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ÖNSÖZ
Atatürkçü DüĢünce Derneği'nde birlikte çalıĢırken, tutum ve
davranıĢlarındaki soylulukla tanıdığım emekli Albay Sayın Cemil
DENK'in kendine özgü düzenleme yöntemiyle hazırladığı yeni
yapıtının beğeniyle karĢılanacak bir emek ürünü olduğunu belirtmek
isterim
Atatürkçü DüĢüncenin temelini oluĢturduğu Türk Devrimi'nin
birbirinden önemli, birbirinden değerli atılımlarının en seçkini,
demokrasinin kaynağı, ulusal birliğin dayanağı, barıĢ, bilim, sanat,
çağdaĢlık, kardeĢlik, dostluk, eĢitlik iklimi olan Laikliktir.
Vicdan tahtındaki ideolojiye, kötü amaçlara araç edilmemesi,
inanların tertemiz duygusu ve Tanrı'ya bağlılığı olarak kalması,
özellikle siyasallaĢarak kavga nedeni yapılmaması için özenle
korunması gereken bir inanlık ilkesi olduğu bilinmelidir.
Bu bilimsel ve yaĢamsal gerçeğe karĢın, demokrasiyi amaçlayan
Cumhuriyetimizi niteliklerinden soyutlama çabaları içinde Laikliğe
öncelik verilmiĢtir. Köktendincilerin ağır saldırısına uğratılan Laikliği,
"Din DüĢmanlığı" göstermekle kalmayıp, bağımsızlık, özgürlük ve
ulusal egemenlik kavram ve kurumlarına uzanan bir sapkınlıkla
kurucularını salt bu ilke nedeniyle karalayıp suçlamaktan
çekinmemiĢlerdir.
Son zamanlarda devletin her organına, her birimine, yurttaĢlara
değin geniĢ bir çizgide Laiklik karĢıtlığını yaygınlaĢtırma, Laiklikten
uzaklaĢtırma ve onu büsbütün geçersiz kılma oyunları, siyasal kesimde
oy toplama aracı durumuna getirilmiĢtir.
Bilim kuruluĢlarının bile suskun kaldığı, siyasi erki kötüye
kullanma sayılacak kalkıĢmalar birbirine eklenmekte, çeliĢkili, aykırı,
sakıncalı söylem ve eylemlerle Türkiye'mizin ufku karartılmaktadır.
Bu ortamda Sayın Cemil DENK'in 'TÜRKÇE TAPINMA'yla ilgili
çalıĢması, bu konuda geçerli ve geçersiz tutumları, iyi ve kötü olanları,
devrim atılımlarının evrelerini ve sonuçlarını bir kez daha ve toplu

biçimde bilgiye sunarak, toplumumuza yararlı bir katkıda
bulunmaktadır.
Yapıtın içerdiği üç bölümden biri de, 3 Mart 1924 günlü, 431
numaralı yasa ile dıĢlanan "HĠLAFET" konusudur. Bu bölümde,
Hilafet'in ne olduğunu, tarihsel geliĢimini, halifenin ne yaptığını, hangi
sakıncaların saptandığını, nasıl kaldırıldığını yeterince ele almıĢtır.
Büyük ATATÜRK'ün, 1905'de arkadaĢlarına, 1908'de Bulgar
gazeteci, Türkolog Ġvan Manilov'a anlattığı, 1919'da Mazhar Müfit
KANSU'ya not ettirdiği; " kadınlar tesettürden kurtarılmalıdır"
sözünün önemi ve gerçekleĢmesi konusunda bilgiler de verilen yapıt,
bu yönüyle, dinsel hiçbir zorunluluğu olmadığı kadın - erkek din
bilimcilerin açıkladığı ama siyasetin 'SIKMABAġ'la oy toplamaya
çalıĢtığı günümüzdeki gidiĢin sakatlığını da ortaya koymaktadır.
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nın 18 Temmuz 1932 günlü genelgesiyle,
Türkçe okunmaya baĢlayıp, Demokrat Parti Ġktidarı'nın 16 Haziran
1950'de Türk Ceza Yasası'nın 426. maddesini değiĢtirerek, Arapça
okunma yolunu açtığı 'EZAN' nedeniyle Türkiye'de ezan yasaklanmıĢ
ve hiç okunmamıĢ gibi ATATÜRK'ü eleĢtirmeye kalkıĢan gericilerin
haksızlıklarına, çirkin saldırılarına yanıt oluĢturan bölüm de okurları
aydınlatacaktır.
Sayın Cemil DENK'i bu çalıĢması nedeniyle içtenlikle kutluyor,
kitabını yurttaĢlarımıza salık veriyorum.
Nisan 2012, Yekta Güngör ÖZDEN
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TÜRKÇE ĠBADET
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
TÜRKÇELEġTĠRMEYE NEDEN GEREK GÖRÜLDÜ?
"Atatürk devrimine kadar camilerde okunan EZANLAR,
DUALAR, KAMET, minberlerde verilen HUTBELER ve her yerde
okunan KURAN Arapçadır.
Türk halkı bunlardan hiçbir Ģey anlamamaktadır."
Bu bölümde Atatürk'ün, ibadet diliyle ilgili düĢüncelerini ve
yaptıklarını inceleyeceğiz:
Bu konuya, ABD Büyükelçisi Sherrill'in raporu ile baĢlayalım:
"Atatürk'ün, biyografisini yazan ABD Büyükelçisi Sherrill'e
açıkladığı 'dinle ilgili' düĢünceleri ilk kez yayımlandı. Sherrill'in
kitabına almayıp rapor olarak ABD DıĢiĢleri'ne gönderdiği söyleĢide
Atatürk 'Agnostik olmadığım, tek tanrıya inandığım' söylüyor, dindar
olmayan Türklerin yüksek sesli duaların cezbine kapıldığım
belirtiyor.
Atatürk'ün "DĠN" hakkındaki görüĢlerine ıĢık tutacak yeni bir
belge ortaya çıktı;
1932-1933 yıllarında Ankara'da görev yapan ABD Büyükelçisi
Charles H. Sherrill'in hazırladığı ve Atatürk'ün kendi ağzından
"DĠN'Te ilgili görüĢlerini içeren rapor ilk kez Toplumsal Tarih
Dergisi'nde araĢtırmacı yazar Rıfat N. Bali'nin hazırladığı yazıda
yayımlandı.
Büyükelçi, Ankara'da görev süresi boyunca Atatürk ile yaptığı
görüĢmelere ve gözlemlere dayanarak 'A Year's Embassy to Mustafa
Kemal' adlı bir kitap hazırlamıĢtı. Eser ilki, 1934 yılında Atatürk
yaĢarken, üç kez Türkçeye çevrildi.
Kitabın en ilginç bölümü Atatürk'ün "DĠN"e bakıĢım içeren
kısımdı. Bu bölümde yazar, Atatürk'le yaptığı uzun bir mülakata yer
vermiĢ ancak Atatürk'ün sözlerinin bir kısmım kitaba almamıĢ bunu
da "Din konusundaki Ģahsi görüĢleri hususunda söylediklerinin
tamamım burada vermek hiç doğru olmaz" satırlarıyla dile getirmiĢti.
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Ancak Sherill, kitaba sadece bir bölümünü aldığı görüĢmeyi
özetleyerek bir rapora döktü ve ABD DıĢiĢleri Bakanlığı'na gönderdi.
ABD DıĢiĢleri ArĢivi'ndeki bu raporu, Bali Türkçeye çevirip
Toplumsal Tarih'e yazdı. AĢağıda, raporun tam metni yer alıyor.
ABD Büyükelçiliği Sayı: 423 Ankara, 17 Mart 1933 Konu:
Türkiye'de DÎN Münhasıran MAHREM Saygıdeğer Hariciye Vekili
Washington Beyefendi, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal ile dün
öğleden sonraki üç saatlik mülakatımda; Hakkında yazmakta
olduğum biyografinin sekiz bölümünü birlikte gözden geçirdiğimiz
sırada Türkiye'de Din Meselesi bahis edildi.
Ġncelememde Türkiye Cumhuriyeti'nde Ġslam Dininin GeliĢimi
konusuna oldukça yer verdiğime dikkatini çektim, biyografim için yayınlanmak veya yayınlamamak kaydıyla- bana söylemek istediği
kadarıyla sınırlı olmak üzere bu mevzudaki görüĢünü bilmek
istediğimi belirttim. Sözlerinin hangi kısmının efkârı umumiye(nin)
(bilgisi) için olduğunu, hangi kısmının olmadığım belirterek mevzu
hakkında teferruatlı bir Ģekilde konuĢtu.
Galiba, altı ve yedi yaĢındayken annesi onu bir Sıbyan Mektebine
göndermek istiyordu. Burada öğretmen Kuran dersleri de verecekti.
Bu, uzun Arapça bölümleri ezberlemek demekti.
Diğer yandan babası oğlanın din eğitiminin verilmediği laik bir
mektebe gitmesini istiyordu. Her ne kadar sonunda babanın sözü
kabul edildiyse de annesi oğlanı Selanik'te geçerli olan geleneksel
tören eĢliğinde sıbyan okuluna gönderdi.
Ertesi gün babası oğlanı okuldan aldı ve laik okula koydu. Buna
çok üzülen annesi epey ağladı ve oğlanın teklif etmesi üzerine sıbyan
okulundaki din hocası eve gelip ona Kuran eğitimini verdi. Bu sadece
bir ay sürmesine rağmen anneyi tatmin etti. Bu, ömrü boyunca alacağı
tek din eğitimiydi.
'BeĢeriyetin Tanrı ihtiyacı' Agnostik olduğuna dair genellikle
kabul görmüĢ inancı, kesinlikle reddediyor, ancak dininin sadece
Kâinat'ın Mucidi ve Hâkimi tek Tanrı'ya inanmak olduğunu söylüyor.
Aynca beĢeriyetin böyle bir Tanrı'ya inanmaya ihtiyacı olduğuna
inanıyor. Buna ilaveten dualarla bu Tanrı'ya seslenmenin beĢeriyet
için iyi olduğunu belirtti. Burada duruyor.
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Daha sonra teferruatlı bir Ģekilde neden o kadar inançlı bir
Protestan Hıristiyan olduğumu sordu. Ben de ona, bu raporda yeri
olmayan, sebeplerimi söyledim. Sadece bir genel mütalaa
söyleyebilirim. Suallerinde tamamıyla samimiydi, bu da din
konusunda yeterince zihin yorduğunu göstermekte idi.
