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İÇİNDEKİLER
Giriﬂ
1) Din Nedir ?
2) Dinler Nas›l Ortaya Ç›km›ﬂt›r?
3) Din ‹nsanlar›n Hangi ‹htiyaçlar›na Cevap Vermiﬂtir?
4) Dinler Tarih ‹çinde Nas›l Bir Geliﬂim Göstermiﬂlerdir?
5- ‹slamiyetin Ortaya Ç›k›ﬂ› Nas›l Olmuﬂtur?
6) ‹slam Dininin Temel Özellikleri Nelerdir?
7- Mezhep Nedir, Neden Ve Nas›l Oluﬂmuﬂtur?
8- ﬁeriat Ve ﬁeriatç›l›k Nedir?
9- ﬁeriat’›n Bir Dal› Olan ‹slam Hukuku (f›k›h) Nedir?
10- Tarikat Nedir? Nas›l Örgütlenir?
11- Anadolu’da Hangi Dinler Ve ‹nan›ﬂlar Vard›r?
12- Anadolu’daki Dinsel Yap› Nas›ld›r?
13- Alevilik Nedir? Devrimciler Alevilere Nas›l Bakarlar?
14- Osmanl› Devleti Nas›l Bir Din Politikas› ‹zlemiﬂtir?
15- Türkiye Cumhuriyeti’nin Din Politikas› Nedir?
16- ‹slamiyetin Halk Üzerinde Olumsuz Etkileri Var m›d›r?
17- Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n ‹ﬂlevi Nedir?
18- Türkiye’de Dincili¤in Geliﬂimi Nas›l Olmuﬂtur?
19- Tarikatlar›n Devletle ‹liﬂkileri Nas›ld›r?
20-‹slamc›lar›n 12 Eylül Sonras› Durumlar› Nedir?
21- Gericilikle Dindarl›k, Dindarl›kla
‹slamc›l›k-ﬁeriatç›l›k Ayn› ﬁeyler Midir?
22- ‹slamc›lar Neyi Savunuyorlar?
23- ‹slamc›lar Propagandalar›n› Ne Üzerine Ve Nas›l Yaparlar?
24- ‹slamc›lar›n “Bat›c›l›¤a” Karﬂ› Ç›kmalar›n›n Anlam› Nedir?
25- ‹slamc›lar›n Emperyalizm Karﬂ›s›ndaki Tav›rlar› Nas›ld›r?
26- ‹slamc›lar Sömürüye Karﬂ› M›d›r?
27- ‹slami Sermaye Nedir?
28- Maraﬂ, S›vas Katliamlar›n› Savunan ‹slamc›lar›n
Bu Düzene Karﬂ› Olabilmeleri Mümkün Müdür?
29- ‹slamc›lar›n Zulüm, Bask› Ve Faﬂizm Tan›mlamalar›
Gerçe¤e Ne Kadar Uygundur, Faﬂizmin Sald›r› Ve Katliamlar›
Karﬂ›s›ndaki Tav›rlar› Nas›ld›r?
30- ‹slamc›lar Zulüm Düzenine Son Verebilirler Mi?
31- ‹slam›n Birli¤ini Tan›mlayan Ümmetçilik Gerçekten
Birleﬂtirici Midir? Ve Gerçekli¤e Ne Kadar Uygundur?
32- ‹slamc›lar›n Milliyetçilik Ve ﬁovenizm Karﬂ›s›ndaki
Tutumlar› Nas›ld›r?
33- ‹slam Ülkeleri Aras›ndaki ‹liﬂkiler Nas›ld›r?
34-ﬁeriat›n Hakim Oldu¤u ‹ran, Suudi Arabistan, Afganistan
Türkiye ‹çin Model Olabilir mi?
35- Laiklik Tarihsel Olarak Nas›l Ortaya Ç›km›ﬂt›r?
Ülkemizdeki Resmi Laiklik Anlay›ﬂ› Nas›ld›r?
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36- ‹slamc›lar›n Laiklik Konusuna Bak›ﬂ› Nas›ld›r?
37- MGK “Laiklik-ﬁeriat” ‹kilemini Son Süreçte
Neden Öne Ç›kard›?
38- Bugün Türkiye’nin Temel Sorunu
Laiklik-ﬁeriat Çeliﬂkisi Midir?
39- Bugün MGK’n›n ‹slami Kesimlere Sald›r›s›n›n Amac›
Nedir? Bu Sald›r›da Hizbullah Operasyonunun Yeri Nedir?
40-Düzen Partilerinin Din ve Halk›n ‹nançlar› Konusunda
Tutumlar› Nas›ld›r?
41- Refah Partisi’nden Fazilet Partisi’ne ‹slamc›lar›n Faﬂizmin
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‹slamc›lar› Nas›l De¤erlendirirler?
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GİRİŞ
Ülkemiz 1999 yılının son aylarında bir vahşetle karşılaştı. Bir çok şehirde, ilçede ve köyde “mezar evler” denilen ceset tarlaları ortaya çıktı. Bu mezar evlerin altından
işkence edilmiş bir çok insanın cesedi tanınmaz halde çıkartıldı. Bu “Hizbullah Vahşeti” olarak tarihe geçti. Ortaya çıkmasıyla birlikte yaşananlar büyük bir tepki çekti.
Halkımız “din adına” gerçekleştirildiği söylenen bu vahşet tablosunu meşru görmedi, kabul etmedi. Yaşananlar
vahşet ve katliamdı. Ancak bu katillerin icraatları sadece
bu kadar değildi.
Kendilerine “Hizbullah” adını veren kontralar, uzun
süreden beri bizzat Susurluk devletinden aldığı talimatlarla yine “din adına” devrimcilere, yurtseverlere saldırıyor, katlediyordu. Bir diğer ifade ile egemenler “islamiyet
adına” diyerek bu kesimleri devrimcilerin, halk güçlerinin üzerine saldırtarak katliamlar gerçekleştirtmişlerdir.
Bütün bunlar “islamiyet adına” yapılıyordu.
Müslüman halkımızın bir bütün olarak “Hizbullah
vahşeti” ile bir ilgisi olmadığı ve bunları meşru görmediği açıktır. Bu “vahşet” Susurluk devletinin bilgisi, denetimi ve yönlendiriciliğinde gerçekleştirilmiştir. Aynı 3
Temmuz 1993’teki Sıvas Madımak Otel katliamı gibi...
Aynı Maraş katliamı veya Kanlı Pazar gibi...
Bu katliamların gerçekleştiricisi bizzat Susurluk devletidir. Ancak bu gerçeğe rağmen bu katliamlarda geçmişten bugüne çoğu kez “din elden gidiyor”, “vurun allahsız komünistlere” vb. demogojilerle müslüman halkımız galeyana getirilerek kullanılmak istenmiş ve kimi
bölgelerde kullanılmışlardır da... Böylece bir çok katliam
meşrulaştırılmak istenmiş, halkın büyük çoğunluğu “nasılsa allahsız komünistler, teröristler katlediliyor” diye
bunları sessizlikle karşılaması sağlanmaya çalışılmıştır.
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Bir yandan devrimcilerle müslüman halkımızın arasına aşılmasını istemedikleri duvarlar örmeye çalışırken
bir yandan da bu kesimleri kendilerine değişik “islamcı”
isim ve görüntüler veren gerici, devlet ve zulüm yanlısı
kesimlerin örgütlemesine uygun zeminler hazırlamışlardır.
Açlığın, yoksulluğun, yokluğun, sömürünün, zulmün
bu denli pervasız uygulandığı ülkemizde tüm bunlara
karşı halkın sessizlik içinde tutulması için kendilerine
göbekten bağlı bu “islamcılardan” yararlandılar. Devlet
destekli bu kesimler yoksulluğun bir “kader” olduğunu
işleyerek emekçi halkı uyutmaya çalıştı. Devletin zulmünün ayan beyan ortaya çıktığı Susurluk kazası sonrası ise
ortaya çıkan gerçeklere “fasa fiso” diyerek yine Susurluk
devletinin bekasını sağlamaya çalıştılar. Hep “din adına”
yaptılar bunları...
Oysa;
Nasıl 1999’un son aylarında herkesin göreceği kadar
ortaya çıkan vahşet tablosu islamiyet adına kabul edilemezse, “din adına” devrimcilere, ilericilere saldırılması,
Susurluk devletinin sömürü ve zulüm politikalarının tevekkül içinde onaylanması da kabul edilemez. Ancak
egemenler yüzyıllardır tüm vahşetlerini, sömürü ve zulüm politikalarını daima “din adına” diyerek meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Susurluk devletinin tarihi de bundan farklı şekillenmemiştir.
“Türkiye yüzde 99’u müslüman olan bir ülkedir”...
Cumharbaşkanından Başbakana Cunta şeflerine varıncaya kadar düzen partilerindeki irili ufaklı bir çok politikacının, siyasi çıkarları söz konusu oldukça sık sık başvurdukları bir cümledir bu. Kendi düzenlerini, sömürü
ve zulümlerini meşrulaştırmak için müslümanlığın ardına sığınmanın bir yolu olmuştur artık bu cümle.
Ülkemizdeki egemenlerin sık sık bu sözü kullanmasının amacı esas olarak “halkın yüzde 99’u bizim arkamız-
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dadır” iması içindir. Böylece tüm sömürü ve zulüm politikalarına meşruiyet kazandıracaklarını düşünürler.
Cunta şefi Evren’in 12 Eylül yıllarında her konuşmasına
bir ayetle başlaması, Demirel’in bu tür konuşmaları vb.
hatırlanır. Erbakan gibilerinin ise bu tarz politikayı baştan beri esas aldığı ise zaten bilinmektedir.
Böylece halkın büyük çoğunluğunun müslüman oluşu ile kendi iktidarlarının bekaası arasında doğrudan bir
paralellik kurarlar. Bir diğer ifade ile halkın müslüman
oluşunu halkı pasifize etmede bir araç olarak kullanmanın bir itirafıdır bu söz. Oysa;
Bir yandan halkın yüzde 99’u müslümandır denilir,
bir yandan küçük Amerika olma hedeflenir... Bir yandan
halkın yüzde 99’u müslümandır denilir, bir yandan onurlu ve ahlaklı olan kimsenin kabul edemeyeceği namussuzluklar, ahlaksızlıklar kitle iletişim araçlarıyla yaygınlaştırılır.
Soygun, sömürü, zulüm politikaları yaşama geçirilir,
vatanımız emperyalistlere peşkeş çekilir sonra halkımızın yüzde 99’u müslümandır denilir...
Yani...
Yani müslüman halkımız kendi sömürüsüne, zulmedilmesine sukünet içinde adeta kurbanlık koyun gibi
onay veren bir pozisyonda olsun istenmiştir. İşte sık sık
kullanılan bu sözler bunun bir itirafıdır aynı zamanda.
Ancak...
Ancak sadece bu kadar değildir ondan beklenen. Çünkü vatanımızın peşkeş çekilmesine, sömürüye, yoksulluğa, zulme ses çıkartan, tüm bunlara karşı mücadele
edenler de vardır bu ülkede. Onlar devrimcilerdir.
Yine “halkımızın yüzde 99’u müslümandır” denilir ve
müslümanların duyguları suistimal edilerek devrimcilere karşı kışkırtılmaya çalışılır. Ama bu öyle kolay değildir.
Çünkü tek başına müslüman olmak devrimcilere saldırmak için yeter sebep değildir. İşte o zaman kendilerine
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“islamcı” diyen kışkırtıcılar devreye sokulur ve bunlar
“islam adına” devrimcilere karşı “cihat” ilan ederler.
Ve böylece...
Müslüman halkımız sömürü ve zulüm karşısında pasifize edildiği gibi aynı zamanda gerçek kurtuluş mücadelesinden de uzak tutulmaya çalışılır. Ve hatta ona karşı
vurucu güç olarak kullanılmaya çalışılır.
“Türkiye yüzde 99’u müslüman olan bir ülkedir”...
Kuşkusuz ülkemizde halkın büyük bir çoğunluğu müslümandır, İslam dinine inanır. Halkımızın kitle psikolojisinde, ruhsal şekillenişinde, kişilik oluşumu, gelenekleri
ve alışkanlıklarında temel belirleyici faktörler arasında
bu gerçeğin önemli bir yeri vardır. Egemenler islamiyetin
toplum yaşamındaki bu özelliğini yüzyıllardır kendi egemenliklerinin payandası haline getirmek istemişler,
müslüman halkın sömürü ve zulümü “tevekkül” ile karşılamasını istemişlerdir. Her kimki buna, yani egemenlerin
kendisine çizdiği kaderine karşı çıkarsa “tiz boynu vurula” fetvaları çıkartmışlardır. Aynı geleneği Susurluk devleti de 75 yıldır uygulamaktadır.
Oysa sömürü, yoksulluk ve zulüm tevekkül içinde karşılanacak bir “kader” değildir. Bunları kader haline getirenler bizzat egemenlerdir. Bu gerçeğin görülmesini yine
egemenler bizzat kendilerine hizmet eden sözde din
adamları ile sağlamaya çalışmışlardır. Aynı yurdumuzun
işgalini “islam adına” onaylayan fetvalar veren şeyhülislamlar gibi... Oysa bu fetvaların verildiği günlerde Sütçü
İmam’lar, Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi’ler gibi
yurtsever din adamları emperyalist işgale karşı halkın direnişini örgütlemeye çalışmışlardır.
Onlar işgali tevekkül içinde karşılamadılar...
Onlar kadere boyun eğin, işgalcilere yardım edin diyen şeyhülislamları dinlemediler...
Dinsiz mi oldular...
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İşgali onaylayan, fetva veren din adamları mı, yoksa
işgale karşı çıkıp silahlı direnişin içinde yer alan müslümanlar mı İslamiyete bağlıydı...
Dönemin egemenleri işgalden yanaydı. Nasılsa onların halkın kanı ve emeği üzerine kurulu depdebe dolu yaşamı işgalcilerin eteklerinin altında sürecekti... Vatan işgale uğramış onlara ne... Çıkarları böyle gerektirdiği için
islamiyet adına Anadolunun işgalini onayladılar.
Bu küçük örnekten de anlaşılacağı gibi egemenler her
dönem dini kendi çıkarları için kullanmışlar ve kendi çıkarlarını “din adına” dedikleri yalanlarla örtbas etmeye,
bu uğurda halkın samimi duygularını kullanmaya çalışmışlardır. Bu bir devlet geleneği olarak bugün de sürdürülmektedir.
Bugün ibadetini yerine getirmenin ötesinde çok fazla
öne çıkarmasa da Anadolu halklarının yaşamında din,
yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bir inanç olarak etkinliğini korumaktadır. Ancak bununla birlikte halkın saf dini inançlarının egemenler tarafından sömürülmesi de oldukça eski bir politikadır. Ve başlangıcından günümüze
kadar bir devlet politikası olarak sürdürülegelmiştir. Bu
politika ülkemizde özellikle 60’lı yıllardan sonra devrimci mücadelenin gelişimi karşısında daha fazla ön plana
çıkarılmaya başlanmıştır. 12 Eylül sonrası çoğunlukla
yoksul halkın yaşadığı bölgelerde devrimci söylemleri
kullanan tarikatlar, İslami dernekler, örgütlenmeler devlet desteğiyle yaygınlaştırılmıştır. Bugünden bakıldığında ise İslamcılar, halkın bir bölümünü etkileyebilmekte,
hatta yönlendirebilmektedir. Bu, aynı zamanda İslamcıları ciddi bir ekonomik-siyasi güç haline de getirmiştir.
Bu şekilde “güç” olan islamcılar bu güçlenmenin karşılığı olarak bir yandan halkı pasifize etme bir yandan da
devrimcilere karşı kışkırtma görevlerini eksiksiz yerine
getirmişlerdir.
Bu kesimlerin üzerinde en çok demogoji yaptığı ko-
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nuların başında devrimcilerin din düşmanı olduğu yalanı gelmektedir. Gerek devlet gerekse de kendine islamcı
diyen devlet denetimindeki kesimler devrimcileri bu türden yalanlarla karalamaya çalışmışlardır. Bu da kimi zaman yanlış bir bakış açısının doğmasına sebeb olmuş ve
hatta bu demogoji ile etkilenen kesimlerin kullanılmasına neden olmuştur.
Kısaca halkımızın dindar kesimlerinin büyük çoğunluğu, devrimcilerin dine nasıl baktıklarını tam olarak bilmemektedir. Bu konuda devletin, kontrgerillanın ideolojik yönlendirmesine kapılabilmektedir. Bu durum gerçekle ilgisi olmayan demagojilere ve karalamalara uygun
zemin yaratmaktadır. Öncelikle devrimciler bazılarının
ifade ettiği gibi “din düşmanı” değildir. Onlar bu faşist
düzene düşmandır ve her zaman halkın dini inançlarına
saygı duymuşlardır. Halkın dini inançlarını başta egemenler ve İslamcılar olmak üzere hiç kimsenin ekonomik-siyasi çıkar uğruna kullanmaya hakkı olmadığını savunmuşlardır.
Bu konuda bir diğer yanlış anlayış da kimi “sol” kesimlerde görülmektedir. Ülkemiz gerçeğinden uzak bu
tür kesimlerde soyut bir din çözümlemesinden hareketle
halkın dindar kesimleri ayrım gözetmeden “gerici” ilan
edebilmektedirler. Oysa herkes bilmelidir ki, devrimcilerin ilericilik-gericilik kıstası emperyalizme ve onun yerli
işbirlikçilerine karşı olup-olmamaktır. Böyle olduğu içindir ki, kendisine “ilerici” deyipte emperyalizme ve bu düzene hizmet edenler kelimenin gerçek anlamıyla gerici,
samimi bir şekilde dinine bağlı ama emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele edenler ilerici sayılmalıdır.
Bugün dinin gereklerini tavizsiz yerine getiren halkın
dindar kesimi de, bozuk düzenden diğer emekçi kesimler
kadar rahatsızdır. Bu rahatsızlıktır ki, halkın kurtuluş
arayışında “Adil Düzen” gibi olmadık yalanlardan medet
umar hale getirebilmektedir. Bununla birlikte düzene
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karşı duyulan memnuniyetsizlik ve kurtuluş arayışını suistimal eden sözde “islamcılar” halka sahte cennet vaat
ederek esasta yine bu düzene bağlanmalarını sağlamaktadırlar.
Oysa bu düzenden kurtuluş ancak halkın kendi iktidarı için mücadelesi ile sağlanacaktır. Bu gerçeği bilen egemenler böl-yönet politikası ile halkı bölüp parçalayarak
bu mücadelenin büyümesini engellemeye çalışmaktadırlar. Bir süredir yaşanan laik-şeriatçı suni ayrımı da bu
amaçla körüklenmektedir. Egemenlerin bu politikasına
karşı esas olan halkın tüm kesimlerini halkın iktidarı için
aynı cephede toparlayabilmektir.
Bu sağlanamadığı oranda müslüman halkımız çoğu
zaman ya İslamcıların ya da devletin insafına kalmaktadır. Gerçekte ısrarlı bir şekilde gidildiğinde her dinden,
mezhepten halklarımızı zulme, sömürüye ve adaletsizliğe karşı aynı saflarda bütünleştirmenin önünde hiç bir
engel yoktur. Faşizmin, halklarımızın dini inançlarını
kullanarak Sünniyi-Aleviye, değişik mezhepleri birbirine
karşı “böl-parçala-yönet” politikası Anadolu halklarını
saflarımızda birleştirdiğimizde boşa çıkacaktır. Kaldı ki
bugün halkımızın laik-şeriatçı diye bir meselesi, ayrımı
yoktur. Bu ayrım özellikle MGK kurmaylığında devlet tarafından geliştirilmeye böylece halk kesimleri birbirine
düşürülmek istenmektedir. Oysa “laik” veya “şeriatçı” ayrımından öte İslamiyet Anadolu’da içerik olarak da biçimsel anlamda da kendi özgünlüğü içinde gelişmiştir.
Değişik milliyetlerden halkların beşiği olan Anadolu’da
İslamiyet; Anadolu halklarının kültürel değerleri, gelenekleriyle yoğrulmuş, değişik biçimlere bürünmüştür.
Evrensel ilkeleri dışında tüm dinler için bu türden sosyal
uygulama farklılıkları doğaldır. Hrıstiyanlık içinde İslamiyet içinde Malezya’daki uygulama biçimi ile Türkiye
veya Mısır’daki uygulama biçimi farklılıklar taşır. Örneğin bugün Afganistan ve Arabistan ile Türkiye arasındaki
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müslümanca yaşam arasında çok doğal farklılık sözkonusudur. Bu farklılığın Anadolu’daki biçimlenişi bağnazlıktan uzak oluşudur.
Ancak halkları birbirine düşürüp kırdırmak isteyerek
kendi düzenlerinin bekaasını sağlamak isteyen egemenler, özellikle bağnazlığı, gericiliği geliştirerek halkın bilincini dumura uğratmaya çalışmışlardır. Elbette bilinci teslim alınan kitleleri yönetmek, haklarını çalmak, sömürmek ve yeri geldiğinde kullanmak daha kolaydır.
Bu amaçla özellikle 1950’lerden itibaren ülkemizde
emperyalizmin güdümünde sistemli bir politika geliştirilmiş, “islam” adına mevcut düzene hizmet edecek türde bir “islamcılık” geliştirilmiştir. Bu islamcılığın temeli,
sömürü ve zulüm düzenini korumak, bunun için halkı aldatmak, dini duygularını suistimal etmek ve bu amaçla
sömürü düzenine karşı mücadele edenlere saldırmak olmuştur.
İşte dinin egemenlerin elinde bir afyona dönüşmesi
budur. Ülkemizde de farklı olmamıştır. Egemenler bir
yandan vatanımızı emperyalist efendilerine peşkeş çekerken bir yandan da dini kullanarak halkın bu vatan hainliğine tepki görmesini engellemeye çalıştılar. Hatta bu
ihanete tepki gösteren devrimcilere karşı müslüman halkı galeyana getirerek çatıştırmaya çalıştılar.
Örneğin;
1969 yılında ülkemize gelen ABD’nin işgaci gücü 6. Filo’ya karşı dönemin İzmir Valisi “Amerikalılar yurdumuzdan tatlı hatıralarla ayrılmalılar” diyebiliyordu. Bu düşünce egemenlerin ortak düşüncesiydi ve bu amaçla genelevlerin duvarlarını bile beyaza boyadılar. Vatanımızı
peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi, efendilerini eğlendirmek, gönüllerini hoşça tutmak için yapmadıkları hayasızlık kalmadı.
Bu hayasızlığa, ihanete karşı harekete geçen devrimciler, “Türkiye 6. Filo’nun genelevi değildir” diyerek
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Amerikan bayrakları yakarak gösteriler yapıyor ve ABD
işbirliğine karşı direniş kıvılcımları yakıyordu. Ulusal
onuruna düşkün olan halkımızın bu kıvılcımları ABD ve
işbirlikçilerini yakacak ateşe çeviriceğini bilen egemenler devrimcilerin bu protestolarını engellemek için her
zamanki yalanlarına yine başvurdular. Tabii bunu yaparken kullandıkları has adamları yine “islamcı” geçinen
düzenbazlardı. Bunlar “hile ve desise” ile halkı kandırarak devrimcileri karalamaya başladılar. Bu devlet ajanlarının başında bugün de “islamcı” geçinen Mehmet Şevki
Eygi vardı. Eygi, 21 Temmuz 1968 tarihli Bugün gazetesinde devrimcilere saldırıyor, müslümanları “cihata” davet ediyordu:
“Amerikan düşmanlığı bahanedir. Sosyalistler Türkiye’yi Rusya’ya satma hareketine başlamışlardır. Uyumakla kaybedecek tek saniyemiz yoktur. İhanet çemberi daralmaktadır. (...) Bundan 100 küsur yıl önce Patrik Grigoryus’un kışkırttığı Bizans artıklarının cesetlerinden akan
kanlar kaldırım taşlarına yayıldı ve aç köpekler tarafından yalandı. Komünistlerin sonu aynı olacaktır...”
Yalan, çarpıtma her şey vardı bu “islamcı” görünen
namussuzlarda. Bunlar vatanımızın Amerikan emperyalizmine peşkeş çekilmesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Oysa soyalistlerin, devrimcilerin ülkemizi “SSCB’ne satma” gibi bir amaçları yoktu.
Ama vatanımızı satanlar bizzat Mehmet Şevki Eygi gibilerinin efendileriydi. Bu tür “islamcıların” görevi müslüman halkın bu vatan hainliğine ses çıkartmasını engellemek ve müslümanları “din elden gidiyor” yalanları ile
devrimcilere karşı kışkırtmaktı.
O günlerde ve her zaman bu kesimlerin kullandığı değerlerin başında namus, mukaddesat, şeref gelir, oysa
bunların namusla, ahlakla, faziletle hiç bir ilgileri yoktur.
O yıllarda yurtsever, devrimci gençlerin Amerikan emyeryalizmini protesto etmesine karşı devletle elele bu
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gençlere, devrimcilere saldıranların namusunun ne olduğunu bugün herkes görmektedir. Aynı gazetede Eygi’nin 20 Temmuz’da bir başka yazısında ise şunlar yazıyordu: “... Türk halkına önümüzdeki günlerde büyük vazifeler düşebilir. Vatanımız tehlikededir. Halk kendi devletini, vatanını, şeref, namus ve mukaddesatını bizzat korumak zorunda kalabilir. Meşru asayiş kuvvetlerinin, yani polis ve ordusunun yanında anarşist ve vatan satıcısı
komünistlere karşı çarpışmak gerektiği zaman bir saniye
bile kaybetmeden vazife başına koşmalıyız. (...) Kutsal vazife bizi bekliyor. Selam, Hak yolda gidenler üzerine olsun...”
Bu “islamcıların” Türk halkının namusunu, vatanını,
şeref ve mukeddasıtını nasıl korunduklarının en güzel
kanıtı bugünlerdir. Ülkemizi bu hale getirinler o dönem
Amerikan işbirliğini savunanlardır. Bu işbirliğinin olması, gelişmesi, ve vatanımızın Amerika’ya peşkeş çekilmesi için devrimcilere saldırılmasının “fetva”larını verenler
en büyük nammussuzlardır.
Çıkın bakın sokaklara...
Genç kızlara, delikanlılara bakın...
Kadınlarımıza, çocuklarımıza bakın....
Dükkanların tabelalarına bakın...
Açın bir televizyon kanalını etlere butlara bakın...
Giyim kuşama, konuşmadan oturup kalkmaya bakın..
Barlara, pavyonlara, fuhuşa bakın...
Asgari ücrete bakın... Sabancıların Koçların karlarına
sonra... Deprem altındakileri unutmayın ama...
Duvarlarından kan sızan hapishanelere bakın...
Katledilen, işkence edilen vatanseverlere bakın...
Doğmayan bebelerin binlerce dolarlık borcu sırtladığını unutmayın...
Ve sorun IMF temsilcisi Cottarelli ne arıyor memleketimizde...
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KİM SATTI VATANIMIZI?
Onlar hep ortadaydı ama müslüman halkımızın kendilerini görmelerini engellemek için yalanlarla kandırmaya çalıştılar. “Din elden gidiyor” dediler... “Vuran Allah aşkına” dediler...
Ama vurdukları ülkemizi genelevlerine çeviren Amerikalı coniler olmadı.
Onlar Fransız emperyalizmine kurşun sıkan Sütçü
İmam değillerdi. Onlar Sütçü İmamların kurtardığı vatanımızı Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan emperyalistlerine peşkeş çeken uşaklardı. Uşaklıklarını gizlemek için yine yalana başvurdular: “... Siz imanlı işçi kardeşlerim,
köylü kardeşlerim, memur, esnaf ve talebe kardeşlerim;
sizler her biriniz komünist hazırlığının şu en ateşli ve hızlı günlerinde ve solcuların bundan sonraki fiili hareketleri karşısında böyle birer arslan yürekli kahraman mücahid olarak ileri atılmalı, satılmış vatan hainleri ile taşlısopalı anarşistleri bir hamlede ezerek menhus ve menfur
planlarını başlarında parçalamalısınız. Vatan hainliğinin cezasının ölüm olduğunu düşünürsek, o halde bu
memlekette komüniste hayat hakkı tanımamalıyız...”
(Şule Yüksel Şenler. 22 Temmuz 1968. Bugün Gazetesi)
“Hayat hakkı tanınmayan” o devrimciler ne istiyordu
peki...
Vatanı satmak mı istiyorlardı?
İslamiyeti yok etmek mi istiyorlardı?
Ne biri ne ötekidir. Devrimciler vatanımızın emperyalizme peşkeş çekilmesine karşı çıkıyor, bağımsızlık istiyorlardı. “Bağımsız Türkiye” diye slogan atıyorlar ve bunun için mücadele ediyorlardı. Ülkemizde herkes inançlarıyla özgür yaşasın istiyorlardı. Hala bunu istiyorlar.
Ama ne o gün ne de bugün kendilerine islamcı diyenler
devrimcilerin yanlarında değil, karşılarında oldular.
Müslümanların ellerine taşlarını, satırlarını, sopalarını

