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Hilâfet ve Diktatörlük

Partili Cumhurbaþkanlýðý
ya da baþkanlýk düzenine geçiþ için yapýlacak halk oylamasý için geri sayým baþladý.
Türkiye, küresel sömürgeciliðin hedefi olmuþ durumdadýr. Dini, etnik ve mezhep
temelinde oluþturulmuþ terör örgütleri ile mücadele ederilirken, siyasi temelde
bir bölünmeye ne gerek vardý ?

Önümüzdeki
aylarda evetcilerin ve hayýrcýlarýn çatýþmasýna fazlasýyla þahit olacaðýz. Bu çatýþmada yürütülecek propogandanýn ana çizgi
yavaþ yavaþ ortaya çýkmaktadýr. Yandaþ yazarlardan Abdurrahman
Dilipak, Kanada&rsquo;da katýldýðý bir oturumda, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn baþkan
seçilmesi durumunda "hâlife" olacaðýný ve saraydaki odalarda
"hilâfet temsilcilikleri" açýlacaðýný söyledi. Karþý taraftan ise C.H.P.
Genel Baþkan Yardýmcýsý Tezcan, anayasa deðiþikliði için &rdquo;21&rsquo;inci yüzyýlýn
Türkiyesini diktatörlere teslim etmeyelim. Bu teklif ben de Cumhurbaþkaný olsam,
beni de diktatör yapar&rdquo; dedi.

Anlaþýlan
o ki, yandaþ kesim &rdquo;hilâfet&rdquo; özlemi taþýyan dinci kitle üzerine, karþýt kesim
ise &rdquo;dikta&rdquo; korkusu yaþayan laik kitleler üzerine oynayarak seçim propogandasýný
sürdürecek. Bu tartýþmalar tek parti düzeni kuruluyor ya da daha hýzlý karar
almamýz gerekiyor savlarý kullanýlarak geniþletilecektir. Peki diktatörlük ya
da hilâfet ne anlama gelmektedir ?

Günümüzde
diktatörlük, muhâlefe
partileri yasaklayan, ifade özgürlüðünü engelleyen ve seçimin olmadýðý ya da seçimin tek parti
içinde yapýldýðý düzenlere denir. Türkiye&rsquo;de diktatörlüðün olduðunu iddia etmek
aþýrý bir yakýþtýrma olur. Türkiye&rsquo;de seçim vardýr, hiç bir ülkede olmadýðý
kadar parti vardýr. Sosyal medya kullanýmý açýktýr, muhâlif ve tarafsýz
kanallar ve dergiler vardýr. Evet bazý kanallar kapatýlmýþtýr ama bu kapatýlan
kanallarýn FETÖ ve PKK baðlantýsý göz önüne alýnmalýdýr. Hiçbir demokratik
ülkede bu tür kanallarýn var olmayacaðýnýn altýný çizmemiz gerekir. Amerika&rsquo;da
El Kaide kanalý ya da Teksas ayrýlýkçýlarýnýn kanalý olmayacaðý gibi Türkiye&rsquo;de
bu tür kanallarýn var olmasý, baþtan yapýlmýþ bir hataydý.