Daha sonra, 10 yıl önce inĢa ettiği yeni Cumhuriyet'in
Reisicumhuru olarak iktidara geldiği zaman Ġslam dininin durumu
hakkında bilgi vermeye baĢladı. ġeyh-ül Ġslam'ı, medreseleri,
Mahkeme-i ġer'iyyeleri ve bu mahkemelere riyaset eden kadılar,
hocalar ve muhtelif derviĢler dâhil olmak üzere bütün RUHBAN
SINIFINI Lağvetmeyi gerekli bulduğunu söyledi. Osmanlı'da geçerli
olan bu ruhban yapıdan geriye kalan, müezzin olarak minarelerden
halkı ibadete çağıran ve camilerde namaz kıldıran imamlardı.
Ona az evvel tasvir ettiği bu yapıyı tamamıyla yok ettikten sonra
Türk gençliği için, Ģayet kaldıysa, ne tür dini tedrisat kaldığını
sordum. Kifayetsiz medrese sistemini tüm ülkeye yayılmıĢ ilk ve
ortaöğretim sistemiyle ikame ettiğini ve bu sistemin (talebeyi)
üniversiteye dek götürdüğünü belirtti. Hz. Muhammed'in hayat
hikâyesi ve daha ahlaklı yaĢama konusundaki hikmetli düsturlarla
dini tedrisat verildiğini, bu dini tedrisata Yeni ve Eski Ahit'te tasvir
edilen diğer büyük dinleri ve Budist dini kitapları da dâhil ettirdiğini
söyledi.
Daha sonra o ve ben bu modern Türk dini tedrisatı ile BirleĢik
Amerika'da ortalama pazar okulunda verilen dini tedrisatı mukayese
ettik. Pazar okullarımızda verilen dini tedrisatın cuma sabahlan
kadınlar tarafından tüm ülkedeki Halk Evleri'nde verilip
verilemeyeceğini sorduğumda böyle bir fikrin muvaffak olacağma
dair pek Ģüpheli göründü, ancak yeni bir fikir olduğunu ve kaale
alacağım söyledi.
Bu amaçla kadın öğretmenlerin vazifelendirilmesi fikri ona cazip
geldi, çünkü bu Ģekilde hocaların erkek partizanları, siyaset veya
benzeri muhtemel baĢka mesele yaratacak ihtimallerden kaçınılmıĢ
olacaktı.
Daha sonra umumi ve ĢaĢırtıcı bir beyanda bulunarak; Türk
halkının gerçekte hiçbir Ģekilde dindar olmadığını, aralarından
camilere giden az sayıda kiĢinin alıĢkanlıktan veya yüksek sesle
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söylenen duaların cezbine kapılarak camiye gittiğini ileri sürdü.
Saygıh bir Ģekilde bu bakıĢıyla mutabık olmadığımı, eĢimle
yaĢadığımız tecrübeyi anlattım.
Ġki Türk arkadaĢımızın daveti üzerine 23 Ocak'ta Ayasofya
Camii'ne gidip Kadir Gecesi'ne Ģahit olduk. Ona yüzde 20'si askeri
üniformalı 10 bin mümin tarafından doldurulan caminin ne kadar
kalabalık olduğunu, bütün müminlerin tam bir saat Gazi'nin de
varlığını kabul ettiği Tanrı'ya doğrudan yönelttikleri dualarla nasıl
yoğun bir Ģekilde ibadet ettiklerini anlattım.
Bu kalabalık, bu ibadet ve müminlerin duaya yoğunlaĢmaları
hususunda izahat istemem, onun Türk gençliğinin din hakkında bilgi
edinme fırsatı mevzusunda Türk hükümetinin kısıtlı bir rolü olması
gerektiğine dair kanaatini dile getiren daha fazla beyanatlar vermesine
neden oldu. Bu beyanatlarını bitirdiğinde Ģimdilik ortaöğretimde ve
Dâr-ül-fünûn'un küçük ilahiyat bölümünde üç büyük din hakkında
verilen tarihi tedrisattan fazlasını öğretmeye inanmadığı sarihti.
Sovyetler gibi lağvetmeye karĢıydı Ancak Sovyetlerin her türlü
dini lağvetme fikriyle kesinlikle mutabık değil. BellibaĢlı camilerin
hükümetçe muhafaza edilmeleri ve amaçları doğrultusunda
kullanılmaları gerektiğinde ısrarlı. Üç büyük dinin ahlak öğretilerine
dinden ziyade ahlak olarak inanıyor.
Bize ihsan ettiği hayırlar için tek Tanrı'ya sık sık
minnettarlığımızı dile getirecek ifadelerin eklenmemesi halinde Ģahsi
dini inancımn natamam olacağını söylediğim zaman ĢaĢırdı, ancak
alakadar göründü. Sadece yeni bir fikir olduğundan, bu fikri kaale
alacağım söyledi...
...BURSA HADĠSESĠ
... Bu çerçevede yakın tarihte olan Bursa hadisesi üzerinde
serbestçe konuĢtu. Bu hadise Türklerce değil üç yabancı tarafından
çıkarılmıĢtı: Bir Arnavut, bir Bulgar ve bir Rus. Hatta Üçüncü
Enternasyonal tarafından kıĢkırtıldığını da ima etti. Muhtemelen
sıkıntı verecek bu siyasi hareketi basit bir dil meselesine, EZANIN
ARAPÇA yerine TÜRKÇE OKUNMASI haline dönüĢtürerek
gösterdiği siyasi maharetten ötürü kendisine iltifatta bulundum.
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Bu sözlerim Kuran'ın Arapçadan Türkçeye tercüme edilmesi için
nasıl ve neden telkinde bulunduğu konusunda konuĢmasma sebep
oldu ve bu mevzuda yepyeni bir ufuk açtı.
Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça
duaların gerçek manasım anladığı zaman tiksineceğini söylüyor.
Kuran'dan alınan bir Arapça bölüm okudu...
Türkçe Kuran okutma nedeni;
Bu duada Hz. Muhammed amcası ile amca kızının yaptıkları bir
Ģeyden ötürü cehenneme gitmeleri için beddua eder.
"DüĢünen bir Türk'ün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği
dini ilhamı veya dine ilgi göstermesini tahayyül edebilir misin?" dedi.
Bu fikrini geliĢtirdikçe ben de gitgide Kuran'ın Türkçe
okunmasını teĢvik etmesinin sebebinin Kuran'ın Türkler arasında
gözden düĢmesi olduğu neticesine varıyorum....
... Benimle bu konuda daha fazla konuĢma arzusunu ifade etti. Bu
beni ĢaĢırttı, zira Yusuf Akçura bey gibi samimi arkadaĢları beni
sürekli onunla din hususunda konuĢtuğum takdirde, Gazi'nin nazikçe
'dostluğumuz' olarak adlandırdığı münasebetlerimizin kesinlikle
bozulacağı hususunda ikaz etmiĢlerdi. KonuĢmamızın bu bölümünün
sonunda, daha öncesi bir yabancı ile hiçbir zaman bu konuda bu kadar
etraflı konuĢmadığım ve özel dini inançlarım da hiç dile getirmediğini
söyledi. Saygılarımla" Charles H. Sherill
ATATÜRK, Kuran'ın TÜRKÇE'ye çevrilmesinin Ģu gerekçelerle
yapıldığını anlatıyor:
"... Türk, Kuran'ın arkasından koĢuyor, fakat onun ne
dediğini anlamıyor. Ġçinde neler var bilmiyor ve bilmeden
tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koĢtuğu kitapta neler
olduğunu Türk anlasın."
"... Halkı, genel durumdan haberdar etmek son derecede
ehemmiyetlidir. Çünkü her Ģey açık söylendiği zaman halkın
beyni çalıĢma halinde bulunacak, iyi Ģeyleri yapacak ve
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milletin zararına olan Ģeyleri reddederek Ģunun veya bunun
arkasından gitmeyecektir."
"... Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir dilde olması ve
onların da bugünkü gerek ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi,
Halife ve PadiĢah namını taĢıyan müstebitlerin arkasından
köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi.
Hutbeden maksat, ahalinin aydınlanması ve doğru yolun
gösterilmesidir; baĢka Ģey değildir. Yüz, iki yüz, hatta bin
sene evvelki hutbeleri okumak, insanları bilgisizlik ve gaflet
içinde bırakmak demektir. Hutbe okuyanların herhalde
halkın kullandığı dille görüĢmesi gereklidir."
"... Ey Millet, Allah birdir. ġanı büyüktür. Allahın esenliği,
sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun...
... Ġnsanlara feyz ruhu vermiĢ olan dinimiz, son dindir. En
mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe
tamamen uyuyor ve uygun düĢüyor. Eğer akla, mantığa ve
gerçeğe uymamıĢ olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunarı
arasında çeliĢki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren
kanunlarını yapan Cenabı Hak'tır.
ArkadaĢlar; ... Hazreti Peygamber'in mübarek yolunda
bulunduğumuz bu dakikada milletimize; milletimizin bugününe
ve geleceğine ait hususları görüĢmek maksadıyla bu kutsal
yerde Allah'ın Huzurunda bulunuyoruz.
... Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın
yatıp kalkmak için yapılmamıĢtır. Camiler itaat ve ibadet ile
beraber din ve dünya için neler yapılmasının gerekli olduğunu
düĢünmek yani konuĢup tartıĢmak, danıĢmak için yapılmıĢtır.
1923 (Atatürk'ün S.D.II, s. 94)
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"... HUTBELER hakkında sorulan sorudan anlıyorum ki,
bugünkü hutbelerin Ģekli, milletimizin duygusal Fikirleri ve
LĠSANI ile medeni ihtiyaçlarıyla uygun görülmektedir.
Efendiler, hutbe demek topluma hitap etmek, yani söz
söylemek demektir. Hutbenin manası budur.
Hutbe denildiği zaman bundan birtakım kavram ve
manalar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi söyleyen hatiptir. Yani söz
söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber'in
hayatta olduğu mutlu dönemlerde hutbeyi kendisi söylerdi.
Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek, dört halifenin
hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek
Peygamberin, gerek dört halifenin söylediği Ģeyler o günün
sorunlarıdır, o günün askeri, idâri, mâli ve siyasi, sosyal
konularıdır.
Ġslam toplumunun çoğalması ve Ġslam ülkeleri
geniĢlemeye baĢlayınca, Cenabı Peygamber'in ve dört
halifenin
hutbeyi
her
yerde
bizzat
kendilerinin
söylemelerine imkân kalmadığından halka söylemek
istedikleri Ģeyleri bildirmeye birtakım kiĢileri memur
etmiĢlerdir. Bunlar herhalde en büyük ve ileri gelen kiĢiler
idi. Onlar camilerde ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı
aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için bir Ģart lâzımdı. O
da milletin lideri olan kiĢinin halka doğruyu söylemesi, halkı
dinlemesi ve halkı aldatmaması! Halkı genel durumdan
haberdar etmek son derece önemlidir.
