
Bu  konuşma  3-5  Şubat  arası  Hamburg  Üniversitesi'nde  düzenlenen  “Kapitalist  moderniteye  karşı  –  Alternatif 
konseptler ve Kürtlerin arayışı” isimli konferansta yapıldı. Bütün program, ses kaydı,  daha fazla metin ve görüntü 
http://networkaq.net sitesinden izlenebilir.

3.3 Ilımlı İslam sadece bir maske mi?
Ferda Çetin

Dinler kültürün bir parçası ise eğer, kültürün de radikali, ılımlısı, dinlerin de radikali, sosyal 
demokratı, ılımlısı olmaz. Zaten bütün dinlerde birbirine benzeyen, birbirini tamamlayan emir ve 
nasihatların çokluğu, kültürün ve de dinlerin ortak bir yaratım olduğunu gösterir. Genel iyilik ve 
doğruluk kuralları, paylaşım, eşitlik, adalet gibi kavramlar hep bir ihtiyacın ürünü olarak, tüm 
dinlerde ve kutsal kitaplarda vurgulana gelmiştir.  Din, doğal haliyle insanların ve toplumların 
manevi ihtiyaçlarını karşılar, önemli bir boşluğu doldurur. Ancak egemenlerin ve iktidar sahiple-
rinin denetimine girdiği andan itibaren özünü kaybeder, siyasallaşır, farklı renklere bürünür.

Eğer egemenler denetim ve güç oluşturmak için dinlere müdahale etmezse, farklı din mensubu 
toplumlar yan yana ve sorunsuz yaşamakta, birbirinin farklılığını kabul etmektedir. Din savaşla-
rının, mezhep çatışmalarının özü de, toplumlar arası bir çelişkiden daha ziyade, egemenlerin 
çıkarları ile ilintilidir. Bu açıdan “dinler arası diyalog”, “dinler buluşması”  kavramları da icat 
edilmiş kavramlardır. Çünkü toplum yaşamında diyaloğa  en az gereksinim duyan kategori din-
lerdir.

Dinler arası diyalog, ılımlı İslam vb. söylem, Sovyetlerin yıkılışından sonraki dönemde, ABD’nin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere icat edilmiş kavramlardır. ABD’nin yeryüzüne hakimiyet iddiası ve 
bununla birlikte ortaya çıkan “güvenlik”  ihtiyacının sonucudur.  Biliyoruz ki devletin kendisi, 
egemenlerin güvenlik arayışının ürünüdür. Devletin varlığını güvenlik temelinde haklılaştıran 
Hobbes'a göre, doğa durumunda birbirinin karşıtı haline gelen insanlar, bir sözleşme yaparak hak 
ve özgürlüklerini üçüncü bir varlığa(devlete) devrederler. Böylece, kargaşa ve savaş son bulur ve 
güvenlik içinde yaşamaya başlarlar. Bu görev onun meşruluk nedenidir. 

Hobbes yaşasaydı eğer, bu düşüncesini güncelleştirecekti; “dünyanın artan nüfusu, farklı yönetim 
biçimleri, toplumlar ve dinler arası çelişkiler nedeniyle, toplumlar üstü evrensel bir güvenlikçiye 
ihtiyacı vardır” diyecekti. Yeni bir Leviathan ihtiyacına… Bu da büyük olasılık evrensel barış(!), 
evrensel güvenlik(!) ve evrensel istikrar konusunda uzmanlaşan ABD olacaktı. 

Ancak güvenlik ve özgürlük birbirinin tamamlayanı değildir. Güvenlik politikası özgürlük 
alanının daraltılması anlamına gelmektedir. Güvenlik, devlet adına toplumu kontrol etmeyi, 
denetim altında tutmayı, sınırlamayı, boyun eğdirmeyi ve dışlamayı içerir. 

