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AKP''lilere ve Diyalogçulara içten bir uyarı: Hıristiyanla ıyorsunuz!    

Arslan Bulut Yeni Ça
January 20, 2006 

Ali Kırca''nın Siyaset Meydanı''nda önceki gece " slami Kalvinistler" tartı ıldı. Toplantıda, 

"Acaba slam dininde sessiz bir reform mu yapılıyor?", "Serbest piyasa ekonomisi, kapitalizm 

ve küreselle menin slama etkisi nedir?", "Türkiye''de Siyasal slam, Avrupa Birli i süreciyle 

birlikte merkeze mi kayıyor?" sorularına cevap arandı.

Kırca, bu hayati ve temel konuyu iyi seçmi  ama 
meselenin sadece ba lıkları konu ulabildi.  

AKP''li bir yönetici, Birlik Vakfı''nda geçen yılın ba ında
yapılan bir toplantıda "Bizim yaptı ımız i , Ankara''nın
errinden Brüksel''in efaatine sı ınmaktır" demi ti. Prof. 

Dr. Ya ar Nuri Öztürk, tam isabetle toplantıda bana atfen 
bu veriyi hatırlatınca, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, 
"uydurma" deyiverdi!  

Ki i, herkesi kendisi gibi bilirmi ! Ayıp!

Evet, ben bu sözün kayna ını açıklamadım. Çünkü 
açıklamayaca ıma dair söz verdim! Fakat aynı ifadeyi, 
stanbul''da AKP''li bir ilçe belediye ba kanına

hatırlattı ımda, "Ne var bu sözde, aynen katılıyorum" 
dedi!

Kaldı ki, ispata ne gerek var? AKP''nin bütün 
uygulamaları bu yönde de il mi? Ayrıca AKP 
çizgisindeki gazetecilerin ba ında gelen Fehmi Koru, 
bundan 14 yıl önce, Zaman gazetesinde, mealen 
"Türkiye''deki sistemin de i mesi ve nomenklatura haline 
gelen elitin tasfiyesi için dı ardan dayatma gerekir" diye 
yazmamı  mıydı? imdi,Türkiye''nin rejimini 
de i tirebilmek için dı  dayatmalar kullanılmıyor mu? 
Ayrıca Tayyip Erdo an, Türkiye''ye yeni kimlik biçmiyor 
mu? Bu da rejimin de i mesi de il midir?  

***

Ali Kırca, " slami Kalvinistler"i sorgulamak için 
"Medeniyetlerin A il Topu u" kitabının yazarı Orhan 
Dündar ve son olarak "Dinlerarası Diyalog haneti" kitabı
çıkan sosyoloji profesörü Yümni Sezen''i ve Aytunç 
Altındal''ı toplantıya davet etmi  olsaydı, konu çok net bir 
ekilde aydınlanırdı.

Prof. Dr. Halil nalcık, bir kitabında Balkanlar''da, 
Kalvinizmin etkisinde kalan kitlelerin "Kalvintürk" diye 
adlandırıldı ını bildiriyor? Kalvin Türk müydü? Hayır? 
Peki neden bu tabir kullanılıyordu?  

"Avrupa Türkle irken" adlı yeni bir kitabı çıkmak üzere 
olan Orhan Dündar''a göre, Türklerin kozmoloji anlayı ı
"dünyevi"dir. Buradaki dünyevilik, laiklik ile 
karı tırılmamalıdır. Batı''nın kozmoloji anlayı ı ise çok 
parçalıdır ama, bütün uhrevi dü ünceleri içinde barındırır.

Bu dü ünceler, dünyanın reddine dayanır, hatta dünyayı
" eytan sitesi" olarak görür. Avrupa''da yüzyıllarca din 
sava ları yapılmasının ve milyonlarca insanın eytan diye 
katledilmesinin, engizisyon mahkemeleri kurulmasının
sebebi bu anlayı tır.

