iki cinsin de avret yerlerinin ve şehveti
tahrik eden diğer bölgelerinin öncelikle ve önemle kapatılması, kadınlık onuruna ve toplum
ahlakına uygun bir giyim tarzının korunması gereği üzerinde durulmuştur ki, farz ve doğru olan
doğal örtünme de böyle anlaşılmalıdır.
Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerde, “kadınlar ziynetlerini göstermesinler”, (la yübdine ziynetehunne)
ifadesindeki ziynet: ayıp yerlere, gizli görkem ve güzelliklere; örfen de gösterilmesi uygun olmayan
bölgelere

işaret

etmektedir.

“Başörtülerini

yakalarının

üzerine

salsınlar”

(ve'l-Yadribne

bi

humurihinne ala cuyubihinne) ifadesinde geçen “başörtüsü” (humur), esasen başörtüsü
anlamında değildir. Sözcük, “örtmek, gizlemek, gereksiz yere sokaklara dökülmemek, utanmak,
sarhoş etmek” manalarına gelir. Ayette başörtüsü olarak çevrilen hımar/humur, genel anlamda
“örtü”dür, yani özellikle ve kesin olarak başörtüsü kastedilmiş değildir. Başörtüsü anlamı, örften
çıkarılan bir tevildir. Örften çıkarılan ve örfen yaygınlaşan bir yorumla, başörtüsünün farz kılınması
ise münasip düşmemektedir. Kaldı ki, İslam öncesi Arap kadınları, başörtüsü bir yana, ağır avret
mahallerini ve göğüslerini bile örtmekte gevşeklik gösterirlerdi. Başörtüsünün göğüsleri, gerdanı,
boyun ve kulakları örtecek şekilde sıkıca başa sarılması yolundaki görüşler, ayette açıkça
zikredilmeyen kişisel yorumlardan ibarettir.20 Cahiliye kadınlarının başlarının üzerindeki örtü, açık
göğüslerini örtmeye hizmet etmiyordu. Burada örtülmesi hedeflenen ve istenen bölge, baş değil,
göğüslerdir ve göğüsler de ferç kadar ağır avret bölgesi içindedir. Kaldı ki, başın örtülmesi bu denli
kesin bir farz ve dinin vazgeçilmez bir emri olsaydı, “baş” (ra's) ve “saç” (şa'r) sözcüklerinin

ayetlerde geçmesi gerekirdi. Kur'an, pek çok konuda ayrıntılı olarak sözcük zenginliğini
sergilemekten kaçınmazken, böylesine ciddi olduğu iddia edilen bir farzın en önemli bu iki
sözcüğünü neden telaffuz etmekten kaçınmış olsun? “Bir sivrisineği bile örnek vermekten
çekinmeyen Rabbimiz,21 neden 'baş' ve 'saç' sözcüklerini örnek vermemiştir? Demek ki Kur'an,
başın örtülmesini, başı şu ya da bu şekilde örtmeyi tamamen kadınların kendi iradelerine ve
yaşadıkları sosyo-kültürel çevrelerinin koşullarına bırakmış gibidir ve bunun, adı ise
gelenektir.”22 Peki o halde, Müslüman kadınların ve kızların kendi iradeleriyle tercih ettikleri
başörtüsüne niye yasak getirilmektedir? Veya kadınların göğsü, göbeği, kalçaları ve bacakları
acık olarak gezmesi caiz ve münasip midir?

Göğüsleri örtmek için mutlaka “hımar” (başörtüsü) kullanmanın gerekmediğini
söyleyen çağdaş İslam düşünürlerinden Muhammed Esed şu izahı yapmaktadır:
“Hem İslam'dan önce, hem de İslam'dan sonra Arap kadınlarının kullandıkları geleneksel
başörtüsü idi. Klasik Kur'an yorumcularına göre, bu başörtüsü kadınlar tarafından İslam öncesi
dönemde az-çok süs giysisi olarak kullanılır ve uçları, örtünen kadının sırtına serbestçe bırakılıverilir.
20

(Nisaburi Taberi; Tarihinin Kenar şerhinden)
Bakara:26
22 Doç. Dr. Şahin Filiz-Bilim ve Ütopya Ocak 2007
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O günün yaygın modasına göre, kadınların giydiği gömleğin ya da bluzun önünde genişçe bir açıklık
bulunur ve böylece göğüsler örtülmezdi. Bunun içindir ki göğsün 'hımar' ile örtülmesinin
emredilmesi, bu iş için mutlaka hımar kullanılmasının gerektiğini ifade etmez; fakat yalnızca
kadınların göğüs kısmının, örfen açık bırakılmasında sakınca bulunmayan yerlerden olmadığını ve
dolayısıyla örtülmesi, gösterilmemesi gerektiğini ifade eder.”23
Muhammed Esed, “(örfen) örtülmemesinde sakınca olmayan yerler, ya da kendiliğinden

görünen kısımlar hariç” (illa ma zahara minha) ifadesine de şöyle yorum getirmektedir:
“'Örfen' sözcüğüyle yaptığımız ilave, İslam alimlerinin ve özellikle (Razi'nin kaydettiğine göre)
el-Kifaali'nin

yaptığı

'kişinin

hâkim

örfe'

(el-adetu'l-cariye)

uyarak

açık

tutabileceği,

yani

'örtmemesinde sakınca olmayan yerler' şeklindeki açıklamayı gündeme getirmektedir. İslam
hukukunun geleneksel temsilcileri 'görünmesinde örfen sakınca bulunmayan' ifadesinin tanımını
her ne kadar kadının yüzü, elleri ve ayaklarıyla sınırlı tutma eğilimini göstermiş, hatta sınırlamayı
daha da ileri götürmüşler ise de, “illa ma zahara”nın anlamı, bizce çok daha geniştir; nitekim,
kullanılan ifadedeki kasdi belirsizlik yahut çok anlamlılık da bu hususta insanın ahlaki ve toplumsal
gelişiminin gereği olarak ortaya çıkan zamana bağımlı değişikliklerin göz önünde bulundurulduğunu
göstermektedir. Burada hem erkeklere hem de kadınlara ulaştırılmak istenen mesajın özü, onların

“haramdan gözlerini çevirmeleri ve iffetlerini korumaları” noktasında düğümlenmektedir ki, kişinin
yaşadığı çağda, Kur'an'ın toplumsal ahlak konusunda getirdiği ilkeleri göz önünde tutarak, dış
görünüşünde, giyim kuşamında göstermek zorunda olduğu dikkatin sınırlarını da bu ölçü
belirlemektedir.24
Kanaatimizce Muhammed Esed'in, genel ve fıtri tesettürle, özel ve ictimai başörtüsünü
ayırması; farklı anlam ve amaçlar taşıdıklarını vurgulaması isabetli bir yaklaşımken; “Başörtüsü
takınmanın çok da gerekli ve her zaman geçerli bir emir olmadığı” şeklinde algılanacak bir tavır
içinde bulunması ise münasip düşmemektedir.

Örtünme bütün dinlerde vardır:
Yahudi ve Hıristiyanlıkta örtünme:
“Erkekler bazen başlarını kapatırlar bazen de kapatmazlardı; fakat kadınların başları daima
kapalı idi...”25
“Mişna zamanında kadınların başlarını kapatmaları genel bir uygulamaydı”26
“...geleneksel Yahudi uygulamasına göre, kadına başı açık bir şekilde dışarı çıkması
yasaklanmıştır.”27
“Kitab-ı Mukaddes, havari Pavlus'tan Korintoslulara yazdığı mektupta örtünmeyi emreder: Ben
Mesih'e uyduğum gibi, siz de bana uyun. Bilmenizi isterim ki her erkeğin başı Mesih ve her kadının
başı erkek ve Mesih'in başı Allah'tır. Erkek Allah'ın sureti ve izzeti olduğu için başını örtmemelidir.
Fakat kadın erkeğin izzetidir. Bu nedenle ve melekler uğruna kadın, bir yetki işareti olarak başını
örtmelidir. Kadının örtüsüz Allah'a dua etmesi yakışır mı?”28 Çünkü örtünme, tabii ve ahlaki bir

gereksinimdir.

Kur’an-ı Kerim’in Nur suresi 31. ayette: “…başörtülerini (genel dış giysileriyle birlikte)
yakalarının üzerine salsınlar…” kısmında geçen “Humur-Başörtüsü” kavramını, aynı kökten türeyen
kelimelere bakarak daha iyi anlama imkânımız olmaktadır.
Hamire: Gizlenmek, değişikliğe uğramak.
Ahmere–hammere: Hamur ve şırayı mayalamak.
23

Muhammed Esed Kur’an’ın Mesajı Cahit Koytak İşaret yy.
sh:713
25 Talmud Bavli, Nedarim, 306
26 Talmud Bavli, Nedarim, 306
27 Talmud Bavli, Kethuboth, 726
28 Bab: 11-1/6
24
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El-hamiyretü: Maya.
İhtemere: Mayalanıp şarap olmak.
İhtemere: Kadının başına, yaşmak ve başörtüsü takmak.
İstahmere: Birini kendine aşık etmiş gibi, kul köle olacak şekilde ve samimiyetle bağlamak.
El-himrü: Kin ve haset duygusu taşımak.
El-hamerü, El-hamirü: Bir insanı örtüp saklayan, görülmesine perde olan, sık ağaçlık ve çalılık.
El-hameretü: Kötü kokuyu örten, güzel ve tatlı koku, esans.
El-hamriyyü, Humeyra: Şarap rengine çalan, kırmızımtırak. (Hz. Aişe validemizin bir lakabı).
El-Muhammeretü: Vücudu başka renk olan koyun ve atın beyaz başlısı.
Marazül-hamiyreti: Buğday ve arpa gibi bitkilerin başaklarına musallat olan ve üst kısmını kaplayıp
örten beyaz bir mantar hastalığı.
Aynı kökten gelen bütün bu kelimelerin; müfessirlerin ve İslam alimlerinin, özellikle Arapça
dilbilimcilerin tariflerinden anlaşılıyor ki, ayette geçen “Humur”: Mümin kadınların fark edilip-seçilip
tanınmasına, Allah'ın emrine gönülden bağlı olduğuna, cehalet ve zilletten uzaklaşıp ruhen
başkalaşıp olgunlaştığına, kem nazarlardan ve kötü arzulardan onu koruyacak manevi bir perde
anlamı taşıdığına işaret eden bir alamettir. İşte bu nedenle başörtüsü mümin kadınlara bahşedilen
çok anlamlı bir özellik ve güzelliktir, ilahi bir nimettir ve İslam simgesidir. Başörtüsünün inkârı
nasipsizlik, istismarı ise basitliktir.

Ama iddia ve iftira edildiği gibi, başörtüsü bir üniforma değildir. Örneğin:
a. Lütfen dikkat ve edep buyurun: Başörtüsü, öyle köşe yazılarında ve TV tartışmalarında
gündeme gelmemiştir; Kur'an'ın emridir.
b. Başörtüsü geçici değil süreklidir.
c. Tek tip ve tek renk değil, çeşitlidir.
d. Resmi değil sivildir.
e. Özenti neticesi ve modernizmin ürettiği bir olgu değildir.
f. İnsanlık ve İslam tarihi boyunca varlığını ve kutsallığını koruyan evrensel bir değerdir.

Başörtüsü niçin bir üniforma olarak gösterilmeyecektir? Çünkü;
• Asker kıyafetli birilerini gören, bunlar subay mı, astsubay mı, karacı mı, havacı mı? Bilebilir.
• Polis mi, komiser mi, bekçi mi? Ayırabilir.
• Hastanede hemşire mi, hademe mi? Bir bakışta karar verebilir.
Ama başörtülü bir hanım gördüğümüzde:
• Bu hangi görüşten, hangi partiden olduğuna başörtüsüne bakıp karar veremeyiz.
• Hangi bölgeden, hangi ilden ve hangi mahalleden olduğunu bilemeyiz.
• Şu tarikattandır, şu mezheptendir, şu taifedendir diyemeyiz.
• Başörtüsüne bakıp hangi görevde, hangi eğitimde olduğunu seçemeyiz.
Çünkü başörtüsü bir üniforma değildir, ama elbette bir kimlik ve kişilik göstergesidir. O da, asla
bir partinin, tarikatın, cemaatin veya ideolojinin değil; bizzat ve ancak İslam’ın simgesidir. Ve zaten
pek çok kesimdeki başörtüsü alerjisi, İslam’la ilgili gereksiz korkuların ve önyargıların oluşturduğu
gizli antipatinin bir neticesidir. Başörtüsünün Kur’an’da emredilmediğini söyleyecek ve laiklik
bahanesiyle İslâm Dini konusunda laubalilik edecek kadar şaşkınlaşanlara şunu sormak yerindedir:
Ya hu, bizzat Atatürk’ün tercüme tefsir ettirdiği Elmalı Hamdi Yazır Kur’an mealine bakıp,
başörtüsüyle ilgili ayetlere nasıl bir mana verildiğini öğrenmeniz ve o doğrultuda hareket etmeniz
gerekmez miydi? Elmalı Tercümesi aynı zamanda, Mustafa Kemal’in de, kabulü değil miydi? Buna
asla yanaşmadığınıza göre, sizin Müslüman geçinmeniz de, Kemalistliğiniz de tam bir sahtekârlık
örneği miydi? Ama artık, din istismarcılarının da, devrim simsarlarının da pilleri bitmek üzereydi!..

CHP ve Masonik cephe, Başörtüsü bahanesiyle aslında İslam’la savaştığının
farkında mıdır?
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Yıllardır Baykal’ın avukatlığını yapan bir kişi bile Başörtüsü karşıtlığı nedeniyle hem CHP’lilerden
hem de tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından özür diliyordu! Bir ara CHP bünyesinde siyaset
yapmaya heveslenen ve çok geçmeden boyunun ölçüsünü gören Yaşar Nuri Öztürk de eski partisini ve
genel başkanını yerin dibine geçiriyordu. Özellikle de CHP’nin laiklik anlayışını yerden yere vuruyor, CHP
çatısı altında Allah demenin bile laikliğe aykırı bir davranış olarak algılandığını iddia ediyordu! Ve
CHP’lilerin aslında bizzat dinin kendisinden rahatsız olduklarını ileri sürüyordu! Ve hepsinden önemlisi
CHP’den söz ederken “Elli tane defosu olan parti” diyordu! Bir ara kendisinin de bu çatı altında siyaset
yaptığını hatırlayınca “eh şükür defolardan biri eksilmiş” demek gerekiyordu. Öyle ya böyle bir partide
yani dinin kendisinden rahatsız olunan bir partide en büyük defo Yaşar Nuri Öztürk gibi birinin
bulunması oluyordu. Ama hayret, aynı Yaşar Nuri Öztürk, Genel Kurmay Başkanına savaş açan Deniz
Baykal’a ve başörtüsü düşmanlığına destek veriyordu.
Bu kesimlerin Erbakan gıcıklığı da, Hoca’nın, her türlü hile ve sahtekârlığa projektör tutup,
herkesin ayarını ve amacını ortaya dökmesinden kaynaklanıyordu. Cumhuriyet Gazetesi, bir ilahiyatçı
Prof. tan naklen: “Başörtüsü 1970’de farz oldu” şeklinde saçmalıyordu. Bu, sözler aslında; şuursuzca
bir gelenek haline dönüşen başörtüsünün, Erbakan sayesinde, yeniden İslami ve insani bir
sorumluluk olarak algılanmaya başlandığının dolaylı bir itirafı sayılıyordu.

Üniforma, başörtüsü ve kimlik kavramları
Üniforma; bir iletişim aracı olduğu gibi aynı zamanda bir kimlik ibrazıdır. Üniformasını giymiş birini
gördük mü onun görevde olduğunu da anlarız. Mesela, beş yıldızlı üniformasını giyen bir general fiilen askeri
bir yetki ve sorumluluk taşımaktadır. Kişi yetkisini üstündeki üniformadan almakla kalmaz, üniforma onun
görev alanını da belirleyici bir tanıtım aracıdır. Kara Kuvvetlerinin rengi ile Deniz ve Hava Kuvvetlerinin rengi
bundan dolayı görev ve yetki alanını da ayırır ve hatırlatır. Bir de emekli bir generalin üniforma ile dolaştığını
varsayalım. Emekli olduğu herkesin malumu olan bir kişinin üniforma ile dolaşması hayretle karşılanır, hatta
deliliğe yorumlanır. Yaptırım gücünü kaybetmiş, sorumluluk alanını devretmiş birinin emirleri de geçerliğini
kaybetmiş sayılır. Çünkü emekli bir kişinin görev başında olduğunu göstermez üstündeki üniforma. Sadece
üniformasına tutkun bozuk bir kişilik yansımasıdır. Eğer bu tutku aşırı derecede dışa vurursa artık bu
durumda olayın muhatabı psikologlardır.

Evet üniforma bir kimliktir. Görevde bulunmanın göstergesidir ve buna bağlı olarak ağırlığı
ve saygınlığı değişiktir. Kişi aidiyet duygusunu biraz da giysisinden, üniformasından alıyor
demek ki. Peki, bütün bu açıklamalara göre başörtüsü için üniforma diyebilir miyiz, hayır!. Niçin
üniforma değildir başörtüsü? Çünkü adı üzerinde, “tek tip” değildir başörtüsü, bir. İkincisi,
resmiyetin değil sivilliğin göstergesidir. Süre ile sınırlı değildir, bu da üç. Modernizmin ortaya
çıkardığı bir şey değildir, dört. En eski zamanlardan beri varlığını, farklılığını, kutsallığını
koruyan evrensel bir değerdir, beş. İşte başörtüsü tam böyle bir şeydir. İnancın üniforması
değildir; ama kimliğin, Müslüman kimliğinin bir göstergesidir, önemli bir işaretidir. Buradan
hareketle, “efendim, başörtüsü kullanmayan kadınlar Müslüman değil mi, bunu mu söylemek
istiyorsun? Diyenlere hemen cevap vereyim ki böyle söylemeye ne niyetimiz var ne yetkimiz.
Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Türkiye’de bütün emekli askerler, TSK mensupları, CHP’liler,
ADD’ciler, DMG mensubu bazı gazeteciler Atatürk rozeti takıyorlar mı ceketlerinin yakalarına? Hayır…
Başlarına şapka geçiriyorlar mı? Hayır. Peki, o kişiler için biz "bunlar Atatürkçü değil" diyebilir
miyiz? Hayır. Yani kişiler bazı şeyleri illa dışa vurmak, göstermek zorunda değildir. Bundan dolayı
bazı inanç sahipleri bunu giysi ile açık kimliğe dökmeyebilir.
Başörtüsü ve laiklik karmaşası!
“Kişiler inançlarını üniforma olarak değil, ama kimlik olarak taşıyorlar” gerçeğini artık kabul
etmelidir. Birtakım insanlar bunu bilmiyor/anlamıyor olabilir. Örtüsünü başından aldığınız zaman bir insanı
casper gibi görünmez kılamıyorsunuz demek ki. Hem, kiminle karşılaştığını bilmek insanlar için yararlı değil
midir? Yani karşımızdan gelen kişi havacı mı, denizci mi, karacı mı, rütbesi ne, herkes bilsin diye değil midir
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üniforma? Emekli bir generalin, gittiği alışveriş merkezinde "Ben emekli bir orgeneralim" demek zorunda
kalması ile, üstünde rütbesi görülen kişi aynı etki ve duyguyu uyandırabilir mi? Kişinin emek verdiği, 30-40 yıl
uğrunda ömür tükettiği bir rütbenin aniden üzerinden alınması ile yaşadığı boşluğu tatmayan bunu
bilemeyecektir. Bazıları bundan etkilenmez veya az etkilenir. Başı zorla açılan insanlar için de aynı durum
geçerlidir. Bazı insanlarda travmalar şeklinde görülüyor bu etki. Bundan dolayı diyorum ki kimliği üzerinden –
üstelik kutsal bir emrin kimliği- çıkarılıp alınan insanları siviller değil; en iyi askerler anlayabilir. Çünkü his
noktaları müşterektir. Kimlik ve giysi ilişkisidir bu. Asker, üniformasına bir tek leke gelmemesi için nasıl
titizlenirse; inançlı kişi de başörtüsüne ve hele tesettürüne işte o kadar titizlenir. Üzüntüleri de birbirilerine
benzer aynı duruma düşenlerin…
“Herkes kimliğini ibraz etmek zorunda değildir”, bahanesiyle başörtüsü yasağını savunmak
ilkesizliktir. Ama kimliğini açık kılarak yaşamak isteyenlerden rahatsızlık duymak, bunu rejim için tehlike
olarak algılamak da hem yersizdir, hem de bir tahammülsüzlük alametidir. Örtü ile laikliği yan yana değil de
karşı karşıya getirdiğimiz için kişiler ve kurumlar ikide bir “benim babaannem de, annem de başını
örtüyor, ben de Müslümanım” deme ihtiyacını hissetmektedir. Bir parti yöneticisi, bir Prof., bir gazeteci vs.
niçin böyle demek zorunda kalsın ki? "Benim annem, babaannem de örtüyordu başını" diyen adam;
eşinin, kızının veya kardeşinin başını örtmediğini söylüyor bir yönüyle. Peki, soralım o mahalle baskısı
söylemine sarılan saldırganlara: Başı örtülü annen veya babaannen kızına veya karına bir baskı yapıyor mu,
başını ört diye.?! Hayır, Efendim? Peki o zaman senin yaptığın nedir?
Kimlik göstergeleri...
Üzerinden üniformasını çıkarmış bir kişi çok ünlü değilse ve sivil giyinmişse vardığı yerde
kendini tanıtmak zorunda kalacaktır. Kendini tanıtmadan bazı yerlere sokulmayacaktır. Oysa
üniformasını giymiş bir generale, hatta kurmay bir albaya kim olduğunu sorma ihtiyacı şöyle dursun,
cesaret bile edemez danışmada bekleyen kişi. (Tıpkı benim anamın, babaannemin de başı örtülü
deme gereği duyulmayacağı gibi.) Demek ki, kimlik göstergesi olarak insanlar üzerlerinde bir şey
taşımazsa kendisini dil ile tanımlamak zorunda kalmaktadır. Ancak bu tanımlamaya bile
güvenilemiyor her zaman. İcabında belge de isteniyor ondan. Herkesi sivil polis durumuna getiren
baskıcı zihniyet AKP’nin %50 oy almasına yol açmaktadır.

Sözün özü şu: Tenzili rütbe ne demektir, rütbe durdurma cezasını almak ne demektir, hatta
ceza aldığı için apoletleri sökülmek ne demektir, bu yaptırımlarla karşılaşmış asker neler
hisseder?” bunları en iyi askerimiz bilir. Şu da bilinsin ki; örtüsü üstünden alınmış insanımız da
tenzili rütbe etmiş hissediyor kendini. Önce kulluk rütbesi üzerinden alınmış insan psikolojisi
yaşıyor; sonra da Müslüman olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan düşürülmüş
insan olma psikolojisi. Yıllarca rütbe durdurma cezası almış bir insan psikolojisi yaşatılan
insanımız AKP’nin tuzağına itilmiştir. Apoletleri sökülmüş ve bütün emekleri heba olmuş
insanlar gibi boynu bükük, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemeyen bu insanlar AKP’yi bir
kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Kalpler kırgın, gözler yaşlı, gelecek karanlık olunca AKP’yi umut
kapısı zannetmişlerdir. Duyulan tek söz "Ah!". Peki yazık değil mi?29 İnancının ve hayat tarzının
rengini belli ettiği için rencide edilen insanlarımızın AKP’nin tuzağına itilip; Milli birliğimizin,
güvenliğimizin ve geleceğimizin tahribine alet edilmeleri, acaba sadece cahili bir gaflet midir,
yoksa şeytana bilinçli askerlik midir? GKB Org. Yaşar Büyükanıt’ın PKK ile mücadele
konusundaki itirafları ve uyarıları arasındaki: “Önce kendi halkımızla barışmamız ve onları
kazanmamız gerekir. İnsan hakları, demokrasi ve özgürlükler gibi kavram ve kuralları
başkalarına kaptırmamız üzüntü vericidir” sözlerini bir de bu açıdan değerlendirmemiz yararlı
olabilir.

Konumuzu Mustafa Kemal’in iman ve akıldan kaynaklanan şu değerli ve
29
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derinlikli sözleriyle kapatmamız uygun olacaktır!
“Türkler, Müslüman oldukları halde, maalesef bozulmaya, yoksulluğa ve Batılılardan geride
olmaya maruz kaldılar; geçmişin batıl alışkanlık ve hurafe inançlarıyla İslamiyet’i karıştırdıkları ve bu
suretle gerçek İslam’dan uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar. Gerçek İslam’ın
çok yüce ve çok kıymetli prensiplerini olduğu gibi alıp uygulamamak inatçılığına kapıldılar. İşte
gerilememizin belli başlı sebeplerini bu nokta teşkil ediyor.”30
“Şu anda Müslüman Türkler, dinlerinin ne olduğunu doğru bilmemektedir. Bunun için Kur’an’ı
Kerim’i ve Hz. Peygamberin sözlerini Türkçeye çevirmek gereklidir. Maalesef bugün Türk, Allah’ın
kelamını hürmetle okuyor, Kur’an’ın arkasında koşuyor; fakat Onun ne dediğini anlamıyor, içinde
neler var bilmiyor ve şuursuzca ibadet ediyor… İşte benim maksadım; arkasında koştuğu ve her
fırsatta okuduğu Kutsal Kitapta neler olduğunu ve Allah’ın bize neler buyurduğunu her Türk
(vatandaşı) anlasın (ve Ona uygun davransın!..)31

İslam’da Kadının Giyim-Kuşamı
Yeri gelmişken, mü'mine kadınların; mutlaka emredildiği şekilde örtünmeleri ve vücutlarını
yabancı erkeklere göstermemeleri gerektiği, ancak bu örtünme şeklinin ille de tektip bir tarz ve hele
çarşaf olması gerekmediği konusunu açıklamaya çalışalım.
Cenab-ı Hakk mealen, “Ey Nebiyyi Muhterem! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına
söyle, cilbablarını (vücütlarını kapatan dış elbiselerini) giyip örtünsünler. İşte böyle giyinmeleri (iffetli
ve namuslu) bilinmelerine ve (ahlaksızlarca) eziyet edilmemelerine daha uygundur” buyurmaktadır.32

Müfessir Süddi, bu ayet hakkında diyor ki: “Medine halkından bazı cahiller, gecenin karanlığı
çökünce sokağa çıkar ve rastladığı kadınlara sataşırlardı. O vakitler Medine’nin evleri dar ve küçük
olduğundan, bazı kadınların def-i hacet için tenha yerlere gitmeleri lazımdı. Bu durum zamane
cahillerinin arayıp bulamadığı bir fırsattı. Kapalı bir kadın gördüler mi “bu cariye değil” diye
dokunmazlardı. Ama örtüsüz dolaşan bir kadına rastladılar mı, “bu cariyedir” düşüncesiyle sarkıntılık
yapmaya kalkışırlardı.” Bu durumda baş örtüsü bir tanınma ve korunma simgesi olmaktaydı.
Bu ayet-i kerime hakkında müfessir Mücahit ise şöyle diyor: “Hanımlar örtülü gezerlerse, hür
ve Müslüman oldukları bilinip anlaşılır ve artık sapıkların tecavüz ve eziyetine maruz kalmazlardı.”33
Görülüyor ki, ayet-i celile diğer birçok hikmet ve yararları yanında, örtünmeyi özellikle iki sebepten dolayı
emretmektedir:
1- Vücudun mahrem kısmının yabancı erkeklerden saklanması suretiyle, kadının namus ve
iffetinin perdelenmesi, şehvet bakışlarının çekilip tahrik edilmemesi, böylece fitne ve fesadın
önlenmesiyle, genel ahlakın ve cinsi disiplinin korunması.
2- Mü'min ve Müslüman kadınların, bu setredici kıyafet ve örtüleriyle, gayri müslimlerden ve
İslam dışı hayat sürenlerden fark edilip seçilmesi ve böylece kötü niyetlilerin rahatsız etmelerine
fırsat tanınmaması.
Yukarıda mealini arz ettiğimiz ayeti celilede geçen “cilbab” kelimesi (gamıs) yani gömlek manasına
geldiği gibi, bu kelimeden kadınların giydiği geniş elbise ve boylu entari de anlaşılır. Ayrıca üstlük ve
başörtüsü manasına da kullanılır.34 Yine ayet-i kerimede geçen” cilbab” Mustafa kemal’in yazdırdığı Elmalı
tefsiri’nin beyanına göre, vücudunu tamamıyle ve tabii bir şekilde örten çar (manto ve eşarp)

gibi dış kisvenin adıdır.35
30
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Örtünmeyi emreden ayetin meali ise şöyledir: “(Ey Resulüm!) mü'min kadınlara söyle,
ziynetlerini -görünmesi zorunlu olanlar hariç- kapatsınlar. Başörtülerini de, yakaları ve omuzları
üzerine koysunlar.”36 Hazreti Aişe (ra) dan rivayet edildiğine göre, önce Ensar kadınlarını iyilikle andı ve
onları övdü. Dedi ki: Nur suresi indiğinde gömleklerini -veya kuşaklarını- ikiye böldüler, onu kendilerine
başörtüsü yaptılar.37 Yine Hazreti Aişe (ra) dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “İlk muhacirlerin
hanımlarına Allah (cc) rahmet etsin. Cenab-ı Hakk, “Kadınlar örtülerini yakalarının üzerine örtsünler.”
ayetini indirince, giydikleri dış boy elbiselerinin bazısını yırtıp kendilerine başörtüsü ve bürük yaptılar.”38

Ayet-i kerimede geçen “humur” kelimesi (ihmar) kelimesinin çoğulu olup, avratların
başlarını kapattıkları bez ve örtük manasına gelir (Ahter-i Kebir). Yine (ihmar): Setr ve
ketmeyleyip göstermemek, bir nesne ile gizlenip örtünmek, utanmak ve haya etmek tabii
halinden başka bir vaziyete dönüşmek manalarına gelir ki, utandığı adamdan kendi nefsini
gizlemeyi gerektirir.39 Seyyid Kutup ise, ihmar: baş, gerdan ve göğüs örtüsüdür ki, bununla
kadın fitne yerlerini örter ve bunları aç gözlere maruz bırakmaz.40 şeklinde tarif etmektedir.

“Kadınların örtünme (tesettür) şeklini İslam dini şu şekilde belirlemiştir: Erginlik çağına
girdikten itibaren her kadın dinimizce açılmasına ruhsat verilen yerleri hariç olmak üzere, bedenini bürüyecek
bir harici elbise giyinmelidir. "Görünüşte elbiseli ama gerçekte çıplak olan kadınlara Allah lanet etsin.” hadis-i
şerifi esas alınarak, giyilen elbise, vücut hatlarını belli edecek şekilde dar ve ince olmamalıdır. Çünkü
vücudun biçimini ve içini gösterecek biçimde dar ve ince elbise giyip yabancı erkeklere arz-ı endam eden
kadınlar, Peygamber (sav) lisanı ile kötülenmiştir. Yine hadis gereği kadının dışarı elbisesinin ne yerde
sürünecek biçimde uzun, ne de bacakları gösterecek derecede kısa olmaması da emredilmiştir. Elbisesinin
biçimine gelince, buna dair dinimizde açık ve kesin bir şekil bulunmadığından, yukarıda bildirilen şartlar ihmal
edilmemek üzere, giyim kuşamın kadınların zevkine ve -çevre geleneklerine bırakıldığı”41 görülmektedir.

Gerçekleri insanların ölçüsüyle değil, insanları gerçeklerin ölçüsüyle tanımak ve
olayları mutlak doğruların terazisinde tartmak mecburiyetindeyiz...
Ayet ve hadislerde ve muteber fıkıh kitaplarında, kadınların vücutlarını geniş ve uzun, nazarı dikkati
çekmeyecek ve şehveti tahrik etmeyecek sadelikte, bir dış kıyafet giymeleri ve başlarını ve göğüslerini
kapatacak bir başörtüsü kullanmaları gereği dışında, ille de şu tip, şu desen, şu renk, şu kalite, şu kumaş ve
şu modelden bir çarşaf veya ille de şöyle bir kıyafet kaydı ve şartı koşulmadığı bilinmektedir. Zaten
Arabistan'da, Kuzey Afrika'da, Hindistan'da, Pakistan’da yaşayan Müslüman kadınlarının dışarı elbise ve
kıyafet tarzları hep ayrı ve farklı renk ve biçimlerde gelenekselleştiği, hatta yurdumuzun değişik yerlerinde
mü’mine kadınlarımızın değişik İslami kıyafetler ve dış elbiseler giydiği bilinen ve yaşanan bir gerçektir.
“Özetle Müslüman kadın, yüzü, elleri ve ayakları gibi görünmesi tabii ve zaruri kısımlar hariç olmak
üzere vücudunun geri kalan kısımlarını örtmekle mükelleftir. Bunun ille de çarşafla olması şart değildir.
Bilakis temiz, geniş ve sade, diğer kadınlara örnek olacak tarzda muntazam ve güzel olması gerekir. İşte
böyle bir kadındır ki şehvet değil, hürmet telkin edecektir. İslam’ın yücelttiği ve cennetin ayakları altında
olduğunu haber verdiği olgun ve saygın kadın her türlü insani ve İslami ölçülere bir kişiliktir.”42
Hem: “Ey Peygamber (sav) hanımları! Siz kadınlardan herhangi birileri gibi değilsiniz. Eğer
takva sahibi olmak istiyorsanız (nikâhı düşen yabancı erkeklere karşı) yumuşak ve cilveli
konuşmayın (ve laubali olmayın). Yoksa kalbi bozuk ve kötü niyetli olan kimseler, tamaa düşer,
(Şayet konuşmak mecburiyetinde kaldığınızda da) ciddi ve kısa söyleyiniz. Hem vakarınızla (Ağır
36
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başlı ve saygılı biçimde) evlerinizde (bulunun). Evvelki cahiliye (devri kadınları) gibi süslenip
saçılarak, (teşhircilik yapmak; güzel ve çekici yerlerinizi ve cilvelerinizi gösterip erkekleri kendinize
baktırmak için) kırıla döküle sokağa çıkmayın.”43 Ayet’i özellikle Hz. Resulüllahın hanımlarının ve
dolayısiyla örnek ve önder konumdaki Müslümanların kadın ve kızlarının mecburiyetsiz ve mazeretsiz, sırf
çalım satmak için dışarı çıkmaları, erkeklere karışıp laubali tarzda dolaşmaları ve rast gele kimselerle kırıla
döküle konuşmaları zaten uygun değildir. Kıskançlık, hatta şehevi azgınlık yüzünden ailelerin yıkıldığı,
çoçukların sahpsiz ve şefkatsiz bırakıldığı, sosyal ve ruhsal sorunların arttığı ve toplumun temelini sarstığı
acı bir gerçektir. Ancak sosyal ve siyasal hizmetleri, ticaret ve memuriyet gibi görevleri, akraba ve arkadaş
ziyaretleri, alışveriş ve dinlenme gezileri ve hele eğitim ve öğretim niyetiyle elbette caizdir ve gereklidir.

“Ey kadınlar, ancak ihtiyacınızı karşılayan olmadığı zaman Allah-ü Teala ihtiyaçlarınızı
temin için evinizden çıkmaya izin vermiştir.”44 “Hangi kadın, kocasının izni ve rızası olmaksızın
ve bir ihtiyaca dayanmaksızın (nefsani arzularla) evinden çıkarsa, fitneye sebebiyet verecek ve
şehveti tahrik edecek şekilde ortalıkta dolaşırsa evine dönünceye ve kocasını razı edinceye
kadar Allahü Teala’nın ğadabı içinde kalmış olur.”45 gibi hadis-i şerifler geçerli bir mazereti (yani,
eğitimi, memuriyeti, akraba ve arkadaş ziyareti, sosyal ve siyasal hizmeti, doğal gezinti ve
seyahati) bulunmadan kadınların keyfi ve nefsi bahanelerle evlerini ve ailelerini ihmal
edemeyeceklerini bildirmektedir. Mü'mine kadın Allah ve Resulüne itaatle, kıyafetine ve edebine
dikkat ederse, birçok problemler zaten kendiliğinden halledilmiş ve ortadan kalkmış olacaktır.
İlim öğrenmek, okumak, cihada katılmak, tebliğde bulunmak, alışveriş yapmak; evinin geçimi
için çalışmak gibi mazeret ve mecburiyetlerle dışarı çıkmak zorunda kalan kadınların da, edep ve
ciddiyet içinde hareket etmeleri lazımdır.
Örtünme ve tesettürle ilgili Nur süresi ayet 31'deki

"humur" ve Ahzap suresi ayet 59’da geçen

"cilbab" kelimelerinin ille de “çarşaf” manasına anlaşılmadığı, konuyla ilgili ayet, hadis, fıkıh kitaplarında
(çarşafla) ilgili bir serahat bulunmadığı, emredilen ve öngörülen ağırbaşlı bir elbise olma lüzumu ortada iken;
kalkıp çarşafın dışındaki manto, başörtüsü, izar ve şalvar etek vb. gibi geniş, uzun sade ve setredici diğer
kıyafet ve giysilere dil uzatmak, onları kınamayı bir hizmet ve dini bir gayret sanmak, izan ve insaftan uzak
bir inat ve iddadır. Hem “Hak ehaktan evladır. Zira Hakta ittifak, ehakta ihtilaf vardır.” İslami bir prensip
ve genel bir kuraldır. Yani doğru ve güzel olan bir şeyle, daha güzel ve daha mükemmel olan ikinci şeyden
birini seçmek icap ederse, ilkini tercih etmek lazımdır. Çünkü herkesi fetva yoluna sokmak mümkün iken,
takva yoluna çekmek imkansızdır.
Kendi nefsimiz için azimeti (yani en tavizsiz ve zahmetli olanı) tercih edebiliriz, ama başkalarını
ruhsata (yani genel ve kolay orta yola) davet etmekle emrolunmaktayız. Yani ihtilaf edilecek şeye değil ittifak
edilecek şeye çağırmalıyız. “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, Müjdeleyip ümitlendirin, korkutup nefret
ettirmeyin.” hadisinin hikmet ve hedefini anlamaya çalışmalı ve ona göre davranmalıyız...

Ve unutmayınız ki: mübah, günah değildir!.. Helal ve caiz olanı kısıtlamak ve böylece
doğal ve sosyal hayatı kısırlaştırmak hakkı kimseye verilmemiştir.
Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin “Hak ehaktan ehaktır. Çünkü Hakta ittifak, ehakta ihtilaf vardır”
(“Doğru ve güzel” olan bir şey o konuda “daha güzel” olandan makbul ve hayırlıdır. Çünkü insanların çoğunu
“doğru ve güzelde” toplamak mümkündür ama herkesi “en güzel”e getirmek ihtilaf ve itirazlara yol açacaktır)
prensibi bugün birçok konuda uyulması gereken bir kural durumundadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz.
“İslamiyet itidal ve orta yoldur. Siz her işinizde ifrat ve tefrit gibi aşırılıklardan sakınıp orta yolu tercih
ediniz.” buyurmuşlardır. Örneğin bir Müslüman hanımının uzun geniş bir manto veya pardösü giymesi ve
başını sade ve büyük bir eşarpla örtmesi caizdir, güzeldir, haktır, fetvadır. Fakat çarşaf, hatta peçe örtünmesi
43
44
45

Ahzap: 32-33
Buhari, Müslim, Et- Taç, C.2, Sh. 851
Hatıb Muhtarul Ehadis, Sh. 50

25

ise bazılarınca belki daha evla ve takva sanılsa da, ifrata kaçmaktır, fitne ve fesada kapı açmaktır. Halbuki,
dikkat çekmekten, bazı kesimleri ürkütmekten ve fitneye sebebiyet vermekten sakınmak ta lazımdır ve
İslam’ın bir kuralıdır.

Ancak, uzun yıllar cahili bir eğitim ve ortam içinde yetişmiş kalabalıklara özellikle kadınlara
-iman ve İslam’ı bir bütün olarak arz ve kabul ettikten sonra- onlara örtünmek üzere çarşafı değil,
rahat bir pardösü veya etek gibi örfe, günümüzün gelenek ve gereklerine daha uygun yolları
göstermek durumundayız. Bu hem İslam’ın “temelden tavana, kolaydan zora doğru” giden
“tedric” prensibine, hem de Efendimizin, “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin ürkütmeyin”
emrine daha yatkındır. Günümüzde İslam davetçilerinin bu prensiplere bilhassa dikkat ve riayet
etmeleri gerekmektedir. “Takva” özel, “fetva” geneldir. Biz kendi şahsımızda takvayı tercih etsek
bile, toplumun geneli için önce fetva yolunu göstermelidir. Çünkü direkt zor olan takva yolunu
gösterirsek, insanların ürküp uzaklaşmaları ve İslam’dan nasipsiz kalmaları tehlikesi vardır.
Ashab-ı Kiram'ın (ra) meşhurlarından Ebu Zer Gıffari Hazretleri, İslam toplumunun mutlaka bir
takva hayatı yaşamaları gereği üzerinde ısrar edince, Halife Hazreti Osman (ra) çıkacak bir fitne
ve huzursuzluğu önlemek için kendilerini devlet merkezi olan Medine'den uzaklaştırıp Şam
tarafında mecburi ikamete tabi tutmak zorunda kalmışlardı. Hazreti Ebu Zer’in görüşü “Ehak”tı,
en güzeliydi, takvaydı. Ancak genelde tatbiki imkânsızdı. Ama Hazreti Osman’ın görüşü “Hak'tı,
fetvaydı” ve toplumun kabullenmesi kolaydı. Görüldüğü gibi Hazreti Osman "Hakkı, ehakka
tercih ediyordu". Çünkü Hakta ittifak, ehakta ihtilaf doğacaktı.
Başta dört halife efendilerimiz, diğer bütün İslam büyüklerimiz, hep kendi nefislerine “takvayı”, topluma
ise “fetvayı” uygulamışlardır. Elbette Ebu Zer Hazretleri de Ashabın büyüklerinden olmak itibariyle
içtihadından dolayı sevaptadır. Ancak asıl kararı isabetli olan, Hazreti Osman’dır. Çünkü O, insanın fıtratına
ve İslam’ın tabiatına daha uygun hareket etmiştir. Zaten böyle olduğu içindir ki, “Hata etmeyen ilahi takdir”
Ebu zer’i (ra) değil de, Hazreti Osman’ı halife kılmıştır.
İnsanları önce kolaya ve fetvaya çağırmak, harama ve günaha müsaade etmek şeklinde
anlaşılmamalıdır. “Mübah'ı günah saymak zulümdür, haksızlıktır. Allah'ın haram ettiği şeyleri helal saymak
ne derece büyük bir sapıklık ise; Allah’ın helal ve mübah kıldığı şeyleri haram ve günah saymak da, o
nispette büyük bir yanlışlıktır. Geniş ve güzel bir pardösü ve büyük bir başörtüsü ile kendisini örten bir
mü'mine kadını, çarşaf giymeye zorlamak ve başka türlü giyinenleri horlamak, hatta onları günah işliyor
saymak, sorumsuzluk ve şuursuzluk alametidir ve fitneye sebep olacaktır. Özellikle hassas dönemlerde daha
anlayışçı ve barışçı olmak zorundayız. İnşallah, en yakın bir gelecekte adalet ve hürriyet ortamı
gerçekleşince, o zaman haliyle Hak’ta ve hayırda yarış başlayacak, bu süreçte yeniden kurulacak İslam
medeniyeti kendi modasını da ortaya çıkaracaktır. Bir ev sohbetinde; Muhterem Hocam'a yöneltilen, “İslam
davetçilerinin kıyafeti nasıl olmalıdır?” şeklinde bir soruyu şöyle cevaplamıştır. “Efendimize benzemek
niyetiyle sakal ve sarık birer örfi sünnet makamındadır. Ancak herkese ve her kesime ulaşmak ve hakkı
tebliğde kolaylık sağlamak amacıyla, takım elbise giyinmek ise cihat sevabı kazandırır.”

Ameller niyetlerle tartılacaktır. Bazı farzların ifasını zorlaştıracak sünnetlerin terki
vacip sayılmıştır.
Dini irşat ve tedrisat hizmeti gören bazı şahsiyetlerin cami ve medreselerde zahiri sünnete uygun
giyinmeleri elbette daha münasip sayılır. Aslolan kılık kıyafette dengeli ve dikkatli olmak ve gösterişten
uzaklaşmaktır. İnsanların bizi ve İslamı yanlış anlamasına ve haktan uzaklaşmasına sebep olacak kıyafet ve
hareketlerden de sakınmalıdır.
Ve hele bir hanımın kalbine iman huzurunu sokmadan, onun başını kapatmasını istemek
yanlıştır. Başörtüsü emrinin nübüvvetten 15 sene sonra geldiği unutulmamalıdır. Örtünmenin Allah’ın
emri olduğunu kabul ettiği halde, yetişme şartlarının, sosyal baskıların, hatta siyasi dayatmaların
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yüzünden açık gezen, ama örtünmek için münasip bir ortamı ve fırsatı gözleyen hanım kardeşlerimizi
de kırmamalıdır. Vatandaşlarımızı, başını örtenler-açık gezenler diye ayırıp kayırmak ve bu kesimleri
birbirlerine düşman gösterip kışkırtmak; şeytanlıktır, şarlatanlıktır. Başını örten, örtmeyen, farklı
görüş ve kültürden herkesin ve her kesimin, birbirlerine ön yargısız ve saygılı bir yaklaşım içinde
olmaları, her şeyden önce insan olmanın ilk şartıdır.

Başörtüsünün Kerameti: Herkesin Ayarını Ortaya Çıkarması
Zekeriya Beyaz “İslam ve Giyim Kuşam” (Başörtüsüne Dini Çözüm) kitabında, kötü niyetli
saptamalar ve çok tehlikeli saptırmalar yapmaktadır.46
İşte o çarpıtmalar:
1. Çarpıtma:
Kitabının ilk sayfasına koyduğu: “Türkiye'de kimsenin başörtüsüne müdahale eden de yoktur.
Sadece devlet kurumlarında bay ve bayanların başlarının açık olması kuralını koymuştur. Bu da
devletin hakkıdır. İslamiyet’e göre, Devlet’e itaat, Allah’a itaattir” demiş ve Nisa:59. ayeti bu yalanlarına
delil olarak göstermiştir.
a) Oysa: “Türkiye'de kimsenin başörtüsüne müdahale eden yoktur” iddiası açık bir yalandır.
Örtünen kızlarımızın ve kadınlarımızın uzun yıllar boyunca uğradıkları baskı ve haksızlıklar ortadadır. AKP
ise istismar amaçlı ve kısmi kapsamlı kaldırmıştır.
b) “Sadece bay ve bayanların başlarının açık olması kuralını koymuştur” kısmı da yalandır.
Çünkü devletin ne anayasasında, ne kanunlarda böyle bir kayıt ve şart bulunmamaktadır. Sadece bazı
kesimlerin keyfi yorumları ve uygulamaları vardır.
c) Asıl yalan: “Allah’a itaat ediniz, Peygamber’e ve sizden olan ulûl emre de…”47 ayetindeki
“Allah’ın hük(müne) Resulün (sünnetine) itaat ediniz ve “sizden olan”, yani sizin inancınıza ve temel insan
haklarınıza uygun davranan emir sahiplerine de itaat ediniz” ayetini: “devlet haram ve haksız şeyleri
dayatsa da, itaat ediniz...” anlamında gelecek şekilde çarpıtmasıdır. Yarın bazı idareciler kalkıp ta “Devletin
borçlarından kurtulmak ve ekonomiyi kalkındırmak için, her ailenin genç ve güzel kadınları, ayda bir gün
parası devlete kalmak üzere, genel evlerde çalışacaktır” diye bir dayatmada bulunsa, yukarıdaki ayet haşa
delil gösterilip buna uyulması mı lazımdır? Bu ayetin “ulûl emre de...” kısmının daha önceden emredilen;
Allah’a ve Resule itaate bağlılık şartına ve “sizden olmak” kaydına dayalı olduğunu bilmeyecek kadar cahil
değilse, kasıtlı bir çarpıtmadır.
2. Çarpıtma:
Kitabın baş tarafında ve yine 250 ve 251. sayfalarında: “Müslüman cariye hanım, toplum içinde bu
kıyafetle gezer ve namazını bu halde kılabilir” deyip çizdiği, birinde göbek ve diz arası hariç, bütün
bacakları ve göğüsleri açık; diğerinde sadece mayolu gibi baldırları apış arasına yakın açık resimleri,
Müslümanlara örnek kıyafet olarak takdim etmiştir. Halbuki İslâm hukukunda bir kaide-i külliye (değişmez
kural) vardır:
“Kıyas, ancak nass’a dayanarak yapılabilir.” Yani muhkem bir ayeti ve sahih bir sünneti esas
alarak yapılan kıyas ve içtihat, sahibi ve tabiileri için geçerlidir. Ancak, mutlak müçtehit bile olsa, bir alimin
kıyas ve içtihadını esas alarak, yapılacak yeni bir içtihat geçersizdir. Çünkü ayet ilahi, içtihat ise beşeridir.
Ve hele, Zekeriya Beyaz gibi, zaten geçici bir kurum olan ve tedricen kaldırılan Cariyelik’le ilgili
bazı içtihatları esas alarak, ilahi vahyin ve sahih hadislerin hükümlerini iptal etmeye kalkışmak; tam
bir şarlatanlık örneğidir. Kaldı ki, bugünkü kadınlarımız kızlarımız cariye hükmünde midir ki, böyle
fesatçı fetvalar ortaya sürülmektedir? Bu soruya, evet deniyorsa o takdirde birileri kalkıp, “Biz
cariyelerle ilgili başka ruhsat ve fırsatları da değerlendirmek istiyoruz” derlerse, ne cevap
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verilecektir? Şimdi soralım, eğer caizse; Zekeriya Beyaz, o çizdiği resimlerdeki gibi; hanımının,
kızlarının ve yakınlarının göğüsleri, karınları ve kalçalarına kadar bacakları açık vaziyette, ev
ortamında ve sokakta dolaşmalarından rahatsızlık hissetmeyecek midir?
3. Çarpıtma:
310. sayfasında: “Toplumda insanları hür ve köleler diye iki sosyal sınıfa ayırmak dönemi
kapanmıştır” dediği halde, kitabın başından itibaren, hem de çarpıtmak suretiyle, cariyelere mahsus
giyinme de rahatlık ruhsatını, tüm Müslümanlara şamil bir kural olabilirmiş gibi göstermeye
çalışmıştır. Bütün bunların arasından da: “şimdi cariyelik ortadan kalktığına göre cilbapsız dışarı
çıkma yasağı da kalkmıştır” diyerek, bir ayetin açık ve kesin bir hükmünü iptal etmeye kalkışmaktan
da sakınmamıştır. Bu kadar açık çelişkiler, bu tiplerin gerçek tiyniyetini ortaya koymaktadır.
4. Çarpıtma:
“Kur’an’da “söyle” diye başlayan 332 ayetin büyük bir kısmı, bugün bizi ilgilendirmeyen, o
dönemin konuları ve olaylarını açıklayıcı niteliktedir. (Örtünmeyle ilgili) Nur Suresi 30 ve 31. ayetleri
de “Söyle-De ki hitabı ile başladığı için, sadece o dönemdeki konulardan bahsetmektedir”48 diyerek
“Söyle” şeklinde başlayan yüzlerce ayetin, sadece Hz. Peygamber dönemi için geçerli sayıldığını,
bunların artık bugünün Müslümanlarını bağlamadığını” iddia ederek, dinin temeline dinamit
koymaktadır. Bu iddia hiçbir ilmi ve İslâmi dayanağı bulunmayan ve Kur’an’ın yüzlerce ayetini artık
hükümsüz sayan şeytani bir yaklaşımdır. Üstelik “De ki” ile başlayan hangi ayetler artık gereksiz ve
geçersizdir? Sorusunu yanıtlamak ve örneklerle kanıtlamak yerine “çok büyük bir bölümü” gibi
yuvarlak bir sözle kafaları karıştırmaktadır. Şimdi soralım, acaba:
“De ki: O Allah birdir ve Samed’tir”49
“De ki: Şefaatin tümü Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur”50
“De ki: Şüphesiz Rabbim Hakkı (Batılın üstüne ve dileğinin kalbine) koyandır.”51
“De ki: Rabbimiz (Kıyamette) bizi bir araya toplayacak sonra da hak (ve adaletle) aramızı
ayıracaktır”52 gibi ayetlerin hangisi haşa bağlayıcı değildir?
Yoksa:
“De ki: O bir rahatsızlıktır. Ay başı halinde kadınlardan ayrılın ve temizleninceye kadar (cinsel
anlamda) onlara yaklaşmayın”53 ayeti mi “Söyle” diye başladığı için artık geçersizdir?
5. Çarpıtma:
“Arap Müslümanlığı” gibi uyduruk bir kavramın arkasına sığınarak, Yüce Dinimizi Hz.
Peygamber Efendimizden öğrenip nakleden Sahabilerden, bugüne kadar gelen Arap kökenli binlerce
ilim ehlini, müçtehitleri ve müfessirleri, dolaylı biçimde “Kur’an’ı anlamamak ve kasten saptırmakla”
töhmet altına sokan, ama bir yandan da dört mezhep imamı gibi çoğu Arap olan alimlerin sözlerinden
işine gelen kısımları alıp delil göstermekten sakınmayan yaklaşımıdır. Peki, örtünmekle ilgili ayetlerin
mealini ve tefsirini, bizzat Atatürk’ün özel talimatıyla ve onun itimadıyla yazan Elmalı Hamdi Yazır’ı
niye kaynak göstermiyorsunuz? Yoksa oda mı Araptır? Evet, Taliban tipi veya Vehhabilik örneği bir
takım yobazlık ve aşırılıkları, bizdeki bazı tarikat ve cemaatlerin, takva perdesi altında kadınları
toplum hayatından koparıp, onları ruhen ve zihnen kısırlaştıran katı ve kötü yaklaşımları konusundaki
eleştirilerine ve endişelerine katılıyoruz. Ama, mümin kadınlarının, hamamda bile öyle bulunmaktan
utanacakları bir açıklık-saçıklık içinde sokakta dolaşmalarına fetva vermeyi, değil ilim adamlığı,
insanlıkla bile bağdaştıramıyoruz.
6. Çarptırma:
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Nur suresi 30 ve 31. ayetlerini:
“Erkek ve kadınlar, cinsel organlarını, ön ve arka ayıp yerlerini görünmekten saklasınlar”54
şeklinde, “ferc” kelimesine sadece lügat anlamını verip, yüzlerce müçtehit ve müfessirin “ırzlarını,
namuslarını, vücudun şehvet uyandıran kısımlarını” diye anladıkları ve üzerinde icma sağladıkları
manayı çarpıtması ve “Müslüman kadınlar, ön ve arka cinsel organlarını örtüp, vücudun geri kalan
bütün kısımlarını açabilir” biçiminde akıl ve ahlak dışı bir yorum yapmasıdır.
Ve yine Nur: 31. ayetindeki “Başörtülerini yakaları üzerine kapatsınlar… Ve ziynetlerini açığa
vurmasınlar” ayetinde “Boyun ve göğüs yırtmacının değil, gerdanlık gibi ziynet takılarının saklanıp
korunması istenmiştir”, diyerek ayette açıkça zikredilen başörtüsünü inkâra çalışmaktadır. Çünkü eğer asıl
amaç boyuna takılan ziynetler olsaydı, “onları sıkı bağlayın, düşürüp çaldırmayın” şeklinde uyarılması
lazımdı.
7. Çarpıtma:
Daha önce, “Başörtüsü emredilmemiştir, gerekli değildir, kadınlar sadece ön ve arka edep
yerlerini kapatıp vücudun diğer tamamını açarak sokakta dolaşabilir” gibi safsataları dillendiren
Zekeriya Beyaz kitabının 305. sayfasında, bütün bu temelsiz iddialarını yalanladığının ve kendi kendisiyle
çelişkiye düşüp bocaladığının farkında bile olmadan şu ayeti yazmak zorunda kalmıştır:
“Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların hanımlarına söyle ki (bir ihtiyaçları için dışarı
çıktıklarında) cilbaplarından (bir çeşit geniş örtü ve dış elbise) üzerlerine yaklaştırıp alsınlar. Bu,
onların tanınıp ta eziyet edilmemelerine daha yakın ve uygundur.”55
Şimdi soralım:
Hani, “ferc”leri ön ve arka malum yerleri dışında, kadınlar her tarafını açıp dışarı çıkabilirdi?
Hani, bütün vücudu örten bir dış elbise lazım değildi?
Hani, örtünmeyle ilgili ayet gelmemişti?

Kitabın 324. sayfasının sonunda: “d) Müslüman hanımlar, vücut teşhirciliği de
yapmamalıdır. Zaten bugün de, erkek veya kadının cinsel teşhircilik yapması ahlaki düşüklüğün
ifadesi sayılmaktadır. Müslüman hanımlar örfe göre, yani çevredeki Müslümanlarca normal, tabii ve
güzel kabul edilen biçimde giyinmelidir” diyerek doğruları itiraf ve diğer bütün iddialarını iptal etmiştir.
Başörtüsü Donkişotuna, “Düşünce Özgürlüğü Ödülü” verenler bile çıkmıştı!
TÜM Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMOD) 2007 yılı düşünce Özgürlüğü Ödülü’nü “türbanın ulusal
kimliğe tehdit oluşturduğunu” söylediği için dindar ve dürüst kesimlerden tepki alan dönemin Selçuk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şahin Filiz’e vermişti… İlk kez
verilen Düşünce Özgürlüğü Ödülü’nün jürisi, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof. Dr. Cevat Geray ve Prof. Dr. Sina
Akşin’di. Kılavuzu Zekeriya Beyaz olan Şahin Filiz, türbanı “mikro faşizm çekirdeği olarak” göstermiş,
türbanı “Türk devletinin tasfiye ve teslimine geçirilen kılıflardan biri” olarak nitelemiş, “Tarikat ve
cemaatler; ekonomik gücün ve sosyal nüfuzun ötesine geçerek, siyasi ve idari nüfuzu ele geçirmek üzere
özgürlüklerin genişletilmesini istemektedirler” demişti. Toplumda türbanlılarla türbansızların “kardeşçe
yaşayacakları” görüşünün de gerçeği yansıtmadığı iddia edip, “türbanlı birisi, yanındakini kendisine
benzetmediği sürece dini görevini tamamlamış olmayacaktır” sözleriyle, fesat ateşini körüklemişti. Filiz,
İslam dininde başörtüsünün emredildiğine ilişkin bir ayetin de bulunmadığı söyleyecek kadar cehalet
sergilemişti.

Şimdi insafla karar verin; bunlar, türban istismarına ve işbirlikçi AKP iktidarına mı, yoksa
başörtüsünü öngören İslam’a mı karşıydı? Bunlar, Milli birlik ve dirliğin sağlanmasına, Devlet-Millet
kaynaşmasına mı, yoksa dinci-laik kamplaşmasına ve türbanlı-türbansız ayrışmasına mı çalışmaktaydı? Ve
böyle muhalifleri varken, AKP iktidarı yıkılır mıydı? Bunlar gerçekten Ulusalcı mıydı, yoksa uluslararası
masonluğun maşası mıydı?
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Osmanlıca (Eski Türkçe) yazılmış bir metni ve belgeyi okuyup-yazmaktan bile aciz insanların
tarih profesörü yapıldığı; bir ayetin irabını bile yapamayacak durumdaki bazı Kur’an cahili kimselerin
ilahiyat hocası olarak dolaştığı; ilmi ehliyet yerine, diploma etiketine sığınarak palavralar salladığı; bir
dönem yaşıyoruz. “Başörtüsü Kur’an’ın emri değil, Arapların geleneğidir” diyecek ve Siyonist
ve terörist İsrail’den, Türk ve İslam düşmanı Yahudi lobilerine ve Haçlı emperyalistlere, Atatürk’ün
kapattığı hıyanet ve mel’anet ocakları Mason Localarından, kan emici ve rantiyeci sömürü
baronlarına, kısaca şeytanın haksızlık ve ahlaksızlık dinine mensup herkesimin kin beslediği ve
intikam almak istediği Erbakan Hoca’nın rahmetli hanımının başörtülü resmini kitabına basıp Arap
Liderlerden esinlendiğini iddia edecek kadar saygısızlaştığı, Kur’an ayetleri yerine, gazete
kupürleriyle hüküm vermeye kalkışıldığı talihsiz bir süreçten geçiyoruz.

Laikliğin “Ladin”liğe Çevrilme çabaları.
Kâmil Eşfak Berki’nin dediği gibi: Lâiklik “örtüsü” altında Ateist olmanın modern (!) hazzını
yaşayan yürüyen mevtalar, nasıl da acıklı bir entelekt boğuntusu içersinde bulunduklarını
göremiyorlardı. Modernizmin girdabına kapılıp, o türbülansta kıvranıyorlar, var oluş dağına
tırmanmak varken, kolayına kaçıyorlardı.
AKP’liler ise ufuktaki yerel ve genel seçimlere yatırım için başörtüsünü istismar ediyorlar ve
gerginlikten medet umuyorlardı. Televizyonlardaki profesör yaftalı provakotörler her haliyle Lenin’e
öykünerek: “İç savaş başlamıştır!” diye bağırıyorlardı. Bu pozitivist Fransız, ateizmi din haline
getirmeye kalkışmış, ama ruhen doymamış ve yeniden bunalıma girip bunamıştı… Şimdi August
Comte’un çömezleri, Öküz Kont damarıyla bir türlü hazmedemedikleri başörtüsüne havlıyorlardı!..
Pozitivist laiklikten pozitif laikliğe geçemeyenler, hem kendileri huzursuz oluyor, hem de toplumu
geriyorlardı.
Çünkü “Neticede laiklik, dinî alanla siyasî alanın yeniden tanımlanmasıydı. Ama bugün “laik alan” da
yeniden tanımlanma mecburiyetiyle karşı karşıyaydı. Hem Türkiye’de, hem de dünyada... Washington
Post’ta Mustafa Domanic de ‘Turkey’s secular status quo is impossible to maintain’ başlıklı yazısında
aynı gerçeği vurgulamaktaydı. Dolayısıyla laiklik dönüşürken, hangi laiklik? sorusu da gündeme
taşınmaktaydı.
Bu bağlamda, Newsweek’e konuşan din-laiklik ilişkileri uzmanı Alan Wolfe; laikliğin birden
fazla tarifi olduğuna değiniyordu. Aslında, Batı’da yeniden nükseden laiklik tartışmalarının sebebi,
Sarkozy’nin bu yönde yaptığı bazı atakları oluyordu. Sarkozy siyasette olduğu gibi laiklik anlayışında da
Amerikan tecrübesini taklit etmek ve Fransa’ya uyarlamak istiyordu. Bu noktada, Sarkozy masonlarla Vatikan
arasında gidip geliyordu.
Gerçekten de Fransa’da ve ülkemizde laiklik anlayışı genel olarak pozitivist anlayışı yansıtıyordu. Bu
da yer yer “laikliğin dinsizliğe âlet edilmesi tehlikesini” beraberinde getiriyordu. Dinî olanla ayrışma
yerine, maalesef çatışma alanına dönüşüyor ve Laikliğin, dinsizlik hesabına istismar edilmesi tehlikesini
barındırıyordu. Bunun karşısında elbette ki dinin siyasete âlet edilmesi tehlikesi de var ki, işte başörtüsü
tartışması buna dayandırılıyordu: Oysa günümüzde sadece dinî temelli taassup ve hoşgörüsüzlük
yaşanmıyordu. Tam tersine pek çok bağnazlık ve baskının seküler menşe’li laiklik bahaneli paradigmalardan
doğduğu görülüyordu. Bu yanlış anlayış dinî kaldırmış ve ideoloji olarak yerine geçmiş bulunuyordu. Wolfe,
ABD’nin en azından kurumsal ve ilkesel olarak bütün dinlere eşit mesafede bulunmasını ve Amerikan
devletinin hiçbir dini kuruma maddî katkı sağlamadığını ve kayırmadığını, halbuki Avrupa’da Müslümanlara
yönelik ayrımın devam ettiğini söylüyordu. ABD’nin ideolojik değil kültürel bir dindarlık yaşadığını ve keza çok
dindar bir ülke olmasına rağmen teolojik bir ülke olmadığını dile getiriyordu. Ama son seçimlerin bu söylemi
yalanladığını ve Mormon asıllı aday ile. ‘gizli Müslüman’ yaftasına maruz kalan Obama ayrıma uğramış ve
teolojik meselelerin de tartışma konusu yapıldığından habersiz davranıyordu. Sözgelimi o süreçte, Mormon
asıllı Romney’in adaylığı dinî aidiyetinden dolayı sorgulanmıştır. Mike Huckabee ise papaz kökenli olmasını
avantaja çevirmeye çalışmıştır. Wolfe, bundan dolayı gerçek laikliğin pozitivist değil pozitif, yani dinle
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uyumlu ve barışık laiklik olduğunu savunuyor. Gerginlik ve kutuplaşma kaynağı olan bazı menfî laiklik (veya
buna laikçilik de deniliyor) türlerinin veya uygulamalarının yerini müspet ve pozitif laiklik anlayışlarına terk
etmesi gerektiğini ifade ediyordu.
Aslında Rusya’da Putin’in Kiliseyle barışması ve ortak faaliyetler başlatması da, olumlu ve uyumlu
laiklik adına yeni umutlar taşıyordu.

İşte İngiliz Laikliği ve Din-Devlet Ortaklığı!
İngiltere’de resmî protokolde kişilerin sırası şöyledir: Hükümdar (kral veya kraliçe), eşi,
çocukları, ailesi... Bunlardan sonra 1. sırada Canterbury Başpiskoposu, 3. sırada York Başpiskoposu,
4. sırada Başbakan, 5. Lordlar Kamarası (Senato) Başkanı, 6. Avâm Kamarası (Millet Meclisi) Başkanı
gelmektedir... Ama, Oxford (Oksford), Batının en seçkin, aynı zamanda en eski üniversitesidir (550
yılında kuruldu). Bu şehrin camiinin imamı -herhalde Pakistanlı- Münîr Efendi, İngiliz otoritelerinden
ezân’ın hoparlör ile okunması iznini hala alabilmiş değildir. Yalnız cuma ezânı için istedi, ona da
henüz cevap verilmemiştir.
Bu arada Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams (2003’te hayat boyu seçildi), İngiltere
vatandaşı Müslümanların şeriat kuralları içinde yaşayabilmeleri gerektiğini söyleyince, Başbakan
derhal müdahale etmiş ve: “İngiltere’de her vatandaşın İngiliz yasalarına uymakla yükümlü olduğunu,
istisna yapılamayacağını” söylemiştir. Canterbury Başpiskoposu, ne demekti? Bunu açıklamam
gerekiyor ki, İngiltere Başbakanı’nın acele davranmasının sebebi anlaşılsın. İngiltere’de bütün dinler,
mezhepler, tarîkatlar serbesttir. Fakat Protestan’lığın Anglikan mezhebi, resmî dindir ve başı İngiltere
hükümdarıdır. Ancak din adamı olarak, Anglikan mezhebinin başları, Canterbury Başpiskoposu ile
York Başpiskoposu’dur. İngiltere’de resmî protokolde kişilerin sırası şöyledir: Hükümdar (kral veya
kraliçe), eşi, çocukları, ailesi... Bunlardan sonra 1. sırada Canterbury Başpiskoposu, 3. sırada York
Başpiskoposu, 4. sırada Başbakan, 5. Lordlar Kamarası (Senato) Başkanı, 6. Avâm Kamarası (Millet
Meclisi) Başkanı... Şaşırdınız değil mi?
Evet, işte demokrasinin beşiği, laikliğin eşiği İngiltere’de din devlete karışıyor, protokolde en
ön sırada oturuyor… Ama sıra Müslümanlığa gelince durum değişiyor… İnsanın sorası geliyor, ya hu
burası Türkiye mi, İngiltere mi?
Bu kadar incinmişliğe taş olsa dayanamazdı!
“Başörtüsü İslam’da yok. Arap kıyafetidir…”…” “Başörtüsü tamam ama, bu türban çirkindir…”
“Samimi olanlara bir şey diyemeyiz ama, bunlar samimi değil, amaçları siyasidir…”
“Evet, sorun var ama, huzura ihtiyacımız var, ortamı germemek gerekir.”
“Haklısınız ama illa da başörtüsü dememek lazım, ortalık karışabilir, ekonomi bozulabilir.”
“Ülkenin en önemli sorunu bu değil ki… Evet, ortada haksızlık olabilir ama…”
“Türbanı serbest bırakılabilir ama, ya herkes başörtülü olursa diye endişe edilmektedir.”
“Sadece hizmet alanlar başını örtsün, o zaman sorun çözülecektir.”
“Başörtüsü serbest olunca, dinci vakıflar öğrencilere burs vererek türbanı yaygınlaştırabilir.”
“Annem de başörtülü ama bunlarınki türban, hiç hoş değildir, gericiliktir.”
“Örtünmek isteyenler Arabistan’a gitmelidir.”
“Başörtüsü Yunan işi, Sümerlerde fahişe kıyafetidir”
“Genelkurmay neden hala bu konuya el atmıyor ve açıklama yapmıyor.. Türban en büyük
tehlikedir.”
“Türban sadece çene altından bağlanabilir, kulakların da açılması gerekebilir.”
“Uygulama

sadece

üniversitede

olacak,

başka

yerde

başörtüsüne

asla

müsaade

edilmeyecektir.”
Daha da çoğaltabileceğimiz bu cümlelerin hepsi, farklı zihniyetlerce üretilmiş olsa da, amaç aynıydı:
Başını örtmek ve tesettürlü olmak isteyene engel çıkarılıyordu. Kimi haksızlığın karşısında gibi durarak, kimi
haksızlığı savunarak, kimi de haksızlığı çözüyor rolü oynayarak ama hepsi bu cümleleri kullanıyor. Ama her
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cümle, sonuçta adaletsizliğe çıkıyor; ve hakaret içeriyordu. Ülkenin en okumuş adamlarından oluşan
Üniversitelerarası Kurul Üyeleri sokaklara dökülerek bildiri okuyorlar ve örtünen insanların özgürlüklerinin
kısıtlanmasını istiyordu. Onlarca kadın bir araya gelerek sokaklarda nümayiş yapıyor ve yanlarında
getirdikleri çarşafları yakıyordu. O talihsiz süreçte bir öğretim üyesi, hızını alamayarak başörtüsü serbest
olursa üniversiteleri kapatmaktan, diğeri ise başörtüsü takan öğrenciye düşük not vermekten bahsediyordu.
Oysa itilmişlik ve incinmişlik ne kadar kötü bir durumdu. Adalet duygusunun zedelenmesi ne kadar trajik bir
konuydu. Birinin, senin özgürlüğünü kısıtlanması için yürüyüş yapması, bildiri yayınlaması, kıyafet yakması,
üzerine saldırması ne kötü bir durumdu. Kimse bu ötelenmişliği hak etmiyor ve kimse de bu dışlama hakkına
sahip bulunmuyordu.
“Başörtüsü ile okula gelinirse, o zaman mayolu da gelen olur” sözü ne kadar bayağı bir
kıyaslamaydı. Sanki “mayo” bu ülkenin asırlardır sokak, okul veya iş kıyafeti olmaktaydı…
Yıllardır yaşanan başörtüsü sorunu, kaç bin öğrenciyi, memuru ve çalışanı mağdur etti, kaç aileyi
dağıttı, kaç babayı ağlattı, kaç kızın hayalini toprağa gömdü, hesabını bilen var mıydı? İnsanların diğer bir
grup insan için: “başını örtmesin, örterse okula girmesin, çalışıyorsa işine son verilsin, daha da
yetmiyorsa ülkeden gitsin!” diye bağırması, çağırması, gösteri yapması ne kadar tuhaf, acıklı,
açıklanamaz ve anlaşılamaz bir trajedi oluşturmaktaydı...
Bütün bunlardan ortaya sadece dışlanmıştık, kırgınlık ve haksızlık, yani zulüm çıkıyordu. Zulüm, hiçbir
felsefede, düşüncede, ideolojide, akımda, dinde övülmez, benimsenmez aksine yerilir, kötülenir. Ama öyle
bir garip süreç yaşıyoruz ki bazıları ısrarla “şu başörtüsü zulmü nasıl olur da biraz daha devam eder”in
formülünü üretmekle meşgul bulunuyordu. Biliyorum, sabır güzel şeydir, acı da olsa her an kuşanılması
gereken bir haslettir. Ama yine biliyorum ki, haksızlıkta ve saldırganlıkta bu kadar ısrar, bir gün her şeyi ters
yüz edebilir. Bütün bu adaletsizlikler ve tahammülsüzlükler, maalesef ortamı gerip kışkırtıyordu ve insanı
kirletiyordu… Her inanılan gücün, kanunu böyledir ve Allah’ın da kanunu böyledir. İster doğa kanunlarını,
ister sünnetullahı, ister ideolojinizin felsefesini benimseyin, hepsi aynı şeyi söyler; bu kadar zulüm ve
hakaret, mağdurları geriyordu. Bu kadar düşmanlığın başlarına bela açacağı unutuluyordu...
Hepimiz tam adalet için çaba harcamalıyız. Hepimiz zulme karşı durmalıyız.
Bu kadar incinmişliğe taş olsa dayanmazdı.56 Ama bize yine de sabır ve olgunluk yakışıyordu. Ve işte
bütün bu mağduriyetlerden bunalan mü’min toplum, ilk fırsatta AKP’yi iktidara taşıyordu. Ama müzmin
muhalifler halâ akıllanmıyordu.
Hüseyin Akın’ın yazı başlığı bunların ayarını ortaya koymaktaydı: “Yasaklasak da mı saklasak,
saklasak da mı yasaklasak?”
Bazı üniversitelerin çağdaş geçinen öğretim görevlileri eğer üniversitelerde türban serbestîsi olursa
nasıl davranacaklarını açıklamışlardı. Aldıkları önlemler gerçekten çağdaşlıktan neyi anladıklarını çok iyi
yansıtmaktaydı. İşte tahammülsüzlüğün insanı ne hale getirdiğinin, ne dediğini bilmeyecek duruma düşürüp
nasıl acıklı hale sürüklediğinin örnekleri:
"Türbanlı öğrenciye ders vermek istemiyoruz!"
Olsun, her zaman öğreticiler ders verir diye bir kaide yok, ara sıra ders de alırlar. Türbanlı öğrenciler
ağırbaşlılıkları ve örnek tutumlarıyla ‘ders vermem’ diyenlere olgunluk dersi vereceklerdir.
"Türbanlı öğrencilere hak ettikleri notu vermemeyi öneriyoruz!"
Bu itirafa hiç ama hiç şaşırmadım. Demek ki "not kırmak" da bir mücadele biçimiymiş. Sayın rektör
öğrencilere hak ettikleri notu vermeyebiliriz diyor ama şunu iyi bilmeli ki, öğrencilerden hak ettiği notu çoktan
almıştı bile.
"Bunlar

İmam

Hatip

mezunu.

Bir

imamın

bilimsel

çalışmaları

değerlendireceğini

düşünmüyoruz!"
Bu söz de başörtüsü serbestîsini durdurma heyeti olarak meclise giden sekiz kişilik grup içerisinde
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bulunan bir profesöre ait. Kendisine demokratik hakları hatırlatan milletvekilleri için sözü "onlar bilimden ne
anlar hepsi imam" demeye getiriyor. Demek bilimsel çalışmaları değerlendiren kafa böyle çalışıyormuş.
Ortada bilimsel çalışma olmayınca değerlendirme sorunu da olmuyor nasıl olsa. Ana muhalefet lideri
kürsüden fıkıh yorumları yaparak fetva verirken ne laiklik bir yerlere gidiyor ne de "bilimsel-dinsel" ayrımının
bir önemi kalıyor. Yani bilimi de dini de biz biliriz siz bir şeyden anlamazsınız, demek istiyorlar. Ne diyelim,
mademki siz bilirsiniz, o zaman siz bilirsiniz.
"Başörtü serbest kılınırsa üniversitenin kapısına kilit vururuz."
Bu da Türkiye’nin ünlü deprem profesörlerinden birine ait. Kim bilir belki de bu sözüyle toplumda öncü
deprem etkisi yaratmayı murat etmiştir. Ama olmadı. Kimse telaş ve paniğe kapılmadı. Ne de olsa Işıkara
telkininden geçmiş bir toplumuz. Aynı profesör değil midir ki bilimsel sıralamada Afrika ülkeleriyle aynı
kategorideyiz diyen. Demek ki yasakçı mantık çoktan üniversitelerin kapısına kilit vurmuş bile. İnsanları
kıyafetlerinden dolayı üniversiteye sokmamak kilit vurmak değil de nedir?
"Kızlar başörtülü girerse, ben de onların olduğu sınıfa girmeme özgürlüğünü kullanırım."
Bu ifadeden daha derin bir dogmatizm olamaz. Bir bilim insanı nasıl olur da böyle bir gerekçeye
tenezzül edebilir anlamış değilim. Hoşgörüsüzlüğün ve akıldışı inadın dogmatikleşmesi işte budur. Akıl insanı
insafa, izana ve empatiye davet eder. Muhakeme ve muhasebe insana dünyanın kendi yaşadığı mahalleden
ibaret olmadığını haber verir.
"Türban üniversitede serbest olursa kızlarımı yollamam."
Şaka niyetine ya da öfke halinde öylesine söylenmiş bir sözdür diye okuyup geçebilirdik ama sözün
gerisini okuyunca insan "pes doğrusu" demeden edemiyor. Bir profesör nasıl olur da hiçbir bilimsel veriye
dayanmayan şahsi kaygılarını ya da ancak vehim denilebilecek şeyleri özgürlük kapısını kapatarak bu denli
büyültüp çoğaltabilir. İşte Sayın Profesörün ibretlik gerekçesi:
"Gerçekten göndermem. Çünkü türban bir dini inancın ifadesi değil ki! Türban, erkek egemen
feodal kültürün bir baskısı... Analar, babalar, kardeşler, arkadaşlar, sevgililer bunu bastırıyor.
Üniversitede türban serbest bırakıldığında, dinci olan ve hatta olmayan erkekler, türbansız kızları,
daha kolay elde edilebilir, rahatsız edilebilir diye görecek. Hatta dinciler, türbansızlara dinsiz,
ahlaksız, günahkâr diye bakıp, öyle davranacak. Böyle bir ortama ben kızlarımı nasıl yollarım?"
Yasak öncesi zamanlarda Sayın Profesörün kaygısını destekleyecek tek bir örnek olmuş mudur
acaba? Öğrencilerin arasında kapalı –açık, örtülü-örtüsüz tartışmasını belgeleyebilecek tek bir fotoğraf
karesi gösterebilir misiniz? Tam aksi, başı örtülü ile başı açıklar her zaman kol koladırlar üniversitelerde.
Huzursuzluğun kaynağı serbestiler değil, tahammülsüzlükler, engellemeler ve yasaklardır.

Yasak savunucusu akademisyenler bu mağduriyetin aşılması için acaba ne öneriyorlar
diye merak ediyorsanız onu da hatırlatalım:
"Türban farz değil. İslam dininde kaza uygulaması var. Bu kızlarımız bunu bir kaza olarak
saymalıdırlar."
Hiçbir ciddiyet ifade etmediğine göre işin dinsel cehalet kısmını bir yana bırakarak, biz de bu fetvayı
"kaza" sayabilir miyiz acaba? Hiç olmazsa kaza süsü versek nasıl olurdu? Boşuna hiç zorlamayalım, ne
yazık ki bilmenin de bulmanın da kazası yoktu!

Aziz Nesin bile: “Başörtüsüne yasak getirmek aptallıktır” ifadesini kullanmıştı!
Aksiyon’dan Ercüment Dursun’la yaptığı röportajında Aziz Nesin, şu görüşlerini dile getirmişti:
‘Başörtüsünü yasaklamaya çalışmak aptallıktır. Başörtülü kızların okullara alınmamasına
karşıyım. Başlarını örtmesinler demek, demokrasi veya laiklik demek değildir. Neden? Çünkü,
ilkokuldan beri aldığı eğitim sonucu o ister istemez bir gün başını örtecektir. ‘Örtme’ demek, ‘Oranı
buranı, aç’ demek kadar saçma. Ben başlarını örtmelerinden yanayım. Ama, okullardaki din
derslerinin kaldırılması lazım. Veya o dersi gerçekten din dersi yapsınlar.’

Aziz Nesin’in röportajda verdiği cevapların bazıları şunlardı:
“12-13 yaşına kadar namaz ve oruç ibadetini yerine getirdim. Daruşşafaka’da okudum. Orada
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namaz mecburi idi. O zaman herkes şarta uyuyordu. Şimdiki gibi değildi. Daruşşafaka’da
arkadaşlarım kaytarırlardı. Abdest almadan namaz kılarlardı. Ben öyle yapmazdım. Bütün kurallara
uyardım. İçimden gelerek ibadetlerimi yapardım. İçimizde Allah korkusu vardı. Eğer bir dine inanacak
olsaydım Müslüman olurdum. Benim bütün eleştirilerime karşın son din olması önemlidir tabii. Dini
ve dindarları tehlike görmüyorum. Tehlike gibi görülmesine de karşıyım. Eğer İslam hoşgörüyse bana
da hoşgörüyle bakmalılar. Ben Türkiye’nin aleyhine hiçbir şey yapmadım."

AKP, Kenan Evren’in de, Çiller’in de gerisinde kalmıştı!
“24 Aralık 1995 genel seçiminde Refah Partisi %21.4 oyla birinci parti olmuştu. Televizyonlarda,
gazetelerde büyük bir şok yaşanıyordu. Demirel seçimden önce yükselen "Refah Partisi’nin birinci olacağı
anlaşılıyor, siz ne dersiniz?" sorusuna: "Bu aklını peynir ekmekle yemektir, ama bu millet peynir
ekmekle aklını yer mi yer!" buyuruyordu. Halk Demirel başta olmak üzere bütün siyasilerin aklını alıyordu
nerdeyse.
Seçimlerin sonuçları bir bir açıklanıyordu. Refah açık ara ile önde bulunuyordu ve Yavuz Donat yorum
yapıyordu: "Halk Ana-Yol dedi." Hâlâ merak ederim bu sözü Demirel mi fısıldadı Yavuz Donat’ın kulağına
yoksa o cin fikri ile kendisi mi bulmuştu bu formülü, bilmiyorum. Ertesi gün birçok gazete bu nakaratı
tutturmuştu: “Halk Ana-Yol dedi!”
İşte bu günlerde... Televizyon kameraları soluğu Kenan Evren’in Marmaris’teki köşkünde alıyordu.
Merak eden o günün Star TV’sinden ulaşabilirdi Kenan Paşaya “Refah geldi, en büyük parti oldu,
hükümeti onun kurması oldukça kuvvetle muhtemel. Türkiye’ye ne olur?” diye soruluyordu. O ise:
"Çok bir şey yapacağını ve yaptırılacağını sanmıyorum, anayasa ve kurumlar da bu haliyle zaten
büyük bir imkân vermiyor hükümete. Olsa olsa türbanı devlet dairelerinde, üniversitelerde serbest
bırakır. Bu da o kadar önemli bir şey değil" yanıtını veriyordu.
Hepinizin bildiği gibi halk Ana-Yol demiyordu ama derin kulak bunu seslendirdiği için Ana-Yol
kuruluyordu. Sonunda Ana-Yol’un olmayacağı denenip anlaşılıyor ve ardından Refah-Yol kuruluyordu.
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, DYP’nin grup toplantısında konuşurken: “Sadece kızların
başörtülü olarak üniversiteye gitmesini değil; öğretmen ve memurların da devlet dairelerinde
başörtülü olarak çalışmasının huzuru, verimi artıracağından” bahsediyor ve bunun öyle büyütülecek bir
şey olmadığını söylüyordu.
O zaman bu sözleri herkes duyuyordu ama kimse devletin laiklik ilkesinin arkasından dolanıldığını filan
konuşmuyordu.

İşte bu iki olaydan hareketle diyoruz ki AKP’nin yıllarca yaptığı ve sürümcemede
bıraktığı düzenleme Kenan Evren’in beklentisinin de, Tansu Çiller’in tespitlerinin de
gerisinde kalıyordu.
Yasakları; “Şimdi sırası değil” diyerek savunmak yanlıştır!
Herhangi bir özgürlüğe karşı olup da bunu açıkça ortaya koymaktan çekinenlerin çok sık başvurdukları
bir gerekçe vardır: "Şimdi sırası mı? Şu şu meseleler dururken siz nelerle uğraşıyorsunuz?" Bu
itiraza genellikle talep edilen özgürlük doğrudan karşı çıkılamayacak kadar haklı ve güçlü olduğu zaman
başvurulmaktaydı. Öyleyse hatırlatalım: Bu tip itirazlar karşısında ilk olarak söylenmesi gereken temel ilke,
özgürlükler arasında hiyerarşik bir ilişki; bir öncelik- sonralık sıralaması yapılamayacağıdır. Hele hele temel
bir hakkın ihlali söz konusu ise, hiç kimse hiç kimseye "sen şimdi bekle, sıran daha gelmedi!" deme
hakkına sahip olunamazdı. Herkes için kendi can acısı en önemlisidir ve diğerlerini beklemek zorunda
değildir. Çünkü bu hakları sağlamak lütuf değildir, zaten ondan gasp edilen bir şeyin iadesidir. Tutarlı bir
demokrat, bir hakkı savunmak için, hakkını savunduğu kişinin de demokrat olması şartını ileri süremezdi. Bu
karşılıklı bir alışveriş değildir, koşullu bir destek değildir, bir pazarlık konusu hiç değildir. Sizin, kendi dünya
görüşünüz, kendi vicdanınızın sesi, kendi inandığınız ilkeler yüzünden özgürlükleri savunmanız gerekirdi.
Fetullah Gülen’in Fır Döneklik Tavrı!
Furuiyyattan asliyata: Gülen’in söyleminde başörtüsü meselesinin anlamı neden farklılaştı?
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Refah-Yol iktidarı sırasında yaşanan 28 Şubat 1997’deki askeri müdahale döneminde açıktan bu
sürece destek veren Fetullah Gülen, o müdahalenin bir benzeri sonradan AKP’ye yönelince, hayret radikal
bir direniş gösteriyordu. O sıralar ve uzun yıllar AKP iktidarının kankası Sn. erdoğan’ın mübarek ve
muhterem Hocası olan Fetullah Gülen münafıkça bir tavır sergiliyordu. Erbakan’ın başbakanlığı sırasında
meydana gelen 28 Şubat müdahalesi sırasında başörtüsü yasağı yine gündemin ilk sırasında yer alıyordu ve
Gülen o günlerde verdiği söyleşilerde başörtüsünün “furuat” olduğunu söylüyordu. Bugün de aynı görüşünü
tekrarlıyor, fakat cümleye mutlaka bir “ama” ekleyerek “başörtüsü konusunda hükümetin üzerine

yürüyenlerin aslında din düşmanlığı yaptıklarını” belirtmeden geçmiyordu! İşte o günlerde yaptığı bir
konuşmada şunları konuşuyordu:
“Tesettür, gerçi dinin esasını teşkil eden imanî meselelerden değildir; İslâm’ın beş şartı arasında da
yer almaz. Fakat, Kur’an’ın açık emridir. Farziyeti, hem Kur’an’la, hem Sünnet-i sahiha ile, hem de 14 asırlık
İslâm tarihindeki uygulamalarla sabittir. Nur Suresi’nin 31. âyetinde mü’min kadınların başlarını,
boyunlarından ve göğüslerinden açık bir yer bırakmayacak şekilde örtmeleri emredilmektedir. Dinin bu
konudaki emirleri mezkûr ayetle de sınırlı kalmamıştır. Düşünün ki, Peygamber Efendimiz’in pak zevceleri,
hükmen mü’minlerin anneleridir. Peygamberimizden sonra onlarla evlenmek mü’min erkeklere haram
kılınmıştır. Böyle iken, Ahzab Suresi’nin 59. âyetinde, sadece mü’min kadınlara değil, Peygamber
Efendimiz’in pak zevcelerine de “Dış örtülerini, cilbablarını üzerlerine salsınlar” emri bildirilmiş; Sünnet-i
sahihanın ve İslâm tarihindeki bütün uygulamaların ortaya koyduğu üzere, el, ayak ve -Hanefi
Mezhebinde’de yüz dışında- bütün vücudun bol bir elbise ile örtülmesi emredilmiştir.
Arz edildiği gibi, başın tamamını içine alacak şekilde tesettür emri, yalnız Kur’an-ı Kerim’le değil, aksine hiçbir ihtimal vermeyecek şekilde- Sünnet-i sahiha ve İslâm tarihindeki uygulamalarla da sabittir. Bu
hususta müfessirler, muhaddisler, fakihler arasında farklı ve aykırı görüş belirten olmamıştır. Günümüzde belki de bir kısım kimselere şirin gözükmek ve fantastik düşüncelerle kendilerini ifade etmek için- baş
örtüsünün Kur’an’ın emri olmadığını iddia eden ilâhiyatçılar vardır. Fakat, bu mevzuda Kur’an’ın emri o kadar
açıktır ki, tarih boyunca hiçbir müfessir farklı mülâhazada bulunmamıştır. Peygamber Efendimiz ve Sahabe-i
Kiram başta olmak üzere, Din’i bugünlere kadar taşıyan ve meselenin mütehassısı olan, on binlerce
müfessir, muhaddis ve fakihin yanında, 14 asırlık İslâm tarihinde bütün Müslüman nesillerce ittifakla
uygulanabilmiş bir hükme, günümüz ilâhiyatçılarından birkaçının, bazı garezlere bağlı muhalefeti hiçbir değer
ifade etmez. Meselenin dinî boyutu böyle iken kalkıp başörtüsünü farklı adlar altında da olsa başka
kaynaklara bağlamak, bu mevzuda tuhaf ve birbiriyle tutarsız iddialar ortaya atmak, gülünç kaçmaktadır.
Tesettüre, başörtüsüne bazı mülâhazalarla karşı olan çıkabilir, ama bunun İslâm’da olmadığı iddiası ileri
sürülemez. Hele hele, en basit meselelerde bile, aklın ve bilimin icabı olarak işin uzmanına müracaat
edilirken, Allah’ın marziyatının, bizden neler isteyip neler istemediğinin ifadesi olan din konusunda rastgele
konuşulamaz. Bu, en hafif ifadesiyle gayr-ı aklîliktir, gayr-ı ilmîliktir, had bilmemektir. Dahası, ülkemizde din
işlerini tanzimle vazifelendirilmiş Diyanet Teşkilatımız ve ona bağlı çalışan Din İşleri Yüksek Kurulu var; onlar
hem bu konuların mütehassısıdır, hem de salahiyet sahibi kılınmışlardır. En azından, onlara müracaat
edilmeli ve onların sözleri dinlenilmeli değil midir?”
Görüldüğü gibi, Gülen başörtüsü konusundaki bu cüretkâr görüşlerini 28 Şubat döneminde
hem başörtüsü yasağı mağdurlarından, hem de dönemin siyasi iktidarından esirgiyordu. Gülen’in
serdettiği delillere bakıldığında, bu delilleri sonradan fark etmiş olmayacağına göre, 28 Şubat
döneminde de başörtüsü konusunda aynı düşüncede olduğu anlaşılabiliyordu. Öyleyse sorun
Gülen’in başörtüsü konusundaki görüşlerinin değişmesiyle ilgili bulunmuyordu. Demek ki Gülen,
dönemsel olarak politik bir değerlendirmeyle Erbakan’ın iktidarına karşı 28 Şubat müdahalesinin
yanında yer almışken, ardından AKP iktidarının yanında yer alarak başörtüsü yasağına sert eleştiriler
yöneltiyordu. O günlerde Gülen Hareketi’nin varlığını korumak için Erbakan’a karşı tutum almışken,
sonra yine aynı varlığı korumak için Erdoğan’ın yanında duruyordu. Bu duruma bakarak Gülen
Hareketi’nin ilkesel değil pragmatik davrandığı sonucu çıkıyordu. İnsaf ve izan ehli zorlanıyordu
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çünkü Gülen Hareketi’nin bu tutumu ilkeli bulunmuyordu!
28 Şubat’ta demokrasi ve özgürlükler konusuna hiç dokunmayan, hatta aksine meşru bir hükümeti
devirmeye odaklanmış askeri-sivil grupların gayri meşru müdahalesine destek çıkan Gülen Hareketi, şimdi
AKP’nin yanında durarak gayri meşru müdahalelere yüksek sesle itiraz ediyordu. Başörtü meselesinin
Gülen’in zihninde furuuiyyattan asliyyata evrilmesi öyle anlaşılıyor ki Gülen Hareketi’nin devletteki gücü ve
itibarıyla yakından alakalı bir tutumdu. Eğer bu hareket Erbakan dönemindeki gibi devlet içinde yeterince yer
tutabilmiş olmasaydı muhtemelen başörtüsü yasağı ve diğer konularda Erdoğan’a da Erbakan’a gösterilen
tavrın benzeri gösterileceğinden şüphe yoktu.
Galiba laik kesimler bu pragmatizmden cesaret alarak Gülen Hareket’ini dini bir hareket olmaktan çok,
karmaşık uluslararası ilişkilere de sahip politik bir hareket olarak görüyorlardı. Gülen’in söylemindeki bu köklü
değişimin ikna edici gücü de aynı nedenle kırılmış oluyordu. Erbakan’ın başbakanlığı sırasında Gülen
Hareketi içinden Erbakan’a sarf edilen dışlayıcı ve hakaretamiz sözler, 28 Şubat’ın liderlerinden Çevik Bir’e
Gülen’in yazdığı nezaket abidesi mektupla karşılaştırıldığında hareketin niyetleri konusunda kuşkuya
düşmek için yeterli sayılıyordu. Kul hakkını, nezaketi, özgürlükleri ve demokrasiyi öylesine vurgulu biçimde
sıklıkla dile getiren Gülen, Erbakan konu olduğunda bundan kolayca feragat edebiliyordu! Gülen Hareketi’nin
medyasında bugünlerde görülen “demokrasi mücadelesi”, 28 Şubat döneminde ortalarda yoktu. Olmaması
bir yana, hareketin 28 Şubat yanlısı tavrı gizlenmeksizin sergilenebiliyordu.
Fetullahçılar, şahsi ve siyasi çıkar tek belirleyici olduğunda dini bir topluluğun bile ilkeden
vazgeçebileceğinin örneğini sergiliyordu. İlkeden vazgeçmekle kalınmayacağının, aynı tarafta olduğu halde
tehdit algıladığında “kardeş”lerini kurban vermekten bile çekinmeyeceğini de57 ortaya koyuyordu.

Yahudi ve Sabataistlerin Tesettür Düşmanlığı
Tüm insanlığı bir vücuda benzetirsek, Siyonist Yahudi zihniyeti, bu beşeriyet bünyesinin “nefsi
emaresi” (kötülük ve nankörlük dürtüsü) gibidir. Nefis, insan benliğini ve özgür kişiliğini koruması
için hem gereklidir, hem de tehlikeli olduğundan sürekli dikkat edilmelidir. Nefsin en büyük iki talebi
ise aynen Yahudi gibi:
1- Servet sevgisi
2- Şehvet isteğidir.
Toplumda şehvet tahrikini ve edep tahribini önleyen en önemli tedbirlerden birisi de “Tesettürörtünme” olduğu için, Siyonist kafalılar ve şeytanın kuklaları, başörtüsüne düşmanlığı kendilerine
vazife edinmiştir.
Tevrat’ın Türk Evlatları ve Tesettür Düşmanlığı!
O sırada araştırmacı Ahmet Almaz’ın yeni bir kitabı çıkmıştı: “Tevrat’ın Türk Evlatları” Sn. yazar
Sabetayistlerin Mezarlığı olarak bilinen Bülbülderesi Mezarlığı’na giren ve mezarları fotoğraflayan ilk
araştırmacıydı. Yeni kitabında da ilginç ayrıntılar vardı. Bunlardan biri de, bugün ülkenin en önemli tartışma
konusu olan Tesettürle alakalıydı.
Osmanlı İmparatorluğunu adım adım felakete sürükleyen Birinci Dünya Savaşı yılları, aynı zamanda
tesettür tartışmalarına sahne olmaktaydı. Tesettür karşıtı yayınların bayraktarlığını İnci Dergisi ve Büyük

Mecmua yapmaktaydı. İnci Dergisi’nin sahibi daha sonra bugünkü Hürriyet Gazetesi’ni kuracak olan
Selanik kökenli sabataist Yahudi dönmezi Sedat Simavi olmaktaydı. Büyük Mecmua’nın sahibi ise yine
Selanik Kökenli meşhur sabataist-komünist Zekeriya Sertel hocalarıydı.

Her iki dergide de bir yandan

tesettür karşıtı yayınlar yapılmakta, öbür yandan tüm sayılarında açık-saçık kadın resimleri kullanılmaktaydı.
Amaç, İslam ahlakını ve Türk milli aile yapısını yozlaştırmaktı. Sebil-ür Reşad Dergisi, bu iki derginin
sürdürdüğü tesettür aleyhtarı kampanyaya sert tepki gösterip bu yazıları yazanların Müslüman
görünümündeki Dönmeler olduklarını ortaya koymaktaydı. Sebil-ür Reşad’ın başyazarı ise Milli Şairimiz
57
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Mehmet Akif üstadımızdı. İnci ve Büyük Mecmua ile Sebil-ür Reşad arasındaki bu mücadele Cumhuriyet’in
ilanına kadar sürdüğü anlaşılmıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra Sebil-ür Reşad dergisinin yayınına, 15 Mart
1925’te yine bu sabataist masonların baskısıyla engel olunacaktı.
Asıl soru şuydu: Acaba Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Türkiye’de neden hiç bir şey
değişmemiştir? Bu sinsi sabataist şebeke hala başörtüsü düşmanlığını neden sürdürmektedir?
Her ikisi de bağnazlıktı!
İran’da görevlilerin sokaklarda ve araçlarda bayanların kıyafetleri ile ilgili denetimlere başlaması bizim
laik cephede büyük tepkiye yol açmıştı! İran yönetimine demediklerini bırakmıyorlardı!
Laik cephenin öncülüğüne soyunan gazetelerinden biri haberi okurlarına “Dehşete düşüren
görüntüler” üst başlığı ile şöyle duruyordu: -Saçın görünüyor in aşağı!
Açık söylemek gerekirse, saçının bir kısmı görünüyor diye, hanımlara böyle baskı yapmak, elbette
yanlış ve yakışıksız bir davranıştı! Ama bu davranışın Türkiye’deki “Başını örtmüşsün, saçın görünmüyor,
o halde buralara giremezsin” dayatmasından ne farkı vardı? Çünkü “Trafik değil ahlâk kontrolü” diye
eleştirilen bu denetimin bir benzeri de maalesef ülkemizde yapılmaktaydı! Üniversite kampüsünün girişinde
durdurulan halk otobüslerindeki öğrencilerin kılık kıyafetlerinin denetimden geçirilmesi, İran’dakinden beter
bir bağnazlıktı.
“Başınız böyle örtülü iken, saçlarınız görünmezken içeri giremezsiniz” denilmesi, tam bir
“gâvurluk dayatmasıydı. Maraş’ı işgal eden Fransızlar, Manisa’ya hücum eden yunanlılar da aynen böyle
yapmıştı. Sakarya’da, Van’da, Erzurum’da yaşanan olayların bunlardan ne farkı vardı? Ama bütün bu
barbarlıklar yaşanırken günlerce laik cephenin öncülüğüne soyunan gazetelerde olayı kınayan tek satır
çıkmamıştı!. Bırakın kınamayı neredeyse bir alkışlamadıkları kalmıştı!. Çünkü kendi açılarından bakınca
büyük bir zafer kazanmışlardı! Anayasa Mahkemesi türban ile ilgili yeni düzenlemeyi iptal edince Üniversite
kampüslerine başörtülü öğrenci almayan rektörler göbek atmıştı!.. İran’daki hanımların özgürlüklerine bu
denli sahip(!) çıkan sahtekârlar burunlarının dibindeki kızlarımızın mağduriyetine hiç aldırmamıştı!..
Başörtüsü mağdurlarının maruz kaldığı dayatma bizimkilerin kıllarını bile kıpırdatmamıştı!
Sahi, “Saçın görünüyor aşağı in!” dayatması ile “Saçın görünmüyor, kampüse giremezsin”
dayatması arasında ne fark vardı? Dayatma ise ikisi de dayatmaydı! Peki, bazı çifte standartlı insanlar
niye birine seyirci kalırken diğerinde böyle kuyruklarına basılmış gibi feryat koparırlardı?
Sanki insan suretli şeytan taifesi olan bazı Yahudiler ve dönmeler, toplum ahlakını bozup
dejenere etmek ve ülke yöneticilerini ve yetkililerini ele geçirmek için sürekli kadınların dişiliğini bir
tuzak olarak kullanmışlardı. Buna engel gördükleri için İslami tesettüre ve bu şuuru dirilten Milli
Görüşe düşmanlardı. Eski Dış Bakanlarından sabataist ve sosyalist müteveffa İsmail Cem İpekçi’nin:
“Siz Meclise 500 (beş yüz) milletvekili de soksanız, yine başörtüsünü serbest bırakamazsınız”
anlamındaki çıkışları işte bu Yahudi kafasını ve kirli hesaplarını açığa vurmaktaydı!.. Ve tabi gafletle
değil, bile bile AKP’ye puan kazandırılmaktaydı.
"Amiral Gemisi" olarak takdim edilen sabataist cuntanın ve masonların hamisi Hürriyet, yıllar
yılı "Devlet Gazetesi" olarak lanse edilmişti. Bu gerçeği patronu Aydın Doğan da itiraf etmişti… Bütün
darbeleri can-ı gönülden destekleyen, ihtilal ve ara rejim süreçlerinde Statüko'ya "psikolojik harekât
merkezi" bağlamında hizmet veren Hürriyet'in uzun yıllar başyazarlığını yapan Ertuğrul Özkök(süz)
"milletin iradesi"ne vurgu yapılmış olmasını zerre kadar utanmaksızın "tehdit" diye göstermişti.
Böylelikle, aynen İsmet İnönü gibi, "bu milletin değerlerine düşman" oldukları deşifre edilmişti.
Başörtüsüyle ilgili olarak bu Gazetenin "411 el kaosa kalktı" manşeti milli iradeyi hiçe saydığının
alametiydi… Ve, şu satırlarıyla da tamamen zıvanadan çıkıp, zırvalamaya devam etmekteydi:
"Bu tehdit, türbanla avukatlık yapmak isteyen birine izin vermeyen Gümüşhane Baro Başkanı
Ali Günday'ın ve türbanlı bir öğretmenin talebini reddeden Danıştay dairesi üyelerinden Mustafa
Yücel Özbilgin'in başına gelenler sizin de başınıza gelir mi demek istiyor?" Evet, tahrik, tahrif ve
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tahkir bunların şeytani marifetiydi…

Nice Anneleri başörtüsü yasağı yıkmıştı!
Yıllarca sırtında taşıdığı engelli kızını ÖSS sınavı için İstanbul Üniversitesi'ne götüren anne Elif Öner'i,
başörtülü olduğu gerekçesiyle kampüsten çıkartılması kahretmiş olmalıydı. En heyecanlı gününde kızının
yanında olamadığını söyleyen Öner, "Yavrumun rahatsızlığı nedeniyle bir annenin yaşayabileceği çok
zor günler geçirdim. Ama hiçbiri, o gün yaşadığım muamele kadar bana acı vermedi" diye yakınmıştı.
Büyükçekmece'de yaşayan Öner ailesinin 18 yaşındaki bedensel engelli kızı Safiye Nur Öner, Hüseyin Yıldız
Anadolu Lisesi'nden başarıyla mezun olmuştu. Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) hazırlanan ve vücut
fonksiyonlarının sadece yüzde 25'ini kullanabilen kızının ÖSS heyecanına ortak olan anne Elif Öner, sınavın
yapılacağı İstanbul Üniversitesi'nin yolunu tutmuştu. Bina girişinde Safiye Nur Öner görevlilerin yardımıyla
salona alındı. Bu sırada anne Elif Öner'in yanına gelen iki görevli, "Hanımefendi! Başörtülü olduğunuz için
burada duramazsınız, sizi dışarı alalım" diyerek çilekeş anneyi dışarı çıkarmıştı. Anne Elif Öner, sınav bitene
kadar diğer başörtülü velilerle birlikte caddenin karşı tarafından kızını beklemişti. Yaşadıkları karşısında
yıkılan anne Elif Öner, en heyecanlı gününde kızının yanında olamadığı için büyük üzüntü duyduğunu
söyleyip ağlamıştı.
Üniversiteden kızıyla birlikte mezun olan analardan utanmamışlardı!
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) İskenderun Meslek Yüksek Okulu (MYO) Tekstil Bölümünü
birincilikle bitiren 48 yaşındaki Zeynep Erdoğdun, Çukurova Üniversitesi'ni (ÇÜ) bitiren kızı ile aynı dönemde
mezun olmanın gururunu yaşıyordu. Zeynep Erdoğdun, üniversiteyi kazandığında büyük sevinç yaşadığını
belirterek, esnaf olan eşi Yusuf ve kızı Feyza Burcu'nun, üniversite hayatı boyunca kendisine büyük destek
verdiklerini söyledi. Belli bir yaştan sonra dersleri takip etmenin çok zor olduğunu dile getiren Erdoğdun,
duygularını şöyle dile getiriyordu: ''Üniversiteyi kazandığımda büyük sevinç yaşadım. Belli bir yaştan
sonra dersleri takip etmek zor oluyordu. Ancak, gayretle ve çabayla başarıyı yakaladım. Bazı günler
sabaha kadar ders çalışarak, eşimin de desteğiyle bölümümü birincilikle bitirdim. Ayrıca, ÇÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde okuyan kızım Feyza Burcu ile aynı dönemde mezun olmanın
gururunu yaşıyorum.''
Demek ki, bizim kızlarımıza kadınlarımıza yönelik başörtüsü yasağı gibi çağdışı ve baskıcı
engeller olmasa ve en temel insan hakkı olan eğitim-öğrenim imkânından mahrum bırakılmasa,
ülkemiz ne becerikli ve bilinçli kalifiye elemanlara kavuşacaktı.
Bilmediğimiz kanunlar mı vardı?..
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Aygül Oktay, 1997-1998 eğitim
yılı ikinci döneminde, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinden başörtülü olanları dersine almayınca, rektörlüğe
şikâyet edilmişti. Rektörlükçe oluşturulan Soruşturma Komisyonu, başörtülü talebeleri derse almadığı için
uyarı cezası verince, Aygül Oktay da, Sakarya 2. İdare Mahkemesi’ne uyarı cezasının iptali davası için
dilekçe vermişti. Mahkeme, Oktay’ın talebini reddedince, konu Danıştay 2. Daire’ye gelmişti.
Danıştay 2. Daire, ‘Anayasa ve yasaya aykırı ve belli bir ideolojinin simgesi olarak görülen kılık
kıyafet ile derse girmek isteyen öğrencilerin davacıya karşı tavır almaları ve şikâyette bulunmaları
nedeniyle disiplin hükümlerince cezalandırılmaları gerekirken, görevini anayasal ilkelere göre yerine
getirmek isteyen davacı hakkında uyarı cezası verilmesi hukuka aykırıdır’ gerekçesiyle, uyarı cezasını
iptal etmişti.
Aygül Oktay, Danıştay kararı sonrasında Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, rektör ve soruşturma
komisyonu aleyhine tazminat davası açmış ama ve bu da reddedilmişti. Sonunda konu, Yargıtay 4. Hukuk
Dairesi’ne gelmişti. Söz konusu daire, ‘Oktay’ın görevini Anayasa ile yasalarda düzenlenen kural ve ilkeler
çerçevesinde yapmaya çalıştığına, soruşturma komisyonu ve rektörünse kural ve ilkelere aykırı tutumlarıyla
hukuka aykırı işlem yaptıkları’ gerekçesiyle yerel mahkemenin ret kararını bozup geri göndermişti. Ancak
yerel mahkeme kararında ısrar edince, konu tekrar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na gelmişti.
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Ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4. Hukuk Dairesi’nin görüşü doğrultusunda, Bolu 2. Asliye
Mahkemesi’nin kararını bozarak, başörtülü talebeleri derse almayan Aygül Oktay’ın tazminat talebinin
yerinde bulunduğunu bildirmişti. Dikkat ederseniz, başörtüsü karşıtı Aygül Oktay’ı haklı gören makamlar, açık
kanun hükümlerinden değil, ne olduğunu saklamaya özen gösterdikleri, “Anayasal ilkelerden”
bahsetmekteydi...
Aygül Oktay’ın, birinci dönem okula almakta beis görmediği öğrencileri, ikinci dönemde neden okula
almama kararı vermiş olduğu halâ bilinmemekteydi. Öğrencileri okula almama girişiminde bulunurken, hangi
anayasal ve yasal sebeplere istinat ettiği de belli değildi. Rektörlük, Soruşturma Komisyonu, Sakarya 2. İdare
Mahkemesi ve dahi Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de, Aygül Oktay’ın hukuk-dışı davrandığı
düşüncesinde oldukları için olsa gerek, ilgili uyarılır; şikâyet ve tazminat talepleri de reddedilmişti.
Ancak Danıştay 2. Dairesi, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve dahi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, farklı
düşüncedeydi. Onlara göre, Aygül Oktay, Anayasal kural ve ilkelere uygun hareket etmişti!? Peki, Anayasa
aynı, yasalar aynı. Ama bir davranışla alakalı olarak, değişik kurumlar tarafından birbirine yüz seksen derece
ters iki ayrı hüküm nasıl verilebilmekteydi? Böyle bir şey nasıl olabilirdi?..
Sakarya 2. İdare Mahkemesi ve Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, önlerine gelen davaya, mevcut
mevzuat açısından değerlendirip bir öğretim görevlisinin başları örtülü olan öğrencileri okula almamasını
haklı gösterebilecek bir husus görmemişlerdi. Çünkü öyle bir yasa ve yasak maddesi mevcut değildi.
Danıştay 2. Dairesi, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da elbette, “başörtüsüyle
okula girmekle” ilgili olarak mevcut mevzuatımızda herhangi bir dayanak olmadığını bilmekteydi. Ama
anlaşılan onlar, yerel mahkemelerin kanunlara bakarak yaptıkları yargılamayı yeterli bulmayıp, başka yerlere
de bakmayı tercih etmekteydi. Bu durum ise, “bu kurumların özel ve gizli bazı kanunlara göre mi yargılama
yaptıkları” sorusunu akla getirmekteydi... Eski devirlerde kaldığını zannettiğimiz, ‘kara kaplı kitaba bakmak’
meselesi, anlaşılan günümüzde de hala geçerliliğini sürdürmekteydi!

İçimizdeki İsrail’in azgınlığı!
İsrail kelimesi, Hz. Yakup’un rüyasında Tanrı Yehova ile sabaha kadar uğraşmasından mülhem olarak
"Tanrı ile güreşen, mücadele eden" anlamındadır. İsrail kavmi bundan dolayı, hâşâ, Tanrı’ya da meydan
okuyan bir konumdadır. Öyle ki, güya Yakup Tanrı ile güreşmesi sonucu uyluğundan zarar görmüş ve
topallamaya başlamıştır. Bundan dolayı dindar Yahudiler asla uyluk kemiğindeki eti yemiyorlardı. Meşhur
Belam hikâyesinde anlatıldığı üzere; "İsrail iş’te ayrı oturan bir kavimdir. Milletler arasından sayılmayacaktır."
Tanrı Yehova aynı zamanda orduların rabbidir. O kızdığı zaman bazen Yahudileri de cezalandırabilir ama
yeri geldiğinde, kendi seçkin ve seçilmiş kavmi olan İsrail milletinin çıkarı ve bekası için, bebekten kadına,
ihtiyara, eşeğe, ineğe velhasıl nefes alan her canlıyı acımadan katletme emri verebilir. (Hezekiel)
Yani tam manası ile gazabı ve intikamı, acımasından ve şefkatinden çok katmerli olan bir Tanrı
anlayışı ve inancı ile karşı karşıyayız. İşte Tanrı anlayışı böylesine intikamcı ve kinci bir yorumla Tevhit
geleneğindeki anlamından saptırılmış bir inancın mensuplarından insanlığa fayda, barış, merhamet
beklemek herhalde abesle uğraşmaktı. Öyle ki muharref Tevrat’ın-Tora (kutsal kitabın tümü -Tanah) salikleri
yeri geldiğinde, yani çıkarları ve bitmez tükenmez arzuları tehlikeye girdiğinde, Zekeriyye, Yahya, Amos,
Hezekiel, İsa gibi peygamberleri de katletmekten sakınmamışlardı.
İçimizdeki İsrail mensupları Roma’ya yürümeye hazırlanan Fatih Sultan Mehmet’i zehirlemediler mi?
Hatta bırakın Fatih’i, onu zehirleyen Yakup Paşa’nın dedeleri Peygamberimizi dahi zehirlemişti. Hatırlayın;
Hayber’de Hz. Peygamberi zehirleyen kadın Zeynep binti Harise Yahudi değil miydi? Öyle ki Rasuli Ekrem
hayatı boyunca o zehrin etkisinin kendisinde devam ettiğini itiraf etmişti. Allah bilir, Efendimizin vefatındaki
hastalığın nedenlerinden birisi de bu Yahudi kadının verdiği zehrin etkisinden olabilirdi.
Şimdi "İçimizdeki İsrail"in kısaca bir profilini aktardım. Bazı okuyucularımızın "aman efendim, tüm
Yahudiler böyle değil" çıkışları haklıdır. Fakat Siyonist, ırkçı olmayan humanistik ve reformist Yahudilerin
Filistin’de acımasız katliam yapan Ferisi kökenli Rabbinik/Ortodoks İsrail devlet aygıtı üzerinde etkileri yok
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denecek kadar azdır. Yani insancıl olanları maalesef azınlıktadır ve etkisiz kalmaktadır. Bu gruplar İsrail
devletini yönlendiremedikleri gibi, İsrail’e hâkim olan fundamentalist ve entegrist Yahudilik anlayışı,
humanistik ve reformist Yahudileri dışlamaktadır. Geçmişte meşhur filozof Spinoza örneğinde olduğu gibi,
Siyonist olmayan Yahudiler açıkça kâfir sayılmaktadır. Efendiler, Kur’an-ı Kerim boşuna mı insanlar
içerisinde müminlere en azılı düşman olarak Yahudileri bulursunuz" buyurmaktadır. Bunun bir hikmeti sebebi
vardır. Bazıları bu ayetin konjonktürel olduğunu, yani dönemin Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza
Yahudileri ile ilgili olduğunu sanmaktadır. Tamam da, tefsirde genel bir yorum, (tevil) ilkesi vardır. Nedir o?
Ayetin iniş sebebinin hususi-özel olması, hükmünün ve manasının umumi, yani genel/evrensel
olmasına mani sayılmamaktadır.
Ne yani, Efendimiz zamanındaki Yahudiler Peygamberimize ve müminlere amansız düşman idiler de,
şimdi dost mu olmuşlardı? Günümüz dünyasında; "bana bak, şu şu Yahudiler Müslümanların dostudur"
diyebilecek çıkar mı? Elbette bazı iyi niyetli ve insaniyetli Yahudiler de vardır ve zaten Siyonist emeller
taşımayanlara herhangi bir düşmanlığımız söz konusu olmayacaktır.
"Efendim, en azından Yahudiler biz Türklere karşı savaşmadılar..." İddiası da yalandır...
Çanakkale’de Sion Katır Alayı ile İngiliz ve Fransızlara destek çıkmışlardır. Kanal Harekâtı sırasında,
İngilizlerle birlikte davranmışlardır. Filistin cephesindeki savaşların her aşamasında, Türkler aleyhine
casusluk faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bırakın bunları, bugün "İçimizdeki İsrail" finans kapital destekli bazı
medya ve paramiliter gruplar aracılığı ile milletimizin özgür iradesine, tarihsel ve toplumsal değerlerine karşı
olabildiğince büyük bir şiddetle saldırılmaktadır! Hakikaten içimizde muharref Tevrat’ın sahte Türk kimlikli
evlatları yoklar mı? Bunlara dikkat etmezsek, bu grupları açık ve seçik deşifre edip topluma göstermezsek ve
hak edenlerin bağımsız yargı tarafından sanık sandalyesine oturtulup hesaba çekilmesine destek
vermezsek; ülkemizin huzura kavuşmasına, istikrarın, güvenliğin, refahın sağlanmasına, temel ahlaki
değerlerin neşvü nema bularak yaygınlık kazanmasına imkân var mıdır?
Biz aynen Natorei Charta cemaati gibi; Siyonist, ırkçı olmayan Tanah’ın (Tora-NeviimKetubiim) intikamcı, kinci ve katliamcı yorumunu yapmayan Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yusuf gibi
büyük peygamberlerin barış, selam, esenlik, aşk, rahmet ve merhamet mesajlarına bağlı kalan
Yahudilere itibar ediyoruz. Ama Siyonizm gerçeğini ve İsrail vahşetini de asla hatırımızdan
çıkarmıyoruz.58

Başörtüsü takmak, manevi bir başarıdır; ve marazlıların başağrısıdır!
Milli Gazetede Aydın Başar önemli tespitlerde bulunmuşlardı. “Kendi reformist mantıklarıyla ve
Modernist bir anlayışla İslam’ı yorumlamaya kalkışanlar ise Kur’an ve Sünneti birbirinden ayırmaya
çalışmaktadır. Onlar bu konudaki çarpık bakış açılarını örtünme konusundaki görüşleriyle de ortaya
koymaktadır. Başörtüsü ve örtünme ile ilgili tartışmalar genel itibariyle en fazla Nur Suresi’nin 31. ayet-i
kerimesi bağlamında yapılmaktadır. Nur Suresi 31. ayetinin meali şöyledir:
“Ve mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını muhafaza etsinler ve zahir olan
(kendiliğinden, tabiatıyla açılan) hariç süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine
salsınlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da kocalarının babalarından ya da
oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin
oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında
bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların
henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri
bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler, umulur ki felah
bulursunuz.” (Nur 31)
Mümin kadınlara şu mesajlar aktarılmaktadır:
Ayette ilk dikkatimizi çeken unsur; hitabın mümin kadınlara yönelik bir mesaj içeriyor olmasıdır. Demek
58
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ki bu ayet, zahire ve batına bakan yönleriyle, bir “Müslüman kadın kimliği” ve imajı çizmektedir. Öyleyse
böyle bir kimlik kaygısı duymayanların hariçten okudukları gazeller bizi bağlamamalıdır. Şayet biz camiyle
ilgili bir konuyu tartışıyorsak, bunu camiye uğrayanlarla yapmamız daha doğrudur. Dışarıdakilerin haddini
aşan yorumlarını ciddiye almak ise ancak bir kafa karışıklığına veya itikattaki bir bozulmaya sebebiyet verir.
Ayette ikinci dikkatimizi çeken husus ise mümin kadınlardan harama bakmamalarının ve ırzlarını
muhafaza etmelerinin istenmesidir. Bu durum bize ayetin bağlamının iffet ve namus bağlamı olduğunu
göstermektedir. Ayeti yanılış anlayanların en önemli hatası ayeti bu bağlamdan çıkartmak olmuştur. Beyza
Bilgin 28 Mayıs 2008 tarihinde Haber Türk kanalında katıldığı bir programda örtünmeyi bir güvenlik
meselesine indirgemiş ve bu konuda şöyle bir yorum yapmıştır: “Hz. Muhammed döneminde yaşayan düşük
olan insanlar bütün toplumu rahatsız ettikleri gibi kadınları da taciz etmişlerdir. Orada da ayet diyor ki ‘dış
elbiselerine dikkat etsinler, onsuz çıkmasınlar’ Çünkü Peygamber araştırma yaptırıyor, ‘Bunlar neden
kadınları taciz ediyorlar’ diye. ‘Biz onları cariye sanıyoruz’ diyorlar. Bunun üzerine Peygamber de ‘Örtülerini
alarak çıksınlar’ diyor. Yani örtünme o dönemin ihtiyacına göre ortaya çıkan bir güvenlik meselesidir. Bunlar
hiç göz önünde tutulmuyor ve Allah’ın emri diye yansıtılıyor. Bin yıldır Allah’ın emri dendi kadınlara. Kadınlar
da kızlarına gelinlerine aynı şeyi söyledi. Bana diyorlar ki; ‘Sen namaz kılarken örtünüyor musun?’ Cemaat
içindeyken elbette örtüyorum. Ben huzuru bozmamakla mükellefim. Ama kendi evimde başım açık da
kılıyorum namazımı. Çünkü Kur’an’ın namaz şartı örtünmek değildir, abdest ve kıbleye yönelmektir.”
(Habertürk kanalı internet sitesi “Örtünmek Allah’ın emri değildir” başlıklı haberden alınmıştır.) Örtünmeyi
güvenlik meselesine indirgeyen Bilgin dikkat edilirse “Peygamber de örtüleri alarak çıksınlar diyor” diyerek
konuyla ilgili diğer ayet ve hadisler yokmuş gibi davranmaktadır. Hür kadınların cariyelerle karıştırılarak taciz
edilmemeleri için örtünmenin o döneme has bir güvenlik tedbiri olduğunu söyleyen bilgiçlik budalaları bugün
cariyeler olmadığına göre başörtüsüne de gerek kalmadığını söylemektedir. Fakat nedense Nur suresindeki
örtünme ayetinden hiç bahsetmemektedir. Aynı zamanda taciz olayından dolayı örtünmenin emredildiğini
söyleyen Beyza Bilgin’in ahlakî düzeyin aşağılarda olduğu günümüz toplumu için buna gerek kalmadığını
söylemesi ise başka bir çelişkidir. Zira taciz vakaları bugün de olduğuna göre bu durumda Bilgin’in kendi
kendiyle çelişmemesi için en azından bugün için de örtünmenin lüzumundan bahsetmesi gerekirdi. Hatta
bugünkü şartları dikkate alarak çok daha kapsamlı bir örtünme anlayışını benimsemesi gerekirdi. (Burada
Beyza Bilgin’e sorulması gereken soru şudur: “Bin yıldır Allah’ın emri dendi kadınlara” diyorsunuz, peki ya
bin yıldır sizin kadar zeki din adamları çıkmadığından dolayı mı size göre bu çarpık durum bin yıl kadar uzun
sürdü? Kendinizi ne sanıyorsunuz? )
Nur 31 üzerine tartışılan bir diğer husus ise; ayetteki “ziynet/süs” kavramıdır. (Atatürk’ün emriyle tefsir
hazırlayan) Elmalılı Hamdi’ye göre “Ziynet kavramının yaratılıştan olana da, sonradan yapmaya da şamil
olduğunda şüpheye yer yoktur. Ziynet ve güzelliğin hakkı da, meydana çıkarılmasını kendi sahiplerine tahsis
edip başkalarından gizlenmektir.” Prof. Zekeriya Beyaz ise ayetteki emrin başın örtülmesi değil, göğse
takılan süs eşyalarının ulu orta teşhirinin engellenmesi olduğunu söyler. (Bkz. İslâm ve Giyim Kuşam, s 278279) Ona göre ayetteki süsten veya ziynetten maksat süs eşyaları olduğuna göre bu süslerin saklanması da
süs eşyalarının ulu orta gösterilmemesinden ibarettir. Bu durumda göğse takılan süs eşyalarının –Beyaz’ın
tabiriyle- ulu orta gösterilmemesi gerektiğine göre, süs eşyaları takılmadığı takdirde göğsün ulu orta
gösterilmesinde Beyaz’a göre bir sakınca olmasa gerektir. Bu tür yorumların düzeyi ayetin devamına
bakıldığında daha iyi anlaşılacaktır.
Ayetin devamında süslerin kimlerden saklanılıp kimlerden saklanılmayacağı açık bir şekilde
zikredilmiştir. Ayette zikredilen süslerin gösterilmesinde dini bir sakınca olmayan kişiler, baba, oğul, kardeş
ve yeğen gibi mümin hanımlara mahrem olan (yani onlarla evlenilmesi haram olan) kişilerdir. Bunlarla birlikte
şehvetten yoksun erkek hizmetçiler ve henüz kadınların şehvet uyarıcı taraflarını bilmeyen zararsız
çocukların da ayrıca zikredilmesi ayetin bağlamını ortaya koymaktadır. Bu durumda bu ayetin mümin
hanımların iffet ve namuslarının muhafaza edilmesi için gönderildiği apaçık ortadadır. Buna rağmen “iffet ve
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namus” bağlamını görmezden gelerek meseleyi göğse takılan takıların gizlenmesi veya hür kadınların
muhafazası meselesine indirgemek son derece hatalı bir yaklaşımdır.
İffet ve namus kavramı
Şayet modernistlerin söylediği gibi süslerden sadece süs eşyaları ve takılar anlaşılsaydı, onları
şehvetten yoksun hizmetçilerden gizlemenin ne anlamı olabilirdi? Veya kadınların şehvet uyaran taraflarını
bilmeyen çocukların bu takıları görmesinde nasıl bir sakınca olabilirdi? Klasik tefsirlerde bu süslerin her iki
şekilde de anlaşılabileceği zikredilmekle birlikte süslerden asıl kastın kadının doğal güzellikleri olduğu
söylenilmektedir. Bu durumda kadın vücudunun erkekler için seyirlik malzeme yapılması ayete göre
yasaklanmıştır. Sağlıklı bir toplumda örtünme kurallarına riayet edilmesi, o toplumun manevi tekâmülünü
tamamlamasında da son derece önemlidir. Aynı zamanda bu ayet kadının toplumdaki imajının cinsel bir
objeye dönüşmemesi için de bir uyarı niteliğindedir. Ayet iffet ve namus bağlamından çıkartıldığında ise
yorumlardaki hataların da ardı arkası kesilmeyecek ve “örtünme” bir farz olarak görülmeyip bir zevk
meselesine indirgenecektir. Beyaz, bu konuda şöyle söylemektedir: ‘‘Kur’an’da bugünkü tartışılan şekliyle bir
tesettür konusu mevcut değildir. Kadın ve erkeğin ayıp yerlerinin kapatılması dışında, hanımların ve
erkeklerin başlarının veya başka yerlerinin şöyle veya böyle örtüleceğini hükme bağlayan açık ve net bir ayet
bulunmamaktadır. Eğer böyle bir ayet vardır dersek, bu Kur’an’da olan bir şeye yok demek kadar büyük bir
günah olur. Biz böyle bir günaha girmeye niyetli değiliz.’’ (Beyaz, a.g.e., 280-282) Altı çizili olan “başka
yerleri” ifadesi yorumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu hatalı mantıkla Kur’an’a
yaklaşan kişilerin, Kur’an’da göbek ve bacak örtüsünden de hususî olarak bahsedilmediğine göre bu
bölgelerin de açılmasında bir sakınca görmemeleri gerekir. Böyle bir anlayış ise Müslüman toplumunda
kabul görecek türden bir anlayış değildir.
Ayetler ve örtü anlayışı
Ayette “Başörtüsü, yüzü örten örtü veya gerdan ve boyun örtüsü” anlamlarına gelen “hımar”
kelimesi kullanılmıştır. (Bkz. Mutçalı, Serdar, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995, s.248, Karabulut, Lütfü,
Telaffuzlu Fiil Çekimli Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça Lugat, İstanbul, s.75; Kutub, Seyyid, Fizilal-il Kur’an,
İstanbul, c.10, s. 422,) Modernistler genellikle bu kelimenin “başörtüsü” değil, “göğüs veya boyun örtüsü”
anlamına geldiğini söylemişler ve geçmişten günümüze kadar olan mevcut uygulamayı da “Arap âdetidir”
şeklinde yorumlamışlardır. Birçok modernist ilahiyatçı “hımar” kelimesinin sadece “örtü” manasına geldiğini
söylerken, bu konuda Zekeriya Beyaz ‘‘Ayette başörtüsü kelimesinin geçmesi başın örtülmesinin farz
olduğunu söylemek için yetmez.” diyerek hem bu kelimenin “başörtüsü” anlamına geldiğini itiraf etmiş, hem
de bir çelişkiye daha imza atmıştır. Başörtüsü anlamına geldiğini kabul ettiğine göre takıların veya sadece
boynun veya sadece gerdanın başörtüsü ile örtülmesi gerektiğini söylemesi garip bir durumdur. Eğer ayette
sadece göğsün, yakanın veya gerdanın kapatılması istenmiş olsaydı ayette “göğsünüzü yakanızı ve
gerdanınızı örtün” buyrulur “başörtüsü”nden bahsedilmezdi. Çünkü yakanın ve göğsün bir örtüyle değil bir
elbise ile örtülmesi daha mantıklıdır. Oysa ayette “yedribne/vurun” ifadesi kullanıldığına göre Müslüman
hanımlardan başörtülerini göğse/yakaya doğru vurmaları yani yakaya sarkıtmaları/salmaları istenilmektedir.
Buna göre ayette sadece örtü emri emredilmemiş, örtünmenin nasıl olması gerektiği ile ilgili detay da
zikredilmiştir. Zira ayette sadece göğsü, boynu veya yakayı örtmekten değil, başörtüsünün yaka üzerine
salınmasından bahsedilmiştir. Bu ise bu uzuvların başla birlikte örtülmesi demektir.
İslam tarihindeki uygulama
Elmalılı Hamdi Yazır; Hak Din Kur’an Dili isimli tefsirinde konuyla ilgili şöyle söylemektedir:
“Tefsircilerin nakline göre cahiliye kadınları da hiç başörtüsü kullanmaz değillerdi. Fakat yalnız enselerine
bağlar veya arkalarına bırakırlar yakaları önden açılır gerdanları, gerdanlıkları açığa çıkardı, ziynetleri
görünürdü. Demek ki bu son zamanlarda asrîlik sayılan açık saçıklık böyle eski bir cahiliye âdeti idi.” Bu
bilgiden anladığımıza göre cahiliye kadınları da başlarını örtmekteydi. Fakat örtülerini önden değil
enselerinden bağladıkları için yaka ve gerdanları görünmekteydi. Ayetin nüzulü ile birlikte bu durumda olan
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kadınlara ne şekilde örtünmeleri gerektiği tarif edilmiş oldu.
Ayetteki kelimenin başörtüsü değil, sadece örtü anlamında olduğunu iddia edenlere ise şöyle bir cevap
vermek gerekir. Peygamber Efendimiz ayetteki “hımar” kelimesini “başörtüsü” olarak anlamamış olsa idi
mümin hanımlara da böyle bir emri tebliğ etmez ve bin yıldır da mümin hanımlar boşu boşuna bunu
uygulamazdı. Ayette başörtüsü değil de sadece boyun ve göğüs örtüsünden bahsedilmiş olsaydı, bugünkü
taktığımız kravatlar gibi boyna takılan ve göğsü ve gerdanı örten bir örtü geliştirilmesi icap ederdi. Oysa Hz.
Peygamber böyle bir şeyden bahsetmeyip Ebu Davud’un rivayet ettiği hadise göre Hz. Esma’ya “Ya Esma,
kadın bülûğa erince ondan görülebilecek olan ancak şunlardır.” buyurarak yüz ve elleri işaret etmiştir. (Ebu
Davud, Libas, 31) Efendimizin bu konudaki ikazına son derece önem veren Hz. Esmâ ileriki yaşlarında da
tesettür konusundaki hassasiyetini devam ettirmiştir. Oğlu Münzir bin Zübeyr Irak dönüşü kendisine bir elbise
gönderdiğinde gözleri iyi görmeyen Hz. Esmâ elbiseye dokunmuş ve “Bunu götürün ona verin!” diyerek geri
göndermiştir. Bu duruma kırılan Münzir, “Anneciğim o ince değil, niye reddediyorsun?” dediğinde ise Hz.
Esma oğluna “Evet ince değil ama vücut çizgilerini belli eder” buyurmuştur. (Bkz. İbn Sa’d VIII/352, Hişam b.
Urve’den)
Yine Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre “Cilbapları ile otursunlar” (Ahzap 59) emri nazil olunca,
ensar kadınları baştan aşağı cilbaplara bürünmüşlerdir. (Bkz. Ebu Davud. Tac. C.3 S.315) Bu hadisi inkâr
etme cesaretini gösteremeyenler, zayıflığını iddia etseler de bu hadis ulema tarafından kabul görmüş bir
hadistir. Yaşar Nuri Öztürk’e göre ise kadınlarda dirseklere kadar kolların, ayakların, yüz ve başın abdeste,
meshe esas olacak kısmının açılması serbesttir. (Kur’an’daki İslâm, s.615-616)
Hz. Aişe annemiz ayetlerin nüzul dönemini şöyle anlatmıştır: “Nur suresindeki “Baş örtülerinin uçlarını
yaka altlarına kadar sarkıtsınlar” ayeti inince kocaları, yanlarına dönüp yüce Allah’ın indirdiği ayeti okudular.
Her koca, karısına, kızına, bacısına ve yakınlarına, bu ayeti okuyordu. Onlardan hiçbiri, Allah’ın kitabında
indirdiği ayetleri tastik etmek ve imanını vurgulamak için fistanını başına sarmadan yerinden kalkmadı. Sanki
başlarının üzerinde bir karga varmış gibi örtünerek Hz. Peygamberin arkasında yer aldılar.” (Fizilal il Kur’an,
Nur 31 Tefsiri) Bu rivayetler de gösterir ki temiz ve pak sahabi kadınları ayetleri Yaşar Nuri Öztürk, Zekeriya
Beyaz ve Beyza Bilgin gibi anlamamış ve tüm vücutlarını örtme yolunu tercih etmişlerdir.
Ayette açık ifadelerin olmadığını ileri sürmek ve başörtüsünün farzıyetini inkâr etmek Müslüman
âlimlerin benimsediği genel kabul görmüş fıkıh usulüne de aykırıdır. Her ne kadar Zekeriya Beyaz fıkıh usulü
kaidelerine çoğu zaman itibar etmese de ilk defa işine yarayacağını düşündüğü bir usul kaidesi bulmanın
heyecanıyla şöyle demiştir: “Çünkü farzıyetten bahsetmek için delilinin sübutunun (varlığının) kesin, manaya
delaletinin de zandan uzak olması gerekir” (a.g.e., s. 278) Fakat maalesef bu kaideyi de işine geldiği gibi
anlayan ve güya örtünmeyle ilgili ayetin net bir ifade olmadığını ima eden Beyaz, ayetin tam olarak örtünme
emrine delaletinin kesin olmadığını söylemektedir. Bu yanılgısının temelinde de yine ayeti anlarken hadisleri
gözardı etmesi tutumu vardır. Zira namazın kılınış şekli, ne zaman veya kaç rekât kılınacağı da Kur’an’da
zikredilmemiştir. Kalbinde hastalık olmayanlar, Kur’an’da bazı detaylardan bahsedilmiyor diye bunların
farzıyetini inkâr etmezler. Peygamber Efendimiz tesettürü de tıpkı namaz gibi tarif etmiştir.
Sonuç olarak:
Ayetteki “zahir olan hariç; süslerini açmasınlar” ifadesinden kasıt ise Efendimizin belirlediği
sınırlardır. Yani “sana göre zahir” veya “bana göre zahir” olan yerler değil, Hz. Peygamber’in Hz. Esma’ya
tarif buyurduğu bölgelerdir. (Yani kendiliğinden ve tabiatıyla görünen ve açılması gereken yüz, el ve ayak gibi
azalar bu kapsam içindedir) Tüm sahabi hanımları bu sınırları hayatlarında uygulamalı olarak göstermiş ve
adeta yaşantılarıyla bir Kur’an tefsiri olmuşlardır. Bu durumda ayetteki emir şu şekilde anlaşılmalıdır:
“Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar, başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını,
göğüslerini açık tutmayıp bu şekilde sımsıkı örtünsünler ve o halde bu emri yerine getirebilecek başörtüsü
kullansınlar.” (Elmalılı Hamdi Yazır, Nur, 31)
Ayetin sonundaki “Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar” ifadesinden
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anlaşılan ise yine iffet bağlamında bakacak olursak bayanların süslerini yani şehvet uyandıran bölgelerini,
örtüyle gizleseler bile, bunları belli edecek şekilde davranmamaları gerektiğidir. Yani burada mümin
kadınlardan göğüsleri sallayarak, kalçaları kıvırarak yürümek gibi edep ve erdem dışı davranışlardan uzak
durmaları istenilmektedir. Bu durumda doğal süslerinin bilinmesine yönelik olarak giyilen daracık kıyafetler
de bu ayetin kapsamına girmektedir. Bu konuda Necip Fazıl’ın: “Vücut çizgilerini aynen gösteren hatta
abartıp dikkat çeken, pantolon, gömlek vesaire giyinmek; örtünme şöyle dursun bazı şekillerde
büsbütün açılmaktan beterdir”59 tespitleri yerindedir. Çünkü vücudumuza lastik eldiven gibi sımsıkı
geçirilen ve altındaki şekli büsbütün açığa vurup gösteren giyim şekilleri örtünme sırrına uygun değildir ve
bazı yerlerde çıplaklıktan daha çok tahrik edicidir. Bu türlü dar kıyafetlerin üzerinde iğreti bir başörtüsünün
bulunması ise bu hükmü geçersiz kılacak değildir.
Sonuç itibari ile Müslüman hanımlar, İslam dinine göre giyinmek gibi bir kaygıları varsa, Kur’an’ı
Kerimin emrettiği ve Resulüllahın öğrettiği şekliyle örtünmeleri gerekmektedir. Kur’an ve hadisin bildirdiği
hükümleri ve başörtüsü konusundaki hassasiyetleri ile bilinen Müslüman hanımların uygulamalarını değil de
bazı ilahiyatçıların birtakım iddialarını ölçü kabul etmek ve ona göre amel etmek ise son derece hatalı ve
tehlikelidir. Bu durumda kendi uzmanlık alanlarında çalışmalar yapmak varken, bazı odaklara yaranmak için
Müslümanların başörtüleri ile uğraşan ilahiyatçılara ise söyleyeceğimiz tek bir şey kalmıştır: “Ey
istikametsiz ve iyi niyetsiz ilahiyatçılar, başörtüsünden elinizi çekin!..”