15

alıp solculara saldırmasını istediler.
NE İÇİN?
Emperyalizmin saldırgan uçak gemisi 6. Filonun Conileri ülkemizin topraklarını daha rahat çiğnesin diye
yaptılar bütün bunları. Çünkü başta Devrimci Gençlik
olmak üzere tüm yurtseverler, devrimciler 6. Filo’nun ülkemize gelişini, topraklarımızı kirletmesini protesto etmeye başlamıştı.
Bundan rahatsız olan Amerikan işbirlikçileri uşaklarını harekete geçirdiler. Bir yandan polisle, bir yandan da
kendine “islamcı” diyen bu namussuzlarla saldırıya giriştiler. “İslamcı” yazarlar koro halinde “cihat” çağrıları yaptılar:
“Müslüman kardeşim; (...) Komünizm küfrüne karşı
derhal silahlan. İslam’da askerlik ve cihad ihtiyari değil,
mecburidir. (...) Herkes komünizm küfrü ile savaşa hazır
olsun. Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve
müesseseler kahredilsin. Deccal yıkılsın. (...) Cihad eden
zelil olmaz. Sağ kalırsa gazi olur. Canını verirse şehitlik
şerefini kazanır. (...) Ey Müslümanlar! İmanınız tehlikede,
dininiz tehlikede, Kur’anınız tehlikede, camiler tehlikede.
Din, iman elden gidecek. Kalkın ey ehli İslam! Davranın!...” (16. Şubat 1969 Bugün Gazetesi M. Şevki Eygi)
Bu tür çağrılarla galeyana getirilenlerin saldırısı ile 16
Şubat günü yapılan Emperyalizme ve Sömürüye Karşı İşçi Yürüyüşünde kan akıttılar. Bu gösteri tarihe KANLI PAZAR olarak geçti ve iki yursever genç bu “cihat” sonucu
katledildi.
Kime karşı kimin yanında bir “CİHAT”tır bu...
ZALİMLERİN, EMPERYALİSTLERİN, VATAN HAİNLERİNİN YANINDA YURTSEVERLERE, DEVRİMCİLERE
KARŞI AÇILAN BİR “CİHAT”tır BU...
Bu cihat değildir.
Bunun adı katliamdır.
“İslamcı” geçinen vatan hainlerinin Susurluk devle-
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tiyle kolkola gerçekleştirdiği bir katliamdır.
Kuşkusuz bunların samimi müslümanlıkla, dindarlıkla bir ilgisi yoktur. Bu din adına, müslümanlık adına kışkırtılan gericilerin gerçekleştirdiği bir katliamdır. Aynı
1993 Sıvas, 1978 Maraş ve diğer katliamlar gibi...
Bir cihat’tan sözedilecekse eğer bu kimilerinin sözde
“en büyük şeytan” dedikleri Amerikan emperyalizmine
karşı olmalıdır. Ama tarihten bugüne kadar sürece bakıldığında görülecektir ki, ülkemizde din adına örgütlenen
kesimler Amerikan emperyalizmine, yerli işbirlikçilerine
bir tek kurşun sıkmadıkları gibi, saldırılarını daima devrimcilere karşı gerçekleştirmişlerdir.
Çünkü devrimciler emperyalizme karşıdırlar.
Çünkü islamcı geçinenler daima emperyalistlerin ve
işbirlikçilerinin uşaklığını yapmışlardır. Onlardan aldıkları emirle devrimcilere saldırmayı iş edinmişlerdir.
Oysa bunun samimi müslümanlıkla bir ilgisi yoktur.
Zalimlerin uşaklığını yapmak müslümanlık değildir:
“Hiç kuşkusuz Allah, zalimleri sevmez” (Şura Süresi
40. Ayet)
“Zulmedenlere sakın meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur” (Hud suresi 113. Ayet)
Müslümanlık açısından gerçek bu kadar açık ve tartışmasız iken zalimlerin yanında olanlar kimlerdir...
Devrimciler mi... Yoksa sözde “islamcı” geçinenler
mi...
Sormak gerekir çağımızın en büyük zalimi hangi güçlerdir?
Bunun cevabını aklı başında herkes verebilir. Çağımızın ün büyük zalimi başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerdir. Dünya ve ülkemizdeki zulümün, sömürünün sorumlusu bunlardır çünkü...
İşte bugün dünyada ve ülkemizde bir cihattan sözedilecekse eğer, bu hiç tartışmasız emperyalizme karşı olmak zorundadır. Bunun dışında her kim “islamiyet” adı-
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na devrimcilere karşı bir cihattan söz ediyorsa bilinmelidir ki, o kişi veya güç emperyalist zalimlerin uşağı ve
ajanıdır.
Ama bakıldığında ülkemizde “islam” adına hareket ettiğini söyleyen güçler, “büyük şeytan ABD”nin dizinin dibinden ayrılmazlar, emperyalizme karşı bir cihattan değil, devrimcilere karşı saldırmaktan sözederler ve bütün
tarihleri bu tür saldırılarla doludur. Onlar “zulmedenlere
meyletmişlerdir”. Zalimin yanında yer alarak kendi pislik, menfaat, hile ve yalanla dolu siyasal ve ekonomik çıkarlarını garanti altına almak isterler. Bunca yıl yaptıkları bundan başka bir şey değildir.
Sorulduğunda kimisi göz boyamak için “tebliğ” aşamasından sözederler. Buna göre önce tebliğde bulunacaklar, ardından örgütlenmelerini tamamlayınca cihata
başvuracaklardır.
Yalandır tüm bunlar...
Halkımızın samimi duygularını istismar etmek için
buna benzer bir çok yalan üretmişlerdir. Adil Düzen derler, ne hikmetse hep kendi kasaları dolar, yoksul halkımızın cebi yine deliktir. Ortadoğu’daki ABD jandarması
olan İsrail’le en büyük anlaşmaların altında onların imzası vardır. 1991’den itbaren Irak’taki müslüman halk aylarca bombalanmış “islamcıyım” diyenlerin gıkları bile
çıkmamıştır. Oysa benzeri bir çok hadis-i şerifte geçtiği
gibi yapılması gereken açıktır: “Dünyanın öbür ucunda
bile olsa bir kardeşinizin ayağına diken battığında, onun
acısını yüreğinizde hissetmezseniz sahici anlamda iman
etmiş olmazsınız”
Evet bunlar sahici anlamda iman etmeyip dini kendi
çıkarları için kullanan din tüccarlarıdır. Halkın samimi
duygularını sömüren gerçekte ise dinle, imanla, inançla
ilgileri olmayanlardır. Üstlerinde cüppeleri ama altında
mersedesleri ile bankalardaki, borsalardaki, tefecilerdeki
paraları ile bu düzen içinde rahat rahat yaşayanlardır.
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Bu yaşam artık öyle bir noktaya gelmiştir ki, bir tarafta Müslüm Gündüz’den, Ali Kalkancı’dan diğer tarafta
Adnan Oktar’a kadar bütün namussuzluklar, ahlaksızlıklar yaşama geçirilir. Bir yandan bu namussuzluklar kapalı kapılar ardında yaşama geçirilirken bir yandan da vaazlarda ve gazetelerinde devrimcilere saldırmaya, karalamaya devam ederler. Çamur at izi kalsın isterler. Artık yalan, dolan, desise ve ahlaksızlık bunların tek inancı olmuştur.
Derler ki; devrimciler, komünistler öyle ahlaksızdır ki,
eğer evlerinde karılarının yanında başka bir erkek varsa
evi onlara bırakıp gider.
Derler ki; devrimciler din düşmanıdır.
Derler ki; devrimciler iktadara gelirse bütün camiiler
kapatılacaktır.
Derler ki; devrim olursa bütün kadınlar ortak olacaktır.
Alçaklığın ölçütü yoktur ama bunlar alçaklığın sınırını
da aşmışlardır. Halkımızın onuruna, ahlakına düşkün olduğunu bildiklerinden bunları suistimal ederek devrimcileri karalamaya çalışırlar. Oysa devrimcilerin ahlakı ve
onuru karalanamayacak, çarpıtılamayacak kadar yüksek
bir ahlak ve baş eğmez bir onurdur. Devrimciler, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yürüttükleri bu savaşta
inançları için ölümü gülerek karşılayarak şehit düşecek
kadar inançlıdırlar. Karalamak istedikleri işte bu gerçektir.
Devrimcilerin ahlak anlaşıyı açık ve ortadadır.
“Yarin yanağından gayrı, her yerde her şeyde hep bereber diyebilmek için” savaşır ve ölürler onlar. Halkın
ürettikleri halkın olsun diye, çalışanlar üretenler emekçiler onurlu yaşasın isterler, ülkenin bütün zenginliklerinden herkes eşit yararlansın isterler, yoksulluk ve sömürü
olmasın, değil kimsenin komşusu açken tok yatması hiç
kimse aç yatmasın isterler. Haksızlar paralarının gücüyle
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haklı olmasın adalet yerini bulsun isterler. Vatanımızı
emperyalizmin işgalinden kurtarmak için dağda ve şehirde savaşırlar. Bunun için yaşar, çalışır ve yeri gelince
gülerek ölümsüzleşirler, şehit düşerler.
İşte hiç bir güç bu gerçekleri karalayamaz. “Çamur at
izi kalsın” diye saldıranlar olsa olsa kendi çamurlarını ortaya çıkartmış olurlar. İşte kendine islamcı diyenler de
bu tür yalanlarla kendi kafalarındaki fitne fücürü ortaya
dökmüş sayılırlar. Sadece bu kadar da değil elbette. Ellerinde devrimci kanları hala akmaktadır. Zaman, Akit,
Türkiye ve diğer yayınlarını açıp bakın, hala devrimcilere
saldırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu
amaçla kontrgerillanın, MİT’in, polisin bütün yalan haberleri öncelikle bu tür “islamcı” geçinen gazetelerde yer
alır.
Onlar zalimin yanındadırlar. Onlar zalimin uşağıdırlar. Bu öyle bir uşaklıktır ki yüreğinde zerre kadar insan
ve halk sevgisi yoktur. Devrimcilerin katledilmesini alkışlayacak kadar halk düşmanıdırlar. Dahası bu kesimlerin
arasında katliam kararlarına bizzat imza atanları bile
vardır.
Örneğin dönemin Gaziantep Refah Partisi milletvekili
Kahraman Emiroğlu 1 Temmuz 1996 tarihinde partisinin
genel merkezine gelen tutsak ailelerine; “İslam’da açlık
grevi yoktur. Geberirlerse gebersinler, bizi ilgilendirmez.
Cezaevlerini okul haline getirdiler” diyebilmiştir. Böylece
kaybedecek ne bir dakikamız ne de bir günümüz var diyen ailelere hakaret ederek genel merkezden kovmuştur.
Bu aylarda sürdürülen ölüm orucunda 12 devrimci şehit düşmüştür ve iktidarda Refah Partisi vardır. Tüm “islamcı” basın bu katliamı ayakta alkışlamıştır. “Geberirlerse gebersinler” anlayışıyla çarpıtmalarını sürdürmüşlerdir. Daha yakın günlerde ise 26 Eylül 1999 tarihinde
Ulucanlar hapishanesinde 10 devrimcinin vahşice katledildiği devlet operasyonuna destek vermişler ve devrim-
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cilerin hücrelere kapatılmasını savunan yayınlarına devam etmişlerdir.
Ama...
Aynı devlet Bandırma ve Metris’te bu kez İBDA-C’lilere saldırıp katledince ürkekçe devlete “oldu mu şimdi”
dercesine bir iki eleştirel yazı yazmışlardır. Ne de olsa İBDA-C’liler kendilerindendir. Oysa zulüm aynı zulümdür,
ikiyüzlü olan “islamcı” geçinen bu asalaklardır.
Hizbul-Vahşet denilen ve yine “islamiyet” adına yapıldığı açıklanan katliamlar ortaya çıkınca koro halinde
“Hizbullahçılar bizden değildir” demeye başlamışlardır.
Oysa yoktur birbirlerinden farkı...
Hizbullahçılar da 90’lardan itibaren devrimcilere,
yurtseverlere saldırmıştır. O gün bu saldırılara seslerini
çıkartmamışlardır. Çünkü katledilenler devrimcidir...
Daha önemlisi devlet Hizbullah’ın akrasındadır. Bunları
bilmelerine rağmen Hizbullah sırf devrimcileri katlediyor diye katliamları seyretmiş, hatta “allahsız komünistleri katletmek haktır” gibi çarpık anlayışlarla bu vahşeti
desteklemişlerdir.
Kafa aynı kafadır. 1960’larda “Türkiye Amerikanın Genelevi Olmayacak” diye slogan atan devrimcilere saldıranlarla, bugün Türkiye’yi o hale düşürenlere karşı savaşan devrimcilere saldıranlar aynıdır. Bunların isimleri
farklı olsa da soyisimleri aynıdır. Bugün müslüman halkımıza düşen; kendi samimi duygularını yukarıda kısa özetini verdiğimiz tarzda suistimal eden bu gerici kesimlere,
Susurluk devletine, emperyalizm ve uşaklarına karşı devrimcileri desteklemektir.
Bugün müslümanlığın da gereği, haklarımız için, adalet için bağımsızlık için yoksulluk, sömürü ve zulmün baş
sorumlusu olan emperyalizme ve uşaklarına karşı savaşmaktır. Doğru olan budur... Bunun zamanı gelmiş ve
geçmektedir. Bekleyecek zamanımız yoktur. Tüm değerlerimiz, vatanımız, ahlakımız, emeğimiz saldırı altında-
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dır. Kurtaracak olan halkın kendisi ve savaşıdır.
Yayınlamış olduğumuz bu broşür bir yandan devrimcilerin din ve dindarlara bakışını ele alırken, diğer yandan da “din adına”, “islam adına” denilerek halkı kandıran, emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sömürü ve zulüm
düzenine boyun eğilmesini “tebliğ” eden gericilere karşı
halkı aydınlatmayı da amaçlamaktadır.

‹nançlar›yla, de¤erleriyle bu halk bizimdir,
Din bezirganlar›n›n halk›m›z›n inançlar›n›
kullanmas›na izin vermeyelim.
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1.

Din Nedir ?

Tüm dinlerin kendilerine has birer “din” tan›mlamas›
vard›r. Dinsel temeldeki bu tan›mlamalar›n ortak ve farkl› noktalar› sözkonusudur. Ortak noktalar evrensel denebilecek belli bir genellik oluﬂtursalar da her din kendi tan›m›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Kuﬂkusuz insanl›k tarihinin baﬂlang›c›ndan bu güne tek bir din ve din tan›mlamas› olmam›ﬂt›r. Bu gerçeklik bugünün dünyas› için de
sözkonusudur. Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde hakim olan
de¤iﬂik inanç sistemleri kendi tan›mlar›n› da yapmaktad›rlar.
Sözlüklere göre “din” kelimesi arapça kökenli olup birbirini tamamlayan bir kaç anlam› kapsamaktad›r.
Buna göre din: “1. ‹nsanlar›n anlayamad›klar›, karﬂ›s›nda güçsüz kald›klar› do¤a ve toplum olaylar›n›, tasarlad›klar› dogaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle aç›klamaya
yönelmeleri olgusu.”
“2. Bu nitelikteki tasar›mlar›n kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sa¤layan düzen.”
“3. Mecazi: ‹nan›l›p çok ba¤lan›lan düﬂünce ya da ülkü.” (Temel Türkçe Sözlük. ‹nkilap Yay›nlar›. Syf: 218)
Kuﬂkusuz yaﬂayan bir de¤erler sistemi olan dinin yaﬂam içindeki karﬂ›l›¤› bu kadar kitabi de¤ildir. Bu nedenle din nedir denildi¤inde “Allah ile kullar› aras›ndaki belli
bir inanç iliﬂkisidir” demek en özlü tan›mlamay› oluﬂturmaktad›r. Bu iliﬂkiyi yani belli bir inanca uygun olarak
insan›n davran›ﬂlar›n› nas›l yaﬂayaca¤›n›, nas›l ibadet
edece¤ini ve nas›l düﬂünece¤ini belirleyen kurallar›n hepsine birden din denir. Bu yan›yla özellikle tek tanr›l› dinlerde din, kendi iradesiyle ilkelerini benimseyen ve gereklerini yerine getiren insanlar›n dünyevi ve manevi du-
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rumlar›n› belirleyen ve bunlara hükmeden ilahi yasalar
bütünü olarak ifade edilir.
‹nsano¤lunun tarihi boyunca ortaya ç›kan tüm dinlerde en baﬂta kutsal bir varl›¤a veya varl›klara, do¤a olaylar›na ya da insan›n kendi ürünü olan putlara inanmak ve
bu inanc›n gereklerini yerine getirme sözkonusudur. Dinleri birbirinden ay›ran ise daha çok bu ö¤retilerin ilke ve
kurallar›n içeri¤i ile ibadet biçimleri aras›ndaki farkl›l›klard›r. Mesela ‹slamiyet ve Hristiyanl›k aç›s›ndan her iki dinde de tek bir tanr›ya inan›l›r ama gerek ibadet biçiminde
gerekse buna uygun olarak yaﬂay›ﬂta, düﬂüncede farkl›l›klar vard›r. Kald› ki ayn› din içindeki mezheplerde bile
bu türden uygulama ve yorum farkl›l›klar› vard›r.
Günümüzde ise din bir inanç sistemi olarak varl›¤›n›
korumas›na ra¤men daha çok, kökü binlerce y›llara dayanan çeﬂitli gelenek ve göreneklerin devam› ﬂeklini almaya baﬂlam›ﬂt›r.
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2.

Dinler Nas›l Ortaya Ç›km›ﬂt›r?

Din nedir sorusuna tüm dinlerin verdi¤i cevab›n farkl› oluﬂu gibi, bu soruya da de¤iﬂik dinlerin farkl› aç›klamalar› vard›r.
Ancak tek tanr›l› olan ve birbirini takip eden üç büyük din
(Musevilik, Hristiyanl›k, ‹slamiyet) biçimsel ve ayr›nt›daki
farkl›l›klar›na ra¤men benzer cevaplar vermektedirler. Bu tür
dinsel ve dinlerin birbirleri aras›ndaki farkl› aç›klamalar› bir yana b›rak›rsak soruya evrensel bir cevap vermek mümkündür.
Buna göre;
Bundan binlerce y›l önce ilk insanlar›n bilgi ve becerileri bu
kadar geliﬂmiﬂ de¤ildir. Bu nedenle insanlar do¤a karﬂ›s›nda
çok güçsüz bir durumdayd›lar. Bu güçsüzlükleri ve yetersizlikleri nedeniyle güvenecekleri bir dayanak olarak tanr›lar› ortaya ç›kard›lar. Aç›klayamad›klar› her ﬂeye tanr› gözüyle bakt›lar. Kuﬂkusuz bu bir bilinç seviyesine tekabül ediyordu ve insanl›¤›n geliﬂimde bir aﬂamay› ifade etmektedir. Çünkü art›k
etraf›ndaki geliﬂmeler karﬂ›nda soru soran insan, aç›klayamad›¤› ve karﬂ›s›nda güçsüz kald›¤› olaylar› bir tanr›, tanr›lar düﬂüncesi ile aç›klamaya baﬂlam›ﬂt›.
ﬁimﬂek çakt›, korkup ﬂimﬂe¤e tapt›lar. Su, yaﬂamlar›n› devam ettirebilmek için vazgeçilmez bir madde oldu¤u için suya
tapt›lar. ‹nsano¤lu o kadar güçsüz ve aç›klayamad›¤›, korktu¤u o kadar çok ﬂey vard› ki etraf›nda, do¤al olarak bunlar›n
hemen hepsine de¤iﬂik derecelerde tap›nmaya baﬂlad›. Böyle
oldu¤u içindir ki, ilk dinlerin tamam› çok tanr›l› bir özellik göstermiﬂtir. A¤ac›, güneﬂi, vahﬂi hayvanlar›, ateﬂi, çeﬂitli do¤a
olaylar›n› daha bir çok ﬂeyi kutsal görerek yaﬂamlar›n› devam
ettirebilmek için onlardan medet umdular. Yani dinin ortaya
ç›k›ﬂ›, insano¤lunun yaﬂam mücadelesinin, ihtiyaçlar›n›n ve
bunlar›n sonucu olarak bilinç seviyesinin geliﬂimi sonucudur.
Dinin kurum olarak ortaya ç›k›ﬂ› ise, s›n›fl› toplumlarda olmuﬂtur.
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3.

Din ‹nsanlar›n Hangi ‹htiyaçlar›na
Cevap Vermiﬂtir?

Dinlerin ortaya ç›k›ﬂ›yla birlikte insano¤lu do¤a karﬂ›s›nda kendisini daha güçlü hissetti, Ne de olsa kendisini
vahﬂi hayvanlar›n sald›r›s›ndan, aç›klayamad›¤› do¤a
olaylar›n›n felaketinden koruyacak tanr›lar ve onlar›n korumas› vard›. Böylece din, insano¤lunun zay›fl›klar›n›,
korkular›n› örten bir araç haline geldi. Ayn› zamanda da
insano¤lunun umutlar›n› özlemlerini de dile getirmekteydi.
Dinler genellikle önceleri co¤rafi daha sonra da toplumsal çalkant›lar›n yaﬂand›¤› dönemlerde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu kutsal kitaplarda “Ademo¤ullar›n›n Allah’›n yolundan ç›kt›¤›” ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Buna göre “Ademo¤ullar›” yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂt›r. Ve Allah kullar›na yol göstermek için bazen bir peygamber, bazen de peygamberle birlikte bir kitap göndermiﬂtir. Yeni emirler, kurallar, yasaklarla kullar›n› tekrar do¤ru yola getirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹slamiyet Arap Yar›madas›’nda putlara tapan, fuhuﬂ ve
içkiyle gittikçe çürüyen Arap kabilelerini yola getirmek
için gelmiﬂtir. Yine Tanr›’n›n buyruklar›n› bildiren “On
Emir”, ‹srailo¤ullar›n› kurtarmas› için Musa’ya verilmiﬂtir!.. Yani, zulmün, sömürünün, dolay›s›yla insanl›¤›n
umutsuzlu¤unun, çaresizli¤inin en yo¤un oldu¤u süreçlerde yeni dinler, yeni peygamberler ortaya ç›km›ﬂt›r. Ve
dünyadaki yaﬂam› düzenleyecek yeni kurallar ortaya
koymuﬂtur. Bütün dinler ilk ç›kt›klar›nda mevcut düzenin
emekçiler lehine nispeten iyileﬂmesini sa¤layacak düzenlemeler de getirmiﬂlerdir.
Yine din, toplumda gittikçe çürüyen sosyal yaﬂam› düzenlemesiyle, toplumsal bir rol de üstlenmiﬂtir. Bunu yaparken de dönemine göre insan akl›na uygun, en mant›kl› çözüm yollar›n› aram›ﬂ, bulmuﬂtur. As›l önemlisi, in-
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sanlar› cennetle ödüllendirip cehennemle korkutarak, o
günkü koﬂullara denk düﬂen sosyal yaﬂam› belirlemiﬂtir.
Bunlar›n yan›s›ra dinler, zaman›n bilimi olma iﬂlevini de
görmüﬂlerdir. ‹nsan o¤lu do¤ayla girdi¤i iliﬂkiler içerisinde durmadan yeni ﬂeyler ö¤reniyordu ve bu ö¤rendi¤i yeni ﬂeyleri unutmamak kal›c›laﬂt›rmak ve gelecek kuﬂaklara aktarmak gibi bir sorunu vard›. ‹ﬂte bunlar bu sorunun
da çözümü oldu. Koyulan kurallarla belirlenen ilkeler ve
ibadet biçimleriyle ö¤renilen bilgi, kal›c›laﬂt›r›larak sonraki kuﬂaklara aktar›labildi. Bu aktar›c›l›¤›n yan›s›ra insano¤lunun yaﬂam›n› da düzenleme görevini üstlendi.
Bu ihtiyaçtan do¤an hiçbir din, insanlara bir bütün
olarak kötülü¤ü vaazetmez. Aksine insanlar aras›ndaki
dayan›ﬂmay›, birbirlerine karﬂ› iyili¤i emreden vurgular
taﬂ›rlar. Bu dinlerin do¤as›nda vard›r. Çünkü dinler ayn›
zaman da sosyal olgulard›r , insan içindir ve insana özgü
olmak zorundad›r. Halk› sömürün, eme¤in karﬂ›l›¤›n› gas pedin, zulmedin demez dinler. Böyle oldu¤u içindir ki, her
yeni dinin, peygamberin ilk müritleri tamamen o dinin ortaya ç›kt›¤› toplumun ezilenleri, emekçileri olmuﬂtur.
Kuﬂkusuz bu gerçeklik sözkonusu dinin ç›k›ﬂ koﬂullar›n›nda varl›k zeminini oluﬂturur. Çünkü her yeni din ezilenlere daha iyi bir dünya, dolay›s›yla “kurtuluﬂun” yolunu da gösterir. Bu nedenle mevcut düzenden memnun olmayan ezilenler, onca zulme ve bask›ya ra¤men yeni dinin inanan› ve yay›c›s› olurlar.
Egemenler içinse durum tam tersidir. Mevcut düzenin
egemenleri daima yeni ç›kan dinleri ezmeye, peygamber
ve müritlerine zulmederek yoketmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Üç
büyük din olan Musevilik, Hristiyanl›k, ‹slamiyet ve onlar›n peygamberlerinin ortaya ç›k›ﬂ› da bundan farkl› olmam›ﬂt›r. Her üçüde önce ezilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, peygamber
ve müritleri yokedilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak hiç bir bask› ve zulüm amac›na ulaﬂamam›ﬂ, insanlara daha iyi bir
dünya vaat eden dinlerin yay›lmas›n› engelleyememiﬂler-
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dir.

4.

Dinler Tarih ‹çinde Nas›l Bir
Geliﬂim Göstermiﬂlerdir?

Dinler ilk ortaya ç›kt›klar› zamandan bugüne toplumlar›n geliﬂimine paralel olarak oldukça de¤iﬂikliklere u¤ra m›ﬂlard›r. Mesela ilk ça¤lar›n do¤aya tapan çok tanr›l›
dinlerini bugün yayg›n olarak görmek mümkün de¤ildir.
Bu de¤iﬂim tarihsel bir zorunluluktur. Çünkü insanl›¤›n
bilgi ve becerisinin geliﬂmesiyle birlikte eskiden korktu¤u,
tanr›laﬂt›rd›¤› bir çok ﬂey giderek önemini yitirmiﬂtir. Ortak üretip ortak bölüﬂülen ilkel komünal toplumlarda tanr›lar herkese ayn› ölçüde yaklaﬂ›yorlard›. Onlar tüm bir
klan›n, kabilenin ortak tanr›s›yd›. Ama toplumlar›n geliﬂimi de devam ediyordu. Ve ateﬂ, toprak gibi do¤ada bulunan tanr›lar veya kendi yapt›klar› putlar yerine giderek
insanlar›n aras›ndan uzaklaﬂ›p bilinmez yerlerde yaﬂayan
tanr›lar ortaya ç›kt›.
K›saca zaman içinde tanr›lar ve ibadet ﬂekilleri de¤iﬂse de her dönemin egemenleri tanr›lar› ve dini kendi ç›karlar› için kullanmaya devam ettiler. Zira toplumlar›n
geliﬂmesini üretim araçlar›ndaki geliﬂmeler belirliyordu.
Böylece din tarihsel geliﬂimi içinde egemenlerin elinde
“halk›n afyonu” olma özelli¤ini de kazanm›ﬂ oldu. S›n›flar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte egemenler, dini ve dinsel
kurallar›n uygulanmas›n› da tekellerine ald›lar. Böylece
bu yeni toplumun egemenleri giderek tanr›lar›n o¤lu-k›z›rahibi olmaya baﬂlad›lar. Bu, egemenliklerini sürdürmenin bir arac›yd› onlar için. Aksi taktirde egemenliklerini
koruyamazlard›. Kitlelerin kendi dinlerinde yer alan “tanr›lara itaat et emri,” böylece tanr›n›n o¤ullar›na, k›zlar›na,
rahiplerine vb.lerine de itaat et emrine dönüﬂmüﬂ oldu.
Elbette tanr›n›n bu yeni o¤ullar› köleci toplumun egemenleri aras›nda en egemeni yani krallar ve firavunlard›. Tanr›lar›n gazab›ndan ürken kitleler benzer ﬂekilde tanr›lar›n
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çocuklar› olan krallar›nda gazab›na u¤ramamak için onlara da itaat etmeyi dinlerinin bir gere¤i olarak gördüler.
Böylece denilebilir ki, tanr›lar egemenlerin (tanr›n›n
o¤ullar›n›n veya yeryüzündeki temsilcilerinin) kölelerin
isyan›n› önlemek için kulland›¤› birer silah haline geldi.
Köle sahipleri kölelerini as›l olarak k›rbaçla hizaya getiriyorlard›. Ama k›rbaç tek baﬂ›na etkili bir araç de¤ildi. Bunun için yeni tanr›lar yarat›ld›. Bu tanr›lar gücü olan›n istedi¤ini yapabilece¤ini ö¤ütleyen tanr›lard›.
Köleci toplumda üretim as›l olarak topra¤a ve köle
eme¤ine dayanmaktayd›. Tarihsel geliﬂme içerisinde köle
eme¤i bunu karﬂ›layamaz hale geldi. Buna ba¤l› olarak
geliﬂen kölelerin isyanlar› sonunda köleci düzenden feodal düzene geçiﬂ bir zorunluluk oldu. Yani köle sahiplerinin yerini feodal beyler, kölelerin yerini ise köylüler ald›.
Tabii ki dinler de bu de¤iﬂimden paylar›n› uygulama ve
kurumlaﬂma olarak ald›lar. Köle sahibinin elindeki k›rba c›n yerini feodal düzende din ald›. Bu dönemde s›n›f savaﬂlar› dinsel savaﬂlar ﬂeklinde sürdürüldü. Hristiyanlarla
müslümanlar aras›nda, hristiyanlar›n kendi içerisinde
durmadan yaﬂanan savaﬂlar sadece egemenlerin egemenliklerinin devam› içindi. Ama görünürde tüm bunlar “din
ad›na” yap›l›yordu. Örne¤in haçl› seferleri görünürde
hristiyanlar›n kutsal dedikleri topraklar› kurtarmak için
yap›l›yordu ama esas›nda Avrupa feodal güçlerinin yeni
topraklar kazanma ve talan h›rs›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Elbette böyle oldu¤u hiç bir zaman ilan edilmedi, çünkü o zaman arkalar›ndan gidecek ve kendilerine ait olmayan topraklarda savaﬂ›p ölecek kimseyi bulamazlard›. Bunun için “din ad›na” dediler...
Düzene baﬂkald›ranlar da hep din ad›na katledildi.
ﬁeyh Bedrettinler, Pir Sultanlar, Bruno veya Sokratlar da
bunun için katledilmiﬂtir. Avrupa’daki engizisyon mahkemeleri bunun için kuruldu. ﬁeyhülislamlar bunun için fet-
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valar verdiler. Öyle ki, kendi iktidarlar›n› garanti alt›na almak isteyen padiﬂahlar daha süt çocu¤u olan kendi kardeﬂlerini bile ﬂeyhülislamlardan ald›klar› fetvalarla “din
ad›na” bo¤durdular.
‹ktidardaki kral-sultanlarla din adamlar›n›n ortak bir
egemenli¤i sözkonusuydu. Ama bu düzende toplumsal
geliﬂim karﬂ›s›nda giderek yerini kendisinden sonra gelen
kapitalizme b›rakmak zorunda kald›. Kapitalizmin ortaya
ç›k›ﬂ› ve geliﬂmesi dinin de eski önemini yitirmesine yol
açt›. Burjuvazi beraberinde laikli¤i de getirmiﬂ, bir di¤er
ifade ile daha düne kadar kendine soylu diyen krallarla
iktidar› paylaﬂan kilisenin iktidar›n› ortadan kald›rmay›
hedeflemiﬂti. Ancak bu burjuvazinin dini, ç›karlar› için
kullanmad›¤› anlam›na gelmemektedir. Aksine k›sa zamanda iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›ran burjuvazi, kendi düzenini ayakta tutmak için dini gelmiﬂ geçmiﬂ tüm egemen s›n›flardan daha çok kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Görüldü¤ü gibi dinler de toplumlar›n geliﬂmesine uygun biçimler alarak sürekli geliﬂmiﬂtir. Bu geliﬂim çok
tanr›l› dinlerden tek tanr›l› dinlere do¤ru bir yol izlemiﬂtir.
‹slamiyet ise Kur’an’a göre dinin evriminin son noktas›
olarak kendinden önceki ilahi dinlerin birikimi üzerine
kurulmuﬂtur.
Genel inanca göre; “Allah, insanlara 4 kitap göndermiﬂtir; Tevrat (Musa Peygambere), Zebur (Davud Peygambere), ‹ncil (‹sa Peygambere) ve Kur’an (Muhammed
Peygambere). Allah her seferinde gönderdi¤i kutsal kitab› çarp›tan ve emirlerine uymayan kullar›na buyruklar›n›
yeniden iletmiﬂtir. Böylece üç ilahi (Allah’tan gelen) din
ortaya ç›km›ﬂt›r; Musevilik, Hristiyanl›k ve sonuncu olarak da ‹slamiyet...” ‹slamiyetin ortaya ç›kt›¤› tarihsel dönemde hristiyanl›k ç›k›ﬂ›ndaki ilericili¤ini yitirmiﬂ ve Avrupa koyu bir karanl›¤a gömülmüﬂtü. ‹slamiyet ise ç›k›ﬂ›nda bilimde olsun hukukta olsun ilerici bir misyonun
sahibi olarak tarihteki yerini ald›.
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5.

‹slamiyetin Ortaya Ç›k›ﬂ› Nas›l Olmuﬂtur?

‹slamiyetin do¤uﬂu Arabistan yar›madas›nda 7. yüzy›l›n baﬂlar›na rastlar. Kölecilikten feodal topluma geçen
Arap kabilelerinin içinde yaﬂayan Muhammed Peygamber’in ilan›yla baﬂlayan ‹slamiyet daha sonra Muhammed’in bu dini yaymak için girdi¤i savaﬂlarla Afrika’ya
kadar yay›lm›ﬂt›r.
Muhammed Mekke’deki ticareti elinde tutan Kureyﬂ
kabilesinin yoksul say›labilecek Haﬂimi ailesindendir.
570 y›l›nda Mekke’de do¤muﬂ ve gençli¤inden itibaren
kervan ticaretiyle u¤raﬂm›ﬂt›r. Henüz 25 yaﬂ›ndayken
zengin bir dul olan Hatice isimli bir kad›nla evlenir ve
ekonomik olarak rahatlar. Kervan ticaretiyle ilgilendi¤i
için gerek gitti¤i yerlerde, gerekse de gelip gidenler arac›l›¤› ile ça¤›n›n dini ak›mlar› hakk›nda epey bir bilgiye sahip oldu¤u gibi Arabistan’›n tablosuna da vak›f olmuﬂtur.
Yaﬂad›¤› toplumun sorun ve s›k›nt›lar›n› bilmektedir. K›rk
yaﬂ›na geldi¤inde ise Kendisinin Peygamber olarak seçildi¤ini ve Allah’›n emirlerinin kendisine iletildi¤ini söyler;
“Allah, Hz. ‹brahim’in evlad›ndan Hz. ‹smail’i, Hz. ‹smail’in evlad›ndan Kinone’yi, Kinone’nin evlad›ndan Kureyﬂ’i, Kureyﬂ evlad›ndan Haﬂimileri, Haﬂimiler içinden
de beni süzüp/eleyip seçti”
Bu noktadan sonra islamiyeti yaymak için çileli bir süreç geçirmiﬂ ve her yeni peygamberin yaﬂad›¤› bask› ve
zulüm ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Öyleki kendi ﬂehri olan Mekke’den uzaklaﬂmak zorunda kal›r ve Mesrib kentine gider. Bu hicret olarak an›l›r ve bu kent art›k Medinet-ül
Nebi (k›saca Medine) olarak an›l›r. Her ne kadar Mekke’den uzaklaﬂm›ﬂ olsa da ‹slamiyeti yaymaya devam
eder. Kabile egemenlerinin sömürü ve zulmü alt›nda inleyen özellikle yoksul kesimler Muhammed’in yayd›¤› ‹sla-
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miyeti kurtuluﬂ olarak görerek h›zla çevresinde yeral›rlar.
‹nananlar› ço¤ald›kça gereken askeri, ekonomik, siyasal
gücü toparlayan Muhammed, düﬂmanlar›na karﬂ› çat›ﬂmalar, savaﬂlar yaﬂad›ktan sonra bu kesimleri yenerek ‹slamiyeti ayn› zamanda bir devlet dini haline getirmiﬂtir.
Bu arada “Allah’›n emirleri Cebrail arac›l›¤› ile indirilmeye” devam eder. ‹ﬂte bu vahiylerin toplam› islamiyet’in
kutsal kitab› olan kur’an-› Kerim’i oluﬂturmaktad›r. Ancak Muhammed öldü¤ü zaman Kur’an henüz kitaplaﬂt›r›lm›ﬂ de¤ildir. O’nun ölümünden yaklaﬂ›k 25 y›l sonra biraraya toplanarak kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Muhammed’in 632 y›l›nda ölümünün ard›ndan 4 hali fe dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Bunlar s›ras›yla Ebu Bekir (632634), Ömer (634-644), Osman (644-656), Ali (656661) dir. Dört halife döneminde ‹slam devleti “dünya nizam›” kurma iddias›yla yöneldi¤i fetihlerle imparatorluk
haline gelirken bir yandan da iktidar kavgalar› yaﬂanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu kavgalar sonucu dördüncü halife olan
Ali, islam devletinin Suriye valisi olan Muaviye ile halifelik üzerine savaﬂmak zorunda kald› ve entrikalar sonucu
yaﬂam›n› yitirdi.
Yaﬂanan bu geliﬂmeler islamiyet içinde de ayr›mlar›n
ilk belirtilerini ortaya ç›kard›. Bir yanda Muaviye’nin ta raftarlar› (bugünkü sünni mezheplerin kayna¤›d›r), bir
yanda Ali’nin yandaﬂlar› (ﬂia, bugünkü ﬂiilik ve alevili¤in
kayna¤›d›r) bir yandan da her ikisini de rededen Hariciler
(200 y›l kadar de¤iﬂik biçimlerde varl›¤›n› sürdürse de zaman içinde yokolmuﬂtur) ortaya ç›km›ﬂ oldu. O tarihten
sonra bu ayr›mlar büyüyerek sürdü.
Muaviyenin halifeli ile ‹slam devletinde Emeviler dönemi yaﬂanmaya baﬂlad›. Emeviler sonras› Abbasiler dönemi baﬂlad› ve tüm bu dönemlerde ‹slamiyet Asya’dan
sonra Afrika hatta Avrupa s›n›rlar›na kadar yay›lm›ﬂ, de¤iﬂik milliyetlerden halklar› etkisi alt›na alm›ﬂt›r.
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6.

