7 EYLÜL

2020

Laiklik Yoksa, Karanlık Var

TARİKATLAR KAPATILSIN

İktidarın Ayasofya şovunun ardından, ‘şeriat’ çağrısı yapan Şeyh,
çocuk istismarı suçundan tutuklandı.
Iktidarın koruması altında büyütülen
bu karanlık örgütlenmeler toplumu
kuşatıyor. Halkın dini duygularını
istismar eden her yanı çürümüş bu
menfaat odakları, yobazların bu kirli
merkezleri kapatılmalıdır.

Laiklik Yoksa, Karanlık Var

AKP iktidarı sonunda Türkiye, tarikat-cemaat koalisyonu ile yönetilen bir
din devletine dönüştürüldü. Cumhuriyet’in ilerici birikimleri tasfiye edilerek,
laiklik ortadan kaldırılarak tarikatların-cemaatlerin yolu açıldı. Dün FETÖ ile
kurdukları ilişki ülkemizi 15 Temmuz’da

kanlı bir darbe girişimine sürükledi. Bugün de devlet bürokrasisinde FETÖ’den
boşalan yerler başka tarikatlarla dolduruluyor.
Ülkemiz için yeni felaketlerin habercisi olan bu gerici ittifaka karşı laikliği
kazanarak aydınlık bir geleceği kurmak
için mücadele edelim.
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Solun Gündemi
Bu Karanlığı
Yenmek İçin
Birleşelim
İktidar, Ayasofya şovu ile desteğine
ihtiyaç duyduğu şeriatçı azınlığa moral
verdi. Ayasofya’nın açılışı sonrasında
yaptıkları yürüyüşte şeriat-hilafet çağrıları
yapıldı. Bunun ardından şimdi çocuk istismarı suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı
şeyhi ile birlikte pek çok tarikat ve cemaat
Cumhuriyet’e ve kurucularına lanetler
okuyarak şeriat için geri sayım başlattı.

GELECEĞİMİZİ YOBAZLARIN
KİRLİ VE KARANLIK ELLERİNE
TESLİM ETMEYECEĞİZ

İktidarın açtığı bu şeriat-hilafet
kapısından geçen tarikatlar birikmiş
tüm kirliliklerini de ortaya saçıyorlar.
İktidardan aldıkları desteğin özgüveni
içinde kendilerini dokunulmaz gören bu
karanlık odaklar ülkenin ve yoksul halkın
geleceğini pençelerine alıyor.
İktidarın ve onların bu kirli parçalarının
halka verebilecekleri hiçbir şey kalmadı.
Yıllarca halkı sömürerek kasalarında biriken paralarına para katmak, din istismarı
ile edindikleri güçlerini korumak dışında
hiçbir amaçları yok. Bunu yapabilmek
için de halkın emekleri üzerinden biriken
kamu kaynaklarından nemalanmaya,
yoksul halkın kanını emmeye devam
ediyorlar.

Yoksul bırakılmış halkın dini duygularını istismar eden tarikat ve cemaatler
bugün ülkenin dört bir yanını bir ağ

gibi sarmış durumda. Bu tarikatlar yeni
rejimin en önemli parçalarından birisi
durumunda. Tarikatlar artık devlet bü-

rokrasinden ekonomiye kadar siyasal ve
ekonomik iktidarın bir ortağı durumuna
geldiler. Bir tür devletleştiler.

Bu tarikatların kökünde ABD var.
FETÖ başta olmak üzere siyasal İslamcı
akımlar, ABD’nin 70’lerdeki yeşil kuşak
projesinin parçası olarak desteklendi. Bu

tarikatlar bir kontrgerilla örgütlenmeleri
olarak CIA tarafından eğitildi, geliştirildi.
Bunların temel görevleri dün da bugün
de halkın dini duygularını istismar ede-

rek mevcut sömürü düzenine ve Amerikan emperyalizme karşı oluşabilecek
tepkilerin önlenmesi, solun gelişimine
karşı bir set oluşturulmasıdır.

Şeriatçılar tarafından arabasına konulan bomba ile katledilen aydınımız Uğur
Mumcu yıllar önce bu karanlık odaklarla
ilgili olarak şunları söylemişti.

yer bulmasının önü 12 Eylül ile birlikte atıldı.
Özal’ın devam ettirdiği ve bugün AKP ile
zirveye ulaşan bu dincileşme bir devlet
politikası olarak hayata geçirildi.