Çünkü, her Ģey açık söylendiği zaman halkın beyni
faaliyet halinde bulunacak iyi Ģeyleri yapacak ve milletin
zararına olan Ģeyleri reddederek Ģunun veya bunun
arkasından gitmeyecektir.
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Ancak millete ait olan iĢleri milletten gizli yaptılar.
Hutbelerin Halkın Anlayamayacağı bir LĠSANDA olması ve
onların da bugünün gereklerine ve ihtiyaçlarımıza temas
etmemesi. Halife ve PadiĢah sıfatını taĢıyan despotların
arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi.
Hatiplerin normal olarak HALKIN Günlük Kullandığı DĠL île
KonuĢmaları Gereklidir. Geçen yıl Millet Meclisi'nde söylediğim
bir nutukta demiĢtim ki
"Minberler halkın akılları, vicdanları için bir ilim irfan
kaynağı, ıĢık kaynağı olmuĢtur." Böyle olabilmek için
minberlerde söylenecek sözlerin BĠLĠNMESĠ ve
ANLAġILMASI, ĠLĠM ve FEN Gerçeklerine UYGUN OLMASI
lazımdır.
Hutbeyi verenlerin siyasi olayları, sosyal ve medeni
olayları her gün izlemeleri zorunludur. Bunlar bilinmediği
takdirde halka yanlıĢ aĢılamalar yapılmıĢ olur.
Bu nedenle, HUTBELER tamamen TÜRKÇE ve günün
gereklerine uygun olmalıdır. Ve olacaktır." 1923 (Atatürk'ün
S.D. E, s. 95-96)
ATATÜRK diyor ki:
"... Mensubu olmaktan gönül doygunluğu duyduğumuz ve
mutlu olduğumuz ĠSLAM DĠNĠNĠ, asırlardan beri düĢmüĢ
olduğu POLĠTĠKA BATAĞINDAN Çıkarıp Temizlemek ve
Yüceltmek gerektiğini görüyoruz.
Kutsal ve ilahi olan ĠNANÇLARIMIZI ve vicdanımızı, Ne
Ġdügü Belirsiz, AnlaĢılmaz, ve her türlü MENFAAT VE
ÇĠRKEFLĠĞE AÇIK POLĠTĠKADAN ve politikanın bütün
organlarından bir an evvel ve kesin olarak çıkartıp
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KURTARMAK; milletimizin hem dünyadaki hem de ahıretteki
mutluluğu için ġARTTIR!.." (7.2.23, Zağanos PaĢa Camisi Minberi,
Balıkesir)
Bir Ģeyi anlamadan onu ezberlemek mümkündür ancak öğrenmek
olanaksızdır. Anlamayan düĢünemez ve uygulama yapamaz. Yapsa
bile yanlıĢ yapabilir. Bu gerçeği gören yüce insan Atatürk, TÜRKÇE
ĠBADET" uygulamasını baĢlatmıĢlardır.
Atatürk, yaptığı bütün konuĢmalarında, ibadetin her sürecinde
Halkın Anlayacağı bir DĠL kullanılmasını öğütlemekte ve:
"... Kürsülerden halkın anlayabileceği bir dille ruhuna ve
beynine seslenildiğinde, Ġslam Topluluğunun vücudu canlanır,
beyni temizlenir, inancı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur."
demektedir." 1922 (78)
"... Ezan ve Kuran'ı Türklerden baĢka hiçbir Müslüman
milleti bu kadar güzel okuyamaz. Bunlara muhteĢem müzik
ahengi veren Türk sanatkârlarıdır." demektedir." 1933
(Abdülkadir, Ġnan, Ġki Hatıra, Türk Dili Dergisi, TDK, sayı: 74, 1957,
s. 66)
Atatürk; Ortaöğretim Öğrencileri için hazırlattığı "Medeni
Bilgiler" kitabına girmek üzere, kendi El Yazması ile "Din"
konusunda su düĢünceleri ifade etmiĢtir:
"... Ġslam Dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya,
hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasr
etmeye mecburdular.
Bununla beraber, Allah'a kendi MĠLLĠ DĠLĠNDE değil,
Allah'ın Arap Kavmine gönderdiği ARAPÇA kitapla ĠBADET ve
Yakarmada bulunacaktı.
Bu vaziyet karsısında Türk Milleti birçok asırlar, ne
yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin, adeta, bir kelimesinin
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manasını bilmediği halde, Kur'an'ı ezberlemekten beyni
sulanmıĢ hafızlara döndüler."
Aradan yıllar geçti. Atatürk, verdiği söylevlerinden birinde
sözlerini Ģöyle tamamladı:
"... Sonra Kuran'ın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk
defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor. Muhammed'in
hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir
verdim. Halk, tekrarlanmakta bulunan bir Ģey mevcut
olduğunu ve din iĢleriyle ilgili kimselerin derdi ancak kendi
karınlarını doyurup, baĢka bir iĢleri olmadığını bilsinler."
(1224 Mart 1930, ASD,c.III,s.85'den aktaran: 31 nolu kaynak eser).
"... Ġnananların ibadetlerini kendi dilleriyle yapmalarını doğal
bir hak olarak gören Mustafa Kemal'in, Aydın Din Adamlarıyla
yaptığı görüĢmelerden soma, 3 ġubat 1928'de HUTBELERĠN
TÜRKÇE okunmasının kabul edilmesini, DUALAR ve EZANIN
TÜRKÇE'YE ÇEVRĠLMESĠ ÇalıĢmaları izledi."
"... Atatürk, Tanrı buyruğunun bütün milletçe anlaĢılması ve bu
anlaĢılmazlıktan yararlanan bir grup insanın saf dıĢı edilmesi için,
KURAN'IN TÜRKÇEYE ÇEVRĠLMESĠNĠ emretmiĢtir.
ġubat 1923'te yaptığı bir konuĢmasmda bunu neden ısrarla
istediğini Ģöyle açıklamıĢtır:
"... Minberlerden aksedecek sözlerin bilinmesi ve
anlaĢılması, fenni ve ilmi hakikatlere uygun olmaları lazımdır.
Sayın hatiplerin siyasi, sosyal ve medeni durumları her gün
takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmediği takdirde, halka
yanlıĢ telkinler verilmiĢ olur. Binaenaleyh hutbeler tamamen
Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olmalıdır, ve
olacaktır."(ġubat 1923)
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"...Atatürk, Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesinin tamamlanmasını
müteakip, 1932 yılının Ramazan Aymda, ilk defa, EZAN'IN
TÜRKÇE okunmasını soma, Kur'an-ı Kerim Surelerinin ve Duaların
Türkçe okunması çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır.
Bu durum Halktan büyük rağbet görmüĢ, camiler dolup
taĢmıĢtır."
"... 1932 yılı Ramazan'ın 26'ncı günü Kadir Gecesi'nde, Ġslam
Aleminde ilk defa camide okunan "MEVLĠT", radyodan naklen
yayınlanmıĢtır.
Atatürk, Ayasofya Camiinde okunan mevlidi, radyoları basında
dinlemiĢ, ertesi gün mevlit okuyan Hafızları Dolmabahçe Sarayında
iftar yemeğine davet etmiĢ, Onlara teĢekkürlerini iletmiĢtir." (1)
... 22 Ocak 1932'de Ġstanbul Yerebatan Camisinde ilk Türkçe
Kuran ve Türkçe ezan okunmuĢtur. Ezanın bütün yurtta Türkçe olarak
okutulması, 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
tarafından yayınlanan bir buyruk ile bütün ilgililere duyulmuĢtur..."
(2)
1931 yılının Aralık ayında Mustafa Kemal PaĢa'mn buyruğuyla
bir hafızlar heyeti, Dolmabahçe Sarayı'nda ezan ve HUTBElerin
TürkçeleĢtirilmesini içeren çalıĢmalara baĢladılar.
Mustafa Kemal, Kuran ve Ezan gibi, hutbelerin de halkın
anlayacağı dilde okunmasını istiyordu.
"... Türk inkılâbının Ģekillenmesinde önemli derecede etkisi
olduğu bilinen ve bu yönüyle Mustafa Kemal PaĢa ve arkadaĢlarını da
etkileyen Diyarbakırlı Ziya Gökalp'in bu düĢüncesi üzerinde 1931
yılında Dolmabahçe Sarayı'nda çalıĢmalar baĢlamıĢtır..."
"... M. Kemal'e göre; " Ulusal eğitim alanında ne karĢılığı olursa
olsun, baĢarıya ulaĢmak gerekmektedir. Ve " KurtuluĢ ancak bu yolla
olacaktır."
"Ulusal savaĢtan çıkıldığı günlerde durum hiçte parlak değildi,
halkın okuma yazma bilme oranı % 4'ten daha azdı. Bir yanda
medreseler, bir yanda askeri, bir yanda yabancı okullar ve bir yanda
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da bakanlık okulları tam bir karıĢıklık yaĢanıyordu. 3 Mart 1924'de
"Tevhidi Tedrisat Kanunu" (Eğitim ve Öğretimin Birliği Yasası)
çıkartılarak Medreseler Kapatıldı. Ve geri kalan tüm okullar Milli
Eğitim Bakanhğı'na bağlandı.
Hızlı bir eğitim seferberliğine giriĢildi. Eldeki tüm olanaklar
sonuna kadar kullanılarak, okul program ve örgütleri yeni görüĢlere
göre değiĢtirildi. Ordudan ayrılan subayların çoğu öğretmenliğe
atandı. Yetersiz olan eski ilkokul öğretmenleri, hızk kurslarda yeniden
eğitildiler. Yeni okullar açıldı.
Bunların yanı sıra öğretmenler ve aydınlar halk için açılan "gece
kurslarında" ve o günlerin "muallim birliklerinde" gönüllü olarak
okuma - yazma, hesap ve temel bilgiler öğretmeye baĢladılar. 1928'de
Arap alfabesinin bırakılarak yerine Latin temeline dayanan TÜRK
ALFABESĠNĠN [ATATÜRK ALFABESĠ] alınması, eğitim
seferberliğini hızlandırdı ve canlandırdı."(3)
FALĠH RIFKIATAY:
"Ġbadet reformunun baĢlangıcıydı Atatürk'ün amacı, ARAPÇA'YI
ĠBADET DĠLĠ Olmaktan ÇIKARIP, TÜRKÇE'YĠ CAMĠYE HÂKĠM
Kılmaktı. Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" adlı kitabından okuyalım:
"Atatürk ĠBADET devrimine EZAN ve NAMAZI
TÜRKÇELEġTĠRMEKLE baĢlamıĢtı.
