Batıda Kral Düşmanlığı
TÜRKĠYE’DE ĠSLÂM DÜġMANLIĞI
“İrticâ1” ve “Gerici” gibi Ecünnü2 ve Hayâletlerin Fabrikasyonu…

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
29.01.2020

21. Yüzyıl’ın
bu
ilk çeyreğinde
Yeni Türkiye’de
gericilik, fundamantalizm, irticâ gibi
hayâlî ecünnüler3 de,
Allah’ın (CC) lütfu olan,
son yıllardaki
iyi
yöneticilerimizin gayretleri sonunda
eriyip gitmek için
yol hazırlıklarına başlamış
bulunuyor…
Eski CHP`nin Ulus Gazetesi’nde çalışmış,
basın şeref kartı sâhibi
Temiz, M, Ecünnü Veya Ġrticâ, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
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Câhit Beğenç:
“İrticâ konusu bizde yeni değil...”
dedikten sonra
şöyle devam ediyor:
“2. Mahmut döneminden beri
bir
irticâ
yaygarasıdır gidiyor.”
“Kökü Batıdır.”
“18. Yüzyıl’da
Roussseau, Diderot, Voltaire gibi
yazarlar,
Batıda
özgürlük düşüncesini
savundular.”
“Onlara göre özgürlük,
Kral’dan ve Kilise’den kurtulmaktı.”
“O zamandan beri,
Batı târihi,
bu
iki
kuruma karşı
savaştan ibârettir.”
“Orada Krallık yıkılıp
Cumhûriyet
kuruldu.”
“Kilise de hâkimiyetini kaybetti.”
“Böylece kavga bitti.”

“Ama
imparatorluk yıkıldığı ve
lâiklik geldiği hâlde,
Türkiye’deki Batıcılar
hâlâ
kavgayı sürdürüyorlar...”
biçiminde
sürüp giden yazısında,
Batı’daki
Kral düşmanlığının
Türkiye’de iktidar düşmanlığına,
kilise düşmanlığının
din
düşmanlığına dönüştüğünü
söylemekteydi4.
Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Göle ise,
"1923 yılından 1946 yılına kadar
(Türkiye’de)
demokrâsiden hiç söz edilemez.”
“Bu dönemde
Lâiklik
en
katı
biçimde uygulanmıştır."
dedikten sonra
devamla:
"Ne zaman
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demokrâsiye geçilse,
Müslümanlar güçlenmiştir.”
“Bu da
darbeyi
gündeme getirmiştir.”
“İslâm ülkelerinin
hemen hemen hepsinde
demokratik ortamlarda
Müslümanlar
gelişiyor.”
“Bunun için
İslâm dünyâsında
hep
totaliter
rejimler vardır.”
“Darbe
İslâmî gelişmenin
hemen
karşısına çıkıyor5."
Eğer
Göle’nin görüşleri doğru ise,
darbe ile karşılaşan,
İslâm ülkelerinde,
darbecilerin
Müslümanların
gelişmesini istemedikleri,
demokrasiyi
sırf
kendi
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çıkarlarının devâmı için
savundukları,
Müslümanları sindirmek için ise,
“İslâm” ve “Müslüman”
kelimelerini
açıktan açığa kullanmadan,
onları
“irticâ” ve “gerici” gibi
hayal
güçlerinin ürettiği
sunî
düşmanlarla
eş
tutarak toplumu,
hayâletlerle korkutarak,
başardıkları
anlaşılmaktadır.
Vatan, millet, birlik ve
berâberlikle
refah
adına hareket ettiklerini
söyleyenler,
irticâ veyâ mürteci canavarına saldırdıkları
kadar,
işsizlik, sefâlet, trafik kazâları, adâletsiz gelir dağılımı,
çevre kirliliği, adâletsizlik, hukuksuzluk gibi
açık-seçik ve
belli olan
olumsuzluklarla da mücâdele etmelidirler ki,
gelişme çizgisinde

bir
merhâlenin kat edildiği
görülsün!
Ama
milletin refâhı kimin kaygısı ki?
Dr. N. Göle,
Eski Türkiye’deyken
Müslümanların câhil ve gerici olarak
lanse edildiğini söylüyordu…
Göle,
bunların
bu şekilde gösterilmesinin
gerçekle
hiç bir şekilde bağdaşmadığını,
yaptığı araştırmalarda
en
çok
araştırma yapanların ve
okuyanların
dindar
öğrenciler olduğunu,
okuyan kızların daha şuurlu biçimde
örtündüklerini,
İslâm dinine sâhip çıktıklarını
söylemekteydi.
Bu görüşler,
bendenizin
çeşitli vesîlelerle ifâde ettiğim,
“Yapılan baskılar, sindirilmek istenen görüş ve
eylemlerin

dâimâ
artmasına sebep olur.”
”Dolayısıyla,
hele hele okumuş ve kültürlü olan
bu
insanlara
inandırarak ve
sevgiyle
yaklaşılması gerektiği”
şeklindeki
görüşümü de
teyit
etmektedir.
Batı dünyâsının
Müslümanlığı
gericilik ve
kendilerine karşı bir tepki olarak
gösterdiğini söyleyen
Dr. Nilüfer Göle tarafından dile getirilen,
Batılıların lanse ettiği
“Müslümanlık eşittir câhillik; İslâm eşittir gericilik”
şeklindeki
denklemin
Yeni Türkiye’de
yıkıldığını artık görmeye başlamış
bulunuyoruz.