‹slam Dininin Temel Özellikleri Nelerdir?

Bütün dinler ortaya ç›kt›¤› toplumun sosyal-kültürel
özelliklerinin, geleneklerinin damgas›n› taﬂ›r. ‹slamiyet de
Arap geleneklerinin , de¤erlerinin hatta dilinin özelliklerini taﬂ›maktad›r. ‹slam, kelime olarak, teslim olmak, itaat
etmek, boyun e¤mek demektir. Allah’›n buyru¤una kiﬂinin herﬂeyiyle tam olarak teslim olmas›n› emreden bir
dindir.
‹slamiyetin temel özelliklerini ‹slam›n ve ‹man›n ﬂartlar› oluﬂturur.
‹slamiyetin temel inanç özellikleri amentü duas›nda
belirtilmiﬂtir. Buna göre islam›n alt› temel ﬂart› (‹man›n
ﬂartlar›) ﬂöyledir :
1- Allaha iman etmek,
2- Allah›n meleklerine iman etmek, (Bunlardan Cebrail; peygamberlere vahiy getirir; Mikail, tabiat olaylar›n›
düzenler; ‹srafil, k›yamet gününde sur’a üfleyecek melektir; Azrail, can alma görevini yapan melektir)
3 -Allah›n kitaplar›na iman etmek, (Bu katiplar›n say›s› dörttür. Musa peygambere indirilen Tevrat, Davud peygambere indirilen Zebur, ‹sa peygambere indirilen ‹ncil,
Muhammed paygambere indirilen Kur’an)
4- Allah›n peygamberlerine iman etmek, (Bu peygamberlerin Kur’an-› Kerim’de geçen say› 25’tir. Adem, ‹dris,
Nuh, Salih, Lut, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakup, Yusuf, ﬁuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyüp, Zülkifl, Yunus, Hud, ‹lyas, Elyasa, Zekeriyya, Yahya, ‹sa ve Muhammed)
5- Ahiret gününe iman etmek, (Öldükten sonra dirilmeye ve herkesin yapt›klar›ndan dolay› hesaba çekilece¤i güne inanmak)
6- Kaza ve kadere iman etmek, (Kaza, Allah’›n ezeli il-
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miyle takdir etti¤i olaylar›n zaman› gelince gerçekleﬂmesidir. Kader ise Allah’›n ezelden ebede kadar olacak bütün
olaylar›n ne zaman, nerede ve nas›l olaca¤›n› bilmesi,
takdir ve tayin etmesidir.)
‹ﬂte butün bunlara inanmadan müslüman olunmaz.
Müslüman olduktan sonra ise yap›lmas› zorunlu (farz)
olan beﬂ ﬂart vard›r. Bunlar islam›n beﬂ temel ﬂart›d›r:
-ﬁehadet getirmek,
-Namaz k›lmak,
-Oruç tutamka,
-Zekat vermek
-Hacca gitmek.
Bunlarla birlikte ‹slamiyet sadece Allahla kul aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemez, bununla birlikte insanlar›n kendi
içindeki iliﬂkilerin nas›l olmas› gerekti¤ini de belirler. Sadece dini yaﬂam› de¤il, ayn› zamanda devletin iﬂleyiﬂi ve
hukuksal kurallar›na iliﬂkin özellikleri de belirler. Bu, islamiyetin ortaya ç›kt›¤› Arap yar›madas›n›n o zamanki
tarihsel koﬂullar›n›n do¤al bir sonucudur.
‹slam›n ortaya ç›kt›¤› ça¤da Arabistan’›n bulundu¤u
yer, önemli bir ticaret yolunun üzerindeydi. üzerinde kabileler halinde örgütlenen güçebe Araplar yaﬂamaktayd›.
Ticaretin geliﬂmesi bir yan›yla göçebe Araplar’›n yerleﬂik
bir düzene geçmesini ve devlet ﬂeklinde örgütlenmesini
zorunlu k›lm›ﬂt›. Denilebilir ki, islamiyet göçebe Arap kabilelerinin bu önemli ihtiyac›n› karﬂ›layan bir din oldu.
Arap kabilelerini toparlayarak devletleﬂtirdi ve bu devlet
kendi yap›lanmas›n› sa¤lamlaﬂt›rmak için islamiyeti yay mak amaçl› fetihlere giriﬂti.
Müslüman inanc›na göre; ‹slamiyet insanlara gönderilen en son ve en yetkin dindir. Bundan sonra insanlara
baﬂka din gönderilmeyecektir . Bu nedenle tanr›n›n son
buyru¤udur ve bütün insanlara gönderilmiﬂtir. Müslümanlar›n görevi tanr›n›n bu son buyru¤unu tüm insanlara ulaﬂt›rmak ve herkesin müslüman olmas› için çal›ﬂ-
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makt›r. Buna Cihat denir. Cihat islamiyetin temel kavramlar›ndan biridir. Özellikle baﬂlang›çta ‹slamiyetin yay›lmas›nda en büyük rolü oynam›ﬂt›r.
Arapça bir kelime olan cihat’›n sözlük anlam›, bütün
gücünü ortaya koymakt›r. Dini anlam› ise Kur’an için bütün gücüyle çal›ﬂmak yeri gelince de savaﬂmakt›r. Yani
hak ve adaletin yerini bulmas› için yap›lan her türlü çal›ﬂman›n ad›d›r cihad. Böyle oldu¤u içindir ki, Kur’an’da
“Mallar›n›zla ve canlar›n›zla cihad edin” denmiﬂtir.
‹slam dininin bir di¤er önemli özelli¤i ise, tanr› ile insan aras›nda da bir üçüncü kiﬂinin olmamas›d›r. Mesela,
hristiyanl›kta rahipler ve kilise varken islamiyette Allah
ile insan aras›ndaki inanca kar›ﬂ›lamaz. Bu nedenle din
adamlar› esas olarak ibadetin düzenini sa¤lamakla yükümlüdürler. Fakat, günümüzde yaﬂananlar pek de öyle
de¤ildir.
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7.

Mezhep Nedir, Neden Ve Nas›l Oluﬂmuﬂtur?

Tarihsel olarak mezheplerin kökeni dört halife dönemi nin iktidar çekiﬂmelerine dayanmaktad›r. Bu çekiﬂmeler
sonucu katledilen dördüncü halife Ali’nin taraftarlar› ilk
mezhep olarak ﬂiili¤i geliﬂtirirken, karﬂ›tlar› ve her ikisine de karﬂ› ç›kanlar da islamiyeti yorumlamada farkl›laﬂm›ﬂlard›r. Ancak mezhep kelimesinin dinsel anlam› takip
edilecek din yolu demektir. Tarihsel geliﬂim içinde islamiyetin uygulanmas›nda ortaya ç›kan farkl›l›klara cevap
bulma çabas›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›ﬂlard›r.
‹slamiyetin uygulanmas›nda müslümanlar, önce
Kur’an’da yaz›l› hükümlere göre hareket ederler. E¤er
Kur’an’da belirtilmemiﬂse, Peygamberin Hadislerine (sözlerine) göre karar verirler. Her ikisinde de çözümlenmeyen sorunlar içinse içtihata baﬂvurulur. ‹çtihat, Kur’an ve
hadislerde bulunmayan bir sorunun çözümü için, ‹slam
bilginlerinin yorumlar›d›r. Peygamberin ölümünden sonra
gerek daha öncesinden ele al›nmayan sorunlar›n çözümlenmesinde, gerekse de ‹slam›n ortaya ç›kan yeni sorunarkl› ‹slam bilginle lar karﬂ›s›nda ça¤a uydurulmas›nda, fa
ri birbirinden farkl› yorumlarda bulunmuﬂlard›r. Bu da giderek ‹slam› ele al›ﬂ ve yorumlay›ﬂta farkl›l›klara yol açm›ﬂt›r. Böylece Sünni ‹slam’›n uygulamadaki farkl›l›klar›ndan do¤an ve kurucular›n›n isimleriyle an›lan 4 mezhep ortaya ç›km›ﬂt›r. Bunlar; Hanbeli, Maliki, Hanefi ve
ﬁafii mezhepleridir.
Mezheplerin ortaya ç›kmas›nda bu nedenler de etkili
olmakla birlikte, esas neden, ekonomik ve siyasi ç›kar ça t›ﬂmalar›d›r. ‹slamiyetin yay›lmas› sürecinde dayat›lan
egemen ‹slam anlay›ﬂ›na karﬂ› halklar›n ba¤›ms›zl›k temelinde tepki göstermesi sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹slamiyette bu mezheplerin d›ﬂ›nda, Sünni ‹slam›n ço¤unu
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sapk›n kabul etti¤i 120’den fazla mezhep vard›r. Özellikle ‹ran’da ortaya ç›kan ﬁiilik, Arap egemenli¤ini dayatan
Sünni ‹slam’a karﬂ›, ‹slam k›l›f› alt›nda da olsa bir ba¤›ms›zl›k tepkisi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹slam yay›ld›kça, de¤iﬂik sosyal-kültürel yap›larla karﬂ›laﬂm›ﬂ ve sonuçta her
bölgede farkl› anlay›ﬂ ve yorumlar, farkl› mezhepler ortaya ç›km›ﬂt›r. Oldukça yayg›n olan bu mezheplerle Sünni
mezhepler aras›nda derin farkl›l›klar vard›r. Sünni mezheplerin kendi aras›nda da farkl›l›klar olmas›na ra¤men
bunlar, uygulamada ortaya ç›kan basit ayr›l›klard›r.
Örne¤in; “Hanefi mezhebinde namaz k›lan bir erke¤in
önünden eﬂek-domuz-kad›n geçerse namaz bozulur. Maliki mezhebinde köpe¤in içti¤i sudan abdest al›nabilir.
Çünkü köpek pis say›lmaz. ﬁafii mezhebinde abdest ald›ktan sonra erke¤in ete¤i bir kad›n›n giysisine sürtünürse abdest bozulur” vb... Bu farkl›l›klar, Sünnilikte kabul
edilen 4 mezhebin de özünde ayn›, uygulamalar›n ayr›nt›lar›nda ayr› olduklar›n› göstermektedir. Sünni mezhepleri de, özde ayn› olduklar›n› dile getirir ve birbirlerini sahiplenirler. As›l olarak baﬂta ﬁiilik olmak üzere, di¤er
mezheplerin sapk›nl›kla nitelenmesi önemlidir. Egemenler
buna dayanarak halk› birbirine düﬂmanlaﬂt›ran bir propaganday› y›llarca yürütmüﬂ, Sünni ‹slam d›ﬂ›ndaki müslümanlar›, özellikle de Anadolu Alevili¤ini sapk›n olarak
de¤erlendirmiﬂtir. Alevi halk›n “mum söndü yapt›¤›, anabac› tan›mad›¤›, dinsiz oldu¤u” gibi spekülasyonlar› Sünni halk içinde yayarak halk› birbirlerine karﬂ› k›rk›rtmaya
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Tabii bunlar “din ad›na” yap›lm›ﬂt›r. ‹slamc›lar, Kanl› Pazarlar›n, Maraﬂ’lar›n, S›vas’lar›n yaﬂanmas›nda bu kara propagandalar›yla birinci dereceden rol üstlenmiﬂlerdir. Bu yan›yla ‹slamc›lar›n mezheplere bak›ﬂ›,
halk›n zulüm ve sömürü düzeni karﬂ›s›nda mücadele birli¤ini sa¤lamas›n›n önündeki engellerden biridir.

37

8.

ﬁeriat Ve ﬁeriatç›l›k Nedir?

ﬁeriat, Kur’an ve hadislerle belirtilen ‹slam dini kurallar› ve hukukunun tümüdür. Baﬂta yaln›zca Kur’an ve
Hadislere dayanan ﬂeriat, daha sonralar› ‹slam alimlerinin
yorumlar›yla (içtihat) geniﬂletilmiﬂtir. Bir devlet dini olarak do¤an ‹slamiyet, ahirete yönelik hükümleri d›ﬂ›nda,
inananlar›n bu dünyadaki yaﬂamlar›n› da düzenleyecek
hükümler getirmiﬂtir. ﬁeriat, ‹slami esaslara dayal› devlet
düzenini ifade etmektedir. Ama ﬂeriata göre örgütlenen
bu devletin niteli¤i mezhep farkl›l›klar›na göre de¤iﬂti¤inden bulan›klaﬂm›ﬂt›r. Nas›l bir ekonomi-politika uygulayaca¤›, hukuk, e¤itim, sa¤l›k vb. devlet iﬂlerini nas›l düzenleyece¤i belirsizdir. Bugün ﬂeriat› esas alan ‹slam ülkeleri aras›nda da derin farkl›l›klar vard›r. ﬁeriatç›l›k,
Kur’an’a ve hadislere dayal› bir devlet düzeni kurmay›
hedefleyen bir ak›md›r.
Bugün düzen içi, düzen d›ﬂ›, hatta silahl› mücadeleyi
kullanarak farkl› yollardan ﬂeriat devletine ulaﬂmay›
amaçlad›¤›n› iddia eden birçok örgütlenme vard›r. Ülkemiz aç›s›ndan ﬂeriatç›l›k, ancak bu düzeni tümüyle reddetmek ve ona karﬂ› mücadeleye giriﬂmekle anlam kazanabilir. Ülkemizde ‹slamc›lar ço¤unlukla düzenle bütünleﬂti¤inden ﬂeriatç›l›¤› da yaln›zca propagandadan ibaret
kalmaktad›r.
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9.

ﬁeriat’›n Bir Dal› Olan
‹slam Hukuku (f›k›h) Nedir?

F›k›h; “anlay›ﬂ inceli¤i, bilgi, birﬂeyi gere¤i gibi bilme
ve birine ilimde üstün gelme” anlam›ndad›r. ‹slam hukukunun ad› olarak kullan›lan f›k›h “ilahi hem de beﬂeri iﬂlerin ilmi”dir. Hem ibadetlerde hem de ailede, miras, malmülk ve sözleﬂmeler gibi yaﬂam›n içindeki pek çok soruna iliﬂkin hükümleri içermektedir. Kurulan ‹slam devletinin zamanla geniﬂlemesiyle beraber ceza hükümleri, yarg› yöntemleri, devletin yönetimi ve örgütlenmesi, savaﬂbar›ﬂ hukukunun hükümleri de yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Kur’an’›n Sad suresinin 26. ayetinde adli örgütlenmeye
iliﬂkin ilk hüküm belirtilir: “Ey Davud, biz seni yeryüzünde bir halife yapt›k. O halde insanlar aras›nda hak ve
adalet ile hükmet.”
Yine yasamaya iliﬂkin ilk hüküm de Haﬂr suresinin 7.
ayetinde aç›klan›r: “Peygamberin size verdi¤ini al›n, size
kendisinden yasaklad›¤› (sak›nd›rd›¤›) ﬂeyden de uzak
durun.” Muhammed, ‹slam hukuku konusunda ilk kararlar›n› Nubuvvet (Allah’›n elçisi), riyaset (devlet baﬂkan›)
ve insanlar aras›nda adalet da¤›tan Hakim/Hakem s›fat›yla vermiﬂtir. Daha sonra davalara bakma iﬂini en yak›n›ndaki yönetici kadro olan sahabeler yapt›. Taﬂra valilerine
de yöneticili¤in yan›nda yarg›lama (kad›l›k) görevi de ek
olarak veriliyordu. ‹lk kad›lar da müftüler (fetva verenler)
aras›ndan seçildi. ‹slam hukukunun ilk kayna¤›n› Kur’an
ve Hadis oluﬂturuyor. Ancak ‹slam hukuku, sadece ‹slam
devletlerinin egemenli¤i alt›nda yaﬂayan alim ve bilginlerin (müslüman, yahudi veya hristiyan vb.) etkisiyle geliﬂmemiﬂtir. Roma, Bizans ve ‹ran hukuk sistemlerinin de
etkisi görülür. Ancak temel olan elbette Kur’an-› Kerim’dir. Bu adeta bir tür ‹slam Anayasas› niteli¤indedir.
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10.

Tarikat Nedir? Nas›l Örgütlenir?

Tarikat sözcü¤ü arapça yol anlam›na gelmektedir. ‹slamiyette “Allah’a O’nun bilgisine ulaﬂman›n yolu” anlam›n› yüklemiﬂtir. Tasavvuf inanc›na göre Kur’an’da ve
hadislerde, herkesin anlayabilece¤inin d›ﬂ›nda yaln›zca
seçilmiﬂ, arif kiﬂiler için derin, gizli anlamlar vard›r. ‹çtihat kap›lar› bir kez aç›ld›ktan sonra, ﬂeriattan “hakikata”
yani bu dünyan›n ötesindeki gerçe¤e ulaﬂmak için izlenecek çeﬂitli yollar ortaya ç›km›ﬂt›r. “Marifet” gösteren yetenekli ariflerin her biri böylece de¤iﬂik bir yol tutmuﬂ bu
“yol”lar da ayr› tarikatlar›n oluﬂmas›n› getirmiﬂtir. Tarikatlar ulu, pir, ﬂeyh, veli kabul edilen kiﬂilerin etraf›nda
kurulan örgütlenmelerdir. Ço¤u kez mevcut düzenle çeliﬂkileri oldu¤undan gizli faaliyet yürütmüﬂlerdir. Gizli toplant›lar, zikir törenleri, tekkeler, dergahlar deﬂiyler arac›l›¤›yla ve kitaplar ç›kartarak düﬂüncelerini yaym›ﬂlard›r.
Tarikatlar s›rlar›n› d›ﬂar›ya vermeyen, gizlerini korumaya
çal›ﬂan d›ﬂa kapal› örgütlenmelerdir. Bu nedenle bir tarikata girmek ya da ç›kmak zordur.
Ülkemizde tarikatlar›n ilk oluﬂumlar› Selçuklulara kadar uzan›r. Babailik gibi halk›n sorunlar›na sahip ç›km›ﬂ,
sömürücü egemenlere karﬂ› savaﬂa giriﬂmiﬂ olanlar› da
vard›r. Nakﬂibendilik, Mevlevilik gibi Osmanl› Padiﬂahlar›n› etkileyecek ölçüde düzenle bütünleﬂmiﬂ olanlar› da
vard›r. Günümüzde Nakﬂibendiler, Nurcular, Süleymanc›lar gibi tarikatlar devlet taraf›ndan dönem dönem desteklenen gerici “gizli” örgütlenmelerdir.
Tarikatlar arac›l›¤›yla kendini ﬁeyh, Hazret ya da alim
olarak tan›tan kiﬂilerce yoksul halk›n saf dini duygular›
sömürülmektedir. Bunlar asalak bir zümre olup halk›n
s›rt›ndan ekonomik siyasal ç›karlar elde etmekte ve bunu
düzen kanallar›na ak›tmaktad›rlar.
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Tarihi geliﬂim içinde de¤erlendirildi¤inde mezheplerin
ç›k›ﬂ›nda oldu¤u gibi Tarikatlarda geliﬂen toplumun sorunlar›na kendince çözüm aramak için bir tür ‹slamiyeti
yorumlay›ﬂ tarz›d›r. Genellikle ilk ç›k›ﬂlar›nda yoksul kesimlerin kurtuluﬂ aray›ﬂlar›na cevap oldukça belli bir geliﬂim gösterirler. Kitle taban› geliﬂtikçe tarikatlar›n siyasal
ve ekonomik etki gücü de artar. Buna ba¤l› olarak yönetim gücünü elinde bulunduran egemenleri de etkilerler. Ya
ezilmeye ya da uzlaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lan bir güç oda¤›na dönüﬂürler. Tarikatlar da zamanla kendi içlerinde ayr›mlara
u¤rarlar. Bu ayr›mlarda esas olarak dayand›klar› kitle taban›n›n sosyal farkl›l›klar› üzerinde geliﬂir. Örne¤in Nurcu say›lan örgütlenmelerden Aczimendiler ile Fettullah
Gülen çevresi farkl› kesimlere seslenmeye ve bunlar aras›nda örgütlenmeye baﬂlarlar. Denilebilirki, tarikatlar ezilen halk kesimlerinden koptukça kendi içlerinden de farkl› örgütlenmeler ç›kartm›ﬂlard›r.
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11.

Anadolu’da Hangi Dinler Ve ‹nan›ﬂlar Vard›r?

Anadolu tarih boyunca de¤iﬂik uygarl›klar›n farkl›
inançlara sahip halklar›n bir arada yaﬂad›¤› bir co¤rafya
olmuﬂtur. Bugün Anadolu halklar›n›n inançlar› da tarihten gelen bir zenginli¤i ve çeﬂitlili¤i yans›tmaktad›r. ‹slamiyet, Hristiyanl›k ve Musevili¤in yan›nda Yezidilik, Zerdüﬂtlük gibi farkl› din ve inançlar da varl›¤›n› korumaktad›r. Anadolu’nun tarihindeki zenginlik dini inançlara da
yans›m›ﬂ dinler, mezhepler birbirinden etkilenmiﬂ, geçmiﬂin izleriyle birlikte, toplumsal yaﬂam› yans›tan gelenekleriyle yo¤rularak ço¤u kez bu topraklara özgü biçimler
alm›ﬂt›r.
Anadolu halklar›n›n yüzde 90’›ndan fazlas› müslüman, yani ‹slam dinindendir. Bunlar›n büyük ço¤unlu¤unu Sünniler, yaklaﬂ›k yüzde 30’unu da Aleviler oluﬂturur.
Sünniler aras›nda en yayg›n mezhep Hanefiliktir. Hanefilik daha çok ﬂehir merkezlerinde ve Anadolu’nun iç ve
bat› bölgelerinde yayg›nd›r. Kürt halk› aras›nda sünni
inanca ba¤l› ﬁafii mezhebi çok yayg›nd›r. Sünni inanca
ba¤l› di¤er mezhepler Malik ve Hanbeli mezhepleri ülkemizde yoktur ya da yok denecek kadar azd›r.
Yine Anadolu’ya özgü bir inanç biçimi olarak Alevilik,
ﬁiilikten farkl› olarak Türk, Kürt, Arap halklar› aras›nda
yayg›nd›r. Alevilik egemenlere bir tepki olarak Anado lu’da geliﬂmiﬂ ve birçok kollara ayr›lm›ﬂt›r. Özde ayn›
inanca ba¤l› olan bu kollar yörelere göre de¤iﬂik özellikler kazanm›ﬂt›r. Baﬂl›calar›; Bektaﬂilik, Tahtac›, S›raç,
Çepni, Abdal, K›z›ldali, Talibi, Arapkirli, Türkmen ve K› z›lbaﬂ diye adland›r›l›rlar. Bunlar özellikle S›vas, Tokat,
Yozgat, Nevﬂehir, Çorum, Amasya, K.Maraﬂ, Erzincan,
Dersim, Malatya, Elaz›¤ ve Kayseri bölgelerinde yay›lm›ﬂt›r. Arap halk›n›n ço¤unlukta yaﬂad›¤› Hatay, Mersin,

42

Adana bölgelerinde Arap Alevili¤i olarak da an›lan Nu sayrilik , Arap kökenli insan›m›z›n inanc›d›r. Yine ‹ran
halk›n›n -Safevilerin- Anadolu üzerindeki etkisinin sonucu olarak yay›lan ﬁiilik, Caferilik de varl›¤›n› koruyan
inançlard›r. Hristiyanl›k ve Musevilik de Anadolu’da yaﬂayan Ermeni, Yahudi, Süryani gibi az›nl›klar›n bulundu¤u bölgelerde yayg›nd›r. Genel olarak Musevilik ve Hristiyanl›k ‹zmir, ‹stanbul gibi büyük ﬂehirlerde yaﬂayan
az›nl›k halklar aras›nda görülmektedir. Ayr›ca Mardin ve
civar›nda Ortodoks Hristiyan inanc›ndan Süryaniler ve
Katolik Hristiyan inanc›ndan Asuriler bulunmaktad›r.
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12.

Anadolu’daki Dinsel Yap› Nas›ld›r?

Anadolu halklar› ‹slamiyeti kal›p halinde kabullenmemiﬂtir.
Bir yandan ‹slamiyeti kabul etmiﬂler ama di¤er yandan da kendi kültür ve geleneklerini yaﬂatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Arap yar›madas›nda ortaya ç›kan ‹slamiyet do¤al olarak giyim-kuﬂam›ndan, yaﬂam biçimine kadar bu bölgenin kültürel özelliklerini de
içinde taﬂ›m›ﬂt›r. Ve ‹slamiyetle birlikte bu kültür de k›l›ç zoruyla halklara zorla kabul ettirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Anadolu halklar›
da bu dayatmaya tepki olarak kendi kültürlerini yaﬂatmaya çal›ﬂm›ﬂ ve ‹slam› kendi kültürlerine göre biçimlendirmiﬂtir. Örne¤in ‹slamiyette kad›nlar›n erkeklerle bir arada bulunmas›, oynamas›, ﬂark› söylemesi yasakt›r. Ama bugün Anadolu halk›n›n
büyük ço¤unlu¤u dü¤ünlerde erkeklerle kad›nlar›n bir arada bulunmas›n›, omuz omuza halay çekmesini, kad›n›n türkü söylemesini yad›rgamamaktad›r.
Günümüzde çarp›k kapitalist iliﬂkilerin geliﬂmesiyle birlikte
emperyalist yoz kozmopolit kültür halk› da etkisi alt›na alm›ﬂt›r.
Al›ﬂkanl›klarda, yaﬂam biçimlerinde, kültüründe meydana gelen
de¤iﬂimlerle birlikte dine ba¤l›l›¤›n da zay›flamas›na yol açm›ﬂt›r. Yaﬂanan ahlaki kültürel dejenerasyonla birlikte halk›n dini
inanç ve de¤erlerinde de belli bir yozlaﬂma yaﬂanm›ﬂt›r. Bu duruma tepki olarak tarikat-vak›f-dergah gibi dini temellere dayanan örgütlenmeler h›zla geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Özelikle 12 Eylül sonras› tarikatlar içe kapanm›ﬂ kat› sosyal örgütlenmeler olarak yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. ‹slamiyetin ülkemiz koﬂullar›nda de¤iﬂime
u¤ramas›n›n di¤er bir nedeni, yüzy›llar boyu Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Ermeni, Rum vb. de¤iﬂik
inanç ve milliyetlerden halklar›n bir arada yaﬂamalar› ve birbirlerinden etkilenmeleridir. Anadolu halklar› ‹slamiyeti bir ideoloji
olarak de¤il, daha çok dürüstlük, namus gibi uyulmas› gereken
toplumsal ve ahlaki kurallar olarak benimsemiﬂtir. Bu anlay›ﬂ ve
inançlar› farkl› da olsa Alevilerle Sünnilerin, müslümanlarla hristiyanlar›n bir arada yaﬂayabilmelerini mümkün k›lm›ﬂt›r.
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13.

Alevilik Nedir?
Devrimciler Alevilere Nas›l Bakarlar?

Alevilik, ç›k›ﬂ olarak ﬂiilik mezhebine dayanan kendine özgü nitelikler taﬂ›yan bir inanç ak›m›d›r. Tarihsel olarak dördüncü halife Ali’nin entrikalarla katledilmesi sonras› Ali taraftarlar›nca geliﬂtirilmiﬂtir. Ancak esas olarak
denilebilir ki, ﬂiilik; Araplar›n egemenli¤indeki sünni ‹slama bir tepki hareketi olarak do¤muﬂ, farkl› kültürlerde,
farkl› biçimler alarak geliﬂmiﬂtir. Egemenlerin islam anla y›ﬂ›na karﬂ› yoksullar›n çevresinde topland›¤› bir ak›m
özelli¤i göstermiﬂtir.
Alevilik ise köken olarak bu geliﬂmelere dayansada
esas olarak Anadolu’da geliﬂen Hz. Ali’ye ve 12 imam
inanc›na dayal›, Türkmen gelenekleriyle yo¤rulmuﬂ bir
“halk ‹slam›”, “Anadolu islam›” niteli¤indedir. Bu yan›yla Anadolu alevili¤i kesin hatlarla ‹ran ﬂiili¤inde ayr›l›r ve
kendine has özellikler gösterir.
Anadolu’da 13 yy’dan itibaren yay›lmaya baﬂlayan
Alevilik, egemenlerin resmi dini durumundaki sünnilikle
sürekli çeliﬂki halinde olmuﬂtur. Tarih boyunca Anadolu
yoksul köylüsünün, zalim Selçuklu ve Osmanl› egemenlerine karﬂ› isyan› din kabu¤una bürünerek aç›¤a ç›km›ﬂ,
birçok Alevi isyan› yaﬂanm›ﬂt›r. Zulme ve sömürüye karﬂ› isyanc› özelli¤i alevili¤e ilerici nitelikler kazand›rm›ﬂt›r.
Devrimciler alevili¤in isyanc› gelene¤ini, olumlu de¤erlerini, hak ve adalet aray›ﬂ›n› sahiplenirler . ‹nsan eme¤ine sayg›, paylaﬂ›m, dayan›ﬂma adalet gibi de¤erleri daha da geliﬂtirerek halk aras›nda yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar. Alevili¤in hak ve adalet aray›ﬂ›, zulme karﬂ› isyan gibi temel özelliklerini olumlarlar. Bu özellikleri ba¤r›nda
toplayan ve göçebe Türkmen aﬂiretleri aras›nda ve Kürt
halk› aras›nda h›zla geliﬂen Alevilik, Selçuklu ve Osman l› egemenleri taraf›ndan bask› alt›na al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu nedenle aleviler yüzlerce y›l süren a¤›r bask› ve
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sald›r›larla karﬂ›laﬂm›ﬂlar ama bunlara karﬂ› isyan ederek
direnmesini de bilmiﬂlerdir.
Osmanl›’dan ald›¤› katliamc› gelenek ile y›llarca Alevi
halka bask› uygulayan Susurluk devleti ise özellikle son
y›llarda alevili¤in dinsel özelliklerini ön plana ç›kararak
denetim alt›na almaya çal›ﬂmaktad›r. Alevi halk›n Kemalizme sempati duymas›ndan yararlanarak, CHP, DSP gibi
sol etiketli partiler, dernekler, vak›flar arac›l›¤›yla MGK
politikalar›na yedeklemeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun için
sünni kesim için sözkonusu olan “islamc›lar” gibi sözde
dedeler arac›l›¤› ile alevi halk› laiklik-ﬂeriatç›l›k suni ayr›m›nda MGK’n›n kitle taban› yapmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Ancak Alevi halk›n ç›kar› Maraﬂ, S›vas, Gazi katliamlar›n› yaratan bu bozuk düzende de¤il devrimdedir.
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14.

Osmanl› Devleti Nas›l Bir Din
Politikas› ‹zlemiﬂtir?