Gerçekte VERDĠĞĠ ĠLK EMĠR EZAN ve NAMAZIN
TÜRKÇELEġMESĠ ĠDĠ. Muhafazakarların sözcülüğünü yapan
ĠNÖNÜ, Atatürk'e yalvarmıĢ,
"ÖNCE EZANI TürkçeleĢtirelim, sonra NAMAZA sıra gelir"
demiĢti.
Arkadan DĠL ve KURAN metni meseleleri çıkıp namazın
TürkçeleĢmesi gecikti idi. Atatürk sağ kalsaydı ĠBADET REFORMU
olacağında da Ģüphe yoktu."
i***
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TÜRKÇELEġTĠRMENĠN KRONOLOJĠSĠ
3 ġubat 1928'de, Daha önce Arapça okunduğu için halkımızın
anlamakta güçlük çektiği HUTBE, Ġstanbul camilerinde, ilk defa
TÜRKÇE okunmaya baĢlandı.
"1 Eylül 1929'da liselerden Arapçanın, zorunlu Ders olarak,
okutulması Kaldırıldı.
Aralık 1931- Mustafa Kemal PaĢa'mn emriyle dokuz ünlü hafız,
Dolmabahçe Sarayı'nda EZANIN TürkçeleĢtirilmesi çalıĢmalarına
baĢladı.
10 Ocak 1932- TÜRKÇE EZAN için konservatuar üyesi Ġhsan
Bey'in yaptığı bestenin kısa zamanda öğretilemeyeceği
anlaĢıldığından, geçici olarak ezanın asli Ģekliyle okunmasına izin
verildi.
22 Ocak 1932- KURAN'IN TÜRKÇE TERCÜMESĠ,
ĠLK KEZ Ġstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız YaĢar (Okur)
tarafından OKUNDU.
29 Ocak 1932- Sultanahmet Camii'nde sekiz hafız tarafından
TÜRKÇE KURAN OKUNDU.
30 Ocak 1932- Ġlk TÜRKÇE EZAN Hafız Rifat Bey tarafından
Fatih Camii'nde OKUNDU.
3 ġubat 1932- Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde halkın büyük
ilgisiyle TÜRKÇE KURAN, TEKBĠR ve KAMET OKUNDU.
5 ġubat 1932- Ġstanbul Süleymaniye Camii'nde ilk TÜRKÇE
HUTBE okundu.
18 Temmuz 1932- Diyanet ĠĢleri Riyaseti, EZANIN TÜRKÇE
OKUNMASINA KARAR verdi.
26 Eylül 1932- Yurdun her yerindeki Evkaf Müdürlüklerine
Türkçe Ezan Metni gönderildi.
1 ġubat 1933- Bursa'da gösteri yapan gericilere Mustafa Kemal
Ģu yanıtı verdi:
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"... Konunun aslı esasmda 'DlN' değil 'DĠL'dir. Kesin olarak
bilinmelidir ki Türk milletinin Milli Düi ve milli benliği, bütün
hayatında hâkim ve esas kalacaktır."
4 ġubat 1933- Müftülüklere ezanı Türkçe okumalarını, buna
uymayanların 'kati ve Ģedid bir Ģekilde' cezalandırılacaklarını bildiren
bir tamim gönderildi.
6 Mart 1933 Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Rıfat Börekçi'nin yayımladığı
bir tebliğ ile Ġslam peygamberi Muhammed'e hürmet ve saygı ifade
eden sözlerin yer aldığı 'SALA'nın da Türkçe okunmasına karar
verilmiĢtir.
EZAN, 1950'ye değin Türkçe okundu. Ġnsanlar, tam 18 yıl süreyle
günlük yaĢamda kullandıkları DĠLLE namaza çağrıldılar....
16 Haziran 1950 EZANIN ARAPÇA OKUNMASI YASAĞI
KALDIRILDI.
1928 ve 1932'de Türk Dilinin Arapçanın hâkimiyetinden
çıkarılması 1950 yılma kadar dayanabilmiĢ, DP'nin iktidara
gelmesinden bir ay sonra ezan TÜRKÇENDEN ARAPÇAYA
ÇevrilmiĢ,
1952 yılında Türkçe metinli ANAYASANIN DĠLĠ, eski
OSMANLICA YA dönüĢtürülmüĢtür.
***
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EĞĠTĠMDE, 'ALFABE'DE TÜRKÇE
Laik devlet anlayıĢına uygun bir Ģekilde öğretim birliği
kurulmadıkça ve eğitim çağdaĢ bilimin gereklerine uygun hale
getirilmedikçe, milli bütünlüğün sağlanamayacağı, çağdaĢlaĢmanın
gerçekleĢemeyeceği açık bir Ģekilde ortaya çıkmıĢ bulunuyordu.
Atatürk, eğitimin; çağdaĢ, akla, mantığa ve bilime dayalı olmasını
istiyordu ve Ģöyle söylüyordu:
"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Türk milleti için yapmak
istediklerim ve baĢarmaya çalıĢtıklarım ortadadır. Benden sonra beni
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benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin
önderliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar" (4)
Bilindiği gibi insanlar fani dünyayı terk ettiklerinde, geride kalan
yakınlarına en kıymetli Ģeylerini bırakırlar Atatürk de, bu ifadelerinde
görüldüğü gibi Türk insanına, Türk vatandaĢına en kıymetli varlığı
olarak, dini mezhebi değil, Laik DüĢünceyi yaĢatacak, aklı ve bilimi
miras bırakmıĢtır. Bu miras yüce Atatürk'ün laiklik ilkesi mirası
olduğu kadar, "devrimcilik" ilkesi mirasıdır da. Bu düĢünce sistemi;
yöntem olarak akla, müspet bilme ve çağdaĢ geliĢmeye
dayanmaktadır.
"... Eğitim, M. Kemal için o kadar önemliydi ki;
BaĢkumandanlık Meydan SavaĢı'mn Dumlupınar'daki kutlama
töreninde kendisine sorulan, "CumhurbaĢkanı olmasaydınız ne olmak
isterdiniz?" sorusunu, "Milli Eğitimin baĢına geçmek isterdim" diye
yanıtlamıĢtır.
... M. Kemal ve onun dönemindeki aydınlar, "Doğu kültürü" ile
hayatım sürdüren Osmanlı Ġmparatorluğunda, "Batı kültürü" ile
yetiĢmiĢ "asker - bürokrat"lardı. GeliĢmiĢ "Batı"ya yetiĢmek ve hatta
onu geçmek için onun değerlerini kullanmanın, onun yaĢam tarzını
benimsemenin gerekli olduğunu anlamıĢ ve zorunlu olduğunu
görmüĢlerdi.
... Bir ülkenin kalkınması, bir ulusun bilinçlenmesi de ancak en
uygar, en pozitif ve en kolay bir "eğitim"le mümkündür. Bunun için
ilk Ģart olarak çağdıĢı eğitim veren medreselerin yerine milli, laik ve
uygar eğitim ve öğretim verecek kurumların açılmasına baĢlandı (3
Mart 1924).
Türk diline ve gırtlağına uygun "Latin Alfabesi" incelenmeye
alındı ve Türk alfabesi, ATATÜRK ALFABESĠ olarak hazırlandı ve
uygulanmaya kondu (1 Kasım 1928).
... 30 Kasım 1928 günü gazeteler son kez ARAP YAZISIYLA
çıkıyor, 1 Aralık 1928 günü ise gerçek bir devrimin baĢarıldığının
göstergesi olmak üzere tümüyle YENĠ TÜRK ALFABESĠ ile
yayınlanıyordu." (5)
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Mustafa Kemal'in anlayıĢına göre milli ve "laik öğretim" akılcı,
gerçekçi, deneyimci bir öze dayanmak ve "DĠN" etkisinden tamamen
arınmıĢ olmalıydı. Bu görüĢten hareket eden Atatürk, 1924 yılında
TBMM'nin 2'nci dönem toplantısında "Öğretim ve Eğitim Birliği"nin
sağlanmasını Ģiddetle ileri sürmüĢtür.
Çünkü o, iki çeĢit eğitimin ulusu aynı yönde ve amaçta
birleĢtiremeyeceği, tersine parçalayacağı, zayıflatacağı kanısındaydı.
Bir yanda Dinsel Eğitim ve öğretime, diğer yandan ÇağdaĢ
uygarlık düzeyine dayalı Okullar vardı. Bunların birbirlerine
uymasına olanak yoktu.
"... Ġki türlü EĞĠTĠM, bir ülkede iki türlü ĠNSAN yetiĢtirir. Bu ise
duygu ve düĢüncede birlik ve bütünlüğü bozar. Bundan dolayı
Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün kültür ve bilim kurumlarının tek
bağlantı yeri M. Eğitim Bakanlığı olmalıdır."
M. Kemal bulunduğu her toplumda eğitimin öneminden
bahsediyordu. Yine, bir gün, yaptığı konuĢmanın bir yerinde:
"...Okullarımızda ve bütün kültür kurumlarımızda milli
eğitim esas kabul edilmiĢtir. Tuttuğumuz yol budur; çocuk
Dini Eğitimini Ailesinden alacaktır. Bu arada, Ġlahiyat Fakültesi
gibi, dini eğitimi destekleyecek kurumlar da kurmak
üzereyiz. Fakat bu zaman sorunudur.
Hâlbuki devrimimizin tam dönüm anında topraklarımıza
göz dikerek, saldırmak isteyen düĢmanın "DĠN"i ele alarak
birçok fitne ve fesatla halkı kandırmaya kalkıp, türlü
entrikalar çevirmekten çekinmeyeceği de muhakkaktır.
Biliyor musunuz ki, Mussolini peĢindekilerle buraya
gelirse, nasıl gelecektir? Önünde derviĢler, hacılar, hocalarla
gelecektir. Din adamlarını elinde silah olarak kullanacaktır."
...ġuna emin olmalısınız ki, bugün baĢına Ģapka giyen,
sakalını, bıyığını tıraĢ eden, smokin ve frakla toplum
hayatında yer alanlarımızın çoğunun kafalarının içindeki
zihniyet, hâlâ sarıklı ve sakallıdır." (6)
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"... Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki kararlı ve köklü tutum,
Ortaçağ düĢüncesini bastırdı ama yok edemedi.
... Teokratik Osmanlı Devleti'nde DĠN Dersleri baĢ köĢede idi ve
bütün dersler din dersleriyle "irtibatlı" idi. Bu toplumsal düzeni
yıkmıĢ olan, Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde ise, normal olanı, din
derslerinin devlet okullarının eğitim programları içinde yer almaması
idi. Bu ters duruma son vermek ve dinin eğitim üzerindeki
hakimiyetini tamamen kaldırmak için; 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik
kaldırılarak, "Tevhidi Tedrisat Kanunu" kabul edildi.