Günümüzde toplumlar için değil ama kapitalist modernite için ve ABD’nin kendisi için ciddi bir 
güvenlik sorunu var. Ilımlı İslam da, ABD’nin kendi güvenliği için bulduğu yeni yol ve yöntem-
lerden sadece biridir. Ülke sınırları içinde ulusal devlet, yeryüzünde ise ABD, güvenlik ihtiyacını 
ve tedbirlerini, toplumların rızası hilafına kendisi oluşturmaktadır. Kısacası güvenliğin tehlikede 
olduğuna egemenin kendisi karar vermektedir. Güvenliği kimin veya kimlerin tehdit ettiğini 
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tespit eden de egemenler ve işbirlikçileridir. ABD’nin eski başkanı Bush “çerçeve”yi oldukça geniş 
tutmuş, “yanımızda olmayan karşımızdadır”  demişti. Bu dost-düşman ayrımının sınırlarını da 
“yeni bir haçlı seferine ihtiyaç var” sözleri ile açıklayan da Bush’tu. Büyük Leviathan, büyük bir 
pervasızlıkla ve bütün İslam toplumunu hedefe koymuşken, yine aynı dönemde bazı İslami tari-
katların “makul”  ve “mantıklı”  kabul edilerek öne çıkarılması da toplumun teveccühü değil, 
İmparator’un tek taraflı iradesi ile gerçekleşmiştir. 

Bu açıdan ılımlı İslam, ABD’nin güvenlik ihtiyacı nedeniyle kuramını oluşturduğu ve farklı ülke-
lerde işbirlikçileri ile pratikleştirdiği Yeni Dünya Düzeni’nin bir parçasıdır. Amerikan fikir sis-
temi, modern bilimsel gelenekten daha çok, iman ve muhakemeyi uzlaştırmaya çalışan modernlik 
öncesi çabalara daha yakındır. 

Ilımlı İslam öncesinde Hristiyan ve Budist tarikatlardan da “ılımlı dindar”  ABD işbirlikçileri 
yaratılmıştır. Bunların en bilinenleri İspanya’da kuruculuğunu  Josemaria Escriva de Balagar’ın 
yaptığı Opus Dei,  Güney Kore’den Moon Tarikatı’dır ve kurucusu Sun Myung Moon’dur. Bu 
geleneğin İslam adına sürdürücüsü, Türkiye’de Gülen Tarikatı’dır.

Bu tarikatlardan her üçünün de ortak özellikleri var.  Her üç tarikat iki sözcüğü amentü kabul 
eder: Hoşgörü ve Diyalog! Kim tarafından kime hoşgörü? Kimlerle kimler arasında diyalog ? 
Moon’un Uzak Doğu, Asya ve Pasifik bölgesinde , Opus Dei’nin Latin Amerika’da, Gülen’in 
Ortadoğu, Afrika ve Kafkasya’da örgütlendiğini belirtelim. Bu bölgeler ABD karşıtlığının geliştiği, 
kapitalist modernizmin hala tam hakimiyet kuramadığı; ABD’nin “diyalog”  ihtiyacı duyduğu, 
küresel sömürüye “hoşgörü” talep ettiği alanlar.

Her üç tarikat da milliyetçi ve faşizan karakterdedir, anti-komünisttir, sol karşıtıdır. Opus Dei 
İspanya iç savaşında faşist cephede ve Franco’nun yanında yer alır. İkinci Dünya savaşı sırasında 
bazı Opus Dei üyeleri Sovyetlere karşı savaşmıştır. Fethullah Gülen de  Komünizmle Mücadele 
Dernekleri kurmuş, 12 Eylül günlerinde faşist darbeyi desteklemiştir. Son 30 yılda, Türk devle-
tinin Kürdistan’daki köy yakmaları, toplu katliamları, faili meçhul cinayetleri ve bu gün devam 
eden katliamlar, Gülen tarikatı tarafından desteklenmiş, günümüzde AKP faşizmine açıkça destek 
sunmaktadır. Kendi sesinden Kürtlerin iflah olmayanlarının kökünün kurutulması, ocaklarına 
ateş düşmesi, helak olmaları vb. fetvalar vermektedir. Hatta denilebilir ki AKP’nin despotik-
faşizan özelliklerini perdeleyerek, sözde açılım yapan ve sözde demokratik bir yönetim olduğunu 
propaganda eden AKP ve Tayyip Erdoğan’dan daha fazla Gülen medyası ve Fethullah Gülen’in 
kendisidir.