Ilımlı İslamist Fetullah Gülen’le, katı Laik ve Kemalistlerin ortak
tavrı: Başörtüsü “Teferruat”tır!
CIA ajanı ve Türkiye düşmanı olduğu 15 Temmuz 2016 kalkışmasıyla kesinlik kazanan
Fetullah

Gülen

defalarca,

başörtüsünü

füruat-teferruat

saymış

ve

manyaklaştırdığı

mensuplarına, “stratejik (şeytani) hedeflerine ulaşmak için başlarını açmalarını ve kendilerini

gizlemek amacıyla pek çok harama bulaşmalarını” tavsiye buyurmuşlardı… Ve tabi sapkın
saplantılara uyanların akıbeti işte ortadaydı. Ilımlı İslamist Fetullah Gülen, Kur’an ayetlerinde
açıkça belirtilen ve tavsiye edilen başörtüsünü teferruat=füruat sayarken, katı laikçi
Kemalistlerin başörtüsünü hurafe (gericilik-yobazlık) saymaları, sadece bir tesadüf
sanılmasındı. Gerçek İslam’ı yozlaştırmak için, birbirlerine çok zıt ve karşıt sanılan her iki
takımın arkasında da aynı Siyonist odaklar bulunmaktaydı. Zaten katı Kemalist Laikçilerle ılımlı
İslamist Gülenciler, birbirlerine mazeret ve meşruiyet kazandıran; eleman devşirmede ve TSK’ya
yerleşmede “asıl tehdit ve tehlike sayılan karşıt gruplardan kurtulmak için yola çıkılan” kukla
yapılanmalardı. Katı Kemalist Laikçiler, sürekli ve hakaretvari şekilde; Türban, Kur’an, Ezan,
Namaz, Bayram, Kurban düşmanlığı yaparak ve inançlı ordu mensuplarına kan kusturarak
Fetullahcı sızmalara zemin hazırlamışlardı.

Ilımlı İslamist FETÖ’cüler Başörtüsünü Füruat; Katı Kemalist Laikci fitneciler
ise Başörtüsünü Hurafat sayıp aynı noktada nasıl buluşmuşlardı?
Füruat; Arapca “fer” kökünden; ağacın aslı değil basit dalı olan, pek de önemli ve gerekli
sayılmayan, teferruat ve ayrıntı anlamında kullanılır. Hurafat ise; aslı esası bulunmayan iddia ve
davranışlar, bozulup yozlaştırılan gerici ve tutucu yaklaşımlar, hurafe yobazlığı ve riyakârlık
manasındadır. Buna göre; FETÖ’cülerin başörtüsünü füruat-ayrıntı saymaları, Ulusalcı Masonik
Kemalistlerin ise başörtüsüne hurafe-yobazlık diye sataşıp saldırmaları, asla bir rastlantı olmayıp
aynı Siyonist odaklardan aldıkları talimat icabıydı. Çünkü İslam inancı ve Kur’ani yaklaşım tarzı
yozlaştırılmadan ve laçkalaştırılmadan Büyük İsrail hedefine ve faizci Siyonizm’in dünya hakimiyetine
varılamayacaktı.

Bunun

için

de,

tahribata

İslam’ın

ŞİAR’larından başlamak lazımdı. İşte

Türban=Başörtüsü de, Ezan, Bayram, Kurban gibi İslam’ın şiarlarından, yani tanıtıcı-hatırlatıcı
59

Kısakürek, Necip Fazıl, İman ve İslam Atlası, İstanbul, 1997, s.102
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fazilet ve farklılıklarındandı. Bu nedenle ılımlı İslamcı FETÖ’cü kesim de, katı Şeriat düşmanı Laikçiler
de, kendileri ne yaptıklarının ve kime yaradıklarının farkında ve şuurunda olmasalar bile, sinsi ve
Siyonist odaklarca aynı noktaya atış yapmakta ve başörtüsünü lüzumsuz sayma amacına
yoğunlaşmaktalardı.

Başından beri vurguladığımız bir gerçek vardı: Başörtüsünü, Kur’an ayetlerinin açık
beyanlarıyla, Cenab-ı Hakk emir ve tavsiye buyurmaktaydı. Ancak bu emir ve tavsiye,
tesettürle ilgili diğer ayetler gibi “farziyet” değil, “fazilet” makamındaydı. Başörtüsünün
asıl önemi; “Mümine bir kadın olarak tanınıp, rahatsız edilmekten korunmasını” sağlamak
amaçlıydı. Bu yüzden takvası ve manevi huzur tavrı nedeniyle başını örten kızlar-hanımlarla,
başı açık gezen ama diğer tesettür farziyetine riayet eden hanımların birbirlerini horlamak ve
dışlamak yerine, hoş tutmak ve hatırını saymakla mükellef olduklarını sürekli hatırlatmıştık.

15 Temmuz hıyanet kalkışmasında, FETÖ’cü kiralık İslamistler kadar, türban
karşıtlığı üzerinden İslam düşmanlığı yapan azgın ve çarpık Kemalistlerin de suçları
ve sorumlulukları vardı!
Önce bir gerçeği hatırlatalım, şu FETÖ’cü sapkınları da, Atatürk istismarcısı katı Kemalist
takımını da, haddinden fazla abartmak da, bunun aksine hafife almak da yanlıştı. Her iki taraf da,
olduklarından çok daha güçlü gösterilerek bir korku imparatorluğu oluşturulmakta ve beyinler
esir alınmaktaydı. Oysa İslam inancımızdan kaynaklanan ve tarihi tecrübelerimizle olgunlaşan
Milli vicdanın tezahür ve temsilcisi Devlet Kadrosunun ve Türk Ordusunun duyarlı ve tutarlı tavrı
karşısında ve Aziz Milletimizin sağduyusuyla, işte her iki taraf da bir anda hezimete
uğramışlardı. Bu bağlamda Hanefi Avcı gibilerin darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün 15
Temmuz sonrası yeraltına ineceği ve 4. evreye geçeceği gibi iddiaları oldukça abartılıydı. FETÖ
darbe girişimini değerlendiren Hanefi Avcı’nın: “FETÖ yeraltına dönecek. Yurt dışında bize çok
ciddi sorunlar yaratan bir örgüt olacak” uyarıları elbette hesaba katılmalı ve gerekli tedbirler
alınmalıydı. Ama asıl düşmanın ABD ve İsrail olduğu asla unutulmamalıydı.

Gülen ABD’ye “emrinizdeyim!” diye yalvaran bir yavşaktı!
15 Temmuz darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen, New York Times’a yazdığı makalede
Amerikan makamlarına ve Avrupalı Haçlı dostlarına “Ne olur, beni iade etmeyin!” diye yalvarmıştı.
FETÖ lideri Fetullah Gülen ABD’ye çağrı yaparak, “Beni Türkiye’ye iade etmeyin” diyecek kadar
bayağı ve zavallı bir insandı. Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra ABD merkezli The New York
Times gazetesine makale yazan FETÖ lideri Fetullah Gülen, Beyaz Saray yönetiminden koruma
isteyip,

“Türkiye’ye

gönderilmesi

durumunda

adil

yargılanmayacağını”

savunarak

“ABD,

Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan’a istediğini vermeye direnmeli” ifadelerini kullanmıştı. Türk
Ordusunun 24 Temmuz’dan bu yana terör örgütü PKK’ya karşı başlattığı operasyonları “Kürtlere

karşı sert önlemler” olarak tanımlayan Gülen, AKP’nin yeni dönemde IŞİD’e karşı operasyonları
tehlikeye atacağını söyleyecek kadar alçalmıştı. Öte yandan ABD’ye olan hizmetlerini “ABD, ılımlı
İslam için ses aradığı dönemde her zaman net tutum aldık” ifadesiyle anlatan FETÖ liderinin darbe
girişimiyle ilgisini tamamen reddetmek yerine “Eğer darbeye katılan varsa ideallerime ihanet
etmiştir” gibi kaypak tavırları zaten O’nun ayarını ortaya koymaktaydı.

Gizli kardinal Fetullah’ı Siyonist odaklar öne çıkarmıştı!
CIA kontrolündeki Rand Corp. Amerika'nın Küresel İstihbarat-analiz kuruluşlarındandır. CIARand-Stratfor hepsi birden Fetullah'ı hazırlayıp, onu çeşitli projelerinde kullanmışlardır. Arka planı
netleştirmek için, CIA-Rand-Fetullah irtibatına beraberce bakalım:
1963: Gizli CIA Rand, Ilımlı Komünizm'i inşa ederek (Glasnost), Sovyet Bloğunu yıkmışlardı.
"Yeşil Kuşak Projesi"ne göre, CIA ajanı Graham Fuller Türkiye'ye yollanmış. Komünizmle Mücadele
Dernekleri bağlamında Fetullah'ın Erzurum Başkanı olması sağlanmıştı.
1998: Graham Fuller'in "Ilımlı İslam" projesini Yeni Başkan Clinton uygulamaya başlamış. CIA
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ajanı Graham Fuller'in kefilliğinde Fetullah, Vatikan'da Papa ile buluşmuşlardı. Dinlerarası Diyalog
projesine AKP kurmayları da sahip çıkıp katkı sunmuşlardı.
1999: Fetullah, Amerika'ya taşınmış, Pensilvanya merkezli din tahribatı yoğunlaşmıştı.
2000: Türkiye uzmanı CIA ajanı Graham Fuller ve Paul Henze 'Balkanlar'dan Batı Çin'e:
TÜRKİYE'NİN YENİ JEOPOLİTİK KONUMU' raporunu hazırlamıştı. Onlara göre, “Avrupa ve ABD için
stratejik önemi gittikçe artan, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'da Türkiye kesişme noktasındadır.
Hem Türkiye'de hem de Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlarda kılcal damarları olan Fetullah Gülen
önemli bir obje olarak kullanılmalıdır.” Ayrıca İslamcı Doğu ve Batı arasında Türkiye'nin yönelimi ne
olmalıdır? Geleneksel Atatürkçü fikirler ne ölçüde değişime uğratılmalıdır? Sorularına Siyonist
merkezli yanıtlar aranmıştır.
2001: CIA-MOSSAD planı, İkiz Kuleler Operasyonu yapılmış, Afganistan ve Irak işgale
uğramıştır. Orta Doğu'ya yönelik Büyük Orta Doğu Projesi olarak adlandırılan politik-askeri strateji
kurgulanmış, Sn. Recep T. Erdoğan BOP eş başkanlığına atanmış ve Türkiye merkezli, Fetullah'ın
adamları ve okulları, kullanımın ana parçaları olarak devreye alınmıştır.
2007: CIA-Rand-Stratfor merkezli yeni stratejiye göre, "Sivil Demokratik İslam-Din inşası"
süreci hızlandırılmış, RAND'ın "Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, kaynaklar ve stratejiler" başlıklı
çalışmasında, Fetullah Gülen'in kılcal damarları Emniyet-Savcı- Hâkim ve Ordu Cuntaları omurgası
olarak tanıtılmıştır.

Rand Corporation'ın 'Ilımlı Müslüman Ağlar Oluşturmak' başlıklı Raporu: Gizli CIA
sayılan Rand, İslami grupların nasıl kışkırtılacağı, aralarında nasıl ihtilaflar çıkarılacağı ve
Türkiye’nin hangi yollarla kuşatılacağı konusundaki stratejisini şöyle açıklamıştı:
A) "Batılı İslam"tezini gündeme taşımalıdır. Ortak bir İslam dünyası olmadığına dair kanaati
yaygınlaştırılmalıdır. Burada Türk İslam’ı, Alman İslam’ı, Amerikan İslam’ı gibi safsataları ve Yaşar
Nuri Öztürk gibi Kemalist kafalıları kullanmalıdır.
B) İslam yorumu ve çelişkileri sorgulanmalı, şiddet eylemleri abartılıp bunların dinden
kaynaklandığı ortaya atılmalıdır.
C) Geleneksel Müslümanlar horlanmalı, gerici ve yobaz sayılmalıdır.
D) Modernist ve laik Müslümanlara destek çıkılmalı; yeni liderler, modeller ve kadrolar
oluşturulmalıdır.

Fetullah Gülen, Hasan Sabbah yöntemini uygulamıştır!
Hasan Sabbah (1034 – 1124). Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan, tarihin eski
ezoterik ve batıni örgütü Haşhaşileri kuran ve ölene kadar liderliğini yapan İranlıdır. Müridlerinin
adını Seyduna olarak bildiği Hasan Sabbah gençliğinde çeşitli çelişkiler yaşamış, İslamiyet’i büyük
ölçüde sorgulamaya kalkışmış, tarikat ve mezheplerle ilgili birçok toplantıya katılmıştır. Edindiği
bilgiler ve deneyimler doğrultusunda bazı sapkın tarikat liderlerinin insanları istediği gibi
yönetebildiğini ve yalan yanlış öğretilerle onları tamamen kendi öğretilerine bağlayabildiklerini
anlamıştır. Yakın arkadaşı olan büyük filozof Ömer Hayyam’la ettiği bir muhabbet esnasında Ömer
Hayyam‘ın espriyle söylediği: “Bu insanlar cennet için yaşıyorlar, ancak onlara bir cennet
verebilirsen onları yönetirsin” sözü Hasan Sabbah’a şeytani ufuklar açmıştır. Selçukluların şöhretli
veziri ve İmamı Gazalinin hamisi olan Nizamülmülkün de sınıf arkadaşıdır. İnce bir zekâyla tek damla
kan dökmeden ele geçirdiği Alamut Kalesi’nin arkasındaki eski Deylem krallarının bahçelerini
görkemli sahte cennet bahçesi yapmıştır.

Alamut; İran’ın başkenti Tahran’ın batı (Türkiye) tarafındaki Kazvin kentine 100 km
uzaklıkta (Hazar Denizine de aynı yakınlıkta) Elburz Dağlarının kucağında, bağlık ve bahçelik bir
vadi ortasında 500 metre yükseklikte bulunan ve duvar gibi dik kanyonları olan bir tepe
konumundadır. İşte Hasan Sabbah Yalancı Cennete çevirdiği bu vadi ve kaleye köle
pazarlarından satın aldığı genç ve güzel kızları bu bahçelere getirmiş, onları huriler gibi hazırlamıştır.
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Bununla beraber fedai olabilecek güçteki yetişkin erkekleri de bu kaleye getirerek onlara teslimiyetçi
bir irade kazandıracak ölümcül derslerle beyinlerini yıkamıştır. Daha sonra onun sözde İsmaili
harekâtına engel olabilecek herkesi ortadan kaldırabilmek için fedailerini, kendisinin Allah’ın bir

peygamberi olduğuna ve onları istediği zaman cennete sokabileceğine inandırmıştır. Bu
inancın sağlam olabilmesi için de aralarından bazılarına cennete götürmek vaadiyle haşhaş verip
sarhoş ederek, su kuyusu çarkı gibi asansörlerle özel oyuklardan indirip onları o bahçelere götürüp
bırakmıştır. Orada yarı baygın halde gördükleri muhteşem bahçelerin ve hurilerin büyüsüne kapılan
fedailer narkozlanmış bir kafayla dönmüş ve gidemeyenleri de heyecanla anlattıkları masallara
inandırmışlardır. Artık yalnızca ölmek ve cennete kavuşmak için yaşayan fedailerine istediği her şeyi
yaptırabilecek olduğundan emin olan Hasan Sabbah, birbiri ardına siyasi suikastlere başlamış ve
hepsini de başarmıştır. Şeytani bir düşünce gücüne sahip olan Hasan Sabbah, ona hep destek olmuş
bir hükümdar olan Hüseyin Alkeyni’yi öldürdüğü için kendi öz oğlunu kellesiyle cezalandırabilecek
kadar da kurallarına bağlıdır. Hasan Sabbah amaçlarına ulaştığı için sevinirken Alamut Kalesi’nde
intiharlar ve belalar çoğalmıştır. Kendi kendini yiyip bitirmeye yatkın olan kurduğu bu düzen,
ülkesinde eşi benzeri görülmeyecek olaylar yaşatmıştır. Hayatı boyunca çelişkilerle bunalmış olan
Hasan Sabbah yaşadığı süre içinde Allah’a inanıp inanmamak arasında gidip gelmiş ve yaptığı her
kıyım anında O’ndan bir işaret beklemiş, fakat olmamıştır. Ve tüm bu yaptıklarının kendince sebebi,
yalnızca budur: “Allah var mıdır?” Hasan Sabbah’ın kurmuş olduğu bu haşhaşilik tarikatının
müritleri, kendi çağlarında birçok Selçuklu devlet adamına suikast düzenlemiş ve amacına ulaşmıştır.
Bu sapkın Tarikat’ın adı bütün kaynaklarda Haşhaşi olarak tanımlanır. Örneğin Türkiye’de liselerde
okutulan tarih kitaplarında bu tarikat genel olarak Batıni başlığı altında toplanmıştır. Ayrıca tarikatın
gerçek adı İSMAİLİ TARİKATI’dır, birçok kişi tarikat için Haşhaşi kelimesini kullanmıştır. Yukarıda
belirttiğimiz gibi Haşhaşi kelimesinin kullanılmasının nedeni de şudur: Fedailerine cenneti vaad ettiği
söylenen Hassan Sabbah seçtiği özel fedailerine haşhaş hapları verip uyuşmalarını sağlamış ve
kurduğu asansör sistemiyle bu gençleri sözü geçen bahçelere taşımış, gençler de bu hapların
etkisiyle uçtuklarını, cennete ulaştıklarını sanmışlardı.

Günümüzde Fetullah Gülen de, aynı metotları kullanmış, kendisini beklenen mehdi
olarak tanıtmış, bağlılarını Cennet va’di, devlet ve yüksek memuriyet ümidiyle, hatta gençleri
bizzat esrar tütsüleri ile uyuşturup şartlandırmıştır. Hem zaten Darwinist kafalı sosyalistlerin ve
din düşmanı Kemalistlerin öteden beri beyin yıkama metotları da aşağı yukarı aynıdır.

CIA hesabına TSK’ya sızıp içten kuşatmakla, Ordunun kökünü kurutacak
kararlar almak arasında ne fark vardı?
Fetullahcı hıyanet şebekesi, Masonik Kemalistlerin Din düşmanlığının toplumda açtığı
hoşnutsuzluğu ve boşluğu doldurmak suretiyle, CIA adına TSK’ya sızıp içten kuşatmışlar ve
sonunda darbeye kalkışmışlardı. Bu darbe girişiminin ardından AKP iktidarı:
● Askeri Liselerin ve Harp okullarının kapatılması,
● Kuvvet Komutanlarının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması,
● GKB Cumhurbaşkanına bağlanıp Kuvvet Komutanlarıyla irtibatının koparılması,
● Askeri hastanelerin Sağlık bakanlığına aktarılması,
● YAŞ’ta asker sayısının 16’ya 4 azaltılması gibi, TSK’nın kökünü kurutacağından endişe
duyulan kararlar almışlar, güya darbeleri önleyici tedbirlere başvurmuşlardı. Sevr antlaşmasının
168. Maddesinde Türkiye’ye dayatılan, Siyonist odaklarca öteden beri önerilip durulan bu sinsi
ve tahripçi tedbirler(!) başımıza büyük belalar açacaktı. İstismar ve suiistimal amaçlı da olsa,

haksız ve dayanaksız başörtüsü yasağını önemli ölçüde kaldıran ve toplumu rahatlatan
AKP iktidarının türban kahramanlığı, bakalım böylesi endişe verici kararlarının ve İsrail’le
resmen işbirliği anlaşmasının üzerlerini örtmeye yeterli olacak mıydı?
Sadece FETÖ şebekesi değil, denetim ve eğitimden yoksun bütün tarikatlar ve dini akımlar, dış
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güçlerce kullanılmaya ve kışkırtılmaya müsait yapılanmalardı. Bunların hizmet sahaları ve
sorumluluklarını ortaya koyacak ve kontrol altına alacak, Adil Düzendeki Ahlaki Sistem
kurulmadan huzura kavuşmak imkânsızdı.

Pakistan’dakiTahir Kadiri, Iraktaki Kesnizani oluşumları da Fetullahçılığın aynısıydı.
Örneğin Pakistan’da adı Tahir Kadri olan imam Pencab Üniversitesi’nde İslami Hukuk doktorası
yapmıştı. 2004’te iltica ettiği Kanada’nın da pasaportunu taşımaktaydı ve Masonik-Siyonist odaklarla
irtibatlıydı. Çifte vatandaşlığı Pakistan’ın yanında dünya çapında etki alanını genişletmesine katkı
sağlamıştı. Minhac’ul Kur’an (Kur’an Yolu) derneğini 1981’de kurdurmuşlardı ve kuruluş amaçlarının
başında “dinler arası iletişimi geliştirmek” de vardı. Tahir Kadri, aynen Fetullah gibi, Pakistan dışında
“ılımlı bir Sufi” olarak tanıtıldı. 1970’lerde Lahore’da halka yaptığı konuşmalarıyla ünlenmeye
başlamıştı. Gördüğü rüyalar üzerinden Pakistan devlet sistemini eleştirmesiyle tanındı. Rüya
anlatımlarının bu denli etkili olmasının sebebi, rüyalara büyük önem veren Biralvi Tarikatı’na mensup
olmasıydı. Sapık Tahir Kadiri “Eğitimde Yüksek Kaliteye ulaşılması” ve “İslam’ın ılımlı

bakışının dünyaya anlatılması” amacıyla 30 yıl önce yola çıkmıştı. Bugün 90 ülkede faaliyet
gösteren kurumlarıyla uluslararası bir aktör halini almıştı. Ayrıca BM, dünya barışına katkı yaptığı
gerekçesiyle Kadri’ye özel danışmanlık statüsü bile sağlanmıştı. Tahir Kadri Aralık 2012’de
Pakistan’a dönüp “demokratik devrim” çağrısı yapmıştı. Düzenlediği mitingde hükümete, seçim
takvimini belirlemesi ve geçiş hükümeti kurması çağrısı yapmıştı. Tahir Kadri zaman içinde kendisine
yargı ve ordu içinde destekçiler de ayarlamıştı. Bunların girişimleriyle hükümeti düşürmeye kalkıştı.
Bu süreçte Başbakana tutuklama kararı bile çıkartmayı başardı. Hükümet buna karşı direndi ve
sonuçta Kadri’nin arzuladığı hedefi boşa çıkarıldı.

Milli Çözüm olarak yıllarca ve defalarca hatırlattığımız; Irak’taki Kesnizani Tarikatı
da aynı şekilde yönetime karşı kullanılmıştı. Saddam döneminde özellikle istihbarat ve orduya sızan
tarikat mensupları, önemli makamlara oturmuşlardı. Öyle ki bu noktalar arasında, Genelkurmay
Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı gibi önemli makamlar dahi vardı. Hatta
Saddam’ın iki kardeşinin, karısının ve oğlu Uday’ın da Kesnizani tarikatına mensup olduğu ortaya
çıkmıştı. Tarikatın ilk dönemlerinin aksine, bir süre sonra üst yönetimin yabancı istihbarat
örgütleriyle işbirliğine geçtiğine dair bilgiler gelmeye başlamıştı. Kadiri tarikatından ayrılan,
kendisine göre karma bir usül belirleyen yeni yapıda, hahamlar bile ders vermeye başlamıştı.
Tarikatın öğretilerinde Kabala’dan izler de artık açığa çıkmıştı. Son evrede yani 2003’teki işgal
sürecinde Saddam’ın sorunun farkına vardığı, mücadele etmeye kalkıştığı ama kuşatılmışlığın
getirdiği çaresizlikle başarılı olamadığı anlaşılmıştı.
Türkiye, Pakistan ve Irak… Üç ülke, üç örnek, üçünün de etki alanları kendileriyle sınırlı
kalmamıştı. Yazılan senaryolar ve kullanılan yöntemler aynıydı. Tek fark var, o da figüranlardı. Oyun
kurucuların taktiği de, hepimizin çok iyi bildiği bir taktik. “Derenin taşıyla, derenin kuşunu

vurmaktı.”60

Bir dönem Fetullah Gülen cemaatinin içinde yer alan Hüseyin Gülerce’nin itiraflarına
göre: Fetullah Gülen kendisini 'Mehdi' sanıyor ve sürekli bunun reklamını yapıyordu. Tüm FETÖ üyelerini de
Mehdi olduğuna inandırmayı başarıyordu. Diazem denilen hap kullanan Gülen, 'gördüğü halüsinasyonları
Peygamber ile görüştüm' diye sunuyordu. Yani bu şarlatan da baştan beri etrafını kendisinin Mehdi
olduğuna, Allah’tan doğrudan emir aldığına inandırıyordu. Çocukluk çağından itibaren çevresine sürekli,
bunun -haşa- Peygamberimizle yoldaşlığı, bütün kararları Peygamberimizle istişare ederek aldığı
anlatılıyordu. Telefon dinlemelerinin getirdiği bilgilerden istifade edilerek bunlarla hadiseleri önceden bildiğine
insanlar ikna ediliyordu. 50 yıldır diazem kullandığı için gördüğü halisünasyonlar, velayet kanıtı olarak
bütün Anadolu’ya yayılıyordu. Yanında onun hipnoz zehrinin dağıtımını yapan biri, beş ay önce Zaman
60Mustafa

Kaya, Milli Gazete, 31 Temmuz 2016
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gazetesinde, “Beklenen Salih Zat, 2016 yılında duruma hâkim olacak, bahar müjdesi

veriyorum” diye yazıyordu. (Darbenin ilk işaret fişeği böyle veriliyordu.) Kanlı darbe talimatlarıyla,
beddualarıyla, cinnet tavırlarıyla, masum insanları karalamasıyla, yalanlarıyla, kibri ve gururuyla, sahtekârlığı
ile ihanet oyunlarıyla onun Mehdi değil, Deccalın uşağı olduğu anlaşılsa da iş işten geçmiş oluyordu!

Diazem anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevşetici ve hafıza zayıflatıcı etkilere sahip bir
ilaçtır. Bu şekli de anksiyete olma, uyuyamama, nöbetlere tutulma ve kas spazmları gibi hastalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır. Diazem ilacının en çok görülen yan etkisi halüsinasyon görmeye sebep
olmasıdır. Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, uyku bozuklukları, saldırganlık yapmaktadır.

Maalesef bugün bütün tarikat ve dini cemaatlerde Allah’ın rızası ve toplumun ıslahı
yerine şu altı amaç öne çıkmıştır:
1- Kendi şeyhlerinin ve rehberlerinin beklenen ve müjdelenen ZAT ve Kutbüzzaman olduğu
kanaatini güçlendirme,
2- Bu yöntemle oldukça fazla eleman ve taraftar devşirme,
3- Bu taraftar kitlesinin zekât ve sadakalarını ve gönüllü bağışlarını toplayıp zenginleşme ve
çeşitli sahalarda şirketleşme, tekelleşme,
4- Devlet kadrolarına, etkin sivil ve siyasi makamlara adam yerleştirme,
5- Dış güçlerle irtibata geçme ve etkinliğini yükseltme,
6- Böylece siyasete ve ülke yönetimine yön vermeye girişme, veya siyasi rüşvet karşılığı
bağlılarını yönlendirme.

Örneğin FETÖ'nün mal varlığı herkesi şaşırtmıştı. FETÖ’ye ait 62 bin 317
gayrimenkulün olduğu ortaya çıkmıştı. 62 bin 317 taşınmazın 4 bin 548’i, devlet envanterine
aktarılmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da FETÖ’nün himmet paraları ile kurduğu serveti bir gecede bloke
edip örgüte ağır darbe vurmuşlardı. FETÖ darbe girişiminin ardından mal varlıklarının satışına
yönelik hükümetin yaptığı bloke çalışması örgütün "taşınmaz servetini" de ortaya çıkarmıştı. Şu ana
kadar örgütün elinde değeri on milyarlarca lira ile ifade edilen 62 bin 317 gayrimenkul olduğu kesinlik
kazanmıştı. Maliye Bakanlığı 6 bin 619, adli merciler ise 49 bin 228 taşınmazın örgüte ait olduğunu
saptamıştı. FETÖ'nün bir önceki satış işlemini de mercek altına alan bakanlık yetkilileri Kayyum
atanmış şirketlerin kayyum atanmadan önce devrettiği şüpheli 6 bin 470 gayrimenkulü de tespit
ederek örgütün mülk kaçırmasına engel olmuşlardı.

ABD Senatosunda Türkiye’ye Darbe Hazırlığı!
ABD Senatosu'nda FETÖ'ye bağlı senatörler Türkiye’deki darbeye açıkça sahip
çıkmışlardı. FETÖ'cü senatörler senatoya sundukları öneride Erdoğan'ın yerine Fetullah
Gülen'in Türkiye'nin yönetimine getirilmesi teklifini sunmuşlardı. Türkiye'deki darbe
girişiminin ardından ABD Meclisi'nde FETÖ'ye yakın senatörlerin "Erdoğan'ı devirip Fetullah
Gülen'i iktidara getirelim" önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. ABD'de neoliberal hareketin
savunucularından Scott Creighton'un yayınladığı bu gizli gerçekler Türkiye’nin ve dini
cemaatlerin nereden yönetildiğinin de kanıtıydı!
Ve zaten Fetullah Gülen’in iplerini elinde tutan CIA elemanlarından Henri Barkey’in darbe günü
İstanbul’a gelip Büyükada’daki Splindid Palace otelinde toplantı yaptığı kesinlik kazanmıştı. Bu
yayınlar üzerine polis otelde bir araştırma yapıp görevlileri sorguya almış ve çarpıcı detaylar ortaya
çıkmıştı. Sabah gazetesi muhabiri Erhan Öztürk çok güzel bir haber toparlamıştı;
1- Toplantıya aralarında Karar gazetesi yazarı Mensur Akgün’ün de bulunduğu 17 kişi katılmıştı.
Akgün sonra da Başbakanlık’taki bir toplantıya katılmıştı.
2- Yahudi stratejist Henri Barkey otelin resepsiyonundaki görevliye üzerinde Pensilvanya
yazan bir hediyelik çan bırakmıştı.
3- Oteldeki kamera kayıtları kapatılmıştı.
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4- Katılımcılardan AB Dış İlişkiler Konseyi'nde görevli Ellie Geranmayeh Erdoğan'ın “sokağa
çıkın” çağrısından sonra Twitter’da "Halkı sokağa çağırdı kendisi güvenlik için komşu bir ülkeye
gidiyor" diye trollük yapmıştı. Ondan önce de "Henri Barkey'le birlikteyim. Kendisi birçok şeyin
Erdoğan ve Başbakanın tutuklanıp, tutuklanmamasına bağlı olduğunu söylüyor. Darbenin
gerçekliğini tespit etmek için zamana ihtiyaç var" diye yazmıştı.
5- Ve bu otel Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz işgalcilere ev sahipliği yapmıştı!

Darbeyi ihbar eden ve önleyen TSK Binbaşısıydı ve görevden atılmıştı!?
FETÖ soruşturmasını yürüten savcılığın başvurusu ve MİT’ten gelen bilgiler ışığında
Genelkurmay, darbenin olduğu hafta Paralel Yapı’yla ilgili bir çalışma yapmıştı. 18 Temmuz Pazartesi
günü FETÖ yapılanmasıyla ilgili aralarında bazı generallerin de bulunduğu 1700 TSK mensubuna
yönelik operasyon yapılması kararı alınmıştı. Ama darbeciler daha önce harekete başlamış, çünkü bu
kararın alındığı toplantıları özel kalem müdürleri ve başyaverler vasıtasıyla haber almışlardı.
Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk’teki yayında Hande Fırat’ın sorusu üzerine darbe ihbarını MİT’e
kadar gelen bir binbaşının yaptığını açıklamıştı. Başbakan’ın açıklamasından sonra herkes gizemli
binbaşıyı merak etmeye başlamıştı. Sonunda bu binbaşının Kara Havacılık’ta görev yapan pilot
olduğu ortaya çıkmıştı. Güvenliği sağlanmış durumdaydı. Ama yine de can güvenliği için ismi mahfuz
tutuluyor denilerek tutuklanmıştı!?

Darbenin başarısız olmasını ABD mi planlamıştı?
NATO ve Amerika, Türkiye’nin dış politikasının kendi kontrolünden çıktığı, yani eksen
kaydığı an, düğmeye basardı. Çünkü Sn. Erdoğan 1 yıldan fazladır, mecburen de olsa, Devletin,
Askerin ve Milli menfaatlerin safındaydı. 1945'ten sonra hayata geçirilen Amerika-Sovyetler dengesi
1990'da makas değiştirip raydan çıkmış, son dönemde de yerini başka bir dengeye bırakmıştı! Yeni
dengenin asıl oyuncularından biri şüphesiz Çin olmaktaydı! Çin'i kontrol etmek için NATO'nun ve
Amerika'nın öncelikle yapması gereken Rusya ile bütünleşmesine engel olmaktı. Bu da ancak Türkiye
ile başarılırdı. Türkiye ise onların verdiği role razı olmadığı için bu sefer bizi mecbur bırakmak üzere
kendi senaryolarını uygulamaya başlamışlardı. Hatırlayınız, Rusya ile; Suriye üzerinden sınır ihlalleri,
insansız hava gereçleri ve Türkmendağı meselelerinde karşı karşıya kalmıştık. Bizim uçaklarımız
düştükten sonra bir Rus uçağını vurmuştuk. Pilotlara "VUR!" emrini veren 8. Ana Jet Üs

Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe FETÖ’cü çıkmıştı. Aynı emir için destek verip onaylayan da
aynı kumpastan Tuğgeneral Recep Ünal'dı. Emir yerine getirilip uçak düşürülmüş, bizi Rusya ile
savaşın eşiğine taşımışlardı. Amerika’nın operasyonu başarılıydı. İyi de; Başbakan Davutoğlu neden

"Emri ben verdim!" diye havalar atmış, ve Sn. Cumhurbaşkanı niye sahiplenip kahramanlığa
kalkışmıştı? Bu krizle birlikte 7 Haziran seçimlerine gidilmiş ve koalisyon tablosu çıkmıştı.
Görüşmeler sonuçsuz kalmış, Hükümet kurulamamıştı. Ama birden terör başlamış, PKK hiç olmadığı
kadar azıtmıştı. Bu Terör Dalgası 15 Temmuz'un alt yapısıydı! 17-25 Aralık tezgâhı tutmamıştı. O
zaman darbeye giden yolda milleti ikna etmek için yeni bir metot lazımdı; bu da terörün
tırmandırılmasıydı. PKK, CIA ve FETÖ işbirliği ile bunu uygulamaya koyulmuşlardı.

Amaç anlaşılmıştı: ABD ve İsrail hesabına bütün Ortadoğu ve Orta Asya’nın Türklerle
kontrolü sağlanmalıydı. Bu konuda Türkiye en önemli aktör konumundaydı. Türkiye ABD’nin
Jandarmalığını yapmalıydı. Bu nedenle hem Rusya'nın dağılmasında rol alacaktık, hem de Çin'in
kontrolü için devreye sokulacaktık. Böylece Çin; asırlar önce meşhur Çin Seddini yapmaya mecbur
kaldığı Türk boylarınca ama şimdi Amerika hesabına yeniden kuşatılmış olacaktı. İşte 15 Temmuz
bunun başlangıç startıydı. Ortada kontrollü başarısızlık üzerine kurulmuş bir darbe planı vardı!

Yani peşinen bir başarısızlık kurgulanmıştı! Sadece zamanlamada hata yapılması yeterli olacaktı.
Denizcilere kumpas davasının iki önemli figürü Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, Tuğamiral Ali Suat
Aktürk için gözaltı kararı çıkınca telaş başlamıştı.
YAŞ kararlarıyla tasfiyenin geleceğini öğrenince FETÖ’cülerce düğmeye basılmış, uyuyan
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hücrelerle birlikte hazırlanan planı devreye sokmuşlardı. Hava Kuvvetleri'nde garip şeyler
yaşanmaktaydı! Mesela 2006 mezunlarının hepsi kurmay olacaklardı! Böylece artık Hava'nın
tamamı FETÖ’cülerin kontrolüne alınacaktı. Bu yapının kilit isimlerinden, belki de en başında yer alan
Tuğgeneral Mehmet Partigöç vardı. Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı'ydı. Bir de
Tuğgeneral Serdar Sevgili gibi kritik bir isim daha vardı! Anlayacağınız kimin Kurmay olacağına,
kimin harcanacağına FETÖ üzerinden CIA karar veriyordu ve kimse de itiraz edemiyordu! Bu yapı
Ergenekon ve Balyoz'dan daha çok ihbarsız mektuplarla insanları harcamıştı.
Çünkü görevi bırakan asker daha fazla paraya sivil hayatta iş bulabiliyordu. Ama Hamdi Topçu
yönetiminde sivile dönen askerler de engelleniyordu! Operasyon devam ediyordu! Hava bitmişti,
Deniz de kumpaslarla dize getirilmişti! Askeri liseler ve Harp Okulları olmadık tacizlerle Yapı'dan
olmayan öğrencileri uzaklaştırıyordu! CIA FETÖ eliyle içimizde böyle bir operasyon düzenlerken
dindar kahraman iktidar kurmaylarımızın hiç sesi çıkmıyordu! Gerçekleri uyaranlar, yazanlar fitneci
sayılıyordu! Kimse oyunu anlamıyor, kimse karşılarına çıkamıyordu!
NATO ve Amerika, Çin'i kontrol etmek amacındaydı ve araç olarak Türkiye kullanılacaktı.
Türkiye rolünü beğenmeyince küçültme kararı alınmış; Rusya ile, Avrupa ile, Suriye ile, Mısır ile,
Kürtler ile sorunlar azdırılmıştı. İçimizde de dışımızda da terör vardı ve toplumu bunaltmıştı. Planı
yapanlar, yani kontrollü başarısız Darbe'yi uygulayanlar, düğmeye basmıştı. Sabaha karşı olması
planlanan operasyon sızıntı gerekçesiyle erkene alınmıştı. Hem tarih hem de saat olarak iki kez öne
çekilmesi enteresandı, ve panik burada başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'ten alacak
operasyon Hava Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş komutasındaydı. Erdoğan'ı Çiğli'de teslim
alacak isim de Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'dı. Tabi darbenin sonuç vermeyeceğini
anlayınca emrindeki filoya Akıncı Üssü'nü vurun talimatını vermeye başlamıştı… Amaç Erdoğan'ı
mahkemeye çıkarıp itibarsızlaştırmak olarak gösterilse de, asıl hedef başarısız darbe girişimiyle

orduyu çatlatmaktı. Suriye'de ordu "Esad'ın bağlıları ve Müslüman Kardeşler'in yandaşları"
diye ikiye parçalanmış, ortada ülke kalmamıştı! Bize de aynısını yapacaklardı. Bir yanda Erdoğan'ı
seven askerler, diğer tarafta Gülen'i Mehdi görenler; bunlar birbirine saldıracak, böylece ülke
parçalanacaktı. Sadece ordu değil sokaklar bile ayrılacaktı. Bizdeki parçalanma İran üzerinden Orta
Asya'ya sıçrayacaktı. Türk coğrafyası karmakarışık bir hal alacaktı ve bu suretle Çin çeşitli sorunlarla
kuşatılacak ve durdurulmuş olacaktı. Bu amaçla öncelikle kontrolsüz alanlar oluşturulacaktı.
Türkiye domino etkisi yapacak tek ülke konumundaydı, bu nedenle buradan başlamışlardı.
“Kullanılanlar Kör'dü; bunu görmeleri imkânsızdı. Bu plan başarıya ulaşırsa önce bizde, sonra
Rusya’da kopmalar yaşanacaktı. Küçük, kontrolü kolay bölgelerin üzerinden NATO ve Amerika, Çin'le
komşu olacaktı ve operasyon başlayacaktı... İç çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran NATO çok
sayıda gemiyi Ege ve Akdeniz'e göndermiş durumdaydı” gibi bazı yerlerde düzeltmeler

yaptığımız doğru ve olumlu tespitler yapan Ergün Diler’in, bunların hemen arkasından:
“Bu saatten sonra atılacak her yanlış adım Washington'u peşinen suçlu konumuna
sokacaktır. Gülen oradayken asla ve kat'a yeni bir operasyona kalkışılmamalıdır. Hele
Türkiye ile Rusya'nın bir eksen oluşturması ihtimali ortadayken bu asla yapılmamalıdır. Bu
nedenle biraz akılları varsa Ankara'nın gönlünü alacak adımlar atılmalıdır. Çünkü eğer
Ankara-Moskova yakınlaşması gerçekleşir ve Çin de buna dâhil olursa Amerika tarihinin en
zor dönemine girmiş olacaktır. Amerika akıllıdır! Gelip özür dilemeli, istediğimizi vermeli
Fetullah Gülen’i yollamalıdır. Aksi belki bizim için de zor olsa da onlar için felaket
olacaktır!”61 sözleriyle Amerika’yı ve arkasındaki Siyonist Yahudi odaklarını uyarması, onun
gerçek ayarını ve amacını ortaya koymaktaydı. Artık şu soruların yanıtını bulmak zamanıydı:
• Böylesi yandaş yalaka yazarlar, Sn. Erdoğan’ın adamı mıydı, yoksa Amerika’nın (CIA ve
61Gerçek

Plan – 28.07.2016 - Takvim

51

MOSSAD’ın) elemanı mıydı?
• Bunların gayesi ve gayreti; Türkiye’nin bağımsız bir güç olarak bu kuşatılmışlığı kırıp çok
yönlü kalkınması mıydı; yoksa kıyamete kadar ABD (ve Yahudi Lobileri) ekseninde (güdümünde)
ve yarı sömürge halinde kalması mıydı?
• ABD’nin (Yahudi Lobilerinin ve İsrail’in) yüksek ve kutsal çıkarları uğruna, Türkiye ile
beraber Rusya’yı, Çin’i ve Türki Cumhuriyetlerini feda etmekten sakınmayan bu karanlık ve
kiralık kafalar, nasıl bir “GEN” taşımaktaydı?
• Son olarak, bunca şeytani girişim ve gelişmelerden, ya haberi olmayacak kadar gafil ve
cahil; veya bile bile göz yumacak kadar hain bir AKP iktidarı, sadece Türban istismarıyla ve
yandaş yazarının itirafıyla “ABD tarafından peşinen başarısız olması planlanmış” bir darbeyi
önleme kahramanlığıyla, bunca tahribatın sorumluluğundan nasıl sıyrılıp kurtulacaktı?!

Türkiye daha ne kadar oyalanacaktı?
Gaziantep’te 54 canımıza kıyılan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından IŞİD’in
yaptığı açıklanan bombalı saldırı; ABD Başkan yardımcısı Yahudi-Siyonist Joe Biden’ın 24
Ağustos’ta Türkiye’ye geleceğinin açıklanmasından 10 gün sonra yapılmış ve yine 12 Ağustos
günü PYD/PKK ağırlıkta, ABD desteğinde Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Münbiç’i IŞİD’in
elinden almalarından sonrası yaşanmıştı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin o koridoru
açık bırakmasıyla IŞİD’çiler kuzeye, Türkiye sınırına doğru kaçmış ve Karkamış’ın tam
karşısındaki Cerablus’a üslenmiş bulunmaktaydı. Cerablus, Türkiye sınırında IŞİD’in elinde
kalan son önemli kale konumundaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun: IŞİD’in Türkiye
sınırından temizlenmesi için her türlü desteğin verileceğini açıklaması tam da basında “Cerablus’a

operasyon” haberlerinin yayıldığı bir sırada yapılmıştı. Buna göre sayıları binleri bulan Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) militanı Cerablus’u IŞİD’in elinden almak hedefiyle Suriye’ye geçecek, Türkiye de
topçu ve hava birlikleriyle onlara destek olacaktı. Özellikle hava desteği için hem ABD, hem de
Rusya’ya bilgi aktarılmıştı. Ancak Ankara’nın Rusya’nın tepkisinden çok, NATO müttefiki ABD’den
endişe duyduğu anlaşılmaktaydı. Çünkü ABD de, Türk birliklerinin PKK veya PYD’nin yollarına
çıkması halinde vurmakta tereddüt etmeyeceğinin farkındaydı.

Ve zaten 22 Ağustos 2016 akşam saatlerinde askeri kaynaklara dayanarak Cerablus
civarındaki IŞİD ve Cerablus-Münbiç arasındaki PYD hedeflerinin vurulduğu haberleri çıkmıştı.
Bunun anlamı Karkamış-Cerablus arasında güvenli bir koridor açmak ve aynı zamanda PYDPKK'yı Cerablus'tan uzak tutmaya çalışmaktı. Oysa dostumuz ve müttefikimiz ABD, Türkiye’nin
yararına ama ayrılıkçı Kürtlerin zararına olacak bu güvenlik koridoruna şiddetle karşıydı. Sonuç:
Çaresi yok ortalık karışacaktı, tarihi hesaplaşma kaçınılmazdı; Siyonist ve emperyalist güçlerin
burnu kırılmadan rahata ve huzura kavuşmamız imkânsızdı!

Bunlar insafa ve İslam’a sığar mıydı?.. 1997 Yılı, malum 28 Şubat öncesi
ortamdı…
Televizyondaki Amerikancı Fetullah Hoca Efendi, Milli Görüş’e hıncını kusuyor ve içini
dışa döküyordu:
“-Toplumumuz hala rüştünü isbat edememiştir. Demokrasiyi hala içine sindirememiştir.
—Gerilimin bir nedeni de siyasetlerin menfaat üzerine bina edilmesidir. Siyasetteki çıkar
mülahazası içindeki bazı iyi niyetlileri de karartmakta ve samimiyetlerini istismar etmektedir.
—Din adına şov sayılacak davranışlar sergilenmektedir. Din; Allah’la insan arasında manevi ve
samimi bir irtibat olması gerekirken, dini zahirde bir şov haline getirenler ülkemizdeki gerilimin
önemli bir nedenidir.
—Kanunlarla belli ve yeterli ölçüde ifade imkânı verilen ve Allah’la kul arasında ve ihlâs
planında kalması gereken dinin şov haline sokulması ve açığa vurulması bir tahrik sebebidir.
—Toplum bir kader-denk noktasında ve bıçak sırtında yürümektedir ve her an dengeler
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değişecek şekilde olaylar cereyan etmektedir.
—Bugün Türkiye’yi idare edenler (Refah-Yol hükümeti) gereken performansı gösterememiştir.
Şimdi bizi idare edenler ekonomik ve anarşi konusunda başarılı olsalar da muhalefetle iyi geçinmeyi
becerememişlerdir.
—Başörtüsü fürüat cinsindendir. Gerginlik vesilesi edilmemelidir!
—O halde bunlara düşen, görevlerini ve hükümeti terketmeleri ve bırakıp gitmeleridir.
-“Ya yeni bir hükümet, ya yeni bir seçim” diyebilir miyiz? Sorusuna;
Evet, Halka “biz bu işi beceremedik” diyebilmeli ve işi bir gurur meselesi yapmadan iktidardan
vazgeçmesini bilmelidir. Bunun yolu ise:
—Ya bir erken seçim, ya bir istifa olabilir. Mevcut liderleri de devre dışı bırakacak yeni bir
yapılanmaya fırsat verilmelidir!?
-”Şimdi iktidarın ben bu işi götüremiyorum ve artık emaneti geri veriyorum” diyebilmesi
gerekir.
—Türkiye’de maalesef “Kaht-ı Rical” yani “yetişmiş ve yetenekli insan kıtlığı” görülmektedir.
—Millet adına, Türkiye adına “Ben bu işi bırakıyorum” diyebilmek bir fazilettir ve söylenmelidir.
—Dinin politize edilmesi, rejimden ziyade, İslam için tehlikelidir. Din kulla Allah arasındaki
irtibatın kendisidir. Dini siyasete alet edenler bugün de vardır ve bunlar dini temsil iddiasıyla dine
zarar vermektedir.
—Dini siyasete alet etme düşüncesi, rejim için de, devlet için de tehlike sayılabilir.
Refah, dini siyasete alet ediyor mu? sorusuna;
-Şimdi, “zuhurundan gizli” olan şeyleri sizin ferasetinize bırakıyorum, (yani öyledir. Ve zaten
herkesin bildiği bir şeydir)
—Cumhuriyet ve laiklik belki de şimdiye kadar hiçbir dönemde bu denli tehlikeye girmediği
için, onu korumakla görevli kesimler, haklı olarak sesini yükseltmektedir..!?
—Şeriat Kur’an’da sadece bir yerde geçmektedir (?!)
—Şeriatın %95’ni oluşturan iman, ibadet ve şahsi muamelat kısımlarını bugün Türkiye’de
tatbikini engelleyen bir durum yoktur. Geri kalan %4–5 kadarı da hukuk kısmıdır ki bu sadece
idarecileri ilgilendirir. Fertle alakalı değildir.
—Sadece Erbakan’ın başbakanlığı döneminde tek bir İmam Hatip açılmamıştır. Bu bir nasip
meselesidir. Diğer bütün başbakanların döneminde açıldığı bilinmektedir.
Şu anda İmam - Hatipler’de ihtiyacın çok üzerinde bir yığılma görülmektedir. Bu ihtiyaç fazlası
farklı merkezlere yönelerek rejim için tehlike arz edebilir. Rejimi korumakla görevli kurumların haklı
hassasiyeti de bu yüzdendir.
—Kesintisiz 8 yıllık eğitim zannedildiği gibi bir tehlike değildir. İsteyen ortaokuldan sonra da
İmam-Hatib’e gidebilir. Bu girişim şer gibi görünse de ileride belki de hayırlara vesiledir.
—Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kurumdur ve kendi içtihatları gereği ülke ve rejim için
tehdit ve tehlike gördükleri hususlarda tedbir ve teklif getirmeleri elbette sorumlulukları gereğidir ve
bu içtihatları yanlış bile olsa kendilerine sevap getirir. Bu konuda daha çok söylenecek söz vardır.
Ama toplumun bazı kesimleri bunları hazmetmeye henüz hazır değildir.
Ben kendim İmam-Hatip Okulu açtığımı bilmiyorum. İzmir’de İmam-Hatip Okulu’na talebe
hazırlayan bir dernekte yöneticilik yaptım ama bu, İmam-Hatip açtığım manasına değildir.
—Avrupa, Afrika ve özellikle Orta Asya’daki okullarımızda din olarak, Budist, Şamanist veya
Hıristiyan veya ateist olan insanların çocuklarının bizim İstiklal Marşımızı söylemeleri kadar beni
duygulandıran bir olay yoktur.
—Ahirete gittiğimde bir tek dikili taşım olmayacaktır. Ben misafirhanelerde kalan bir fakirim.
Yurt dışındaki okullar hayır sahiplerinin himmetiyle açıla gelmektedir. Oralarda, Türkiye’deki Anadolu
Liselerinin müfredatı aynen yürürlüktedir. Buradaki öğretmenler ise Türkün adını oralara götürme
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gayretini gösteren milli duyguları kabarık gönüllülerdir.
—Bülent Ecevit Bey’in de ifade buyurdukları gibi açılan bu okullar, oralara İran tipi şeriatın
girmesini önlemesi bakımından da oldukça önemlidir!
—Ben cami kürsülerinde “Türkiye’de ve yurt dışında okul açın, yatırım yapın, imkânlarınızı
birleştirip banka kurun” diye teşvik ediyorum. Bütün bunlar bu vaazların telkin ve teşvikiyle meydana
gelmektedir.!?
Sağcı ve solcu siyasi liderlerle iyi ilişkiler içinde olmayı ve herkesi hoş tutmayı çok seven bir
fıtrata sahibimdir.
Demirel’le, Türkeş’le, Ecevit’le, Tansu Hanım’la, Baykal’la 3–4 sefer görüşmüşüzdür.
Necmettin Erbakan’la da hayatımda sadece bir iki sefer karşılaşmamız olmuştur. Sonuncusu
Türkeş’in cenazesindedir. Hiç konuşmadan geçmiştir.
İlk buluşmamız da ise, bir matematik ödülü töreninde tesadüfen yan yana gelmişizdir.
Erbakan’la aramızda herhalde “ruhların uyuşmazlığı ve kalp yollarının tıkanıklığı” mevzu
bahistir.
Erbakan’a olan uzaklığım ise, dine ve davaya verdiği zarar yüzündendir.
—İslamiyet’te yolsuzluklara göz yummak, ahireti görmemektedir... Yolsuzluğa göz yuman
yöneticiler, daha üst makamlardakiler tarafından azledilebilir. Yani bir hükümet bunu yapıyorsa aşağı
indirilir ve görevine son verilir.
—Ülkemizin

ve

milletimizin

zararına

yapılan

yolsuzlukları

örtbas

edenler

mutlaka

halledilmelidir.
—Ülkemizde bugün geçmiş krizlerden daha büyük bir kriz vardır. Ustura sırtında yürüyoruz. Bu
durum çok tehlikelidir ve mutlaka düzeltilmelidir.
—Askerler kuvveti elinde tutukları halde gayet sağduyulu ve dengelidir. Demokrasiye
saygınlıkları ve rejim konusundaki duyarlılıkları takdir edilmelidir.
—Hele Sayın Cumhurbaşkanı makamının sorumluluğuyla mütenasip davranmakta ve dengeleri
gözetmektedir.
Yalçın Doğan’a;
—Sözlerimi “Şu anda yönetim bir uyuşmazlık ve başarısızlık içindedir. Ya istifa ya seçim gibi
bir yolla hükümeti bırakmalıdır” şeklinde yorumlamanız ve algılamanız doğrudur ve yerindedir.
Evet, bu sözler 16 Nisan 1997 Çarşamba gecesi Kanal-D’nin Güncel Programında Yalçın Doğan’la
yaptığı söyleşide “Hoca Efendi” diye meşhur Fetullah Gülen’in sarfettiği sözlerden aynen alınmış yorumsuz
ve katıksız olarak buraya aktarılmıştır. Bunların iman ve Kur’an terazisinde değerlendirilmesi ise İz’an ve
insaf ehli mü’minlere bırakılmıştır. Bu arada Ecevit’in bu Hoca Efendiyi sık sık övmesi ve “düzen için yararlı
irtica” görüp sahiplenmesi de enteresandır. Önce bu Demokrasi münafıklarının ve insan hakları
sahtekârlarının çifte standartlı tavırlarına bir göz atalım:
Hatırlayın, dönemin, DSP’si, Bülent Ecevit ve eşinin mutlak yönetim ve denetimi altındadır. Parti içi
demokrasiyi savunanlar derhal hıyanetle suçlanmakta ve dışlanmaktadır. İşte TÜSİAD... 400 kadar üyesi
bulunan bu sermaye diktatörlüğünün başına gelecek kişi asla seçimle belirlenemez. 5–10 kişilik kurucular
kurulu oturup patronu tayin eder... Yani TÜSİAD kendi içinde demokrasiye dinamit gözüyle bakmaktadır.
Örneğin, Türk-İş, işçilerin ve işçi temsilcilerin hür iradesine ve serbest seçimlerine bırakılsa Bayram Meral
gibileri o koltukta bir gün bile oturmazdı. Şayet demokrasi olsa, Rıdvan Budak gibileri DİSK’in başında, değil
böyle yıllarca, yarım saat bile duramazdı!... Söyleyin bakalım, hangi mason locasının üstadı azamı üyelerin
demokratik tercihiyle seçilip o koltuğa oturmaktaydı?
“Demokratikleşme, yenileşme, gençleşme” diye, yırtınan Medya mostraları daha birkaç sene kadar
önce İsrail’de 86 yaşındaki Weisman Yahudisinin bilmem kaçıncı defa Cumhurbaşkanı seçilmesine hiç ses
çıkardılar mı? İşte bu çifte standartlı ve istismarcı sahtekârlar “irtica’yı bile “yararlı ve zararlı” diye ikiye
ayırmışlardı. Sömürü saltanatlarına yararlı gördüklerini kayırmaya, ülke ve toplum çıkarlarını korumakta
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direnenleri ise “ayırmaya ve ayıklamaya” çalışıyorlardı. Böylece Müslüman halkımızı ve dini hizmet ve milli
gayret için çırpınan gönüllü kuruluşlarımızı bile birbirine kışkırtmak ve kullanmak istiyorlardı.

Karanlık oda rejiminin kodamanları ve bunların medyadaki kiralık adamları, Türkiye’deki
irticayı genellikle 3 sınıfta değerlendiriyorlardı:
1- Süleyman Demirel’in irticası olarak; Nurcuları ve Süleymancıları
2- Erbakan’ın irticası olarak; İmam Hatip okullarını, Kur’an kurslarını ve Anadolu Arslanları
dediği milli ve yerli kalkınma ortaklıklarını
3- Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın irticası olarak ta, Malum Hoca Efendinin dershane ve yurtlarını
görüyorlardı.
Bu malum ve mel’un merkezler, Erbakan’ın irticası saydıkları İmam Hatip Okullarının orta kısmını
kapatmışlardı. Kur’an kurslarının çoğunun kapısına kilit vurdular ve yerli ve milli kalkınmanın gurur veren
örnekleri olan Anadolu Arslanlarını körletmek ve kurutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Zaten bu
maksatla kurdukları DANASOL hükümetini de tepe tepe kullanmışlar, sonunda AKP’yi de bunlar iktidara
taşımışlardı.
Demek istiyolardı ki: “Bizim için asıl savaşılması ve ortadan kaldırılması gereken Erbakan’ın milli
ve manevi kalkınma atılımları ve yatırımlarıdır. Geçmişte, Demirel’in Ecevit’in ve Mesut Beyin şimdi
AKP ve MHP’nin irticaları ise, ne bizim için ne de sömürü sigortamız olan rejim için, asla tehlike
değildir, hatta yararlı ve gereklidir. Çünkü bunlar bizimle işbirliği içindedir, kontrolümüz dahilindedir,
bir nevi emniyet sübabı yerindedir ve en önemlisi toplumun hepten Milli Görüşçü olmasını engelleyen
ciddi birer etkendir!?”
Bazı tutarlı ve duyarlı komutanlar ise bunlara karşı: “Biz irticayı, sahiplerine göre değerlendirmiyor
ve aralarında bir fark görmüyoruz... İrtica bir tehdit ise, bunun her türlüsüyle mücadele edilmesi
gerektiği kanaatini taşıyoruz” diyorlar ve doğru söylüyorlardı.

Yani sivil cunta: “İrticayı istismar edelim, bize yarayanları besleyip destekleyelim, sömürü
tekerimize tökez koyanları ise temizleyelim” derken, komutanlar: “Hayır bu bir çifte standarttır,
orduyu yıpratmaktadır ve sanki, “belli çevrelerin keyfine kullanılan bir kurum” konumuna
taşımaktadır. İrtica tehlike ise, hepsine birlikte çözüm aranmalıdır” tezini savunuyorlardı!. Bütün bu
talihsiz gelişmeler karşısında sivil cunta, kendi keyiflerine göre hareket etmeyen ordumuzu bile karıştırmaya
ve yıpratmaya çalışıyorlardı!..

Kimdi bu sivil cunta?
Siyasi partilerden: AKP, MHP ve CHP’nin mason takımı...
Sendikalardan “TÜRK-İŞ, DİSK, TOBB, TESK, sözde bazı sivil toplum örgütleri, Medya patronları...
Bakınız, Refah-Yol’un yıkılmasına ve DANASOL’un kurulmasına öncülük yapan sendikalar, sivil toplum
örgütleri, Medya patronları şimdi, sömürü saltanatları için kullanıp yıprattıkları bu hükümete bile karşı
çıkmaya başlamışlardı. Halkı sömürmek, devleti iflasa sürüklemek ve orduyu yıpratıp körletmek hususunda,
bu hükümeti yeterince başarılı olmamakla suçluyorlardı!
Mesut Yılmazlar ve Deniz Baykallar ve suç ortakları ise bir yandan “karanlık odaya” öte taraftan
“Orduya” yaranmak için boşuna çırpınıp duruyorlardı... Ve tabi ettiklerini çekiyor ve ektiklerini biçiyorlardı…
Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat sonrası Erbakan Hocanın: “Geliniz, Demokratik bir Platform
oluşturalım. Milli iradeyi ve Meclis onurunu koruyalım” teklifine maalesef “hayır” diyen Mesut Yılmaz,
sonunda aynı dayatmalar karşısında önce horozlandığı, ama zoru görünce ardından yaranmaya ve
yalvarmaya başladığı Genel Kurmaya “Benden daha iyi irtica donkişotu ve Milli Görüş düşmanı
bulunmazsınız” imajını vermeğe çalışıyordu… Ve bakınız, Sırpların bile yürütemediği şu zulüm

kanunlarını çıkarmaya uğraşıyordu:
1- İrtica ile ilişkisi bulunan, Türkçesi İslami görevlerini yapmaya çalışan, yani Cuma namazı
kılan, hanımı başörtüsü takan, bölgesindeki alimlere ve muhterem kişilere ziyaretlerde bulunan, ilmi,
insani ve İslam’i hizmetleri yürüten hayır kurumlarının ve vakıfların davetlerine ve sohbetlerine
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katılan VALİ, KAYMAKAM ve Müdürler ayıklanacak.
2- 657. sayılı memurun kanunu değişerek, irtica ile irtibatı bulunan memurlar derhal işten
atılacak
3- İrticai ve İslami hizmetlerle ilişkisi görülen emniyet mensupları görevinden alınacak.
4- İrtica bahanesiyle işinden atılanlara hak arama yolları tıkanacak.
5- İrticai faaliyet (yani dini hizmet) yapan vakıf, dernek, okul, yurt ve pansiyonlar kapatılacak.
6- Tekke ve zaviyelerle ilgili kanun kesinlikle uygulanacak, yani tüm manevi ve ahlaki hizmetler
yasaklanacak...
7- Devrim kanunlarına aykırı kılık kıyafetlere ve özellikle başörtülü memure ve öğrencilere asla
göz yumulmayacak...
8- Cami sayıları dondurulacak, yeni yapımlar diyanetin iznine bağlanacak
9- Kısaca 163. Madde, eskisinden bin beter şekilde yeniden hortlanacaktı!?

İyi de peki “İrtica ne olmaktaydı?
Başörtüsü takmak, namaz kılmak, Kur’an okumak, zikir yapmak, dini eser okumak; yani İslami
öğrenmek ve yaşamak!... Birde Anadolu’da helal Para ile fabrika kurmak!... Evet, irtica diye İslam’la
savaşanlar!... kendi halkına ve onların hayat tarzına düşman gibi saldıranlar!... Kur’an kokusu
aldıkları her şeye ve herkese sorumsuzca ve seviyesizce sataşanlar!... Milli kalkınma girişimlerine
ateş açanlar!... Ve de bütün bunları hala hoş görenler ve alkışlayanlar da… AKPgibi bütün kutsallarını
istismara kalkışan ve batıya uşaklığı demokratikleşme diye yutturmaya çalışanlar da bir gün bu
yaptıklarına mutlaka pişman ve perişan olacaklardır... Evet, bay Mesut Yılmaz’ın bile AKP iktidarına
ve Sn. Erdoğan’a sahip çıkmak üzere konferans vermek üzere Amerika’ya koşması bile gafillerin
gözünü açmamıştı.

Küçük Kızların Evlendirilmesi Hem İslam’a Hem İnsanlığa Aykırıdır!
AKP Meclise getirdiği bir yarı gece yarasalığı ile “Tecavüzcüye af yasası” diye
algılanan yeni ve gereksiz bir tartışma başlatmıştı. Öneride şu ifadeler yer alıyordu: "Cebir,
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16.11.2016'ya kadar işlenen cinsel
istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda... Cezanın infazının ertelenmesine karar
verilir..."

Eleştirilere yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım ise yasayı şöyle savunmaktaydı: "Olay
şudur. Yaşı tutmayan, erken yaşta evlenenler var. Bilmiyorlar yasaları, dolayısıyla çocukları oluyor.
Baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu biliniyor. Bir
seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır.”

Ancak bu tasarıya ve bu yaklaşıma yandaş yazarlar bile itiraz ediyordu. Öncelikle
"yasaları bilmemek" dünyanın hiçbir yerinde hukuki bir bahane olarak sunulmuyordu. İkincisi,
"bir defalık" çözüm arayışlarına her zaman için "ikinci kez" de ihtiyaç duyulurdu. Bu son
girişimde de yasalara aykırı olarak kurulmuş 3 bin ailenin mağduriyetini gidereyim derken,
kamuoyunda erken yaşta evlendirme ve kız kaçırma gibi olayların "normal" olduğu algısı
yaratılıyordu. Bu algı da kuşkusuz yeni mağduriyetlere kapı aralıyordu. Üçüncüsü ise cinsel
istismar suçlarında toplumsal ahlak kalıplarından ötürü sessizlik sarmalı derinleşiyordu.
Mağdurlar genellikle ya konuşamıyordu ya da onur kırıcı şekilde uzlaşmaya zorlanıyordu. Ama
eğer yasa önericiler, bu tasarıda olduğu gibi "mağdurla evlenildiyse suç ortadan kalkmıştır"
derse mazlumun değil fiilen failin yanında durmuş oluyordu. Ve hele çocuk yaştaki kızların
evlendirilmesine “Dini kılıf” sarmakla İslam’a iftira atılıyordu ve marazlı din düşmanlarına fırsat
sağlanıyordu.
Maalesef Türkiye'deki cinsel istismar davalarının sayısı hızla artmaktaydı. Adalet Bakanlığı'nın
son 10 yıllık verileri dehşete düşüren bir tablo ortaya çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre,
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Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmıştı. Bu konudaki son
gündem tartışmalarından biri de, TBMM’de görüşülen ve kamuoyunda büyük tepki çeken, cinsel
istismarla ilgili son kanun tasarısıydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda
482 bin 908 küçük kız çocuğu evlendirilmeye zorlanmıştı. 2015 yılında evlendirilenlerin 31 bin 337’si
kız, bin 483’ü erkek çocuğuydu. Bu sayı, 2015’teki toplam evlilik oranında kızlarda yüzde 5.2’ye,
erkeklerde yüzde 0.2’ye denk geliyordu. En çarpıcı rakamlara ise ‘çocuk anneler’de rastlanıyordu.
Yine TÜİK rakamlarına göre 2015’te 15-17 yaş arası tam 17 bin 789 kız çocuk doğum yapmıştı. Kız
çocuklarında 15 yaş altı doğum yapanların sayısı ise aynı yıl 250 civarındaydı.

AKP’nin yeni yasa teklifine karşı Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı Koordinatörü
Avukat Şahin Antakyalıoğlu şu yorumda bulunmuşlardı: “Bu resmen çocukların cinsel yönden
istismarı, baskı altına alınması, tehditle susturulması sonuçlarını doğuracaktı. Daha kötüsü çocuk
ticaretinin yolunu açacaktı. AKP Türkiye’si maalesef uluslararası sözleşmeleri ihlal eder nitelikte
davranıyordu. Tasarı hem hukuk hem etik açıdan ciddi sorunlar barındırıyordu. Yasalaşırsa, telafisi
imkânsız zararlar doğuracaktı.”

İslam “Fıtrat” Dinidir!
Fıtrat; Arapçada bir şeyi uzunlamasına ve doğru orantılı yarmak (Fatrun) ve hamuru
yoğurup, mayalanmasını beklemeden ekmek yapmak (Fatertü-l-acin).. (Not: Anadolu’da halâ bu
FETİR ekmek tabir olunmaktadır) kökünden gelen: İlk yaratma (ibda ve inşa), yaratılış amacına
ve esaslarına uygun olma, insan tabiatına, yani biyolojik ve psikolojik doğasına yatkın bulunma
anlamlarını taşır.

“Bu nedenle Sen yüzünü (ve yönünü) tam bir teslimiyetle HAK DİN’e çevir; Allah’ın
(beşer tabiatına uygun olarak gönderdiği) Fıtrat dinine (ve İslam Düzenine) dön ki, insanları
ona göre yaratmıştır. Allah’ın yaratması (ve kanun koyması) değiştirilemez (Fıtrat esaslarına
aykırılık felaketlere yol açacaktır). İşte dimdik ayakta duran Hak Din budur. Fakat insanların
çoğu (gerçeği) bilmezler (ve öğrenmek istemezler, bu yüzden hidayetten mahrum
kalmışlardır).” (Rum: 30) ayeti kerimesi de bu gerçeği hatırlatmakta, İslam’ın fıtrat dini olduğunu
vurgulamaktadır. Yani Kur’an fıtrat Dininin kitabıdır; insanın doğal ve sosyal yapısına ve
yaratılışına uygun kurallar barındırmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz ise bu ilahi ve fıtri
kanun ve kuralları, hâşâ iptal için değil, izah ve irşat için, bizzat yaparak ve yaşayarak en güzel
örnek olmak üzere gönderilmiş bulunmaktadır.
Vicdan ise, bozulmamış, yamuklaştırılıp yozlaşmamış insan fıtratının verdiği doğal ve
doğru tepkiler olmaktadır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin “Müftüler fetva verse de siz
yine vicdanınıza danışınız” uyarısı da fıtrata-vicdana güvenilmesi ve bunlara uygun hareket
edilmesi gereğini emir buyurmaktadır.
Çünkü fıtrat: bütün insanların insan olmaları bakımından yaratılışlarında esas olan, hepsinde
ortak bulunan genel yaratılış yasalarıdır. Her bir canlının kendisine özgü yaratılış özellikleri ve
esasları vardır. Canlılar bu yaratılış yasalarına uygun davranmaktadır. Buna göre canlıların
tehlikelerden nasıl korunacağı, açlıklarını gidermek için ne yapmaları, barınaklarını nasıl kuracakları
ve diğer canlı türleriyle ilişkilerini nasıl sürdürmüş olacakları Allah tarafından tabiatlarına
yerleştirilmiş bulunmaktadır. Örneğin bir civcivin yumurtadan çıkar çıkmaz yerde taneler araması, bir
inek yavrusunun doğar doğmaz annesini emmeye çalışması vb. canlıların fıtratlarının yani yaratılış
kanunlarının bir icabıdır. Eğer bunların tersi olursa, fıtratta bir bozulma durumu ortaya çıkacak ve
hayatın dengesi bozulacaktır. Bu gerçek Kur’an’da şöyle açıklanmıştır: “(Rabbimiz) Her şeye

yaratılışını (varlığının icabını ve fıtrat kanunlarını) verip sonra ona (hayır ve hizmet) yolunu
gösterendir...” (Taha: 50)
Fıtrat, insanda hakkı, doğruyu, hayırlı ve yararlı olanı kabul etme yeteneğinin potansiyel
olarak varlığıdır. Bu anlamda İslam dini ile fıtrat arasında yakın ilişki vardır: “Yüzünü doğru bir
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din olarak İslam’a, insanların fıtratına uygun olan dine çevir.” (Rum: 43) ayetinden, insanların
tabiatında Allah’a inanma meylinin, iyilik ve kötülük kriterinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
İnsanoğlu bir musibetle karşılaştığı zaman yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı duymakta, yararlı ve
zararlı şeyleri ayırt etme duygusuna sahip bulunmaktadır. Hz. Peygamberden gelen bir
rivayetten de “fıtrat”ın; Allah’ı ve İslam’ı kabul etme yeteneği olduğu anlaşılmaktadır. “Her
insan fıtrat üzere (Allah’ın varlığını ve birliğini kabule eğilimli olarak) dünyaya gelir. Bundan
sonra ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi (veya başka batıl bir din ve düşünceden)
yapar. ” Buradan, kişinin inanç seçiminde çevresinin önemli payı olduğu da vurgulanmaktadır.
Evet, fıtrat, “yaratılış” amacına ve esaslarına münasip ilahi kanundur. Bütün insanların özünde
mevcut olan “doğru”ya yatkın olma durumu; fazla zorlanmadan “doğru”yu fark edebilme duygusu da
fıtrata uygunluktur. Fıtratta aklın, duygunun ve sezginin birlikte etkin olması söz konusudur. Bu
sebepten, fıtrata dayalı değerlerde ve bu değerlerle ilgili bilgilerde, insanlar arasında anlama ve
kavrama bakımından düzey ve derece farkı olmasına karşın, keyfilik ve görecelilik belirleyici
sayılmaktadır. İnsan, aklını doğru kullandığı zaman Allah’ın Var ve Bir olduğunu kavrayabilecek
şekilde yaratılmıştır. Buhari ve Müslim’de geçen “her çocuğun fıtrat üzere yaratıldığı”nı belirten hadis
de, her insanın fıtraten hakikati bulabilecek şekilde yaratıldığı vurgulanmaktadır. Gerçekten de, aklını
doğru kullanmayı başarabilen, sezgilerini iyi değerlendiren, vicdanının sesini dinleyen her insanın
hakikati bulma imkânı vardır. İslam’ın, fıtrat ile yani yaratılışın yasaları ve bu yasalara uygun olan,
doğal olan şeylerle çelişmesi ve çatışması akla ve Kur’an’a aykırıdır. Fıtratın sonradan çevresel
etkiler ve şeytani dürtülerle bozulması ayrıdır ve bu konuda Kur’an, ciddi olarak uyarmaktadır:

“(Allah’ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu) İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri (doğal
ve sosyal yapıyı bozmaları) sonucunda, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Bu
şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri dönerler diye yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara
tattıracaktır” (Rum: 41).

Bu kadar girişten sonra, herkesin fıtratına, vicdanına, imanına ve iz’anına soruyoruz:

Altı (6) yaşındaki kız çocuğunu gelin edecek ve evlenmek için isteyenlere verecek
bir baba-ana var mıdır?
Hayır, elbette yoktur, böyle bir insan asla çıkmayacaktır; çünkü fıtrata, yani insan tabiatına
(doğal ve sosyal yapısına) aykırıdır. Dolayısıyla fıtrat dini olan İslam’a da tamamen zıt ve fasit bir
yaklaşımdır. Bu asılsız ve ahlaksız iddiaları “Dini fetvalar ve âlimlerin cevazları” gibi sunmaya
çalışanlar, eğer rivayetçi ve taklitçi basit bilgiçlik budalası değillerse, mutlaka ruh hastalarıdır.

Bu fasit fetvaları “İslam’ın esasları ve cevazları” gibi aktaran zevata sormak lazımdır:
“Sizin 6 (altı) yaşındaki, hatta 9 veya 10 yaşındaki henüz anasınıfı bebeğinizi veya ilkokul talebenizi
gelin almak üzere evinize kız istemeye gelenleri nasıl karşılar ve nasıl uğurlarsınız? “Hay hay, hoş

geldiniz, Safalar getirdiniz, İslam’ın izin verdiği bir konuda boynumuz kıldan incedir, buyurun
alıp götürün, 6 yaşındaki kızım sizin gelininizdir!” diyecek kadar vicdansız, ayarsız ve arsız bir
insan mısınız, yoksa en azından bu sapkın ve şaşkın kişileri evinizden kovar mısınız?

“İslam’da evlilik yaşı konusunda belirlenen bir sınır bulunmamaktadır” (El-Hindi 14. C.
Sh: 276) gibi, hem fıtrata (ilahi yaratılış kurallarına) hem de Kur’an’a ve Resulüllah’a aykırı fetvalar
hatırına, 6 yaşındaki bebeğini gelin verecek bir baba, kız çocuklarını diri diri gömen müşriklerden
daha aşağı ve acımasızdır. Bu tür fasit fetvaları veren âlimler, başka pek çok konuda hayırlı ve yararlı
kanaat ve içtihatlar ortaya koymuş olsalar da, bu konuda yanıldıkları ve yanlış yaptıkları açıktır ve
zaten onların hiç yanılmayacakları iddiası imana ve İslam’a aykırıdır.

“İslam âlimlerinin birçoğuna göre, erginlik çağına girmemiş bir kız çocuğunun uygun bir
kimseyle evlendirilmesi caiz bulunmaktadır. “Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde
tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin (de süreleri böyle
hesaplanır)” (Talak: 4) mealindeki ayette yer alan “Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri
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böyledir” ifadesi, âdet görmemiş kız çocuklarının da evlendirilebileceğine delil sayılmıştır. Bazen
küçük yaştaki kızı evlendirmek bir maslahata binaen yapılır. Baba, uygun talibi kaçırdığı
takdirde, bir daha öyle bir kimseyi bulmayabilir endişesiyle kızını evlendirmesi maslahata uygun
bulunmaktadır. Maslahat ise, şer’î bir delildir. (Bak: V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/179-180).”
İddiaları temelden yanlıştır, İslam’a ve fıtrata aykırıdır. Önce Talak suresi 4. ayetindeki

“Vellai lem yehidne” ifadesinin, “(boşanan) kadınların adetten kesilmelerin iddet süreleri 3
aydır” hükmüne bağlanıp “Henüz adet görmeyen (küçük kızların da iddetleri) böyledir” diye
mana verilip tercümesini yapmak; bunu da henüz buluğa ermemiş kız çocuklarının
evlenebileceğine delil saymak, açık bir yanılgıdır, kasıtlı yapılırsa vahim bir hata ve
saptırmacadır. Çünkü ayetin bu kısmında “Henüz adet görmeyen (küçük kızları) değil,

evlenme çağına geldiği halde bazı tıbbi nedenler veya fıtri (doğuştan gelen) engellerle adet
görmeyen kadınlar” anlatılmaktadır. Kaldı ki ayetin aslında “henüz” karşılığı bir kelime
kullanılmamıştır. Talak 4. ayetin doğru ve uygun meali şöyle olmalıdır:
“(Yaşlılık sebebiyle) Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş (menopoza girmiş veya ameliyatla
aybaşı özelliğini yitirmiş) bulunanlarla; (evlenme çağına geldiği halde tıbbi nedenler ve fıtri -doğuştan
gelen- bazı engellerle) adet görmemiş olanların iddet (bekleme süre)leri -eğer şüpheye düşecek
olursanız- (biliniz ki) üç aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (ile sona
ulaşır). Kim Allah’tan korkup-sakınırsa (Allah) ona (her) işinde kolaylık kılacaktır.” (Talak: 4)
Kaldı ki Nisa Suresi 6. ayeti; kızlar için “nikâh-evlenme” çağının “buluğa-erginliğe” erişmeden
öte; Rüşd’e, yani akli ve bedeni yetişkinliğe de ulaşmış olmalarını şart koşmaktadır. Bu nedenle
çocuk evlilikleri İslam’a da insanlık fıtratına da aykırıdır. Hz. Peygamberimizden sonra kaç yıl
yaşadığı ve kaç yaşında bu dünyadan ayrıldığı tarihi belgelerle hesaplandığında Aişe validemizin
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle 18 (on sekiz) yaşında evlendiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü
sağlam kaynaklara göre Hz. Fatıma ile aynı yılda (M. 605) doğmuşlardır.

Evet Nisa Suresi 6. ayetinde: kızlar için nikâh=evlenme çağının buluğa-erginliğe

erişmeleri şartından öte, RÜŞD’e yani akli ve bedeni olgunluğa ulaşmış olmalarını da şart
koşması üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bu nedenle çocuk evliliği İslam’a da insan fıtratına da
aykırıdır. (Bak: Yüce Kur’an’ın Mana ve Mesajı – Türkçe Meali Kerim – Abdullah Akgül – Furkan
Neşriyat, Talak: 4 ve Nisa: 6 ayetleri)
“Yetimleri, nikâha erişecekleri buluğ çağına kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd)
olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk
yemeyin. (Yetim malları konusunda) Zengin olan iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da artık maruf
(ihtiyaca ve örfe uygun) bir şekilde yeyip harcasın. Mallarını kendilerine (yetimlere geri) verdiğiniz
zaman, onlara karşı şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeterlidir.” (Nisa: 6)

Bugün IŞİD (DEAŞ) denen fesat ve tahribat şebekesinin fiili arkacıları ve kışkırtıcıları
Amerika ve Avrupa ise, fikri dayanakları da bu tür fasit fetvalar ve kitaplardır.
İslam âlimlerinin bazılarına göre, erginlik çağının tespiti, kadınlar için âdet görmek,
erkekler için de ihtilamdır. Kadın için âdetin en erken başlangıcı dokuz yaş (erkekler için on iki
yaş) civarıdır. Bu duruma girmiş kadın ve erkekler, ergin ve mükellef sayılmıştır. Bu haller
görülmediği takdirde, erginlik çağı on beş yaş olarak saptanmıştır. (bk. Reddu’l-muhtar, 1/306307; Cezerî, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa) Oysa yaş itibariyle erginlik çağını kadınlar için on
yedi, erkekler için on sekiz - on dokuz yaşları kabul eden âlimler de vardır. (bk. Mebsut, 7/260şamile) Kaldı ki adet başlaması farklı, evlenme çağı ve şartları ise ayrıdır.

Hz. Aişe’nin evlenme yaşı ve tarihi gerçeklerin çarptırılması!
Hz. Aişe’den aktarılan: “Ben altı -bir rivayette yedi- yaşında iken, Hz. Peygamber (SAV)
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benimle evlendi, dokuz yaşında da benimle birlikte oldu”62 haberi, doğru anlaşılmamış ve
uygun yorumlanmamıştır.
1- Önce Araplarda, kız çocukları, adet gördükten sonraki yaşları ile tanıtılırdı.63 Bu nedenle
rivayetlerde geçen bilgileri buna göre değerlendirmek lazımdır. Ayrıca Hz. Aişe’nin on yedi-on
sekiz yaşlarındayken evlendiğini gösteren başka sağlam bilgiler de vardır.
2- “Dininizin üçte birini Aişe’den alırsınız.” (Mebsut, 5/493) manasına gelen hadis-i şerifin
işaret ettiği gibi, İslam dininin üçte birini ümmete öğretecek bir öğretmenin uzun bir süre Hz.
Peygamber’e (SAV) öğrencilik yapması ve arkadaşlık kurması ve öğrendiklerini ümmetin
kadınlarına ve erkeklerine aktarması için; Nisa: 6. ayetinde buyurduğu ve şart koşulduğu gibi,
hem beden hem beyin gelişimi olarak 9 (dokuz)’dan çok daha büyük bir yaşa ve “Rüşd”
olgunluğuna ulaşmış olması lazımdı.
Hz. Aişe validemizin evlilik yaşı ile ilgili olarak farklı kişi ve kaynaklarda birbirinden farklı
ifadeler yer almaktadır. Hz. Peygamber Efendimizin kızı Fatıma ve Aişe’nin kız kardeşi Esma'ya ait
rivayetler üzerinden Aişe’nin doğumu ve evlilik yaşı ile ilgili farklı rakamlar çıkarımlar yapılmaktadır.
Titiz araştırmalar sonucu bizim kanaatimiz Hz. Aişe’nin evlilik yaşının 18’den fazla olmasıdır. Bazı
tarihçilerin ve bibliyografların tespitine göre Hz. Aişe, Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile yaşıttır. Hz.
Fatıma ise Nübüvvetten 5 yıl önce doğmuşlardır. Hz. Muhammed (SAV) Peygamber olduktan itibaren
13 yıl Mekke'de kalmıştır. Peygamber hicret ettiği zaman Hz. Aişe 18 yaşında olmalıdır. Peygamber
Medine'ye göçtükten iki yıl sonra Aişe ile evlendiğine göre (el-İsâbe: 4/359) demek ki evlendiği zaman
Hz. Aişe en az 19’u aşmıştır. Ayrıca Hz. Aişe, Peygamber'le nişanlanmadan önce, Cübeyr ibn Mut‘im’e
nişanlanmıştır. Bu da O’nun, Peygamber, kendisini istemeden önce evlenecek yaşta olduğunun
başka bir kanıtıdır. Bu yaş da herhâlde dokuz yaşından çok daha fazladır. Hatta Süleyman Ateş’e
göre; demek ki Peygamber istediği zaman Hz. Aişe, en azından evlenecek çağ olan 15 yaşlarında
bulunmaktadır.

Hz. Aişe validemizin evlilik yaşı ile ilgili ileri sürülen görüşlerden birisi de o dönemde
kızların yaşının âdet görmeye başladıktan itibaren sayılmaya başlanmasıdır. Buna göre
rivayetlerde belirtilen 6 ve 9 yaş Hz. Aişe'nin âdet gördükten sonraki yıllarını yani 16 ile 19
yaşlarını çağrıştırmaktadır.
İslam düşmanları en son olarak Talak suresi 4. ayetteki "hiç ay hali görmeyen kadınlar"
kelimesinin “küçük kızlar olduğu” yanlışına kapılanların iddiaları istikametinde İslam’da küçük
yaştaki kızlarla evliliğe izin verildiğini sanıp saldırmaktadır. Oysa Talak: 4 "Ay hali görmekten
kesilen ve hiç ay hali görmeyen kadınlarınıza gelince, onların iddeti, üç (takvim) ayı
olacaktır; hamile olanların iddetleri ise, doğum yaptıklarında sona erecektir" ayetini doğru
anlamak lazımdır. Çünkü evli kadınlar boşanma aşamasına gelince stres-gerginlikten de adetten
kesilmeleri olasıdır. O zaman ne yapacak iki taraf. Kadın psikolojisinin normalleşip sonra 3 ay
geçmesini mi bekleyip duracaktır? İşte Allah burada konuya açıklık getiriyor: Tıpkı adetten
kesilen yaşlı kadın veya hamile kadınlar gibi, artık adet görmeyen bu tür kadınların ve yine tıbbi
nedenler ve fıtri (doğuştan gelen) engellerle adet görmeyen kadınların da iddeti 3 aydır. Konu bu
kadar açıktır.
Ayrıca ayet 3 tür kadından bahsediyor, 1- Adetten kesilen yaşlı kadınlar, 2- Hiç adet
görmeyen kadınlar, 3- Hasta ve hamile olan kadınlar. Sıralamaya bakınca her kadının içinde
olabileceği 3 dönem ve her dönemdeki kadınlar da "yetişkin" konumundadır. Bu gayet doğal
sıralama yerine yaşlı ile hamile kadın arasında nasıl küçük yaşta çocuk kızlar eklenebiliyor
hayret etmemek imkânsızdır. Zaten bu tür iftirayı yapanlar da: “Kur’an küçük çocuklarla
62
63

Buharî, Müslim, Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.(bk. Neylu’l-Evtar, 6/120).
Bak:. Musa Carullah, Hatun, 81, Kitabiyat yy.. Trc. Mehmet Görmez
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evlenmeyi teşvik ediyor diyemesek de…” diyerek Kur’an’dan başka yorumları esas alarak bu
tür iddialarda bulunmaktadır.
Muhammed Esed yazdığı Tefsirul Mesaj adlı ünlü eserinde hiç ay hali görmeyenden kasıt
olarak "Yani, herhangi bir fizyolojik sebepten dolayı hiç ay hali görmeyen" açıklamasını yapmıştır.
Ve yine değerli Milli Gazete yazarı Mahmut Toptaş Hocamız da; Şifa Tefsiri adlı eserinde bu ayetin
açıklamasında kız çocuklarından hiç bahsetmeyip "aybaşı görmeyen kadınlar" ifadesini
kullanmıştır. Ünlü tefsir âlimi Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsirinde küçük kızdan
kasıt olarak yaş sınırını 17 yaş olarak vermekte ve: "Gerek on yedi yaşından küçük olup henüz
buluğa ermemiş olduklarından dolayı hayız görmemiş olanları ve gerek buluğ yaşının en üst
sınırı olan on yedi yaşını geçmiş, binaenaleyh yaş itibariyle buluğa ermiş oldukları halde âdet
görmeyenleri kapsamaktadır" tespitini yapmaktadır. Meşhur Mebsut, 7/260- şamile aynı kanaatler
yazılmaktadır. Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslam ilmihali adlı eserinde bu yaşı 18 olarak saptamış ve
bu yaşta halâ adet görmeye başlamayanların adet görmüş gibi kabul edileceğini vurgulamıştır. Zaten
adet görmemek demek hamile kalamamak anlamındadır. Yani cinsel birleşmede kadın açısından bir
sorun yaşanmayacaktır.

İbn Şübrüme (ö.144/761) Osman el-Bettî (ö.143/760) gibi müçtehitler küçüklerin bizzat
evlenmelerinin de, velileri tarafından evlendirilmelerinin de caiz ve muteber olmadığı kanaatini
paylaşmışlardır. "Yetimleri nikâh çağına kadar deneyin..." (Nisa: 6) mealindeki ayet evlenme
ehliyetini belli bir çağa bağlamıştır. Kişilerin bizzat evlenme akdini yapmalarının muteber olduğu çağ
evlenme rüştüne erdikleri çağdır. Aile kanunu İslami esaslara dayalı bulunan Osmanlı’nın son
zamanında küçüklerin evlenmeleri ve velileri tarafından zorla evlendirilmeleri yasaklanmıştır. 1917
tarihli aile kararnamesi (A.K.) ikinci içtihadı kanunlaştırmış (md. 6) ve küçüklerin evlendirilmelerinin
cevazı hükmünü yürürlükten kaldırmıştır.
Ayrıca insanlık âleminde -şeytanı kendine ilah edinen- sapıklar hariç, çocuk yaştaki kız

çocuklarına karşı şehevî duyguların kabarmaması Allah’ın insanların vicdanlarına yerleştirdiği fıtrî
bir tavır ve uyarıdır. Bu özelliği insana yerleştiren yaratıcının Kur’an’da böyle şeylere izin
vermeyeceği açıktır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim’de, evlilik için "Buluğ + Rüşd" şart koşulmaktadır.
Mesela 13 yaşını ortalama buluğ yaşı kabul etsek, bir kızımız 4-5 sene geçtiği halde halâ hayız
görmeye başlamamış ama "rüştünü" ispat etmiş ise en az 17 ve sonrası yaşlarda evlilik yükünü
taşımaya hazırdır.

Nisa Suresi 6. ayetinde: "Sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaşa
gelinceye kadar deneyin; sonra aklen olgunlaştıklarını tespit ederseniz -Rüşt- mallarını onlara
iade edin; (sakın,) onlar büyümeden önce, aceleyle ve müsrifçe harcayarak mallarını
tüketmeyin" buyrulmaktadır.
Kur’an yetimlere ancak akıl baliğ olduktan sonra bir de ayrıca rüştlerini ispat ettikleri
olgunlukta onlara mallarını vermemizi hatırlatmaktadır. Buluğ çağına girmeyi yeterli görmeyen
İslam, aklen ve bedenen olgunlaşıp, rüştünü ispat etmeyi de ön şart olarak koşmaktadır.
Evlenme kararında "Dul kendine velisinden daha ziyade maliktir, bekârın ise rızası

alınır." (Buhârî, Nikâh, 41; Ebû Dâvûd, (Avnu'l-Ma'bûd, II, 197)
Ensar’dan Hidame’nin kızı Hansa, Hz. Aişe’nin huzuruna gelip şikâyette bulunmuşlardır.

“Babam itibarını arttırmak için beni kardeşinin oğlu ile evlendiriyor. Ben ise istemiyorum.” Hz.
Aişe, “Resulüllah (SAV) gelinceye kadar bekle” diye oturtup Resulüllah (SAV) teşrif edince, Hz. Aişe
durumu O’na anlatmıştır. Resulüllah (SAV) hemen kızın babasını çağırtmış ve evlenme yetkisini kıza
verdiğini açıklamıştır. Bunun üzerine Hansâ Resulüllah’a (SAV) şöyle der: “Yâ Resulüllah! Ben
babamın yaptığı bu nikâhı kabul ediyorum, ancak babaların, kızlarına evlilikte böyle yetkisinin
olmadığını bildirmek istedim.” (Neseî, Nikâh: 36) deyince mesele karara bağlanmıştır.
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Ebû Hanîfe'ye göre bulûğ çağına gelmiş bir kızı hiçbir kimse zorla evlendirmeye
kalkışamayacaktır. Kızın rızası alınmadan yapılan evlendirmeler hükümsüz sayılmıştır; çünkü
Resulüllah (SAV): "Açıkça izin alınmadan dul kadın, rızası anlaşılmadan bekâr kız evlendirilemez"
buyurmuş, "Onun rızası nasıl anlaşılır? "sorusunu da "sükûtu ile" cevaplamıştır. (Buhârî, Nikâh, 40)
İmam Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a göre bulûğ ve rüşt çağındaki bir kız, velisinden izin almadan ve
bizzat irade beyanı ile evlenebilir durumdadır. Bunu engelleyen bir delil bulunmadığı gibi, ehliyet
mefhumu da bunu gerekli kılmaktadır; malı üzerinde serbestçe tasarruf hakkı bulunan şahsın, kendisi
üzerinde de tasarruf hakkı olacaktır. İmam Mâlik ve İmam Şafiî'ye göre bulûğ ve rüşt çağına gelmiş de
olsa kız ve kadınlar, velilerinin izni olmadan ve bizzat irade beyanlarıyla evlenmeleri sakıncalıdır,
bundan dolayı en iyisi iki tarafın da -Kız ve velinin- görüşünün alınmasıdır.
Ve yine kız veya erkek, ölüm, şiddetli dayak veya uzun müddet hapis tehdidiyle nikâh akdine
zorlanırlarsa, yapılan evlenme akdi fasit sayılmıştır. Resulüllah (SAV) bu hususta şöyle buyurmuşlardır:
“Cenab-ı Hak, hata, unutma ve zorlanma ile yapılan amellerden dolayı ümmetimi Benim için affetti.”
(İbni Mâce, Talâk: 16)

Özetle: "Yorum" ile ister küçük kız anlamı verilsin, ister belirli bir fizyolojik neden
kastedilsin, Kur’an kızların -ve erkeklerin- evlilik için "buluğ ve rüşt" şartını aramaktadır.
Önyargılı ve kötü kasıtlı insanların çamur atma gayretleri sadece kendi kısır döngüleri içinde
at gözlüğü ile olayları yorumlama çabalarıdır. “İslam üstündür, çünkü her şeyi en iyi bilen ve
adaletle hükmeden Allah’ın kanun ve kurallarıdır" bundan gerisi sadece lafı güzaftır. Küçük
yaştaki çocukların evlendirilmeleri Dinen ve vicdanen yanlıştır ve yasaktır. Evlenme için
buluğ çağına ulaşmak yeterli sayılmamış reşit olmak şartı da aranmıştır. Rüşt yaşı bölgelere
göre değişebileceğinden farklı yaş uygulamaları olsa da, dokuz ve altındaki çocukların reşit
olması imkânsızdır.
E. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: “Çocuklara yönelik istismar vurgusu yaparak
aylardır bu ülkede çocuk istismarını konuşmaktayız ve bu hepimizi insanlığımızdan
utandırmaktadır. Çocuk istismarı öyle bir azgınlıktır ki, eğer bugün kıyamet kopacaksa
yeryüzünde çocuklara karşı işlenen istismar suçlarından dolayı kıyamet kopacaktır”
uyarısında bulunmuşlardır. Aile haftası dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Din Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği “Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile” forumu E.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in açılış konuşmasıyla başlamıştı. Sn. Mehmet Görmez’in bu

vesileyle tam da yeri gelmişken: “Yanlış Kur’an ve sünnet tevilleriyle ve hele gelenek-görenek

töreleriyle küçük yaştaki kız çocuklarının evlendirilmeleri sonucu oluşan sosyal tahribatlara
ve ruhsal travmalara da keşke değinseydi!” temennimizi de aktarmış olalım.

Çocuk evliliklerinin tanımı ve tahribatları
Çocuk yaşta evliliği tanımlayabilmek için öncelikli olarak çocuğun kim olduğuna bakmak
lazımdır. Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre (18) yaşın altındaki
herkesi (bebek, çocuk, ön ergenlik ve ergenlik dönemindeki kişiler) çocuk olarak tanımlamaktadır.
Hatta AKP Hükümetince (3 Temmuz 2005) tarihinde kabul edilen “Çocuk Koruma Kanununa göre ise
“daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiler” çocuk sayılmıştır. Buradan
hareketle 18 yaşından önce yapılan evlilikler “çocuk evlilikleri” ve on sekiz yaşından önce evlenen
kız çocukları ise “çocuk gelin” olarak tanımlanmıştır.
Erken yaş evlilikleri, evlendirilen bireyden başlayarak domino etkisiyle tüm toplumda olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamadan evlendirilen kız çocukları;
eğitimsizlik, yoksulluk, cahillik ve bağımlılık tuzağına atılmakta, fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete
maruz bırakılmaktadır. Erken yaş evliliklerinin getirdiği bir diğer olumsuzluk ise erken yaş gebelik ve
doğum ile birlikte ortaya çıkan anne ve bebek ölümlerindeki artıştır. Konuyla ilgili yapılan
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araştırmalarda, erken yaş gebeliklerinde, gebelik ve doğuma bağlı anne ölümlerinin 4 kat fazla olduğu
ortaya çıkmıştır.
Türk Medeni Kanunu'nda evlilik için yaş sınırı on yedi olarak belirlenmiş, olağanüstü koşullarda
ise hâkim onayıyla on altı yaşında da evliliğin yolu açılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "on beş

yaşını doldurmuş bir kız çocuğuyla evlenen kişinin, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılacağı" hükmüyle ise evlilik yaşı zımni olarak on sekiz yaşın altında
tutulmaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar açıklanırken,
"çocuk" on beş yaşını tamamlamamış birey olarak tanımlanmaktadır.

Bir bireyin soyut düşünceyi de kapsayacak şekilde düşünebilmesi, karar verebilmesi ve
sorumluluğunu üstlenerek yaşayabilmesi için bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak belirli bir
olgunluğa gelmesi lazımdır. Bu da fizyolojik olarak on sekiz yaşına kadar devam eden bir süreci
kapsamaktadır. Çocukluk döneminde ergenliğin özel bir yeri bulunmaktadır. Ergenlik döneminde
ilk olarak fiziksel gelişme gerçekleşirken, daha sonra psikolojik ve toplumsal olgunlaşma
oluşmaktadır. Ergenlerin fiziksel gelişmelerinin daha erken yaşlarda tamamlanmasına koşut
olarak üreme yeteneklerinin de giderek daha erken yaşlarda kazanıldığı anlaşılmıştır.
Çocukluk döneminde yapılan evlilikler de açık ve acımasız bir istismardır. Ruhsal ve
fiziksel gelişimini tamamlamadan yapılan bu evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun bilinçli rızası
dışında yapılması dolayısıyla da 'erken ve zorla yapılan evlilikler' olarak da tanımlanmaktadır. Kız
çocukları erkek çocuklarına nazaran çok daha erken yaşta evlendirildiği için, bu durumda kız
çocukları açısından daha ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu da erken evlilikler çalışmalarının
daha fazla kız çocukları üzerine yoğunlaşması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Evlenen kız çocuğun ruhsal ve bedensel gelişmeleri olumsuz etkilenmekte ve büyük
tahribatlara yol açmaktadır. Erken evlilik yapan çocuk aslında henüz psiko-sosyal büyüme ve
gelişmesini tamamlamamıştır. Gelişme döneminde olan bir çocuk evlilik ile ağır bir yük altına
sokulmaktadır. İyi bir gelin ve anne olması rolünü kaldıramayan kızlarda psikolojik sorunların
yanı sıra depresyon ve intiharlara bile rastlanmaktadır.
Doğurganlık üzerine etkileri ise evlilik sonrası başlamaktadır. Pek çok üreme ve cinsel
sağlık durumu ile ilgili farklı sorunlar ortaya çıkmakta ve erken yaşta doğurganlık da
başlamaktadır. Özellikle kadınların fizyolojik özelliklerinden dolayı cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlara yakalanma olasılığı artmakta ve sağlığı bozulmaktadır. Gebelik ve doğum her yaş
grubunda riskli iken, çocukluk döneminde bu risk oldukça fazladır, hem kadının hem de
doğacak bebeğinin ölüm riski artmaktadır. Fizyolojik gelişimi tam olmayan kadın doğumun da
zorlukla gerçekleşmesine ve daha fazla sağlık sorunu yaşanmasına neden olmaktadır.
Çocuk evlilikleri, çocukları aile ve arkadaşlardan ayırmakta, ev içi şiddete maruz
bırakmakta, gelişimlerini ve eğitimsel, sosyal ve mesleki alanda sahip oldukları olanakları
tehlikeye atmaktadır. Çocukluk hakları ellerinden alınan gelinlerin yaşamlarının ileriki dönemleri
de çeşitli olumsuzluklarla kararmaktadır.
Bütün bunlardan dolayı çocuk evliliklerini çocuk istismarı ve çocuğun cinsel istismarı olarak
görmek lazımdır. Çünkü çocuk yaşta evlilikler, çocuk ve insan hakları ihlali kapsamındadır. İhlal
edilen, çocuğun bedensel bütünlüğü, ruhsal ve duygusal bütünlüğü olduğu unutulmamalıdır. İhlal
edilen temel hakları ise sağlık, eğitim ve yaşam hakkıdır. Erken evlendirilen çocuklar üstlendikleri
sorumluluklarla birlikte psikolojik birçok sıkıntının yanı sıra, fizyolojik sorunlarla da baş etmek
zorunda kalmaktadır. Ve zaten çocuk yaşta “rıza” kavramı hukuken var olamayacağı için çocuk
evlilikleri “zorla-zoraki” evlilikler sayılmaktadır.

Ve işte böyle bir zorbalığa ayet ve hadislerden kılıf uydurmaya çalışmak, hem İslam’a
iftiradır hem de din düşmanlarına açıkça koz sunmaktır.
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Başörtüsü Takıntısı ve Şeytanlık Mantığı
“Kadının Başını Örtmesi Tüm Semavi Dinlerde Vardır ve Gereklidir”
Bir gazeteye demeç vererek, "İslam'da örtünmenin yeri yok" diyen İsmet Bozdağ'ın bu
görüşünü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Yusuf Şevki Yavuz
şöyle yanıtlamıştı.
“Aslında başörtüsü sıkıntısı modernizmle birlikte ortaya çıkan bir meseledir. 1400 yıldır İslam aleminde
böyle bir sorun yoktur. İslam âlimleri böyle bir mesele üzerine tartışmaz, hatta hepsi aynı görüştedirler.
Modern zamanlarda, batılılaşmanın getirdiği sekülerizmle birlikte, Müslümanlar batılılar gibi olmaya özenmiş,
başörtüsü ve örtünme sorunu da o zaman zuhur etmiştir. Konuyla ilgili iki keskin görüş vardır. Birincisi aşırı
uç, Afganistan’ın Taliban’ı gibi, “Kadının yüzü açılmamalı, kadın perde arkasından bakmalı” gibi
düşüncelerdir. Diğeri de modern uç, “örtünme yok” görüşünü getirenlerdir.
Günümüz Türkiye’sinde ise alimler “mutedil” görüşü temsil etmektedir. Yani ılımlı, iki ucun arasındaki
görüşü benimsemiştir… Buna göre örtü, kadının bedenini kapatıp cinsellik dürtülerini frenlemektedir. Tabii
önemli olan, kadının toplum hayatına katılabilmesi, örtülü kızların her türlü eğitimde ve sosyal faaliyetlerde
yer alabilmesidir. Yaşlı kadınlarda örtünme durumu ise farklılık arz etmektedir. Hadiste izin verilmekte;
“Örtünmeyebilir ama örtünmesi kendisi için hayırlıdır.” denilmektedir. Çünkü yaşlı kadın cinsel
cazibesini yitirmiştir. Yani örtünme, cinsel cazibeyi gizlemek içindir, çünkü cinselliğe asıl konu kadının
bedenidir. Masallar da bile böyledir. Aslında, Semavi dinlerin hepsinde kapanmanın olması da ayrı bir kanıt
ve belgedir. Örneğin Hıristiyan rahibeler de saçlarını örtmektedir.
“Kur’an’da başın örtülmesi yer almıyor” iddiaları asılsız ve geçersizdir.
Bu durum yanlış İslam anlayışından ortaya çıkan bir çarpıtmadır. Oysa Kur'an'da namazın nasıl
kılınacağı da yer almamaktadır. Bunlar Sünnetle anlaşılmıştır. Kur’an’ın ayetleri müteşabih (anlamı kapalı
olan ayetler) ve muhkem (anlamı açık olan ayetler) olarak ikiye ayrılır. Anlamı ve amacı kapalı olan birçok
ayetleri de örneğin, Peygamber Efendimiz (sav)’in sünneti olmadan açıklamak imânsızdır.
Temel İslami bilgi içinde, peygamberin anlattıkları ve uygulamaları vardır, ki biz buna sünnet diyoruz.
Sünneti hiçe sayarak dini inşa etmeye kalkışmak yanlıştır. İslam, Peygamber Efendimize (sav) dayanır. Biz
elimize bir tıp kitabı alıp okusak, yarın ameliyata girebilir miyiz? İnsanlar Hz. Muhammed (sav)’in sünnetini
öğrenmeden, sadece Kur’an’ın meal yüzünü okuyarak onları da kasıtlı olarak yanlış yorumlayıp çarpıtarak
İslamiyeti anlayamazlar. Sünneti dışlayan bir anlayışla, İslamiyet adına doğru bir hükme varılamaz.”64
Erbakan Hoca’nın 17 Ağustos 2007 Cuma sohbetindeki tespitiyle:
“Cumhurbaşkanı Sn. Sezer’in Recep T. Erdoğan’ın yeni kabine listesini, bakmaya bile gerek
görmeyip: “Artık bunu yeni cumhurbaşkanınıza onaylatmanız daha uygun olur” diyerek, (Jest
makyajlı bir rest çekmesi) aslında; “Ben AKP’nin hem kendi başına geleceklerinin, hem de ülkeyi
sürükleyecekleri felaketlerin sorumluluğunu yüklenemem” anlamına gelmekteydi. Ama birtakım
marazlılar ve münafık tavırlılar, hala Abdullah Gül’ün hanımının başörtüsüne saldırarak halkımızı
ürkütmekte, AKP’ye ve dolayısıyla siyonizme hizmet etmekteydi.
Havva Anamızın çırılçıplak dolaştığını, başörtüsünün “orak çekiç veya gül-Haç gibi bir ideolojik
anlam taşıdığını” söyleyecek kadar gerçekleri saptıran ve gizli İslam düşmanlığını kusan Özdemir
İnce gibilerin zırvaları ve Müslüman halkımızı aşağılaması bunlara bir örnekti.
Oysa İngiltere’de başörtülü Müslüman polislere görev verilmekteydi!.
İngiltere’nin Oxfort Shire bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Nadia Naeem başörtüsüyle polislik
yapıyordu. İngiliz Polis Teşkilatının birkaç yıl önce başlattığı uygulama kapsamında göreve getirilen Naeem,
Güvenlik Destek Birimi (PCSO) olarak mıntıka asayişinden sorumlu çalışıyordu. Yıllık yaklaşık 20 bin sterlin
maaş alan Naeem görev tanımı çerçevesinde, kendi bölgesini kapsayan bölgede terör şüphesiyle insanları
arayabiliyor, alkolü fazla kaçıranlara ceza yazabiliyor ve yanlış park eden araçları çektirebiliyordu. Abdullah
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Gül’ün Cumhurbaşkanı olmasına sırf eşinin başının örtüsü yüzünden itiraz edip karşı çıkanlar, buna gerekçe
gösterirken kaş yapayım derken göz çıkarıyordu! Çiğ ve çirkin bir ayrımcılık ve kayırmacılık yapılıyordu.
Yahu Abdullah Gül gibi birinin Cumhurbaşkanlığına itiraz edecek iseniz ve “Böyle biri
Cumhurbaşkanı olmamalı” diyecekseniz, buna binlerce sebep bulabilirsiniz! ABD ve AB hizmetkârlığını ve
İsrail hayranlığını yazabilirsiniz!
Eşinin başörtüsünü niye gündeme taşırsınız ve dahi “başörtüsü bir kimliktir” diye tartşırsınız ki!?
Başörtüsü bir kimlik ise, başörtüsüzlük de doğal olarak kimliksizlik mi oluyordu? Veya başörtüsüzlük farklı ve
ayrıcalıklı bir kimlik mi sayılıyordu?
Biz eşimizin başörtüsü ile yani kimliğimiz ile iftihar ederiz! Ya siz? Eşinizin başörtüsüzlüğü yani
kimliksizliğiniz ile mi iftihar ediyorsunuz?
Evet başörtüsü kimliktir, hem de güven verici bir kimlik! Ülkemizde bu kimlik milyonlar tarafından
benimsenmiş ve hüsn-ü kabul görmüştür! Bu milyonlar arasında da başörtüsünden gıcık kapan yok gibidir!
Başörtüsü sadece bizim mason laikçileri, daha doğrusu laiklik canavarı kesilen kesimleri rahatsız ediyor!
Gerçek laiklerin de başörtüsünden yana bir problemleri yok! Bazıları hayallerinde oluşturdukları
korkular yüzünden günlük yaşamlarını da çekilmez hale getiriyorlar!
Tekrar vurguluyoruz başörtülü eşlerimiz bizim için iftihar vesilesidir! Kim, kimliği ile iftihar etmez ki!
Bizim kimliğimizden yana bir derdimiz yok! Dert kimliksizlerin! Daha doğrusu gizli ve kirli kimliklilerin! Ne var
ki, kendi kimliksizliklerine yanacaklarına, bizim kimliklerimizi dillerine dolamayı marifet sayıyorlar! Başörtüsü
kimliktir, hem de saygı uyandıran bir kimliktir! Başörtüsü kimliktir, hem de itimat telkin eden bir kimliktir!
Ey kimliksiz zat-ı muhteremler! Bugüne kadar sizin eşlerinizin başının açık olmasını bizler hiç dilimize
doladık mı? Onlara karşı en ufak bir saygısızlık yaptık mı? O halde sizin bu hoyratlığınızın anlamı ne? Siz
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına karşı çıkacaksanız, eşinin başörtüsünü dilinize dolayıp durmayın! Çok
daha önemli gerekçeler arayın. Zira o başörtüsü, bizim açımızdan, sizin de dediğiniz gibi, bir kimliktir; hem
de çok şerefli ve anlamlı bir kimliktir! Dileriz sizin de böyle anlamlı bir kimliğiniz olsun!"65 tespitleri haklıydı.
Milli Görüş Gömleklerini Değiştiren Dönekler, Şimdi de Hanımlarının Başörtüsünü Değiştirip
Modaya Uyduracakmış!..
Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’ne çıkması durumunda first lady olacak Hayrünnisa Gül, ünlü modacı
Atıl Kutoğlu’ndan tüm gardırobunu, “hem muhafazakarları hem de modern çevreyi hoşnut edecek”
şekilde yeniden düzenlemesini istemişti. Abdullah Gül’ün ikinci kez AKP’nin cumhurbaşkanı adayı olması ve
kazanması eşi Hayrünnisa Gül’ün türban sıkıntısına ilişkin önerileri de bir kez daha gündeme getirmişti.
Hayrünnisa Gül’ün first lady olması durumunda ‘türban’ından kıyafetlerine kadar yapacağı revizyona ilişkin
olarak Atıl Kutoğlu’ndan talepte bulunduğu söylenmişti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kutoğlu,
Hayrünnisa Gül’ün kendisinden, türbanı dahil tüm gardrobunu yeniden dizayn etmesini istediğini bildirmişti.
Catherina Zeta Jones, Naomi Campbell gibi sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerinin modacısı Kutoğlu
şunları eklemişti:
“Hayrünnisa Gül, tüm gardırobunu ve başörtülerini yeniden dizayn etmemi istedi. En
modernden, en muhafazakârına kadar herkese uyacak şekilde yeniden tasarlamamı rica etti.
Hollywood ışıltısını onun pozisyonunun ciddiyetiyle birleştiren 10 kadar örnek sunacağım.
Hayrünnisa Hanım’la Amerika’da 5 yıl önce tanıştık. İletişimimiz sürüyor. Önümüzdeki günlerde
hazırlayacağım modeller üzerinde kendisiyle görüşeceğiz.”
İlk eşarp koleksiyonunu Avusturya Prensesi Frencesca Von Habsburg için tasarlayan, ardından da
Sabancı Müzesi’nin açılışı sırasında hat sanatından esinlenerek eşarplar tasarlayan Kutoğlu, Hayrünnisa Gül
için düşündüğü stili anlattı. Kutoğlu, “Kafamdan geçen modeller var ama bunları kendisiyle konuşmadan
açıklayamam. Ama söyleyebileceğim tek şey Hayrünnisa Hanım her türlü kıyafeti taşıyabilecek
durumda. Benim kendisi için düşündüğüm en büyük değişiklik renk konusunda olacak. Daha açık ve
farklı renkleri kıyafetlerine yansıtacağım” demişti…
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Başörtüsü: İnananların İhlası, İnkârcıların İflası, Münafıkların İse
İstismarıydı!
Başörtüsü herhangi bir partinin, mezhebin veya kesimin kanaati değil, bizzat Kur’an’ın ayetidir,
Hz. Resulullah’ın emri ve İslam’ın simgesidir. Başörtüsüne karşı bütün hezeyan ve hırçınlıklar,
aslında gizli İslam düşmanlığından ileri gelmektedir. Bazı iyi niyetli kesimlerin irtica endişeleri, Dini
ve Laikliği yozlaştırma projelerine karşı haklı tepkileri ise istismar edilmektedir. Ve hele, ülkemizde
başını örtenlerle örtünmeyenleri farklı kamplara ayırıp birbirine karşı kışkırtmak, sadece şeytani bir
girişimdir. Çünkü başını örtenle örtmeyenlerin, biribirlerini dışlamaları ve düşmanlıkları –binde bir
istisnalar dışında- söz konusu değildir. Kırmızı görmüş boğa gibi, gözüne başörtüsü ilişince sinirleri
gerginleşen geni bozuklar kadar, başörtüsü meselesini sürekli istismar eden, ama eline imkân ve
iktidar verilse bile çözmeye cesaret ve gayret göstermeyen kansızlar ve gamsızlar da, bu ülke için
talihsizliktir ve tehlikedir. Yıllar önce, Bingöl’de ve bir kış gününde başındaki külahı alıp yere atan bir
komiserin; “El âlem aya gidiyor, siz hala külahla dolaşıyorsunuz. Bu yüzden geri kalıyoruz”
çıkışmasına karşı, bir Hoca Efendi şu cevabı vermişti:
“Hayır Beyim, bu anarşi, ahlaksızlık ve geri kalmışlığımızın asıl sebebi, el âlem ayın ve diğer
gezegenlerin çevresinden dolaşırken, sizin gibi yöneticilerimizin hala külahımızın ve türbanımızın
etrafında tepinmenizdir!”

Evet ey yöneticiler ve yetkililer!.. Türkiye’den giden, Diyarbakır veya İzmir doğumlu Kürt ve
Türk Yahudiler, Tevrat şeriatının ve Osmanlı kanunlarının uygulandığı İsrail’de, Genelkurmay
Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olup Türkiye’yi yıkmak için hazırlık yaparken, sizin hala
başörtüsüyle uğraşmanız neyin nesidir? İşte 8–2–2005 tarihli Tercüman’daki şu yazı, önemli bir
belgedir:
“İsrail’in Genelkurmay Başkanı, Türkiye’de asker kaçağı görünüyor!?.” Türkiye’de yaşadığı
yıllarda hangi adı kullanıyordu, bilemiyoruz. Ancak, İsrail’in önceki Genelkurmay Başkanlarından Moshe
Yalon, aslen Türk vatandaşıydı. Türkiye’de askere gitmediği için uzun süre “asker kaçağı” olarak arandı.
Bulunamayınca da vatandaşlıktan çıkarıldı. Ardından, karşımıza İsrail Genelkurmay Başkanı sıfatıyla çıktı.
Moshe Yalon, aslında bir Kürt. Bunu ben söylemiyorum. İddianın sahibi, 500. Yıl Vakfı’nın Sanat Jüri
Başkanlığı’nı yapan Mustafa Erdoğan Sürat. Annesi Arap, babası Yahudi olan Sürat’ın bir başka iddiası daha
vardı:
—İsrail Ordusu’nun bel kemiğini Kürt ve Türk Yahudileri oluşturuyordu!
Biliyorum, “Türk ve Kürt Yahudi’si” ifadeleri, konuyu iyi bilmeyen pek çok kişinin kafasını karıştırıyor.
Genel olarak şu soru soruluyor: “- Musevilik, İsrailoğulları’na indirilmiş bir din. Musevilik ya da Yahudilik ırka
dayanan bir din olduğuna göre, Türkler ve Kürtler nasıl Yahudi, ya da Musevi sayılabiliyor?”
Bu, iki şekilde oluyor:
1- Hazreti Musa döneminde “Ben bu dini kabul ettim” diyenler, Musevi kabul ediliyor. Hazar
Türkleri’nin bir kısmı bu şekilde Yahudi oldular.
2- Bizimkilerin aksine, Musevilik sadece babadan değil, anadan da geçiyor. Annesi Yahudi
olan kişi, otomatik olarak Yahudi sayılıyor. Mesela Mustafa Erdoğan Sürat’ın annesi Arap, babası
Yahudi. Bu yüzden de Musevi olarak kabul edilmiyor. (Öyle ise 500. Yıl Vakfında ne arıyor?) Ama
bugün İsrail’de Yahudi zenciler var. Çünkü “Falaşa” adı verilen bu zenciler, zamanında Habeşistan’da
Museviliği kabul ettiler. Toplu olarak İsrail’e göç ettiler.

Şimdi gelelim, bir Kürt Yahudisi’nin Genelkurmay Başkanlığı’na kadar nasıl yükseldiği
sorusuna… Çünkü İsrail’de Osmanlı sistemi geçerli! Eğitim şart değil. Orduya er olarak giren,
Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükselebiliyor. Bugün İsrail ordusu’nda “mektepli” subay
sayısı yüzde 10’nun altında. Ordunun büyük bölümünü “alaylılar” oluşturuyor. İlginçtir, İsrail
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Ordusu’nda okuma yazmayı orduda öğrenip paşalığa kadar yükselen isimler var. Şöyle diyor
Mustafa Sürat:
—Bugün, Türkiye ve Kafkaslar’da çok sayıda gizli Yahudi vardır.
Hemen ardından ekliyor: -Siz, Türk, Çeçen, Abaza, Gürcü ya da Kürt sanıyorsunuz. Ancak,
onlar gizli Yahudi. Ayrıca, Bulgarlar, Çekler ve Slovaklar arasında da gizli Yahudi vardır.
Unutmadan ekleyelim: İsrail’in eski Savunma Bakanı Yitsak Mordehay da bir Kürt
Yahudimsiydi. İsrail, 1952 yılında Kuzey Irak’a bir operasyon düzenledi. Erza ve Nehemya operasyonları ile
100 ile 150 bin arasındaki insanı İsrail’e götürdü. Bunlar, Kürt Yahudileriydiler. İşte bu yüzden İsrail’in, Kuzey
Irak’ta kurulacak bir Kürt Devleti’ne sıcak bakması ve O’nu desteklemesi çok doğal. Böyle bir devletin içinde
İsrail’in etkili olması kaçınılmaz. Kuzey Irak’ta Türkiye ve İsrail’in çıkarları çatışıyordu.
İşte her ne hikmetse, ülkemizdeki ve hatta bölgemizdeki bütün bu gizli Yahudiler ve öncü
karakolları olan masonik kesimler, çok amansız ve insafsız bir başörtüsü düşmanlığı yürütüyordu. Ve
tam o sırada AKP’li Altıkulaç, affın başörtülüleri kapsamayacağını bildiriyordu!?.
Öğrenci affının türban sorununu çözecek bir düzenleme olmayacağına işaret eden TBMM Milli Eğitim
Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı Tayyar Altıkulaç, çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen
öğrencilere yeni bir hak verilmesini içereceğini söylüyordu.
Erdoğan “başörtüsü sorununu çözeceğiz” beyanatını inkâr ediyordu.
Alman Welt am Sonnntag gazetesine yaptığı açıklamalarda “Üniversitelerde başörtüsü yasağını
kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz” dediği ileri sürülen Başbakan Erdoğan, “Böyle bir gazeteciyi de
tanımıyorum, böyle bir demeç de vermedim” diyordu. Oysa Hürriyet haberi sürmanşetten duyurmuştu…
Daha sonraları ise başörtüsü yasağı, İsrail’le normale dönüş anlaşmasının ayıbını kapatmak üzere ve
Siyonist merkezlerin izniyle kaldırılıyordu.
Emin şirin’in öğrenci affı önergesi Meclis’te kabul görmüyordu!
İstanbul Bağımsız Milletvekili Emin Şirin’in öğrenci affı ile ilgili yasa teklifinin doğrudan Genel Kurul
gündemine alınması önergesi, kabul edilmiyordu. TBMM Genel Kurulu’nda önergesi üzerinde konuşan Şirin,
konuyu insani açıdan ele almak gerektiğini belirterek, CHP ve AKP’den destek istiyor ve konunun “türban
affı” olarak değerlendirilemeyeceğini söylüyordu.
Ama CHP’liler ideolojilerin, AKP’liler ise “cüzdaniye”lerin esiriydi! Teklif Meclis’ten geri
çevrildi.
AKP Genel Başkanı Recep T. Erdoğan kendisine dürtülünce türban tartışmasını yeniden gündeme
getiriyordu. Bir yabancı gazeteye “eşinin ve kızlarının başörtülü olduğunu ve bunu hem inançları gereği hem
de moda olduğu için yaptıklarını” söyleyen Erdoğan bu açıklaması ile başörtüsü sorununun çözülmesini dört
gözle bekleyenlerin yarasını da kaşımış oluyordu. Ama O’nun asıl amacı, seçmene selam göndermek ve
başörtüsü mağdurlarının ağzına bir parmak bal sürmekti. Bu sözler sorunu çözmek üzere söylenmemişti.
Çünkü bu konuda tek başına iktidar avantajı da, milletvekili sayısı da yeterliydi... Ama samimiyet, ciddiyet ve
cesaret eksikti… Çünkü iktidar, çoluk çocuk işi değildi. Sanıldığı ve sunulduğu gibi, anayasa da bu konuda
engel değil tam aksine, dayanak ve destekti. Aslında yeni bir düzenleme bile gereksizdi. İşte ilgili anayasa
maddeleri:
Madde 6= Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır (…)
Hiçbir kimse veya organ Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz.
Madde7= Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet meclisindedir. Bu yetki
devredilemez.
Madde 10= Herkes (…) kanun önünde eşittir.(…)
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Madde 13= (…) Yükseköğretim Kurulu(nun) (...) teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluğu ve çalışma
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esasları; kanunla düzenlenir.
Madde 153= (…) Anayasa Mahkemesi (…) kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol
açacak biçimde hüküm tesis edemez. (…)
Sayın Sezer’in eleştirileri de yetersiz ve isabetsizdi
Yargıtay, Millî Gazete Yazarı Selahaddin Aydar lehinde önemli bir karar vermişti. Aydar’a verilmiş
olan ceza mahkemesi kararını bozarak, lâiklik yorumunda hukuk dünyasında yeni bir yoruma gidilmişti.
Sayın Prof. Dr. Mustafa Kamalak’ın deyimiyle bu karar bir milad niteliğindeydi. Ancak Sayın Sezer verdiği
demeçte bu kararı eleştirmişti. Bu eleştiriler yetersiz ve isabetsizdi. Bu konuda Atatürk zamanında İçişleri
Bakanlığı görevinde bulunmuş ayrıca o tarihlerde bir müddet Atatürk’ün açtığı İlâhiyat Fakültesi’nde Psikoloji
hocalığı yapmış, Emin Erişirgil’in, Türk Ocağı’nda yaptığı bir konuşma önemliydi;
– “Kişilerin ahlâkını iki faktör düzenler, Din ve felsefe. Her insan bir ahlâk sistemi tesis edecek
derecede filozof olamayacağı için ve olabilse de, bu zümreler toplum hayatında çok küçük bir azınlık
teşkil edeceği için, din insanlar için, din toplum ahlâkını yüceltmek konusunda vazgeçilmez, olmazsa
olmaz niteliğinde bir realitedir. Bu sebepten din ve ahlâk eğitimi mutlaka, eksiksiz olarak yapılmalıdır.
Ben bu sebepten okullara din ve ahlâk dersleri konulmasına, bir ateist olduğum halde taraftarım.”
Erişilgil’in ahlâk ve din konusuna yaklaşımı böyleydi. Din, ahlâk ve kültür hakkında Atatürk’ün temel
görüşleri ise şöyleydi:
“Milletimiz din ve dil gibi iki kuvvetli fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin
kalp ve vicdanından çekip alamamıştır, alamaz.”
“Hepimiz müsaviyiz (eşitiz) ve dinimizin ahkâmını mütesaviyen (çeşitli biçimde ve gerektiği
şekilde) öğrenmeye mecburuz, her fert, dinini, diyânetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır.
Orası da mekteptir.”
“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken... bil’umum efkarı milliyeyi... mukabil her fikre karşı,
şiddetle fedakarane müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün kuvvayı rûhiyyesine bu
evsaf ve kabiliyetin zerki mühimdir.” Yani çocuklarımızın kafasına ve kalbine, milli ve manevi değerlerin
şırınga edilmesi, devletin en önemli göreviydi. Görülüyor ki Sayın Sezer’in din, ahlâk ve kültür eğitimi
konusundaki beyanları, çağımızın ve halkımızın ihtiyaçlarına asla cevap verecek mahiyette değildi.
Atatürkçülükle de çelişmekteydi. Bir taraftan, genel ahlâk korkunç bir hızla bozuluyor, kapkaççılık, hırsızlık,
cinâyetler, intiharlar, almış başını gidiyor. Aileler çöküyor. Bu krizler, sosyal patlamaya doğru gidiyor.
Zabıtamızın ve adliyemizin kapasitesini çoktan aşmış bulunuyordu... Diğer taraftan resmi ve gayri resmi
kuruluşlarda yolsuzluklar trilyonlara varıyor, bankalar hortumlanıyor, suiistimallerin önü alınamıyordu.
Ama bütün bunların hiçbiri ilkokul, ortaokul lise veya yüksek tahsil eksikliğinden, yetersizliğinden
kaynaklanmıyordu. Öyleyse ihmal edilmiş olan toplumun ihtiyacı olan başka bir noksanlık vardı. Bu
noksanlık, çağın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda olan din, ahlâk ve kültür
eğitimi olmaktaydı. Bunun çaresi de, ihtiyaca hakkiyle cevap verecek manevi ve milli eğitim seferberliğinin
başlatılmasıydı.
Hal böyle iken, o günkü Cumhurbaşkanımız, “Din uygulamaları, bireyin vicdanında kalmalıdır,
dünya hayatını yönlendirmeye ve şekillendirmeye kalkışılmamalıdır” diyerek dinin ve millî ahlâkın
fonksiyonunu tamamen yitireceği, insan ve toplum hayatında bu değerlerin silinip süpürüleceği yanlış bir yol
gösteriyordu. Halbuki ateist olduğu halde Emin Erişirgil böyle düşünmüyor, ayrıca devrimlerin kurucusu
olan Atatürk böyle düşünmüyordu. Bu faziletleri hiç kimse milletimizin, kalb ve vicdanından söküp atamaz,
diyordu.
Öte yandan çağdaş denilen batı toplumlarında tahrif edilmiş olmasına rağmen, kendi kırık dökük millî
ve manevî değerlerine insanlarını adapte etme becerisini gösterdikleri için, bizdeki kadar suç ve suçlu
patlaması görülmüyordu. Dinin istismarına engel olunmasını, sayın Sezer önemsiyor ve doğru söylüyordu.
Ancak “din istismarını önlemek, din eğitimini kısıtlamakla olmuyordu. Eğer Atatürk’ün beyan ettiği gibi bir
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milli, kültürel ve manevi eğitim verilseydi, dinin istismarı endişesi de tamamen sıfıra inmiş olurdu. Çünkü
istismar etmek de, istismar edilecek duruma gelmiş olmak da, maalesef din eğitiminin eksikliğinden
kaynaklanıyordu. İşte, Yargıtayımızın kararı da toplumumuza bu ufku açmış olması bakımından tebrike
şayan bulunuyordu.
Tekrar ediyoruz, “Laiklik bir yaşam biçimidir” diyerek, bu kavramı dinimizin ve İslâm ahlâkımızın
yerini dolduracak bir protez organ olarak kullanmaya kalkışmak, milletimizi ve devletimizi her
bakımdan bir boşluğa sürüklemektedir. Çünkü görüldüğü gibi bu boşluğu da gelip elin misyonerleri
doldurmaya girişmiştir. Din, dil, kültür gibi milletin kalbinden ve vicdanından asla sökülemeyeceği ifade
edilen, teminat sayılan haslet ve değerlerimizi eğer bu ihmallerimiz sürerse kaybetmeye başlarız ve bu da
sonumuzun başlangıcı demektir.
Bu ihtiyacı ve bu boşluğu önlemek için Mustafa Kemal Paşa, bu görevi bizzat devlete vermiş ve
Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nü kuruvermiştir.
Bununla da kalmamış, bulunduğu çağın ihtiyaçlarına cevap vermek için büyük müfessirlerimizden Elmalılı
Hamdi Yazır efendiye yeniden Kur’ân tefsir ve meâli yazılması işini havale etmiş, aynı derecede ilmi hüviyeti
olan Ali Kâmil Miras hocaya da hadisleri tercüme ettirmiştir. Çağlar değiştiği için bu günün devlet
başkanlarımızın da ihtiyacı karşılayacak adımlar atması vazgeçilmez vazifesi cümlesindendir. Halkımızın
ihtiyaçlarını görmezlikten gelmek ise bizi zamanla tamamen çağımızın dışına düşürecek buhranlara
sürükleyecektir.
Bu nasıl sağcı ve milliyetçi kafasıydı?
En dindar ve muhafazakâr gazete Türkiye’nin en sağcı ve milliyetçi bir yazarı, 02 Nisan 1996, tarihli
köşesinde “kendi ordumuzdan korkmak” başlıklı yazısına bakınız, hangi talimat ve tavsiyelerde bulunuyordu:
“Cami duvarını pisletmek ne kadar günahsa, kışla kapısından içeriye ülkemizde bugün
maalesef yaygınlaşan başörtüsü gibi yozlaşmaları, nifakları sokmak da-yani-kışla duvarına defi hacet
etmek de o derece büyük günahtır” Bunun üzerine cezaevinden kendisine şu cevabı yazmıştık: Şimdi bay
yazara göre acaba,
 Başörtüsü konusunda askerlerin, tarafsız önyargısız ve milletin inançlarına saygılı davranmasını
istemek mi yanlıştır?
 Kışlaya cami yaptırmak mı yozlaşmadır?
 Veya o camilere minare dikmek mi nifaktır?
 Ya da askeri birliklerde namaz kılmak mı ordunun şerefine aykırıdır?
 Yoksa minarelerden 5 vakit ezan okunması mı son derece ayıptır?
Acaba; tam sağcı ve çok milliyetçi bu yazara göre “asker ve subaylarımızın ibadet hürriyetini
kısıtlamaya ve başörtüsü konusunda halkın antipatisini kazanmaya yönelik bazı yanlış ve yararsız tavırları
kınamak ve ilgilileri uyarmak “kışla duvarına defi hacet etmekle” aynı mıdır?
Bu yazara göre “Jandarma Genel Komutanlığının genelgesi tartışmak bile günahtır!?
Allah emirlerini hiçe saymak, Peygamber’in sünnetini ve sistemini takmamak, milletimizin din ve vicdan
hürriyetini kısıtlamak caiz; ama “komutanlık genelgesini tartışmak” yersiz ve yasak!? İşte tam milliyetçi
muhafazakâr mantığı…!
Bay yazar, korkutmaktan da geri durmuyordu: “Bilinsin ki Türkiye de bir ordu realitesi vardır?”
Ancak bir şeyi unutuyordu!
Çünkü, ondan önce millet realitesi vardı!.. Bu milleti millet yapan kutsal değerler realitesi vardı. Ve
ordumuz da bunların sayesinde vardı ve herhalde varlık sebebinin farkındaydı... Ordumuz elbette milletimizin
bir parçasıdır ve milletimizi kendi ordusuyla korkutmak boşunadır.
Aynı zamanda dindar ve demokrat geçinen bu yazarımız, şunu da arzulamaktaydı:
“Gönül isterdi ki devletin ve hükümetin en başındakiler, yumruğu vurup bu teşebbüs ve
tartışmaları kessinler. Sağdaki ve soldaki ordu düşmanlarına kin kusmak fırsatı vermesinler!..”
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Bay kahraman; “Gönül isterdi ki yüce milletimizin peygamber ocağı bildiği ve askerine
‘Mehmetçik’ diyerek peygamberinin adını verdiği ordumuzda, minare yıkmak, cami kapatmak, namaz
kılanı, hanımı türban takanı görevden atmak gibi talihsiz davranışlar olmasaydı” diyeceğine bu haksız
ve hayırsız girişimleri dile getirenleri başlarının ezilmesini istiyordu!.. Ve sağ-sol diye de hedef saptırıyordu.
Zira bu yazar-bozar kafalar da çok iyi biliyor ki; ordumuzun tarihine ve tabiatına yakışmayan bazı talihsiz
tavırlarına karşı çıkan, milletin kendisidir. Yoksa diğer sahte sağcılarda solcularda inancımıza yönelik baskı
ve barbarlıklara ilgisizdir. Hatta desteklemektedir. İşte en sağcı geçinen Zat-ı âlinizin ayarı görülmektedir.
Ve sadece Milli Görüşçüler bu dertleri samimiyetli ve seviyeli biçimde dile getirmektedir. Aslında
ordumuzun saygın bir duruma gelemsini, güçlü ve güvenilir bir konuma yükselmesini de en çok isteyen ve
gayret gösteren de Milli Görüşçülerdir. Şehitler Otağı ve kahramanlar karargâhı Şanlı ordumuzun, namaz
kılan ve dinin yaşayan kendi milletinin ve mensuplarının önünü tıkayacağına, Bosna’daki, Çeçenistan’daki,
Azerbeycan’daki, Kıbrıs ve Ege sularındaki ve şimdi Kuzey Irak’taki haklarımızı koruyacak ha Amerikan
desteğindeki PKK belasını kurtaracak ekin bir yapıta kavuşmasını ve bunun için ülkemizin biran evvel
ekonomik kalkınmasını ve ahlaki olgunluğa ulaşmasını istemek “Kışla duvarına pislemek”le eşdeğerde
midir?
Sizler aslında ordumuzu sevmiyorsunuz. Bu batıl ve bataklık düzene bekçilik yapsın istiyorsunuz! Ve
aldanıyorsunuz… Bilesiniz ki ordumuz başkasının değil, milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Ve bundan
daha tabi ne olabilir? Ve ordumuzun moral gücü herhalde, dansözlerle, dinsizlerle değil; ezanla, Kur’an’la ve
imanla yükselecektir. Ve bu şehitler ocağı, Mehmetçikler otağı herhalde NATO kafalıların Mason maşalıların
güdümünden kurtulup, Türkiye merkezli ve Atatürk’ün hedeflediği yeni bir medeniyet değişimine öncülük
edecektir.
Başörtüsü Yasağı Hukuka aykırıydı.
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yüksek lisans yapan Murat Aksoy, başörtüsü konulu
kitabında, Türkiye'de aslında başörtüsünün kanunen yasak olmadığını hukuksal olarak ispatlamıştı. "Dini Bir

Vecibe Olarak Başörtüsü-Siyasal Bir Simge Olarak Türban" adını verdiği çalışmasında Aksoy konuyu
hukukî, tarihî, sosyal, siyasal ve psikolojik açılardan ayrıntılı olarak araştırdığını, mevcut yasağın yorumdan
kaynaklandığını, bu konuda yasal bir düzenlemenin bulunmadığını vurgulamıştı. Kendisi Alevi kökenli olan Aksoy,
yaklaşık bir buçuk yıllık çalışması sonunda bu konuda tespit ettiği kritik noktayı ise şöyle açıklamıştı: "Son olarak
yasalaşan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'na 3670 sayılı kanun ile eklenen Ek Madde 17 halen
yürürlüktedir. Bu da 'yürürlükteki yasalara aykırı olmamak koşuluyla yükseköğretim kurumlarında kılık
kıyafet serbesttir' hükmü vardır. Bu maddenin iptal edilmesi için dönemin muhalefet partisi tarafından
açılan iptal davası Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş bulunmaktadır. Bu konuda Anayasa’nın
153/2 maddesi açıkça; Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını
veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm tesis edemez, kaydı yer almaktadır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda bir hüküm ihdas
etmesi imkânsızdır."
Bu ne zırvalık ve zavallılıktır!

