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ÆRAN'A BAKIÑ
Soru: Æran Æslam Devrimi’ne karñæ tutumunuzda son
zamanlarda kimi deåiñiklikler olduåu iddia ediliyor. Hatta ünlü
Rabæta teñkilatænæn sizinle iyi iliñkiler kurmaya çalæñtæåæ ve bu
açædan münasip bir zemin bulduåu yolunda yorumlar var. Ne
dersiniz?
Hocaoålu: Æran Ænkilabæ hakkændaki tavræmæz, kimliåimizi bildiren
tebliåin onuncu maddesinde beyan edilmiñtir. Nettir ve kesindir.
Orada „Ænkilab Æslamîdir, mezhebî deåildir“ derken, yapælan inkælab
devlet idaresinde olmuñtur. Yani taåutî bir sistem yækælmæñ, Æslamî
bir sistem getirilmiñtir. Getirilen bu sistem, „Mezhebî deåildir“
demenin manasæ da „Mezhebi ortadan kaldærmæñtær veya
deåiñtirmiñtir...’’ manasænda deåildir. Yani mezhepde yapælan bir
inkilab, bir deåiñme deåildir. Ñah devrinde mezhep ne ise,
inkilabdan önce ne ise, inkilabtan sonra da mezheb aynædær; Ñia
mezhebidir. Kurulan devlet, ñia mezhebini gözardæ etmemiñtir.
Bu husus anayasalarænda da yer almæñ ve ñöyle denmiñtir:
„Mezheb Caferî ve Æsna Añeriye’dir ve bu madde ebedidir,
deåiñiklik kabul etmez.“
Bildirimizde „Karñæ çækma veya teslim olma bahis mevzuu
deåildir!“ denmiñtir. Bunun manasæ; Æran inkælabæna düñman olup
karñæ çækmayæz, bey’at edip teslim olmayæz, olamayæz. Æslam
kardeñliåi seviyesinde münasebetlerimizi sürdürürüz... Ehl-i
Sünnet’ten olup da düñman olanlara karñæ tavræmæz sert olduåu
gibi, „Bey’at ettik, teslim olduk...’’ diyenlere karñæ da tavræmæz
aynædær, tasvib etmiyoruz...
Æñte Æran ve Æran inkilabæ hakkændaki tesbit ve tavræmæz budur.
Dün bu idi, bugün de budur, yaræn da bundan bañkasæ deåildir ve
olamaz. Çünkü bu, Ehl-i Sünnet olarak mezhebî inancæmæzæn bir
gereåidir. Benim Æmam Eñ’ari’m, benim Æmam Maturidi’m gibi
Ehl-i Sünnet âlimleri ve müctehidleri Ñia’ya böyle bakmæñlar,
hatalaræna raåmen, Æslam çerçevesi içinde mütalaa etmiñler; tekfir
etme yoluna gitmemiñlerdir.
Her Ehl-i Sünnet mensubu bundan farklæ düñünemez.
Düñünürse o Ehl-i Sünnet’in dæñæna çækmæñtær. Ve bu arada ñunu
belirtmek isterim ki, aradaki mezheb farklaræ, herkes kendi
mezhebine baålæ kalmak kaydiyle, iñbirliåi, güç birliåi yapmaya
mani deåildir.
Bütün bunlar nazar-æ itibara alænærsa, kimse: „Cemaleddin Hoca
Æran Ænkælabæ hakkænda geriye veya ileri gitti...“ diyemez. „Æleri gitti“
diyenler, Ehl-i Sünnet noktasænda geri kalanlardær. Geriledi
diyenler de Ehl-i Sünnet noktasnæda ileri gidenlerdir. Yani Æran
Ænkilabæ hakkænda bizi tenkid edenler; ifrat ve tefritte kalanlardær.
Yoksa, Ehl-i Sünnet noktasænda kalanlarla bizim bir kavgamæz
yoktur ve olamaz da.
Rabæta ile bir meselemiz de yoktur. Ne onlaræn böyle bir
taleplerinden haberimiz vardær, ne de bizim böyle bir talebimiz
olabilir.
Bu vesile ile ve yayænænæz vasætasæ ile Æran mesullerine ñunu
duyurmak isterim:
„Avrupa’da ve Türkiye’de bir grup türedi. Bunlar, bir taraftan
Æran’a bey’at ettik teranelerini çalarken, diåer taraftan da Ehl-i
Sünnet kaynaklaræ ve müctehidleri aleyhinde bir kampanya
açmæñlardær. Sayælaræ çok az olan ve ilimden behresi bulunmayan
bu grubun sermayesi de yalan ve iftiradær. Ve bu halleriyle
cemaatlerin nefretini kazanmæñlardær. Bu sebeple Ehl-i Sünnet
cemaatleri bunlaræ adeta tecrid etmiñtir. Buna raåmen ortalæåæ
karæñtærmaktan geri durmamaktadærlar ve her bulunduklaræ yerde
huzursuzluk çækarmaktadærlar.