Bu üç tarikat da toplum yaşamının, toplum tarafından sürdürülebilirliğini mümkün görmezler.  
Her üç tarikat da dünyevi yaşamdan uzak, ruhani amaçlarla iştigal eden bir görüntü sergilerler. 
Ancak her üç tarikat da maneviyatı, sadece iman ve ibadet boyutu ile sınırlı görmezler. Her üç 
tarikat  da  kapitalist  sisteme  uygun,  pazar  ekonomisi  içinde  çalışma,  üretim  ve  ticaret 
yaparlar. Moon, Opus Dei ve Gülen tarikatı bankacılık, sanayi ve ticaret alanında örgütlenmiş ve 
kurumlaşmışlardır. Denebilir ki dinin liberalleştirilmesinde bu üç tarikat, maneviyattan ve ruha-
nilikten daha çok “dünyevilik” boyutu ile meşgul olurlar. Her üç tarikat da doğrudan ve görünür  
şekilde,  açıktan  siyaset  yapmazlar.  Kendi  çıkarlarına  göre  liberallerle,  muhafazakarlarla,  sosyal  
demokratlarla ittifaklar kurar; bu ilişkileri ile iktidarları yönetir ve yönlendirirler. 

Opus Dei ve Gülen tarikatı “Kültürler arası diyalog” gibi, ortalama kitlelerin sempatisini toplayan 
aktivitelere önem verir; bu ad altında panel, seminer, kültürel etkinlikler düzenlerler. “Dinler arası 
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Diyalog” adı ile başlatılan bu türden uluslar arası faaliyetlerin öncülüğünü İspanya ve Türkiye’nin 
yapıyor olması da tesadüf değildir.

Opus Dei’nin kontrolündeki ilköğrenim, lise ve üniversitelerde, beş kıtada toplam 475 okulda, 80 
bin öğrenciye eğitim verdiği bilinmektedir. Değişik ülkelerde 7 hastahanesi mevcut olup bu has-
tanelerde 1000 doktor, 1500 hemşire çalışmakta olup 300 bin hastaya hizmet vermektedir. Opus 
Dei 604 gazete ve dergiye, 52 radyo ve televizyona sahipti. Bu bilgileri 1979 yılında Opus Dei 
üyesi Alvaro del Portolli veriyordu. Fethullah Gülen’in yardımcılarından Nurettin Veren de yakın 
zamanda Gülen tarikatına ilişkin benzer bir tablo açıklamıştı.

Fethullah Gülen yaşam ve ilişki tarzı, tarikat örgütlenmesi, eğitim sistemi, ticaret, Pazar ve dip-
lomatik ilişkileri açısından Papaz Josemaria Escriva de Balagar’ın bire bir kopyasıdır.

Ilımlı İslam’ın Türkiye’deki temsilcisi Gülen ve ABD yakınlaşması nasıl doğdu?

12 Eylül Darbesinden önce Türkiye’de güçlü bir sol muhalefet vardı. Darbe esas olarak Kürt  
hareketine ve bu sol güçlere karşı yapıldı. ABD Ankara Büyükelçisinin, “Darbeyi bizim çocuklar  
yaptı  ve  iyi  gidiyor” sözleri  basına yansımıştı.  Fethullah Gülen de 12 Eylül’den bir  ay sonra,  
Sızıntı  Dergisi’nin  ekim  sayısında,  darbecilere  övgüler  diziyordu.  İkinci  yakınlaşma  noktası  
İran’da Şah rejimi sonrasındaki yönetim değişikliğine ilişkindir. Hem ABD hem Gülen İran İslam 
Cumhuriyeti karşıtıdır.

Fethullah Gülen Zaman Gazetesi’nde Nevval Sevindi’yle 1999 yılında bir röportaj yaptı ve dedi  
ki: “İran'la aramızda mezhep farkı yoktur din farkı vardır”. “İran Müslüman değildir” anlamına 
gelen bu çıkış elbette ABD’nin hoşuna gidecek bir çıkıştı. Yine Fethullah Gülen kendi sesinden 
“Bu kadar kötülüğün kol gezdiği bir dünyada, herkesin üstünde mutlak ve evrensel bir otoriteye  
ihtiyaç  vardır”  diyordu.  Bu  tanım  düpedüz  ABD  demektir.  Yakın  tarihte,  Gazze’ye  yardım 
götüren Türkiye’ye ait Marmara gemisinin İsrail tarafından basılması olayında, “İsrail haklıdır,  
otoriteye karşı çıkılmaz” diyerek kendi tarikat mensuplarını dahi şaşırtmıştır. 