Osmanl› Devleti ilk kuruldu¤u dönemlerde Türklük geleneklerine, törelere dayanan bir devlettir. Fetihlerle geniﬂleyerek imparatorluk haline geldikçe dinin devlet üzerindeki etkisi de artm›ﬂt›r. Halifeli¤in 1517 M›s›r Seferi
sonras›nda Osmanl› Padiﬂahlar›na geçmesiyle birlikte bir
din devleti durumuna gelmiﬂtir. ‹slamc›lar›n öve öve bitiremedi¤i konular›n baﬂ›nda Osmanl› imparatorlu¤u ve
onun islama yaklaﬂ›m› gelir. Oysa Osmanl› imparatorlu¤u
da islam› egemenli¤ini korumak ve halk› bask› alt›nda
tutmak için bir araç olarak kullanm›ﬂ ve tüm zulüm politikalar›n› “islamiyet ad›na” diyerek maskelemiﬂtir. Padiﬂah ve çevresindeki egemenlerin esas olarak halk›n anlad›¤› anlamda dinle, imanla bir ilgisi olmam›ﬂ, dönemin sefahat yaﬂam› içinde çürüyüp gitmiﬂlerdir.
Osmanl› egemenleri kat› bir ﬂeriat anlay›ﬂ›n› Anadolu
halklar›na kabul ettiremeseler de tarikatlar, medreseler,
vak›flar kurdurmuﬂ, saraya ba¤l› ﬁeyhülislam ve ulemalar›n fetvalar›n› dini egemenli¤ini sürdürmek için kullanm›ﬂt›r. Osmanl› bozuk düzenine karﬂ› bir tepki hareketi
olarak örgütlenen kendi denetiminden ç›kan, hatta isyanlar yaratan tarikat, mezhep ve inan›ﬂlara karﬂ› sürekli
bask› ve zor kullanm›ﬂt›r. Farkl› mezheplerden, dinlerden,
milliyetlerden halklar› birbirine düﬂürerek, böl, parçala,
yönet politikas›, uygulam›ﬂlard›r.
Yavuz Sultan Selim ’in ‹ran seferi sonras›nda sünni ‹slam› benimsemeyen her türlü zulme, sömürüye isyan
eden Alevilere karﬂ› büyük katliamlar uygulam›ﬂt›r. Sünni halk› her türlü propaganday› kullanarak Alevi halka ve
di¤er az›nl›klara düﬂmanlaﬂt›rm›ﬂt›r. ‹slam dini ve sünni
mezhebin d›ﬂ›ndaki bütün mezhepler “sapk›n” olarak de¤erlendirilmiﬂ ve cezaland›r›lm›ﬂt›r. Dinin gerici özünden
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yararlanarak sünni halk› da denetim alt›nda tutmuﬂ, azg›nca sömürmüﬂ, ezmiﬂtir.
Osmanl›, fethedilen topraklardaki farkl› dinlerden halka yönelik ise aç›ktan fiziki zora baﬂvurma politikas› izlememiﬂtir. Ancak müslüman olmayan halk için koydu¤u
a¤›r vergiler ve çocuklar›n›n devﬂirilmesiyle halklar› din
de¤iﬂtirmeye zorlam›ﬂt›r. A¤›r vergilerden ya da çocu¤unu Osmanl› saray›na vermekten kurtulmak isteyenler ‹slamiyete geçmek zorunda kalm›ﬂlard›r. Osmanl› ordusunun temelini oluﬂturan yeniçeri oca¤› tamam›yla gayr›müslümlerden devﬂirilen çocuklardan kurulmuﬂtur. Özetle söylemek gerekirse, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun bugün
pek övünülen ihtiﬂam› farkl› din, mezhep ve milliyetlerden bütün halklar›n birbirine düﬂürülerek azg›nca sömürülmesi, düzeni tehdit etti¤i noktada da kanl› biçimde ezilmesi üzerine kurulmuﬂtur. Tüm bu süreç boyunca din
devlet taraf›ndan sürekli denetim alt›nda tutulmuﬂ ve
halklara karﬂ› silah olarak kullan›lm›ﬂt›r.
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15.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Din Politikas› Nedir?

Susurluk devletinin dini ve islamc›lar› nas›l kulland›¤›n›n cevab› asl›nda Hizbullah Vahﬂetinde aç›kça görülmüﬂtür. Devlet, baﬂlang›c›ndan bugüne dini daima kendi egemenli¤inin temel dayanaklar›ndan birisi olarak kullanm›ﬂ, tüm politikalar›n› bu zemin üzerinde geliﬂtirmiﬂtir.
K›saca bu geliﬂime bakarsak;
Kemalistler cumhuriyetin kuruluﬂ aﬂamas›yla birlikte
devlet yönetiminde dini kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Kurtuluﬂ Savaﬂ› zaman›nda ‹slamc›larla birlik oluﬂturan Kemalistler, iktidarlar›n› sa¤lamlaﬂt›rd›ktan sonra ‹slamc›lara olan tav›rlar›n› de¤iﬂtirmiﬂlerdir. Bu dönemde halifelik
kald›r›lm›ﬂ, medrese, tekke ve zaviyeler kapat›larak, tarikatç›l›k suç say›lm›ﬂ ve büyük ölçüde din denetim alt›na
al›nm›ﬂt›r. Öte yandan dini inançlar› kullanarak halk› birbirine k›rd›rtma politikas› Osmanl›lar’dan gelen bir gelenek olarak sürdürülmüﬂtür. Örne¤in, ﬁeyh Said isyan›n›
bast›rmak için Aleviler, Dersim isyan›n› bast›rmak için
Sünniler k›ﬂk›rt›lm›ﬂ halklar birbirlerine karﬂ› kulan›lm›ﬂlard›r. K›saca Kemalistlerden itibaren devlet iﬂine yarad›¤› oranda islamc›lar›n geliﬂiminin önünü açm›ﬂ, ç›karlar›na uygun görmedi¤i oranda ise tasfiye etmiﬂtir. Bu genel
kural haline gelmiﬂ bir devlet gelene¤idir.
Gayr› müslim olarak görülen farkl› dinlere yönelik ise
denetim alt›nda bast›rma, ezme politikalar› uygulanm›ﬂt›r.
Her ne kadar Lozan anlaﬂmas›yla bu kesimlerin kimi haklar› netleﬂtirilmiﬂ olsa da, bu kesimlere yönelik daima ezici bir yaklaﬂ›m gösterilmiﬂ ve zaman zaman katliam, ya¤ma, talan boyutunda sald›r›lar düzenlenmiﬂtir. Tarihe 6-7
Eylül olaylar› olarak geçen, bizzat kontrgerilla taraf›ndan
örgütlenen provakasyon sonucunda ‹slamc›larla faﬂistler
baﬂta ‹stanbul olmak üzere birçok ilde Rum ve di¤er gay -
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r›-müslüm halklara sald›rt›lm›ﬂt›r. Bu sald›r›lar sonucunda
sadece ‹stanbul’da 93 kiﬂi ölürken, onlarca kiﬂi yaralanm›ﬂ, 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 3 manast›r ve binlerce ev ya¤ma ve tahrip edilmiﬂtir. Devlet eliyle bu tür sald›r›lar gerçekleﬂtirilirken Anadolunun bir çok yöresinde
müslüman ve di¤er dinlerden halk›m›z içiçe ve kardeﬂçe
bir yaﬂam sürdürmüﬂlerdir.
‘60’l› y›llar ve ‘70’lerin baﬂ›nda ülkemizde, devrimci
mücadelenin yükselmesi karﬂ›s›nda devlet dini daha faz la kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Art›k oligarﬂinin düzeni için
as›l tehlike denetim alt›na al›nm›ﬂ olan ‹slamc›lar de¤il,
geliﬂen devrimci mücadeledir. Din “komünizm tehlikesine” karﬂ› frenleyici bir kalkan olarak kullan›lm›ﬂt›r. Sünni halk “komünistler din düﬂman›d›r” demagojisiyle saflaﬂt›r›larak devrimcilere karﬂ› silahland›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Devrimci mücadelenin yükseldi¤i ve faﬂist iﬂgallerin
k›r›lmaya baﬂlad›¤› süreçte oligarﬂi kitle katliamlar›n› devreye sokmuﬂtur. Katliam öncesinde S›vas, Çorum, Maraﬂ
illerinde araﬂt›rmalar yapan CIA uzmanlar› katliam için en
uygun illeri saptam›ﬂt›r. En uygun ﬂehir, Alevi ve Sünni
halk aras›nda düﬂmanl›¤›n büyütüldü¤ü Maraﬂ’t›r. “Komünistler sinemaya bomba koydu” denilerek Sünni halk
k›ﬂk›rt›l›r. Ve kontrgerilla katliam›n› bu elveriﬂli zeminde
rahatça gerçekleﬂtirir.Maraﬂ katliam›n›, Çorum’daki katliam giriﬂimi izler, ancak bu provakasyon devrimcilerin direniﬂi örgütlemesiyle boﬂa ç›kart›l›r.
Y›llar geçer ancak devletin din ve mezhep ve milliyetler temelindeki halklar› bölüp parçalama düﬂmanlaﬂt›rma
politikas› de¤iﬂmez. 1995 y›l›nda devletin kontrgerilla
timleri Gazi Mahallesi ’nde Alevi inanc›ndan halk›n gidip
geldi¤i bir kahveyi tararlar. Bir Alevi dedesi olan Halil Kaya’y› katlederler. Amaç, halk› birbirine düﬂmanlaﬂt›rarak
provakasyon yaratmak, devlete yönelmiﬂ kin ve öfkeyi
baﬂka kanallara ak›tmakt›r. Ancak devrimcilerin “hedef
karakol” ﬂiar›yla halk›n tepkisini devlete yöneltmesiyle
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oyun bozulur. Devletin provakasyonu boﬂa ç›kart›l›r.
Resmi dini Sünni ‹slam olan Türkiye Cumhuriyeti devleti her f›rsatta laik oldu¤unu söylese de bu kocaman bir
yaland›r. Çünkü devlet bugün farkl› mezhepleri yok saymakta ve farkl› mezheplerden insanlar› bask› alt›nda tutmaktad›r. Alevilik yak›n zamana kadar yok say›lm›ﬂ ve
bu inançtan insanlara her türlü zulüm yap›lm›ﬂt›r. Bugün
devletin Alevi halka yak›nlaﬂmas›n›n, cemevi açma imkan› tan›mas›n›n nedeni bölücülük politikas›ndan vazgeçmesi de¤ildir. Alevi inanc›ndan halklar›m›z›n devrimci
mücadeleye yak›nl›¤› ve düzenden h›zl› bir kopuﬂ yaﬂamas› devleti bu kitleyi düzen içinde tutacak poitikalar geliﬂtirmeye zorlamaktad›r. Dini ve milliyetçili¤i sömürü düzeninin devam› için bir araç olarak kullanan devlet mezhep farkl›l›klar›n› kullanarak farkl› mezhepten halklar
aras›nda da düﬂmanl›k tohumlar› ekmektedir. Devlet, Hanefi, Malik, Hanbeli ve ﬁafii mezhepleri d›ﬂ›ndaki tüm
mezhep ve inançlar› sapk›nl›k olarak de¤erlendirmektedir. Fazilet Partisi Baﬂkan› Recai Kutan’›n Arap Alevili¤i
olan Nusayrili¤i “sapk›n bir alevi anlay›ﬂ” olarak de¤erlendirmesi bunun en aç›k ifadesidir.
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16.

‹slamiyetin Halk Üzerinde
Olumsuz Etkileri Var m›d›r?

Her din gibi ‹slamiyetin de, geçerli oldu¤u toplumsal
yap›ya etkileri vard›r. Ancak konumuz itibari ile bu etkiler kendinden menkul de¤ildir. Bu etkileri olumsuz anlamda derinleﬂtiren bizzat egemen s›n›flar ve onlar›n s›n›fsal ç›karlar›d›r. Yoksa tarih içinde islamiyeti yorumlayarak isyan bayra¤› açan ça¤›na göre ilerici say›labilecek
haraketlerde sözkonusu olmuﬂtur. Yine kurtuluﬂ savaﬂ›
içinde bir çok vatansever din adam› yer alm›ﬂt›r.
Zulüm ve sömürülerini “‹slamiyet ad›na” gerçekleﬂtirdikleri iddias› egemen s›n›flar›nd›r. Oysa egemen s›n›flar›n kendi ç›karlar› için yap›lan bu tür uygulamalar›n Anadolu halk›n›n inanc›yla bir ilgisi yoktur. K›saca denilebilir
ki egemen s›n›flar islam› kitleleri bask› alt›nda tutabilecekleri bir araç olarak kullanm›ﬂlard›r. Bu gerçek gözden
kaç›r›l›rsa do¤ru sonuçlara var›lamaz.
Bilindi¤i gibi sab›r, tevekkül, ﬂükretmek, ‹slam dininde
de¤er verilen ve erdem say›lan temel özelliklerdir. Kaza
ve kader’in Allah’tan geldi¤i inanc› da ‹slam›n ﬂartlar›
aras›ndad›r. Buna göre, “herﬂey Allah’›n taktiridir”. ‹ﬂte
egemen s›n›flar ‹slam›n temelleri aras›nda yer alan bu anlay›ﬂ› kendi ç›karlar›n›n devam› için kullanm›ﬂlard›r. Öyle
ki, her türlü sömürü, zulüm, adaletsizlik, haks›zl›¤›n Al lah’tan geldi¤i, bunun için tevekkül içinde kabul edilmesi
gerekti¤ini yaym›ﬂlard›r. Bunlara kalsa Anadolunun iﬂgali de, Amerikan sömürgesi olunmas› da, yoksullukta,
haks›zl›k da tevekkül içinde kabul edilmelidir.
‹slam›n bu özelli¤ini binlerce y›ld›r kendi ç›karlar› için
kullananlar egemen s›n›flard›r. Egemenler kendi düzenlerinin bekaas› için adeta sömürü ve zulümün Allah’tan
geldi¤ini vaazetmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bunlara göre yanl›ﬂl›klarla, haks›zl›klarla kötülüklerle mücadele etmeye ça -
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l›ﬂmak boﬂunad›r. ‹syan etmek anlams›zd›r. Nas›lsa herﬂey Allah’›n iste¤ine göre geliﬂmektedir. Oysa kendilerine
has daha eﬂitlikçi toplumsal bir düﬂenceyi islamiyetle bütünleﬂtirerek savunanlar hakk›nda ise hemen din ad›na
“katli vaciptir” denilerek katliam kararlar› ç›kart›lm›ﬂt›r.
R›za , Allah’›n bu iradesine boyun e¤mektir. Sab›r iyili¤in de kötülü¤ün de Allah’tan geldi¤ine inanarak, tüm
güçlüklere katlanmakt›r. “Tevekkül”, kulun yapabilece¤i
herﬂeyi yapt›ktan sonra kendisini korumas› için Allah’a
havale etmesidir. ﬁükretmek, ise Allah’›n verdikleri karﬂ›s›nda minnet duymas›, ona teﬂekkür etmesidir. ‹slam dininin bu özellikleri egemenlerin elinde halk›n yaﬂam›n›,
düﬂünce yap›s›n› olumsuz etkileyerek kadercili¤i geliﬂtir miﬂtir . Buna göre dünyada ac› çekmenin, yokluk, yoksulluklara katlanman›n öbür dünyada ödüllendirilece¤i düﬂüncesi yaﬂanan s›n›f çeliﬂkilerini yumuﬂat›r . Yaﬂanan en
büyük sömürü ve katliamlar bile katlan›l›r hale gelir. Halk
kitlelerini hareketsiz hale getirir. “Öbür dünya’da cennete
gitme” vaadleriyle uyuﬂturur. ‹slamc›lar insanlara en kötü koﬂullarda bile “ﬂükür etmesini” ö¤ütler. Elindekine r›za gösterir, adaletsizli¤e sömürüye ra¤men sab›rl› olur, isyan etmezse cennetle ödüllendirilece¤i söylenir. Zaten
baﬂ›na gelenler Allah’›n “takdiri”dir. ‹nsan bu dünyada
mutlu olmak için de¤il s›nav için bulunmaktad›r ve as›l
mutlulu¤u s›nav› geçerse öbür dünyada bulacakt›r! Bu ve
benzeri etkilerle halklar binlerce y›ld›r pasifize edilerek
düzene yedeklenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu durum bugünün
Türkiye’sinde de bizzat devlet ve islamc›lar eliyle sürdürülmektedir.
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17.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n ‹ﬂlevi Nedir?

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Burjuva Demokratik bir devlet yap›s› oluﬂturmay› hedefleyen Kemalistler taraf›ndan
laikli¤in gere¤i olarak kurulmuﬂtur. Feodal yap›y› tasfiye
edemeyen Kemalistler, do¤al olarak dinin politika üzerindeki etkisini k›rmada da baﬂar›l› olamam›ﬂt›r. Buna ra¤men Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› arac›l›¤›yla kurumlaﬂarak,
dini denetimleri alt›na almay› ve düzenlerine yönelik etkisini mümkün oldu¤unca k›rmay› hedeflemiﬂlerdir.
Yeni-sömürgecilik iliﬂkileri ile birlikte Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›, oligarﬂinin dini kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanmas›na hizmet etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Devletin politikalar›na onay vermiﬂtir. Denetim d›ﬂ›, düzene muhalif ‹slamc› ak›mlar›n geliﬂmesinin önünde engel olmuﬂtur.
Devletin politikalar› do¤rultusunda din adam› yetiﬂtirme
iﬂlevi üstlenmiﬂtir. “Ba¤›ms›z” görüntüsüyle laik-demok ratik devlet imaj› yarat›lmas›na hizmet etmiﬂtir...
Oligarﬂinin temsilcileri Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n
ba¤›ms›z bir kurum oldu¤unu her f›rsatta dile getirse de,
gerçek bunun tam tersidir. Osmanl›’da sultan›n istek ve
emirleri do¤rultusunda fetvalar veren ﬁeyhülislam’›n iﬂlevi ne ise Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n iﬂlevi de odur.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, MGK’n›n ekonomik ve siyasi aç›dan güçlenen ‹slami kesime yönelik operasyonlar›na
destek vermiﬂ, Truva At› rolü üstlenmiﬂtir. Oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda, halka yönelik sald›r› ve katliamlar›n onaylanmas›ndan güzellik salonlar›n›n din ad›na
olumlanmas›na kadar geniﬂ bir yelpazedeki her konuda
yay›nlad›¤› fetvalarla MGK politikalar›n›n aç›k savunucusu olmuﬂtur.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, devletin dini denetimine alma operasyonlar›n›n temel arac›d›r. Özellikle dinle, halk›n
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inançlar›yla ilgili her türlü faaliyetin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› denetiminde toplanarak merkezileﬂtirilmesi, oligarﬂinin din konusunda son süreçte uygulad›¤› baﬂl›ca
politikad›r. Cami yap›mlar›n›n düzenlenmesi ve Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n denetimine verilmesi; imamlar›n Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’nca atanmas› ve atanm›ﬂ olanlar›n
e¤itimden geçirilmesi; Ezan›n belli merkezlerde, belli camilerde ve kasetten okutulmas›; Merkezi Vaaz Sistemi;
Vak›flar›n denetim alt›na al›nmas›, hep bu politika do¤rultusunda at›lan ad›mlard›r. Yani Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›,
ba¤›ms›z, halka hizmet veren bir kurum de¤il, aksine, faﬂist devletin halk düﬂman› kurumlar›ndan biridir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› herhangi bir konu hakk›nda
yapt›¤› aç›klamalar ‹slam’a Kur’an’a göre de¤il, MGK’ya
göre ﬂekillenmektedir.

55

18.

Türkiye’de Dincili¤in Geliﬂimi Nas›l Olmuﬂtur?

Dincilik (‹slamc›l›k) kavram›n› k›saca dini (ülkemizde
‹slam›) bir ideoloji haline getirmek, ekonomik, sosyal, siyasal tüm politikalar› dini esaslara dayand›rmak olarak
ifade edebiliriz. Ya da pratikteki görünümüne göre, dini,
ekonomik ve siyasal ç›karlar için araç olarak kullanmak
diye de tan›mlayabiliriz.
Ülkemizde dincili¤in geliﬂimi Osmanl› Dönemine dayan›r. Ancak 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas› ve
sonras›nda halifeli¤in kald›r›lmas›, medrese, tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› ile bu kesimlerin etkinli¤i önemli ölçüde k›r›lm›ﬂt›r. 1950’den sonra DP iktidar› döneminde
Menderes’in de teﬂvikiyle tekrar palazlanmaya baﬂlayan
dinci kesimlere, 1961 27 May›s hareketiyle gözda¤› verilse de, bu geliﬂmelerini engellememiﬂtir.
1969 y›l›nda Erbakan’›n Milli Nizam Partisi’ni kurmas›na Nakﬂibendi Tarikat› lideri M.Zahid Kotku’nun destek
vermesi, dincili¤in siyasi arenada daha örgütlü bir güce
dönüﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. 1971 cuntas›yla kapat›lan Milli
Nizam Partisi’nin (MNP) yerine Milli Selamet Partisi’nin
(MSP) kurulmas› da cuntan›n izni ve icazetiyle gerçekleﬂmiﬂtir. Devrimci mücadelenin geliﬂimini engellemek için
dinci örgütlenmeleri kullanmaktan baﬂka çare göremeyen
cunta ﬂefleri Erbakan’› ülkeye ça¤›rm›ﬂlar yeni bir parti
kurmas› için anlaﬂm›ﬂlard›r. 1980 cuntas› ile MSP kapat›lm›ﬂ ancak dinci kesimlere yönelik ciddi bir bask› uygulanmam›ﬂt›r. Tam tersine cunta döneminde ve sonras›nda
dinci örgütlenmeler bir ç›¤ gibi ço¤alm›ﬂ, ‹mam Hatip Liselerinin kuran kurslar›n›n say›lar› h›zla artm›ﬂt›r.
12 Eylül sonras› dinci örgütlenmelerin böyle h›zla geliﬂmesi tesadüfi de¤ildir. Devrimci mücadelenin önünü al mak, halktaki direniﬂ potansiyelini bir daha canlanmama-
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cas›na yoketmek isteyen cunta dizginsiz bir terör estirmiﬂtir. Ama halklar›n direnme dinamiklerinin yaln›zca
bask› ve terörle yokedilemeyece¤inin de fark›ndad›r.
Halk›n düzen içi kanallara çekilmesi, uyuﬂturulmas›
için en uygun yöntem olarak dinci örgütlenmeler geliﬂtirildi. Tarikatlar devlet eliyle desteklenerek güçlendirildi.
Dinci örgütlenmelerin halk›n devrimci mücadeleye yönelmesinin önünde bir barikat oluﬂturmas› hedefleniyordu.
Ne yap›p edip halk›n devrimci mücadeleye kat›l›m› engellenmeliydi. Halk›n büyük bölümü emperyalizmin yoz
kültürüyle çürütülmeli, çürümeyenler dinle uyuﬂturulmal›, iradeleri teslim al›nmal›yd›.
Devrimci mücadelenin karﬂ›s›nda bir barikat olarak geliﬂtirilen ‹slamc›lardan yeri geldi¤inde vurucu güç olarak
da yararlan›ld›. Aralar›ndaki en ba¤naz kiﬂi ve örgütlenmeler seçilerek devrimcilere aktif olarak sald›racak yap›lanmalar kuruldu, silahland›r›ld› ve e¤itildi. Devlet taraf›ndan e¤itimden geçirilerek kontralaﬂt›r›lan bu kesimler
yeri geldi¤inde “islam ad›na” katliam yapmas› için sokaklara sal›nd›lar. ‹ﬂte bu ayn› zamanda Hizbullah vb.lerinin
gerçe¤idir. Son kullanma tarihi gelince, ihtiyaçlar› kalmay›nca da çöpe att›lar. Yeri gelince tekrar çöpten ç›kar›p
parlat›p kullanacaklar› ise kesindir.

57

19.

Tarikatlar›n Devletle ‹liﬂkileri Nas›ld›r?

Ülkemizdeki tarikatlar›n hemen hepsi devletle içli d›ﬂl›d›r.
Devlet deste¤inde ekonomik ve siyasal anlamda güçlenmiﬂlerdir. Birçok tarikat düzen partilerinin içinde yer alm›ﬂ ya da belli partileri desteklemiﬂlerdir. Öyle ki giderek güçlenen tarikatlar
hangi partilerin iktidara gelece¤ini belirler hale gelmiﬂlerdir.
ANAP’›, DYP’yi, Fazilet Partisi’ni; ç›kar›na hangisi hizmet ediyorsa o partileri destekleyen oy veren tarikatlar mevcuttur.
Gerek düzen partileri gerekse de tarikatlar bu iliﬂkiden memnundur. Her iki kesim de ç›karlar› çerçevesinde böylesi bir iliﬂkiden beklentilerini karﬂ›larlar. Bu nedenle tarikatlar düzen
partilerince her dönem bir oy deposu olarak görülmüﬂ ve kullan›lm›ﬂlard›r. Yine Susurluk devleti yoksul kesimleri denetim
alt›nda tutmak için bu tarikatlar›n önünü açm›ﬂt›r. Halka söyleyecek yeni bir sözü ve yüzü olmayan egemenler, kitlelerin
tepkisini bu yolla nötralize etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bunun içinde ülkemizde hiç bir zaman tarikat gerçe¤i sona ermemiﬂtir.
Kitleler içinse tarikatlar adeta bir kurtuluﬂ umudu ve alternatifi gibi sunulur. Günlük yaﬂam›n maiﬂet derdi alt›nta ezilen
kitleler kurtuluﬂu tarikatlar›n mistik dünyas›nda bulmaya itilirler. Bu dünyada gün yüzü gösterilmeye kitleler, “öbür dünyan›n güzellikleri” ile avutulur, bir an için bile olsa sorunlar›ndan
s›k›nt›lar›ndan kurtulduklar› yan›lsamas› yarat›l›r. Bu yan›lsama dünyas› içinde Müslüm Gündüz, Ali Kalkanc›, Cüppelicüpbesiz Ahmet hocalar gibi sahtekarlar yoksul insanlar›n
duygular›n› istismar ederek günlerini gün ederler. Üzerinden
yoksullu¤un onca bask›s› olan kitleler bir de bu sahtekarlar›n
yükünü çekmek zorunda kal›rlar. Tabii tüm bunlar “din ad›na”
yapt›r›l›r. ‹ﬂte bu dinin afyona dönüﬂtü¤ü and›r ve devlet bundan memnundur. Çünkü hiç bir bask› ve politika kitleleri bu
denli fasifize edemez. Böyle oldu¤u içindir ki, devlet her daim
tarikatlar›n önünü açm›ﬂt›r.
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20.

‹slamc›lar›n 12 Eylül Sonras› Durumlar› Nedir?

1980 sonras› dinci kesim h›zl› bir geliﬂim içine girmiﬂtir. Özellikle devletin merkezi politikalar›n›n da bu temelde ﬂekillenmesi dinci kesimlerin faaliyetlerini rahatça sürdürebilmeleri için uygun zemin yaratm›ﬂt›r. Dinci kesimlerin etkinli¤ini anlamak için ülkemizdeki tarikatlar›n say›s›na ve siyasetteki etkinliklerine bakmak yeterlidir.
Bu tarikatlardan Konseyciler (K›rk›nc›lar) 12 Eylül fa ﬂist cuntas›n› desteklemiﬂtir. Kadiri tarikat› lideri Haydar
Baﬂ Çiller’e dan›ﬂmanl›k yapm›ﬂt›r. Nurcular Demirel’e
destek vermiﬂlerdir. Yine Iﬂ›kç›lar tarikat›n›n lideri Enver
Ören’in (‹hlas Holding Patronu) her dönem iktidara yak›n
oldu¤u, 12 Eylül’den sonra holdingleﬂti¤i bilinmektedir.
Son y›llarda giderek etkinliklerini artt›ran Fethullahç›lar
dinler aras› diyalog elçili¤ine soyunmuﬂlard›r. Süleymanc›lar ANAP’a yak›nl›klar› ile tan›nmaktad›rlar. Bu tarikatlar›n destekledi¤i partilerin oy oranlar›nda önemli art›ﬂlar
oldu¤u da ifade edilmektedir.
Refahyol döneminde Erbakan’›n 50 kadar tarikat lideriyle Baﬂbakanl›k konutunda görüﬂmesi tarikat devlet iliﬂkisini tüm ç›plakl›¤›yla gözler önüne sermektedir. Görüﬂmenin konusu ekonomik ç›karlar ve düzen nimetlerinden
daha fazla yararlanma temelinde seçimlerde desteklerini
alabilme pazarl›¤›d›r. Bugün bu tür görüﬂmelerin eleﬂtiriliyor olmas›n›n samimi bir yan› yoktur. Zira Erbakan’›n
aç›k aç›k yapt›¤›n› tüm düzen partileri ve ordu kapal› kap›lar ard›nda yapmaktad›r.
Örne¤in 12 Eylül Cuntas› tarikatlardan gizli görüﬂme lerle destek istemiﬂtir. Bu amaçla ordu görevlendirdi¤i kiﬂiler arac›l›¤› ile tarikat liderleri ile görüﬂmeler yapm›ﬂt›r.
Bu deste¤i verenler palazland›r›l›rken vermek istemeyenler tehdit edilerek yola getirilmiﬂlerdir.
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Nurcular›n bir kolunu oluﬂturan Yeni Asyac›lar lideri
Mehmet Kutlular, 12 Eylül cuntas›n›n kendileriyle nas›l
iliﬂkiye geçti¤ini aç›klayarak söylediklerimizi somutlam›ﬂt›r. Ama bu tek bir örnek de¤ildir. Ordu ve devletin her
zaman tarikatlarla dirsek temas› sürmüﬂtür.
Bilindi¤i gibi, tarikatlar özellikle yoksul halk kesimleri
içinde k›rsal bölgelerde , gecekondularda örgütlenmektedir. Yani halk›n cehaletinin en koyu oldu¤u, yoksullu¤un,
çaresizli¤in en yo¤un yaﬂand›¤› yerlerde örgütlenmiﬂlerdir. Bu yerler asl›nda devrimci mücadelenin potansiyeli
durumundad›rlar. ‹ﬂte bu bütünleﬂmeyi engellemek isteyen devlet taraf›ndan devrimci mücadeleye karﬂ› tarikatlar desteklenmiﬂ, yurtlar, vak›flar, okullar, dersaneler,
dernekler arac›l›¤›yla örgütlenmelerinin önü aç›lm›ﬂt›r.
Dinin halk kitleleri üzerindeki uyuﬂturucu etkisi özellikle tarikatlarda çok daha aç›k görülebilmektedir. Kendi
içinde kapal› bir yap› oluﬂturarak emekçileri iliklerine kadar sömüren, insanl›ktan ç›karan bin küsür y›l öncesindeki gibi yaﬂamay› ö¤ütleyen Aczimendiler gibilerinin ahlaks›z çirkef yüzleri günümüzde iyice aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
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21.

Gericilikle Dindarl›k, Dindarl›kla
‹slamc›l›k-ﬁeriatç›l›k Ayn› ﬁeyler Midir?

Gericilik, toplumsal geliﬂmenin önaç›c›s› olan emekçilerin mücadelesinin önünde, ister ideolojik, isterse fiili
olarak engel durumunda olmak demektir. Di¤er bir deyiﬂle, birey, dini ibadetini yerine getirmenin ötesine geçip,
dini ideoloji çerçevesinde oluﬂturulan herhangi bir türden
örgütlenme içerisinde yer al›p, gerek ideolojik, gerekse fiili olarak emekçilerin ç›karlar›n›n karﬂ›s›nda yer al›yorsa
o kiﬂi, örgüt veya örgütlenme gericidir. Bu yan›yla ülkemizdeki islamc›lar gericidir.
Yok, e¤er, böylesi bir pratik faaliyet içerisinde de¤il de,
kendisi de halktan birisi olarak inanc›n›n gereklerini, dini
ibadetlerini yerine getiriyorsa, o kiﬂiyi dindar olarak tan›mlayabiliriz. Bu yan›yla dindarl›k tek baﬂ›na gericilik
anlam›na gelmez. Devrimcilerin de böyle bir bak›ﬂ aç›s›
yoktur.
‹slamc›l›k, dindarl›ktan farkl› olarak, ‹slam› ideolojik
olarak benimseyip, o ideolojinin egemen oldu¤u yönetim
anlay›ﬂ›n›n iktidar olmas› için faaliyet yürütmektir. Bu faaliyeti yürüten kiﬂi ise, o, ‹slamc›d›r. Sözkonusu faaliyeti
yürüten örgütlenme ise, o da, ‹slamc›, ﬂeriatç› bir örgüttür...
ﬁeriatç›l›k ise, ‹slam ideolojisinin ifadesi olan Kur’an’a
göre yaﬂaman›n ötesinde, Kur’an’› ayn› zamanda bir hukuk ve ceza yasas› olarak kabul etmektir. Daha da ötesi
s›kl›kla iﬂitti¤imiz tan›mlamas›yla, ﬂeriat yasalar›n› pratikte uygulamak veya uygulanaca¤› sistem için mücadele
etmektir. Tüm ‹slamc›lar nihai hedef olarak ﬂeriat› temel
ald›klar›n› söyleselerde aralar›nda farklar vard›r. Kimileri
düzeniçi olup, tamamen düzenle uzlaﬂm›ﬂlard›r. Bunlar
yayg›n olarak örgütlenmekle birlikte devlete muhalif bir
özellik göstermezler. Kimileri ise düzenle uzlaﬂma içinde
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olsalar da, devlete s›z›p kurumlar›n› ele geçirerek veya
baﬂka bar›ﬂç›l yollarla iktidar olmak için mücadele ederler.
Kimileri ise ﬂeriat düzenini kurmak için kendilerine has
bir mücadeleyle iktidar› almaya çal›ﬂt›klar›n› söylerler.
Bu gruplar›n taban›n› oluﬂturan dindar kesimlerin tümüne gerici diye yaklaﬂmak do¤ru de¤ildir. Devletin yapmak istedi¤i halk› din temelinde bölmek ve kutuplaﬂt›rmakt›r. Laiklik-ﬁeriat tart›ﬂmas› buna hizmet etmiﬂtir. Veya Hizbullah operasyonuyla yarat›lan kutuplaﬂma genel
olarak halk›n birli¤ini yoketmeye yönelmektedir. Devrimciler ise halk aras›ndaki suni ayr›m noktalar›n› de¤il, mücadele için halk›n birli¤ini sa¤lamay› temel al›rlar. Çünkü
halk› bölenler halk düﬂmanlar›d›r veya politikalar› onlara
hizmet eder.
Sonuç olarak devrimciler aças›ndan her camiye giden,
her türbanl›, her sakall› “‹slamc›-ﬁeriatç›” de¤ildir. Dindar
birçok insan kendi inanç ve ibadetleriyle birlikte hak ve
özgürlükler mücadelesinde yer alabilirler ve almaktad›rlar
da.
Ancak bu konuda bizzat devlet ve islamc›lar çeﬂitli demogojiler üretmiﬂlerdir. Bunlara göre devrimcilik sadece
“kafirlerin” iﬂidir. Oysa bu yaland›r. Çünkü devrimciler,
içinden ç›k›p geldikleri halk› örgütleyerek halk iktidar›n›
kurmak istemektedirler. Bu nedenle halk içindeki de¤iﬂik
dinlerden dindarlar› da örgütleyerek saflar›n› büyütürler.
Çünkü devrimcilik aç›s›ndan belirleyici olan samimi biçimde müslüman olup olmamak de¤il, emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› samimi olarak mücadele etmektir.
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22.