Bunlaræn bu tip davranæñlaræ, ulema çevresini ve Ehl-i Sünnet
müslümanlarænæ tedirgin etmekte, iki kesim arasænda inkilabla
meydana gelen yumuñak, sæcak ve dostane hava; yavañ yavañ
soåumaya, sertleñmeye doåru gitmektedir ve bu gidiñin nerede
duracaåæ pek belli olmamaktadær.
Müslümanlaræn aklæna ister istemez ñöyle bir soru gelmektedir:
Bunlar nereden kaynaklanæyor? Bunlaræn arkasænda kim var?

Cevap olarak iki ñeyden biri: Ya Æran’dær, ya da iki
kesimi birbirine düñürmek isteyen Æslam düñmanlarædær. Æran’dær,
Æran mesulleridir diyebilmemiz için elimizde ve önümüzde çeliñkili
rivayetler ve davranæñlar vardær.
Avrupa’ya gelen mesullerden aldæåæmæz cevaplar, „Hayær“
ñeklindedir. „Biz kimseden bey’at istemiyoruz ve kimsenin
içiñlerine karæñmayæz. Kim Æmam Humeyni’ye bey’at alæyor derse
yalan söylemiñtir!..’’ istikametindeki beyanlarænæn dæñænda ayræca
bize diyorlar ki: „Sizin Æran hakkændaki tesbitiniz en isabetli bir
tesbittir.“ Æñte bir taraftan böyle sözler!.. Diåer taraftan ise, o kabil
davrananlara kucak açælæyor, iltifatlar ediliyor! Mesela: Avrupa’da
iken bey’at meselesini ortaya atan, sonra da Æran’a giden ve
orada bey’at ettiåini bizzat açæk açæk söyleyen ve ayræca bey’at
edilmesi lazæmdær diye de toplantæya yazælæ teklif getiren ve bu
teklifleri getiren ve bu teklifleri resmen basælæp toplantæya katælanlara
daåætælan ve her tarafa gönderilen (...) kimileri var ki, Æran mesulleri
tarafændan iltifatlar görüyor.
Æñte iñin bir tarafæ da bu!..
Bir bañka çeliñkili mevzu, Ayetullah Humeyni’ye verilen
ünvanlar: „Naib-i imam (çünkü asæl Æmam Mehdiy-i Muntazar ki,
12. Æmam olup 1117 sene önce maåaraya girip geri dönmeyen
ve Ñia akidesine göre gelmesi beklenilen zattær...), sonra Æmamæ Ümmet (ümmetin imamæ), daha sonra Rehber-i Ümmet (ümmetin
rehberi) ve son olarak bir arkadañæmæzæn yaptæåæ bir röportajda
ise, „Æmam Humeyni ümmetin imamæ olmak üzere bizim
adayæmæzdær. Bañkalaræ da adaylarænæ göstersinler!..’’ denmekte.
Ñimdi düñünelim ve birbirimize soralæm: Bunlardan hangisi
doåru?
Seneler önce ben, Æran basæn-yayæn mensuplaræyla yaptæåæm bir
mülakatta, Æran mesullerine bilhassa ñu iki hususu iletmiñtim:
„Münasebetlerimizin devam edebilmesi için sizden iki ñey
istiyorum: Bunlardan biri, bizim mezhebî akidemizi rencide
edecek sözlerinizi iñitmek, yazælarænæzæ okumak istemeyiz. Mesela:
Sahabeye ve halifelere dil uzatmanæz, size bir fayda
getiremiyeceåi gibi, bizi de en azændan üzer ve baålaræn
kopmasæna sebebiyet verir. Ækincisi: Mezhebinizi, mezhebimiz
arasænda yayma politikasænæ takib etmeyeceksiniz! Bu da size bir
fayda getirmeyeceåi gibi, cemaatlerimizi cemaatlerinizden
soåutur ve iki kesimi birbirine düñürür.“
Æñte, ñimdi aynæ endiñe ve aynæ tehlike ile karñæ karñæyayæz.
Yukaræda da söylediåimiz gibi, neñriyatænæz vasætasiyle Æran
mesullerinden ñunu tekrar istiyorum: Ya ortaya çækæp mertçe „Biz
bey’at istiyoruz; Æmam Humeyni Æslam âleminin halifesidir, herkes
ona bey’at etmeye mecburdur; etmeyenleri asi ve baåi sayæyor
ve onlarla savañmayæ göze alæyoruz!..’’ Ya böyle desinler ya da
„bey’at, bey’at“ deyip kraldan çok kralcæ kesilenlere yüz
vermesinler; böylelerini red veya inkâr etsinler ve bu hususu
resmî bültenlerinde efkâr-i umumiyeye duyursunlar!.. Yoksa, ister
istemez insanæn aklæna, „Bunlar takiyye mi yapæyorlar?“ sorusu
gelmektedir.
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