Değerli arkadaşlar,
Sizlere çok kez bilimsel konularda iletiler gönderiyorum.
Arada bir sosyal konulara da değinmek durumunda kalıyoruz..
Genelde kaynak göstererek, kısa ve açık yazıyorum..
Din konusundan olabildiğince uzak duruyorum.
Bir iletimde de belirttiğim gibi, dine körü körüne bağlı, en ufak bir sorgulamayı
bile hakaret kabul eden, karşısındakini hemen "kâfir" ilan eden fanatik dindarlarla
tartışılmayacağını biliyorum.
Aşağıya aldığım son iletide amacım din eleştirisi falan değil,
fakat dini kullanarak, yani din adına yalan söyleyerek,
siyasi ve ticari çıkar sağlayanların ahlakından (?) bahsetmekti.
"Tesettür" konusunda, içtenlikli, etik davranılmadığını, bu bağlamda
milletimizin (inananlar-inanmayanlar, daha açık deyimiyle müslümanlar-kâfirler
şeklinde) ayrıştırılmaya, yapay bir bölünmeye götürüldüğünü vurgulamak
istedim ki; bu kendini toplumuna karşı sorumlu hisseden her aydının
yapması gereken bir uyarıdır.
Ne yazık ki birtakım densizler tarafından olmadık hakaretlere maruz kaldık..
Bilindiği gibi, Türkiye'de 1980'lerden bu yana, gittikçe artan bir oranda
türban/başörtüsü sendromu yaşanmaktadır..
Aslında giyim kuşam herkesin kendi kişisel özgürlük sorunudur ve başkasını
ilgilendirmemelidir; ancak sorun, bu tür baş bağlamanın "islam inancının gereği"
olduğu söylendiğinde ortaya çıkıyor; işin rengi değişiyor.
Çünkü, "İnancımın gereği başımı örtüyorum", ya da,
"Ben müslümanım (M), öyleyse başımı örtmeliyim (B)" demek,
mantıksal olarak;
" Bir kadın başını örtmüyorsa (¬B)
müslüman değildir (¬M) " ifadesiyle özdeştir..

(M → B) <=> (¬B → ¬M)
Tehlikeli olan da bu ayrıştırmak yaklaşımıdır.
Oysa,
"Saçınız görünmeyecek şekilde başınızı örteceksiniz" hükmü yok Kur'anda..
Bunu söylediğimizde, (Bunu yalnızca ben değil, Prof. Zekeriya Beyaz,
Prof. Şahin Filiz, Prof. Yaşar Nuri Öztürk ve daha birçok ilahiyatçı bilim adamı da
söylüyor..)
Adamlar ifrit oluyorlar, suç üstü yakalananların telaşı ile vahşice saldırıyorlar.
Ve bu daha kötüsü, bu öbeklerde aklı başında arkadaşlardan,
özellikle hanım arkadaşlarımızdan hiçbir destek göremiyoruz..
Seyrediyorlar yalnızca..
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Belki de (!?) "tesettür giyim"den doğrudan para kazananlar1
ya da "tesettürle" dolaylı bir tür çıkar ilişkisi içinde olanların çarklarına
çomak sokuyoruz istemeyerek ..
Üzüntülerimle ve kaygılarımla. æ

"Allah'ın emri" diye aldatmak,
Değerli arkadaşlar,
Kadınlarımızın başlarına dolanan başörtüsü/türban konusunda
çok büyük bir yalan döndürülüyor ortada..
Kur'anda "saçınızın tek teli bile görünmeyecek şekilde örtünün" diye bir ayet yok..
Aslında "başınızı örtün" diye de bir ayet yok.
Kur'anda yalnızca, "başınıza aldığınız örtüyle, edep yerlerinizi saklayın"
şeklinde ayetler var, hem kadınlara ve hem de erkeklere..
Nur Suresi 31. ayette denir ki:

Yani;
"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler,
iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar.
Baş örtülerini yakalarının üzerine salsınlar...." (bkz. Diyanet Kur'an Meali)
İşte hepsi bu kadar; ama gelin görün ki, neye inandığını bilmeyen,
inandığı şey üzerinde bile araştırmakta, düşünmekte aciz yığınları
"Allahın emri" diye aldatmak ve bundan siyasette ve ticarette vurgun yapmak
ahlakı (!) oluşturuldu.. Siz istediğiniz kadar, sıkma baş türbanın bir siyasal
simge olduğunu; İslamla, namusla, ahlakla, etikle ilgisi olmadığını söyleyin durun;
kimsenin umurunda değil. Ne örtünenler biliyor ne de örtünmeyenler...
tutturmuşlar "inancım gereği" diye bir ezber.. yazık ! æ (25.5.12)

Prof. Dr. Rer. Nat. D. Ali ERCAN
25.5.12, Ankara

* Tesettür giyim pazarının yıllık cirosu 5 milyar dolara dayanmış.. Yaklaşık yarısı dış pazara yönelikmiş.
Sektörün yıllık kârı en azından 1 milyar dolardır.. Toplamda bin şirket x ortalama 100 paydaşı olsa
yaklaşık100 bin kişi Türkiye'de ekmeğini "tesettür" den kazanıyor demektir. Türkiye'deki
yaklaşık 15 milyon tesettürlü hanımın aylık tesettür gideri ortalama 30 TL oluyor demektir.. æ
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