‹slamc›lar Neyi Savunuyorlar?

Öncelikle ‹slamc›lar› ikiye ay›rmak gerekmektedir.
Birincisi; Refah Partisi gibi düzen partileri ve kurumlar› içinde örgütlenenler.
‹kincisi; düzene “cepheden” tav›r alanlar.
Birinci gruptakiler, düzenin tüm nimetlerinden yararlanan, halk›n dini duygular›n› kendi ekonomik ve siyasi ç›karlar›n› büyütmek amac›yla istismar eden Fethullah Gülen, Yeni Nesilciler, Yeni Asyac›lar, Süleymanc›lar, Iﬂ›kç›lar (‹hlas Holding)... gibi tarikat ve cemaatlard›r. Esas
olarak bu düzeni de¤iﬂtirmek, ﬂeriat eseslar›na göre bir ‹slam Devleti kurmak gibi bir amaçlar› yoktur. Emperyalizme karﬂ› olmad›klar› gibi, onunla iﬂbirli¤ine de girmiﬂlerdir. ‹slamc›l›¤› ekonomik ve siyasi güçlerini artt›rmada bir
araç olarak kullanmaktad›rlar. “Adil düzen” gibi sloganlaﬂt›rd›klar› söylemleri de bu amaçlar›na hizmet eden demagojilerdir.
‹kinci grupta yer alanlar ise; ümmetçili¤i temel alan,
ﬂeriat kanunlar›na göre yönetilen bir ‹slam devleti kurmak istediklerini iddia etmektedirler. Bu grup içinde yer
alan ‹slamc›lar› da iki gruba ay›rmak gerekmektedir.
Birincisi; bu düzene karﬂ› olup, de¤iﬂtirmek için düzenin tüm kurumlar›nda etkinlik kurmaya çal›ﬂan, devleti
“içten” y›k›p, ﬂeriata dayal› bir ‹slam devleti kurmak isteyenlerdir. Düzen partileri ve ordunun bu kesimleri kendi
politikalar› do¤rultusunda kullanmalar› ve bunun için
desteklemeleri nedeniyle düzen içi kalmay› tercih etmiﬂlerdir. Bu durum, devleti hile ile ele geçirme düﬂüncelerini geliﬂtirmiﬂ ve teorileﬂtirmelerine neden olmuﬂtur. Bu
da, düzene karﬂ› radikal bir mücadeleye giriﬂmemelerini
getirmiﬂtir.
‹kincisi ise, bu düzeni silahl› mücadele ile y›k›p, iktida-
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r› ele geçirmek isteyenlerdir. Bu örgütlere ‹BDA-C, ‹slami
Hareket vb. örnektir. Örne¤in Hizbullah aç›klamalar›nda
bu düzene, zulme karﬂ›ym›ﬂ gibi gözükmek istemekte,
ama devletin örgütledi¤i, güçlendirdi¤i, kulland›¤› ve silahland›rd›¤› bir örgütlenme haline gelmiﬂtir. ‹BDA-C ise
her ne kadar düzen karﬂ›t› oldu¤unu söylese de bugüne
kadar devlete karﬂ› tek bir eylemine rastlanmam›ﬂt›r.
Çok geniﬂ bir yelpazede farkl› renklerde, farkl› tonlarda yer alan ‹slamc›lar, tutars›z ideolojik yap›lar› nedeniyle sürekli savrulmalar yaﬂamaktad›rlar. Bu kesimler genel
olarak tebli¤ aﬂamas›nda olduklar›n› söylemektedirler.
Yani islam› yaymak için kitlelere yaz›, faaliyet, söz vb. gibi çal›ﬂmalarla tebli¤de bulunmakta oldu¤u iddias›ndad›rlar. Daha sonra tebli¤ aﬂamas› bitecek ve cihad baﬂlayacakt›r. Bunlar›n yorumlanmas›nda hepsinin söyledikleri
farkl› olsa da özü budur. Oysa tüm faaliyetleri ideolojik
veya fiziki olarak devlet denetimindedir. Çünkü yürüttükleri bu “tebli¤” faaliyetleri sonuçta devletin iﬂine yaramaktad›r.
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23.

‹slamc›lar Propagandalar›n›
Ne Üzerine Ve Nas›l Yaparlar?

Propaganda biçimleri düzen karﬂ›s›ndaki konumlar›na
ve kulland›klar› araçlara göre de¤iﬂmekle birlikte, hemen
hepsinin propagandalar› sömürü ve zulümün varl›¤›, yoksulluk, anti-laiklik ve ‹slam Devlet kurulmas› üzerine ﬂekillenmiﬂtir. Emperyalizm ve onun iﬂbirlikçisi Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin sömürücü, bask›c› yüzünü kullan›rlar. Bu düzenin dinsizlerin düzeni oldu¤unun ve tüm
ahlaks›zl›klar›n, kötülüklerin kayna¤› oldu¤unun propagandas›n› yaparlar. ‹ﬂte bu noktada, “ﬂeriat›n kanunlar›na düﬂman olan” bu düzenin yerine ümmetçili¤e dayanan
bir ‹slam devleti kurulmas› gerekti¤ini söyleyerek “cihad”
ça¤r›lar› yaparlar. Ama bunlar laf-› güzaft›r.
Amerikan gemilerini protesto ederek ülkemizin Amerikal›lar›n genelevine çevrilmesini protesto eden devrimcilere sald›ranlar yine bizzat bu sözde mücahitler olmuﬂtur.
Bu sözde mücahitler Kimi zamanda propagandalar›nda
devrimcilerin kulland›¤› sloganlar› kullan›rlar. Örne¤in,
en belirgin olanlar›ndan birisi, anti-emperyalist slogan ve
söylemlerdir. Emperyalizme ve siyonizme karﬂ› olduklar› n› söylerler. Ancak, kimi geliﬂmelerin karﬂ›s›nda ‹srail
bayra¤› yakman›n d›ﬂ›nda anti-emperyalist hiçbir eylemlerini göremezsiniz. ABD emperyalizmi “din kardeﬂleri”
Irak halk›n› ‹ncirlik üssünden kalkan savaﬂ uçaklar›yla
bombalarken seslerini dahi ç›karmazlar. ‹srail siyonizmi
Filistin halk›na kurﬂun ya¤d›r›rken hiçbir tepki göstermezler.
Bir di¤er örnek ise, sömürü ve zulme karﬂ› olduklar› iddias›d›r. Halk›n adalet istemine “adil düzen” slogan›yla
cevap verirler. Oysa, “Bat› hayran›” dedikleri düzen partileri halka karﬂ› her türlü bask› ve terörü uygularken, direnen emekçilerin yan›nda yer almazlar. Düzenin ç›kar-

65

maya çal›ﬂt›¤› grevsiz-toplu sözleﬂmesiz memur sendika
yasas›na karﬂ› direnen memurlar›n yan›nda de¤il karﬂ›s›nda yer al›rlar.
‹slamc›lar, propaganda yöntemleri olarak da devrimcilerin kulland›klar› yöntemleri kullan›rlar. Örne¤in RP
özellikle seçim dönemlerinde sokak sokak, ev ev dolaﬂarak propaganda ve örgütlenme çal›ﬂmalar› yürütmüﬂtür.
Ancak, bunda da bildik ikiyüzlü tak›yyeci politikalar›na
baﬂvururlar. Halk›n yoksullu¤unu kullanarak boﬂ ve yalan vaatlerde bulunurlar. Örne¤in, kendilerine oy verdiklerinde refah getirecekleri, ücretleri artt›racaklar›, zam
yapmayacaklar›, enflasyonu düﬂürecekleri...vb... yalanlar›n› s›ralarlar. “Hediye”, “promosyon” ad› alt›nda kelimenin tam anlam›yla rüﬂvet da¤›t›rlar. Bu öyle bir hal al›r
ki, örne¤in ayakkab› da¤›t›yorlarsa sadece birini verirler,
çiftini seçimleri kazand›klar›nda da¤›tacaklar›n› söylerler.
Sonuç olarak islamc›lar propagandalar›n› sömürü ve
zulme karﬂ› memnuniyetsiz olan kitlelerin daha iyi bir yaﬂam aray›ﬂ› üzerine oturturlar. Ve bunun demogojisini yaparlar. Bu tam bir sahtekarl›kt›r çünkü kendileri bu düzene göbekten ba¤l›d›rlar.
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24.

‹slamc›lar›n “Bat›c›l›¤a” Karﬂ›
Ç›kmalar›n›n Anlam› Nedir?

‹slamc›lar›n “Bat›c›l›k” tan›mlamalar›n›n kökeni Osmanl› ‹mparatorlu¤unun gerileme dönemlerine dayanmaktad›r. Bu süreç, Avrupa’da burjuva demokratik devrimlerin tamamland›¤›, ruhban (dini) s›n›f›n›n ekonomik
ve siyasi bir güç olmaktan ç›kar›ld›¤›, teknik ve bilimsel
geliﬂmelerin h›z kazand›¤› bir süreçtir. Avrupa’daki bu
geliﬂim, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu da etkilemekte, feodal
yap›n›n çözülmesini zorlamaktad›r. Bu süreçte Avrupa’da
yaﬂanan bir di¤er geliﬂme ise, burjuvazi eliyle dinin yozlaﬂt›r›lmas›, ahlaki dejenerasyonun artmas›d›r. Osmanl›
kendi saltanat›n› koruyabilmek için Avrupa’daki geliﬂmelere karﬂ› direnmiﬂ, Avrupa kapitalizmini “ﬂeytani bir düzen” olarak ilan etmiﬂtir. Onun icatlar›n› da (matbaa, otomobil vb.) ﬂeytan icad› olarak gösterip, ülkeye girmesini
engellemek için “kullan›lmas› caiz de¤ildir” ﬂeklinde fetvalar yay›nlatm›ﬂt›r. Ancak Osmanl›, Avrupa kapitalizminin etkisinden kurtulamam›ﬂ, aksine giderek herﬂeyiyle
denetimine girmiﬂtir.
Dincilerin korktu¤u ve istemedi¤i ise, Kemalist iktidarla baﬂlar›na gelmiﬂtir. Kemalizm; halifeli¤i kald›r›p, tekke
ve zaviyeleri kapatarak dinci kesimin devlet üzerindeki
etkisini büyük ölçüde k›rm›ﬂt›r. “Milli burjuva” yaratmay›
hedefleyen Kemalizmin bu yönelimi ‹slami kesimlerin
ekonomik ve siyasi gücünü de k›rm›ﬂt›r. Buna karﬂ› direnen ‹slami kesimler, bu süreci, Avrupa kapitalizminin
ruhban s›n›f›n› tasfiye etmesine benzeterek, Kemalizmi
“Bat›c›l›kla” suçlam›ﬂlard›r. Bugün ‹slamc›lar›n, kapitalizmi temsil eden kesimleri Bat›c›l›kla suçlamalar›n›n tarihsel temelleri bu geliﬂmelere dayanmaktad›r. Yani Bat›c›l› ¤› emperyalizmle özdeﬂleﬂtirmektedirler. Oysa ‹slamc›lar,
emperyalizme karﬂ› de¤ildir. Karﬂ› ç›kt›klar› burjuvazinin
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dine yönelmesidir. Yoksa bat› dedikleri emperyalizmle bir
al›p veremedikleri yoktur.
Varsa prati¤i nedir?
Böyle bir pratikleri yoktur ve hiç de olmam›ﬂt›r.
Bat›c› veya Bat›c›l›k tan›mlamas›n› kullanmalar›n›n tek
nedeni; iﬂbirlikçi tekelci burjuvaziyle giriﬂtikleri, sömürüden daha fazla pay kapma savaﬂ›nda kendi ç›karlar› için
halka yönelik propaganda malzemesi olarak kullanmakt›r. “Kemalist Laik Düzen” olarak adland›rd›klar› bu düzeni “Bat›c›l›k”la suçlayarak, bir taﬂla birkaç kuﬂ vurmaya
çal›ﬂmaktad›rlar. Birincisi; bu düzene karﬂ› olduklar› demagojisini yapmalar›, ikincisi; bu düzenin sahiplerinin
dinsiz oldu¤u propagandas›n› yapmalar› ve üçüncüsü;
emperyalizme karﬂ› olduklar›n› göstermeye çal›ﬂmalar›d›r.
Bat›c›l›k üzerinden yapt›¤› propagandalara ra¤men Refah
Partisi’nden Fazilet Partisi’ne, emperyalizmle uyumlu bir
politika izlemiﬂtir. Hatta Refah Partisi iktidar›n› onaylatabilmek için emperyalizme teminatlar vermiﬂ ve onay alm›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i’ne, Gümrük Birli¤i’ne karﬂ› olmad›klar›n› defalarca aç›klam›ﬂlar, dahas› ‹srail ile yap›lan
anlaﬂmalar›n alt›nda bizzat onlar›n imzas› vard›r.
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25.

‹slamc›lar›n Emperyalizm Karﬂ›s›ndaki
Tav›rlar› Nas›ld›r?

‹slami anlay›ﬂlar›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki tav›rlar›n› düzenle, yani ülkelerindeki iktidarla olan iliﬂkileri belirlemektedir. Ancak hemen belirtelim ki, tüm ‹slam ülkeleri ve ‹slami örgütlerin emperyalizm karﬂ›s›ndaki tav›rlar›n› belirleyen kendi ç›karlar›d›r.
Kuﬂkusuz s›n›fsal ve ulusal ç›karlara dayanmay›ﬂ› onlar›n kaypakl›¤›n›n da temeli olmaktad›r. Bu ne demektir?
Bu, bugün ç›karlar› emperyalizmin ç›karlar› ile çak›ﬂ›yorsa veya emperyalizmin bask›, terör ve “gücü” karﬂ›s›nda
kendisini güçsüz hissediyorsa, emperyalizmin karﬂ›s›nda
yer almayacak demektir. Ya da, emperyalizmi kendisi için
ciddi bir tehdit olarak görüyor, emperyalizmin kendisini
yok edece¤ini düﬂünüyorsa emperyalizmin karﬂ›s›nda yeralacak demektir. Görüldü¤ü gibi her iki durumda da net
bir tav›r al›ﬂ sözkonusu de¤ildir.
K›sacas›, devrimciler gibi emperyalizme karﬂ› net tav›r
alabilmeleri söz konusu olamaz. Çünkü ‹slamc›lar›n anlay›ﬂ› da, emperyalizm gibi kendi ç›karlar› üzerine kurulmuﬂtur. Bu temel ortak özellik, ‹slamc›larla emperyalistleri ya da iﬂbirlikçi iktidarlar› yanyana getirebildi¤i gibi,
karﬂ› karﬂ›ya da getirebilmektedir. Bunun belirleyeni de,
çeliﬂkilerin yo¤unlaﬂ›p azalmas› olmaktad›r.
Ülkemizde ise islamc› kesimler söylemde anti-emperyalist vurgular yapsalar da esas olarak emperyalizme kar ﬂ› de¤illerdir. Ancak bu durumu aç›kça dile getirmeselerde pratikleri yüzlerindeki maskeyi düﬂürmektedir. Ço¤u
kez vaaz ve yaz›lar›na bak›ld›¤›nda Amerika “büyük ﬂeytan”, “küfrün kayna¤›”, “zalim” vb. olarak nitelense bile
bunlar sadece propaganda olarak yap›lmaktad›r. Ülkemizin yeralt› ve yerüstü zenginlikleri emperyalizme peﬂkeﬂ
çekilirken, de¤erlerimizin-geleneklerimizin içi boﬂalt›l›r-
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ken bunlar›n k›l› bile k›p›rdamam›ﬂ, aksine emperyalizme
karﬂ› mücadele eden devrimcilere sald›rm›ﬂlard›r.
Kald› ki e¤er emperyalizme karﬂ› bir söylem tutturmazlarsa seslendikleri taban› ikna edici olmazlar. Çünkü kitleler için emperyalizmin nas›l bir zorba oldu¤u ﬂu veya bu
ﬂekilde görülmektedir. Bu durumda emperyalizme karﬂ›
olmadan, bu tür söylemler kullanmadan o kitle içinde örgütlenemezler. ‹ﬂte bu ihtiyaçt›r ki, ülkemizdeki islamc›lar
anti-emperyalist söylemler kullanmaktad›rlar. Ancak ayinesi iﬂtir kiﬂinin lafa bak›lmaz der halk›m›z, bunlar›n ki
de o hesapt›r, laft›r.
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26.

‹slamc›lar Sömürüye Karﬂ› M›d›r?

Hay›r, ‹slamc›lar sömürüye karﬂ› de¤ildir . Çünkü, ‹slamc›lar›n öngördü¤ü ekonomik sistem de emek sömürüsü üzerine kuruludur ve özel mülkiyet en vahﬂi hali ile
geçerlidir. “R›zk›n onda dokuzu ticarettir” sözüyle teﬂvik
edilen ticaret, bu yan›yla esas olarak emek sömürüsüne
dayanmaktad›r. Bu yan›yla kapitalist ekonomiden öz
olarak hiçbir fark› yoktur. Tüm farkl›l›klar biçimseldir.
Örne¤in kapitalizmde faiz üzerine iﬂleyen bankac›l›k sistemine karﬂ›l›k, ‹slami ekonomide “kar pay›” üzerine iﬂleyen “faizsiz finans” sistemiyle bu alanda sömürüden
pay alma yar›ﬂ›na kat›lm›ﬂlard›r..
‹slamc›lar sömürüye karﬂ› olmamakla da kalmaz,
emekçilerin her türlü sosyal, siyasal haklar›n› ortadan
kald›rarak daha azg›nca sömürülmesinin önünü açarlar.
Ümmetçili¤e dayanarak emekçilerin “din kardeﬂleri” patronlar taraf›ndan köle gibi çal›ﬂt›r›lmalar›n›n koﬂullar›n›
yarat›r. Tüm bunlarla birlikte yine halk›n dini duygular›n› istismar ederek toplad›klar› paralarla holdingleﬂip karlar›na kar katm›ﬂlard›r. Bu vurgunculuktur . Son dönemde bir k›sm› kamuoyuna yans›d›¤› gibi islamc›lar halk›n
dini duygular›n› sömürerek çok miktarda vurgunlar, yolsuzluklar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Kimi zaman bu sahtekarl›klar›n› örtmek için sözde “hay›r kurumlar›” ile yoksul
halka yard›mc› olduklar› görüntüsü yaratmaya çal›ﬂ›rlar.
Ama bu yard›mlar yoksullu¤u ortadan kald›rmak için de¤il, kendilerinin ne kadar ﬂefkatli olduklar›n› göstermek
içindir. Oysa bir tas çorba, belki bir çift ayakkab› verilen
yoksullar yine yoksul olarak kalmaya devam etmektedir.
K›saca islamc›lar sömürü düzenine karﬂ› olmay›p bizzat
bu düzenin kayma¤›n› yemektedirler.
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27.

‹slami Sermaye Nedir?

‹slami sermaye tan›m›, küçük ve orta ölçekli iﬂletme
sahibi ‹slami kesimlerin iktidardan daha fazla pay alabilmek için ekonomik güçlerini birleﬂtirerek oluﬂturduklar›
sermaye için kullan›lmaktad›r. Bu iﬂletme sahipleri ço¤u
kez tarikat ve cemaatlerde örgütlenmiﬂ, hatta temsilcisi
durumundaki kiﬂilerdir. Sermaye birikimlerini, ayn› zamanda müﬂterileri olan mürid, taraftar ve sempatizanlar›
ile ‹slama inanm›ﬂ emekçi kesimlerin küçük mevduatlar›n› toplayarak elde etmektedirler. Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda kurduklar› özel ﬂirketler ve finans kurumlar› arac›l›¤›yla kar pay› esas›na göre toplad›klar› bu mevduatlar›, sermaye olarak ‹slami kesimlere aktararak büyük ölçekli iﬂletmeler kurmaktad›rlar. Kombassan, Yimpaﬂ, ‹hlas gibi
holdinglerin kuruluﬂlar› böyle olmuﬂtur. Yani emekçi kesimlerden toplad›klar› paralarla, yine emekçileri sömürmektedirler.
Bu kesim, iktidar› zor yoluyla de¤il, devlet içindeki siyasal güçlerini artt›rarak ele geçirmeyi hedeflemektedir.
Ve siyasi güç olman›n ekonomik güç olmaktan geçti¤ini
(ve siyasi gücün ekonomik gücü büyütmeye hizmet etti¤ini) çok iyi bilmektedirler. Bir k›sm› Müstakil Sanayici ve
MÜS‹AD ), bir k›sm› da ‹ﬂ Hayat› Da‹ﬂadamlar› Derne¤i (M
yan›ﬂma Derne¤i (‹ﬁHAD) çat›s› alt›nda birleﬂmiﬂlerdir.
Henüz yeni kurulan MÜS‹AD’a göre daha yayg›n örgütlenmeyi amaç edindi¤i ve TOBB’a alternatif olaca¤› aç›kASKON ), ‹slami kelanan Anadolu Aslanlar› Derne¤i’de (A
simin oligarﬂi içi çat›ﬂmalarda yer alacak örgütlenmelerindendir.
Büyük bir ço¤unlu¤u RP içerisinde faaliyet yürütmekle birlikte, DYP, ANAP ve BBP içerisinde de siyasi olarak
faaliyet yürütmekte veya bu partilere destek vermektedir-
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ler. “Milli Görüﬂ” gibi adlar alt›nda emperyalizme ve kapitalizme dayanmayan milli bir ekonomi yaratmak istediklerini, ekonominin ‹slami esaslara göre ﬂekillendirilmesini amaçlad›klar›n› söylemektedirler. Ekonomik güçlerini
artt›rmak için yapt›klar› propagandalardan birisi de budur. ‹slamc›lar›n ekonomik güçleri artt›rmak için kulland›klar› temel araçlardan biri ve en etkilisi “kar pay›” uygulamas›d›r.
Kar pay›, ‹slami kesimlerin sermaye birikimi elde etmek için kulland›¤› bir sistemdir. Bunu faizsiz finans kurumlar› ile ço¤unlu¤unu yurtd›ﬂ›nda kaçak olarak kurduklar› özel ﬂirketler yoluyla gerçekleﬂtirmektedirler. Bu
sistem, toplanan sermaye birikiminin iﬂletilmesi sonucunda elde edilen kazanc›n, yat›r›lan sermaye miktar›yla
orant›l› da¤›t›lmas›na dayan›r. Yani faizde oldu¤u gibi yat›r›lan küçük birikimlerin ne kadar kazanç getirece¤i belli
de¤ildir. Ve ayn› zamanda riski de vard›r. ‹ﬂletmenin iflas
etmesi durumunda “sermaye ve kar ortakl›¤›” oldu¤u için
yat›r›lan para da batmaktad›r. Ayr›ca, özel ﬂirketler kanal›yla toplanan paralar›n (bunlar alt›n da olabilmektedir)
hemen hiçbir kayd› yap›lmamaktad›r.
“Kar pay›” sisteminin iﬂlemesi ﬂöyle olacakt›r; ‹ﬂletme
kar etti¤i oranda belli süreçler içinde elde etti¤i kar›n bir
k›sm›n› sermaye artt›r›m› için tutmakta, kalan k›sm›n› da
sermaye ortaklar› aras›nda kar pay› olarak da¤›tmaktad›r.
‹lk bak›ld›¤›nda tüketim kooperatiflerinin iﬂleyiﬂine benzeyen bu sistem, ‹slami sermaye gruplar›n›n daha fazla
kar elde etmek için baﬂvurduklar› bir yöntemdir. Yani,
amaçlar› ve esas iﬂleyiﬂi bak›m›ndan tüketim kooperatiflerine benzemezler. Çünkü, tüketim kooperatiflerinde ortakl›k pay› eﬂit dilimler halindedir ve esas amac› kat›l›mc›lar›n ihtiyaçlar›n› daha ucuza karﬂ›lamakt›r. Büyük karlar söz konusu de¤ildir. Ama ‹slami sermayenin kullan›m
amac› ve iﬂletme biçimleri böyle de¤ildir.
1-‹slami sermaye ekonomik gücünü artt›rmay› siyasi
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bir faaliyet olarak ele almaktad›rlar. Bu nedenle mürid,
taraftar ve sempatizanlar›ndan bu propaganda ile kat›l›m
sa¤lamakta, bunu, ayn› zamanda siyasi örgütlenme arac›
olarak kullanmaktad›r. Bu amaç için, faizin haram oldu¤una inanan ve inand›rd›¤› ‹slami inanç sahibi emekçi kesimlerin de küçük birikimlerini toplamaktad›rlar. Örne¤in
Nakﬂibendi ve Kadiri tarikatlar›na yak›nl›¤›yla bilinen
Kombassan Holding’in 30’un üzerinde ﬂirketi ve 20 bin
dolay›nda “orta¤›” bulundu¤u aç›klanmaktad›r.
2-Sermayenin küçük bir k›sm›na sahip olmalar›na ra¤men iﬂletmenin yönetimini ele geçirdikleri için en çok kazanan da kendileri olmaktad›r.
3-Finans kurumlar› ve özel ﬂirketler eliyle ticarette
kullan›lacak diye toplanan bu paralar, sadece iﬂletme sermayesi olarak kullan›lmamakta, günün faiz koﬂullar›na
göre “borç verme” ad› alt›nda tefecilikte, borsada kullan›lmaktad›r. Elbetteki para yat›ranlar›n bundan haberi yoktur. Çünkü yap›lan düpedüz faizciliktir, tefeciliktir.
4-‹slami sermaye de t›pk› di¤er sömürücü s›n›flar gibi
“kar pay› sistemi”ni, sömürünün bir parças› olarak kullanmaktad›r. Görüldü¤ü gibi gerek toplanan paralar›n
kullan›m biçimi, gerekse parayla para kazan›lmas›na dayand›¤›ndan faizden hiçbir fark› yoktur. Aradaki fark ﬂekildedir.
Sonuç olarak islami kesimler esas olarak kapitalizme
ve vurgunculu¤a karﬂ› de¤illerdir. Karﬂ› olduklar› sadece,
iktidar›n büyük bir k›sm›n› elinde tutan sömürüsünü hiç
kimseyle paylaﬂmak istemeyen tekelci burjuvazidir. Bunun için ekonomik güçlerini birleﬂtirerek siyasi güçlerini
de artt›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
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28.

Maraﬂ, S›vas Katliamlar›n› Savunan
‹slamc›lar›n Bu Düzene Karﬂ› Olabilmeleri
Mümkün Müdür?

Herﬂeyden önce bu düzene karﬂ› olmak, düzen taraf›ndan halka yap›lan iﬂkencelere, bask›lara, katliamlara, kay›plara karﬂ› sessiz kalmamay› gerektirir. Zulme karﬂ› savaﬂanlar›n yan›nda zulmün her türlüsüne karﬂ› ç›karak,
emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadele etmeyi, savaﬂmay› zorunlu k›lmaktad›r. Oysa ‹slamc›lar, b›rakal›m
zulme karﬂ› mücadeleyi, halka karﬂ› yap›lan birebir kontrgerillan›n organize etti¤i Maraﬂ ve S›vas katliamlar›n› savunmuﬂlar, içinde yer alm›ﬂlard›r, hatta S›vas’ta oldu¤u
gibi örgütleyicisi olmuﬂlard›r. S›vas katliam›n›n ard›ndan
‹slamc›lar›n bir kesimi, S›vas Katliam san›klar›n›n avukatl›¤›n› yaparken (ki, avukatlardan biri Refahyol döneminin Adalet Bakan› ﬁevket Kazan’d›r), kendilerine “Radikal ‹slamc›lar” denilen, emperyalizme, bu düzene karﬂ›
olduklar›n› iddia eden bir di¤er kesimi, S›vas Katliam›n›
“S›vas K›yam›” diyerek alk›ﬂlam›ﬂlard›r.
Ülkede onca bask›, iﬂkence, katliam, zulüm varken, ‹slamc›lar›n gündeminde sadece ve sadece baﬂörtüsü vard›r. Gözleri türban bask›s›ndan baﬂka birﬂey görmemektedir. Bu noktada ‹slamc›lar›n “her türlü zulme karﬂ› olmak,
mazlumun yan›nda olmak gerekir” sözlerinin hiçbir inand›r›c›l›¤› yoktur.
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29.

‹slamc›lar›n Zulüm, Bask› Ve Faﬂizm
Tan›mlamalar› Gerçe¤e Ne Kadar Uygundur,
Faﬂizmin Sald›r› Ve Katliamlar› Karﬂ›s›ndaki
Tav›rlar› Nas›ld›r?

‹slamc›lar, sadece kendi din ve ibadetlerine yönelik
bask› ve yasaklar› “zulüm”, “faﬂist uygulama” olarak tan›mlamaktad›rlar. Ve Türban yasa¤›, 8 y›ll›k e¤itim uygulamas›nda oldu¤u gibi, “Zulme Karﬂ› Direnece¤iz” slogan›
atarak, de¤iﬂik gösteriler düzenlemekte, eylemler yapmakta, “insana sayg›, düﬂünceye özgürlük” deyip “insan
zinciri” oluﬂturmaktad›rlar. Ama hepsi bu kadar... Daha
ileriye taﬂ›yamamaktad›rlar. Çünkü böylesi eylemleri örgütleyip içerisinde yeralanlar da dahil pek ço¤unun kafas›nda eylemin meﬂruiyeti yoktur . Bunun en temel nedeni,
demokrasi ve özgürlük anlay›ﬂlar›n›n sakatl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Di¤er bir nedeni de, sistemle bütünleﬂenler ve tak›yyeciler baﬂta olmak üzere hemen tüm ‹slamc›lar›n mevcut düzene, devlete karﬂ› olmamalar›d›r.
Nitekim eylemleri de, düzenin meﬂruiyet s›n›rlar› içerisinde ve yine düzenin kimi kurumlar›n›n cesaretlendirmesiyle gerçekleﬂmektedir. Türban ve 8 y›ll›k e¤itimle ilgili yap›lan eylemlilikler en somut örneklerdir. Baﬂta RP-FP olmak üzere DYP, ANAP, BBP, MHP vd. burjuva partilerinin pek ço¤u eylemlere farkl› farkl› biçimlerde de olsa ﬂu
veya bu oranda destek vermiﬂlerdir. Yine polis vd. militarist kurumlar›n, sözkonusu eylemlere müdahalesi ile di¤er
toplumsal olaylardaki terörü k›yasland›¤›nda da aradaki
fark pek çok ﬂeyi anlatmaya yetmektedir. Düzen partilerinin deste¤inin kesilmesi, FP’nin zulüm denilen bu uygulamalara gözlerini kapatmas› ve polisin eylemlere müdahalesinde biraz sertleﬂmesi ‹slamc›lar’›n geri ad›mlar atmas›n› sa¤lamaya yetti. Eylemlerin ivmesi yavaﬂ yavaﬂ
düﬂmüﬂ bugün ise eylem dahi yap›lmamaktad›r.
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‹slamc›lar taraf›ndan kabul edilmese de, ‹slam›n bir
kolu olan Alevili¤e, yine az›nl›k dini olan Hristiyanl›¤a,
Musevili¤e ve bu dine inananlara yönelik devletin tezgahlad›¤› sald›r›lar›n de¤il karﬂ›s›nda olmak, içinde ve
hatta bizzat örgütleyeni olmaktad›rlar... Bu da ‹slamc›lar›n “özgürlük”, “demokrasi” anlay›ﬂlar›n› ele veren örneklerdendir.
Görüldü¤ü gibi ‹slamc›lar›n “zulüm”, “özgürlük”, “demokrasi”, “insan haklar›” tan›mlamalar› kendileriyle s›n›rl›d›r. Faﬂizmin tüm halk s›n›f ve tabakalar›na, onlar›n
öncüsü olan örgütlere, devrimci-demokrat kiﬂilere yönelik
bask›, yasak ve terörü karﬂ›s›nda sessizliklerini korumuﬂlar ve korumaktad›rlar. Buna, düzenin karﬂ›s›nda oldu¤unu söyleyenler de dahildir. Daha da ötesi, faﬂizmin pek
çok politikas›na destek vermekte, bask› ve katliamlar›n›
alk›ﬂlamakta, Maraﬂ ve S›vas katliamlar›nda oldu¤u gibi
devletle elele katliamlar›n gerçekleﬂtiricisi olmaktad›rlar.
Bu ve benzeri örnekler, ‹slamc›lar›n karﬂ›-devrimci politikalardaki bugünkü konumlar›n› da göstermektedir.
‹slamc›lar, iﬂkence, katliam, gözalt›na kay›p, bask› ve
sald›r›lara karﬂ› ç›kmay›p bunlar› alk›ﬂlam›ﬂlard›r. Çünkü
bunlar devrimcileri, ilericileri, yurtseverleri hedeflemiﬂtir.
Di¤er yandan ise devrimcilere karﬂ› olarak devlete mesaj
verilmeye çal›ﬂ›lmakta; “bak›n biz devletin yan›nday›z”
denmektedir. ‹slamc›lar YÖK’e karﬂ› gerçekleﬂtirilen boykotlarda bile yeralma “cüretini” gösterememiﬂlerdir. Çünkü islamc›lar bir bütün olarak düzeniçidirler. Bu düzenden
kopamam›ﬂlard›r. Dolay›s›yla gerçek anlamda bir hak ve
özgürlük mücadelesi yürütmeleri sözkonusu de¤ildir. Bu
ancak anti-faﬂist, anti-emperyalist olmakla mümkündür.
‹slamc›lar ise emperyalizm ve faﬂizmin izin verdi¤i kadar
“demokrat”lard›r.
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30.