İşte Siyonist ABD’nin yetersiz bulduğu Deniz Baykal’ın karşısına bir zamanlar CHP
liderliğine aday olarak öne çıkardığı Hurşit Güneş’in türban takıntısı:
“Ben şahsen türbanı şık bulmuyorum. Şimdiye kadar ne güzel bir türban dediğim hiç olmadı.
Diyene de rastlamadım. Türbanı daha çağdaş bulan bazı aklıevvellere de tavsiyem; bir an önce ayılıp
uyanmalarıdır. Devekuşu olmaya gerek yok. Radikal İslamcı kesimlerin kadın ve çocuklarının türbanlı
olduğunu hepimiz biliyoruz… Avrupa’nın aldığı kararlar ortada. Nihayeti laikliğe yürekten inanan
birinin dinsel anlam yüklü bir kıyafetin kamusal alanda bulunmasına hoşgörü göstermesi
beklenemez”66 Eh böylesi zırvacılar oldukça AKP niye kazanmasındı?
66
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AKP ve Ilımlı İslamcıların Türban istismarı:
Türkiye’de bir türban tartışması yaşanırken, asıl önemli konular ve sorunlar dikkatlerden
kaçırılmaktaydı. 2008 Şubat’ında Ankara’ya ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey gelmiş ve PKK
konusunu görüştüklerini söyleyip gitmişti. Dikkatinizi çekerim; gelen, CIA ve FBI gibi güvenlik kurumlarının
bağlı olduğu Amerikan İç Güvenlik Bakanı değildi. Bu gelen ve PKK konusunu görüşeceğini açıklayan ABD
Savunma Bakanı Gates de değildi. Peki, kimdi? Pasaport ve kimlik sahtekârlığı yaptığı mahkemece
kesinleşmiş olan PKK’lı Kani Gulam’ı sınır dışı etmeyen bir kurumun başındaki Siyonistti. Başka, Gulam’a
tüm bu gelişmelere rağmen siyasi sığınma hakkı vermeyi düşünen ABD Adalet Bakanlığı, şu ana kadar
Türkiye’nin iadesini istediği ancak iade yerine hakkında özel bir yasa ile Amerikan vatandaşı yapılma
çalışmalarına girilen PKK’lı İbrahim Parlak’ı bile paketleyemeyen bir bakanlığın başındaki kişiydi.
ABD Adalet Bakanının Amerika’daki görev ve yetkileri ile bağlı olduğu kurumlar bizimkilerden çok farklı
işliyordu. Bunun dışında ABD Adalet Bakanlığı, insan kaçakçılığı veya yolsuzluklarla mücadele ile rüşvet
irtikâp gibi konularla mücadele ediyor ve Federal Hükümetin savcısı rolünü oynuyordu. Düşünün, ABD’nin
elindeki teröristleri bile sivil mahkemeler değil, askeri mahkemeler yargılıyordu. Peki, öyleyse bu bakan PKK
terörü konusunda Ankara’da neyi konuşabilir veya hangi talimat ve tavsiyeler için gelmiştir? Sorusunun
yanıtını bulmak yerine sağcı-solcu herkes türbanı tartışıyordu.
O sırada ABD Başkan yardımcısı Yahudi Cheney’de Türkiye’ye gelmişti. Bu adam, Bush yönetiminin
asıl ve perde arkasındaki gerçek gücün temsilcisiydi. Bush ise perde önündeki aktör gibiydi. İşte bu Siyonist
Cheney’in Erdoğan’a “İsrail’le daha olumlu ve lımlı işbirliği sağlanırsa, Türban sorununun daha kolay
çözülebileceği” mesajını verdiği derin kulislerde dillendirilmişti!? Cheney’nin bir başka özelliğini de size
söyleyeyim; Başbakan Erdoğan 5 Kasım 2007 tarihinde Beyaz Saray’da görüşmeden önce yani 4 Kasım
akşamı, heyetten bazı yetkililer, Cheney’nin evinde basından gizlenen bir yemek yiyip toplantı
tertiplemişlerdi. Aslında bu toplantı ertesi gün Bush ile Erdoğan arasındaki zabıtları tutulmayan ve tercüman
yerine de Dışişleri Bakanı Babacan’ın katıldığı bir saatlik gizli görüşmenin de temeliydi. Hatırlarsanız bu
toplantılar sırasında ve arkasından, AKP’li yetkililer, “Amerikalılarla istihbarat alışverişi yaptık, PKK’ya af
konusunu ele almadık” derken, Beyaz Saray hem Erdoğan hem de Ocak ayında Abdullah Gül ziyaretleri
sırasında PKK ile siyasi diyalog ve çözüm konularının ele alındığını belirtmişlerdi.
Şimdi soralım;
● PKK’ya ABD’nin açık kapalı yardım ettiği biliniyor mu? Evet…
● PKK ve Kürt yetkililerle tüm Amerikalı ve AB’li diplomatlar, Diyarbakır’a yıllardır gidip görüşüyor mu?
Evet...
● Kürt sorunu ABD ve AB ülkeleri tarafından sürekli kaşınıyor mu? Evet…
● Türkiye’ye dayatılan: Birleşmiş Milletler de dâhil, Iraklı Kürtler ve Bağdat hükümeti temsilcilerinin de
yer alacağı beşli af komisyonu ABD’nin bir oyunu mu? Evet…
Siz PKK’lıların ve onun yan kuruluşlarının ABD’ye atıp tutmasına bakmayın. Şimdilerde Kosova
benzeri bir çözümün temel adımları atılırsa da hiç şaşırmayın. Demek ki Türkiye’nin sorunu türban
falan değil, PKK’ya aftır ve çözüm süreci denen tuzaktır. Başbakan türban konusunu da ağzından
İspanya’da PKK’ya siyasi af çıkaracağız lafını kaçırdıktan sonra ortaya atıp ortalığı karıştırması da bir
tesadüf sanılmamalıdır.

Hoca hatırlatmıştı
Erbakan Hoca Başörtüsü yasağını kaldıracak anayasa değişikliği ile ilgili olarak şunlara dikkat
çekmişti: “Bu AKP’liler, üniversitede başörtüsü yasağını kaldıracağız, bahanesiyle toplum hayatının
geri kalan kısmında bu haksız ve dayanaksız zulmü yasal hale getirip yaygınlaştıracaklar veya
başörtüsünü başka taviz ve tahriplerine kılıf yapacaklar!..”
Evet AKP ve yedek lastiği MHP, bu girişimleriyle bir zulmü önlemiş olmuyor; tam aksine, bir
inanç ve insan hakkını, kızlarımızın ve hanımlarımızın bir kısmına vermek, diğer daha büyük kesimini
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ise mahrum etmek suretiyle zulmü yasallaştırıp yaygınlaştırıyorlar ve bunun farkında olmuyorlardı.
Kendi kafalarına ve siyasi hesaplarına göre, özgürlükleri ve adalet ölçülerini parçalara ayırıp açıkça
bölücülük yapıyorlar ve şu ayetlerin muhatabı oluyorlardı:
“(O hakikat hükümlerini ve hürriyetleri) Kısım kısım ayıran (işine geldiğini uygulayıp, diğerlerini
bırakan) kimselere indirdiğimiz azapla onları uyar… Ki onlar, Kur’an’ı parça parça kıldılar… Rabbine
andolsun ki, onların hepsi, bu yaptıkları (sapıklık ve sahtekârlıktan dolayı) sorgulanacaktır.”67
Ey başörtüsünü inkar eden içlerindeki şeytanların avukatları!.. Ve ey başörtüsünü istismar
eden Yüce Meclisin münafıkları!.. Unutmayınız ve aklınızı başınıza toplayınız. Çünkü inancın pazarlığı
olmaz. İnancın pahası olmaz. İnanç parçalanmaz. Hak ve özgürlükler, sizin lütfu ihsanınız olmadığı
için keyfinizce dağıtılmaz!.. Zeki Ceyhan’ın dediği gibi “orta yol formülü” ortamı bulandırmaktan
başka işe yaramaz.
“Orta yol formülü” ne oluyor?
AKP ve MHP’nin başörtüsü yasağının ortadan kaldırılması(!) için buldukları çare meğer bir orta yol
formülüymüş! AKP sempatizanları böyle diyorlardı! Nasıl oluyor da bu sınırlı özgürlük orta yol formülü
oluyor? diye kafa yoran bile azdı. Demek ki bir hanım kızımıza orta öğrenim ve çalışma hayatında
tanımadıkları özgürlüğü arada bir yerde yani yükseköğretimde tanıyınca haliyle orta yolu bulmuş oluyorlardı!
Yani hayatın başında yasak, ortasında serbest, sonunda yine yasak olacaktı?! Bu, öyle bir orta yol ki,
yükseköğretimde başını örtmek isteyenlere de bir hayli müdahale ediliyordu! Başını nasıl örtebileceği adeta
satırı satırına tarif ediliyordu! “Başörtüsünün iki ucunu çene altınızda şöyle bir güzel fiyonk yapın”
diyorlardı!
Eğer başörtüsünü çene altında fiyonk yaparak bağlarsanız başınızı örtmekte özgür olacaksınız, başka
bir şekilde bağlamaya kalkışırsanız yine üniversite kapılarında nöbet tutmaya devam edeceksiniz! dayatması
yapılmaktaydı.
Erbakan’ın sözleri nasıl ve niçin çarpıtılmaktaydı?
G erçekliği sadece görünür âlemden ibaret sayan modernizmin materyalist olduğu açıktı. Dünyayı
pozitif veriler doğrultusunda görebildiği kadar yorumlayan, gerisini de yok sayan bir zihniyetin sanat akımı
olarak realizmi; ve natüralizmi doğurmuş ve tutunmuş olması doğaldı. Bütün gerçek gördüğünden,
duyduğundan ibaret olan modernizm ahlak ve maneviyata yabancıydı.
Sözü literal değerden başka bütün anlamlarından soyutlayan bir anlayış vardı. İşte Erbakan Hoca’nın
sözlerine yüklenen çarpıtıcı anlamlar da bunun yansımasıydı.
Erbakan Hocanın Başbakanlığı sırasında başbakanlıkta kurmayları ile Susurluk olayı konusunda ciddi
adımlar atmak için toplanmışlardı. Bu arada toplantıya katılanlardan birisi, "Efendim siz bu konuya bu
kadar ciddiyetle eğilelim çözelim diyorsunuz ama muhalefet de şöyle şöyle diyor, buna ne dersiniz?"
diye sormuşlardı. Erbakan "Sen boş ver onları onlar fasa fiso, biz işimize bakalım" diye cevaplamıştı.
Cümle buydu ama kamuoyuna Erbakan'ın Susurluk olayı konusunda "fasa- fiso" dediği şeklinde yansıtılmıştı.
Erbakan'a atfedilen şu meşhur "Kanlı mı olacak kansız mı olacak" sözünün nerede nasıl
söylendiğine de bizzat şahid olanlardanım. Bu söz de medya tarafından "İktidarımız kanlı mı olacak kansız
mı olacak" biçiminde çarpıtılmıştı. Oysa gerçek şuydu: Erbakan başbakanken, Refah Partisi Meclis
Grubu'nda konuşuyorlardı. "Refah Partisi'ni iktidardan uzaklaştırma konusunda anlaştılar, ama bu iş
kanlı mı olacak kansız mı olacak onu tartışıyorlar" buyurmuşlardı.
Cümle buydu, ama kamuoyuna yansıtılan sadece "Kanlı mı olacak kansız mı" bölümü ve bu bölüme
yüklenen manaydı..." Yani Hoca’nın sözlerini kasıtlı olarak çarpıtılmaktaydı. Erbakan Hoca’nın "Rektörler
başörtülü kızlara selam duracaklar" sözünün anlamı ve amacı da bu şekilde saptırılmıştı. Eğer bir ülkede
demokrasi, din ve vicdan özgürlüğü varsa; bir genç kız, o ülkede dini inanç ve düşüncesinden dolayı
örtünüyorsa; bin bir meşakkatle kazandığı bir fakülteye ilim, irfan öğrenmeye gitmişse, o ülkenin bilim
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adamları da kendilerinden bilim öğrenmeye gelen bu genç kızı karşılarında görünce ne yapmalıdır?
Kimsenin kılık kıyafetine bakmadan, inançlara, hak ve özgürlüklere saygı duymalıdır. Hoca da tam bunu
vurgulamıştı. Şimdi uzun uzun "selam durmak"ın saygıdan doğduğunu da mı anlatalım? Kastedilen bu kadar
açık olmasına rağmen nasıl da saptırıldı ve çarpıtıldı? Samimiyetle ve seviyeli bir şekilde kendilerinden bilgi
öğrenmeye gelen sivil bir kişiye inancından, tercihinden dolayı saygı duymayan bu Bay profesörler, rektörler
ve dekanlar, 28 Şubat ve sonrasında asker postalı önünde selam durmakla kalmamışlar, hazır ola geçip
yaltaklanmışlardı.

Erbakan kırk yıl anlatmış, kıt zekalılar anlamamıştı!
Şimdi sizlere sunacağımız sözleri, Erbakan Hoca kırk yıl önce söylemişti. Milli kalkınmanın,
temel insan haklarının, önce ahlak ve maneviyatın gereğini anlatan bu satırlar kırk yıl değil, kırk asır
da geçse, asla önemini ve gerçeğini yitirmeyecek gerçeklerdi… Masonik odakların ve karanlık
medyanın yalanlarına ve kasıtlı yayınlarına aldanan bu Millet, Hoca’ya kulak tıkamanın, Onun haklı ve
hayırlı davasına uzak durmanın bedelini çok ağır ödemişti. İşte kırk yıldan fazla bir zaman öncesinde
ve çeşitli vasıtalarla anlatılan bu gerçekler, hala terü tazeydi, ve hala en isabetli teşhisler ve kurtuluş
reçetesiydi.
“İç barış ve huzurun temeli maneviyatçılıktır! Hak kuvvetten üstün tutulmalıdır!
Nazarımızda; haklı olan zayıf da olsa kuvvetli, haksız olan, kuvvetli de olsa zayıftır ve suçlu
muamelesi görecektir. Devlet-Millet kaynaşması esas prensibimizdir. “Hedefimiz her memleket
evladının kendi kendine düşündüğü zaman “benim ne güze devletim, ne güzel hükümetim var” diye
içinde hissetmelidir. Devlet-Millet kaynaşması için: devlet “memurları ve görevlilerinin millî ve
manevî değerlerimize bağlı bulunmaları, kalplerinde tahakküm değil, hizmet aşkının yerleşmiş olması
ve devletin vatandaşlarına müşfik, adil, koruyucu ve yol gösterici şekilde davranması gereklidir.
Solcu görüş cemiyeti esas alıp, ferdi feda ettiği için, liberal görüş ferdi esas alıp cemiyeti feda ettiği
için ve sömürücü olduğu için, devlet millet kaynaşmasını temin etmeleri mümkün değildir. DevletMillet kaynaşmasını sağlayabilecek tek görüş; Hakk'ın dağıtılması hususunda hiçbir renk dil, din, ırk
ve sınıf farkı gözetmeksizin, harp esnasında bile çiğnediği ekinin bedelini, sahibini bularak ödeyen
bir milletin evlatları olduğumuzu bilen, hakka riayetin milletimizi nasıl insanlığın efendisi yaptığını
idrak eden ve bu şuur içinde hareket eden görüş, Millî Görüştür.”68
Manevi kalkınma ihmal edilirse, başımız beladan kurtulamayacaktır!
Muhterem kardeşlerim; şimdi manevi kalkınma konusundaki hukuki esaslara geliyorum: Anayasanın
10. maddesi; “Devlet, Milletin fertlerinin manevi varlığını geliştirmekle mükelleftir” diyor. Anayasanın. 11.
maddesi “Millet fertlerinin, her birisi kendi manevi varlıklarını geliştirme hakkına sahiptir” diyor. Anayasa
maddeleri, Anayasanın 10’dan fazla maddesinde genel ahlakın muhafazası tabiri geçiyor. Anayasa ahlakçı
ve maneviyatçı bir temele dayanır. Ahlâkçı, maneviyatçı bir Anayasanın geçerli olduğu bir ülkede
“Materyalizm” yürütülemez. Maddecilik, inkârcılık yürütülemez. Anayasa devlete bir vazife veriyor, milletin
manevi varlığını geliştirmekle mükellefsin diyor. Devlete görev olarak veriyor. Materyalist bir anayasa bir
devlete ne böyle bir görev verebilir, ne de bir anayasa devlete bu görevi vermişken, devlet materyalist
maddeci bir maarifle yürüyebilir. Yakın vakte kadar maarif anayasaya aykırı olarak maddeciliğe sapmıştır.
Avrupa insan hakları beyannamesinin 4. maddesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinin yine ilgili
maddesi “Devletler; milletin evlatlarını, fertlerini okuturken bu evlatları babalarının inançları ve mezhepleri
üzerine okutmaya mecburdur” diyor. İnsan hakları beyannamesi devlete bu görevi yüklüyor. Yani, benim
evlâdım var. Kendim gidip mektep kuramam, devlet bir mektep açıp, benim evladımı alıp okuturken benim
inancıma aykırı bir inancı çocuğuma aşılamak hakkına sahip değildir. Devletin vazifesi babasının inancı
neyse, evladını da o inanç üzerine yetiştirmektir. Bu milletin inançlı evlâtlarını alıp da, onların, inançlarının
kökünü kazımak isteyen bir zihniyet insan haklarına da uymaz, Anayasaya da uymaz. Onun için hukuki
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esasları tespitte zaruret gördüm ve konuşmamızın arasında size bunu ifade ediyorum. Hal böyleyken
bugünkü maarifin hali nedir? Bugünkü maarif bu milletin evlatlarının inançlarını muhafazaya; babasının
inancı üzerine yetiştirme görevini ifa ediyor mu? Şimdi asıl mühim noktaya geldik, efendim ne istiyorsunuz
bugünkü maariften? Bu kadar mektep var. Kitapları da biz basıyoruz, hocaları da var?! Bugünkü maariften
ne istiyoruz biliyor musunuz? Niye senin 15 sene okuttuğun çocuk eşkıya oluyor? Bunun hesabını istiyoruz.
Bu nasıl bir eğitimdir ki, öğrencileri anarşist, vatan haini, hırsız ve ahlaksız yapıyor? Bombalar, dinamitler
sokaklarda, çarşılarda patlıyor. 15 sene bu maarifte okuyup üniversiteye geçen çocuklar patlatıyor. Ne
veriyorsun sen bu çocuklara da; senin eline biz bunu teslim ettiğimiz zaman 15 sene sonra bunlardan hayır
çıkmaz oluyor. Hadise budur. Bunun muhasebesini yapmak istiyoruz.”
İşte örnekler: “Niçin manevi kalkınmamızı yapacağız? Bu memleketin insanları fabrikalar içerisinde
hangi makinenin arasına bir parça sokayım da bu makineyi kırayım diye düşünen insan olmaması, daha
fazla istihsal yapmayı ibadet sayar, bir insan olması için. Hatırlayın Ali ağa rafinerisinde yapılan kanunsuz
grev, bir günde 300 milyon liralık zarara sebep olmuştur. Benzin imal ediliyor orada; benzin imal edilen
fabrikalar durdurulurken bile içine hava konmuyor. Azotla dolduruluyor ki infilak olmasın. Bunu çok iyi bilen
birçok ustabaşları fabrikayı durdururken azotla doldurmak yerine hava ile doldurmaktan çekinmemişlerdir.
İnfilak meydana gelmesi karşısında vicdanlarında en ufak bir sızlama hissetmemişlerdir. Bu fabrikanın tam
kapasiteye çıkması iki aydan önce mümkün değildir. Onun için, 100 bin ton benzin istihsali kaybettik. Bunu
döviz karşılığında dışardan ithal ediyoruz. Yüz milyonlarca dolar sadece bir günlük sabotaj yüzünden
uğradığımız zarardır. Diğer yandan İzmit civarındaki bir fabrikada işçilerin kendileri, bizzat kaynak
makinesiyle fabrikanın imalat yapan kısmını tahrip etmişlerdir. Aziz Kardeşlerim bu vahşet tabloları bizi
uyandırmalıdır. Fabrika yapmak marifet değil o fabrikaların içerisinde ibadet aşkıyla çalışmak marifettir. Onun
için, manevi kalkınma maddi kalkınmadan çok daha önemlidir.
Size bir şey duyurmak isterim. Dört sene önce ahlak ve maneviyat bayrağını açtığımız zaman bizzat
üniversiteden, profesör arkadaşlarımız gelmiş, bize demişlerdir ki “Bu maneviyat dediğiniz şeyler karın
doyurmaz bunların üzerinde fazla durmayın. “Aynı profesör arkadaşlarım bir süre sonra tekrar gelmişler ve
aynen şu sözü söylemişlerdir. “Biz vaktiyle size bunu söyledik ama; şimdi mektebe gidip ders veremiyoruz.
Ne olursunuz Allah aşkına; şu çocuklarımızı ilk, orta, liselerde dinine bağlı maneviyatlı çocuklar olarak
yetiştirin Hoca nedir, vatan millet nedir, tanısınlar. Hangi sıranın arkasından bomba patlayacak, dinamit
patlayacak bilemiyoruz. Can emniyetine kavuşmak istiyoruz.” Fabrika sahibi arkadaşlarımız ise o zaman
söylediklerinize güldüler. Şimdi gelip yalvarıyorlar.69
Batı manevi boşluk içinde bocalamaktadır!
Biz Avrupalıların içine düştüğü hataya düşmek istemiyoruz. Onlar fabrika yaptılar, fakat huzur içinde
değiller. Çünkü manevi kalkınmalarını yapmadılar. Bu gün Amerika’da 3 Tıbbiye talebesinden biri afyonkeş.
Gelmiş, bize siz afyon ekmeyin diyor kendisi çocuklarına sahip olacağına, onların haline düşmemek için
manevi kalkınmayı her şeyin üzerinde tutmaya mecburuz. Ağır sanayi güzel, büyük sanayi güzel, milli harp
sanayi güzel şey fakat en önde yürüyen bayrağımız önce ahlak ve maneviyat bayrağı olması lazım gelir.
Manevi kalkınma hepsinden güzel şeydir. Fabrikada çalışsan ayda 10 bin lira maaş alsan evine geldiğin
zaman senin komşun, senin hanımına, kızına kötü gözle bakan olursa saadet bulamazsın. İşte davanın özü,
ne olacakta herkes birbirini sevecek. Senin komşunu, senin hanımına, kızına kendi bacısı gibi bakan iyi kalpli
insan olacak, asıl mesele buradadır. Onun için önce ahlak ve maneviyat bayrağını niçin açtığımızı şimdi
milletimiz daha açık bir şekilde görüyor. Bunları ilk önce orta yere koyduğumuz zaman, bunlar herkesi zorla
camiye götürecek, herkese zorla sakal bıraktıracak, herkese zorla peçe taktıracak. Bu fikirler başlangıçta
herkese böyle tanıtılmaya kalkışıldı. Ama bunları söyleyen profesör arkadaşlarımız şimdi geliyor bizden rica
ediyor ne olursunuz, şu yavrularımızı ilkokulda ortaokulda, lisede dinine imanına, vatanına milletine bağlı
çocuklar olarak yetiştirin de üniversitede huzur olsun diyor Fabrika sahibi arkadaşlarımız geliyor, ne
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olursunuz, bu işçilerimize maneviyat dersi verin, din dersi ahlak dersi verin de fabrikanın içersinde huzurlu
çalışalım diyor.

Devletle millet, okulla cami barışmalıdır!
Aziz kardeşlerim millet meclisinde bir kanun teklifimiz var. İmam Hatip mezunu evlatlarımızın
ilkokullarda din ve ahlak dersi hocası olsun istiyoruz. Bu konunun ehemmiyeti büyüktür. Balıkesir'in bir
köyünde imamlık yapan, öğlen namazım camide imam olarak kıldıran kardeşimiz, okula girsin ve oradaki
evlatlarımıza din ve ahlak dersleri öğretsin. Caminin imamıyla, mektebin hocasını birleştirdiğimiz gün biz ne
oluruz biliyor musunuz? 1000 yıllık tarihimizdeki gibi gene bir çelik bilek oluruz. Kimse bizim bileğimizi
bükemez. Balıkesirli kardeşlerim ilkokullarda 5 milyon yavrumuz var, ortaokul ve liselerde 3,5 milyon
evladımız okuyor, üniversitelerde 250.000 gencimiz okuyor. Bu 9 milyonluk büyük kütle yarın için yetişiyor.
Bu evlatlarımıza sahip olmaya mecburuz. Bundan dolayıdır ki ilk görevimiz bütün mekteplere ahlak derslerini
koymak oldu. Bu dersleri ehil hocaların okutması için yeni adımlar attık. Bu sene ortaokulların son sınıfına
liselerin son sınıfına da bu dersleri koyduk. Gelecek sene bunları ikişer saate çıkartacağız. İnşallah
önümüzdeki sene bu dersleri çok daha hakikisine yaklaştıracağız. Biz bu derslere çocuklarımıza hakiki ahlak
öğretilsin istiyoruz. Bu günkü öğretimde çocuklarımıza akıl, dikkat, zeka konuları inanç ve maneviyattan uzak
psikoloji diye okutuluyor. Mektepten çıktıktan sonrada akıllı, dikkatli ve zeki bir banka soyguncusu olup
çıkıyor.”
“Milli görüş davası, aslında şekle ve etikete bağlı bir dava değildir. Kalbinde aynı inancı taşıyan,
aynı milli ve insani hedefler için yaşayan herkesin, aynı haklara ve sorumluluklara sahip olduğu ve
aynı aşkta çalışmak zorunda olduğu bir davadır”70 Bizim parolamız: “Artık eskileri bırak, eskimeyen
yeniye bak!” olacaktır.71

Milli Görüş’le Yeni Bir Dönem Başlıyor!
“Maalesef son bir asrın ilk yarısında Müslüman ülkelerin büyük kısmı, temel insan haklarına ve
evrensel hak kurallarına aykırı olarak, yabancıların işgal ve istilası altında alındı. Fakat çok şükür ki
son elli yıl zarfında, Müslüman ülkeler yaptıkları milli mücadelelerle, bu haksız istilalardan kurtarıldı.
Şanlı Türk İstiklal Savaşı bu yeni devrin öncüsü ve başlangıcıydı.” Ama dış güçler ve işbirlikçiler bu
sefer manevi tahribata ve kültür istilasına girişerek, içten yozlaştırma ve yıkma sürecini
hızlandırmıştı.

“Mukaddes Kudüs ve Filistin şehri, bir İslam diyarıdır. İnşallah en kısa zamanda
kurtarılarak yeniden Müslümanların malı olacaktır.”
“Ortadoğu’da, devamlı barışın korunmasında ilk adım olarak, önce İsrail’in işgal ettiği bütün
topraklardan çekilmesini kesin şart olarak görüyoruz.” “Bugün yeryüzünde, Filistinlilerden başka,
Eritre’de, Keşmir’de, Filipin’lerde, Batı Trakya Bölgesinde ve Doğu Türkistan Ülkesinde ve Dünyanın
daha pek çok yerlerinde, Müslümanlara yapılan zulüm, baskı ve işgalleri kınıyoruz. Bu ülkelerdeki
Müslümanların her türlü haklarına ve en kısa zamanda kavuşmalarını istiyoruz.”72

Ahlaki ve Ailevi Değerler Zayıfladıkça, Suçlar Artmaktadır’
Materyalist zihniyetli Hükümetlerde ve AKP Sürecinde, manevi ve psikolojik temelleri
yıkılan, sosyal ve ekonomik yönden de mahrum bırakılan insanlar, suç makinesi haline geliyordu.
Ülkemiz açık hava cezaevine çevriliyor ve suç patlaması yaşanıyordu. C ezaevlerinde şu anda 100
binlerce kişinin bulunduğu milletten gizleniyordu.
Bu sayı 1991 yılında 27 bin kadardı. 1999 yılında 67 bine çıktı.
2007’de 77 bine fırladı, AKP’nin 15 yıllık iktidarı sonucu 200 bine dayandı, üstelik cezaevlerinde
bulunanların 6 bini çocuk, 7 bini de kadındı.
Adalet Bakanlığı ise suç işleyenleri artık koyacak yer bulamadığı için yeni cezaevlerinin yapımını
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hızlandırmıştı. İnsanlar cezaevlerinde üst üste bulundukları ve ayda yaklaşık 3 bin kişi suç işlediği için,
cezaevlerinin sayısı hızla artırılmaktaydı. Oysa sormamız ve cevabını bulmamız gereken soru şuydu: “Bu
kadar insan neden suç işliyor ve niçin ayda 3 bin kişi cezaevlerine girmek zorunda kalıyordu?”
Aç mı, açıkta mı kalıyorlardı? Evlerini geçindirebiliyorlar mı, çocuklarını okutabiliyor, şerefli bir hayat
sürebilecek asgari imkanları bulabiliyorlar mıydı? Suç işleyen insanlarla ilgili araştırma yapılmakta mıydı?
En çok hangi suçlar işleniyor ve kim işliyor sorularına cevap aranmakta mıydı?
Bu araştırmayı yaptıktan sonra bir şey daha yapılmalı; sonuçları Başbakanın ve diğer yöneticilerin
önüne konulmalıydı. İnsanlar eğer karnını doyurmak için suç işliyorsa, ekonominin gidişatı yeniden ele
alınmalı kâğıt üzerinde gözüken iyileşmelerin halka bir türlü yansımadığı gerçeği kabul edilerek yeni
çözümler bulunmalıydı. Cezaevleri çeteler, suç örgütleri ve organize şebekelerden geçilmiyorsa, siyasetin
toplumla ilişkisi yeniden sorgulanmalı, bu çetelerin içinde niçin bürokrat, güvenlik görevlisi ve
siyasetçilerin yer aldığı sorusuna cevap aranmalıydı.
İhaleye fesat karıştıran, devlet malına el uzatan, yetim hakkı yiyen insanların sayısında patlama
yaşanmışsa, bu devletin rant dağıtan devasa bir mekanizma haline geldiğinin ispatıydı. Ayrıca devletin
kaynaklarını çarçur eden, peşkeş çeken yapının ve zihniyetin acilen değişmesi gerektiğinin uyarısıydı
tespitleri haklıydı, ama AKP iktidarı bunları duymamaktaydı.

AİHM’nin Başörtüsü Yasağı ve Türkiye’de Çoğunluğun Sorunları
Bebek katili PKK’lıların, ayrılıkçı unsurların, fesatçı azınlıkların, komünist ve anarşist takımının,
lezbiyen ve gayların, Kıbrıslı Rumların ve tüm Türk ve İslam düşmanı fırsatçıların, Türkiye aleyhine,
her türlü başvurularını haklı gören ve ülkemizi mahkûm eden AİHM (Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi), işten atılan iki başörtüsü mağduru hanım öğretmenin başvurusunu geri çevirdi ve
aleyhine karar verdi. Avrupa birliği ve AİHM, sadece Milli Görüş partileri, Erbakan’ın mağduriyeti ve
başörtüsü meselesinde, Türkiye’deki hukuk sistemini ve yerleşik düzeni haklı görmekteydi. Yani
Başörtüsüne ve İslami ölçülere; bu Haçlı merkezlerle, bizim solcu, sağcı ve ulusalcı tüm yerli
marazlıların yaklaşımı örtüşmekteydi. Başörtüsü, hangi rejim için tehlikeli görülmekteydi? Ve bu
sözde sağcı solcu ve ulusalcı geçinenlerin, ara sıra AB’ye atıp tutmaları da tamamen göstermelikti ve
sahteydi. Çünkü kendileri de, AB’leri de, İslam’a ve Müslüman halkımıza karşı aynı görüşte ve aynı
çizgideydi. Kısaca başörtüsüne ve İslami husus ve hassasiyetlere karşı Türk özüyle değil, gavur
gözüyle bakılıp hareket edilmekteydi!..
Dış güçlerin ve işbirlikçilerin sahip çıktıkları ve başörtüsünü bir başkaldırı saydıkları bu rejim
ise; Müslüman Türk’ün düzeni değildi!.. Atatürk’ün sistemi ve eseri değildi! Sadece “Demokratik ve
laik” kılıflı, aslında despotik ve İslamifobik bir rejimdi. Bazı ulusalcıların: “Mustafa Kemal’den sonra
Atatürkçülük dejenere edilmiş ve karşı devrimlerle rayları ve rotası değiştirilmiştir” şeklindeki haklı
tespitlerine rağmen, hala mevcut dengesiz düzene sahip çıkmaları ise tam bir çelişkiydi…

Ve hele Yüksek Mahkeme’nin başörtüsü düzenlemesini iptal etmesi üzerine, Recep T.
Erdoğan’ın Meclis Grubunda: “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Milli iradenin temsil ve
tecelli makamı ise Yüce Meclistir. Egemenliğin millet adına ve Meclis dışında hiçbir kişiye, kesime ve
merciye devredilmesi söz konusu değildir!” şeklinde horozlandığını izlerken düşündük; “Peki, AB

hevesiyle egemenliğimizi Brüksel’e devretme densizliğiniz ve BOP eşbaşkanı olarak
Siyonist hizmetçiliğiniz ne anlama gelmekteydi?"

Din bir bütündür ve Allah yapısıdır!
müdahale edenler sapkındır!

Kendisini Tanrı yerine koyup İslam’a

Dinin bir kısım hükümlerinin yerine getiriliyor olması, ya da: yerine getiriliyor olmasına izin veriliyor
olması, dinin tümüyle yaşanabildiği anlamını taşımazdı. Dinin birtakım hükümlerine itiraz edilmesi ve karşı
çıkılması “İyi ya biz dinin bazı hükümlerine de uyuyoruz” denilerek mazur sayılmazdı. Hiç kimseye;
“şunlara inanacaksın, şunlara inanmayacaksın… Şu kısmını yapacaksın, bu kısmını bırakacaksın!”
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diye dayatılamazdı. İnançlara sınır koyulamaz ve İslami hayat tarzına müdahaleye kalkışılamazdı. Şayet
temel insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına aykırı biçimde müdahale ediliyorsa, bu da zorbalık ve
barbarlıktır ki, elbette belasını bulacaklardı.
O dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın yurt dışında yaptığı bir konuşmada istismar amacıyla ve
sığınmacı bir tavırla ifade ettiği “Türkiye’de Müslümanların dini özgürlüklerini kullanmakta sorunları
olduğu” gerçeği üzerine Süleyman Demirel’in verdiği tepki itikadi açıdan sakıncalıydı ve sapkınlıktı.
Süleyman Demirel camilerin beş vakit açık olduğunu, günde beş kere ezan okunduğunu, 85 bin imamın
maaşını devletin ödediğini ve insanların Hacca gittiğini, televizyonlarda mevlüt okunduğunu hatırlatıp
sormuşlardı:
“Öyleyse geriye ne kalıyordu? Ve sorduğu bu sorunun cevabını yine bizzat kendi veriyordu: “Geriye
bir tek şeriat kalıyordu. Zaten biz de ona itiraz ediyor, ona karşı çıkıyoruz!” deyip çıkmıştı.
Herhalde birilerinin -öncelikle de Demirel’i “Nurlu Süleyman” diye Müslüman Türk insanına tanıtan
kesimlerin- şeriatın ne demek olduğu konusunda kendisini bilgilendirmeleri ve cehaletini gidermeleri lazımdı,
ama Milli Görüş’cüler dışında kimse buna yanaşmamıştı. Şimdi Milli Görüş kaçkını AKP kurmayları da
üstatları Mason Süleyman Demirel’i övüp göklere çıkarmaktaydı.”73 Yani tam bir münafık ve gizli inkârcılık
devri başlatılmıştı. Böylece sağcı Demirel’le solcuların ve ulusalcıların ve AKP’li sahte dindarların aynı kafa
yapısına sahip oldukları ortaya çıkmıştı.

Artık açıklıkla ve inançla ilan ediyoruz:
Her yönüyle milli ve yerli düzen, adil ve asil bir dönem mutlaka lazımdır; kurulması yakındır ve
kaçınılmazdır. Hiçbir güç buna engel olamaz, olamayacaktır. Bu milli ve adil düzen, “doğru”ları esas alarak
“yanlış”lardan sakınarak hazırlanacaktır. Peki, doğru ve yanlış nasıl saptanacaktır?
1- Aklıselim (şeytani ve şehevi istekler değil)
2- Müspet ilim (ispatlanamayan faraziye ve nazariyeler değil)
3- Tarihi birikim ve deneyim
4- Toplumsal vicdani kanaat ve tatmin (mahşeri vicdan)
5- İlahi din… İşte bu beş temel ve genel ölçü esas alınarak, bunların ittifakla: hayırlı, yararlı, güzel, iyi
ve haklı bulduğu şeyler “doğru” sayılacak ve uyulacak, ama bu beş evrensel ölçünün yine ittifakla: zararlı,
haksız, ahlaksız, çirkin ve kötü bulduğu şeyler ise “yanlış” kabul edilip ayıklanacaktır. Böylece farklı kültür ve
kökenden, ayrı din ve mezheplerden bütün insanların birlikte ve barış içerisinde yaşayacakları Türkiye
merkezli yeni bir mutlu medeniyet dönemi başlayacaktır. Zerre kadar, aklı, vicdanı, insaf ve izanı olan,
şeytani saplantı ve sapıklıklardan uzak bulunan hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bu kesin ve keskin ölçülere
göre hazırlanan bir düzeni öcü gibi göstermeye çalışanlar; ya kiralık ajandır veya akıl ve vicdan fukarası,
uşak ruhlu bir figürandır. Evet böylesine milli, ilmi ve insani bir düzen mutlaka ve pek yakında kurulacaktır.
Halkımız inandığı ve arzuladığı için kurulacaktır. İnsan haklarımız ve çağdaş ihtiyaçlarımız için
kurulacaktır. Atatürk’ün vasiyeti ve hedefi olan “Tam bağımsızlık ve Nizam-ı Alem” hatırı için kurulacaktır.
Milli ahlak ve anlayışımız, tarihi ve tabii sorumluluklarımız aşkına kurulacaktır… Ve müjdeler olsun, bunun
ilmi, siyasi, iktisadi ve ahlaki bütün teorileri; ilkesel, bölgesel ve evrensel boyutlu projeleri; Teknolojik,
psikolojik ve askeri gereksinimleri, hepsi hazırdır.

Babacan’ın boşboğazlığından ve AKP’nin AB yalakalığından tiksiniyoruz!
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar
değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor" diyerek, Türkiye’yi Avrupa
Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyelerine şikâyet etmişti. Babacan: "Orta Doğu, Kafkaslar ve
Balkanlar gibi dış politika konularını yakından takip eden kişiler olarak bunu en iyi siz bilirsiniz.
Türkiye, henüz aday ülke olarak AB'ye (dış politikada) çok büyük katkı yapıyor. Üye olduğunda
AB'nin stratejik derinliğini arttıracaktır" diye yağ çekerek dini özgürlüklerle ilgili bir soruya
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"Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili
sorunlar yaşıyor. Türkiye'de son dönemde laiklik eksenli bir tartışma yaşanıyor. Bizim laiklik
tanımımız çok açık: Din ve devlet işlerinin açık şekilde birbirinden ayrılması. Devletin de bireylerin
dininin gereğini yerine getirmesine müdahale etmemesi. Burada farklı inançtakiler de dinsizler de bu
özgürlük ortamından faydalanabilmeliler" şeklinde cevap vermişti.”74
Oysa bu millet AKP’ye %50’ye yakın oyu, bu tür baskı ve haksızlıkları önlesinler diye vermişti.
Yoksa gidip de, İslam ve insanlık düşmanı AB kapılarında Haçlı gâvurlarına şikayet edip sızlansınlar
diye iktidara getirilmemişti. Dışişleri Bakanı Babacan’ın ve AKP iktidarsızının yaptığı; “Ey Avrupa
Birliği! Biz sizin eyaletiniz ve sömürge valiniz olmak peşindeyiz... Başörtüsü gibi bazı sıkıntıları
aşmamıza ve Müslüman halkımıza geçici ve göstermelik haklar sağlamamıza yardım ederseniz, size
çok daha rahat hizmet verebiliriz” anlamında bir acizlik ve becerisizlik ifadesiydi... Hatta kölelik ve
teslimiyetçilik işaretiydi. Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Güven Dinçer’in dediği gibi:
“Eskiden azınlıklar bizi dışarıya şikâyet ederdi, şimdi devleti yönetenler Türkiye’yi gammazlıyorlardı!”
Dış politikamız, ABD ve AB'nin menfaatlerine göre şekilleniyordu.
Türkiye AB'nin sömürgesi haline getirilmek isteniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son
yüzyılında oynanan oyunlar bugün de aynen oynanıyordu. Dış politikamız bizim menfaatlerimize göre
değil, ABD ve AB'nin menfaatlerine göre düzenlenmek isteniyor; gümrükler kaldırılıyor, limanlar
yabancılara satılıyor, Türkiye'nin kapıları yolgeçen hanına dönüyor, Tekel yok ediliyor, Tekel'in
fabrikaları yabancılara satılıyordu. Lozan'la kovduğumuz reji idaresi yabancı şirketler eliyle geri
geliyordu. Petkim satılıyor, Demir-Çelik'in ne olacağı bilinmiyor, Petrol üzerinde devletin kontrolü
kaldırılıyordu. Türk sanayisinin en önemli tesisleri İstanbul Borsası yoluyla yabancıların kontrolüne
giriyordu. Türkiye'nin serveti dışarı akıyor, satılan şirketlerin parası dışarı kaçırılıyordu. İstiklal
harbinin kazanılmasında büyük ve çok önemli rolü olan iletişim sistemi o zaman telgraftı, şimdi Türk
Telekom yabancılara satılıyordu. Bankalarımız yabancılara satılıyor, Lozan'la kovduğumuz Düyun-u
Umumiye İdaresi ve Galata Bankerliği, IMF ve yabancı bankalarla geri geliyordu. Bunu kolaylaştırmak
için de Merkez Bankası İstanbul'a götürülüyordu. Ayrıca basın ve radyo-televizyonun büyük
çoğunluğu artık Türk halkının sesi olmaktan çıkıyordu!"
Batı'nın ele geçiremediği sadece ordumuz kalmıştı, O da dejenerasyona tabi tutulmuştu.
Şimdi Batı tarafından yok edilmedik ve ele geçirilmedik iki tane kurum kalıyordu. Biri, Ordumuzdur,
diğeri yargı kurumuydu. Sıranın adalete geldiği anlaşılıyor, Batıya bağımlılık, hukuk ve adalet yoluyla
getirilmek isteniyordu. Türk halkından gizli tutulan bir takım hukuk reformları ve projeleri, bizden olmayan
insanlar eliyle Batılı patronlara açıklanıyordu. Kim olduğunu bildiğimiz bu karanlık çevreler bizi kendi
arzularına göre düzenlemek istiyordu.”
Kapitülasyonlar yeniden getirilmek isteniyordu!
Bize dayatılma istenen, aslında, kapitülasyonların üstü örtülü olarak yeniden bize kabul ettirilmesiydi.
Kapitülasyonların temelinde hukuki bağımlılık gerekliydi. AB ve ABD ile olan eşit olmayan ilişkiler, ülkenin
onurunu ve bağımsızlığını kaybetmesi demekti. İlk defa anayasa ile ilgili olarak dışarıdan müdahale, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı’nı rahatsız etme derecesinde ve AKP döneminde gerçekleşmişti.
Türkiye’de Müslümanların durumu!
Ali Babacan’ın ve AKP kadrolarının tiyniyeti de, kötü niyeti de zaten biliniyordu. Ancak istismar
edilen bu sözler içindeki doğrular üzerinde niye hiç durulmuyordu. Resmi rakamlara göre ancak %1’i
bulan azınlıkların hakları Batıda sürekli tartışılıyor, hatta tarihte kalmış sıkıntılar kaşınıyordu da,
%99’u oluşturan ve kurtuluş savaşını yapıp Cumhuriyeti kuran Müslüman çoğunluğun gasp edilen
haklarını niye kimse dert edinmiyordu? İnandıkları ve bağlandıkları Kur’ani kuralları konuşmanın ve
savunmanın suç sayıldığı, inancı gereği başörtüsü takmanın okulda ve kamuda yasaklandığı, İmam
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Hatip mezunlarına zulüm edilip puanların kırıldığı ve birçok okula alınmadığı, on beş yaşından önce
Kur’an kurslarında çocuklarımızın okuyamadığı ve hiç alakası olmadığı halde bu baskıcı ve çağdışı
uygulamaların “Atatürkçülük” diyerek dayatıldığı bir Masonik rejimin masumu ve mağduru olan
Müslüman halkımızın haysiyet ve hürriyetleri niye yok sayılıyordu?
“Çoğunluğun problemleri” niye göz ardı ediliyordu?
Türkiye’de nüfusun %99’unun Müslüman, %1’inin de gayrimüslim olduğu tespitinden hareketle ortaya
konulan pek çok tez, tahlil, problem sıralanıyordu. Türkiye’nin uluslararası angajmanlarını ve Türkiye
merkezli “emperyal hedefler”i bulunduğu bilinen ülkeleri arkasına alarak hareket eden azınlıkların taleplerini
konuşurken çoğu zaman atladığımız bir gerçek vardı: Türkiye’deki çoğunluğun problemleri göz ardı
ediliyordu. Şurası açık ki Türkiye’de azınlıklarla ilgili olarak dile getirilen problemler de, dış politikada ve dış
ilişkilerde yaşanan problemler de temelde bu ülkedeki çoğunluğun merkezinde bulunduğu problemlerden
kaynaklanıyordu. Bu ülkede camilerin açıklığını, dinî bayram ve kandillerin kutlandığını, oruç ve hac
ibaretlerinin problemsiz yapıldığını söyleyerek “Müslümanların problemi yok” demekten daha ayartıcı ve
saptırıcı bir tavır yoktu.
Şunu bir temel tespit olarak ortaya koyalım: Müslümanların karşı karşıya bulunduğu problemlerin,
birtakım temel ibadetlerin formel olarak yerine getirilebildiği tespiti üzerinden konuşulması toplumu
avutmayı amaçlıyordu.
Bu ülkenin çoğunluğunu teşkil eden Müslümanların inanç ve değerlerinin baskı altında olmadığını
söyleyenler, İslam’ın hiçbir ilkesinden ve İslamî hiçbir hükümden rahatsızlık duymadıklarını söyleyebiliyor
mu? Bu sorunun cevabının olumsuz olduğu açık. O halde ikinci soruyu soralım: “Rahatsızlık sebebi” söz
konusu ilke ve hükümlerle açık veya örtülü mücadele edilmediğini söylemek mümkün müdür? Bu ülkede
İslamî inanç ve değerlerden rahatsızlık duyulmadığını, bu rahatsızlığın her ortamda, her seviyede ve her
tarzda açığa vurulmadığını, hatta bununla mücadele etmek için her imkânın kullanılmadığını söyleyebilmek
için, çözümü ya demagoji ya da sağırlar diyalogu yapmakta görüyor olmak gerekir. Prof. Şerif Mardin’in
“mahalle baskısı” tespitinden hareketle az şey mi söylendi bu bağlamda? Az mı hakaret yapıldı %99
çoğunluğa.
Bütün bunların ötesinde bir gerçek var ki, görmezden gelindikçe bu ülkenin geleceğini tehdit etmeye –
üstelik büyüyerek– devam ediyordu: İnsanımızı kamplara bölen ve bir kesimi yok sayan bu anlayış sebebiyle
kimliğimiz, millet bilincimiz ve varlık değerlerimiz zedeleniyordu. Bir ülke için bundan daha büyük bir tehlike
yoktu!

Ilımlı İslamcı münafıkları uyarıyoruz!
Bütün bunlar yetmezmiş gibi, “Ilımlı İslam” safsatasını ve tezgâhını ülkemizdeki bazı fırsatçı ve
fesatçı azınlıkları kışkırtan dış mihraklar hazırlamıyor muydu? ABD’nin meşhur Newsweek dergisi:
Ankara’da yeni bir İslâm türetiliyor, ılımlı/light bir İslâm...” diye duyurmuştu. Böyle bir İslâm, dergiye
göre Bin Ladin’in anladığı ve anlattığı İslâm’a karşı hazırlanıp çıkartılıyormuş.
Şimdi soruyorum: Bu yeni İslâm’ı Müslümanlar mı ihtiyaç duymuş?.. Hayır, ABD ve İsrail
sipariş buyurmuş… Ankara’da heyetler harıl harıl çalışıyormuş. Hadisler ayıklanıyormuş... Bu çağda,
Peygamber devrinde olmayan şeyler bulunuyormuş, yeni İslâm’da değişen şartlar göz önüne
alınıyormuş…

Velhasıl,

ABD

Evangelistleri,

Yahudi

Siyonistleri

Fetullah

Gülen

üzerinden

emperyalizmle ılımlı ve uyumlu bir din oluşturuyormuş...
Yakın tarihimizde ve İnönü CHP’siyle bu memlekette cami kürsüsüne başı açık fraklı bir imam
çıkartıp hutbe okutmamışlar mıydı? Camilerin mihrabına piyano koyup, müzik eşliğinde Protestan
âyini yapmayı planlayanlar çıkmamış mıydı? Bir gece, yatsı ezanıyla, Park Palas’taki orkestrayı
sekteye uğrattığı için Ayazpaşa’daki caminin minaresini Belediye temizlik işçilerine sabaha kadar
yıktırtmamışlar mıydı?

Eskiden bu işleri dine muhalif ve düşman olanlar yapıyordu ve Müslüman halk bunları
tanıyordu. Bugün ise sözde dindar geçinen AKP iktidarı eliyle daha büyük tahribatlar
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işleniyor, ama toplum uyutuluyordu.
Bir zamanlar Hindistan’da Ekber Şah adında dinsiz ve mürted bir hükümdar vardı. İslâmlığı,
Hıristiyanlığı, Hinduizmi birbirine karıştırıp yeni bir din uyarlamıştı. Selamı yasaklatmıştı, onun yerine herkesi
“Allah Ekber” demeye mecbur bırakmıştı. Camilerin yerine “İbadethaneler” açtırmıştı. Gerçek ulema ve
şeyhler, bu mürted (dinden çıkmış) hükümdarın emirlerine ve dinine uymamıştı. Onlara çeşitli zulümler
yapılmıştı. Müceddid-i elf-i sani İmamı Rabbanî Hazretleri hapse atılmıştı. Bir takım kötü âlimler mürted
Ekber Şah’a arka çıkmışlar, yeni dinini hak din olarak göstermeye çalışmışlardı. Şimdi AKP’nin fetvacıları ve
Fetullahcıları da aynı takımdı.
Vaktiyle Hindistan’da Gulam Ahmed Kadiyanî adında sahte bir peygamber çıkmış, sömürgeci
İngilizleri memnun etmek için İslâm’dan cihad farizasını kaldırdığını açıklamıştı. Şimdi; “Ilımlı İslam”
diye Müslümanları emperyalizme uyumlu uşak haline getirmeye; cihat ruhunu, adalet ve asalet
şuurunu körletmeye çalışan; hakimiyet arzusu yerine esaret ve teslimiyet onursuzluğunu aşılayan
Fetullah Gülen’ciler, AKP’ciler, AB’ciler, Kadiyani kafirinin çömezleri sayılmaz mıydı?

Belçika, Başörtüsüne Sahip mi Çıktı, Yoksa Layt (Yağı Alınmış)
İslam’a Resmiyet mi Kazandırdı?
O süreçte başörtülü Milletvekili Mahinur Özdemir Belçika Parlamentosunda yemin ederek görevine
başlamıştı! Başörtülü milletvekili "yemin etti" diye kıyamet de kopmamıştı. Her ne kadar bizim fanatik laikler
yıllar önce ülkemizde yaşanan başörtülü milletvekiline yemin ettirmeme dayatmasını Belçika'ya ihraç
edebilmek için canla başla çalıştılarsa da başarılı olamamışlardı!
Ne Belçika Başbakanı "Bu hanıma haddini bildirin" diye çığlıklar atmıştı, ne de Ecevit’in laiklik
şövalyeleri gibi başörtülü hanım milletvekili etrafında çember oluşturmuşlardı!
Başörtüsü takmayı onaylamadıkları halde, başörtülü bir milletvekiline hoşgörü ile yanaşmanın en güzel
örneğini ortaya koymuşlardı.
Yani Belçika'da laiklik elden çıkmamış ve sistem yıkılmamıştı! Farklı düşünce ve inanç yapısındaki
insanlar birbirlerine saygı duyma ve katlanmanın gereğini yapmışlardı.
Peki, bu güzel davranışı bizimkiler niye uzun zaman başaramamıştı? Niye olacak, fanatik laikler;
dayatmacı saplantıları yüzünden birbirimizi anlayışla karşılamanın gereğini yapamamışlardı. Bizimkiler,
başörtülü milletvekilini yemin ettirmeyip, genel kurul salonundan zorla çıkarttırarak, sözüm ona laikliği
korumuşlardı! Yemin ettirmediler de kime yaramışlardı? Başörtülü milletvekiliyle aynı düşünce ve inancı
paylaşan erkeklerin şansını daha çok arttırmış ve AKP’nin yolunu açmışlardı.” Yaklaşımı düz mantıkla ve

özgürlükler adına güzeldi ve yerindeydi.
Ama AKP yalakası Kanal 7, Yeni Şafak, Zaman, Vakit vesairenin bu olayı sahiplenmesi ve
başörtüsünü savunmaya geçmesi, tam bir sahtekârlık örneği idi. Yahu, AKP iktidarınız ve Recep T.
Erdoğan’ınız, TBMM’de geçmişte yaşanan olumsuzlukları hatırlatıp ağlama ve ağıt yakma konumunda
değil, bu haksızlığı ortadan kaldırma makamında kimselerdi. Belçika Parlamentosunun Mahinur
Özdemir’e karşı demokratik ve empatik tavrını alkışlayıp, başörtüsü mağdurlarının ağzına bal
çalacağınıza, milletin her türlü sayısal ve siyasal imkânı eline verdiği şu AKP’yi göreve ve gayrete
çağırmanız ve sorumluluklarını hatırlatmanız gerekmez miydi?
Bilindiği gibi: Brüksel parlamentosunun açılışında en genç milletvekili olarak kâtip üyelik yapan ve
yemin ederek görevine başlayan 26 yaşındaki Mahinur Özdemir, "Demokrasi sürecinin işleyişinden dolayı
buradayım" demişti. Bayan Özdemir’in: başörtülü olması nedeniyle yemin töreni öncesinde başlayan
tartışmaların, Valon Liberal Parti'nin (MR) federal Milletvekili Denis Ducarme'nin yaptığı başörtüsü karşıtı
açıklamalardan kaynaklandığını anlatarak, "Kendisi benim parlamentomda (Brüksel parlamentosunda)
olan birisi değildir. MR partisi muhalefete düşünce, bir şekilde hınçlarını almak istemektedir. Bize
saldırmak için başörtüsü konusunu gündeme getirmiştir. İçlerinde laik kafalı ve aşırı sağa yakın
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insanlar vardır, bana karşı harekete geçen de bu şekildedir. Bu kişi zamanında Papayı da
eleştirmiştir. Yarın da kalkar, belki Yahudileri eleştirir. Bu tür insanlarda saygı ve hoşgörü kalmamış"
sözleri dikkat çekiciydi.
Kendisinin Belçika Parlamentosunda kabul görüp alkışlanmasının sırrı, anti Siyonist tavırlarıyla
tanınan Denis Ducarme’yi suçlarken: “yarın çıkıp Yahudileri bile eleştirir” itirafında gizliydi.
Bunun anlamı: “Ben Siyonist ve emperyalist sömürü düzenine karşı çıkan değil, taş taşıyan
birisiyim!” demekti!
Evet, Siyonist gâvur, başörtüsünden, sakal cübbeden, namaz ve zikirden değil; bunların kaynaklandığı
İslami şuurdan rahatsız olmaktaydı. Bu şuur yoksa; yani bağımsızlık ruhu ve özgürlük onuru taşınmıyorsa,
Siyonist ve emperyalistin güdümüne razıysa; bu durumda başörtülülerden, sarıklı cübbelilerden, namaz ve
zikir ehlinden hiçbir rahatsızlık duymamakta, hatta sözde sahip çıkıp saygılı davranmaktaydı. Özetle ılımlı
İslamcılarla Siyonist kâfirlerin bir sorunu yaşanmamaktaydı.

Milli Görüş davasına ve Erbakan Hoca’ya duyulan kin ve korkunun asıl nedeni de; bu
bağımsızlık şuuruna, İslam ve insanlık onuruna bağlı bulunmalarıydı.
CHP son çarşaf açılımı ile dindarlarla arasındaki soğukluğu gidermek için imamlara da ayrı bir ilgi
göstermeye başlamıştı. Önce bir imamı belediye başkanı adayı olarak göstermiş ve emekli bir müftüyü üye
kaydederek, dindar kesim ile barış imzalamaya çalışmıştı. İnanın ki CHP'nin bu açılımlarını normalleşme
olarak görüp sahip çıkmıştık. Ama emekli müftü efendinin CHP'ye girerken yaptığı ve Saadet Partisi ile
Erbakan Hoca’yı hedef konuşması ise yine “Milli şuur ve antiemperyalist onur taşımayan İslami
açılımların, masonik merkezleri ürkütmediği” şeklinde okunmalıydı. Yoksa CHP’ye katılan müftü
bozuntusuna ne batmıştı ki, hiç yeri ve gereği yokken Erbakan’a sataşmıştı?
İyi ki bir Ecevit çıkmamıştı!
Türk asıllı Belçikalı Milletvekili Mahinur Özdemir, başörtüsü ile geldiği Meclis'te milletvekillerinin
alkışları arasında yeminini ederek görevine başlarken, en genç milletvekili olduğu için Meclis'in ilk günkü
oturumuna da Divan Kâtipliğini yapmıştı. Belçika Meclisi'ndeki demokratik görüntü, dönemin Başbakanı
Bülent Ecevit'in Merve Kavakçı'ya karşı vekilleri kışkırtıp, "Biri bu kadına haddini bildirsin" şeklindeki sözlerini
hatırlatanlar, şu gerçekleri atlamıştı: Aslında Bülent Ecevit’le Belçika’da başörtülü kızımızı Mecliste
alkışlayanlar, farklı değil aynı işi yapmışlardı. Çünkü siz eğer Yahudi Siyonizm’ine uyar ve emperyalist
zalimle uzlaşırsanız, ister başörtüsü takın, ister sarık cübbeyle dolaşın, bu onlara asla dokunmazdı.
Hatırlayınız, Hollandalı Bakanlar: “Hukuk sistemi, gerekirse İslamlaşmaya karşı silah olarak
kullanılmalı” hezeyanını savurmuş ve kinlerini kusmuşlardı.
Avrupa’nın İslamiyet’e ve Onun simgesi olan başörtüsüne bakışının asıl göstergesi,
Almanya’da hunharca katledilen Mısırlı Merve Hanım olayıdır. Almanya’da eczacılık yapan bu
başörtülü Müslüman genç hanım, kızıyla gittiği çocuk parkında kendisine: “İslamcı terörist,

şıllık…” diye hakaret edip sataşan Almandan şikâyetçi olmuş, mahkemede yargıçların yanlı
tavrından da cesaret alan suçlu Alman, üzerinde taşıdığı bıçakla gebe olan Merve’ye saldırıp
öldürmüş ve Alman polisi de, masum karısını korumaya çalışan Müslüman kocasını vurmuştu. Ve
aynen bizdeki gibi Siyonist Yahudi sermayesinin kontrolünde bulunan Alman basını, bu vahşeti
sadece 5. sayfalarında küçük puntolarla, basit bir olay gibi duyurmuş ve unutturmuştu.
Yani Avrupa’nın Ecevit’leri, başörtüsüne ve İslami düşünceye karşı, daha vahşi davranıyordu.
Bütün bunlardan sonra, hala: “İnsan halklarımızı koruyacak, bizi baskı ve zorbalıktan kurtaracak”
diye AB havariliği yapanlar, ya ahmaktır veya Avrupa kafalıdır, yani gâvurlaşmıştır!

Marazlı ve Milli Görüşe garazlı medyanın Numan Kurtulmuş aşkı da aynı nedenlere
dayanmaktaydı.
Aslında, Siyonist ve masonik merkezlerin bu sinsi tavrı, yani; “Irkçı emperyalizmin dünya hâkimiyetine
ve sömürü sistemine teslimiyet gösteren ve Erbakan gibi milli, ilmi ve insani projeler üretip gerçekleştirme
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gayesi gütmeyen, her çeşit İslami kesimle iyi ilişkiler geliştirme yaklaşımı”, SP Genel Başkanı olan Numan
Kurtulmuş’a karşı da kendini göstermektedir. Erbakan gerçeğine ve onun tarihi ve talihli girişimlerine ilgisiz
kalan, hatta çarpıtıp aleyhinde kampanyalar başlatan şu masonik ve münafık medya, şimdi Numan
Kurtulmuş’u niye bu kadar sahiplenmekte ve gündeme getirmektedir? Sanırız bunun en doğru ve doyurucu
yanıtları, şu tespitlerde gizlidir.
Saadet Partisinde istifa şoku!
Genel Başkan Kurtulmuş'la birlikte Milli Görüş ekseninde uzaklaşan SP'de, Necmettin Aydın istifa
etmişti. Saadet Partisi 20. dönem Milletvekili ve Eski GİK Üyesi, Zonguldak Belediye Başkan Adayı
Necmettin Aydın, Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisini Milli Görüş'ü var eden temel ilkelerden
uzaklaştırmaya yönelik söz, fiil ve girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı daha fazla gizleyemeyeceğini
belirtmişti.
Necmettin Aydın: “Bir yıl dolmadan birlik ve bütünlük abidesi Saadet Partisi'ni neredeyse diğer
siyasi partilere benzettiğini” söylediği Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve ekibinin kendi başına buyruk
icraatlarının faturasının Milli Görüş'e ağır geleceğine dikkat çekmişti. Erbakan'a yapılan her türlü eleştiriye
"Lider de insan. Elbette hata yapar ve eleştirilir" penceresinden bakan ama kendilerine en küçük bir
eleştiri geldiğinde "SUS! FİTNECİ SENİ" dedikleri bir dönemde artık gerçekler SUSARAK GİZLENEMEZ
demişti. Saadet Partisi'nde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Bursa, Çorum ve Afyon İl Başkanlarının atama
ile değiştirilmesinin ardından meydana gelen muammayı çözmekte yetersiz kaldığı ifade edilerek SP Genel
Merkezi'nin çok sayıda İstifa dilekçesi ve tepkiyi göğüslemekte zorlandığı dile getirilmişti. Parti Genel Merkezi
İl Müfettişleri ve Bölge Başkanlarına "ACİL" kodu ile toplantıya çağrılarak, bu konunun gündeme getirileceği
ve bir çözüm yolu aranacağı konuşulurken, Saadet Partisi'nde ilk kez açık yüreklilikle "MİLLİ GÖRÜŞ'TEN
KOPUŞA DUR!" sesi gelmişti.
Milli Görüş'ü ilkelerinden ve Erbakan'dan uzaklaştırmaya yönelik siyaset anlayışına isyan
ederek partideki tüm görevlerinden ayrılmak zorunda kalan eski Milletvekili, istifa gerekçesinde
şunları kaydetmişti:
“26 Ekim 2008 tarihinde yapılan Büyük Kongresinden sonra geride bıraktığımız süre, partinin gidişatı
ve aldığı mesafeler açısından bir değerlendirme yapmamız için yeterlidir. Saadet Partimizin hızla kendi
özünden uzaklaşmakta olduğunu, muhtevasının, genel merkez ve teşkilat yapısının içinin boşaltıldığını
gözlemlemekteyim. Partimizin en önemli bilinen karakteri olan, sisteme alternatif bir milli görüş partisi olma
vasfı hızla ortadan kaldırılmaktadır. Partimiz aşağıda arz edeceğim hususlarda çok önemli bir kırılma
noktasına gelmiştir.
Muhteva: Başta da değindiğim gibi, Saadet Partisinin en önemli karakteri ve varoluş nedeni bir Milli
Görüş Partisi olmasıdır. Siyasi ve ideolojik felsefelerin oluşması, kavramlara dökülerek halka mal edilmesi
yoğun emek ve uzun zamanla elde edilen bir başarıdır. Milli Görüş kavramının oluşması ve felsefesinin halka
mal olması, pozitif bir kavram olarak algılanması ve Dünya Siyasi Literatürüne girmesi 40 yılı aşkın bir
sürede başarılmıştır. Halkımız sürekli alternatif arayışında Milli Görüş düşüncesinin etkisiyle hareket eder
hale gelmiştir. Milli Görüş adeta kendine tabi olan tabanın aynı zamanda temel itikadıyla örtüşen bir kavram
haline gelmiştir. Yeni dönemde Saadet Partisinin merkez yönetiminin, Milli Görüş kavramına ve manasına;
sorunlu gibi bakması, soğuk davranması ve karakterini yok edecek revizyonlara tabi tutmaya kalkışması Onu
aşındırmaktır.
Sayın Erbakan’la ilişkiler: Milli Görüş ihtiyacını hisseden toplumun; bu eksikliğini ortaya koyan,
benimsediği yaşam felsefesinin halkın özlediği ve uygulamak istediği değerlerle örtüştüğünü gören
ve kendisini "sürekli cihat” ilkesiyle Milli Görüş çalışmasına adayan Sayın Erbakan, her açıdan
yaşayan gerçek bir hazine ve efsanedir. O, Türkiye toplumunda gerçekleşmiş büyük mücadelenin,
gerçek bir devrimin ve bir dönüşümün adı ve sembolüdür. Yeni Saadet Partisi yönetimi ise; aktif bir
Erbakan’ın

varlığından,

eylemlerinden,

söylemlerinden

rahatsız

olmakta,

yanında

dimdik
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duramamaktadır. “Milli Görüş kavramına ve liderine bağlı olarak” hareket edilmesi gerekliliği hiçe
sayılmaktadır.
(Not: Muhterem Liderine “Sayın” demek saygısızlıktır; içinde sinsi bir gurur taşımaktadır.
Numan Kurtulmuş’un Hocamıza “Sayın Erbakan!” deyip durması da sırıtmaktadır, çok çiğ ve çirkin
bir küçümseme kastını yansıtmaktadır. Necmettin Aydın’ın kasıtla değil, ağız alışkanlığıyla böyle
davrandığı, hüsnü zannımızdır. Yoksa, “Erbakan Hocamız” demekle, ağzınız mı aşınacaktır?! A.A.)
Yönetim Biçimi: Saadet Partisinin başta Sayın Genel Başkan olmak üzere yönetim kadrosunun
nerdeyse yarısı ve en önemli temsilcileri Ankara dışında oturmaktadır. Bu saatten sonra gelmelerinin de bir
anlamı yoktur. Ankara’yı bilmeden, devleti tanımadan, Ankara’nın bürokratik labirentlerinde dolaşmadan
devleti yönetmek, yönetmeye talip olmak mümkün değildir; hatta imkânsızdır; sonu hüsrandır. Türkiye’yi
yönetmeye talip bir Başbakan adayının Ankara’da bulunması ve mesaisinin çoğunluğu ile merkezini
Ankara’ya taşıması asgari şarttır. Başbakanlığa talip olmak önemli yönetim tecrübeleri gerektirir. Salt
yönetmek yeteneği bir tecrübenin eseri olarak oluşur. Devleti yönetmek ise daha büyük ve alt tecrübeler
gerektirir.
Söylem Biçimi: İktidarların değişimleri büyük ve sert kavgalarla gerçekleşmiştir. Tarih bunun
örnekleriyle doludur. Siyasi parti olarak iktidara talip olan ve Milli Görüş karakterini bünyesinde
taşıyan partimizin iktidara giden yolda aktif, aktüel, açık ve agresif bir liderlikle başarıya ulaşması
mümkündür. İnsanlar daima siyasi kavgalara ilgi duymuş ve taraf olmuştur. Bunun dışında kalarak
güzel sözlerle, sempatik tavırlarla elde edilen başarı sempati kazanımından öteye geçmemiştir.
Akademik üslup ve sözler tek başına sempati uyandırmaktan öteye geçemez. Bu sözlerin ve üslubun
desteklediği bir mücadele olmadığı sürece taraftar elde edilemez. Siyasi iktidar arayışında sempatiye,
sempatizana değil taraftara ihtiyaç vardır. Bir davanız yoksa bir iddianız, bir iddianız yoksa bir
kavganız, bir kavganız yoksa da bir zafer elde etme şansınız mümkün değildir. Başarılı olmuş tüm
siyasi aktörlerin, özellikle Türkiye’dekilerin hepsi büyük kavga ve mücadeleler sonunda başarıya
ulaşmışlardır.
Teşkilatlarla ilişkiler: Milli Görüş Partilerinin en önemli özelliği, diğerlerini kıskandıracak şekilde güçlü
bir teşkilat yapısına sahip olmaktır. Yeni yönetimin teşkilatlarla ilişkileri güvensizlik temeline dayanmaktadır.
Hangi iller olduğu belirtilmeden görevden alınacak teşkilatlar için alınan bir Genel İdare Kurulu Kararı
siyaseten intihardır, Yeni yönetimin teşkilatlarıyla oluşturduğu bu ilişki tarzı var olan teşkilat yapısının
dağılması sonucunu doğuracak bir yöntemdir. Milli Görüş Partisinin en önemli özelliği olan teşkilata dayanma
prensibi ve avantajı böylece ortadan kalkacaktır. Halen bu meselelerin derinlemesine konuşulabildiği sağlıklı
bir genel idare kurlu toplantısı bile yapılabilmiş değildir. Son seçimde Saadet Partisi siyasetin sihirli ifadesi
olan “değişim ve yenilik” kavramlarını kullanmıştır. (Seçimlerde alınan sonuç, "bu kavramlar kullanılmadan
da alınabilirdi" savunmasına müsaittir). Ayrıca, bir sonraki seçimde artık bunların hiçbir karşılığı da yoktur.
Finansman Yöntemi: Bugün Türkiye’de ve Türkiye gibi ülkelerde en önemli sorun siyasetin
finansmanı sorunudur. En klasik manipülasyon yöntemlerinden birisi de (bir örgütlenmeyi) finanse
ederek manipüle etmek ve etkilemektir. Kongreden bugüne kadar görünen finansman biçimi rahatsız
edicidir. Kaynağı belli olmayan bir finansman ve örtülü finansman yöntemleri yanlış ve tehlikeli
yöntemlerdir. (Acaba) "Kim ve niçin" dün vermediğini bugün veriyor? (Daha önce) İtiraz ettiğimiz
şeyleri (şimdi) yapıyor olmak çok acıdır.
Ağır Protokol: Sayın Genel Başkana uygulanan ağır protokol bugün belki Başbakanlara bile
uygulanmamaktadır. Bu ise başlangıçta oluşan sempatiyi hızla antipatiye dönüştürmeye başlamıştır.
Mesafeler açıldıkça görüntüler karşılıklı küçülür.
Yukarıda arz ettiğim hususların her biri tek başına bir siyasi hareketi başarısızlığa
götürebilecek hususlardır. Ayrıca, yukarıda belirtilen sapmalardan dolayı çok yakın zamanda bu
hareket anlaşılamayacak bir hale gelecek ve farklı mecralara sürüklenecektir Bu anlamda bir felaketin
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eşiğindeyiz. Gördüğüm bu gerçekleri ortaya koymak ve sesimin daha iyi duyulmasını sağlamak
amacıyla; il başkanlığından Milletvekilliğine, Komisyon başkanlığından GİK üyeliğine kadar muhtelif
görevlerde bulunduğum, hayat felsefem olan Milli Görüş hareketinin bugünkü temsilcisi olmaktan
çıkarılan Saadet Partisindeki tüm görevlerimden ve sıfatlarımdan istifa ediyorum. Gereğinin
yapılmasını rica eder, saygılar sunarım. 22 Haziran 2009”75

Sonuç: Bilgisiz yorum gevezelik; yorumsuz bilgi ise sadece nakilcilik ve
taklitçiliktir.

Ahlak Düsturları, Yaratılış ve Ahiret Sırları
Ahlak; insanın hayvanlardan farkı ve faziletidir. Ahlak; insaniyetin terazisi, İslamiyet’in gayesi,
iman ve ibadetin meyvesidir. “El İslamü hüsnül hulk” (İslam güzel ahlaktan ibarettir) hadisi bu
hakikatlerin özetidir. “İnsan” kelimesi; “ünsiyet” (sevgi ve samimiyet), “nisyan” (unutkanlık)
köklerinden geldiği gibi, bir anlamı da “göz bebeği”dir. Bu nedenle hakikati görmeyen, tüm
yaratılanlarda Yüce Yaratıcıyı sezip fark etmeyen kimseler henüz insanlık mertebesine erişememiştir.
Ama şekilperest kimseler hala, Harun’la Karun’un, Mahmut’la Nemrut’un, Ömerül Faruk’la Ebu Cehil
Melunun, Mustafa Kemal’le Marx’ın veya Mao’nun farkını bilememiştir.

Ahlak; Hakla batılı, doğru ile yanlışı, faydalıyla zararlıyı, adaletle zulüm ve haksızlığı, güzel ile
çirkin ve çirkef olanı ayırt edebilme, şerden uzaklaşıp hayra yönelmedir. Ahlak; kendisini başkalarının
yerine koyabilme, karşısındakinin aynasında kendi özünü görüp okuyabilme, hiçbir karşılık
beklemeden sevebilme, verebilme ve sıkıntılarını yüklenebilmedir. Ama bunun, imansız ve Kur’an’sız
gerçekleşmesi sadece bir hayaldir. Çünkü İslâmsızlık inkârcılığı, inkârcılık çıkarcılığı, çıkarcılık
insafsızlığı, insafsızlık ise insansızlığı, yani ahlaksızlığı netice verecektir.

İnsanların Rablerine karşı ahlaki konumları veya makamları genellikle şu dört
mertebededir:
1- İsyan ve İtiraz makamı:
Bu Allah’ı tanımama ve emirlerini takmama halidir. Gaflet, cehalet ve dalalet merhalesidir.
2- İtaat ve Namaz makamı:
Bu, ibadet, teslimiyet, hizmet ve istikamet halidir. Bu ahlaka sahip olanlar “iyilik ehlidir. Allah’a, ahiret
gününe, Kitabın hükümlerine ve Peygamberin öğüt ve öğretilerine gerçekten inanıp, helalinden kazandıkları
ve sevgi duydukları mallarını, ihtiyacı olan yakınlarına, yetim ve sahipsiz olanlara, yoksullara, yolda
kalmışlara, isteyip dilenmek zorunda bulunanlara ve köle yapılmışlara veren, namazı dosdoğru ve şuurla eda
eden, zekâtını ödeyen, ahitlerine vefa gösteren; zorlukta, hastalıkta ve cihat (savaş ve milli savunma)
esnasında sabredip direnen kimselerdir. Yoksa, bu ahlak ve anlayıştan yoksun kimselerin, namaz kılıyoruz
diye, şuursuz ve huzursuzca yüzlerini doğuya veya batıya çevirip (kalıplarını Kâbe’ye) dönmeleri,
iyilik ve marifet değildir”76
3- Dua ve Niyaz makamı:
Acizliğini, çaresizliğini ve hiçliğini bilip, arzu ve ihtiyaçlarını Rabbine açma, duygu ve saygıyla yalvarıp
yakarma, maddi ve manevi sıkıntılarını O’na sunma halidir. Çünkü; “Duası ve davası olmayan, İslam
ahlakı ve insanlık sevdası taşımayan kimselere Rabbimiz niçin değer verecektir?”77
4- Huzur ve Naz Makamı:
İnsanın manevi eğitim ve olgunlukla, kendi nefsini, dünyevi heveslerini ve hayvani hislerini aradan
çıkarıp: “Ben kulumun tutan eli, konuşan dili ve hizmet delili olurum” mealindeki Kutsi Hadisin haber
verdiği hikmet makamında, hayır ve şerri sadece O’ndan bilip, O’nun takdir ve taksimine tercümanlık etme
halidir. Bu vahdet iklimine erişemeyenlerin, naz makamındaki bazı şahsiyetlerin sözlerini taklit etmeleri,
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edepsizliktir. Hz. Musa (as) naz makamında: “in hiye illa fitnetüke” Yani “Yarabbi, bu ancak Senin
fitnendir”78 demişti. Böylece, her türlü fitne ve felaketin Allah’tan olduğunu söyledi. Ama bunu itiraz ve isyan
niyetiyle değil, hakikatin diliyle ifade etmiş ve bu yüzden zarar görmemişti. Halbuki Şeytan da, Allah’a: “Beni
azdırdığından (Nefsime ağır gelen, Hz. Adem’e secde ve itaati emredip, isyan etmeme sebep
olduğundan) dolayı…”79 demişti ve aslında doğru söylemişti. Çünkü hidayet de, dalalet de Allah’ın
elindeydi. Ama Şeytan bu sözü, hakikati beyan edebiyle değil, itiraz ve isyan kastiyle ve nankörlükle dile
getirmişti. Ve zaten bu yüzden de lanete uğramayı hak etmişti.

İşte bu Me’lun Şeytan:
 Enaniyet (Benlik)le; insanın kimyasını bozup dönüştürüyordu.
 Riyaset ve siyaset hevesiyle; riyakârlığa ve sahtekârlığa düşürüyordu.
 Haram yedirmekle; içki ve uyuşturucu ile insanın mayasını çürütüyordu.
 Yalan, alay ve gıybetle; vakar ve şerefini bitirip, manen kör ve kötürüm ediyordu.
 Servet ve devlet hırsıyla; başını döndürüyor ve belalara sürüklüyordu.
 Edep dışı sözler ve nezaketsizlikle; hayâsını söndürüp, hayatını kirletiyordu.
 Şımarıklık ve gafletle; sonunu unutturup, çocukça bir gafletle eğlendirip güldürüyordu.
 Hırs, haset ve hıyanetle; insanların vicdanlarını öldürüyordu.
 Acziyet ve meskenet (tembellik ve kendine güvensizlik)le; süründürüp zillete ve sefalete
sürüklüyordu.
 Cehalet (bilgisizlik)le; basitleştirip köleleştiriyordu.
 İbadetsizlik ve itaatsizlikle; manevi gıdasından mahrum ve ruhen cılız bırakıyordu.
 Irz düşmanlığı ve şehvetle; rezil edip derisini yüzdürüyordu.
 Dert ve kasavetle ve sürekli vesveseyle; hayattan ve hakikatten küstürüyor ve hatta intihara
ve Rabbine isyana götürüyordu!..
Şiir:
Her Adem suretli, insan olur mu?
Her Arabça yazı, Kur’an olur mu?
Kimi Mustafa’da, Kemal’i görür
Kimi irtidadı, zevali görür!
Kemalsiz Kemalizm; masonik düzen
Demokrat kılıflı, despotik ezen!
Hayrihi ve şerrihi, minelallahi Hak
Amerka değl Allah, kadiri mutlak!
Zalim; zaafından zorbalaşır, bil
Amerka saldırır, gücünden değil!.
Sen millici misin, işbirlikçi mi
Fitne fesatçı mı, yok dirlikçi mi?
Örnek bir laiklik; din-devlet ayrı
Düşman değl, barışık; huzur var gayrı!.
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Saha, sahne O’nun; sen takımın tut
Kaderdir oynanan; gayrıyı unut!..
Lambadan ne fayda, gece yakmazsan
Soruna temelden, Erce bakmazsan!..
Ahmak; AKP’nin, şerrinden korkar
Hakka nasıl hesap, verecek murdar?

Olgun ahlakın ve onurlu hayatın bir şartı da, Rabbine ve kendine güven
duymaktır.
Özetlersek: Ahlak; bir insanın niyet ve tiyniyetini, güzel veya çirkin hareketlerini, fazilet
veya rezaletlerini, kısaca onun iyi ya da kötü olarak nitelenmesine yol açan bütün meziyetlerini,
huylarını ve hususiyetlerini ve bunların doğurduğu davranış biçimlerini ifade eden bir kavramdır.
Bize göre dört türlü ahlak vardır: 1- Fıtri (doğal) ahlak 2- Örfi (sosyal ahlak) 3- Kanuni (yasal)
ahlak 4- Dini (ruhsal) ahlaktır.
Fıtri (Doğal) ahlak:
Her insanın yapısında ve yaratılışında var olan; utanma, acıma, sahip çıkma, kıskanma, koruma gibi
tabii duygulardan kaynaklanan bir ahlaktır. Ancak, dini ve ideolojisi ne olursa olsun, gerçekten uhrevi bir
hayata, hesap verme inancına ve vicdani-manevi bir sorumluluk duygusuna sahip bulunmayan insanlardaki
bu tabii ahlak kuralları, sürekli yozlaşmaya ve yamultulmaya müsait bulunmaktadır. Çünkü hayatı sadece bu
dünyadan ibaret sayanların, daha zevkli ve debdebeli yaşamak; şehvet, şöhret, servet ve etiket sahibi olmak
için kolaylıkla hilekâr, riyakâr, sahtekâr, barbar ve gaddar olduklarına sıkça rastlanmaktadır. Bu anlayış ve
bakış açısına sahip kimselerden bazılarının sayılan kötülüklere bulaşmamaları ise, sadece fırsat
bulamamalarından ve kendi ifadeleriyle, becerikli olamamalarından dolayıdır.
Örfi (sosyal) ahlak:
Bir toplumda gelenek ve görenek halini almış adetlerin benimsenip taklit edilmesi ve toplum baskısı
psikolojisiyle insanın kendini çevresine benzetmesidir. Bu bilinçli ve belirleyici bir ahlak değildir. Nefsi arzuları
ve şeytani duyguları frenleyip terbiye etmekte yetersizdir.
Kanuni (yasal) ahlak:
Bir ülkedeki mevcut kanun ve kurallara uygun davranma; uyumlu veya uygar vatandaş olma ahlakıdır.
Genellikle Batı toplumlarının ve onlara özenti duyanların hayat tarzıdır. Aslında bir ahlak değil, haksızlık ve
ahlaksızlıkları kontrol altına alma veya kılıf uydurma anlayışıdır. Kanuni koruma ve kılıftan mahrum
çocukların bir kilo baklava çalıp beş sene ceza aldığı, ama kanuni açıklık ve ayrıcalıklardan yararlananların
trilyonları aşırdığı halde serbest dolaştığı, hatta toplumdan bile alkış aldığı, çürüyüp kokuşmuş bir zihniyeti
yansıtmaktadır. Dini düşünce ve değerlendirmeden yoksun felsefecilerin, güya insancıl amaçlı öğreti ve
önerileri de, sadece görüntüyü kurtarmak ve pasları pislikleri örtüp cilalamaktır. Örneğin Kant’a göre ahlak:
İnsanı mutluluğa götüren yasalar ve töre kuralları şeklinde tanımlanır. Kant buna: “İyilikleri bir eğilim olarak
değil de, bir görev şuuruyla yapmalıdır” biçiminde felsefi bir kılıf geçirme çabasındadır.
Dini (ruhsal) ahlak:
Yüce Yaratıcının, kullarının tabiatına koyduğu duygu ve dürtüleri, disiplin altına almak ve dejenere
olmaktan korumak; insanın kendisine, ailesine, milletine, beşeriyete ve hatta doğal çevreye karşı sorumluluk
sınırlarını hatırlamak üzere gönderdiği İslam’ın: “Sürekli, Allah’ın huzurunda imtihan veriyor olmanın ve
olgunlaşıp sonsuz mutluluğa ulaşmanın” şuurunun kazandırdığı gerçek ve yüksek ahlaktır. Allah utancı ve
ahiret inancı bulunmayanlarda, böyle sağlam bir ahlakın oluşması imkânsızdır. İslamiyet’i, ahiretleri ve
insaniyetleri için değil, dünya menfaatleri ve nefsaniyetleri için istismar eden mürai ve münafık tipler; zahirde
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takva ve hoşgörü gibi sözler etseler ve bir takım ibadet ve hizmetleri yerine getirseler de, samimi ve seviyeli
bir ahlaktan uzaktır. İşte Atatürk, İslam’la ve Kur’an ahlakıyla değil, böylesi din istismarcıları ve emperyalist
uşağı sahtekârlarla ve artık yozlaşıp koflaşmış kurumlarla uğraşmış; Türkiye merkezli gerçek ve yüksek bir
İslam medeniyetine zemin hazırlamıştır.

Bu konuyu, Özkaynak’tan Hikmet Kaymaklarıyla bağlayalım:
Dinle bak; kıyametlerin salaları, her dem tüm yaratılanların kulaklarına, “dünya fani, dünya

fani” diye ebedî hayatı öğütlüyor. Ey Allah'ın yolunda yürüyen; bu yolda, kıyametlerin münâdileri:
“Nefsinle yok ol ki, Rabbinle var olasın!” diye sesleniyor! Eğer sende, atom zerreleri kadar varlık
vehmi kalırsa, sakın ola vuslattan bahsetme!, zîrâ, kendini görme illeti, tüm illetlerin anası sayılıyor.
Bil ki; kendini gördüğün sürece, Yar’dan ve didarından mahrumsun. Sen sadece bir yüz örtüsüsün,
onun etrafında dolaşmaktan vazgeçmen gerekiyor.

Hikmet ehli anlatıyor:
Zamanın aşk ve neş'e hareminin sahibi, sırrı pek yüce Mevlâna Hazretleri'nin âşıklarından, kutlu
Gürcü Hatunun eşi, görevle Kayseri iline gideceği için, Konya'dan ayrılması icâp etmekteydi. Gürcü
Hatun, Hazreti Mevlâna'dan ayrılığın acısını kısmen de olsa giderir düşüncesi ile, yanında bir resmini
götürmeyi istedi. Bu nedenle, zamanın sayılı ressamlarından ve o sırada Konya'da bulunan
Aynuddevle-i Rumî'nin aracılığı vasıtasıyla Hz. Hünkâr'ın müsaadelerini alarak bir resmini yapmasını
ve kendisine göndermesini diledi. Ressam Aynuddevle bu kırılmayacak talep üzerine, gerekli
hazırlığı yaparak, Hazreti Mevlâna'nın huzuruna çıkarak, Gürcü Hatunun niyazını arz etti. Bunun
üzerine, o yüce âşıklar sultanı, Aynuddevle'ye "yapabilirsen ne âlâ!" diye buyurdu. Aynuddevle ise,
kendinden emin bir gayretle hazırlığını yaparak, Mevlâna’nın resmini çizmeğe başladı. Ancak gel gör
ki, Mevlâna Hazretleri'ne her bakışta, o yüce Sultanın mübarek yüzü, başka başka görünüşlere
bürünmekteydi. Aynuddevle, defalarca yeni baştan resmetmeye çalıştıysa da, bir türlü Hazretin
resmini tamamlamaya güç yitiremedi.
Oysaki; sanatında oldukça mahir birisiydi. Sonunda ise; acz içerisinde feryat edip, kendinden
geçti, resim takımını parçalayıp kırarak huzura çıkarak özür diledi. Bunun üzerine Mevlâna Hazretleri
onu teskin ederek, himmetiyle o demin görüntüsünü ihsan buyurdu. Aynuddevle de o lütfu
görüntüleyerek, Gürcü Hatuna gönderdi. Şimdi, ey duvarlardaki resimler ve kâinattaki gölge
görüntüler önünde, onların nurlarından ve sırlarından habersiz, kafa patlatıp çene çalmakta olan
biçareler! "Yüce Allah, her an bir şen'dedir" ayetinin sedasını kulaklarınız niçin duymuyor?

Ahiret ve hikmet
Aşağıda yer alan alıntılar, "Ruhsal Âlemin Sonsuz İmkânları" isimli bir kitaptan derlenmiştir.
Kitap dünyadaki ömrü boyunca tevhide ve ahirete iman edip maneviyat yönünde çabalayan ve çevresindeki
göçmen Müslümanlara yakınlığı ve iyilikleriyle tanınan ve ebediyete intikal etmesinin ardından hâlen hayatta
olan kız kardeşinin rüyasına gelerek ona mana aleminden haberler veren Katolik bir İsviçreli ile ilgilidir.
“Size, “dünyayı nasıl terk ettiğimi” anlatmak istiyorum. Ölürken fizikî kılıfımdan uzaklaştığımı
fark ediyorum. Bu olay çok sıkıntılı ama kısa zamanlı bir anda cereyan ediyor. Önce yaşam kaynağı
olan ruh, yavaş yavaş bedeni terk ediyor. Sonra bütün bedenin ağırlığı kalpte hissediliyor. Küçük bir
an, bedenimde bir sıkıntı ve darlık yaşanıyor, peşinden kılıftan çıkış ve sınırsız bir rahatlama başlıyor.
Burada kayda değer olan, zaman kavramının olmayışıdır; sadece sonsuzluk vardır. Gittiğim sükûn ve
huzur ikliminde aylar geçirdim sanıyorum, ya da bana öyle geliyor. Ardından sonsuz bir mutluluk ve mutlak
bir rahatlama hissediliyor. Başlangıçta etrafımda tanıdık ve sevdiğim yüzler görüyor; uzun bir yolculuktan
sonra, yeniden gerçek aile içerisinde olmanın sevincini duyuyordum. Ama ardından sonsuzlukla yalnız
kalmak istiyordum; çiçek açmış bir çimenlik şeklindeydi sonsuzluk. Doğru söylemek gerekirse, gerçekte çayır
ve çimenler var mıydı bilemiyorum. Ancak çevre bana geniş, çiçekli ve iç açıcı bir çimenlik havası veriyordu.
Altın sarısı bir sisle kuşatılıyordum, görmekten çok, içime doğuyordu her şey, manevi bir haz ve heyecan
yaşıyordum.
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Bütün dikkatimle içeriye ruh âlemine yöneliyor ve kendimi görüyordum. Kendimde, gerçekte
var olan Yüce Yaratıcının tecellisini görüyordum. Tüm varlığım ruhani bir coşku içinde eriyip
gidiyordu ve gittikçe artan bir zevkle kuşatılıyordum. Mutlu kurtuluşumun (ölümün) ilk anında
geçmişi yeniden ibretle gözden geçirerek, ünlü eşik bekçisiyle karşılaşacağım karanlık bölgeye
iniyordum. Bana öyle geldi ki; burada olaylar kişiden kişiye değişerek cereyan ediyordu. Benim için
tuhaf olan, tek başıma ıssız bir patikada giderken, beni sokacak gibi görünen yaban arılarının
saldırısına uğramam oluyordu. Gök gürültüsünü andıran bir ses, bana: "Pekâla şikâyet etme. Zira

seni sokmuş olsalardı, sen, azaplardan azaplara sürüklenir olacaktın" diyordu.
İçime doğan bir kavrayışla bu olayın, dünyada edindiğim öfkeli karakterim ve tenkitçi
zihniyetimle ilgili olduğunu anladım. Tevbe edip vazgeçtiğim o huylarımı besleseydim, bu yaban
arıları beni sokacaktı. O huylarımı yaşarken hepten öldürebilseydim, bu yaban arıları hiç karşıma
çıkmayacaktı. Gök gürültüsünü andıran o ses bana yürümemi emretmişti, ben de yürüyüp
uzaklaştım. Zira yürümesem bu büyük üzüntünün altında yığılıp kalacaktım.
Bu sıkıntılı alemden kurtuluncaya kadar, bir takım ıstıraplı deneyimler lazımdır. Burada, dünyada
edindiğimiz maddi tortular (beşeri günahlar ve kirli duygular) yakılıp kaybolacaktır. Bulunduğum alemde her
şey, şuurdan ibaret bir nurlar dünyasıdır. Bu yeni şuur haline hemen uyum sağlamak herkese nasip
olmayacaktır. Herkes kendini, bu âleme geçtikten hemen sonra, tamamen bir şuur halinde buluyor ve ruhani
bir âlem başlıyor. Burada öğrenim, dünyadaki gibi yapılmıyor. Gerektiğinde yardımcı bir manevi
mürşit bulunuyor. Bilgi ve zevk dışarıdan değil, doğrudan bir ilhamla kula aracı olmadan geliyor.
Kendi içimize, kendiliğinden dönmemize benzeyen bir şey bu. Bu âleme yeni geldiğini sanan ve
buna kendileri de şaşıran insanlara rastlanıyor. Oysa dünya yılına göre çok uzun zamandır onlar
burada bulunuyor. Atıl, hareketsiz bilgisiz ve bereketsiz ruhlarda, şuur değişiminin kolayca
yerleşmesini engelleyen bir durgunluk gözleniyor. Onlar, dünyevi şartlarının ve ortamlarının
kopyasında yaşıyor ve bir başka hayat türü olduğunu anlayacak yetenekleri bulunmuyor. Bunlar
zulmet ehli oluyor. Burada herkes, dünyadaki yönelim ve niyetinin, gaye ve gayretinin ve manevi
mahiyetinin karşılığını buluyor; inanmayanlar sonsuz zulmet ve zahmete, inananlar sonsuz
rahmet ve nimete kavuşuyor.

Şuna dikkat edin; nasıl ki dünya yaşamımızda kendi şartlarımızı kendimiz
hazırlarız, ahiret de buna benziyor. Salyangoz sonradan kabuğu olacak maddeyi
kendisi ürettiği gibi, insanlar da Cennet ve cehennemini, yani ölüm sonrası ebedi
geleceğini kendi niyeti ve gayretiyle hazırlıyor!
Burada da dünyada olduğu gibi düzenli dersler izleniyor. Öğrenciler dinleyerek değil, doğrudan
bir metotla bilgi ediniyor. Öğretici, onlara öğretmek istediği şeyleri, onların şuurlarında uyandırıyor.
Bilgi içlerinde birdenbire ortaya çıkıyor. Yaşama sanatı; tüm başımıza gelenlere en doğru teşhisi
koyarak, hayırlı ve yararlı olanı uygulamaktan ibaret bulunuyor. Ve bu tespit sadece olumlu olarak
alınıp, uygulandıkça doğrudur. Kaderinize isyan etmeden, onu eleştirmeden, başınıza gelen her şeyin
arkasındaki Yüce Sevgi'yi güvenle kabul ettiğinizde; her şey müspet olarak etkisini gösteriyor. Ve
insan böylece dünya hayatında temizlenip saflaşıyor.
Burada öyle anlar vardır ki; sadece iyi ya da kötünün değil, başkalarının da sebep olduğu her sevincin
ve her acının şuuruna varmak zorunda kalınıyor. Burada bazen, yüksek âlemlere ait olan varlıklara
rastlanıyor. Bunlar insan soyu arasında üç değişik kategoriye ayrılabilir; 1- Rehber şahsiyetler 2- Mürşitler ve
insan-ı kâmil. Örneğin, bir güçlükle karşılaştığım ya da bir sorunla karşı karşıya bulunduğum zaman Rehber
Varlık hep yanımda oluyor. Onunla kişisel bir bağım var ve O'nu bir isimle çağırıyorum. Ancak her durumda
ve her zaman O'nu göremiyorum. Rehber Varlıklar, kritik anlarda bir ipucu ve belirti veriyorlar, daha fazlasını
değil. Mürşitler ise ders veriyorlar. Okullarda öğretim, imaj ve sembolik olaylar yaratarak, bunların
anlamlarının idraklerde ortaya çıkmasını teşvik yoluyla oluyor.
İnsan-ı kâmil ise: güneş gibidir. O'nun yüzü tasvir edilemez, eşsiz bir güzellik ve yüceliğe
sahiptir. Sarsılmaz ve sonsuz bir etki bırakıverir. Görünüşü çok kısa bir an sürmektedir. Ancak
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bıraktığı etki, sürekli ve silinmezdir. O kısa anın ardından, görünüşü; kusursuz güzellikte yaşlı bir
insana dönüşüverir. Beyaz saçlar, ak bir sakal, iki güneşi andıran gözler, etrafında geniş bir nur
hâlesi. Her şeref verdiğinde, O'nu mutlulukla bekleyen bir kalabalık hazır bulunup huzura ermektedir.
Burada beşeriyetten tümüyle bağımsız bir âlem bulunuyor. Ruhları sakin ve mutlulukla dolu olanlar
bu âlemi görüp yaşıyor. Bu âlem olağanüstü güzelliktedir, onun bir tasvirini ve tarifini yapmak
mümkün olmuyor. Zira, sizin zihniniz her şeyi ancak dünyevi algılara ve tasarımlara indirgeyerek
anlayabiliyor.
Sizlere, dünyadan gelen duygu ve düşüncelerin bizler tarafından nasıl algılandığından da
bahsedeyim:
Siz hayırlarla, sevgi ve dualarla beni andığınız zaman, beni bahtiyar eden ve manevi bir güneşin
mutlu sıcaklığı gibi güzelim duygularımı hissediyorum. Aynı zamanda onu bana göndereni de biliyor
ve aynı anda onunla ruhen temasa geçebiliyorum. Ama bu durum özellikle, dünyayı terk edip, bu
aleme geçtiğimiz ilk günler boyunca ters etkiler de yaratabiliyor. Zira, dünyadakilerin tuttuğu yas,
bize gelen ışığın aksedişini önemli ölçüde engelleyebiliyor. Burada saflaşmış bir hayat yaşamaya
başlamış birisi için, geride bıraktığı sevdiği varlıkların, kendisini bir ölü olarak görmelerinin ne kadar
gerçekten uzak olduğunu, özellikle hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki dost ve yakınlarımın üzüntü ve
özlemlerinden doğan siyah bir perde ile karşılaştığım oluyor.
Şimdi, sizi ilgilendireceğini sandığım bir olay anlatacağım; dünyadan tanıdığım, iyi bir hanım vardı. Her
zaman başkalarına hizmet etmekle ve iyilikle uğraşırdı. İnançlı, insaflı, insancıl ve güzel ahlaklıydı. Onunla
burada karşılaştığımda ise mutsuz görünüyordu, Ona acımıştım. Sorularıma karşılık olarak bana, cennet
kapısından bahsetmeye başladı. Kapının çok dar olduğundan bu yüzden bir türlü içeri girmediğinden
yakınmaktaydı. İnliyor durumdaydı. “O halde durumunuz cennetlik değildir” dedim. Bana: “ölümünden hemen
sonra cennete gireceğini umduğunu” söyledi. Peki oraya girmenizi engelleyen nedir? diye sordum. “Kapı çok
dar. Gelin benimle, bunu siz de göreceksiniz dedi.” Bunun üzerine birlikte gittik. Bir zaman sonra muhteşem
bir ibadethaneye giden geniş mermerden yapılmış bir merdivene ulaştık. Basamakları çıktık. “Bu
ibadethanede ne işimiz var?” dedim. Bana şaşkın şaşkın baktı. Buranın cennetin girişi olduğunu bilmiyor
musunuz? dedi. Onu hayâl kırıklığına uğratmamak için bir şey söylemedim. Biraz sonra giriş kapısının
altındaydık. Geçit, anlattığı kadar dar değildi. Birlikte girdik. Henüz meşhur kapıya varmadığımızı anladım.
Bu kapı, yapının öbür ucunda idi. Üzerinde şöyle yazılıydı; Göklerin melekûtuna giriş!.. Bu iyi hanım her bir
eline, çok ama çok büyük birer valiz aldı. Ve elindekileri bir an bile bırakmadan inatla kapıdan içeri girmeye
çalıştı. Tabii ki girmesi imkânsızdı. Zira Yüce Kat’tan sunulan tüm iyilikleri kendisinden sanmaktaydı. İbadet
ve hizmetlerini, hantal bir valiz gibi yanında taşıdığından kapıdan geçip cennete ulaşamazdı. Oysa, sadece
Allah’ın rahmet ve nimetine sığınmamız lazımdı.
“Cennette” bunlara ihtiyacın olacak mı?” diye sordum. Yarı şaşırmış, yarı gücenmiş vaziyette
bana dönerek, "ama olur mu, bunlar dünyada yaptığım iyilikler"!? demeye başladı. Oysa ameline
güvenmekle Ben’lik ve Sen’likle cennet'i Alâ'ya dâhil olup, Cemalullahı rüyet mümkün olamazdı. Onu,
kocaman valizlerden birinin üstünde cesareti kırılmış bir vaziyette bırakıp oradan ayrıldım.
O nedenle yapılan iyiliklerin asıl sahibi huzurunda hiçliğe erişmek gerekir. Bu hikâyede ibretler
var. Söz konusu ibadethane, bu iyi kişinin ve aynı anlayıştaki diğerlerinin tahayyülü ile oluşmuş bir
şekildir. Dar kapı ise, henüz tanımadığı rehber varlığının, bu hanıma bu şekilde verdiği sembolik bir
derstir. İnanılmaz ama gerçek, buradaki hayat çok zengin ve ilginçtir.
Yüce Allah'ımıza şükürler ederiz. Gelin ey dostlar, yolların bittiği, yolların birleştiği Allah'ı
arayalım. Tek bir beden olarak, tekbirle secdeye varalım! Benlik- senlik, bizlik-sizlik girdabında
boğulmayalım.
Bütün zıtlıkların zail olacağı, gerçek barışın ve bağımsızlığın kazanılacağı iman ufkuna ulaşalım.
Böylece mutluluğun ve sonsuzluğun tadına varalım. Kur’an ikliminde; ölümsüzlüğün düğün derneği
kurulmuş, haydi biz de katılalım!
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KURTARAMAZ PUTLARIN
Bugün, dünün meyvesi, yarının çekirdeği
Son menzile dönüyor, ömrünün tekerleği
Can çırpınır, istemez bedenden çekilmeyi
Kalp sıkışır, ruh çıkar, tükenir umutların
Azrail’den alamaz, seni bütün putların!
Hepsi geride kaldı, yalılar ve villalar
Teneşire konunca, başlıyor vaveylalar
Başka sevgili bulur, Ajdalar ve Leylalar
Faydası yok forsların, katırların, kurtların
Yalnız bırakır, batıl partilerin putların!
O kirli paraların, saklı gizli kasada
Ve viski şişelerin, yarım kaldı masada
Elbisen kefen bezi, modaya uymasa da
Çürüyecek, cilalı cevizden tabutların
Haydi kurtarsın seni, kurtarıcı putların!
Şeytana hayran iken, sen İslam’a düşmandın
Okulunu kapattın, Kur'an’dan hoşlanmazdın
Faydası olmaz amma, can verirken pişmandın
Sen kölesi olmuştun, hep barbar tağutların
Şimdi sahip çıkmıyor, pek sevdiğin putların!
Bil ki karanlık kabrin, bulunmaz kapıları
Ne banka şubeleri, ne kredi kartları
Mirasçılar paylaşır, yatları ve katları
Dağılacak elbette; yuvaların, yurtların
Hiç boşuna bekleme, gelmeyecek putların!
Bu daracık mezarda, şimdi hesap başlıyor
Günahkâr zalimleri, çetin azap haşlıyor
Bak hala şu zavallı, başörtüsü taşlıyor
Toprak atıp dağılır, tüm yalancı dostların
Seni hep terk ederler, tapındığın putların!
Put ki: arzularındır, yücelttiğin; taptığın
Çıkarların; uğrunda, her haksızlık yaptığın
Ön yargın saplantındır, inat edip saptığın
Silkin artık dökülsün, içindeki kurtların
Seni mahvedecekler, o mukaddes putların!
Ahireti unuttun, Allah'tan korkmuyordun
Kur'an’ın kapağını, açıp ta bakmıyordun
Hak ve hizmet ehlini; meclise sokmuyordun
Piyonu olmuştun, siyonist haydutların
Şimdi kurtarsın seni, güvendiğin putların!
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Kaçamak yaptığınız, o karılar, kocalar
Şimdi herkesler kendi, pisliğinde bocalar
Ne masonik localar, ne münafık hocalar
Bak faydası olmuyor, o sahte mabutların
Söyle seni kurtarsın, bu zavallı putların!
Şehvete ve şöhrete, böyle kul oldun gittin
Hem servet peşinde; niye pul oldun gittin
Sonunda cehenneme, yazık kül oldun gittin
Gördün ya kuruntuymuş, bütün bu tabuların
Seni yalnız bıraktı, güvendiğin putların!
Kimilerin partisi, kimin locası puttur
Birilerinin şeyhi; veya hocası puttur
Çoklarının karısı, bazı kocası puttur
Kimi kölesi olmuş, çulların çaputların
Gel Allah'a yönel ki, faydası yok putların!
Bak Baramım, Hak Nebi, hakikat temsilidir
Fikir aklın, zikir kalbin; cilası, tespihidir
Hazırlan, kabir suali, bir kimlik tespitidir
Gayesiz ve gayretsiz; boş hayal tutkuların
Gel Hakk'a gönül ver ki, faydası yok putların!
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ATATÜRK’ÜN ÖRTÜNMEYE UYGUN YAKLAŞIMI
ATATÜRK’ÜN, KADIN HAKLARI VE KIYAFET ANLAYIŞI
Öncelikle şunu vurgulayalım ki, Atatürk de nihayet bir insandır; Onun da elbette sevapları
ve hataları vardır. Böylesi şahsiyetleri doğru tanımak ve tartmak için; yaşadığı yılların şartlarını,
ihtiyaçlarını ve zorluklarını hesaba katmak lazımdır. Atatürk’ün birçoğu stratejik ve geçici
hamlelere dayalı bazı icraatlarını öne çıkarıp, Onu dinsiz-Deccal-Süfyan göstermek nasıl yanlış
ve yararsız bir yaklaşımsa; Onun her yaptığını doğru ve olumlu saymak ve kutsallaştırmak da
ayrı bir şeytanlık damarıdır ve Atatürk’ü tabulaştırıp tanrılaştırmaktır. Mustafa Kemal’in kadın
hak ve hürriyetleri ve Müslüman hanımların örtünmesi konusundaki yaklaşımları da maalesef
tarafsız ve tutarlı ele alınmamıştır.
Atatürk'ü sevmek ona zarar vermeye mani değildir. Çünkü pek çok insan sevdiğini zannederek zarar
vermektedir. Tarih Kurumu'na yöneltilen baskılar sonucu, Latife Hanım'ın mektup, not ve hatıratının
açıklanmasının engellenmesi de bunun en son örneğidir. Açık söylemek gerekirse; halkımız devletinin
kurucusunu doğru dürüst tanıyıp bilmemektedir. Ortada: Atatürk'ten ziyade, Atatürkçülük adı altında İsmet
Paşa'nın 'milli şeflik' iktidarında ve onun tercihleri doğrultusunda icat edilmiş olan tablo sergilenmektedir.
Ki onun da; “gerçekleri çarpıttığı ve yaşanmışlığı değil, masalsılığı yansıttığı” sırıtıvermektedir.
1980 ihtilali sonrası darbeci generaller Atatürk'ün hayatını konu alan sinema filmi yaptırma hevesine
düşmüşlerdi. Ankara'da düzenlenen 'Atatürk Filmi Sempozyumumda Org. Kenan Evren'in, "Artık devir
değişti. Filmde halka Onun rakı içtiği gösterilebilir" demesi bile bazı gerçeklerin niye gizlendiğinin
ifadesidir. Atatürk'ü; yaşayıp yaşamadığı belirsiz bir mitoloji kahramanı ya da heykel/büst/rozet adamı haline
getirmek sadece masonik kesimlerin işine gelmektedir. Ömrü askeri okullar, kışlalar, karargâh ve savaşlarda
geçmiş, tedavi amaçlı istirahatları dışında gönlünce yaşadığı günler parmakla sayılabilecek kadar az olan bir
liderin hatırasını, acaba bizim kadar tahrip eden, değiştiren ve küçülten ikinci bir ulus gösterilebilir mi?
Her odaya onun fotoğrafını asıp, her meydana heykelini, her okula büstünü dikmek, basılan her
paraya resmini koyup her ormana onun, annesinin veya babasının ismini vermekle, Atatürk
çiçeğinden Kemalpaşa tatlısına, Atatürk Havalimanı'ndan Atatürk Barajı'na; kentlerin bulvarlarından,
üniversitelere kadar bir dizi etiket üreterek, O’nu tahrip ettik. Sonuçta; kişileri bir şeye zorlayarak
bezdirmek manasında eski dilde 'ikrah getirtmek' dedikleri duruma gelindi, tespitleri yerindeydi.
Bugüne kadar Onu tanımak adına okuduğum pek çok yayın içinde üç kitap belleğime
takılmıştır. Biri, 'Atatürk'ün Uşağıydım' adıyla yayımlanan Çankaya Köşkü hizmetlilerinden Cemal
Granda'nın hatıralarıdır… Diğeri Sadi Borak'ın derlediği “Atatürk'ün Özel Mektupları”dır. Üçüncüsü
de Falih Rıfkı Atay'ın 'Çankaya'sıdır...
Sadece nutkundan, yazdıklarından ve siyasi yakınlarının anılarından onu tanımak mümkün değildir.
mesela siyaseten benimsediği ve teşvik ettiği şeylerin bir kısmına kendi hayatında yer vermemiştir. Ya da
öncülüğünü yaptığı kimi hamlelerden uygulama safhasında hazzetmeyip vazgeçmiştir.

Keza kadın bahsinde Mustafa
muhafazakâr olduğu görülmektedir.

Kemal’in

gerçekte

mutaassıplık

sınırında

bir

Tek başınayken sessizliğin ortasında, ezan dinlemekten hazzettiğini kaç kişi bilir? Ya da
şimdilerde pek çok kişinin yaptığı gibi, canlı, yayımlanan konser programı, sırasında; radyoyu arayıp
sanatçılardan Faize Hanım'ın, 'Bade-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan' adlı bestesini ardına bir gazel
eklenerek söylemelerini istediğini? Münir Hayri Egeli'ye film senaryosu sipariş edip metnin önemli bir
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kısmını dikte ettirdiğini kaç kişi bilir!?...80

Çünkü Atatürk’ün sabataistler ve masonlar gibi bazı hâkim ve hain çevreleri idare
etmek için yaptığı bazı değişim ve girişimlerle, o konudaki asıl niyet ve hedefleri çoğu kez
değişiktir.

Atatürk ve kadın kakları
Atatürk'ün kadınların siyasette, ekonomide, sanatta, yani hayatın her alanında erkeklerle
eşitliğinden yana olduğuna şüphe yoktur. Ancak Cumhuriyetin kurucusunun kadınların kıyafeti
konusunda günümüz Atatürkçüleri gibi düşünmediği de açık ve kesin bir durumdur.
Hilaliahmer'in, yani Kızılay'ın Kadınlar Şubesi'nin düzenlediği çay davetinde yaptığı şu
konuşmaya göz atın:
"Düşmanlarımızı aldatan görüntü; bilhassa kadınlarımızın, giyim biçiminden ve örtünme
şeklinden kaynaklanıyor. Onların aldanmalarına yol açan nokta: yabancılarla temas edebilecek
mevkide bulunan kadınlarımızın tavır ve hareketlerinin milli tavır ve hareketlerimizin timsali olmayıp,
belki Avrupa tavır ve hareketlerinin taklitçisi olarak görülmesidir. Filhakika (maalesef gerçek o dur
ki), memleketimizin bazı yerlerinde, en ziyade büyük şehirlerinde giyim tarzımız ve kıyafetimiz bizim
olmaktan çıkmıştır. Şehirlerdeki kadınlarımızın giyim tarzı ve örtünmesinde iki şekil tecelli ediyor; ya
ifrat, ya tefrit görülüyor. Yani, ya ne olduğu bilinemeyen, çok kapalı, çok karanlık bir dış görünüm
gösteren bir kıyafet; veya Avrupa'nın en serbest balolarında bile dış kıyafet olarak arz edilemeyecek
kadar açık bir giyim. Bunun her ikisi de, şeriatın tavsiyesi ve dinimizin emri haricindedir. Bizim
dinimiz kadını o tefritten de, bu ifrattan da tenzih eder. O şekiller, dinimizin muktezası (gereği) değil,
muhalifidir.

Dinimizin tavsiye ettiği tesettür; hem hayata, hem fazilete uygundur. Kadınlarımız
şeriatın tavsiyesi ve dinin emri mucibince örtünseler, ne o kadar kapanacaklar, ne o kadar
açılacaklar. Dini örtünme, kadınlar için zorluk çıkarmayacak, kadınların toplum hayatında,
ekonomik hayatta, çalışma hayatında ve ilim hayatında erkeklerle ortak çalışmalar yapmasına
mani bulunmayacak bir normal şekildedir. Bu normal şekil, toplumumuzun ahlak ve terbiyesine
de uygun biçimdedir.
'İşi ifrata vardıranlar'
Giyim tarzımızı ifrata vardıranlar, yani kıyafetlerinde aynen Avrupalı kadınları taklide çalışanlar,
düşünmelidir ki; her milletin kendine mahsus ananesi, kendine mahsus âdetleri, kendine göre millî
hususiyetleri vardır. Hiçbir millet, diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet,

ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz
ki hüsrandır. Bizim örtünme meselesinde nazarı itibara alacağımız şey, bir yandan milletin
ruhunu ve ahlakını diğer yandan hayatın icabatını düşünmektir. Örtünmedeki ifrat ve tefritten
kurtulmakla; bu iki ihtiyacı da temin etmiş olacağız. Giyim tarzımızda milletin ruhi ihtiyacını tatmin
için, İslam ve Türk hayatını başlangıçtan bugüne kadar layıkıyla araştırmamız ve etrafıyla
açıklamamız lazımdır.
Bunu yaparsak görürüz ki, şimdiki giyim tarzımız ve kıyafetimiz ecdadımızdan başkadır, lakin
onlardan daha iyidir diyemeyiz. Bizim kadın hayatımızda, kadının giyim tarzında yenilik yapmamız söz
konusu değildir, buna bir ihtiyaçta görülmemektedir.

Milletimize bu hususta yeni şeyleri bellettirmek mecburiyetinde değiliz.
Belki ancak dinimizde, milliyetimizde, tarihimizde zaten mevcut olan beğenilir âdetlere
uygunluğu sağlamak mevzubahis olabilir. Biz kendi başına fertler olarak her türlü şekilleri tatbik
edebilir, kendi zevkimize, kendi arzumuza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğimiz kıyafeti
seçebiliriz. Ancak bütün milletin şayanı kabul göreceği şekilleri, bütün milletin hayatında

80

Avni Özgürel / Radikal / 06.02.2005

93

uygulanması mümkün olan kıyafetleri; herhalde genel temayülde aramak ve o şekillerin
gerçekleşmesini de genel temayüle uygunlukta görmek lazımdır. Bazı milletlerin zevk alemlerini
memleketimizde tatbike kalkmak şüphesiz ki hatadır. Bu yol toplum hayatımızı feyz ve fazilete
ulaştırmaz. Eğer kadınlarımız dinin tavsiye ve emrettiği bir kıyafetle, faziletin icap ettirdiği hareket
tarzıyla içimizde bulunur; milletin ilim, sanat, içtimaiyat hareketlerine iştirak ederse bu hali, emin
olunuz, milletin en mutaassıbı dahi takdir etmekten geri duramaz. Bilakis o halin aleyhinde
söylenecek sözlere karşı, belki onun müteşebbislerinden daha fazla savunucusu olur."81
Bu satırları okuduktan sonra gelin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bizim sahte
Atatürkçülerimizin tanımadıkları, hatta kasıtlı çarpıttıkları… O’nun duygu, düşünce ve fikirlerini
aslında içlerine sindiremedikleri ve özümsemekte zorlandıkları kanaatine kapılmayın”82
Atatürk’ü, art düşüncelere alet yapmamalıdır!
Yıl 30 Ekim 1918. 1. Dünya Savaşında (Sabataist ittihatçıların gaflet ve hıyanetiyle) Almanya,
Avusturya-Macaristan imparatorluklarının yanında yer alan Osmanlı İmparatorluğu, bu savaştan yenik
çıkıyordu. Bu anlaşma hükümlerince ordular terhis ediliyor, Osmanlı coğrafyası galip devletler tarafından
işgal ediliyordu. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, birliğinden 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen
Mustafa Kemal, o günlerin resmini şöyle çiziyordu:
"Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Dünya Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her
yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir "Ateşkes Antlaşması" imzalamaya mecbur edilmiş, Büyük
Savaşın uzun yılları boyunca, ulusumuz yorgun ve yoksul bir duruma düşmüş vaziyettedir... Ordunun
elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmaya devam etmektedir... itilaf devletleri, Ateşkes
Antlaşması hükümlerine bile uymaya gerek görmemektedir. Birer uydurma nedenle, itilaf
donanmaları ve askerleri İstanbul'u işgal etmişlerdir. Adana İli'ne Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep'e
İngilizler girmişlerdir.
Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri görülmektedir. Her
yanda yabancı devletlerin subayları ve özel adamları iş görmektedir. Daha sonra, sözümüze
başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin uygun
bulmasıyla, Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyorlar. Bundan başka, yurdun dört bir bucağında Hıristiyan
azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesi ve devletimizin bir an önce çökertilmesi
için çalışıp duruyorlar."
İşte bu resim karşısında bir insanın karamsar olmaması mümkün değildi. Ancak, Türk milletinin kara
günleri için sakladığı kahramanları her zaman vardır. İşte Mustafa Kemal o kahramanlardan biriydi. İstanbul'a
geldiğinde İtilaf devletlerinin donanmalarını gören Mustafa Kemal yaverine tek bir söz söyledi: "Geldikleri gibi
giderler"!. Tarihin sayfalarında yankılanan bu sözle milli mücadele ateşini tutuşturmuştu. Bunun için önce
İstanbul hükümetinden yeni bir görev almayı başardı ve Bandırma Vapuruyla Samsun'a ayakbastı. Hedefi
tekti, emperyalistleri ve işbirlikçilerini Anadolu'dan kovmak ve "tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak".
Bunu gerçekleştirmek için toplumun tüm kesimleriyle iletişim kurdu. Laz, Çerkez, Kürt, Türkmen, Alevi,
Sünni herkesle... Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan, aşağılamadan, hor görmeden, ötekileştirmeden
kurtuluşu ancak benim insanım gerçekleştirecek diyordu. Samsun'dan Havza'ya, Havza'dan Amasya'ya,
Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan da Sivas'a geçti. Bir toplumu oluşturan ve ayakta tutan tüm kesimleri
Milli Kurtuluş davasının etrafında bir araya getirmeyi başardı ve emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini
Anadolu'dan çıkararak Türk milletinin kalbinde yerini aldı.
Atatürk işgalci emperyalistlere karşı mücadele vermişti, kendi milletiyle savaşmamıştı!
Vatan bütünüyle işgal edilmişti. Anadolu insanı, fakir, gariban, yorgun ve çaresizdi... O cephe senin bu
cephe benim diyerek koşmaktan sayısız evladını savaşlarda yitirmişti... İşte Mustafa Kemal moral olarak
çökmekte olan bu toplumu Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez demeden tek bir yürek haline
81
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getirebilmeyi başarabilmiştir. Karşısında farklı ırklardan ve farklı renklerden ama açıkça ülkemize kasteden
Haçlı düşmanlar ittifak etmişti. Milli Çözüm’ü kastederek: “Yeni bir milli mücadele başlattığını sanan
gafiller acaba kime karşı bu savaşı sürdürmekteydi. Türkiye herhangi bir ulusun işgali altında
olmadığına göre!?”... Soran ve yukarıdaki tespitleri arkasına şimdi bu yanlışlığı sokuşturan yandaş
yazarlar, acaba şimdi AB’nin, ABD’nin, IMF’nin, yerli işbirlikçileri eliyle, Türkiye’mizi sinsice: Bankalarından,
fabrikalarından, bürokratlarından, kanunlarından, dış politikasından kuşattıklarını ve içimizi boşalttıklarını
görmeyecek kadar ebleh miydi, yoksa bile bile bu gerçeği gizleyen kimseler miydi? Bu arada: Ulusalcıların
düşmanları belliydi... Kendileri gibi düşünmeyen, ötekileştirdikleri Müslüman Türk halkının bizatihi
kendisiydi... Kendi milletinin vatandaşlarını düşman ilan eden bir zihniyetin kartopu gibi büyümüş ülke
sorunlarına çözüm yolları üretebilmesi mümkün değildi” tespitlerine haklılık kazandıran bazı ulusalcıların da,
kendi insanımızla ve İslam inancımızla barışması yolundaki uyarılarımızın ne denli gerçekçi ve gerekli
olduğunu artık anlamaları gerekirdi.
Atatürk bölücü değildi, sahte Kemalistler bu ülkeyi bölmeye çalışmaktaydı.
Mustafa Kemal, kendi fikirlerini istismar eden, Milli Mücadeleyi Türk toplumuna karşı gerçekleştirmeyi
isteyen gafillere şöyle cevap veriyordu:
“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın
evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Bugünü Türk Milleti siyasi ve içtimai camiası içinde,
kendilerine Kürtlük fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaşlarımız vardır.
Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış isimlendirmeler, birkaç düşman aleti mürteci
beyinsizlerden başka hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir hasıl etmemiştir. Çünkü
bu millet efradı da umum Türk toplumu gibi müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip
bulunuyorlar.”
Atatürk’ün şu tarihi sözüne kulak asılmalıdır!

“Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelen didinmeler, boğulmaya mahkumdur.
Türk milleti, kendinin ve memleketin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu,
alçak, vatansız, milliyetsiz beyinsizlerin saçmalıklarındaki gizli ve kirli emelleri anlayamayacak
ve onlara müsamaha edecek bir topluluk değildir.”
Evet aydınlarımızın ve sorumluluk makamında bulunan adamlarımızın, artık halkımızla ve onun
inancı ve yaşam tarzıyla barışması, en azından anlamaya ve saygı duymaya çalışması mutlaka
gereklidir.
Maalesef: Bilgi ile o bilgiyi dile getiren kesimler arasındaki sosyolojik ilişkideki çelişkilerin bir örneği,
günümüz siyasi tartışmalarındaki "türban" konusunda görülmektedir. Türbanın karşısında yer alan, esas
itibarıyla literasi cumhuriyetine (republica litteraria) ait olduklarını dile getirmeyi de unutmayan bir çevre,
konumlarıyla asla bağdaşmayan bir cehalet sergileyebilmekte, belki samimi ancak gereksiz "duyarlılıklardan"
politik ve "ayırıcı kibri" akılcılaştıran söylemlere kadar bir dizi hissi ve retoriği dolaşıma sokabilmektedir.
Geniş bir skalada yer alan bu söylem ve tavırları birkaç noktada toparlamak mümkündür:

Bunlardan birincisi, İslam'ın kaynakları kadar bin dört yüz küsur yıllık kültürel/tarihsel birikiminden
haberdar olma adına hiçbir bilgilenmeye gerek görmeksizin, kulaktan dolma, ancak kahvehane düzeyindeki
dedikodular ölçüsünde bir "malumat" ve cahil cesaretiyle "suret-i hak"tan görünerek, türban sorununa
"aydınlanmacı-İslam sentezi" türünden çözüm yolları önermektir. Gazetelere de yansıyan "Türban farz değil.
İslam dininde kaza uygulaması var. Bu kızlarımız bunu bir kaza olarak saymalıdırlar." türünden sözler bu
türdendir.

İkincisi, kültürel, felsefi analizlere girmek yerine talep edilen "kültür" değişimini akılcı-teknik zaruretler
ile ilişkilendirerek güya objektif bilgi alanına havale etmektir. Buna örnek olarak, "Cep telefonlarının bluetooth
kulaklıkları var. O kulaklığı kulağına takan ve türbanla kapatan bir öğrenci sınava girdiğinde ne olacak?
Dersteki erkek hocaysa türbanını açtırıp arama yapamaz. Yapsa cinsel tacizle suçlanır. Her derse kadın
hoca mı vereceğiz?" sözleri verilebilir.
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Üçüncüsü, açıkça İslam’ı gericilik kabul eden, onunla rasyonel ilişkiyi tahammül ötesi gören, hangi
dil, kültür, adalet anlayışı açısından bakılırsa bakılsın "haksızlık" olarak değerlendirilecek bir tavır
sergilemeyi, içinde bulunduğu kibir yüzünden göremez hâle gelen, bakıştır. Bunun örneği ise şu sözlerde ve
aynı minval üzere benzerlerinde kayıtlıdır: "Türban kararı üniversitelerde barış ortamını zedeler. Bu
gerginlik bizi bile etkileyecek. Belki hiç hakkımız olmadığı halde, türbanlı bir öğrenciye, Cumhuriyet
ilkelerinin kıyafetlerine aykırı diye hak ettiği notu vermeyeceğiz."
Nihayet kültürel olarak "Asla uyuşmaz ve aşılamaz iki ayrı evrende olduklarına yönelik
saplantılarla" kendisinden farklı yerde ve tabii aşağı derecede olana karşı tam anlamıyla hasmane
davranan, onu "değiştirmek, dönüştürmek adına olsun hiçbir umut ve ima taşımayan" tavırdır. Buna örnek
ise, "Başörtüsüne izin verilmesi durumunda kilit asarız üniversitenin kapısına. Biz işimizi bırakırız. Çünkü
üniversite üniversitelikten çıkar. Biz bu şartlarda hocalık yapamayız. Benim sebebi mevcudiyetim ortadan
kalkar." sözleridir. Yukarıdaki ifadeler gazetelere yansıyan demeçlerden rastgele seçilmiştir. Kimin
söylediğinden daha çok belli bir kesimi temsil etmesi bakımından önemlidir. Bu sözler ve tavırlar, başörtüsü
ekseninde bir toplumsal bölünmenin değil, "kutsal hakikati" temsil eden bir grup insanın toplumun ne kadar
uzağına itildiğinin işaretidir. Demokratik kurallar içinde kültürel alana yönelik bir düzenleme söz konusu
olduğunda, "toplumsal denge ve istikrar adına" muhalefet etmesi beklenenler, her tür değeri istismar edecek
bir otoriter siyasete soyunabilmektedir. Oysa "sayısal çoğunluğu" kaybetmiş olanların işin siyasal yönüne
ilişkin bir çaresiz strateji olarak otoriterliği öne çıkartmak yerine, daha kapsayıcı ve ikna edici bir dilin
gelişmesine çalışmaları gerekmektedir.

Mannheim, günümüz aydınını: "Toplumdan göreceli olarak bağımsız, boşlukta yüzen bilgiçlik
budalaları" olarak tarif etmektedir. Bu “göreceli” sözü önemlidir... Elbette hepimiz bir yerlerde duruyoruz,
belli kesimlere ilişki içindeyiz, ancak yine de literasi cumhuriyetine ait olduklarını düşünenlerin, görecelinin
üzerine çarpı çekecek ölçüde yeminli bir konuma kendilerini hapsetmeleri, toplumun boşluğunda yüzerek her
kesimin vicdanı olmak yerine, belli bir yere demir atmaları kabul edilir bir iş değildir. Türbana değil ama
istismarına karşı çıkmak ve bunun çeşitli açılardan açıklamasını yapmak elbette olabilir. Ama aydın o kişidir
ki, dile getirdiği değerlendirmeler, kibrinin ve kültürel ırkçılık kininin imalarını hiçbir şekilde akla
getirmeksizin türbanlı insanların vicdanlarında da haklı bir yer edinir. Sözlerimiz ve önerilerimiz:
dünyalar farklı da olsa iki dünya arasında köprü kurabilmeli, sonuç olarak tavırlar da bir değişiklik doğurmasa
dahi bir bağlam ortaklığında uyuşabilmelidir. Maalesef türban tartışması en azından bir kesim için "türbanı"
anlamak yerine türban üzerinden kendi "dünya görüşlerinin" ifşasına ve toplum barışının ifsadına dönüşmüş
vaziyettedir” tespit ve tahlilleri önemlidir.
Dostça bir hatırlatma: Ey FAHRİ, önce kendine GÜVEN!
5 Temmuz 2009 Tarihli Milli Gazete de, “Küçük Hamdi’”nin tefsirine Mustafa Kemal’in Dahli” diye bir
yazı kaleme alan kardeşime:
1. O süreçte Meclisi Kur’an’ın Türkçe tefsiri ve tercümesi yönünde bir karar almaya sevk ve teşvik
eden kimdi?
2. Meclise ve hükümete hakim bulunan Mustafa Kemal istemeseydi, böyle bir temenni ve teşebbüs
gerçekleşebilir miydi?.
Kur’an’ın ehil ve emin bir alim tarafından tefsir ve tercümesine ruhsat ve fırsat vermesi bile, oldukça
anlamlı değil miydi?.
3. Mustafa Kemal bozuk niyetli olsaydı, bu tefsiri, bir kısım tağyir ve tahrifatı rahatlıkla yapabilecek
pek çok kişi varken, Elmalılı Hamdi gibi mümtaz bir âlime yaptırmayabilirdi.
4. Cennet mekân Sultan Abdülhamit’e karşı çıkan, hatta halline fetva hazırlayan kişilerin durumunu
değerlendirirken, konjonktürel baskı ve barbarlıkların da hesaba katılıp, bazı mazeret ve mecburiyetlere
dikkat edilmesi gerekirdi. Ve mesela Bediüzzaman Hazretlerinin bile buna benzer tavırlar sergilediği
bilinmektedir. Sırf Abdülhamit’e “karşı çıktı” diye bazı zatları karalamaya, ama Ona bizzat “savaş açtığı ve
yıktığı” bilinen Enver gibi Sabetaist masonları kahramanlaştırmaya çalışanlar, ne çirkin bir çelişki içindeydi!
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5. Şimdi AB’nin talimatıyla Kur’an’da “Allah katında tek Hak din İslam’dır” gibi ve yine Yahudi ve
Hıristiyanların durumuyla ve onlarla dostlukla ilgili ayetleri; hutbelerden, tefsirlerden, hatta Kütübü Sitte'den
ayıklamaya girişen, ama Atatürk’ü “Deccal, Süfyan” gören AKP’ciler ve Fetullah Gülenciler mi, yoksa Mustafa
Kemal mi, daha şerefliydi?
6. Akıllı, inançlı ve iddialı insanlara düşen:
a. Ya tarihi bizzat yapmak ve yazmak, yeni bir çağ ve çığır açmak üzere gayrete gelmek, en
azından bu yöndeki gayretlere destek vermekti.
b. Veya buna yeterli beyni ve becerisi yoksa, hiç değilse, tarihi; kurulmaya çalışılan yeni ve milli
medeniyet iklimine bir köprü olarak yorumlamaya ve yararlanmaya girişmekti.
c. Çünkü beşeri tarih, zaten müspet–ispatlanabilir- bir bilim dalı değildi. Genellikle nazariyeler ve
faraziyeler üzerine bina edilmişti. Olayların zahiri şekli ve gelişme seyriyle; gizli ve stratejik mahiyeti
genellikle farklı şeylerdi. Çünkü tarihi yapan kimlerse, yazdıran da aynı kişilerdi.
7. Elmalılı Hamdi Yazır Hazretlerinin lakabı “Küçük Hamdi” olabilirdi. Ama sizin O Zat’a böyle hitap
ederek yazıya başlık atmanızın yazık, sadece sizi küçülteceğini, hatırlatmamız gerekirdi.
Ey kardeş, bazen “tarihi gerçek”lerden ziyade ona yüklediğiniz “yorum ve gerekçeler” daha önemliydi.
Velhasıl, gayret ve cesaretimizi, israf etmemeliydi.