Bu kanunun ikinci maddesiyle, bütün medreseler, MEB'na
bağlandı. Dördüncü maddeye göre ise, Darülfünun'a bağlı bir
"Ġlahiyat Fakültesi" kuruldu ve bu fakülteye bağlı olarak da Ġmam ve
Hatip YetiĢtirmek Üzere Okullar Açıldı (29 Adet). Aym kanuna
dayanılarak, "medreseler" daha sonra kapatıldı. "Çünkü Cumhuriyet
yöneticilerine göre medreseler," cahil imamlar ve kara kadılar
yetiĢtiren kara kaynaklardı." (7)
1924 yılında Türkiye'de her Ģey devrimin bir parçası olarak
yaratılmakta ve uygulanmaktadır. O günlerde "DĠN"in, "BĠLĠMin"
üzerinde tutulması düĢüncesi, geri kalmıĢlığın temel nedenlerinden
biri ve en etkilisi olarak görülmekte ve dini çevrelerle "uzlaĢmanın
laikliği zedeleyeceği hatta tamamen sileceği düĢünülmektedir.
Atatürk, bu konudaki düĢüncelerini Ģöyle açıklamaktadır;
"... Bizim takip edeceğimiz eğitim siyasetinin temeli
evvela, mevcut cehli ortadan kaldırmaktır. Bütün köylüye
okumak, yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını
tanıtacak kadar coğraf i, tarihi ve ahlaki bilgiler
vermektir..."
... Bizim dinin icaplarını öğrenmek için Ģundan, bundan
derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın,
babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler bile, bize
dinimizin esaslarını anlatmaya kâfidir." (16 Mart 1923, Adana).
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"... 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile
medreseler kapatılmıĢ ve böylece Türkiye'de din adamı yetiĢtiren asıl
kaynak ortadan kaldırılmıĢtır.
Îmam-Hatip Okulları; 1928'de Laiklik düĢüncesinin hayata
girmesiyle devletten aldıkları mali desteği kaybettikleri ve Türk
insanının laikliğe olan inancı dolaysıyla, ilgisizlik nedeniyle 1933
yılma gelindiğinde öğrencisizlikten kapanmak zorunda kalmıĢtır.
Türkiye'de yaygınlaĢan din eğitimi ve okullarda zorunlu hale
getirilen din dersleri, 1924 'de çıkarılan "Tevhidi Tedrisat Kanunu"nu,
yani öğretimin birleĢtirilmesini fiilen ortadan kaldırmıĢtır.
Din dersi saatleri;
1926 yılında ilkokulların 2 ve 3'ncü sınıflarında haftada 2'Ģer saat
4 ve 5'inci sınıflarda ise bir saattir
1927 yılından itibaren, din derslerine katılım tamamen, öğrenci
velilerinin onayına bırakılmıĢtır.
1929 yıknda ilkokul 3, 4 ve 5'inci sınıfları ile ortaokulların 1 ve
2'nci sınıflarında haftada bir saat din dersi görülmektedir. Öğretmen
okullarında ise 6 ve 7'nci sınıflarında haftada iki saat din dersi vardır.
1930'larda yayınlanan ders kitaplarında din, bir vicdan iĢi
olduğundan, din eğitiminin devlet dıĢında, aile içinde verilmesi, en
doğru yol olarak gösteriliyor ve uygulamada bu doğrultuda
yapılıyordu... ġimdi ülkemizde iki tip insan yetiĢmektedir. Bir yanda
modern eğitim alan insanlar, diğer yanda dini ideolojiye göre
yetiĢtirilen insanlar...
1931-1932 ders yılında okulların ders programlarından din
dersleri çıkarılmıĢtır. Ġlk okullarda ise 1935 yılma kadar din dersleri
arzuya uygun olarak verilmeye devam edilmiĢ ve bu yıldan itibaren
"din dersleri" tamamen kaldırılmıĢtır.
Böylece 1949 yılına kadar, 14 YIL boyunca Türkiye
Cumhuriyeti'nde okullarda "DĠN DERSĠ" OkutulmamıĢtır.
"Dönemin anlayıĢım tam olarak anlatabilmek için, Cumhuriyet
Halk Partisinin "XV. yıl Kitabı"nda yer alan Ģu satırları aktaralım:
"Milli ve toplumsal hayatta ferdin dinsiz, Ģu veya bu inanç sistemine
sahip oluĢu, milli ve toplumsal görevi bakımından ne bir kusur, ne bir
erdem sayılamaz. Türkiye'de dinin dünya iĢlerinden ayrı tutulduğu,
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laikliğin ilan olunduğu andan itibaren hiç kimse, hiçbir ibadete
zorlanamaz." (7).
***
HARF DEVRĠMĠ VE TÜRK (ATATÜRK) ALFABESĠ:
Bugün "uzay çağında", "bilgisayar çağında" bana, dünyanın en
önemli icadı nedir? Diye sorsalar; hiç düĢünmeden önce "YAZININ
ĠCADI" daha sonra da "elektrik eneıjisi" gelir derim.
Çünkü "Ġnsanoğlu", bugünkü teknolojik düzeyine, YAZI
YARDIMIYLA Yazarak - Okuyarak, Öğrenerek ve Öğrendiklerini,
diğer insanlara UlaĢtırarak gelmiĢtir. Türk inĢam da geliĢmek,
uygarlık düzeyini çağdaĢ uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için
okumalıydı, araĢtırmalıydı ve yazmalıydı.
Bu da ancak okunması, yazılması Türk insanının kolayca
öğrenebileceği, Türk insanının "gırtlak yapısına" ve "öz diline" uygun
bir "yazı türü" ile mümkündü.
Bu yazı türü büyük Atatürk'ün uzun çalıĢmaları sonunda uygar
dünyanın kullandığı "Latin Alfabesinden" yararlanılarak, yaratıldı.
Bugün kullanılan alfabe, "Latin Alfabesi" değil,
"TÜRK ALFABESĠ", hatta daha doğru bir tespitle,
"ATATÜRK ALFABESÎ'dir.
Kur'an'da Peygamberimize tebliğ edilen ilk ayete baktığımızda
"Yaratan rabbinin ismiyle OKU". "OKU! Rabbin en büyük
cömertliğin sahibidir.", ____ "O'dur kalemle öğreten" diye
buyurduğunu görürüz. (Alak Suresi 1-3 ve 4'üncü ayetler)
Bu da bize okumanın, insanoğlunun yapması gereken ilk eylem
olduğunu kanıtlamaktadır.
Büyük Atatürk de;
"Hayat ancak, ĠLĠM ve FEN ile olur. Ġlim ve fen nerede
ise oradan alacağız ve ulusun her kiĢisinin kafasına
koyacağız. Ġlim ve fen için kayıt ve Ģart yoktur."
"hayatta en hakiki mürĢit (yol gösterici) ilimdir." diyerek
"Bilgi Edinmenin ne kadar önemli olduğunu aynen Allah'ın emrettiği
gibi ifade etmiĢtir.
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Türkler, Ġslam olduktan soma, Arap Harflerini kabul ettiler (10.
yüzyıl) ne acıdır ki Türkiye'de tam 9 asır Türk insanı bilmediği
anlamadığı bir dilde okuyup yazmaya mecbur bırakılmıĢtır.
Onun içindir ki, 1928 yılında "Atatürk Alfabesi" kabul
edildiğinde ancak ve ancak Türkiye nüfusunun % 3.75'i okuma yazma
biliyordu bu oranda okuma yazma bilen bir milletin kalkınması,
dünya ile yanĢa girmesi mümkün olabilir miydi?
Atatürk bu gerçeği çok iyi görmüĢ ve Arap alfabesini ve yazıĢım
kaldırıp atılması gereken yere atmıĢ, ve onun yerine, Türk
Alfabesini,, Türk insanına sunmuĢtu. Bu ne büyük hediye idi? Türk
inĢam böylece gerçek benliğini buluyordu...
O'nun, Türk çocuğuna öğrettiği "Latin Alfabesi" değil, "TÜRK
ALFABESĠ", "ATATÜRK ALFABESĠ" idi
Harf Devrimiyle ilgili çalıĢmalara 1927 yılında hızlı bir biçimde
baĢlandı ve Arap Alfabesinin kaldırılarak, onun yerine "Türk Alfabe"
sinin (Atatürk Alfabesinin) kullanılmasına 3 Kasım 1928 yılında,
çıkarılan bir kanunla, baĢlandı. DeğiĢimle ilgili olarak;
Falih Rıfkı Atay'ın, Mahmut Esat Bozkurt'tan bir anısını
aktaralım;
"Atatürk bana sordu:
- Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düĢündünüz?
- Bir on beĢ yıllık uzun, bir de beĢ yıllık kısa süreli iki teklif var
dedim. Teklif sahiplerine göre, ilk devirleri iki yazı bir arada
öğretilecektir...
Gazeteler yarım sütundan baĢlayarak yavaĢ, yavaĢ yeni yazılı
kısmı artıracaklardır. Daireler ve yüksek okullar içinde tedrici bazı
usuller düĢünülmüĢtür.
Yüzüme baktı:
- Bu ya üç ayda olur, ya hiç olmaz" dedi.
Hayli radikal bir devrimci iken ben bile yüzüne bakakalmıĢtım:
- "Çocuğum" dedi. "Gazetelerde yarım sütun eski yazı
kaldığı zaman dahi herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır.
Arada bir Harp, bir iç buhran, bir terslik oldu mu, bizim yazı
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da Enver'in yazısına döner. Hemen terkolunuverir." (Haziran Temmuz 1928).
11.1.1928 yeni TÜRK ( ATATÜRK ) ALFABESĠ kabul edildi.
Bu devrim bize göre en büyük devrimdir. Çünkü bu sayede insanların
çoğu en kısa zamanda okuma-yazmayı öğrendi ve eğitildi.
Okuma-yazma oranı %4'den 3-4 sene içinde %40'lara ulaĢtı. Bu
600 senelik Osmanlı împaratorluğu'ndaki okuma-yazma oranının 10
katı demekti ve 600 senede değil, 4 senede ulaĢılmıĢ bir düzeydi.
"... 1 Kasım 1928: Yeni Türk harfleri ( Türk, Atatürk alfabesi)
kabul edildi. Böylece hem Kur'an dili kabul edilerek dini bir hava
verilen okuma yazmadan kurtulduk, hem de Atatürk'ün Türk
gırtlağına uygun olarak düzenlediği yeni alfabe sayesinde, % 3.5 olan
okuma yazma oram çok kısa bir zaman sonra % 40'lara yükseldi.
... 1 Eylül 1929, liselerden Arabi ve Farisi dersler kaldırıldı.
... 1 Aralık 1929, Millet Mektepleri açıldı. Arap harfleriyle
dilekçe yazılması ve kitap basımı yasaklandı.