‹slamc›lar Zulüm Düzenine Son Verebilirler Mi?

Hemen tüm ‹slamc› örgütler “zulüm düzenine son vermek”
amac›yla ﬂeriat düzeni için mücadele ettiklerini iddia etmekte,
zaman zaman da cihat ça¤r›s› yapmaktad›rlar. Ancak bugüne
kadar bu ça¤r›lar›na müslüman halk cevap vermemiﬂtir. Peki
gerçekten ‹slamc›lar mevcut “zulüm düzeni”ne son verebilir
mi? Veya iktidar› ele geçirdiklerinde vaad ettikleri “‹slam düzeni” neyi de¤iﬂtirecek, bugünkü “zulüm düzeni”nden farkl› m›
olacakt›r? ‹slamc›lar›n bugünkü pratikleri, yukar›daki sorulara
olumlu cevaplar vermemizi engellemektedir. Çünkü, gerçek
anlamda demokrasiden, özgürlükten söz edebilmek için, iﬂkencenin, katliamlar›n, hak gasplar›n›n, sömürünün, k›saca
hiçbir zulmün olmad›¤› bir düzenin inﬂa edilmesi gerekmektedir. Böylesi bir düzen ise, ezilen, sömürülen tüm halk kesimlerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilecek olan Demokratik Halk Devrimi’yle kurulacak Devrimci Halk ‹ktidar› ile mümkün olacakt›r. Aç›kt›r ki, böylesi bir düzenin kurulabilmesi için de, bugünden sömürüye, her türden haks›zl›k ve adaletsizliklere karﬂ›
ç›kmak, bunlara karﬂ› savaﬂmak gerekmektedir. Bu da, din,
dil, milliyet, cinsiyet vb. hiçbir ayr›m gözetmeksizin tüm emekçi s›n›f ve tabakalar› bünyesinde toplayacak ve ortak amaç
do¤rultusunda savaﬂt›racak örgütlenmeyle baﬂar›labilir.
‹slamc›lar›n ve ‹slami örgütlerin ne böylesi iddialar› vard›r,
ne de pratikleri. Tam tersine din istismarc›l›¤› yaparak, halk s›n›f ve katmanlar›n› bölerek güçsüz düﬂürmekte, politikalar›yla
mevcut “zulüm düzeni”ni güçlendirmektedirler. Kald› ki, ‹slamc›lar›n bugün örnek ald›klar› ‹slam ülkelerinde ne sömürü
kalkm›ﬂt›r, ne de emekçiler üzerindeki zulüm sona ermiﬂtir.
Çünkü, ﬂeriat düzeni s›n›f farkl›l›klar›n› reddetmez. De¤iﬂen,
sömürücülerdir; sömürü de¤il. O nedenle halk için de¤iﬂen bir
ﬂey olmayacakt›r. O nedenle, ‹slamc›lar›n “Zulme son verece¤iz” iddialar› boﬂ bir sözdür.
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31.

‹slam›n Birli¤ini Tan›mlayan Ümmetçilik
Gerçekten Birleﬂtirici Midir?
Ve Gerçekli¤e Ne Kadar Uygundur?

Ümmetçilik ‹slami ideolojinin temel dayanaklar›ndan
biridir. Sözlüklerde “ayn› peygambere inananlar›n egemenli¤ini savunan politika” olarak tan›mlanmaktad›r. Yani hangi milliyetten, kökenden olursa olsun, ‹slamiyeti
din olarak benimsemiﬂ insanlar›n birli¤ini sa¤lama, ayn›
devlet çat›s› alt›nda toplama politikas›n› ifade eder. ‹slamc›lar›n, “milliyetçi de¤iliz, ümmetçiyiz” diyerek savunduklar› budur. ‹ddialar›; “Ayn› Allah’a, ayn› peygambere,
ayn› kitaba inanan tüm müminlerin birlikteli¤ini” sa¤lamakt›r. Böylece her türlü etnik, sosyal-kültürel, s›n›fsal
farkl›l›¤› ortadan kald›racaklar ve bütün müslümanlar›
hem ülke içinde, hem de dünya genelinde tek bir devlet
çat›s› alt›nda birleﬂtireceklerdir!..
Oysa bu politika gerçekli¤e ayk›r› olup, boﬂ bir propagandadan ibarettir. Çünkü;
1- S›n›flar ortadan kalkmad›kça, sömürü varoldukça
her zaman zengin-yoksul, ezen-ezilen de varolacakt›r.
2-Ekonomik sistem olarak özel mülkiyeti savunan ‹slami devlet düzeninde, daha ilk ortaya ç›kt›¤› süreçten
baﬂlayarak, ekonomik ç›kar ve iktidar kavgalar› yaﬂanm›ﬂt›r. Ve her zaman da yaﬂanacakt›r.
3- ‹slamiyeti bir din olarak benimseyen halklar aras›ndaki ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel farkl›l›klar, ‹slami anlay›ﬂlar›na da yans›m›ﬂt›r. “‹slamiyet” ortak ad›
alt›nda ifade edilse de, aralar›nda derin farkl›l›klar olan
birçok mezhep oluﬂmuﬂtur. RP’nin ‹slam ülkelerini biraraya getirme, ortak bir “ümmet” devleti yaratma safsatalar› da bu nedenlere ba¤l› olarak hayaldir. Bugün mevcut
‹slam ülkelerinin ne farkl› devlet yap›lar›, yönetimleri, ne
emperyalizmle iliﬂkileri ne de ‹slami anlay›ﬂ ve yorumla-
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y›ﬂlar› buna elveriﬂli de¤ildir. Kald› ki aralar›nda ç›kar çat›ﬂmalar› sonucu savaﬂlar, gerginlikler s›k s›k yaﬂanmaktad›r.
Tüm bunlar›n sonucunda ümmetçilik s›n›f savaﬂ›m›n›
reddetti¤i için sömürüyü meﬂrulaﬂt›ran bir politikad›r. Örne¤in ﬂeriat düzeninde emekçi halk kesimlerinin ekonomik, sosyal, siyasal talepleri do¤rultusunda örgütlenmesi,
mücadele etmesi yasakt›r. Grev yapamaz, sendika kuramazlar. Çünkü, ‹slama göre emekçilerin haklar›n› aramas›, “Ümmet”in ç›karlar›na zarar verecektir. Onun kaderi
sömürüye itiraz etmemesidir.
Görüldü¤ü gibi ‹slamc›lar, emekçilerin, halklar›n temsilcilsi de¤ildirler. Burjuva düzenden ald›klar› pay ve sistemle bütünleﬂme ölçüleri, emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara tav›r al›ﬂlar›n› da belirlemektedir. Oysa bilinir ki, halklar› birleﬂtiren en temel etken, emekçi halklar› sömüren,
bask› ve zor alt›nda tutan egemenlerin karﬂ›s›nda olmak t›r. ‹slamc›lar ise savunduklar› “ümmetçilik” politikas›yla
aksine sömürücü s›n›flar›n ekme¤ine ya¤ sürmektedir.
Ülkemizdeki kürt halk›n›n ulusal sorununa karﬂ› da
ümmetçilik propagandas› yapan islamc›lar›n prati¤ine
bakt›¤›m›zda ümmetçili¤in ne oldu¤u iyi anlaﬂ›l›r. Y›llard›r Kürt halk› içinde örgütlenen islamc›lar, kürt halk›n›n
ulusal haklar›n› istemesinin ve bu u¤urda mücadele etmesinin önüne geçmiﬂlerdir. Ulusal mücadelenin geliﬂmesi
karﬂ›s›nda ise devletin yan›nda yer alarak kürt yurtseverlere karﬂ› sald›r›lar düzenlemiﬂlerdir. Bunun en uç örne¤i
Hizbullah’t›r. Ama Hizbullah tek de¤ildir. Y›llard›r bölgede örgütlenen Hizbullah, devletin deste¤i ile bir çok kürt
yurtseverini katletmiﬂtir. Tabii hep “din ad›na” yapm›ﬂt›r
bunlar›...
Sonuç olarak, ümmetçilik halk›n sorunlar›n› çözemeyece¤i gibi ulusal sorunun da çözümü de¤ildir. Aksine
ulusal bask› alt›ndaki halklar›n pasifize edilmesine hizmet
eder. Ülkemizdeki prati¤i bundan farkl› olmam›ﬂt›r.
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32.

‹slamc›lar›n Milliyetçilik Ve ﬁovenizm
Karﬂ›s›ndaki Tutumlar› Nas›ld›r?

‹slamc›lar, ümmetçilik anlay›ﬂ›na ters düﬂtü¤ü için milliyetçili¤e karﬂ›d›rlar. Müslümanlar aç›s›ndan en üstün
gayenin ‹slam›n yüceltilmesi oldu¤unu savunurlar.
Örne¤in onlara göre müslüman bir Türk’ün, Türkçülük
kimli¤ini öne ç›karmas›, bu yüce gayeye zarar verecektir.
Bir taraf “Türküm, do¤ruyum, çal›ﬂkan›m” derse di¤er tarafta “Kürdüm, do¤ruyum, daha çal›ﬂkan›m” der ve arada nifak ç›kar, bunun için her iki taraf da “Müslüman›m,
do¤ruyum, çal›ﬂkan›m” denmelidir türü bir anlay›ﬂ› propaganda ederler. Ancak pratiklerine bak›ld›¤›nda bunun
sadece demogoji oldu¤u anlaﬂ›l›r. Çünkü y›llard›r bu ülkede Kürt halk› ulusal bask› alt›nda tutulmuﬂ ama islamc›lar buna karﬂ› parmaklar›n› bile oynatmam›ﬂ, karﬂ› ç›kmam›ﬂlard›r. Sözde “din kardeﬂlerinin” ezilmesine, soyk›r›ma u¤rat›lmas›na ses ç›kartmam›ﬂlard›r. Refah Partisi
ise iktidara geldi¤inde bu politikan›n bizzat uygulay›c›s›
olmuﬂtur.
Yine ‹slamc›lar, bizzat devletin örgütledi¤i ve yönlendirdi¤i anti-komünizm faaliyetlerinin bir parças› olarak
“Komünizmle Mücadele Dernekleri” içinde sivil faﬂistlerle
birlikte faaliyet yürütmüﬂlerdir. Maraﬂ, Çorum, S›vas ve
Malatya katliamlar› d›ﬂ›nda, devrimci-yurtsever ve Alevi
inanc›ndan onlarca insan›n katledilmesinde, devrimci örgütlere karﬂ› yürütülen faaliyetlerde yine birlikte olmuﬂlard›r. Birliktelikleri bununla da s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. 1987
genel seçimlerinde MHP’li faﬂistlerle, (o günkü ad›yla
Milliyetçi Çal›ﬂma Partisi) ittifak yapm›ﬂlar ve faﬂistleri
meclise taﬂ›m›ﬂlard›r. Bu durum hem 12 Eylülcülerin
MHP’ye biçtikleri Türk-‹slam sentezi elbisesini giymesine,
hem de MHP’nin teﬂhir olan faﬂist yüzünün ‹slami kesimler içerisinde gizlenmesine hizmet etmiﬂtir. Ayn› tav›rlar›
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daha sonraki süreçte gerçekleﬂen seçimlerde yerel düzeyde yap›lan ittifaklarla devam etmiﬂtir. Bu faaliyetlerinin
karﬂ›l›¤›n› düzen içinde daha fazla kadrolaﬂmalar›na izin
verilmesi ve ekonomik olarak desteklenmeleriyle alm›ﬂlard›r.
‹slamc›lar bugün de bu milliyetçi tav›rlar›n› devrimciyurtsever örgütlenmelere karﬂ› sürdürmektedirler. Devletin her arac› kullanarak sürdürdü¤ü ﬂovenist politikalar
karﬂ›s›nda ya sessiz kalmakta ya da devletin Kürt halk›na yönelik politikalar›nda “politik ç›karlar” ad›na gönüllü
alet olmaktad›rlar. Ve hatta Kürt halk›n›n ulusal talepleri
karﬂ›s›na ümmetçilikle ç›k›larak oligarﬂiye destek olmaktad›rlar. Örne¤in Hizbullah binlerce Kürt yurtseverin,
halktan insan›n katilidir. Devlet taraf›ndan y›llarca devrimcilere ve halka karﬂ› kullan›lm›ﬂt›r.
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33.

‹slam Ülkeleri Aras›ndaki ‹liﬂkiler Nas›ld›r?

‹slam ülkeleri aras›ndaki iliﬂkiler, her ne kadar “‹slam›n yay›lmas›, ekonomik, sosyal, kültürel dayan›ﬂma,
yard›mlaﬂma” olarak belirtilse de daha çok menfaatler temelinde ﬂekillenmektedir. Askeri konulardaki iliﬂkiler ise
önemli oranda emperyalist ülkelerin yönlendirmesi ve denetimi alt›ndad›r. ‹ran, Irak, Türkiye, Pakistan, ‹ngiltere
ve ABD aras›nda imzalanan Ba¤dat Pakt› ve CENTO gibi
askeri anlaﬂmalarda belirleyici olan ABD emperyalizmi olmuﬂtur. Yani gerçek anlamda dostluk, kardeﬂlik temelinde ﬂekillenen iliﬂkilerden bahsetmek mümkün de¤ildir.
Örnek olarak Ortado¤u’da petrol üreten ülkelerin ba¤l›
oldu¤u bir örgütlenme olan OPEC, zaman zaman ç›kar çat›ﬂmalar›na sahne olmaktad›r. Yine somut bir örnek olarak 1991’den bu yana Irak’a uygulanan ambargoya, bu
“müslüman” ülkelerden karﬂ› ç›kan olmam›ﬂt›r. Tam tersine Irak halk›n›n üzerine bomba ya¤d›ran Amerikan
uçaklar› Türkiye ve Suudi Arabistan’daki askeri üslerden
kalkm›ﬂlard›r. Körfez Savaﬂ›’nda askeri operasyonlar› finanse eden de, yine Suudi Arabistan ve Kuveyt’tir. Sadece bu bile ‹slam ülkeleri aras›ndaki iliﬂkiye çarp›c› örnektir.
Özellikle Ortado¤u ‹slam ülkeleri aras›ndaki politikalara pragmatizm-faydac›l›k hakimdir. Genel olarak, bugün
‹slam ülkelerinin hemen hemen tümünde ekonomik sistem olarak kapitalizm uygulanmaktad›r. Kapitalizmin temel karakteri her zaman daha fazla kar› hedeflemesidir.
Bu kar da sömürüye dayanmaktad›r. Sömürü iliﬂkilerinin
sürdü¤ü bir ortamda halklar›n ç›karlar› do¤rultusunda
iliﬂkilerin kurulabilece¤ini düﬂünmek de zaten abes olur.
Di¤er yandan Libya, Suriye, ‹ran, Irak gibi birkaç istisna d›ﬂ›nda ‹slam ülkelerinin büyük bir ço¤unlu¤u emper-
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yalizmin yeni-sömürgesi durumundad›r. Dolay›s›yla aralar›ndaki iliﬂkileri belirleyen de emperyalizmdir. Emperyalizmin ç›karlar› neyi gerektiriyorsa, ‹slam ülkeleri de bu
do¤rultuda hareket etmektedirler. Emperyalist iliﬂkilerin
yönlendirdi¤i iliﬂkilerin de halklar›n ç›kar›na olmayaca¤›
aç›kt›r. Çünkü emperyalizm halklara düﬂmand›r.
Örne¤in birer ‹slam ülkesi olan M›s›r, Ürdün ve Türkiye’nin, y›llard›r düﬂman olarak niteledikleri ‹srail siyonizmiyle ABD emperyalizminin iste¤i üzerine askeri, ekonomik, siyasi iliﬂkiler geliﬂtirmeleri aralar›ndaki iliﬂkilerin
durumuna örnektir. Gerçek bu iken, islamc›lar›n önerdi¤i
‹slam Ortak Pazar› düﬂüncesi ham bir hayaldir. Çünkü islamc›lar›n iktidarda oldu¤u ülkeler büyük ço¤unlukla emperyalizmin denetimindedir. Bundan ﬂikayetçi olduklar›
da yoktur. Dahas› “din kardeﬂleri” açl›¤›n, zulmün, Amerikan bombalar› alt›nda inlerken bile k›llar›n› k›p›rdatmam›ﬂlard›r.
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34.

ﬁeriat›n Hakim Oldu¤u ‹ran, Suudi Arabistan,
Afganistan Türkiye ‹çin Model Olabilir mi?

Bu üç ülkenin de ortak özelli¤i uygulamada farkl›l›klar gösterse de ﬂeriat rejimiyle yönetilmeleridir. Üçünde de demokratik
hak ve özgürlükler hemen hemen hiç yoktur. Kad›nlar sosyal
yaﬂam›n tamamen d›ﬂ›na itilmiﬂlerdir. Alabildi¤ine aﬂa¤›lanmakta, ikinci s›n›f varl›k muamelesi görmektedirler. Her üç ülkede de uygulanan ekonomik sistem kapitalizmdir. Daha önce
de ifade etti¤imiz gibi kapitalizm ise sömürüye dayan›r. Bu nedenle hiçbiri sömürüye karﬂ› olmad›klar› gibi sömürü sistemini
korumak amac›yla halk kitlelerine karﬂ› yo¤un bir bask› ve ﬂiddet politikas› uygulamaktad›rlar. Halk›n tepkileri, hak ve özgürlük istemleri yükseldi¤inde ise, kendi iktidarlar›n› koruyabilmek
için kitlesel katliamlara baﬂvurabilmektedirler. ﬁeriat esaslar›na
göre yönetilen bu ülkelerin genel durumlar› ﬂöyledir;
‹RAN: Kendisini ‹ran ‹slam Cumhuriyeti olarak adland›rmakta ve yönetimin baﬂ›nda mollalar, yani dini yöneticiler bulunmaktad›r. 1979’da gerçekleﬂen ‹slam Devrimi sonras›nda
emperyalizmin denetiminden ç›km›ﬂt›r. Baﬂlang›çta daha belirgin olan anti-emperyalist tav›r giderek yerini “ﬂeytan” ilan edilen anti-Amerikanc›l›¤a b›rakm›ﬂt›r. Bugün ise hem anti-emperyalist hem de anti-ABD’ci tavr› iyice belirsizleﬂmiﬂtir.
‹ran bugün, ABD ile yeni yeni iliﬂkiler geliﬂtirme çabas› içindedir. Ki, Avrupa emperyalistleriyle iliﬂkileri zaten hep sürdürmüﬂtür. Tüm radikal söylem ve ç›k›ﬂlar›na ra¤men kaç›n›lmaz
olarak emperyalizmin kuca¤›na giden yolda ilerlemektedir. Yönetimi ellerinde bulunduran mollalar›n baﬂ›n› çekti¤i egemen s›n›f ile emekçi halk aras›ndaki ekonomik ve sosyal uçurumun
giderek artt›¤› ‹ran, bugün, dünyada en fazla uyuﬂturucu tüketiminin oldu¤u ülkelerin baﬂ›nda gelmektedir ve büyük bir çürüme ve yozlaﬂmayla karﬂ› karﬂ›yad›r.
SUUD‹ ARAB‹STAN: Bu ülkede krall›k vard›r ve hanedan
yönetimi sözkonusudur. Suudi ailesi yönetime hakim olan tek
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güçtür. ABD emperyalizminin bir yeni-sömürgesidir ve bölgede
ABD’nin ekonomik-siyasal ç›karlar› do¤rultusunda hareket
eden bir kukla durumundad›r. Bunu Körfez Savaﬂ›’ndaki tavr›
çok aç›k bir biçimde göstermiﬂtir. Ahlaki olarak büyük bir çürüme yaﬂanmaktad›r. Petrol kuyular›n›n sahibi olan hanedan yönetimi bir yandan kendilerini islam›n bekçisi gibi göstermeye çal›ﬂ›rken ayn› zamanda tam bir sefahat hayat› yaﬂamaktad›rlar.
AFGAN‹STAN: Sürdürülen uzun bir savaﬂ sonucunda ﬂeriatç› Taliban örgütü yönetimi ele geçirmiﬂtir. Ancak ülkede akan
kan durmam›ﬂ, ﬂeriat temelindeki di¤er dinci örgütlerle Taliban
aras›ndaki iktidar kavgas› devam etmiﬂtir. Özünde iktidar koltu¤unda kimin duraca¤›ndan baﬂka bir temele dayanmayan bu
savaﬂta binlerce insan katledilmeye devam etmektedir. Yani ﬂeriat temelinde ortaya ç›kan örgütlerin hiçbirinin halk›n ç›kar›n›
düﬂünme, refah›n› sa¤lama, iyi bir gelecek yaratma gibi bir derdi yoktur. Onlar›n tek sorunu kendi ç›karlar›d›r. Bu örgütlerin
niteli¤ini daha iyi anlamak için Taliban’›n niteli¤ine bakmak
yeterlidir. Taliban iktidar› almak için uyuﬂturucu sat›c›l›¤›ndan,
halklar›n baﬂdüﬂman› ABD ile iﬂbirli¤ine kadar her yola baﬂvurmuﬂtur. Bunlar› da ﬂeriatla yönetilen tüm ülkelerin politikalar›na yön veren “Yüce gayeye ulaﬂmak için Allah yolunda herﬂey
mübaht›r” anlay›ﬂ›na dayand›rm›ﬂt›r.
Sonuç olarak islamc›lar›n iktidarda olduklar› bu ülkeler birbirlerinden farkl› da olsa ﬂeriat› uygulamakta ve emperyalizmin
iﬂbirlikçisi konumlar›n› sürdürmektedirler. ‹ran’›n belli bir özgünlü¤ü olsa da, bu gidiﬂle er geç o da çözülecek ve kaç›n›lmaz
sonu yaﬂayacakt›r. Çünkü kapitalizme ve emperyalizme karﬂ›
olmayan yönetimlerin (ﬂeriatç›lar da dahil), emekçi halklara
zulüm, bask› ve sömürüden baﬂka verebilece¤i bir ﬂey de yoktur. ‹slamc›lar›n iktidarda olduklar› ülkelerden bir kaç› bunlard›r. Di¤erleride esasta bundan pek farkl› de¤ildir. O zaman bir
soruda biz size soral›m: Peki Türkiye böyle mi olmal›d›r?
Hay›r! Halk›m›z ne bugünkü haliyle ne de bu tür bir islamc› iktidarla yönetilmeye lay›k de¤ildir. Halk› kurtaracak olan sadece kendi iktidar›d›r.
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35.

Laiklik Tarihsel Olarak Nas›l Ortaya Ç›km›ﬂt›r?
Ülkemizdeki Resmi Laiklik Anlay›ﬂ› Nas›ld›r?

Laikli¤in tarihsel olarak ortaya ç›kmas›, dinin toplumsal yaﬂam›n bütününe hükmetti¤i, din devletlerinin bulundu¤u feodal dönemde olmuﬂtur. Bu dönemde Avrupa’da kilise devlet içinde ayr› bir devlet gibi örgütlenmiﬂ
ve ortaya zengin bir ruhban s›n›f› ç›km›ﬂt›r. Burjuvazi feodalizme karﬂ› iktidar mücadelesinde feodal düzeni en gerici nitelikleriyle korumaya çal›ﬂan kiliseyle birlikte bu
ruhban s›n›f›na karﬂ› da mücadele etmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Burjuva demokratik devrim, burjuvazinin geliﬂimini
engelleyen dinde reformlar› gündeme getirmiﬂ, toplumsal
geliﬂmenin önünde gericili¤i temsil eden kilisenin, devlet
yönetimi üzerindeki etkisini ve ayr›cal›klar›n› alabildi¤ine
s›n›rland›rm›ﬂt›r. Bununla birlikte laisizm ayn› zamanda
devlete, din ve inanç özgürlü¤ünü güvence alt›na alma
görevide vermiﬂtir.
Tüm bu geliﬂmeler, devletin ve din iﬂlerinin ayr›lmas›
olarak ifade edilen laikli¤in ortaya ç›kmas› Ayd›nlanma
Ça¤› da denilen bu dönemin sonucudur. Ancak, burjuvazinin laiklik anlay›ﬂ›nda din egemenler için sömürü arac›
olma iﬂlevini yitirmemiﬂtir. Emperyalizm, dinin halklar
üzerindeki etkisini ç›karlar› do¤rultusunda kullanmas› ve
sosyalizmi karalamaya yönelik karﬂ›-devrimci politikalar›n yürütülmesinde, örgütlenmesinde kiliselerin ço¤u kez
karargah faaliyeti yürütmesi bunun en somut örne¤idir.
Ülkemizde ise egemenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik bir devlet oldu¤una ›srarla vurgu yaparlar, bunu anayasalar›n vazgeçilmez maddesi haline getirirler.
Ancak burjuva demokratik devrimini tamamlamam›ﬂ,
çarp›k kapitalizmin hakim oldu¤u, bir aya¤› hala feodal
iliﬂkilere dayanan ülkelerde laiklikten bahsetmek müm-
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kün de¤ildir. Bu ülkelerde (özellikle de ülkemizde) devlet,
halk›n üzerinde önemli bir etkisi olan din silah›n› elinden
b›rakmayacak ve dini, ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bu nedenle Susurluk devleti, laik bir devlet olmad›¤› gibi, ‹slam ad›na,
dahas› onun bir mezhebi olan Sünnilik ad›na di¤er inanç
ve mezheplerden halklar›m›z› bask› alt›nda tutmas› nedeniyle laiklik düﬂman›d›r . Oysa laiklikte devlet kurum olarak dinin d›ﬂ›nda ve uza¤›nda olmal›d›r. Oysa ülkemizde
durum tam tersidir.
Ülkemizde, Avrupa’dan esinlenerek uygulanan laiklik,
emperyalist-kapitalist ülkelerdeki anlam›yla uygulanan
bir laiklik de¤ildir. Devlet hiçbir zaman dinden elini çek memiﬂ, aksine kurulan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile ﬁeyhülislaml›¤›n yeri doldurulmuﬂ, din devletin denetiminde,
devlet taraf›ndan kurumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yani dinin devlet iﬂlerinden ayr›lmas›na de¤il, devlet taraf›ndan denetim alt›na al›nmas›na ve yönlendirilmesine yönelik bir politika
izlemiﬂtir.
Laiklik, s›radan tan›m› ile “din ile devlet iﬂlerinin birbirinden ayr›lmas›” olarak ifade edilmektedir. Ama Osmanl›’dan beri halk› tebas› olarak gören devlet, Cumhuriyet döneminde de halk›n üzerinde önemli bir etkisi olan
dini kendi tekelinde tutmaya çal›ﬂm›ﬂ ve hiçbir zaman
devlet iﬂleriyle din iﬂlerini birbirinden ay›rmam›ﬂt›r. Aksine Cumhuriyet dönemi boyunca devlet hep dinle iç içe olmuﬂ ve onu kullanm›ﬂt›r. ‹mamhatip okullar›n›n aç›lmas›ndan, camilere müzezzin atanmas›na, tarikatlar›n oy
deposu olarak kullan›lmas›ndan, bunlar›n temsilcilerinin
hükümet ve TBMM’de temsil edilmesine kadar din ve
devlet hala içiçedir. Bu içiçelikte devlet dini kullan›rken,
islamc›lar da devletin olanak ve gücünü kullanarak örgütlenmelerini yayg›nlaﬂt›rmak istemiﬂlerdir.
Bugün “Türkiye laiktir laik kalacak” slogan› atan kimi
kesimler, laikli¤in en büyük düﬂman›n›n bizzat Susurluk
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devleti oldu¤unu görmedikleri sürece yan›l¤› içindedirler.
Bilinmelidir ki, Süleymanc›s›ndan, Nurcusuna, Kadirisinden, Nakﬂisine, Hizbullah’›na kadar bu ülkede dinsel örgütlenmenin önünü açan bizzat egemenler ve onlar›n
devleti olmuﬂtur.
Örne¤in Hizbullah’› ele alal›m.
Bizzat Jitem, M‹T, polis taraf›ndan palazland›r›lm›ﬂ ve
e¤itilip silahland›r›lm›ﬂt›r. Devrimcilere, yurtseverlere sald›rmas› görevi verilmiﬂ, karﬂ›l›k olarakta örgütlenmesine
ses ç›kart›lmam›ﬂ, aksine desteklenmiﬂlerdir. Dönemin
Orgenerallerinden olan Teoman Koman, Hizbullah ile ilgili kendine sorulan sorulara “onlar dindar insanlar, kendilerini koruyorlar” sözü iliﬂkiyi aç›¤a ç›karan bir itiraft›r
asl›nda.
Bu kafa 28 ﬁubat’›n alt›na imza atan kafad›r. 28 ﬁu bat ’› laiklik ad›m› olarak görenler, bir kez daha düﬂünmek
zorundad›rlar. Çünkü islamc›lar› palazland›ran, kullanan
bizzat Susurluk devletidir.
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36.

‹slamc›lar›n Laiklik Konusuna Bak›ﬂ› Nas›ld›r?

‹kiyüzlüdür. Bir yandan Amerika, Avrupa’daki emperyalist
devletleri örnek göstererek, bizdeki laiklik de onlardaki gibi olsun
derler, bir yandan da kendi içlerinde laiklik dinsizliktir derler.
‹slamc›lar ony›llard›r laikli¤i dinsizlik olarak tan›mlam›ﬂ ve
“laik” devleti de din düﬂmanl›¤› yapmakla suçlam›ﬂlard›r. Ancak
‹slamc›lar tüm bu suçlamalar›na ra¤men esasen hep devletle çat›ﬂmaktan kaç›nm›ﬂlar, iç içe bar›ﬂ›k yaﬂam›ﬂlard›r. Zulüm ve sömürüye karﬂ› mücadele ederek örgütlenmek yerine devletin sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanmay›, tabanlar›n› bu olanaklar› kullanarak geniﬂletmeyi, devlet içinde kadrolaﬂarak devleti içten ele
geçirmeyi kendilerine yöntem olarak seçmiﬂlerdir. Bu durum ‹slamc› kesimde devlete karﬂ› radikal bir mücadele gelene¤inin yarat›lmas›n›n önünde en büyük engel olmuﬂtur. Silahl› mücadeleyi savunduklar› iddias›nda olanlar da esasen bu çizginin d›ﬂ›na
ç›kmam›ﬂlard›r. Devleti do¤rudan hedef alan eylemlere baﬂvurmamakta, hatta ço¤u kez halktan insanlara zarar veren eylemler gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Vatan›m›z emperyalizme peﬂkeﬂ çekilirken, bu kesimler; içki içti, oruç tutmad› diyerek insanlara zarar
veren eylemler yapacak kadar “radikal” olmuﬂlard›r. ‹slamc› kesimlerin tümünün izledikleri politika devlete karﬂ› mücadeleyi
geliﬂtirmekten çok, ‹slamc› kesim içinde tabanlar›n› geniﬂletmeye yöneliktir. ‹slamc›lar, “laik-dinsiz devlet”in dini inançlar›n›
yaﬂamalar›na izin vermedi¤i propagandas›na dayanarak örgütlenirler. Yani kendilerine zulüm uygulayan bu düzene karﬂ›
“inanç özgürlü¤ü” savunuculu¤una soyunurlar. Oysa gerçekte
kendi inançlar› d›ﬂ›nda hiçbir inanca sayg› duymaz, ellerinden
gelse yaﬂam hakk› tan›mazlar. Yine Hizbullah’›n yapt›¤› da bundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Öyle bir noktaya gelmiﬂlerdir ki, art›k
kendi d›ﬂlar›ndaki islamc›lar› bile iﬂkence ile katletmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Yine tüm islamc› kesimlerin alevi halka karﬂ› tutumlar› bu konudaki tutars›zl›klar›n›n bir di¤er göstergesidir.
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37.

MGK “Laiklik-ﬁeriat” ‹kilemini Son Süreçte
Neden Öne Ç›kard›?