Atatürk’ün Kapattığı; Mason Tarikatı ve Türban Karşıtlığı
Her kutsal öğeyi, sosyal ve siyasal amaçlar için istismar edenler herhalde vardır ve olacaktır.
Ancak Türkiye’deki başörtüsü saldırılarının altında, gizli bir İslam düşmanlığı, din ve maneviyat
karşıtlığı yatmaktadır. Kökü dışarıda bulunan hıyanet ocakları, kirli ve tehlikeli hıyanet odakları
oldukları gerekçesiyle Atatürk tarafından kapatılan, ama onun şüpheli ölümünden sonra İsmet
İnönü’yü iktidara taşıyan sabataist- Yahudi Dönmezi cunta tarafından serbest bırakılan ve devlet
kurumlarını içten sarmalayıp kuşatan, böylece Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi gizli mason
diktatoryasına çevirip kullanmaya çalışan hainlerin, devletimizi açıkça ele geçirmeleri İttihat ve
Terakki Fırkasıyla başlamıştır. Mason ve sabataist Enver, Talat ve Cemal üçlüsü, sadece maceracı
kafalarıyla değil, küresel masonluğun talimatları doğrultusundaki manevralarıyla Osmanlının yıkılışını
hazırlamış, bazılarınca hala “örnek vatansever” olarak gösterilen bu masonlar, güya o çok sevdikleri
vatanlarını bırakıp Haçlı-siyonistlerin denizaltılarıyla Almanya ve Rusya’ya kaçmışlardır. Bunların
yurtdışındaki maceraları da, sanıldığı gibi öyle milli amaçlı değil, hıyanetlerini bağışlatıp
meşrulaştırma ve Türkiye’ye dönüp, kurtuluş mücadelesini ve neticelerini yozlaştırıp masonluk
hesabına kullanma amaçlıdır. Ve zaten Mustafa Kemal bunların niyetini ve tiyniyetini çok iyi bildiği
içindir ki asla ülkeye sokmamıştır.
Talat ve Cemal’in Ermeni komitacılar tarafından öldürülmesi ise; Osmanlı-Türk diyarında ve
özellikle sarayda: sinsi bir etkinlik-yetkinlik çekişmesi yaşayan ve sık sık biribirine ayak takan
Yahudilerle Ermenilerin bir hesaplaşması olarak okunmalıdır. Enver’in aslından ve ayarından,
Mustafa Kemal’in bunlara karşı açık ve net tavrından ve Atatürk karşıtlarının Enver, Talat ve Cemal
hayranlığından yola çıkarak:
a) Enver’in Sarıkamış’ta 90 bin vatan evladımızı bir gecede dondurmasını
b) Bize Sevr’i dayatan güçlerin işini kolaylaştıracak şekilde, Osmanlıyı gereksiz yere savaşa
sokup yenilmesini sağladıktan sonra, Rusya’ya kaçmasını; oradan Türkistan’a geçip, güya Türk
milliyetçiliği damarıyla yeni askeri birlikler kurup, Rus’lara karşı oluşturulacak ciddi bir direniş
cephesini erken doğuma zorlar bir tavırla, maalesef hezimete uğratıp Rusların Müslüman-Türk
dünyasını işgalini kolaylaştırmasını; Ayrıca Rusya’daki Yahudi yoldaşlarıyla, Amerika’daki Yahudi
soydaşlarının, komünist-kapitalist iki kutuplu, ama Siyonist güdümlü bir dünya hakimiyeti hedefine
zemin hazırlama operasyonları olarak görenler, acaba haklı mıydı? Diye sormak ve kafa yormak
lazımdı.
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İşte Atatürk’ten sonra, maalesef İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Recep T. Erdoğan
döneminde, ticaretten siyasete, eğitimden kültüre, yeniden ülkeye hâkim olan ve Türkiye’nin kirli ve hain
derin devletini oluşturan bu masonlar, başörtüsünü kendi gizli saltanatlarına karşı bir başkaldırı olarak
görmeye başlamış ve türban düşmanlığı, İslam’la savaşlarına bir bahane yapılmıştır.

Masonluk; Siyonizm’in, yani İsrail’in dünya hakimiyeti gayesinin, farklı ülkelerdeki değişik din ve
kökenden insanlar eliyle yürütüldüğü bir şeytan tarikatı ve hıyanet karakollarıdır. Lions’lar Masonluğun alt
kademesi, Rotaryan’lar ise ilk mektebi gibi çalışmakta, ama kendilerini hayır ve hizmet kurumu olarak
tanıtmaktadır. Bu gibi masonik kuruluşlara iyi niyetle veya mesleki bir beklenti ve mecburiyetle katılan pek
çok insanımız vardır. Ancak bunların asıl mahiyetini ve kasıtlı hıyanetlerini ve bu yüzden Mustafa Kemal
tarafından, tarihte ilk defa ve büyük bir cesaret ve ferasetle yasak edildiklerini bile bile, hala bunların peşinde
ve başında bulunanların, bir de kalkıp Atatürkçü geçinmeleri, tam anlamıyla sırıtan bir sahtekârlıktır. Pek çok
samimi ve seviyeli aydın ve bilim adamımızın katıldığı ve Milli bir gayret ve cesaretle çalıştığı “Talat Paşa”
komitesinin Şubat–2008 Pera Müzesi salonundaki toplantısında, Prof. Kemal Alemdaroğlu Rotaryan
olduğunu açıklamış, başka birisi “Masonluğun kanuni bir kuruluş” olduğu için ayıplanacak bir yanı
bulunmadığını savunmuş ve Milli Çözüm ekibinin “Yahu madem öyle ise Atatürk bu hayırlı ve yararlı
kurumları niye kapatmıştır?” sorusu, maalesef başta Sn. Rauf Denktaş olmak üzere, ilgililerce yanıtsız
bırakılmıştır. Bu arada Fransa Mason Locaları Üstadı Azamı da, Türkiye’de başörtüsünün yasak kalması
gerektiğini ve bu konuda Türkiye Masonlarıyla işbirliği içinde hareket ettiklerini açıklamıştır. Bu baş mason,
bazı konularda, halkın çoğunluğunun ve temel insan ve inanç haklarının da geçerli sayılamayacağını
savunarak, ne kadar demokrat olduklarını da ortaya koymuşlardır. Bu çıkışlar bizim iddialarımızı da
ispatlamıştır.
İsrail’in Dünya Egemenliği Politikası
Bugün, İsrail devletinin, iç ve dış politikasını yönlendiren ana unsur Siyonist ideolojidir. Bu ideoloji,
Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak uğruna, bu topraklarda yaşayan tüm Yahudi-olmayan insanları şiddet ve
terör yoluyla yurtlarından çıkarmayı hatta gerekirse katliama uğratmayı hedeflemiş, şoven ve işgalci bir
düşünce sistemidir. Dolayısıyla, üzerinde asıl durulması, çarpıklıklarının anlatılması ve kınanması gereken
de bu ideolojidir. Din dışı, ırkçı ve saldırgan bir ideoloji olan Siyonizm, kimi zaman sahte bir dindarlık
kisvesine de bürünerek, ortaya atıldığı günden bu yana, Yahudi ve Hıristiyan dünyasından pek çok kişiyi
etkisi altına almış gibidir. Özellikle İsrail devletinin kurucu kadrosunda yer alan bazı Siyonistler, bu ideolojiyi
İsrail devletinin neredeyse resmi ideolojisi haline getirmişler ve Siyonizm’in etkisinin nesiller boyunca
devamını temin etmişlerdir. Ancak bugün, gerek barış yanlısı İsrail vatandaşları, gerekse dünyanın diğer
ülkelerinde yaşayan Yahudilerin önemli bir kısmı Siyonizm’e karşı çıkmakta, Siyonist uygulamaları şiddetle
eleştirmektedir. Bunun temelinde, Siyonizm’in ilk dönemlerinde öne sürülen propagandaların aksine, şiddet
yanlısı olduğunun, dünyanın huzur ve güvenliği açıkça tehdit boyutunun ve yalnızca Arapların değil
Yahudileri de büyük sıkıntılara soktuğunun yaşanan tecrübelerle ispat edilmiş olması vardır. Tarih, Siyonist
ideolojiden vazgeçilmediği müddetçe, Yahudilerin -dolayısıyla da komşularının ve bölgenin- barışa
kavuşamayacağını göstermektedir.
Siyonizm’in gerçek yüzünü görenler ve asıl amacını sezenler, tehlikenin boyutlarını ve acı sonuçlarını
daha iyi tahmin etmektedir. Bilgi eksikliği ya da yanlış yönlendirmeler nedeniyle, Siyonizmin etkisine
kapılanlar ise bilerek veya bilmeyerek çok tehlikeli bir oyunun parçası haline gelmektedir. Bu nedenle
Ortadoğu'ya barış gelmesi için yapılması gereken işlerin başında, Siyonizmi tüm yönleri ile deşifre etmek, bu
sapkın ideolojinin etkisi altına girenleri yanılgılarından kurtarmaya gayret göstermek ve bu yönde yoğun
kültürel çalışmalar yapmak gelmektedir. Siyonist propagandaların etkisi altında kalanlara, büyük bir yanlışın
içinde olduklarının gösterilmesi ve doğru yola davet edilmeleri, yeryüzünde barışın hakim olmasını isteyen
herkesin sorumluluğu ve insanlık görevidir.
İsrail’in var olup olmama korkusu, onu tüm Ortadoğu'yu etkileyecek bir strateji uygulamaya
yöneltmektedir. Ortadoğu'ya egemen olmak, bu hayati coğrafyaya şekil verebilmek içinse, bir "dünya
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egemenliği", yani dünyaya yön veren karar mekanizmalarına hakimiyet gerekmektedir. Bu karar
mekanizmalarının tamamına yakını ise, Atlantik'in öteki yakasında, dünyanın süper gücü olan Amerika
Birleşik Devletleri'ndedir. İsrail, ABD üzerindeki güçlü lobisini ve masonik mahfilleri kullanarak, Amerika'nın
global siyasetini kendi stratejik çıkarlarına göre yönlendirmek istemektedir. İsrail'in Ortadoğu'da ihtiyaç
duyduğu düzenleme ne ise, Washington'daki İsrail lobisi, bu düzenlemeyi Amerika'ya yaptırmak peşindedir.
Geçtiğimiz on yıllar içinde ABD'nin Ortadoğu politikasının hep İsrail lehine gelişmesi bu yüzdendir. Şu anda
dünya gündeminin bir numaralı konusu olan ABD’nin Irak işgali projesinin ardındaki en büyük etken de, yine
İsrail'in Ortadoğu stratejisinin ABD politikaları üzerindeki etkisidir.
Masonların Dine Karşı Savaşı
Masonluk varlığını ilk kez 1717'de İngiltere'de resmi olarak ilan etmiştir. Bu tarihten sonra, önce
İngiltere'de, ardından başta Fransa olmak üzere kıta Avrupası'nda yayılan masonluk, her ülkede din
karşıtlarının toplanma yeri haline gelmiştir. Kendilerini "hür düşünürler" olarak ilan eden -bununla, İlahi dinleri
tanımadıklarını ifade eden- pek çok Avrupalı mason localarında bir araya getirilmiştir. Mimar Sinan
dergisindeki "Masonluğun İlk Devirleri" başlıklı bir makalede belirtildiği üzere: "Masonluk, dinlerin dışında
hakikati arayanların bir araya geldiği, toplandığı yerdir." Dahası "hakikati dinin dışında arayan" bu
zümre, dine karşı da büyük bir kin beslemekte, ama bunu ustalıkla gizlemekteydi. Bu nedenle örgüt, kısa
sürede Kilisenin, özellikle de Katolik Kilisesi'nin rahatsızlık duyduğu bir güç merkezi haline geldi. Bu
masonluk-Kilise çatışması giderek büyüyerek 18. ve 19. yüzyıl Avrupası'nda gündemi teşkil edecekti. 19.
yüzyılın ikinci yarısında Avrupa dışındaki coğrafyalara da yayılmaya başlayan masonluk, gittiği her ülkede
din karşıtı felsefelerin ve hareketlerin çıkış noktası haline gelecekti.

Mimar Sinan dergisindeki "Politika ve Masonluk" başlıklı bir makalede, masonluğun
bu din karşıtı savaşı şöyle dile getirilmekteydi:
“Masonluk siyasal bir parti olmamakla beraber, siyasal ve sosyal olayların akımına uygun
olarak, uluslararası birleşik ve sosyal bir kuruluş halinde örgütlenmesi 18. yüzyılın başlarına denk
gelir. Mezheplerin özgürlük kurallarını uygulamaya çalıştığı sırada, onlara yardım için, din adamları
sınıfının (ruhban heyetlerinin) nüfuz ve iktidarlarına karşı savaş açmak durumuna giren
farmasonluğun yıkmak istediği şey, Kilisenin hükümetler ve halk üzerindeki tahakkümü idi. Bundan
dolayı 1738 ve 1751 yıllarında Papa tarafından dinsiz olarak ilan edilmiştir... Farmasonluk, mezhepler
özgürlüğü ilkelerini amaç edinen ülkelerde yalnız ismen gizli ve esrarlı toplantıları olan bir dernek
halinde kalmış ve bu gibi memleketlerde hem müsamaha ve hem de teşvik görerek, vakit ve hali
uygun orta sınıf halk ile yüksek memurlardan taraftarlar toplamış ve mason olan devlet erkânını kendi
örgütlerinin başkanlık makamına geçirmiştir. Katolik mezhebinin herkes için mecburi olduğu güney
memleketlerinde ise, gizli, yasak ve kanuni takip ve izlenmeye maruz devrimci bir dernek niteliğini
muhafaza etmiştir. Bu memleketlerde orta sınıftan hür düşünceli gençler ve hükümetlerinin
yönetiminden memnun olmayan subaylar mason localarına girmeye ve böylece, İspanya, Portekiz ve
İtalya'da ve özellikle Vatikan Kilise Hükümetinin tahakkümü altındaki rejimler aleyhine devrimci
tertipler alınmaya yönelmiştir.”
Kuşkusuz burada mason yazar kendi örgütünün lehinde bir üslup kullanmakta, masonluğun
"kilise tahakkümü"ne karşı savaştığını ileri sürmektedir. Ancak konuyu yakından incelediğimizde,
pek çok ülkede "tahakküm" kavramının asıl olarak masonlar tarafından kurulan veya desteklenen
rejimlere uygun düştüğü görülecektir. Öte yandan, masonluğun "tahakküme karşı savaşma"
iddiasının da göstermelik olduğu kesindir. Kilise, -Hıristiyanlığın çarpıtılmış olması sebebi ilegerçekten de skolastik fikirler ve baskıcı uygulamalar sergilemesine rağmen, masonluğun kilise
düşmanlığı bu sosyal meseleden değil, İlahi dinlere karşı duyduğu nefretten ileri gelmektedir.
Masonluğun yapısına, ritüel ve ayinlerine bir göz atmak, bu konuda fikir vermek için yeterli
olacaktır!
Bir Mason Locası Örneği: "Cehennem Ateşi Kulübü"
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Masonların 18. yüzyılda nasıl bir örgütlenme içinde olduklarını, nelerle uğraştıklarını anlamak için
yapılması gerekenlerden biri, o dönemde ortaya çıkan çeşitli masonik gizli dernekleri incelemektir. Bu
derneklerden birisi, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de aktif olan "Cehennem Ateşi Kulübü"dür. (Hell Fire
Club) Bu kulübün masonik yapısını ve sahip olduğu din aleyhtarı, pagan kimliği, mason yazar Daniel Willens
"The Hell-Fire Club: Sex, Politics, and Religion in Eighteenth-Century in England" adlı makalesinde
açıklamaktadır. Masonlar tarafından açılan "thefreemason.com" isimli internet sitesinde yayınlanan
makaleden bazı ilginç pasajlar şöyledir: İngiltere'de Kral III. George'un hükümdarlığı döneminde, mehtaplı
gecelerde, pek güçlü hükümet üyelerinin, önde gelen aydınların ve etkili sanatçıların hep birlikte Thames
nehrinin üzerinde bir tekne içinde West Wycombe civarında bulunan bir manastır yıkıntısına doğru yol
aldıkları görülebilirdi. Orada, keşiş kıyafetlerine bürünen bu saygıdeğer kişiler, kutsallığını yitirmiş bu
manastırın çanlarının çalmasıyla birlikte, her türlü ahlaksızlığa kendilerini kaptırırlardı. Gece, kendini
sefahate adamış sözde soylu bir kadın ile kutlanan bir Kara Ayin ile doruk noktasına ulaşır, şeytani
tapınmalarını tamamlayan elebaşları Britanya İmparatorluğu'nun gidişatı ile ilgili komplolar kurmak için
cümbüşe ara verirlerdi.
Masonluk, gizemli, merak uyandırıcı, cezbedici bir örgüt olarak ortaya çıkmış, üye olan kişilerde,
toplumun genel inançlarına aykırı davranmanın getirdiği bir tür psikolojik tatmin meydana getirmişti. Masonik
ayinlerin temel özelliği ise, az önceki alıntıda da vurgulandığı gibi, İlahi dinlerin sembol ve kavramları yerine,
pagan sembol ve kavramları yüceltmesiydi. Böylece, sadece sembolizm yoluyla dahi, masonluğa giren kişiler
Hıristiyanlığı terk ederek dinsizleşmişlerdi. Ancak masonluk sadece garip ayinler düzenlemekle kalmamış,
Avrupa'yı İlahi dinlerden uzaklaştırıp pagan bir kültüre sürüklemek için siyasi bir strateji de izlemiştir. Avrupa
tarihinin bazı önemli kilometre taşlarına ülke ülke bakacak ve bu aşamalarda masonluğun dine karşı
yürüttüğü söz konusu savaşın izlerini araştıracak olursak bu gerçek açıkça görülecektir.
Fransa'da Din Karşıtı Mücadele
Fransız Devrimi'nde masonların oynadığı büyük rolü herkes bilmektedir. Aydınlanma filozoflarının çok
büyük bir bölümü, özellikle de din aleyhtarı görüşleri en keskin olanlar, masonlardan meydana gelmiştir.
Fransız Devrimi'ni hazırlayan ve ona öncülük eden Jakobenler de yine locaların üyeleridir. Devrimin içinde
masonların oynadığı rol, Comte Cagliostro adlı bir "ajan-provokatör" tarafından henüz o yıllarda itiraf
edilmişti. Cagliostro 1789'da Engizisyon tarafından tutuklanmış ve sorgu sırasında önemli itiraflarda
bulunmuştu. Anlattıklarının başında, masonların tüm Avrupa'da zincirleme bir devrim yapma planları
geliyordu. Masonların asıl amacının ise, Papalığı yok etmek olduğunu ya da Papalığın ele geçirilmesinin
hedeflendiğini açıklamıştı. Cagliostro'nun itirafları arasında, uluslararası Yahudi bankerlerin tüm bu devrimci
faaliyetleri finansal yönden desteklediği, Fransız Devrimi'nde de yine Yahudi kaynaklı paraların önemli rol
oynadığı da yer alıyordu. Nitekim Fransız Devrimi, tam anlamıyla bir "din karşıtı hareket" niteliğindedir.
Devrimciler aristokrasinin yanında din adamlarına karşı da büyük bir tasfiyeye girişmiştir. Çok sayıda din
adamı öldürülmüş, dini kurumlar ortadan kaldırılmış, ibadethaneler tahrip edilmiştir. Hatta Jakobenler,
Hıristiyanlığı tamamen ortadan kaldırmak ve yerine "akıl dini" adını verdikleri pagan bir inanç yerleştirmek
için yoğun gayret içine girmişlerdir. Ancak bir zaman sonra devrim onların da kontrolünden çıkarak Fransa
tam bir kaosa sürüklenmiştir.
Masonluğun bu ülkedeki misyonu devrimle birlikte bitmemiştir. Devrimin ardından doğan karmaşa,
sonunda Napolyon’un iktidarı ele geçirmesiyle sakinleşmiştir. Ancak bu dönem de uzun sürmemiş,
Napolyon’un tüm Avrupa'ya hükmetme hırsı, iktidarının sonunu getirmiştir. Bundan sonra da Fransa'da
istikrar ve monarşi yanlıları ile devrimciler arasındaki çatışma sürüp gitmiştir. 1830'da ve 1848'de ve 1871'de
üç ayrı devrim daha gerçekleşmiş, 1848'de "İkinci Cumhuriyet"e, 1871'de ise "Üçüncü Cumhuriyet"e
geçilmiştir. Bu çalkantılı dönemin içinde masonlar her zaman son derece aktif rol üstlenmiştir. En büyük
hedefleri ise, kiliseyi ve dini inançları zayıflatıp, dini değer ve kuralların toplum üzerindeki etkisini yok etmek,
dini eğitimi ortadan silmektir. Masonluk, "antiklerikelizm" (kilise düşmanlığı) olarak bilinen sosyal ve siyasi
hareketin karargâhı gibi hareket etmiştir. The Catholic Encyclopedia, "Grand Orient" olarak bilinen Fransız
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masonluğunun bu din karşıtı misyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir: Grand Orient'in resmi bülten ve
el kitabında bulunan Fransız masonluğunun resmi dokümanları, Fransız Parlamentosu'nca ele geçirilmiş
Kilise karşıtı tüm kanunların Mason localarınca önceden hazırlandığını ve Grand Orient'in yönetimi altında
uygulandığını göstermiştir. Ki burada açıkça ifade edilen amaç, Fransa'daki her şeyi kontrol altına almak ve
ülkeyi yönetmektir.
1903 Kongresi'nde resmi konuşmacı olan vekil Massé, 1898 Kongresi'nde şunları anlatıyor:
''Masonluğun en önemli görevi politik ve laik mücadelelere her gün daha fazla müdahale
etmektir... Kilise karşıtı mücadeledeki başarı büyük ölçüde masonluk sayesindedir. Masonluğun
ruhu, programları, yöntemleri galip gelmiştir. Eğer (Kilise karşıtı) blok kurulduysa, bu masonluk ve
localarda öğretilen disiplinin neticesidir... Eğer işimizi bitirmek istiyorsak, ki henüz bitmemiştir,
tetikte olmalıyız ve karşılıklı güvene sahip olmalıyız. Bu iş, yani kiliseye karşı mücadele, biliyorsunuz
ki halen sürmektedir. Cumhuriyet, kendisini dini kurumlardan kurtarmalı ve bunun için onları güçlü
bir darbeyle süpürmelidir. Yarım yaptırımlar her yerde tehlikelidir, karşımızdakiler tek bir darbeyle
ezilmelidir.
The Catholic Encyclopedia, Fransız masonluğunun dine karşı verdiği savaşı anlatmayı şöyle
sürdürmektedir: Gerçekte 1877'den itibaren Fransa'da uygulamaya konan; eğitimin dinden
soyutlanması, özel Hıristiyan okullarına ve hayır derneklerine karşı yaptırımlar, dini kurumların
kapatılması, Kilisenin mallarına el konulması gibi "Din karşıtı" tüm Masonik reformlar, sadece
Fransa'da değil, tüm dünyada insan toplumlarının anti-Hıristiyan ve din dışı bir şekilde yeniden
organize edilmesi hedefine yöneliktir. Dolayısıyla Fransız masonluğu, Masonluğun tümünün öncüsü
olarak, evrensel bir Masonik Cumhuriyetin kurulacağı bir çağın başlangıcını kutlamak eğilimindedir.
Grand Orient'in Büyük Üstadı Senator Delpech, 20 Eylül 1902'deki konuşmasında şöyle demektedir:
"Celileli'nin zaferi 20 yüzyıl sürdü, ama şimdi ölüm zamanı gelmiştir... Masonik Birliğin kurulduğu
günden, Celileli efsanesinin üzerine kurulmuş olan Roma Kilisesi'nin erimesi de zaten başlamış gibidir." Söz
konusu masonun "Celileli" derken kast ettiği kişi Hz. İsa'dır. Çünkü Hz. İsa, İncil'e göre Filistin'in Celile
(Galile) kentinde doğmuştur ve yine İncil'de Hz. İsa'ya "Celileli İsa" diye seslenildiği bildirilir. Dolayısıyla
masonların Kilise nefreti, Hz. İsa'ya ve onun şahsında tüm İlahi dinlere duydukları nefretin bir ifadesidir. 19.
yüzyılda inşa ettikleri materyalist, Darwinist ve hümanist kültürle, kendilerince, İlahi dinleri öldürdüklerini ve
Hıristiyanlık öncesinde olduğu gibi Avrupa'yı tekrar pagan yaptıklarını düşünmüşlerdir. Bu sözlerin söylendiği
1902 yılında, Fransa'da çıkarılan bir seri kanun, din karşıtlığını çok ileri boyutlara taşımıştır. Tam 3000 dini
okul kapatılmış, okullarda herhangi bir dini eğitim verilmesi yasaklanmıştır. Pek çok din adamı hapsedilmiş,
bazıları ülkeden sürgün edilmiş, dindarlar adeta ikinci sınıf insan uygulaması görmeye başlamıştır. Bu
nedenle 1904 yılında Vatikan, Fransa ile olan tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, ama Fransa'nın tavrında bir
değişiklik olmamıştır. Ta ki Fransa I. Dünya Savaşı'na girip, Alman orduları karşısında yüz binlerce insanını
kaybedip, gururu kırılıp, "maneviyat"ın önemini anlayana kadar, bu tavrından ayrılmamıştır. Bütün bunları
okurken, Türkiye’deki, Atatürk sonrası CHP tahribatını hatırlamamak imkânsızdır...
Fransız Devrimi'nden başlayarak 20. yüzyıla kadar süren din karşıtı savaş, The Catholic
Encyclopedia'nın belirttiği gibi, "önceden mason localarında geçmiş olan kanunların meclise onaylatılması"
ile yürümüş, yani temelde Fransız masonluğunun (Grand Orient'in) bir operasyonu olarak devam etmiştir. Bu
gerçek, mason kaynaklarından açıkça anlaşılmaktadır. Örneğin Türk masonlarının bir yayınında "Gambetta
Birader'in 8 Temmuz 1875 günü Clémente Amitié Locası'nda Yaptığı Konuşmadan" şu alıntı yapılmaktadır:
“İrtica hortlağı Fransa'yı tehdit ederken, din doktrinleri ve geri fikirler, modern cemiyetin prensiplerine
ve kanunlarına karşı hücuma geçerken, Fran-masonluk gibi çalışkan, ileri görüşlü, hür ve kardeşlik
umdelerine bağlı bir teşkilatın sinesinde, Kilisenin hudutsuz iddiaları, gülünç nizamları ve adi inançları ile
mücadele etme kuvvet ve tesellisini buluyoruz... Uyanık olmalıyız ve mücadeleye dayanmalıyız. Beşeriyetin
nizam ve tekâmül idealini teessüs ettirmek gayesiyle, aşılamayacak siperimizi temin edecek dayanışmayı
kuralım!?” Dikkat edilirse masonik edebiyat sürekli olarak kendi fikirlerini "ilericilik" olarak göstermekte,
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dindarları ise "gericilikle" itham etmektedir. Oysa burada yapılan bir kelime oyunudur. Alıntıda "irtica hortlağı"
olarak söz edilen kavram, zaten gerçek dindarların da karşı olduğu bir olgudur. Ama masonlar bu ifade ile
gerçek ve hak dini hedef almakta, insanları dinden uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca belirtmek gerekir
ki, asıl olarak masonluğun savunduğu materyalist-hümanist felsefe, Eski Mısır, Eski Yunan gibi pagan
medeniyetlerden miras kalmış oldukça batıl ve "geri" bir düşüncedir.
20. Yüzyıl Masonluğu: Sessiz ve Derinden Ahlaki Tahribat!
İşte Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerdeki masonik faaliyetler, masonluğun amacının bir
"düzen değişikliği" olduğunu açıkça göstermektedir. Masonluk, dini kurumların, dini inançların ortadan
kaldırıldığı bir "yeni düzen" kurmayı hedeflemiş, bu amaçla da bu ülkelerdeki milli yönetimleri yıkmaya
yönelmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde masonluk, din karşıtlarının buluşma yeri olmuş, bu buluşma yeri çok
kez darbe, ayaklanma, suikast gibi kararların alındığı merkezler haline gelmiştir. 1789'daki Büyük Fransız
Devrimi'nden 20. yüzyıla kadar uzanan süreç içinde irili ufaklı pek çok devrim, darbe girişimi, ayaklanma,
siyasi komplo veya din karşıtı siyasetin ardında masonluğun etkisi görülmektedir.
İngiliz tarihçi Michael Howard'a göre, mason locaları 19. yüzyılın ikinci yarısında çabalarını Avrupa'da
kalan iki önemli imparatorluğu, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorluklarını yıkmak ve asıl Osmanlıyı
parçalamak için yoğunlaştırmışlar ve bu amaçlarına I. Dünya Savaşı ile ulaşabilmişlerdir. Bir diğer deyişle,
masonluk "Osmanlıyı yıkarak, dünya hakimiyetini kurmak" hedefine 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde
ulaşmış gibidir.
Dolayısıyla da 20. yüzyıl, artık masonluk için bir "düzen yıkma" yüzyılı olmamıştır. Önünde engel
kalmadığını düşünen masonluk, siyasi komplolarla, devrim hazırlıklarıyla, ayaklanma kışkırtmalarıyla
uğraşmaktan ziyade, artık kendi felsefesini toplumlara yayma yolunu seçmiştir. Masonluğun, materyalizm,
hümanizm ve evrimcilik kavramlarıyla özetlenebilecek felsefesi, bilim, sanat, medya, edebiyat, müzik ve her
türlü popüler kültür aracıyla kitlelere yayılmış vaziyettedir. Masonluk bu propaganda sonucunda, ani bir
devrimle değil, uzun vadede İlahi dinleri ortadan kaldırarak, tüm insanlığı kendi felsefesi içinde aşama aşama
yozlaştırmak istemektedir. Amerikalı bir mason, masonluğun bu yöntemini şöyle özetler: "Masonluk
çalışmasını sessiz bir şekilde yürütür. Fakat bu çalışma, okyanusa doğru sessiz bir şekilde vuran derin bir
nehrin işleyişi gibidir." Türk mason localarının büyük üstadlarından Halil Mülküs, yıllar önce kendisiyle
yapılan bir röportajda, bu gerçeği şöyle açıklamıştır; ve masonluğun şeytani bir tarikat olduğunu
vurgulamıştır: “Masonlar, mason sıfatıyla ortaya çıkıp hiçbir şey yapmaz. Masonluk, kendi bireylerini
yönlendirir, burada yetişen biraderler, zikir talimi üretimine katılan Mason kardeşler dış alemde bulundukları
yerlerde,

çeşitli

seviyelerdeki

mesleklerdendir.

Bunlar

üniversitelerdedirler,

rektördürler,

bunlar

profesördürler, bunlar devlet adamıdırlar, bakandırlar, doktordurlar, hastane başhekimidirler, avukattırlar, vs.
İşte bunlar, masonluğun talim ettiği fikirleri yaygın bir biçimde topluma aktarma gayreti içine girerler ve buna
göre yükselirler.”
Oysa masonluğun büyük bir ısrarla "talim ettiği ve topluma aktarma gayreti içine girdiği" bu fikirler,
önceki bölümlerde incelediğimiz gibi birer aldatmacadan başka bir şey değildir. Masonluk, Eski Mısır, Eski
Yunan gibi çeşitli pagan kültürlerin hurafelerinden kaynak bulan felsefesini, "akıl ve bilim" ambalajı ile
süsleyip öğrettiği ve öğütlediği sürece, hem kendisini hem de insanlığı aldatıp uçuruma sürüklemektedir.
İşte küreselleşme çağında "Global Masonluk"un işlevi böyledir. Bu aldanışın sonuçları ise çok acıdır.
Masonluğun 18. ve 19. yüzyıl boyunca sürdürdüğü "kitleleri dinsizleştirme" programı, ırkçılık, faşizm,
komünizm gibi kan dökücü ideolojilerin doğmasına yol açmıştır. Sosyal Darwinizm'in yayılması, insanları
"çatışmak için yaşayan hayvanlara" dönüştürmüş, bunun kanlı sonuçları 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20.
yüzyılda ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşı, Darwinist telkinler sonucunda savaşı ve kan dökmeyi "biyolojik bir
gereklilik" olarak gören Avrupa liderlerinin eseridir. Bu savaşta 10 milyon insan bir hiç uğruna ölüme
gönderilmiştir. Ardından gelen II. Dünya Savaşı, yine masonluğun attığı dinsizlik tohumlarının ürünleri olan
faşizm ve komünizm gibi totaliter ideolojilerin eseridir ve tam 55 milyon insanı yok etmiştir. 20. yüzyıl
boyunca dünyanın dört bir yanına acı veren savaş, çatışma, zulüm, adaletsizlik, sömürü, açlık, ahlaki
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dejenerasyon gibi belalar, temelde dinsiz felsefe ve ideolojilerin ürünüdür.
1) Masonluğun kökeni sayılan Tapınakçı örgütü incelendiğinde görülür ki; Tapınakçılar, bir
Hıristiyan tarikatı gibi kurulmuşlarsa da Kudüs'te buldukları birtakım gizemli öğretilerden etkilenmiş
ve Hıristiyanlıktan tamamen çıkarak sapkın ayinler uygulayan din karşıtı bir örgüt halini almıştır.
2) Tapınakçılar'ı etkileyen öğretinin ne olduğunu araştıranlar Siyonist Yahudilerin Kabala’sı ile
karşılaşır.
3) Kabala'yı ele aldığımızda ise, bu öğretinin her ne kadar bir Yahudi mistisizmi gibi görünse
de, aslında Yahudilikten daha öncesine uzanan pagan bir öğreti olduğuna, Yahudiliğe sonradan
girdiğine ve asıl köklerinin Eski Mısır'da bulunduğuna dair kanıtlara rastlanır.
4) Firavun rejimiyle yönetilen ve tipik bir "inkârcı sistem" olan Eski Mısır'da ise, günümüz
inkârcılığının temel felsefesi olan "kendi kendine var olan ve rastlantılarla evrimleşen evren" yanılgısı
vardır.
Kuşkusuz tüm bunlar anlamlı bir tablo oluşturmaktadır. Eski Mısır'ın büyücülerinin felsefesinin
hala canlı olması ve bu canlılığı günümüze taşınmasında etkili olmuş bir zincirin (KabalaTapınakçılar-Masonluk zincirinin) izlerinin bulunması, bir rastlantı sanılmamalıdır.
5) BM yeni sekreterinin de mensup bulunduğu Moon tarikatı da, Siyonist güdümlü Masonluğun
ve Dinlerarası diyalogun şeytani bir yapılanmasıdır.
İşte Türkiye’mizdeki Başörtüsü düşmanlığını körükleyen ve toplumu karşıt kamplara ve
kavgalara sürükleyen şeytani zihniyetin arkasında da, bu mel’un mason locaları bulunmaktadır.
Atatürk’ün büyük bir basiret ve cesaretle kapattığı bu şeytan tarikatı, türban şeklinde simgeleşen
İslami uyanışı ve Milli Şahlanışı, kendi sinsi saltanatı için en büyük tehdit ve tehlike olarak
algılamakta, ama bunu “Laiklik elden gidiyor” yalanıyla açığa vurmaktadır.

İstiklâl Marşı Düşmanı ve Başörtüsü Karşıtı Doğu Silahcıoğlu,
Şamanist mi, Sabataist mi Olmaktaydı?
Mustafa Kemal’in ve tüm Milli Mücadele gazilerimizin ortak tercih ve tensibiyle ve Türkiye
Cumhuriyetinin manevi tapusunun; İman, Ezan ve İslam temelli olduğunun tescilli mahiyetinde, Milli Marş
olarak kabul edilen ve bugüne kadar, aziz Milletimizin her ferdi tarafından huşu ve coşkuyla okuna gelen,
Mehmet Akif’in hikmet ve hakikat dolu dizelerindeki “Hakk, Ezan, Kelime-i Şehadet” kavramlarından gıcık
aldığını açıklayan Em. General Doğu Silahcıoğlu’na ve aynı kafadaki huysuzlara sormak lazımdı: Milli
Marşımıza, Müslümanlığımıza ve dindar halkımıza, böylesine hırçın ve çirkin bir savaş açmanızın asıl
nedeni Şamanistliğiniz mi, yoksa sabataistliğiniz midir?
Bu talihsiz ve terbiyesiz gelişmenin, çok ilginç ve iğrenç bir tarafı da: Hem başörtüsü inkârcısı
medyanın, hem de türban istismarcısı medyanın, bu sözler karşısında aynı sessiz ve tepkisiz tavrı
sergilemeleri ve olayın üzerine gitmemeleriydi.
“Doğu Silahçıoğlu'nun açıklamaları hezeyan ve hakarettir”
MHP İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, bazı kesimlerin laikçilik kisvesi altında milletin manevi
değerlerini aşağıladığına dikkat çekti. Silahçıoğlu'nun düşüncelerini Türklük kimliğiyle de bağdaştıramadığını
dile getiren Barutçu, "Yüce Türk milleti zaten bu tür habis değerlendirmelere itibar etmez." dedi. Söz
konusu zihniyetin Türk toplumu içindeki değerler çatışmasından fayda umduğunu belirten Barutçu,
"Silahçıoğlu'nun milletimizin vazgeçemeyeceği inanç ve değer yargılarına saldıracağına, üniter yapımıza
dönük saldırılara karşı duyarlılık göstermesini beklerdik." ifadelerini dillendirdi. Alperen Ocakları Genel
Başkanı Eyüp Gökhan Özekin de Silahçıoğlu'na sert çıktı: "Bu milletin sırtından makam mevki sahibi
olanların, milletin değerlerine düşmanlık etmelerini anlamak mümkün değildir" şeklinde tepki verdi.
Başörtüsünün; medeniyet ve modernleşme adına kadını köleleştirip şehvet aracı haline getiren
barbar Batı zihniyetine karşı, bir öze dönüş ve özgürleşme hareketi olarak okunması gerekir.
Batının kadın erkek eşitliği, aslında emperyalizmin hâkimiyetini kadın üzerinden kolaylaştırıp
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yaygınlaştırma hevesi ve hilesidir. Bugün üniversitedeki bir hocanın: “Ben gücümü cübbemden alırım. Kanun
bile çıksa türbanlı kızları sınıfta bırakarak dışlarım” diyen tavrı, aslında cahiliye toplumundaki erkek
üstünlüğünün üniversitedeki resmiyeti olan “cübbe”ye sığınıp, kendi haysiyet ve şahsiyetini bir nevi inkâra
kalkışması; özgür kişilik ve kimliğini sivil başörtüsünde simgeleştiren kızlarımızın tavrı karşısında, oldukça
gerici ve despotik bir yaklaşım örneğidir. “Gücümü cübbemden alırım” diyen bir insan, “cübbemi çıkarırsam
bir hiç sayılırım” gerçeğinin de dolaylı itirafı gibidir. Oysa bu ülkenin, cesaretini cübbesinden, cebinden ve
rütbesinden alanlara değil; giydiği cübbeye, geldiği mevkie ve oturduğu makam sandalyesine şeref
kazandıran insanlara ihtiyacı olduğu kesindir.
İslam ise, kadın erkek eşitliğinin çok ötesinde bir hürriyet ve haysiyet prensibi getirmiş “kadınla
erkeğin, tek bir bütünün iki ayrılmaz parçası” olduğunu bildirmiştir.
“Ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yaratıp var ettik.”83
“O Allah ki, sizi bir tek nefisten (kadın ve erkekten oluşan şahsı vahitten ibaret olarak) icat ve
inşa eylemiştir”84 gibi ayetler bunu öğretmektedir.
Haçlı emperyalizminin sinsi emellerine ve Siyonizm’in dünya hâkimiyetine hizmet eden hıyanet
siyasetine alet olmadan; onurlu ve şuurlu bir başörtüsü direnişi; aslında kadınlar üzerinden toplumu
çürütmeyi ahlakı ve aile hayatını yıkıp yok etmeyi, böylece şeytani saltanatlarını kolay hale getirmeyi
düşünen Barbar Batıya karşı, ciddi ve cesaretli bir özgürlük ve özgüven mücadelesi olarak
değerlendirilmelidir.
İsmail Çolak’ın Son Kitabında Vurguladığı Gibi Milli Mücadelemizde Kuvayı İlmiye’nin Ve
Başörtülü Mücahidelerin Rolünü İnkâr Etmek Nankörlük Alametidir!
Öğretmeni, öğrencisi, medrese hocası, medrese talebesi, tekke şeyhi, dervişi, üniversite hocası
ve talebesiyle eğitim sınıfının birçok kesiminin Kurtuluş Savaşı’na katılımının ve katkısının hangi
seviyede olduğu ve bunun bağımsızlığımızın kazanılması ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasındaki
rolünü ortaya koymaya çalıştık.
Milli Mücadele döneminde ilk düzenli Türk ordusu kurulmadan evvel, halkın kendi iradesi, gayret ve
imkânlarıyla, düşman işgaline karşı koymak için oluşturulan gönüllü milis kuvvetlerine, milli kuvvetler
anlamında Kuvayı Milliye denmiştir. İsmail Çolak ta bundan hareketle kitabına, ilmi kuvvetler manasında
Kuvayı İlmiye ismini vermiştir. Yani, Kurtuluş Savaşı’na katılan ve katkıda bulunan eğitim ordusu, irfan
ordusu demektir. Çünkü, Kurtuluş Savaşı’na, bilinen mevcut kuvvetlerin, askeri ve siyasi kimliğe sahip kişi ve
kesimlerin yanı sıra, ülkemizin medrese ve manevi eğitim ordusunun neferleri de katılmış ve bu savaşın
çeşitli safhalarında ve kademelerinde yer alarak, göz ardı edilemeyecek hayati hizmetler vermişlerdir. Kitabın
konusu ve içeriği de direk buna yöneliktir. Öğretmeni, öğrencisi, medrese hocası, medrese talebesi, tekke
şeyhi, dervişi, üniversite hocası ve talebesiyle eğitim sınıfının birçok kesiminin Kurtuluş Savaşı’na katılımının
ve katkısının hangi seviyede olduğu ve bunun bağımsızlığımızın kazanılması ve yeni Türk Devleti’nin
kurulmasındaki rolünü ortaya koyan önemli bir eserdir. Zerrece tereddüde mahal bırakmayacak katiyette,
İstiklâl Harbi’nin kazanılmasında ve yeni Türk Devleti’nin kurulmasında, vatansever irfan ordusu Kuvayı
İlmiye’nin de büyük payının olduğu bir gerçektir. Eğitim Ordusu’nun kahraman, cefakâr ve fedakâr
mensupları, Anadolu’da verdiğimiz bu son varlık savaşının her aşaması ve bölümünde tüm güçleriyle
mücadele etmişlerdir. İşgallere karşı halkı bilinçlendirip teşkilatlandırmada, protesto mitinglerinde,
kongrelerde, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde, hatta Kuvayı Milliye ve Düzenli Ordu’ya katılıp düşmanla
çarpışmaya varana dek Kurtuluş Savaşı’nın her alanında öğretmeni, müderrisi, tekke dervişi ve talebesi ile
kesinlikle yabana atılamayacak mikyasta, hayati hizmetleri geçmiştir.
Sarıklı müderrislerin kelle koltukta mücadelesi hayranlık vericidir
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında medreselerin ve onların sarıklı müderrislerinin, tekkelerin ve
onların kelle koltukta mücadele eden kahraman dervişlerinin hayati katkılarının olduğu; bunların açık desteği
83
84

Hucurat: 13
En’am: 98
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ve büyük gayretleri bulunmasaydı yurdun düşman işgalinden kurtulması ve bağımsızlığın yeniden elde
edilmesinin imkânsız olduğu tarihî ve ilmî bakımdan ortadadır ve inkârı mümkün değildir. Şurası muhakkak
ki, halkın Milli Mücadele Hareketi’ne gönülden inanması ve desteklemesi, Anadolu’da güven ve itimadın
değişmez adresi olarak kabul edilen müderrisler, tekke şeyhleri ve diğer din adamları kanalıyla
gerçekleşmiştir. Bunların izni, katılımı ve desteği olmadan Anadolu’da neredeyse hiçbir milli faaliyet ve hiçbir
milli teşkilat gösterilemeyecektir. Mitinglerde, protestolarda, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmasında,
Kuvay-ı Milliye’nin oluşturulmasında, TBMM’nin açılmasında ve tüm yerel direniş hareketlerinde hep onların
mübarek eli, işareti ve himmeti görülecektir.
Tekkelerin fedakârlığı gözardı edilmiştir
Özellikle işgal altındaki İstanbul’da her türlü tehlikeyi ve zorluğu göze alan bazı tekkelerin, kimi
şeyhlerin ve dervişlerin insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla ifa ettikleri hizmetler, Kurtuluş Savaşı’nda
emsalsiz bir yere ve ehemmiyete sahiptir. Bu manada Üsküdar Sultan Tepesi’ndeki Özbekler Tekkesi ve
Şeyhi Mehmed Ata Efendi’nin, Eyüp’teki Hatuniye Tekkesi ve Şeyhi Saadeddin Efendi ile diğer bir kısım
tekkelerin kahraman dervişlerinin canlarını ve imanlarını ortaya koyarak sergiledikleri cesaret, yürek ve
yiğitlik gerektiren destansı gayret ve hizmetlerini nasıl görmezden gelebilir, hatta inkâr edebiliriz? Kurtuluş
Savaşı’nda kullanılan silah ve cephanenin hatırı sayılır bir kısmının, İstanbul’daki, İtilaf Devletlerinin silah
depolarının tekke dervişleri ve gizli örgütlerce basılıp, buralardan elde edilen mühimmatın Anadolu’ya
nakledilmesi suretiyle karşılandığına tarihi-ilmi kaynaklar açıkça temas etmektedir.85
“Gaz uçar yazı kalır!” Bu nedenle İstiklâl Marşıyla ilgili sözleri Doğu Silahçıoğlu’nu pişman
edecektir!
Doğu Silahcıoğlu marştan bu kadar rahatsızken onlarca yıl boyunca bu marşı dinlemesinin ve
dinletmesinin sebebi neydi? Hâlbuki bugün Doğu Silahçıoğlu'nun rahatsız olup karşı duruş sergilediği satırlar
için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İşte İstiklal Harbi'mizi tam da bu satırlar anlatıyor." dediğini herhalde
bilmesi lazım! İstiklal Marşı ile ilgili yarışma düzenlendikten sonraki TBMM oturumunda kürsüye gelen
Mustafa Kemal Paşa, şu konuşmayı yapar: "Marşın uzun olmaması konusunda mutabıkız. Söylendiği ve
çalındığı zaman herkesi uzun uzun ayakta tutması elbette doğru olmaz. Ancak bu marşın İstiklal davamızı
anlatış cihetiyle büyük bir manası vardır. Benim en beğendiğim parçası da budur. Oysa siz bu parçayı
marştan çıkarmaya karar vermişsiniz:
'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!'
Benim bu milletten daima hatırlamasını istediğim vecize işte bunlardır..."

Enteresan değil mi, Gazi Atatürk'ün bu milletten daima hatırlamasını istediği vecize,
Doğu Silahçıoğlu’nu rahatsız etmektedir!
Yine aynı yazıdan öğreniyoruz ki koskoca bir komutan İstiklal Harbi döneminin şartlarını ve olaylarını
sağlıklı bir şekilde ya hatırlayamamaktadır yahut yanlış algılamıştır. Bir kere Osmanlı hakkındaki şu terimi
yanlış bilmektedir: "Türk Osmanlı idi; ama Osmanlı Türk değildi!.." Paşa, bunu "Zaten Osmanlı hanedan
mensupları da kendilerini 'Türk' görmüyorlardı!.." şeklinde algılamaktadır. Oysa her lise çağındaki öğrencinin
de bildiği gibi, Türk milleti (Hanedan da dahil!) Osmanlı'nın unsurlarından biriydi. Ancak Osmanlı sadece
Türklerden müteşekkil bir devlet değildi. Yine zincirleme bir algı yanılsamasıyla diyor ki; "Mehmet Akif'in yeni
ardılları, onun; "Türk Arap'sız yaşayamaz. Kim ki 'yaşar' der delidir!.. Arab'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ
elidir!.." dizelerinde belirttiği yoldan giderlerken..." Emekli komutanın -tahminen- bir internet sitesinden
esinlenerek aktardığı bu satırlar (zira neredeyse virgülüne kadar bir internet sitesinin forumunda yer
almaktadır!) Şayet bilinçli bir çarpıtma yok ise çok fena bir yanlış algı var orta yerde! Zira aynı şiirin devamı
şöyledir: "Veriniz baş başa; zira sonu hüsran-ı mübin/Ne hükümet kalıyor ortada, billahi ne din!" İstiklal Harbi
döneminde hayatî önem taşıyan bu dizelerin önceki satırlarına da bakmak lazımdır: "Arab'ın Türk'e, Laz'ın
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Çerkez'e, yahut Kürd'e/Acem'in Çinliye rüçhanı mı varmış? Nerde!/ Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne
gezer!/ Fikrî kavmiyyeti telin ediyor peygamber/ En büyük düşmanıdır ruh-u nebi tefrikanın/ Adı batsın onu
İslam'a sokan kaltabanın..."
Mehmet Akif ve Mustafa Kemal, Vücut ve Ruh Gibidir!..
Yargıtay'ın eski Başsavcısı Vural Savaş'ın son kitabında Mehmet Akif hakkında yapılan araştırmalar
ve bilgiler yer alıyordu. Cengiz Özakıncı, "Dünden Bugüne Türklerde Dil ve Din" konulu araştırmasında,
Mehmet Akif'in şunları sorduğunu yazıyor:
"Hani Müslümanlık bir kardeşlik husule getirilecekti. Nerede? Her tarafta Müslümanlık cehalet, sefalet
içinde mahvolup gidiyor (...) Biz cehaletimiz yüzünden dini bu hale getirdik."
Mehmet Akif, düşüncelerini şiirlerine de yansıtıyordu:
"Tevekkülün manası hiç öyle değil
Yazık ki beyni örümcekli bir yığın cahil
Nihayet dine oynayarak en rezil oyunu
Getirdiler, ne yapıp yaptılar, bu hale onu."
Mehmet Akif sömürgecilere ve emperyalistlere ne kadar karşı olduğunu şiirlerinde de belirtiyordu.
Bakın, Mehmet Akif, Sevr imzalandıktan sonra neler yazmıştı:
"Ey cemaat, gözünüzü açınız, ibret alınız. Artık kime hizmet ettiğimizi, kimin hesabına
birbirimizin gırtlağına sarıldığımızı anlamak zamanı zannediyorum ki gelmiştir. Allah rızası için olsun
aklımızı başımıza toplayalım. Çünkü böyle düşman hesabına çalışarak elimizde kalan şu bir avuç
toprağı da verecek olursak, çekilip gitmek için arka tarafta bir karış yerimiz yoktur. Şimdiye kadar
düşmana kaptırdığımız koca koca memleketlerin halkı hicret (göç) edecek yer bulabilmişlerdi. Biz
öyle bir akıbete (sona) mahkûm olursak, başımızı sokacak bir delik bulamayız... Sevr bizim için
Avrupa'nın hazırladığı bir ölüm fermanıdır. Onların bu tertiplerini (tuzaklarını) başlarına çarpacağız.
Zafer bizimdir."
Bazı çevreler, Mehmet Akif ile Atatürk'ün arasının iyi olmadığını, Mehmet Akif'in şapka
giymemek için Mısır'a gittiğini söylerler; doğru olabilir, hatta doğrudur da... Peki ya sonra?
Mehmet Akif'in bir dostuna yazdığı mektupta şöyle dediğini Başbakan acaba bilir mi?
"Mısır'da on bir yıl kaldım. Fakat on bir saat daha kalsaydım, artık çıldırırdım. Sana halisane
(içtenlikle) fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de, Müslümanlık da
Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. Eğer varsa Allah benim ömrümden alıp O'na versin."
Kimdir bu "O"? Yani Mehmet Akif'in ömrünü bağışladığı kimdir? Muhittin Nalbantoğlu'na göre
"Mustafa Kemal"dir, Atatürk'tür.
Milli Çözüm Dergimiz; Cumhuriyet Savcılarına, asker ve sivil tüm resmi kurumlara ve iktidar
sorumlularına suç duyurusunda bulunmuştu.
Doğu Silahcıoğ'lunun Sapkınlığı ve Saldırganlığı
Em. General Doğu Silahçıoğlu, İstiklal Marşımızdan ve Müslümanlığımızdan niye rahatsızdı?! Bu
Doğu Silahçıoğlu, İstiklal Marşı'ndaki dinî kavramlardan rahatsız olduğunu söylemişti. 21 Şubat 2008 tarihli
Cumhuriyet gazetesinde "Ümmetçiler ve milliyetçiler" başlığıyla bir yazı kaleme alan Silahçıoğlu, Mehmet
Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın 10 kıtasına 'Hakk, ezan, cennet ve iman' gibi sözcükleri ustalıkla yerleştirdiğini
kaydetmişti. Yazısında, Türklerin katliama uğrayarak zorla Müslüman olduğunu da öne süren Silahçıoğlu,
başörtüsü konusundaki tavrı için MHP'ye de gönderme yapıp sitem etmişti. 28 Şubat sürecinde İstanbul
Sultanbeyli'de yaptığı icraatlarla halkın tepkisini çeken Silahçıoğlu, Türklerin katliama uğrayarak zorla
Müslüman olduğunu şöyle belirtmişti:
"Türkler Arapların putlara taptığı dönemde Orta Asya'da, Tanrı bilincinde Şaman inancında
yaşamaktaydılar. İslâmiyet'in yayılma süreci başında Arapların saldırısıyla karşı karşıya kaldılar. Yüz
yılı aşkın bir mücadele sonunda bölge tümüyle Arapların istilasına uğradı. Türkler teslim oldular.
Arap tarihçi İbn-i Dahhak vahşeti şöyle anlatır: “Katledilmeyen çocuk, ırzına geçilmeyen kadın
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kalmamıştı. Türkler diri diri yakılmıştı!” Ne acıdır ki tarihin bu en büyük Türk soykırımı sistemli
çabalarla unutturulmaya çalışılmıştır. Kılıçla katledilen Türklerin İslam'ı gönüllü olarak kabul ettikleri
yalanı uydurulup yayıldı. Sonradan bu gerçeği ifade eden milliyetçiler de ümmetçiler tarafından
susturulmaya çalışıldı"!..

"Türklük ve İslam; mümkün olmayan birliktelik"miş!
Doğu Silahçıoğlu, Türkiye'de komünizm karşıtlığının önce milliyetçi-mukaddesatçı ideolojiyi, sonra da
Türk-İslam sentezini doğurduğunu öne sürerek, "Bu sentez, doğası gereği birlikteliği mümkün olmayan iki
öğretinin alaşımıydı" demişti. Milliyetçiler ve dindar kitleler arasında derin bir anlayış farkı olduğunu savunan
emekli paşa, şöyle devam etmişti: "Bu fark Türk milliyetçisi Nihal Atsız'la, şeriat ümmetçisi Mehmet
Akif’in düşünce yapısındaki fark kadardı. Bugün coşku içinde okuduğumuz İstiklal Marşı'mızın 10
kıtalık tüm metnine 'Hakk', 'ezan', 'cennet', 'iman' gibi sözcükleri ustalıkla yerleştirmiş, ama bir tek
Türk sözcüğü için yer bulamamış bir ümmetçi Mehmet Akif’in yeni ardılları, onun:
“Türk, Arap'sız yaşayamaz. Kim ki yaşar der delidir!..
Türk ise Arab'ın, hem sağ gözü hem sağ elidir!..”
Dizelerinde belirttiği yoldan giderlerken, beraberlerindeki milliyetçiler gerçekleri göremediler!..
Vasiyetinde (4 Mayıs 1941) Arapları yeni (yani yakın) düşman, Amerikalıları yarınki (yani uzak A.A.)
düşman olarak niteleyen Türk milliyetçisi Nihal Atsız'ın yolunu terk ettiler!.. 'Ulusçuluk güden, ulusu
için savaşan ve

ölen bizden değildir' diyen ümmetçilerin peşine düştüler!.." şeklinde, İslam Dinine,

Milli ve manevi değerlerimize, Türklüğe, tarihi kişiliklerimize, Milli Marşımıza ve Milli şairimize hakaret içeren
sözler sarf etmişti.
1- Bu haberi Zaman Gazetesi'nin "İşte generaller bu zihniyettedir. Doğu Silahçıoğlu askerin ve
ordunun bir temsilcisidir" havasıyla vermeye çalışması, tam bir saptırma ve münafıklıktı. Çünkü bunlar,
Doğu Silahcıoğlu'nun kendi şahsi ve seviyesiz anlayışı ve açıklamalarıydı.
2- Türk Milletine, Türkiye'ye ve Atatürk Cumhuriyetine Doğu Silahçıoğlu gibilerin yaptığı tahribatı,
yabancı bir düşmanın başarması imkânsızdı. Bunların Milliyetçiliği de, Kemalistliği de tam bir sahtekârlıktı.
3- Doğu Silahçıoğlu, hem de Atatürk'ün kapattığı kahpe masonların kafa yapısıyla, İslamiyet'e, Hz.
Peygamberimize ve bize bu cennet ülkeyi vatan bırakan Müslüman ceddimize hakaretten utanmayarak,
gerçek ayarını ve amacını ortaya koymaktaydı…
4- Doğu Silahcıoğlu, bu tutarsız tavrı ve duyarsız tarzıyla, dinimize ve Peygamberimize hücum eden
Haçlı Danimarkalı gâvurlardan daha çok Müslüman milletimizi aşağılamış ve yaralamıştı.
5- Doğu Silahçıoğlu, sadece "Hakk, ezan, cennet, iman ve şehadet" gibi kavramları kullanan
Milli Şairimiz'e değil, O'nun şiirini özellikle bekleyip birinci seçtiren Aziz Atatürk'ümüze, bu şiiri Milli
Marş seçen ve tamamı Milli Mücadele gazisi şerefine eren, o günkü Milli Meclisimizin rahmetli
üyelerine ve bugüne kadar bu marşımızı saygıyla okuyan ve coşan ve bu ruhla vatan uğrunda
şahadete koşan asil milletimizin bütün fertlerine ve neferlerine edepsizce dil uzatmıştı.
6- Özünde aynı ortak fıtrat ve hakikati paylaştıkları için hemen İslam’la kaynaşmış olan atalarımızı da,
"korkaklık ve zorbalara teslim olmaklık"la suçlamış, İslam'ı da barbar ve saldırgan göstermekle saçmalamıştı.
7- Bu kişinin derhal, Müslüman milletimizden, şanlı tarihimizden, İstiklal Marşımızın şairinden,
onu kabul edenlerden ve başta Mustafa Kemal'den; çıkıp özür dilemesi ve saçma sapan sözlerinden
geri dönmesi ve kanuni güvence altındaki bu değerlere saygısızlık ve saldırganlıktan ötürü,
Cumhuriyet Savcılarının hemen harekete geçmesi lazımdı.
8- Bu safsatalarla hiçbir alakası bulunmayan, Milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı olan
ve milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz ve Genel Kurmayımız da, bu adamın TSK ile
bütün bağlarını koparıp atacak adımları atmalıydı.
9- Bu nefret ve hakaret dolu saldırılardan gocunmayanlara sözümüz yoktu; ama bunlardan dolayı
haklı olarak incinen ve rencide olduğunu hisseden her vicdanlı vatandaşımız bu adam hakkında suç
duyurusu yapıp dava açmalıydı..
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10-

Böylece bu milletin, Milli değerlerimizin, Mustafa Kemal’lerin ve Mehmet Akiflerin ve tabi

İslamiyet'in sahipsiz olmadığı ortaya konulmalıydı…
11- Bu Doğu Silahçıoğlu, yoksa Müslüman ve Milliyetçi halkımızı, bu tür saldırılarla biraz daha
AKP’nin kucağına itip, ordumuzu yıpratmaya yönelik şeytani kampanyaları dolaylı biçimde
destekleyip, bir an evvel AB tuzağına kapılmamız için, ülkemizi, cumhuriyetimizi ve egemenliğimizi
devralmaya hazırlanan Siyonist ve emperyalist odaklarca, özel olarak mı kiralanmıştı?
12-

Kahraman

Silahlı

Kuvvetlerimizin

ve

ismini

peygamberinden

alan

vatana

kurban

Mehmetçiklerimizin, PKK görünümlü dış destekli çetelere karşı; bu en kritik kış şartlarında ve en çetin doğa
koşullarında başlattığı ve her seferinde başarıyla tamamladığı böyle bir operasyon sürecinde, Milli birlik ve
beraberlik bağlarımızı koparmaya yönelik bu talihsiz açıklamalarınız, normal bir insanın, doğal bir yaklaşımı
olamazdı. Bunun gibilerin, psikolojik bir tedaviye acilen ihtiyaçları vardı.
13- Başka bir cahillik ve faşistlik örneği de "Irkçılık taassubuyla (yani, kafatasçılık yaparak ve
kendilerini üstün sayarak, haksızlıkla) başkalarına hücum eden ve ölen bizden değildir" hadisini: "Ulusçuluk
güden ve ulusu için ölen bizden değildir" şeklinde çarpıtmasıydı.
Oysa âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz bu hadisinde, Yahudi Siyonizm’inin,
Hitler Nazizm’inin, Kürtçü-bölücü PKK terörizminin ve kendisi gibi kirli ve kibirli kavmiyetçilik
gütmenin; ne denli yanlış ve yıkıcı olduğunu vurgulamaya çalışmıştı ve bütün insanlık tarihinin
tanıklığıyla, yerden göğe kadar haklıydı…

Masonların Türban Türbülansı
Elazığ’ın merkez Tilezik Köyünde yaşamış rahmetli Şeyh Sadettin Efendiyle ilgili bir olay anlatılır. Her
gün öğlen namazında iki-üç saf olan cemaatten, sadece birkaç kişinin kaldığını gören Şeyh Efendi hayretle
sorar: “Hayırdır, cemaat bugün neredeler, niye namaza gelmediler?” Birisi cevap verir: “Efendi, köyümüzde
bugün düğün var, cemaat oraya gitmişler.”
Şeyh Efendi, kalkıp doğru düğün yerine gider. Çocuklar ve örtülü kadınlar düz toprak damlarda,
erkekler köy meydanında toplanmış, davul zurna eşliğindeki oyun ve eğlenceleri seyretmekteler... Şeyh
Efendinin geldiğini gören bütün köylü, hayretle karışık bir hürmetle, düğünü durdurup, ayağa kalkarak yer
gösterirler... Saadettin Efendi, doğru davulcunun yanına gider ve zorla tutup herkesin huzurunda ellerini öper
ve şunlar söyler:
“Ey Muhterem Davulcu Hazretleri! Ne tesirli tokmağın ve ne kerametli davulun varmış! Ben kırk
senedir, bunlara ayet, hadis okudum, ama bir sefer olsun camiyi dolduramadım. Ama sen, davuluna
bir vuruşta bütün köyü bir araya topladın!”
Bu iğneleyici ve ibretli sözler hemen etkisini gösterir ve ikindi namazında bütün cami dolar...
Ben sözü inancı gereği örtünen kızlarımıza ve kadınlarımıza getirmek istiyorum. Ne kerametli
türbanları ve ne asaletli tavırları varmış ki, herkesin gerçek ayarını ve değerini ortaya çıkarmıştı.
Bütün nifak perdeleri yırtılmış, çirkin suratlar sırıtmaya başlamıştı. Pudralaşmış çıbanlar deşilmiş, pis
kokular ortalığı kaplamıştı... Hatırlayınız, Ecevit ve avanesi gibi, hoşgörü hocalarının ve
Fetullahcıların da himmetiyle meclise girmiş sahte sosyal demokratların despotluğu, dayatmacılığı ve
hazımsızlığı

resmiyet

kazanmıştı.

Seçim

öncesi,

erkeklik

nutukları

atanların

ürkekliği

ve

teslimiyetçiliği çok çabuk anlaşılmıştı. Seçimlerde “din hamisi” kesilen DYP’nin sessizliği ve
renksizliği herkesi şaşırtmıştı. ANAP’lı muhafazakârların marazları daha net ortaya çıkmıştı. O sırada
Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel, Merve Kavakçı’yı “ajan, provokatör” olarak suçlamıştı.
Vatandaşlıktan çıkarma kararnamesini jet hızıyla imzalamıştı.
Daha önceleri “Atatürk laik bir cumhuriyet kurmamıştır. Cumhuriyetin başında Türkiye, dine

sarılmıştır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yanlışsa, o başka... Türkiye Cumhuriyeti,
kuruluşunda dini bir devlettir. 1928’de İslam devletidir, Türkiye... Bunlara baktığımız zaman
“başı sıkışınca Allah’a sığınmak, işi bitince dinin her şeyini inkâr etmek gibi” bir tablo çıkıyor
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karşımıza. 21 Nisan tebliğini çıkaran (Kur’an’larla, Kurbanlarla Meclisin açılışını kutlayan) bir
kimsenin (Atatürk’ün) iki-üç sene geçmeden dua eden insanları engellemesini, doğrusu
anlayamam, eğer ikincisini yapıyorsa, birincisine inanmıyor demektir. Milletimiz, inkılâp vesaire
diye, dinimize baskı yapıldığını görünce, devlete küsmüştür. Diyanet İşlerinin devlete bağlı
olduğu ve din görevlilerinin devletten maaş aldığı, bir ülkede, sizin kalkıp, din lafının geçtiği her
yerde, hemen “laiklik bozuluyor!” şeklindeki tavrınız ne anlam taşır? Cuma hutbelerini
istediğiniz gibi hazırlayıp okutuyorsunuz, gerçekleri konuşmaya kalkışan bir imamı sürgüne
gönderiyorsunuz... (şimdi söyleyin bakalım) Türkiye’de din mi devlete karışıyor, yoksa devlet mi
dine (karışıyor?) Evet laiklik zedeleniyor, ama devletin din işlerine karışması suretiyle
zedeleniyor. Eğer din bir tehlike kaynağı ise, bu milletin %60’ı namaz kılıyor ve %99’u
Müslüman... (o zaman milletin kendisi mi tehlike?) Kendi milletinden korkan devlet olur mu?
Eğer din ve dindarlar tehlike ise, bunun çaresi yoktur.” şeklinde konuşan Sn. Demirel’in, o gün
inancı gereği başını örten ve bu haliyle aday olup milletvekili seçilen hiçbir hukuki ve ahlaki
engel bulamadığı için, türbanıyla meclise giren milletvekili için “ajan, provokatör”
yakıştırması, neyin nesidir?
“Üç tip insan vardır: Mümin, münafık, kâfir. Fitne ve münafıklık (oldukça tehlikelidir ve) korkulmayacak
bir şey değildir. (Evet) münafık, kâfirden de kötü (ve aşağı bir şeydir)” sözleri de Sayın Demirel’e aittir. Ve
tamamıyla gerçeğin ifadesidir. Sayın Demirel’in bugün unutmuş görünse ve o sözlerin tam aksine bir tavır
sergilese de, kendisinin de itiraf ettiği gibi, türbanın ve diğer dini davranışların, ne laiklikle, ne Atatürk
ilkeleriyle hiçbir ilgisi gösterilemeyecektir.
“Eğer kadınlarımız, Şer’iatın tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle ve faziletin icap ettiği tavrı
hareketle içimizde bulunur... Ve milletin ilim, sanat ve içtimaiyat (toplumsal ve siyasal) hareketlerine
iştirak ederse, bu hali, emin olunuz milletin en mutaassıbı dahi takdir etmekten kendini
alamayacaktır.”86 sözleri bizzat Atatürk’ün ifadeleridir. Yani Atatürk dinin emrettiği kıyafetler içerisinde, Türk
kadının siyasal, sosyal ve ekonomik bütün faaliyetlerin içinde olmasını istemektedir. Peki, bugün ezan sesi
duyunca uyuzlaşan... Başörtülü görünce barbarlaşan bir avuç huysuz ve nursuz insanın hırlaması ve
hırçınlaşması, neyin alametidir? Çünkü bunlar demokrat değildir, bunlar Atatürkçü değildir, sadece bu
değerleri istismar etmektedir.
Neymiş efendim, başörtülü bir bayan, Amerika’da iken resmen yasal ve legal olan bir örgütün
toplantısına katılıp konuşma yapmışmış... İslam Birliğinin ve dünya barışının önemini anlatmışmış, peki
bunda ne vardı? Yoksa yıllarca gizli mason localarında ve Bilderberg toplantılarında Siyonist merkezlere
sadakat yemini verenlerin, ülkemize ve milletimize hıyanet edenlerin, yakında ortaya çıkacaklarının korkusu
ve telaşı mıydı?
Ve hele bu başörtüsü gibi bahaneler ederek, Fazilet Partisinin kapatılması için dava açanların
dilekçesinde, Faziletliler için “kan içen vampirler”, “habis kanser urları” gibi, değil bir hukuk
adamının, sıradan insanların bile ağzına almaya tenezzül etmeyeceği ifadeler kullanması ve hasımca
bir tavır takınması, çağdaşlık mıydı? Bu ifadelerle, Milli Görüşe sızmış bazı provokatörler ve
dönekleşip def olup gidecekler kastedilmiş olsa bile, acaba yararlı ve yakışık mıydı? Bazı yayın
organlarında ve televizyonlarda: “Gerici yobazlar, karanlık kafalılar, çağdışı kalmışlar” gibi seviyesiz
ve terbiyesiz ifadelerle “Üslub-u beyan aynıyla insan” atasözümüzü hatırlatan biçimde, başörtülülere
yönelik bu sataşmalar, milletin sabır taşını çatlatmak için mi konuşulmaktaydı? Başörtüsü
istismarına, türbanı siyasi rant aracı yapanlara, emperyalizme ve zalim güçlere arka çıkıp
başörtüsüyle dindarlık satanlara kızan ve eleştirenlere elbette sözümüz olamazdı, çünkü haklılardı.
Ancak başörtüsü bahanesiyle, İslâm'a, Kur’an’a ve Müslümanlara saldıran ve salyasını akıtarak kin
kusanlara karşı, şu ayetleri hatırlatmanın tam zamanıydı:
Gelin biz Kur’an’la ferahlanalım...87
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Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Prof. Afet İnan. Milli Eğitim Basımevi, 1968
Yunus: 58
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“Murdar olan müşrikler

ve necis olan münafıklar

89

Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek

istiyorlar. Ama kâfirler hoşlanmasa da, Allah mutlaka nurunu tamamlamak istiyor.”90
Mekke müşrikleri gibi ıslık çalarak ve alkış tutarak91 başörtüsüne saldıran sapıklara “Deki, siz
bizim başımıza (dünyada zafer ve saadet, ahirette ise cennet) gibi iki güzellikten birinin gelmesini
gözleyebilirsiniz. Biz ise, Allah’ın kendi katından ve bizim ellerimizle size bir azap indirmesini
gözlüyoruz. Öyle ise bekleyin bakalım, çünkü biz de sizinle beraber gözetleyip duruyoruz.92
“Kâfirlere deki, elinizden geleni geri koymayın. Zira, biz de (inancımız ve amacımız
doğrultusunda) çalışıyoruz. Ve (sonunda) gözleyin bakalım. Çünkü biz de (başınıza gelecekleri
merakla ve umutla) bekliyoruz.93
“Siz

bize,

(geçici

bir)

zarar

(zahmet

ve

üzüntü)

vermekten

başka,

hiçbir

şey
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artıramayacaksınız.”

“Şimdilik siz bizimle alay ve hakaret ediyorsanız, (yakında) biz de sizinle, sizin bu eğlendiğiniz
gibi eğleneceğiz. Kedilerini rezil ve rüsvay edecek azabın, kimlerin başına ineceğini ileride
bileceksiniz.”95
“Müminleri kurtarmak ve zafere ulaştırmak, Allah’ın Hak olan bir vaadidir.”96
Bir elçi ve davetçi gelmeden önce zalim düzen tarafından hor görülen ve sömürülen, sonra da,
iman ettikleri için zahmet ve hakaret edilen97 mümin ve müstazafları, bereketlerle doldurulan
yeryüzünün doğusuna ve batısına mirasçı (hükümran) kılmak, Allah’ın sünneti ve selametidir98 ve
sabah yakın değil midir.99
“Sonunda mutlaka Allah’ın vadi gelecek (Kur’an’ın müjdesi gerçekleşecek)tir. Şüphesiz ki,
Allah vadinden asla dönmeyendir100
“Ben o kâfirlere biraz mühlet (ve fırsat verdim ama) sonunda onları azabımla yakalayacağım.
Benim azabım ve intikamım nasılmış, göreceklerdir.”101
Bu arada, başörtüsüne sahip çıkma adına, konuyu ucuz kahramanlık şovlarına malzeme
yapamaya yeltenen ve Milli Görüşçü bilinen bazı siyaset adamı ve yazarların: ilmi, insani ve İslami
gerçekleri ve konjonktürel süreci ve mecburiyetleri hesaba katmak, yapıcı, akılcı ve kalıcı bir tavır
takınmak yerine; Erbakan Hoca’nın aksine, sadece alkış toplamaya, kendi egolarını tatmin edip
bilgiçlik taslamaya yönelik kışkırtıcı ve karıştırıcı yaklaşımları da, maalesef sorunun çözülmesine
değil, daha da düğümlenip kilitlenmesine yol açan etkenlerden sayılmalıdır.

İsrail’in Başörtüsü Sıkıntısı
Eski Dışişleri Bakanlarından ve Sabataist solcu vatandaşlarımızdan İsmail Cem bir keresinde:
“Türkiye Büyük Millet Meclisinin tamamı, başörtüsünü serbest bırakacak bir kanun da çıkarsa, yine
türban sorunu çözülemez!? demişti. İsmail Cem, bu sözleriyle: “Başörtüsünün, Milletin özüne

dönüşü simgelediğini ve İsrail’e rağmen böylesine Milli bir değişime izin verilmeyeceğini”
vurgulamak istemişti. Yeni Şafak Yazarı Taha Kıvanç (Fehmi Koru da) henüz AKP’li ve AB havarisi
olmadan önce: İsrail Siyonizm’inin gizli karakolları olan Mason Localarını türbanı engellediğini söylemişti.
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Tevbe: 95
90 Tevbe: 32
91 Enfal: 35
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93 Hud: 121-122
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Türbanı, Mason Locaları istemiyordu!
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Loca'nın eski büyük
üstadı Kaya Paşakay ile birlikte iki 'Birader', yeni Büyük Üstad Asım Ak'ın tarafından ihraç edilmişti. Görünür
sebep, yolsuzluk iddiaları idi. 'Dul karı kesesi' diye bilinen Loca kasasını paşakay, kendi cebi gibi kullanmış;
diğer iki üye de yapılanı görmezden gelmişti... Masonluk kendisini 'iyi ahlâk derneği' gibi tanıttığı için o
düzeyde birilerinin yolsuzluk yapması hayli sıkıntı vermişti; daha da sorunlu olan, kirli çamaşırların ortalığa
serilmesiydi. Bu tür ihtilâfları 'Mason Mahkemesi' önüne götürüp çözerdi masonlar; oysa konu bu defa yargı
önüne serilmişti.
Masonluk hakkında nerede ne çıkarsa dikkatle izleyen bir dostum var. Son yıllarda,
"Türkiye'deki türban yasağının arkasında Biraderler var" diye başımın etini yiyip durur o dost. Konu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gittiğinde, "Eyvah, oradaki Biraderler eliyle yasağı Avrupa'ya
yayacaklar" dediğini iyi hatırlıyorum. Uyarısını, bunları işitmesi önem taşıyan kişilere de iletmişti, kös
dinlediler... Çıkan karara tek itirazın Belçikalı bayan yargıçtan gelmesini tezinin doğrulanması olarak
yorumlamıştı dostum; "Kadından mason olmaz" gerekçesiyle...
Kaya Paşakay Türkiye'deki masonların lideri konumundayken bir dizi mülâkat vermişti gazetelere...
Önce Hürriyet'te karşımıza çıktı Paşakay, sonra diğerlerinde... Hürriyet'teki mülâkat için Loca'da çekilen
fotoğraflarda Hürriyet'te çalışan bir Birader de yer almıştı, hatırlayacaksınız... Sabah'ta çıkan mülâkatta en
dikkat çekici cümle şuydu: "Bizde eşi başörtülü üye bulunmaz..." demişti!? Mülâkatı gözüme sokan
dostum, "Göreceksin bak", "Bütün Türkiye'yi Loca haline getirme niyetinde bu adam, medyadaki
Biraderlerine eşi başörtülü siyasilere ve bürokratlara karşı çıkma tâlimatı veriyor..." O gün bugündür,
dostumun açtığı gözlerim, etraftan hep o yönde işaretler alıp duruyor.
Loca'da yolsuzluk skandalı patlayınca bir süre kendisinin benimle irtibat kurmasını bekledim; haber
çıkmayınca ben ulaştım dostuma. "Olan biteni özümsemeni, bazı sonuçlara sohbetlerimiz ışığında
kendiliğinden varmanı bekledim" dedi bana. Anladığım, Loca'da kopan fırtınanın medyaya yansıyandan çok
farklı sebepleri olduğuna inanıyor dostum. Paşakay'ın otelde izlediği porno filmin parasını, ya da eşine aldığı
iç çamaşırın faturasını Loca'ya ödetmesi dostuma yeterince ciddi gerekçeler olarak görünmemiş anlaşılan...
"Büyük Üstad ya da Üstad-ı Muhterem olan biri, başında bulunduğu örgütün mâlî kaynaklarını istediği gibi
kullanma yetkisine sahiptir; bize yolsuzluk gibi görünse de, masonik âlemde Paşakay'ın yaptığı suç
sayılmaz" dedi dostum. İddiası şu: Skandalın göbeğindeki kişi kendisini diğer Biraderlerine 'farklı' tanıtma
suçu işlemiş biri; 'konumunu kötüye kullanma' gibi bir suçu daha söz konusu. Bize 'basit' gelse bile, bunlar,
masonik âlemde affedilemeyecek ahlâkî zaaflar olarak görülürmüş...
Kaya Paşakay o günlerde bile kendisini 'emekli diplomat' ve 'eski büyükelçi' olarak tanıtıyor.
Oysa Dışişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimle bir büyükelçi bulunmuyor. Matrikül kaydına kendi
özgeçmişiyle ilgili doğru olmayan bilgiler sunmuş Kaya Paşakay... Esas sorun da buradan
kaynaklanıyor... Dostum olayı böyle görme eğiliminde. "Diplomat Biraderler itiraz etmişler ve yeni
yönetim itirazı haklı bulmuştur" dedi bana. Ben, dostumun, olan-biteni kendine yontma çabasını fark
etmiyor değilim. Onun ağzından, kim bilir kaç kez, "Türkiye'deki başörtüsü yasağının Avrupa'ya
taşınmasında bir rolünüz var mı?" sorusunu Kaya Paşakay'a buradan yöneltmiştim. Her seferinde,
"Göreceksin, cevap vermeyecek" demiş ve dediğinde haklı da çıkmıştı. Şimdi de, "Senin yazılarına
Kaya Paşakay cevap vermedi, ama onu kovarak Loca sana cevap vermiş oldu" diyor dostum...
Gerekçesi şu: İskoç ritine bağlı masonluğun tarih boyunca koruduğu en temel kural "Locada
siyaset ve din konuşulmaz" kuralıdır... Kendisiyle yapılan mülâkatta, durduk yerde, "Eşi başörtülü
mason yok" cümlesini sarf ederek, Kaya Paşakay, bu kurala aykırı hareket etmiş oldu. Çünkü
'başörtüsü' bir dinle ilişkilidir ve son yıllarda siyasetle de irtibatlanmıştır.102
Yeni bin yılda Gladio’nun çocukları
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Devam eden derin devlet, gladio, kontrgerilla açıklamaları ile ortada dolaşan yazılar sonuç vermeye
başladı. Aslında amacımız bu tartışmaların içinde yer almak değildi, sadece bu yeni ifşaatın sonun nereye
varabileceğini, neleri amaçladığını ortaya koyabilmekti. Daha doğrusu bu sık sık değindiğimiz “psikolojik
harekât” çalışmalarının bir unsuru olduğunu ortaya koymaktı. Genel olarak bakıldığında ülke bin yılın
başında derdin bir “ekonomik harbe” maruz kalmış bu durum ona sadece “ekonomik kriz” olarak
tanımlanmıştı. Süreç böyle başlamıştı. Bu çabaların amacı çok uluslu PKK terör örgütünün son dönemde
sağladığı zafiyet ortamında toplumu biraz daha manipüle edebilmek, onu gerçeklerden ve olgulardan
uzaklaştırmaktır. Toplum son 5-6 yılda yaşananlardan dolayı haklı bir gerilim içerisine girmiştir. Bu gerilimin
sağladığı koşullara bağlı olarak, ülke üzerindeki kurgulanan entrikalarda daha fazla ortaya çıkarak
belirginleşmeye başlamış ve buna karşılık toplumun ortak akıl ve düşünce ile elde ettiği “birleşik karşı
koyma” eylemselliğini artmıştır.
Aynı süreçte topluma farklı bir “konsept siyaset” resmen dayatılmıştır. Aslında bu siyaset 1960’lı
yılların mutasyona uğramış halinden başka bir şey değildir ama içinde bulunduğumuz her türden koşul
değerlendirildiğinde yeni siyasi yapının daha güçlü ve daha donanımlı olduğu ortadadır. Bu siyasi yapı her
şeyden önce ülkenin genel durumu içersinde bir kurtarıcı rolü ile meydana çıkmış, her alanda dış ilişkilerine
ve yabancılarla iş birliğine bakıldığında adeta bir “Mesih” edasına sahiptir. Buna paralel olarak toplum süratle
“dinler arası diyalog sentezine” alıştırılmaya başlanmış ve ciddi bir şekilde pratik olarak uygulamaya
geçirilmiştir. 1999 yılında, bir önceki yıl terörist başı Abdullah Öcalan yakalanarak ele geçirilmesi ile çok
uluslu terör örgütü PKK tamamen zayıflatılmış ve etkisiz bırakılmıştı. Örgüt elemanları süratle teslim olma
eğilimine girmiş, örgütün sözde yönetim kadrosu içinde derin çatışmalar ve iktidar kavgaları başlamıştı. AKP
iktidarıyla birlikte PKK/KONGRAGEL terör örgütü birden eylem alanında yeniden ve yoğun olarak ortaya
çıkmıştı. Örgütün kazanımı bu kadarla kalmamış daha ileri giderek devletin resmi kademesine yerleşmiş olan
Diyarbakır Belediye Başkanı ve aynı zamanda PKK terör örgütü mensubu Osman Baydemir, cezaevinden
tahliye edilen Leyla Zana, Hatip Dicle, Ahmet Türk gibi militan kadrolar ile birleşerek örgütü siyasal yapıya
kavuşturmayı başarmışlardı.
Şimdi bir galadio parçası olan bir B’NAİ B’İRTH’den (ahid çocuklarından) bahsedelim.
Bugün 60 ülkede örgütlü bulunan B’nai B’rith 1843 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 280.000 üyesi
ile en büyük Yahudi kuruluşudur. Dünyada uluslararası olayları yönlendirebilecek ve şekil
verebilecek biri güce sahip olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu gladio parçasının kendi ifadesi
aynen şöyledir;

“Dünyadaki diplomatlar, başkanlar, krallar ve Vatikan’la yakın ilişki içerisindeyiz.
Washington’dan, Kudüs’ten ve tüm dünyadan liderler Yahudiliği ilgilendiren konularda bizi
aralar… B’nai B’rith kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletlerde çok önemli rol oynamaktadır.
BM’de sürekli mevcut olan tek Yahudi kuruluşuyuz… Ayrıca giderek önem kazanan Avrupa
Birliği bünyesinde de yer almaktayız...”
2. dünya savaşı sırasında Alman firmalarında zorla çalıştırılan Yahudiler için akrabaları uzun
yıllar tazminat alabilmek için uğraşılmış ama bunun neticesinde bir tek cevap bile alamazlarken,
devreye giren B’nai B’rith 3.3 milyar mark tazminatın ödenmesini sağlamıştır. Bu örgüt bunu yeterli
bulmamış, New York Times gibi gazetelerde bu alman firmalarının yaptıklarını tam sayfa ilanlar ile
baskılar sağlayarak 10 milyar mark tazminat ödenmesini karara bağlatmıştır. B’nai B’rith 2000 yılında
Miami’de “Demokratikleşme-Diktatörlük ve Sivil Yönetim-Askeri Yönetim Karşılaştırmaları konulu bir
toplantı düzenlemişleridir. Bu örgüt hakkında daha birçok bilgi ve ayrıntı yazabilir ve bu örgüt sadece
bir örnek. Biz, son 5-6 yıllık olayları kısaca değerlendirerek geldiğimiz şimdiki durumla
ilişkilendirmeye çalıştık. Bugün gladio’nun çocukları olan “gladyatör gazeteciler” ülkede yaşanan
son gelişmelere rağmen hala TSK’ni gladio’nun üyesi gibi gösterirken bu gerçekleri neden saklıyor
olabilirler?
İsrail lobisi ve ABD dış politikası
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Terörizme ve Ortadoğu'daki diktatörlüklere karşı yürütülen kampanyada İsrail'i ABD'nin en önemli
müttefiki olarak görmek, hem bu konularda İsrail'in ABD'ye yapacağı yardımı abartmak, hem de İsrail'in
politikalarının ABD'nin işini ne kadar zorlaştırdığını gözardı etmektir. Chicago Üniversitesinden Prof. John J.
Mearsheimer ve Harvard Üniversitesinden Stephen M. Walt’ın şu tarihi tespit ve uyarıları üzerinde durulması
gerekir.
“Amerikan dış politikası, dünyanın her bir köşesindeki olayları şekillendiren bir dış politikadır. Bu
gerçek, sürekli istikrarsızlık yaşayan ve büyük stratejik önemi haiz olan Ortadoğu için özellikle geçerlidir. Bu
mesele herkesi ilgilendiren bir mesele olduğu için bütün ülkelerin ABD'nin Ortadoğu politikasını belirleyen,
itici güçleri tanıması lazımdır. Normalde, ABD'nin ulusal çıkarları, Amerikan dış politikasının ana hedefi
olmalıdır. Ancak ABD'nin Ortadoğu politikasının merkezî belirleyici gücü, İsrail'le kurduğu ilişkilerdir ve
Yahudi Lobileridir. ABD'nin İsrail'i sorgusuz sualsiz desteklemesi, Arap ve İslâmî duyarlıkların alevlenmesine
ve ABD'nin, başına gereksiz yere büyük bir güvenlik sorunu almasına yol açmaktadır.
ABD İsrail için kendini feda ediyordu!
ABD'nin siyasî tarihinden eşi-benzeri olmayan bir durumdur bu. Hâl böyleyken, ABD, başka bir ülkenin
çıkarlarını pekiştirmek için neden kendi güvenliğini tehlikeye atıyor öyleyse? Bunun nedeni, iki ülkenin ortak
stratejik çıkarları ya da zorunlu ahlâkî hassasiyettir, diye düşünülebilir. Ancak bu makalede birazdan
göstereceğimiz gibi, bu iki neden de, ABD'nin İsrail'e yaptığı olağanüstü maddî yardımı ve verdiği büyük
diplomatik desteği açıklamaya kâfi değildir. Bütün bunların aksine, ABD'nin dış politikasını Ortadoğu'ya
(İsrail'e) endekslemesi, bütünüyle Amerikan iç politikasıyla, özellikle de ABD'deki "İsrail Lobisi"nin
faaliyetleriyle

ilgilidir.
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bulundurulduğunda, hem Amerikalıların, hem de Amerikalılar dışındaki herkesin İsrail Lobisi'nin Amerikan
politikaları üzerindeki etkisini anlaması ve ona göre hareket etmesi önem arz etmektedir.
İddialarımız, İsrail kaynaklarına dayanıyordu.
Analizimizi dayandırdığımız veriler ve gerçekler, bu konuya hakikaten ışık tutmuş İsrailli bilim
adamlarının ve aydınlarının araştırmalarına ve bulgularına dayanıyor. Ayrıca İsrailli ve uluslararası insan
hakları örgütlerinin çalışmalarından da önemli ölçüde yararlandık. Keza, İsrail Lobisi'nin Amerikan dış
politikası üzerindeki etkilerine dair iddialarımız, bizzat İsrail Lobisi'nin üyeleriyle, onlarla birlikte çalışmış
politikacıların tanıklıklarıyla kanıtlanıyor. Bazı okuyucular, vardığımız sonuçlara katılmayabilirler; ancak
sunduğumuz kanıtlar, asla tartışmalı kanıtlar değildir.
ABD İsrail ilişkisinin stratejik meşruiyeti bulunmuyordu!
Amerikan-İsrail İlişkileri Komitesi AIPAC'ın web sitesine göre, "ABD ile İsrail, Ortadoğu'daki artan
stratejik tehditleri göğüslemek amacıyla benzersiz bir ortaklık kurdular... Bu ortak çaba, ABD'ye de, İsrail'e de
büyük yararlar sağlıyor." Bu iddia, İsrail destekçileri arasında bir inanç akidesi gibi kabul edilir ve hem İsrailli
politikacılar, hem de İsrail yanlısı Amerikalı politikacılar tarafından sürekli olarak atıfta bulunulur. “1967 Altı
Gün Savaşı'ndan sonra ABD'nin uzantısı gibi hareket eden İsrail, bölgede Sovyet yayılmasının
"durdurulması"na yardımcı oldu; ABD'ye Sovyetlerin askerî kapasitesi konusunda dikkate değer istihbarat
bilgileri verdi” deniyor. Oysa Amerika’nın bu tür bilgileri İsrail’den almaya ihtiyacı yoktur.
İsrail'in stratejik önemi abartılıyordu!
Bütün bunlara rağmen, bu dönemde, İsrail'in ABD açısından taşıdığı stratejik değer ve önem
abartılmamalıdır. Zira İsrail'i desteklemek hiç de kolay ve ucuza patlayan bir iş değildir; çünkü bu,
ABD'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini, içinden çıkılmaz hâle getirecek kadar karmaşıklaştırmıştır.
Mesela, ABD'nin Ekim (1973) Savaşı'nda 2.2 milyar dolar acil askerî yardımda bulunması, OPEC
ülkelerinin petrol ambargosu kararı almalarına yol açıyor; bu da, Batı ülkelerinin ekonomilerine büyük
bir darbe vuruyordu. Dahası, İsrail ordusu, bölgede ABD'nin çıkarlarını korumakta yeteri kadar
başarılı olamıyordu. Sözgelişi, 1979'daki İran Devrimi, İran Körfezi'ndeki petrolün güvenliğini
tehlikeye sokunca, ABD, petrolün güvenliğini garanti altına alabilmek için İsrail'e dayanarak hareket
edemeyeceğini görmüş ve "Acil Hareket Gücü" kurarak bölgeye yerleştirmek zorunda kalıyordu.
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İsrail’in yükü ABD’nin sırtında kambur gibi duruyordu!
Belki İsrail, Soğuk Savaş sırasında ABD için stratejik bir yardımcı güçtü; ama 1990-91 Birinci
Körfez Savaşı'nda Amerika'nın sırtına yük olmaya başlamıştı. ABD, anti-Irak koalisyonuna zarar
verebileceğinden çekinerek İsrail üslerini kullanamıyor ve İsrail'i Saddam karşıtı ittifakı parçalayacak
saldırılardan uzak tutabilmek için Patriot füzeleri gibi ilâve (ve masraflı) askerî kaynakları devreye
sokuyordu. Tarih, 2003'te yeniden tekerrür etmişti: İsrail, ABD'nin Saddam'a saldırması için
sabırsızlanıyordu ama Başkan Bush, Arap muhalefetinin patlak vermesine neden olmamak için
İsrail'den yardım istemeye çekiniyordu. Dolayısıyla, İsrail, bir kez daha kenarda kalmış oldu.
Terör gerekçesi, ABD'ye zarar veriyordu!
1990'larda, özellikle de 11 Eylül'den sonra başlayan ABD'nin İsrail'e verdiği destek, her iki devletin de
Arap ya da İslâm dünyasından neşet eden terörist gruplar ve bu teröristleri destekleyen bir dizi "haydut
devlet" tarafından tehdit edildiği iddiasıyla meşrulaştırılmaya çalışılıyordu. Bu meşrulaştırma gerekçesi,
Washington'un her hâl ve şartta İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü mücadelede İsrail'i desteklemesi ve
ABD'nin, bütün Filistinli teröristler hapsedilinceye ya da öldürülünceye kadar İsrail'e Filistinlilere taviz vermesi
konusunda baskı yapmaması anlamına geliyordu. Bu, ayrıca, ABD'nin, İran İslâm Cumhuriyeti, Saddam
Hüseyin'in Irak'ı ve Beşşar Esad'ın Suriye'si gibi ülkeleri yakın takibe alarak zamanı geldiğinde vurması
gerektiği anlamına da geliyordu. Böylelikle İsrail, ABD'nin teröre karşı verdiği savaşta hayatî bir müttefiki
olarak görülmeye başlandı; zira İsrail'in düşmanları, aynı zamanda ABD'nin düşmanları sayılıyordu.
Bu yeni gerekçe, ikna edici gibi görülebilir; ama gerçekte İsrail'in terörle savaş politikaları ve daha
genel anlamda ise "haydut devlet"lerle ilişkisi açısından ciddî bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu
unutmamak gerekiyordu. Her şeyden önce, "terörizm", çeşitli siyasî gruplar tarafından başvurulan bir taktiktir;
ortak ve tek bir düşman yoktur burada. İsrail'i tehdit eden HAMAS ve Hizbullah gibi örgütler, tıpkı 1982'de
Lübnan'da olduğu gibi ABD onların iç işlerine müdahale etmediği sürece ABD'yi de tehdit eden örgütler
değildir. Dahası, Filistin direnişi, İsrail'e ya da "Batı"ya karşı pattadak zuhur etmiş bir şiddet hadisesi değildir;
aksine, İsrail'in uzunca bir zaman diliminden bu yana yürüttüğü West Bank'ı ve Gazze'yi sömürgeleştirme
kampanyasının bir sonucudur ve dolayısıyla burada asıl sorumlu ülke İsrail'dir.
Daha da önemlisi, İsrail ile ABD'nin aynı ortak terörist tehditle karşı karşıya oldukları iddiası,
gelişigüzel ve tabansız bir iddiadır. Burada meselenin püf noktası şudur: ABD, İsrail'in mecburi
hizmetçisi olduğu için terör sorunuyla karşı karşıyadır; yoksa tersi değil. ABD'nin İsrail'i
desteklemesi, anti-Amerikan terörizminin tek kaynağı değil, yalnızca kaynaklarından biridir. O
yüzdendir ki, bu durum, Amerika'nın terörle savaşı kazanmasını zorlaştırmaktadır. Mesela, Bin Ladin
de dahil pek çok el-Kaide liderinin İsrail'in Kudüs'teki varlığı ve Filistinlilere yaptığı zulümler
dolayısıyla harekete geçtikleri inkâr edilemeyecek bir vakıadır. (ABD Senatosu'ndaki) 11 Eylül
Komisyonu'nun hazırladığı raporda da açıkça belirtildiği gibi, Bin Ladin, ABD'yi, İsrail'e verdiği
destek de dahil, Amerika'nın Ortadoğu politikalarından ötürü cezalandırmayı amaçlamış ve 11 Eylül
saldırısını da bu sorunu gündeme getirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışmıştır. Aynı
ölçüde önemli bir başka nokta da, ABD'nin İsrail'i sorgusuz sualsiz ve şartsız desteklemesi, Bin
Ladin gibi aşırı kişilerin kitlesel destek almalarını ve kendileriyle birlikte mücadele edecek kişilerin
saflarına katılmasını kolaylaştırmaktan başka bir işe yaramamasıdır.
Nedense "Haydut devletler", ABD için tehdit oluşturmuyordu!
Öte yandan, ABD'deki kamuoyu yoklamaları, Arap halklarının, ABD'nin İsrail'e verdiği destek
dolayısıyla ABD'ye düşman gözüyle baktıklarını ortaya koyuyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Arap ve
İslâm dünyası konusundaki diplomatik ilişkilerle ilgilenen Danışma Grubu, "bu ülkelerin yurttaşları,
Filistinlilerin çektiği acı ve zulümden büyük tedirginlik duydukları ve ABD'nin bu bağlamda oynadığını
düşündükleri rolden rahatsız oldukları" sonucuna varmıştır. Ortadoğu'daki "haydut devletler" nitelemesine
gelince... Aslında bu ülkeler, Amerikan çıkarlarına doğrudan bir tehdit oluşturmuyorlar. Eğer ortada bir tehdit
varsa, bu, ABD'nin İsrail'e verdiği şartsız desteğin sonucunda ortaya çıkan bir tehdittir. Her ne kadar ABD, bu
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rejimlerle pek çok bakımdan çeşitli anlaşmazlıklar yaşıyorsa da, eğer ABD, İsrail'le yakın ilişkiler ve ittifaklar
içinde olmasaydı, İran, Irak ve Suriye konusunda bugün olduğu kadar kaygı duyan bir ülke olmayacaktı.
Elbette ki kimse arzulamaz ama bu ülkeler nükleer silahlara sahip bile olmuş olsalar, bu, ABD için stratejik bir
felaket olmaz.
Nükleer şantaj, imkânsız bulunuyordu!
Nükleer silahlara sahip bu "haydut devlet" denilenlerin hiçbiri, Amerika'ya da, İsrail'e de şantaj
yapabilecek bir güce ve imkâna sahip değildir. Çünkü şantaj yapacak böyle bir ülke, kendisi bu tür bir tehdide
maruz kalmadığı sürece, bu silahları kullanma şantajı yapmaya cesaret edemez. Edemez; çünkü başına
neler gelebileceğini kestirebilir. Öte yandan, nükleer silahların teröristlere transfer edilme tehlikesi de uzak bir
ihtimaldir. Çünkü böyle bir "haydut devlet", böyle bir transferin tespit edilebileceğini ya da suçlanacağını ve
şiddetle cezalandırılacağını çok iyi bilir. Dahası, ABD'nin İsrail'le kurduğu yakın ilişkiler, bu ülkelerle sonuç
alabilecek şekilde baş edebilmesini zorlaştırmaktadır. İsrail'in nükleer silahlara sahip olması, komşularının da
nükleer silahlara sahip olmak istemesinin nedenlerinden biridir ve bu ülkelerin rejimlerini değiştirme tehdidi,
bu ülkelerin nükleer silahlara sahip olma arzularını artırmaktadır. Kaldı ki, İsrail, bu rejimlere karşı verilen
savaşta bizzat kendisi savaşa katılamadığı için hiç de ABD'nin işine yardımcı olan bir ülke değildir.
ABD'nin işini zorlaştırıyordu!
Kısacası, terörizme ve Ortadoğu'daki diktatörlüklere karşı yürütülen kampanyada İsrail'i ABD'nin en
önemli müttefiki olarak görmek, hem bu konularda İsrail'in ABD'ye yapacağı yardımı abartmak, hem de
İsrail'in politikalarının ABD'nin işini ne kadar zorlaştırdığını göz ardı etmektir. Dahası, ABD’nin İsrail'e verdiği
şartsız destek, Amerika'nın Ortadoğu dışındaki konumunu da zayıflatmaktadır. Yabancı ülkelerin yöneticileri,
ABD'yi, İsrail'i sürekli olarak gereğinden fazla destekleyen bir ülke olarak görüyorlar ve İsrail'in işgal edilmiş
topraklarda uyguladığı baskıya hoşgörülü yaklaşmasının ahlâkî açıdan oldukça sorunlu olduğunu ve
terörizme karşı sürdürülen savaşta bir handikap oluşturduğunu düşünüyorlar. Nisan 2004'te 52 eski İngiliz
diplomatı İngiltere Başbakanı Tony Blair'e bir mektup gönderdiler ve mektupta "İsrail-Filistin sürtüşmesinin
Batı ile Arap ve İslam dünyası arasındaki ilişkileri zehirlediğini" belirterek, Blair'i, "Bush ile Şaron'un
politikalarının tek yanlı ve gayr-ı meşrû olduğu" konusunda uyardılar. İsrail'in stratejik değerinin sorgulamanın
son gerekçesi de, İsrail'in hiç de sadık bir müttefik gibi hareket etmemesidir... tespitleri gerçeklerin ifadesiydi.
Tarafsız ve tutarlı bir Yahudi Düşünürün itirafları: Soykırım olmasa İsrail kurulamazdı!
Roni Margulies İstanbulluydu, anti-Siyonist bir Yahudi olarak tanınıyordu. Yahudiliğinin öne
çıkarılmasından hoşlanmasa da bu tavrı onu Türkiye Yahudileri ve İsrail konusundaki sorulara
muhatap olmaktan kurtaramıyordu.
Hâl böyle olunca o da İsrail karşıtı görüşlerini dile getirmekten geri kalmıyor. Bu sebeple
cemaat içinde pek iyi bir şöhreti yoktu. “Yahudilerin İsrail’i desteklemesinin sebebi, günün birinde

kaçmamız gerekirse gideceğimiz bir yer olsun düşüncesi. Geçmişten getirdikleri korkular
sebebiyle İsrail’in aslında ne yaptığını görseler de itiraf etmeleri çok zor. Azınlık oldukları,
toplumla kaynaşamadıkları için burada yaşanan pek çok sorundan söz edebiliriz. Ancak son
tahlilde bu memleket, küçük bir Yahudi cemaatinin rahatça yaşayabildiği son Müslüman
çoğunluklu yer.”
Bu sözler Türk vatandaşı şair, yazar, sosyalist bir Yahudi olan Roni Margulies’e aitti. Kendisi,
Yahudi cemaatinin en azından bir kısmı tarafından anti-semit ve self-hater, yani kendinden nefret
eden Yahudi ilân edilmiş durumdaydı. Sivri dilli anti-Siyonist aynı zamanda. Otuz küsur yıldır hem
Türkiye’nin hem de “Kendimi ait hissetmiyorum.” dediği Yahudi cemaatinin uzağında, İngiltere’de
yaşıyordu. Ancak içinde aktif olarak yer aldığı savaş karşıtı hareket nedeniyle son yıllarda Türkiye’ye
daha sık gelmeye ve daha uzun kalmaya başlamıştı. Bu yakınlık, geçmişiyle bir hesaplaşmayı da
zorunlu kılmıştı. Yazı ve konuşmalarında ısrarla kendini Yahudi olarak tanımlamadığını söyleyen
Margulies, şu günlerde ‘Benim Yahudilerim’ isimli kitabını bitirmeye çalışıyordu. Kitabın yazılış
sebebini de çocukluğundaki güzel günler için cemaate bir teşekkür borcu olmasına bağlıyordu.
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- ‘Yahudi’ olarak nitelenmekten hoşlanmadığınızı söylüyor ama bir yandan da ‘Benim
Yahudilerim’ diye bir kitap yazıyorsunuz. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
“İstanbul’daki Yahudi cemaati kendi halinde, dışarıdan bakanların tanımadıkları, bilmedikleri bir grup.
Ben bu cemaatin içinde doğdum ve çocukluk yıllarımı onların arasında geçirdim. Siyasi bir kimlik geliştirip
sosyalizmi benimsemem ve bunu takiben anti-Siyonist olduğumda, bu konuda konuşmaya başladığımda
cemaat beni düşman kabul etti. “Hepsi beni bilir ve hakkımdaki yegâne kanaat budur” demiyorum ama,
bilenler “bu adamın bizimle bir alıp veremediği var” diye düşünür. Çünkü İsrail devletinin siyaseti hakkında
olumsuz söz etmeyi, pek de düşünmeden, Yahudilik aleyhtarlığı olarak algılarlar. Hâlbuki ben tabiî ki Yahudi
aleyhtarı değilim. Bunları düşünürken cemaate bir aşk mektubu yazmaya karar verdim. Çocukluğumu ve o
zamanlardan zihnimde kalan anıları anlatarak bir düşmanlık hissetmediğimi, siyasi kişiliğimle değil de
edebiyatçı kişiliğimle anlatayım dedim. Yahudi cemaatinin içinden ama aslında dışından bir insanın kişisel
gözlemlerini yazıyorum.
- Bunu bir diyalog çabası olarak nitelendirebilir miyiz?
Hayır değil. Bir Siyonist’le bir anti-Siyonist arasında yaşanacak tartışmanın sonuca ulaşması
imkânsızdır. Ne onlar beni İsrail’in haklılığına ikna edebilir ne de ben onlara aksini kabul ettirebilirim. Bu
sebeple sonuç alamayacağım bir tartışmaya girmem anlamsızdır.
- Tartışmaya girmem diyorsunuz ama Yahudiler ve Siyonizm hakkında konuşan birkaç kişiden
birisiniz aynı zamanda!
Türkiye’de Yahudileri ve Yahudiliği samimiyetle ve dürüstlükle anlatan birini bulmak çok zor. Çünkü
konuşmazsak varlığımızı unutur ve bize dokunmazlar diye düşünüyorlar. Böyle bir ortamda cemaati temsil
edecek nitelikte olmadığımı, böyle bir iddia öne sürsem bile onların kabul etmeyeceğini söylemem kâr
etmiyor. Yahudilik söz konusu olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri oluyorum. Bu röportajın yapılma
sebebi de Yahudiliğim, bunun farkındayım. Ne şairliğim, ne sosyalistliğim ne de yazdığım kitaplar... Sadece
bir Yahudi olmam cazip kılıyor söylediklerimi.
- Ama yine de konuşmayı kabul ediyorsunuz…
“Solun Müslümanlarla birlikte hareket etmesi için çaba sarf eden bir Yahudi olarak bu ilgiyi iletişim
kurmak amacıyla kullanıyorum. Bu sayede ırkçılığın yanlış bir genellemeden ibaret olduğunu anlatma fırsatı
buluyorum. Türkiye ve Ortadoğu’da doğal olarak İsrail sorunu önemseniyor. Ama doğal olmayan, meselenin
Yahudi ırkıyla ilişkilendirilmesidir. Böyle anlaşıldığı için Ortadoğu’da ve dünyada çok olumlu değişikliklere
vesile olabilecek bir zemin, ırkçılıkla suçlanıp malul oluyor. Meselenin adı “Yahudi sorunu koyulur ve böyle
görülürse” ne olup bittiğini anlama imkânı kalmaz. Hatta bana kalırsa temel sorunun İsrail olduğu
zannedilmesi de, konunun anlaşılmadığının göstergesidir. Asıl sebep ırkçı emperyalizmdir ve İsrail bu
anlayışın bir uzantısı mahiyetindedir. Amerika’nın politikalarında İsrail’in belirleyici olduğunu söylemek,
kuyruğun köpeği salladığını kabul etmek gibi zor olur. Ama doğrudur. Bütün bunları Yahudilere anlatsam
beni anlamazlar. Hem sayı olarak çok daha fazla oldukları hem de daha kolay ikna olacaklarını düşündüğüm
için Müslümanlara anlatmayı tercih ediyorum. Türkiye’deki İslamcı hareketi ırkçılığa karşı duyarlı olması,
doğuracağı pratik sonuçlar ve Ortadoğu siyaseti üzerindeki etkileri açısından çok önemli görüyorum.
- İsrail’in yürüttüğü siyaseti nasıl değerlendiriyorsunuz?
İsrail, binlerce yıl önceye dayanan bir referansla Filistin topraklarında hak iddia ediyor. Ve bunu
çok güçlü bir propaganda ile duyuruyor. ‘Savaş istemiyoruz ama Araplar bizi denize sürmeye
çalışıyor. Bunlar şiddete düşkün bombacılar…’ diyor ve ikna ediyor. Çünkü söyledikleri, batıdaki
Arap ve İslam karşıtı söyleme çok yakın bulunuyor. Türkiye’deki durum da farklı değil. Halkının çok
büyük kısmı Müslüman olan bir ülkede, sanki Fransa’da yaşıyormuş gibi sürekli İslam karşıtı
söylemlere muhatap oluyoruz. Sonuçta bir Yahudi’nin bunlara kanmaması için ya siyasete meraklı
olması ya da dünyaya başka bir gözle bakması gerekiyor.
- Türkiye’deki Yahudilerin tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Türkiye ne anlam ifade ediyor
onlar için?
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Resmî söylemlerine bakılırsa hepsi kendini Türk hissediyor. Ancak bana kalırsa bugün hiçbir Yahudi,
Ermeni veya Rum kendini Türk hissetmiyor, edemez. Çünkü her fırsatta yabancı oldukları hatırlatılıyor.
Türkiye’de azınlıklara karşı düşük düzeyli bir ırkçılık hep var olagelmiştir. Bu korku benim için bir anlam ifade
etmiyor ama onlara göre banka havaleleri iz bırakır. Cemaat ise iz bırakmamak gerektiğini öğrenmiş. Ya
yarın birileri bu izi sürmeye kalkarsa… Yahudiler her ne kadar bunları hiç dile getirmeseler de azınlık
olduklarını hiç unutmuyorlar. Azınlık olmak, tehdit güncel ve somut olmadığında bile korkutucu.
- Peki topluma bakışları nasıl? Korku, ezilmişlik, öfke… hangisi öne çıkar cemaatin Türkiye’ye
bakışında?
Bunlar değil de biraz tepeden bakma alışkanlığı olduğunu söyleyebilirim. Geçmişleri ve burada
aldıkları eğitim nedeniyle genellikle birkaç dil bilen, uluslararası ilişkileri olan insanlar. Bu nedenle
sadece Türkiye’de değil tüm Ortadoğu’da Yahudi cemaati Müslüman ülkelerdeki ‘Batılı azınlık’ gibi
yaşar. Cemaatin bütününde ‘aslında Batılı’ olma, yerel halktan daha ileri bir kültüre ait olma duygusu,
kelimelerle değilse de tavırlarla ifade edilen bir üstünlük iddiası yaygın. Bu sebeple kendilerini hep
birkaç basamak yukarıda görmüştür Türkiye’deki Yahudi cemaatinin fertleri.
- Sizin için durum ne? Anneniz İspanya, babanız Polonya asıllı ve İstanbul’da doğup
büyüdünüz. Kendinizi nereye ait hissediyorsunuz?
Bu soru uzun zamandır benim de kafamı kurcalıyor fakat cevabını hâlâ bulamadım. Otuz küsur yıldır
İngiltere’de yaşasam da kendimi oraya ait hissetmiyorum. Bu doğal. Ama doğup büyüdüğüm, yoğun bağlarla
bağlı olduğum memlekette niye ve nasıl yabancı olduğum sorusunun cevabı yok. Beni ben yapan İstanbullu
olmam, Robert Kolej geçmişim, ailemden aldığım eğitim vesaire. Fakat Türkiye’de adımı duyan herkes için
yabancıyım. Benim ne düşündüğüm önemli değil. ‘Yabancı’ olduğum için Türkçeyi düzgün konuşmam
yadırganıyor mesela. Yani ne kadar ‘Türkiyeliyim!’ diye bağırsam da benim dememle olmuyor. Her fırsatta
buraya ait olmadığım hatırlatılıyor. Bu şartlar altında ne kadar Türkiyeliyim ya da olabilirim bilmem ama
İstanbulluyum! Galiba en doğru tanımım bu.”
Soykırımının tüm Yahudileri aynı şekilde etkilediğini söylemek mümkün değil elbette. Dünyadaki
Yahudiler arasında anti-Siyonizm de Siyonizm kadar yaygın bir düşünce akımı. Benim Nazi soykırımına
tepkim Siyonistliğimi ve Yahudiliğimi ön plana çıkartmak değil, sosyalist olmak. İsrail’le hiçbir ilişkim yok.
Bana kalırsa bir Yahudi için bulunulacak en tehlikeli yer İsrail olsa gerek. Bu konuda benim gibi düşünen pek
çok Yahudi var.103

Başörtüsü Düşmanlığının Perde Arkası
Başörtüsü Müslüman Kadını İçin Bir Onur ve Huzur Göstergesidir
Cahiliye toplumlarında insanların hayatlarını yönlendirecek, mutlak doğru olduğundan emin
olabilecekleri bir manevi güç kaynağı yok gibidir. Tam tersine peşinden gittikleri kurallar, büyük çoğunluğu,
ne zaman, kim tarafından ve hangi bilgilere dayanarak konulduğu dahi belirsiz geleneklerden ibarettir.
Mümin için ise, Allah (cc)’tan bir rahmet olarak, doğruyu yanlıştan fark eden, insanlara doğru yolu gösteren,
en mükemmel yaşam ve ahlak şeklini bildiren Kur’an ve Peygamberimiz (sav)’in sünneti vardır. Mümin bir
erkek ve mümin bir kadın için, yaşayabilecekleri en üstün, en şerefli ve en mükemmel hayat şekli de Kur’an
ayetleriyle insanlara bildirilmiştir. Rabbimizin emir ve yasaklarına uymak, Kur’an ahlakına tabi olmak mümin
kadına onur, şeref ve asalet kazandırır. Bu, Allah (cc)’ın mümin kadın için yarattığı çok büyük bir lütuftur.
Müslüman kadını tanıtan, iffetinin alametlerini oluşturan özelliklerinden biri de başörtüsüdür. Kur’an’da yer
alan başörtüsünün ve örtünmenin kadınlara farz kılındığı Müslümanlar tarafından açıkça bilinen bir
hükümdür. Dünya hayatındaki asıl amaçları Allah (cc)’ın rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanmak olan mümin
kadınlar, Rabbimizin bu emrini severek, isteyerek ve gönülden bir teslimiyetle yerine getirirler.
Kur’an’da yer alan, mümin kadının tesettürü ve başörtüsüyle ilgili ayetlerde Müslüman kadının
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fıtratının ve ahlakının da nasıl olması gerektiği anlatılmıştır.104 Allah (cc) Kur’an’da Müslüman kadınlara
başörtüsü takmaları ve örtünmeleri gerektiğini bildirmiş ancak bunun yanında, “gözlerini harama çevirmekten
kaçındırmalarını” ve “ırzlarını korumalarını” da öğütlemiştir. Dolayısıyla mümin kadın, dış görünümündeki
titizliğinin yanı sıra, ahlakında da onurlu ve iffetlidir. İmanını, vicdanını ve aklını en iyi şekilde kullanarak
üstün bir ahlak sergiler. Allah (cc) Kur’an’da, Müslüman kadının nasıl bir ahlak sergilemesi gerektiğini
yaşadığı toplumda “ırzını korumuş olmasıyla ve iffetine olan düşkünlüğüyle” tanınan Hz. Meryem’in ahlakını
örnek vererek bildirmiştir:
“İmran’ın kızı Meryem’i de (Allah örnek verdi). Ki o kendi iffetini korumuştu. Böylece Biz ona
Ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O (Rabbine) gönülden bağlı
olanlardandı.”105
Mümin kadın için iffet ve onurun önemi Kur’an’ın pek çok ayetiyle insanlara açıklanmıştır. Müslüman
kadın, gerek kıyafeti, gerek davranışlarındaki asaleti ve ölçülülüğü gerekse de basitlikten arınmış, onurlu,
seçkin ve vakarlı tavrı ile çevresinde büyük bir saygınlık oluşturur. Allah (cc)’ın mümin kadınlara farz kıldığı
başörtüsünün bir hikmeti de işte mümin kadının bu ahlakının ve saygın kişiliğinin oluşmasına yöneliktir. Allah
(cc) mümin kadının iffetli tanınması, eziyet görmemesi, yıpratılmaması, zarara uğramaması ve asaletini
koruması için en uygun olan giyim şeklini Kur’an ile bildirmiştir. Bu gerçek müminlere şöyle haber verilmiştir:
“Ey

Peygamber,

eşlerine,

kızlarına

ve

müminlerin

kadınlarına,

dış

elbiselerinden

(cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri
için en uygun olan budur. Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”106
Kadınların toplum içerisinde şerefli bir konuma yükseltilmeleri, hak ettikleri saygı ve sevgiyi görmeleri
için olabilecek en güzel davranış ve uygulamalar Kur’an ile bildirilmiştir. Kuşkusuz ki bu Müslüman kadın için
çok büyük bir korunma, rahmet ve nimettir. Allah (cc)’ın bu emrini güzel bir şekilde yerine getirmek aynı
zamanda da, mümin kadının Rabbimize olan bağlılığının, itaatinin, teslimiyetinin bir ifadesidir. Allah (cc)’ın
rızasını, dünya hayatının menfaatlerinden, çok daha üstün tuttuğunun asıl olarak ahiret hayatını
hedeflediğinin açık bir alametidir. Müslüman kadın, Kur’an’da bildirilen Allah (cc)’ın bu hükmünü imanının ve
vicdanının bir gereği olarak severek ve isteyerek yerine getirmektedir. Bu nedenle bu ibadeti imani ve vicdani
bir yükümlülük olarak yerine getirdiği unutulmamalı, bu davranışına gereken saygıyla yaklaşılmalıdır. Açıkça
ortada olan iyi niyet görülmeli ve bu konunun baskı altına alınmaya çalışılmasının yanlışlığı anlaşılarak
vicdan özgürlüğünün yolu açılmalıdır.

Geçtiğimiz yıllarda Almanya’nın Bavyera Eyaleti Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle
ilgili bir karar almıştı. Mahkeme, eyaletteki Müslüman Hanım öğretmenlerin okula başörtülü
gitmelerini yasaklayan yerel mahkeme kararını onaylamıştı. Bu onama kararı başörtüsü yasağının
çok katı bir şekilde uygulandığı Türkiye’de fazla yankı bulmamıştı. Oysa Bavyera Anayasa Mahkemesi aldığı
bu ilginç onama kararıyla Türkiye’deki başörtüsü yasağının, tam da bizim sürekli söylediğimiz gibi, “dış
dayatmalarla sürdürüldüğünü” gözler önüne sermişti.
Dilekçe sahiplerinin “dini özgürlükleri kısıtlama” olarak değerlendirdikleri ve “Anayasaya
aykırı” olduğunu savundukları yasak kararını yerinde bulan yüksek mahkeme, Hıristiyan kültürünün
savunulmasını anayasanın temel görevlerinden sayarak, “başörtüsü yasağı Hıristiyan kültürünü

savunmak için zorunludur.” demişti. Sadece Almanya’da böyledir sanılmasın, maalesef Türkiye’de
de böyledir. Yetmiş beş milyonluk bir ülkede, sayıları bir milyonu bile bulmayan bir azınlığın keyfi için
başörtüsü yasağı uygulanmakta ve Hıristiyan değerleriyle çelişmemeye özen gösterilmektedir. Bu
Türkiye’ye batılılaşmayı önerenlerin neyi murad ettiklerinin en açık işaretidir. Bu işin bir başka
boyutu daha vardı. Batılılaşma sadece Hıristiyan değerlerini benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda
sizi, maddi değerlerinizin tamamını da batılılara devretmeye mecbur bırakıyordu.
104
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Saddam’ın idamından birkaç gün önce Irak Parlamentosu’na bir yasa getirilmişti. Bu, yeni petrol
yasasıydı. Ülkedeki petrolün kontrolünü yabancılara bırakan yeni bir yasal düzenleme, “sözde Irak meclisine”
sevkedildi.. Saddam’ın ve arkadaşlarının kellesi gitti, fakat bu yasa işgal altındaki bir parlamentoda bile
henüz kabul edilmedi. Aynı günlerde TBMM’ye getirilen yeni yasa da Irak’takinin tıpa-tıp aynısıydı. Millî
Gazete’nin öncelikle ve özellikle gündeme getirdiği, ama marazlı medyanın hiç önemsemediği bu yasa jet
hızıyla görüşülüp kabul edildi. Cumhurbaşkanının geri gönderdiği bu yasa ile artık Türkiye’nin petrol ve
doğalgazla ilgili hiçbir söz hakkı kalmadı. Öncelikle petrol arama ve çıkartma işlerinde tam yetkili olan milli
kurum TPAO sıradan bir dernek haline getirildi. Arama ve işletme işlemleri bu kurumun elinden alındı.
Petrol arama ve çıkartma işlemleri için eski yasanın öngördüğü “talebin milli menfaatlere uygun
olması” şartı kaldırıldı. Eski yasada var olan “yabancı devletlere ait şirketlerin, ya da yabancı devletler adına
etkin olan şahısların petrol arama faaliyetlerinde bulunamayacakları, tesis kuramayacakları ve mülk
edinemeyecekleri” şartı yeni yasayla ortadan kaldırıldı. Arama ruhsatlarında devletin aldığı vergiler sona
erdirildi. Topraklarımızdan elde edilen ham petrol ve doğalgaz ile bunlardan elde edilen ürünlerin yüzde
65’inin ve denizlerimizden elde edilenlerin yüzde 55’inin ülke ihtiyacına ayrılma zorunluluğuna son verildi.
Arama, üretim ve yan ürün faaliyetlerinde Türkiye’de çalıştırılacak yabancı personelin T.C. Devleti’nin ilgili
yasalarına tabi olma şartı ortadan kaldırıldı.
Milliyet’teki köşesinde Melih Aşık Bey, “Saddam petrolü vermemek için kellesini verdi. Bizimkiler
koltuğu kaybetmemek için petrolü verdi.” tespitinde bulunmuşlardı.
Biz buna bir şey ilave etmek istiyoruz. Keşke sadece petrolü vermiş olsalardı!.. Ermenilerin batılı
kapılara dayanarak peşpeşe çıkarttırdıkları Türkiye’yi kıskaca alıp kuşatan yasalar, gazeteci Dink’in
katlettirilmesiyle yeni bir ivme kazanmıştı. Türkiye, bu tozduman içerisinde başını kaldırıp hiçbir şey
soramayacak ve yapamayacak duruma mecbur bırakılmıştı.
“Bu petrol yasası ne biçim yasa? Bu başörtüsü yasağı ne biçim yasak?” diye, boşuna bağırıyorlardı.
Çünkü sesinizi en az altı ay duyan ve okuyan olmayacaktı. Altı ay sonra mı? İşte o zaman, maalesef artık
Petrol yasası hiç konuşulmayacaktı. Çünkü unutulmuş ve uygulamaya konulmuş olacaktı. Başörtüsü yasağı
belki yeni bir mecraya taşınacaktı. Kapımıza dayanıp diyecekler ki, “Başörtüsü kullanmak Hıristiyan
değerleriyle çelişmektedir, yasağı yasal hale getirin!” Hiç, “Böyle şey olur mu; bu kadar abuk sabuk bir
gerekçeyle kapımıza nasıl dayanırlar?” demeyin. Biz kapımıza dayandıklarını görmeyeceğiz bile. Dink’in
katledilmesinden bir gün önce Petrol yasasını getirip kapımızın önüne bıraktıklarında gördük mü? Hayır! Ya
da zinayı suç olmaktan çıkartan yasayı getirdiklerinde gördük de ne oldu? Gerekli ve yeterli bir tepki
verebildik mi? Hayır!
Şimdi kalkıp, 1400 yıldır, sanki binlerce İslam Bilgininin hiçbirisi anlamamış gibi: “başörtüsünü

emreden açık ve kesin bir hüküm, Kur’an’da var mıdır?” gibi tartışmalarla uğraşmak, abestir.
Çünkü başörtüsü İslam’ın simgesi ve milli kültürümüzün bir göstergesi haline gelmiştir. Başörtüsüyle
ilgili net bir ayet isteyenler, acaba Kur’an’ın diğer çok açık hükümlerine ve bunlara uygun hareket
edilmesine razı ve taraftar kimseler midir? Unutulmasın ki: Başörtüsünden gıcık alan Batılılar,
içimizdeki bazı azınlıklar ve marazlı masonlar İslami dirilişin ve milli direnişin bir işareti olduğu için
bu gelişmelere ateş püskürmektedir. Batılılar, “Hilal”e de nefret beslemektedir. Çünkü hilal; Haçlı
emperyalizm karşıtlığını ve milletimizin varlığını ve kararlılığını temsil etmektedir.
Başörtüsü konusunda; “İmanın temel şartı ve İslam’ın en önemli esasıymış” veya “Başını

örtmeyenlerin hepsi inançsız ve ahlaksızmış” şeklindeki aşırılıkta ısrarcılık ve yine sadece oy
devşirmeye ve halka hoş görünmeye yönelik istismarcılık elbette yanlış ve çirkindir. Ancak ulusalcı
ve insan haklarına saygılı geçinip de başörtüsü karşıtlığında, milli ve manevi değerlerimize düşman
kesimlerle aynı safta görünmek de, doğrusu milletimizi düşündürmektedir ve toplumu din
istismarcılarının tuzağına itmektedir. Beyinlerdeki örtüye hayır! İnancının gereği başını örtenler, Batı
uşaklığı ve din düşmanlığıyla kafaları küflenmişler tarafından, temel insan haklarına ve evrensel
hukuk kurallarına rağmen engellenmektedir.
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Başörtüsü takan öğrenciler sadece, kendileri ile aynı konumda olan, aynı sınavı kazanan, serbestçe
eğitimini tamamlayan arkadaşları gibi eğitim hakkını kullanmak, mezun olmak ve uzun zaman maddi, manevi
çaba göstererek kazandığı ve senelerce okuduğu okullarından diplomasını almak istemektedir. Başörtülü
öğrencilerin eğitimlerini tamamlayabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmamaktadır. Binlerce öğrenci
okulu bırakmak mecburiyetine itilmiştir. Bazı öğrenciler ise, eğitimlerini tamamlamak üzere yurt dışına
gitmişlerdir. Türkiye'den başka herhangi bir ülkenin üniversitelerinde başı örtülü eğitim görme
engellenmemektedir. Fakat, yurtdışında eğitim görmenin maliyetleri çok yüksektir.
Denklik meselesi
Bu öğrencilerin masraflarını karşılayabilecek maddi imkânları bulunmamaktadır. Ayrıca; yurt dışında
eğitimi tamamladıktan sonra aldıkları diplomanın Türkiye'de geçerli olması için yine Yükseköğretim
Kurumu'nun denklik vermesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumu’nun başörtülü öğrencilerin Türkiye'de
eğitimlerini tamamlamalarına izin vermediği gibi, başka üniversitelerden aldıkları diplomalara denklik
vermemesi söz konusu olabilecektir.
Başörtülü gençlerimizin tek talepleri
Başını örten öğrencilerin tek talepleri eğitimlerini kendi ülkelerinde tamamlayabilmektir. Başörtüsü
takan öğrencilerin giyim şeklini ideolojik ya da siyasi görüşleri değil, şahsi ve dini inanışları belirlemektedir.
Zaten, bin yılı aşkın bir süredir devam eden bir giyim tarzını günlük siyasi ve ideolojik amaçlara bağlamaya
çalışanlar gülünç konuma düşmektedir. Geleneksel olarak Türk kadınlarının büyük kısmı yüzyıllardır başını
örtmektedir. Başörtüsü yüzyıllardır günümüze taşınmış, dini ve geleneksel bir giyim şeklidir. Tüm dünya
ülkelerinde dini veya geleneksel olsun, tüm giyim tarzları ve şekilleri hürmete layık görülmekte ve saygı
göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin istisna tutulmaları için herhangi bir sebep mevcut değildir
Başörtüsü ideolojik bir hareket değildir
Başörtüsü takan öğrenciler hiçbir zaman ideolojik amaç ya da amaçlar peşinde olmamıştır. Herhangi
bir ideolojik harekete, bu yöndeki bir fikre, yazılı veya sözlü olarak katılmamışlardır. Başörtülü öğrenciler
üniversitelerde yıkıcı ya da bölücü hiçbir olaya karışmamışlardır. Bu konuda somut tek bir örnek dahi
bulunmamaktadır. Elbette tek tük bazı istisnalar bunun dışındadır. Bir üniversite öğrencisi için eğitimini
tamamlamak ve mezun olmak hayati derecede önemli bir olaydır. Üniversitede alınan eğitim bireyin bundan
sonraki hayatını şekillendirecektir. Alınan eğitim sonrası meslek sahibi olunabilecektir. Türkiye şartlarında
üniversite eğitimi görmeye hak kazanabilmek oldukça büyük bir başarıdır. Başörtüsü takan öğrenciler de
meslek sahibi olabilmek için oldukça fazla çalışmışlar ve büyük hayallerle üniversiteyi kazanmışlardır.
Yükseköğretim görmeyi amaçlayan başörtülü öğrenciler kendileri için çok önemli iki haktan birisini seçmesi,
diğerini ise feda etmesi için zorlanmaktadır. Başını örten öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları için izin
verilmemekte ve başlarını açmaları şart koşulmaktadır. Öğrencilerin peruk takarak eğitimlerini devam
ettirmeleri bile düşünceleri gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışılmaktadır.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 1993 tarihli fetvası halâ geçerlidir!
Bu durum eğitim ve din ve vicdan özgürlüğüne müdahale teşkil etmektedir. Halbuki, başörtüsü din ve
vicdan hürriyetinin tezahürüdür. Bizzat devlete ait bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değişik
tarihlerde verdiği fetvalar vardır. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 1993 tarihli fetvasında "kadınların

başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine
salmaları, Dinimizin, Kitap, Sünnet ve İslam Alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir. Ve
“Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecibedir" ifadelerini kullanarak konuya açıklık
getirmiştir. Bu noktada başörtüsünün din ve vicdan hürriyeti bağlamında değerlendirilmesi gerektiği açıklık
kazanmaktadır. Din ve vicdan hürriyeti, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan kişiye
bağlı dokunulmaz bir haktır. Nasıl düşünce hürriyeti, aynı zamanda düşünceyi ifade etme özgürlüğünü
beraberinde getiriyorsa ve bir bireye "düşünebilirsin, ama özgürce ifade edemezsin" denemiyorsa, din ve
vicdan hürriyeti, inanma ve inandığı kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla uygulama hakkını beraberinde
getirir. İnanç, zaten insanın içinde olduğu için müdahale edilmesine fiilen imkân bulunmamaktadır. Bu
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durumda inandığı gibi yaşama, yani ibadet özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyeti kapsamında olduğunda
şüphe yoktur.
Psikolojik sarsıntılar
Öğrencilerden zaten hakkı olan eğitim karşılığında başını açmasının istenmesi çok büyük bir baskı
unsurudur. Zira başörtüsü takan bir bayanın saçını açması bir kişinin kıyafetlerinde daha özenli olması veya
eteğin boyunu uzatıp, kısaltması kadar basit bir olay değildir. Başörtüsü tamamıyla kişinin benliğine ilişkin bir
husustur. Kişi kendi iradesiyle başını örtmektedir. İdarecilerin zorlaması sonu başını açacak olursa kendi
düşünce ve benliği ile çelişecek ve inançlarına aykırı bir davranış içine girdiğinden psikolojik sarsıntı
geçirecektir.
AB ve dini özgürlükler
Avrupa Birliği sürecinde gözlenen en iki yüzlü konulardan birisi de dini özgürlüklerle ilgili husustur. Bu
konuda iki yüzlü politikalar sadece AB tarafında değil; aynı zamanda tıpkı türban meselesinde olduğu gibi
AKP polit bürosunda da ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, AKP’nin bu AB sürecine çok kuvvetli destek vermesinin
ve süreci tam üyelik olmayacağını bile bile sürdürmek için elinden geleni yapmasının en önemli
sebeplerinden biri askerin siyaset üzerindeki etkisini azaltmak bahanesiyle ordumuzu zayıflatmak; öteki de
dini özgürlükleri AB süreci içerisinde ve AB yoluyla dolaylı yoldan elde etmekti. Buna göre, örneğin, türban
konusunda AKP’nin politikalarına AB destek olacak; hatta belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Leyla
Şahin’in yaptığı başvuruda ‘olumlu’ karar açıklayacaktı. Ancak bunun tam aksi oldu. Mahkeme yasağın
doğru olduğunu bildirdi; ama daha garip olanı, bu süreçte Abdullah Gül’ün başında bulunduğu Dışişleri
Bakanlığı da “türbanın demokrasiyi ve laik rejimi ortadan kaldırmak isteyen bir dünya görüşünün sembolü
sayıldığı, dolayısıyla serbest olmasının ortalama insanlar tarafından bir yakın tehdit ve tehlike olarak
anlaşıldığı” yolunda savunma yaptı. Aynı Gül ve AKP içerde de yasak aleyhine konuşmaya devam edip,
toplumu aldatmaya çalıştı.
6 Ekim 2004 günü yayımlanan İlerleme Raporu’nun “dini özgürlükler” kısmında AB tarafı
Müslümanların dini özgürlükleriyle ilgili tek satıra yer vermezken, “Hıristiyan azınlıkların dini özgürlük
sorunlarını uzun uzun anlatıyor ve ayrıca misyonerlerin, faaliyetleri sırasında uygulamada karşılaştıkları
problemlerden” bahsediyordu. AB bu kadarla da kalmamış; Başbakan Erdoğan’ı zina tasarısı konusunda
adeta azarlamış ve İslam hakkındaki gerçek düşüncelerini de 11 Mart 2005 günü okunan Cuma hutbesine
itiraz ederek göstermişti.

‘Allah indinde din İslam’dır’ ayetine itiraz eden AB Büyükelçisi, bu ayetle Türkiye’de devletin
İslam’dan yana tavır koyduğunu; oysa bütün dinlere karşı aynı mesafede durmasının şart olduğunu ifade
etmişti. Demek ki, Türkiye’de neredeyse bütün herkesin Müslüman olduğu gerçeğini kabul etmiyorlar ya da
etmek istemiyorlardı. Acaba amaçları neydi? Aslında AB belgelerinin ilgili kısımlarının dikkatle okunması ve
analiz edilmesi meseleyi açıklığa kavuşturacaktır. 8 Kasım 2006 günü yayımlanan İlerleme Raporu’nun dini
özgürlüklerle ilgili kısmında sadece Hıristiyan azınlıkların yani Rum ve Ermenilerin sorunları uzun uzun
anlatıldıktan sonra misyonerlerin sorunlarına geliniyor. Orada da Diyanet yetkililerinin sık sık misyonerlik
faaliyetleri aleyhine yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğu söyleniyor. Yani 11 Mart 2005 günkü
Cuma hutbesine yapılan itiraz ile aynı paralelde bir anlayışın bu raporda da devam ettiğini görüyoruz. İşin
ilginç tarafı, bu raporda da Müslüman veya İslam kelimesinin geçmemesi. Yani raporlar Türkiye’deki dini
özgürlüklere ait sorunları ele alıyor; ancak, Müslümanların dini özgürlükleriyle ilgili birtakım sorunların var
olup olmadığıyla bile ilgilenmiyor. Çünkü raporun yazılış mantığına göre Müslümanlık diye bir din yok veya
olsa bile (haşa) yanlış bir din. Dolayısıyla yanlış bir dinin özgürlüğünün de olamayacağını ima ediyor. İşte
Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetinin olumlu ve objektif buldukları raporların dini özgürlüklerle ilgili
kısımları böyle.
AKP hükümetinin 2004 yılından bu yana söz konusu ilerleme raporlarını, başkanlık
açıklamalarını, zirve kararlarını, müzakere çerçeve belgesini ve Meclis’e getirilerek onaylatılması
istenen Ek Protokol metnini tercüme ettirerek Dışişleri Bakanlığı onayıyla milletvekillerine
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dağıtmamasının pek çok sebebi var. Ve bu sebeplerden birisi de mutlaka dini özgürlüklerle ilgili
kısımlar. AKP’nin gizli tutarak sadece Avrupalı dilleri bilenlerin okumasına bıraktığı bu belgeleri belki
de muhalefet partileri tercüme ettirerek milletvekillerine dağıtmalıdırlar. Dağıtmalıdırlar ki, belgelerde
neler olduğu açıkça ortaya çıksın.” diyen Prof. Hasan Ünal önemli tespitlerde bulunmuşlardı.

