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İsmet İnönü'nün Şeflik Dönemi'nde İslâm yasaklanmıştı,
biliyorsunuz…
Hattâ İslâm ile ilgisi nedeniyle,
“Allah” sözünü söylemek, anmak bile yasaktı.
Bugünün nesli bunlara inanmada zolanırlar ama gerçekte durum
bu şekildeydi.
Daha sonraları, özellikle 1950'lerden sonra,
bu zulüm terörü biraz gevşemiş olmasına rağmen tesiri,
uzun zaman devam etmiştir.
İnsanlar, ayrıca
Ahmet, Mehmet, Muhammed gibi din kaynaklı isimleri
çocuklarına veremez olmuşlardır.
İşte,
İslâm düşmanlığı1 yapanlara göre,
Allah (CC) kelimesini telaffuz etmek suçtu.
Mecbur kalındığı zaman Allah (CC) yerine, “tanrı” gibi,
kelimeler kullanılır olmuştu2.

Bu münâsebetle, çocukluğum yıllarında dinî toplantılar yapanların ve takke ve tespih ya da eifbâ gibi,
dini hatırlatan eşyalarla 141. maddeden yakalanları savunmak için mahkememe mahkememe dolaşan Rahmetli
Avukat Bekir Berk’i hatırlıyor, şimdi ona rahmet diliyorum!
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Sâdece dinî kelimeler değil,
Türk ve milliyetçiliğe âit kelimeler de yasaklanmıştı.
Milliyetçilik ve mukaddesatçılığı ile tanınmış Osman Yüksel
Serdengeçti‟yi tanımayan yoktur.
Bu zat o zamanlar,
“Allah dedi” diye,
lâiklik kavramının hışmına uğramış,
mahkemeye verilmiştir.

Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti‟ye sorar:
“Osman Bey,
savcılık makamı sizin radyodaki konuşmanıza başlarken,
“Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek,
bundan dolayı şahsınızı suçluyor... Söyleyin bakalım,
savunmanız nedir?”
Eski Türkiye‟deki bu hâl, şimdiki gençlere,
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geçmişten bihaber oldukları için,
biraz garip ve gülünç gelebilir ama maalesef bu olay,
geçmişimizde yâni Eski Türkiye‟de insanlara yapılan, acâyip
zulüm olaylarının yalnızca en hafif bir örneğidir.
Serdengeçti bakar ki iş oldukça ciddî!
Kendini toplar,
savunmasını Türkçe‟nin özelliklerine dayanarak
şöyle yapar:
“Efendim!”
“Allah kelimesi ve mefhûmu Türkçe‟nin vazgeçilmez bir unsuru
hâline gelmiştir.
Meselâ,
„Allahaısmarladık’ deriz;
„Allah ömürler versin’ deriz;
„Allah aĢkına’,
“Allah'ını seversen” ve „Allah izin verirse’ deriz.”
“Kullanılması bu kadar tabiî olan
Allah kelimesini radyo konuşmasında niçin kullandın,
bu suçtur
şeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım şudur:
Allah Allah!”
Bizler az düşünen
çok konuşan bir toplum olduk...
Onun için vurgulamak istiyorum:
Bugün Memleketimiz'de demokrasi ve düşünce özgürlüğünün
olmadığını iddia edenler,
yazıyı okuyup da hemen geçmesinler!
Düşünerek bir değerlendirme yapsınlar!
İnsanlıkları incinecektir…
Hattâ
sırf benim anlattıklarımla kalmasınlar,
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bu konuları ayrıca araştırsınlar!
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