... "Atatürk olmasaydı; bizi benliğimize kavuĢturan (...) Türk
Alfabesinden de sonsuza kadar mahrum kalırdık. Dilimiz
Arap/Farsçanın yanında (...) her dilde yabancı kelimelerin istilasıyla
eriyip giderdi." (8)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KĠMLER NE EDĠLER!
TÜRKÇE EZAN Uygulamasının YASAL Süreci'ni, araĢtırmacı
yazar Hüsnü MERDANOĞLU'nun (NASH, DERGĠSĠ, Sayı; 5/Yaz,
S.118-121.)'de yayımlanmıĢ olan makalesinden alıntı yaparak vermek
istedim:
"... Ezan, topluma namaz vaktini bildiren bir çağrı yöntemidir.
Doğaldır ki, toplum hangi dili konuĢuyor ise ibadet dili ve ibadete
çağrı dili o dilde olmalıdır.
"Günlük yaĢamımızda "EZAN ĠNDĠĞĠ ġekli Ġle Okunmalıdır"
görüĢünde olanlara rastlanmaktadır. Oysa Ezan, indirilen bir sure ya
da Ayet Değildir. Din bilimcilerine göre Arap dili de kutsal değildir
[1]
"... TÜRKÇE EZAN konusunun yasal süreci, ilgili yasa metinleri
kaynak gösterilerek aĢağıda incelenecektir: önce "ezan"ın ne
olduğuna değineceğim:
... Türk Dil Kurumunun sözlüğünde Ezan; Namaz Yaktini
Bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı ÇAĞRI olarak
tanımlanıyor. Yani ezan bir çağrı (davet) Ģeklidir ve ezan metnine,
Kuran'ı Kerimin bölümlerinden olan surelerde ve sureleri oluĢturan
hiçbir ayette rastlanmamaktadır.
... Ġslamiyet'in ilk yıllarında saat, radyo ve diğer çağrı ve uyarı
araçları olmadığından duyurma ya da çağrı, sesli olarak yapılmıĢtır. O
dönemde doğal olarak namaz vakitlerinin Müslümanlara duyurarak,
birlikte namaz kılınması da ezan okunarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Hitap edilen toplum (yani camiye çağrılan cemaat) ARAP
olduklarından ve ARAPÇA konuĢup, Arapça anladıklarından dolayı,
doğaldır ki çağrı Ģeklide ARAPÇA olmuĢtur.
Hafız Burhan, Sadettin Kaynak, Hafız Nuri gibi hafızlarının
bulunduğu bir komisyon da Aralık 1931 tarihinden itibaren konu
üzerinde çalıĢmıĢ, ezanın Türkçe çevirileri yapılmıĢ, okunacak metin
ile ses uyumu (ahenk) saptanmıĢtır. ÇalıĢmalar sonucunda aĢağıdaki
metin benimsenmiĢtir;
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"Tanrı uludur;
ġüphesiz bilirim, bildiririm:
Tanrı’dan baĢka yoktur tapacak,
ġüphesiz bilirim, bildiririm
Tanrı’nın elçisidir Muhammed
Haydin namaza, haydin felaha (huzura erme) Namaz uykudan
hayırlıdır."
Atatürk, Türkçe ezan okunmasının din yönünden bir sakıncasının
olup olmadığım tartıĢtırdıktan sonra ĠLK TÜRKÇE AZANI 1932'de
okutmuĢtur.
Konuya resmiyet kazandırmak için Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 18
Temmuz 1932 tarihinde 636 sayılı TAMĠM (bildiri, Genelge) ile bu
metni bütün camilere göndermiĢtir. [2]
Cumhuriyet dönemimizde Kur'an'ın Türkçe Tercümesi [3]
Ġlk kez 22 Ocak 1932 tarihinde Ġstanbul'da Yerebatan Camii'nde
[4]
Ġlk Türkçe EZAN da, 30 Ocak 1932 tarihinde Fatih Camisi'nde
okunmuĢtur. [4]
Türkçe ezan okutulması ile ilgili yasal sürece gelince;
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 4 ġubat 1933 tarihinde, müftülüklere
Ezam Türkçe Okumalarım buna uymayanların kesin Ģekilde
cezalandırılacağı bildirilmiĢ, ancak bu bildiri bir yasa hükmüne
dayanmamıĢtır.
Türkçe ezan uygulamasına yönelik yasa ile ilk düzenleme, 1941
yılında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 526 ncı maddesinde
yapılarak uygulamaya konulmuĢtur.
3 ġubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi'nde de, Ayasofya
Camii'nde Türkçe Kuran, Tanrı’nın büyüklüğünü dile getiren (Tekbir)
ve namazdan önce okunan "Ġç Ezan" (Kamet) okunmuĢtur.
1941 yılında 2/6/1941 tarih ve 4055 sayılı Kanun [7]ile yapılan
değiĢiklik soncunda, söz konusu maddenin ikinci (son) fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir:
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"ġapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin
kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya
mecburiyetlere muhalif hareket edenler veya
ARAPÇA EZAN ve KAMET Okuyanlar Üç Aya Kadar Hafif
Hapis veya On Liradan Ġki Yüz Liraya Kadar Hafif PARA
CEZASIYLE Cezalandırılırlar." [5]
1950 Mayısında iktidara gelen Demokrat Parti, aym yılın Haziran
aymda 16/6/1950 tarihli ve 5665 sayılı KANUNU [8]yürürlüğe
koymuĢtur. 765 sayılı Kanunun [6]sadece 526'ncı maddesini
düzenlemek için yürürlüğe konulan bu Kanun ile 526'ncı maddenin
ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir:
"ġapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin
kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya
mecburiyetlere muhalif hareket edenler 3 AYA kadar hafif HAPĠS
veya 30 liradan 600 üraya kadar hafif PARA CEZASIYLA
cezalandırılır."
Görüldüğü üzere; 5665 sayılı Kanun, doğrudan doğruya 526'ncı
maddeye 1941 yılında konulan "ARAPÇA EZAN ve KAMET
Okuyanlar" ibarelerinin YASA Metninden Çıkarılması için yürürlüğe
konulmuĢ böylece;
Arapça Ezan okuyanların Cezalandırılacağı Hükmü Yürürlükten
Kaldırılmakla birlikte, TÜRKÇE EZAN OKUNMASI DA
YASAKLANMAMIġTIR.
Bundan soma da bu konuda baĢka bir yasal düzenleme
yapılmamıĢtır.
"Türk Ceza Kanununda 1950 yılında yapılan düzenlemeyle;
"ARAPÇA EZAN ve KAMET" okuyanların cezalandırılacağı
Hükmü yürürlükten KaldırılmıĢ,
TÜRKÇE EZAN okunması YASAKLANMAMIġTIR.
Ancak bu bildiri bir YASA HÜKMÜNE DA YANMAMIġTIR.
Konu ile ilgili olarak HALKIN TEPKĠSĠNE gelince;
1932'de Ezanın Türkçe okunması ile ilgili karar radyolardan ilân
edilince halk, Türkiye'nin dört bir yanında sevinçten sokaklara
dökülmüĢ, Tüm gözler minarelere çevrilmiĢ ve ilk ezan sesini
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beklemeye baĢlamıĢ, Türkçe ezam duyan halk sevinçten çılgına
dönmüĢtür.
Aynı
halk,
1950'de
ezanın
yemden
Arapça'ya
dönüĢtürüldüğünde; Türkiye'nin dört bir yanında, cami sayısınca bir
sevinç yumağı, insan sayısınca mutluluktan ağlayan bir yürek
oluĢturmuĢlar..."
"NOT:
"765 sayılı Kanun, Avrupa Birliğine uyum sürecinde yürürlükten
kaldırılarak, yerine 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza
Kanunun yürürlüğe konulmuĢtur.
Böylece; Mahmut Esat Bozkurt'un 765 sayılı Kanunun
gerekçesine yazdığı aĢağıdaki satırlar da arĢivlik olmuĢ ve oradan,
yüksek voltlu aydınlanma aracı gibi anlamak isteyenleri aydınlatmayı
sürdürmektedir:
Kanunları Dine Dayanan devletler kısa bir süre sonra memleketin
ve milletin isteklerini karĢılayamaz olurlar. Çünkü Dinler, DeğiĢmez
Hüküm Ġfade Ederler. YaĢam süreklidir. Ġhtiyaçlar hızla değiĢir; din
kanunları mutlaka ilerleyen yaĢam karĢısında Ģekilden ve ölü
kemiklerden öte bir değer, bir anlam taĢımazlar. DeğiĢmemek, dinler
için bir zorunluluktur. Bu nedenle dinler sadece bir vicdan iĢi olarak
kalması (gerekir) .... (Özgün metnine uygun aktaran; Çetin Yetkin,
Ġktidara KarĢı Türk DireniĢ ve
Devrimleri, BaĢlangıçtan Atatürk'e- Yeniden Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Yayım, Antalya, 2007,. 2. Cilt, s.885.)
KAYNAKÇA:
[4]
NeĢat
Çağatay, Ġslam Tarihi, Ankara, 1993, s.6.
[2] http://www.kongar.org/aydinlanma/2004/440_Turkce_Ezani
n Oykusu.php
[3] "Cumhuriyet dönemimizde" diyorum çünkü Türkler
Müslümanlıkla ilk kez tanıĢtıklarında Türkçe ibadet edip Türkçe
Kur'an okumuĢlar, doğal olarak çağrılarım da Türkçe yaptıkları gibi
Osmanlı döneminde bile bir dönem ibadete Türkçe çağrı yapılmıĢtır.
f41http://tr.wikipedia.org/wiki/r%C3%BCrk%C3%A7e Ezan
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[5]
Resmi
Gazetede
yayım
tarih
ve
sayısı;
13/3/1626-320.
[6]
Resmi
Gazetede
yayım
tarih
ve
sayısı;
23/6/1936-3337. (Yasa metinleri için bakınız; Yürürlükteki Bazı
Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, BaĢbakanlık Mevzuatı
GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğü yayım, Ankara, 1998, Cilt:l,
s.53,58,89.)
Resmi azete'de yayın tarih ve sayısı; 26/6/1941-4827.
Resmi Gazete'de yayın tarih ve sayısı; 17/6/1950-7535.
i**

KUTSAL KĠTABIMIZ NE DĠYOR?
"Kur'an-ı Kerim'in kaç suresinin kaç ayetinde, Tanrı Buyruğunun,
NEDEN ARAPÇA indirildiğinin açıklaması var. Bin dört yüz yıldır
KUR'AN HAKĠKATLERĠ ÜZERĠNDE kaç bin, kaç on bin, kaç yüz
bin kitap yazmıĢ olan Ġslam ilahiyatçıları, bu gerçeklerden ilham
alarak neden ve niçin, her Müslüman milletin kendi öz diliyle ibadet
hakkım açıklamamıĢlar, savunmamıĢlardır?"