Sözünü ettiğimiz her üç tarikat da resmi eğitim dışında, kendi eğitim sistemleri içinde, kendi 
kadrolarını yetiştirirler. Opus Dei, Moon ve Gülen tarikatlarının üçü de ABD işbirlikçisi ve ABD 
ile sıkı işbirliği içinde örgütlenirler. Moon, Opus Dei ve Gülen tarikatları ABD’nin desteği ile 
dünyanın değişik ülkelerinde okullar, vakıflar ve şirketler kurdular.

Bu açıdan “Ilımlı İslam” da, “dinler arası diyalog” gibi ABD’nin uydurduğu bir şeydir. ABD’nin 
“güvenlik”  ihtiyacının  sonucudur. Günümüzde dünya nüfusunun sadece % 3’üne sahip, buna 
karşılık dünyanın doğal kaynaklarının üçte birini tüketen ABD, bu eşitsizliği ancak şiddetle ve 
güvenlik politikaları ile sürdürebilir.

Günümüz toplumlarının ise böyle bir güvenlik ihtiyacı yoktur. Ama ABD’nin vardır. Yeryüzünün 
tümüne egemen olmak gibi büyük hedeflere yönelen ABD’nin önünde en büyük ve en dinamik 
engel, her geçen gün radikalleşen ve batı karşıtı bir karakter kazanan radikal İslam hareketleridir.  
Nitekim dünyanın dört bir yanında kendi işbirlikçi yönetimlerini kuran, kimi ülkelerde aile des-
potluklarını, kimi yerlerde askeri diktatörlükleri iktidara taşıyan ABD, yine de hakimiyet kura-
mamaktadır. Afganistan ve Irak işgallerinden sonra daha da keskinleşen ABD karşıtlığı karşısında,  
ABD yeni işbirlikçiler ve yeni mekanizmalar bulmak zorundadır. Ancak bu işbirlikçilerin “yerli” 
ve “Müslüman” olması daha etkili ve inandırıcı olmaktadır. Eğer bunu başaramazsa Asya ve Afri-
ka’dan tümüyle tasfiye olması da kaçınılmaz olacaktır.
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Dolayısıyla ABD’de, Pensilvanya’daki çiftliğindeki Fethullah’ın “ılımlı İslam”, “dinler arası 
diyalog”  gibi bir derdi yoktur. O, klasik bir işbirlikçidir ve ABD’ye oynamaktadır.  Bu rolünü 
Türk-İslam milliyetçiliği ile yerine getirirken Kürt özgürlük mücadelesine karşı da yoğun bir savaş 
yürütmektedir. Son kırk yılda Kürdistan’da tasfiye olan Türkçülük ve Kemalizm bu kez Fethullah 
Gülen tarikatı eliyle ve yeniden inşa edilmek istenmektedir. 

Bütün bu verilerden hareketle ılımlı İslam sadece bir örtü değil. Bir örgütlenme, kontrol altına 
alma ve boyun eğmeyenleri tasfiye ideolojisidir. Bir hükümet ve devlet yönetme biçimidir. Tür-
kiye’de ise polis, ordu, milli eğitim, iş adamları dernekleri, ticaret örgütleri  başta olmak üzere 
toplumu tam bir kuşatma altına alan görünür bir faşizmdir.

Peki toplum aleyhine örgütlenen bu “kutsal mafya”ya karşı biz ne yapmalıyız?

Arundhati Roy’un deyimiyle “Kötü niyetli bir miki fare ile çılgın mollalar arasında tercih yapmak 
zorunda değiliz”.

Biz kendi bildiğimiz yolda, kendi istediğimiz şekilde, direniş ve mücadele ile yolumuza devam 
etmeliyiz. Çünkü tarihte ve bugün, yeryüzünde haklı olmaktan daha güçlü bir silah henüz icat 
edilemedi.
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