Krizi giderek artan oligarﬂi, 28 ﬁubat 1997’de yap›lan
MGK toplant›s›yla ihtiyaç duydu¤u önlemleri karar haline
getirmiﬂ ve bunu kamuoyuna aç›klam›ﬂt›r. 28 ﬁubat MGK
kararlar›yla amaçlananlar aras›nda öne ç›kanlar ﬂunlard›r;
Birincisi; Susurluk nedeniyle iyice y›pranan ve halk›n
geniﬂ kesimlerinin güvenini kaybeden devletin ‹slami gericilikten rahats›zl›k duyan kesimleri de yedekleyerek gerçek yüzünü gizlemek ve yaralar›n› sarmak için zaman kazanmak, güç toplamak. 28 ﬁubat ayn› zamanda böl-yö net politikas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Susurluk devletinin esas amac› da budur. Kendi egemenli¤i için halk› suni kamplara ay›rarak birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmak geçmiﬂten
bugüne uygulad›¤› temel politikalardan birisidir.
‹kincisi; büyüyen ‹slami sermayeyi kontrol alt›na alarak geliﬂmesinin önüne set çekip, tekelci sermayenin ç›karlar›n› korumak ve buna ba¤l› olarak düzen d›ﬂ›na ç›kma potansiyeli taﬂ›yan ‹slamc› kesimin sivri yanlar›n› tör püleyerek düzen içinde tutmak. Tekellerin “ﬂeriat tehlikesi” vb. derken esas dertlerinin, bir yandan halk›n düzene
karﬂ› yükselen tepkileri farkl› yönlere kanalize etmek, di¤er yandan da ‹slamc› sermayenin elinin alt›nda toplad›¤› rant, faiz vb. gelirlere el koymak oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Çünkü ‹slamc›lara yönelik bir iki operasyondan sonra hemen gündeme ‹slamc› holdingler gelmiﬂtir. Yani tekelci
burjuvazinin sorunu, baz›lar›n›n sar›k tak›p dolaﬂmas› ya
da üniversitelere türbanla girilmesi de¤il, ‹slamc› sermayenin sömürü pastas›ndan ald›¤› pay› büyütmekte oluﬂu
ve bu kesimlerin örgütlenmesinin kendi siyasi inisiyatif
ve manevre alan›n› daraltmas›d›r.
28 ﬁubat’›n üzerinden y›llar geçti¤i halde MGK Laik-

91

lik-ﬁeriat propagandas›n› ›srarla sürdürmektedir. Böylece
ﬂeriat tehlikesi devam ediyor diyerek kendi terörünü meﬂ rulaﬂt›rmaya, bu temelde yan›na çekti¤i kitle taban›n› geniﬂletmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu demagojiyi güçlendirmek
için her f›rsat kullan›lmakta, ellerinin alt›ndaki “kara
ses”lerin kasetleri piyasaya sürülmektedir. Bugün sürdürülen Hizbullah Operasyonu da hem Hizbullah’› tasfiye
etmeye, hem de “bak›n ﬂeriat tehlike derken ne kadar
hakl›yd›k...” demagojisini güçlendirmeye hizmet etmektedir.
Ancak sormak gerekiyor, Hizbullah veya baﬂkalar› bu
kadar palazlan›rken neredeydiniz. Ordu, M‹T, MGK, Demirel, Ecevit vb.leri o zamanda vard›. 28 ﬁubat’tan önce
kör de¤illerdi. Aç›kt›r ki, ç›karlar› neyi gerektiriyorsa öyle
davranm›ﬂlard›r. ‹htiyaç duyduklar›nda palazland›r›p kullanm›ﬂlard›r.
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38.

Bugün Türkiye’nin Temel Sorunu
Laiklik-ﬁeriat Çeliﬂkisi Midir?

Hay›r de¤ildir. Bu çeliﬂki suni bir ayr›md›r ve devlet
eliyle yarat›lm›ﬂt›r. Bugün Türkiye’de her ulustan ve milliyetten halk›m›z›n yaﬂad›¤› onlarca, yüzlerce sorun ve
çeliﬂki vard›r. Bunlar›n hepsi ba¤›ms›zl›¤›n yok edilmesinden, demokrasinin olmamas›ndan ve sömürü gerçe¤inden kaynaklanmaktad›r.
A¤›r sömürü koﬂullar› alt›nda yaﬂayan iﬂçilerin, demokratik haklar› verilmeyen memurlar›n devletle çeliﬂkileri; topraks›z ve az toprakl› köylülerin toprak a¤alar›,
devlet ve tefeci-tüccarla olan çeliﬂkileri; vergi yükü ve tekellerin bask›s› alt›nda ezilen küçük üreticilerin ve esnaf›n burjuvazi ile çeliﬂkileri; ulusal haklar› tan›nmayan
Kürt halk›n›n ve di¤er milliyet ve az›nl›klardan halklar›n
emperyalizm ve oligarﬂi ile çeliﬂkileri; din ve mezhep
farkl›l›klar›n›n ortaya ç›kard›¤› çeliﬂkiler, laikli¤i savunanlarla ﬂeriat düzeni isteyenler aras›ndaki çeliﬂki, çarp›k
kapitalizm ve emperyalist kültür bombard›man›n›n ortaya
ç›kard›¤› dejenerasyon ve yozlaﬂman›n neden oldu¤u sosyal, kültürel çeliﬂkiler... vb. Bunlara daha irili ufakl› birçok toplumsal çeliﬂkiyi eklemek mümkündür.
Ancak, içinde yaﬂad›¤›m›z süreçte ülkemizde mücadelenin as›l üzerinde yo¤unlaﬂmas› gereken çeliﬂki; emper yalizm, TÜS‹AD, MGK ile halk kitleleri aras›nda olan›d›r.
Çünkü bugün, halk kitlelerinin yaﬂad›¤› sorunlar›n, çeliﬂkilerin çözümünün önündeki baﬂl›ca engel bu karﬂ›-devrimci güçlerdir. Bu yan›yla “laiklik-ﬂeriat” çeliﬂkisinin öne
ç›kar›lmas› TÜS‹AD, MGK ve emperyalizmin politikalar›na hizmet edecektir. Bu nedenle gericili¤e karﬂ› olmak
ad›na, MGK’n›n suni olarak yaratt›¤› laiklik-ﬂeriat ikilemini baﬂ çeliﬂki olarak de¤erlendirip destek verenler, faﬂist düzenin ömrünün uzamas›na hizmet etmekten baﬂka
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birﬂey yapmamaktad›rlar. Anadolu müslümanl›¤›n›n halk
düﬂman› olma özelli¤i yoktur. Bu özellik egemenlere aittir.
Müslüman halk›m›z de¤iﬂik inançtan kesimlere yönelik sald›rgan bir yaklaﬂ›m› da sözkonusu olmad›¤›n› gibi
kardeﬂçe yaﬂamay› esas al›r. Yine müslümanl›¤›n› yaﬂamada ba¤nazl›k sözkonusu de¤ildir. Ancak yüzy›llard›r
oldu¤u gibi Susurluk devleti de kendi sömürü düzenini
ayakta tutmak için hem halk› pasifize etmek hem de etkisi alt›nda tutmak için islamiyeti “Allah ile kiﬂi aras›nda bir
inanç iliﬂkisi” biçiminde b›rakmay›p kitleleri “din ad›na”
etkilemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu propaganda, örgütlenme çal›ﬂmalar› sonucu sömürü ve zulüm alt›nda memnuniyetsiz
ve aray›ﬂ içindeki kitleler, islamc›lar›n demogojilerinden
etkilenerek gericileﬂmeye ba¤nazlaﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu ba¤nazlaﬂma halk›n di¤er kesimlerinde tepki çekmiﬂtir. Bizzat devlet eliyle alevlendirilen bu durum halk›n
esas sorunun kayna¤›na yönelmesini engellemiﬂ ve birbirlerine düﬂmesinin de zemini oluﬂturmuﬂtur. ‹ﬂte laiklikﬂeriatç›l›k çeliﬂkisi denen suni ayr›m bu zeminde geliﬂmiﬂtir.
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39.

Bugün MGK’n›n ‹slami Kesimlere Sald›r›s›n›n
Amac› Nedir? Bu Sald›r›da Hizbullah
Operasyonunun Yeri Nedir?

Eskiyen, art›k iﬂi biten bir ﬂeyi ne yapars›n›z?
Çöpe atars›n›z elbette.
E¤er o ﬂey bir yere yap›ﬂm›ﬂsa önce kaz›yarak ç›kartt›ktan sonra atars›n›z de¤il mi?
‹ﬂte Susurluk devletinin gösteriye çevirdi¤i Hizbullah
operasyonu da böyledir. Hizbulah’›n art›k iﬂi bitmiﬂ, art›k
ona ihtiyaç kalmam›ﬂt›r. Karar verilmiﬂtir çöpe at›lacakt›r.
Ancak Susurluk devletine göbekten ba¤l› oldu¤u için kaz›yarak at›lmaktad›r. Dikkat edilirse bu bir yok etme de¤il, aksine çöpe atmad›r. Yeri ve zaman› gelince çöpten ç›kart›lacaklard›r.
Bilindi¤i gibi islamc›lar›n kimisi halk› pasifize etmede,
kimiside bununla birlikte halk güçlerine karﬂ› vurucu güç
olarak kullan›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu iﬂbölümünde Hizbullah, Su surluk devletinin vurucu güçleri aras›ndad›r. Bu güç ayn›
zamanda asker, polis, korucu kadar masrafl› da de¤ildir.
Silah ve e¤itim sa¤land›ktan sonra halk›n içine sal›nan bu
katiller, “ekmeklerini kandan ç›karmas›n›” bilmektedirler.
Hizbullah’›n tarihine bak›ld›¤›nda ellerindeki kürt
yurtseverlerinin kanlar› rahatl›kla görülecektir. Hizbullah
Do¤u’da tam bir cinayet makinesi gibi çal›ﬂm›ﬂ, bir çok
yurtseveri genellikle sat›rla katletmiﬂtir. Ortaya ç›kanlar
yapt›klar›n›n yan›nda hiçtir. Son y›llarda ise yurtseverlerle birlikte farkl› islamc›lar› da katletmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Esas olarak Susurluk devletinin buna da bir itiraz› yoktur.
Ancak Kürt milliyetçilerinin Susurluk devletine teslim olma, tasfiye sürecine girmeye baﬂlamalar›yla art›k Hizbullah’a ihtiyaç kalmam›ﬂt›r. Susurluk devleti askerlik süresini k›saltmay›, bedelli askerli¤i, korucular› tasfiye etmeyi, ola¤anüstü hali kald›rmay› vb. tart›ﬂt›¤› bir süreçte iﬂe
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önce gayr› resmi güçlerinden baﬂlam›ﬂt›r. Zira onlar küçükte olsa denetim d›ﬂ›na ç›kma riski taﬂ›rlar. Ayr›ca iﬂbirli¤i halinde gerçekleﬂtirdikleri katliamlar›n, kirli iliﬂkilerinin deﬂifre olmas› ihtimali de sözkonusudur.
Tüm bunlar Susurluk devleti için tehlikelidir. “Maaﬂ›na
zam iﬂine son” diyemeyecekleri için her zaman yapageldikleri gibi beslemelerini ortadan kald›rmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ama bunlar öyle beslemelerdir ki, polisle karﬂ›laﬂt›klar› ilk günden itibaren aceleleri varm›ﬂ gibi hemen “itirafç›” olup mezar evleri göstermeye baﬂlam›ﬂlard›r. Böylece,
Susurluk devletinin ﬂeiatç›-laik suni ayr›m›n› da güçlendiren bir iﬂlev görmüﬂlerdir. Bir taﬂla bir kaç kuﬂ vurmaya
kalksalar da, m›zrak çuvala s›¤mam›ﬂ, devlet-hizbullah
iliﬂkisi tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu nedenle hizbullahordu iliﬂkisinin deﬂifre olmas›na ra¤men bugün pislikleri
temizliyor, katilleri buluyor görüntüsü alt›nda MGK, vahﬂetteki sorumlulu¤undan kurtulmak istemektedir.
K›saca MGK’n›n 28 ﬁubat’ta baﬂlatt›¤› süreç devam
ediyor. Laikler ve ﬂeriatç›lar diyerek halk› kamplaﬂt›rma
politikalar› yeni manevralar›yla sürdürülüyor. MGK yönetimi böylelikle “meﬂruiyetini” sa¤lama al›rken devletin
gerçek yüzü bu tart›ﬂmalar›n içinde bo¤ularak bulan›klaﬂt›r›l›yor. ‹slamc›lar› denetim alt›na alma ve MGK ‹slamc›l›¤› çerçevesinde yeniden ﬂekil verme amac›yla sürdürülen operasyonlarda devletin “güçlü” ve “hakl›” imaj› vurgulanmaktad›r. Gündeme getirilen Hizbullah operasyonunun neden bugün yap›ld›¤›n›n cevab›da buradad›r.
MGK kendi çizdi¤i çercevede “istikrar” istemektedir.
“Demokratik” düzenin tek garantisinin MGK oldu¤u hat›rlat›lmakta ve MGK merkezli yönetime karﬂ› en ufak bir
muhalefete dahi izin verilmemektedir.
“Dinde siyasallaﬂma”n›n önüne geçiyoruz denilerek
halka yönelik yap›lan tüm sald›r›lar hakl› gösterilmektedir. Gerçekte dini siyaset sahnesine süren ve palazland›ran yine bizzat kendileridir. Devlet, “halk›n dini inançla-
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r›n› bir tek ben kullanabilirim” demektedir.
MGK’n›n ‹slamc›lara, Kürt milliyetçilerine ve devrimcilere yönelik baﬂlatt›¤› sald›r›lar›, devrimciler d›ﬂ›nda bugün baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂt›r. ‹slamc›lar›n ve Kürt milliyetçilerinin tasfiyesinden sonra kazan›lan güç ve moralle devrimciler baﬂta olmak üzere genelde halka yönelik sald›r›lar hakl› gösterilmekte ve zemin haz›rlanmaktad›r. Meﬂruluk aray›ﬂ› içinde olan devlet “terör” ad› alt›nda Hizbullah’la birlikte “yasad›ﬂ›” ilan etti¤i tüm örgütleri ayn›laﬂt›rmaktad›r. Bundan sonra bu “terörü” bitirmek, ›slah etmek için sald›r›rken kendine daha geniﬂ manevra alanlar› bulacakt›r.
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40.

Düzen Partilerinin Din ve Halk›n ‹nançlar›
Konusunda Tutumlar› Nas›ld›r?

Ülkemizde bugüne kadar kurulan tüm burjuva partileri
halk›m›z›n din konusundaki saf ve temiz duygular›n› kullanm›ﬂlard›r. Halk›n inançlar›n›; düzenlerinin devam› ve hükümet olabilmek için bir araç olarak görmüﬂ ve kullanm›ﬂlard›r.
‘50’lerin Demokrat Partisi’nden bugünün Demokratik Sol
Partisi’ne, Do¤ru Yol Partisi’ne kadar hepsinin politikalar›nda din, söylem ve kullan›m biçimlerinde kimi farkl›l›klar olsa da önemli bir yer tutmaktad›r. Bugünün düzen partilerine
k›saca bir göz att›¤›m›zda bu gerçek daha net görülecektir.
Milli Nizam, Refah veya Fazilet Partisi; Hükümet oluncaya kadar adil düzen, anti-siyonist ve anti-emperyalist söylemleri dilinden düﬂürmezken, hükümet olduktan sonra söylediklerinin aksine, tam bir düzen partisi oldu¤unu göstermiﬂtir. Evet, ne RP’nin ne de ard›l› Fazilet Partisi’nin di¤er
düzen partilerinden nitelik olarak fark› yoktur. RP, bizzat
ABD ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin onay›n› alarak hükümet koltu¤una oturmuﬂtur. Keza gerek hükümetten indirildi¤inde, gerekse kapat›ld›¤›nda sessiz kalarak düzene ne kadar
sad›k oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂtir. Hükümetteyken
tüm söylemlerine karﬂ›n, MGK’ya ra¤men hayata geçirdi¤i
tek bir politikas› yoktur. Faﬂist bir uygulama olan ve daha
sonra kendisinin de karﬂ› ç›k›p kimi eylemler düzenledi¤i türban yasa¤› karﬂ›s›nda bile tutarl› bir tav›r sergilememiﬂtir.
Din temelinde politika yaparak halk›n inançlar›n› sömüren
RP, ikiyüzlü ve sahtekard›r. Öyle ki, Erbakan baﬂta olmak
üzere tüm partililer her f›rsatta kaç kere hacca gittiklerinden,
Cuma namaz›n› nerede k›ld›klar›na kadar herﬂeyi politika
malzemesi olarak kullanmaktad›rlar.
MHP; Türkçülü¤ü esas alan halk düﬂman› faﬂist bir partidir. Ümmetçili¤e karﬂ› olmakla birlikte kuruldu¤u günden bu
yana dini en çok kullanan partiler aras›nda yer alm›ﬂt›r. Ve
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as›l olarak bugün ﬂovenizmle dincili¤in eklektik bileﬂimi olan
Türk-‹slam Sentezini savunmaktad›r. “Türk-‹slam Sentezi”
oligarﬂinin MHP’ye 12 Eylül sonras› biçti¤i “yeni” elbisedir.
Amaçlanan ise, halka karﬂ› düzenlenen her sald›r›n›n içerisinde-önünde yer ald›¤› için halk nezdinde teﬂhir ve tecrit
olan MHP’nin tekrar kullan›labilir hale getirilmesidir. Özellikle asker cenazelerinde “Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber”
sloganlar›yla en önde yer alan MHP’liler, bugün de t›pk› geçmiﬂte oldu¤u gibi uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›ndan fuhuﬂa, silah
kaçakç›l›¤›ndan çek-senet mafyac›l›¤›na kadar bir çok pis
iﬂin organizatörüdür. Din, MHP için daha çok maske iﬂlevi
görmektedir.
BBP; Türk-‹slam Sentezi’ni daha radikal tarzda savunmakta, din ö¤esini daha çok öne ç›kararak ümmetçilikle
Türkçülü¤ü birleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Tabii bunda,
MHP’nin teﬂhir olmuﬂlu¤undan kurtulma ve halk›n dini
inançlar›n› daha fazla kullanarak faﬂist kitle taban›n› geniﬂletme hesaplar› vard›r. BBP de MHP gibi halk düﬂman› faﬂist
bir kontra örgütüdür. Yöneticileri geçmiﬂin katilleridir.
ANAP; Bugün MGK’n›n biricik partisi olmuﬂtur. Hat›rlanacakt›r, Refahyol Hükümeti’nin düﬂürülmesinin ard›ndan,
bizzat MGK taraf›ndan hükümete getirilmiﬂ ve MGK’n›n 8
y›ll›k e¤itim ve türban konular›ndaki politikalar›n›n uygulay›c›s› olmuﬂtur. ANAP taban›n›n türban konusundaki düﬂüncelerine ra¤men MGK politikalar›n› oldu¤u gibi hayata
geçirmiﬂtir. Tüm bunlara ra¤men miting alanlar›nda halk›n
dini inançlar›na hitap etmeyi ihmal etmemiﬂtir. Zaman zaman MGK ile “çat›ﬂ›r” duruma düﬂse de bunun nedeni oy
kayg›lar› dolay›s›yla din silah›n› elinden b›rakmak istemeyiﬂidir. Bu amaçla eskiden beri sürdürdü¤ü tarikatlarla iliﬂkilerini korurken bir yandanda alevilerle iliﬂki geliﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
DYP; Halk›n dini inançlar›n› sürekli kullanan, son süreçte ise en fazla istismar eden partilerdendir. Öyle ki, Çiller,
halk›n ‹slami duygular›n› oya çevirebilmek için Y›lmaz’› tür-
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ban ve 8 y›ll›k e¤itim konusundaki uygulamalar› nedeniyle
dinsizlikle suçlayabilmiﬂtir!.. Oysa bilinmektedir ki ANAP
yerine DYP hükümet olsayd› ayn› politikalar› kendisi de itirazs›z uygulayacakt›. Oligarﬂi içi çeliﬂkiler nedeniyle DYP
tam bir ikiyüzlülük örne¤i göstererek benzer politikalar geliﬂtirmiﬂtir. Çiller’in türbanl› afiﬂlerini bast›rabilmiﬂtir.
CHP; düne göre bugün din silah›na daha çok sar›lmaktad›rlar. Öyle ki, CHP’nin politikalar›nda Alevilere yönelik söylemler her geçen gün artmaktad›r. Oysa daha 2 Temmuz
1993’te hükümet orta¤› oldu¤u halde S›vas’ta 33 insan›n
yak›larak katledilmesine seyirci kalan CHP’den baﬂkas› de¤ildir. Bugüne kadar a¤›rl›kl› olarak alevi oylar›n üzerinde siyaset yapmas›na ra¤men alevi halk›n katledilmesinden birinci dereceden sorumlu olan partiler aras›ndad›r. Yine alevi
oylar›n peﬂindedir.
DSP’nin durumu ise CHP’ye göre biraz daha farkl›d›r. Y›llard›r “Karao¤lan”, “Halkç›” nitelemeleriyle halk›m›za umut
olarak sunulan Ecevit’in bugün art›k, faﬂist yüzü aç›¤a ç›km›ﬂ ve teﬂhir olmuﬂtur. Sol muhalif kesimlerin deste¤ini kaybetmeye baﬂlayan Ecevit, ‹slamc›lara özellikle de Alevilere
yönelik söylemlerine a¤›rl›k vermiﬂtir. MGK’n›n Alevileri denetim alt›na alarak düzene yedekleme politikalar›n›n uygulay›c›s› olmuﬂtur. Bir yandan Alevi bezirganlar›yla kolkola
MGK’n›n politikalar›n› hayata geçirirken, di¤er yandan Fethullahç›lar’la oldu¤u gibi ‹slamc›larla yak›nlaﬂmaktad›r.
Hiçbir burjuva partisi islamc›lara karﬂ› oldu¤unu söylememektedir. Karﬂ› olduklar›, “dinin siyasallaﬂmas›” yani iktidara aday olmas›d›r. Yoksa dinin halk› sömürmek için bir araç
olarak kullan›lmas›na hiçbirinin itiraz› yoktur. Bu kullan›mda kendilerine taﬂeronluk yapacak olan elbette islamc›lard›r,
bu nedenle daima islamc›lar› yedeklerinde tutmak istemektedirler. Kimi zaman kitleler karﬂ›s›nda esip gürleseler de el alt›ndan tarikatlarla iliﬂki sürdürmeyide ihmal etmezler. Hemen hepside halk›n dini duygular›n› istismar ederek kullan›rlar.
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41.

Refah Partisi’nden Fazilet Partisi’ne
‹slamc›lar›n Faﬂizmin Politikalar›n›n
Uygulan›ﬂ›nda Rolü Nedir?

Refah Partisi, Milli Nizam Partisi (MNP) olarak ortaya
ç›kt›¤› günden bugüne, devleti karﬂ›s›na alan bir parti olmam›ﬂt›r. Aksine; ‹slami kesimlerin düzen içine çekilmesi
ve denetlenmesi rolünü üstlenmiﬂtir. Bu, düzene karﬂ›
olup, ‹slami bir düzen kurmak isteyen baz› radikal kesimlerin düzene entegre olmalar›nda etkili olmuﬂtur.
Devrimci halk muhalefetinin yükseldi¤i süreçlerde,
devletin bu muhalefeti bast›rmas›nda sivil askeri güç kayna¤› olmuﬂ ve gönüllü olarak aktif rol alm›ﬂlard›r. Gerek
muhalefetteyken, gerekse hükümet içerisinde yerald›klar›
süreçlerde, halka karﬂ› yürütülecek politikalar›n belirlenmesinde, yasal düzenlemelerin yap›lmas›nda ve uygulanmas›nda yeralm›ﬂlard›r. Hükümet olduklar› dönemlerde
düzen ad›na bask› ve terör politikalar›n› belirleyen ve pervas›zca uygulayan olmuﬂlard›r...
Her ne kadar kendilerini düzen d›ﬂ› göstermeye çal›ﬂsalar da, düzen d›ﬂ› de¤il, düzenin en sad›k temsilcilerindendirler. Dolay›s›yla halk düﬂman›d›rlar. Gerek 12 Eylül
öncesinde içerisinde yerald›klar› Milliyetçi Cephe (MC)
hükümetlerinde ve yine l996 y›l›nda kurulan Refahyol
Hükümeti döneminde yapt›klar›, halk düﬂman› yüzlerini
sergilemeye yetmektedir.
Bunlardan birkaç›n› saymak gerekirse;
-Hükümete geldiklerinde ANAYOL’un halklar› teslim
alma amaçl› politikalar›ndan biri olan devrimci tutsaklara
dayat›lan hücre-tecrit politikas›n› sürdürmüﬂlerdir. Bunu
kabul etmeyip bedenlerini ölüme yat›ran 12 Ölüm Orucu
Savaﬂç›s›n›n katledilmesine neden olmuﬂlard›r. (O dönem
Baﬂbakan da, Adalet Bakan› da RP’lidir.) Ayn› dönemde
devrimci tutsaklar› sahiplenen tutsak yak›nlar›na ve hal-
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ka yönelik sald›r›lar›n t›rmand›r›c›s› olmuﬂlard›r. Yaﬂl›,
genç, çocuk, kad›n demeden yap›lan köpekli, panzerli,
coplu sald›r›lar hala belleklerdedir. Bununla da yetinilmemiﬂ, yerlerde sürüklenerek iﬂkenceli sorgulardan geçirilmiﬂlerdir.
-Diyarbak›r Hapishanesi’nde 10 yurtsever tutsa¤›n dövülerek katledilmesinden sorumludurlar.
-Ayn› dönem içerisinde gerçekleﬂtirilen kay›p ve katliamlardan; köylerin yak›l›p y›k›lmas›ndan, boﬂalt›lmas›ndan; binlerce devrimci ve yurtsever, demokrat›n iﬂkencelerden geçirilip tutuklanmas›ndan; binlerce iﬂçi ve memurun iﬂten at›lmas› ve sürgün edilmesinden; ve halka karﬂ› uygulad›klar› tüm politikalardan birinci dereceden sorumludurlar.
-IMF programlar›n› uygulamaya devam etmiﬂlerdir.
-Ortado¤u’da ABD’nin jandarmas› olan ‹srail siyonist
devleti ile alaﬂmalar imzalayarak birlikte Amerika’n›n
bölgedeki vurucu gücü olma rollerinin gere¤ini yapm›ﬂlar,
bu iliﬂkileri geliﬂtirmiﬂlerdir.
-FP, Susurluk’ta aç›¤a ç›kan kontrgerillay› aklama çabas› içine girmiﬂtir. Susurluk’un aç›¤a ç›kar›lmas› için
göstermelik de olsa tek bir ad›m atmam›ﬂ, “fasafiso” diyerek örtbas etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Zira Susurluk’a karﬂ› ç›kamazlard›, çünkü ortaya ç›kan pisliklerin, Susurluk Devleti’nin bir parças› ve orta¤›d›rlar.
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42.

Refah Partisi’nden Fazilet Partisi’ne
“MGK ‹slamc›l›¤›” Nas›l ﬁekillendi?

“Adil düzen”, “zulüm düzeni” sloganlar›yla propaganda yapan Refah Partisi 1995 seçimlerinden yüzde 21 oy
alarak birinci parti olarak ç›kt›. Düzenden memnuniyetsiz
olan, alternatif aray›ﬂ› içindeki halk kitlelerine yönelik bir
sahte umut da Refah Partisi olmuﬂtu. Ancak MGK ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi hükümeti DYP ve ANAP’la kurmay› tercih etti. Bu hükümetin ömrü de k›sa sürdü ve Erbakan büyük bir ikiyüzlülükle hakk›nda yolsuzluk önergeleri verdi¤i Tansu Çiller’le Refahyol hükümetini kurdu.
Muhalefetteyken savundu¤u herﬂeyden bir anda vazgeçti ve tam tersi bir icraatle k›sa sürede teﬂhir oldu.
“Adil düzen” gelmemiﬂti. Susurluk’taki kazayla birlikte çok daha aç›k ortaya serilen Susurluk düzeni yaﬂat›lmaktayd›. Erbakan ne kadar “Susurluk fasa fiso’dur” diyerek düzeni aklay›p MGK ve tekelci burjuvaziye yaranmak istese de olmad›. Susurluk’un faturas› Refah Partisi’ne ödetilerek bu süreçten s›yr›lma politikalar› hayata
geçirilmeye baﬂland›. MGK’n›n ve tekelci burjuvazinin
öncülü¤ünde Refahyol’u düﬂürme operasyonu baﬂlat›ld›.
Yarat›lan ﬂeriat-laiklik tart›ﬂmalar›yla halk›n tepkisi farkl›
kanallara ak›t›lacak ve MGK laiklik ve demokrasinin koruyucusu olarak gösterilecekti. Baﬂar› sa¤land› da.
28 ﬁubat’taki MGK kararlar›yla MGK’n›n icazeti ve denetimi d›ﬂ›ndaki tüm güçler disipline edilmeye baﬂland›.
Refah Partisi kapat›ld› yerine Fazilet Partisi kuruldu. Tabandaki tüm direniﬂe ra¤men suskun olmalar› telkin ediliyordu. MGK’n›n yönlediricili¤i kabul ediliyor, ad›m ad›m
MGK standartlar›ndaki bir parti tabana kabullendirilmeye
çal›ﬂ›l›yordu. Refah Partisi’nden devral›nan gelenekle Fazilet Partisi tak›yye ad›na MGK’ya kendini be¤endirmek
için ﬂekilden ﬂekile girmeye baﬂlad›.
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Önce milliyetçi-muhafazakar olarak bilinen Türk-‹slam
sentezini savunan kadrolara kap›lar›n› açt›. Yemek davetlerindeki içilen içkilerle ne kadar hoﬂgörülü olduklar›n›n
mesajlar› veriliyordu. Her f›rsatta orduyla bir sorunlar›n›n
olmad›¤› vurgulan›yordu. Yenilenme, de¤iﬂme ve ça¤daﬂlaﬂma tart›ﬂmalar› baﬂlat›ld›. Amaç MGK’ya uyumlanmay› alttan alta tabana da yaymakt›. 1998 Eylül’ündeki K›z›lcahamam kamp› Fazilet Partisi’nin yeni çizgisini netleﬂtirdi. “Gerçekleﬂme imkan› bulunmayan hayali söylemlerden uzaklaﬂ›lmal›” deniyordu. Bundan sonra ise
MGK ya¤c›l›¤› ve uﬂakl›¤›n›n her geçen gün geliﬂmesi oldu. Bir yandan meydanlarda “zulüm” denilerek MGK uygulamalar›na yönelik protestolar yap›l›yordu ancak FP
gözlerini kap›yor MGK’ya teslim oluyordu. Sömürü pastas›ndan daha çok pay kapma karﬂ›l›¤›nda emperyalizmin
tüm politikalar›na evet diyerek devam ettirilen “MGK ‹slamc›l›¤›”d›r. Bugün MGK’ya ara ara karﬂ› ç›kan sözler de
sarfedilmektedir. Ancak bunlar ba¤›ms›z bir politika yürütülüyor görüntüsünden öteye geçmeyen ﬂov niteli¤indedir. Ertesi gün MGK talimatlar› harfiyen yerine getirilmektedir. MGK ‹slamc› kesimleri ehlileﬂtirirken, ‹slamc›lar›
kendi denetiminde düzen içinde tutman›n hesaplar›n›
yapt›. Bunda baﬂar›l› da oldular. Ekonomik ve siyasi bir
güç olan ‹slamc›lar› tasfiyede baﬂlat›lan mücadeleyle, laiklik-ﬂeriat, tart›ﬂmalar›yla, faﬂist yüzünü, Susurluk devletinin pisliklerini örtmeyi, yükselen halk muhalefetini
engellemeyi ve devlet d›ﬂ›nda, bir tehlike, bir hedef göstermeyi amaçlam›ﬂt›r. MGK ‹slamc›l›¤› bu sürecin sonucu
olarak ortaya ç›kt›. MGK’n›n istedi¤i kadar inanç, istedi¤i
kadar ‹slamc›l›k FP’nin de politikas› oldu.
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43.

Tak›yyecilik Nedir? Ne Ad›na Yap›lmaktad›r?

Tak›yye, sözcük anlam›nda gizlemek demektir. As›l olarak
Kur’an’da geçen Nahl suresinin 106. ayetine dayanmaktad›r.
‹slam bilgini Taberi, tefsir’inde bu ayeti ﬂöyle yorumlam›ﬂt›r:
“Bir kimse zorlan›rsa ve düﬂmanlar›ndan kurtulmak için, kalbi
muhalefet etti¤i halde, diliyle küfür ederse ona ceza gerekmez,
çünkü Allah kullar›n› yüreklerindeki inanca göre yarg›lar.” Bu
ayetin, Ammar bin Yasir olay› nedeniyle indi¤i(!) iddia edilmektedir. Kaynaklarda ifade edildi¤ine göre, Ammar bin Yasir
putlara tapmaya zorlanm›ﬂ, ama büyük bir vicdan azab› duymuﬂ ve bu ayetle affedilmiﬂtir(!) Bu yaklaﬂ›m ülkemizdeki islamc›lar›n sahtekarl›klar›n› örtmek için kulland›klar› bir maskeye dönüﬂmüﬂtür.
Ülkemizde düzenden beslenen ve bugüne kadar devletin
kanatlar› alt›nda büyüyüp geliﬂen ‹slamc›lar s›k s›k tak›yye
yapmaktad›rlar. Özellikle düzenle çeliﬂkiye düﬂtükleri noktalarda devleti karﬂ›lar›na almamak için sürekli tak›yyeye baﬂvurmuﬂlard›r. Öyle ki, art›k söyledikleri ve savunduklar›yla pratikleri aras›nda derin uçurumlar oluﬂmuﬂtur. RP, tutars›zl›klar›, inkarc›l›¤›, yalanc›l›¤› nedeniyle tak›yyecili¤e en somut örnektir.
‹slamc›lar›n tak›yye yaparken s›¤›nd›klar› bir baﬂka gerekçe de,
büyük gayelere ulaﬂmak için “Allah yolunda” herﬂeyin mübah
say›laca¤› anlay›ﬂ›d›r. Böylece RP’nin ahlaks›zl›¤›, yalanc›l›¤›
da, gece gündüz cihat ça¤r›lar› yap›p polise taﬂ atmaya çekinen
‹slami örgütlerin tutars›zl›¤› da müslüman halk›n gözünde
meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r. Çünkü böylesi bir tak›yye anlay›ﬂ›yla,
her türlü pisli¤i-ahlaks›zl›¤› “gayeye ulaﬂmak” ad›na yapmak
meﬂrudur. T›pk› RP gibi tarikatlar ve di¤er ‹slamc› örgütler de
devletin zoru karﬂ›s›nda tak›yyeye s›¤›nm›ﬂlard›r. Sömürüye ve
zulme karﬂ› olduklar› propagandas›yla halk› örgütlemeye çal›ﬂan ‹slamc›lar›n gerçekte emekçi halk›n düzen karﬂ›s›nda elini
kolunu ba¤lamaktan baﬂka bir iﬂlevleri olmam›ﬂt›r.
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44.