"Cevabım kendim vereyim:
... Çünkü, kendilerinin de ister istemez bir unsuru oldukları halk
üzerindeki
egemenliklerini
ayrıcalıklarını
kaybetmekten
korkmuĢlardır.
...
Ġslam
dünyasında
Teokrasinin
(DĠN
Sınıfı
EGEMENLĠĞĠNĠN) temel dayancı ibadetin ARAPÇA olmasıydı.
Dini siyasete sokmakla kalmayarak, siyasetin TEMEL KUDRETĠ
yapanların sultası, daima, bu tekelden kudret ve kuvvet almıĢtır.
... Son tecelli, sekiz yıllık zorunlu eğitimde Ġmam Hatip
Liselerinin ilk kısmıyla, kur'an kurslarının ARAPÇA KUR'ANA
dayanmıĢ olması ihtimalidir.
... Saltanatlarını yıkacak, Türk insanının ana sütü kadar helal
hakkına ulusun sahip çıkma kaygısıydı. Alm tarihi önünüze:
Görürsünüz ki hiç bir konu üzerinde ellerindeki ARAPÇA ĠBADET
Demokles'in
Kılıcını
böylesine
pervasız
ve
insafsız
kullanmamıĢlardır." (6)
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Kuran'ın emirlerini hiç anlamadan Okumak veya Dinlemek
yerine, onları, en azından % 99 anlamak ve gereklerini yerine
getirmek daha doğru bir davranıĢ ve daha büyük bir kazanç değil
midir? Bütün dünyaca kabul edilmiĢ bir kabul vardır ki, "Okumak,
Anlamak Ġçindir".
Birinci bölümde yazmıĢtım, iyice anlaĢılsın diye bir daha
yazıyorum:
ATATÜRK, Kuran'm TÜRKÇE'ye çevrilmesinin Ģu gerekçeyle
yapıldığım anlatıyor:
"Türk, Kur'an'ın arkasından koĢuyor, fakat onun ne
dediğini anlamıyor. Ġçinde neler var bilmiyor ve bilmeden
tapınıyor. Benim maksadım, arkasından koĢtuğu kitapta neler
olduğunu Türk anlasın."
Bir kimse hiçbir Ģey anlamadığı bir yazıyı okumakla ne
yapacağım veya yapmayacağım öğrenemez. Bunun böyle olduğunu
herkesten iyi bilen Yaratıcımız Kuran'ın anlaĢılması için onu,
gönderdiği toplumun diliyle gönderdiğini ifade ediyor ve bunun için,
her Peygamber, getirdiği mesaj rahat anlaĢılsın diye, içinden çıktığı
toplumun diliyle vahiy almıĢtır. ĠĢte o ayetlerden birkaçı: (48)
(Bu Ayetler, YaĢar Nuri Öztürk'ün, " Kuran-ı Kerim Meali".isimli
kitabından alınmıĢtır)
Dühan Suresi 58. Ayet: "Biz o Kuran'ı senin Dilinle/ Senin
Diline kolaylaĢtırdık ki, düĢünüp öğüt alabilsinler."
Zümer Suresi 28. Ayet: Bunu eğri-büğrüsü olmayan Arapça bir
kuran olarak indirdik ki; korunup, sakınabilsinler"
Taha Suresi 113. Ayet: "Biz onu iĢte böyle, Arapça bir kuran
olarak indirdik..."
Nahl Suresi 103. Ayet: "... Oysaki bu apaçık Arapça bir dildir."
Ġbrahim Suresi 4. Ayet: "Biz görevlendirdiğimiz her resulü ancak
Kendi toplumunun Diliyle gönderdik ki; onlara açık seçik beyanda
bulunsun..."
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Meryem Suresi 97. Ayet: "Biz onu senin Dilinle kolaylaĢtırdık
ki, ... Ġnatçı bir kavmi de onunla uyarasın."
Yusuf Suresi 2. Ayet: "Biz onu sana aklınızı çahĢtırasımz
(anlayıp yorum yapasımz) diye Arapça bir Kuran olarak indirdik."
Zühruf Suresi 3. Ayet: "Biz onu akıl erdiresiniz (anlayasınız)
diye Arapça bir Kuran yaptık."
ġura Suresi 7 Ayet: "Biz sana Arapça bir kur'an vahyettik ki; ülke
ve medeniyetlerin anasını ve çevresindekileri uyarasın"
ġuara Süresi: 195 Ayet: "... Açık-seçik Arapça bir dille indirdi..."
ġuara Süresi: 198 Ayet: Biz onu Arapça konuĢmayanlardan
birine indirseydik..."
Fussilet Süresi: 3 "bilgiyle donanmıĢ bir toplum için ayetleri,
Arapça kuran halinde, detaylandınlmıĢ bir kitaptır bu."
Fussilet Süresi: 41: Bu acıyıcının, esirgeyicinin gönlünden
bildirilmiĢtir. / Anlayan bir ulus için belgeleri uzun uzadıya
anlatılmıĢ. Arapça okunacak bir Kitap'ür.
Fussilet Süresi: 44: Eğer biz onu yabancı dilde bir kuran
yapsaydık, elbette Ģöyle söyleyeceklerdi: "ayetleri detaylandınlmah
değil miydi?..."
Ahkaf Suresi 12. Ayet: "... Kuran, zulmedenleri uyarsın, güzel
davrananlara müjde olsun diye Arap dilindendir" (48)
Ġlgili Ayetlerde " "Anlasınlar diye kendi dillerinden gönderdim"
diyen Allah, yoksa yalnızca Arapça mı bilmektedir? HaĢa!.
Değil Allah, Ġnsan bile, yazdığı kitap için;
"BU KĠTAP OKUNMASIN" veya "BU KĠTAP OKUNSUN DA
ANLAġILMASIN" diye yazdım demez!
***
"GERĠCĠLER,
KURAN'IN ANLAġILMASINI ĠSTEMĠYORLAR;
"... Kuran'm anlaĢılmasının önüne konan ketler [Engeller]
yüzyıllardır devam ediyor, bu hususta Osmanlı zamanında, "Tanrı
Kelamı'nın Arapça olduğu", "Arapçanın kutsal bir Dil olduğu" baĢka
dillere çevrilemeyeceğine dair "fetvalar çıkmıĢtır.
Bu fetvalar için Atatürk, Ģöyle söylüyordu:
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"Onlar bu fetvaları, yunan uçaklarıyla ordumuzun içine
atıyorlardı. 4 halifeden sonra "DĠN Daima SĠYASETĠN
ARACI, Çıkarın Aracı, Zorbalığın Aracı" yapıldı. Bu hal,
Osmanlı tarihinde böyleydi. Abbasiler, Emeviler zamanında
böyleydi"(20. Mart 1923 ASD)
―... Ezan konusu DP'nin ilk ödünü olmuĢ ve halkın Dini duyguları
daha o zamandan milli çıkarlara üstün görülmüĢtür" (9)
Din Adamları Savundu:
"... Ġbadet dilinin TürkçeleĢmesi kampanyasına karĢı çıkanların
sesi cılız kalıyor; birçok din adamı bile kampanyaya demeçleriyle
destek veriyordu. Bursalı Hafız Rıfat Bey, Kuran'ı Türkçe okumanın
yararını savunan din adamlanndandı:
"... Kur'an'ı Kerim'in TÜRKÇE tercümesi herkes tarafından seve
seve mütalaa edildiği gibi ĠBADET halinde Arapça yerine
okunmasında hiç bir mahzur yoktur. Cenabı Hak bile kelamı
ilahisinde ve 'Sure-i Yusuf'un baĢında diyor ki:

―Ben size Kur'an'ı Arapça gönderdim ki halk kelamından anlasın.'
Kezalik 'Sure-i Mümin' de de 'Biz Kur'an'ı kendi lisanlarında
gönderdik ki anlaĢılması kolay olsun. Ya Muhammet sen, onlara o
suretle tebliğ et ki anlamıĢ olsunlar...‖
"...Atatürk'ün bazı din adamlarına Türkçe Kuran hediye etmesiyle
de desteklenen kampanyada asıl yenilik, 30 Ocak'ta geldi. O gün
ikindi EZANININ TÜRKÇE okunacağım duyanlar, Fatih camiine
koĢtular. Büyük bir kalabalık Fatih Camii önünde toplandı. Hafız
Rifat Bey, EZANI önce ARAPÇA, ardından TÜRKÇE OKUDU"
"... Dün gece Ayasofya'da toplanan kırk bine yalan kadın, erkek,
Türk Müslümanlar, on üç asırdan beri ilk defa olarak Tanrılarına
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KENDĠ LĠSANLARI ile ĠBADET ettiler. Kalplerinden,
vicdanlarından kopan en samimi, en sıcak muhabbet ve an'aneleryile
Tanrılarından mağfiret dilediler.
... Ulu Tanrının Ulu adım, semaları titreten vecd ve huĢu ile dolu
olarak tekbir ederken her ağızdan çıkan bir tek ses vardı. Bu ses Türk
dünyasının Tanrı'sına kendi bilgisi ile taptığım anlatıyordu."
"... Ġnsanları anlamadıkları bir dilde nasıl aydınlatacaksınız?
Anlamadığı dilde okuduğundan, insan ne anlayacak?
Batı'da geliĢmenin temelinde okumak var. 'OKU' emrini onlar
daha erken iĢitmiĢler. Papazlar, ayinleri ve tüm dini muameleyi
Latince yaparlardı.
Halk bırakın okuma yazmayı, söyleneni anlamazdı.
Piyasadaki kitaplar Latince'ydi. Zaten çoğu da "Din Kitaplarıydı."
Ne zaman ki; Ġncil' herkesin kendi diline çevrildi, o zaman
insanlar, okuma-yazmaya heveslendiler.
DemokratikleĢme, eskiden bir kesiminin tekelinde bulunan okuryazarlığın, kitlelere mal olmasıyla baĢladı. Akıl öne çıktı.." (10)
(Posta, Ömer Tarkan, 1999)
"Okullarda Arapça okutulmalı ve Din Dersleri verilmelidir."