“Başörtüsü Yasağı”nın tarihçesine bakmak lazımdı!
1950’lerden sonra hızlanan öze dönüşün, ülkemizde gözle görünen en önemli sonucu 1960’larla
birlikte kadınlardaki örtünme eğiliminin giderek artış göstermesidir. 1960 yılından itibaren üniversitelerde
görülmeye başlanan başörtülü öğrencilerin sayılarının giderek artması buna paralel bir gelişmedir. Bu sayısal
artışın diğer bir nedeni ise özellikle 1950’den sonra uygulanan ekonomik politikalara bağlı olarak kırsal
kesimdeki insanların yoğun olarak kentlere göç etmeleri ve okuma yazma bilen kadın oranının hızla
yükselmesidir. Başörtülü öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında görülmeye başlandığı bu yıllardan itibaren
başörtüsü yasakları da gündemimize girmiştir.
12 Eylül öncesi yasaklar
İnönü dönemi, dini alana yönelik sınırlamalarla ve dindarlara yöneltilen akıl almaz baskılarla hafızalara
kazınmıştır. Milli Şef’in döneminde idarenin ve hükümetin faaliyetlerine karşı en ufak bir tenkit yapılamıyordu.
Göstermelik seçimleri, basın ve yayın organları üzerindeki sıkı denetimi, din, dil ve eğitim gibi alanlarda halka
rağmenci ve dayatmacı icraatlarıyla bu yönetim, 1950’ye doğru halkta giderek somutlaşan bir muhalefeti
kaçınılmaz kılmıştı. Türk toplumu da geleneksel düzenin köklü ve kapalı bağlılığından, giderek daha serbest
davranan ve devlet idaresine katılan modern topluma geçiş dönemine başlamıştı. Şehirleşmenin artması,
ulaşım kolaylıkları, okur-yazar oranındaki artış bu geçişi hızlandıran unsurlar arasındaydı.
CHP’deki değişim aşamaları
İç politikanın değişen şartları ve dengesi ve halkın gösterdiği belirgin tepki; 1945 yılına doğru CHP’nin
dini konulardaki tutumunu yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmıştır. Bunların sonucunda 1945 yılında
iktidar partisi içinde ilk kez dini problemler etrafında bir tartışma yaşanmıştır. Sonuç olarak Halk Partisi
Divanı, dini taleplerin yerine getirilmesinin Cumhuriyetin "vicdan hürriyeti ve laiklik prensiplerinin"
zedelenmemesi şartıyla mümkün olabileceğine karar kılmıştır. Bunu takiben, 1947 Temmuz’unda "Özel Din

Öğrenimin Ana Hatları" kabul edilmiş ve bir bildiriyle halka duyurulmuştur. Böylece Demokrat Parti
iktidarına giden yolda tek parti yönetimi göreli de olsa halkın dini duyarlılığına karşı yumuşama sinyalleri
vermeye başlamıştır. Bu yumuşamada ülkede yükselen dini canlanmaya karşı siyasal bir oportünizmin etkisi
vardır. Hatta İnönü döneminde, Amerikan etkisiyle ılımlı İslam’ın temelleri atılmış ve resmen din
istismarı başlatılmıştır. Ama şimdiki CHP daha tutarsız ve duyarsız bir tavır takınmaktadır.
DP’nin icraatları
7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla Türkiye yeni bir döneme geçmiştir. DP 1950 yılında
tek partili dönemin icraatlarına yönelttiği popülist sorgulama sonucu geniş kapsamlı bir koalisyonun desteğini
kazanarak ezici bir çoğunlukla meclise girmiştir. Demokrat Parti 1950 seçimlerindeki başarısını büyük ölçüde
dinsel duyarlılıkları örselenmiş kitlelerin nabzını iyi tutmuş olmaya borçluydu. Denilebilir ki, DP belli bir
esneklikle yaklaştığı Müslüman kitleyi belli kalıplar halinde kendi oy tabanına yerleştirerek sisteme entegre
etme işlemini üstlenmiştir.
Nitekim dindar kesimin beklentilerini iyi bilen Adnan Menderes 16 Haziran 1950’de Meclis’ten dini
meselelerle ilgili bir dizi yasayı çıkartmıştır. Artık ezan Arapça aslıyla tekrarlanacak, radyoda haftada üç kez
Kur’an-ı Kerim okunacaktır. Okullarda din eğitiminin verilmesine başlanmış, ayrıca İmam Hatip Okulları,
Yüksek İslam Enstitüleri açılmaya başlanmıştır. Demokrat Parti iktidarının sağladığı demokratik ortamda
Müslümanlar kendilerini ifade etme bakımından az da olsa rahatlamışlardır. Özellikle küçük kentlerde ve
kırsal kesimde tesettüre riayette görülen artış basın ve muhalefetin iktidarı sıkıştırması için önemli bir
malzeme yapılmıştır. Ancak örtü karşıtlığının yalnızca CHP’liler tarafından ve muhalefette sürdürüldüğünü
düşünmek hata olur. Çünkü Halk Partisi yanlısı basın organları dışında hükümeti destekleyen bir kısım basın
organında da başörtüsü, çarşaf ve genel olarak tesettür düşmanlığının yapıldığı çeşitli haber ve yorumlar yer
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almıştır. Bu arada Demokrat Partinin şekilci Müslümanlığa taviz verirken, İslam’ın özünü tahribe yöneldiği
hep gözlerden kaçırılmıştır.
27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrası
Bir grup albay ve daha alt rütbeli subayların gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Darbesi Cumhuriyet
tarihinde "1960 Demokrasisi" denilebilecek yeni bir dönem başlatmış; Türkiye’de siyasetin olağandışı
gücü olan mason locaları, bütün suçu ve sorumluluğu orduya yüklemeyi başararak rejimin kilit
noktalarını elinde tutmanın hep bir yolunu aramıştır.107
Liselerdeki uygulamalar
1969 Şubat’ında bir kasabada lise müdürü ve devletten yana tavır takınan bazı sol görüşlü
öğretmenlerin okula tesettüre uygun giyinerek gelen kız öğrencilerin başörtülerini ve mantolarını parça parça
edip onları okuldan kovuşları, kasaba ahalisinin büyük bir üzüntü içinde saldırgan müdürü ve öğretmenleri
protesto etmelerine neden oluyordu. Bu tür olaylar kız öğrenci almaya başlayan İmam Hatip Liseleri’nde de
görülüyordu. 26 Ocak 1971’de Isparta İmam Hatip Okulu’nda Matematik öğretmeninin okul bahçesinde
gördüğü tesettürlü öğrencinin başörtüsünü çekip yırtması, bu olaylardan yalnızca biriydi. İşin en ilginç
yanıysa bu olay üzerine bir konuşma yapan Isparta Müftüsünün "Bu asırda da başörtülü talebe mi olurmuş?"
diye beyanat vermesi, herkesi şaşırtıyordu.
Okul dışında da baskılar başlamıştı
Başörtüsüne karşı yürütülen kampanya sadece okullarda devam etmiyordu. Eğitim kurumları dışında
günlük hayatta da başörtülü insanlar büyük sıkıntılara maruz kalıyorlardı. Konya’da, Mevlâna ve Şems-i
Tebrizi’yi ziyaret amacıyla Ankara Üniversitesi’nden gelen genç kızların ve Kur’an Kursu talebelerinin,
kızların topuklarına kadar uzun başörtüleri gerekçe gösterilerek "Kıyafet Kanunu"na aykırılık iddiasıyla polis
tarafından tutuklanmışlar; ancak, savcılık tarafından serbest bırakmaları, başörtüsü bahanesiyle aslında
İslam düşmanlığı yapıldığını ortaya koyuyordu.
İlk başörtülü öğrenci: Hatice Babacan Ve İlk Başörtüsü Eylemleri ve Sonuçları
Türkiye başörtüsü tartışmalarının bugünkü halini aldığı ilk olayla, gençlik hareketlerinin dünyayı sardığı
yıllarda karşılaşıyordu. A.Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hatice Babacan 1967 yılında başı örtülü olarak İslam
tarihi dersine giriyor. Kürsüdeki hoca Prof. Neşet Çağatay, Babacan'ı fark edip yıllarca aynı kalıp içinde
tekrar edilecek olan cümleyi ilk kez sarf ediyordu: "Hey sen! Sen başörtülü kız! Sınıfta bu kıyafetle
oturamazsın. Ya başını aç ya da dışarı çık!" Gerilimin sürmesi ve genç kızın bir gün tartışma esnasında
bayılması üzerine konu basına yansıyordu. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci eylemleri başlıyor ve bu öğrenci
eylemlerinin ilki olarak Türkiye tarihine geçiyordu.
12 Eylül darbesi ve koşulları
12 Mart muhtırasının ardından başörtüsü yasağıyla ilgili somut örnekler artmakla birlikte özellikle 12
Eylül 1980’de yapılan askeri darbeyi takip eden yıllar boyunca ülke gündeminden başörtüsü ve başörtülü
öğrenci tartışmaları eksik olmuyordu. 12 Eylül darbesinden sonraki yıllarda batı kültürünün bütün
veçhelerinde yaşanan bir dönüm noktasının işaretleri bu ülkede genç kızların ve kadınların başörtülerinde
dile geliyordu.
28 Şubat darbesi ve dayatmaları
Başörtüsü probleminin tekrar yoğun olarak gündemimize girmesi darbeler tarihinin son halkası olan 28
Şubat 1997 müdahalesiyle birlikte yaşanıyordu. 28 Şubat rejimin militer renginin koyulaştığı ve bu koyuluğun
süreklilik ve meşruiyet kazanmaya çalıştığı; genelde İslami kesimin özelde ise başörtülü öğrencilerin artan
baskılara maruz kaldığı bir süreç başlatılıyordu. Bu süreçle birlikte yükseköğretim kurumlarında başörtüsü
yasağı hızla uygulanmaya başlanıyor ve 2002 yılı itibariyle yasağın uygulanmadığı hiçbir üniversite
kalmıyordu.
Başörtüsü yasağında 12 Eylül
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1980 askeri müdahalesi ile Türk toplumu politikadan arınma sürecine sokulmuştu. Bu süreçte devlet
toplumun hemen her alanını totaliter bir biçimde kontrol altına alıyordu. Üç yıl sonra, 1983 genel seçimleriyle
Türkiye’de tüm ana politik akımlar, “devletin toplumdaki yerinin ne olması gerektiğini” yoğun bir şekilde
tartışmaya başlıyordu. Bu tartışmaların ortak noktasını, devletin topluma müdahalesi oluşturuyordu. Aslında
daha geniş çerçevede tartışılan, neden doğu toplumlarında devletin toplumun üstünde baskıcı bir
konuma sahip olduğu? konusuydu. Tartışmaların işaret ettiği sonuç şuydu: Doğu toplumlarının temel
sorunu, bireyi devlet gücü karşısında koruyacak mekanizmaların ve yapıların, yani sivil toplumun
olmamasıydı. Ancak, başörtüsü zulmünü dayatanlarla, özgürlük teranesiyle devleti zayıflatmaya ve
halkı kışkırtmaya çalışan, hep aynı odaklardı.
Evren’li ve Özal’lı yıllar
12 Eylül yönetimi, 1982 yılında yeni Anayasayı kabul ettirip, aynı oylama ile darbenin lideri Kenan
Evren’i Cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra, artık ülkenin yeni seçimlere götürülmesine karar veriyordu. 6
Kasım 1983 yılındaki genel seçimleri, Turgut Özal yüzde 45 oy ile 211 milletvekili çıkartarak kazandı. Türkiye
bir müdahalenin ardından "Özal’lı yıllar" olarak anılacak yeni bir döneme giriyordu. Bu dönemde liberal
politikalar uygulanmaya başlanıyor, “Sivil toplum, serbest piyasa ekonomisi” gibi kavramlar 1980’ler
Türkiye’sinin siyasal düzeninde yeni bir sayfa açıyordu.
“Kamusal alan ihlali” kavramı ve kavgaları
Türk modernleşme projesi boyunca, kamusal alan devletin yakın ve sıkı denetimi altındaydı. Bu
denetim Cumhuriyet’in ilk yıllarında, özellikle 1923’ten 1946’ya kadar süren tek parti döneminde çok katı bir
şekildeyken, çoğulcu demokrasiye geçiş dönemi olan 1950’lerden itibaren dereceli olarak yumuşamıştır.
1923 sonrası yeni dönemde kamusal alan devletten bağımsızlaşarak cumhuriyetçi kamusal alan projesinin
milli, laik ve homojen doğasına başkaldıran sivil toplum hareketlerinin birbirleriyle yarıştıkları bir alan halini
almıştır. Bu çerçevede Müslüman kız öğrencilerin üniversitedeki derslere başörtülü olarak katılma talepleri
laik seçkinler tarafından kendilerine ait olan kamusal alanın ihlali olarak algılanmış, “bir meydan okuma”
olarak sunulmaya çalışılmıştır.
"Türkiye'de irtica tehlikesi var" iddiaları
Evren: “Türbanlılar tamam ama, ya çarşaflılar ve mayolular da gelirse” diyerek ilgisiz ve gereksiz
bir kıyaslama yolunu açmıştır. Başörtüsüne "türban" adının verildiği bu yıllar, Turgut Özal'ın başbakanlığının
ilk yıllarıdır. Özal yasağa karşı çeşitli girişimlerde bulununca ve 1984 yılında YÖK'ten türbana izin çıkmıştır.
Aynı yıl türban yüzünden okuldan uzaklaştırılan bir kız öğrencinin itirazını reddeden Danıştay'ın kararı,
tartışmaları yeniden kızıştırmıştır. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in "Türkiye'de irtica tehlikesi var" demesi
üzerine YÖK, Danıştay kararına da uyarak 1987 yılında türbanı tekrar yasaklamıştır. Turgut Özal 1987 genel
seçiminden hemen sonra Meclis'te, türbanı serbest bırakmak için yasa tasarısı hazırlığı başlatmıştı. ANAP
Malatya Milletvekili Bülent Çaparoğlu'nun öncülük ettiği çalışma sonucunda yasa çıkmış ama
Cumhurbaşkanı Kenan Evren "türbanlılar tamam ama çarşaflı ve mayolular da gelirse ne olacak" diyerek
yasaya veto hakkını kullanmıştır.
Bunun üzerine Turgut Özal ve Avni Akyol, YÖK Başkanı İhsan Doğramacı ve Cumhurbaşkanı Kenan
Evren'le konuşup mutabık kaldıktan sonra YÖK Disiplin Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış ve türbana
özgürlük sağlayan yeni yasa Aralık 1988'de Meclis'ten geçmesini sağlamıştır. Evren yasayı bu defa veto
etmeyip, önce imzalamış, sonra da Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştır. Mahkeme 26 Mart 1989 yerel
seçimlerinden hemen önce türban yasasını iptal etmiş. Bunun üzerine İstanbul başta olmak üzere ülkenin
pek çok şehrinde geniş katılımlı protesto mitingleri yapılmıştır.
ANAP mahkemenin iptal gerekçesini dikkate alarak 25 Ekim 1990'da yükseköğretim kurumlarında
başörtüye serbesti getiren üçüncü kanunu çıkarmıştır. Bu defa SHP iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne
başvurmuş ama sonuç alamamıştır. 2547'nin ek 17. maddesi uyarınca üniversitelerde her türlü kılık ve
kıyafet serbest sayılmış ve 1997'de Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanı seçilmesine kadar 7 yıl boyunca 81
üniversitede 150'ye yakın rektör ve 2 YÖK başkanı tarafından uygulanmıştır.
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YÖK: Darbenin üniversitelere mirası
12 Eylül darbesini gerçekleştirenler darbe öncesi şiddet olaylarında günah keçisi olarak gördükleri
üniversiteleri "yüksek öğretim konusunda aksaklıkları gidermek” niyetiyle YÖK’ün vesayeti altına alınmıştır.
Bilindiği gibi kanuna göre "milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her
kademedeki eğitim-öğretimin tümü" demek olan yükseköğretimden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sorumlu
tutulmuştur. 12 Eylül Askeri Konseyi'nin, Danışma Meclisi'ni de devre dışı bırakarak, 6 Kasım 1981'de 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu çıkarmasının ardından yine Askeri Konsey'in emriyle bir grup
"akademisyen"e kurdurulan YÖK'ün yetkileri, 20 Nisan 1982 tarih ve 2653 sayılı yasayla, Yükseköğretim
Kanunu'nda yapılan değişikliklerle iyice genişletilmiştir. Daha sonra bununla da yetinilmeyerek, 1982
Anayasası'nın 130, 131 ve 132. maddelerine YÖK'ün ilkeleri konulmak suretiyle YÖK'e "Anayasal kurum"
olma vasfı kazandırılmıştır. İlk günden beri "12 Eylül askeri darbesinin üniversitelere mirası" olarak
değerlendirilen

Yükseköğretim

Kurulu,

bugün,

7'si

Cumhurbaşkanı,

7'si

Bakanlar

Kurulu,

7'si

Üniversitelerarası Kurul ve 1'i de Genelkurmay Başkanlığı kontenjanından olmak üzere toplam 22 üyeden
oluşmaktadır. Kendi içinde, "Genel Kurul" ve "Yürütme Kurulu" diye adlandırılan iki ana organ aracılığıyla
çalışmalarını yürüten YÖK, bunlara ek olarak, Mayıs 1998'de, 28 Şubat sürecinde üstlendiği misyonun
gereği olarak, üniversite öğrencilerinin taleplerini boğmak, kışla genelgesi olarak tanımlanan ve başörtülü
öğrencileri tasfiyeyi amaçlayan "Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uymayanları cezalandırmak amacıyla
"Soruşturma Kurulları" oluşturmaya bile başlamıştır.
Ve 28 Şubat süreci baskıları
Ne yazık ki, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar,
bu ara dönemi sona erdirmiş ve birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da "Topyekün savaş"ın
başlamasına kapı açılmıştır. MGK'nın "Kıyafet Kanunu'na aykırı olarak ortaya çıkan uygulamalara
kesinlikle mani olunmalı" şeklindeki "tavsiyesi"ni dönemin hükümetinden önce üzerine vazife edinen YÖK,
ANASOL-D Hükümetinin kurulmasıyla birlikte de yasakçı tavrını genelgeler aracılığıyla tüm üniversite
rektörlerine ileterek başörtüsü yasağının tavizsiz uygulanacağını vurgulamıştır. YÖK’ün kronikleşen baskıcı
tutumu hiçbir dönemde bugünkü kadar ağırlaşmamıştır. Bunun temel nedeninin, 28 Şubat muhtırası ile
yeniden içine girdiğimiz ara rejim süreci olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak şimdiki başkanının,
yaşanan acıları daha da şiddetlendirmek için özel bir çaba içinde olduğu, hatta kendisinden istenenin
ötesinde bir şevkle "çalıştığı" da gerçeğin diğer bir boyutunu oluşturmaktadır. 24 Aralık 1995 seçimlerine
milletvekili adayı olarak katılma kararı alan Mehmet Sağlam, veda amacıyla ziyaret ettiği Demirel'e, rivayete
göre, Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün dışındaki herhangi bir rektörü (o tarihte Gürüz, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü idi) YÖK başkanlığına atayabileceği yönünde tavsiyede bulunmuş, ancak Demirel Gürüz'de karar
kılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemin ve Gürüz'ün KTÜ'deki baskıcı uygulamalarının, Demirel’in bu
tercihinde önemli bir kriter olmuş ve etkili bir rol oynamıştır.
Ilımlı İslamcıların ve işbirlikçi iktidarların din istismarına ve başörtüsüne sahiplenme
sahtekârlığına geçit vermeyerek, bilerek veya bilmeyerek bazı hayırlara da vesile olan bu yaklaşımlar,
şimdi AKP iktidarına ve Batı uşağı Amerikancı istismarcılara mazeret ve meşruiyet kazandırması ve
halkı bunların tuzağına atması bakımından da tehlikeli olmaya başlamıştır. Nurcuların, Fetullahçıların
ve şuursuz tarikatçıların, yıllar boyu Mehdi gibi peşinden koştukları Süleyman Demirel’i otuz sene
sonra, şimdi yeni yeni anlamaya başlamışlar, ama bu sefer ondan beter Amerikancı Tayiplerin
arkasına takılmışlardır.
YÖK’e Politbüro yetkisi tanınması
28 Şubat süreciyle birlikte YÖK'e yükseköğretim camiasında "politbüro" yetkisi kazandıran Kemal
Gürüz, işe başörtüsü yasağıyla başladı. Şubat 98'de toplanan YÖK Genel Kurulu, "kılık kıyafet genelgesi"ne
göre başörtülü öğrencilerin üniversitelere sokulmaması konusunda tüm rektörleri uyardı. YÖK'ün bu kararı
tavizsiz uygulandı. Bunun 13 Mart 1998 tarihli Rektörler Komitesi toplantısından önce verilen "irtica
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brifingi”nin hemen akabine denk gelmesi hayli anlamlıydı. MGK'nın sivil giyimli üç uzmanından brifing alan
rektörlerin, toplantı sonrasında yayınladıkları bildiride üniversitelere başörtülü olarak gelmenin suç olduğunu
vurgulamaları, "irtica brifingi”ni hayli içselleştirdiklerini yansıtmaktaydı.
İstifa etmek zorunda kalmışlardı
Yasakçı uygulamalardan yönetim kadrolarındaki öğretim görevlileri de paylarına düşeni aldı. YÖK'ün
başörtüsü yasağına "uygulama alanı" olarak seçtiği İÜ'de yasağın uygulanabilmesi için bir dekanla 3 bölüm
başkanı görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Ayrıca, öğretim üyelerinden ve yöneticilerden, yasağın
üniversite genelinde eksiksiz uygulanmasını isteyen rektörü eleştiren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik
Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefik Dursun görevinden atıldı. Yasaklar karşısında artan tepkilere,
dönem sonu olmasına rağmen YÖK'ün cevabı, okuldan ihraç tehdidi oldu. Okuldan ihraç gerekçesi yapılması
da hiçbir "resmi" tepkiye yol açmadı.
Başörtülü fotoğraf yasağı
Aralık 98'de toplanan YÖK Yürütme Kurulu, 1998 Üniversite Giriş Sınavı başvurularında, başörtülü
fotoğrafı kabul etmeme kararını genişleterek, ÖSYM'nin yükseköğretim kurumlarına öğrenci alımıyla ilgili
olarak yaptığı bütün sınavların başvurularında "başörtüsüz fotoğraf" koşulunu aramaya başladı. Toplantıda
ayrıca, Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES), Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Yabancı Öğrenciler Sınavı’nda (YÖS)
da başı açık fotoğraf koşulu getirildi. Bursa'da yapılan Rektörler Komitesi ve Üniversitelerarası Kurul
toplantısında da, başörtüsü takan öğrencilerin bir an önce cezalandırılmaları istendi.
1999 yılına sarkmıştı
YÖK'ün 1998 yılı raporu açıklandığında, "öğrenim özgürlüğünü biçme operasyonu" resmi rakamlarla
bir kez daha gözler önüne serildi. Rapora göre 1998 yılında kılık-kıyafet genelgesine (başörtüsü yasağı
olarak okunmalı) uymadığı gerekçesiyle 101'i bir veya iki yarıyıl olmak üzere toplam 637 öğrenci okuldan
uzaklaştırıldı. 1579 öğrenciye uyarı, 1017 öğrenciye de kınama cezası verildi. Halen 1006 öğrenci hakkında
soruşturma devam ederken (bunlara 1999 yılı içerisinde çeşitli cezalar verildi), üniversitelerde disiplin
yönetmeliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle de 25 öğretim görevlisi ve idari personel, üniversite öğretim
üyeliği mesleğinden veya kamu görevinden çıkarıldı. 91 üniversite görevlisine aylıktan kesme, 140'ına
kınama, 216'sına uyarma, 9'una da kademe ilerleme cezası verildi. Disiplin yönetmeliğine aykırı davrandığı
gerekçesiyle 57 üniversite personeli hakkında açılan soruşturma da 1999 yılına sarktı.108
Başörtüsü Espirileri
CHP ve laikçiler, başörtüsü yasağı kalkarsa inkılaplar elden gider diye korkuyordu. AKP’liler ise,
mesnedi olmayan bir yasağı kaldırmaya cesaretleri olmadığı için korkuyordu. Hâsılı kelam sanki ortada
nükleer başlıklı füzeler vardı. Vaktiyle ABD ve Rus liderleri cesaretlerini ortaya koyarak füzeleri etkisiz hale
getirebiliyorlardı. Bizimkiler ise başörtüsü konusuna ellerini bile süremiyorlardı. Bilindiği gibi İstiklâl harbinde,
vatanın Kurtarılması için başörtülü kadınlarımız, kucaklarında çocukları olduğu halde, sırtlarında bomba
taşıyarak erkeklerle birlikte savaşa katılmışlardı. Allah göstermesin bir savaşa girmemiz icab etse,
düşmanlarımıza:
- Sayın düşmanlar, biz önce başörtüsü sorununu çözmeden savaşa giremeyiz, ne olur bize
mühlet verin önce biz bu yasayı kaldırıp kadınlarımızın da savaşa girmesini sağlayalım, ondan sonra
sizinle savaşalım mı diyecektik?.. Başörtüsünü çözmek cesaretini gösteremeyenlerin, savaşa
girmeye cesaret edip edemeyecekleri ise ayrı bir meseleydi.
- 1999 seçimlerinden evvel, MHP bu meseleyi biz çözeriz, Biz Meclis’e girersek “masalara
yumruklarımızı vururuz, sorun anında çözülür” diyorlardı. Meclis’e girdiler, amma ve lâkin başörtüsü
sorununu çözmek yerine, yaptıkları iş, başı örtülü bir hanım milletvekillerinin başörtüsü düğümünü
çözmek oldu. Ecevit’in karşısında dillerini yutarak susmak oldu.
– AKP ise 2002 seçimlerinden önce: “Başörtüsü sorunu bizim namus meselemizdir, onu biz
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çözeceğiz” diyorlardı. Onlar da Meclis’e girdiler tıpkı MHP gibi onlar da paniğe kapıldılar. Başörtüsü ile ilgili
olarak Meclis’e gelen kızlarımıza Sayın Erdoğan: “Hadi gidin önce Baykal ile görüşün, onu bu işe razı
edin” cevabını verdi.
Oysa ülkemizde başörtüsünü yasaklayan bir kanun yoktu. Hatta Atatürk devrimlerinde bile yoktu.
Üstelik TBMM içtüzüğünde bile böyle bir yasak bulunmuyordu. Yasaklar ancak Anayasa’nın âmir hükmüne
göre kanunla konulabiliyordu. Ama Anayasa Mahkemesi DEFAKTO bir karar vererek, Anayasayı ve
kuvvetler ayrılığı prensibini dikkate almayarak bir yasak koyuyor ve bu mesnetsiz yasak uygulanıyordu. Bu
münasebetle Atatürk’ün, TESETTÜR HAKKINDA söylediği sözlerini onun nutkundan aynen alarak,
kamuoyumuza bir kere daha arzetmekte yarar görüyorum:

“- Yâ ne olduğu bilinmeyen, çok kapalı ve çok karanlık bir dış örtünme biçimi gösteren bir
kıyafet; veyahut Avrupa’nın en serbest balolarında bile giyilmeyecek kıyafetlerle, asla tasvip
edilmeyecek kadar açık bir elbise!. Bizim dinimiz kadını o tefritten, bu ifrattan da tenzih eder. “O
şekiller dinimizin muktezası DEĞİLDİR”. Dinimizin tavsiye ettiği tesettür, hem hayata hem
fazilete uygundur.”
“Tarzı telebbüsümüzü ifrâta vardıranlar (kıyafet tarzımızı yozlaştıranlar) kıyafetlerinde
aynen Avrupa kadınlarını taklid edenler, düşünmelidir ki; her milletin, kendine mahsus âdâtı,
kendine mahsus an’anesi, kendine göre millî hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir
milletin mukallidi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir ne kendi
milliyeti dahilinde kalabilir. BUNUN NETİCESİ ŞÜPHESİZ Kİ HÜSRANDIR.”
Görülüyor ki başörtüsü fobisine kapılarak, devlet millet kaynaşmasını tahrip edenler, tamamen yanlış
yoldadır. Başörtüsü yasaklanırsa Türkiye ileri gider. Kadınlarımız ne kadar açılırsa milletimiz o kadar
modernleşir, düşüncesi kesinlikle safsatadır. Bu münasebetle başını örten hanımların, tercihlerine saygı
göstermek insanlık icabıdır. Devlet millet kaynaşmasının anahtarı bu noktadadır. Aile saadetinin ömür boyu
sürmesi için, dinimizin de emrettiği gibi edebi dairesinde bir giyiniş tarzı, hem ahlaklı yozlaşmayı hem
boşanmaların

artmasını

ve

aile

facialarının

yaşanmasını

önleyecek

bir

sigorta

konumundadır.

Toplumumuzdaki gerilimlerin giderilmesi, barış ve huzurun sağlanması buna bağlıdır.

Başörtüsü yasağı abartıyı da istismarı da artırmıştı!
Müslüman bir kadın Allah (cc)'a samimi bir kalple iman etmiş ve derin bir Allah (cc) korkusuyla boyun
eğmiştir. Allah (cc)'tan başka bir ilah olmadığını, O'nun tüm varlıkların tek hakimi ve herşeyin üstünde,
sonsuz güç sahibi olduğunu kavramıştır. Bu nedenle yalnızca Allah (cc)'tan korkar ve yalnızca O'nun rızasını
hedefler. Yalnızca Allah (cc)'a ibadet eder, O'nu dost edinir ve sadece O'ndan yardım ister. Kendisine isabet
edecek bir güzellik varsa bunu ona ancak Allah (cc)'ın verebileceğini ve aynı şekilde kendisine ulaşacak bir
kötülük varsa bunu da Allah (cc)'ın engelleyebileceğini, kendisini ancak Allah (cc)'ın koruyabileceğini bilerek
yaşar. Allah (cc)'ın Kur’an-ı Kerim'de bildirdiği, Peygamber Efendimiz (sav)'in hükmettiği sınırları titizlikle
korur, bu konuda sabırlı ve itidalli davranır. Allah (cc)'ın sınırlarını korumak konusunda hiçbir şey onu
gevşekliğe düşüremez. Karşılaştığı zorlukların ya da sıkıntılı durumların Rabbimiz'in bir denemesi olduğunu
bilir. Bu denemede, Allah (cc)'ın kendisinden razı olacağı şekilde davranmak için titizlik gösterir. Kur’an
ahlakına uygun olmayan kararlar vermekten, davranışlarda bulunmaktan şiddetle sakınır. Mümin bir kadın
için, Kur’an'da bildirilen ibadet ve hükümlerden biri de tesettür ve başörtüsüdür. Kur’an'a göre Müslüman
kadın, başörtüsü takmak ve Kur’an ayetlerinde bildirilen şekilde tesettüre uymak zorundadır. Mümin
kadınların bu yükümlülüğü ayetlerde şöyle buyrulmaktadır:
"Mü’min kadınlara da söyle: “Gözlerini (kasıtlı ve şehvet uyandırıcı, cilveli bakışlardan)
kaçındırsınlar ve ırzlarını-namuslarını korusunlar; ziynetlerini (cezp edici şekilde süslerini) açığa
vurmasınlar; ancak kendiliğinden görünen (toplum hayatında tabii olarak açılması gereken yerler)
hariçtir. (Gereğince kapansınlar) Ve bunun için başörtülerini (genel dış giysileriyle birlikte)
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yakalarının üzerine salsınlar..."109
"Ey Nebi, kendi hanımlarına, kızlarına ve mü’min kadınlara: Dış elbiselerinden (cilbaplarından)
üstlerine giymelerini söyle; (bu) onların, (hürriyet ve iffet sahibi olarak) tanınması ve (her türlü taciz
ve) eziyete uğramaması için en uygun olanıdır. Allah Gafur ve Rahim’dir."110
Mümin kadınların tesettürlerinin nasıl olması gerektiği mübarek Peygamberimiz (sav)'in uygulamaları
ve büyük İslam alimlerinin açıklama ve yorumlarıyla da detaylı olarak açıklanmıştır. Diğer bir deyişle,
tesettürün "farz-ı ayn" olduğu, hadislerle ve icmayla (İslam alimlerinin ortak kanaatleriyle) kesinlik
kazanmıştır. Bu konuda yersiz tartışmalar yapmak, Kur’an'da ve sünnette belirtilenden farklı ölçüler koymaya
çalışmak samimi müminlerin sakınması gereken bir tavırdır.
Başörtüleri nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşan öğrencilere ve çalışanlara yapılan uygulamalar ise
son derece yanlıştır, hatta baskıcılıktan öte barbarlıktır. Terbiyeli, temiz ahlaklı, dürüst genç kızlarımızın karşı
karşıya oldukları bu sorunun bir an önce son bulması toplumun tüm kesimlerinin ortak duyarlılığıdır.
Vatanlarını seven, milletlerine faydalı olmak isteyen bu genç insanlardan hiçkimseye herhangi bir zarar
gelmeyeceği açıktır. Tesettürlerini korumak isteyen ancak pek çok sıkıntıya maruz kalan Müslüman
kadınların ise, bu durum karşısında Kur’an ahlakına göre davranmaları ve üstün bir ahlak sergilemeleri
lazımdır.
Mümin kadın, bir zorlukla karşılaştığında, Allah (cc)'ın Kur’an'da her zorlukla beraber bir kolaylık
kılacağını bildirdiğini, önemli olanın ise bu zorluk anında kişinin Allah (cc)'a olan sevgisinde,
teslimiyetinde ve güveninde kararlılık göstermesi olduğunu hatırlamalıdır. Allah (cc)'ın adaletinden, her
olayı hayır ve hikmetle yarattığından emindir ve Allah (cc)'ın vaadinden asla dönmeyen olduğunun
şuurundadır. Karşılaştığı zorluklar uzun süre devam etse bile, hiçbir zaman için ümitsizliğe kapılmayacak,
Allah (cc)'ın yardımından asla şüphe duymayacaktır. Güzel bir sabır ve teslimiyetle, Allah (cc)'ın takdirine
uyacak ve bunda kendisi için bir hayır olduğunu asla unutmayacaktır. Allah (cc)'ın bu konuda Kur’an'da
bildirdiği örnekleri hatırından çıkarmayacak; zorluklarla karşılaştıkları zaman ümitsizliğe kapılanların
durumundan sakınacaktır. Kendisine, her ne zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar "... Şüphesiz Rabbim,
benimle beraberdir; bana yol gösterecektir"111 diyerek Allah (cc)'a tevekkül eden peygamberlerin üstün
ahlakını örnek alacaktır. Hayatı boyunca karşısına çıkan her olayda Allah (cc)'ın rahmetini, yakınlığını,
sevgisini, yardımını ve dostluğunu görebilen bir iman derinliği içerisinde olacaktır. Rabbimiz'in Yusuf
Suresi'nin 57. ayetinde buyurduğu gibi, "ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için
daha hayırlıdır". Mümin kadınlar da dünyada sabır gösterdikleri her anın, itidalli tutumlarının, zorluklar
karşısında şevklerini ve azimlerini yitirmemenin, Allah (cc)'ın istediği ahlaktan taviz vermemenin, her koşul
altında güzel sözlü, güzel davranışlı ve ahlaklı olmanın karşılığını, Allah (cc)'ın izniyle, ahirette en hayırlısıyla
alacaklardır.
Başörtüsü konusunda üzerinde durulması gereken önemli bir nokta ise, bu konunun bir
üstünlük ölçüsü ve farklılık statüsü olarak ele alınmasının getireceği sakıncalardır. Zira üstünlük
Allah Katında'dır ve kimin kimden üstün olduğu ancak ahirette anlaşılacaktır. Bu vatan toprağında
yaşayan bütün kadınlar -başörtülü olsun ya da olmasın- Müslüman Türk evlatlarıdır ve dinen bizim
kardeşlerimiz sayılmıştır.

Dinsizlerin densiz yorumları!
Çok yaşlı bir sümeroloji profesörü (Ya Rabbi ne uyduruk ilimler var!) bir kitap yazmış ve “Bundan

binlerce yıl önce eski Sümer’de tapınaklarda kutsal fahişeler varmış, bunlar başlarını örtermiş...”
demiş ve bugünkü örtülü Müslüman kadınlarına taş atarcasına lâflar etmişti.
Bu ağır hakaret karşısında şikayet dilekçeleri verilmiş, savcılar harekete geçmiş ve çok yaşlı
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sümerolog bayan profesör mahkemeye sevkedilmişti. Ama bu kadın bir celsede beraat etmişti, güya kitaptaki
beyanlar Türk Ceza Kanunu’na göre suç kapsamında değilmişti. Peki başka bir vatandaş çıkıp çok açık
saçık giyinen, göğüslerini, göbeğini, vücudunun diğer mahrem yerlerini teşhir eden, böylece yabancı
erkekleri kışkırtıveren birtakım kadınlara “Sizin bu kıyafetiniz fahişe kıyafetidir. Siz fahişe değilsiniz ama
lütfen böyle dolaşmayınız...” demiş olsaydı ve bu yüzden mahkemeye verilseydi, sümerolog bayan
profesör gibi ilk celsede beraat eder miydi?
Hani, Türkiye lâik, demokrat, çağdaş, insan haklarına saygılı bir sisteme sahipti; niye başörtüsünü
savunmak suç iken, hakaretler savurmak serbestti?
“Türkler 1915 ile 1917 arasında bir milyon Ermeni kesti, yakınlarda da 30 bin Kürdü katletti”
diyen adam da beraat ettirilmemiş miydi? Böyle söylediği için milyon dolarlık hıyanet ücreti (Nobel ödülü)
verilmemiş miydi? Türklere ve Türkiye’ye sövüp sayan başka ucuz bir romancı da bir celsede beraat
etmemiş miydi?
İsmi Mehmet olan bir profesör bozuntusu kitap yazmış, Fatih Sultan Mehmed’e iftiralar yöneltip,
“Bizans’ı almaya ne hakkı vardı... Şehri üç gün boyunca yağma ettirdi... Ayasofya’yı Greklerin
ellerinden alıp cami yapması ne büyük bir zulümdür...” anlamında lâflar etmişti de bu zat mahkemeye
bile verilmemişti. Demekki Türkiye’de düşünce ve inanç hürriyeti, sadece azınlıklar ve azgınlar için gerekli ve
geçerliydi
Ateistler, Sabataycılar, Masonlar, agresif lâikçiler (lâikler demiyorum), Bahaîler, Kripto Yahudiler,
Kripto Ermeniler “Türkler keşke Müslüman olmasaydı...” diyen Hıristiyan rektörler için yüzde yüz düşünce,
inanç, tenkit, görüş açıklama hürriyeti verilmişti ama, maalesef TC Müslüman vatandaşlara, onlar kadar
hürriyet reva görülmemekteydi. Türkiye’de eşitlik var ama bazıları ve birileri daha fazla eşitti. Bahane, irtica
konusu olunca akan sular durur, düşünce ve inanç hürriyeti es geçilirdi. Gerçi dindarlara da TC hüviyet kartı
verilirdi. Onlar da vergi ödemekteydi, askerlik hizmeti görmekteydi, lâkin İslama bağlı olmaları büyük bir suç
teşkil etmekteydi!

Bu düzende sabataycılara kadar, samimi Müslümanlar özgür değildi.
Şu anda İstanbul’da bir tekke vardı. Müslüman tekkesi değil, sabataist tekkesi… Yanık sesli bir
muganni sürekli şunları tekrar ederdi:

Başım tacı ŞABETAY / Gün olsa biz de gelsek
Muradımıza ersek / Efendimizi görsek
Konvenyamos konvedrat hey
Başım tacı Şabetay / Klipalar ölecek
Dünya bize kalacak / David’ler oynayacak
Konvenyamos konvedrat hey
Ah başım tacı Şabetay!
Bu tekkede böyle ilâhiler okuyan, “klipalar ölecek, dünya bize kalacak” diye bülbüller gibi
şakıyanlara hiç kimse ilişemezdi. Onların din, inanç, tekke hürriyeti geçerliydi. Ama aynı şehrin başka bir
yerinde derviş Müslümanlar bir yerde toplanıp zikir edip ilâhi söyleyemezdi.
TÜSİAD’ın İslâm Dini’nin öğretilmesine karşı çıkışı tam bir yobazlıktı!
Maalesef, bilindiği gibi bu tür tartışmalar Tanzimat’tan bu yana sürmekteydi.
Bu konuda müsbet menfi beyanatlar verilmekteydi. Ayrıntılara girmeden bu tartışmaları özetlemekte
yarar görülmekteydi:
Birinci Cihan Harbi’nden önce, Abdullah Cevdet, ifrata kaçan bir iddiada bulunarak, “Milletimizin
İslâm dininden tamamen uzaklaşması gerektiğini ileri sürmüşlerdi.” Bu iddiaya merhum Mehmed Âkif
Ersoy, sert bir cevap vermiş, cevabını şu mısralarda dile getirmişti:
“Hele ilânı zamanında o mel’un harbin,
Bize efkarı umumiyesi lazım garbin,
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O da Allah’ı bırakmakla olur herzesini,
Halka iman gibi telkin ile dinin sesini,
Susturan abtalın idrakine bol bol tükürün...”
İstiklâl Savaşı’ndan sonra düzenlenen 1923 Anayasası’nda, “Milletin dini İslâm’dır” hükmüne yer
verilmiş, bilâhare kabul edilen, lâiklik ilkesiyle bu hüküm yasadan çıkartılıvermişti. Cumhuriyetin kurucusu
Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı iken, TBMM’de verdiği demeçlerde:

“-Bizim milletimiz din ve dil gibi iki kuvvetli fazilete sahiptir. Hiçbir kuvvet bu faziletleri,
milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin
ahkâmını mütesaviyen öğrenmeye mecburuz, her ferd dinini diyanetini öğrenmek için bir yere
muhtaçtır.

Orası

da

Mektep’tir”

şeklinde
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vermiş,

bu

beyanların

gereği

olarak,

Anayasalarımızda, Diyanet İşleri Başkanlığı-Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi
Anayasal kuruluşlar resmileştirilmişti. Ayrıca “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, genel idâre içinde yer almasına
ilişkin Anayasa’nın 136’ncı maddesinin, değiştirilmesi bile yasaklanıvermiştir. Siyasi Partiler Kanunu’nun
89’uncu maddesi ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın statüsüne özel bir koruma getirilmiştir.

Bu münasebetle, TÜSİAD’ın aksi görüşü ileri süren talepleri kanun dışıdır ve
geçersizdir. Partilerin bile kapatılma sebebidir.
Hatta Atatürk devrinde Konya’da, “İlâhiyat Fakültesi ve birçok illerde İmam-Hatip okulları açıldığı
bilinmektedir.” Ama İnönü döneminde tek parti uygulamaları, yasalarla başlatılmış olan din eğitim ve
öğretimini, tamamen yok farzetmiş, bunun neticesi olarak, camilerde cuma namazı kıldıracak, cenazeleri
kaldıracak bilgili ve tecrübeli din görevlisi bulmak çok müşkül olduğu gibi, memleketin her tarafında İslâm’a
aykırı hurafelerle dolu tarikatlar türemiştir. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan merhum Ahmed Hamdi
Akseki hocaefendi, İnönü döneminin son başbakanlarından Şemseddin Günaltay’ı ikna ederek aydın din
adamı yetiştirilmesi için İlâhiyat Fakülteleri’nin ve İmam-Hatip okullarının yeniden açılmasına vesile olmuştur.
Ama yasaların tesbit ettiği hükümlere rağmen, sık sık vukua gelen darbeler ve iktidar değişiklikleri sebebiyle
din eğitim ve öğreniminin bazen önü açılarak, bazen kısıtlanıp yasaklanarak, âlâ küllihal bu uygulamalar
devam etmektedir.
Şimdi AB’ci ve taklitçi AKP iktidarında ortaya bir de din hizmetlerinin ve din eğitim ve öğretiminin
Avrupa Birliği prensiplerine intibak ettirilmesi gibi bir eğilim çıkmıştır. Bu cümleden olarak mevcud iktidar
tarafından ilân edilen birtakım tamimlerle, liste halinde birçok dini kavram ve terimlerin kullanılmasına yasak
konulmaya başlanmıştır. TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanı’nın son beyanatına nazaran ise, mevcud
statükonun AB kriterleri paralelinde değiştirilmesi için, harekete geçildiği anlaşılmıştır. Görülüyor ki,
TÜSİAD’ın son açıklamaları, konunun tarihî gelişimi ve milletimizin ve kanunlarımızın genel hükümleri ve
milletimizin temel tercihleri ve vazgeçilmez karakter ve inancı asla hesaba katılmaksızın rastgele ortaya
atılan kafa karıştırmaktan ibaret teklif ve temennilerden oluşmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa’nın kesin olarak beyan ettiği gibi, milletimiz din ve dil gibi iki
kuvvetli fazilete maliktir. Hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından bu faziletleri asla
söküp atma gücüne sahip değildir. İstiklâl Marşı şâirimiz merhum Mehmed Âkif Ersoy, aynı
zamanda kanun hükmünde olan bu marşın mısralarında, işaret etmek istediğimiz ezelî ve
ebedî gerçekleri dile getirmiştir.
“Ruhumun Senden ilâhi şudur ancak emeli,
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli,
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli”
diyor ve teyit ediyor:
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl,
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet...”
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Kemalizm, Atatürk’ün şüpheli ölümünden sonra, sabataist şebeke ve masonik çete tarafından
uydurulan ve İsmet İnönü eliyle dayatılıp uygulanan, despotik ve dengesiz bir sistemdir. Atatürk ve
Atatürkçülük sadece istismar edilmiş, hatta bir nevi Mustafa Kemal’den intikam alma yoluna
gidilmiştir. Atatürk’ün aziz hatırası ve Müslüman Türk Milleti yanındaki rağbet ve saygısı körletilmek
ve kirletilmek istenmiş, maalesef Gazi Mustafa Kemal’e alakasız ve ahlaksız bir uyduruk tip meydana
getirilerek, Türkiye’deki zulüm ve sömürü düzenlerine kılıf geçirilmiştir. Yayınladığımız “Bizim
Atatürk” kitabımızdan sonra, Mustafa Kemal’in gerçek kimliğini, inançlı kişiliğini, milli ve manevi
karakterini konu alan onlarca eserin hazırlanıp yayınlanması ve bunların halkımızın birçoğunun
kitabımızdan yararlanması ve dolayısı ile aydınlatması, sevindirici ve ümit verici bir gelişmeydi.
Atatürk’ün Kur’an Tefsiri ve amacı
“Türk Kur’an’ın arkasından koşuyor. Fakat onun ne dediğini anlamıyor. İçinde neler var
bilmiyor ve bilmeden ibadet ediyor. Benim maksadım arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu
Türk anlasın.”112 diyen Atatürk Kutsal Kitabımızı Türkçe’ye çevirdi. Günümüzde de önde gelen İslam alimleri
tarafından en güvenilir tefsir olarak kabul edilen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili
tefsiri Atatürk’ün Diyanet İşleri Bakanlığına talimatı üzerine yazdırıldı. 1926’da Diyanet İşleri Riyaseti
“Kur’an’ı çağın icaplarına göre yeniden tefsir edilebilecek” bir din alimi aradı. Sonunda Elmalılı Muhammed
Hamdi Yazır’a verildi.
Devlet eliyle yazdırılacak tefsirle Atatürk bizzat ilgileniyordu. Atatürk Şeyh Sait ayaklanmasının
bastırdığı, çağdaşlaşma ve modernleşme adına yapılan devrimlere yönelik itirazların arttığı bir dönemde
İslamiyet’in temel kaynağı olan Kur’an’ın yeniden yorumlanmasını istiyordu. Nasıl bir tefsir istediğini yedi
maddede ortaya koydu. Bu yedi madde daha sonra Diyanet İşleri Riyaseti ile Elmalılı Muhammed Hamdi
arasında imzalanan protokole de kondu. Atatürk Diyanet’e gönderdiği yazıda özellikle iki maddenin üzerinde
duruyordu. Yeni tefsir Ehli Sünnet itikadına ve Hanefi mezhebinin görüşlerine göre hazırlanacaktı. Diğer bir
isteği de “ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan ayetlerin izah edilmesi” idi. Atatürk hüküm içeren ayetlerinde Türk
İslam geleneği göz önünde bulundurularak yorumlanmasını arz ediyordu.
Diyanet’le Hamdi Yazır arasında imzalanan protokol şu maddelerden oluşmaktaydı:
1- Ayetler arasında münasebetler gösterilecek.
2- Ayetlerin nüzul (iniş) sebepleri kaydedilecek.
3- Kıraat-i Âşereyi (10 okuma tarzını) geçmemek üzere kıraatler hakkında bilgi verilecek.
4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplere dil izahı getirilecek.
5- İtikatta ehlisünnet ve amelde Hanefî mezhebine bağlı kalınmak üzere ayetlerin ihtiva ettiği dini, şer'i,
hukuki, içtimai ve ahlâki hükümler açıklanacak. Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu ilmi ve felsefi konularda
okuyucu bilgilendirilecek.
Özellikle tevhit konusunu ihtiva eden ibret ve öğüt mahiyeti taşıyan âyetler genişçe izah edilecek.
Konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan İslâm tarihi olayları nakledilecek.
6- Batılı müelliflerin yanlış yaptıkları hususlarda okuyucunun dikkatini çeken noktalar konularak
gerçekler belirtilecek.

Eserin başına Kur'an hakikatini açıklayan ve Kur'an'la ilgili bazı önemli konuları izah eden
bir mukaddime (önsöz) yazılmıştı, Hak dini Kur'an Dili 1926-1938 arasında tamamlandı. 19351939 arasında dokuz cilt olarak 10 bin takım bastırıldı. İki bin takımı yazara verilirken geri kalan 8
bin takım başta din adamları olmak üzere İslami kamuoyunun önde gelen isimlerine ücretsiz
olarak dağıtıldı.”113
112
113

Ahmet Gürtaş, Atatürk ve Din Eğitimi sh: 41
Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik sh: 384
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Atatürk’ün Buhârî Tercümesi ve Şerhini Yaptırması
Mustafa Kemal, Elmalılı Hamdi Yazır Hocaya "Halk Dinî, Kur'an Dili" tefsirini yazdırma
sözleşmesinin hemen arkasından Ahmet Naim Beyin başlayıp yarım bıraktığı Buhârî Tercüme ve
Şerhini yapması için Prof. Kâmil Miras Hocayla anlaşma yapmıştır. Hatta bu tercümenin yapılma
kararını TBMM.'den çıkartmıştır. Çünkü Mustafa Kemal, dine, dindara hizmetin kamu hizmeti
olduğunu iyi bilmektedir. Vatandaşın yolunu, suyunu, elektriğini getirmek kadar, vatandaşın dinî
ihtiyaçlarını karşılamak da ona hizmet götürmektir. Bu durum, Mustafa Kemal'den bu yana lâiklikte ne
gibi yozlaşmalara gidildiğini göstermektedir.
Temel kaynaklanın yani Kur'an-ı Kerim’in ve Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerinin tercümesiyle,
Mustafa Kemal milletine dinini temel kaynaklardan öğretmek istemiş ve dinin istismarını ve inhirafını
önleme gayretini göstermiştir.

İşte on iki ciltlik bu hadis tercümesi ve şerhi, henüz benzeri hazırlanmamış bir hadis
şaheseridir.
Aslında bu kitaplar, yani Kur'an tefsiri ve hadis, tercümesi ve şerhi, Mustafa Kemal'in dini
anlayışını ve dindarlığının da göstergesidir. Mustafa Kemal Kur'an'a ve sünnete, Hamdi Yazır Ahmet
Naim ve Kâmil Miras hocaların baktığı pencereden baktığı için, onlara bu görevi vermiştir. Mustafa
Kemal'in dini anlayışındaki itirazı; Kur'an ve Sünnet’e değil, Kur'an ve Sünneti yanlış anlayan
kesimleredir.
Gazi Mustafa Kemal’in arzuladığı din adamı
Kur'an insanlar arasında dinî konuları başkalarına oranla daha iyi anlayan ve anlatabilir kimselerin
bulunduğunu belirtmektedir. (Bak. Mücadele suresi 11. ayet) Atatürk, dinî konulardaki bilgi ihtiyacının
karşılanması için gerçek din bilginlerine başvurulmasını ve onlara güvenilmesini tavsiye etmiştir:
“Memleketimiz içinde hakiki ve ciddi ulema vardır. Milletimiz bu gibi ulemasıyla müftehirdir.
Onlar milletin emniyetine ve ümmetin itimadına mazhardırlar.”114
“Seyahatimde birçok hakiki münevver ulemamızla temas ettim. Onları en yeni terbiye-i ilmiye
almış, sanki Avrupa'da tahsil etmiş bir seviyede gördüm. Ruh ve hakikat-i İslâmiye'ye vakıf
ulemamızın hepsi bu mertebe-i kemaldedir. Atatürk'ün en büyük isteği, din adamlarının yalnız
kulaktan dolma bilgilerle değil, müspet bilimsel bilgilerle de insanlara din hizmeti vermelerini temin
etmektir.”115
Atatürk, dinî gerçekleri araştıran, öğrenen ve bu alanda uzmanlaşan bilginlerin yetiştirilmesine
büyük önem vermiştir. Din alanında uzman kişilerin yetiştirildiği kurumlara sahip olmayı gerekli
görmüşlerdir. “Nasıl ki her konuda yüksek meslek ve uzmanlık sahipleri yetiştirmek gerekliyse,
dinimizin felsefi hakikatlerini inceleyecek, anlayacak, öğrenecek; ilim ve fennine sahip olacak, seçkin
ve hakiki yüce bilginleri yetiştirecek kurumlara sahip olmalıyız. Çünkü İslâm dini insan tabiatına
uygun ilkeleri içermektedir. Onun muhtevasında yer alan doğal kuralların keşfi için gerçek din
bilginlerine ihtiyaç vardır.”116 sözleri Ona aittir.
Atatürk, din görevlilerinin müspet ilim esasına dayalı yüksek okullarda yetiştirilmesini
öğütlemiştir. İslâm dininin ilmî kriterler doğrultusunda incelenip araştırılması amacıyla ilahiyat
fakültesi, İslâm enstitüsü gibi kurumlar oluşturmuş, aydın din adamlarının yetiştirilmesine çalışmıştır.
Atatürk, bilgisizliğin yol açacağı, dinî taassup ve istismarın önüne geçebilmek için alanında uzman
din bilginlerinin yetiştirilmesini zorunlu görmektedir. Atatürk, din eğitimini takviye edecek kurum
olarak ilahiyat fakültesi açılması gereğini fark etmiştir. Mekteplerimizde ve bütün kültür
kurumlarımızda milli eğitim esas kabul edilmiştir. “Tuttuğumuz yol budur. Çocuk din eğitimini
ailesinden alacaktır. Bu arada ilahiyat fakültesi gibi dinî eğitimi takviye edecek kurumlar da kurmak
üzereyiz” demiştir. Tevhid-i Tedrisat kanununun 4. maddesi hükmünce yüksek din uzmanı, din
114
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eğitimi ve öğretimi öğretmeni yetiştirmek üzere İlahiyat Fakültesi açılıvermiştir. Böylece 1924 yılında,
Cumhuriyet eğitim sistemi içerisinde modern anlamda yeni bir kuram gelişmiştir.
Atatürk, "insanlıkta; dinî ihtisas ve derin dinî bilgilere sahip olup, her türlü boş inanışlardan

sıyrılarak gerçek ilim ve fennin nurları ile temiz ve mükemmel oluncaya kadar,.." halkın gerçek
din
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kontrolünden alınıp, bu alanda uzman kimselere verilmesi gerektiğini söylemiştir: Mukaddes mihrabı
cahillerin elinden, alıp ehlinin eline vermek zamanı çoktan gelmiştir” sözleri Onun kanaatleridir.
Atatürk, İslâm düşünce tarihinde, dinî tefekkürün gelişmesine katkıda bulunan önemli İslâm
bilginlerinin isimlerini hatırlatarak; günümüzde de onların yolundan gidecek, aynı başarıyı gösterebilecek din
bilginlerinin yetişeceğini ümit etmiştir: “Bütün İslâm âleminin medarı iftiharı olan İbni Rüşd'ler, İbni
Sina'lar, İmamı Gazali'ler, Fârâbî'ler gibi yüksek düşünceli simaların milletimizin sınıfı uleması içinde
nurlu dimağlarıyla arzı mevcudiyet edeceklerine eminim.”118
Atatürk, gerçek din adamlarına önem verip saygı göstermiştir. Bununla birlikte bazı din adamlarının
tanıttığı ve savunduğu İslâm ile gerçek İslâm arasında büyük farklar olduğunu görmüştür. Din adamlarının
cehaletinden endişe etmiş ve bu tür kimselerin ülkeye zarar verebileceklerini düşünmüştür. Bu sebeplerden
dolayı, milletin güvendiği ve övündüğü, çağın ihtiyaçlarına göre eğitim almış, İslâm dininin gerçeklerini
kavramış, yüksek bir olgunluk ve ciddiyet kazanmış din bilginlerinin yetiştirilmesini istemiştir. Tarihe yön
veren büyük İslâm bilginlerinin benzerlerinin Türk milletinin atasından yeniden yetişmesini temenni etmiştir.
Dinî gerçekleri derinlemesine kavrayabilen ve bunları öğretebilen seçkin din bilginlerinin yetiştirildiği
kurumlara sahip olmayı önemli bir ihtiyaç olarak görmüştür.
Rıfat Börekçi, Atatürk'ün saygı duyduğu din büyüklerinden birisidir. Cumhuriyetin ilk Diyanet İşleri
Başkanı olan Börekçi, Atatürk'ün kendisine duyduğu saygıyı şöyle aktarmıştı: Atanın huzuruna girdiğimde
beni ayakta karşılardı. Utanıp, ezilir, büzülürdü. "Paşam beni mahcup ediyorsunuz" dediğim zaman ise: "Din
adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır" buyururlardı,
Atatürk, din bilginlerini özel bir sınıf olarak değerlendirmez, daha doğrusu din bilginlerinden oluşan bir
ruhban sınıfının varlığını doğru bulmazdı. Halkın böyle bir sınıf tarafından yönlendirilmesine karşı çıkardı.
Halkın sadece belli bir sınıf tarafından aydınlatılamayacağına dinî açıdan aydınlatmanın birey olarak herkese
düşen bir görev olduğunu savunurlardı. Bu düşüncesini İslâm dininin kaynaklarına dayandırırdı. İslâm'ın,
herkese dinî öğrenmeyi zorunlu kıldığını ve her Müslüman’ı, diğer Müslümanları aydınlatmakla yükümlü
tuttuğunu açıklardı:
“Her şeyden evvel şunu en basit bir dinî hakikat olarak bilelim ki, bizim dinîmizde bir özel sınıf
yoktur. Ruhbaniyetî reddeden bir dîn inhisarı kabul etmez. Meselâ, dîn âlimleri, halkı aydınlatmak ve
uyarmak vazifesi sadece bu bilginlere ait olmadıktan başka dinîmiz de bunu katiyetle men eder. O
halde biz diyemeyiz ki bizde özel bir sınıf vardır; diğerleri dinen aydınlatmak hakkından mahrumdur.
Böyle düşünürsek kabahat bizde, bizim bilgisizliğimizdedir. Hoca olmak için yani dinî gerçekleri
halka öğretmek için, mutlaka, ilmî kıyafet şart değildir. Bizim yüce dînîmiz her Müslüman erkek ve
kadına araştırmayı farz kılıyor ve her Müslüman, bu dine bağlananları aydınlatmakla vazifelidir.”
buyururlardı. (Konya Gençleriyle Konuşmasından.)
Kur'an, her Müslüman’ı dinî erdemler açısından diğer Müslümanları aydınlatan kimse olarak
tanımlardı. Atatürk, bu gerçeğe vurgu yapardı. Söz konusu gerçek Kur'an'da şu şekilde açıklanırdı:
“Siz insanların iyiliği, faydalanması için ortaya çıkarılmış, seçilmiş en hayırlı milletsiniz, en
hayırlı kadrolarsınız, hayır toplumusunuz. Kur’an'ın ve sünnetin hükümlerini, meşru olanı, İslâmî
kurallarla örtüşen örfü, ilmî verileri, müminlerin tasvip ettiği, icrasında hayır gördüğü planları,
programları, adaleti uygulayarak, kamu düzenini sağlar, iyiliği emreder, şeriatın suç saydığı ve haram
kıldığı, kamu vicdanının tasvip' etmediği, müminlerin icrasında hayır görmediği şeyleri yasaklayarak,
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önleyici tedbirler alıp kamu güvenliğini temin edersiniz. Allah'a iman edersiniz. Ehl-i kitap da iman
etmiş olsaydı, kendileri için daha hayırlı olurdu, içlerinden ehl-i tevhid olanlar da var. Fakat onların
çoğu, fasıktır, doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmış, âsi ve bozguncudur.”119 İyiliği
emretmek ve kötülükten alıkoymak, "en hayırlı" diye nitelenen toplumun belirgin özelliğidir. Nitekim. İslâm'ın
ilk evresinde Hz. Peygamber ve ona uyan Müslümanlar, Allah'a inanıp, iyiliği emrettikleri ve kötülükten
alıkoydukları için insanların en hayırlısı olmuşlardır.
Atatürk, son Osmanlı Şeyhu'l-İslâmlarından Hayâtizâde Mustafa Feyzi Efendi'nin Torunu Mehmet
Emin Efendinin neslinden olduğumu bildiği için:
"Din adamlarımızın şeceresi (soyu) belli olacak, yedi kat Müslüman olacak tamusıhha (vücudu
Kusursuz ve sıhhatli) olacak, İlahiyat Fakültesi mezunu olacak, derecelerine göre layık oldukları
yerlere oturacak”120 diyerek, din adamlarına saygı göstermenin Müslümanlığın icaplarından olduğunu
hatırlatırdı.
“... Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise, dinimizin
gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak
seçkin, ve gerçek din ilim adamlarını da yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.”121
27.10.1922 Bursa, Öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasından ise; "... Her fert dinini, diyanetini,

imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir" vurgusu yapmışlardı.

Atatürk’ün Başörtüsüne Bakışı
Mustafa Kemal 22.09.1924, Samsun’da öğretmenlerle yaptığı konuşmada; “Din icabı olan

tesettür, kısaca ifade etmek lazım gelirse denebilir ki kadınları sıkıntıya sokmayacak ve adaba
aykırı olmayacak basit şekilde olmalıdır. Tesettür, kadını hayatından, mevcudiyetinden
soyutlayacak bir şekilde olmamalıdır... Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata, hem fazilete
uygundur. Kadınlarımız şeriatın tavsiyesi, dinin emri mucibinde tesettür etselerdi ne o kadara
kapanacaklar, ne o kadar açılacaklardı. Tesettürü şer'î, kadınlar için mucibi müşkülat olmayacak,
kadınların hayatı içtimaiyede (sosyal hayatta), hayatı iktisadiyede, hayatı maişette ve hayatı
ilimde erkeklerle teşriki faaliyet etmesine (birlikte çalışmasına) mâni bulunmayacak bir şekli
basittedir. Bu şekli basit heyeti içtimaiyemizin ahlak ve adabına mugayir (aykırı) değildir”
gerçeğini vurgulamışlardır.
“Dinimiz kadınları ikincil konumda görmez” hatırlatması
Günümüzde bile hala tartışılan kadın konusunda Atatürk' ün görüşü oldukça açıktır. O, Müslüman
milletlerin tarihte düştükleri hatalardan dolayı kadınların geri konuma itilmişliğinin vebalini İslâm'a değil,
Müslümanlara yükleme taraftandır. Nitekim İslâm'ın ilk yıllarında, Medine'nin ticari hayatı, çarşı ve pazarının
denetiminde ikisi kadın, ikisi erkek dört kişi görevlendirildiği kayıtlıdır. Ömer b. Hattab, Abdullah b. Said, Şifa
binti Abdullah, Semra binti Nüheyk r.a.'dır. Bunlar birlikte çalışmışlardır.
“Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın
emrettiği şeyi, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür olarak edinmeleri gerekir. Kadın ve erkek,
bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olmak zorundadır.”122 diyen
Atatürk’ün bu sözleri, İslâm dininin Özü itibarıyla kadını ikinci plana, ittiğine dair yanlış fikirlerini gaman
zaman topluma -açıklamaktan geri kalmayan bazı kesimlere güzel bir cevap niteliği taşımaktadır.
Atatürk, Türk kadının gerçek kimliğine kavuşmasını İslâm dini ile birlikte ele almıştı. Çünkü, kadın yüz
yıllar boyu din bahane edilerek toplumdan soyutlanmış, kendi kabuğunda yaşamaya mecbur bırakılmıştı. Bu
durumun bilincinde olan Atatürk, Müslüman Türk toplumunun hassasiyetlerini dikkate alarak, Türk kadınının
toplum hayatında hak ettiği yeri almasının, İslâm'ın kadın anlayışına aykırı olmadığını anlatarak işe
başlamıştı.
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Atatürk, din ve kadın ilişkisinde öncelikle, kadın-erkek eşitliği üzerinde durmuş, İslâm dininin kadın ve
erkeği eşit gördüğünü söylemişti. Şöyle diyordu:
“Düşmanlarımız bizi, dinin hakimiyeti altında kalmış olmakla suçlamakta ve duraklama ve
çöküşümüzü buna bağlamaktadırlar. Bu hatadır. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri
kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey Müslim (erkek) ve müsümehin (kadın) beraber
olarak ilim ve irfan Öğrenmesidir, Kadın ve erkek bu ilm-i irfanı aramak ve nerede bulursa oraya
gitmek ve onunla donanmış olmak mecburiyetindedir…"
Atatürk, İslâm'a göre kadın ve erkeğin her bakımdan eşit olduklarını ve birlikte mücadele etmeleri
gerektiğini vurguladıktan sonra, İslâm'ın kadınla ilgili olduğu düşünülen hükümlerinin ve değerlendirmelerinin
büyük bir bölümünün yanlış yorumlardan kaynaklandığını, bu yanlış değerlendirme ve yorumların tarih içinde
İslam adına yanlış uygulamalara yol açtığını söylemekteydi. “... İslâm ve Türk tarihi incelenirse görülür kî,
bugün kendimizi bin türlü kayıtlarla bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur, Müslüman Türk’ün sosyal,
bayatında kadınlar, ilmen irfanen ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır…”
“... Kasaba ve şehirlerde yabancıların dikkati en çok tesettür biçimi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Buna bakanlar, kadınlarımızın hiçbir şey görmediklerini zannediyor. Mamafih, din gereği olan
tesettür, kısaca ifade etmek lazım gelirse denilebilir ki, kadınlara sıkıntısı vermeyecek ve adaba aykırı
olmayacak basit şekilde olmalıdır. Tesettür şekli, kadını hayatından, mevcudiyetinden dışlayacak bir
şekilde olmamalıdır...''123
Görüldüğü kadarıyla Atatürk, kadınların sosyal hayatın gereklerini yerine getirmelerini engellemeyecek
derecede rahat, din ve ahlâk kurallarına aykırı olmayacak kadar da ölçülü giyinmelerine taraftardı, İslâm
dininin ve Türk ananesinin istediği kadın kıyafeti ölçülerini Atatürk, yaşadığı dönemin şartlanın da dikkate
alarak şu şekilde belirlemişti,
“... Şehirlerdeki kadınlarımızın, giyinme tarzı ve tesettüründe iki şekil görülüyor; ya ifrat ya tefrit
görülüyor. Yani, ya ne olduğu bilinmeyen çok kapalı, çok karanlık bîr dış şekil gösteren bir kıyafet,
veyahut Avrupa'nın en serbest balolarında bile dış kıyafet olarak arz edilmeyecek kadar açık bîr
giyinme; Bunun her ikisi de şeriatın tavsiyesi, dinin emri haricindedir. Bizim dinimiz kadını o tefritten
de bu ifrattan da uzak tutar… O şekiller dinimizin gereği değil, karşıtıdır. Dinimizin tavsiye ettiği
tesettür, hem hayata hem fazilete uygundur, Kadınlarımız şeriatın tavsiyesi, dinîn emri gereğince
tesettür etselerdi, ne o kadar kapanacaklar, ne de o kadar açılacaklardı. Dînin emrettiği tesettür,
kadınlar için zorluk çıkarmayacak, kadınların sosyal hayatta, ekonomik hayatta, günlük hayatta ve
ilim hayatında erkeklerle faaliyette bulunmasına mani olmayacak bir basit şekildedir. Bu basit şekil,
sosyal hayatımızın ahlâk ve adabına aykırı değildir… Giyinme tarzımızı ifrata vardıranlar,
kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler düşünmelidir ki, her mîlletin kendine mahsus
ananesi, kendine mahsus adeti, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir mîllet aynen diğer bir
milletin taklitçisi olmamalıdır, ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun sonucu şüphesiz
hüsrandır… Bizim tesettür konusunda dikkate alacağımız şey, bir yandan milletin ruhunu diğer
yandan hayatın gereklerini düşünmektir. Tesettürdeki, ifrat ve tefritten kurtulmakla bu iki ihtiyacı da
temin etmiş olacağız. Giyinme tarzımızda milletin ruhi ihtiyacını temin için, İslâm ve Türk kayalını
başlangıçtan bugüne kadar iyice incelemek ve etrafıyla tercih etmemiz lazımdır. Bunu yaparsak
görürüz kî, şimdiki giyinme tarzımız, kıyafetimiz onlardan başkadır. Lakin, onlardan daha iyidir,
diyemeyiz…"124
Atatürk'ün kadınların giyim kuşamı ile ilgili bütün bu görüşleri yasal zorunluluktan, fiili baskıdan uzak,
sadece tavsiye niteliğinde kaldı. O, sonuçta kadınların istedikleri gibi giyinebileceklerini, bu konuda son
sözün kadınlara ait olduğuna inanıyordu,
“... Bizim kadın hayatımızda, kadının giyinme tarzında yenilik yapmak meselesi mevzuu bahis
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değildir, Milletimize bu hususta yeni şeyleri bellettirmek mecburiyeti karşısında değiliz. Belki ancak
dinimize, milletimize, tarihimize zaten mevcut olan, beğenilen adetlere düzen vermek söz konusu
olabilir. Biz başlı başımıza ferden her türlü şekilleri tatbik edebilir, kendi zevkimize, kendi arzumuza,
kendi terbiye ve seviyemize göre istediğimiz kıyafeti seçebiliriz. Ancak bütün milletin kabul edeceği
şekilleri, bütün milletin 'hayatında, genel anlayışında da aramak(...) lâzımdır. Bara milletlerin zevk
alemlerini memleketimizde tatbike kalkmak bittabi hatadır. Bu yol sosyal bayatımızı feyiz ve fazilete
ulaştırmaz… Arkadaşlar, yaratılış kudreti insanları iki cins olarak yaratmıştır, fakat, bu cinsler
yekdiğerinin lazımı ve tamamlayıcısı olarak yaratılmıştır, Bunlar ayrı ayrı hiçbir şey değildir. Fakat,
birleştikleri vakitte bir şeydir. Çok büyük bir şeydir. Bütün, insanlığın neslinin devam, edebilmesinin
kaynağıdır. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nasıl yaratıldığına dair olan görüşler birbirine uymaz.
Ben onlardan bahsetmek istemem, yalnız herhangi bir başlangıç kabul edildikten sonra ondan ve
sonraki insanlığın geçirdiği, safhalarda her ne görürseniz kadının eseridir.”125

Baykal’ın Çarşaf Yaklaşımı Tarihi Bir Adımdır!
Bazı İslami simgeler (şeair ve alamettir), “temsil etme” özelliği nedeniyle, şahsi ibadet ve
faziletlerin çok ötesinde ve üstünde bir önem kazanır. Dinimizde, başörtüsü de bunlardandır.
AKP’lilerin başörtüsüne sahiplenmelerinde; siyasi bir istismarcılık, sahte bir kahramanlık ve
kolaycılık sırıtmaktadır. Ama CHP’nin başörtü ve çarşaf yaklaşımı ise; büyük bir siyasi risk taşıması,
tehlikeli tartışmalara yol açması, yani parti için riskinin rantından fazla olması nedeniyle, bize göre
daha samimi ve ciddi bir adımdır. O Süreçte Sn. Baykal’ın, şahsi cesaret ve dirayetiyle başlatılan,
hatta tek parti diktası ve cunta dayatmasıyla hesaplaşmayı göze alan; Milletimizle ve İslamiyet’le
boğuşmayı değil barışmayı amaçlayan bu tutarlı tavrı nedeniyle kutlanması lazımdır. Öyle arzularız ki
kamusal alanda başörtüsü konusunda da bunun gibi duyarlı bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Bu
durum; aziz halkımızdan ve inancımızdan hala huzursuzluk duyan kişi ve kesimlere de umarız ibret ve
örnek olacaktır.
Ve zaten, özlerinde konuşsalar ve özel derneklerinde din düşmanlıklarını kussalar bile Türkiye
bugüne kadar –Başörtüsü, imam hatip, Kur’an kursu karşıtlığı gibi dolaylı sataşmalar dışında- açıkça
ve doğrudan, hiç kimsenin yüce Dinimize saldırmayı göze alamaması, aslında İslam’ın zaferi,
inkârcıların zafiyeti olarak okunmalıdır. Evet, Atatürk’ün eşi latife Hanım da tesettürlü ve çarşaflıydı.
CHP Erzurum İl başkanı Nevzat Özpeker’in vurguladığı gibi: “Çarşaf Milli Geleneğimizin bir

parçasıydı. Osmanlı’da, büyük kentlerdeki hanımlar bile çarşafla dışarı çıkardı”!? Kısacası,
Çarşaflılara rozet takan ve sahip çıkan Sn. Baykal, işte şimdi gerçekten Atatürk gibi davranmıştı. Ama
hayret, kendi adamları bile anlamsız bir saldırı başlatmıştı!. Oysa bu gelişme CHP’nin “halk”la”
barışması sayılmalıydı.
CHP, 3 Kasım seçiminde çarşafa savaş açmıştı ve yanlış yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çarşaflı kadınları savunması bazıların aklına 3 Kasım
seçimlerindeki reklam kampanyasını getirmişti. CHP, 2002'deki seçimlerden önce halkı çarşafla korkutarak
oy toplamaya girişmişti.

Gazetelerde yayımlanan reklamda, iki farklı Türkiye kurgulanıyordu. CHP'nin

iktidara gelmemesi durumunda ülkenin çağdışı bir yönetim tarafından idare edileceği savunuluyordu. Bu
karamsar tablo, çarşaflı bir bayan ile sakallı eşinin yer aldığı fotoğrafla sembolize ediliyordu. CHP'nin iktidar
olması halinde ise Türkiye'nin çalışan, kazanan ve gelişen ülke olma yolunda devam edeceği öne sürülüyor
ve reklamda şu ifadeler kullanılıyordu: "Hayatınızın seçimi; oyları bölmeyin, geriye dönmeyin. Şimdi
oylar CHP'ye, Türkiye ileriye! Ya oylar bölünür, çağdışı bir yönetim gelir, Türkiye yüzü geriye çevirir;
Ya CHP iktidarı bütün dünyaya güven verir. Çalışan, kazanan, zenginleşen Türkiye, Avrupa Birliği'ne
yol alır." CHP, bu seçim sonucunda yüzde 19 oy alırken AK Parti oylarını yüzde 34'e çıkarmıştı.

Recet T. Erdoğan: “Temennim odur ki istismar olmasın” derken, kendi kirli niyetini
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yansıtmıştı…
CHP'deki "çarşaf ve başörtüsü" tartışmasına Başbakan Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Hindistan'a
hareketinden önce gazetecilerin soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "O konu hakkında da
sadece bir cümle söyleyeceğim. Türkiye'de güzel gelişmeler oluyor. Temenni ederim ki bu süreç
aynen bu şekilde döner. Fakat bir şey olmamasını istiyorum; o da istismar." buyurmuşlardı. Başbakan,
başörtüsü meselesinin yıllardır istismar edildiğini belirterek; "Üniversitelerde olmasın siyasette olsun
deniyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu: "Ben size daha enteresanını söyleyeyim; eğer
şöyle bazı YouTube filan onlara bir girerseniz oralarda aynı partinin bazı toplantılarında maalesef
bırakın çarşaflıyı başörtülülerin dahi oralara nasıl sokulmadığını, onlara karşı nasıl bir mücadele
yürütüldüğünün belgeleri bizlerin elimizde var." şeklinde yanıtlamıştı.
Erdoğan, Deniz Baykal'ın "Bizimkiler masumane." sözünün hatırlatılması üzerine de şu yorumu yaptı:
"Zararlı zararsız olduğunu neye göre ölçüyor? Ellerinde böyle bir ölçüm aleti mi var? O ölçüm aletini bizlere
de versin, biz de bunları ona göre bir araştıralım. Yoksa bir röntgen cihazıyla mı dolaşıyorlar?" Bu tavırda
Recep T. Erdoğanın “başörtü sorununu biz istismar ediyoruz, Baykal başka şeyleri istismar etsin”
mesajı sırıtıyordu.
CHP: “Allahaısmarladık”tan sonra şimdi de çarşafa mı sığınmıştı?
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın çarşaflı kadınlara kendi elleriyle parti rozetini takmasını
“istismar” ve “yerel seçim yatırımı” paydasında açıklamaya çalışmak; önyargılarımızı ve alışkanlığımızı
devam ettirmek anlamına geliyordu. “Kan kusup kızılcık şerbeti içtik” demeye eşdeğer bu işi, CHP’ye
yaptıran dinamiklerin doğru okunması gerekiyordu. Hatırlayalım. Deniz Baykal bir zamanlar “Anadolu
İslam’ı” diyordu. Zaman geldi kürsülerden “Ey Oğul!” diye başlayan Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye
vasiyetini okuyordu. Bazen daha cesur davranarak parti toplantılarında ön sıralara türbanlıları oturttu.
Bunlarla yetinmeyerek ve İlahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk’ü CHP milletvekili yapıyor, ama hıyanete
uğruyordu. Bütün bunlar CHP’nin derin sancısını gösteriyordu. Çünkü toplumdan gelen dindarlık merkezli
talepler gittikçe güçleniyordu. CHP de, siyasi bir parti olarak bu taleplere “bir şekilde” karşılık vermeye
çalışıyordu.
Milliyetçi ve dindar insanların oyuna talip olabilmek için “Allahaısmarladık” kelimesinden medet uman
İnönü dönemi CHP’si ile Anadolu İslam’ını seslendiren Deniz Baykal’ın CHP’sini yan yana koyduğumuz
zaman, CHP’nin karşı karşıya kaldığı (veya başarmaya çalıştığı) zorunlu değişim daha iyi anlaşılıyordu.
Baykal bu defa daha da ileri ve cesaretli bir adım atıyordu. Çarşaflı kadınlara rozet takmak, Deniz
Baykal için ciddi risk anlamına geliyordu. Deniz Baykal’ın riski CHP’nin sadece tarihinden kaynaklanmıyor,
parti içindeki derin CHP ile bu partide kendini anlamlandıran katı laik kesimler Baykal’ın riskini arttırıyodu.
Deniz Baykal, sırf seçim yatırımı olsun diye çarşaflı kadınlara rozet takmış bile olsa, bu durum onun
üstlendiği riski azaltmıyor, büyütüyordu.
Öyleyse; çarşaflı kadınlara rozet takmak, CHP’nin eskisine göre daha yoğun dindarlık merkezli
talepleriyle karşı karşıya olduğunu (veya toplumdaki değişimi anlayıp okuduğunu) gösteriyordu. Çünkü
“çarşaflı kadın ve CHP fotoğrafı” Anadolu İslamlı, Edebalili ve Yaşar Nurili CHP fotoğrafından daha ileri bir
durumdu. Bu görüntü CHP’nin kolay verebileceği bir poz özelliğinden çok öte bir anlam taşıyordu. Demek ki
talep artıyor, sancı büyüyordu. CHP bir defa daha; İslam, dindarlık, tesettür üzerinde ciddi ciddi düşünmek
zorunda kalıyordu.
CHP’ dindarlara saygılılar, özgürlük taraftarları, “milletle barışık sol” aydınlar çoğalıyordu. CHP’ye:
“daha önce neredeydin, neden Anayasa değişikliğine evet demedin, neden üniversitede başörtüsünü
desteklemezsin?” şeklinde sorular sormak yerine; “CHP’yi seçim zamanında dindarlaştıran unsurların
sürekliliği nasıl sağlanır”ı düşünmek daha doğru görülüyordu. Yani milletle, dolayısıyle islamiyetle barışmak
mecburiyetini artık her kesim hissediyordu.126

Bazı sözde aydınlar niye rahatsız olmuşlardı?
126
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Başbakan Erdoğan, “Velev ki türban siyasi simge olsun” diyerek, üniversitelerde türbanı serbest
bırakan anayasa değişikliğini MHP’nin desteğiyle Meclis’ten geçirdiğinde dava açarak yasayı iptal ettiren
CHP’de bazı inatlar kırılıyordu. İnsanlar televizyonu açtıklarında “ezber bozan” Baykal’ı izliyordu. Deniz Bey,
çarşaflı kadınlara törenle CHP rozeti takıyor: “Örtülü kadınlarımız, zincirlerini kırıyor!” diyordu. Böylece
kadınlar AKP’den CHP’ye geçince özgürlüklerine kavuşmuş mu oluyordu?

Velev ki seçim yatırımı olsun, yine de önemli ve anlamlıydı…
CHP lideri Deniz Baykal'ın çarşaflı kadınlara parti rozeti takması, siyasetin en sıcak tartışma
konusuydu. Destekleyen olduğu kadar karşı çıkan da oluyordu. Ulusalcı kontenjandan Meclis'e giren Nur
Serter ve Necla Arat gibi milletvekilleri, bu açılımdan rahatsız olduklarını gizlemiyor, karşı görüşlerini
kamuoyuyla paylaşıyordu.
Çarşaflı kadınları partiye kazandıran isim İstanbul İl Başkanı Tekin Gürsel, bir süredir CHP'nin klasik
çizgisinin dışına çıkan farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Gürsel'in 'Taban rahatsız.' diyen Necla Arat'a
tepkisi çok sert oluyor ve Akşam Gazetesi'ne verdiği demeçte "Biz aslımıza dönüyoruz. Onu yok say,
bunu yok say. Her kesimden insanlar gelecek. 16 aydır buradayım, Necla Arat'ın bir kez yüzünü
görmedim. Lütfetsin de sokağa insin..." diyordu.
Velev ki seçim yatırımı olsun, katı ideolojik çizgisiyle topluma yabancılaşan bir partinin sert tutumunu
esneterek başörtülülere, çarşaflılara ulaşma girişimi niye rahatsız edici bulunuyordu? Serter ve Arat gibi
isimler tamam karşı çıkabilir de toplumsal barışı önemseyen kesimlerin Baykal'ın yeni açılımına tepki
göstermesi kafa karıştırıyordu. Velev ki seçim yatırımı olsun; CHP'nin başörtüsüyle, çarşafla barışması
küçümsenmeyecek bir gelişmeydi ve desteklenmesi gerekiyordu. Sandığın kerameti de diyebilirsiniz, ama
çarşafın üzerine altı oklu rozet Türkiye için küçük ama CHP için çok büyük bir adım özelliği taşıyordu. Bu
durum, CHP içindeki ideolojik isimlerin huzursuzluğundan da rahatlıkla anlaşılıyordu. Baykal’ın, geri adım
atmadan ileriye doğru yürümesi bekleniyordu.
Aslında, bu tartışmalar sorunun başörtüsü değil, CHP'nin üstesinden gelemediği “seçkinci
oligarşi” olduğunu özetliyordu. Bu seçkinciliğin üstesinden gelip CHP'yi geniş halk kitlelerine
açmaya çalışan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yeniliklerin takip edileceği asıl adres olarak öne
çıkıyordu. Öyle ya, AKP’ye oy verirken oluyor da, CHP’ye oy verirken neden olmuyordu?’ CHP lideri
Deniz Baykal’ın 16 Kasım Pazar günü İstanbul Sultangazi’de türbanlı ve çarşaflı hanımlara ‘Altı Oklu’
parti rozeti takmasıyla başlayan tartışmayı en iyi dün Meclis grubuna hitap ederken sarf ettiği bu
cümle anlatıyordu. Hayrünisa hanım türbanlı diye Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığını artık
Meclis’teki Cumhuriyet törenleri dahil boykot eden Baykal “Lütfen siyaseti artık yukarı çekelim,

siyaseti kılık kıyafetin bir parçası, uzantısı görmeyelim” demesi elbette ezber bozucu ve
şaşırtıcıdır. (...) diyordu. CHP’de belki de iç muhalefet olarak sesi tek çıkan isim olan Haluk Koç
‘CHP’nin çizgisiyle kara çarşaf uyumlu mu?’ diye soruyor ve derin mahfillere mesaj yolluyordu.

Samimiyetsiz ve Yetersiz AKP Yüzünden Başörtüsü; Önce Yasal,
Sosyal ve Hukuksal Sorun Halini Almış, Sonra İstismar Aracı Yapılmıştı!
16 Şubat 2008 tarihinde Talat Paşa Komitesinin İstanbul’da Pera müzesi salonunda bir
değerlendirme toplantısına davet edilmiştik. Bazılarında; “Bu tür toplantıları, kendi ideolojisinin

reklamını yapmak ve ortamı karıştırmak için bir fırsat olarak değerlendiriyor” gibi bir kanaatin
geliştiğini ve samimi uyarı ve önerilerimizden rahatsızlık hissedildiğini, farklı ve aykırı görüşlere
tahammül gösterilmediğini sezdiğimiz için, bu sefer sadece dinlemek ve Milli ve Manevi değerlerimize
yönelik sataşmalara yanıt vermek niyetiyle gitmiştik. Ama Komite Başkanı Sn. Rauf Denktaş’ın,
toplumun her kesimini kucaklayacak, başörtüsü istismarının da, başörtüsü inkarının da yanlışlığını
vurgulayacak bir tutum beklenirken, tutup başını örten öğrencileri suçlayıcı, “Sokakta örtsünler,

üniversite kapısında çözsünler” gibi dışlayıcı ve dayatmacı bir tavır sergilemesi ve bunları güya
“Diyanet Reisinin kendi kızına tavsiyesiymiş” gibi sözler etmesi üzerine: “Haksızlık ve yanlışlıklar
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karşısında susan dilsiz şeytandır” hadisinin hükmüne girmemek için, ısrarla söz isteyip bazı şeyler
söyledik. Yoksa, konuşma meraklısı ve reklam hastası olmadığımızı, bir çok kanalın, ama bazı şartlar
ve kısıtlamalarla getirdikleri her hafta program yapalım tekliflerinin, gereksiz görüp kabul
etmediğimizi, hatta her fırsatta Elazığ’da gidip, zaruri durumlar dışında, haftalar, aylar boyu
kütüphanemde okuma-yazmayla meşguliyetimizi ve pek çok kalabalık konferans ve sohbet isteklerini
geri çevirdiğimizi yakın çevremiz zaten bilmektedir. Bizim bu etkinliklere katılmamız ve destek
çıkmamız; Ermeni Soykırımı, Kıbrıs Davası, BOP senaryoları, AB ve ABD dayatmaları gibi konulardaki
önemli söylemleri ve gerekli eylemleri desteklemek; ama Dinimize ve değerlerimize yönelik girişimleri
kösteklemekti.
İşte Resmi Karar
T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - ANKARA
Din İşleri Yüksek Kurulu
Konu: İmam-Hatip Liselerinde Okuyan Kız Öğrencilerin Kıyafetleri Hakkında
Karar tarihi: 30.12.1980
Karar No: 77
Milli Eğitim Bakanlığı’nca İmam-Hatip Liselerinde okuyan kız öğrencilerin kıyafetleri konusunda
Bakanlık görüşünün bildirilmesiyle ilgili olarak Devlet Bakanı Sn. Mehmet Özgüneş’e yazılan 22.12.1980 gün
ve 018323 sayılı yazı ile Devlet Bakanlığı makamının, konunun Din İşleri Yüksek Kurulu’nca da incelenerek
Bakanlık görüşünün tesbit edilmesine dair 22.12.1980 gün ve 5.05-1020 sayılı yazıları, konunun önemi ve
şümulü dikkate alınmak suretiyle 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 5. maddesiyle Kurulumuza verilen görev, yetki ve sorumluluklara dayanılarak dinî, hukukî ve diğer
yönlerden incelendi. Yapılan müzakereler sonunda:
1. Kur’an-ı Kerîm’de Nûr Sûresi’nin 31. âyet-i kerîmesinde:
“Mü’min kadınlara da söyle. Gözlerini bakılması yasak olan şeylerden çevirsinler, iffetlerini
korusunlar. (El, yüz, ayak ile bu uzuvlarda bulunan yüzük, kına ve sürme gibi), kendiliğinden
görünenler

müstesna

zînetlerini

açmasınlar.

Başörtülerini

yakalarının

üzerine

salsınlar...”

buyrulmuştur.” Yani başörtüsü İslam’ın icabıdır.

Biz o konferansta yaptığımız konuşmada:
Önce Sn. Denktaş’ın “Ermeni Soykırımını tanıyın!” diretmesi ardından, Türkiye’den toprak
taleplerinin geleceğini hatırlatan, haklı endişelerine katıldığımızı ve Taha Akyol gibi kiralık kalemlerin
AB’ye teslimiyete ve toprak taleplerine psikolojik alt yapı hazırlamak üzere: “Atatürk de gerektiğinde

toprak tavizinden çekinmemiştir” şeklinde çarpıtmalara başladığını belirttik. Oysa Atatürk bütün
irtibat yollarımız kapatılan Kafkasya ve Orta Asya’ya, Nahcivan üzerinden bir giriş koridoru açabilmek
niyetiyle ve çok uzun bir diplomatik sıkıştırma neticesinde, bugün tam doğu sınırımızda; burun gibi
Nahcivan’a doğru kıvrılan Aras Nehri boyunca uzayan bölgeyi İran’dan alıp sınırlarımıza katmış, ama
İran Şahını kendi halkına karşı zor durumda bırakmamak için de, küçük Ağrı’nın eteklerindeki bir
araziyi onlara terk etmişti. O sırada Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü’ye ise, zaten bu yöndeki
gayretleri nedeniyle “Aras” soyadını yine Atatürk vermişti.
Saygıdeğer katılımcılar ve kıymetli konuklar…
Bugün aldıkları oy oranıyla, görünüşte çok zayıf ve bazılarınca marjinal sayılsalar da; Milli düşünceli
ve yerli projeli partiler, gerçekte, halkımızın büyük bir kesiminin duygularına ve duyarlılıklarına tercümanlık
yapmakta ve asıl potansiyel olarak geleceğin iktidar adayları konumunda bulunmaktadır. “Barajı aşamazlar,
oylarımız boşa çıkar” gibi kasıtlı pompalanan korku duvarları yıkılırsa ki -mutlaka yıkılacak- o zaman tarihi
patlamalar yaşanacak ve umuyoruz toplumun her kesimini kucaklayan talihli bir süreç başlayacaktır. Bu
nedenle, başörtüsü gibi konularda, his ve heyecanlarımızla değil; aklın ve vicdanın kurallarıyla davranmalı,
başörtüsü istismarının da, inkârının ve düşmanlığının da karşısında, ama halkımızın, insan haklarının ve
cumhuriyet kazanımlarının yanında olduğumuzu gösteren bir tavır takınılmalıdır.
“Aman başörtüsü geliyor, Laiklik elden gidiyor!” veya “Atam uyan, bizleri başörtülülerden
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kurtar” tavırları, bizi marjinalleştirecek ve korkarım potansiyel umut kaynaklarımızı karartıp kurutacaktır.
Toplumun gerilmeye değil, dirilmeye ihtiyacı vardır. Ve maalesef AKP’nin samimiyetsiz tavrı yüzünden
ülkede hukuksal bir kriz başlatılmıştır. Bütün bunlarda, elbette, siyasi ranttan ve fırsatçılıktan çok öte, Milli
çıkarlarımız ve milletimizin öz değerlerine saygımız esas olmalıdır. Örneğin örtünme konusunda, Aziz
Atatürk’ün sözleri ve tavsiyelerine sahip çıkılmalı ve aynen aktarılmalıdır.
Niçin hukuk adamlarımız ve yüksek yargı mensuplarımız, yeni anayasada, egemenliğin AB’ye devrine
imkân sağlayan ek madde için hiç seslerini çıkarmıyorlar da, başörtüsü için 70 milyon Müslüman halkımıza
hakarete varan çıkışlar yapmaktadır? Hâlbuki AB’ye girersek ilk laçkalaştırılacak olan laikliktir. Bakınız
AB’nin kendi anayasasında laiklik yoktur. Fransa hariç ki orada da sulandırılıyor, hiçbir Avrupa anayasasında
laiklik yoktur. Bazılarına ters gelebilir, ama benim en büyük endişelerimden birisi de, Türkiye de laikliğin ve
dinimizin, ılımlı İslam’la yozlaştırılmasıdır. Ama katı ve din karşıtı bir laiklik anlayışı da, maalesef bu gidişata
mazeret ve meşruiyet kazandırmaktadır. Devletin farklı din ve mezheplere eşit mesafede kalacağı; herkesin
inancını her alanda rahatça yaşayacağı gerçek ve örnek bir laiklik hepimizin hayat ve huzur sigortasıdır.
Değirmen Yıkılıyor, Biz Merdiveni Kurtarma Telaşındayız!

“Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir HUKUK DEVLETİDİR” Anayasalardaki
cümleler ve sözler, çok dikkatlice ve özenle seçilir. Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, aslolan
“Devlet”tir. Bu devletin en önemli vasfı “hukuk devleti” özelliğidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti; bir
dayatmacı ve totaliter kanun devleti olmadığı gibi, bir saltanat rejimi veya gizli mason diktatoryası
değildir. İşte; 1-Laiklik 2-Demokratiklik 3-Sosyal adaletçilik ise, Hukuk Devletinin nitelikleridir.
Bunların da, 2. maddenin başındaki: Milletin huzuruna, Adalet anlayışına ve Atatürk Milliyetçiliği
şuuruna uygun olması gerekir. Oysa AB’ye girince egemenliğimiz devredilecektir... Hukuki
düzenlemelerimiz Brüksel’den gelecektir. Yani değirmen elden gidecek, biz ise hala laiklik ve
demokratiklik merdiveni peşindeyiz!..
İşte: Mustafa Kemal’in Egemenlik hassasiyeti ve tavsiyeleri:
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin kalmak mecburiyetindedir.”
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Egemenlik konusunda
Büyük Nutuk’ta ve çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda bizlere yol göstermiş, Türkiye üzerine oynanan ve
oynanacak oyunlara dikkat çekmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarından bazı pasajları aktarıyoruz:
“Egemenliğinden vazgeçmeye rıza gösteren bir milletin akıbeti elbette felakettir, herhalde
musibettir.” “Milletler kendi egemenliklerini mutlaka ellerinde tutmak mecburiyetindedir. Şimdiye
kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler, kendi talih ve kaderini başka birisinin eline terk
etmesinden ileri gelmiştir. Bu kadar acı tecrübeler geçiren milletin, bundan sonra egemenliğini bir
kişiye vermesi kesinlikle mümkün değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin olmak
mecburiyetindedir.”

Atatürk, 1 Nisan 1923’te mecliste söylediği Nutuk’ta ise; “Türkiye devletinde ve Türk
devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur, diktatör yoktur… Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu
devletin ve milletin başında hiçbir kuvvet, hiçbir makam millete hükümran değildir. Yalnız bir kuvvet
vardır. O da hâkimiyet-i milliyedir” demektedir.
Cennet ülkemizde, başörtülülerle başörtüsüzler arasında, binde bir gibi istisnalar hariç, hiçbir
sıkıntı ve sarkıntı olduğuna inanmıyoruz ve şahit olmuyoruz. Sadece bu her iki kesimi de; kendi
hesapları için kışkırtan ve kullananlar olduğunu seziyoruz. Ve maalesef MHP destekli AKP girişiminin
başörtüsü sorununu çözmekten öte, daha da kördüğüm haline getirdiğini görüyoruz. Aydınlık’ta
Fikret Otyam’ın: “Madde olarak bir metrekare bez için ülkeyi ikiye bölen, iç savaşa çanak tutan,

tüm uyarılara boş veren AKP ve MHP kime güveniyor? Herhalde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve
ABD’ye!” başlıklı yazısını ve yaklaşımını kınıyoruz.127
Yeri gelmişken acı ve çarpıcı bir hatıramı anlatayım:
127
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Yetmişli yıllarda bir genel seçim ortamında, farklı partiden bir arkadaşımıza takıldık; “Yahu sizin
çalışmalarınızı çok zayıf görüyoruz.. Sokaklarda, kasabalarda size hiç rastlamıyoruz!.” deyince şu
cevabı vermişti:
“Bizim koşturmamıza gerek kalmıyor. Çünkü sizin filan adamınızın çalışmaları bize yetiyor.
Şöyle ki, gittiği her yede, öylesine katı ve kötü bir tavır sergiliyor ve öylesine kırıp döküyor ki, bu
yüzden ürküp kaçanlar bize sığınıyor!”

Şimdi aynen bunun gibi, AKP’nin hayırlı icraatlar yapmasına, hatta hıyanet ve
tahribatlarını saklamasına bile gerek kalmıyordu.
Çünkü fanatik Laikçilerin ve Masonik Kemalistlerin tavrı, toplumu AKP’nin kucağına itmeye
yetiyordu. Bu nedenle duyarlı devlet adamlarımızın ve tutarlı aydınlarımızın fanatik ve marjinal bir
grubun sözcüsü gibi değil, ülke çıkarlarını, evrensel hukuk kurallarını ve temel insan haklarını
sahiplenen, olgun ve uygun bir tutum sergilemesi bekleniyordu. 12 Eylül öncesi kardeş kavgalarına,
kamplaşmalara ve iç kanamalara yol açan sağ sol çatışmasının, aynı dış odaklarca, CIA-MOSSAD
ajanlarınca planlanıp kışkırtıldığı gibi, bugün de, yapay Laik-Dinci kutuplaşmasının yine aynı düşman
mihraklarca tezgâhlandığı görülüyordu.
İşte açık kanıtı: Kökü dışarıda hıyanet karakolları oldukları için; Atatürk tarafından kapatılan melun
Mason Localarının alt kanadı gibi çalışan Rotaryanların önceki başkanı, AKP’nin kurucu ekibinden ve bir
dönem İstanbul İl Başkanlığını üstlenen, şimdi de AKP İstanbul dükalığının ihale ve ulufe işlerini yürüten kişi
oluyordu. Masonik Rotaryanların yeni İstanbul Başkanı ise, radikal Kemalist, hararetli AKP ve başörtüsü
karşıtı tavırlarıyla tanınıyor ve şu anda aramızda bulunuyordu! “Ortaçağ karanlığı” diye İslam’a saldırmaktan
sakınmıyor, ama kendisi beşbin yıllık Siyonist-mason hurafelere ve İsrail’in dünya hâkimiyeti hedefine,
bilerek veya bilmeyerek hizmet ediyordu! Velhasıl, samimi ve seviyeli Müslüman’a kurbanız; Sosyal adaletçi
ve milli haysiyetli solcuya hayranız!.. İnsaflı, itidallı ve insancıl aydınlara muhtacız!. Ama mason
Atatürkçüden de, sahte devrimciden de, münafık müminden de usandık ve uzağız!.. Tarih boyunca, kendi
milletiyle ve onun değerleriyle savaşan hiç kimse kazanmamıştır, kazandım sananlar da kalıcı olmamıştır.
Umarız ülkemiz bu badireyi de kolay atlatacak ve sonunda gizli ve kirli masonik mahfiller değil, aziz milletimiz
karlı çıkacaktır.”
Çünkü; manevi eğitimden ve dini disiplinden mahrum bırakılan bir gençliğin ne hale geldiklerini, AB
hayali ve hevesiyle, nasıl Türkiye’mizi ve askerimizi engel gören Talat Paşa takımını kendisini tercih edip
seçtiklerini ve “Vatan savunması Kıbrıs’tan başlar” ziyaretimizdeki miting ve yürüyüşe, akıl ermez
ilgisizliklerini, en iyi Sn. Denktaş’ın bilmesi lazımdı.
İşte bu toplantıdan bir gün sonra, Fransız Mason Locaları Büyük Üstadının, bütün dünya
medyasına yansıyan ve bizde de gazete ve televizyon haberlerinde yer bulan şu açıklamaları, bütün
şifreleri çözen bir içeriğe sahipti:

“Biz Fransız Masonları, Dini bir simge olan başörtüsünün Türkiye’de serbest bırakma
girişimlerini kaygıyla izliyoruz ve bunu laikliğin sulandırılması ve bir irtica olayı şeklinde
değerlendiriyoruz. Türkiye’deki Mason biraderlerimizle de bu konuda sıkı ve sürekli bir
irtibat halinde bulunuyoruz ve buna asla geçit verilmeyeceğine inanıyoruz!?”
Aziz Atatürk bu yüzdendir ki;
1- Kökü dışarıda bulunduğunu ve yabancı güçlerden talimat aldıklarını,
2- “Devlet içinde devlet gibi” davrandıklarını,
3- Kirli ve tehlikeli bir yapılanma içinde olduklarını söyleyerek; ne o güne kadar, ne de ondan
sonra görülmemiş bir feraset ve cesaretle Mason Localarını kapatma emrini vermişti. Fransız Baş
Masonunun tavrı ve talimatları da, bunun yeni bir belgesiydi.
Peki Talat Paşa Komitesi toplantısında: “Masonluk ve Rotaryanlar, kanunen serbest
kuruluşlardır. Bunları kötülemenin ne anlamı vardır?” şeklinde konuşan kişiye, hiç kimsenin kalkıp
da “Yahu bu karanlık ocakları Atatürk bilerek kapatmıştır” diye karşı çıkmaması ve böylece
Atatürk’ten değil de, Masonlardan yana dolaylı bir tavır takınılması ise, ilginçti ve hayret vericiydi!
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Böylece Kemalizmin Siyonizme kılıf haline getirildiği ve Laikliğin Masonizme alet edildiği iddiaları,
ispat edilir gibiydi.
Evet, maalesef başörtüsüyle başka ayıpları örtülüyordu!
Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Büyükanıt’ın 12 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirdiği ’Basını
Bilgilendirme Toplantısında’ söylediklerini sizlerle bir kere daha paylaşmaya ihtiyaç vardı:
“- AB ile Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 10. maddesine bakın. Bırakın yazılı metinleri, kararları,
sözlü beyanlar bile müktesebata girmiş. Bunlar Avrupa müktesebatıdır. Eğer bunu kabul eder,
müktesebatı Avrupa Parlamentosunu dikkate alarak uygularsak Türkiye paramparça olur.”
Bu sözleri söyleyen yani “Türkiye paramparça olur” diyen sen, ben o değil, Türkiye’nin paramparça
olmaması için var olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başındaki adam, yani Genelkurmay Başkanıydı. İyi de o
niçin, “Türkiye paramparça olur” uyarısı yapmıştı; ’AB Müzakere Çerçeve Belgesi’ kabul edildiği için
hatırlatmıştı bunları.
Peki kim bu belgeyi imzalamıştı? AKP iktidarı. Bu belge Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı ve
Erdoğan’ın Başbakanlığında kabul edilip onaylanmıştı. Türkiye’nin kabul ettiği bu belge ile “Tavsiye
niteliğinde” olan Avrupa Parlamentosu kararlarını, ’uyulması mecburi müktesebat’ haline sokulmaktaydı. Yani
AB Parlamentosu ne karar almışsa Türkiye bu kararlara, “Evet” demeyi taahhüt etmiş olmaktaydı.
Şimdi bazılarının: “Ne var bunda, madem AB üyesi olacağız öyleyse AB Parlamentosu’nun aldığı
bütün kararlara da uyacağız” sözleri gerçekleri gizleme amaçlıydı. Çünkü:
• Türkiye Kıbrıs’ta işgalci konumdadır, askerlerini hemen çekip çıkmalıdır.
• Öcalan’a verilen ceza çok ağırdır, hatta kaldırılmalıdır.
• Ermeni soykırımını, Türkiye tanımak zorundadır.
• Heybeliada Ruhban Okulu derhal açılmalıdır.
• Patrikhane Ekümenik olmalıdır.
• Kürtlere idari özerklik sağlanmalıdır.
• IMF politikaları uygulanmalıdır.
• Alevilere azınlık statüsü tanınmalıdır.
• Kıbrıs Rumlarına bütün limanlar açık tutulmalıdır.
• Dicle ve Fırat’ın suları, içinde İsrail’in de bulunduğu uluslararası bir komisyona bırakılmalıdır.
Gibi dayatmalar yapılmaktadır.

Erdoğan-Gül ikilisinin kabul ettiği AB Çerçeve Müzakere Belgesi’nin 11. maddesi ise,
“Türkiye’nin uymak zorunda olacağı hak ve yükümlülükler, Türkiye ile topluluklar arasındaki tüm
mevcut ikili anlaşmaların ve Türkiye tarafından akdedilen, üyelik yükümlülükleri ile uyumlu olmayan
tüm diğer uluslararası anlaşmaların sona ereceği anlamına gelir” buyurmaktadır.
Yani AB Türkiye’ye, AB’nin hayır dediği hiçbir anlaşmayı bir başka ülke ile imzalayamazsın
dayatmasında bulunmaktadır. Bu Türkiye’ye, “Sen bağımsız değilsin, ben ne dersem o olur” dayamasıdır.
Türkiye işte böyle bir “AB Çerçeve Müzakere Belgesine ’evet’demek” zilletine muhatap kılınmıştır.128
İşte Siyonist Avengelistlerin kontrolündeki bir Amerikan Gazetesi de, o dönemde:
• 1980 Anayasasının çok katı ve seküler bir anlayışla hazırlandığını,
• Ordunun Türkiye'nin derin devleti olduğunu ve başörtüsü düşmanlığı yaptığını,
• Türk halkını askeri darbe ile korkutmaya çalıştığını,
• AKP tabanının ve İslamcıların TSK’dan daha çok AB yanlısı tavır aldığını,
• Yeni vakıflar yasasının Azınlıklara yapılan haksızlıkları önlemiş olacağını,
• 301. maddenin çağdışı kaldığı ve mutlaka kaldırılacağını belirten ve bir nevi AKP’ye talimat
veren yazısı, Fetullahçı Zaman tarafından (20 Şubat 2008 Sh. 18) çevrilip yayınlanmıştı.
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BAŞÖRTÜSÜ İSLAM’I HATIRLATTIĞI İÇİN Mİ KARŞI
ÇIKILMAKTAYDI?
BAŞÖRTÜSÜ KİMLERİN BAŞAĞRISIYDI!
AKP iktidarının tutarsızlığı
Başörtüsü

konusunda

AKP’nin

uzun

bir

süre;

olmayan

bir

yasağı

yasallaştırıp

yaygınlaştırmaktan başka sonuç doğurmayacak olan, sadece sorun savmaya ve oy avlamaya yönelik
bulunan girişimlerine; PKK ve Kıbrıs konusundaki Türk ve İslam düşmanlığını yakından bildiğimiz

Lajendik gibi AB gâvurları ve bunların aydın yaftalı yerli hayranları destek veriyordu! Oysa eğer bir
şeye Haçlı gâvurlar ve manda kafalılar destek veriyorsa, onun altında bir şeytanlık aramamız
gerekiyordu. Kimilerin veli, kimilerin deli sandığı bir mecnun’un: “Affedersiniz, benim balgamım bile
bu gâvurlara ve kiralık gavatlarına yarayacaksa, bunların sinekleri bile konup karnını doyuracaksa,
midemin bulanması pahasına onu ağzımda tutmak ve gidip onlara yaramayacak bir yere atmak bana
daha akıllı ve tutarlı görünüyor” sözleri hatırımıza geliyordu... AKP’nin haksız ve dayanaksız türban
yasağını önemli ölçüde rahatlandıran kararı sırasında da; acaba AKP eliyle daha ne tavizler
koparacaklar ve ülkemizi hangi talihsizliklere yuvarlayacaklar ki, İslam’ın simgesi olan başörtüsü
konusuna tepkisiz kalıyor ve demokrat tavrı takınıyorlar? Soruları kafamıza takılıyordu...
Geçmişten ders ve ibret almayanları, pişmanlık ve perişanlık dolu bir geleceğin beklediğini,
hem dinimiz hem tarihimiz haber veriyordu. Gerçekten temel insan haklarına ve evrensel hukuk
kurallarına aykırı bir dayatmayla, başörtüsü gibi suni ve gayri insani bir uygulamaya kısmen de olsa
son veren girişimler karşılığında AKP’nin çok daha derin taviz ve tahribatlara yönelmesi bizleri
şaşırtmıyordu.
Başörtüsü kimin bidatı ve kimlerin baş ağrısıydı?
Başörtüsü İslâm’ın mı, yoksa masonik rejimin ve CHP kafasının bidatı mıydı? Nifak cereyanı
yüzünden her şey allak bullak olup birbirine karıştırılmıştı. Daha on yıl önce Bosna’ya gidişinde başörtüsünü
‘Bacılarımızın namusu ve zırhı’ diye takdim eden Deniz Baykal, şimdi nasıl olduysa başörtüsünü “İslâm’a
eklenen yeni bir şart yani bidat” olarak görmeye başlamıştı. ‘Yeni bir peygamber mi geldi?’ diye sorup
sataşmaktaydı. Bu süreçte Yargıtay başkanvekili Osman Şirin de derin anayasa yorumcusu Kanadoğlu gibi:
"Yasama yetkisi laiklik ilkesine dokunmaya imkân vermez" diye atıp tutmaktaydı!.. Laiklik ilkesi
üzerinden yasakları savunan zümre üst üste mantık hatalarına düşüyor, bu da giderek histeriye kapıldıklarını
gösteriyordu. Osman Şirin, "İstanbul Hukuk Fakültesi’nin içinde, ne örtünme ihtiyacını duyan bir
kızımız vardı, ne de kapıda ‘örtünmeliyim’, ‘dini inancımın gereği budur’ diye eyleme giden bir kişi
vardı. Hiçbirisi mevcut değildi" diye sızlanıyordu. Bu tarihe tanıklığı veya tesbiti doğru ama kalıcı doğruydu
değil, arizi bir doğruydu. Doğruluğu bir dönemle mukayyet ve sınırlı bir olguydu. Yani düz bir çizginin doğrusu
değil, bir eğreltinin ve bir kırılma döneminin arizi yani geçici doğrusuydu. Çok ilginçtir Abdullah Azzam
hatıralarında kendi dönemlerinde açıklık meselesini şöyle anlatıyordu: "Biz Kahire Üniversitesi’nde
okurken kampüste başı kapalı ve İslâmi kılık kıyafete riayet eden tek kişi vardı; O da Seyyid Kutup’un
kardeşi Emine Kutup idi..." Ama yetmişli yıllara gelindiğinde durum tersine dönüvermişti. Demek ki, Şirin’in
İstanbul Üniversitesi’nde müşahede ettiği hâl sadece Türkiye’ye mahsus değildi, bir dönemin genel geçer
gerçeği idi.
İsrail halkını dindarlaştıran şey, Araplara karşı kazandıkları zafer iken; Arapları dindarlaştıran
ve Arap milliyetçiliğini zayıflatan faktör de hezimet oluyordu. 100 yıl geriye gidelim ve kitaplarda ve
kartpostallardaki Saraybosna fotoğraflarına bakalım. Baykal’ın başörtüsü dağıttığı İslâm dünyasının
en batısında yer alan Saraybosna ile bugünün en doğusunda yer alan Pakistan tesettür bakımından
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farksızdı. Demek ki 100 yıl önce Osmanlı egemenliği altında olan Bosna, bugünün Pakistan’ıyla
aynıydı. Demek ki açıklık akımı ve yasağı arizi bir dönemin ürünü ve yansımasıydı…
Vahşi Laisizm Uygulaması:
Kapitalizmin vahşisi olduğu gibi laisizmin de vahşisi sergilenirdi. Peki bir sistem, bir görüş veya bir
politika ne zaman vahşileşirdi? Bunun kriteri neydi? Ceza çizgisi nereden geçmekteydi? Hemen cevap
verelim. Eğer bir görüş, insan haklarına aykırı ise o görüş medenî değil, vahşîdir. Yani insan haklarının şu
veya bu şekilde çiğnenmesini öngörüyorsa, ya da uygulamaları ile açıkça insan haklarının çiğnenmesine
sebebiyet veriyorsa, medeniyet çizgisinin altına düşmüş demektir. Kapitalizmin vahşi kapitalizm olarak
nitelendirilmesinin gerekçesi de, insan haklarının acımasızca çiğnenmesine yol açacak şekilde, ahlaksız ve
vicdansız bir sömürü aracı yapılması yüzündendir. Mesela bir ülkede mutlu azınlık egemenliği varsa, buna
rağmen geniş halk kitleleri, yaşam standartlarına erişmek için gereken imkânlardan mahrum bırakılmışsa,
açlık ve yoksulluk sınırının altına düşen kitleler, sosyal adaletten nasibini alamıyorsa, o zaman o ülkede
vahşi kapitalizmin zulmü yürütülmektedir.
Jakobenlik, başka bir deyimle, vahşi lâiklikte de durum bunun benzeridir. Meselâ lâikliğin tarif
edilmesine bile müsaade edilmiyorsa, birileri kendi lâiklik anlayışını topluma zorla dayatıyorsa, batı
ve Doğu ülkelerindeki lâiklik modellerine gözler, kulaklar tamamen tıkanmışsa, daha hassas, daha
insanî ve daha fazla toleransa yer veren bir lâiklik anlayışına tartışmasız olarak hayır deniyorsa,
başörtüsü yasağı uygulamasında olduğu gibi, kanunî mesnedi olmadan, keyfî olarak bir yasaklama
devam ettiriliyorsa, Anayasa’nın 38’nci maddesinde: “Yasaklar, cezalar ve güvenlik tedbirlerini

ancak ve ancak TBMM koyabilir, başka makamlar koyamaz diye kesim hükümler mevcut
olmasına rağmen, yargı veya yürütme, Meclis’in yetki alanına girerek, yasama yapıyor, yasak
koyup uyuluyorsa”, bu tecavüz ve uygulamalar, hükümsüzdür, haksızdır. İnsan hakları prensiplerine
taban tabana zıttır. Gerçek manada lâikliğe de aykırı düşmektedir… Yani bu vahşi Laisizmdir.
Bazı öğretim görevlileri, eğer, Meclis bu konuda insan haklarına uygun bir düzenleme yaparsa, yeni
kanunlar çıkarırsa biz de, “başörtüsü ile üniversiteye girecek kız talebelerin notlarını kırar onları sınıfta
bırakırız diyecek kadar ileri gidiyorlarsa”, insan hakları kavramına ve prensiplerine karşı dahi savaş
açılıyor ve bunlar haddini aşıyor demektir. Böyle olduğu için AB yetkilisi Lajendik bile, beyanat vererek,
“Türkiye’deki başörtüsü yasaklamasının insan haklarına aykırı olduğunu açıklamak mecburiyeti
hissetmiştir.” Elbette Lajendik Müslümanlığa ve Türkiye’nin Milli çıkarlarına düşman birisidir. Ama
barbar batı demokrasisinin bile, cilasını söküp foyasını ortaya döken bu uygulamalara karşı
gelmektedir. Bu tür dayatmayı yapan bir kısım medya, bir kısım lâikler, TBMM’nin, kabul ettiği Anayasa
değişikliğini söz konusu ederek, bu teklifleri yapan partilerin kapatılabileceğine dair üstü kapalı veya
açık tehditler bile dile getirmişlerdir. Ama bu masonik mahfiller ve laubali laikler egemenliğimizin AB’ye
devrine niye tepkisizdir?
Hissî davranışların bu noktalara kadar getirilmiş olması, ortada başörtüsü meselesinden daha önemli
ve derhal ele alınıp TBMM tarafından halledilmesi gereken bir problem olduğunu göstermektedir. Anlaşılan
odur ki, Türk demokrasisinin işlemesini engelleyen, işlerliğini sekteye uğratacak bir arıza vardır ve bunun
giderilmesi gerekir. Yapılacak iş, yeni Anayasa’da, TBMM için yasama alanına şu veya bu şekilde yapılması
muhtemel müdahaleleri önleyecek kesin hükümler yerleştirmektir. Yasama alanını her ne suretle olursa
olsun ihlâl eden kişi veya yetkililer hakkında cezai yaptırımlar getirilmesidir. Bir kelime ile, jakoben (vahşî)
lâiklik uygulamalarının önlenerek, insan haklarına uygun bir lâiklik sisteminin anayasamıza konulması
ve teminat altına alınması icap etmektedir. Yakalanan bu tarihi fırsat en iyi şekilde değerlendirilmelidir.
Çünkü, TBMM’de Anayasa’yı değiştirecek parlamento aritmetiği her zaman ele geçmemektedir. Ama bunu
AKP’den beklemek hayaldir. Çünkü kendisini iktidara taşıyan merkezlerin müsaadesiyle ve sadece istismar
niyetli bir kahramanlık sergiliyebilmektedir.

CHP’nin Milli İradeye Meydan Okuması
Bir ara CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, darbecilerin yaptığı anayasayı eleştirmezken milli
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iradenin tecelli yeri olan TBMM’nin millete uygun bir anayasa yapamayacağı iddiasında bulunmuştu.
Deniz Baykal, Anayasa yapmak için değil, Anayasa'yı uygulamak için seçildiklerini söylüyordu.
Baykal, başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılması için AK Parti ve MHP'li milletvekillerince
verilen Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine geçilmeden önce TBMM Kulisinde gazetecilerle
sohbet

ediyordu.

Anayasa'nın

tümüyle

değiştirilmesinin,

bazı

maddelerdeki

düzenlemeleri

görmezlikten gelme olanağı doğuracağını, bu nedenle 'Her maddeyle tek tek hesaplaşmak gerektiğini'
ifade eden Baykal, milletvekillerinin Anayasa'yı korumak için yemin ettiklerini anımsatıyor. 'Mevcut
Anayasa'yı yok sayıp yeni bir Anayasa yapılmasının' öngörülmediğini savunan ve 'Anayasa yeniden
yapılamaz mı?' diye soran Baykal, 'Elbette yapılır. Düşmanı atarsın, devleti yeniden kurarsın. Bayrağı
dikersin. Parayı bastırırsın. Yapanlar yapmış... İhtilali yaparsın. İdamı göze alırsın... Anayasa toptan
yenilenir' diye konuşuyordu. 'Anayasa yapmak için değil, uygulamak için seçildik' diyen Baykal,
'Şimdi bunu iptal edelim, yenisini yapalım' anlayışının doğru olmadığını ileri sürüyordu. Yani laiklik
perdesi altına gizlenen masonik diktatoryanın öyle kolay kolay yıkılamayacağını söylemeye
çalışıyordu!
Üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması ile ilgili tartışmalar böyle devam ederse, laikci
amcalar ve laikci teyzeler dini konularda bir hayli bilgi sahibi olacağa benziyordu! Çünkü laikci amcalar
konuyla ilgili görüşlerini kuvvetlendirmek için İslami deliller sunma yarışına girmiş görünüyordu! Özellikle de
Baykal İslam’da başörtüsünün olmadığını(!) kanıtlayabilmek için büyük bir çaba harcıyordu!. Belli ki epey
kitap karıştırıyor ve İmam-ı Azam’dan örnekler veriyordu. İslam’ın kurucu unsurlarından söz ediyor ve
tesettürün kurucu unsur olmadığını iddia ediyordu!
Doğrusunu söylemek gerekirse Deniz Baykal’ın böylesine İslami eserleri karıştırıyor olmasından büyük
bir memnuniyet duyuyoruz! Baykal’ın ne kadar çok eser karıştırırsa, ne kadar çok bilgi edinirse, o kadar
doğruyu bulacağına inanıyoruz! Bakmayın o günlerde sapla samanı birbirine karıştırdığına, o bilgi
eksikliğinden kaynaklanıyordu!
“İmam-ı Azam’ın fetvalarından yola çıkıyor ve başın dörtte birinin açık olması halinde namazın
bozulmayacağını söylüyor” ama, lafının nereye gittiğini pek kestiremiyordu. Yani Baykal bunu söylerken
hanımların namaz kılarken başlarının dörtte birinden fazlasının açılması halinde ne olacağını hiç hesaba
katmıyordu!
Dörtte bire kadarı namazı bozmuyor olabilir ama, peki dörtte birinden fazlası nasıl bir sonuç
doğuruyordu? Daha çok okudukça, daha çok anlayacak ve bu tür hataları daha azalacak diye ümit
ediliyordu!129

Rektörler şapka takma mecburiyetine niye uymuyorlardı?
Rektörleri hep kapalı alanda görüyoruz da o yüzden mi şapka taktıklarına şahit olamıyoruz? Doğrusu,
bu sorunun cevabını verecek birine rastlayamadık. Yoksa 28 Teşrinisani 1341 tarihli Şapka Kanunu’nun (O
tarihte Takvim İnkılâbı yapılmadığı için henüz Miladi 1925’te yaşamıyorduk.) "Türkiye Büyük Millet

Meclisi azaları ile idarei umumiye ve mahalliye ve bilumum müessesata mensup memurin ve
müstahdemin, Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedirler. Türkiye
halkının da umumî serpuşu şapka olup buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet men eder."
diyen ilk maddesini niçin ihmal ve ihlal etsinler değil mi? Çetin Altan’ın şahitliğine de müracaat ederek,
meselenin ne denli ciddi olduğunu zannediyorum ki daha net anlatabiliriz. "Benim dedem Erzurum'da ilk
kadını idam etmiştir maalesef: Şal Hatun. Şapka isyanı yaptılar orada. 15 kişi şapkaya karşıyız diye
yürüdü. O kadın da idam edilirken "Ben zaten hatun kişiyim, neden şapka giyeyim" demiş."
Nitekim 22 Eylül 2007 tarihinde Öğretmen-Sen yöneticileri, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı
Prof. Dr. Erdoğan Teziç ve Rektörler Komitesi üyeleri ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin
hakkında, ''Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanuna muhalefetten'' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç

129

Zeki Ceyhan / Milli Gazete / 07.02.2008

145

duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, '28.11.1925 tarihli 671 Sayılı Şapka Giyilmesi
Hakkında Kanunu'na göre TBMM üyeleri, tüm kamu görevlileri, memur ve müstahdemlerin şapka giyme
mecburiyeti bulunduğu' kaydedilmişti. Teziç ve Rektörler Komitesi üyeleri ile Bumin'in, '671 Sayılı Kanun
hükümlerine muhalefet ederek, resmi görevleri sırasında şapka giymedikleri' iddiasına yer verilen dilekçede,
2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Sahi o suç duyurusu nasıl bir neticeye bağlandı?
(Öğretmen-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, YÖK Başkanı Erdoğan Teziç hakkında "şapka takmayarak
kanuna muhalefet" ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından bugün de başını şapkayla
"kapatmayan" rektörler için üniversitelerde "ikna odaları" kurulmasını da istemişti değil mi?)
İkna odaları kurulmadı elbette. Öyle bir oda ancak ve ancak "ironik" bir tiyatro oyununun sahnesinde
canlandırılabilir. "27 Mayıs darbesinin hemen öncesinde Zinde Güçler"in sloganı "555-K" idi: "Beşinci ayın
beşinde saat beşte Kızılay'da buluşalım" diyerek "yangın yerinde" rol almışlardı… Kimi kadın dernekleri,
şimdi 27 Mayıs askeri müdahalesinin özlemi ile yanıp tutuşuyorlardı. Laiklik istismarcısı/darbe/davulcusu ve
masonik ulusalcı malum cephe "dönülmez akşamın ufkunda" olduklarının farkında olamıyorlardı. Miting
miting, yürüyüş yürüyüş çağırdıkları darbe bir türlü yaşanmıyor ama Fetullahçı CIA darbesi yapıldığı zaman
da şaşkına dönüyorlardı!"
Rektör kelimesi Latince kökenlidir ve bu dilde 'yöneten' anlamına geliyor. “Türban bize sonradan
geldi, bize yabancı bir sembol” diyenlerin rektör kelimesinin köklerine yolculuk yapmasında fayda var yani.
Mesela Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, 2000–2001 Eğitim–Öğretim Yılı açılış
töreninde başörtüsünü "Arap–Acem kültürünün zevksiz, estetikten uzak görünüşlü bir metrelik bez
parçası" diye tanımlamıştı. Bu biraz eski bir örnek ama maalesef güncelliğini koruyan bir "klişe". Nitekim
Deniz Baykal’da daha geçenlerde "Türban denilen, geleneklerimizin bir parçası olmayan, dışardan
siyasi amaçlarla dayatılmış ithal bir kıyafetin Türkiye'de devlet sistemi içinde önü açılmıştır. Gelen,
Anadolu'daki yazma değildir, gelen, Arap-Vahabi, Abbasi-Emevi İslam yorumunun, Türkiye'ye yönelik
projelerinin bir simgesi olarak, Türkiye'deki işbirlikçileriyle birlikte Anadolu halkına dayatmaya
başladığı bir yabancı üniformadır." diyordu.
Evet, rektör Kelimesi, Hıristiyanlık dininde kilisedeki idarecilerden birinden türetilmiş bir
kavramdı. Ben Wikipedia’nın yalancısıyım ama özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında
halâ rektörler vardı. Eski bir İngiliz atasözü "Kediler kraliçelere gülebilir"miş. Bu atasözünü Enis
Batur, bir kitabına isim olarak verirken "Kediler Krallara Bakabilir" olarak değiştirmiş. Peki ya
rektörler? Kediler rektörlere de bakabilir mi acaba?130
AKP: Tek Parti - Tek Şef Diktatoryası!
Burhan Bozgeyik çok güzel bir benzetme yapmıştı. Devrim istismarcısı İsmet İnönü’nün Tek

Parti Tek Şef döneminin, şimdi Din İstismarcısı AKP eliyle hortlatıldığını saptamıştı:
“AKP kurulduğu sırada çoğu kimse küçümseyip, burun kıvırıvermişti. En baba yorumcular, âkil kişiler
bile bunu, “Türkiye sınırları dahilinde kurulmuş siyasî partilerden biri” olarak değerlendirmişti. Oysa “kazın
ayağı” hiç de öyle değildi. AKP dünya çapındaki bir projenin çok mühim bir “sacayağı” idi. Adına sonraları
“Büyük Ortadoğu Projesi” de denilecek olan projenin taslağı çok önceden çizilmiş, son rötuşları 1990’lı
yılların başlarında yapılmıştı. AKP bu dünya çapındaki projenin “taşeronu” olmayacak, projenin tam
merkezinde yer alacaktı. Öyle olmasaydı, AKP Genel Başkanı, “BOP Eş Başkanı” yapılır mıydı? Düşünün
siz, projenin “mimarlarından ABD’nin, ya da bir başka mimar İngiltere’nin, ya da İsrail’in cumhurbaşkanı, ya
da başbakanı değil de Türkiye’deki bir partinin genel başkanı “başkan” seçiliyordu.
AKP’nin ehemmiyeti Irak’ın işgalinde de ayan beyan görülecekti. AKP iktidarı 14 Mart 2003’te işbaşına
geçti. Bu tarihten tam altı gün sonra 20 Mart 2003’te Irak’a karşı karadan, denizden ve havadan hücuma
geçildi. 9 Nisan 2003’te de Bağdat düştü. Şayet Türkiye’de AKP iktidarı gibi bir iktidar olmamış olsaydı, bu
büyük işgal fiyaskoyla neticelenir bu da en başta ABD ve İngiltere’nin sonu olurdu. AKP kurulurken, işbaşına
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getirilirken düşünülen model şuydu: Türkiye’de ve büyük çapta dönüştürülmesi düşünülen 22 İslam ülkesini
de içine alacak “Post-modern tek parti tek şef idaresi” kurmak amaçlanıyordu. AKP’nin “stratejik
müttefikleri”, lojistik destek sağlayan teşekküller, düzinelerle “think tank”ler muhtelif kaynaklarla, psikolojik
harekât yürütmekle gerekli şartları, imkânları ve “Tek Parti-Tek Şef” idaresinin alt yapısını hazırlıyordu.
Para derseniz para boldu. (ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bemanke ekonomiyi canlandırmak için
145 milyar dolar dağıtma fikrine sıcak bakmaktaydı. Kaldı ki, ABD dolarının hiçbirinin karşılığı yoktu. Irak’ı
içten ele geçirmek için helikopterlerle para dağıtılmıştı.) Türkiye’ye verilecek her kuruşun ise mutlaka karşılığı
vardı. Türkiye kendisine verilen parayı yüksek faizli ve bol sıfırlı rakamlarla iade ediyordu.

Çiftçiler şu şu ürünleri ekmesin deniyor, bunun karşılığında hektar başına şu kadar
para veriliyordu. (Sonradan o ürünleri satacak Avrupa ülkeleri verdiklerini misliyle geri alacaklardı), süt
parası, yakacak parası, eğitime katkı parası, vs... vs... Dağıtılacak bu paralarla “sempati zemini”
hazırlanıyordu.
İcraatlarda söz sahibi olacak muhtelif güç odakları da türlü şekillerde enterne edilecekti. Halkın
nazarları, bir meseleye odaklandırılacak, meselâ başörtüsü gibi. Bu mesele alabildiğine gerilecek,
gerilecek, tıpkı ip çekme yarışı gibi, sonunda bırakıldığı zaman, ipin öbür ucundakiler sırt üstü yere
serilecekti. Ya da bu “gerginlik politikası”nın neticesinde meseleyi çözmüş gözükmekle reyler yüzde
70’lere yükselecektir. Böylece kansız, sancısız, modern usuller kullanılarak Türkiye’de Tek parti-Tek
Şef idaresi yerleştirilecekti. Bu modelin bir sonraki hamlesi, bu “sempatik darbenin” bütün İslam
ülkelerinde de müessir hale getirilmesiydi. Acısı sonradan çıkacak “post modern” darbe şimdilik
başarılı şekilde yürümekteydi. Tesirli muhalefet yapabilecek bütün teşekküller “enterne” edilmiş
vaziyetteydi. Varsa yoksa, “başörtüsü” meselesi üzerinden kahraman ve dindar AKP bütün sorunları
sonunda çözecekti... Benim gariban vatandaşım, saf kalpli hacı amcam, bir taşla kaç kuş
vurulduğunun, ya da inancının nasıl tahrip edildiğinin farkında bile değildi.
Bu Adamlar ve Madamlar Zır Deli mi, Yoksa Hınzır Deli mi sayılmalıydı?
Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Danimarka, Norveç, İsveç,
Finlandiya, Avusturya... Daha sayayım mı? İşte bütün bu Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde başörtüsü
serbest bulunuyordu. Türkiye’de okuyamayan Müslüman kızlar oralara gidiyor ve başörtülü olarak yüksek
tahsil yapıyordu.
Şu hezeyana bakın: Başörtüsü demokrasiye aykırıymış... Şu safsataya bakın: Başörtüsü insan
haklarından sayılmazmış!.. Bu adamlar ve madamlar gözlerimizin içine baka baka bu yalanları, bu
hezeyanları, bu safsataları ne kadar da cesur ve kolay söyleyebiliyordu!? Başörtüsü lâikliğe sığmazmış!..
Hangi lâikliğe? Dünyada türlü türlü lâiklik uygulanıyordu. Türban Portekiz ve Fransa’daki demokratik lâikliğe
aykırı görülmüyordu. Çünkü, anayasalarında lâiklik ilkesi yer alan bu iki Avrupa ülkesinin üniversitelerinde
başörtüsü yasak sayılmıyordu. Evet, Başörtüsü Arnavutluk diktatörü Komünist Enver Hoca’nın lâikliğine
aykırı bulunuyordu. Enver Hoca, 1966’da bütün dinleri, bütün dinî inanç ve ibadetleri yasak ediyordu.
Evet, Kamboçya’nın 6,5 milyonluk nüfusunun 2,5 milyonunu öldürten süper cani Pol Pot rejiminin
lâiklik ilkesine de başörtüsü uymuyordu. Belki, Stalin lâikliğine de yakışmıyordu.
Vaktiyle, CHP’nin kültür dergisi ÜLKÜ’de şöyle bir cümle yazıyordu: “En iyi din terbiyesi dinden hiç
bahs etmemektir.”
Yahu bizdeki bu adam ve madamlarda zerre kadar akıl, mantık, vicdan, iz’an, insaf yok muydu?
Bunlar halkın çoğunluğunu oluşturan Müslümanları nasıl düşman, tehdit ve tehlike olarak görüyordu?
Delilik birkaç çeşitmiş: Deli, zır deli, zırzır deli, hınzır deli... Bunlar Türkiye’yi kocaman bir tımarhaneye
çeviriyordu. Bari, “Başörtüsü demokrasiye de, lâikliğe de aykırıdır” derken başınıza kocaman bir huni
geçirmeniz, boynunuza bir çalar saat asmanız gerekiyordu!
Azınlığın Kazanılmış Haksızlıkları!..
Bazılarının Osmanlıca dediği zengin Türkçede “Mükteseb haklar” bugünkü azaltılmış ve arıtılmış öz
Türkçede buna “Kazanılmış haklar” deniliyordu. Mükteseb iktisabtan, kesbten yani kazanmaktan geliyordu...
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Çağdaş, lâikçi, totaliter, resmî ideoloji bağımlısı, terörist kesim; birtakım dayatmaları, tabuları, yasakları,
hürriyetsizlikleri, insan hakları ihlâllerini “Kazanılmış haksızlıklar” olarak görüyor ve her ne pahasına olursa
olsun bunları elde tutmaya çalışıyordu. “Başörtüsü yasağı kalkamaz... Başörtülüler üniversitelerde
tesettür kıyafeti ile okuyamaz... Dünyayı yıkarız, bu konuda yine de hürriyet verilmesine razı olmayız!”
diye bağıranlar, işte bu kazanılmış haksızlıkları sonuna kadar korumak isteyen şartlı refleksliler oluyordu.