‹slamc›lar›n Ahlak Anlay›ﬂ› Nas›ld›r?

Düﬂkünlük ve çürümedir.
Bu çürümenin bilinen örnekleri, Adnan Oktar, Müslüm
Gündüz, Ali Kalkanc›’d›r. Ama bunlar istisna de¤ildir.
Ahlak› genellikle kad›n-erkek iliﬂkileriyle s›n›rlayan ‹slamc›lar aras›nda bu konuda oldukça olumsuz örneklerle
öne ç›kmaktad›rlar. Özellikle ‹slamc›lar aras›nda yayg›n
olarak kullan›ld›¤› ifade edilen “günlük evlilikler”e olanak
tan›yan “muta nikah›”, ‹slamc›lar›n geldi¤i noktay› da
göstermektedir. Ancak, ahlak sadece kad›n-erkek iliﬂkileriyle s›n›rland›r›lamaz.
Ahlak en genel tan›m›yla uyulmas› gereken iyi nitelikleri ve güzel huylar› kapsamaktad›r. Bu tan›m›n ›ﬂ›¤›nda
islamc›lar› de¤erlendirecek olursak ortaya ç›kan tablo ahlaks›zl›kt›r.
Örne¤in yalan söylemek ahlaki midir?
De¤ildir elbette. Ama islamc›lar yalan söylemeyi adeta
davran›ﬂ biçimi haline getirmiﬂlerdir. Örne¤in bugün islamc› olduklar›n› söyleyenlerin gazete ve dergilerini açt›¤›n›zda özellikle devrimcilerle ilgili bir çok yalan ve demogojiyle karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Bunlar› yazanlar ço¤u kez yazd›klar›n›n do¤ru olmad›¤›n› da bilirler ama yinede yazmadan duramazlar. Bu ne kadar ahlaki bir davran›ﬂt›r. Yine
gerçek niyetlerini gizlemek için ço¤u kez yalana baﬂvururlar. Bunun aç›klamas› olarak kendi içlerinde takiyye
öne ç›kar›l›r. Bizzat kendi “din kardeﬂlerine” hiç olmayacak olan “adil düzen” gibi yalanlar› söylemek ve oy avc›l›¤› yapmak ahlaki midir? Adil düzen kocaman bir yalan
de¤il midir?
Komﬂusu açken tok yatmak, dahas› s›rf kendi kasalar›n› doldurmak zaten yoksul olan “din kardeﬂlerini” doland›rmak, tefecilik, faizcilik, vurgunculuk ahlaki midir?
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Emek sömürüsü, çal›ﬂan›n hakk›n› vermemek, sömürüyü
meﬂru görmek ahlaki midir? Bunlar›n hiçbirisi ahlaki bir
davran›ﬂ biçimi olamaz. Ama ‹slamc›lar için bunun ad› ticarettir.
“Din kardeﬂi” görülen bir halk›n üzerine hemde büyük
ﬂeytan görülen Amerikan emperyalizmi taraf›ndan tonlarca bomba ya¤d›r›l›rken bunu içine sindirmek ahlaki midir? De¤ildir, ama islamc›lar y›llard›r Irak’›n bombalanmas›n› sadece izlemiﬂlerdir.
Masum insanlar› katletmek, iﬂkence yapmak, yakmak
ahlaki midir? Bunun ad› katilliktir. Ama islamc›lar y›llard›r “din ad›na” içinde yaﬂad›klar› halka zulmetmeyi meﬂru görmekte ve bu sald›r›lar içinde yer almaktad›rlar.
Kanl› Pazarlar, Maraﬂ, S›vas katilamlar› ve en son Hizbullah vahﬂeti bu anlay›ﬂ›n ürünüdür.
‹nsanlar›n samimi duygular›n› kendi ç›karlar›, için istismar etmek, kullanmak ne derece ahlakidir? Hiç bir ﬂekilde ahlaki de¤ildir elbette. Ama y›llard›r islamc›lar samimi müslümanlar›n duygular›n›, inançlar›n› kendi ç›karlar›
için kullanmaktad›rlar.
Kendi ç›karlar› için insanlar› koyu bir cehalete mahkum etmek, bilim düﬂman› yapmak, k›z çocuklar›n›n gelece¤ini do¤ar do¤maz karartmak ahlaki midir?
Hiç birisi ahlaki de¤ildir...
Ancak islamc›lar için ahlak kad›n-erkek iliﬂkileri darl›¤›nda ele al›nd›¤›ndan tüm bunlar meﬂru görülebilmektedir. Kald› ki kad›n-erkek iliﬂkilerinde de durumlar› ortadad›r.
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45.

‹slamc›lar›n Türban Muhalefeti Bir
Özgürlük Mücadelesi Midir?

De¤ildir.
‹slam›n ﬂartlar›ndan birini kabul edip di¤erlerini etmeyince nas›l müslüman olunam›yorsa, haklar ve özgürlükler mücadeleside bir bütün olarak ele al›nmazsa ele al›nan
bölümü tek baﬂ›na “özgürlük mücadalesi” anlam›na gelmez.
‹slamc›lar›n “türban muhalefeti” böyledir.
Bilindi¤i gibi islamc›lara göre kad›n›n bir bütün olarak
erkeklerin ilgisini çekmemesi için örtünmesi gerekmektedir. Buna saçlar›da dahildir, dolay›s›yla saçlar› da kapat›lmal›d›r. Eﬂi ve çok yak›n akrabalar› d›ﬂ›nda hiç kimseye
de gösterilmemelidir. Aksi günaht›r ve cehennemdeki cezas› kad›n›n yak›lmas›d›r. Baﬂ› aç›k gezen kad›n müslüman de¤ildir...vb...vb...
Baﬂörtüsü as›l olarak bir Türkmen gelene¤idir. Ancak
bugün için annelerimizin baﬂörtüsünde ‹slam›n da etkisi
oldu¤unu söyleyebiliriz. Ama belirleyici de¤ildir. Halk›m›z
t›pk› di¤er giyim-kuﬂamda oldu¤u gibi baﬂörtüsünde de
günlük yaﬂam›n ve pratik faaliyetin de etkisiyle, de¤iﬂik
biçimlerde kullanmaktad›r. Ancak bu kullan›m hiçbir zaman ‹slamc›larda oldu¤u gibi siyasi bir malzeme ﬂeklinde
olmam›ﬂt›r. Bugün baﬂörtüsü gelenek ve al›ﬂkanl›k haline
gelmiﬂ ve günlük yaﬂam›n do¤al bir parças› olmuﬂtur.
Görüldü¤ü gibi annelerimizin baﬂörtüsü ile, bugün ideolojik simge haline gelen türban aras›ndaki benzerlik sadece biçimseldir. Özü ise taban tabana z›tt›r. ‹slamc›lar›n
l989’dan bu yana gündemlerinde olan “türban muhalefe ti” , bugün, saçlar›n ‹slami geleneklere göre kapat›l›p-kapat›lmamas›n›n ötesinde bir iﬂlev yüklenmiﬂtir. Bu da,
düzenin ‹slamc›lar› denetimine almak istemesiyle, ‹slamc›lar›n düzenden daha fazla pay istemesi noktas›nda dü-
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¤ümlenen ekonomik-siyasal çat›ﬂman›n pratikteki görünümüdür.
Oligarﬂinin birinci dereceden sorumlular› bunu, “Sorun
örtünme sorunu olmaktan ç›km›ﬂt›r” diyerek ifade etmektedir. Yani sorun sadece genç k›zlar›n okullara girerken
baﬂlar›n› örtmesi olsa mesele olmayacakt›r. Bu halledilebilir bir meseledir. Kald› ki son y›llara kadar bu boyutta
bir mesele de olmam›ﬂt›r. Ancak sorun tek baﬂ›na bu de¤ildir. Türban bu çat›ﬂmada simge haline getirilmiﬂ,
inançlar› gere¤i baﬂ›n› örten genç k›zlar da bu çat›ﬂman›n
kurban› yap›lm›ﬂt›r.
‹slamc›lar bir yandan düzenin krizini atlatmas›n› sa¤lamak için her türlü çabay› harcarken ve sald›r›lar karﬂ›s›nda geri ad›m atarken neden baﬂörtüsünde direniyor?
Sorunun cevab› çok aç›kt›r: ‹slamc›lar kendilerince halk›n
dini inançlar›ndan biri olan örtünmeyi -türban›- en hassas araç olarak de¤erlendirmiﬂler ve kendilerine siyasi
malzeme yapm›ﬂlard›r ve halen de yapmaktad›rlar. ‹ﬂte
bu nedenlerle “türban muhalefeti,” bir özgürlük mücadelesi kimli¤i kazanmaktan uzakt›r. ‹slamc›lar için örgütlenmede araç olarak kulland›klar› bir propaganda malzemesidir. Oligarﬂi aç›s›ndan ise, baﬂta ö¤renci gençlik ve kamu emekçileri olmak üzere, emekçilere yönelik sald›r›s›na
gerekçe yapt›¤› bir malzeme...
Asl›nda her iki taraf da halk›n samimi duygular›n› kullanmaktad›rlar. Elbette insanlar›n inançlar›n›n gere¤ini
yapmas› do¤ald›r. Bu anlamda genç k›zlar›n okullar›na
giderken, çal›ﬂ›rken türban takmas›na kar›ﬂ›lmamal›d›r.
Bu inanç özgürlü¤ünün bir gere¤idir. Ancak sorun bu olmaktan ç›km›ﬂt›r. Ekonomik ve siyasal olarak güçlenmek
ve bu gücünü korumak isteyen islamc› kesimler bu sorun
çerçevesinde kitle tabanlar›n› ajite etmektedirler. Yoksa
onlar›n müslaman kad›nlar›n bu sorunu ile ilgilendikleri,
inanç özgürlü¤ü ile bir ilgileri yoktur. Kald› ki, bu sorun
çerçevesinde harekete geçirdikleri kitleleri yeri gelince
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kendi haline terk edebilmiﬂler, mücadelenin radikalleﬂmesini de engellemiﬂlerdir.
Kuﬂkusuz türban konusu, inanç özgürlü içinde de¤erlendirilmelidir. Ama inanç özgürlü¤ü veya daha genel
olarak haklar ve özgürlükler tek baﬂ›na türban ile s›n›rland›r›lamaz. S›n›rland›¤›nda inanç özgürlü¤ü savunulmuyor, en hafif deyimi ile sahtekarl›k yap›l›yor demektir.
Birinin okula inanc› gere¤i türbanla girmesi kadar kürt bir
ö¤rencininde ana diliyle e¤itim yapmas›, ya da genel olarak tüm ö¤rencilerin demokratik bir e¤itim almas› da hakt›r. Bunlardan sadece türban için harekete geçip, di¤erlerini boﬂ b›rakmak samimiyetsiz bir durumdur. ‹slamc›lar›n yapt›klar› da iﬂte budur.
Tüm bu sorunlar demokrasi, bir di¤er ifade ile haklar
ve özgürlüklerin bask› alt›nda olmas› sorunudur. O halde
mücadele de; sadece türban için de¤il, tüm hak ve özgürlükler için yürütülmelidir. Ama düzene karﬂ› olmayan islamc›lar bunu asla yapamazlar ve yapamam›ﬂlard›r da...
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46.

Devrimciler Dine Nas›l Bakarlar?
‹slamc›lar› Nas›l De¤erlendirirler?

Devrimcilerin olaylar› ve olgular› de¤erlendirme, niteliklerini belirlemelerindeki temel k›stas, halk›n hak ve özgürlüklerine, mücadelesine olumlu ya da olumsuz yöndeki etkileridir. Toplumsal geliﬂmelere etkide bulunan dinlere de, ‹slami örgüt ve kiﬂilerin de de¤erlendirmesinde de
temel k›stas budur. Din tarihi toplumsal bir gerçektir. Ç›kt›klar› ça¤da ve toplumlarda ilerici özellikler gösterirler.
Etkide bulundugu toplumlar›n sosyal yaﬂam›n› kendine
has düzenlemeleriyle etkilemiﬂlerdir. Ancak zaman içinde
egemenlerin elinde halk› denetim alt›nda tutman›n arac›
haline getirilmiﬂlerdir. Egemenler dini, tanr› ile kullar›
aras›ndaki bir inanç iliﬂkisi olarak b›rakmay›p, kendi egemenliklerinin en güçlü payandas› haline getirirler. “Din
ad›na” diyerek sömürü ve zulümlerini, ya¤ma ve talanlar›n› kitlelere kabullendirmeye çal›ﬂ›rlar.
‹ﬂte devrimcilerin karﬂ› ç›kt›¤› budur. Yoksa devrimciler toplumsal ve tarihi bir gerçek olan insanlar›n dini
inançlar›na karﬂ› ç›kmaz, soyut bir ateizm propagandas›
yapmazlar. Dahas› samimi tarzda inanç taﬂ›yan dindar
insanlara gerici gözüyle de bakmazlar. Kald› ki geçmiﬂten
bugüne dindar insanlar›n sömürüye, zulme, vatanlar›n›n
iﬂgallerine karﬂ› mücadele ettikleri bilinen bir gerçektir.
Kurtuluﬂ savaﬂ› içindeki Sütçü ‹mamlar, Latin Amerika’daki devrimci rahipler bunlar›n örneklerindendir.
Ancak siyasallaﬂt›r›lan ve ideolojik olarak s›n›fsall›¤›
ve ulusall›¤› yok sayan, zulme karﬂ› mücadeleyi reddeden
bunun yerine kadercili¤i ve ümmetçili¤i koyan dincili¤e
karﬂ›d›rlar. Çünkü bu samimi tarzda bir dindarl›k de¤ildir.
Aksine “din ad›na” halk düﬂmanlar›n›n düzeninin sürmesine hizmet etmedir. Emekçilerin s›n›fsal ve ulusal kurtuluﬂ mücadeleleri içerisinde yeralma bilincinin geliﬂmesi-
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nin önünde ideolojik olarak engel olmakt›r. Ve yine
emekçileri din, mezhep baﬂta olmak üzere de¤iﬂik ayr›mlara tabi tutarak ortak mücadelelerinin önünde de engel
teﬂkil etmektir. Tüm bu özellikleriyle dinciler, halklar›n
kurtuluﬂ savaﬂ›na zarar vermekte, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sömürü sistemlerinin ömrünü uzatmaktad›rlar.
Kuﬂkusuz ça¤›m›z›n ilericilik gericilik k›stas›, emperyalizm karﬂ›s›ndaki tav›r al›ﬂta ifadesini bulmaktad›r. Bu nedenle dini temelde de olsa emperyalizme ve uﬂaklar›na
karﬂ› mücadele veriliyorsa, emperyalist politikalar›n
önünde engel teﬂkil ediliyorsa, zarar veriliyorsa bu tür kiﬂi, örgüt ve ülkeler ilerici bir karakter gösterirler. Bu iki
durum çeliﬂki gibi görünse de anlaﬂ›lmaz de¤ildir. Baﬂ çeliﬂki emperyalizmle halklar aras›ndaki çeliﬂkidir. Bu nedenle emperyalizmi zay›flatan bir hareket din temelinde
bile olsa desteklenebilir. Emperyalizme karﬂ› bir araya gelinebilir, birlikler oluﬂturulabilir. Devrimcilerin islamc›lar›
de¤erlendirmesi de bu ﬂekildedir. Yani emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› anti-emperyalist temelde mücadele
veriyorlarsa desteklerler, mücadele içinde birlikte olabilirler.
Ancak ülkemizdeki islamc›lar›n böyle bir tav›r al›ﬂ› olmad›¤› için pratikte bu sözkonusu de¤ildir. Dahas› ülkemizdeki islamc›lar tarihleri boyunca devrimcilere sald›rm›ﬂ, devletin beﬂinci kolu gibi çal›ﬂm›ﬂlard›r. Katliamlara,
sald›r›lara ortak olmuﬂlar, bu tav›rlar›yla da halk saflar›na zarar vermiﬂlerdir.

112

47.

‹slamc›lar›n Devrimcilere Ve Devrimci
Mücadeleye Karﬂ› Tav›rlar› Nas›ld›r? Halk›n
Ba¤›ms›zl›k Ve Demokrasi Mücadelesinin
Neresindeler?

Karﬂ›s›ndalar... Zira islamc›lar tarihleri boyunca devrimcilere
karﬂ› olmuﬂlard›r. “Komünizme karﬂ› olmak” ad›na, her dönem
devletin yede¤inde, faﬂizmin savunucusu oldular. “Ak›nc›lar”dan Hizbullah’a kadar hepsi bu çizgidedir. ‹BDA-C gibileri de
S›vas katliam› gibi halka karﬂ› bir katliam› savunarak o çizgiden
ayr› durmad›¤›n› göstermiﬂtir. Her dönem devrimcilere karﬂ›
devlet taraf›ndan kullan›lm›ﬂlar, devrimcilere karﬂ› yap›lan her
türlü sald›r›ya, katliama onay vermiﬂlerdir. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi kelimelerini sadece propaganda malzemesi olarak kullanm›ﬂlard›r. Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi savunmak için herﬂeyden önce emperyalizme ve faﬂizme tav›r almak, mücadele
etmek gerekir. Oysa ‹slamc›lar emperyalizmin icazetinde onlarla uzlaﬂma içinde varl›klar›n› sürdürme mücadelesi vermektedirler. Bugüne kadar bunun tersi bir eylemlilikleri olmad›¤› gibi halk›n mücadelesinde engelleyici güçlerden biri olmuﬂlard›r.
Örne¤in ﬁubat 1969’da ABD’nin 6.Filosu ‹stanbul’a geldi¤inde faﬂistlerle birlikte 6.Filoyu protesto eden halk›n üstüne sald›rarak “Kanl› Pazar”›n yarat›c›lar› aras›nda olmuﬂlard›r. Yine
Maraﬂ, S›vas katliam› buna örnektir. En son yaﬂanan Hizbullah
vahﬂeti de ‹slamc›lar›n bu yaklaﬂ›m›n›n bir sonucudur.
Devlet, devrimcilere karﬂ› ‹slamc›lar› her süreçte kullanm›ﬂt›r.
‹slamc›lar ise devletin icazetinin al›nmas› karﬂ›l›¤›nda devrimcilere sald›rm›ﬂt›r. Bugüne kadar da ‹slami çevrelerden birçok kesim bu politikan›n aleti olmuﬂtur. Kimisi silahl› olarak ç›km›ﬂt›r
devrimcilerin karﬂ›s›na, kimisi de gazetelerinde küfürler ederek.
Sonuç olarak devlet taraf›ndan kullan›lm›ﬂlard›r. Ve kullan›lmaya aç›kt›rlar. Bu özellikleri ile hesaplaﬂmadan, emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› pratikte samimi olarak mücadele içine girmeden
halka ve devrimcilere güven vermeleri de mümkün de¤ildir.
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48.

Haklar ve Özgürlükler Mücadelesinde Hangi
Zeminde Birlikler Oluﬂturulabilir?

Anti-emperyalist, anti-faﬂist temelde...
Bir di¤er ifade ile bugünün dünyas›nda as›l gerici merkezin emperyalizm olmas›; ‹slamc› kesimlerin de emperyalizm ve iﬂbirlikçileriyle çeliﬂkiler yaﬂamas› ortak taleplerle biraraya gelmeyi mümkün k›lmaktad›r.
Örne¤in devrimciler 28 ﬁubat sonras› k›l›k k›yafet genelgesi ad› alt›ndaki sald›r›y› da bu bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirdi. Sald›r› türban yasa¤› ad› alt›nda ‹slami kesimleri
hedefliyor gibi görünüyordu. Ancak sald›r› tüm kesimlere
tüm ö¤renci kitlesineydi. Amaç gençli¤i bask› ve yasaklarla robotlaﬂt›rmak, tektipleﬂtirmekti. MGK ﬂeriata karﬂ›
mücadele ad› alt›nda halk güçlerine sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›rmak güç, toplamak istiyordu. Dolay›s›yla bu sald›r›lara
karﬂ› ç›kmak gerekiyordu ve devrimciler o dönem bu sald›r›lar›n karﬂ›s›nda oldular. Türbanl› ö¤rencilerin direniﬂine destek verdiler.
Ancak devlet ve islamc›lar bu destekten rahats›z oldular. Çünkü devrimciler gerçek anlamda hak ve özgürlük
mücadalesi veriyorlard›. Bu durum türbanl› ögrencilerde
sempati yarat›yordu. Devlet böyle bir bütünleﬂmeyi kendisi için tehlikeli bulurken, islamc›lar ise kitle tabanlar›n›
yitirecekleri korkusu ile hareket ettiler. Çünkü onlar›n
derdi gerçek anlamda bir hak ve özgürlük talebi, mücadelesi de¤ildi.
Oysa devrimciler aç›s›ndan bu biraraya gelmenin temel ölçütüdür. Bir di¤er ifade ile emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› olan tüm kesimlerle devrimciler haklar ve özgürlükler mücadelesinde birlikte davranabilirler. Bunun
önünde devrimciler aç›s›ndan bir engel yoktur. Engel islamc›lar›n düzeniçi oluﬂu ve böyle olduklar› için de bir
türlü devletin denetimi, icazeti d›ﬂ›na ç›kamay›ﬂlar›d›r.
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Çünkü böyle bir tercihleri yoktur. Bu durum biraraya geliﬂin zeminini de ortadan kald›rmaktad›r.
Devrimcilerin görevi MGK’n›n tasfiye, sald›r› program›n› boﬂa ç›kartmak, direnebilecek bütün güçleri birleﬂtirerek halk muhalefetini büyütmektir. Bu çerçevede islamc› kesimleri de devletin zulmüne karﬂ› harekete geçirmek,
hak ve özgürlükler için mücadele bilinci kazand›rmak, direniﬂi türban vb. sorunundan ç›kararak zulmedenin devlet oldu¤u gerçe¤ini göstermek devrimcilerin görevleri
aras›ndad›r.
Yak›n geçmiﬂ içindeki islamc›larla gençlik alan›nda k›l›k k›yafet genelgesine karﬂ› devrimcilerin birlikte davranmas›n›n
nedeni de bu bak›ﬂ aç›s›d›r. Birlikte davran›lan süre içinde direniﬂin taleplerinin türbandan ç›karak YÖK’ü ve YÖK’ün
tüm uygulamalar›n›, devletin, devrimcilere, demokratlara,
halk›n her kesimine yönelik zulmünü kapsamas› için ‹slamc›lar ikna edilmeye çal›ﬂ›ld›. “Zulüm faﬂizmdir” denildi. Ama ‹slamc›lar hak ve özgürlükler mücadelesinde,
hatta türban yasa¤› konusunda bile samimi de¤illerdi. Tak›yyeci geleneklerini sürdürmek devleti karﬂ›lar›na almadan, bedel ödemeden “mücadele” etmeye çal›ﬂ›yor, kendi
d›ﬂlar›ndaki güçleri kullanma mant›¤› taﬂ›yorlard›.
Birlik ve mücadele konusundaki samimiyetsizlikleri
çok geçmeden anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu durumu de¤erlendiren
devrimciler eylem birli¤inden çekildiler. Yaﬂanan deneyim
‹slamc›lar›n direnme ve mücadele etme, devleti karﬂ›lar›na alma dinamiklerinin olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Bundan sonraki süreçte devrimciler bu gerçe¤i bilerek
hareket edecekler, ama yine de emperyalizmin ve oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda halk›n direniﬂ cephesinde ‹slamc›lar›n da yeralmas›na çal›ﬂacaklard›r.
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49.

Devrimciler “‹nançs›z” m›d›r?

Devrimcilerin inançlar› vard›r. Halklar›n kardeﬂli¤ine,
özgürlü¤üne, ba¤›ms›zl›¤›na, sömürü ve zulmün yokedilece¤i, insanlar›n yoksulluk, açl›k, bask› cenderisinden
kurtulaca¤› bir dünyaya kavuﬂmak için mücadele edilmesi gerekti¤ine ve sömürüsüz bir düzene inan›rlar.
Bu mücadele bugüne kadar görüldü¤ü gibi en a¤›r bedelleri göze alarak yürütüldü. Yeri geldi¤inde en a¤›r iﬂkencelerle karﬂ›laﬂ›rlar, gözalt›nda kaybedilirler, katledilirler, tutsak düﬂerler, yeri geldimi ölüm oruçlar›nda ﬂehit
düﬂerler. Tüm bunlara karﬂ› direniﬂlerini inançlar›ndan al d›klar› güçle sa¤larlar. En vahﬂi sald›r›larla karﬂ›laﬂmalar›na ra¤men bir ad›m bile geri atmazlar, boyun e¤mezler,
düﬂüncelerinden vazgeçmezler. Bu inançlar›n›n sa¤laml›¤›n› ve gücünü göstermektedir. Devrimciler mücadelelerinin hakl›l›¤›na, amaçlar›n›n do¤ruluk ve yüceli¤ine, vatan ve halklar›na duyduklar› sevgiye, halk›n bir gün mutlaka sömürü ve zulmü yenerek kendi iktidar›n› kuraca¤›na inan›rlar. Ve bundan asla vazgeçmezler.
Ancak “devrimciler inançs›zd›rlar”,”devrimciler hiçbir
ﬂeye inanmazlar” sözleri yaln›zca boﬂ bir karalamadan
ibarettir. Ve bilinçli olarak sürekli kullan›lmaktad›r. Devrimciler, çok daha güçlü inançlara sahiptir. Halka inan›rlar, sosyalizme inan›rlar, s›n›fs›z, sömürüsüz bir dünyaya
inan›rlar. Kan ve can bedeli yaratt›klar› de¤erlerine, ﬂehitlerine, vatanlar›na ve davalar›na ba¤l›d›rlar. Onlar, Ölüm
Oruçlar›nda hergün hücre hücre ölmeyi, teslim olmay›p
son mermisine dek çat›ﬂarak ﬂehit düﬂmeyi, yaﬂam›n sürdü¤ü her alanda düﬂmanla ölümüne dövüﬂmeyi inançlar›ndan ald›klar› güçle baﬂar›rlar. Eﬂitli¤in, paylaﬂman›n,
dayan›ﬂman›n, halk ve insan sevgisinin gerçek savunucular› devrimcilerdir. Çünkü onlar, kendilerine zenginleﬂ-
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menin yolunu açacak bir iktidar u¤runa dövüﬂmezler. Kiﬂisel menfaat düﬂünceleri yoktur.
Onlar yoksullu¤u ortadan kald›racak, sömürüsüz bir
dünya için savaﬂ›rlar. Çünkü kötülük ﬂeytandan de¤il, insanlar› bencilli¤e iten bu düzenden gelmektedir. Ve bu
düzeni ortadan kald›r›p halk›n iktidar›n› kurmad›kça da
yokedilemeyecektir.. Eﬂitlik, yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma
ancak sömürünün ve zulmün olmad›¤› bir dünyada, bütün dünya nimetlerinin emekçiler taraf›ndan kardeﬂçe
paylaﬂ›ld›¤› bir dünyada sa¤lanabilir.
Devrimciler bu erdemlerin gerçek savunucular› olduklar› içindir ki, hiçbir karﬂ›l›k beklemeden, halk› u¤runa,
inançlar› u¤runa ölüm de dahil her tür bedeli severek gö¤üslerler. ‹slamc›lar gibi tak›yye yapmaz, ilkelerinden asla ödün vermez ve bu kokuﬂmuﬂ düzenle hiçbir koﬂulda
uzlaﬂmazlar. Devrimciler, ‹slamc›lar gibi inançlar›n› inkar
etmezler. Çünkü, tüm pratikleri, “ne söylediysek yapt›k,
ne yapt›ysak savunduk” ifadesinde özetlendi¤i gibi tutarl› ve nettir.
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50.

Halk ‹ktidar›nda Din Ve ‹nanç Özgürlü¤ü
Nas›l Ele Al›nacakt›r?

Devrimciler halk›n din ve inanç özgürlü¤ü önündeki
tüm engellerin kald›rmas›n› hedeflemektedirler. Hiç kimsenin, dini kendi ç›karlar› için kullanmas›na izin verilmeyecektir. Ayn› zamanda halk›n hiçbir etki alt›nda kalmadan özgür bir ﬂekilde ibadetlerini yerine getirmesine de
sayg› gösterip, güvence alt›na al›rlar. Devrimcilerin din ve
inanç özgürlü¤ü konusundaki tav›rlar›, Halk Anayasas›
Tasla¤›nda ﬂöyle belirtilmiﬂtir;
“Madde 29- ‹nanç özgürlü¤ü:
a-) Dini inanç, kiﬂileri ilgilendiren özel bir konudur.
Herkes istedi¤i dini inanca sahip olabildi¤i gibi, inanmama özgürlü¤üne de sahiptir.
b-) ‹nanç özgürlü¤ünün güvencesi olarak ibadet
yerleri korunur. Dini inançlar› gere¤i ibadet yapmak
isteyenlere yard›mc› olmak için gerekli say›da din görevlisinin sosyal güvencesi sa¤lan›r.
c-) Hiç kimse dini inançlar› ya da inançs›zl›¤› nedeniyle bask› alt›na al›namaz, k›nanamaz.
d-) Dini esaslara dayal›, gerici, sömürüyü esas alan
bir devlet kurmak için halk›n dini duygular›n›n istismar edilip araç olarak kullan›lmas›na izin verilmez.
NEDEN? : Çünkü, inançlar, halk›n yüzyIllard›r yaﬂatt›¤› kültürün bir parças›d›r. ‹nsan›n düﬂünce ve
inançlar›yla insan oldu¤u gerçe¤inden hareketle, halk›n ç›karlar›n› zedelemedi¤i, belli bir emperyalist, ya
da gerici ülkeye, sömürücü s›n›flara hizmet etmedi¤i,
maddi ve manevi bir sömürü, istismar arac›na dönüﬂtürülmedi¤i sürece herkesin inançlar›n› yaﬂamas›, kiﬂinin temel hak ve özgürlükleri kapsam›nda ele al›nmak
zorundad›r.
Demokratik Halk Cumhuriyeti , bu anlay›ﬂ temelinde,
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egemen s›n›flar taraf›ndan ony›llard›r suni olarak sorun haline getirilen türban gibi sorunlar›, özgürlükler
temelinde çözecek, kimsenin bu anlamdaki inanç ve
yaﬂam biçimine kar›ﬂ›lmayacak; öte yandan da dini
inanc›n siyasi ve ekonomik istismar konusu yap›lmas›na, gerici, faﬂist bir sömürü ve zulüm düzeni için araç
olarak kullan›lmas›na izin vermeyecektir.” (Halk Anayasas› Tasla¤›. Sayfa:29. Haklar ve Özgürlükler Platformu)
Devrimci Halk ‹ktidar›, Anadolu’da yaﬂayan farkl› din
ve milliyetlerden tüm halklar›n ortak iktidar› olacakt›r.
Anadolu halklar›n›n eﬂit, özgür ve kardeﬂçe birlikteli¤ini
yaratacakt›r. Birarada yaﬂayan halklar›n her türlü din ve
inanç özgürlü¤ünü yukar›da ifade edildi¤i gibi anayasa
güvencesi alt›na alacakt›r.
Demokratik Halk ‹ktidar›, her konuda oldu¤u gibi halk›n inançlar›n›n, dini duygular›n›n sömürülmesine de izin
vermeyecektir. Halk›n s›rt›nda y›llarca bir kene gibi kan›n› emerek yaﬂayan tarikatlar›n, dinci örgütlerin, ﬂeyhlerin
varl›¤›na izin verilmeyecektir. Yani Demokratik Halk ‹ktidar›nda sömürüye ve sömürü düzenine hizmet etmeyen
her inanç ve ibadet k›s›tlamas›z yaﬂanabilecek. Halklar
aras›ndaki milliyetçi, önyarg›lar, dini ve mezhepsel düﬂmanl›klar ortadan kald›r›ld›¤› için her dinden her mezhepten, her milliyetten insanlar birbirinin inanc›na sayg› temelinde kardeﬂçe yaﬂayabileceklerdir. ‹nsanlar gerçek anlamda din ve vicdan özgürlü¤üne ancak halk›n iktidar›
olan Demokratik Halk ‹ktidar›’nda kavuﬂabileceklerdir.
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nadolu halklar›n›n yaﬂam›nda
din, yüzlerce y›ll›k geçmiﬂe sahip
olan bir inanç olarak etkinli¤ini
korumaktad›r. Ancak bununla birlikte halk›n saf dini inançlar›n›n
egemenler taraf›ndan sömürülmesi de oldukça eski bir politikad›r.
Ve baﬂlang›c›ndan günümüze
kadar bir devlet politikas› olarak
sürdürülegelmiﬂtir.