Attila, Roma''ya boyun e dirince ve Avarlar da geçici 
olarak Avrupa''da bir hakimiyet kurunca, kendilerini 
sorgulamaya ba layan Avrupalı dü ünürlerin
beyinlerindeki surlar, ancak Fatih''in toplarının çökertti i
stanbul surları ile birlikte yıkıldı ve Luther ile Kalvin 

ortaya çıktı. Bu iki dü ünür, eytan yerine Türkleri 
koyuyor ama, Türklerin kozmolojisini taklit ederek, bu 
dünyada var olunabilece ini görerek, ona göre dü ünceler
geli tiriyordu. Kalvintürk sözü buradan çıkmı tı.

***

Özetle, Protestanlık, Türk kozmolojisinin 
Hıristiyanla tırılmasıdır. Bugün, AKP''nin ve Dinlerarası
Diyalogçuların yaptı ı i , Batı''nın Türk kozmolojisini 
kendine uyarlayarak üstünlü ü ele geçirdi ini görmeden, 
Türk''ün dünyevili ini Protestan medeniyetinden veya Ali 
Kırca''nın kullandı ı ba lıkta oldu u gibi Kalvinizmden 
almaktır! slam referansı ile yola çıktı ını söyleyenler, 
farkına varmadan Hıristiyanla maktadır!

Öyle ki, Hıristiyanların yeniden Türkiye''ye dönmesini 
isteyen Patrik Bartholomeos''un avukatlı ını bir Hatemi 
üstlenebiliyor! 

Oysa, Avrupa Attila''dan beri Türkle mektedir. Burada 
Türkle mek, elbette kimlik olarak Türkle mek de ildir. 
Fakat, Avrupa, Attila''dan beri Türkleri taklit ediyor.  

Peki bu kozmolojinin sahibi olan Türkler, özelde AKP 
çizgisindekiler ve Diyalogçular ne yapıyor? Kendi 
kozmolojilerinin çarpıtılmı , Hıristiyanla tırılmı eklini 
Avrupa''dan ö renmeye çalı ıyorlar?  

AKP''nin de, Dinlerarası Diyalogçuların da temel ihtiyacı,
Hıristiyanla mak de il, Türkle mek, hatta Atatürk''ün 
belirtti i gibi "özle mek"tir!  

Yanlı  anla ılmasın, sadece bu iki grubun de il, 
hepimizin, özellikle kendisini Türk Milliyetçisi kabul 
edenlerin de kozmoloji anlayı ı olarak Türkle meye 
ihtiyacı var. Ama bugün Türkiye''nin 
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Hıristiyanla tırılmasını AKP ve Dinlerarası Diyalogçular 
temsil etti i için, bütün içtenli imle öncelikle onları
uyarıyorum: Hıristiyanla ıyorsunuz, kendinize gelin! 
mam Maturidi''nin yolundan sapmayın!  

Fethullah Gülen, bizim de biraz de indi imiz ve "Do ru"
dedi imiz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Ertu rul Özkök''ün ''''Kalvinist Müslüman hareketin lideri 
Fethullah Gülen''dir" tespiti üzerine bir açıklama yaptı.
Dolayısıyla bu açıklamaya yer vermemiz gerekir. Gülen 
"Ne Calvinist''im ne de herhangi bir reformist. Hayatım
boyunca bu anlama gelecek ne bir beyanım ne de îmâm 
olmu tur" dedi.  

Gülen, unları belirtti. "Ben kitap, sünnet, icma ve kıyas 
çerçevesinde, usulünden füruuna kadar, dinin bütün 
esaslarına ba lı, sıradan bir Müslüman''ım. Dinimizin 
adabına kadar, herhangi bir meseleye ili me, de i tirme 
mülahazalarına girme, nazarımda en büyük günah ve 
haramdır. Dinin temel esasları bir yana, adap 
çerçevesinde kabul görmü  tek bir meseleyi dahi 
de i tirmektense, bin kere ölmeyi tercih ederim. Ne 
Calvinist''im ne de herhangi bir reformist. Hayatım
boyunca bu anlama gelecek ne bir beyanım ne de îmâm 
olmu tur. Kanaatim o ki bugün, yenilenmesi gereken din 
de il, dindarlı ımız olmalıdır. Çe itli vesilelerle defalarca 
ifade etti im gibi, nsanlı ın ftihar Tablosu''nun yolunda; 
sade, basit, mütevazı, gelene e ba lı, hem de sımsıkı
ba lı bir Müslüman''ım." 