Oysa başörtüsü konusunda şu sayacağım kaynaklardan ve uygulamalardan başkası
geçerli değildi ve halkımızı bağlamıyordu:
Birincisi: Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. İkincisi: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Üçüncüsü:
Bunlar ve bunlara benzer metinlerde garanti altına alınmış, temel değer olarak kabul edilmiş din, inanç,
düşünce, inandığı gibi yaşayabilme hürriyeti. Dördüncüsü: Dünyanın bütün ileri, demokrat, insan haklarına
bağlı ve saygılı, hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiş medenî ülkelerdeki başörtüsü serbestliği.
Birtakım rektörler, profesörler, gazeteciler, yazarlar, okumuşlar “Kesinlikle olamaz, asla kabul
etmeyiz!..” diyerek hırçınlaşıyorlardı. Bunlar hangi gerekçelere, nelere dayanarak yaygara kopartıyorlardı?
Türkiye halkının ezici çoğunluğu için hürriyetsizlik ve zulüm olan hiçbir şey başkaları için “kazanılmış hak”
olamazdı!.. Akıl, mantık, vicdan, sağduyu, hukuk, adalet, insaf, iz’an böyle saçmalıkları taşıyamazdı.
Çoğunluğa zulm edilmesi, çoğunluğun ezilmesi, insan haklarının ihlâli azınlık için kazanılmış/mükteseb hak
olamazdı. Türkiye’ye sömürge ülkesi, halkına da sömürge yerlisi gibi davranılamazdı!”
Cumhuriyet Başsavcısının yetki ve denetim çerçevesi vardır!
Savcılık siyasal örgütlenmesini tamamlamış/devlet kurmuş toplumlarda ortaya çıkmıştır… Kısaca
savcılık, bir Fransız kurumudur, dünyaya oradan yayılmıştır. Savcı, günümüzde, artık ceza yargılamasının
vazgeçilmez bir öznesi sayılmaktadır. Adli yargıda çalışan savcıların yetki/görev alanını, nezdinde çalıştıkları
(ilk ve bölgesel) mahkemenin yargı çevresi belirler (CYY, m. 161, 2004/5235 sayılı Yasa, m. 16, 30). Her
başsavcılık bölünmez bir bütün oluşturmaktadır. Başsavcı, birlikte çalıştığı ve yargı çevresindeki savcılar
üzerinde denetim yetkisine sahip bulunmaktadır.
Yargıtay C. Başsavcısı ise, Yargıtay nezdindeki görevli savcıdır ve birlikte çalıştığı savcılar üzerinde
denetim yetkisine sahip durumdadır. Yani asla Türkiye C. Başsavcısı değildir, böyle algılanması ve
davranılması yanlıştır, yetkisini aşmaktır. Yargıtay dışında, ilk ve bölgesel mahkemelerde görevli başsavcılar
ve savcılar üzerinde hiçbir denetim yetkisi bulunmamaktadır. Yargıtay, olay mahkemesi olarak Yüce Divan
ya da parti kapatma yargılaması yaptığında, Başsavcı suçlamada bulunur; taraf olarak görev yapar. Ancak,
Yargıtay incelemesi sırasında başsavcı ve savcılar, bir yargıç gibi hukukun doğru uygulamasını sağlamakla
yükümlüdür; taraf gibi davranamayacaktır…
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri de kanunla sınırlıdır!
Başörtüsü yasağının kaldırılması amacıyla yapılan Anayasa değişikliği 2008 başlarında TBMM'de
kabul edilmiş durumdaydı. Cumhurbaşkanının bu değişikliği onaylaması sonunda hükümler yürürlüğe girmiş
bulunmaktaydı. Artık kamuoyu, konuyu Anayasa Mahkemesi sürecinde tartışacaktı. Anayasa değişiklikleri
de, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle TBMM İçtüzüğü'nde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin
denetimine tabi bulunmaktaydı. Bu sebeple, yapılan değişikliklere karşı oy kullananların, kendi beyanları
istikametinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaları haklarıydı. Anayasa Mahkemesi, kanun, kanun
hükmünde kararname ve TBMM İçtüzüğü'nü; Anayasa'ya uygunluk bakımından, denetleme yetkisiyle
donatılmıştı. Anayasa değişiklikleri temelde bir kanun mahiyetinde bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi'nin
Anayasa değişikliklerini de denetlemesi doğaldı. Nitekim, 1961 Anayasası'nın 147. maddesinde, Anayasa
Mahkemesi'nin, sadece, "kanunların ve TBMM içtüzüklerinin Anayasa'ya uygunluğunu" denetleyeceği
yazılmış olmasına rağmen, Mahkeme, Anayasa değişikliklerini de denetleme kapsamına almıştı..
Nihayetinde Anayasa değişiklikleri bir kanun olduğundan denetlemeye tabi olmasını doğal karşılamalıydı.
Prensip

olarak

böyle

olmakla

beraber,

Anayasa

Mahkemesi'nin

Anayasa

değişikliklerini

denetlemesiyle ilgili iki temel mesele vardır. Bunlardan birincisi, Anayasa'ya uygunluk denetiminde kriter,
Anayasa'nın bizzat kendisidir; o halde Anayasa değişikliklerinin denetimi mümkün olmakla beraber,
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kanunların denetiminden farklı olmalıdır. Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek kolaydır; çünkü
kriter bellidir: Anayasa. Ancak, Anayasa değiştirildiğinde, kriterin kendisi değiştirilmiş olmaktadır. O zaman
Mahkeme neyi, neye göre denetlemiş olacaktı? İşte bu temel meseleyi göz önüne alan hukukçular ve yasa
koyucular, Anayasa değişikliklerinin denetimini, kanunların denetiminden farklı esaslara bağlamıştır. Türk
anayasa hukukunda da, 1961 Anayasası'nın ilk halinde bu konuda bir açıklık yokken, 1971'de yapılan
değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa değişikliklerini, sadece, “Anayasa'da gösterilen şekil
şartlarına uygunluğu bakımından” denetleyebileceği vurgulanmıştır.
İkinci önemli mesele ise, bir siyaset teorisi kapsamındadır. Anayasa Mahkemesi ile yasama
organlarının meşruiyet temelleri birbirinden farklıdır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye'deki hukuk düzeni
içinde, meşruiyetini sadece Anayasa'dan almaktadır. Yasama organı, yani TBMM ise meşruiyetini
Anayasa ile beraber doğrudan halktan, yani seçimden almaktadır. Temelde Anayasa'nın meşruiyeti
de, yine halkın kabulüne dayanmaktadır. Yasama organı Anayasa'yı değiştirebilir; çünkü Anayasa'ya
meşruiyet veren güç, yasama organının da dayandığı güç olmaktadır. Anayasa Mahkemesi ise,
meşruiyetini sadece anayasadan almaktadır. Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi'nin, meşruiyetinin
yegâne sebebi olan Anayasa'ya bağımlılığı tartışılamazdır. Anayasa'nın verdiği yetkilerle ve
belirlediği usullerle, onun gösterdiği görevleri ifa edecek konumdadır Anayasa değişikliği,
Mahkeme'nin dayanmış olduğu meşruiyet zemininde yapılan bir değişikliktir; böyle bir değişiklikte
söz söyleme bakımından, Anayasa Mahkemesi'nin elbette sınırlı olması lazımdır.
27 Mayıs darbesi ve ideolojisi çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'ne özel bir misyon yüklendiğinden,
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, yetki alanını kendi kendine sürekli genişleten bir tutum sergilemiştir.
Anayasa değişikliklerinin denetimi, bu yüzden, anayasa koyucu ile Mahkeme arasında önemli bir çekişme
konusu haline gelmiştir. Ama, çok şükür ki, 1982 Anayasası ile mesele açık ve tartışılmaz, şekilde ve keyfi
yorumlara kapalı bir şekilde belirlenmiştir. Yukarıda değindiğimiz üzere, 1961 Anayasası anayasa
değişikliklerinin denetiminden söz edilmemiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa değişikliklerini de
dilediği gibi denetlemeye çalışması üzerine, anayasa koyucu, 1971 yılında, anayasanın ilgili hükmünü, yani
147. maddeyi değiştirmiş ve “anayasa değişikliklerinin sadece şekil bakımından denetlenebileceğini”
belirtmiştir. Bu hükmün yürürlüğe girmesinden sonra Anayasa Mahkemesi, tutumunu değiştirmemiş, sanki
yeni bir hüküm getirilmemiş gibi, yeni hükmü yok sayarak Anayasa değişikliklerini denetlemeye devam
etmiştir. Anayasa'ya konulan "şekil bakımından denetim" esasını kendine göre yorumlamış, “anayasada yer
alan değiştirilemez maddelerle ilgili hükümlere uygunluğun denetimini” bir şekil denetimi olarak
nitelendirmiştir. Mahkeme, kısaca şöyle demektedir: “Anayasa'ya göre, devletin şeklinin cumhuriyet
olduğu hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez; cumhuriyet ikinci maddelerde
belirtilen nitelikleriyle bir bütündür; o halde cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili ikinci maddede yazılı
hususlar da değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez; yapılan bir Anayasa değişikliğinin bu
maddelere aykırı olması halinde, değiştirilmesi teklif edilemez, bir hususta değişiklik yapılmış
olacaktır; bir değişikliğin yapılabilir olmasını denetlemek bir şekil denetimidir; o halde Anayasa'da
belirtilen cumhuriyetin niteliklerine uygunluk bakımından Anayasa değişikliklerini denetlemek bir
şekil denetimidir.” Şimdi hukuk bir yana, mantık sınırlarını bile zorlayan bu yorumla Mahkeme tavrını
sürdüregelmiştir. Çünkü Anayasa'ya konulan yeni hüküm "şekil denetimi" gibi bir soyut ifade ile kaleme
alınmış değildir, "Anayasa'da gösterilen şekil şartlarına uygunluk" olarak belirtilmiştir. Bu ifade ile ne
kastedildiği de net ve kesindir.
1982 Anayasası bu keyfî uygulamaya son vermiş bulunmaktadır
Anayasa Mahkemesi'nin bu keyfî tutumunu sürdürmesi üzerine, anayasa koyucu, 1982'de, bütün
yorumları engelleyecek bir hükmü Anayasa'ya koymuştur. Türk anayasa hukuku tarihine yabancı kişilerin
garip karşılayacağı bir ayrıntı ile, “şekil denetiminin” ne olduğunu açık olarak tarif etmiş durumdadır.
Anayasanın 148. maddesindeki hüküm şu şekildedir: "Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından
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uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise, sadece şekil bakımından inceler ve denetler... Kanunların
şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa
değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı
hususları ile sınırlıdır."
Anayasa'nın 148. maddesindeki düzenlemeyi, 1961'den 1982'ye kadar yaşanan tartışmaları ve süreci
dikkate alarak okuduğumuz zaman, anayasa koyucunun Anayasa Mahkemesi'ni neden ve nasıl sınırladığını
daha iyi anlaşılmaktadır. Şu halde, yeni anayasa değişikliği ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi sadece
“şekil denetimi” yapabilecek konumdadır. Şekil denetimi, 1982 öncesinde olduğu gibi, "Anayasa'nın
değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerine uygunluk bakımından" yapılamayacaktır. Bu sadece, “teklif ve
oylama çoğunluğu ile ivedilikle görüşülme yasağına uyulup uyulmadığı” hususlarıyla sınırlı bir denetim
olacaktır. TBMM'den geçen Anayasa değişikliği, teklif ve oylama çoğunluğu hususunda herhangi bir sorun
taşımamaktadır; Anayasa'da gerekli görülen sayıdan çok daha fazla bir çoğunlukla teklif edilmiş ve Meclis'ten
geçmiş bulunmaktadır. Anayasa değişikliğinin görüşülmesi sırasında, “ivedilikle görüşülme yasağına” da
riayet edilmiş, iki görüşme arasında 48 saatlik sürenin geçmesi sağlanmıştır. Şu halde, Anayasa'ya göre,
Anayasa Mahkemesi'nin denetimi için öngörülen kriterlere uyulmuş durumdadır.
Yeni Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi'nde denetlenmesini isteyenler de, belirttiğimiz bu
çerçevede bizimle mutabıktır; hiç kimse, teklif ve oylama çoğunluğu ile ivedilikle görüşme yasağına
uyulmadığını savunmaktadır. Değişikliklere karşı çıkanlar, aslında, Anayasa Mahkemesi'nin “içerik
bakımından denetim yapmasını” beklemektedir. Oysa içerik bakımından denetim mümkün olmadığına
göre, 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu yorumu esas alarak, “şekil
denetiminin sınırlarını genişletmeyi” istemektedir. Halbuki, açıkça ortaya koyduğumuz üzere, 1982
Anayasası, tam da bu yorumu imkânsız kılmak için, şekil denetiminin ne olduğunu, tartışılamaz bir ifade ile
madde metninde yazmış ve tesbit etmiştir Buna rağmen hâlâ, şekil denetiminin sınırlarını Anayasa
Mahkemesi belirler demek, "aslında anayasa manayasa yok, sadece Anayasa Mahkemesi var" demek
anlamına gelecektir. O zaman ise, "madem anayasa yok, Anayasa Mahkemesi nasıl var olabilir?" sorusu
ortaya çıkacaktır; zira Anayasa Mahkemesi'nin varlığı sadece Anayasa'ya dayanmaktadır. Anayasa'nın,
Mahkeme'yi düzenleyen hükümlerini doğru ve geçerli, diğer hükümlerini geçersiz saymak mümkün değildir?
Meclis'te ve demokratik seçimlerde kaybettikleri için, siyaseti yüksek yargı organları üzerinden
sürdürmeye çalışanların Türkiye'ye bir faydaları olmadığına göre, kim için fayda hasıl ettiklerini artık
düşünmemiz gerekir. Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimine dahil olarak vermiş olduğu "367
kararı"yla sadece kamuoyu nezdinde değil, hukukçular, hatta anayasa hukukçuları nezdinde de çok
yıpranmıştır; bazı anayasa hukukçuları "Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne gerek yok; çünkü var oluş sebebi
bulunmamaktadır" diyebilmişlerdir. Yeni Anayasa değişiklikleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin, "367
kararı"nın aksine, bu sefer siyaset tuzağına düşmeyeceğini, zira bu tuzağın daha vahim olduğunu, halbuki
Mahkeme'nin Türkiye'de güvenilir bir kurum olarak yaşaması hayati öneme haizdir.”

Türbanı Savunmak Kimlere Kalmıştı?!
Cemil İpekçi: "Türban serbest kalana kadar defile yapmayacağım" buyurmuşlardı!
Özel bir televizyon kanalındaki programa konuk olan ve "Kadın olsaydım türban takardım" diyen
modacı Cemil İpekçi, “üniversitelerde türban serbest bırakılana kadar defile yapmayacağını”
duyurmuştu… Türbanın tülbentten geldiğini ifade eden İpekçi, "Bu bağlanış şeklinin bir ideolojik bağlanış
şekli olduğunu kabul ediyorum. Çünkü hepsinin birden aynı şekilde bağlamasını başka türlü
açıklayamazsınız. Ne zaman serbest kalacak, ondan sonra. Tabii ki bin şekil başı bağlama, bin şekil tesettür
veya kapalı insanların giyinme şekilleri... Şu anda bu ideolojidir ve kimse kimsenin ideolojisine karışamaz"
diyerek te gerçeği çarpıtmış, İslamı ideoloji yerine koymuştu. Kendisini AKP'ye yakın hissettiğini ifade eden
İpekçi, AKP Hükümetinin Cumhuriyet tarihinin en iyisi olduğunu savunmuştu. Ve aynı Yahudi dönmesi:
“Papaz vekil seçilirse türban da meclise girer” diyerek te, İslam'a duyduğu derin kinini kusmuştu! Türbanla
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kadınların TBMM'ye girişine ise bu şartlarda karşı olduğunu belirten İpekçi, “Ne zaman bir papaz vekil
seçilebilirse, ne zaman azınlık vekilleri görebilirsek o zaman başörtülü vekil seçilmesini normal
karşılarım. Demokrasi farklı görüşlerin bir arada yaşaması demektir”131 sözleriyle sinsi Yahudiliğini
ortaya koymuştu…
Bir zamanlar Milli Görüşçüler için “450 milletvekili de alsalar, yine başörtüsünü serbest
bırakamazlar!.” diyen Yahudi dönmesi İsmail Cem İpekçi'nin amcazadesi modacı Cemil İpekçi, şimdi
AKP'nin türbanına sahip çıkıyordu. Ve AKP'nin Cumhuriyet tarihinin en iyisi olduğunu savunuyordu. Demek
ki:
1. AKP İsrail'e ve sabataistlere yarıyordu.
2. Türban istismar ediliyor ve ılımlı İslam emperyalizme hizmet ediyordu!
Ama yalnızca ahmaklar birilerinin oluşturduğu suni gündemlere figüranlık yapıyordu. Bizim Cemil
İpekçi'leri gündeme taşıyan karanlık kafalıları ve kiralık korkakları konuşmamız gerekiyordu.
Cemil İpekçi'nin PR'ını yapan, onunla röportajlar yapılması için gazetecilere aracı olan kimdi?
Nişantaşı Reasürans Çarşısı'nda sıkça birlikte oturduğu Feride Edige.
Peki Feride Edige kimdi? Betül Mardin'in yetiştirmesidir.
Betül Mardin kimdi?
Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya'sının PR danışmanı idi.
İşler nasıl da ilginçleşiyor ve iç içe giriyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, George Cloony'nin
nasıl oluyorsa, kendisine benzettiği bir şahsiyet oluşturyordu.
Köşkte gazetecilere verdiği yemeklerin ilkine kimi davet ediyordu? Emre Aköz'ü… Emre Aköz kim
oluyordu?
Sabah'ta yazar olmadan önce, Porno dergisi “Penthouse”un yayın yönetmenliğini
yapıyordu.
Penthouse'u çıkartırken nelerle uğraşıyordu? En uzun şeyli adam yarışması düzenliyor, elinde
metreyle ölçerken karikatürleri yayımlanıyordu.
Şimdi başa dönüyoruz. En uzun şeyli adam yarışması düzenleyen Emre Aköz'le yemek yemekten
medet uman Sn. Abdullah Gül’ün PR danışmanı Betül Mardin'in yetiştirmesi Feride Edige kimi pazarlıyordu?
Cemil İpekçi'yi?
Cemil İpekçi ne diyordu?

“Kadın olsa türban takmak istediğini” söylüyor ve muhafazakâr eşcinsel olduğunu ilan
ediyordu.

Yani; birileri türban dolayısıyla masonik muhafazakârlığı ve ılımlı İslam diye
emperyalizm uşaklığını meşrulaştırmak isterken, cinsel özgürlükçüleri kullanmak istiyordu.
Verilen mesaj şuydu:
Türbanı cinsel özgürlükçüler ve sabataistler bile savunuyor. “Lutiler özgürse türban da
özgürdür” demeye getiriliyordu.
İyi de, bu işte bir aksilik seziliyordu. Çünkü yaşam tarzları ve İslam'a bakış açıları malum çevrede
başörtüsünü savunan liberaller; ya pornocu, ya eşcinsel ya da, sabataist Yahudi dönmesi oluyordu… Bula
bula bunlarla mı, böylesini bir konuya sahip çıkılıyordu?
Sizin İslam'ı bu derece yıpratmaya ne hakkınız vardı? Bu ülkede İslam'ın değerlerini savunacak
hiç mi Müslüman kalmamıştı? Nerede sahte kahraman radikal İslamcı yazarlarınız? Nerede diyalogcu
ilahiyat proflarınız? Nerde koyu şeriat ve tarikat ehli hocalarınız? Hani, hangi deliğe saklandı, demokrat, AB
mandacısı yorumcularınız? Ey, Başörtüsünü sabataist eşcinsellere savundurmaya kalkışan korkaklar, siz
onların ayarındasınız! Konuşacaksak, sabataist soysuzları, mason localarını, Moon'cu diyalogcuları ve Cemil
İpekçi'lerin aslını astarını ve bağlantılarını konuşmalıyız. Bugün dini problemleri tartışmayı eşcinsellere ve
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porno yayıncılarına ihale edenlerin ahlakını ayarını ve perde arkasını araştırmalıyız.

Başörtüsü neyin simgesi ve şiarıdır!?
“Şeair”; İşaret ve alametler anlamındadır. Kutsal bilinen ve hürmet edilen şeyler hakkında kullanılır.
“Şeair-i İslamiye”, (İslam’ın şiarları), İslam’ın simgesi ve göstergesi haline gelen Kâbe, Safa, Merve132, Kudüs
ve Mescid-i Aksa133 Cami134 Cuma, Ezan135 Kurban ve Bayram gibi kutsal sayılan ve islamı hatırlatan
makamlar ve kavramlardır.
Bunlar aynı zamanda Allah’ın da şeairi olmaktadır. Ve “Her kim Allah’ım şeairine tazimde
bulunursa, muhakkak bu kalblerin takvasındadır.”136 Cami, Cuma, ezan ve Kurban gibi şeaire sevgi ve
saygı göstereceğine, hakaret ve hürmetsizlik ise, kalplerin inkârından ve kişilerin ahlaksızlığındandır.
“Ey Peygamber (sav), eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, (sokağa çıkarken)
cilbablarından (dış elbiselerinden ve başörtülerinden) üzerlerine giyinsinler... (Bu durum) onların
(Müslüman ve namuslu olarak) tanınmaları ve (çeşitli sarkıntılık ve) sıkıntılardan uzak kalmaları için
en uygun olanıdır.”137 Ayetinden de açıkça anlaşılacağı gibi, başörtüsü mümin hanımların tanınması ve
kötü niyetlerden korunması bakımından oldukça önemlidir ve Şeairi İslamiyedendir. Yani başörtüsü, herhangi
bir partinin veya tarikatın değil, bizzat İslam’ın simgesidir. Bu nedenle başörtüsünün yaygınlaşması, şuurlu
ve onurlu hanımefendilerin çoğalması, münkirleri ve münafıkları rahatsız etmektedir. Çünkü Ezan ve Kur’an
düşmanlığı ile türban düşmanlığı aynı nedenlerden kaynaklanmaktadır: Allah’ın şeairine tazimsizlik ve
takvasızlık... Kısacası: Şeytanlık...
Oysa: “Allah’ın şeairine (ve İslam’ın simgelerine) hürmet etselerdi, bu kendileri için daha hayırlı
olacaktı.”138
Allah’a ve İslam’a düşmanlıkları nedeniyle başörtüsüne saldıranlar... Başörtülü kızlarımızı
okullara sokmayanlar... Başörtülü Avukat, Öğretmen, doktor, hemşire, memure ve milletvekillerine
kan kusturanlar... Bunlara oy verip, ortaklık edip destek çıkanlar... Veya bütün bu zulüm ve zorbalıklar
karşısında tepkisiz kalıp susanlar ve hele “başörtüsü mağdurlarına sahip çıkmayı bir namus borcu
saydıklarını” söyleyerek... Yani, bu masum ve makul direnişi istismar ederek, tek başına iktidara
gelince hepsini unutanlar ve hiç utanmadan bu haksızlıklar karşısında sus-pus olanlar… Evet
bunların hepsi de derece derece Allah’ın kahrına uğrayacak ve mazlumların ahına çarpılacaklardır.
Putperestlerin ve seks taciri sünepelerin saltanatı elbette yıkılacaktır. Evet Allah’ın şeairi ve İslam’ın simgesi
olan başörtüsüne düşmanlık edenlerin iki özelliği, insanları putlaştırmak ve zinayı yaygınlaştırmaktır.
Fuhşu en kârlı sektör haline getiren... Kadını şehvet aracı olarak sömüren ve sokağa döken...
Manukyanları vergi rekortmenliğine yükselten ve madalyalarla süsleyen çağdaş Nemrutların başörtüsüne
düşmanlıklarını anlamak kolaydır... Ama asıl anlaşılması zor olan, hala bunları destekleyen gafil
Müslüman’ların tavrıdır. Zındıklığın babası Ebu Cehil ile, münafıklığın timsali İbni Selül’ün de, kazanç temini
için emrindeki cariye ve köleleri zorla fuhşa ittikleri ve “Şayet namuslu kalmak isterlerse, dünya hayatının
geçici menfaatleri için kendilerini fuhşa zorlamayın (Direk ve dolaylı olarak teşvik ve tahriklerle zinayı
yaygınlaştırmayın)139 ayetinin bunlar için geldiği, yani para kazanmak, haksızlık ve ahlaksızlık rejimlerini
ayakta tutmak için, fuhuş ticaretini tertip ve teşvik ettikleri haber verilmektedir. Manukyanlara madalya takıp,
Merveleri meclisten ve mekteplerden kovan çağdaş Ebu Cehiller ve İbni Selül’ler de, tıpkı önceki pirleri gibi,
kendi pisliklerinde boğulup gidecektir. Ne ibretli ve adaletli bir neticedir ki, bugün Kâfir Ebu Cehilin evi,
mümin hacıların tuvaleti, Münafık İbni Selül’ün bahçesi ise, Medine’nin çöplüğü halindedir.
Ya Rab! Senin vadin haktır... Münkirlerin zulüm saltanatı mutlaka yıkılacak ve müminlerin yeryüzüne
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varis ve aziz olacaktır... Buna imanımız tamdır. Ama “kalblerimiz yatışsın ve ruhlarımız ferahlansın”
diye140 bu zaferi bize çabuklaştır ve kolaylaştır... Allah’ım!... “Kur’an’ın ve Hz. Resulüllah’ın doğru
söylediğini herkese gösterelim ve bu ilahi gerçeklere şahitlik edelim”141 diye bizleri başarıya ulaştır
Allah’ım! Bizlere müjde olsun ve gönüllerimiz itminan bulsun diye, nusretin ve rahmetinle imdadımıza yetiş ve
müminleri kâfirlere karşı barıştır ve kucaklaştır Allah’ım!... Sen elbette ölüleri diriltmeğe, kâfir ve gafil
gönülleri hidayete erdirmeğe, kadirsin... Ama bunu nasıl yaptığını Hz. İbrahim’e olduğu gibi142 bize de bizzat
göster ve yüreklerimizi ferahlandır. Allah’ım!.. Amin.
Bu arada, sosyal, siyasal ve ailevi baskılar... Yanlış ve yakışıksız alışkanlıklar... Yetişme tarzı ve moda
hevesi ve hayranlıklar gibi nedenlerle başı açık gezen, ama örtünmenin Allahın emri olduğunu bilen...
Tesettürlü hanımlara sevgi ve saygı gösteren ve onlara imrenen hanım kardeşlerimize de dua ediyor,
ellerinden geldiği kadar ibadet ve hayır yapmalarını ve İslamı öğrenmeğe çalışmalarını ve özellikle başörtüsü
mücadelesine mutlaka destek çıkmalarını diliyoruz. Ta ki müşrik zalimler “Mü’minleri az, zayıf ve
sahipsiz”143 görmesinler!.. Başörtüsünü doktor, avukat, öğretmen, milletvekili, işkadını ve üniversite hocası,
araştırmacı, yazar hanımlar taksın ki, müşrikler “Arkana hep (seviyesi ve statüsü) düşük kimseler
takılmışken, biz sana iman eder miyiz”144 havasına girmesinler!..
Ve asla unutulmasın ki; başörtüsüne bayrak açanlar; Hukuki, ahlaki ve vicdani hiçbir ciddi gerekçesi
olmadan, İslam’ın genel kurallarını ve temel insan haklarını suç sayanlar; aslında Allah’la ve Kur’an’la
savaşmaktadır. Ancak başörtüsü yasağını da, dini eğitim kısıtlamasını da istismar ederek, “ılımlı İslam,
demokratik ortam” gibi kavramları ileri sürerek, ülkemizi parçalamaya ve geleceğimizi karartmaya çalışan dış
güçlerin ekmeğine yağ süren münafıklar, maalesef masonların suç ortağıdır.

CHP Kafası, Başörtüsü Yasağı ve AKP Sahtekârlığı
AKP’nin Tutarsızlığı ve AİHM’deki Başörtüsü Aleyhtarlığı
Evet, AİHM’deki başörtüsü davası AKP döneminde açılmamıştı. Bu iş daha önceye dayanmaktaydı.
Ancak AKP hükümetinin bu konuyla ilgili stratejisi; iki önemli olayla belirlendi: Bunlardan birincisi, Dışişleri
Bakanı Gül’ün eşiyle ilgili davaydı. Sayın Gül henüz Millî Görüşçü iken, başörtüsü onlara göre de; hem dini
bir zorunluluk, hem de temel insan haklarından sayılmaktaydı. Bu nedenle Bayan Gül kendine yönelik
haksızlığı ortadan kaldırmak için, AİHM’ye başvuru yapmıştı. “Biz Millî Görüş gömleğini çıkarttık” deyip
işbirlikçi bir siyaseti kılavuz olarak seçtiklerinde ise artık onlar için başörtüsüyle ilgili gerekçeler ortadan kalktı
ve Sayın Gül’ün eşi, kocasının ve muhtemeldir ki tüm AKP yöneticilerinin muvafakatıyla, AİHM’ deki davasını
geri almıştı. AKP’nin stratejisini ele veren ikinci gelişme de Leyla Şahin davasıyla ortaya çıkmıştı. AİHM’ye,
bu yasağın sürmesinden yana bir savunma gönderen AKP iktidarı, daha sonra kendilerine rol biçen toplum
mühendislerinin ve masonik mahfillerin verdiği akla uyarak, bu savunmayı da geri almıştı. Hesapları şu idi:
“Nasıl olsa bizden önceki Ecevit iktidarı bu savunmayı yaptı. Biz yeni bir savunma yaparak
tabanımızın tepkisini çekeceğimize, daha siyasi ve sinsi bir yol izleyip, toplumu uyutalım!.”
Takip edilen hileci yol belliydi: AİHM’ye “Hükümetimiz daha önce yapılan savunmanın
arkasındadır” deyip, yasağın sürmesiyle ilgili tavırlarını iletmiş oluyorlardı. Sonuçta AİHM’den Leyla
Şahin’in, dolayısıyla Müslümanların aleyhine karar çıkmıştı.
AKP hükümeti 18 Mayıs 2005 tarihinde mahkeme önünde yaptığı sözlü savunmada: “Bu
yasağın Türkiye’de yasal ve hukuki temellerinin olduğunu” iddia ederek, aleyhte verilen bu kararın
üst kurul tarafından aynen onanmasını istemek vebalini sırtına almıştı. Bu sözlü savunmada AKP
iktidarı, Ecevit hükümetinin yaptığı savunmanın iki adım daha önüne geçerek, hem Leyla Şahin’e
verilen cezanın başörtüsüyle ilgili olmadığını, O’nun “yasa dışı protesto gösterilerine katıldığı için
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disiplin cezası aldığını; hem de Şahin’in okula kayıt yaptırabilmiş olmasının Türkiye’de eğitim
hakkının engellendiğine dair iddiaları geçersiz kıldığını” savunmuşlardı. Ve ısrarla 4. Daire tarafından
verilen “yasak meşrudur” kararının üst mahkeme tarafından olduğu gibi onanmasını talep etmiş ve
sağlamışlardı. Ta ki Siyonist ve işgalci İsrail’le normalleşme anlaşmasını unutturacak bir siyasi
rüşvet kılıfı olarak başörtüsü yasağı kaldırılıncaya kadar riyakârlık uygulanacaktı.

Başörtüsüyle ilgili gelişmeler bundan ibaret olduğu halde, ardından
yöneticilerinin timsah gözyaşı dökmelerini, ya da efelenmeleri tam bir sahtekârlıktı.

AKP

Sadece Cemil Çiçek, konuyla ilgili, “benim türbanım yok” deyip kestirip atmıştı. Ama Sayın Gül’e ne
diyeceğiz? Millî Görüşçü iken eşinin verdiği mücadeleyi, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koltuğu hatırına
durduran Gül’ün bu konuda söz söyleme hakkı olabilir miydi? Sayın Erdoğan’a ne diyeceğiz? Kendisi
iktidarın başı iken, bütün yasakların (sadece başörtüsü değil) Ecevit döneminden daha katı sürdürüldüğü
gerçeğini nasıl gizleyecektik? Ya da Recep Beyle ilgili yasakları, daha iktidarın ilk ayında bir fiskeyle kaldıran
AKP’nin, milletimizin inançları söz konusu olduğunda “toplumsal mutabakat” sözlerini sahici mi kabul
edecektik? Sayın Arınç’a ne diyeceğiz? Türkiye’deki başörtüsü yasağının tek nedeninin milletimizin
inançlarına karşı sürdürülen husumet olduğunu en az bizler kadar bilen Arınç’ın, “Üniversite okuyana yasak
koymayalım, ama okutana bu yasak devam etsin” sözlerini nasıl hazmedeceğiz? Bu beyanatları dinleyen
AİHM yetkilileri, “Biz de tam sizin gibi düşünüyoruz. Siz ikisi de Müslüman olduğu halde birine
istediğiniz serbestliği diğerinden esirgediğinize göre, bu isteğin dininizle bir ilgisi olamaz” dememiş
miydi?
Başbakan toplumu uyutmak, verilen ağır narkozun etkisini pekiştirmek için büyük laflar ederek, bir
zamanlar, “Bu iş Müslüman din adamlarına sorulmalıydı” diye efelenmişti… Aslında AİHM, AKP
hükümetine “Görüşünüz ne?” diye sormakla Erdoğan’ın dediğini zaten yerine getirmiş oldu. AKP
yöneticilerinin o gün söyledikleri şeyde ve girişimlerinde samimi olduklarına inanmamız için bir tek şeyin
yapılması gerekirdi ki, o da şudur: AİHM kendilerine sorduğunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu
konuyla ilgili söz söyleme yetkisi bulunan tek kurumu konumundaki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
başörtüsü konusundaki görüşünü alıp mahkemeye iletmeleri gerekirdi. Bu konuda Diyanet’e görüş
sormayı Müslümanlar akıl etmezken, Hıristiyanlardan müteşekkil bir mahkeme heyetinden bunu akıl etmeyi
beklemek gerçekten mantıklı bir şey midir? Yoksa AKP hala ve inadına istismar ve suistimal peşinde midir?
Sonuç olarak; başörtüsü yasağı AİHM’nin içtihadı değil, kendisinden öncekilerin yaptığı gibi AKP
hükümetinin bilinçli bir tercihiydi ve istismar vesilesiydi. Sonunda kaldırmaları ise Siyonist Lobilerin İsrail’le
uzlaşma rüşvetiydi.
AİHM Kendi Batıl ve Barbar Zihniyetine Uygun Bir Karar Almıştı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Leyla Şahin davasında, kendine benzemeyeni düşman ve tehdit
sayan ve bunu yaptığı zulümlerle defalarca ispatlayan beşyüz küsur yıllık “batı” çizgisiyle tutarlı bir karar
vermişti. Nedir bu “tutarlı” çizgi? Eski Yunan Atina’sında nüfusun büyük bir bölümünü teşkil eden yabancılar,
kadınlar ve kölelere söz verilmezdi. Atina vatandaşları kölelerden “konuşan hayvanlar” diye bahsederdi;
yabancılar ise konuşmayı bile beceremediği için bar bar bağıran barbarlardı. “Barbar” kelimesini icat eden
Atina zihniyeti, yabancıyı, düşman sayan ötekiyi dışlayan batılı zihniyetin de babası yerindeydi. Batı kendini
hep “düşman yabancının” üstünden tanımladı ve İslamiyet de batı için bu anlamda hep bir tehdit olarak
algılandı. Haçlı Seferleri’nden Endülüs’e, Birinci Dünya Savaşı’ndan 11 Eylül’e... Tarih bunun örnekleriyle
doludur. Mesela Mehmet Akif, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Berlin’de bulunduğu sırada, Kudüs’ün
İngilizlerce işgal edilişi haberinin Berlin’de bir sevinç dalgasına yol açtığını, kiliselerin çanlarının kutlama
amacıyla çalındığını anlatır. Hâlbuki o dönemde, güya Almanya ve Osmanlı Devleti’yle müttefiktir ve İngiltere
ile de savaş halindedir. Yani en kaba ifadesiyle iş, ortak hasım olan İslamiyet’e gelince, müttefiklik bile bir
kenara bırakılmakta, düşmanlıklar bile göz ardı edilebilmektedir.
AİHM, kendisinden beklenen kararı, yani kurulmasını sağlayan siyonist iradenin tercihlerini yansıtan
kararı vermişti. Tarihinde “diğergamlığa” yer vermemiş bir zihniyeti anlamamız elbette biz Müslümanlar için
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pek mümkün değil. Kadınlarını “cadı” yaftasıyla yakan, başka kültürden insanların insan olup olmadığını bile
yüzlerce yıl sorgulayan, “faşizm” gibi bir ideolojiyi veya atom bombasını icat eden bir zihniyetin kurduğu
mahkemenin adalet anlayışında “biz” - “onlar” zıtlaşması olmaması düşünülemezdi.
AİHM’yi Kur’an ve “İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamelerini” kaleme alan zihniyet, sömürgecilik
yapmakta bir sakınca görmemişti. Çünkü sömürdükleri diyarlarda yaşayanları insan olarak bile kabul
etmiyorlardı. Onların zihniyetlerinde Yunus Emre’ye “Yaradılanı severim yaradandan ötürü” mısrasını
yazdıracak hikmetten eser yoktu. Çünkü onlar kökleri, “72 millete bir gözle bakamayacak” kadar cahil olmayı
bilgi sahibi olmak addeden bir zihniyetten beslenerek o beyannameleri yazıvermişlerdi. Böylece ABD’yi ve
Avrupa ülkelerini “Medine” gibi anlamamızı empoze eden Fetullahçı strateji de iflas etmişti, ama AKP
kurmayları o süreçte halâ Fetoş’un elini öpmek için sıra beklemektelerdi.”
Yeni Şafak’taki türbanlı yazarın, eşcinsel Cemil İpekçi hayranlığı:
O sırada Yeni Şafak’ta köşe kapan Özlem Albayrak isimli türbanlı genç bayan “Sinan Çetin, Cemil
İpekçi, AK Parti” başlıklı yazısında:
“'AK Parti'yi seviyoruz, destekliyoruz' ana temalı itirafçılar listesine hayırlısıyla Sinan Çetin de
eklendi. Hoş tabii, durmak istediği koordinatın 'merkez' olduğunu söylemekten dilinde tüy bitmiş,
ama laikçi zevatı bir türlü mutmain edememiş hükümet için, her görüşten, çevreden gelen bu destek
mesajları, 'merkez' deklarasyonunun altını dolduran tuğlalar olduğu için, hoş. Kapitale odaklı dünya
görüşünü her fırsatta dile getiren Sinan Çetin açısından da, hükümetin liberal ekonomi politikaları,
özelleştirme icraatları, içe kapanmacılık yerine açılımcılığı teşvik eden hamleleriyle birleşen bu 'ne
olursan ol, gel' sevecenliği; hoş…” diye seviniyor ve şöyle devam ediyordu:
“Ve yine tamam kimseyi, dindar bir hayat sürmediği halde AKP'ye yakınlık duyduğunu beyan etti diye
suçlamayalım ama "Neden bu yakınlaşmalar 2002'de ya da 2007 seçimlerinden önce değil de, şimdi sökün
ediyor?" istifhamının oluşturduğu huysuzluğu da saklımızda tutalım. Bunun AK Parti'nin 2002 yılında 'iktidar
olup muktedir olamaması'yla, ama şimdi tüm devreleri tam güç çalışır vaziyetteki bir 'mutlak güç'e evrildiği
gerçeğiyle ilgisi olduğunu bilelim.” Yorumunu yapıyordu. Yani türbanlı genç bayan yazara göre, “AKP tüm
devreleriyle artık mutlak ve muktedir bir güç olmaya ve tarihi evrimler yapmaya başladığı için, Sinan çetin
bile AKP’li görünmek ve yağ çekmek zorunda kalıyor!? Ve bu türbanlı bayan, Sabataist Yahudi dönmesi
Cemil İpekçi’yi, türbanı savunduğu için öve öve bitiremiyor ve şunları söylüyordu:
“Sinan Çetin'le AK Parti arasında sermayenin serbest dolaşımı dışında hiçbir ortak payda yok
çünkü. Oysa 'Muhafazakar eşcinsel' Cemil İpekçi öyle mi ya? O'nda dindarlık'tan bağımsız da olsa
muhafazakarlık, özgürlükçülük, eşitlikçilik ve insani olandan yüz çevirmeme gibi 'haslet'ler var. Az
şey mi?”145
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Atatürk’ten sonraki CHP kafası
Yıl 1941... Ankara Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Antalya Milletvekili Rasih Kaplan konuşuyor. Önce
bu konuşmayı okuyalım. Bir değişiklik yapmadan aynen naklediyorum: “...Size bir misal (örnek)
arzedeyim. Antalya’dayım... Müddeiumuminin (savcının) yanında müftüyü gördüm, ibticvab ediyordu
(sorguluyordu). Hayret ettim... Çünkü Antalya’daki müftü, ta Millî Mücadele’den (Kurtuluş
Savaşı’ndan) bugüne kadar müftümüzdür. Millî Mücadele’de çok çalışmış, karakterli bir arkadaştır.
Kendisi cürüm (suç) ve ceza ile alakası olmayacak derecede sakin, iyi ahlaklı bir insandır.
Binaenaleyh (müftü) gittikten sonra sordum... Müddeiumumi (savcı) dedi ki: Birisi bir ihbarname
veriyor (jurnal ediyor), “dün öğle namazında camiye gittim, müftü camide idi, müezzin Türkçe kameti
getirdikten sonra baktım, müftü namaza başlamadı, dikkat ettim, dudakları kıpırdıyor. Arapça kamet
getiriyordu...” Müddeiumumi, bunun üzerine takibata (soruşturmaya) başlamış...” (Kaynak: Türkiye
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Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (tutanakları), İ,55, 23-5-1941, c. 1, s. 144.)
Yukarıda metnini verdiğim şu tek belge bile Türkiye Müslümanlarının yakın tarihte ne korkunç, ne
insafsız, ne vahşi, ne ölçüsüz bir din düşmanlığı terörüne mâruz kaldığını isbata yetiyor ve artıyordu... Yıl
1941... Millî Şef İsmet Paşa’nın tek parti rejimi... Milletvekili seçimleri yapılsa ne yazar!.. CHP’den başka parti
yoktu!
Antalya Milletvekili Rasih Kaplan, 1920 ilk Meclisinde Antalya milletvekilliği yapmış bir ilim adamı.
Sonra rejime tâbi olmuş ve milletvekilliğini korumuş. Lakin ne de olsa vicdanını bastıramıyor, ülkedeki zulüm
ve terörü, biraz da olsa dile getiriyor. Antalya’nın müftüsü öğle namazı için camiye gidiyor, o tarihte Ezan-ı
Muhammedi okumak yasak, Türkçe tercümesi okutuluyor, farz namaz başlamadan önce çabukça okunan
kamet de öyle... Müftünün suçu, cinayeti nedir? Müezzin “Tanrı uludur, Tanrı uludur...” diye Türkçe kamet
okuduktan sonra, müftünün dudakları kıpırdamışmış... Her halde Arapça kamet getiriyor olmalıymış. Hemen
jurnal edilmiş ve doğru savcının huzuruna çıkarılmış... “Müftü efendi, sen nasıl içinden de olsa, dudakların
kıpırdayarak Arapça kamet getirebilirsin?” diye sorgulanıp hırpalanmış!. Savcıya bir şey demiyoruz. O da
emir kulu makamındadır.
İşte bu CHP kafasıdır. Ve maalesef Kemalizm kılıfına sokularak millete dayatılmıştır.
Bu devirde de böyle adamlar vardır, bilhassa cuma namazlarında camilere gidiyor ve hatiplerin laikliğe
aykırı hutbe okuyup okumadıklarını kontrol ediyor... Şimdi kalkmışlar, birtakım medya Don Kişot’ları,
göğüslerini gere gere “Bu memlekette Müslümanlara baskı yapılmamıştır...” diyebiliyorlar. Yalanın
daniskası!..
Müslümanlara yapılan baskılar bitti mi? Ne gezer... ‘Devam ediyor. Daha demokratik (!) şekilde...
Bizde sözde demokrasi var ama dinî dernek kuramazsın... 12 yaşından küçük çocuklara din ve Kur’an
dersi aldıramazsın... Okullara ve üniversitelere, kız çocuklarını başları örtülü olarak gönderip okutamazsın...
Atatürk’ün kapattırdığı Mason locaları açık ama Kur’an’ın pek çok ayetinin manasını açıklayamazsın…
İsmet Paşa’nın tek parti rejimi uzun yıllar boyunca Müslümanların hacca gitmesine de izin vermemişti.
Ülkedeki camilerin bir kısmını kapatmışlar, harap etmişler, yıkmışlar, satmışlar, kiraya vermişlerdi.
Sultanahmet Camii bile 1943’te ibadete kapalıydı, asker sevk merkezi idi...
Mimarlık okutulan üniversitelerde ve yüksek okullarda cami mimarisi okutmamışlardır. 1940’lı yılların
ilk yarısında Matbuat Umum Müdürlüğü (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) bütün gazetelere bir tamim
(genelge) göndererek dinî yayınların durdurulmasını emir buyurmuşlardır. Din alimini sürgüne yollamışlar,
zindanlara tıkmışlardır. (İzzettin Nişbay imzasıyla.) Ama o tarihteki anayasada din hürriyeti vardır diye
yazılmaktadır!..
Yine yazımızın ana konusuna dönelim. Antalya Milletvekili Rasih Hoca: Antalya müftüsü Kurtuluş
savaşında büyük hizmetler etmiştir... Etmiş ama yine paçasını kurtaramamıştır. Kurtuluş savaşı nasıl bir
savaştır? İslâmî bir cihad hareketidir, ilk Meclis’te yetmişten fazla sarıklı hoca ve şeyh vardır. Zavallı Antalya
müftüsü gibi binlerce Müslüman CHP cehenneminde daha önce Kurtuluş Savaşında canla başla hizmet
etmelerine rağmen, sonra dudakların kıpırdadı diye savcılıklarda, karakollarda hakarete uğramışlardır. Şimdi
CHP’nin ve gizli Yahudilerin yine aynı dönemi hortlatma çabaları AKP gibi din istismarcılarını iktidara
taşımaktan ve Atatürk düşmanlığını arttırmaktan başka işe yaramamaktadır.
CHP’nin Alevileri sahiplenmesi de sadece istismar ve kışkırtma amaçlıdır
Tuncelili muhterem bir Alevî dedesi ile tanışmıştım (Hıdır Dede), Müslümanlık bakımından aramızda
pek ayrılık yoktu. Aklı başında Sünnîlerle, aklı başında Alevîlerin yapmaları gerekenler şunlardır:
1. Türkiye gemisini batırmamak için sosyal barışı ve toplumsal mutabakatı sağlayacak şekilde
çalışmak.
2. İki tarafı kızdıracak, üzecek, fitne ve fesat çıkartacak söylemlerden ve eylemlerden uzak durmak.
Alevîliği yeni bir din ve azınlık haline getirmek için çırpınanlar, kötü maksatlıdır.
Sünnî kökenli bir solcu, “Ali’siz Alevîlik” adında kocaman bir kitap yazmıştı. Cemaatin, topluluğun adı
Alevî ve adamcağız Hz. Ali’yi devreden çıkartmak istiyor. Ne büyük ve gülünç bir mantıksızlıktır! Vaktiyle
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Avrupa’da birbirini gırtlaklayan Katoliklerle Protestanlar ekümenizm cereyanı içinde birleşmeye çalışırken, biz
Müslümanların birbirimizle boğuşmamız şaşkınlıktır.
Türkiye’de yaşayan Sünnî Müslümanlarla Alevî Müslümanların, aralarındaki bazı farklılığa ve ihtilaflara
(çeşitliliklere) rağmen din ve iman kardeşleri olduğu unutulmamalıdır. Farklılıkları esas alacağımıza
kardeşliği esas almalıdır. Çünkü, bizler hep birlikte Türkiye adında çok büyük bir gemide yolculuk
yapmaktayız ve beyinsizlik ederek gemiyi delersek hepimiz boğulacağız.
Riyakarlık ve takiyye yapılmasın. Sünnî Sünnîliğini, Alevî Alevîliği açıkça söylesin ama iki taraf kavga
etmesin, çekişmesin, fitne ve fesat çıkartmasın. Avrupa Birliği, Alevîleri azınlık statüsüne sokmak istiyor.
Böyle bir şey Türkiye’nin parçalanmasına yol açacaktır. Onların bu demokratik(!) tuzaklarına ve AKP’nin
sahte açılımlarına kanmamalıdır.
Alevîlik konusunu kaşımak ve ülkemizi karıştırmak üzere ABD ve AB’den para alan birtakım şahıslar
ve kuruluşlar olduğu saptanmıştır. Sünnî kesim içinde de, yabancı devletlerden para alan Ilımlı İslamcılar ve
iktidar yandaşı hocalar vardır.
Kahramanmaraş’taki yüz kızartıcı katliam öyle kendi kendine olmuş bir facia sanılmamalıdır. Birileri
bunu tertipleyip her iki tarafı da kışkırtmışlardır. Maalesef Sivas’taki katliam da derin kışkırtmalar neticesinde
yaşanmıştır. Ve yine Başbağlar köyünde camiden çıktıktan sonra vahşice katledilen zavallı Müslümanları
öldürtenler de aynı hain odaklardır.
Bu memlekette ahlâk ve fazilet çok darbelendiği için her değerin rantı yeniyor. Sünnî kesimde nasıl din
sömürücüleri, mukaddesat rantı yiyen alçaklar varsa, Alevî kesimde de Alevîliği istismar ve istihdam eden
(sömüren, ticaretini yapan) adamlar ve gruplar çıkmaktadır. Bizim çok iyi bildiğimiz bir husus vardır: Gerçek
bir Alevî yüksek bir ahlâka sahip insandır. Eline, diline, beline hakim bir Müslümandır.
Allah’a, Peygambere, Ehl-i Beyt’e olan bağlılık ve sevgimiz bizleri birleştiren temel noktalardır. Bu
memlekette yıllardan beri birtakım Derin güçler Sünnîlerle Alevîleri birbirine düşman etmek ve çatıştırmak
için şeytanî planlar hazırlamaktadır. İsrail’in, Haçlıların, emperyalistlerin, G.Y.’lerin oyunlarına gelmeyelim, en
azından Hacı Bektaşı Veli efendimizin öğütlerini tutsak bu vatanda can ciğer olur, huzur, barış ve güvenlik
içinde birlikte kardeşçe yaşama imkânı doğacaktır.146
Başörtüsünde 'sanal yasak'tan istismar rahatlığına!
‘Tanım tehlikelidir' der, Latince özdeyiş. Doğrudur. Şimdi 'Başörtüsü/türban' tanımlandı. Bu sera
ürünü, hukukça sindirilmesi olanaksız bu yapay tanım, öneriye dönüştü, Yüksek Öğretim Kurumu Yasası'nın
(YÖKY) ek 17. maddesine iliştirildi. Bu öneri de TBMM Anayasa Komisyonu'nca benimsendi. Eğer, bu tanım
yasalaşırsa, ontolojik olarak olmayan yasak, yani 'sanal yasak'; olan, yani 'gerçek yasak' sınıfına
taşınacaktır.
Bu da, gerilemenin ötesine geçen bir gerileme; gerilimi azdıran bir gerilim demektir. Türkiye'de asıl
yasak ve sorun da o zaman yaşanacak. Geliniz, kaş yapayım derken göz çıkarma ustalığının, yağmurdan
kaçarken doluya yakalanmanın bu özrü kabahatinden büyük serüvenini, bir benzetme yaparak, birlikte
irdeleyelim.
I-Benzetme: Bireylerin kanısı suç yaratmaz. 'Sanal suç' cezalandırılmaz. Evrensel kural şudur: Suçu
yasa ile tanımlamak şarttır. Bir eylemin suç olup olmadığını yasa koyucu, dolayısıyla yasalar belirler…
Elbette hukuk dünyasında hiçbir değeri yoktur, bu tür sanal suçların.
II-Başörtüsü/türban yasağı, hukuk açısından tipik bir 'sanal yasak'tır:
A-Yasağın ortak adı: Üniversitede başörtüsü/türban yasağı
1-Bu yasak, ilkin 'düşsel/hayali/imajiner bir yasak'tır: Çünkü, Türk yazılı hukukunda yükseköğrenim
düzeyinde genel nitelikte kapsayıcı bir başörtüsü/türban yasağı bugün yoktur, dün de özel düzenlemeler
dışında hiç olmamıştır… Özetle yasak hukuksal değil, eylemlidir, (ve keyfidir.)
2-Bu eylemli yasak da, kesinkes bir 'kurmaca/kuruntu yasak'tır:
a-Yanlış algılama: Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Danıştay'ın (D) ve Avrupa İnsan Hakları
146

24.01.2008 / Mehmet Şevket Eygi / Milli Gazete

157

Mahkemesi'nin (AİHM) kararları yanlış algılanmakta, uygulamaya yanlış yansıtılmaktadır…
b-Yanlış uygulama: Bir başka küresel kural şudur: Mahkemelerin kararlarının gerekçeleri asla
bağlayıcı değildir. Sadece hüküm fıkraları bağlayıcıdır…
Sonuç: Özetle, Türkiye, yıllardır bir 'sanal yasak' üzerinde tartışmış ve enerjisini boşuna harcamıştır.
B-Hukuksal düzenleme:
1-Anayasal düzenleme: Bu eylemli yasağı, anayasal bir düzenlemeyle aşmak, bana anayasa
kavramıyla bağdaşmaz görünüyor…
2-Yasal düzenleme: Yapılmakta olan düzenlemeye gelince, YÖKY'nin 17. maddesine eklenen tanım
iki açıdan yanlıştır:
a-Özgürlüğü sınırlayıcıdır: Çünkü, başlarını tanıma göre örtmeyenler, üniversiteye giremeyeceklerdir.
b-İptal olasılığı çoktur:..
c-Halkoyuna sunma yanlıştır…
III-Çözüm: Bir yasak bulunmadığına göre, yukarıdaki hukuksal görüşler doğrultusunda üniversiteler
uygulamalarını gözden geçirmelidirler.

Girişim gücü, YÖK'ün elindedir.”147 Yani Sami Selçuk’a göre,

başörtüsü yasağı haksız ve dayanaksız bir uygulamadır.
Üniversitede ateist dikta çağrısı
Sizi bilmem, ama ben ‘laikçi’lerin zevkli, çevik ve açık sözlü olanını seviyorum. Dünya çapında
bir jeolog ve Türkiye çapında bir militarist olan Prof. Dr. Celal Şengör, bunlardan biri. Üniversitelere
başörtüsünün kesinlikle sokulmamasını, aksi takdirde bu kurumların kapatılmasını savunurken lafını
hiç sakınmamıştı… Başörtüsü yasağının altında yatan ‘din düşmanlığı’nın bu şekilde dürüstçe ifade
edilmesi yararlıydı. CHP’liler bu kadar açık sözlü olamadıkları için kırk dereden su getiriyorlardı.
Deniz Baykal en son ‘türbanın kültürümüzde yeri yoktur’ diye yeni bir argüman ortaya atmışlardı…
Prof. Şengör’ün ‘ateist dikta’ çağrısı yapan mektubunda ‘bu konuda ne karşımıza çıkarılacak

hukuk sistemleri, ne de dünyadan gösterilecek örnekler bizi ikna edebilir’ demesi anlamlıydı.
Çünkü dünyada onun inandığı ilkelere uygun bir örnek bulunmamaktaydı.
İnsan onurunu zedeleyecek en acımasız hareket, onu keyfî olarak tanımlamaya kalkışmaktır. Herkes
gibi sorunlarının siyaset ve hukuk yoluyla çözülmesini talep edip bunun mücadelesini verenlerin Avrupalı
İslamologlar tarafından "siyasal İslamcılar" ve bununla ilişkili olarak dinin tesettür vecibesini yerine getiren
hanımların başörtülerinin "siyasal simge" olarak tanımlanması milyonlarca Müslüman'a yapılan hakaretin
daniskasıdır. Müslüman sadece Allah'ın rızasını gözetmek üzere dinî vecibelerini yerine getirmeye çalışır;
hak ve hukuk bilincine sahip olana düşen, herkesi kendi beyanı ve tanımıyla esas almaktır. Kaldı ki, bugünkü
dünyada kimsenin bir başkasına hesap verme, inancı, yaşama tarzı ve görüşleri için özür dileyici bir tavır
içine girme mecburiyeti yoktur… Pekiyi, "siyasal simge" nereden çıktı? Yasağı savunanlar, nasıl bu kadar
rahat ve sorumsuzca dinî hayatını yaşamak isteyenlere bu yaftayı yapıştırabiliyorlardı? İnsanın biraz olsun
hakikate ve kendine saygısı olması lazımdı.
Fakat asıl ateist, deist veya agnostik olmayan laikçilere sormak lazımdı: Bu zümrelere mensup
kadınlar zaman zaman camiye gittiklerinde, mevlit veya dua toplantılarına katıldıklarında, Kur'an
okunduğunda, cenaze namazında bulunduklarında veya hac ve umreye gittiklerinde -tam veya yarım
yamalak- başlarını örtmüyorlar mıydı? Başlarını kutsala ve dinin tesettür emrine saygı duydukları için mi,
yoksa birilerine meydan okumak üzere bir simgeyi açığa çıkarmak için mi örtüyorlardı?...
Türban ve başörtüsü yorumları!
Aradaki farkı CHP lideri Baykal anlatmıştı. Bir, "Anadolu'da kadınlarımızın, bacılarımızın taktığı
yemeni, tülbent, başörtüsü" vardı ve Baykal bu örtünme biçimini milli, masum ve saygıdeğer
bulmaktaydı. Bir de "türban" vardı. Baykal'a göre türban "Emevi, Abbasi, Arap Vahhabi yorumunun
bir dayatmasıydı", hatta bir "yabancı üniforma"ydı!
Yabancı üniforma veya içimizdeki düşman algısı! Baykal'ın sözleriyle coşan milletvekilleri
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dakikalarca ayakta alkışlamıştı. İyi de Sayın Baykal, daha önce "yabancı üniforma" giymiş genç kızı
ve annesini niye bağrına basmıştı?! Yoksa ondan sonra mı türban "yabancı üniforma" olup çıkmıştı?!
Baykal'ın türban için "Bana oy verin, ben çözeyim" diyen eski konuşmalarından uzun alıntılar
yapmayacağım! O sırada yaklaşan mahalli seçimleri gözeterek aşure dağıtmak, türban yasağını
şiddetle savunmak gibi yaklaşımları da hatırlamayacaktır. Ama "yabancı üniforma" suçlaması çok
insafsızdır! Sayın Baykal, daha önce bağrına bastığı kızları nasıl bir töhmet altına soktuğunu, nasıl bir
paranoyayı, cepheleşmeyi körüklediğinin farkında olmalıydı? Öyle bir paranoya ki, evinde dersine
çalışıp dışarıdan açık lise sınavına giren, çoğu yaşını başını almış kadınlar üzerinde bile korkunç bir
baskıydı! Ve tüm laikçi önyargılar ise bu kızların modern bilimleri okumasına karşıydı! Şimdi "en
hakiki mürşit"inizi seçmek zamanıydı: Bilim mi, önyargı mı?!

Mason Kafalı Türkçüler de, Fason Kiralık Kürtçüler de; Siyonizm’in
Figüranlarıydı!
Başörtüsü yasağını destekleyen ve Müslüman Türk halkına en azından bir saygıyı bile
esirgeyenlerin Türkçülüğü ile; Sevr’in uygulanması ve ülkemizin parçalanması için kiralandıkları
AB’nin yerli misyonerliğini yürüten 2.ci Cumhuriyetçi solcuların ve ılımlı İslamcıların Kürtçülüğü,
görünüşte farklı ve ayrı şeyler zannedilse de, gerçekte aynı kapıya çıkmaktadır. Hatta yakinen
biliyoruz ki, birçoğu aynı Mason Localarına bağlıdır.
Karanlık ve kiralık kafalı 100 aydından Gül'e: “DTP'yi ciddiye alın” önerisi
Bir grup akademisyen ve sivil toplum örgütü temsilcisi etiketli, yerli AB misyoneri; Cumhurbaşkanı
Gül'e, 100 kişinin imzasını taşıyan mektup ulaştırmıştı. Mektupta "DTP siyasi aktör olsun" çağrısı
yapılmaktaydı. Güya Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için bir mektup kaleme alan yüz kadar
akademisyen, yazar ve sivil toplum örgütü temsilcilerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Huber Köşkü'nde
ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Prof. Dr.
Mithat Sancar, Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Prof. Dr. Binnaz Toprak, Diyarbakır
Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Kadın Merkezi Başkanı Nebahat Akkoç, İbrahim Bekir, eski Mazlum- Der
Başkanı Yılmaz Ensaroğlu ve Osman Kavala katılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın sorunun çözümünde daha aktif
tavır almasını isteyen sözde aydınlar; DTP'nin kapatılması girişiminin demokrasiyi zedeleyeceğini ve sorunu
içinden çıkılmaz bir hale getireceğini hatırlatmıştı. Mektupta şu ifadeler yer almıştı: "Yargıtay Başsavcılığı,
DTP'nin ülkenin bölünmez bütünlüğü için tehlike oluşturduğu görüşünde. Biz, asıl tehlikenin iki
milyona yakın oy almış ve TBMM'de yasalara uygun şekilde var olan bir siyasi partinin kapatılmasıyla
ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu ülkede kendi kimlikleriyle siyaset yapmak isteyen Kürtler
yaşıyorsa, partileri de olacaktır. Bu demokratik ilkeyi bir an önce kabullenmek, siyasal ortamı
rahatlatacağı gibi değişim sürecine de ivme kazandıracaktır."
Mektupta: Kürt sorununun siyasi taraflarından DTP'nin ciddiye alınması da talep edilmiş ve "Kürt
sorunu hakkında Amerikalılarla, Avrupalılarla konuşulurken konunun doğrudan muhatapları olan
Kürtlerin, DTP milletvekillerinin, belediye başkanlarının görüşlerine başvurmaktan kaçınıldığını
gözlemliyoruz. Bu yok sayma halini haksız, incitici, kaygı verici buluyoruz" uyarısı da yapılmıştı…
Sorunun temelinde; farklılıkları kabul etmeyen, tek tip ve itaatkâr vatandaş isteyen, kendisi gibi düşünmeyeni
affetmeyen bir zihniyet olduğu vurgulanmış, sorunun çözümünün ise, yargı kararlarında değil siyasi
kararlılıkta aranması gerektiği hatırlatılmıştı.
PKK’yı siyasallaştırma gayreti!

PKK’ya yönelik askeri müdahalenin ve silahlı eylemlerin bir an önce sona erdirilmesini
isteyen ve bu amaçla Başbakan Erdoğan'ın ifade ettiği "silahsızlandırma" kavramına önem veren
aydınlar, teröristleri isteklerini silahla değil demokratik yollarla savunabileceklerine ikna için çok
boyutlu projeler hazırlanması önerilerek "PKK'nın silahsızlandırılması için 'itirafçılık' gibi,
kişinin kendini aşağılanmış hissedeceği kavramlarla değil, toplumsal barış ve mutabakat
projesi tasarlamak gerekir" denilerek, AB ve ABD’nin istekleri dayatılmıştı.
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İşte mektuptaki 5 istekleri:
1- Kürt sorununun barışçıl yoldan çözümü için PKK'nın silahsızlandırılmasına yönelik çok
boyutlu ve aşamalı projeler yapılmalıdır.
2- Tek tip ve itaatkâr vatandaş isteyen zihniyetin ürünü bütün yasalar kaldırılmalıdır.
3- Sorunun çözümü yargı kararlarında değil, siyasi kararlılıkta aranmalıdır.
4- Diyalog sürecinin başlaması için taraflar karşılıklı empati kurulmalıdır.
5- DTP kapatılmayıp, çözümde siyasi aktör olarak muhatap alınmalıdır.
Bu sözde aydınların Türban samimiyetsizliği ve Özerk Kürdistan için başörtüsüne sahte
sahiplenmeleri
Gençay Gürsoy (Türk Tabipleri Birliği Başkanı): “Bu metin daha önce toplanan Türkiye Barış

Meclisi'nin çalışmalarından tamamen bağımsız olarak çoğunluğu öğretim üyesi olan yüz kişi tarafından
hazırlanmış bir metindir. Cumhurbaşkanı'na sunduğumuz metnin kaleme alınmasında herhangi bir kişinin
öncülüğü söz konusu değil. İmzacılar daha önceden birbirini tanıyan bilen insanlar. İlk defa böyle bir girişim
de yapılmıyor. Daha önce de benzer girişimler yapılmıştı. Bir arada yaşama koşullarını yaratmayı amaçlayan
bir girişim.” olarak değerlendiriyordu.
Baskın Oran (Akademisyen) ise: Bu metni İstanbul'daki arkadaşlarımız kolektif hazırladılar.
İnternetten belirli imzalara sundular. Eğer AKP özgürlükçü ise türban dışında birçok özgürlük alanı olduğunu
görmesine yönelik bir metin. Tabii ki türban bir insan hakları ve özgürlük sorunu fakat bunun yanı sıra başka
şeyler daha var. Onları gözden kaçırmamasını isteyen bir metin” diyordu. Evet hiç yoruma ve yorulmaya
gerek yok. AB ve Masonik biraderler böyle istiyordu.
Ilımlı İslâmcılar ile liberallerin birbirine düşmesi
Kemiksiz yapı çöküyordu!
• AKP yönetimine yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru, “AKP-liberal koalisyonu
çatladı. Erdoğan, önemli bir liberali azarladı” diye yakınıyordu.
• Taraf gazetesi yöneticisi ve yazarı Ahmet Altan da, “Başbakan, kendini kaybetti mi, eğer öyleyse,
kendisine gelsin” cevabını veriyordu.
• Ardından iktidarı destekleyen Star gazetesi’nin başyazarı Mehmet Altan ise kendini azarlayan
Erdoğan’a yükleniyordu. Omurgasız yapı ile kemiksiz ve kişiliksiz cephenin sonu göründü Yeni Şafak yazarı
Fehmi Koru, AKP’nin kendisine destek veren liberallerle arasındaki koalisyonunun çatladığını yazarak ilginç
bir tartışma başlatıyordu. Tartışmaya, Taraf gazetesindeki yazısıyla katılan Ahmet Altan, “Ortaklığımız, sizin
özgürlükleri genişlettiğiniz kadardır. Siz, bazı özgürlüklere arkanızı döndüğünüzde, bunların sizi
ilgilendirmediğini düşündüğünüzde ortaklığımız biter” diye gözdağı veriyordu.

“Başbakan bizleri kurşun asker mi sanıyor?” tepkisi!
Star gazetesinin başyazarı Mehmet Altan ise tartışmaya, Vatan gazetesine verdiği röportajla
katılıyordu. ’İkinci Cumhuriyet’in isim babası, Amerikancı liberal kesimin en önemli simalarından,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet Altan, “Türkiye’de 12 milyon kişi

günlük 1 dolarla yaşıyor. 600 bin kişi aç yatıyor. Türbandan acil sorunlar var” diye çıkışıyordu...
Hemen cevap birinci ağızdan geliyor, Başbakan Erdoğan, oldukça sinirli konuşuyordu; “Biz
geldiğimizde bu rakam 18 milyondu, 12’ye düştü. Onu niye söylemiyorsun? Milleti aldatmayın, dürüst
olun!” Oysa ki, bu uyarıyı yapan Mehmet Altan, yıllardan beri türbanın serbest bırakılmasını
savunmuş, üstelik şimdi de AKP’nin her icraatını manşetlere çıkaran bir gazetenin başyazarı
oluyordu! Mehmet Altan, Vatan’dan Mine Şenocaklı’nın sorularını şöyle cevaplıyordu.
Seçimlerden sonra hükümetin bize söz verdiği şeyler vardı. İki çok önemli değişim olmasını
bekliyorduk. Bunlardan biri sivil anayasaydı. İkincisi ’2008, AB yılı olacak’ dediler. Hani nerede? Bir
301. Madde bile değişmedi. 9. Uyum Paketi bekliyor...
• Çok uzun zamandan beri tereddütlerim var. Yazılarımda da bunu ima ediyorum.
• Referansının ne kadarının din, ne kadarının hukuk olduğu belli olmayan bir imanın etrafından
dolanmayı ben doğru bulmuyorum. Bana ‘bu eleştiriyi yapamazsınız’ deniyor.
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• Söylersen yandın. Ne olacağız? Asker olacağız. Böyle bir şey olur mu ya! İma edilen o.
Türkiye’de herkes herkesin kendi askeri olmasını istiyor. Kimse kimseye kendi gibi olma hakkını
tanımıyor.
• Herkes herkesi esir almaya çalışan bir ilkellik içinde. Yani kamplara bölünmüş, o kampın
orkestra şefinin arzusunda herkesi kurşun asker yapmaya çalışan garip bir ülke olduk. Bu yüzden
Başbakan’ın çıkışını garipsemiyorum. Ben bunları çok yaşadım...
Çatlak türbanla başlamıştı!
Ölseler biraraya gelmeyecek grupların Masonların talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı
oluşturduğu kişiliksiz ve kemiksiz cephede ayrılık türbanla başlamıştı. Bu konudaki tartışma, ABD
yanlısı Ilımlı İslamcılarla, AB yanlısı liberallerin “milli yapıya” karşı oluşturduğu şer cephesinde
onarılmaz bir gediğin açılmasına neden olacaktı. Vatanseverlere karşı linç kampanyası sürdüren
kalemşörler, mevzilendikleri köşelerden birbirlerine sürekli ateş etmeye başladı. AB ve ABD
muhipliği ekseninde, AKP iktidarı etrafında oluşan kimliksiz ve kemiksiz yapı, türbanla birlikte ’dava
arkadaşları’nı hedef almaya başlamıştı. Yeniçağ, 30 Ocak 2007’de ’Kutsal ittifakta türban çatlağı’
başlıklı haberinde çatlağı gün yüzüne çıkartan şu örnekleri yazmıştı:
• Ergun Babahan (Sabah): Türkiye kaosu andıran bir ortamdan geçiyor. İktidar, MHP ile işbirliğine
giderek bu yasak hükmünü anayasa değişikliğiyle aşmaya çalışıyor.
• Erdal Şafak (Sabah): “Kadın türban takmakla, erkek karşısında ikinci plana düşmektedir... Başörtüsü
takılması Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. ”
• Enis Berberoğlu (Hürriyet): “Devletin başına türban geçirilmez. Yakasına parti rozeti takılmaz.
Türbanlı hákim olmaz. Aksi halde Nazi üniformasına döner.” (Bir TV programı).
• Ertuğrul Özkök (Hürriyet): Şuna kesinlikle inanıyorum. Türban konusunu Anayasa’ya sokmadan,
pratik yoldan çözmek mümkündü. Başbakan bu yolu denemedi bile...
• Hasan Cemal (Hürriyet): Evet, üniversite öğrencilerine türban serbest olmalı. Peki ya sonrası?
• Mehmet Ali Birand (Posta): Toplumun yarıya yakın bölümü, şu sıralarda kaygı içinde. AKP’nin
Üniversitelerde türbanı serbest bıraktırma (Kod adı: Türban operasyonu) girişiminin nereye kadar gideceği
tartışılıyor.
• Mehmet Barlas (Posta): Neticede bugün de sivil ve özgürlükçü bir yeni anayasa yapma çabalarımız,
“türban polemikleri” ne kilitlendi.
• Toktamış Ateş (Bugün): (...) Fakat bugün de, şu kadarını söyleyeyim ki; benim okuduğum kadarıyla,
“başörtüsü”, genç kızlarımız için “vazgeçilmez” bir şey değil.
Hulki Cevizoğlu ise: “Bahçeli'den TSK'ya: "AKP'yi uyarın!" mektubu!” başlıklı yazısında, haklı olarak
AKP’nin istismarcılığını, MHP ve Bahçelinin tutarsızlığını anlatırken, haksız ve dayanaksız bir dayatma olan
Türban yasağının devamından yana olduğunu; halkımızın, İslam ahlakımızın ve insan haklarının bir hiç
yerine koyduğunu da açığa vurmuş bulunuyordu.
“Bilindiği gibi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı
“türban ittifakı” üzerine emekli subay(asker) derneklerinin de tepkisini çekiyordu.
Bu yüzden MHP Genel Merkezi’nin önüne, üzerinde “Tarifsiz Düş Kırıklığımızla” yazılı siyah çelenk
koymak isteyen emekli askerler ve eşleri “canımızı zor kurtardık” diyerek kaçmak zorunda kalıyordu. Devlet
Bahçeli ise, (17.02.2008) Milliyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “MHP, TSK’nın sivil uzantısı değildir”
diyordu!..
Türkiye’nin AB’ye girme çabaları ile bu memleketin değerli vaktini boşa harcamaktaydı.
Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasisi gerçek bir yaşam savaşıyla kazanılmıştı, öyle Batı dünyası
tarafından hediye olarak sunulmamıştı. Türk milleti tarafından dünyaya karşı savaşarak devletimizin
ve ülkemizin bağımsızlık ve bekası sağlanmıştı. Ülkemizin ve demokrasimizin gelişmemesinin
suçunu AB ve ABD’nin gizli güdümündeki masonik yönetimlerin gaflet ve hıyanetinde değil de,
sadece anayasanın maddelerinde ve ordu müdahalelerinde arayanlar barbar Batıya borazanlık
yapmaktaydı.
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Oysa AB’nin ve ABD’nin Türkiye’yi parçalama hedefleri açıktı. PKK ile işbirliği içinde olan
Avrupa ve Amerika’ya halâ kurtarıcı gözüyle bakmak ahmaklıktan da öte alçaklıktı.
İşbirlikçi iktidarlar bir nevi menfaat ortaklığıydı. Mevlâna ile arkadaşları yolda giderken birkaç
köpeğin birbirleriyle oynadıklarını görünce Mevlâna’ya, “Üstat” diyorlar, “Şunların haline bakınız, ne
güzel dostlukları var” Mevlâna’nın o tabloya bakıp ardından, “Aralarına bir kemik atın da siz o zaman
görün” cevabı her şeyi anlatmaktaydı.

Askerimize düşmanlık, düşmana askerlik sayılırdı!
Şanlı ordumuz, kültürel zenginliğimizin bir aynasıdır, farklı etkin kökenlerden ve dinlerden oluşan
vatandaşlarımız arasında bir bağdır. Sivil ve asker arasında ayırım yapmaya çabalayıp gündem oluşturmak
isteyenler şunu bilmeli ki; Türk halkı bu tuzağa düşmeyecek kadar akıllıdır. Bizim askerimiz; bizim evladımız,
bizim babamız, bizim kocamızdır. Bunları birbirinden ayırmaya kalkışmak kahbelik tavrıdır. Yaşadığımız şu
şu huzuru, kazandığımız bu onuru, kahraman şehitlerimiz bize sağlamıştır.
Söyleyin hangi Avrupa ülkesinin askeri, vatan dendiğinde gözü kapalı ölüme gidebilir?
Hangi Avrupa ülkesi gurur duyacağı bir tarihten gelmektedir?
Hangi Avrupa ülkesi böyle genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir?
Hangi Avrupa ülkesi gerek insan varlığı, gerek doğal kaynakları acısından bu kadar zengindir?
Hangi Avrupa ülkesi iki kıtayı daha doğrusu iki dünyayı birbirine bağlayan köprü vaziyetindedir?
Hangi Avrupa ülkesi böyle zengin bir kültüre sahiptir?
Hangi Avrupa ülkesi bu kadar yolsuzluğa hortumlamaya ve hain işbirlikçi iktidarlara rağmen böylesine
dirençli kalabilir?
Hangi Avrupa ülkesinde vatanın önüne Ana koyulabilmiştir?
Ve hangi Avrupa ülkesi, içten ve dıştan bunca tahribata rağmen özündeki inancın ve yüksek ahlakın
sayesinde milli birlik ve dirliğini koruyabilmiştir?
Haddini aşma Altan!
Star Yazarı Mehmet Altan, Türkiye’nin milli hassasiyetlerini dile getirenleri, “Kurşun asker
korosu” olarak vasıflandırmış, Kürtleri azınlık saymış, değişmez ilkeleri yıpratmıştı.
Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü gözardı ederek, ‘hak ve özgürlükler’ kisvesi altında bölücü
taleplere vize isteyen kesimler ülkeyi germeye devam ediyordu. Bu isimlerden biri de, bir grup kadının ortak
bildirisini fırsat bilerek bazı talepleri gündeme taşıyan Star Gazetesi Yazarı Mehmet Altan oluyordu.
Türkiye’nin hassasiyetlerini dile getiren çevreleri “kurşun asker korosu” olarak nitelendiren Mehmet Altan
Kürtleri ve bazı grupları sanki bu ülkenin asli unsuru değilmiş gibi yansıtarak, hukuki düzenleme talep
edilmesine destek veriyordu. Oysa, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda da buna benzer maddeler yürürlükte
bulunuyor ve daha ağır yaptırımlar içeriyordu. Türkiye’deki azınlıklar konusunun Lozan Anlaşması’yla
çözümlendiğini gözardı eden Altan, “Türk Milleti” ifadesinin, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese
söylenildiğini de görmezden geliyordu. “Azınlık vakıflarının üstünde pişkince oturanlar olduğu”
yönündeki değerlendirme de tepki doğuran yaklaşımlardan biri oluyordu. Yahudi Dönmeliğinin gereğini
yapan Mehmet Altan, “Yasakçı zihniyet bize ne zaman, nerede ve nasıl örtüneceğimizi dayatmaktan
vazgeçsin” diyerek, başörtüsü istismarıyla, bölücülüğüne kılıf hazırlıyordu.

Fazıl’ı da Haçlı’dan Say (malı)!
Cumhurbaşkanı, daha doğrusu köşk erkanı tarafından sanatçı diye hatırlanmadığı ve davetiye
çıkarılmadığı için oldukça içerleyen, ama bunu mertçe ve medenice söylemeyip: “Hanımları

türbanlıları başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına taşıyan ve giderek İslamlaşan bir
Türkiye'de yaşamak istemiyorum” anlamındaki şovlarıyla gündeme gelen böylece yetmiş milyon
milletimize ve bir buçuk milyarlık İslam alemine hakaret etmekten çekinmeyen, şom ağızlı Fazıl Say,
eşi türbanlı Cumhurbaşkanından, başbakandan ve eski solcu Kültür Bakanından ikram ve iltifatlar
görünce, muradına ermiş ve yelkenleri indirmiştir. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, böylesi basit ve
bencil kişilikler, şu üç özellikleriyle bilinir.
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Üç “S” şifresi diyebileceğimiz bu özellikler: 1- Seviyesizlik 2- Samimiyetsizlik 3- Bunların doğal
ve sosyal neticesi olan sevgisizlik ve sevimsizliktir.
Çocukluk ediyor!..
Ayhan Demir'in dediği gibi “Özellikle çocuk sahibi olanlar daha iyi bilirler; İsteklerini kabul ettirmek ya
da dikkatleri üzerinde toplamak isteyen çocukların en önemli silahı; yemek yememek, konuşmamak, bir
yerlere gizlenmek, eğer okul çağındaysa, bir daha okula gitmemekle tehdit etmektir. Ebeveynler genellikle bu
tür istek ve tepkileri "çocukluk işte…" diyerek, anlayışla karşılayıp ve çocuğu güzellikle ikna etmeye
çalışıverir. İlgiyi üzerinde toplamayı amaçlayan çocuk da böylelikle amacına ulaşmış gibi sevinir. Fazıl

Say'ın Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta söylediği "ülkeyi terk edeceği" yönündeki
sözleri de aslında bundan pek farklı değildi. Çünkü Fazıl Say bu çıkışı yaparken ne beste yapmasına ne de
piyano

çalmasına

mani

olunduğundan

bahsetmemişti.

Fazıl

Say'ın

tek

derdi

Başbakanlık

ve

Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen davet ve resepsiyonların konuk listesinde kendisine yer verilmemesiydi.
İnsanın içindeki çocuğu öldürmemesi genelde iyi bir şeydir. Ancak mesele bu noktalara vardırılınca
"çocukluk etme evladım!.." demek gerekmişti. Fazıl Say'ın son dönemde yaptığı bu çıkış, büyükleri
tarafından hemen fark edilmiş ve Cumhurbaşkanlığından "davetli listesinde isminin bulunduğu ve
davetiyelerin adresine postalandığı" yönünde bir açıklama gelmişti. Ardından Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay ışık hızıyla bir açıklama yaparak "Fazıl Say, ülkemizin yetiştirdiği genç ve değerli bir
sanatçıdır. Onunla övünüyoruz. Kendisiyle her zaman diyalog içinde olacağız" dedi. Fazıl Say ile yaklaşık bir
buçuk saat süren bir kahvaltı yaptılar. Kahvaltı bitiminde her şey sütliman oluvermişti. Bir başka ifade ile
"yaramaz çocuk" kendini "adamdan saydırmaya" muvaffak olunca sorun da çözülüvermişti.
Böylece Devlet erkânı büyüklüğünü gösterip, Fazıl Say'ın gönlünü almıştı. Ancak devletin her
daim hatırda tutması gereken bir şey daha vardı. Devlet, evdeki huzur ve adaleti korumak istiyorsa,
evlatları arasında ayrım yapmamalıydı. Mesela, hiç düşündünüz mü: Başörtülü bir genç kız, Fazıl
Say'ın bu söylediklerini kaç kez zihninde kurgulamıştı? Başörtülü kaç genç kız, zihninde kurmayı bir
kenara bırakın, istemeye istemeye, bu cümleyi eyleme dönüştürmek zorunda kalmıştır? Acaba Fazıl
Say'a gösterilen ilgi neden inançları gereği başını örten ve bu şekilde eğitim almak isteyenlere
gösterilmemişti? Yoksa Türkiye'de başörtüsüyle eğitim alamadığı için NewYork'a, Viyana'ya,
Saraybosna'ya gitmek zorunda kalanlar bu ülkenin evlatları değiller miydi? Üstelik anne ve babalarını
memleketlerinde bırakıp, yurt dışında eğitim almak zorunda kalan bu genç kızlar; tıp, mimarlık, mühendislik
gibi zor bölümleri dereceyle tamamlayarak mezun oluyorlardı. Fakat ne Fazıl Say'a gösterilen alakayı
görebiliyorlar ne de en temel hakları olan eğitim haklarını alabiliyorlardı.
Önce bunları 'Say'
Nüfus cüzdanındaki resmi başörtülü olduğu için hastaneye bile alınmayıp ölen; başörtülü olduğu için
hakkında bakanlık tarafından soruşturma açılanların ülkesi Türkiye'de Fazıl Say, yine de “bunlar yetmez”
diyordu. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda Fazıl Say, “Bizim Türkiye

rüyalarımız biraz öldü. Tüm bakan eşleri türbanlı. Biz yüzde 30, onlar yüzde 70. Türkiye'den
gidebilirim" diye küstahlaşıyordu. Türkiye'yi terk etme niyetine gerekçe olarak sadece bütün bakan
eşlerinin türbanlı olmasını gösteriyordu. Yani bu manzara hoşuna gitmiyordu. Kendi yaşamından verebildiği
herhangi bir kısıtlama, yasaklama, zorlama örneği yoktu. Oysa bahsettiği ve kendisini de kattığı yüzde 30,
yıllardır yüzde 70'in kıyafetine bile yasak getirmiş bulunuyordu.148
Ortaçağ karanlığına kim gidiyordu?
Faziletten yoksun Fazıl Say başta iki büyük iddia ortaya atmıştı; birincisi Cumhurbaşkanı'nın onu
köşke davet etmediği idi ki, bu hemen adı geçen makamca yanıtlanmıştı. İkincisi ise eğitimden müzik
derslerinin kaldırılması idi ki, bu da ilgili bakan tarafından yalanlanmıştı. Say, konuşurken elbette bu
cevapların anında verileceğini hesaplamıştı. Fakat meselenin bunlardan ibaret olmadığı, bir kültür ve zihniyet
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kavgasının da burada yer aldığı açıktı.
Türkiye'nin bilhassa Tanzimat ile başlayan sürecini takip edenler, ülkede her alanda bir yozlaşmanın
ve çatışmanın yaşanageldiğinin farkındaydı. Batı kültürü bizi içine kabul etmek için aslında İslâm kültürünü
terk etmemiz dayatılırdı. Önce, Say'ın ifadesi ile “bugün Türkiye'de İslâmcı bir iktidarın varlığından” söz
etmek yanlıştı ve yanıltıcıydı. İktidardaki zevatın gömleği çıkarmadan önceki halinin devam ettiğini düşünmek
elbette yanılgıydı. Hakikaten bugün Türkiye'de İslâmcı bir iktidar olsa idi, önce AB politikalarına son verilir,
sonra Amerika ile olan ilişkiler eşitlenir, bir adım sonrasında da D-8 yeniden Türkiye'nin gündemini teşkil
ederdi. Siyasi bakımdan İslâmcı çizgi ile hiçbir bir ilgisi bulunmayan AKP iktidarının kültür bakımından böyle
bir çizginin takipçisi olduğunu ve bu vesile ile Say'ın müziğine etki ettiğini söylemek de yersizdi. Kültür ikiliğini
yaşayan Türkiye'de az buçuk aklı eren herkes bilir ki, kim –maalesef- "Ortaçağ karanlığından" söz ediyorsa,
bu karanlık ile İslâm, yani Türkiye'deki meselesine sahip çıkan Müslümanlar kastedilirdi. Ortaçağ'ın Batı ve
Hıristiyanlık için söz konusunu olduğunu, İslâm'ın her çağda ileri bulunduğunu bu karanlık kafalara anlatmak
ise deveye hendek atlatmak gibi bir şeydi.
Fazıl Say ve gerçekler.. (mide bulandırıyor)
Şimdi ülkenin hiçbir sorunu kalmamış gibi şu Fazıl Say beyefendi hakkında yazmak zorunda
bırakılıyoruz. Nedeni de konunun devlet/millet meselesi haline dönüştürülmesi...
Şimdi bir sanatçı ortaya çıkacak, "ben memleketi terk ediyorum" diyecek. Niye efendim, "İslamcılar
kazandı, bana yer yok."
Açık konuşmak gerekirse, bu gibi zevattan bırakın sanatçı olmayı, gerçek vatansever bile olamaz.
Neden? Birincisi, vatanını ve milletini aşkla, şevkle, imanla seven adam kovsalar bile bu topraklardan kolay
kolay ayrılmaz. Zira bir sanatçı içinde bulunduğu, zengin olduğu, ekmeğini yediği toplumu aşağılayıp onlar
benim gibi değiller, en azından benim istediğim bireylere oy atmıyorlar diye memleketi terk etmeye
kalkıyorsa; zaten halkın kahir çoğunluğunu sevmiyor, onlarla insani, tarihsel, kültürel, tinsel düzlemde hiçbir
şeyi paylaşmıyor demektir.
Bir insan memleketi terk etmez mi, eder. Ne zaman; namusu, canı, malı, seyahat özgürlüğü, inancı,
düşüncesi yakın tehdit altına girdiğinde... Ya da terk etmez, bütün kahramanların yaptığı gibi sonuna kadar
direnir, mücadele eder, inandığı değerleri adam gibi sonuna kadar savunur, hatta varsa davası uğruna canını
bile vermeyi göze alır. Peki, Türkiye’de böyle bir durum mu var, yani Fazıl Say benzeri batılılaşmış, milletle
tenakuz içerisinde olan jakoben, elitist, monist, laisist ve oligarşik sınıfların ortadan kalkması, yok olması
tehlikesi mi var? Elbette ki yok. Sadece başörtülü kızlarımıza eğitim kurumlarının yüzüne kapandığı ve
kelimenin tam anlamıyla zulüm gördükleri için zoraki dış ülkelere okumak için gitmek zorunda kaldığı ya da
ebedi olarak öğretim hayatının gasp edildiği, rektörlerin insan haklarına, tabii ve ilahi hukuk ilkelerine,
hukukun üstünlüğüne aykırı olarak milletin çocuklarına zulmettiği, Milli Eğitim Bakanı'nın pişkin bir tavırla
tesettürlü kıza niye diploma verdiniz diye öğretim camiasına soruşturma açtığı bir siyasal ortam var. O
kadar... Fakirlik, işsizlik, yabancılaşma, cinayet, uyuşturucu ve epidemik ahlaksızlık ortamı ise tabii işin
cabası...
Fakat benim esas takıldığım konu Kültür Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na hemen her yetkilinin, "Aman
Fazılcığım, bizi terk etme, sen gidersen maazallah ülkemizde sanat çöker, hatta milletçe kahroluruz, ne olur
gitme" türünden beyanatları.
Yahu bir kere şu iktidar sahipleri, hem de kendilerine oy veren, sayesinde iktidar oldukları ve dışarıya
gitmek zorunda kalan tesettürlü yavrularımıza "aman ülkeyi terk etmeyin, bu meseleyi biz çözeriz, size
yapılan bu açık zulmü biz ortadan kaldıracağız" diye beyanatta bulundular mı? Hayır. "Niye çözmüyorsunuz"
dediğinizde, "kurumların mutabakatı yok" türünden geçiştirmeler... Peki, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül'ün seçiminde ima ettiğiniz o meşhur kurumların, en azından Genelkurmayın ya da YÖK taifesinin
mutabakatı var mıydı? Demek ki, kurumların mutabakatı olmasa da istediğiniz vakit bir şeyler
yapabiliyorsunuz.
Bu beyefendiler millettin seçiminden ve değerlerinden rahatsızdı. Yani kimse bunlara “ülkede
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sen farklısın” diye kapıları kapatmamıştı. Bunun için “ülkeyi terk etmelisin, sokağa çıkmamalısın!”
diyen olmamıştı. Hatta Say gibilerin savunduğu batılı değerler zaten devletimizin resmi eğitim ve
kültür politikası yapılmıştı.
Şu kadere bakın; biz onun değil, Fazıl Say bizim farklılığımıza dayanamıyor ve ülkeyi terk
edeceğim diyordu. O zaman ne yapalım: İstediğin yere git kardeşim, ne halin varsa gör; varlığından
bu millet ne gördü ki, yokluğundan ne sıkıntı çekecek yani... Bu millet elbette ki dün olduğu gibi,
bugün de kendisiyle bütünleşen dünya çapında hakiki sanatçıları, aydınları, ilim adamlarını, düşünür
ve edebiyatçıları çıkarmaya muktedirdir. Bu milletin sanat ihtiyacı sana bağlıysa, senden daha önemli
bir sanatçı yetiştirmediysek zaten vay halimize. Ben şahsım adına diploma töreninde kovulan, polis
zoru ile okuldan atılan, aşağılanan bir tesettürlü yavrumuzun gözyaşlarını senin ve senin gibilerin
bütün sanatına asla ve kat'a değişmem. İşin gerçeği şudur ki, kendi milletinin tarihsel ve toplumsal
değerlerinden kopuk, halkıyla hiçbir kültürel ve ruhsal iletişimi olmayan, milletin attığı oya saygı
göstermeyen bireylerden zaten aydın olamayacağı gibi gerçek sanatçı da olamazdı. Zira yerel
dinamiklerden hareket etmeyen; kimliği ile ulusal, kişiliği ile evrensel olmayan sanatı ve sanatçıyı
zaten küresel düzeyde hiç kimse ciddiye almazdı.
Mesele bu noktaya gelmişken, Aşık Mahsuni Şerif'in şu dörtlükler hatırlanmıştı:
“Kuşdili döktüler, asırlar boyu
Kendi dillerini bilemediler
Fırat'ta dizginle, tuttular suyu
Bizim gözyaşımız silemediler.
Mahzuni kudurdu, kendi derdinden
Zarar gelmez Anadolu merdinden
Yüz yıl koştuk aydınların ardından
Onlar bir gün bize gelemediler.” uyarıları ve yorumları yerden göğe haklıydı.

Emin Bey’ler Bu Kafayla; Çöl Değil, Bir Köy Bile Aşılamazdı!
O süreçte Hürriyet’in havarilerinden Emin Çölaşan, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle bir okulun
duvarına ilim ve eğitimle ilgili bir hadisi şerif meali asıldığını duyunca kıyametler koparıyordu... “Burası cami
mi, Millilik vasfı taşıyan bir okul mu?” Burası Diyanet İşleri Başkanlığı değil, Devletin bir okulu!.. Dinci
pankartların ne işi olabilir?” (27.04.2006. Hürriyet) şeklinde hırçınlaşıyordu. Bay Çölaşan, “Milli”liğin içinde
Dinin ve manevi değerlerin de bulunduğunu unutuyordu. Diyanet’in de aynı devletin anayasal bir kurumu
olduğunu bilmemezlikten geliyordu. Cami ile okulun, vücut’la ruh gibi ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu hala
görmek istemiyordu. Hz. Peygamberimizin hadis meallerini “Dinci Pankartlar” diye küçümsüyor ve
Danimarkalı Karikatür kışkırtıcılarından daha beter bir duruma düşüyordu.

Bay Emin Çölaşan, eğer;
• “Şuursuz AKP döneminde Ilımlı İslam safsatasıyla, bir yandan Yüce Dinimiz dejenere
edilirken, diğer taraftan okullara Hadis meali asılarak, açıkça din istismarı yapılıyor”

• “AB hayaliyle ülkemizin geleceği karartılırken ve egemenliğimiz Brüksel’e aktarılırken, AKP
dindarlık rolüyle halkımızı avutup aldatıyor.”
Deseydi, kendisine katılır ve arka çıkardık...
Ama hayır, anlaşılıyor ki O’nun tavrı ve gıcıklığı istismara değil, bizzat İslam’a karşıydı. Yüzde
doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede, Din Kültürünün resmen ders olarak okutulduğu bir
mektepte, Hz. Peygamberimizin bir hadisinin Pankart olarak asılmasına bu denli tepki gösterip
tepinen bir adamın sözleri, onun ayarının aynasıydı. Ha, sahi Bay Çölaşan, acaba dindar halkımızın
nazarında AKP’yi mağdur ve mazur göstermek için, bir danışıklı düğüş gereği mi böyle çirkef çıkışlar
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yapmaktaydı? Yoksa, bu talihsiz tavırların, AKP gibi işbirlikçi iktidarların ve Fetullah Gülen gibi din
istismarcılarının işine geleceğini ve halkımızı bunların tuzağına iteceğini anlayamayacak kadar
yaşlanmış mıydı? Danıştay’a yönelik menfur ve melun saldırıda tetikçi olarak kullanılan katilin ve
benzeri kişilerin böylesine azgınlaşmasında ve mağduriyet psikolojisinin intikam canavarlığına
ulaşmasında: “Acaba bizim İslam’a ve türbana yönelik yanlış ve kışkırtıcı yaklaşımlarımızın da
olumsuz bir katkısı var mıdır?” diye, hala bir vicdan muhasebesi ve özeleştiri yapılmayacak mıydı?
Çölaşan’daki Hadis Alerjisi nereden kaynaklanırdı?
CHP Tekirdağ Milletvekili Enis Tülüncü’nün, Tekirdağ Fen Lisesinin fidan töreni için bastırdığı
davetiyelerde Hz. Muhammed’in (sav) ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanları
dikin’ Hadis-i Şerifi’ne karşı takındığı alerjiye değinmiş ve “bunun yerine Konfüçyüs’ün bir sözü
yazılsaydı emin olun CHP tepki göstermezdi” demiştik. Ardından, Hürriyet yazarı Emin Çölaşan da
ayni alerjik reaksiyonun nüksettiğini görüyoruz. “Duvarlar dinci pankartlarla dolu” diyen Çölaşan
bakın neler yazmıştı köşesinde “Bu fotoğraflar gözden uzak okullarda değil, Ankara’nın göbeğindeki
Eryaman’da, Bahar İlköğretim Okulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde
çekildi. Arkadaşımız Olcay Pınar dün bu okula gitti, aynı tablonun devam ettiğini bir kez daha
belgeledi. Burası cami mi? Değil. Burası Diyanet İşleri Başkanlığı mı? Değil. Ya neresi? “Millilik!”
sıfatını çoktaan yitiren Eğitim Bakanlığı’nın bir okulu. Devletin (!) okulu. Duvarlar 23 Nisan’la değil,
dinci pankartlarla dolu... Allah sonumuzu hayır etsin. Amin.”
Laikliğin tanımı mutlaka yapılmalıdır!
Türkiye’de laiklik evrensel özüne uygun bir biçimde hayata geçirilmiyor; daha ziyade “inançlarla
mücadele” ve yer yer de “inançlara müdahale” kıvamında uygulanıyordu. Yani, Resmi Pratik laikliğin
temel felsefesine aykırı bir uygulama içinde seyrediyordu.
Bu Kurulu Düzen refleksinin temelinde gerçekten laiklik duyarlılığı yatıyor olsaydı, böyle
davranmamalıydı. Çünkü, böyle bir tavır her şeyden evvel laikliğe zarar veriyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nde
laikliğin kemikleşmesini isteyen bir kurulu düzenin “inançlarla kavga eden/ediyor görünen” böyle bir yanlış
yoldan gitmemesi gerekiyordu. Buna mukabil “katı laiklik” uygulamasının devamından yana olanlar
kategorisinde -laikliğin evrensel ölçülerde hayata geçirilmesi noktasına yaklaşmak şöyle dursun- çok daha
sert bir çizgiye kayılıyordu! Öyle ki, laiklik konusunda örnek aldığımız Fransa bile sollanıyordu! Mesela,
Fransa’daki üniversitelerde türban yasağı yoktu. Diğer resmi okullardaki türbana ise son dönemde sınırlama
konmuştu...
Son tartışmadan sonra “Laikliğin tanımı değişemez” diye başlık atan yazarları çıkıyordu.
İşbu tavır “dogmatik” laikliğin ta kendisi oluyordu. Ne gariptir ki, bu başlığı atanlar da yıllardır
“değişimci”liğin ve devrimciliğin istismarını yapıyordu. Demek ki, Türkiye’deki laiklik uygulamasında
evrensel ölçülere ulaşılmasından korkuluyordu! Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer “Laiklik, din

ve vicdan hürriyetine indirgenemez” diyordu. İndirgeyen falan yoktu. Sorun olarak vurgulanan
husus, laikliğin temel faktörünün es geçilmesi oluyordu. Sezer’in gözbağcılığı, Türkiye’de laikliğin
doğru algılanmasını ve çok daha güvenirlilik kazanmasını engelleyen bir tavır sergiliyordu. Sezer
nasıl siyasi davranıyorsa maalesef İktidar da laiklik tartışmalarında siyasi davranmaktan öteye
geçemiyordu. AKP iktidarı -Anayasa’yı değiştirebilecek güce ulaştığı halde- Anayasa’nın 24.
maddesindeki laiklik tanımı üzerinde bugüne kadar somut hiçbir adım atmıyordu!?
Bunun adı yazarlık değil, Peygamber düşmanlığıdır
Emin Çölaşan’ın bu ülkenin inananlarını nasıl rahatsız ettiği, nasıl rencide ettiği, hatta Müslümanların
kendi canından daha aziz bildikleri Peygamberimize karşı nasıl bir düşmanlık içine girdiği bu yazısı ile bir
kere daha ortaya çıkmıştı. Bunun adı gazetecilik filan olamazdı. Peygamber Efendimize karşı öyle bir
yaklaşım içinde ki, bunun adını koymak lazımdı. Bu olsa olsa resmen Peygamber düşmanlığıydı. Yoksa;
Peygamberimizin ilim öğrenmek ve güzel ahlak geliştirmekle ilgili hadisi şeriflerinden rahatsız olup, bunu
sütununa alıp Müslüman bir toplumun karşısına öylece çıkmazdı. Ankara’da Eryaman’da Bahar İlköğretim
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Okulu’nda okulun duvarlarında “İslam Güzel Ahlaktır”, “ilim öğrenmek kadın ve erkek bütün

Müslümanlar’a farzdır”, “Güzel ahlak sana küskün olanla barışman, sana kötülük yapanı
bağışlamandır” sözleri yazılıymış da burası camimiymiş, burası Diyanet İşleri Başkanlığı mıymış!?...” diye
kudurmak içindeki inkârı ve rahatsızlığı kusmaktı.
Yoksa Hz. Peygamber’in sözleri Türk okullarında yasaklandı da haberimiz mi olmamıştı? Türkiye’de
öyle insanlar var ki, mezarlıkların kapısında yazılan “Her nefis ölümü tadacaktır” ayetine bile karşı
çıkarlardı. Bir CHP’li Milletvekili Ankara Mamak’taki bir caminin üzerindeki bir tabelada yazılı olan

“İçki bütün kötülüklerin anasıdır” hadisi şerifini oradan kaldırtmaya çalışmıştı ve bunun laikliğe
aykırı olduğu safsatasını ortaya atmıştı. Doğrusu isterseniz, işi Peygamber düşmanlığına kadar
getirebileceklerine hiç ihtimal vermiyorduk ancak, maalesef şimdi yanıldığımızı anlıyoruz. Artık bunu
da yapma cesaretini kendilerinde buluyorlarsa bütün bunlara sebep olan gene biz oluyoruz. O’nun
yazdığı gazeteyi para verip alıyoruz, O’na kendi paramızla reyting yaptırıyoruz! Daha da beteri, inançlı
insanlar, marazlılar kadar dirayetli davranamıyoruz. Dinimize diyanetimize sahip çıkamıyoruz..
Masonlara ve münafıklara karşı: İslam’ın yüksek prensipleri, Atatürk’ün gerçek hedefleri ve Milli
Görüş’ün örnek projeleri etrafında kenetleşemiyoruz!
Belki de şu “Çakallar ve sarı öküzler” masalını bir kere daha anlatıp, bundan kendimize pay
çıkarmamızın artık zamanıdır: Bir ormanda çakallar ve öküzler beraber yaşıyorlarmış. Pek bir sorun yokken,
günün birinde çakallardan bir heyet sarı öküzlere gelip “Bizim sizden şikâyetimiz yok, gül gibi geçinip
gidiyoruz, yalnız içinizdeki şu sarı öküz bize çok yan bakıyor. Onu verin bize, tekrar eskisi gibi
yaşamaya devam edelim” diye kışkırtırlar. Huzur ortamının bozulmaması için öküz verilir, hayat bir müddet
daha devam eder. Sonra çakallar yine gelirler ve “Bizim sizden bir şikâyetimiz yok ama şu köşedeki öküz
bize karşı kuyruğunu çok kötü sallıyor, onu verin hayatımız eskisi gibi devam etsin” diye dayatırlar.
Öküzler mutabakatla “Köşedeki öküz”ü de verirler. Çakalların talepleri tükenmez, öküzlerin öküzlüğü
geçmez. Sonunda bakarlar ki bir avuç kalmışlar.
Bu durumu oturup kritik etmişler ve: “Biz en baştan o sarı öküzü vermeyecektik” diyerek yaptıkları
hatanın farkına varmışlar. Ama artık iş işten geçmiş bulunmaktadır.

Çolaşan gibilerin eski ve yeni yoldaşı ve ekip başı Süleyman Demirel’in son incileri,
mide bulandırıcıydı!
Darbe destekçisi ve savunucusu Süleyman Demirel, “Başörtülüler üniversiteye giremez,
türban özgürlük falan değildir, bu gericiliktir. Orası üniversite, oranın kuralları var. Danıştay,
Anayasa Mahkemesi karar vermiş, ille başı bağlı okumak istiyorsan, başı bağlı olarak
okunabilen yerler var, oraya gidin. Arabistan’da falan öyle yerler vardır, oraya gidin. Orada
okuyun” diyerek, 28 Şubat’taki tavrının arkasında olduğunu göstermişti. Ve yıllar boyu çok ferasetli
geçinen Nurcuları, Süleymancıları ve tarikatçıları nasıl aldatıp kullandığını da ispat etmişti. Şimdi ise
AKP kurmaylarının ve yandaş yazarların “örnek beyefendisi” Süleyman Demiel’di.
Süleyman Demirel, siyaset tarihimizde önemli yeri olan bir isimdir olmuştur. 28 Şubat
dönemine kadar, ‘merkez sağ’ın ve bir ölçüde ‘muhafazakâr’ kesimlerin simgesi konumunda olan
Süleyman Demirel, ‘post modern darbe’ süreciyle birlikte farklı bir ‘misyon’un temsilciliğine transfer
edilmiştir. Geçmişteki bütün misyonunu ve sahte meziyetlerini ve o güne kadar temsilciliğini
yaptığını iddia ettiği muhafazakâr kesimlerin taleplerini reddeden Demirel, yeni dönemle birlikte
kelimenin tam anlamıyla “laikçi kesimler”in safına transfer olmuş ve özgürlüklere direnen ‘derin
Türkiye’nin temsilciliğine soyunmuş birisidir. Mesela ‘Basın Kulübü’ndeki, ‘laiklik’ ve ‘başörtüsü
sorunu’ konusunda tartışmanın en hararetli bölümünde bir ara sayın Demirel’le aramızda küçük bir
polemik geçmişti: Demirel, yine her zamanki gibi buyurgan tavrıyla, “Başörtülüler (türbanlılar)
üniversiteye giremez, türban özgürlük falan değildir, bu gericiliktir” deyince, dayanamadım ve
kendisine şöyle bir soru yönelttim. “Sayın Demirel, galiba siz farkında değilsiniz ama, bu ülkede
başlarını örten binlerce genç kız üniversite kapılarından geri çevriliyor. Bu yüzden, bütün bir
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Türkiye’de derin acılar ve dramlar yaşanıyor, peki bu kızlar ne yapsın?” Demirel hiç tereddütsüz ve
biraz da öfkeli bir üslupla, “Orası üniversite, oranın kuralları var. Danıştay, Anayasa Mahkemesi karar
vermiş. İlle başı bağlı okumak istiyorsan, başı bağlı olarak okunabilen yerler var, oraya git.
Arabistan’da falan öyle yerler vardır, oraya gidin. Orada okuyun” diyerek, 28 Şubat’taki duruşunun
arkasında olduğunu gösterdi.”149 diyen Yeni Şafak yazarları daha sonraları Morrison Süleyman’dan
“demokrasi kahramanı” olarak bahsedeceklerdi.
“Başörtülüler Arabistan’a gitmeli” diyen Bay Demirel, ya masonlar nereye yollanmalıydı?
28 Şubatçı Demirel, yine konuşmuş ve “Başörtülüler Arabistan’a gitsin” buyurmuşlardı. Şimdi
başörtülüler, Süleyman Demirel’e şunu sormalıydı: “Bu vatan babanın memleketi mi ki, sen bizi

Arabistan’a gönderiyorsun... Acaba Türkiye topraklarını Isparta’da bulunan Demireller sülalesi
mi kurtardı işgallerden? Yoksa Ege Bank’ta milletin parasını hortumlayan yeğen Murat Demirel
mi kurtardı bu vatanı? Sayın Demirel ne dersiniz” diye hatırmalıydı... Demirel’in böylesine horladığı
ve Arabistan’a göndermeye çalıştığı insanlar, Onun yalanlarına kanarak maalesef yıllarca oy
toplamışlardı.
Sn. Demirel utanmalıydı!
Yıllar önce Taksim Meydanı’nda, Kazancı Yokuşu’nda 34 kişinin canına kıyılmıştı. 1 Mayıs’tı.
Taksim’de kutlanırdı. Onbinlerce insan toplanmıştı. Sonra oradan buradan ateş açılmış, binlerce
insan üst üste yığılmıştı. O günün başbakanı Demirel ile kitleleri peşinden sürükleyen lideri Ecevit,
darbeyle aşağı alınmışlar, seçimle tekrar başbakan olmuşlardı. Mason Süleyman Cumhurbaşkanı bile
yapılmıştı.
Ama, şöyle bir düşünün: İstanbul’un ortasında, Taksim Meydanı’nda, 34 kişinin öldürüldüğü,
bir olayın, öyle 1800’lerde filan değil, başınızdakilerin hala aramızda bulunduğu bir olayın dahi
aydınlatılmadığı bir ülkede aynı kafalar halâ başörtüsü düşmanlığı yapıyorsa, bu elbette dış odakların
talimatıdır!

Masonların özel dili vardır!
Bu ülkede yıllarca Başkanlık ve Cumhurbaşkanlık yapmış birinin talihsiz ve terbiyesiz başörtüsü
demeci saf dil Müslümanları kızdırmış, ama milli şuur sahiplerini hiç de şaşırtmamıştı.
Demirel; “Başörtülüler Arabistan’a” deyivermişti. Zaten bu anlayışın sahibi yakın bir geçmişte
260 küsur ayetin Kur’an’dan çıkarılmasını da istemişti. Çok daha yakın bir zamanda ise İstanbul’daki
Hahamlar,

İstanbul

müftülüğüne başvurarak “Dini

kitaplardaki Anti semit hükümler ve

yaklaşımlardan olan rahatsızlıklarını” dile getirmişlerdi. Bu iki anlayışın ne denli örtüştüğü ve aynı
şeyleri öngördüğü böylece belirginleşmişti. Yılların mason politikacısının yaklaşımıyla ve aynı
mantıkla ona cevaben söylenmesi gereken şu idi: “Masonlar İsrail’e!” Çünkü yıllar yılı bu topraklara
ırkçı şovenizmi yerleştiren bu anlayış, bu milleti İslam’dan uzaklaştırmak için tepinmişlerdi.
Semitizmin ruhunda ırkçılık vardı, bu yeryüzünde anti ırkçılıkları körüklemişti. Masonların İslam ve
Müslümanlarla bu denli uğraşmaları boşuna ve rastlantısal değildi. Masonluğun ruhu semitikti. Siz
bakmayın

onlara,

mensuplarını

her

dinin

mensuplarından

seçmelerine

ve

onları

tuzağa

düşürmelerine. Üst düzey masonların hiçbirinin İslam ile ilgileri gösterilemezdi. Çünkü onların din
mensubiyetleri yerini Siyonizm’in köleliğine terk etmişti! Masonların Üstadı Selami Işındağ’ın Yirmi
dokuzuncu Derece Ritüelinin Tetkiki’nde Tanrı mefhumunu ele alırken pozivist bir anlayışla Kur’an’ın
ve dolayısıyla Müslümanların Allah anlayışının tam tersi sapık bir inancı ortaya koyarak, şunları
kusuvermişti:
“Masonluğun inandığı mutlak ilim, yani ilmi hakikat veyahut Allah mefhumu, hiçbir tabiatüstü
vasıf taşımaz.” Bir başka cümlesinde ise şöyle zırvalamaktadır: Dinleri kuranlar mutlak ilmi daima
aldatıcı ve mütehavvil bir şekilde kişileştirmeye uğraşmışlardır. Masonluk dininin diğer özelliklerini
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de şöyle anlatır. Evet Masonluk bir dindir ve Semitik bir ruh taşımaktadır. “Vahdet halinde kâinat
masonlukta mukaddes ruhtur. Bütün insanları aydınlatan Allah değil akıl ve muhakemedir.”
Masonların Kur’an’dan ve İslam’dan bu kadar rahatsız olmaları bu yüzdendir. Başörtüsü
İslam’ın ve Kur’an’ın bir emridir, bir özelliğidir. Yani baörtüsü inancın simgesidir. Masonların özellikle
başörtüsüne bu kadar düşman olmaları da şeytani ruhlarını ele vermektedir. Bugün başörtüsüne
savaş açanlar bu ruhun temsilcileridir. Masonların hizmetçisi AKP şimdi, Nüfus cüzdanlarından din
hanesini sildirerek veya konulmasını istemeyerek bir adım daha ileri gitmiştir. Devlet organlarında
başörtülülere getirilen yasaklardan sonra hüviyetlerinde ve ruhlarında İslam yazanları da silmenin
peşindedir!
Peki ruhlarında mason olan ve semitik öz taşıyanlar devletin en üst kurumlarına yerleşirlerken, onları
kimler denetleyecektir? Var mı böyle bir denetim, kurumu ve bir güç? Onlarla uğraşmak bizzat Siyonist
İsrail’e savaş anlamına geldiği için mi bu kadar ürkülmektedir? İşte bu noktada insafla itiraf edelim: Erbakan

Hoca, ne muhteşem ve muhterem bir şahsiyetti… Ama bu millet peygamber sevgisiyle coşup
taşarken, onları yalan yollara yönlendirenlere de dikkat etmek gerekmekteydi. Çünkü Müslümanları ve
İslam’ı dinci, gerici yaftasıyla suçlayanlar aslında kendi ruhlarındaki çirkefi örtme gayretindeydi.
Ey Resül! (sav) Her Şeye Rağmen Sen; Ahmed Peygamber, Rahmet Peygambersin! O gün de, bu
gün de tek ve gerçek Rehbersin! Müminler Senin yolunda huzura ermektedir. Bizim şerefimiz, Hz.
Muhammed’e ümmet olmaktır. Bizim faziletimiz, Müslüman olmaktır. Bizim izzetimiz, İslam’dır. Ve
Aziz Atatürk’ün de tespitiyle: Bizim dinimiz: akla, ahlaka ve ilmi hakikatlere en uygun ve en son ilahi
nizamdır. Din istismarcıları ne kadar alçaksa, bunları bahane edip, İslam’i gelişme ve güzelliklere
sataşanlar da o kadar zavallıdır!...
Kur’an’ın hükümlerine olan gıcıklığını mertçe ortaya koyamayan, Aydınlık’tan Fikret Otyam
gibilerinin, meretçe: ve AKP’nin akrepliği bahanesiyle “LAN TÜRBANINI ALDA GİT!..” diyecek kadar
şımaranları da, bu zavallılığın son aşamasıdır.
Tansel Çölaşan Hanım halkı kışkırtmak için yalan mı uydurmuşlardı?

Başörtüsüne Özgürlük İzmir Platformu Sözcüsü Sıdıka Çetin, Danıştay Başkanvekili Tansel
Çölaşan'ın görevden el çektirilmesi ve Çölaşan hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdi.
Sıdıka Çetin, İzmir Adliye Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, Danıştaya yapılan saldırının hemen
sonrasında Tansel Çölaşan'ın açıklamalarının gerçeklerle bağdaşmadığını ve Çölaşan'ın gerginliği artıran bir
tavır takındığını iddia etmiş ve şunları söylemişti:
''Tansel Çölaşan, Danıştaydaki menfur saldırı esnasında saldırganın “Biz Allah'ın askerleriyiz,

türban yasağının intikamını alıyoruz!” şeklinde bağırdığını ve bu saldırının laik düzene yapılmış bir
saldırı olduğu iddiasında bulunmuşlardı. Ancak, daha sonra bizzat saldırıya uğrayanların ve görgü
tanıklarının ifadelerine bakıldığında bu ifadelerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Tansel Çölaşan,
yüksek yargının bir üyesi olarak halkı kin ve nefrete sürükleyecek bir beyanda bulunmak suretiyle
tarafsızlığını yitirmiş ve bu davranışı kamu vicdanını zedelemiştir.''

Bütün Zulümleri Ancak Milli ve Her Bakımdan Yerli Bir İktidar
Kaldıracaktı
AKP iktidarının sonunda başörtüsü yasağını önemli ölçüde giderivermesi toplumda elbette
bir rahatlama meydana getirmişti. Türbanın serbest bırakılmasıyla “gericiliğin hortlamadığı ve

laikliğin ortadan kalkmadığı” fiilen gösterilmişti. Ama maalesef iktidarın bu adımı; daha derin
tahribatlarını örtmeye ve toplumu avutup gazını indirmeye yönelik bir istismar girişimiydi. Ciddi,
cesaretli ve gerçekten çözüm üretici bir tavır değildi.
Çünkü bu köklü bir devrim ve değişimi gerektirirdi. Siyonizmin güdümündeki barbar Batıya
aşık zihniyetlerin ve yine aynı merkezlere bağımlı hükümetlerin bu zulmü önlemeleri mümkün değildi.
Şimdilik AB’nin ABD ve İsrail’in; AKP eliyle, türbanı bazı okullarda ve kurumlarda serbest bıraktırıp,
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diğer devlet dairelerinde bu hukuksuz yasağı yasal hale getirmeye yönelik destekleri de, bugünkü
haksızlıklardan daha sinsi ve siyasi tehlikeleri içermektedir. Yani gavurların hilesi ve himmetiyle
yapılan pansuman tedbirler, asıl yarayı ve sorunları daha da kötüleştirip kangrenleştireceğinden
dolayı, mevcut huzursuzluklardan kat be kat fazla sıkıntılara yol açacağından endişe edilmektedir.

Artık herkes bunu anlamalı ve ona göre safını belirleyip davranmalıdır ki:
Gizli Dünya Devleti olan Siyonist merkezler, zulüm ve sömürü üzerine kurdukları şeytani
hâkimiyet

ve

hegemonyalarına

karşı,

başörtüsünü

Türkiye’deki

Milli

dirilişin

simgesi

ve

sindirilemeyen bir imgesi görmeleri nedenle, ya yozlaştırılmasını ve kısırlaştırılmasını, veya
yasaklanmasını istemektedir. İşte bu yüzden diyoruz ki, ABD ve İsrail’i karşısına alacak, Mason
Localarını ve rantiyeci sermaye baronlarını ve bunların borazanı medyayı takmayacak cesaret ve
haysiyetten

mahrum

iktidarlardan,

başörtüsü

zulmünü

kaldırılmasını

beklemek,

sadece

hayalperestliktir. Dikkat ettiyseniz, “başörtüsü sorunu” yerine başörtüsü zulmü diyoruz. Çünkü ne
hukuken ne ahlaken ve ne de siyasetten, böyle sorun mevcut değildir.
Amerika’nın Irak’ı işgal etmesi üzerine, ikinci sürgün olarak buradan da çıkarılan Filistinli
Müslümanlara Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri: “Hıristiyan olun, sizi ülkemize kabul edelim!” şeklinde
ahlaksız bir teklif getiriyordu. Recep Bey de Almanya’daki toplantıda “Alman kültürüne entegre

olacaksınız!” diyordu. Tam o sırada Belçika PKK bölge başkanı teröristi serbest bırakıyor, Fehriye
Erdal katiline 1500 üro ceza veriyordu. Erbakan’a yönelik 28 Şubat sürecini alkışlayıp destekleyen
Papa’nın piyonu Fetullah Gülen, o süreçte başörtüsü “İslam’ın aslı değil, teferruatıdır” fetvası
veriyordu. Ama şimdi AKP’ye sahip çıkıyor ve “başörtüsü Kur’an’la sabit farzdır” diyordu. İslam
değişmediğine göre, Siyonist haçlıların Fetullah’ı açıkça ikili oynuyordu.

Başörtüsü yasağı, bizzat Atatürk’ün düşüncelerine, ilkelerine ve eylemlerine ters
düşmektedir:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, başörtüsünün, İslâm’ın emri olduğunu açıklamıştı ve bazı
çevreler bu açıklamaya karşı sert reaksiyonlara başlamıştı. Ama Devletimizin kurucusu, Mustafa Kemal
Atatürk dahi, bu konuda aynen Diyanet Başkanı gibi konuşmaktaydı. Şöyle ki:
“Milletimiz din ve dil gibi iki kuvvetli fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin
kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz… Tarzı telebbüsümüzü ifrata vardıranlar
(Kadınlarımızın giyim kuşamlarını açılıp saçılmak gibi aşırılığa kaydıranlar), kıyâfetlerinde aynen
Avrupa kadınlarını taklit edenler, düşünmelidir ki, her milletin kendine mahsus örf ve ananesi,
kendine mahsus adetleri, kendine mahsus millî hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir
milletin mukallidi (Aşağılık duygusuyla batılıların taklitçisi) olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne
taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki
hüsrandır Yozlaşma ve yıkılmadır).”
“Ya ne olduğu bilinmeyen çok kapalı, çok karanlık şekli hârici gösteren bir (dış) kıyafet,
veyâhut Avrupa’nın en serbest balolarında bile kıyafeti hariciye olarak arz edilmeyecek kadar bir
telebbüs (açık saçık giyim şekli), bunun her ikisi de ŞERİATIN TAVSİYESİ VE DİNİN EMRİ
HARİCİNDEDİR. Bizim dinimiz kadını tefritten de, ifrattan da tenzih eder. O ŞEKİLLER DİNİMİZİN
MUKTEZASI DEĞİLDİR. Muhalifidir. DİNİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ TESETTÜR HEM HAYATA HEM
FAZİLETE UYGUN BULUNMAKTADIR.”
Evet, devletimizin kurucusu, devrimlerin öncü ve yorumcusu böyle söylüyordu. Yani Atatürk edepli ve
medeni bir dış kıyafeti ve başını örtmeyi, hem dinimize hem cumhuriyetimize uygun buluyordu. Ama lâikliği
kelime oyunlarıyla JAKOBENLİK HALİNE GETİRENLER, Atatürk adına kasten yalan yanlış fetvalar verenler,
milletimize hayatı zindan ediyordu. Hatta laikliği din düşmanlığı haline getirenler ve bunu millete dayatmak
isteyenler başörtüsü düşmanlığıyla ortaya çıkıyordu. Oysa, çarşaf, şapka ve benzeri devrimleri yapan
Atatürk, kesinlikle başörtüsüne niye yasak getirmediği, isteseydi bu konuda da kânun çıkartabileceği hiç
düşünülmüyordu. Eğer başörtüsü, yasakçılarının, kanuna saygısı varsa, lâikliği ve devrimleri Atatürk’ün
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gösterdiği açıdan yorumlayarak, onun hatırasına saygısızlık yapmak istemiyorlarsa ve Atatürk’ün Türk
kadınına ve milletimize gösterdiği saygı ve değeri göstermek samimiyetine sahip bulunuyorlarsa,
tarihîmizden ibret alarak bu inatlarından vazgeçmesi gerekiyordu. Çünkü bu ve buna benzer meseleleri
alevlendirerek farkında olmayarak, devlet millet kaynaşmasını dinamitlemek isteyen ajan provokatörlerin
ekmeğine yağ sürülüyordu. Zira mevcut hiçbir kanunda BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI bulunmuyor. Anayasa’nın
28’inci maddesine göre yasaklar ve güvenlik önlemleri ancak kanunla koyulabiliyordu. İçtihatla, yorumla,
kıyasla asla yasak konulamaz. Kuvvetler ayrılığı prensibine dahi aykırı davranılıyordu.
AKP ve yandaşları ise tam bir ayrımcılık sergiliyordu. Hatırlayınız, bir dönem neymiş efendim!
18 yaşına gelmiş olanlar, kanunen reşit sayılırmış, bu nedenle üniversitelerde türban serbest
bırakılacakmış… Ee peki, diyelim okula geç başlayan veya, bir iki yıl sınıfta kalıp lise 2 ve 3. sınıfta
18-19 yaşında olan kızlarımıza da, reşit muamelesi yapılıp başını örtmesine fırsat tanınacak mı? Veya,
erken okula başlamış ve başarılarından dolayı sınıf atlamış olup, 17 yaşında üniversiteye giren bir
kızımız, hala reşit olmadı diye, başı açılacak mı? Bunlar saçmalıktır, sahtekârlıktır ve çok açık bir
ayrımcılıktır.

Başörtüsüne Yasak Süreci Nasıl Başladı?
Üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan yasal düzenleme halen geçerlidir. 1989 yılında Ek.16.
madde ile, “Dinî inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir.” Şeklinde
yasal bir düzenleme getirilmiştir. Bu yasanın iptali için yapılan başvuru sonucu, Anayasa Mahkemesi 1989/112 sayılı karar ile bu yasayı iptal etmiştir. Bu süreçte de yasal olmayan başörtüsü yasağı keyfi tasarruflarla
sürdürüldüğü için, milletin iradesini temsil eden TBMM, 2547 Sayılı kanunun Ek.17. maddesi ile yeni bir
düzenlemeye gitmiştir. “Ek Madde: 17 - Yürürlükteki Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile;
Yükseköğretim Kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir.” Bu kanunun iptali için yapılan başvuruyu
Anayasa Mahkemesi, 9.4.1991 tarihinde 1990/36 E. 1991/8 sayılı kararı ile reddetmiştir. Sonuç olarak Ek
Madde: 17 halen yürürlüktedir. Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile Yükseköğretim Kurumlarında
kılık ve kıyafet serbesttir.

Anayasa Mahkemesi “yasak” koyamazdı!..
Yasakçı zihniyet, illegal uygulamaları hukuki dayanaktan yoksun olunca Anayasa Mahkemesinin bir
kararının gerekçesine göre yasağı uyguladığını ileri sürmektedir. Halbuki Anayasa’nın 153. maddesinde;
“Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal
ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.”
Yasakçıların iddia ettiği gibi, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayıcı nitelikte bir Anayasa Mahkemesi
kararı yoktur. Karar gerekçeleri ise asla kanun değildir. Başbakan Erdoğan’ın, Madrid'de, başörtüsü yasağı
konusunda söylediği “Siyasi simge olsa bile, başörtüsü yasaklanabilir mi?” şeklindeki kışkırtıcı ve topu taca
atıcı sorusu, bir kez daha bu hukuksuzluğun gündeme taşınmasına yetmiştir. Sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve aydınlar, hukuksuz yasağın “yalan” gerekçelerle sürdürülmesinin ahlak dışı olduğunu
belirtmiştir.
Türkiye maalesef bir paradokslar ülkesidir. Bir “yalan yasak” yüzünden on binlerce kız evladını eğitim
hakkından mahrum edecek kadar despotikleşen sözde demokratlar görülmektedir. Beş yıldır güçlü
parlamento desteğine sahip bir iktidar var Türkiye’de. Başbakanın kızları başta olmak üzere pek çok
milletvekilinin eşi ve kızı da başörtüsü mağduru. “Haydi kızlar okula” kampanyaları düzenlenir, ama okumak
isteyen başörtülü kızlar saçlarından sürüklenerek okuldan atılır. Şehit olmuş oğlunun hatırası için gururla
orduevindeki törene giden başörtülü anneler kapı dışarı bırakılır. Anayasa’nın 42. Maddesi’nde ise: “kimse
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz!” maddesine, despotlar asla aldırmamaktadır. Erdoğan;
"Başörtüsü sorununu çözeceğimize inanıyoruz. Medya bir çorap örüyor ama bizim amacımız bu sorunu
çözmek. Avrupa'da ve Amerika'da böyle bir sorun yok, bizim ülkemizde var. Eğitim özgürlüğü alanında bu
sorunu aşmaya çalışacağız… Simgelere yasak getirebilir mi? Sembollerle ilgili yasak var mı? Buradaki dert
başka bunların, farkındayız" diyerek sadece hava atmaktadır ve toplumun gazını almaya çalışmaktadır.
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Avrupa’da yasak var mıydı?
Avrupa'daki

laik

üniversiteler;

üniversitede

okuyan

öğrencileri

“kamu

hizmetinden

faydalananlar” olarak gördüğü için bu çağdışı uygulamayı aklından bile geçirmiyordu. Zaten bir
müddet önce Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkelerdeki okullarda başörtüsünün yasaklanmasını
öneren taslak kararı kesin bir dille reddedilmiş bulunuyordu. Başörtüsü yasağı, Türkiye’nin son 30
yılda enerjisini tüketen kanunsuzlukların başında geliyordu. “Kanunsuz” diyoruz çünkü, egemen
medyanın yıllardır halka yutturmaya çalıştığı en büyük yalancı dolmanın başını çeken iddia, “yasak”
kelimesinde gizleniyor. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde “yasak” olmayan başörtüsü için sadece
Fransa’da: “Acaba ilkokulda yasak mı olmalı, serbest mi bırakılmalı?” diye tartışılıyordu. Türkiye’de
ise medyanın ve bazı laikçi odakların uydurduğu gibi hukuki hiçbir engel söz konusu olmadığı halde,
bir avuç suda fırtına koparılıyordu.

AİHM kararı da yalandı ve bir çarpıtmaydı!
Başörtüsü konusunda alınmış bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı yoktu. AİHM'e
giden herhangi bir “türban” konusu da bulunmuyordu. AİHM'e giden şikayetin içeriği aslında kısaca
şu anlama geliyordu: “Türban yasağı çıktığında ben üniversite 2. sınıfta okumaktayım. Ben türban
yasağı olduğunu bilseydim üniversiteye başlamazdım. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Yasak
benden sonra giren öğrencileri ilgilendirmeli. Ya bana kaybettiğim seneler için tazminat ödenmeli
veya okula dönmem lazım!” İşte AİHM ‘in reddettiği istek bundan ibaretti. Yani başörtüsü konusunda
AIHM'nin herhangi bir kararı yoktu.
Suç yok, ama ceza hazırdı!

Anayasa Madde 38: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir
fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez” diyordu. Madde açık. Ama Kanunsuz bir şekilde başörtülü
öğrenciler okullarına alınmayarak olmayan “suç” yüzünden cezalandırılıyordu…

TCK. Madde 188/6: “Bir kimse, gayrimeşru olarak her türlü eğitim ve öğretim kurumlarına
veya öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurt veya benzeri yerlere veya bunların eklentilerine
girilmesine veya orada kalınmasına kişiler veya eşya üzerinde zor kullanarak veya başkalarını tehdit
ederek engel olursa yukarıdaki fıkrada gösterilen ceza ile cezalandırılır.” (iki yıldan dört yıla kadar
hapis) öngörülüyordu.
Yasayı uygulayın!
Yeni bir yasadan ziyade, zaten mevcut yasalarla serbest olan başörtüsüne adalet getirmek yeterli
olacaktır. Tek yapılacak olan şey, yasaları takmayan ve keyfi uygulamalar yapan, yani suç işleyen
yasakçıları, adalet ve hukukla tanıştırmaktır. Bu yasakçıların yargı önünde hesap vermesini engelleyen,
onlara dolaylı da olsa dokunulmazlık zırhı görevi yapan yasalar vardır ve bu yasaları değiştirmek, yürütmenin
teklifi ile TBMM’nin yetkisi alanındadır. Başörtüsüne özgürlük bugün iktidarıyla muhalefeti ile sivil toplum
kuruluşlarıyla, aydınlarıyla, gazetecileriyle tüm ülke için, yasakçılığa, darbeciliğe, andıçlara, hukuksuzluğa
karşı olmanın turnusol kağıdı haline gelmiş bir samimiyet imtihanıdır. Kamuoyundaki genel kanaat, AKP bu
halkın yarısının oylarıyla geldiği iktidarında, özgürlüğün önündeki engelleri kaldırmadığı takdirde, tarihin çöp
sepetine atılacağını hissettiği için yerel seçimler öncesi yine konuyu diline dolamaktadır” şeklinde
okunmaktadır.
İşte Bazı Yazar ve Sivil Örgütlerin Duyarlı ve Tutarlı Tavırları:
Özgür-Der Genel Başkanı Hülya Şekerci: Başbakan somut adımlar atmalıdır!
Gelinen aşamada kamuoyu hükümetten somut adım beklemektedir. Başbakanın sözlerinin somut bir
karşılığının olması gerektiğine inanıyoruz. Madrid’de sarf edilen sözlerin, daha önce Tevhide Kütük’ün
telefonla aranarak gönlünün alınması ya da “Eve dönüş” yasası konusunda olduğu üzere ülke dışına yapılan
ziyaretlerde gazetecilerle sohbet sırasında sarf edilen ve arkası gelmeyen sözler cümlesinden olmaması
gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki, Kozan İmam hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Kütük’ün maruz kaldığı
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magandalıktan sonra yaşanan TÜBİTAK’taki ödül töreninde Eğitim Bakanının tavrı türünden gelişmeler
iyimser olmayı zorlaştırıyor.
Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Gülden Sönmez: Anayasa’ya madde koymak yanlıştır!
“Hükümet başörtüsü yasağını kaldırma noktasında çok geç kaldı. Başörtüsü yasağının yasal bir
dayanağı yok. Fiili uygulamalarla bu gerçekleştiriliyor. Hükümet bunun çözüm merciidir. Geçen 5 buçuk yılda
bu yasağı kaldırabilirdi. Eğer kaldıramıyorsa bunun nedenini açıklaması gerekiyor. Ara ara başörtüsü
yasağını gündeme getirerek bununla ilgili çözüm arayışı içinde olduğu görünümü veriyor. Ancak geçen
zamana baktığımızda atılan adımları göremiyoruz. Yasağı kaldırmak için Anayasa’ya madde koymak yanlış
bir yaklaşım olacaktır. Bunun yapılması başörtülüleri sınırlandıracaktır. Kamu hizmeti alan da veren de hiçbir
sınırlandırma ve farklı uygulama ile karşılaşmadan her alanda yer alabilmelidir. Başörtülüler üniversiteye
girebilecekken kamuda çalışanlar ile lise ve ilköğrenimdeki öğrenciler Anayasa’da yer alan madde yüzünden
başörtüsü takamayacaklar.”
Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar TURGUT: Erdoğan’ı anlamakta zorlanmaktayız!
Doğrusu biz Başbakan Erdoğan’ı anlamakta zorlanıyoruz. Acaba Başbakan bizlerle oyun mu oynuyor,
yoksa deney mi yapıyor. Tam yumuşak geçişle bir meseleye eğilinecekken adeta problem çıkarmak için bu
lafların söylenmesi bize çok garip geldi.
Bugün Gazetesi Yazarı Gülay Göktürk: Sözüm laikçi çevrelere bir uyarıdır!
Baş örtme hakkını savunmanın solcu olmakla, ilerici ya da sosyal demokrat olmakla çelişmediğini, tam
tersine bunun gereği olduğunu hâlâ içlerine sindiremediler mi? Bu saflaşma çoktan “yasakçılarla
başörtülüler” saflaşması olmaktan çıkarabilir, “yasakçılar ve özgürlükçüler” saflaşması haline gelebilirdi,
gelmeliydi. “Hükümet, geçen 5 buçuk yılda bu yasağı kaldırabilirdi. Yasağı kaldırmak için Anayasa’ya madde
koymak yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kamu hizmeti alan da veren de hiçbir sınırlandırma ve farklı uygulama
ile karşılaşmadan her alanda yer alabilmelidir.”

Erdoğan’ın ucuz kahramanlığı!
İspanya’daki “Başörtüsü siyasi sembol olsa n’olur?” açıklamasına kadar Başbakan Erdoğan,
başörtüsü konusunda herhangi bir söz vermediklerini söylemişti hep. AKP’liler parti programlarına dahi bu
zulmü almadıklarını ısrar vurgulamış, Hatta, geçen yıl, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin “Başörtülülerin oranı
yüzde 1,5’tur” gibi garip sözler sarf etmişti. Bu konuda söz vermediğini iddia eden Başbakan Erdoğan’ı
AKP’nin kendi internet sitesi ele veriyordu:

NTV canlı yayınında: "Başörtüsü bir oy zemini olmamalı, bir özgürlük meselesi olarak görülmeli,
ben asla bir oy zemini olarak görmüyorum, ben 3 Kasım seçimlerinde de açın bütün televizyonlardaki
söyleşilerime bakın, böyle bir vaatle gelmiyorum dedim."

05.10.2002 ÇANKIRI’DA: “Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri iktidara geldiğimizde
kaldıracağız.”

26.10.2002 SAKARYA’DA: “Meslek liselerinde okuyanlar, genel liselere göre mağdur ediliyor. AKP
iktidarında meslek liseleri fırsat eşitliğine kavuşacaktır.”

16.10.2002 ÇORUM’DA: “İmam hatip liseleri ile birlikte meslek liseleri de yok edildi. Oğlum da
imam hatip lisesi mezunu ancak üniversiteyi Türkiye`de okumak istemesine rağmen üniversiteye girişte
uygulanan puanlama sistemi nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremedi. Ben damdan düştüm. Olayı iyi
biliyorum.

14.10.2002 GÜMÜŞHANE VE TRABZON'DA: “Eğitimde yaşanan sıkıntıları devlet, özel sektör,
vakıf ve dernekler el ele vererek çözeceğiz. Eğitim ve öğrenimde temel hak ve özgürlüklere dayalı olarak
ülkemizde toplumsal mutabakatla sorunu gidereceğiz ve çözeceğiz.”
Saadet Partisi’nden başörtüsü yasağına çözüm çağrısı
Saadet 24. Maddeyi önerdi
Genel Başkan Recai Kutan, AKP’nin teklifinin yetersiz, MHP’nin teklifinin ise belirsiz olduğunu
söyleyerek: “Eğer samimi olarak çözüm isteniyorsa, Anayasa’nın, ‘din ve vicdan hürriyeti’
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başlıklı 24. maddesi yeniden düzenlenmelidir. Buraya, ‘Hiç kimse dini inancından veya dini
inancına uygun giyim kuşamından dolayı, anayasa’nın belirlediği haller dışında, anayasa’nın
teminatı altında bulunan bir haktan, hiçbir sebep ve gerekçe ile mahrum edilemez’ hükmü
eklenmelidir” çıkışını yapmıştı. Yıllardır haksız ve zorba bir şekilde uygulanmakta olan başörtüsü
yasağıyla ilgili tartışmaların son günlerde yeniden alevlendiğini belirten Kutan, ancak bu
tartışmalarda gerek iktidar, gerekse muhalefet partilerinin teklif ve yaklaşımlarının sorunu çözmek bir
yana daha de derinleşmesine neden olacak nitelikte olduğunu vurguladı.
Başörtüsü yasağını sadece yükseköğretim hakkıyla sınırlandıran teklifi büyük bir hata olarak
nitelendiren Recai Kutan, “Çünkü tersinden baktığımızda bunun anlamı; yüksek öğrenim dışındaki
bütün alanlarda başörtüsü zulmünü anayasal suç haline getirmek olacaktır. Oysa başörtüsü yasağı
sadece yükseköğrenim alanında değil, başta eğitim ve çalışma hayatı olmak üzere günlük hayatın her
alanında en katı şekilde karşımıza çıkan bir haksız uygulamadır. Bu yüzden AKP’nin teklifini ‘kaş
yaparken, göz çıkarmaktır.” MHP tarafından önerilen 10. madde’ye ilişkin düzenlemede ise “kılık
kıyafet” ibaresinin açık bir şekilde yer almadığını, bunun da belirsizliğe neden olacağını hatırlatmıştı.
Kimse kendisini TBMM’nin üstünde sanmamalıdır
Yargıtay Başkanı’nın bu tartışmalarla ilgili olarak yaptığı son açıklamalarını da eleştiren Recai Kutan,
“Anayasa ve yasa yapma yetkisi, Milli İrade’nin yegâne tecelligahı TBMM’ye aittir. Hiçbir kişi, kurum
ve kuruluş bunun üzerinde değildir. Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri dışında, tüm maddeleri
milletimizin beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınıp değerlendirilmelidir. Bu yüzden herkesi
toplumu gerecek ve sorunları daha da derinleştirecek yaklaşımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.
Hükümetten de böylesi haksız bir uygulamanın sona erdirilmesi konusunda gerekli kararlılık ve
cesareti göstermeyi bekliyoruz” uyarısında bulunmuşlardı.

Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu ise şunları açıklamıştı:
“Gerçekte demokrasiyi, insan haklarını, din ve vicdan özgürlüğünü savunanlar, başörtüsü yasağının
kaldırılmasını isteyenlerdir… Umuyorum Başbakan attığı bu adımdan geri dönmeyecektir. Eğer bu defa da
başörtüsü yasağı kaldırılmazsa, vatandaşlar üzerinde hayal kırıklığı getireceğini herkes bilmelidir” diyerek
başörtü yasağının kaldırılmasına karşı olanların hırslarını ve yasağın devam etmesine ilişkin arzularını
gerçekleri saptırarak beyan ettiklerini hatırlatıp: “Başörtüsünün laiklikle bağlantısını kurarak belli çevrelerin
dikkatini ve tepkisini çekmeye çalışmaktadırlar. Ülkemizde laiklik anlayışı genel olarak amacından
saptırılarak yorumlanmış ve İslam dinine karşı bir kurum biçiminde uygulanmıştır. Laikliğin özünde dine karşı
olmak, dini sembollere karşı olmak da yoktur. Bir dinin değişik sembolleri olabilir. Bu, Hıristiyanlıkta kilisedir,
Müslümanlıkta camidir, Musevilikte havradır”. İnsanların seçtiklerini dinin gereğini yerine getirmekte serbest
olduklarını, bunun uluslararası bütün kurallarla güvence altına alındığını söylemiştir. Laikliği savunuyorum
iddiasında bulunanların tek dayanaklarının, başörtüsü yasağını sürdürmek ve dini vecibelerini yerine getiren
insanları rencide etmek ya da cezalandırıp sindirmek olduğunu dile getiren Başoğlu, söz konusu yanlış
yaklaşımın insan hakları din ve vicdan özgürlüğü ile bağdaştırılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.
“Yasağı savunan bazı kimseler özellikle AİHM’e, görüşlerine dayandırmak istiyorlar. AİHM’in dini konularda
karar vermeye yetkisi yoktur. Sadece önüne gelen olayın yorumunu yapabilir. Ama yapacağı yorumla
herhangi bir dinin temel kurallarını değiştirme hakkına sahip değildir.150
Halâ susacak mısınız?
Sözlerim, türban yasağının yanlış olduğunu yıllardır için için bilen, ama bir türlü açıkça ifade etmeyen;
"laikçi" çevreleriyle, eşleriyle dostlariyle ters düşmeyi göze alamadıklarından, yani "İslamcılar"la ittifak halinde
görünmekten korktuklarından susmayı sürdürenlere bir çağrıdır... Sözde çağdaş kadın örgütleri
mensuplarına, demokrat geçinen sivil toplum kuruluşlarına, "ilerici" aydınlara ve "başı açık" milyonlara sitem
etmek istiyorum. Bakıyoruz, yeniden alevlenen türban tartışmalarında yine malum saflaşma başlamıştır... Bir
yanda başörtülüler ve Ak Parti öbür yanda ise yeminli türban karşıtları, yani bir kısım medya, yüksek yargı
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mensubu, küçük bir grup STK ve CHP yer almaktadır...
Peki toplumun büyük çoğunluğu nerede bulunmaktadır? Bütün anketlerde her yüz kişiden 70-80’ini
oluşturan ve üniversitelerde türban serbestisini savunan koskoca kitlenin tutumunu ortaya koyabilme
kanalları hiç mi kalmamıştır? On milyonlarca insan hiçbir sivil toplum örgütü tarafından temsil edilmiyor mu?
"Yenileşme"den söz edip duran sol nereye saklanmıştır? Baş örtme hakkını savunmanın solcu olmakla,
ilerici ya da sosyal demokrat olmakla çelişmediğini, tam tersine bunun gereği olduğunu hâlâ içlerine
sindiremediler mi? Bu saflaşma çoktan "yasakçılarla başörtülüler" saflaşması olmaktan çıkarabilir,
"yasakçılar ve özgürlükçüler" saflaşması haline gelebilirdi, gelmeliydi.
Bu, türban sorununun çözümü açısından belirleyici öneme sahipti. Ama sadece bu da değildi... Böyle
bir gelişmenin pratik sonuçlarından daha önemli olan şey, solun ideolojik alandaki yaptığı açılımına yapacağı
katkıydı. Çünkü artık açıkça ortada ki, solda bir yenilenme yaşanacaksa eğer, bunun en temel unsurlarından
biri; doğru bir laiklik anlayışı; inanç ve ibadet özgürlüğünün temel bir özgürlük olarak içe sindirilmesi olmak
zorundaydı. Zira, bugün demokrasinin en çetin konusu buydu. Şu anda sadece Türkiye’de değil, bütün
dünyada, demokrasi tartışmalarının en çok tıkandığı; modernizmin en fazla çuvalladığı; Avrupa’daki en
kararlı insan hakları savunucularının "sınıfta kaldığı" sınav bu noktada veriliyordu.
Yıllar yılı "anti demokrasiye demokrasi tanınamaz" klişesiyle durumu idare eden "modernist" tutucular,
hayatın getirip dayattığı hiçbir sorunu çözemez halde bulunuyordu. Batılılar, Avrupa’nın göbeğinde yaşayan
5 milyon Müslümanla ne yapacaklarını, neyi yasaklayacaklarını, neyi serbest bırakacaklarını şaşırmış bir
halde birbirlerine bakıp duruyordu. İşte böyle bir tarihi süreçte, başörtüsü bir kez daha simge haline
geliyordu: Özgürlükçü solla, totaliter sol arasındaki ayırımın simgesi oluyordu... Türkiye’deki sol kanat içinde
din ve inanç özgürlüğüne sahip çıkma yönünde bir değişim yaşanması; topyekûn bir "aydınlanma"
yaşanmasa bile, hiç değilse bir kanadın sol içindeki totaliter çizgiye karşı çıkıp özgürlükçü bir açılım yapması,
solun kendi kaderi açısından son derece olumlu olurdu. Yakın geçmişte, solun bazı kesimlerinden, bazı
büyük sendika ve derneklerden bu yönde bazı açılımlar gördükçe, akıl ve vicdan ehli seviniyordu.
Ama ne yazık ki, bu tutumlar "namusu kurtarmak" için yapılan açıklamalar olmanın ötesine
geçmiyordu. Bu kuruluşlar tutumlarını ısrarla ve yüksek sesle ortaya koyamıyor; bir mücadele alanına
dönüştüremiyor; malum ve mel’un saflaşmayı kırmak ve özgürlükçü olup olmamak noktasında yeni bir
saflaşma başlatmak için hiçbir çaba gösteremiyordu. Şimdi kritik bir aşamadayız. Türban meselesinin Ak
Parti’yle CHP ve devletin bir kesimi arasında bir hesaplaşmaya dönüşmesine seyirci kalırsak, bunun bedelini
demokrasimiz, yani hep birlikte öderiz unutmayın” çıkışları haklıydı.
Bütün Kalelerimiz düşmeden uyanmalı ve tedbir alınmalıdır...
Haçlı seferlerinden beri Batı, Müslüman Türk milletiyle uğraşmıştır. Victorya Çağı İngiliz Başbakanı
Gladiston, “Türklerin kötülüklerine mani olmanın bir tek yolu vardır, o da onların vücutlarını yeryüzünden
kaldırmaktır”, “İnsan neslinden olmaktan utanıyorum, çünkü Türkler de insan neslindendir...” diyecek kadar
küstahlaşmış ve Batının bize bakış açısını yansıtmıştır. O’nun yolundan giden öğrencisi Churchill, işi bir
kerede ve kökünden bitirmek ister; Türk direnişi karşısında zehirli gaz ile toptan imha edilmemizi emreder,
“Bu bir İnsanlık suçudur” diyen başkumandanına ise: “Türkler için kullanabilirsiniz, çünkü onlar insan
neslinden değildir” diyecek kadar gavurlaşır. Yahudi asıllı ünlü Alman yazarı Stefan Ziwaig da İngilizlerden
geri kalmaz: ‘Tarihte kaybedilen bir tek dakikanın bile bin yıl sonra dahi olsa geri döndüğü, ele geçtiği
görülmemiştir” diyerek “Türklerin bir an evvel yok edilmesi gerektiğini” anlatır…
İşte Atatürk, bu yüzden Batı’nın “Her kalkınma hamlemizde, her ileri hareketimizde Türkleri
boğalım, güçlenmesinler, başaramasınlar...” zihniyetinde olduğunu hatırlatır. Batı, bugün de aynı taktik ve
stratejilerle Türkleri Anadolu’da imha etmek amacındadır. Bütün milli dinamiklerimizi yok etmek planını
uygulamaktan geri durmamıştır.
Kuvayi Milliye liderleri, tam da böyle bir durumda şöyle demiştir: “Hürriyet ve Selametimiz
tehlikededir. Milli Kıyam’dan başka yol yoktur. Türk milleti ya bu yolda savaşacak ya da tarihin
huzurunda silinip gidecektir, fakat esir olmayacaktır...” Mustafa Kemal Paşa’nın, “Dakika tehiri mucibi
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idamdır” (yani bir dakika geciktirilmesi bile idamlık suç sayılır) ibaresini taşıyan emirnamelerini yeniden
okumak zamadır. Bütün kalelerimiz düşmeden... (Artık uyanmalıdır.) Çünkü, tarihte kaybedilen bir tek
dakikanın bin yıl sonra dahi olsa geri geldiği görülmemiştir. Ve son pişmanlık faydasızdır…”151
Uyarının yanında çözüm de lazımdı!
İslam’ın naslarında yorumla değişiklik yapmak zor olduğundan bu kez başka bir yol denendi; madem
dini bir literatürle halledemedik, bari hukuki ve siyasi bir literatürle halledelim dendi ve bugünkü trajik
durum ortaya çıktı. Nedir ortadaki durum? Kanunlarda yasak olmamasına rağmen fiili bir durum yaratarak
kendi vatandaşını başörtülü olarak eğitim hakkından mahrum etmek. Dayanak olarak da Anayasa
Mahkemesinin haksız ve dayanaksız bir içtihadı gösteriliyor. Şimdi deniliyor ki başörtüsü yasağının kalkması
için ya Anayasa’nın dibacesindeki 2. maddede bir değişiklik yapmak gerekir, ya da Anayasa Mahkemesi
gerekçeli kararını değiştirmelidir. Hükümet dibacenin ilk üç maddesini değiştirmeyeceğini söylemiş yeni
Anayasa’da. Öyleyse elde sadece Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını değiştirmesi kalıyor. Peki,
bunun imkân ve ihtimali var mı? Cevap yok. Çünkü böyle bir şeyin olması için konuşulan muhtemel
çözümlerden birisinin yasalaşması gerekiyor. Cumhurbaşkanı da bunu onaylayacak. Arkasından CHP
Anayasa Mahkemesine başvuracak ki Anayasa Mahkemesi daha önce açıkladığı gerekçeli kararını da göz
önünde bulundurarak yeni bir şey söylesin.
Cumhurbaşkanı seçim sürecinde CHP’nin 367 meselesini Anayasa Mahkemesi’ne götürdükten sonra
verilen kararla ilişkin açıklanan gerekçeli karardan biliyoruz. 367 ile ilgili daha önceki uygulamaların hatalı da
olsa devam etmesini bize bu konuda bir müracaat olmadı ki diye savunmuştu Anayasa Mahkemesi. Yani,
Türkiye’de bazı işlere Anayasaya aykırı olduğu bilinmesine rağmen geçit mi veriliyor? Acaba Anayasa
Mahkemesi kendisine müracaat edilmeden, yani dava açılmadan, yürürlükteki bir maddenin yanlış veya
eksik uygulanması ile ilgili bir uyarı yapamaz mı? Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve ardından
Danıştay, Başbakan’ın kamuoyuna sunduğu son çare ile ilgili görüşlerini hemen açıkladı. Diyelim ki uyarı
görevlerini yaptılar. Peki, uyarı görevini yapan kurumlara göre bu sorunun çözüm yolu ne? Yani, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin 20 yıldır ülkeyi bunalıma ve çıkmaza götüren,
siyasi partilerin kapatılmasına, demokrasinin kesintiye uğramasına sebep olan bir sorun için bir hukuki bir
çözüm önerileri var mı? Ne deniliyor?
“Siyasi partiler; mevzuatın veya yasal ve anayasal yapının değiştirilmesi konusunda girişimde
bulunurken önerilen kuralların ve buna ulaşmadaki faaliyetlerin her bakımdan yasal ve demokratik
olmasına dikkat etmelidir. Önerilecek değişikliğin kendisi temel demokratik prensiplerle anayasada
belirtilen insan hakları ile Atatürk Milliyetçiliği ile laik ve sosyal hukuk devleti ile bağdaşmalıdır.
Demokrasinin bir veya birçok kuralına uymayan veya cumhuriyetin temel ilkelerinden olan laik ve
üniter yapıyı, demokrasiyi yok etmeyi amaçlayan ve de demokrasinin tanıdığı hak ve özgürlükleri
yasa dışı yorumlarla tarif ederek oluşturulan siyasi projeleri öne süremeyecekleri, bu nitelikteki
beyan ve eylemlerin gerek iç hukuk gerekse de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi korumasından
yararlanamayacağı gözetilmelidir.”
Bu bir uyarı ise uyarı kendi içinde bir çözüme de işaret ediyor mu yoksa düğüm edip bırakıyor mu?
Anayasa Mahkemesi gibi Sayın Savcı da açıkça benim işim çözüm üretmek değil yasa ile bana verilmiş
görevi yapmak diyebilir. Acaba bir hukuk adamı olarak bu meselenin çözümü için bir makale yazamaz mı?
Yani hem uyarılarının dikkate alındığı hem ülkenin kansere dönüşen bir hastalığına çare olacak hukuki bir
çözüm gösterilemez mi? Bu sorunun çaresi sadece yürürlükteki uygulama mı yani? Aynı şekilde meseleye
hukuk ilmi açısından bakarken toplumun muhtelif kesimlerinde var olduğu söylenen muhtemel çatışmaları,
ayrışmaları önleyici; devletin, sistemin zarar görmesine fırsat vermeyen ancak milletin de meselesini hal
yoluna koyan bir çözümü makale, konferans vs. yolu ile gösteremez mi Anayasa Mahkemesi? Yıllardır birçok
hukukçu Anayasa Mahkemesi’ne açılan iptal davasında ve gerekçede üniversitelerde yürürlükteki kanunlara
aykırı olmamak üzere yüksek öğrenim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir, maddesinin zaten bir kısıtlama
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getirmediğini, şu andaki uygulamanın gayrikanunî olduğunu söylüyor. Peki, doğrusu ne? Anayasa
Mahkemesi gerekçeli karar orada, isteyen istediği gibi anlasın, uygulasın, benim son sözüm bu mu, diyor.
Yoksa 367’de olduğu gibi yeni bir fiili durumun ortaya çıkmasını ve önüne getirilmesini mi bekliyor?152
Başbakanın boşboğazlığını şöyle tenkit edenler de vardı:
“Başbakan türban’la başörtüsü arasındaki farkı yerinde incelemek için Meydan Larousse’a bakarak
türbanın ne özellikte bir başlık olduğu hakkında bilgi vermeye çalışmaktaydı. Bir yandan ekranda bu
görüntüleri izlerken bir yandan da “hey gidi hey” diyorum, nereden nereye gelmişiz meğerse. Eskiden hak
arama yerleri meydanlardı şimdi ortalık tamtakır başörtüsü mücadelesi meydanlardan Meydan Larousse’lara
taşınmıştı. Meydanlar yürümekle aşınmadığı gibi, Meydan Larousse’lar da okunmakla eskimez elbette. Fakat
yine de anlamadığım bir şey var, neden Kur’an, hadis, fıkıh, kelam hatta İncil ve Tevrat dururken Meydan
Larousse’dan insaf bekliyoruz ki? Nur suresi ve Ahzap suresi, bunca yıllık gelenek, Diyanet fetvası yeterli
olmuyor mu insanların örtünmeleri ile inançları arasında haklı bir ilgi bağı kurmaya. Eğer ortada hala bu
konunun iyi anlatılmadığı ve anlaşılmadığı şeklinde iyimser kanaatler varsa fena halde yanıldıklarını
rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü işin geldiği noktaya bakılırsa başörtüsü takmanın dinsel gerekçesi bilindiği
halde bilmezlikten gelinmektedir.

Başörtüsünün simge’ye indirgenmesi böyle bir bakış açısının yansımasıdır. Hangi dini
simgelerinden ayrı düşünebilirsiniz ki?
Semavi ya da beşeri bütün dinler simgesel soyut ve somut anlatımlarla örülmüşlerdir. Sözgelimi
Musevilikte kipa, yedi kollu şamdan, altı köşeli yıldız, Hıristiyanlıkta haç, Budizm’de lotus çiçeği, hinduizmde
yedi temel enerji merkezi olan çakralar gibi daha birçok dinde giyim kuşam, eşya ya da tavır o dinin simgesel
ruhuna işaret eder. İslam dininde simge olan şey aynı zamanda var olan bir itikadın en özlü anlatımı olduğu
gibi derinlemesine bir boyuta da sahiptir. Örneğin, ezan, namaz, kurban, hac birer simge olduğu kadar
hayatın çok yönlü renklerini içlerinde barındıran geniş anlam dünyalarını haiz ibadetlerdir de. Başörtüsünün
simgesel tarafı onun bedenin açık olan bir tarafını kapamaktan çok daha ileri düzeyde bir anlama taaaluk
etmesi ile ilgilidir ki bu metafizik yön çoğunlukla göz ardı edilmektedir.153

Sorunların kaynağı tarifsiz laiklik anlayışıydı!
Rejimle ilgili ortaya çıkan/çıkartılan sorunların kaynağını tarifi yapılmamış ve bazı kesimlerin dayatma
haline getirdiği laiklik anlayışı oluşturuyor dersem yanlış mı söylemiş olurum? Bu, tarifi yapılmamış ve bazı
çevrelerin kendi düşünce ve ideolojilerine göre yorumlayıp tüm topluma dayattıkları laiklik anlayışı öyle
görülüyor ki, bu ülkede insanların inançlarını bile yaşamalarını engelleyici bir mahiyet kazanmıştır. Öylesine
ileri gidilmiştir ki, sun'i olarak oluşturulmuş bir başörtüsü sorununun giderilmesi söz konusu olduğunda bazı
çevreler hemen ayağa kalkıyor, başörtüsünün laikliğe aykırı olduğu, dolayısıyla başörtüsü yasağının
kaldırılmasının rejimi tehlikeye sokacağı(!) gibi birtakım iddiaları sıralanıyordu. Bir memlekette eğer laiklik
olarak nitelendirilen bir kavram benim inancımı yaşamama engel teşkil ediyor, inancın sınırlandırılması için
bir gerekçe haline geliyorsa inanan bir kişi olarak böyle bir laikliği reddetme hakkım olamaz mı? Böyle bir
hakkım olamazsa o ülkedeki rejime demokrasi denebilir mi? Aslında bu ülkede laikliğe böylesine bir anlam
yükleyen kesimlerin derdi de zaten eksiksiz demokrasi değil. Onlar için laiklik demokrasiden önce geliyor.
Hatta bazı vazgeçilemez insan hakları bile laiklikten önde geliyor. Bu ne biçim bir kavramdır ki, insan
haklarının askıya alınabilmesine bir zemin ve gerekçe oluşturabiliyordu? Bunun da ötesinde bazılarının
darbe çığırtkanlığı yapmalarına, hatta zaman zaman da darbelerin gerekçesi olabiliyor? Hangi düşünce,
ideoloji ve inanca mensup olursa olsun düşünen herkese soruyorum; böyle bir laiklik anlayışında bir terslik,
bir zamana uyumsuzluk, bir çağdışılık yok muydu? Dünyanın hiçbir yerinde insanların kılık kıyafetleri sorun
olmazken, bizde nasıl oluyor da sorun haline geliyor, hatta rejimi tehdit eden bir unsur gibi takdim
edilebiliyordu? Bu ülkede darbeler şimdiye kadar başörtüsü ile mi yapılıyordu? Rejime müdahale ederek
sistemi değiştirenler başörtülüler mi oluyordu?
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Başörtüsünün serbest bırakılması ileride bir çatışmaya sebep olurmuş? Niçin çatışmaya sebep olsun?
Aslında insanların düşünce ve inançlarını ifade edemeyişleri çatışma sebebidir. Varsayımlara dayanarak bir
yasağın devam etmesi nasıl savunulabilir? Adalet, toplumu oluşturan tüm fertlerin haklarını korumak
durumunda değil midir? Başı açık dolaşmak nasıl bir hak ise bir sınırlandırma düşünülmüyorsa düşünülmemesi de gerekir- başını örtenlere yasak getirilmesi en hafif ifadesi ile bir hakkın engellenmesi değil
midir?
Olayı ideolojik bir ortama çekip insanların mağduriyetinden bazı çevrelerin zevk alır bir tavır
sergilemelerini nitelendirecek kelime bulmakta zorluk çekiyorum. Ancak, başörtüsü yasağının kaldırılması
hiçbir zaman laikliğin ihlali ve rejimi tehlikeye sokan bir gelişme olmayacaktır. Şimdiye kadar da olmamıştır.
Ortada sadece bazı çevrelerin vehimleri, uydurulmuş korkuları ve göz zevklerinin ihlali(!) gibi sebepler vardır.
İyi de bazılarının göz zevkini okşamak adına herkesin yarı çıplak dolaşması mı gerekiyor?
Demek istediğim o ki, toplum halinde yaşamanın ilk şartı farklılıklara saygıdan, en azından tahammül
olgunluğundan geçiyordu. “Benim gibi olacaksın!” dayatması demokrasi ile bağdaşmayacağı gibi,
insanlıkla da bağdaşmıyordu. Çünkü, insan olmak demek farklı olmak demektir. Herkesi aynı kalıba
sokmaya çalışan rejimler gümbür gümbür yıkılıp gidiyordu. Bu gerçeği hala bu ükenin bazı insanları neden
görmek istemiyordu? Neden sevgi ile birlikte yaşamak varken etrafa öfke ve kin tohumları serpiliyordu?..
Niçin sen-ben ayrımı körükleniyordu? Neden bazıları olmamış birtakım olayları olacak gibi takdim ederek
kendi yanlış düşüncelerini savunmaya çalışıyordu? Olmamış bir olay üzerine hüküm yürütmek, insanları
yargılayıp mahkûm etmek hangi hukukta yazıyordu?

Başörtüsü Temel İnsan Hakkıdır
Ülke bütünlüğümüzün korunması, milli birlik ve dirliğimize sahip çıkılması konusundaki sağlam
duruşunu ve vatanperverlik duygusunu takdir ettiğimiz Devlet Bahçeli’nin türban konusundaki
tutarsız tavrı kafaları karıştırmıştı ve bir duyarsızlık olarak algılanmıştı. MHP liderinin: “Türban

sadece üniversitelerde serbest bırakılmalıdır” açıklaması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Acaba Sn.
Bahçeli; “Liselerde, devlet dairelerinde, hastanelerde, askeri mahallerde bu haksız ve dayanaksız
yasak uygulansın” demeye mi çalışmıştı, yoksa bu haksız ve dayanaksız yasağın merhale merhale ve
bir süreç içerisinde kaldırılmasını mı hatırlatmıştı?
Bu bir temel insan hakkı ve Dinimizin bir kuralı ise, “19-24 yaş arası serbest bırakılsın, 18 yaş

ve altına, 24 yaş ve yukarısına resmi kurumlardaki yasak aynen kalsın” demek tutarsız bir
yaklaşımdı. Acaba kimlerden korkulmakta ve kimlere yaranmaya uğraşılmaktaydı? Bazıları da bu
talihsiz tavırlarıyla, malum mahfillere: “İslam’ın simgesi olan başörtüsü tehlikesinin asıl engeli

biziz, kıymetimizi biliniz!” mesajı mı vermeye çalışmaktaydı? Oysa “Türban Nazilerin faşist
gömleği ve Gamalı Haç işareti gibi bir simgedir” (12.10.2010-Hürriyet) diye zırvalayıp kinini kusan
Özdemir İnce ile milliyetçi şahsiyetler arasında herhalde bir fark bulunmalıydı.
Başörtüsünün siyasi ve sosyal istismarına ve bazılarının ülkemize ve devletimize yönelik
hıyanetlerini, gizli ve kirli melanetlerini türban taraftarlığıyla saklamaya çalışmasına elbette karşı
çıkılmalı ve bunlar topluma tanıtılmalıydı. Ancak, temel bir insan hakkı olan ve doğuştan kazanılmış
tabii haklardan sayılan ve hiçbir yasa ile sınırlandırılamayan bir inanç özgürlüğünün gereğini,

“üniversitede yaparsın, ama lisede, hastanede, devlet dairesinde başını kapatamazsın” demek,
hangi vicdanla, hangi hukukla, hangi milli duyarlılıkla bağdaşırdı? Yoksa bu yaklaşımların sahipleri
AKP’ye halk nezdinde mazeret kazandırdığının ve işini kolaylaştırdığının farkına varamıyorlar mıydı?
Umarız ki bu sözleri, “AKP’nin türban istismarıyla toplumu germeye ve bazı kurumları ürkütmeye ve
bu yolla siyasi rant devşirmeye” yönelik tavrına bir tepki makamında ve eleştiri maksadıyla
kullanmıştır. Ve tabi bazı yazar-yorumcu takımı ise, başörtüsüne derin bir hınçla saldırmaktadır.
Onlara sözümüz: “Öfke geçici bir cinnet halidir ve sonu mutlaka nedamet ve hüsrandır.”

“Kamusal alan” açmazı ve marazlıların başörtüsüne itirazları!
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Başörtüsü karşıtlığı altında İttihad ve Terakki'den beri şahsi çıkarları için devlet kadroları üzerinde
tahakküm oluşturup çeteleşme yönüne giden bir takım zevatın; kendilerini devletin efendisi olarak, halkı
da iradesine değer verilmeyi gerektirmeyen güdülmeye layık köleleri olarak görme zihniyeti
yatmaktadır. Bütün mücadeleleri, kendilerini halkın üzerine çıkarıp her yönden onlara tahakküm etme
imkânları sunan statükonun devam ettirilmesi amaçlıdır. Oysa "Kamusal (common) olan” bir şey
doğrudan devlete değil, halkın geneline ait olandır. Kamuoyundan (common sense) anlaşılan şey devletin
resmi görüşü değil, halkın sağduyulu olarak sahip olduğu genel kanaattir. Küreselleşen dünyada kamusal
alan özellikle sivil toplum alanıdır. Dini, inanç ve değerleri kamusal alanın dışına atma iddiası, bilimsel ve
sosyolojik hiçbir temeli olmayan boş iddialardır. İnanç, din, tarih ve kültürle bağlantılı ideal ve değerler
bireysel boyuta sahip olduğu kadar aynı zamanda sosyolojik boyutları vardır. Örneğin namaz, oruç, kurban,
zekât gibi ibadetlerin ferdi boyutları yanında sosyolojik boyutları olduğu da muhakkaktır. Bu nedenle
başörtüsüne karşı yapılan itirazlar laikliği korumaktan çok, devletin kamusal alanı doğrudan kendi alanı gibi
görmesinden kaynaklanır. Toplumda yaşayan bir şahsın kimliği, sadece özele değil kamusal alana da ait
bulunmaktadır. Sivilleşme ve demokratikleşme iddiasında olan bir toplumda herkesin kendi kültür
dünyasında yaşamasının meşru olması kadar, o kimsenin medeni hukuk zemininde başkalarının hak ve
özgürlüklerini de gözeterek kendi hayat tarzını bir kültür dünyasına dönüştürmek istemesi olağandır.

Başörtüsü ve türban etrafındaki tartışmalar, kamusal alanın kime ait olup olmadığı
konusundaki mücadelenin odak noktasını oluşturmaktadır. Bütün sivil alanları devlete ait kılmak
isteyen laikçi jakoben zihniyetin Müslüman kadınların başörtüsüne tahammülsüzlüğü, ona
zihniyetine göre şekil vermek istemesi veya onu rahip kılığıyla özdeşleştirerek örtünmenin sanki
İslâm'ın bir emri / şiarı olmayıp Hıristiyanlıktan İslâm dünyasına intikal edip devşirilen yabancı bir
unsur gibi gösterme gayretlerinin altında bu mücadele yatmaktadır. Ne yazık ki söz konusu
tartışmalarda, doğruluğu Kur'an ve Sünnetle, Hz. Peygamber, Sahabe ve Tabiun döneminden
günümüze kadar uzanan kesintisiz bir geleneğin şahitliği ile sabit olan konu, demokratikleşmenin
karşısında yer alarak statükonun yanında taraf tutan bir takım ilahiyatçı sıfatını taşıyan zevatın indi ve
keyfi yorumlarıyla sulandırılıp değersizleştirilmeye çalışılmaktadır."

O süreçte: “Başörtülü kadınlar yönetime giremese de en azından "kocaları" yönetime
girebiliyor” diye hırçınlaşan CHP’nin de, ordu içindeki bazı beylerin de bu gerçeği artık içine
sindirebilmesi lazımdır. CHP’nin, Çankaya'da verilen resepsiyona katılmaması, generallerin
"alternatif" bir resepsiyon yapması, böylece "kamusal alanda" başı örtülü bir kadının elini
sıkmaktan kurtulmaya çalışmaları, en azından ayıptır ve ülkemiz için kayıptır. Halkının
çoğunluğunun hayat tarzını reddeden ordu nasıl "milli ordu" olacak, halkının yarısını
kamusal alanda görmek istemediğini açıklayan CHP o halktan nasıl oy alacak da iktidara
taşınacaktır?
Diyanet’in, 1980 ve 1993 tarihli fetvaları, “başörtüsü İslam’ın emri” doğrultusundaydı
Referandum öncesi başörtüsü sorununu çözmek için harekete geçtiğini açıklayan CHP’nin, konuyu'
Din adamlarına' sormaya hazırlandığı basına yansımıştı. Bugüne kadar başörtüsüne ve inanç hürriyetine
karşı ters bir tavır sergileyen CHP'nin yeni girişimi hiç de samimi bulunmamıştı. Konuyu hukukçuların yanı
sıra din adamlarına soracak olan CHP'ye Diyanet'in başörtüsü konusunda verdiği iki fetva hatırlatılmıştı. Din
İşleri Yüksek Kurulu, 1980 ve 1993 yıllarında, kadın kıyafeti ve tesettür konusunda verdiği fetvalarda;
kadınların başını örtmesi Kur'an-ı Kerim'in açık ve tartışmasız emri olduğunu belirterek, kararın kaynağını
ise, kitap, sünnet ve İslam âlimlerinin ittifakına dayandırmıştı.
Yıl 1980: “Türban, İslam dininin bir hükmü” kararı çıkmıştı!
16 kişilik uzman heyetten oluşan Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, tesettür konusundaki
ilk kararını 30.12.1980 tarihinde almıştı. Millî Eğitim Bakanlığı'nın İmam Hatip Liselerinde okuyan kız
öğrencilerin kıyafetlerinin nasıl olacağına karar vermek için görüş sorması üzerine Kurul, cevabi
yazısında Müslüman kadının Kur'an-ı Kerim, hadis ve âlimlerin görüşleri doğrultusunda başlarını
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örtmesinin dini bir vecibe olduğu vurgulanmıştı. "Müslüman hanımların başlarını kapatmaları,

vücutlarının el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlenme caiz olan
yabancı erkekler yanında açık bulundurmamaları, bazı çevrelerce sanıldığı gibi belli zümrenin
sonradan ortaya çıkardığı bir adet veya işaret değil, İslâm Dini'nin bir hükmüdür" denilen 1980

tarihli kararda, Atatürk'ün tesettüre ilişkin şu sözlerine atıflar yapılmıştı.
"Eğer kadınlarımız Şer'in tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle, faziletin icabettiği
tavru hareketle içimizde bulunur, milletin ilim sanat, ictimaiyyat hareketlerine iştirak
ederse bu hali, emin olunuz, milletin en mutaassıbı dahi men'-i nefs edemez".
Kurul, Atatürk'ün Müslüman Türk kadınının kıyafeti konusunda benimsediği bu fikirlerine aykırı bir
sözüne rastlanmadığı da hatırlatılmıştı. Kurul, "Atatürk'ü ve ilkelerini, -çoğu zaman yapıldığı gibi- dinimizin
kadın kıyafetiyle ilgili hükümlerine karşı göstermek, memleketimiz yararlarının gözetilmesi ve Atatürk
ilkelerinin benimsenmesi açısından son derece sakıncalı bir tutumdur. Müslüman Türk vatandaşı, ‘ya Allah'ın
emri, ya Atatürk ilkeleri’ şeklinde son derece vahim bir tercihle karşı karşıya bırakılmamalıdır" uyarısını
ortaya koymaktaydı.
Diyanet Yüksek Kurulu, dolayısıyla kadınların başlarını kapatmalarında ve dinin emrettiği şekilde
örtünmelerinde; kamu düzenine, genel ahlaka ve kanunlara aykırı bir durum olmadığının da açık olduğunu
belirterek, İmam Hatip Lisesi ve Kur’an kurslarında başörtüsünün önüne geçilmesinin uygun olmayacağını da
karara bağlamıştı.
Yıl 1993: “Baş örtmek İslam'ın kesin emri” fetvası yayınlamıştı!
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ikinci kararı başörtüsü yasağının hızla yayıldığı 1990'lı yıllarda alınmıştı.
Kurul bu konuda görüş isteyen taleplerin artması üzerine 3.2.1993 tarihli kararında, bir kez daha Müslüman
kadınların başını örtmesinin kitap, sünnet ve İslâm âlimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emri olduğunu
açıklamıştı.
Ayrıca Kurul tesettür konusundaki ayet, hadis ve İslam âlemlerinin görüşlerini tek tek sıraladıktan
sonra, Nur Suresi'nin 31. ayetinde kadınların başlarını örtmelerine ilişkin ayetin mealini ortaya koymaktaydı.

Kurul, dini dayanakları, kaynaklarıyla aktardıktan sonra şu karara varmıştı:
• Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları,
• Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen
evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir
elbise (örtü) ile örtünmüş olmaları,
• Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde
yakalarının üzerine salmaları, Dinimizin; Kitap, Sünnet ve İslâm âlimlerinin ittifakı ile sabit
olan kesin emridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecibedir.

"Liberal demokratik rejim ilkeleri açısı"ndan da bu durum bir sorun teşkil
etmemektedir:
1) "Etnik, dinsel ya da kültürel azınlıkların temel hak ve özgürlüklerinin çoğunluk (toplum) baskısına
karşı korunması". Cevap: Toplumun yüzde 75'i örtünüyorsa, niçin çoğunluk başını örtmeyen yüzde 25
azınlığa baskı yapsın? Bu nerede görülmüştür? Diyelim ki baskı yaptı, bunun yolu, çoğunluğun dini
vecibelerini yasaklamak mı, yoksa tek tek kim baskı yapıyorsa, bunu adli bir mesele sayıp yargıya havale
etmek mi? Elbette ikincisi.
2) "Anlaşmazlıkların bir tarafın iradesini diğerine yasak, baskı ve zorla dayatmasıyla değil, taraflar
arasında müzakere ve uzlaşma (yani evet pazarlık) yoluyla çözülmesi" ilkesine gelince… Müzakere;
sabiteleri tartışmak değil, onlarla nasıl çoğulcu bir düzen kurulabileceğini konuşmaktır. Çünkü Dinlerin inanç
esasları ve açık hükümleri tartışmaya açılamaz, pazarlık konusu olamazdı.

Tesettürde “İran modeli” mostralığı!
İran'daki tesettür örnek alınıyormuş... Orada kadınların çoğu başlarını yarım yamalak
örtüyormuş, saçlarının bir kısmı görünüyormuş!? Bunların hepsi safsata ve laf salatasıdıydı.
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Böyle konuşmalarda hiç mantık yoktu, ne dediklerini bilmiyorlardı. Oysa İran'ın tesettür
konusunda durumu şuydu:
1. Bütün kadınlar tesettüre girmeye, başlarını örtmeye mecbur tutuluyordu. Bütün ülkede, ev
dışındaki bütün yerlerde kadınlar örtünüyordu. Hiçbir kadın başı açık gezemiyordu. Bu bir devlet
dayatmasıydı ve yanlıştı.
2. İran'a gelen turist kadınlar sınırdan içeriye girer girmez örtünmekle yükümlü tutuluyordu.
Aksi takdirde içeriye sokulmuyordu. O göstermelik örtünmelerin birçoğu bunlardan oluşuyordu.
3. İngiltere veya Almanya Büyükelçisinin hanımı bile sokağa, gezmeye, alışverişe mi çıkacak,
başını örtmesi mecbur sayılıyordu.
4. Ülkede yaşayan Hıristiyan ve Musevî hanımlar da başları kapalı olarak dolaşıyordu.
5. Dinî hassasiyetleri yeterli olmayan İranlı hanımlar çarşaflarını biraz geriye çekerek saçlarının
bir kısmını gösteriyor ama başlarını büsbütün açmalarına izin verilmiyordu.
6. İran'ı gezdiğimde dikkat ettim, hanımların ancak yüzde on beş kadarı saçlarını hiç
göstermeyecek şekilde sımsıkı örtünüyordu. (Devlet yasağına ve talimatlara rağmen kadınların yüzde
seksenden fazlası başının ön kısmını açıyor ve rahat kıyafetlerle dolaşıyordu.)

Halbuki Türkiye'nin sosyo-kültürel ve dinî yapısı İran'a benzemiyordu. Bizde, kadınlara
ve kızlara hürriyet verilmesi, isteyenin örtünmesi, isteyenin açık gezmesi gerekiyordu.
Uyduruk ve dayatmacı Kemalist zihniyet İslâm kadınlarının tesettürüne ve başörtüsüne
karışıyordu. Böyle bir karışma demokrasiye, temel insan hak ve hürriyetlerine, millî kimlik ve kültüre
aykırıydı.

“Başörtüsü serbest bırakılacakmış ama saçların bir kısmı açılacakmış.” Böyle bir şey deli
mantığıydı. Ülkemizde tesettür hürriyet ve serbestliği, en azından İngiltere'de olduğu gibi:
1. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrencileri ve öğretmenleri...
2. Bütün resmî dairelerdeki kadın memureleri…
3. Adliyedeki bütün resmi ve sivil görevlileri…
4. Hastanelerde hemşireleri, kadın doktorları, diğer kadın personeli...
5. Medyadaki kadın TV spikerlerini…
6. Emniyet teşkilâtındaki kadın polisleri...
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girecek kadın milletvekillerini kapsamalıdır. Tabiî ki, isteyen
örtünmeli, istemeyen başı açık olmalıdır. İşte hürriyet budur, eşitlik budur. Adam Gizli Yahudi ve
Mason; ne karışıyor Müslümanların tercihine, tesettürüne, başörtüsüne? Adam Gizli Hıristiyan ve Mason; ne
karışıyor bizim dinimize, ibadetimize, kıyafetimize? Adam açıkça, sözde bütün semavi dinlerin ve putperest
mezheplerin Birleşik Kilisesi olan; Siyonizmin güdümünde ve ABD’nin himaye ve hizmetinde bulunan MOON
Tarikatının ve ılımlı İslamcıların ve Protestan Müslümanların bağlandığı Haçlı Siyonist örgütü (Ahir Zaman
Azizleri” yani MORMON Misyoner Teşkilatının müntesibi, o halde niye istismar ediyor eşarbımızı,
türbanımızı, pardösülerimizi?!
“Bazı Gizli Sabataistler ne kadar mantıksız, ne kadar çelişkili davranıyordu... İran modelini teklif
ediyorlar, neymiş orada kadınların saçının bir kısmı görünüyormuş... Bu adamlar ne kadar dar kafalı
ki, İran'da tesettürün mecburî olduğunu, hiçbir kadın ve kızın, hatta turistlerin, diplomatların
karılarının baş açık gezemediğini bilmiyordu. Bugünkü durumumuzda en doğru örnek İngiltere'dir.
Arzu eden aile orada yedi yaşındaki kızının başını bağlıyor, okula öyle gönderiyordu. Geçen gün
internette Müslüman olmuş bir İngiliz kadın hâkiminin filmini seyrettim, başını örtmüştü. Orada devlet
ona, “başını niçin örttün?” yahut “saçının bir kısmı niçin görünüyor?” diye sormuyordu. Demokrat,
medeni, ileri ülkelerde Müslüman bir kadın polis memuru başını örtebiliyor, üzerine polis şapkasını
giyip, öyle hizmet verebiliyordu. Hiç kimse ona yan bakmıyor, tehdit ve tehlike saymıyordu.
Gizli Yahudiler, Gizli Hıristiyanlar, İslâm ve Müslüman karşıtları saçma sapan nazariyeleri,
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teklifleri, boş ve kof çare ve çözümleri bırakıp halkımızın çoğunluğuna din hürriyeti verilmesi için
samimiyetle saygı duyması gerekiyordu. Mini eteğe, bikini mayoya tam hürriyet var da, tesettüre niçin
yoktu? Böyle bir dengesizlik insan haklarına, eşitlik kurallarına aykırı düşmüyor muydu?”154

Türbanlı yargıç niye olmasındı?
Önce türban tartışmasında aşılan eşikleri alt alta yazalım:
- “Ne yani? Saç telinden tahrik mi oluyorlar?” eşiği: Bu eşik, başkalarının inanç ve
ibadet tarzını saçma bulmak ile saygı göstermek arasındaki farkın anlaşılmasıyla aşılmıştır.
- “Neden başlarını örtüyorlar?” eşiği: Bu eşik, “Sana ne kardeşim...” şeklindeki yanıtla
layık olduğu yere, yani çöp sepetine postalanmıştır.
- “Benim anneannem de başörtülüydü” eşiği: Bu eşik, anneannenin ya da
babaannenin başını örtmesinin ya da örtmemesinin türban tartışmasında bir yeri
olmadığının anlaşılmasıyla aşılmıştır.
- “Başörtüsüne değil, türbana karşıyım” eşiği: “Başörtüsü” ile “türban” arasındaki
ayrımın ne kadar boş, ne kadar saçma, ne kadar şekilci, ne kadar yapay olduğunun ortaya
çıkmasıyla aşılmıştır.
- “Para aldıkları için türban takıyorlar” eşiği: Bu eşik, iddiayı kanıtlayabilecek doğru
dürüst bir tek kanıtın bile ortaya konamamasıyla aşılmıştır.
- “Kur’an'da örtünme diye bir şey yok” eşiği: Bu eşik, “Var ya da yok. Bu bizi
ilgilendirmez. Bizi sadece var olduğuna inanan insanların hakları ilgilendirir” yanıtıyla
aşılmıştır.” Bu suni sorunlar bir bir aşılacak ve herkes bir insan hakkı ve inancı icabı olan
başörtüsüne alışacaktı!
Bu arada, “özgürlük şövalyesi ve barış havarisi” gibi takdime çalışılan ve sürekli nasıl öldüğü
gündeme taşınan, ama her nedense başörtülü kızlarımızı üniversitelerde nasıl mahrum ve mağdur
bıraktığı ve diğer siyasi, sosyal ve ekonomik tahribatları unutulan rahmetli Turgut Özal'ın nasıl
öldüğünden çok, nasıl yaşadığını ve neler başardığını(!) tartışmalıydı. Yaşarken, ihtilalcı K.Evren'in
dahi maslahatgüzarlık olarak tuttuğu İsrail ilişkilerini nasıl ve hangi gerekçe ile büyükelçiliğe
çevirdiğini, ülkenin üniversitelerinde okumak isteyen kız çocuklarını, hangi işlemlerle YÖK'e yem
ettiğini konuşmalıydı. Belki böylece dindar halkımız iki dönem (8 yıldır) başörtüsünü çözme vaadiyle
oy aldığı halde her seferinde bu konuyu seçimlere havale eden AKP’nin ve diğer seçimleri
bekleyenlerin çantasındaki keklik olmaktan kurtulacaktı.

“Başörtüsüne şaşı bakış” bırakılmalıydı
Hani; nehrin kenarına gelip karşıya geçmek isteyen adam, nehrin öbür kenarında söğüt ağacının
altında oturana soruyor, "Karşıya nasıl geçebilirim?" Karşıdaki adam cevap veriyor, "Karşıdasın ya!?"
Veya bu olayı şöyle düşünelim: Filistin'de işgalci Siyonistlerin Müslümanları çağdaş açık hapishaneye
sokmak için şehrin etrafına çektikleri duvarın dibindeki Filistinli biri duvarın dibinden bağırıyor, "Duvarın
arkasına nasıl geçebilirim?" Siyonist, cevap veriyor, "Duvarın arkasındasın ya!?"

Asılsız kuruntu ve kuşkularının esiri olmuş bir yazarımız "Türbanlı öğretmen Alevi
öğrenciyi, ateist öğrenciyi nasıl eğitecek... Kendi inancını empoze etmeye mi, onları inandırmaya
mı çalışacak, yoksa onları anlamaya mı çalışacak... Peki, türban doğası gereği bir inanç beyanı
olduğu için bu yönde bir 'empatinin' önünde engel değil mi?" diye soracak kadar şımarmıştı.
Bu ifadelerde farkına varılmadan başörtüsü takmayan öğretmenlere bir sataşma vardı. Oysa
başörtüsü takmayan öğretmenlerimizin neredeyse yüzde yüzü İslam dinine yürekten bağlı hanımlardı. Çok
kötümser bir düşünceyle binde bir tanesinin bile ateist olduğunu düşünsek, o zaman, kuruntulu yazarımızın
sorusunu şöyle sormak lazımdı, "Ateist öğretmen, imanlı ve başörtülü öğrenciyi nasıl eğitip

okutacaktı?"
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Veya kirada oturan bir hâkim, mal sahibiyle kiracı arasındaki davaya nasıl bakacaktı? Ya da kirada
evleri olan hâkim, kira ihtilaflarında nasıl hâkim olacaktı? sorularını yanıtlamaları imkânsızdı.
Bay yazar "Türbanlı yargıç türbanlı-türbansız çatışması karşısına geldiğinde ne derece özgür
davranacak... İnanmayanla inananın davasında adil ve hakkaniyetli karar verdiğine nasıl ikna
olacağız? Türbanlı komşumla mahkemelik olduğumda aleyhimde çıkan kararda 'türbanlı yargıç'
önyargımı nasıl kıracaklar?" diye kışkırtmaktaydı. Bu soruya duvarın arka tarafından veya ırmağın karşı
tarafından bakıverse, cevabı kendiliğinden anlaşılırdı. Bu mantıkla hareket edersek, peki başörtüsü
takmayan hâkim, başörtülülerin davasına nasıl bakacaktı? Aynı mantıkla hareket edersek CHP'yi tutan bir
hâkim, SP davasına nasıl bakacaktı? AKP'yi tutan bir hâkim CHP davasına nasıl bakacaktı? sorusu çıkar ve
bütün hakimlerin hakimliğine son verilmesi hükmüne varılır” diyen Mahmut Toptaş Hocanın uyarılarına kulak
asılmalıydı.

UTANIN ARTIK, UTANIN!...
Başörtüsüne karşı olanlar
Ve sürekli bu konuyu kaşıyanlar:
Ya ön yargılı gafil bir şaşkındır,
Ya gizli bir din düşmanıdır,
Veya gönüllü İsrail uşağıdır!...
Ey zavallı zalimler,
Bu hatanın
Ve bu vartanın
Başınıza ne işler açacağını unutmayın!
Hiç değilse, Genel Kurmay Arşivinin
Görüntülerinde seyrettiğiniz
Elif Bacı’dan utanın!..
Şerife Hatun’u hatırlayın
Atatürk’ün eşi Latife hanımın örtüsünden utanın!...
Onlar ki;
Anasıdır, mayasıdır bu vatanın…
AKP’nin akrepliği sayesinde
Başörtüsü yasağını
Anayasamızın bile üstünde
Bağlayıcı bir kararla pekiştiren
Haçlı kafalı, İslam düşmanı
Avrupa İnsan Hakları mahrumlarından utanın!..
AİHM bu zulmü onadı diye,
Zil takıp hava atın!..
Ama aynı domuzlar
Apo’ya da sahip çıkıyorlar, unutmayın!...
Aciz hükümet, derdine düşmüş; iktidar tahtının
Muhalefet, mimarı zaten, milletin; kara bahtının
Ey hain masonlar, maskaralar, arsız münafıklar
Hala yüzünüz varsa sizlerin; utanın, utanın!...
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Ey bu milletin, inancını
Ve manevi ihtiyacını hesaba katmayanlar
Sizleri doğuranların
Başörtüsüyle, cepheye mermi taşırken
Ve, Mehmetçiğe su dağıtırken
Düşman kurşunlarıyla vurulup yatanın…
Gönlündeki imandan nasibiniz yoksa,
Bari arşiv görüntülerinden utanın!...
Ey inancımıza ve insanımıza
AİHM gavurunun gözüyle bakanlar!...
Ey, irtica bahanesiyle
Yuva yıkanlar, canlar yakanlar!...
Bu zulümlerinize bahane olarak
İstismarcı AKP’nin
Suistimalci akreplerin
Ilımcı İslamcı meretlerin
Ve sözde radikal dinci kahpelerin
Namertliğini gösterip, kendini savunanlar
Yüz karasıdır, beş kıtanın
Utanın artık, utanın!...
Mutlaka hesaba tabi tutulacaksınız,
Mü’min ana-babaların ahından!...
Ve nasıl, kurtulacaksınız,
Ayşe’nin, Gülten’in ve Sultan’ın
Eğitim hakkını gasbetme günahından!
Sanki Müslümanlar bu memlekette
İkinci sınıf insan
Sahipsiz ve savunmasız,
Vur ha vur!...
AİHM’e çok görmüyoruz
Çünkü onlar, gavur!...
Aklından ve ahlakından şüphe edilir
Çağdaşlıkla kendini avutanın
Başörtülü diye, tut kolundan savur!...
Utanın be, utanın!...
Türban ayrıymış
Başörtüsü farklıymış..
Yeter artık, bıktık…
Cılkı çıktı bu boşboğazlığın
Bu bağnazlığın
Nasıl altından kalkacaksınız
Bu kadar bühtanın?
Yok sıkma başlıymış,

184

Yok boyundan bağlıymış,
Yok yandan çarklıymış…
Utanın be!..
Biraz dürüstlüğünüz
Biraz inancınız, insanlığınız
Biraz Türklüğünüz varsa, utanın!...
Yalama olmuş başbakan, boşbakan…
İstismarcı iktidar hadım ve korkak olabilir
Bazı soysuzların asıl hedefi
İslam ve Kur’an olabilir…
Münafık ve marazlı tiplerin hevesi
Başörtüsünden rant koparmak olabilir
Ve bazı hain çevreler
Türban bahanesiyle
Ülkeyi karıştırmak için
Fırsat kollayabilir…
Peki, ya siz
Ey memleket sevdası,
Hürriyet ve medeniyet davası güdenler!.
Siz, aydınlarımız, saygınlarımız
Siz ağalarımız, paşalarımız!...
Çanakkaleyi, Kocatepeyi
Elif Bacıyı, Hatun nineyi
Bari siz unutmayın!...
Ve birazcık vicdanı
Tarihine ve kültürüne vefası olanlar, utanın!
Şunu kesinlikle bilin
Ki, başörtüsü İslam’ın simgesidir…
İsrail’in, Türkiye’deki gizli hâkimiyetine
İsyanın ve intifadanın göstergesidir!...
Tam bağımsız, Lider ülke, Türkiye’nin imgesidir
Yürekli bir direnişin,
Ve yeniden dirilişin müjdesidir!...
Onun için,
Bu sorunu, çömezler çözemez…
Bu şeref, şerefsizlere reva görülemez!..
Haydi artık, Ey Kuvayı Milliyeciler,
Ey Milli Görüşçüler,
Bu huysuz çıbanı deşin…
Bu soysuz gidişatı değiştirin!.
Vebaline ortak olmayın, bu tarihi hatanın…
Apo’ya gönüllü avukat olan
Ama Milli Görüşe ve başörtülülere tokat vuran
Ve Türkiye’yi parçalamaya çalışan
Avrupa domuzuyla aynı safta döğüşmeyin
Utanın beyler, utanın!...
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Sivas Faciasını da, Başbağlar Katliamını da; Aynı Dış Odaklar ve
Taşeronları Yapmıştır!..
Türkiye’nin birlik ve dirliğini bozmak isteyen dış güçler ve işbirlikçiler; sağcı-solcu, Türk-Kürt,
Alevi-Sünni, dinci-devrimci diye sinsi ve asabi ayırımları körüklemekten hiç vazgeçmemişlerdir. İşte
vahşi Sivas-Madımak yangını ile, hemen bir hafta sonraki Erzincan-Başbağlar köyü saldırısı da, aynı
çevrelerin bir tertibidir ve bir iç savaşı tetikleme niyetlidir. Bizdeki solcu ve mason kesimin, sürekli
Sivas olaylarını gündeme getirip sahiplenmesi, ama Başbağlar faciasını yok farz etmesi ise bunların
insanlık kriterinin ve karakter seviyesinin bir göstergesidir. Ama sevinilecek bir durumdur ki, hem
Sünni hem de Alevi Müslümanlar, bu iğreti ve iğrenç kışkırtma ve istismarı fark etmiştir ve solcumason şebekenin kahbeliklerine gelmemektedir. Çünkü, laiklik ve ilericilik kisvesine bürünen bu
masonik çetenin tek gayesi, kendi gizli saltanatlarının sürdürmektir.

Yıllardır bu yara kanıyordu, ama Masonlar ve Solcular, görmüyor ve kınamıyorlardı!
Başbağlar kaçıncı sınıf sayılıyor?
Sivas Madımak Oteli’nin şeytani bir vahşetle ve içindekilerle birlikte yakılması sonucu ölenler için her
yıl büyük törenler düzenleniyor ve katliam lanetleniyordu. Ama, aynı hafta içinde Erzincan’ın Başbağlar
köyünde yapılan katliam ise adeta unutturulmaya çalışılıyor ve failleri de halâ meçhul bulunuyordu!.
Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993 tarihinde çoğu yaşlı ve kadın 33
kişinin vahşice şehid edildiği katliam aradan geçen 23 yıla rağmen ilk günkü acıları halâ yüreklerde
hissettiriyordu. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Aydın, medyanın
kendilerine yer vermemesinden de şikâyetçi olarak, “Sivas’taki katliamı en ince ayrıntısına kadar
vermeye çalışan medya bize uygulanan vahşeti görmezden geliyor. Oysa biz hiçbir politik çıkarı
olmayan, sade vatandaştık. Bu zulüm bize reva görüldü. Ve görmezden gelerek bu acılarımızı
artırıyorlar” ifadelerini kullanıyordu.
Sivas vahşetini gören marazlı medya Başbağlar’ı yok saymaktaydı!
Sivas'ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılmasının intikamını almak için
yapıldığı öne sürülen kıyım ile Madımak olayının birbiriyle bağlantılı olduğu iddiaları gündeme taşınmıştı.
Ancak aradan geçen senelere rağmen her iki katliamın aydınlatılması noktasında herhangi bir sonuca
ulaşılamamıştı. Öte yandan Sivas'ta ve Başbağlar'da yaşanan olaylarla ilgili Türkiye ve yurtdışında birçok
dernek ve kuruluş, anma törenleri yapmaktaydı. İstanbul, Sivas ve Erzincan başta olmak üzere birçok ilde
feryatlar yankılanmaktaydı. Ancak Sivas’taki vahşeti gören masonik medya, Başbağlar’da yaşanan katliamı
yıllardır görmezden gelmesi tam bir şeytanlık ve şarlatanlıktı.
Oysa, 33 şehid, 30 dul, 70 yetim ve yok edilen bir köy vardı!
Akşam namazı saatinde köye gelen teröristler ilk olarak camide bulunan 22 kişiyi dışarı çıkarıyordu.
Daha sonra bütün köylüleri tek tek evlerinden çıkaran caniler, evinden çıkmak istemeyen Nurettin Aydın'ı
vurup evini ateşe veriyordu. Şakir Aydınlı, Süleyman Orhan, Nazife Baltacı ve 14 yaşındaki oğlu İbrahim
Baltacı’yı da kurşunlayarak katleden katiller, evleriyle birlikte yakıyordu. Kadın ve çocukları Övce Deresi'ne
götürerek kadınların ziynet eşyalarını yağmalayan alçaklar, cami, cami lojmanı, köy odası, okul ve lojmanı,
evler ve arabaları da ateşe veriyordu. Sivas olaylarının hesabını soracaklarını belirttikleri söylenen teröristler,
verilen komut üzerine köylüleri yaylım ateşine tutuyordu. Burada 27 köylüyü katleden vahşi barbarlar,
arkalarında 33 ölü, 30 dul kadın, 70 yetim ve enkaz halinde bir köy bırakarak gecenin karanlığında ortadan
kayboluyordu. Kaçan militanlardan bir tanesi bile yakalanıp adalet huzuruna getirilemiyordu!?.

Sürekli Sivas faciasını kaşıyıp, başbağlar katliamını hiç konuşmamak, işte bu solculuk
ve masonluk mantığıydı!...
Vahşi Sivas katliamının her yıldönümünde bazı kişiler ve çevreler bu konuda bir yığın yalanlar
uydurup, kışkırtmalar yapıyordu. Sünnî olsunlar, Alevî olsunlar, bütün halkımıza bazı gerçekleri duyurmamız
ve hatırlatmamız gerekiyordu;
1. Sivas hadisesi bir Sünnî-Alevî çatışması değildir. Sünnî ve Alevî Müslümanlar böyle bir tuzağa

186

çekilmek isteniyordu.
2. Bu hadise yüzde yüz kasıtlı, planlı bir provokasyondu. Derin güçlerin, Derin devlet’in, Türkiye’yi
bölmek ve parçalamak isteyen Kriptoların işi olduğu gizleniyordu.
3. Sivas faciasından birkaç gün sonra, Erzincan’ın Başbağlar köyünde, camiden çıkan otuz küsur
Müslüman vatandaş vahşi ve gaddar şekilde kurşuna dizilerek şehit ediliyor, katiller bulunamıyor. Hiçbir suçu
olmayan zavallı otuz küsur vatandaşın kanları yerde kalıyor, kimse sahip çıkmıyordu!
4. Sünnî ve Alevî vatandaşlar kardeştir, vatandaştır. Onların arasını açanlar, bu konuda
provokasyonlar yapanlar şeytanlık düşünüyordu.
5. Sivas hadiselerinden önce, agresif ateist Aziz Nesin ve hempaları bir yığın kışkırtma yapmış, faciayı
dolaylı şekilde hazırlıyordu. Dünyanın birçok medenî ve demokrat ülkesinde yasaklanmış olan Şeytan
Âyetleri adındaki kitabı Nesin Türkçeye çevirtip yayınlamaya başlıyordu.
6. Kirli derin devlet hadiseleri, faciayı önlemek için hiçbir tedbir almıyordu.
7. Faciadan sonra Büyük Millet Meclisi tarafından yaptırılan tahkikat raporunda belirtildiği gibi üzücü
Sivas hadisesi bir komploydu, önceden kasıtlı şekilde hazırlanmış bir senaryoydu.
8. Bazıları Madımak otelinin müze yapılmasını istiyordu. Mağdurları düşünen yoktu. Bu yaranın
kaşınıp kokuşması ve halkımızın kapışması amaçlanıyordu. Peki Başbağlar köyü faciası ne olacaktı? O
zaman buranın da bir açık hava müzesi, ulusal bir şehitlik haline getirilmesi gerekmiyor muydu?
9. Madımak otelinde, hadiseler esnasında iki suçsuz ve masum vatandaş vahşi ve gaddar bir şekilde
ismi bilinen bir kişi tarafından tabanca ile katl ediliyordu. Bunlar niçin konuşulmuyordu?
10. Sivas faciasının tertipli, kasıtlı, planlı olduğuna dair Sivaslı Alevî bir gazeteci meslekdaşımız da
hala feryat ediyor, lakin kimseye sesini duyuramıyordu!
11. Hep Sivas faciasından bahs edip, Başbağlar katliamından hiç bahs etmemek insafa, adalete,
eşitliğe, vicdana, vatanseverliğe nasıl sığıyordu?
Yoksa, Başbağlar köyünde öldürülenler vatandaş ve insan mı sayılmıyordu? Bu alçakça tavır, Türk
solculuğunun ve masonluğun kafa yapısını yansıtıyordu.
Başbağlar köyünde kışkırtma falan olmuyordu. Sarp dağlar arasına sıkışmış, ulaşımı çok zor, kendi
halinde fakir bir köydü. Ahalisi yüzde yüz mâsumdu, suçsuzdu, devlete, millete bağlı insanlardı. Onlar
Müslüman oldukları, Sünnî oldukları için öldürülüyordu! Kimse onlardan bahs etmiyor, kimse onların haklarını
aramıyor, kimse Başbağlar’ın şehitlerine ağıt yakmıyordu. Zalimlere, hainlere, derin fitnecilere, kan
dökücülere, bu halkı birbirine düşürmek isteyenlere ve bunların arasındaki masonik merkezlere ve dış
güçlere ve soysuz katillere lanet yağıyordu. Allah’ın gazabı peşlerini bırakmıyordu. Şehitlere ise sürekli
rahmet iniyor ve cennet müjdeleniyordu. Yüzde yüz masum şehitlerin haklarını aramayanlara, ağzına bile
almayanlara ise nefretle alınıyordu!

Pir Sultan Abdal Şenlikleri Kutlama Komitesi Başkanının ilginç itirafları!
Bakınız, Mehmet Talay, sosyal demokrat kökenli emekli bir tarih öğretmeniydi ve Kültür İl
Müdürlüğü yapmıştı. SHP Sivas il örgütü ile SHP’li milletvekilleri Azimet Köylüoğlu ve Ziya Halis’in
referansıyla 1993’de Sivas Kültür İl Müdürü olarak atanmıştı. O tarihte Kültür Bakanı ise SHP’li Fikri
Sağlar’dı. Daha sonra atandığı Antalya Kültür İl Müdürlüğü görevindeyken 1998 yılında emekli olan
Talay,

sonraları

Antalya

Ekspres

Gazetesi’nde

(www.antalyaekspres.com)

köşe

yazarlığına

başlamıştı.

İşte bu Mehmet Talay Bey, Şamil Tayyar’a, Sivas katliamıyla ilgili tarihi itiraflar içeren
bilgiler aktarmıştı.
“Bu milletvekili ve bakan hakkında size yazacaklarım, daha önce kimse tarafından
bilinmeyen ve bugüne dek bende saklı kalan bazı gerçeklerdir. ‘Bildiğiniz gibi demokrasi
tarihimizin en kara lekesi olan 2 Temmuz 1993 günü yaşadığımız Madımak Faciası olayında ben
il kültür müdürüydüm. Olaya neden gösterilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nin düzenlenmesinde
bakanlığım adına kutlama komitesi başkanlığını yürütüyordum. Şenlik kapsamında bakanlığımız
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tarafından 2 önemli adım atıldı. Birisi Banaz köyündeki anfi tiyatronun yapılması, diğeri de
olayların nedenlerinden birisi olarak gösterilen Pir Sultan Abdal Heykeli’nin yapılıp Sivas’a
gönderilmesidir. Heykel 25 Haziran 1993’de Sivas’a gönderildi. Valilik kanalıyla kültür merkezi
bahçesine yerleştirilmek üzere kaidesi yapıldı, açılışa hazırlandı. O sıradı (SHP’li Kültür Bakanı)
Fikri Sağlar da şenliklere katılacaktı, bakanlık 3 kez müdürlüğe faks gönderdi, ancak son anda
iptal edildi. İlk faks 30 Haziran 1993’de gönderildi, Fikri Sağlar’ın 1 Temmuz saat 14.30’daki anıt
açılışına katılacağı haber verildi. İkinci faks, 1 Temmuz günü geldi ve bakanın 2 Temmuz saat
14.30’da açılışa katılacağı, ardından Banaz’a geçeceği iletildi. Üçüncü faks, 2 Temmuz günü saat
11.30 sularında çekildi ve Sağlar’ın Sivas’a gelmeyeceği bildirildi. (Bütün bunlar dikkat çekici
çelişkilerdi...)”

Sivas Pir Sultan Şenlikleri Kutlama Komitesi Başkanı Mehmet Talay, şu kritik soruya
cevap aramıştı: ‘Fikri Sağlar, neden 3 kez program değiştirmeye mecbur kalmıştı ve saat
13.30’da başlayan Madımak olaylarından bir saat önce programını tümüyle iptal edip Sivas’a
gelmekten niçin kaçınmıştı?’
Eski müdürün can alıcı başka soruları da vardı:
- Acaba devletin çeşitli istihbarat örgütleri Bakan Sağlar’ı: ‘Sivas’a gitmeyin olaylar çıkacak’
diye uyarmış mıydı?
- Eğer böyle ise, olayların çıkacağı ve insanların can güvenliği olmayacağı konusunda neden
valiyi ve ilgilileri arayıp durumu anlatmamıştı?
- Acaba, istihbarat teşkilatlarında bir görev aldığından dolayı mı bu bilgileri kimseyle
paylaşmamıştı?
- 12 Eylül döneminde cunta onayı ile seçilenlerin oluşturduğu Danışma Meclisi üyesi
olmasından dolayı, birilerine diyet borcu mu vardı?

‘2 Temmuz’un yıldönümünün kutlanıp tartışıldığı şu günlerde eminim Fikri Sağlar
vereceği cevaplarla yakın tarihin bu çözülmemiş olayı ile ilgili yeni açılımlar sağlayacaktı!’
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DİN VE DEVRİM TAHRİBATI VE VİCDANLARIN
KARARTILMASI
TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE DİN TAHRİBATÇILARI
Küresel sermaye hakimiyeti için masonluğu ve moonculuğu kullanan Siyonist merkezler;
Müslümanları ılımlı İslam sayesinde Batı emperyalizmine yedeklemek istiyorlardı. Rahmetli Seyyid
Kutup “Amerika’ya İçeriden Bakış” kitabında şunları yazmaktaydı:
Amerika’nın niyetini elli yıl öncesinden saptamıştı. Diyor ki, “Onlar kendilerine uygun bir

kapitalist İslam’ı oluşturmak ve yaşatmak istiyorlar. Bütün amaçları budur. Yoksa emperyalizme
karşı bir İslami duruşu kesinlikle kabul etmiyorlar. Hatta Sovyetlere karşı bazen destekliyor
görünüyorlar ama genel manada emperyalizme karşı Müslümanlara asla müsamaha etmiyorlar.
Yani Müslümanları koltuk değneği gibi, protez gibi kullanmaya çalışıyorlar.”
Tabi, bu arada, aslında İslam’a olan gizli düşmanlıklarını, ılımlı İslamcılardan çıkarmaya
çalışanlar, hatta doğrudan dinimize saldıranlar da, halkımızı din tacirlerinin kucağına itiyorlardı.
Böylece Müslüman toplumu, “masonlardan kaçarken münafıkların, tsunamiden kurtulayım derken

musonların kucağına” mahkûm ediyorlar ve AKP’nin tuzağına atıyorlardı.
Dinler Arası Dolaşan Mikroplar
Aziz

Pavlus’un

öğrencilerine

yazdığı

mektupları

derleyip

toparlayarak

dünyaya,

“Hıristiyanlığın kutsal kitabı kitab-ı mukaddes İncil” diye yutturan Haçlı-Hristo batı zihniyeti,
Firavunlardan beri, Kabalist Yahudi Hahamlarının güdümündeki ‘Siyonist’ler ile ortaklaşa giriştikleri,
özellikle Müslüman ve Türk dünyasını yakıp yıkma ve topraklarını ele geçirme emellerinin
gerçekleşmesi için “dinler arası diyalog” sürecini, Irak işgaliyle birlikte resmen başlatmış
bulunmaktaydı. Bu süreçte, Türkiye’de yerli işbirlikçiler olarak belirledikleri ‘Fetullah Gülen’

hareketi, Haçlı Hristo-Siyonist iş birliğinin en önemli kolu ve maşasıydı. Fetullah Gülen münafıkı
Türk milletinden sonra, İslam âlemini de içinden çıkılamayacak bir cendereye sokacak girişimlerde
bulunarak, Müslüman toplumların tepkisizliğinden faydalanıp, kendilerine verilen ‘toplumu uyuşturun
ve sahiplerine teslim edin’ görevini çok güzel şekilde yapmaktaydı.
28 Şubat post modern (Sabetay) darbesi süreciyle birlikte, bürokrasiden, siyasetten, Türk
Silahlı Kuvvetlerinden, basından ve iş dünyasından tasfiye edilen ‘Müslüman Türk’lerin geride
bıraktıkları alanları dolduran iş birlikçi Fetullahçı kuklalar; perdeli ve maskeli olarak hep Haçlı ‘HristoSiyonist’ dünyasına hizmet yarışındaydı. Fetullah Gülen gurubundaki bazı önde gelen “dinler arası

diyalog misyonerleri ve teorisyenleri” 90’lı yılların başında “Allah, Din, Kitap, Muhammed’’
diyerek, Müslüman Türk milletini en yumuşak noktasından, yani inancından vurarak teslim
alıyorlardı. (Not: Bu yorumlar 2007 yılında yapılmakta ve AKP iktidarı FETO tehlikesine karşı
uyarılmaktaydı. O sırada sağcı, solcu, İslamcı herkes FETO’ya yaranma ve yağcılık yarışındaydı!)
ABD patentli 12 Eylül darbesiyle birlikte hızla artan “yeşil görünümlü” Haçlı Hristo-Siyonist
mandacılarının, bugün Amerika borsalarında Yahudi şirketlerinin hisse senetlerinin peşinden koşuşturup
durduklarını gördükçe, çekim alanının cazibesi ve şeytanın hilesi daha iyi anlaşılmaktaydı. Dün, Amerika’ya
‘tu-kaka’ diyenler, bugün dünyayı düştüğü karanlık çukurdan sadece ‘Amerika’ kurtarabilir söylemleri ile,
özellikle AKP gibi yerli işbirlikçiler tarafından hedef tahtasına oturtulan “Müslüman Türk’ün milli direncini”
kırmaya yönelik girişimlerde ve söylemlerde bulunmaktaydı. Açın, bakın, araştırın ve artık anlayın…

İddia ediyoruz ki;
Fetullah Gülen’in gizli veya açık idare ettiği, desteklediği tüm haber sitelerinde, TV
kanallarında, radyo frekanslarında, dergilerde ve diğer basın yayın organlarında küçücük bir
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Amerika eleştirisi bulmak dahi hemen hemen imkânsızdır. Hatta yasaktır. Zaman gazetesi
yazarlarından Tamer Korkmaz, bir yazısında sırf Amerika’yı eleştirdiği için açığa alınmış, Nurcu
cemaat tabanından tepki gelmesin, Amerika’ya karşı zıt fikirler yeşermesin diye Yeni Şafak’a
aktarılmıştır. Dinler arası diyalog, İslam’a ve aziz Türk milletine ‘namlusu yönlendirilmiş’ en
tehlikeli silahtır. Dün, Osmanlı cephelerinde savaşı kaybeden düşman, Müslüman Türk’ü insani
kuvvetle yenebilmenin hele ki; silah, top, tüfekle, tankla olamayacağını çok feci şekilde ve pek
çok ağır bedeller ödeyerek anlamıştır. Özellikle İngiliz sömürge bakanlığınca tertiplendirilen dini
restorasyonlar, reformlar ve özünde ‘batı uşağı’, görünürde ‘Ilımlı İslamcı’ kişilikler sayesinde
‘dinler arası diyalog’ süreci başlatılmıştır. Bu süreç yukarıda da belirttiğim gibi ‘Müslüman
Türk’ün milli direncini’ ve ‘İslam refleksini’ kırmaya yönelik en tehlikeli silahtır.
Dün; Rahman olan ALLAH’ın katında: “Tek hak din İslam’dır”. Ayetini sadece imamlar ve
Müslümanlar ile paylaşmanın yerini, bugün Fetullah cemaatinde Haham, Papaz dostluğu almış, bazı
farklılıkların, örneğin Hz. Muhammed’i peygamber tanımanın teferruatlarda olduğu kanaati yaygınlaşmıştır.
Yüce Kur’an’ımızın bir takım ayet-i kerimeleri, Türkçe meallerinde tahrif edilerek Hıristiyan ve Yahudi dünyası
yumuşatılmaya çalışılmış, İslam ve Türk aleminin gözü bu yöntemle boyanmaya uğraşılmıştır.
Haçlı Hristo-Siyonist dünyası, Türkiye’de maşa olarak kullandıkları ılımlı İslamcıların Prof. Suat

Yıldırım gibi sözde din alimlerine, içlerine ‘tahrif edilmiş’ Tevrat ve İncil’den alıntılı sözde ayetler (!) ile
destekli Kur’an-ı Kerim mealleri yazdırıp, bastırarak ve bunu Zaman gazetesi üzerinden ilk önce Nurcu
tabana yayarak hedef altına aldıkları Türk toplumuna gizli nokta atışları yapmaktadır.
1400 yıldır İslam tarihinde hiçbir şekilde yaşanmamış, ne Peygamberimiz Hz. MUHAMMED (sav)
efendimizin, ne dört büyük halifelerimizin, nede halifeliği temsil eden Osmanlı ecdadımızın yapmadığı

‘Hahamlı-Papazlı’ iftar yemeklerinin, asıl sebebi şimdi anlaşılmaktadır. Hahamlı, Papazlı bu iftar
çadırlarının asıl gayesi, yavaş bir şekilde içi boşaltılan İslam şiarının yerine, içine küfür doldurulmuş
ve “Haçlı Hristo-Siyonist” yörüngesine oturtulmuş bir “ılıman din’’ anlayışı koyulmaktadır. Dinler
arası diyalogun yörüngesine girmiş bazı imamlarımız “Allah katında tek hak din İslam’dır” ayetini
söylememek için uğraşmaktadır. Bugün AKP gibi siyasi otoriteleriyle alenen yasaklayamasalar da,
bir zaman sonra belleklerden unutturmak istedikleri bu ve benzeri ayetlerin anlamlarını tahrif etmek
içindir ki İncil, Tevrat destekli Kur’an mealleri hazırlanmaktadır.
Bu bağlamda;
Fetullah Gülen, Türkiye'nin hem içten, hem de dıştan kuşatılarak teslim alınmak istenmesinin
bir fotoğrafıdır.
Medyadan, polis teşkilatına, ticari alanlardan, eğitim kurumlarına, neredeyse Türk Silahlı
Kuvvetlerine varana kadar inanılmaz derecede Masonluğu andıran örgütsel ağlar, cemaat içerisinde
de acayip ritüeller oluşturmuş durumdadır. Evet ülkemiz bu yöntemlerle "toplu hipnoza" sokulmaya
çalışılmaktadır.
“AKP iktidarı, Fetullah Gülen’in test sürüşüdür.” Yani deneme ve tepkileri dejenere etme alanıdır,
tespitleri haklıdır. Böyle devam ederse Fetullahçılar kanser urları gibi bütün vücudumuzu kuşatacaktır.
Evet Recep T. Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarı bugün Gülen hareketinin test sürüşünü
yansıtmaktadır. Bugün bu test sürüşleriyle sinir uçlarımızı, hassasiyetlerimizi ele geçirenlerin, milli
şuurumuzu yok ederek yarın direksiyonu ele alacaklarından, gaza, frene egemen olacaklarından ötürü sinsi
bir sevinç yaşanmaktadır. Türkiye’nin bu karanlık tablosunda, Hıristiyanlar (AB ülkeleri) “Bizans’ın

intikamını AKP ile alıyoruz, Yahudi’ler de Hayber’in intikamını Fetullah Gülen ile alıyoruz”
diye sevinç naralarını iş birlikçilerle birlikte düzenledikleri ‘’diyalog seminerlerinde’’ boşuna atmıyorlardı! Koca
İngiltere, Osmanlı’nın yok edilmesi için yüz yıllarca silahlarla uğraşmış lakin başarılı olamamıştır.
Müslüman Türk’ün idaresinde olan Filistin, Yemen ve Suudi topraklarına Müslüman maskeli bir takım
İngiliz ajanlar yollayarak Arap-Türk çatışmasını çıkartmış, bin yıl beraber yaşayan toplumları birbirlerine
düşman yapmıştır.
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16. Yüz Yılda Vatikan’da / Kardinal Newman:
“Türkler içeriden teslim alınmadan ve İslam’dan uzaklaştırılıp yozlaştırılmadan, batının işgal
rüyalarının gerçeğe dönüşmesi imkânsızdır!” talimatlarını bugün Fetullahcılar hem de AKP iktidarı
eliyle uygulamaya koymuşlardır.
Etkili Rus gazetesi Nezavisimaya'nın manşeti: Fetullah sen kimsin? olmaktaydı!
Rusya'nın 5 büyük gazetesinden biri olan Nezavisimaya, "Kimsiniz siz, Bay Fetullah Gülen?"
başlığıyla verdiği habere tam bir buçuk sayfa ayırmıştı. Dosyayı hazırlayan Andrey Melnikov, Gülenin avukatı
Orhan Erdemli'ye: “Fetullah okullarında CIA ajanları öğretmen olarak çalışıyor mu?..” diye sormuş ama yanıt
alamamıştı. Rusya'nın en önemli gazetelerinden Nezavisimaya Gazeta (NG), 6 Şubat 2008 tarihli
sayısında Fetullah Gülen dosyası yayımlamıştı. Dosyayı hazırlayan Andrey Melnikov, dosya "kahramanının"
yani Fetullah’ın portresini nesnel çizebilmek için, hem Gülen'e karşı çıkanların eleştirenlerin hem de
yandaşlarının görüşlerine başvurduğunu hatırlatmıştı. Amerika'da yaşayan Gülen'e de, kendini savunması
için Rusya'daki "Dialog Yevraziya" Vakfı aracılığıyla sorular ulaştırılmıştı. "Bunları bir aydan fazla süren can
sıkıcı bekleyişin ardından", dosya yayına girmeden hemen önce Gülen'in Türkiye'deki avukatı Orhan

Erdemli yanıtlamıştı.
"Fetullah Gülen'in Hayali İmparatorluğu" başlığını
taşımaktaydı. Alt başlık da "Türk ilahiyatçısının elle tutulamaz ama evrensel etkisi." olmaktaydı.
Andrey

Melnikov'un

giriş

yazısı,

NG-Religiya'nın 19 Aralık 2007 tarihli sayısında, Başkurdistan FSB yetkilisi Rüstem İbrahimov'un
Gülen'in okullarıyla ilgili açıklamaları yorumlanmış ve Türk basınında yer almıştı. Özellikle Zaman gazetesi,
27 Aralık 2007 tarihli nüshasında Gülen'in faaliyetleriyle ilgili nesnel olmayan değerlendirmelerde
bulunmuştu. Andrey Melnikov, bunun üzerine, araştırmaya karar vermiş ve önemli bir dosya hazırlamıştı.

"Gülen'in misyonu İslam'ın Batılılaştırılmasıdır"
Gülenle 1993 yılında Türkiye gezisi sırasında tanışan Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı

Farid Asadullin, NG muhabirine o günkü iktidar da dâhil olmak üzere Türk siyasi elitinin Gülen'in etrafında
döndüğünü vurgulamıştı. Asadullin'e göre Gülen'in misyonu ise: “Bugünkü koşullar çerçevesinde
İslam'ın batılılaştırılmasıdır.”

İngiliz Casusu Hempher'in İtirafları ve İslam Dünyasının bugünkü fotoğrafı
18. Asırda yaşayan İngiliz casusu Hempher şu tarihi açıklamaları yapıyordu:
Devletimiz, Hindistan, Çin ve Ortadoğu’daki sömürgelerini idaremizin altına alabilmek için çok
faal ve başarılı bir politika tatbik ediyordu. Burada iki şey hedefleniyordu:
1- Elimize geçmiş yerleri elimizde tutmaya çalışmak,
2- Elimize geçmemiş yerleri ise, ekonomik ve kültürel işgale hazırlanmak.
Sömürgeler bakanlığı, bu iki vazifeyi ifa etmek üzere, bu devletlerin her biri için, birer komisyon
teşkil etmişti. Vazifeye başlayınca, bakan bana itimat etti ve Doğu Hindistan şirketinde bir vazife
verdi. Bu, görünüşte bir ticaret şirketi idi. Fakat asıl hedef, Hindistan’ın büyük ve geniş topraklarına
hâkim olmanın yollarını araştırıp öğrenmekti. Hükümetimizin, Hindistan için hiç endişesi yoktu. Zira
Hindistan, değişik milletlere, ayrı dillere ve zıt çıkarlara sahip bir ülkeydi. Çin’den de pek korkumuz
yoktu. Çünkü, Çin’e hâkim olan Budizm ve Konfüçyüs dinlerinin canlanmasından endişe edilmezdi.
Zira bunlar, gerçek hayatla hiç alakalanmayan, iki ölü dinler idi. Binaenaleyh, bu iki ülke halkında
vatan sevgisinin olması, çok uzak bir şeydi.

Bu iki ülke, biz İngiltere hükümetini rahatsız etmiyordu. Fakat, ilerde olabilecek hadiseleri
de gözümüzden uzak tutmuyorduk. Binaenaleyh, bu ülkelerde tefrika, cehalet ve fakirlik, hatta
sari hastalıkları yaymak için, uzun vadeli planlar yapıyorduk. Bu iki ülke halkının âdetlerini taklit
ederek, niyetlerimizi rahatça gizleyebiliyorduk. Ancak, İslam memleketleri son derece rahatımızı
bozuyordu. Hepsi de, lehimize olmak üzere, Hasta Adamla [Osmanlı devleti ile] bir kaç anlaşma
yapmıştık. Sömürgeler bakanlığının tecrübeli adamları, bu hastanın bir asırdan az bir zaman
zarfında can vereceğini söylüyorlardı. Ayrıca, İran hükümeti ile de, gizlice bir kaç anlaşma
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yapmış ve bu iki ülkeye, mason yaptığımız, devlet adamlarını yerleştirmiştik. Rüşvet, kötü idare
ve din bilgisi noksan idarecilerin, güzel kadınlarla meşgul olup, vazifelerini unutması, bu iki
ülkenin belini kırdı.

Fakat, bütün bunlara rağmen, şu sayacağım sebeplerden dolayı, yaptıklarımızın
beklediğimiz neticeyi vermemesinden endişe ediyorduk:
1- Müslümanlar, İslam’a son derece bağlıydı.
2- İslamiyet, bir zamanlar, idare ve hüküm dini idi. Müslümanlar da, azizdi. Bu efendi insanlara,
şimdi siz kölesiniz demek zordur. İslam tarihini kötüleyip, Müslümanlara, “bir zamanlar elde ettiğiniz
izzet ve itibar, bazı şartlar icabıydı. O günler gitti, bir daha geri dönmez”, dememiz de inandırıcı
olmazdı.
3- Osmanlı ve İranlıların, yaptıklarımızın farkına vararak, planlarımızı bozup tesirsiz hâle
getirmelerinden haklı bir endişe duyulmaktaydı.
4- İslam âlimlerinden son derece rahatsızdık. Çünkü, İstanbul ve El-ezher âlimleri, Irak âlimleri,
Şam âlimleri, emellerimizin önünde aşılmaz engelle oluşturuyorlardı.
Bu durum karşısında, birçok toplantılar yaptık. Fakat, maalesef, her seferinde önümüzde yolun kapalı
olduğunu gördük. Casuslarımızdan gelen raporlar, hep hayal kırıcı, konferansların sonuçları da sıfır idi.
Sömürgeler bakanlığında, İngiltere’nin yanı sıra, Fransa ve Rusya’dan da, diplomat ve din adamlarının
katıldığı bir konferans yapıldı. Bakan ile aramız iyi olduğu için, ben de katılmıştım. Konferansta,
Müslümanları parçalayıp, İspanya gibi, dinlerinden çıkararak Hıristiyanlaştırmanın hesapları yapıldı. Fakat,
varılan neticeler istenildiği gibi olmamıştı. Bize şunlar anlatılmıştı:
“Derinlere kök salmış büyük bir ağacı, kurutup, söküp atmak zordur. Fakat, biz zorlukları
kolaylaştırıp, yenmeliyiz. Hıristiyanlık, yayılmak için gelmiştir. Bunu, Mesih bize vaad etmiştir.
Sömürgeler bakanlığımızın ve diğer Hıristiyan hükümetlerin büyük gayret ve çalışmaları neticesinde,
Müslümanlar gerilemeye başladı. Hıristiyanlar ise, kuvvetleniyorlar. Uzun asırlar boyunca kaybedilen
yerleri alma zamanı geldi. İslamiyet’i imha etmeye, Büyük Britanya devleti öncülük etmektedir.”
Müslümanları parçalamak için harekete geçilmesi lazımdı.
1710 yılında Sömürgeler bakanı beni, Müslümanları parçalamak için gerekli ve yeterli bilgileri
toplamak ve casusluk yapmak üzere, Mısır, Irak, Hicaz ve İstanbul’a gönderdi. Aynı tarihte ve aynı vazife ile
bakanlık canlılık ve cesaret dolu dokuz kişiyi daha vazifelendirdi. Bize lazım olabilecek para, bilgi ve
haritanın yanında bir de, devlet adamlarının, âlim ve kabile reislerinin isimleri bulunan birer fihrist verildi. Hiç
unutamıyorum! Sekreter ile vedalaştığımızda, bize demişti ki: "Devletimizin geleceği başarınıza bağlıdır.
Onun için, var kuvvetinizle çalışmalısınız."
İslamiyet’in hilafet merkezi olan İstanbul’a doğru, denizden yola çıktım. Asıl vazifemin yanında, bir de
ek olarak, orada Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenmem gerekiyordu. Zaten daha önce Londra’da epey
Türkçe ve Arapça ve Farsça öğrenmiştim. Benden şüphe ederler diye endişem yoktu. Zira, Müslümanlar,
müsamahakâr, açık kalpli ve iyi niyetlidir. Onlar bizim gibi, şüphe edici değildir. Kaldı ki, Türk hükümeti, o
zaman casusları yakalayabilecek örgüte malik de değildi. Çok yorucu bir yolculuktan sonra İstanbul’a vardım.
İsmimin Muhammed olduğunu söyledim ve camiye gitmeye başladım. Müslümanların temiz ve itaatkâr
oluşları çok hoşuma gitti. Bir ara kendi kendime: "Bu masum insanlarla neden savaşıyoruz? Mesih
efendimiz, bize bunu mu emretti?" dedim. Fakat, ben hemen bu şeytani düşünceden dönüp en güzel bir
şekilde, vazifemi yerine getirmeye karar verdim.

İstanbul’da Ahmed Efendi isminde yaşlı bir âlim ile tanıştım. Bana (Muhammed Efendi)
diye hitap ederdi. Sorduğum suallere cevap verir, bana şefkat ve merhamet ile muamele ederdi. Zira, beni
Türkiye’de çalışmak ve halifenin gölgesinde yaşamak için İstanbul’a gelmiş bir misafir olarak bilirdi. Zaten, bu
bahane ile İstanbul’da kalıyordum. Bir gün Ahmed efendiye: "Annem ve babam öldü. Kardeşim de yok.
Bana miras olarak da hiçbir şey kalmamış. Çalışıp kazanmak, Kur’an ve din bilgilerini öğrenmek, yani
hem dünya, hem de ahireti kazanmak için, İstanbul’a geldim" dedim. Bu sözlerime çok sevinip dedi ki:
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Şu üç sebepten dolayı, sana hürmet göstermek lazımdır:
1- Sen Müslümansın. Bütün Müslümanlar kardeştir,
2- Sen misafirsin. Resulullah (Misafire ikramda bulunun!) buyurdu.:
3- Sen çalışmak istiyorsun, (Çalışan, Allah’ın dostudur) diye bir hadis-i şerif vardır.
Bu sözler çok hoşuma gitmişti. Kendi kendime: "Keşke Hıristiyanlıkta da, bunun gibi parlak
hakikatler olsaydı. Ne yazık ki, hiçbiri yok" dedim. Fakat hayret ettiğim şey, bu kadar yüce bir din iken,
bazı cüce kimseler elinde, İslam’ın zayıflamasıydı.
İki yıl sonra, Londra’ya dönüp, Bakanlığa, hilafet merkezi ile alakalı geniş bir rapor sunup, yeni emirler
almam gerekiyordu. Maalesef Londra’ya ancak altı kişi dönebilmiştik. Türkçe ve Arapça ile Kur’an’ı ve
ahkâm-ı İslamiyeyi çok iyi öğrenmiştim. Fakat, bakanlığa Osmanlı Devletinin zayıf noktalarını gösterecek bir
rapor hazırlamayı başaramamıştım. İki saat süren toplantıdan sonra, sekreter bu başarısızlığımın sebebini
sordu. Ben de: "Önceki vazifem dil ile Kur’an ve İslamiyet’i öğrenmekti. Bunun haricindeki işlere fazla
vakit ayıramadım. Fakat, bu sefer sizi memnun edeceğim" dedim. Sekreter, "Elbette başarılısın ancak
birinci olmanı isterdim" dedi ve şöyle devam etti: Hempher, gelecek seferki vazifen ikidir:
1- Müslümanların zayıf noktaları ile, onların içine girip, birlik ve dirlik bağlarını zayıflatmamızı
sağlayacaksın.
2- Müslümanların arasını açıp, onları birbirine düşürebildiğin zaman, en başarılı ajan olacak ve
bakanlık madalyasını kazanacaksın.
Altı ay sonra, kendimi Irak’ın Basra şehrinde buldum. Basra’da, Arap, Fars ve biraz da
Hıristiyan vardı. Bana: “Müslümanların arasındaki ihtilafı şiddetlendirebilirsen, İngiltere’ye en

büyük hizmeti yapmış olacaksın. Biz İngilizler, refah ve saadet içinde yaşamamız için, bütün
dünya devletlerinde ve sömürgelerimizde tefrikalar çıkarmak zorundayız. Osmanlı Devleti’ni de
ancak böyle fitnelerle yıkabiliriz. Böyle olmazsa, sayıca az bir millet, sayısı çok olan bir millete
nasıl hüküm edebilir? Bütün gücünle, zayıf noktaları ara, bul ve oradan içeriye gir. Bilmiş ol ki,
Osmanlı Devleti ve İran, zayıf devrelerini yaşıyorlar. Bunun için, senin vazifen, idarecilere karşı
isyana sevk etmektir!” talimatı verilmişti.
Ben, Muhammed Peygamber gibi, okumamış, yazmamış bir zatın, böyle yüce bir kitabı nasıl
bıraktığına hayret ediyordum. Çok okumuş, seyahat etmiş bir adamın dahi sahip olamadığı bilgi, zekâ
ve bir şahsiyete nasıl malik olabilmişti? Acaba bunlar, onun Peygamberliğinin delilleri miydi?
(Vehhabiliğin Kurucusu) Muhammed Bin Abdullahhab’la Tanışma!
Basra’ya varınca, bir camiye yerleştim. Bir marangozun yanında çok az bir ücretle iş bulup, Mürşid
efendinin hanından çıktım. Marangoz Abdür Rıza Horasanlı bir Şii idi. Ondan Farisi öğrenmeye başladım.
Her gün, İranlı Şiiler, onun yanında toplanır, siyasetten iktisada kadar, her konuda, konuşurlardı. Hem kendi
hükümetlerine, hem de İstanbul’daki Halifeye çok dil uzatırlardı. Yabancı biri gelince, hemen sözü değiştirir
veya bırakırlardı. Bana çok itimat ediyorlardı. Sonradan anladım ki, Türkçe bildiğim için, beni Azerbaycan
halkından zan ediyorlarmış.
Marangoz dükkânına bir delikanlı arada bir uğrardı. İlim talebesi kıyafetinde ve Arabi, Farisi,
Türkçe biliyordu. İsmi Muhammed bin Abdülvehhab Necdi idi. Bu delikanlı, son derece yüksekten
konuşan ve gayet asabi bir insandı. Osmanlı hükümetini çok kötülediği halde, İran hükümetinin
aleyhine konuşmazdı. Onun dükkân sahibi Abdürrıza ile dostluğunun sebebi, ikisinin de İstanbul’daki
Halifeye muhalif olmalarıydı. Ama bu delikanlı, Farisi’yi nasıl biliyor ve Şii olan Abdürrıza ile nasıl
arkadaşlık edebiliyordu? Necdli Muhammed, Sünni idi. Sünnilerin çoğu, Şiilerin aleyhinde
konuşmalarına ve hatta bir kısmı, Şiileri tekfir etmelerine rağmen, o Şiileri rencide etmekten sakınırdı.
Necdli Muhammed, Sünnilerin dört mezhebinden birine tâbi olmayı gerektiren, herhangi bir sebep
görmüyordu ve "Kur’an’da bu mezhepler hakkında hiçbir delil yok" diyordu. Bu husustaki hadislere
hiç önem vermiyordu. Kendini beğenmiş bu Necdli genç, Kur’an’ı ve Sünneti anlama hususunda,
nefsine ve zekâvetine uyardı. Sadece kendi zamanındaki âlimlerin ve dört mezhep imamının
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değil, Ebu Bekir, Ömer gibi sahabenin bile görüşlerini hiçe sayardı. Aradığımı bu gençte
bulmuştum. Zira, onun âlimlere saygısızlığı, dört Halifeye de önem vermeyişi, Kur’an’ı ve Sünneti
anlama hususunda müstakil bir görüşe sahip oluşu, onu avlayıp elde etmek için, en zayıf
noktalarındandı.
Bir kere, Cihad farz değildir dedim. İtiraz etmesine rağmen onu ikna ettim, kabul etti. Diğer bir kere de,
ona müta nikâhı caizdir dedim. İtiraz etti ve "Ömer, Peygamber zamanında mevcut olan iki mütayı yasak etti
ve onu yapanı cezalandıracağını bildirdi" dedi. Ben: "Sen hem, Ömer’den daha iyi biliyorum diyor, hem
de ona tâbi oluyorsun!?. Kaldı ki Ömer, “Peygamber helal ediyordu, ben yasaklıyorum” demiştir. Sen
niye Kur’an ile Peygamberin sözünü bırakıp, Ömer’in sözünü tutuyorsun" dedim. O cevap vermedi. Anladım
ki, ikna oldu. Onun canının kadın istediğini biliyordum, kendisi bekâr idi. Ona, gel müta nikâhı ile birer kadın
alalım. Onlarla eğleniriz dedim. Başını sallayarak kabul etti. Bu fırsatı büyük bir ganimet bildim ve ona
eğlencelik bir kadın bulmaya söz verdim. Benim gayem, onun insanlardan olan korkusunu kırmaktı.

Fakat o, bu işin aramızda sır olarak kalmasını ve ismini de kadına söylemememi şart koştu.
Alelacele, orada Müslüman gençleri ifsad etmek için, Sömürgeler bakanlığı tarafından
gönderilen, Hıristiyan kadınların yanına gittim. Onlardan birine meseleyi anlattım. Kabul edince,
ona Safiye ismini verdim. Necdli genci onun evine götürdüm. Evde sadece Safiye vardı. Necdli
genç için bir haftalık müta yaptık. O da kadına ücret olarak biraz altın verdi. Ben dıştan, Safiye
içten, Necdli genci avlamaya başladık. Safiye, onu iyice eline aldı. Zaten, o da, ictihad ve fikir
hürriyeti bahanesi ile, İslamiyet’in emirlerine karşı gelmenin nefsani zevkini tatmıştı. Müta
nikâhının üçüncü gününde, âyet ve hadislere rağmen içkinin haram olmadığına dair uzun
uzadıya onunla münakaşa ettim. Sonunda, sarhoş etmeyecek kadarı içmek haram değildir diye
inandı ve "içki sarhoş etmediği zaman, haram değildir" dedi. İşte böylece, Safiye ile birlikte, onu
iyice ele geçirdik. Sömürgeler bakanı ile vedalaştığım zaman bana, "Biz İspanya’yı

Müslümanlardan içki ve zina ile aldık. Yine bu iki büyük kuvvet ile, diğer bütün
topraklarımızı da geri alalım" demişti. Bu sözünde ne kadar haklı olduğunu şimdi anlıyorum.
Bir gün ona oruç meselesini açtım. Oruç sünnettir, farz değildir dedim. Buna da itiraz edip,
"Beni temelli dinden mi çıkarmak istiyorsun?" dedi. Ben de ona, “din, kalbin temizliği, ruhun selameti
ve başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Peygamber, (Din sevgidir) dememiş mi" dedim.
Bir kere ona, "Namaz farz değildir, Allah Kur’an’da, (Beni anmak için namaz kıl)155 demiyor mu?
dedim. Öyle ise, namazdan maksat, Allah’ı anmaktır. Binaenaleyh namaz kılmak yerine, Allah’ı an"
dedim. O da, "Evet bazı kimseler, namaz vakitlerinde namaz yerine Allah’ı zikir ediyorlarmış" dedi.
Ben de, onun bu sözüne çok sevinmiştim.
Bu fikri ileri götürmeye çok çalıştım ve onun kalbini ele geçirdim. Sonra baktım ki, namaza
önem vermiyor. Bazen kılıp, bazen kılmıyor. Bilhassa sabah namazlarını çok kaçırıyordu. Zira, gece
ortasına kadar onunla konuşarak, uyumasına mani oluyordum. Sabahları da, halsiz olduğu için,
namaza kalkamıyordu. Bir gün, Peygamber hakkında da yokladım, "Bundan sonra, bu konuda,
konuşursan, aramız açılır ve seninle alakamı keserim" dedi. Bunun üzerine, bütün başarılarımın bir
anda yok olacağı korkusundan, Peygamber hakkında konuşmayı bıraktım. Sünnilik ve Şiiliğin
haricinde, kendisine bir yol tutmasını telkin ettim. O da, bu fikrime önem veriyordu. Zira mağrur
birisiydi. Onun yularını Safiye sayesinde, ele geçirdim.
Bir kere de, "Peygamber eshabını birbirine kardeş yapmış, doğru mu?" dedim. "Evet", dedi.
Bunun üzerine, "İslam’ın ahkâmı geçici mi, devamlı mı?" dedim. "Devamlıdır. Zira Peygamberin helâlı
kıyamet gününe kadar helal, haramı da kıyamet gününe kadar haramdır" dedi. Ben de, öyleyse gel
seninle kardeş olalım dedim ve onunla kardeş olduk. O günden sonra, ondan hiç ayrılmadım. Sefere
çıktığında da beraberdik. Kendisine çok önem veriyordum. Zira, gençliğimin en kıymetli günlerini
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vererek diktiğim ağaç, meyvesini vermeye başlamıştı.
Londra’ya, Sömürgeler bakanlığına her ay bir rapor gönderirdim. Gelen cevaplar çok cesaret verici ve
teşvik edici idi. Necdli genç, kendisine çizdiğim yolda yürüyordu. Benim vazifem ona, Osmanlı’dan ayrılmayı
ve Kur’an’ı keyfine göre yorumlamayı aşılamaktı. İstikbalinin çok parlak olacağını söyler ve onu çok överdim.
Bir gün, şöyle bir rüya uydurdum:
"Dün gece Peygamberimizi rüyada gördüm. Hocalardan duyduğum sıfatlarını da söyledim. Bir
kürside oturuyordu. Etrafında, hiç tanımadığım âlimler vardı. Siz girdiniz. Yüzünüz nur gibi
parlıyordu. Peygamberin yanına vardığınızda, Peygamber yerinden kalktı ve her iki gözünüzün arasını
öptü. Ve (Sen benim sevdiğim ve seçtiğim kimsesin, ilmimin vârisisin, din ve dünya işlerinde, benim
vekilimsin) dedi. Sen, (Ya Resulallah, ben ilmimi insanlara açıklamaktan korkuyorum?) dedin.
Peygamber cevaben, (Sen büyük birisin, hiç korkma başarıya erişeceksin) dedi."

Bu rüyayı duyduktan sonra, sevincinden uçuyordu. Birkaç defa “doğru mu?” diye sordu.
Ben de, her seferinde, yemin ettim, elbette doğrudur dedim. O da, doğru söylediğime emin oldu.
İşte o günden sonra, yeni bir mezhep kurmaya karar verdi. İngilizlerin hazırladığı Vehhabi
fırkasının bozuk fikirlerini, Muhammed bin Abdülvehhab 1737’de Necdde izhar etti.
Bu bozuk Mezhep Deriyye emiri Muhammed bin Süud tarafından çok Müslüman kanı

dökülerek, yayıldı Vehhabi dinini kabul etmeyenleri öldürdüler. Mallarını ganimet olarak
yağma ettiler. Fıkıh, tefsir ve hadis kitaplarını yaktılar. Kur’an-ı Kerimi, kendi düşüncelerine
göre yanlış tefsir ettiler. Müslümanları aldatmak için, Hanbelî’yiz dediler.
Vehhabi dininin esası ondur. İnançları şöyledir:
1- Allah maddi bir varlıktır. Eli, yüzü ve ciheti vardır.
2- Dört mezhepten birini taklit eden dinden çıkmaktadır.
3- Vehhabi olmayan kâfir sayılır.
4- Peygamberin ve Evliyanın mezarlarını ziyaret etmek haramdır.
5- Peygamberi, evliyayı vesile yaparak dua eden müşrik olmaktadır.
6- Allah’tan başkası ile yemin eden şirke kaymaktadır.
7- Allah’tan başkası için nezreden ve Evliya kabri yanında hayvan kesen imandan uzaklaşır.
8- İlk peygamber Âdem değil Nuh’tur, Âdem, İdris ve Şit peygamber olmamıştır.
9- Kur’an’dan bizim anladığımız doğrudur, diğerleri yanlıştır.
10- Eshab-ı kiramın ve âlimlerin bildirdiği şeylerin çoğu uydurmadır.

Londra’dan bana yeni talimat ulaştı: “Şiileri Ehli Sünnetin hakimiyetine, başka
Müslüman milletleri de Osmanlı-Türk hilafetine karşı kışkırt!..”
Şiilerin en çok sevdiği, aynı zamanda onların ilim ve ruhaniyet merkezi Kerbela ve Necef
şehirlerine gitmek için Londra’dan emir aldım. Artık Necdli genç ile görüşmemize son vermeye,
Basra’dan ayrılmaya mecbur kaldım. Ama bu cahil ve ahlakı bozulan adamın, yeni bir fırka
kuracağına ve İslamiyet’in içerden yıkılmasına sebep olacağına ve bu fırkanın bozuk inançlarını
hazırlamış olduğuma sevinerek, Basra’dan ayrıldım.
Necef’e, Azerbaycanlı bir tüccar kıyafetinde vardım. Şii din adamlarıyla arkadaşlık ve samimiyet
kurdum ve onları aldatmaya başladım. Onların ders halkalarına katıldım. Sünnilerin çalıştıkları gibi, fen
bilgilerine çalışmadıkları ve onlardaki güzel ahlaka pek uymadıklarını anladım.
Bazı Şiiler şu düşüncelere dalmıştı:
1- Osmanlıya son derece düşmanlardı. Sünnilere kâfir diyorlardı.
2- Şii âlimleri, tıpkı bizim duraklama devrindeki papazlarımız gibi, kendilerini tamamen dini
ilimlere vermiş durumdalardı.
3- İslamiyet’in hakikatinden, fen ve teknikteki ilerlemelerden habersiz bulunuyorlardı. Birkaç
kere, onları halifeye isyan etmek için teşvik ettim. Beni maalesef dinleyen olmadı. Çünkü onlar,
Hilafete zapt edilmesi mümkün olmayan bir kale gibi bakıyorlardı. Onlar ancak Mehdi geldiği zaman,
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hilafetten kurtulabileceklerine inanıyorlardı.
İngiltere’den gelen talimat; "Müslümanların zayıf noktaları" olarak, saydığı yukarıdaki
maddelerden sonra, Müslümanları, İslamiyet’in maddi ve manevi üstünlüğünden cahil bırakmanın
gerektiğini tavsiye vurgulamaktaydı.
1- Cemaatlerin, aralarına düşmanlık sokup, suizannı aşılayarak, bölücülüğü teşvik eden kitaplar
yayınlamak suretiyle, ihtilafları kışkırtmalıyız.
2- Okulların açılmasını, kitapların yayınlanmasını men etmeliyiz. Yakılması ve yok edilmesi
mümkün olan din kitaplarını yakıp yok etmeliyiz. Din adamları hakkında muhtelif iftiralar uydurmakla,
Müslümanları, çocuklarını dini okullara vermekten vazgeçirerek, cahil kalmalarını sağlamalıyız.
3- Onların yanında Cenneti övüp, dünyaya önem vermemeyi aşılamalıyız.
4- Halkı siyasetten ve milli sorumluluk düşüncesinden uzaklaştırmalıyız.
5- Hükümdarları zulüm ve diktatörlük yapmaya alıştırmalıyız.
6- İdam cezasını kaldırmalıyız. Gaspçıları, hırsızları cezalandırmaktan hükümeti alıkoymak ve
anarşistleri silahlandırarak, bu işi yapmalarını teşvik etmek ve güvensizliği yaymak için çalışmalıyız.
7- Şu şekilde, onların hastalık içinde yaşamalarını sağlayabiliriz: Her şey Allah’ın kaderi ile olur.
Tedavinin iyileşmede hiçbir tesiri yoktur. Allah Kur’an’da, “Rabbim beni yedirir ve içirir. Hasta
olduğum zaman da, O bana şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O’dur”156 dememiş mi?
Öyleyse, Allah’ın iradesi dışında kimse, ne şifa bulur ve ne de ölümden kurtulur diyerek tedaviden ve
teknolojiden uzaklaştırmalıyız.
8- Halkı siyasetten uzaklaştırmak üzere, İslam, ibadet dinidir. Onun devlet işleriyle ilgisi olmaz
kanaatini yaymalıyız.
9- İktisadi çöküntü de, bahsi geçen zararlı işlerin tâbii bir neticesidir. Mahsulleri çürütmek,
ticaret gemilerini batırmak, çarşıları yakmak, bentleri, barajları yıkıp ziraat sahalarını ve sanayi
merkezlerini su altında bırakmak ve içme suyu şebekelerine zehir katmak suretiyle tahribatı
arttırmalıyız.
10- Devlet adamlarını, kadın ve spor gibi fitneye ve parçalanmaya sebep olacak arzulara, içki,
kumar, rüşvete ve hazine mallarını, kendi şahsi işlerinde harcamaya alıştırmak, vazifelileri bu işleri
yapmaya teşvik edip, bize hizmet edenleri ödüllendirmek lazımdır. Bu işlerle vazifeli İngiliz
casuslarını, gizli ve açık olarak korumak, onlardan Müslümanların eline geçenleri kurtarmak için, her
çeşit masrafı yapmalıyız.
11- Faizin her şeklini yaymak lazımdır. Zira faiz, milli ekonomiyi harap ettiği gibi, Müslümanları,
Kur’an’ın ahkâmına karşı gelmeye de alıştırır. Zira insan, bir kanunun bir maddesini ihlal edince, artık
diğer maddelerini de ihlal etmesi kolay olur. Bankalar açmalıyız.
12- Âlimlere kötü isnatlarda bulunup, aleyhlerine adi ithamlar uydurarak, Müslümanların
onlardan soğumalarını temin etmek lazımdır. Casuslarımızın bir kısmını, onların kıyafetine sokacağız.
Sonra, bunlara çirkin işler yaptıracağız. Böylece bunlar, âlimler ile karışmış olacak ve her âlime
şüphe ile baktıracağız.

Bu casusları, El-Ezhere, İstanbul’a, Necef ve Kerbela’ya sokmamız lazımdır. Müslümanları
âlimlerden soğutmak için okullar, kolejler açacağız. Buralarda, Rum ve Ermeni çocuklarını,
Müslümanlara düşman olarak hazırlayacağız. Müslüman çocuklarına da kendi ecdatlarının cahil
olduklarını aşılayacağız. Bu çocukları, Halifeler âlimler ve devlet adamlarından soğutmak için,
onların hatalarını, kendi zevkleri ile meşgul olduklarını, Halifenin cariyelerle vakit geçirip, halkın
malını kötü yollarda kullandığını, hiçbir işte Peygambere uymadıklarını anlatacağız.
13- İslam’ın, kadına hakaret ettiğini yayacağız. Feminizmi savunacağız.
14- Pislik, susuzluğun neticesidir. Suyun arttırılmasına mani olmaya çalışmalıyız.
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Müslümanların birlik ve kardeşlik bağlarını tahrip etmek için şunlar uygulanacaktır:
1- Müslümanların arasında, ırkçılık ve milliyetçilik körüklenecek. Türklerle, Araplar birbirlerine
düşman edilecektir.
2- Şu dört şeyi, içki, kumar, zina ve domuz etini yaygınlaştırmak gerekir.
3- Cihadın geçici bir farz olduğu, vaktinin son bulduğu telkin edilecektir.
4- Müminlerin kalplerinden, kâfirlerin necis olduğu fikri çıkarılıp silinmelidir.
5- Müslümanlara, İslam’dan kastın mutlak din olduğu ve bu dinin Yahudilik ve Hıristiyanlık
olabileceği, sadece İslamiyet’in olmadığı inancı yerleştirilecektir.
6- Kilise yapmanın haram olmadığını, Peygamber ve Halifeleri onları yıkmadığını, bilakis onlara
hürmet gösterdiğini, İslam’ın ibadethanelere hürmetkâr olduğunu, onları yıkmadığını, yıkanlara mani
olduğu çokça söylenecektir.
7- "Yahudileri Arap yarımadasından çıkarın" ve "Arap yarımadasında iki din olmaz" hadisleri
hakkında, Müslümanlar şüpheye düşürülecektir, zayıf veya uydurma denilecektir. Hadislere şüphe ile
bakılması temin edilecektir.
8- Müslümanları, ibadetlerinden men etmeye çalışacak ve (Allah insanların ibadetlerine muhtaç
değildir) diyerek, onlar ibadetlerin faydaları hakkında tereddüde düşürülecektir.
9- Harpte düşmandan ganimet olarak alınan malın beşte birinin [Humusun], âlimlere verilmesini
şüphelendirecek ve bunun ticaret kazancıyla bir ilgisinin olmadığını izah edilecektir.
10- Müslümanların akidelerine bid’atler sokup, İslam gericilik ve terör dini olmakla itham edilecektir.
11- Çocukları babalarından uzaklaştırıp, büyüklerinin dini terbiyelerinden mahrum kalacak şekilde
yetiştirilmeleri gerekir.
12- Kadın erkeğe, erkek kadına karşı tahrik edilmeli, açıklık-saçıklık teşvik edilmelidir.
13- Cami imamlarının fasık, sapık olduklarını yayarak cemaat ile namaz kılma engellenecektir.
14- Bid’at olduğu gerekçesiyle, türbelerin hepsinin yıkılması lazımdır denilecektir.
15- Seyyidlerin, Peygamberlerinin soyundan geldikleri hususunda insanlar tereddüde düşürülecektir.
16- Vaizleri azaltmaya ve etkisiz kılmaya önem verilmelidir.
17- Müslümanlara hürriyet var diyerek, "Herkes dilediğini yapabilir. Emr-i maruf ve nehy-i münker ve
İslam ahkâmının öğretimi farz değildir" fikri yerleştirilecektir.
18- Müslümanların neslini azaltmak için, doğum kontrolüne önem verilecektir.
19- İslam’ın yayılması ve Müslüman olmayanlara aşılanması faaliyetleri kesinlikle engellenecektir.
İslam’ın yalnız Arapların dini olduğu fikri işlenecektir.
20- Hayır kurumlarının hudutları daraltılacak ve devlete ait bir hâle getirilecektir.
21- Müslümanları Kur’an hakkında şüpheye düşürmek üzere içinde noksanlık ve fazlalık var,
denilecektir.
Sekreter ikinci sırrı da açıklamıştı: Osmanlıyı yıkıma hazırlama ve İsrail’i kurma çabaları
yoğunlaşmalıydı!
İkinci sır, bir asırlık bir zaman içinde İslam’ı yok edip unutturmak gayesi ile, bakanlıkta bu iş için
çalışan yüksek rütbeli İngilizlere mahsus hazırlanmış, elli sayfalık bir plan dergisi hazırdı. Bu planlar 14
maddede toplanmıştı. O planlar şunlardı:
1- Buhara’yı, Tacikistan’ı, Ermenistan’ı, Horasan ve etrafını istila etmek için, Rus çarı ile çok iyi bir
ittifak ve yardım anlaşması kurmamız lazımdır.
2- İslam âlemini, hem içerden, hem de dışarıdan yıkmak için, Fransa ve Rusya ile, işbirliği yapmamız
kaçınılmazdır.
3- Türk-İran hükümetleri arasına çok şiddetli ihtilaflar sokup, her iki tarafta milliyetçilik ve ırkçılık
fikirlerini kuvvetlendirmemiz, ayrıca, birbirine komşu bütün Müslüman kabile ve milletlerin arasına ve
Müslüman ülkeler arasına düşmanlık sokmamız şarttır. Halkı gruplara bölmek, eskileri dahil, bütün bozuk
mezhepleri ihya edip, canlı tutmak ve birbirine düşürmek tam bir tahribat silahıdır.
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4- İslam ülkelerinden bazı bölgeleri gayrimüslimlerin eline vermeğe çalışmalıdır. Mesela:
Medine’yi Yahudilere, İskenderiye’yi Hıristiyanlara, İmare’yi Saibeye, Kermanşah’ı Ali’yi ilahlaştıran
Nusayrilere, Musul’u Yezidilere, İran körfezini Hindulara, Trablus’u Dürzîlere, Kars’ı Ermenilere,
Maskat’ı Haricilere vermekte büyük fayda vardır. Sonra, bunları, para, silah ve gerekli bilgilerle
takviye etmek gerekir ki, bunlar İslam’ın vücudunda birer diken olsun. İslam iyice yıkılıp
kayboluncaya kadar, bunların yerlerini genişletmek lazımdır.
5- Osmanlı ve İran’ı, birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahalli devletlere bölmeyi planlamak
amacımızdır. Hindistan’ın şimdiki hâli gibi. Zira, şöyle bir nazariye var: "Parçala, hükmet, parçala, mahvet"
6- İslam’ın bünyesinde, tahrif edilmiş din ve mezhepler ihdas etmek lazımdır ve ihdas edeceğimiz bu
dinlerin her birisinin bir memleketin insanlarının heva ve hevesine uygun olması için, çok ince bir plan
yapılmalıdır.
7- Zina, homoseksüellik, içki ve kumar ile, halk arasına fitne ve fesat tohumları saçılacaktır. Bunun
için, bu memleketlerde yaşayan gayrimüslimler kullanılacaktır.
8- İslam ülkelerinde zalim liderler yetiştirmeye ve hükümet adamlarını, mümkün olduğu kadar aslı
gayri müslimlerden seçtirmeliyiz. Bunu yapmak için, bazı ajanlarımızı sureten Müslüman, din adamı şekline
sokup, isteklerimizi icra etmek için, yüksek makamlara getirmeye çalışılmalıdır.
9- Mümkün mertebe Kur’an’ın öğretilmesine özellikle anlamının bilinmesine mani olunmalıdır.
10-

Devlet

adamlarının

etrafına

kendi

adamlarımızı

yerleştirip,

onların

vasıtası

ile,

bakanlığımızın arzularını tatbik etmek için, onları bu devlet adamlarının müsteşarları konumuna
taşınmalıdır.
11- Misyonerliğin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe bilhassa doktor, mühendis,
muhasebeci v.s. gibi mesleklere sokmalıdır. İslam ülkelerinde kilise, okul, hastane, kütüphane ve
hayır kurumları ismi altında propaganda, yayın merkezleri açmalı ve bunları, İslam ülkelerinin dört bir
bucağına yaymalıdır. Milyonlarca Hıristiyan kitaplarını bedava dağıtılmalıdır.
12- Kız, erkek, bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp, İslamiyet hakkında şüphe ve
tereddüde düşmelerini sağlanmalıdır.
13- İç savaş ve ayaklanmaları sürekli kışkırtılmalıdır.
14- İktisatları tahrip edilecek, gelir kaynakları, ziraat sahaları bozdurulacak, su bentleri
yıktırılacak, ırmaklar kurutulacak, tembellik yaygınlaştırılacak, tembeller için, oyun yerleri açılacak.
Uyuşturucu madde, içki, yaygınlaştırılacaktır.157
Kanlı olacaktı(!?) (Bu başlık ve yazıdan kim ne anlarsa…)
“Sevgili arkadaşlar, siz çok ciddi bir kavram kargaşası yaşıyorsunuz. Yasayla anayasayı
karıştırıyorsunuz. 411 adet elin kanla yazılmış bir temel metni; bir felsefeyi “sorunsuz”
değiştirebileceğini varsayıyorsunuz. Felsefeci İoanna Kuçuradi’nin anayasa kavramına getirdiği
tanıma bir bakalım mı önce?
“Bir grup, bir başka gruptan siyasi bağımsızlığını kazandığında, yani yeni bir devlet
kurulduğunda, günümüzde insanların yaptığı ilk iş, bir anayasa hazırlamaktır. Siyasal bir birim olarak
devletin iç yapısı ya da anayasası, başka bir deyişle belirli bir devlette devletin nasıl kurulduğu,
çeşitli devlet tipleri arasındaki farkı oluşturmaktadır. Bu, rejim farkından daha temel bir farktır ve aynı
rejimin farklı ülkelerdeki işleyişini de etkileyecek bir ayrıntıdır.”

Halâ, anlamadınız mı? Peki bir de şöyle toparlayalım:
ABD Anayasası: 1775-1783 arası kolonyal İngiliz güçlerine karşı verilen uzun ve kanlı bir savaştan
sonra kabul edilmiştir. En önemli değişikliklerin başında gelen köleliğin kaldırılması ise (13th amendment) iç
savaş ile gerçekleştirilebilmiştir. İngiliz Anayasası: Hemen İngiliz Anayasası diye bir şey yok ki demeyin.
Evet, İngiliz Anayasası’nın kökenleri Magna Carta (1215)’ya dayanır ve onun üzerine kuruludur. Şekil
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yönüyle de Yahudilerin Talmud’unu çağrıştırır. Yazılı olmayan, geleneğe ve tarihe bağlı kurallar sistemi.
Ancak biraz tarih bilenler de bilir ki, bugünkü İngiliz yasaları, Cromwell’in I. Charles’a karşı ayaklanması
(1642-1650 arası; ilk burjuva devrimi olarak da kabul edilir) sonucunda, daha sonra II. Charles’a kabul
ettirdikleri Habeas Corpus (1679)’a dayanır. Bunlar da kapı gibi yazılı kurallardır. Yani İngiliz Anayasası
vardır ama diğerlerine benzemez. Bu savaş da epey kanlı geçmiştir.

Fransız Anayasası: Söylemeye gerek yok herhalde: 1789 Fransız devrimi oldukça kanlı bir
eylemdir. Japon Anayasası: (1947) General Mc Arthur neredeyse kendi elleriyle yazmıştır bu anayasayı.
Hiroşima ve Nagazaki’de epey kan-can kaybetmiştir. Alman Anayasası: (1949) Müttefikler dikte
ettirmişlerdir. İtalyan Anayasası: (1949) Galipler dikte ettirmişlerdir. Rus Anayasası: (1993) Yeltsin’in
tankların üstündeki görüntüleri hâlâ gözlerimizin önündedir. Diğer yandan onu önlemeye çalışanlar da
hapislerde çürümüşlerdir. Kelleleri uçmadıysa, bunu Kızıl Ordu’nun saf değiştirmesine ve kanlı bir yönetim
değişimine fırsat vermediğine borçlu oldukları bir gerçektir..

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ise: (1924) Kurtuluş Savaşı; (1960) askeri darbe, (1982)
askeri darbe... Üç anayasa da epey bir kan üzerine inşa edilmiştir, değişik nedenlerden olsa da durum
böyledir.
Şimdi bu işbirlikçi arkadaşlar anayasamızın “laiklik” taşını yerinden oynatmaya çalışıyorlardı. Ne
tarihten, ne felsefeden, ne sosyolojiden ne de laftan anlıyorlardı... ABD ve İngiltere bunlara, “Yürü koçum,
kim tutar sizi demesine güveniyorlardı. Oysa kurucu felsefe ile oynuyorlar, Kılıç çekiyorlardı!

Kime? 88 yıl önce bu toprakları o (Haçlı, emperyalist ve Siyonist) Müslüman katillerine vermeyenlere!
Şimdi, Müslümanların katilleriyle işbirliği yapan sen değil misin? Bu adamlar 88 yıl önceki aynı katiller değil
mi? Masalarında hâlâ o haritalar dolaşmıyor mu? Yanlış yaptınız. (Hak’tan ve halktan saptınız) Mertçe;
karşımıza çıkarak; “Cumhuriyeti yıkacağız, manda olacağız, Atatürk’ten kurtulacağız...” diyerek ve
delikanlı gibi kan dökerek yapmadınız. Öte mahallenin itlerini Sabataist kesimler ve Masonik çeteyi arkanıza
alıp, kaçak kapıştınız. Şimdi adam seçiyorsunuz... Yanınızda üç tane Ilımlı-İslamcı, dört tane eski solcu
aydın bozması... Karşınızda şahsiyetsiz bir muhalefet, üniformalarını hızla epriten bir üst yapı... O, 411 el
“gerçekte” kaç kişiyi temsil ediyor? Göreceğiz... Marazlı medya marifetiyle, uzaktan kumandalı robotlara
çevrilen halkımızdan ayartılan emanet oylar üzerinden, hıyanet kumarları oynayanların acı ve alçaltıcı
akıbetini birlikte beklemeliyiz. Ama biraz sabretmeliyiz...
Artık söz bitmiştir… Kansız olması güçleşmiştir... Ben demiyorum, tarih böyle söylemektedir.”158
Sonunda kim mi kazanacaktı? Elbette Bu sefer masonlar ve münafıklar değil; Müslüman Türk halkı ve
mazlumlar dünyası karlı çıkacaktı! Ve tabi, inşallah, kan akmayacak, ama herkes Hakkın gücüne
katlanmak zorunda kalacaktı!

“Aydınlanmacılık”
Yapılmıştır!

İnkârcılığın

ve

İslam

Düşmanlığının

Kılıfı

AKP iktidarının, ılımlı İslamcıların ve yandaş medya yanaşmalarının, başörtüsünü veya

türbanı:
a) 22 İslam ülkesinin ve Türkiye’mizin parçalanmasını hedefleyen BOP hıyanetini gizlemek
üzere istismar aracı olarak kullandıklarını
b) Türkiye’nin resmen değilse bile fiilen bölünmesine yol açacak, egemenliğimizin AB’ye
devrine engel hükümleri ortadan kaldıracak ve federatif Kürdistan’a demokratik(!) zemin hazırlayacak
yeni anayasa hilekârlığına türban serbestliğini bir “süs perdesi” ve dindar kesimleri avutacak bir
“sus rüşveti” olarak sunduklarını.
Çünkü, başörtüsüyle ilgili Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları daha önce YÖK’ün aldığı
haksız ve dayanaksız bir karara dayandırılmıştı. Şu anda YÖK, “bu eski kararımız yanlıştı ve halen
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yürürlükteki yasamızın ek 17. maddesine aykırıydı. Bu nedenle o kararı düzeltiyor ve kaldırıyoruz”
diyebilse aslında sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Ama buna YÖK Başkanının da Başbakanın
da, samimi niyeti de, cesareti de bulunmamaktadır. Kaldı ki AKP gayet kolaylıkla çıkaracağı yeni bir
yasayla da bu sıkıntıyı aşardı, ama istismar ve savsaklama daha kolaydı...
c) Milli birlik ve dirliğimizin altına dinamit koyacak, devlet şuurunu ve huzurunu dejenerasyona
uğratacak; kısaca ülkemizi AB’nin eyaleti, İsrail’in vilayeti yapacak hıyanet girişimlerinin türbanla
saklanmaya çalışıldığını defalarca yazdık ve uyardık…
Ama Aydınlıkçıların Başı, türbanı ve onun istismarını değil, bizzat İslam’ı ve Kur’an’ı hedef
aldığını; bir takım sahte yorumlara sığınıp Dinimize olan hırsını ve hıncını gizlemeye çalışsa da,
aslında ne ile ve niye savaştıklarını şu sözleriyle açığa vurmaktaydı… Ve acaba AKP’ye ve din
istismarıyla geçinen akreplere bundan daha ileri bir iyilik yapılır mıydı?!.. Çünkü bu tavır hem dindar
halkımızı AKP’nin ağına kaydırmaktaydı, hem de zaten ılımlı İslamcıların arkasındaki Amerika ve
Avrupa’nın da istediği işte aynen Aydınlıkçıların istediği bir İslam’dı. Yani sadece bazı şahsi ibadet ve
gelenekleri serbest bırakılan, ama faizi ve kumarı kaldıran, sermaye ve üretim vergisini esas alıp her
türlü sömürünün önünü tıkayan; can, mal ve namusa tecavüz edenlerin caydırıcı şekilde
cezalandırılmasını tavsiye buyuran “ahkâm ayetlerini” artık lüzumsuz sayan ve yasaklayan bir
anlayışla, bunların yaklaşımı aynıydı. Yani Doğu Bey’de bir nevi ılımlı İslamcıydı. Zaten biz buna
hayret de etmiyoruz; çünkü her türlü haksızlık Batıldı ve inkârcılık ta istismarcılıkta aynı kaynaklıydı.
İyi hatırlıyoruz; bir zamanlar, herhalde dindar halk nazarında meşruiyet ve makbuliyet kazandırmak
için, Sn. Perinçek’in “Amerikan uşağı, kapitalizmin kâhyası” diye saldırdığı, ama şimdilerde dava
yoldaşı ve fikir üstadı saydığı, manevi amcası Morrison Süleyman Demirel de “Medine’de inen

ahkâm ayetleri çıkarılırsa, Kur’an’ın diğer emirlerine itiraz etmeyecekleri” anlamında sapıklıklar
ortaya atmıştı.
Ve PKK teröristi iken itirafçı olup JİTEM’e katıldığını söyleyen ve şimdi yurtdışında yaşayan
Abdülkadir Aygan’ın savcılara talimatla: “Süleyman Demirel’in JİTEM’in koruyucularından

olduğunu kanıtlayan bilgiler anlattığı” medyaya yansıyan bu adamın kim bilir daha ne marifetleri
ortaya çıkacaktı! Ve tabi bu sözleri kendisini ve partisini büyük sıkıntılara sokacağını bile bile, ama
son bir ümitle bazı mahfilleri kışkırtmak amacıyla yazdıkları da sırıtmaktaydı.

Saç teline bağlı ve saçma endişelere bağımlı laiklik anlayışı!
Psikiyatri doktorları gelen hastaya sorarlarmış, "sen buraya niye geldin?" Eğer hasta, "şöyle şöyle
dertlerim var, iyileşmek için geldim" derse, bu hastanın kendi durumunun farkına varabildiğine ve
hastalığının çabuk tedavi edilebileceğine karar verirlermiş. Yok eğer hasta, "benim hiçbir şeyim yok, beni
zorla tutup buraya getirdiler" derse, kendi durumunu kavrayamadığını düşünüp hemen hastaneye
yatırıverirlermiş. Hastanın ruhsal vaziyetini en iyi ele veren ölçülerden biri, hastanın kendi durumunu
algılama yeteneğiymiş. Maalesef o süreçte bazıları “başörtülü kızlar derslere ve devlet dairelerine
alınırsa kıyamet kopar, laiklik yıkılır, dindarlar bizi kapar” evhamı içindeydi ve hatta bir kısmı "kızların
saçının kaç teli gözükürse laikliğe zarar gelmez" tartışması yürütmekteydi. Evet maalesef laiklikle, saç teli
arasında bir ilişki kurabilen insanlar paranoya nöbetindeydi. Hatta bazı siyasi partiler "görünecek tel miktarı"
hakkında açıklamalar yapıp, o saç teli sayısından politika üretme peşindeydi. Laiklik, kızların başını açmaktır
zannedilmekteydi. Tam tersine, Laiklik, kızların saçına devletin hiçbir amaçla müdahale etmemesiydi. Laik bir
devlet, dini değiştirmeye, şekillendirmeye yeltenmeyecekti. Bir devletin kızların başını dini amaçlarla "zorla"
örtmesiyle, bir başka devletin "din korkusuyla" kızların başını zorla açması aynı şeydi. İkisinde de devlet dine
müdahale etmekteydi.
Saç teliyle uğraşmak, laiklik değil hastalık alametiydi. Üstelik bunun bir hastalık olduğunun bile
farkında değillerdi. Akıllarını "saç teline taktıkları ve bunun en büyük sorunumuz olduğunu sandıkları için”
doktora gitseler de, doktor "niye geldin" dese, "bir şeyim yok, güzel güzel saç telini tartışıyorduk, bizi alıp
buraya getirdiler" diyeceklerdi.
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İşte bunların kof kuruntuları ve Kur’an’a kin kusmaları!
Türban; Cariye olma özgürlüğü ve esaretin örtüsüymüş!
“Türban özgürlüğü” diye bir özgürlük olabilir mi? Eğer ağanın marabası olmak özgürlük ise, türban da
özgürlüktür. Şeyhin ayağına yüz sürmeye özgürlük diyorsanız, türbana da özgürlük demeye devam edin.
Cariyelik özgürlükse, türban da özgürlüktür. Türban, insanın kul, kadının cariye olduğu topluma denk düşen
bir örtü; işin gerçeği budur. Özgürlükler, demokratik devrimlerle geldi. Özgürlük, Ortaçağ ilişkilerinden
kurtulmaktır. Kadın açısından özgürlük, eşitliğe kavuşmak, toplumun çalışan, üreten, yaratan, onurlu üyesi
olmaktır. Yoksa padişahlığa, ağalığa, şeyhliğe, erkek tahakkümüne dönme özgürlüğü yoktur. Demokratik,
özgür bir toplum kurmak isteyen bir parti veya insan, türban ve özgürlük kavramlarını yan yana getiremez.
Bu, esaret özgürlüğünü savunmaktan başka bir şey değildir. Bireysel özgürlükleri tarihsel içeriğinden koparır
ve Ortaçağ kafasıyla yeniden tanımlamaya kalkarsanız, yeniden kul olursunuz; cariye olursunuz.
Kur’an hukukun kaynağı olamazmış!...
Kur’an da türban emri yok; doğru. Ama Kur’an da türban emri olsa, bu emir uygulanacak mı?
Kur’an’da “hırsızın elini kesin” emri var, uygulanıyor mu; uygulanabilir mi? Kur’an’da “kadına mirastan yarım
pay verin” emri var, uygulanıyor mu; artık uygulanabilir mi? Kur’an’da “Dört kadın almak” caiz, hangi onurlu
kadın, bu hükmü benimseyebilir? Kur’an’da kölelik var; cariyelik var; hangi babayiğit uygulayabilir? Kur’an’da
“İslam’dan vazgeçeni öldürün” emri var, nerede bulabilirsiniz o cellatı?
Günümüz toplumu Kur’an’la yönetilemezmiş!
Dahası en katı yobaz bile, günümüz toplumunu Nisa suresine, Ahzab suresine veya Bakara suresine
veya başka bir sure ve ayete dayanarak düzenleyemez. Bu, deveyle ticaret yapmaya benzer ve artık
mümkün değildir. İslam, birçok İslam âliminin de belirttiği gibi, tarihseldir. Tarihin dışında hiçbir şey yoktur.
Hz. Muhammed, dünya tarihinin en büyük devrimcilerindendir. İslam’ın düzenlemeleri, 7. yüzyıldan 15.
yüzyıla kadar dünya ölçeğinde bir devrimin hukuku idi. İslam, yeryüzü uygarlığının merkezi ve önderi oldu,
ama o çağ arkada kaldı; bugün 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılın toplumunu, 7-15. yüzyılın hukukuyla
yönetemezsiniz.
Örtünmek kölelikmiş!
Türban, kadının cinselliğine vurgu yapan bir kültürün simgesidir; kadını insan yerine koymayan, onu
yalnız cinsel bir nesne olarak gören bir anlayışın aletidir. Eski köleci Yunan ve Roma kültürü böyle idi; bütün
Ortaçağ karanlığında bu yaşandı; asilzadeler kadını cinsel köle yaptılar; kadını kafesin arkasına kapattılar.
Bugün çürüyen emperyalist-kapitalist kültür de, kadını yeniden cinsel bir nesne durumuna düşürdü. Bu
açıdan kadının göbeğini açarak dolaşması ile türban aslında aynı kültürün işaretleridir.
Türban sosyete ve rahibe kıyafetiymiş!
Türbanla tarlada çapa yapamazsınız, yapan yok. Türbanla zeytin çırpamazsınız, çırpan yok. Türbanla
mutfakta yemek pişiremezsiniz. Türbanla fabrikada, laboratuarda çalışamazsınız; hemşirelik ebelik
yapamazsınız. Türban, çalışan, iş yapan kadının örtüsü değildir. Türban, sağlığa aykırıdır. Doktorlar
söylüyor: Yara yapıyor, pişik yapıyor; sıkıntı veriyor; kadına eziyettir. Türban, sosyete örtüsüdür. Çalışan
kadının örtüsü, başörtüsüdür; yemenidir, eşarptır, şapkadır vb. Türban, milletin hâkimiyetine karşı,
emperyalizmin, mafya ve tarikat trilyonerlerinin saltanatının örtüsüdür. Tarihimize bakalım, ne köyde, ne
kasabada, ne de sarayda türban yoktur. Yemeni vardır, başörtüsü vardır, ferace vardır, çarşaf vardır, eşarp
vardır, peçe dahi vardır, ama türban yoktur. Nenelerimizin, annelerimizin resimlerine bakalım, kitapları
karıştıralım, türbanı Türk tarihinde bulamazsınız. Ama Sümer ve Asur mabetlerinde, Katolik rahibelerinin
başlarında bulabilirsiniz. Türban, bir rahibe örtüsüdür. Türban, 1970’lerden sonra Türk toplumuna dışarıdan
dayatıldı. Çağdaş toplumu kurma mücadelesi, Ortaçağ kaynaklarına yaslanarak verilemez. Emperyalizme ve
gericiliğe karşı 7-15. yüzyılın ideolojisiyle mücadele edeceklerini sananlar, günümüzdeki hazin manzaranın
sorumlusudurlar ve yarınlara ışık tutamazlar. Atatürk gibi devrimci olalım, yoksa bu süreç türbanda durmaz,
kadınlarımızı cariye yaparlar.”159
159
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İşte bu inkârcı kafanın yalanları ve yamuklukları:
1- Başörtüsüyle türban aynıdır. Bunların farklı olduğunu savunmak, ahmakların bile yutmayacağı
sahte bir tavırdır, inançlı halkımızın haklı tepkisinden korkup kaytarmak ve böyle bir münafıklığa sığınmaktır.
2- Önce İslam’a, Kur’an’a ve Hz. Muhammed Aleyhisselam’a “Ortaçağ Kafası” diye saldırmakta,
ardından Onun büyük bir devrimci olduğunu (dikkat: Peygamberliğine ve Kur’an’ın kıyamete kadar geçerli ve
gerekli son ilahi mesaj gerçeğine inanmıyor) söyleyerek hedef saptırmaya çalışmaktadır.
3- “Kur’an’da türban emri yoktur” diyerek tesettür ayetlerini inkâra kalkışmaktadır. Elbette Kur’an
değişen standartlara, ihtiyaçlara ve coğrafi şartlara göre değişebilen örtünme ve giyinme biçimlerine
karışmamıştır. Ama örtünmeyle ilgili temel esas ve amaçları elbette açıklamıştır.
4- Kur’an’da hırsızlık suçuyla ilgili ayet aynen şöyledir:

“Hırsız erkek ve hırsız kadının kazandığı (bu kötü ve haksız alışkanlığa) karşılık, Allah’tan bu
(suçun) tekrarını önlemeye (yönelik) bir ceza olarak ellerini kesin” (Maide: 38)
Yani bu suça iten şartları ve hırsızlığa mecbur eden ortamı bertaraf edin.. Nasıl ki “Şu kötü huylu fesat
adamın ayağını buradan kesin...” demek, onun ayaklarını koparmak değil, alakasını kesmek anlamında bir
benzetmedir. 1430 yıllık İslam tarihinde hırsızlık yaptı diye eli kesilen üç beş kişi bile zor gösterilmesi, bu
ayetin esasen caydırıcı ve sakındırıcı bir anlam içerdiğinin tarihi kanıtıdır.
5- Kur’an’da kadına, sadece baba ocağındaki ev araçları ve hayvanlarıyla ilgili miras hususunda erkek
kardeşlerin hazır düzeni bozulmasın –çünkü kız kardeş başka kurulu bir eve gitmektedir- diye yarım hisse
öğütlenmekte, ancak asıl taşınmaz mallarda: “(veraset ve ticaret gibi hukuki bir yoldan) erkeklere
kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır” (Nisa: 32)
6- Kur’an dört kadın almayı asla emretmiyor, tek eşliliği esas alıyor, ancak bazı mazeret ve
mecburiyetlerle ikinci evliliklere ve belirtilen mali ve hukuki mükellefiyetlerle ruhsat veriyor… Kur’an bununla
günümüzdeki ahlaki ve ailevi yozlaşmanın önünü almayı, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum oluşturmayı
amaçlamaktadır.
7- “Kur’an’da kölelik ve cariyelik var..” diyerek, sanki Kur’an bunları öğütlüyor ve hoş görüyor imajı
vermek iftiradır. Çünkü Kur’an’ın ve İslam’ın, çok yaygın ve kötü şekilde yerleşik olan bu durumu tedricen
ortadan kaldırma yolunda ne büyük tedbir ve tavsiyeler buyurduklarını, gayrimüslim bilim ve fikir adamları
bile hayranlıkla anlatmaktadır.
8- Doğu Perinçek’in “Kur’an’da, İslam’dan vazgeçeni öldürün” emri olduğunu söylemesi de bütünüyle
yalandır, uydurmadır ve iftiradır. Böyle tek bir ayet bile Kur’an’da bulunmamaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de sadece; iman ettikten sonra küfre dönenlerin: Hak yoldan saptıkları, amellerinin
boşa çıkacağı, ahirette azaba uğrayacağı uyarılmakta, hiçbir dünyevi ceza söz konusu yapılmamaktadır.
(Bak: Bakara 109, 217 - Ali İmran: 100,149 - Maide: 54)
Mürtedin cezalandırılacağına dair hiçbir fiili ve takriri sünnetin de bulunmadığını, büyük Bedrettin El
Ayni, belgelerle ortaya koymaktadır. Raşit Halifeler ve diğer bazı dönemlerdeki mürted cezalandırılması ise,
dinden döndükleri için değil, devlet düzenine ve toplumun birlik ve bütünlüğüne başkaldırı sayıldığı için özel
fetvalarla uygulanmıştır.