Siyâsiler, "diktatör" sözünü kullanýrken çok dikkatli
olmalýdýr. Baþkanlýk anayasasýna karþý olalým ve muhâlefet edelim ama bunu
yaparken sözlerimizi seçerek kullanmak zorundayýz. Çünkü
"diktatörlük" sözü, Batý ülkelerinin hedefindeki ülkelere karþý kullandýðý
yýkýcý bir silahtýr.
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Saddam
Hüseyin&rsquo;e diktatör demiþlerdir, Batý toplumlarýnda bu algý üzerinden kamuoyu
oluþturuldu ve toplumlara Saddam nefreti salýndý. Hatta Saddam&rsquo;ýn Hitler&rsquo;in
gizli çocuðu olduðu yolunda saftatalar yayýldý. Sonrasýnda yaþananlar mâlum.Irak&rsquo;a
sözüm ona demokrasi getirdiler.
Demokrasi adýna gelen; katliamlar, kaynaklara el konulmasý, yaðmalama ve ülkenin
bölünmesidir. Ayný yöntemi Kaddafi için uygulamýþlardýr. Kaddafi&rsquo;nin özel
yaþamýna kadar iftirâlar atýlmýþtýr. Ertesinde olan olmuþtur, Libya üçe
bölünmüþ, kaynaklarýna hatta yurtdýþýndaki paralarýna demokrasi getirme
faturasý olarak el konulmuþtur. Þimdi ise günde onlarca kiþi birbirini öldürmektedir ama
haber bile yapýlmamaktadýr. Baðdat'ýn simgelerinden olan Saddam heykeli yýkan
Kadim Þerif Hasan al-Jaburi&rsquo;nin olaydan 13 yýl sonra dediklerinden tüm halkýmýz
ders almalýdýr, "Acý ve utanç hissediyorum. Kendime soruyorum, neden o
heykeli yýktým? Onu geri kaldýrýr ve tekrar dikerdim. Ama beni öldürürler diye
korkuyorum.Bir Saddam gitti ama þimdi binlercesi geldi" demiþtir.

Bu haberi
okuyunca Atatürk&rsquo;ün þu sözleri aklýma geldi :

"...Oysa
güç ve kuvvet, Türkiye'de ve Türkiye halkýnda olan gelimse cevherine, zehirli
ve yakýcý bir sývý katmýþtýr. Bunun etkisi altýnda kalarak, milletin en çok da
yöneticilerin artýk durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için, mutlaka
Avrupa'dan nasihat almak, bütün iþleri Avrupa&rsquo;nýn
emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakým
zihniyetler ortaya çýktý. Oysa hangi istiklâl vardýr ki
yabancýlarýn nasihâtleriyle,
yabancýlarýn
planlarýyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiþtir. Tarihte,
böyle bir olay yaratmaya kalkýþanlar, zehirli sonuçlarla karsýlaþmýþlardýr. Ýste
Türkiye de, bu yanlýþ zihniyetle sakat olan bazý yöneticiler yüzünden, her
saat, her gün, her yüzyýl, biraz daha çok gerilemiþ, daha çok düþmüþtür.
"

Evet
Atatürk&rsquo;ün bu saptamasý o kadar doðrudur ki... Bir kiþi Avrupa&rsquo;nýn emellerine
uyuyorsa el üstünde tutulur. Çýkarlarýna karþý iþler yapýyorsa diktatör olur.
Bu baðlamda Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi demokrasinin adý olmayan
ülkelerin þeyhlerine diktatör denmez. Fakat yabancýlara kaynaklarýný
devretmeyen ve sömürgeci beyazlarýn elindeki topraklarý alýp, o topraklarýn
gerçek sahibi olan halkýna daðýtan Zimbabve Devlet Baþkaný Robert Mugabe&rsquo;ye
diktatör denir. Bir baþka örnek olarak Eritre Devlet Baþkaný Isaias Afeverki
gösterebilir. Afeverki, Çin ve Rusya ile yakýnlaþmasý sonucunda diktatör olarak
yaftalanmaya baþlanmýþtýr.

Benzer
bir durum Erdoðan için de söz konusudur. Avrupa basýný 2013 yýlýna kadar
Erdoðan&rsquo;ý göklere çýkarýrken, FETÖ, PKK ve oluþturulmak istenilen PKK-ABD
koridoruna karþý mücadeleye giriþilmesi ve Rusya ile yakýnlaþmamýz sonucunda;
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Erdoðan, kötü adam olmuþtur. Erdoðan&rsquo;ýn Batý tarafýndan hedef alýnmýþ olmasý,
onun þahsýnda Türkiye&rsquo;nin hedef alýnmasý anlamýna gelmektedir. Bu sebepledir ki
en az muhâlefet kadar AKP de dikkâtli olmalý ve halký bölecek söylem ve
eylemlerden kaçýnmalýdýr. Bu noktada halký duygu olarak bölen bu anayasa
deðiþikliðinden acilen vaz geçilmelidir.