Siyasal İslam
Bütün Pisliğiyle
Çöküyor

“Bazı gözlemlerimiz var altını çizmek
gerekiyor. Opus Dei bir Katolik örgütlenmesinin adıdır. Siyaset, ticaret ve
din üçgeni arasında gelişir. Türkiye’de
de İslamcı ideolojiye buna benzer yeni
bir parasal kaynak bulundu. Türkiye’de
özellikle son on yıldır tarikat, siyaset ve
ticaret üçgeni var. İslamcı ideoloji veya
tarikatlar yasaları aşan bir ayrıcalık sahibi
oluyor. Bu nedenle devlet eliyle laiklik yok
ediliyor, bunun içinde askeri rejim de var.
(…) Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç
çocuklar, 30 yıl sonra general olacaklar ve
Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar”

CIA’nın Elinde Yetiştiler

12 Eylül’ün Tarikatları

Tarikatlar, ABD’nin doğrudan desteğiyle
gerçekleşen 12 Eylül faşist darbesi sonrasında devletleştirildi. Tarikatların toplum içinde
örgütlenmesinin ve devlet bürokrasisinde

ALTTAKİNE
DİN İMAN
ÜSTTEKİNE
HAN HAMAM

AKP iktidarında tarikatlar-cemaatler zenginleşti. Hastaneler, şirketler, okullar kurdular, kamu kaynaklarıyla ihya oldular. Lüks içinde, bolluk
içinde yaşayan bu iktidar sahipleri
halkı din-imanla yoksulluklarına
razı etmeye çalışıyorlar. Yoksul ve
cahil bırakılmış insanları sömüren
bu menfaat odaklarının dini imanı
kendi iktidarları ve paradır.

Onlarca yıldır devlet imkanlarıyla
büyütülen ve bugün devletleşen siyasal
İslam şimdi bütün pisliğiyle çöküyor.
Tarikatlar bir ekonomik rant aracı haline
gelirken aynı zamanda yoksul halka her
tür kötülüğün de yapıldığı kirli merkezlere dönüşmüş durumda. AKP’nin tarikat-cemaat ortaklığıyla kurduğu bu yeni
düzende yoksullar ezilirken yoksulların
kanını emen bu tarikat-cemaat şeyhleri
kendileri için bir cennet kurdular. Tüm
pisliğiyle, çürümüşlüğü ortalığa saçılan
bu karanlığı yenmek için birleşelim.

YOKSULUN SIRTINDAN DOYAN DOYANA
Bu tarikatlar yoksulun sırtına basarak, yoksulun kanı emerek zenginleşme
alanlarına dönüştü. Neredeyse her
tarikatın özel hastanesi, özel yurdu,
özel okulları var. Yoksullar bu hasta-

nelere, yurtlara, okullara çocuklarını
gönderemiyor. Yoksulların sırtından
kazandıkları paralarla kendileri için
bir VİP hayat kurup paralarına para
katarlarken yoksula bir dilim ekmek

SOL Bülten
Yaygın Süreli Yayın-Haftalık (Türkçe)
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: SOL Parti adına Önder İşleyen

için şükür etmesi gerektiğini vaaz
ediyorlar. Din kardeşliği ve ümmetçilik
bu yobazların elinde işte bu zengin ile
yoksul arasındaki ayrımı gizlemenin bir
örtüsü olarak kullanılıyor.

Uğur Mumcu’nun ayaklanacaklar
dediği gericiler Cumhuriyet’e karşı ayaklanarak, Cumhuriyet’i yıktılar. Ama tüm
zorbalıklarına rağmen ülkenin aydınlık
birikimini yok edip, bu karanlık rejimlerini
kalıcı hale getiremediler.
Cumhuriyet’in ilerici birikimlerine
sahip çıkan, siyasal İslamcı kötülük
karşısında laiklikten, demokrasiden ve
özgürlüklerden yana olan bu ülkenin başta kadınları ve gençleri yurtsever emekçi
insanları bu karanlığa karşı direndi. Bugün
daha da pervasızlaşan her tür zalimliği
halka reva görenlere karşı mücadele için
birleşerek yeni bir Cumhuriyet için, laiklik,
demokrasi ve bağımsızlık için omuz
omuza vermenin zamanıdır.
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