9- Türban diye, İslam’daki tesettür ve örtünme emrinin ve geleneğinin Sümer ve Asur
rahiplerinden kaynaklandığını söylemek de tam bir cahillik ve çarpıtmadır. Peki, Doğu Perinçek,
Türbandan ayrı tuttuğu; başörtüsü, çarşaf, yemeni, eşarp gibi kıyafetlerin her yerde rahatlıkla
giyilmesine taraftar mıdır?
10- “Emperyalizme ve gericiliğe karşı 7 ve 15. yüzyılın ortaçağ kaynaklarıyla mücadele
edilemez” iddiası da tam bir safsata ve saptırmadır. Çünkü Kur’an, dinsiz nasipsizlerin zannettiği
gibi “ortaçağ karanlığı” değil, bütün karanlık çağları aydınlatan ilahi kaynaktır.
Kur’an’a uyan ve uygulayanları “YOBAZ”lıkla suçlayan, Hz.

Muhammed’i
“ORTAÇAĞ’DA KALMIŞ” diye zırvalayan zavallının çağdaş ve aydınlanmacı önderlerine
bakın!
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Doğu Perinçek’in son iki buçuk asırlık yakın dünya tarihindeki “Ulu Önderleri” içerisinde,
Atatürk dışında hiçbir Türk’ün bulunmamsı ve bu yirmi kişinin genellikle Yahudi ve Mason
olması ilginçti.160 İşte Perinçek’in ulu rehberleri:
ROBESPİERRE: Demokrasi yolunun erdemden ziyade terörden geçtiğini söyleyen ve
sonunda Fransa’nın başında diktatörleşen ve binlerce masumun kanının döken canavar
devrimci, Yahudi asıllıdır.
General

WASHİNGTON:

ABD’nin

ilk

Cumhurbaşkanıdır.

Yahudi

ve

Masondur.161

Kapitalizmin ve sömürü düzeninin öncü kurucularındandır. Döneminde yoğun Kızılderili
soykırımları yaşanmıştır.
ABRAHAM LİNCOLN: ABD’nin 15. Cumhurbaşkanıdır. Yahudi ve Masondur.162 Meşhur
Kuzey-Güney savaşlarının ve dönemindeki Kızılderili katliamlarının baş sorumlularındandır.
BİSMARK: (1815-1898) Almanya’da 1870-1881 yıllarında her türlü dini eğitime ve Katolik
partisine mücadele başlatıp, sonunda Papazların ülkeden çıkarılmasına, dini eğitim ve ahlaki
disiplin kurumlarının kapatılmasına ve dinsizlik yasalarının çıkarılmasına öncülük eden
Masonlardandır. Alman Yahudisi olan meşhur ve mel’un Siyonist Amerikalı siyasetçi Hanry
Kissinger ile aynı soydan ve kafadandır.
LENİN: Yahudi ve Mason TROÇKİ ile beraber, Rusya’da Marx’ın komünist despotizmini
kurmak için yüz binlerce insana kıyan ve bu maksatla kapitalizmin kalesi ABD Başkanı Yahudi
ve Mason WİLSON’dan yüz milyonlarca dolar yardım alan adamdır.163
HO CHİ MİNH: Vietnam’ın komünist lideri bilinen, sonradan CIA’ya dönüşen ABD Gizli
Servisi OSS’ın Vietnam gizli temsilcisi gibi hareket eden, Amerikan karşıtlığı görüntüsüyle
danışıklı dövüşerek, Siyonist merkezlere hizmet veren kanlı sahtekârdır.

“Aydınlanma” akımının, akılsızlığı ve vicdansızlığı
Mel’un Masonluk Tarikatına ve küresel siyonizmin şeytan şeriatına (kapitalist ve komünist
nizama) intisap edenler, kendilerini “karanlıklardan kurtulup aydınlığa kavuşmuş” saymaktadır. Yani
“AYDINLANMACILIK” Masonluğa intisabın ve İslam düşmanlığının parolasıdır. “Aydınlanma”cılık
Yahudi-Siyonist ideolojisinin ve “Deist”liğin “Yani Allah var, ama hiçbir işimize karışmaz ve ahiret
yoktur, cennet bu dünya hayatından ibarettir” düşüncesinin yaldızlı kılıfıdır!

Bunlar; DİN’in Allah tarafından ve melek Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hz.
Muhammed’e vahiyle indirildiğine inanmazlar. Hz. Peygamberin (SAV) on iki yaşındaki Suriye
seyahatinde rastladığı papaz Bahira’dan öğrendiklerini kafasında yoğurup, kırk yaşına gelince
sosyal adalet kurallarını içeren ayetleri kendi dehasıyla uydurduğunu savunurlar. Yani
MANEVİYATA ve AHİRET HAYATINA akılları yatmadığı ve yaşamı sadece bu dünyadan ibaret
sandıkları için, KUR’AN-I KERİM’İ DE MUTLAK UYULACAK İLAHİ BİR KAYNAK DEĞİL,
ORTAÇAĞ ŞARTLARINDAKİ ÖNEMLİ BİR DEVRİM KİTABI SAYARLAR. Bunların en zavallı tarafı
ve en bayağı tavrı da, bütün bu inkârlarını açığa vurmaktan korkup “Dine saygılıyız, Hz.
Muhammed’e hayranız” şeklinde Müslüman halka yaranmaya çalışmaları, yani MÜNAFIKLIK
yapmalarıdır. Doğrudan İslam’a saldırmak yerine, her bahane ile “DİNCİLER, GERİCİLER,
ÇAĞDIŞI KİŞİLER, SİYASİ İSLAMCI KESİMLER…” diyerek mü’minlere sataşmaları; KUR’AN
KURSUNA, İMAM HATİP OKULUNA ve TÜRBANA savaş açmalarıdır.
Bizi üzen ve ilgilendiren tarafı, bunların inanıp inanmadıkları değil; Müslüman geçinip
ALLAH’IN VAHYİNİ VE KUR’AN’IN HÜKÜMLERİNİ inkâra kalkışmaları, “artık akıl ve bilim her şeyi
çözer, İslam’a ihtiyaç kalmamıştır” şeklindeki safsatalarıdır. Yani olduğundan başka türlü
davranmaları ve münafıklık yapmalarıdır. Oysa iki asırdır bütün insanlığı canından bezdiren ve
160
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dünyayı cehenneme çeviren Siyonist güdümlü KAPİTALİST ve KOMÜNİST rejimler ve
başlarındaki Deccal kişiler de, bu acımasız ve ahlaksız sömürü ve işgallerini, vahşet ve sefalet
sistemlerini, AKIL VE BİLİMLE uygulamaktadır. Evet, maneviyatsız ve İslamsız akıl ve bilim işte
böylesine vicdansızdır.
Koyu dindar, İslam’a ve insanlığa hizmetkâr geçinip, ayet ve hadisleri dilinden düşürmeyip,
riyakârlıkla bir kısım ibadetleri hem de fazlasıyla ve reklâmıyla yerine getirip; ama ÇAĞDAŞ
FİRAVUNLAR OLAN SİYONİST VE EMPERYALİST SÖMÜRÜ ODAKLARINA VE AMERİKAAVRUPA TANRILARINA kulluk yapan din istismarcısı ve Ilımlı İslamcı MÜNAFIKLARLA, bu
aydınlanmacı takımının temelde tapındıkları şeyler aynıdır: DÜNYA HAYATI, ŞAHSİ RAHAT VE
MENFAATLERİ, HÜKMETME VE İKTİDARA GELME ARZULARIDIR…
Oysa herkes “ya olduğu gibi görünse veya göründüğü gibi olsa” yani topluma ve ortama
göre ikili oynamasa, hiçbir sorun kalmayacaktır. Çünkü inanmak ta, inanmamak ta, demokratik
bir haktır ve herkes karşılıklı saygı çerçevesinde inandığı ve aklına yattığı şekilde yaşamalı,
ortak kurumlarına ve çıkarlarına birlikte sahip çıkmalıdır. Kimse kendi inancını, ideolojik
saplantılarını ve hayat tarzını başkasına zorla dayatmaya kalkışmamalıdır. Bu dürüstlük ve
olgunluğa ulaşıldığında ve herkes hakkına razı olmaya alıştığında pek çok sıkıntı kendiliğinden
aşılacaktır. Masonik bir kavram ve parola olan “AYDINLANMA” lafını Fetullah Gülenci ve AKP’li
entel takımı da sıkça kullanmaya başlamıştır.
2010 Ağustosunda ZAMAN Gazetesinden Nuriye Akman, olaylı SP kongresi ve Numan
Kurtulmuş’un desteklenmesi amacıyla ilahiyatçı Hayrettin Karaman’la yaptığı röportaj sırasında,
MİLLİ GÖRÜŞ VE ADİL DÜZEN çizgisinde ısrar eden ve yozlaşmaya direnenler için:
“ONLAR HALA AYDINLANMADILAR MI?” diye sormaktadır!.. Bunlara göre aydınlanmak;
dindar görünüp Masonlaşmak ve zalim dünya düzenine ve Siyonist Yahudi hâkimiyetine uyum
sağlamaktır. Yani Fetullah ve avenesi de artık Aydınlanmış insanlardır!..

Aydınlanma ve Fransız Devrimi irtibatı!
Politik, sosyal ve ekonomik yönden, Batı’yı yeniden şekillendirmek isteyen Yahudi ideolojisinin
ve Masonik işbirlikçilerinin; kendilerine düşman saydıkları dini otoriteden halkı

koparmaları

gerekliydi. İnsanların zihnine dini otoriteyi güçlü kılan düşünceler yerine, kabalacıların ve mason
uşaklarının kendi dünya anlayışı yerleştirilmeliydi. Vatikan Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü'nde
profesör olan Malachi Martin de bu noktaya dikkat çekerek, "Kabalacı hümanistlerin amacı her zaman
sosyopolitik değişim olmuştur" demekteydi. "Kabalacı hümanistler"in ve masonların oluşturduğu
İttifak'ın, önce Protestanlık sonra da Aydınlanma hareketleri ile “Avrupa'nın dinden kopmasının
öncülüğünü yaptığını, dini otoriteyi ve monarşileri politik yönden zayıflattığını” tarafsız tarihçiler
kabul etmektedir. İşte Fransız devrimi bu şeytani ittifakın eseridir. Ancak bu kanlı devrim yalnızca
politik bir değişim yapmakla yetinmemiş, toplumu ve bireyleri de değiştirmiştir. Dini otoriteyi
zayıflatırken, insanlara da yeni kimlikler vermeye girişmiştir. Aydınlanma ile birlikte, insanlar bir dini
cemaatin mensubu olmaktan çıkıp, birer "masonizmin demokrat kölesi yurttaş" haline getirilmiştir.
("Yurttaş" tanımı, zamanla yeni bir ideolojik düzenlemeyle "yoldaş"a da dönüşecektir.) Yahudi önde
gelenlerinin yönettiği bu şeytani İttifak'ın, insanları bu şekilde dinden koparması; Kur’an'da bildirilen,
"Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle"164 şeklindeki
ilahi hükmüne de uygundu düşmektedir.

Din ve İdeoloji, ya da Gerçek Cennet ve Sahte Yeryüzü Cennetleri Farkı!
Aydınlanma, dini inancı ve ahlakı saf dışı etmiştir. Burada ilginç olan, Aydınlanma sonucu doğan
bütün ideolojilerin de (liberalizm, sosyalizm, ulusçuluk, faşizm gibi) hayatın, insanın ve dünyanın ne olduğu
konusunda ortak bir "dindışı"lıkta (sekülerizm) buluşması gerçeğidir. Diğer bir deyişle, hepsinin, dinin insana
gösterdiği temel hedef olan Cennet'ten yüz çevirip, insanlara "yeryüzü cennetleri" vaad etmesi, insanın
164
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ölümden sonra neleri yaşayacağını göz ardı edip, yalnızca dünyada neler yaşayacağı ile ilgilenmesidir.
Aydınlanma felsefesinin mimarları aslında Katolik düşüncesini reddederken "dinsiz"leşmemiş, tam tersine
yeni ve daha farklı bir "Şeytan din"ine girmişlerdi. Bu yeni dinin de ilahları ve putları icat edilmişti.
Aydınlanmacılar'ın çoğu bir yaratıcının varlığını kabul eden "deist"lerdi. Hıristiyanlıkla bu yeni dinin
arasındaki asıl önemli fark, ölümden sonra yaşam (ahiret) düşüncesinin reddedilmesiydi. Kısaca, ideolojilerle
birlikte, "yeryüzü cennetleri"ni hedef seçen "ahiretsiz din"ler üretilmişti. Yani aydınlanmacıların Allah inancı
gerçek değil göstermelikti. Yıllar boyu koyu sağcı ve dindar geçinen; Nurcular, Süleymancılar ve tarikatçılar
tarafından hararetle desteklenen, Mason ve şeriat düşmanı Süleyman Demirel ve Hüsamettin Cindoruklarla,
katı solcu ve sosyalist ulusalcıların bugün aynı noktada buluşturan, işte bu Aydınlanma felsefesi ve Yahudi
ideolojisiydi.
Bu nedenle, Aydınlanma hareketinin gerçek Cennet'ten "yeryüzü cennetleri"ne yaptığı dönüş, bir
anlamda, Protestanlık yoluyla Hıristiyanlıktan Yahudiliğe olan ikinci bir dönüş olarak karşımıza çıkıyordu.
Hele, Aydınlanma akımının doruğuna ulaştığı, "hedonizm"in (zevkçilik, hayatı yalnızca daha çok zevk alma
aracı olarak görme), dünyaya bağlılığın en üst derecede yaşandığı şu dönemde, insanların çoğunun,
dünyadan "elini eteğini" çekmeyi emreden Katolik anlayışından çok uzak ve Kur’an ayetlerinde önemli
özelliği belirtilen İbrahim Dinine çok yakın olduğu görülecekti. Ünlü Mason ve Yahudi fizikçi İsaac Newton,
evreni bir saate benzetmişti. Ona göre bu saat Yaratıcı tarafından kurulmuştu ve sonra da kendi kendisine
işlemekteydi. İnsan, bu dev saatin, yani maddeden oluşan ve herhangi bir ilahi müdahale olmadan sebepsonuç ilişkilerine bağlı olarak (determinist) işleyen mekanizmanın bir parçası yerindeydi. Allah evrene
karışmadığına göre de, insanın O'na yönelmesi ve O'ndan istemesi gereksizdi; insan bu madde yığını içinde
kendi başının çaresine bakmakla görevliydi. Allah evrene karışmadığına göre, kuşkusuz dini otoritenin de
dünyaya karışmasına izin verilemezdi.
Bu düşünceyi, yani mekanist evren anlayışını geliştiren Newton'un üst dereceli bir mason ve iyi bir
Kabala öğrencisi olduğu kesindir. Elbette maddeci fiziğin kurucusu, kuramını geliştirirken mason
kaynaklarından yani Kabala'dan ve İbrani Yahudi düşüncesinden etkilenmiştir... Tüm bunlar, Aydınlanmanın
ve onun en önemli içeriği olan pozitivist/materyalist düşüncenin neden ve nasıl Yahudi diniyle bu denli içlidışlı olduğu sorusunun yanıtını vermektedir. Bu, Tapınakçı geleneğini sürdüren masonların, Yahudi önde
gelenlerine tabi olmasıyla kurulan İttifak'ın, Katolik dini otoritesi liderliğinde şekillenen olan Avrupa düzenini
değiştirirken, yerine Yahudi dünya görüşünü yerleştirdiğinin bir göstergesidir. Ahireti (uhrevi olanı) hedef
seçen ve dünyadan (maddi olandan) yüz çeviren Katolik düzeni yerine konmuş olan bu düşünce, yalnızca
dünyayı ve maddeyi yücelten bir düşüncedir ve asıl olarak Yahudi düşüncesidir. Kur’an'da, Yahudilerden söz
edilirken, bu noktaya dikkat çekerek, onların en önemli özelliklerinden birinin "dünyayı ahirete tercih" etmek
olduğunu bildirilir: "İşte bunlar (Yahudiler), ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır; bundan dolayı
azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez."165

Ahlak, Allah Korkusu, Aydınlanma ve İbrani Öğretisinin Safsataları
Aydınlanmanın Katolik dininden, İbrani dinine doğru bir dönüş olduğunun bir başka
göstergesi ise Aydınlanmacıların Allah korkusu ve ahlakla ilgili yaklaşımlarıydı.
Aydınlanmacıların çoğu "deist" idi, yani bir Yaratıcı'nın varlığını kabul ediyorlardı. Ancak, sahip
oldukları bu düşünce, Katolik inancına (ve asıl önemlisi İslam'a) göre tümüyle sapkın bir inançtı.
Çünkü bir Yaratıcı'yı kabul etmelerine rağmen, öldükten sonra tekrar diriltilip O'na hesap
vereceklerini inkâr ediyorlardı. Bu nedenle "Allah korkusu"nu da reddediyor, insanın yalnızca
kendine sorumlu olduğunu öne sürüyorlardı. Immanuel Kant, insanların, hayatlarını Allah
korkusu üzerine dayandırmalarını "korku ahlakı" olarak tanımlamaktaydı. Masonik Gül-Haç üyesi
olan Kant'ın bu fikirleri, aslında Siyonist geleneğin genel felsefesinden kaynaklanıyordu. Türk
masonlarınca yayınlanan Mimar Sinan dergisi, bunu çok açık bir biçimde şöyle ifade ediyordu:
"Mason felsefesi, törenin korku üzerine kurulabileceğini, cehennem, Tanrı ya da yasa
165
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korkusunun insanları gerçekten ve sürekli olarak iyi edebileceğini benimseyemez. Böyle bir
ahlakın, yani korku töresinin insancıl ahlak ile ilişkisi olamaz."
Masonların böyle sapkın bir inanışa kapılmalarının ardında ise pek çok şeyde olduğu gibi
bu konuda da İbrani öğretisinin etkisinde kalmış olmaları yatıyordu. Çünkü Yahudiler, "ahiretsiz
bir din" uydurmuştu, cennet ve cehennem tanımıyordu. Ölümden sonra Allah'a hesap
verileceğini kabul etmez, dolayısıyla Allah korkusu da taşımaz. Mimar Sinan dergisi, "gericiliğin
nedenleri"ni konu edinen bir yazıda, cennet ve cehennem inancının Yahudi dininde de
olmayışının kendilerine büyük referans olduğunu şöyle vurguluyordu: ... Yahudi sinagoglarına
bile girmemiş olan cennet ve cehennem ilkeleriyle, 'mademki anlamak imkânsızdır, en iyisi
inanmak ve Tanrıdan gelen vahyi olduğu gibi kabul etmek değil midir?' diye akla dayanmayan
telkinleriyle yarattığı ve yaşatmayı da başardığı taassup başta gelen nedenler arasında yer
almıştır...
Yahudilik; Bir Din mi, Yoksa İdeoloji mi Olmaktaydı?
Din, insanlara, bu dünyadaki yaşamın geçici bir yaşam olduğunu, asıl amacın bu dünyayı
yaratan Allah'ın rızasına uygun davranmak, O'na kulluk yapıp ilahi kurallar disiplini altında
olgunlaşmak ve bu imtihan sonunda öteki dünyadaki (ahiret) Cennet'i kazanmak olduğunu haber
vermektedir. Buna karşılık, ideolojiler; insanlara bu dünyada mutlu bir yaşam vaat etmekte, insanların
Allah'a karşı mesuliyetlerini, bu dünyadaki geçici yaşamdan sonra O'na hesap vereceklerini ya
reddetmekte, ya da görmezlikten gelmektedir. Kısacası, dinin (ki Allah katında tek geçerli din
İslam'dır) amaçları ilahidir ve bu dünyayla birlikte, ondan daha da çok, öteki dünyadaki asıl ve sonsuz
yaşamı içermektedir. İdeoloji ise ilahi değil, dünyevi amaçlara yöneliktir. Aydınlanma felsefesine
temel oluşturan Yahudiliği incelediğimizde, bu "din"in, aslında bir din olmaktan çok, bir ideoloji
olduğu görülmektedir. İşte aynı sapık ve saldırgan zihniyetin “Kemalizm ve Aydınlanmacılık” kılıfına
sokulmuş Ulusalcılık düşüncesi de; Irkçı, dünyevi ve materyalist bir ideolojidir. Oysa;

“Münkirler, müşrikler ve mücrimler istemese de, Allah Dinini bütün Batıl düzenlere üstün
ve

hakim

kılacak

ve

Allah’ın

nurunu

ağızlarıyla

söndürmeye

kalkışanlar

hüsrana

uğrayacaklardır..” (Bak: Tevbe Suresi: Ayet: 32 ve 33)
Evet, İslam’ın farklı çağlardaki anlayış ve

uygulanış biçimlerinden hiçbirine
benzemeyen, ancak Kur’an’ın ilahi mesaj ve prensiplerinden yararlanarak, yani değişmez
doğruları esas alarak, değişen ve gelişen şartlara ve çağdaş ihtiyaç ve standartlara cevap
veren, temel insan haklarını ve evrensel hukuk kurallarını en güzel ve mükemmel şekilde
gözeten YENİ BİR ADALET DÜZENİ ve KUR’AN MEDENİYETİ, mutlaka ve pek yakında
kurulacaktır ve hiçbir güç buna engel olamayacaktır.

Diyolog Kılıflı Bir Dejenerasyon Yaşanmaktadır
Sabancı Holdingin Patroniçesi Güler Sabancı’nın parmağındaki, Osmanlı kavuğu şeklindeki yüzükte;
1– Yahudilerin bayrağındaki Davut – Siyon yıldızı
2– Hıristiyanların Haçı
3– Ve Arapça “Allah” yazısı olduğunu okuyunca, Hatay’da gerçekleştirilen ve İslamiyeti dejenere
etmeyi hedefleyen Dinler arası Diyalog toplantılarının mahiyeti ve himayecileri daha bir netleşiyordu. Bir
yandan Amerikan temsilciler Meclisi Ermeni soykırım tasarısını onaylayıp Türkiye’yi sıkıştırırken… Papa,
Ayasofya’yı kilise gibi kullanmak üzere Türkiye’yi ziyaret ederken Prof. Dr. Anıl Çeçen gibi duyarlı ve tutarlı
aydınlarımız “Anadolu da 16 eyaletli Bizans federe devleti oluşturulmaya çalışılıyor” diye feryat ederken,
Acaba AKP’li Diyanetin delaletiyle (veya dalaletiyle) Hatay’daki bu diyalog dalaveresi kime yarıyordu.?!
“Medeniyetler Buluşması” Neyi Hatırlatıyordu?
“Medeniyetler Buluşması” ilk kez 1095 yılında Papa İkinci Urban’ın çağrısı üstüne başladı. Papanın
çağrısına uyan Hıristiyan askerleri, önlerinde haç deseni olan kıyafetler giyerek Doğu’ya yöneldiler.
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Medeniyetler Buluşması için Müslümanlara giden ilk Batılılar, henüz demokrasiyi ve seyreltilmiş uranyum
içeren bombaları icat etmedikleri için ABD Başkanı Bush kadar etkili bir buluşma gerçekleştiremediler
elbette. Ancak onlar da Medeniyetler Buluşması tarihinin ilk adımlarını attıkları için tarihteki yerlerini aldılar.
Nitekim tarih, Batılıların Doğu’nun zenginliklerine sahip olmak için gerçekleştirdiği Medeniyetler Buluşması
girişimleri ile dolu. Ancak Müslümanların Medeniyetler Buluşması anlayışı her nedense biraz farklı. Mesela
İkinci Abdülhamit’in kurucusu olduğu Darülaceze’de ihtiyaç sahibi insanlara dinlerine göre ayrım yapılmadığı
için cami, kilise ve havra kurma gereği hissedilmiş. Buna karşılık Avrupa’nın Medeniyetler Buluşması anlayışı
farklı olmalı ki Vatikan uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Yel, Aksiyon Dergisi’ne yaptığı açıklamalarda Katolik
dünyasının yeni ruhani lideri 16. Benedict’in yeni bir Haçlı Seferi başlatmaya hazırlandığını öne sürüyor. Yeni
seferin amacının Avrupa’yı yeniden Hıristiyanlaştırmak olduğunu belirterek, "Bu yeni dönemde Vatikan’ın
Avrupa’da silahlı olmayan yeni bir fetih süreci başlatacağını söyleyebiliriz" diyordu.
İki farklı Medeniyetler Buluşması anlayışı arasında buluşturulması makul olmayan bir uçurumun varlığı
böylesine barizken; Batılıların kılıç kınlarında gizledikleri hoşgörünün bizde olmamasından dolayı rahatsızlık
hisseden kimi çevrelerin olmasını, bilmem nasıl açıklamalıyız? Mesela "Medeniyetler İttifakı" projesinde
Türkiye’nin partneri olan İspanya’nın tarihine bir bakalım: Yarımadadaki son Müslüman devleti olan Gırnata
sultanlığının yıkılmasıyla ve bölgede Medeniyetler Buluşmasının kelimenin tam anlamıyla gerçekleşmesiyle
beraber, İspanya'da Hıristiyan hâkimiyetinde çok sayıda Müslüman kalmıştı. 1497 senesinde Katolik Kral
Ferdinand

ve

Kraliçe

İzabella,

yaptıkları

anlaşmayı

hiçe

sayarak

kalan

Müslümanların

zorla

Hıristiyanlaştırılmasına ve böylece Medeniyetleri Buluşturmaya karar verdiler. Müslümanları kapalı
mekânlara koyarak üzerlerine vaftiz suyu serpip artık Hıristiyan oldukları ilan edildi. Kur'an-ı Kerim ve diğer
Arapça eserler toplatıldı, kütüphaneler boşaltıldı, geleneksel kıyafetleri ve çocuklara Arapça öğretilmesi
yasaklandı. Camiler kiliseye çevrildi. Aksi davrananlar Engizisyon'a sevkedildi. Kimi İspanyol kaynaklarına
göre Engizisyon, Müslümanlar için üç binin üzerinde ağır ölüm kararı vererek, ya kazığa oturtmuşlar veya
yakmışlardır. Medeniyetler Buluşması’nın ne menem bir şey olduğunu bir gün hepimiz

anlayacağız.166
Siyonist, Nelson A. Rockefeller'den ABD Başkanı Eisenhower'e 1956'da yazılan gizli mektup,
diyalog dalaveresine zemin hazırlamaktaydı!
"Sevgili Başkanım,
Az gelişmiş ülkeler için daha akıllı ve cesur bir yardım programı hakkında yapmış olduğum teklifler
dolayısıyla Camp David'de cereyan eden uzun ve yorucu tartışmalara tekrar dönmeyi gereksiz bulurum.
Bununla beraber, gereksiz siyasi olaylar, tartışmalarımızın verimsiz olmadığını göstermiştir. Bu bakımdan
herhangi bir orjinallik iddiası taşımayan ve fakat dış politikamızın önemli sorunlarından birini teşkil eden
mesele hakkında, yararlı olacağına inandığım görüşlerimi bildirmenin zamanı gelmiştir. Dış politikamızın
genel çizgisi hakkında, hükümetle temelde hiçbir fikir ayrılığım yoktur ve hiçbir zaman da olmadı. En azından
herhangi bir insan kadar askeri paktların önemini ben de kabul ediyorum. Fakat bunların, şimdiye kadar
Dışişleri Bakanlığı'nın yapageldiğinden daha başka bir biçimde ele alınması gerektiği kanısındayım. Tam da
şu sırada Rusların izlediği aktif dış politika sonucu, askeri paktların, gittikçe halkların gözünden düşmekte
olduğu gerçeğini de görmek zorundayız. SEATO Paktı bunun en belirgin örneğidir. En önemli Asya ülkeleri
bu pakta girmeyi reddettiler.
En son askeri projelerimizin kaderi, evvelkilerden daha da kötü oldu. Örneğin Bağdat Paktı. Oysa bu
paktı, Dujlas, Amerikan diplomasisinin önemli bir başarısı, İngilizler de kendi başarıları olarak ilan ettiler.
Bağdat Paktı'nın, kâğıt ve harita üzerinde iyi bir görünüş arzettiği doğrudur. Zira bu pakt, Ortadoğu'nun dört
ülkesini, bizim çıkarlarımıza uygun düşen tek bir pakt içinde toplamaktadır. Bu ülkeler, Komünist dünyanın
güney sınır çizgisi üzerinde bulunmaktadırlar. Ayrıca, kıymetli stratejik hammadde rezervlerine ve kalabalık
insan gücüne sahiptirler. Bağdat Paktı üyesi olan Türkiye, aynı zamanda NATO yoluyla bizim savunma
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sistemimize bağlanmıştır. Pakistan ise, aynı zamanda SEATO üyesidir. Ortadoğu'daki birçok Arap ülkesi,
Bağdat Paktı'nın kendi ulusal çıkarlarına karşı olduğunu ileri sürerek bu pakta girmemişlerdir. Gerçekten de
yarattığımız bu askeri paktlar, ne Güneydoğu Asya'da, ne de Ortadoğu'da arzuladığımız hedeflere
ulaşmamıştır. Çünkü bu paktlar başarıya ulaşmaları için hayati önem taşıyan bazı ülkeleri içlerine almaya
muvaffak olamamışlardır. Bütün bunlarla, bu askeri organizasyonların bizim için bir değeri olmadığını,
kurulmamaları gerektiğini söylemek istemiyorum. Ben bu paktları değil, onların kurulmasında kullanılan yol
ve metodları eleştiriyorum. Şu meşhur Standart Oil tröstü için iyi olan ABD için de iyidir tekerlemesini burada
tekrarlamak istemiyorum. Fakat yine de gerek Bağdat Paktı'nın, gerekse SEATO ülkelerinin çok değerli
kaynaklarından bizim yeterince yararlanamadığımız gerçeğini gözden uzak tutmam. Ayrıca, bu paktlar, bizim
için hayati önem taşıyan köprübaşlarının güvenliğini dahi garanti altına alamamışlardır.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Asya politikamızın başarısızlığı; Rus yöneticilerinin, Hindistan,
Burma ve Afganistan'a yaptıkları ziyaretlerin ve Sovyetlerin bu bölgede büyük yatırımları kapsayan ekonomik
işbirliğine gösterdikleri büyük arzu ve teşebbüslerin ışığı altında incelenecek olursa, çok daha açıklık kazanır.
Bu güne dek maalesef etkili bir şekilde karşı koymayı başaramadığımız bu Rus adımları, bütün Asya
ülkelerinin geleceği bakımından geniş ölçüde ekonomik ve politik sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden biz mevcut
askeri pakt ve anlaşmaları sağlamlaştırmak yanında, yenilerini de kurmak istersek -bu cins paktların çeşitli
ülkelerle olan ilişkilerimizde zorunlu ve uygun biçim olduğunu kabul etmek şartıyla- karşımıza çıkan yeni
duruma uygun davranış göstermekle işe başlamalıyız.
Bizim politikamız hem global, yani dünyanın bütün kara parçalarını kapsayan, hem de total olmalıdır.
Yani politik, askeri, ekonomik, psikolojik tedbirleri ve özel metodları bir bütün içinde bir araya getirmelidir.
Başka bir deyişle, yapılacak şey, atlarımızın hepsini bir tek arabaya koşmaktır. Görüşümü daha iyi ortaya
koyabilmek için -yüzeysel de olsa dış politikamıza ait birkaç ilkenin, Avrupa ve Asya'da nasıl uygulandığını
tahlil etmeye çalışacağım. Bilindiği gibi, Avrupa'da ekonomik yardımla işe başladık. Marshall planı
olmasaydı, NATO'nun kurulması mümkün olamazdı. Marshall planıyla gerçekleştirilen şey, baskının her
çeşidinin kullanıldığı, koordine bir dış politika sağlamak oldu. Bu politika ise, umduğumuz ve planladığımız
gibi sağlam bir askeri paktın kurulmasına götürdü.
Asya'daki çabalarımız daha az başarılı sonuçlar verdi. Kanaatimce, bunun esas nedeni, tek şeyle
açıklanabilir. Kurulmasını arzu ettiğimiz ittifaklar için gerekli ekonomik hazırlıkların önemini küçümsediğimiz
bir dönemde, şiddet ve baskı anlayışı fazlasıyla göze batacak şekilde ortaya kondu. İttifakların askeri yönü
çok sivriltildi. Hayati önem taşıyan ekonomik görüşün, Dışişleri Bakanlığı'nca küçümsenmesi, SEATO ve
Bağdat Paktı'nın kum üstüne inşaa edilmesine yol açtı. Bence bu kum, çimento ile pekiştirilmelidir. Bayrağın
ticareti takip etmesi bir Amerikan geleneğidir. Bu akıllı geleneğe rağmen, biz bütün enerjimizi SEATO'nun
askeri yönüne harcadık. ABD'nin Çan-Kay-Şek ile birlikte Komünist Çin'e karşı açacağı bir savaşa, SEATO
üyelerinin katılacağını tasavvur etmek, hemen hemen imkânsızdır. Bununla birlikte, Dışişleri Bakanlığımız
böyle bir tasavvurun hesabı içindeydi. Kaçınılmazlığını sizin de şimdi bizzat kabul ettiğiniz ekonomik
tedbirlerin, düşüncesizce atılan askeri adımlar yüzünden neticesiz kaldığı bir gerçektir. Bu gerçeğin, hükümet
adamlarımız tarafından gittikçe görülmesi beni memnun etmektedir. Eğer askeri paktların ve kuruluşların
yolları, önceden ekonomik tedbirlerle döşenmemişse atılacak askeri adımlara itiraz edilmemesi gerekir.
Sayın Başkanım, biliyoruz ki; dünyanın geniş bölgelerini kapsayan az gelişmiş ülkelerde, sermaye,
teçhizat, idari personel ve teknik uzman eksikliği en önemli meseledir. Bütün planlamalarımızda, bu gerçeği
daima hesaba katmak zorundayız. Askeri pakt ve tedbirlerin gerekliliğine inanıyorsak, bunların faturasını da
ödemeye hazır olmak gerekir. Düşüncelerimin pratikteki en somut örneği, hatırlayacağınız gibi, bizzat
meşgul olduğum İran tecrübesidir. Ekonomik yardımı harekete geçirerek İran petrolüne el koymayı başardık
ve bu ülkenin ekonomisine yerleştik. İran'da ekonomik pozisyonumuzun kuvvetlenmesi, bu ülkenin dış
politikasının kontrolümüz altına girmesi ve özellikle Bağdat Paktı'na üye olmasını sağladı. Hâlihazırda, İran
Şahı, elçimize danışmadan hükümetinde herhangi bir değişiklik yapmaya bile cesaret edememektedir.

Kısaca söylemek gerekirse: Burada ileri sürülen düşünceler beni ve arkadaşlarımı,
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politik programımızın aşağıdaki temel ilkelere oturtulması zorunluluğuna götürdü:
1- Biz, askeri paktlarımızı kurmaya ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmekteyiz.
Çünkü bu paktlar, herhangi bir komünist saldırısını ve ulusal hareketleri önlemekte faydalı olacaktır. Bundan
başka Asya'da ve Ortadoğu'daki pozisyonlarımızı her yönden sağlamlaştıracaktır.
Şu önemli geçeği gözden uzak tutamayız: magnezyum, krom, kalay, çinko ve tabii kauçuğumuzun
tamamı, bakır ve petrolümüzün önemli bir kısmı, kurşun ve alüminyumun üçte biri, denizaşırı ülkelerden
gelmektedir. En önemlisi, ABD tarafından kurulmuş askeri paktlardan, herhangi birinin etki alanında bulunan
Asya ve Afrika'nın az gelişmiş bölgelerinden gelmektedir. Süper stratejik maddelerin, bu arada uranyumun
durumu da yukarıdakiler gibidir.
2- Bu askeri paktları sağlamlaştırmak ve genişletmek için Marshall Planı'nın Avrupa'da bize sağladığı
kadar, ya da ondan daha büyük ölçüde, politik ve askeri nüfuz garantileyecek genişlikte bir ekonomik
yayılma planını Asya, Afrika ve diğer azgelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Bunun için, az gelişmiş
ülkelere yaptığımız ekonomik yardımların büyük kısmı, askeri paktlarımıza hizmet etmek üzere kurulmuş
olan kanallardan akmalıdır. Bu ise bizi, askeri paktların biçimlerinde belirli değişiklikler düşünülmelidir. Başka
bir deyişle, askeri paktların ekonomik yanını mümkün olduğu kadar belirgin hale getirmeliyiz. Bizim askeri
paktlarımıza çekmek istediğimiz ülkelere geniş ölçüde ve akıllıca ekonomik yardımlar yapmalıyız. Fakat bunu
şimdiye kadar yaptığımızdan daha dikkatli ve elastiki bir biçimde yapmak gerekmektedir. Çok özel
durumlarda herhangi bir şart ile koşmamalıyız. İkinci dönemde, hem politik hem de askeri şart ve
taleplerimizi kabul ettirme yolu açılmış olacaktır.
3- Bu ilkelerden hareketle, Amerikan iktisadi yardımının yapılacağı ilkeleri üç grupla toplamayı teklif
ediyorum. Ekonomik işbirliğinin çeşitli biçim ve metodları, bu her üç grupta da kullanılmalıdır.
Birinci gruba bizimle dost olan ve bize uzun süreli, sağlam askeri paktlarla bağlanmış olan
antikomünist hükümetlerin iktidarda olduğu ülkeler girer. Bu ülkelerde yapılacak yardımlar ve açılacak
krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada
Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim, genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye, bazı hallerde
düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani, bağımsızlık eğilimini artırıp, mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu
tip ülkelere -Türkiye gibi- doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir, ama bu ancak bize uygun ve bağlı
hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır.
Bunlarla bağlantılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir. Hükümet, özel sermaye
yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok
politik amaca ulaşılabilir. Bu tip özel sermaye yatırımları, zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve
politikalarımıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi
desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı
zamanda ABD ile işbirliğine hazır yerli işadamlarına yardım artırılmalı ve böylece bu işadamlarının, ilgili
ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır.
İkinci grup, tarafsız bir politika güden veya o eğilimi gösteren ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda,
devlet yardımları ve kredilerin ağırlığı bu ülkeleri kapsamaktadır. Bu durumda, devlet yardımları ve kredilerin
ağırlığı bu ilkelerde bizim için gerekli ekonomik koşulların yaratılmasına kaydırılmalıdır. Bu koşullar, zamanla
bizim için çalışmalı ve bu ülkelerin, bize bağlı askeri pakt ve birliklere kendiliklerinden girmeleri
sağlanmalıdır. Bu politikanın temel hedefi, bu ülkelerde ekonomik ilişkilerimizin arttırılması sonucunda yerli
ekonominin kilit noktalarını ele geçirmektir.
Bu ülkelerdeki, özel yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeyen hükümetlere karşı olan grup ve
kişiler desteklenmelidir. Böylece bu ülkelerdeki yeni politikamızın temelini sağlam bir şekilde atabiliriz. Bu
gruba giren ülkelerin en önemlisi Hindistan'dır. Üçüncü grup, daha sömürge halinde olan ülkeleri
kapsamaktadır. Bu ülkelere yapılan özel sermaye yatırımlarının artırılması için gerekli işlemler süratle
tamamlanmalı, özel bir program dâhilinde bu ülkelere daha fazla iktisadi yardım verilmelidir. Ayrıca bu
ülkelerdeki sömürge idaresine karşı savaşan yerli işadamları desteklenmelidir. Bu gruptaki ülkeler için
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uygulayacağımız politikanın birinci aşamasında iktisadi yardım, yerli ortaklarla karma tesisler kurmak
şeklinde

olabilir.
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tümünü

kaybedebileceğimizi bilmeliyiz. Eğer bunlar yapılmazsa bu ülkelerde bağımsızlık isteğinden öyle kuvvetli bir
milliyetçilik doğabilir ki, bu sömürge ülke yalnız eski sömürücü ülkenin kontrolünden çıkmakla kalmaz, bizim
de kontrolümüzden çıkabilir. Bu grubun en önemli ülkesi Belçika Kongosu'dur.
Her üç ülke grubuna da yapılacak geniş iktisadi yardımlarda ABD'nin karşılık beklemeden yardım ettiği
ve işbirliği yapmak isteğinde samimi olduğu intibaı yaratılmalıdır. Elimizdeki bütün propaganda olanaklarıyla
durmaksızın, az gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız olduğunu, ard niyet taşımadığını
bütün kafalara sokmalı, bu konuda hiçbir masraftan çekinmemeliyiz. Bu ülkelere yatırım yapan
kapitalistlerimiz, teknik eksperlerimiz ve diğer uzmanlarımız az gelişmiş ülkelerin milli ekonomilerinin bütün
dallarına girmeli, onları bizim çıkarlarımıza göre geliştirmelidir. Bu ülkelerdeki politik bakımdan güvenilir yerli
işadamlarının ulusal çabaları da teşvik edilmelidir.
Bütün bu tavsiyelerin hepsi uygulandığı takdirde; ABD'nin uluslararası prestijinin bütünüyle artacağına,
ayrıca gelecekte karşılaşacağımız her türlü askeri görevlerin yerine getirilmesinin kolaylaşacağına şüphe
yoktur. Çünkü böylece mevcut askeri paktlar sağlamlaştırılmış ve yeni bir ruhla doldurulmuş olacaktır.
Aramızdaki yakın dostluk ve sempatiden emin olmasaydım ve bu fikirlerin, genel politikamızı sağlam ve
doğru bir temele oturtacağı ümidini taşımasaydım, size bu tafsilatlı mektubu yazmazdım. Dış politikamızın
ağırlık noktasının, bir başka düzeye aktarılmasıyla ilgili düşüncelerimin hepsini, kabul etmek lazım ki, bu
mektup çerçevesinde anlatma imkânı bulamadım. Yeni politikanın yürütülmesinden sorumlu olan sizin ve
çalışma arkadaşlarınızın, Asya’da ve özellikle Ortadoğu'daki pozisyonlarımızı kuvvetlendirici tedbirlerin
alınması zorunluluğuna inanmış olmanız ve üzerinde durduğum ana meselelerin, öncelik tanınması gereken
çeşitli yönlerini tekrar ele almaya karar vermeniz, en büyük arzumdur. Geleceğin tarihçilerinin, ABD'nin İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonraki ikinci on yıl içinde izlediği pasif dış politika yüzünden, hür dünyanın karanlığa
boğulduğunu yazmalarına imkân vermemeliyiz.167
Hizbuttahrir, Niye Tahrik edilip canlandırılmaktaydı?
Ben Hizbut Tahrir'in çalışmalarını, son yıllarda Orta Asya'da, özellikle de Özbekistan'daki güçlü
konumlarıyla izliyorum. Türkiye'de son bir yılda yeniden kendilerinden söz ettirmeye başladılar. Sovyetler'in
dağılmasından, özellikle de 1995'lerden sonra Orta Asya'da ciddi bir nüfuz edindiler, bazı ülkelerde rejimler
tarafından "birinci tehdit" olarak tanımlandılar. Özbekistan'da çok sayıda örgüt mensubu İslam Kerimov
tarafından hapse atıldı. Ancak şiddete, silahlı mücadeleye başvurmamaları hareket alanlarını genişletti. ABD
ve İngiltere, Kerimov'un Hizbut Tahrir'e yönelik acımasız uygulamalarını yer yer eleştirdi. Ama dünyanın
hiçbir ülkesi, bu örgütü terör listesine almış değildi.
Peki, Hizbut Tahrir bu dönemde, özellikle PKK sorunu yeniden tırmanırken, Anadolu kentlerinde etnik
çatışma senaryoları uygulanırken, neden Türkiye'nin gündemine yeniden getirilmişti? Kanaatlerimin yanlış
olabileceğinden duyduğum endişeyle, son çıkışı bu çevreleri yakından tanıyan/izleyen bazı kişilerle
konuştum: Özellikle Hamza Türkmen'in özet ve net değerlendirmesinden çok yararlandım. Paylaşayım:
1- Hizbut Tahrir'in tüm söylemi 1950–60 yıllarının söylemidir. Oysa elli yılda dünya çok değişti. Hizbut
Tahrir bu söylemiyle bir nevi mezhepleşti. Tarih-toplum değerlendirmesi çok zayıf. Sorun da burada.
2- Elli yıl önce ya sosyalist olacaktınız ya kapitalist. Onlar Hilafet yolunu tercih ettiler. Müslümanları bu
yolla birleştirebileceklerine inandılar. Söylemleri, 1960-70'lerin sağcı/milliyetçi yaklaşımına benziyor.
3- Bir bölgede bin kişiye ulaştıklarında orayı vilayet olarak kabul edip vali atıyorlar. Açık faaliyete o
zaman başlıyorlar.
4- Merhum Ercüment Özkan onların Türkiye'deki lideriydi. Hapiste onlardan ayrıldı. Onları Arapçılıkla
suçladı. Ancak 1980'lere kadar yine onların kavramlarıyla konuştu. 80'lerde bunu da terk etti.
5- Şimdiye kadar silahlı mücadeleye başvurmadılar.
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6- Ancak bunun bir istisnası var: 1955'lerde Ürdün'de belirgin bir güce eriştiler. Bürokraside,
askeriyede ve eğitimde ciddi taraftar edindiler. Kral Hüseyin bunların etkisini kırmak için, o dönemde Mısır'ın
tasfiye etmeye çalıştığı İhvan-ı Müslimin'i Ürdün'de serbest bıraktı. Bu nedenle Hizbut Tahrir İhvan'ı
uzlaşmacılıkla suçladı.
7- Suriye-Ürdün-Filistin'i içine alan Büyük Suriye'de Hilafet'i tesis etmek için harekete geçtiler. Ürdün
ordusundan bir tankçı albayı öne çıkarıp aşiretlerin desteğini almaya çalıştılar. Amaç, bu destekle Ürdün
yönetimini devirmekti. Ancak albay bunları sattı. Ağır darbe yediler. Birçoğu ülkeden kaçtı. Hareketin öncüsü
Takyüddin Nabhani de kaçanlar arasındaydı.
8- Bir ara Libya lideri Muammer Kaddafi ile mücadele ettiler. Kaddafi Hizbut Tahrir mensubu birçok
askeri idam etti. Yine Mısır yönetimi de örgüte bağlı birçok kişiyi idam etti.
9- İlginç bir not daha: Yeniden Milli Mücadele Hareketi, Arap dünyasından gelen 'yıkıcı İslami söylem'i
yumuşatmak için ortaya çıktı. Yani İslami söylem millileştirildi. Bir anlamda Hilafetçi Hizbut Tahrir'in etkisini
kırdı. (Şimdi tersi mi olacak?)
Görüştüklerimin ortalama kanaatleri şöyle: Örgüt mensupları samimi. Harekete geçtikleri konjonktür
çok kötü. Birileri önlerini açıyor olabilir…
1995'te Londra'da Hilafet Konferansı yapıldı. On bin kişi katıldı. Bu olaydan sonra Hizbut Tahrir Orta
Asya'ya yöneldi ve çok güçlendi.
Geçen yıl Türkiye'de "Hizbut Tahrir terör örgütü mü değil mi" konulu bir toplantı yapıldı. ABD ve
İngiltere'nin desteğiyle. Bu toplantıdan sonra da Türkiye'deki çalışmalar yoğunlaştı!..
Bilecik'ten Trabzon'a kadar yaymaya çalışılan etnik çatışma tezlerinin geri plana itilip Türkiye'de
sadece Hizbut Tahrir sorunu varmış gibi gösterilmesinin tek sebebi, örgütün bizzat kendisidir. Birkaç camide
slogan atarak, Türkiye'nin gerçek gündemini unutturabildiler. Bu ülkenin dikkatini başka yöne çevirebildiler.
Anadolu için en büyük riski oluşturan ve birilerinin alabildiğine provoke ettiği çözülme stratejisinin daha rahat
uygulanabilmesi için elverişli bir zemin oluşturmayı başardılar. Tebrikler doğrusu!..168

Evet, ABD ve İngiltere’yi güdümüne alan Siyonist ve emperyalist merkezler, İslam
dünyasındaki geri kalmışlık ve kargaşayı bahane ederek, kendi kontrollerin de, “Halife kılıfı bir
dini meşruiyet misyonu” oluşturmak, bunu da “Yeni bir ümit ışığı gibi” sunarak, asırlardır ezilen
ve sömürülen Müslümanların diriliş ve öze dönüş hareketlerini boğmak ve bozmak istemektedir.
Ilımlı İslam saptırmaları ve Dinler arası Diyalog safsataları da bu sinsi hesapların bir ifadesidir.

“Mürteci ve Mertekçi” Kavramı.
Hayatında bir kere olsun Kur'an’ı anlamaya ilgi ve ihtiyaç duymamış, ciddi bir tek İslâmi eser
okumamış, kulaktan dolma ve birçoğu uydurma olan yarım yanlış bilgi kırıntıları dışında, dinle-imanla
alakası olmamış, ama hasbelkader yetkili ve etiketli konumlara ulaşmış, akıl cücesi ve ilim cahili
kimseleri anlatmak için atalarımız "Elif'i mertek sanır" deyimini kullanmışlar. Mertek; Kuru, kalın ve
düzgün odun demektir. Ve zaten Kur'an da böylesi tipleri "içi çürümüşü gösterişli kütük" lere
benzetmektedir.169 Bu nedenle yazılarımız, kitaplarımız, konuşmalarımız ve yaşam tarzımız yüzünden
bize, "mürteci" diyen bu "mertekçi" lere cevap vermeyi gerekli görüyorum. Bu konuda Sn. Mertekçi
beylere yardımcı olmak ve doğruyu anlamalarına katkıda bulunmak amacıyla "gerçek düşüncelerimizi
ve hedeflerimizi" açık yüreklilikle ortaya koymak istiyorum.
Biz, Kur'an’a samimiyetle ve tamamıyla inanmış bir Müslümanız. Bu inanca da sadece ana-babadan
görerek veya yetiştiğimiz çevreden etkilenerek değil, aynı zamanda Kur'an kültürüne vakıf bir araştırmacı
olarak... Devamlı okuyarak ve anlamaya çalışarak, başka felsefi düşünce ve doktrinlerle mukayese yaparak,
müspet ilmin verileriyle karşılaştırarak, İslâm'ın yüksek değerinin ve mutlak doğruluğunun farkına varmış
insanlardanız.
168
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Kur'an insan ve toplum hayatının farklı sahalarıyla ilgili, gerçekçi ve geçerli kurallar getirmiştir ve yalnız
Müslümanların değil, herkesin hayrına ve yararına olacak ilmi, insani, ahlâki ve hayati prensipler
içermektedir. Örneğin;

Ticaretle ilgili: "ölçme ve tartıda hile ve haksızlığa tenezzül etmeyin."
Adaletle ilgili: "Karar verirken, velev yakınlarınız aleyhine bile olsa, dürüstlük ve
hakkaniyetten vazgeçmeyin."

Siyaset ve memuriyet ile ilgili: Emanetleri, devlet ve millet idaresiyle ilgili görev ve yetkileri,
ehil ve emin kimselere teslim edin."

Sosyal münasebetle ilgili: "Siz bütün insanlık için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz." Öyle
ise din ve kavim farkı gözetmeksizin, herkesin hayrına ve huzuruna hizmet etmek sizin göreviniz ve
şerefinizdir" şeklinde öğütler vermektedir, İlahi hükümler öngörmektedir. Şimdi:
1- Akl-ı selimin de,
2- Müspet ilimlerin de,
3- Tarihi tecrübelerin de,
4- Vicdani kanaatlerin de,
5- Evrensel hukuk kaidelerinin de ortaklaşa "doğru ve değerli" bulduğu bu ahlâki kuralları, sırf Kur'an
emrediyor diye karşı çıkmak; elbette yanlış bir önyargıdır, yararsız bir saplantıdır ve tabi yakışıksız bir
tavırdır.

Sn. Mertekçi Beyler bize: "Şu sözlerle, şeriat düzeni mi istiyorsunuz?" şeklinde sorular
yöneltmektedir.

Eğer şeriat diye; Yönetimi babadan oğula geçen, halkı güdülmesi gereken sürüler ve köleler
şeklinde düşünen... Ne ülke yönetiminde ve ne de milletle devlet arasında ortak bir konsensüs ve
uzlaşma metni ve toplumsal sözleşme kaideleri sayılan, anayasa ve kanunların düzenlenmesinde,
topluma ve temsilcilerine söz ve tercih hakkı vermeyen... Müspet ilimlere ve çağdaş gereksinimlere
ters düşen... Sadece, sözde din adamlarının indi fetvalarıyla idare edilen bir düzen kastediliyorsa...
Böyle bir şeye taraf olmayı, değil bir ilim adamlığına, hatta insanlığımıza bile yakıştıramayız. Böyle bir
düşünce esasen İslâm'a da aykırıdır. Halbuki biz, Kur'an inancının ve evrensel kurallarının, en güzel
ve
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yaşanabileceğini savunan, konuşan ve yazan bir insanız.
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Ancak laiklik adına yapılan İslâm

düşmanlığına ise elbette ve şiddetle karşıyız. Ve laikliğin; İslâm'ın bütün insanlığa hayat ve huzur
sağlayacak evrensel programının en müsait zemini konumunda olabileceğinin de farkında ve
şuurundayız.

Atatürk'ün de Laiklik diye "din düşmanlığı veya dini toplum hayatından dini tamamen

dışlamayı" düşünmediğini, bizzat Balıkesir hutbesi, İslâm dini ve yüce peygamberi hakkındaki
hürmet ve hayranlık ifade eden sözleri ve TBMM açılışındaki hassasiyetleri, açıkça ortaya
koymaktadır. Atatürk, savaştan yeni çıkmış, sağlıklı ve stratejik küçülme ile korunabilir sınırlar
içerisine çekilmek durumunda kalmış bir Türkiye'yi, o gün için teknolojik üstünlüğe sahip
birleşik Haçlı sürülerinin taarruzundan kurtarmak ve Emperyalist güçleri oyalamak üzere,
Lozan'ın gizli dayatmalarından olan Laiklik maddesini, Halk Partisi'nin tüzüğüne koydurmuş...
Ancak bu maddenin ileride Millete haksızlık ve din düşmanlığı biçiminde uygulanabileceğini,
yüksek zekasıyla sezdiğinden, 1928'deki Kanun-i Esasi değişikliği sırasında, hatta İsmet
İnönü'nün bütün ısrarına rağmen, anayasaya yazdırmamıştır. Yıllar sonra, 1936'da Atatürk'ün
maalesef hasta yorgun ve yalnız bulunduğu... Derneklerini bizzat kapattığı Masonik merkezlerin
hıyaneti ile, adım adım sıhhatine ve hayatına kastedildiğini anladığı içindir ki "Beni sadece Türk
hekimlerine emanet ediniz" uyarısına mecbur kaldığı bir ortamda ve kendisine rağmen, Laiklik
maddesinin anayasaya girmiş olduğu yolundaki tarafsız tarihçilerin beyanatlarına biz de
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katılıyoruz.
Yetiştiği çok zor şartlar ve üstlendiği ağır sorumluluklar karşısında, belki Atatürk dinimizin zahiri
kurallarına pek uygun davranmamış ise de, İman ve İslâm gerçeğini idrak etmek, hayatını ve rahatını feda
ettiği aziz milletimizin hayrını ve huzurunu istemek noktasında Mustafa Kemal'in Laikliği "din dışlılık ve dine
düşmanlık" şeklinde algılamış ve uygulamış olduğunu söylemek, ona açık bir iftira ve istismardan başka bir
şey değildir. Çünkü Atatürk hem şanlı Çanakkale direnişinde, hem de Milli Kurtuluş Mücadelesi'nde "Bir gül
bahçesine girercesine" gözünü kırpmadan ölüme koşan Mehmetçiklerin, bu şahadet şuurunu ellerinden ve
dillerinden düşürmedikleri Kur'an’dan aldıklarını yakinen bilen ve bu gerçeği hatıralarında ifade eden bir
kimsedir.
Geçen seneler bir toplantıda, H.K. Komutanımızın "Biz her türlü hurafelerden ve lüzumsuz
teferruattan arınmış, saf ve sade Kur'an Müslümanlığını seviyor ve istiyoruz", anlamındaki sözlerini de,
bu anlamda değerlendirilmelidir. Bu konulardaki samimi düşüncelerimi yayınlanan ve hazırlanan 68
kitabımda, yüzlerce makalemde, bütün konferans ve seminerlerimde açıkça görebilirsiniz. Geliniz, bu cennet
ülkede yaşayan her din ve düşünceden ama herkesin ortak paydası olan Demokrasi, Laiklik, insan hakları ve
hukuk kuralları ilkelerine sahip çıkalım.

Demokrasiyi: Halkın her kesiminin en etkin biçimde yönetime katılımının sağlanması, insanımızın
kendi hür iradesi ve inancı istikametinde birlikte ve barış içinde yaşama şartlarının hazırlanması... Temel
insan haklarının ve evrensel hukuk kurallarının ülkemizde bütünüyle hakim kılınması” şeklindeki bir fazilet
rejimi olarak düşünüyoruz.

Laikliği ise; Dinin devlet işlerine, devletin ise din işlerine müdahale etmediği; Dini inanış ve
yaşayışından dolayı hiçbir kimsenin horlanıp hakaret görmediği; Farklı din ve mezhepten bütün
vatandaşların manevi ve ahlâki hizmetlerine saygı ve kolaylık gösterildiği; Herkesin hiçbir kayıt ve sınırlama
olmadan, dinlerini olduğu gibi yaşayabildiği; Kısaca dinle devletin çatışma değil, barışma sürecine girdiği ve
her birinin kendi sahasında hizmet verdiği bir huzur ve hoşgörü sistemi olarak istiyor ve sahip çıkıyoruz.
Polisi, huzur ve hürriyetimizin bekçisi, ordumuzu ise ülke varlığımızın ve bağımsızlığımızın garantisi
olarak görüyor... İç ve dış güvenliğimizin bu iki kahraman kurumunu, milletimize ve birbirine karşı kullanmak
isteyenleri gafil değil, hain olarak değerlendiriyor ve lanetliyoruz. Bu lanetli zihniyeti ise şöyle özetliyoruz:
"Egemenlik kayıtsız şartsız Milletin değil, masonik mahfillerin ve rantiyecilerindir. Rantiyeciler
ise bu egemenliği; Kiralık medya ve karanlık mafya güçleri marifetiyle yürütmektedir!”
Geçen seneler bir TV'de Başköşe programına konuk olan DYP Milletvekili Sn. Doğan Güreş Paşanın
"Bu ülkede gerçek demokrasi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna "Maalesef, hayır. Sadece,
demokrasi görünümlü, gizli güçlerin hegemonyası söz konusudur" şeklindeki cevabı, bu acı gerçeğin
başka bir ifadesidir. Başörtüsüne gelince... Evet örtünmek hem dini bir vecibedir, yani Allah'ın
emridir. Hem fıtri ve tabii bir neticedir. Çünkü insan olmanın bir gereğidir. Hem de başörtüsü, evet bir
"simge"dir. Ama iddia ve iftira ettiğiniz gibi bir partinin veya bir kesimin değil, İslâm'ın simgesidir.
Başörtüsü elbette, bir şeair-i İslâmiye'dir. Müslümanların alamet-i ferikası, yani tanıtıcı ve fark ettirici
bir özelliği ve güzelliğidir. Allah'ın kesin emri olan örtünmeyi, inkâr ve istihfaf eden, başörtüsünü
lüzumsuz ve çağdışı gören ve küçümseyerek hakaret eden münkirdir. Daha önce Müslümanlık
iddiasında bulunan birisi bu duruma düşerse, tevbe etmelidir. Ama Müslüman olduğu halde, sosyal
baskılar, siyasi sıkıntılar, resmi dayatmalar, yetişme tarzı ve alışkanlıklar yüzünden, Kur'an’ın emri
olduğunu kabul etmek şartıyla, açık gezenler ise elbette kardeşlerimizdir ve Allah'la kendisi
arasındaki bir meseledir.

Yeri gelmişken kamuoyumuzda oluşan bir arzuyu ve kuşkuyu da dile getirmek istiyoruz.
1997 yılında hem de şimdi Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın ve AKP’li RTÜK başkanı Zahit
Akman’ın sunumlarıyla Kanal 7 TV'nin gizli ayinleriyle ilgili video görüntülerini verdiği... Ve yine
2 eski diplomat ve gazetecinin itiraflarıyla, yurtdışındaki etkili ve tehlikeli odakların özel
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talimatlarıyla hareket ettiklerini açıkça dile getirdiği... Devletin temeline konulan dinamit misali
güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden şu mason localarıyla ilgili bir araştırma ve
soruşturmayı Devlet Güvenlik Mahkemelerimiz acaba ne zaman başlatacak? diye millet olarak
hasretle ve dört gözle bekliyoruz.
Evet, o günkü gazetelerin yazdığına göre ABD Pentagona bağlı savunma ve strateji akademisi 31
Mayıs’ta "Türkiye'de iç savaş senaryoları " hazırlamak üzere gizli toplantı yapıyordu. Bu toplantının
organizatörleri:
1- Morton Abromowits: (ABD eski Ankara Büyükelçisi, Siyonizm'in ve CIA'nın Ortadoğu ve Türkiye
strateji kurmayı-mason)
2- Prof. Hanry Barkey: (ABD Dışişleri planlama danışmanı- Karısı üst düzey CIA elemanı-mason ve
Türkiye kökenli bir Musevi)
3- Graham Fuller: (Üst düzey CIA elamanı-Türkiye ve Ortadoğu'daki İslâmi hareketleri yönlendirme
uzmanı-mason)
Bu Graham Fuller: Bir yanda PKK'nın, diğer taraftan bazı din adamlarını maniple çalışmalarının, öbür
yanda Milli Görüş'ü tabii seyrinden ve tarihi hedeflerinden saptırma organizasyonlarının, hem finansörü hem
teorisyeni oluyordu. İşte bunların ülkemiz aleyhine hazırladıkları, iç savaş planlarını gazeteden aynen
aktarıyorum:
"Alevi-sünni, Türk-Kürt vatandaşlarının birlikte yaşadığı Sivas, Kahramanmaraş, Çorum,
Erzincan ve Elâzığ’da bir Cuma namazında bombalar patlatılacak... Halk resmi kurumlara saldıracak...
Polis sünnilerin ve antilaik kesimin tarafını tutacak... Bu devrede ordu polis çatışması kızıştırılacak...
Halk polisin yanında yer alıp orduya tavır alacak... Ordu kendi içinden ikiye parçalanacak ve birbirine
cephe açacak... Bu arada kontrolden çıkan radikal şeriatçı gruplar PKK ile de işbirliği yapıp, sağlanan
dış desteklerin de sayesinde, yoğun biçimde silahlanacak ve böylece iç savaş bütün ülkeyi
kaplayacak... Ve sonunda iyice yıpranan ve yıkılan Türkiye'de, Sevr'i uygulamak ve ülkeyi parçalamak
kolaylaşacak...”
Öyle ise, asıl birlikte uğraşmamız ve tedbir almamız gereken gerçek tehdit ve tehlike bunlardır. Acaba
batırılmak istenen bir gemiden ve parçalanmak istenen bir Türkiye'de bu ülkenin gerçek sahipleri olan bizlere
ne kalacaktır? Bu sonuçtan devrimciler mi, dinciler mi? Aleviler mi, Sünniler mi? Açık gezenler mi,
başörtülüler mi? Askerler mi, siviller mi? Lütfen söyleyin, hangimiz kârlı çıkacaktır? Ve tabi hiçbirimiz...
Çünkü gemi batınca, içindekilerin hepsi boğulacaktır. Sn. Mertekçi beyler veya ey çağdaş cahiller! Hiç de hak
etmediğimiz halde bizi suçladığınız o konuşmalarımızı hangi kesime karşı ve hangi ortamda yaptığımız ve
hangi hedefleri amaçladığımız da oldukça önemlidir.
a) Antidemokratik ve despotik tavırlar sonucu partileri kapatılmak suretiyle mağdur olduklarına inanan
b) Başörtüsü gibi masum bir kıyafet yüzünden, kız çocukları okuma hakkından mahrum bırakılan
c) Kur'an öğrenimleri ve dini eğitimleri sıkıntıya ve kesintiye uğratılan,
d) Ve bu hisleri ve hassasiyetleri, bazı münafık ve istismarcı kesimlerce kışkırtılmaya ve kanunsuz
eylemlere sokulmaya çalışılan bir topluluğa
- Sabır ve sükunet tavsiye etmişiz.
- Demokratik ve hukuki yollarla bu sıkıntıların aşılacağını söylemişiz.
- Askerine ve polisine karşı, herhalde sevgi ve saygı beslemelerini öğütlemişiz.
- İnançlı halkımızın kendi duygularına tercüman olarak, tansiyonu düşürmeye gayret göstermişiz ve
toplumsal barışa hizmet etmişiz...
Bundan dolayı tebrik ve takdir edilmemiz gerekirken, suçlu görülmek ve "Mürteci-gerici" gibi ne o
konferans ve yazılarımızın içeriği ile ve ne de şahsi karakterimizle asla bağdaşmayan bir sıfatla itham
edilmek, her ne kadar yanlış ve haksız bir iftira ise de, yine de mürtedlikten yani dininden ve davasından
dönmekten daha iyidir. Bugünkü AKP’liler dava mürtedi, mason Atatürkçüler ise, devrim mürtedi yerindedir.
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Çünkü: kökü dışarıda hıyanet odakları oldukları için Mustafa Kemal tarafından kapatılan Mason Localarına
ve alt kurumlarına üye olup hizmet sunanların, Atatürkçülüğü şeytanları bile güldürmektedir.

Bay "Mertekçi"ler! Manevi disiplin sahibi dindar bir kişi olamadınız. Hiç değilse dürüst ve demokrat
birileri olmaya çalışınız. Başını örtenle, açık gezen üniversiteli kız çocuklarımızın, birbirine karşı gösterdiği
hoşgörü ve anlayış olgunluğundan ibret alınız ve utanınız.
Ve "eğer hala utanmazsanız, artık istediğinizi yapınız, ve tabi sonuçlarına da katlanınız!.” Ve şu
gerçeğin farkındayız: Başörtüsü sadece İslamiyetin simgesi ve aziz milletimizin asil bir geleneği değil; aynı
zamanda Türkiye Cumhuriyetimizin de, tam bağımsızlık meselesidir!...

Eğrilten Eğitim, Sorunların Temel Kaynağıdır.
Her medeniyet projesi ve dünya düzeni; kendi hedeflerine hizmet edecek ve teslimiyet
gösterecek insanlar üretmek ister. Bunun en geçerli ve etkili yolu da, eğitim sistemini ve ders
ünitelerini, kendi iddia ve idealleri doğrultusunda şekillendirmektedir. Spor ve sanat etkinliklerini,
kültür ve müzik zevkini, yazılı ve görsel basın-yayın (medya) içeriğini de yönlendirerek, kendi insan
ve toplum tipini meydana getirmektedir. Sosyalist veya kapitalist, tüm materyalist zihniyet ve
sistemlerin, demokratik ve bürokratik kurumların en başına getirdikleri; her türlü hile ve hıyanete
müsait şahsiyetlerin, mafya çetelerinden mason şebekelerine kadar her türlü çirkefliğe girenlerin,
zulüm ve hakareti rahatlıkla işleyenlerin; öyle bilgisiz ve beceriksiz kimseler değil, en yüksek
seviyede eğitim ve öğretim gördükleri dikkate alınırsa, ülkelerin cahillerden değil, eğitimli
seçkinlerden çektiği görülecektir. En hırsız ve arsız bürokratların en iyi okullardan geçtikleri, en
dindar Amerikan uşaklarının en kaliteli eğitim kurumlarından yetiştikleri acı bir gerçektir. Yani
materyalist ve menfaatperest eğitim, insanları eğriltmektedir.
“Allah düzgün yaratır, insanlar bozup çarpıtır”
Türkiye’yi içten (görünmeden, derinden) ve dıştan (zahirde, görünürde) yönetenlere baktığımızda iyi
okullarda okumuş, kendilerini iyi yetiştirmiş insanlar olduğunu görüyoruz. Dünyayı yönetenlerin de aynı
şekilde iyi eğitim gördüklerini düşündüğümüzde, dünyayı bu kadar kötü yönetmek için illâ “iyi eğitim veren
okullar”da mı okumak gerekir? Sorusu kafalara takılmaktadır. Bu durum ister istemez bu eğitim siteminin
kimlerin güdümünde olduğu konusunu sorgulatmaktadır. Bu insanları “insan”a hizmetten alıkoyan hatta
ülkesine ve milletine hıyanet yaptıran nedir? Bu kadar iyi eğitim almalarına rağmen niçin bu kadar kötü
yönetiyorlar? Meselâ aklını kullanarak hareket edenler, pozitif düşünceye sahip olduklarını söylüyorlar. Oysa
“pozitif” terimi kullanılarak ortaya konulan her şey, “ilâhî”yi ve ahlaki olan her şeyi devre dışı bırakmaktadır.
İlginçtir ki, bu insanlar, manevi ve vicdani olanı devre dışı bırakma mücadelesi veriyorlar eğitim adına…
Türkiye’de yaşanan siyasî “kaos”un temel sebeplerinden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum.
Bu yaklaşım biçimi, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Emil isimli kitabının başında kullandığı şu
cümleyi hatırlatıyor bana: “Yaratanın elinden çıkan her şey iyidir, ama insanların elinde bozulur”.170
Aklını kullanarak hareket eden Rousseau, ilâhî / fıtrî boyuta dikkat çekiyor ve dolayısıyla pozitifçilik
oynamıyordu. Sadece görüneni ya da gösterileni dikkate alırsanız yanılırsınız. Görünmeyeni ya da
gösterilmek istenmeyeni görmeye ve okumaya çalışırsanız, olayların amacından nasıl saptırıldığının farkına
varırsınız. Çünkü siyasette de, eğitimde de, iktisatta da aynı anlayışın mücadelesi verilmektedir. Oysa
samimi bir şekilde “önce insan” denebilse sorun kendiliğinden çözülüyordu.
Biz tekrar soralım: Eğitimin amacı nedir, eğitime niçin bu kadar büyük yatırımlar yapılır?
Eğitimden beklenen nedir? Okullar insanlığın bulduğu en masum kurumlar olarak bilinir.
Yönetenlerin icraatlarına baktığımızda sormak zorundayız: Gerçekten eğitim kurumları bu kadar
masum mudur? Özellikle günümüz dünyasında şikâyet edilen konuların ve yönetim sorunlarının
oluşmasında, “okumuşlar”ın payı nedir, hiç düşündük mü?
170
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Eğitimin amaçları sayılırken genellikle şunlar söylenir:
İyi insan yetiştirmek, ya da “fıtrat”ın bozulmasına engel olmak,
Kişisel yetenekleri ortaya çıkartmak,
İnsana günlük ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırmak,
Taklitten ve taklitçilikten kurtarmak,
Sözle davranışı birleştirmek (özü-sözü bir insanlar olarak yetişmesini sağlamak),
Evrensel fıtrî ahlâkı gerçekleştirmek ve olgunlaştırmak.
Sağlıklı bir eğitim, bu hususların gerçekleştirilmesinde “irade”nin devreye girmesine yardımcı
olur. Çünkü sorumlu olduğumuz “iradeli hayat” bireysel tercih ve seçimle başlar ve seçimle devam
eder. Eğitim “seçim”e saygıyı öğretir. Çocuğumuzun yaşadığı çevreyi ve okuduğu okulu seçeriz.
Çünkü eğitim anne babanın çocuğuna sağlayacağı en önemli görevlerin başında gelir. Bu bağlamda
kadın ve erkek herkesin üzerine ilim öğrenmenin “farz” olduğunu bilmek yetmez, eyleme
dönüştürülmesi gerekir. Günümüz şartları düşünüldüğünde insanı bilgilendirmenin yolu formel
eğitimden geçmektedir. Bunun için de “ders” denilen aktivite karşımıza çıkmaktadır. Ders ile
öğrenciye verilmek istenilen şeyin, kuram ve eylem bağlamında “kazanım” haline dönüştürülmesi
gerekir ki, ders gerçekten “ders” olsun. Ders, “bilgilendirme, terbiye etme” gibi işlevi bulunan bir
vasıtadır. Dersin “ders” diye adlandırılabilmesi için, bu işlevi yerine getirme konusunda asgari şart
olan “ders olma” kriterine sahip olması gerekir. Nasıl “bıçak” diye isimlendirilen nesne, biçimsel
olarak bıçağa benzemesine rağmen “kesicilik” işlevini yerine getiremediğinde bu adı hak edemezse,
ders de böyledir.
İran’ın büyük şairi ve edibi Sa’dî-i Şîrâzî (ö. 1292) şöyle der: “Kurdun yavrusu kurt olur, insan ile
büyüse bile… İnsan, kötü demirden nasıl iyi kılıç yapabilir ki? Ey bilge kişi! Soysuz terbiye olmaz.
Yağmurun latif bir özelliğe sahip olduğu tartışılmaz. O yağmur, verimli arazide lâle; verimsiz (tuzlu)
toprakta diken bitirir. Çorak toprakta başak bitmez. Çorak arazide, tohum ve emeğini boşuna
harcama!”.171 Sa’dî, eğitimin etkisi konusunda da şunları söyler: “İnsan kabiliyetli bir cevhere sahipse
eğitim ona etki eder. Kötü asıllı demiri hiçbir nikelajci parlatamaz. Köpeği yedi kat denizde yıkama,
ıslandıkça daha da murdar olur. Hz. İsa’nın eşeğini Mekke’ye götürseler, döndüğünde yine eşektir”.172

Sa’dî, eğitimin etkisini veya sınırını belirleyen gücün, insanın doğası olduğunu vurgulamaktadır. İnsanın
doğası ne kadar müsaitse o ölçüde başarılı olunacaktır.”173
Ama batı Medeniyetindeki ve ülkemizdeki sistem, maalesef insanın doğasını bozmak,
yozlaştırmak yamultmak ve küresel kötülüğe köle ruhlu demokrat yığınlar oluşturmak üzerine
kurgulanmıştır. Erbakan Hoca’nın dediği gibi: “eğri cetvelle doğru çizmek, felçli kafa ve parmakla
düzgün hareket etmek imkansızdır. Bozuk terazi ile doğru tartılmayacaktır. Bu nedenle, önce terazi ve
cetvelin (yani sistemin), sonra beyinlerin ve bireylerin doğrultulması lazımdır.”

“Girişimci bürokrasi”ye ihtiyaç vardır
Akif Çarkçı’nın güzel yorumlarıyla:
Adına bürokrasi denilen ve her halükârda verimsizliğinden ve iş göremezliğinden şikâyet edilen
devlet yönetme aygıtı, modern kamu sistemine 20. yüzyıla bağışladığı hantal bir yapıdır. Aslında
bürokrasi sözcüğünün kirlenen imajıyla birlikte tarihe gömülmesini kolaylaştırmak adına “girokrasi”
kavramını teklif etmek uygun olabilir. Bürokrasi bir organizasyon olarak algılandığında, bu bozuk
yapıyı iyileştirmenin bazı yolları vardır.
“Hakim Devlet” yerine “Hadim devlet” anlayışı konulmalıdır
Bu noktada yapılması gereken ilk şey devletin kim için ne adına var olduğunu yeniden tanımlamaktır.
Eğer devlet salt anlamda sadece kendisi için varsa; toplum devlete feda edilebiliyor, toplumun refahı ve
171
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özgürlüğü devletin bekasının arkasında kalıyorsa, bu durumda dengeleri tersine çevirmek gerekecektir.
Doğrusu; devlet toplum için vardır, bireyin hakları, vatandaşların özgürlük ve çıkarları devletin çıkarlarından
önce gelmelidir. Örneğin devletin resmi ideolojisi için kişilerin dini özgürlüklerine kısıtlama ve yasaklama
getirilmemelidir. Devletin menfaatleri adına kişilerin meşru çerçevede ekonomik girişimde bulunma
özgürlükleri feda edilmemelidir. Devlet bireyin önünü açmalı, toplum kalkınmasını ana hedef haline
getirmelidir. Vatandaşların kaynaklarını vatandaşlar için, vatandaşlara hizmet maksadıyla kullanmak
durumunda olan devlet, toplum kaynaklarını en verimli en etkin biçimde kullanmakla görevlidir. Zaman, para
ve diğer kaynakların israfına yol açacak uygulamalar asla etkin ve vatandaş odaklı bir devlet geleneğine
uygun değildir.
Maalesef Türkiye’de kamu bürokrasisi kaynak israfından ve hizmetleri zorlaştırıp hantallaştırmaktan
öteye geçmemiştir. Devlet kendi alacaklarını tıkır tıkır vatandaştan zamanında tahsil ederken, buradan
biriktirdiği kaynağı harcarken hoyrat davranabilmiştir. Bunda sadece bürokratlarda suçlu değildir. Emir
makamında bulunan siyasiler de bu gidişattan sorumludur. Ancak genel suçlu, sistemin kendisidir. Şikâyet
edilen bürokratik yapının ürettiği insan modeli ise bürokrasinin olumsuz imajına katkıda bulunan en önemli
faktördür. Kamusal iş süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar kadar bu işleri yürütmekle mükellef olan insanların
kalitesi de tartışılmak durumundadır. İşi fiilen yürüten insanların hangi davranış modunda oldukları, yapılan
işin kalitesini direkt olarak etkiler. İşte bu negatif insan/bürokrat modeli, adına bürokrasi denilen aygıtın
imajının kirlenmesini, verimsizleşmesini netice vermektedir. Bürokrasiyi kötü bir sistemi yöneten insanlar
topluluğu ve iş süreçleri bütünü olarak algılarsak onun yerine koyacağımız alternatifin iyi özellikler taşıyan ve
toplum kalkınmasını esas alan, devlet idaresinde rasyonaliteyi benimseyen bir model olmasını öngörmek
durumundayız. Bu öngörünün adı “girokrasi” olabilir.

Bürokrasi yerine Girokrasi oluşturulmalıdır
Girokrasi; her şeyden önce kişisel ve kurumsal girişimciliği esas alan bir yapının ismidir.
Hantallığı ile meşhur bürokrasiden farklı olarak girokrasi, esnek bir yapılanmayı ifade etmektedir.
Girokrasi daha ilerisini görmeyi ifade eden vizyoner bir yapı modelidir. Girokrasi topluma hizmet
eden kamu örgütlenmesinin piyasa koşullarındaki kalitede hizmet üretmesini öngören bir modeldir.
Girokrasi, bürokrasiden farklı olarak hiyerarşik yapılanmanın asgariye çekildiği bir sistemdir.
Girişimcilik temelli girokrasi kendi çarkını çevirecek kadrolardan girişimci ve sıra dışı bir ruha sahip
olmaları istenir. Onun için girokrasi yeni çağın kamu örgütlenme biçimidir. Daha doğrusu, yeni kamu
yönetimi düşüncesinin öngördüğü örgütlenme sistemidir. Ancak ana hatlarıyla bir kez daha ortaya
koymak gerekirse; yeni kamu yönetimi düşüncesi esnek, kalite ve vatandaş odaklı, yönetimde
rasyonaliteyi

benimseyen

bir

örgütlenme

şeklidir.

Şeffaflığı,

demokratikleşmeyi

ve

hesap

verilebilirliği esas alır. Kapalı bir sistem anlayışını reddeder. Minimal devlet modelini benimser,
devletin bazı alanlardan çekilmesini sivil toplumun öne çıkmasını, paydaşlara dayalı yönetişim
anlayışını önceler. “Tek başına” anlayışından, ortaklaşa ve hep beraber-kollektif dayanışma ruhuna
sahiptir. Bireylerin çıkarları önemlidir. Ancak toplumsal gelişim için işbirliği ve güçlü-güvenilir bir
devlet düzenini de elbette kabul etmektedir.
Sayılan bütün bu özellikler, girokrasi denilen ve bürokrasinin yerini alabilecek aygıtı tarif eder.
Bürokrasi weberyen çağın çocuğu iken, girokrasi belki de postmodern çağın bebeğidir. Girokrasi kendine has
anlam yüklemeleri ile, kamu yönetimi düşüncesinde ve uygulamasında yerini bulana kadar açılımına girişimci
bürokrasi demek durumunda olduğumuz bir kavramdır. Burada gelebilecek haklı itiraz şudur ki bürokrasi
kelimesini bir taraftan reddederken öbür taraftan girokrasiyi girişimci bürokrasi olarak açmak ne kadar
doğrusudur. Unutulmamalıdır ki esas olan sistemin değişmesidir. Sistem değişip adına bürokrasi denilen
hantal aygıt daha esnek bir aygıta dönüşünceye kadar girokrasiyi girişimci bürokrasi olarak tanımlamamızda
sakınca görülmemektedir.
Girokrat ise, girokrasiye uygun yönetici tipidir. Bürokrat ile girokrat arasındaki temel fark;
bürokrat rutini takip ederken, girokrat sıra dışı işleri ve rutin dışı uygulamaları önceleyendir. Girokrat
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her ne kadar bürokrasi içinde doğmuş yönetici tipi ise de aslında içinde bulunduğu sistemin
koşullarından memnun değildir. Çünkü iş yapma arzusu karşısında önüne çıkan engeller sistemin
mevcut tıkanıklıkları sebebiyledir. Bizim mevcut hantal bürokrasiden şikâyetimiz, hayırlı ve yararlı
icraatlar için engel teşkil ettikleri ve ülkenin önünü tıkadıkları içindir.

Girokratlar hangi vasıflara sahip olmalıdır?
Girokrat, liderlik vasıflarına sahip, ikna kabiliyeti yüksek, çalışkan, sıra dışı, toplumsal
kalkınmaya önem veren, devlet karşısında bireyi ve toplumu koruyan ama bunu yaparken projeci
olmayı ve devletin temel yapısını ve milli bağımsızlığı da ihmal etmeyen yöneticidir. Girokrat kimlikli
yöneticilerde, öz güven duygusu da son derece gelişmiştir.

Girokratlarda öne çıkan vasıfları tek tek sıralamak gerekirse;
a) Duygusal Stabilite sahibidirler: Etkili girokratların hayal kırıklıkları ve yüksek stresle başa
çıkabilmesi beklenir. Bu ise kişilik olgunluğu gerektirir.
b) Coşkulu kimselerdir: Girokratların temel özelliklerinden biri aktif ve enerjik olmalarıdır. Olağanüstü
durumlara hızlı yanıt verebilirler.
c) Disiplinlidirler: Girokratın kendi kendisini disipline edebilmesi gerekir. Girokratlar, düzen konusunda
içten gelen bir eğilime sahiptirler.
d) Toplumsal Cesarete sahiptirler: Girokratlar risk alma konusunda cesur bir yapıya sahiptir. Toplumun
tepkisinden etkilenmezler.
e) Kendilerine Güvenirler: Kendine güven, girokratların en çok bilinen özelliğidir. Başkalarının onayına
ve iltifatına pek önem vermezler ve aldıkları doğru kararlar konusunda pişmanlık göstermezler.
f) Yüksek Enerji sahibidirler: Uzun çalışma saatleri ve yorucu yolculuklar başarılı girokratların
hayatının temel parçasıdır. Bu da, yüksek bir enerjiyi gerektirir.
g) Sezgi kabiliyetleri kuvvetlidir: Akıl, rekabetin giderek sertleştiği günümüz ekonomisinde bir kurumu
ayakta tutmaya yeterli değildir. Girokratların tehditleri ve fırsatları önceden görebilmeleri için, sezgilerine de
güvenmeleri gerekir.
h) Takım Çalışmasına önem verirler: Girokratların çalışanlarıyla baba-çocuk ilişkisi yerine, yetişkinyetişkin ilişkisi kurabilmesi gerekir. Kurum organizasyonunu bir takım çalışmasına dönüştüren temel kural
böyledir.
i) Empati sahibidirler: Kendinizi başkasının yerine koyabilme yeteneği olarak tanımlanın empatinin,
başarılı bir girokratın özellikleri arasında bulunduğu gerçeği, bugün geçmişe oranla çok daha fazla kabul
edilir. Takım üyelerinin motivasyonunu artırabilmek için lider girokratların, iş süreçlerine onların gözünden
bakabilmesi önemlidir.
j) Karizma sahibidirler: Karizma sahibi girokratlar, çalışanlarında ve vatandaşlarda güçlü duygular
uyandırırlar. Lider kişilikli girokratlar, aynı zamanda karizmalarını kullanarak, diğer çalışanları yönlendirecek
vizyonu oluştururlar. Her konuda önder ve örnek tiplerdir.
k) Sürekli öğrenme gayretindedirler: Girişimci liderler, girokratlar ömür boyu öğrenmenin kendini
yenilemenin önemine inanan kimselerdir.
l) Kaynak kullanımında ölçülüdürler: Girokratlar topluma ait değerleri, kaynakları kullanırken kendi
kaynaklarını kullanırken gösterdikleri hassasiyeti gösterirler.
m) Başkalarının gelişimine fırsat verirler: Girokratlar başkalarının kendilerini geliştirmeleri için imkânları
seferber ederler. Aynı zamanda iyi birer koç, iyi birer yetiştiricidirler.
n) İnsan unsurunu önemserler: Girokratlar birer takım kaptanı olarak, hem çalışanlarını hem de
toplumun içindeki insanları önemserler. İş birliği ve iletişim için bu en önemli prensiptir.
o) Girişimci ruha sahiptirler: Girişimci ruha sahip olmak girokratlar için vazgeçilmez bir özelliktir. Hatta
temel özelliktir. Eldeki kaynaklarla maksimum çıktıyı temin etmek ve çevresel şartları dikkate alarak fırsatları
sonuca dönüştürmek girokratın öne çıkan yeteneğidir.
Ancak bütün özelliklerin bir kişide aynı anda toplanması bazen mümkün olmayabilir. Ancak ana
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ölçümüz lider vasıflı, farklı düşünen, tabiri caizse sinekten yağ çıkarabilen ve elindeki imkânları sonuca,
çıktıya çevirebilme yeteneğine sahip, katma değer üretebilen kimseler girokrat sıfatını kazanabilirler.
İşte yamuk iktidarların ve bozuk bürokratların yeni marifeti: Hasan Ünal’ın tabiriyle “Telekulak
demokrasisi (!!!)”
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt’ün Emniyet birimlerince dinlenmek maksadıyla
izlendiği iddiası vahimdir. Gazetelerin neredeyse hepsinin ön sayfasında yer alan habere göre, Paksüt,
Kavaklıdere’deki bir sosyal tesise giderken Doblo marka koyu gri bir arabanın kendilerini izlediğini fark
etmiştir. Arabasından inerek orada bulunan trafik polisine arkadaki arabayı durdurtuyor. Ama trafik polisi
tarafından durdurulan arabanın Emniyet’e ait olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine Paksüt arabada dinleme
cihazı olup olmadığını kontrol etmek veya ettirmek istiyor; ancak görevli sivil polis buna izin vermiyor.
Derken, Paksüt, Ankara Emniyet Müdürünü olay yerine çağırıyor. Emniyet Müdürü arabanın orada başka bir
operasyon için bulunduğunu; Paksüt’le alakasının olmadığını söylüyor. Daha sonra da o civardaki lüks bir
restoranda yemek yemekte olan bir şahsın takip edilmek istendiği ifadesi basına yayılıyor. O süreçte Ankara
Emniyet Müdürü hadisenin Paksüt’le alakası olmadığını belirttiğine göre, bu ifadeleri doğru kabul etmek
durumundayız. Ama esas mesele Paksüt’ün takip edildiği, telefonlarının dinlendiği kanaatine nasıl ve neden
kapıldığıdır. Son aylarda bu konuda ortaya çıkan rezalet dikkate alındığında Paksüt’ün tepeden tırnağa
kadar haklı olduğu açıktır.
Kısaca hatırlayalım: Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in, Fethullah Gülen davasında aleyhte mütalaa
veren bir cumhuriyet savcısının ve bir amiralin konuşmaları ortalığa yayıldı. Bu şahısları küçük düşürmek
amacıyla, özel mekânlarda veya kendi özel telefonları yoluyla yaptıkları görüşmeleri nasıl olmuştu da
dinlenmişti? Dahası, dinlenmesi eğer devletin bu konudaki yetkili kurumlarından birisi vasıtasıyla yapılmışsa
neden youtube sitesine konulmak suretiyle ortalığa saçılmıştı? Çok daha vahimi ise, Genelkurmay’ın
elektronik sistemlerinden sorumlu bir tümgeneralin kara harekatının iki gün sonra başlayacağına dair bir
konuşmasının dinlenerek yine youtube sitesine harekatın başlamasından iki gün evvel konulmasıydı. Bu,
açıkça bir uluslararası casusluk demekti; çünkü, o konuşma iki gün önceden youtube sitesine konulmak
suretiyle aslında PKK’lılara ve Barzani’ye haber verilmiş olunmaktaydı.
Yani bir yandan hükümete şu veya bu şekilde muhalif görüşleriyle tanınan zevatın özel konuşmaları
dinlenip basına dağıtılıyor; öte yandan da alçakça bir casusluk operasyonuyla kara harekatının başlayacağı
düşmanlara ulaştırılıyordu. Benim bildiğim kadarıyla bunları kimin yaptığıyla ilgili olarak ciddi ve kapsamlı bir
araştırma yapılmıyordu. Hatta bir başbakan yardımcısı yapılan bu dinlemeleri lanetlemek ve gerekenlerin
yapılacağını söylemek yerine, özel görüşmeleri dinlenen kişilerin o konuşmalarında AKP’ye hakaretamiz
ifadeler bulunduğunu; dolayısıyla o kişilerin söz konusu konuşmaları yapıp yapmadıklarını kamuoyuna
açıklamaları gerektiğini söyleyecek kadar işi yokuşa sürüklüyor ve yanlış bir tavır sergiliyordu.
Normalde her hangi bir demokratik ülkede böyle bir hadisenin ortaya çıkması üzerine, önce hükümet,
yapanları belirlemek amacıyla seferber olur. Muhalefet ile tam bir görüş birliği sağlanır. Dinlenen kişilerin
mağdur edilmemeleri için ne gerekiyorsa yapılır. O şahısların hükümete muhalif olup olmadıklarına
bakılmaksızın meselenin üzerine gidilir. Genelkurmay’ın elektronik sistemlerinden sorumlu generalin
telefonu/veya özel görüşmesinin dinlenmesi ve basına dağıtılması ise adeta bir savaş kadar önemli addedilir.
Ve ona göre gerekli tedbirler alınır.
Bütün bunlar yapılmadığı için gözler devletin kurumlarına ve o kurumlar içerisinde yuvalandığı
iddia edilen telekulak çetelerine yöneliyordu. İnsan bunlara inanmak istemiyor. Ama bir iktidar
döneminde bütün bunlar bu kadar yaygın bir şekilde yapılıyorsa, burada da bir gariplik akla
geliyordu. Böyle bir ortamda Paksüt’ün kendisinin izlendiğinden ve telefonlarının dinlendiğinden
kuşkulanması, tabii karşılanıyordu. Ve bütün bunlara lakayd kalan bir iktidarın hala demokrasiye
bağlı olduğu savunuluyordu. Bu konuların üzerine gitmeyen bir hükümet demokratik meşruiyet
iddiasında bulunuyordu! İnsanların özel görüşmelerinin takibe alındığı rejimlere demokrasi
denilmediğini hatırlatmaya gerek var mıydı? Dahası, demokrasi ve özgürlükler laflarını sakız gibi

219

geveleyen ‘liberaller’ neden susuyordu? Karşı taraftan insanlar zor durumda bırakılınca memnun mu
olunuyor? Ve son soru: AB nerede? Bu konuda bir görüşü var mı? Lütfetse de öğrensek. Yoksa olup
bitenlere onlar da mı kıs kıs gülüyordu?”
Sistem ve siyaset tıkanmıştır
Bütün mesele Batı tipi kafa yapısını sürdürme inadından kaynaklanır. Bu kafa yapısının temel
özelliği: demokrasi kılıflı totaliter ve diktatoryal olmasıdır. Nitekim İtalya'da faşizm, Almanya'da
nazizm yoğun biçimde iki dünya savaşı arasında yürürlüğünü sürdürmüşse de, ikinci dünya
savaşından sonra ortadan kaldırılmıştır. İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da bir süre devam etmiş
olsa da sonunda tarihe karışmıştır. Türkiye'de ise adı faşizm olmamakla birlikte; faşizan özellikler
taşıyan kurulu bir düzen vardır. Atatürk’ten sonra başlayan “bireye karşı devleti öne alan” daha
doğrusu bir avuç “seçkin devletli”nin saltanatı için halkı köle sayan kafa yapısı, faşizan düşünce
biçimiyle kurgulanmıştır.

Faşizm: Devlet içinde ayrı bir devlet olan silahlı gizli servislerin merkezî önem taşıması ve
kendi taraftarlarının gözetilip kollanmasıdır. Militarizm: Ekonomik hayat da dâhil olmak üzere
toplumsal hayatın militarize edilmesidir. Militer kitle yürüyüşleri ve büyük gösteriler faşizmin en
önemli meşruiyet dayanaklarıdır.

Bilimlerin, taraflılık yasasının egemenliği altına alınması.
Kitle seferberliği, parti propagandası yoluyla toplumsal alanın ve kitle iletişim araçlarının
tekelleşmesi çabasıdır. Toplumun sürekli kışkırtılması, devrimci ilan edilen konular lehine zorunlu
taraftarlık propagandasıdır. Eğitim ve öğretim üzerinde etkinlik sağlanmasıdır.

Kolektivizm: Halkın; güdülmesi gereken bir sürü ve kitle olarak anlaşılmasıdır. Mussolini'nin
“stato totalitario” kavramından beri faşist anlayış özel yaşama kadar toplumsal hayatın her alanında
hak iddiasındadır. Aile bile, çocuklarla halk birliğine katkı yapacak olan yoldaşlık birliği olarak
algılanır. Politik karşıtın ortadan kaldırılması ve düşman sayılması pompalanır. Bu özellikler
Milliyetçilik, Militarizm ve Şovenizm'den oluşan Üç Sütun Modeli ile bütünlük kazanır. Ancak bir
yandan da, faşist ideolojilerin başka temel özelliklerinin göz ardı edilmesine yol açan bir indirgeme
olarak buna karşı çıkılır.

Gençliğimiz Elden Çıkmakta ve Geleceğimiz Karartılmaktadır!
Aile olarak hiçbir ahlaki değeri çocuklarımıza veremiyoruz
Türkiye'nin değişik illerinde aile içi yaşanan cinayet hadiseleri, hepimizi kara kara
düşündürüyordu. Toplumu derinden sarsan Ankara ve Konya'da bir gün arayla iki genç kızın
annesini öldürmesi, akıllara "Toplumda ahlaki anlamda bir yozlaşma var mı?" sorusunu getiriyor.
Son bir yılda anne ve babasını öldüren genç sayısı yirmiyi buluyor. Bu arada intihar eden gençlerin
sayısı ise sekseni geçiyor. Yani gençliğimiz bunalıma giriyordu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Sır, “çocuklara aile olarak hiçbir ahlaki

değerin çok net olarak verilemediğini” söylüyordu. Toplumda ahlaki anlamda bir yozlaşma
olduğuna dikkat çekerek: "Rüzgâr eken fırtına biçer." diyordu.
Toplumda ahlaki anlamda bir yozlaşma yaşandığını herkes görüyordu. "Bunun sebebi son
derece açık. Biz çocuklarımıza aile olarak hiçbir ahlaki değeri çok net olarak veremiyoruz. Neden
veremiyoruz; çünkü pek çok argüman elimizden alınmış. Okulda bunu bir öğretmen vermeye kalksa,
bir takım şeylerle suçlanabiliyor. Anne baba birtakım şeyler yapmaya kalksa, çevresi onu ayıplamaya
başlıyor. Farklı bir biçimde yaftalar yapıştırılmaya başlanıyor. Sonuçta siz çocuğunuzu istediğiniz
gibi yetiştiremez hale geliyorsunuz. Ondan sonrada bu kozadan, yumurtadan garip garip yavrular
çıkmaya başlayınca da bağırmaya başlıyorsunuz. Niye böyle yavrum çıktı? Ektiğin ne ki, ne
bekliyorsun. “Rüzgâr eken fırtına biçer.” şeklinde konuşuyordu.
Medya neslimizi yamultuyordu. Televizyon karşısında bacağını uzatmış, yemek yiyen, yerinden
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kıpırdamayan, anne ve babasından (Bana su getir, bana şunu getir, bunu yap) diye emirler veren bir
nesil ortaya çıkmaya başlıyor. Anne babada bununla ilgili bir kontrol yok. Yaptırım yok. Herkes her
şeyi boş veriyordu. Türkiye'de çocuklarımıza sahip çıkmak en önemli avantajlarımızdan biri olduğu
unutuluyor. Yurt dışında insanların ellerinden kaçırdıkları şeyin bu olduğunu düşünmemiz
gerekiyordu.

Dinden uzaklaştıkça batıyoruz ve bitiyoruz!
Gelin şöyle bir geçmişe gidelim, ne imişiz ne olmuşuz... Toplu cinayetlerin, hırsızlığın,
haksızlığın, hukuksuzluğun, cinayet gibi çoğu sarhoşların sebeb olduğu başta trafik kazalarının,
ihtikârın, karaborsanın, tecavüzlerin, zirveye çıkan hayâsızlığın ve rakamları zorlayan
boşanmaların olduğu günümüzle yakın tarihimizi bir mukayese yapalım.
Aşağıda daha bundan birkaç yüz yıl önce, memleketimize gelip halkımız ve idarecilerimizle
muhatap olan ecnebilerin o günlerde bizim için ne dediklerine bir göz atalım:
“Bu memlekette hemen hiçbir cinayet vak'asa, duyulmaz; eğer bir iki fevgelâde vaka zuhur
edecek olursa, onlar da ya âni bir feveran yüzünden veyahut yol kesen haydutların şekavetlerinden
ibarettir."
“Hırsızlara gelince, bunlar İstanbul'da son derece nadirdir. Ben Türkiye'de takriben on dört
sene kaldığım halde, bu müddet zarfında hiçbir hırsızın orada ceza gördüğünü, işitmedim. Yol kesen
haydutların cezası ağırdır. Bu memlekette geçirdiğim müddet zarfında yalnız altı haydudun böyle
cezalandırıldığını işittim. Onlar da hep Rum cinsindendi. Türkiye'de yankesicinin ne olduğu malum
değildir. Onun için hiçbirinin ceblerine girecek el çabukluğundan korkusu yoktur."
“Türkiye yol kesme vakaları ile soygunculukları ve hatta dolandırıcılık ve yan kesicilik vak'aları,
adetâ meçhul gibidir. Harp halinde olsun sulh halinde olsun, yollar da evler kadar emindir. Bilhassa
ana yolları takip ederek tekmil imparatorluk arazisini ela mutlak bir emniyet içinde baştanbaşa kat
etmek, her zaman kabildir. Daimi bir seyri seferle yolcu adedinin, çokluğuna rağmen vukuatın
fevkalâde azınlığına hayret etmemek kabil değildir.”
"Haksızlık, kayırmacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında adeta meçhul
cinayetlerdir. Hasılı ister vicdani bir akideden, ister ceza korkusundan mütevellid olsun, o kadar
dürüstlük gösterirler ki, insan çok defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır."
"İstanbul'da gündüz olduğu gibi, geceleyin de laftan his bir mürettap taarruz korkusu olmadan
dolaşabilir. Zâten ahâli bilhassa evlerde, hırsızlık vak'aları olmamasına büyük bir takayyütle itina
gösterir. Çünkü öyle bir vak'a cereyan eden sokağın bütün sakinleri çalınan malın tazminiyle
mükelleftir."
"Kur’an daimi kardeşçe geçinilmesini tavsiye etmekle, az yemeğe kanaat düsturunu koymakla,
şarap vesair müskirat gibi insanı baştan çıkaran içkileri ve her türlü kumar oyunlarını men etmekle,
kadınların evlerinde ağırbaşlı bulunmalarını ve sokağa örtülü çıkmalarını emretmekle, cemiyet hayatı
için yıkıcı ve yozlaştırıcı olan temayülleri mümkün olduğu kadar imha etmiştir. İşte bundan dolayı
İstanbul'un en hareketli sokaklarında bile gündüz az gürültü olur. Ve güneş battıktan sonra da derin
bir sessizlik içinde kalır. Tophanenin büyük meydanıyla emsali yerlerde hangi tabakadan olursa
olsun, bir Müslüman Türk'ün diğer bir Müslüman Türk'e hiddetle baktığı nâdir görülür. Fakat
küfrettiği, yakasına yapıştığı ve dayak attığı hiç görülmez. İhtiyarlığın eski kahramanlık çağında haiz
olduğu nüfuz ve tesir Müslüman Türkler arasında hâlâ berdevam olduğu için, aksakallı bir ihtiyar öyle
bir galeyanı birkaç atasözü ve bir iki ayet iradiyle derhal teskin edip rezalete nihayet verebilir. Düello
ve intiharın ne olduğu meçhuldür. Avrupa'nın bazı payitahtlarında çok büyük polis kuvvetleri
bulunduğu halde, cinayetleri önleyip canileri yakalamaya kâfi gelmemesine mukabil, İstanbul'da
polisin hemen hiçbir işi yok gibidir...
Yankesicilik, dolandırıcılık, anahtar uydurma, kırıcılıkla çalma, pencereden girme vesair
suretlerle yapılan hırsızlıklara gelince, işte bu gibi vak'alar son derece nadirdir. Aynı bir cürmün
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ehemmiyetsiz farklarla birbirinden ayrılan bu muhtelif şekilleri Avrupa ceza kanunlarının ekserisinde
pek ince farklarla tefrik edilip biribirinden ayrı cezalara tabi tutulduğu halde, Türkiye'de bunlar
görülmemektedir. Ev kapılarının şöyle böyle kapandığı ve esnafın umumi ahlâka itimat edip dükkânını
açık bırakarak kayıp olduğu bu muazzam payitahtta her sene en fazla altı hırsızlık vak'ası olur.
Bunların failleri de ekseriyetle Yeniçeriler (Türk olmayan devşirmeler)’dir.
İnsana heyecan veren ulvi bir âdet mucibince camiler, seyâhate çıkacak kimselerin her türlü
ticari senetleri ve eshâmiyle kıymetli eşyalarını emanet olarak bırakmalarına her zaman hazır bulunur.
En eski devirlerden beri, hiçbir zaman bu emanetlerden herhangi bir şey çalınmış olduğu
görülmemiştir. Bizim memleketlerde hırsızların bu kadar insaflı davranacaklarını söyleyemem.
"Türkler ne kadar ayrı dinden olursa olsun, hiç kimseyi inanç ve imanından dolayı rahatsız
etmezler. Eğer dini garaz denilen şey bizde de yalnız nefrete muhasır kalsaydı, veyahut daha
saldırgan şekiller almasaydı, herhalde bizim Avrupa'nın birçok milletleri kendilerini bahtiyar
sayarlardı."
Şimdi bütün bunlardan çıkarmaya çalıştığımız sonuçlar şunlardı:
Bu milletin temel mayası dindir. Milletimiz, yıllardır gayri Müslim ve müsteşrik müellifler
tarafından da itiraf ve ifade edilen dini meziyetlerle, pek çok ülkeyi ve kavmi içine alan, üç kıtaya
hâkim devletler kurmuş ve onları en güzel şekilde idare etmiştir. Tabii, hu, İslâm inancının verdiği
manevi disiplin ve adaletli düzenle tesis edilmiş, bize muhteşem bir tarih bırakmıştır. Bazıları hiç
anlamaya çalışmasa da… Bu arada özellikle hatırlatalım ki, Tanzimatçı ve ittihatçı masonların Haçlı
Batılıların desteği ile Osmanlı yönetiminde söz sahibi oldukları dönemlerde, ülkemizde hızlı bir
yozlaşma ve özüne yabancılaşma süreci başlatılmış; ağalık-şeyhlik ve dedelik kılıflı derebeylik, yol
kesicilik, kadınlarda edepsizlik, içki, kumar, rüşvet, hırsızlık ve hilekârlık gibi her türlü ahlaki rezillik,
hem de batılılaşma palavrasıyla yaygınlaşmış ve bütün bunların suçu da, tam bir Yahudi
şeytanlığıyla, İslam’ın ve Osmanlının sırtına yıkılmıştır.

Nereye sürükleniyoruz?
Farkında mısınız; “Memlekete yakışmıyor” dediğimiz birçok şeyi artık o kadar kanıksadık ki, sanki
olağan şeylermiş gibi kabullenmeye başladık. Tıpkı bir grup yazar-çizer takımının “canım bunlar Avrupa’da
da oluyor ama onlar bizim kadar abartmıyor” dediği gibi... Meğerse yakışmayanlarla yaşamaya alışmak,
zamanla istemediğimiz her şeyi kendimize yakıştıracağımız anlamına geliyormuş!
- Erzurum’da bir lise öğrencisi, 3 yıl boyunca akrabaları ve okul hademesinin tecavüzüne uğramıştı...
- Antalya’da kendisinden ayrılmak isteyen ve ailesinin yanına dönen eşi 23 yaşındaki B.K.’yı silah
tehdidiyle kaçırıp 4 gün boyunca alıkoyan ve tecavüz eden 29 yaşındaki O.K., polisin düzenlediği
operasyonla yakalanmıştı.
- Adana’da tanımadığı üç kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilip ormanlık alanda uyuşturucu hap
içirilerek dirençsiz hale getirilen B.B.’ye sırayla tecavüz edilip sonra da vücudu jiletle keserek, kollarında ve
bacaklarında sigara söndürerek işkence yapmışlardı.
- Boşanan anne babanın bakmak istemediği ve İstanbul’daki bir yuvaya yerleştirdiği 12 yaşındaki kız
çocuğuna, yuvaya 100 metre uzaklıktaki bir kuaför dükkânında iki esnaf tecavüzde bulunmuşlardı.
- Adana’da 5 yaşındaki kız çocuğu, tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürülmüş ve atılmıştı.
- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Gebze yolunda tecavüze uğramıştı. Barış mesajı vermek amacıyla
çıktığı yolda, hırsızlık suçundan sabıkalı M.K. tarafından tecavüz edilen Bacca’nın, daha sonra öldürülerek
toprağa gömüldüğü anlaşılmıştı.
İşte utanç tablosu!.. Evet ülkemizde yaşanan bu utanç tablosu geçtiğimiz birkaç haftanın iğrenç
fotoğrafı. “Sözde”, kadına kutsal bir değer gibi bakıp “Cennet anaların ayakları altındadır” hadisine kimselere
söz söyletmezken; “özde” tecavüz eden, şiddet uygulayan, sapık ilişkilere zorlayan ve para için babası
dedesi yaşındaki adamlara kızlarımızı “eş” yapanları kanıksamaya başlamıştık. Televizyonlarda dünya ile
ilgili basit bir çevre olayına bile “bu kadar da olmaz” diyerek tepki verip hayıflanırken, “burnunun dibinde”
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olanı görmezden gelen bir toplum olup çıkmıştık. Artık televizyonlarda gördüğümüz ve gazete sütunlarında
okuduğum bazı haberler moralimizi bile bozmuyorsa, demekki duyarsızlaşmıştık!.. Toplumumun giderek
artan ruhsal bir buhranla karşı karşıya kaldığına kahrolup karşı çıkacağımıza maalesef alışmıştık.
Düşünün, ülkenizde 17 aylık bir bebeğe işkence yapılıyor, tecavüz ediliyordu. Benim yüreğim titriyor,
insanlık yanım isyan ediyordu. Van’ın bir köyünde hamile kadına silah zoruyla tecavüz ediliyor ve sonrasında
tecavüze uğrayan kadın, akrabaları tarafından ahıra bağlanarak işkenceye maruz bırakılıyor, dövülüyordu.
Sonra, güya kan davası çıkmasın diye muhtar ve ihtiyar heyetinin kararıyla tecavüz eden adamın henüz 16
yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadının kocasına “karı” yapılıyordu. Acı olanı da, tüm bunların “töre” kisvesi
altında

gerçekleşiyor

olması.

Adına

“berdel”

deniliyordu.

Sormadan

edemiyoruz;

insaniyetimize,

İslamiyet’imize, tüm milli ve manevi değerlerimize ne oluyordu?
“Şimdi ise sosyal değerlerimizi, geleneklerimizi, güzel adetlerimizi, dünyayı ak gören kalp
gözümüzü ayaklar altına almış çiğniyoruz. Yazık ki ne yazık! El kadar bebeğe tecavüz eden sözüm
ona insan müsveddeleri ile aynı havayı soluyor, aynı topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ortaya çıkan
manzara, sadece varoş kültürün toplumsal uyumsuzluğudur” gibi sosyolojik açıklamalara sığınarak
problemin yüzeysel bir sorun gibi geçiştirilemeyecek kadar derin olduğunun farkına varmıyoruz”
diyen Sn. Metin Özkan: “Yoksa bu fotoğraflar, sadece içimizi yakmakla kalmaz, girmeye

uğraştığımız AB önünde de başımızı daha çoookk eğdirir.”174 sözleriyle her şeyi berbat
ediyordu. Çünkü girmeye can attığı ve manevi huzurlarında utandığı o AB ülkelerinde, bu
ahlaksızların bin beter işlendiğini, sekiz on yaşlarındaki kız çocuklarıyla cinsi ilişkinin bile sıradan
güncel bir olay haline geldiğini unutuyordu.

Avrupa Birliği’nde din algılaması ve yeni yaklaşımlar
Bugünün Avrupa’sında din anlayışı:
Avrupa Birliği’ni meydana getiren devletlerin büyük çoğunluğu laik olarak bilinir. Pek çoğunda da her
pazar kiliseye gitmek veya iyi Hıristiyan hayatı yaşamak gibi olgular, tamamen bitmiştir. Özellikle İkinci
Dünya Savaşı ve onun meydana getirdiği tahribat sonrasında bu durum daha da yaygın hale gelmiştir.
1990’lardan itibaren etkisi iyice hissedilen “Küreselleşme”nin getirdiği yeni olgular ise ülkelerin geleneksel
yaşam tarzlarını daha da bozup, alışkanlıklarını değiştirmiştir. Ülkeler arasında karışık evlilikler artmıştır.
Bunların hepsi de, din olgusunu daha da geri bir plana itmiştir.
Bütün bu etkilere ve değişimlere rağmen, bugün bir Avrupalı kendisini “Hıristiyan kültürünün” ve
“Hıristiyan tarihi mirasının” bir parçası olarak görüp bunu rahatça dile getirmektedir. Özellikle, son yıllarda
Avrupalı politikacı ve liderler, bunu, yani kendi din ve kültürlerini savunmayı, seçim kampanyalarının bir
parçası haline bile getirmişlerdir. Bir kısmı da, açıkça, Türkiye gibi 72 milyonluk bir Müslüman gurubun
Avrupa Birliği’ne girmesinin “Avrupa Hıristiyan kültürünü sulandıracağını” ifade edecek kadar ileri
gitmişlerdir.

Kısacası, ortaya çıkan resme bakıldığında, bugün karşımızda:
* Laik görüntüsüne rağmen, tüm Hıristiyanlık simgelerini bolca ve rahatça taşıyan ve bunları her
alandaki modaya aktaran bir Avrupa görmekteyiz.
* Kişisel olarak dini vecibelerini yerine getirmese bile, politik alanda “Avrupa’nın Hıristiyan kimliğini“
koruyan ve savunan lider tiplerinin ve kanaat önderlerinin hızla arttığını izlemekteyiz.
* Laikliği ve kanun devleti olmayı ön planda savunan ve herkese de dayatan AB devletlerinin, AB için
bir Anayasa hazırlarken içine “AB’nin dini Hıristiyanlıktır” veya en azından, ”Hıristiyan temeller üstüne
oturtulmuştur” ibaresinin koymak için büyük mücadele verdiğini görmekteyiz.
* Hatta bu arada, Papa 16. Benedictus’un da bu konuda ısrarcı olduğunu ve çeşitli ülkeler nezdinde
kulis yaptığını bile gözlemlemekteyiz.
11 Eylül 2001 sonrası değişiklikler:

174

20 Nisan 2008 / Tercüman
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1990’lı yıllarda kısa bir süre için Avrupa, “çok kültürlü, çok dinli ve çok dilli bir birlik” olma
yönünde bir gayret göstermiştir. Bosna-Hersek savaşından hemen sonra ortaya çıkan bu tutum, savaşın
yaralarını sarmaya ve uzlaşma havası yaratmaya yönelik bir gayret gibidir. Ama bu günlerde AB içinde aynı
havayı bulmak mümkün değildir. 2000’li yıllarda ise dünya olayları büyük ölçüde değişim göstermiştir.

11 Eylül 2001, New York’ta İkiz Kulelere yapılan saldırı ardından, dünya (Amerika ve
Avrupa başta olmak üzere) çok büyük bir değişim süreci içine girmiştir.
New York saldırısı haberi kendisine verilen Başkan Bush’un ilk sözlerinin: “Haçlı Seferi
başlamıştır” olması önemlidir. Aynen 11. yüzyılda Avrupa krallarının belli bir olaydan sonra, “Haçlı seferleri
başlamıştır; Kutsal toprakları kurtarma zamanı gelmiştir” diye ilan etmeleri gibi. Sonradan danışmanları,
“Bush, şunu kastetti, bunu demek istedi” gibisinden olayı telif etmeye çalışmışsalar da, bu pek işe
yaramamıştır. Zira, ABD’nin davranışları dünyaya daha güçlü başka bir mesaj vermiştir. Afganistan’ın
aylarca bombalanması ve işgali bu İkiz Kule saldırısından hemen sonra başlatılmıştır. Irak işgalini
gerektirecek veya izin verecek bir Birleşmiş Milletler kararı olmamasına rağmen ABD, saldırıyı tek taraflı
olarak başlatmış olup Irak işgali beşinci yılını doldurmuş bulunmaktadır. Şimdi, İran’a saldırmak için bir
sebep ve uygun bir durum aranmaktadır.
* Irak’ta, Müslümanlar sadece öldürülmemekte, aynı zamanda birbirlerine düşürülerek,
kırdırılmaktadır.
* Irak’ta sebepli, sebepsiz tutuklamalarla, hapishaneleri dolduran Müslümanlara, kadın, erkek
ayırımı yapılmadan büyük eziyet ve işkence yapılmaktadır.
* Camiler çamurlu çizmelerle girilerek, kirletilmekte, minareler, hedef atış oyunları ile yere
indirilmektedir.
* ABD’de yaşayan Müslüman guruplar büyük bir baskı altında olup, hepsi gözlem altındadırlar.
Aralarında vakıf, dernek gibi teşkilat kurmuş olanların paraları bankalarda dondurulmuş ve mal
varlıklarına el konulmuş bulunmaktadır.
* ABD’de de, insanlara, özellikle Müslüman ve Ortadoğulu olanlara, “Typology”, veya tipine

bakarak guruplara ayırmak ve bunlara peşin hüküm ve ön yargıyla yaklaşmak artık doğal
sayılmaktadır.
* Şahsi özgürlükler süratle daralmakta, telefonlar dinlenmekte ve kontrol her geçen gün
artmaktadır.
* Benzer uygulamalar İngiltere’de de uygulanmakta ve gün geçtikçe azıtmaktadır.
* Fransa, İtalya, Hollanda ve diğer ülkeler de açılan bu yoldan yürümeye başlamışlardır. Her biri
içinde kendine has özellikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Ama hepsinde ortak olan husus, olayların
Müslümanlara karşı yapılması ve İslâm’ın hedef tahtasına oturtulmasıdır.
Avrupa’daki gelişmeler:
* 1992 NATO toplantısından beri, NATO üyeleri olan ABD ve AB devletleri, dağılan Komünist rejim
sonrasında artık Kızıl Tehlike yani Komünizmin bittiğine karar vermiş ve bunun yerine Yeşil Tehlike’nin
yani İslâmi tehlikenin konmasını kararlaştırılmıştır. Bu teklifi yapan ve kabul ettiren o zamanın başbakanı
Thatcher olacaktır.
* Fransa’da da Sarkozy, tüm seçim propagandasını, “Müslüman bir Türkiye’nin AB’de yeri yoktur”
teması üstünden yürütmüştür. Hâlâ da bunu gerçekleştirecek politikalar üstünde çalışmaktadır.
* Almanya’da Merkel, Türk ve Müslümanlara karşı bazen ılımlı ama çoğu zaman da olumsuz
yaklaşmaktadır. Türklerin aile fertlerinin Almanya’ya girişlerini güçleştirecek yeni GÖÇ kanunları çıkartmakla
uğraşmaktadır.
* Avusturya’da sağcı parti liderlerinden bazıları kesin olarak Türk ve Müslümanlara karşı çıkmakta ve
hatta “Viyana savaşını boşuna mı yaptık?” gibisinden soru ve tezler ortaya atmaktadırlar. Yani Kanuni
Sultan Süleyman devrine kadar giden düşmanlıklarını günümüzde bile ortaya koymuşlardır.
* Hollanda, Danimarka ve Belçika ise son yıllarda özellikle İslâm’a ve İslâm büyüklerine ve Hz.
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Peygamberimize dil uzatan resim, karikatür ve filmlerle dünya gündemine oturmuşlardır.
* İtalyan eski başbakanı Berlusconi ise Batı medeniyetinin, İslâm medeniyetini yendiği gibisinden laf
edecek kadar densiz ve haddini fazlası ile aşan konuşmalar yapmıştır.
Bütün bunlar Avrupa içindeki değişimin ne kadar derin ve yaygın olduğunu göstermek açısından
oldukça anlamlıdır. Bunların yanı sıra, Avrupa’nın birçok ülkesi, hiçbir tarihi çalışma yaptırmadan, hatta
kendilerine sunulan dokümanlara bile bakmadan, Türklerin, Ermenilere “soykırım” yaptıklarını kabul etmiş,
hatta bu konuda heykellerin yapılmasında destek olmuşlardır.
Hollanda gibi ülkelerde, son bir iki yıl içinde sıradan siyasi partilere üye olmak isteyen ve yıllardır o
ülkenin vatandaşı olarak yaşayan ve orada yetişmiş Türk ve Müslüman soydaşlarımıza, “eğer Ermeni
soykırımını kabul ederseniz, listede kalırsınız” diye dayatacak kadar azıtmışlardır. Bütün bu gelişmelerin
kaynağında yatan zehir ve yanlışlığın kökleri ise topraklarımız üstünde yüz yılı aşkın zamandır yapılan
misyonerlik çalışmaları, ve misyonerlerin Batı devletlerine gönderdikleri raporlar, tehlikeli işbirlikçiler olup,
Türk ve Müslümanların kendi tarihlerini ve kendi değerlerini gerektiği gibi savunamamış olmalarıdır.
Dünyada büyük bir değişim yaşanmaktadır. Bu gün, Avrupa ve ABD’de, bu bahsedilen kanallardan
kaynaklanan gayretlerle İslâm’a karşı derin bir öfke duyulmaktadır, açık bir tepki ve İslâm korkusu
yayılmaktadır. Buna İslam-a Fobya (İslama Phobia) adını takmışlardır. Kendi kendini üfleyen ve
alevlendiren bu İslam-a Fobya, son aylarda çok tehlikeli seviyelere ulaşmış olup, Almanya’da, Hollanda’da
Türk ailelerini yakmak, İngiltere’de de aynı şeyi Asyalı Müslümanlara uygulamak şeklinde kendini
göstermeye başlamıştır.
Bu İslama Phobia arkasında çeşitli odaklar vardır ve oluşturulan bu korku dalgasından çeşitli faydalar
elde etmeye hazırlanmaktadırlar. Durum son derece vahim olup bütün Müslümanların olayları bilmesi,
anlaması, sebeplerini kavraması ve buna karşı tedbirler alması kaçınılmazdır.175

İşte bütün bu nedenlerle, Türkiye’nin Milli birlik ve dirliğini koruması için, aziz milletimizin
kaynaştırıcı mayası olan Yüce İslam Dinine daha sıkı bağlanması ve dindarlığın gericilik ve
yobazlık gibi algılandığı talihsiz dönemleri geride bırakması lazımdır. Bu yüzden Kur’an’ın emri
ve inancın simgesi olan başörtüsüne yönelik her türlü kısıtlama ve yasaklama kaldırılmalı ve
toplum bu haksız ve dayanaksız zorbalıktan kurtarılmalıdır. Bu arada herhangi bir sebeple
başörtüsü takmayan mü’min kızlarımızı ve kadınlarımızı, haşa “dinsiz ve iffetsiz” görme ve
gösterme yobazlığı da mutlaka bırakılmalıdır. Ve tabi “başörtüsü serbestliğini sağladık, yasakları
kaldırdık…” propagandasıyla halkın uyutulmasına ve siyasi ikbal hırsıyla milli çıkarlarımızın
taviz verilip geleceğimizin karartılmasına da şiddetle karşı çıkılmalıdır. Çünkü başörtüsü
istismarı, başörtüsü inkârından daha büyük tahribatlara yol açacaktır!
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Doç. Dr. Oya Akgönenç / Milli Gazete
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AHMET AKGÜL KİMDİR?
Araştırmacı-Yazar, Düşünür ve Siyaset Bilimci olarak tanınan Ahmet Akgül, Milli Görüş çizgisinde
önemli bir fikir adamıdır. Olaylara insan eksenli ve İslam endeksli yaklaşmaktadır.
2004 Ocağında, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da aylık olarak yayınlanan “Milli Çözüm” Dergisini
çıkarmaya başlamıştır.
Uzun süreli, ciddi ve çileli bir mücadele dönemi yaşamış ve bu duyarlı, tutarlı ve kararlı tavrını hiç
bırakmamıştır. Bu yüzden pek çok sıkıntı ve saldırılara uğramış, defalarca mahkeme açılıp tutuklanmış ve
hapis yatmıştır.
İnancımız ve ihtiyacımız olan evrensel hukuk kurallarının; bütün insanlığın ortak değeri ve hayat
düzeni haline getirilmesi, “Demokrasi, Laiklik ve özgürlükler” gibi çağdaş kurum ve kavramların; ilmi ve insani
temellere göre yeniden şekillenmesi… Ve Türkiye’nin yeni bir barış ve bereket medeniyetine öncülük etmesi
konularında yoğunlaşmıştır.
Üstadımızın, başta “İnsanın Yozlaşması”, ardından “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” ve yine “Barış
ve Bereket Nizamı “İslam Davası” ve Yozlaştırılan “Cihat Kavramı” gibi birçok kitapları İngilizce’ye çevrilip
merkezi Londra’daki Cagalogu Yayıncılık organizesiyle; Amazon ve Bornes&Noble (bn.com) gibi dünya
genelinde dağıtım yapan yüzlerce online sitesinde ve dijital (e-kitap) sayesinde 20 kadar ülkede yayınlanıp
okunmaktadır. Ayrıca Üstadımızın “Yüce Kur’an’ımızın Manası ve Mesajı” başlıklı Meali Kerim
yorumları ile “Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya” kitaplarının Rusça tercümeleri tamamlanıp basılmış
olup; Almanca, Japonca ve Arabça tercümelerinde de sona yaklaşılmıştır.
Milli siyaset ve sorumluluk düşüncesini farklı bir boyutta ele alan ve yorumlayan Hocamız; yaklaşık 40
yıldır Türkiye’mizin her yerinde, Avrupa’da ve İslam ülkelerinde, önemli seminer ve konferanslara
katılmaktadır.
Mili Görüş’e çöreklenmiş bazı şaibeli kişilerin gizli niyet ve tertiplerini haber vermesi, uzun
vadeli hedefler ve stratejik tavizler sonucu Partiye girdiklerini sezmesi ve söylemesi nedeniyle,
Ahmet Akgül’ün teşkilatlarda ve Milli Görüşçü kuruluşlarda hizmet vermesi engellenmeye çalışılmış;
Erbakan Hoca ise, kendisinin daha bağımsız davranabilmesi ve nifak çarkı içinde körletilip
kirletilmemesi için bu girişimlere karşı çıkmamış, ama kendisini uzaktan destekleyip yönlendirmekten
de geri durmamıştır. Erbakan’ın “Adil Düzen” projeleri, AKP’nin siyasi hileleri ve karanlık ilişkileri,
Fetullahçı Cemaatin gizli mahiyeti konularında sayılı uzmanlardandır.
1949 Elazığ doğumlu olan, çeşitli konularda yayınlanmış ve hazırlanmış 70 (yetmiş) eseri bulunan
yazarımız, evli ve beş çocuk babasıdır.
Hocamız’ın Başlıca Kitapları:
■Kur’an’ı Kerim’in Türkçe Meali (Abdullah Akgül Yayına Hazırladı) ■Milli Sorunlarımız ve
Sorumluluklarımız. (2 Cilt) ■İnsan’ın Yozlaşması. ■İslam Davası ve Cihat Kavramı. ■Kur'an-i Kavramlar ve
Yorumlar. ■Ruhlar, Sırlar ve Uzaylılar. ■Dünyanın Değişimi ve Erbakan Devrimi. ■Bizim Atatürk. ■AKP ve
Akıbeti. ■AKP İntihara Gidiyor. ■Türkiye Uçuruma sürükleniyor. ■Dünya Dönüşüme Hazırlanıyor.
■Cumhuriyet Türkiyesinde Nifak Hareketleri. ■Küresel Fesatçıklık ve Fetullahcılık. ■Osmanlıdan
Cumhuriyete Kripto Yahudiler ve Pakraduniler. ■Bir Devrim Yaşanıyor. ■Gönül Seması ve Tasavvuf Kapısı.
■Mesaj ve Metot. (İletişim ve İşbirliği Sanatı). ■Dış Politikamız. (1. Cilt) BOP’un Temelleri. ■Dış Politikamız.
(2. Cilt) Tarihin En Talihli Değişim Süreci. ■Din, Devlet ve Demokrasi. ■Medeniyet Mücadelesi ve Mehdiyet
Müjdesi. ■Siyaset ve Strateji Bilgeliği. ■Başörtüsünün İnkârı ve İstismarı. ■Ergenekon Senaryosu, “At
Değiştirme” Operasyonu mu?. ■Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya. ■Ah-u Figan’ım (Şiir Kitabı). ■Cezaevinde
Yazdıklarım. ■Din Dengedir, İslam İlericiliktir. ■Milli Görüş’ün Marazlıları. ■Refah-Yol'la Rantiye Savaşı.
■Tarikat Terbiyesi ve Ahlâk Tedavisi. ■Terör–Masonluk ve Mafia Medeniyeti. ■Yakın Tarihimizde Yüceler ve
Cüceler. (3 Cilt) ■Zafer Müjdeleri. ■Hayatın Gerçeği ve İnsanlığın Gereği. (Hazırlanıyor) ■Osmanlı Sistemi
ve Abdulhamit Siyaseti. ■Deccalizm: Siyonist Yahudi Şebekesi. ■Sözün Çözüme Dönüşmesi (Siyasi
Fıkralar) (Hazırlanıyor). ■BDP’nin Özerklik Ezanı ve Türkiye’nin Cenaze Namazı ■Türkiye Tarihi Dönemeçte,
Ya Yıkılacak, Ya Şahlanacak!. ■Sabah Yakın Değil mi? ■Rüyaların Öğrettikleri ve Yakın Çevremizden İlginç
Örnekleri ■Tuz Kokarsa… ■Bilge Erdoğan’dan, İlkeli Numan’a ■Dilin Düğümü Çözüldü (Şiir Kitabı) ■Türkiye
Büyüyor mu, Bölünüyor mu? ■Katı Ulusalcıların ve Ilımlı İslamcıların Din Tahribatı. ■Amik Ovası ve
Armegeddon Savaşı. ■Devrim Simsarları ve Din İstismarcıları. ■Dert Söyletir, Aşk İnletir. (Şiir Kitabı)
■Cemaatın Cılkı, Erdoğan’ın Çarkı, Erbakan’ın Farkı. ■Türkiye Kuşatılırken, Kuklaların Kapışması. ■Yeni
İstiklal Savaşında Milli Şuur ve Ordu. ■Türkiye Dağılacak mı, Doğrulacak mı? (Ahmaklar Okumasın).
■İslamcı Münafıklar. ■Asker Darbesi Değil Devlet Müdahalesi Gereklidir. (Hazırlanıyor) ■Sistem Tahlili ve
Siyaset Tenkidi. ■Hidayet Kıvılcımı ve Hikmet Kılıcı (Şiir Kitabı). (Hazırlanıyor). ■Bir Darbe Analizi ve Sistem
Krizi. ■Başkanlık Muamması ve Çarkların Tıkanması. ■Suriye’de Yaklaşan Hilal-Haç Kapışması. ■Pazarlık
Partisi ve Palavra İktidarı (Hazırlanıyor) ■Kemalizm-Tayyibzm Kavramları ve Çelişkili Kurguları.
(Hazırlanıyor)
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ARKA KAPAK YAZISI

BAŞÖRTÜSÜNÜN
FOTOĞRAF
Ahmet AKGÜL

İNKÂRI VE İSTİSMARI
AHMET AKGÜL

Bu Kitapta:


Başörtüsünün dini, tabii ve tarihi gerekçelerini ve İslam’ın şekil değil, şuur dini
olduğu gerçeğini,



Başörtüsüyle “tesettür”ün aynı zannedildiğini; ama farklı anlam ve amaçlar
içerdiğini,



Başörtüsü karşıtlarıyla, türban istismarcılarının; aynı karanlık odaklarca ileri
sürüldüklerini,



Dini emir ve görevlerin, önem ve öncelik sırasının niçin ve nasıl değiştirilip
dejenere edildiğini,



Başörtüsünün nasıl bir “tam bağımsızlık” meselesi haline getirildiğini ve bu
problemin ancak her yönden milli ve güçlü bir iktidarın çözebileceğini,



Başörtüsü bahanesiyle başlatılan yapay kavga ve kargaşanın; aslında ülkemize
ve devletimize yönelik başka ciddi hıyanet girişimlerini örtbas etmeyi
hedeflediğini ve karşıt fanatiklerin bilerek veya bilmeyerek, aynı sinsi ve şeytani
amaçlara alet edildiklerini,



Mustafa Kemal’in Müslüman Türk kadınının kılık kıyafetiyle ilgili tespit ve
tavsiyelerinin toplumsal barış ve Milli uzlaşma için büyük bir önem ve gereklilik
arz ettiğini, ama sahte Kemalistlerin bu ilmi ve insani prensipleri niçin gündeme
getirmediklerini ve sahiplenmediklerini,



Cumhuriyet tarihimizde ve özellikle son yirmi yıllık yakın geçmişimizde,
başörtüsünü seçim rantına çevirmek isteyen samimiyetsiz siyasilerin ve “ılımlı”
yaftalı Siyonist ve emperyalist güçlere bağımlı sözde İslamcı cemaat ve
tarikatlerin art niyetlerini,

Bulacak ve bu konuya daha tutarlı ve insaflı bakma fırsatını
yakalayacaksınız…