Hilâfeti
ele alýrsak? Arapça&rsquo;da "sonradan gelen" ya da "yerine
geçen" anlamýna gelen "hilâf"
sözünden türemiþ bir sözcüktür. Hz. Muhammed&rsquo;in ölümü sonrasýnda Ýslam
Devleti&rsquo;nin baþýna gelen kiþi anlamýnda kullanýlmýþtýr. Hz. Muhammed sonrasý,
dört halife dönemi yaþanmýþ ve daha sonra hilâfet Muaviye ile birlikte
saltanata dönüþmüþtür. Dini anlam yüklenen bu ünvân aslýnda tamamen siyâsi bir
makamdýr. Çünkü
peygamberler Allah tarafýndan seçilmiþ biridir ve Allah tarafýndan seçilen
birinin kullar tarafýndan atanan bir temsilcisi olamaz. Hilâfet ile güdülen asýl
amaç, kitleleri din üzerinden daha kolay yönetebilmektir. Çünkü Allah&rsquo;ýn yer
yüzündeki temsilcisi olarak peygamber kabul edilmiþtir.Peygamberin temsilcisi
olarak hâlifeyi ilan edilmek suretiyle, hâlife dolaylý yoldan Allah&rsquo;ýn
temsilcisi ilan edilmektedir. Böylece, hâlifenin buyruklarýna tanrýsal deðer
yüklenmekte ve kitleleri hârekete geçirmek kolaylaþtýrýlmaktadýr.

Allah
katýndan olmayan bir yetkiyi, Allah adýna bir kiþinin kullanýyor olmasý aslen
þirktir. Belki de sýrf bu sebepledir ki, hilâfete sahip olan devletler gerilemiþ
ve yok olmuþtur. Osmanlý Devleti her açýdan geliþmiþ bir devlet iken hilâfetin
gelmesi ile önce duraklamýþ, sonra gerileme baþlamýþ ve sonunda da çökmüþtür.

Ýþte bu
sebepledir ki Atatürk þu târihi saptamada bulunmuþtur:

"Tarihimizin
en mutlu dönemi hükümdârýmýzýn halife olmadýklarý zamandýr"

Hilâfet,
Dilipak&rsquo;ýn yaptýðý gibi ucuz bir siyâsi malzeme olarak kullanýlacak bir kavram
deðildir. Bugün kitlelere evet oyu verdirmek için kullanýlan bir söylem, yarýn
milletin baþýna bela olabilir. Küçük siyasi kaygýlarla büyük sorunlarýn
tohumlarý ekilmemelidir. Unutulmamalýdýr ki hilâfet özlemi taþýyan kimselerin
Ýslam anlayýþý, Ýslam&rsquo;ýn akýla, bilime ve geliþmeye en kapalý yorumlarýndan
biridir. Hilâfet Osmanlýsý&rsquo;nýn içinde bulunduðu çürümüþ yapýyý gören milli ve
dindâr aydýnýmýz Mehmet Akif Ersoy, sorunun çaresini þu dizelerinde belirtmiþtir
:
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Doðrudan
Doðruya Kur'an'dan Alýp Ýlhamý,

Asrýn
Ýdrakine Söyletmeliyiz Ýslam'ý

Türkiye,
Batý ittifâkýndan kopmakta ve yeni çýkýþ yollarý aramaktadýr. Bu süreçte baþýmýza
binbir bela salýnmýþken, en çok gereksinim duyduðumuz þey milli birlik ve toplumcul
dayanýþmadýr. Bu nedenledir ki içerde bölünmelere yol açacak her türlü eylemden
kaçýnmak, yapýlmasý gereken milli fedakârlýklardandýr.

18.1.2017

Kürþat
Yýlmaz
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