(RaifOgan)
" Kuran Türkçe'ye çevrilemez ve Türkçe yazılamaz. Bu hem
imkânsız hem de Dine aykındır." (11) (Hasan Basri Çantay-Ali Fuat
BaĢgil),
Bir insanın böyle Ģeyler söyleyebilmesi için, cahillik konusunda
tahsil yapması gerekir diye düĢünüyorum
Oysa Atatürk, Türk Dili için ne demektedir: "... Türk Ulusu'nun
Dili Türkçe'dir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay
olabilecek bir dildir."(11)
"Bırakın insanları "Ana Dillerinde" okudukları dualarla
namazlarım kılsınlar. Sizin derdiniz ne de, Allah'ı Arapça'dan gayri
dil bilmez biri durumuna getiriyorsunuz."(12)
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" Son üç yüz yıl içinde Haçlı emperyalistlere karĢı zafer kazanan
tek Müslüman komutan Atatürk'tür.
...Haçlı emperyalistler ile sömürüsü kesilen din tacirlerinin
müĢterek bir düĢmanı vardır O da rahmetli Atatürktür.
... Nur içinde yatsın mekânı cennet olsun." Çetin HaspiĢiren E.
Korg.
"Macar halk edebiyatı bilgini Ġgnaz KunoĢ, 1885'te Ġstanbul'u
ziyaret eder ve ġehzadebaĢı'nda dolaĢır. Onun 1926 yılında Ġstanbul
Üniversitesinde verdiği konferansında Osmanlı Ġstanbul'unu
anlatmıĢtır. KonuĢmasında TÜRKÇE EZANTN OSMANLI'DA da
var olduğunu belirtmiĢtir."
ġevket Süreyya Aydemir, bu olayları "Ġkinci Adam" isimli
eserinde Ģöyle tespit ediyor:
"Olay derin yankılar yarattı. Köyde kentte o güne değin sinmiĢ
olan mollalar bu olayı tekbir sesleri ile karĢılıyor ve Menderes'e hayır
dualar okuyorlardı...
...Demokrat Parti'nin bu tutumundan cesaret alan yobazlar, gemi
azıya almakta gecikmediler. Camilerde imamlar siyasal nitelikte
vaazlar vermeye koyuldular.
Örneğin; Menderes'in 29 Mayıs konuĢmasından bir gün sonra
Ankara Tacettin Camisi imamı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne
amansızca saldırıyor ve Ģunları söylüyordu:
"...Halk Partisi, kanımızı emiyordu. Milyonları çalıp Dinsizliği
yaydılar. Allah bizi onlardan kurtardığı için hep birlikte Allah'a ve
Demokrat Parti hükümetine dua edelim".
...Ankara Hacı bayram Camisi imamı da ezanın Arapça
okunmasından soma Ģu cevherleri sıralıyordu:
"...CHP'liler Fransa'dan bile daha çok kâfirdirler. Çeyrek
yüzyıllık Cumhuriyet ve inkılâp hareketi, onların bu küfür yoluna
sapmalarına neden olmuĢtur. Uluslar layık oldukları yönetime sahip
olurlar. Bugün iyi yönetime sahip olduğumuza göre, Allah indinde
inĢallah mevkiimiz düzelmiĢtir.. ."(13)
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"... Cumhuriyet kurulduktan soma CHP döneminde 18 sene
boyunca ezan Türkçe okunmuĢtur.
… 16 Haziran günü kabul edilmiĢtir. Aslında çıkarılan yasaya
göre Ezan dili serbest bırakılmıĢtır. Aynı gün Ġkindi ezanında Arapça
ezan yasağı resmen kalkmıĢtır.‖ (14)
BaĢbakan Erdoğan, seçim öncesi Kartal'da gerçekleĢen parti
mitinginde Ġsmet Ġnönü üzerinden CHP'ye yüklenerek Ģöyle demiĢtir:
"Ġnönü EZANI TÜRKÇELEġTĠRDĠ (!) Menderes aslma
döndürdü, aslına döndürdüğü için bay Kemal çıkmıĢ 'Ezan
okunuyorsa CHP sayesinde okunuyor' diyor. 12 Haziran'da gelin
bunlara gümbür gümbür gereken cevabı verelim.
Bu CHP camileri ahıra çeviren zihniyettir. Kalkıyorlar yeri
geliyor bakıyorsun imam hatibi savunuyor. Biraz dürüst ol be!"
ġimdi burada bu sözlere bakarak tıpkı siyasi muhalifleri gibi
"BaĢbakan yalan söylüyor!" demek istemiyoruz. Ancak Saym
BaĢbakanın bu konuda "YANLIġ" Ģeyler söylediği ve büyük ölçüde
yanıltıldığı kesindir. YanlıĢ Ģeyler söylemektedir; çünkü
EZANI TÜRKÇE'YE ÇEVĠREN Ġsmet Ġnönü değil, bizzat
Mustafa Kemal PaĢa'dır.
Hatta bunu ilk dile getirenlerden birisi, Sayın BaĢbakan'ın, Siirt'te
bir Ģiirini okuduğu için, bize göre de, önyargılı bir Ģekilde verilen bir
kararla mahkûmiyet cezası aldığı, Merhum Ziya Gökalp'tir.
Ziya Gökalp bir Ģiirinde Ģöyle diyor:
TÜRKÇE EZAN okunması konusu - Osmanlı Ġmparatorluğu'nun
son günlerinde - MeĢrutiyet dönemindeki bazı aydınlar tarafından da
dile getirilmiĢti. Bunu Ziya Gökalp Ģöyle ĢiirleĢtirmiĢ:
"Bir ülke ki, camiinde TÜRKÇE EZAN okunur.
Köylü anlar manasım Namazdaki Duanın
Bir ülke ki, mektebinde TÜRKÇE KURAN okunur
Büyük küçük herkes bilir buyruğunu Hüda'mn
Ey Türkoğlu iĢte orasıdır senin vatanın!.."
Dizeleri ile belirtmiĢtir özlemini..
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Gökalp; "Anlamı bilinmeyen Ezanın ve Duanın yararsız olduğu
kanısındadır. Biz Türk'üz, Dilimiz Türkçe. Namaz kılarken, Arapça
dua okurken Türkçe düĢünürüz. Kıldığımız namaz beden jimnastiğine
dönüĢür.
Arapça okurken Türkçe mealini düĢünmeye çalıĢırız. Bu daha
fena olur; belki de, hatta çoğu zaman, okuduğumuzun söylemek
istediğinden tamamen ters bir Ģeyler üretiriz.
Bunun da ne bize faydası olur, ne de Yaratan bu durumdan hoĢnut
olur."
Yekta Güngör Özden'in, "Ġnsan Hakları, Laiklik, Demokrasi
Yolunda" adlı kitabından:
"... Atatürk'ü sevmeyen bu "aĢırı dinci" arkadaĢlar hiç
düĢünmezler mi acaba; eğer onun baĢlattığı ve sonuçlandırdığı
"bağımsızlık mücadelesi" olmasaydı; emperyalist güçler, Ġslâm'ı
sadece Mekke ve Medine'ye hapsedeceklerdi... PaylaĢım planı buydu
çünkü...
... Ġngiltere, Yunanistan, Fransa ve Ġtalya, Anadolu'yu ve
Trakya'yı paylaĢıp, bu topraklardaki EZAN sesini susturacaktı...
Bugün bu topraklarda belki de ne TÜRK olarak yaĢayabilecektik;
ne de MÜSLÜMAN..." (15)
"Eğer ġeyhülislamlar fetva verip, Kuran'ın Türkçe basımım
engelleyemiyorlarsa, Ezanlar düĢman bayraklarının gölgesinde
okunmuyorsa, bunun suçlusu O'dur!" (16)
ġimdi de, Mustafa Kemal Atatürk, Kuran'ın TürkçeleĢtirilmesi
konusunda, üstat Cüneyt Arcayürek'in "Atatürk'ten Soma
BUGÜNLERE NASIL GELDĠK?", isindi kitabından devam
edelim(17)
"... BaĢka milletler, kendi Kitaplarım saygı ile muhafaza etmekle
beraber, Kendi Dillerine ÇevirmiĢlerdir, Çeviriler, belki birinci dil
kadar güçlü olmamıĢtır ama hiç değilse geniĢ kitlelerin Bilinçli
Mümin olarak yetiĢmesini sağlamıĢtır,"
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... Ġbadet devrimi Ezan ve Namaz Surelerinin ve Kuran'ın
TürkçeleĢtirilmesiyle baĢladı.
... Mustafa Kemal'in buyruğuyla Kuran'ın tercümesi
çalıĢmalarına geçildi, Ģair Mehmet Akif Ersoy, verilen bu görevi
tamamlayamadı.
... Cumhuriyet'in ilk 15 yılında DOKUZ KURAN TERCÜMESĠ
yayımladı
... Ne yazık ki, 1950 yılından itibaren baĢlayan demokratik
süreçte ve günümüzde din adamları - her kategoriden iktidar sahipleri
- TürkçeleĢtirilen Kuran'ı reformist bir anlayıĢ içinde görüp kabul
etmiyorlar.
... Kuran, Atatürk döneminden bu yana, O'nun buyrukları
doğrultusunda yayımlanıp Türkçe metin olarak okunsaydı, ulus,
bağnazlık zincirinin hortlamasına izin vermeyebilirdi.
... Ne çare, gericiler, dinsel törelerin geleneklerin geçerli
olmasını isteyenler, Ģeriatı özleyenler Atatürk'ün din konusundaki
atılımım istismar ettiler;
... Atatürk'ü ve onun hemen her devrimini "Din Elden Gidiyor"
sloganı ile çürütmeye çalıĢtılar.
... O kadar ki, bir ara, Atatürk'ün camileri kapattığım öne sürecek
kadar ileri gittiler."
Türkçe Ezanı Dinlerken
"... deki evinde annesiyle oturan çocuk, her sabah erken saate
hemen yakınlarındaki camiden yankılanan "... Tanrı uludur..." diye
baĢlayan ezanla uyanırdı.
Basit yatağımda kulağına çarpan anlamım anlayabildiği Türkçe
sözcükleri dinlerdi...
... O çocuk bendim [Cüneyt Arcayürek] ve o çocuk:
Bir haziran sabahı yakın camiden yayılan Arapça sözcüklerle
uyandı.
Öğretmenlikten ve Kız Lisesi'ndeki memuriyetten emeldi olan
annesi çocuğa:
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"Atatürk'ten geriye gidiĢin ilk iĢareti," dedi. Türkçe ezan yerine
Arapça ezan okunduğu ilk günler. Derin bir keder kaplamıĢtı
yüzünü..." (17)
' 'Fatih vaizlerinden Hüsamettin Efendi demiĢtir ki: - Kur'an'ın
Türkçesini okumak da aynen Kur'an okumak gibidir. Elverir ki
Türkçe Kur'an salahiyet sahibi zevat tarafından tercüme edilsin. Hafız
Beylerin okudukları Kur'an tercümesi Ģayanı itimattır.
Halkın bin seneden beri Allah'ının kelamım iĢittiği halde
manasım anlamaması zaten Ģayanı hayret bir Ģey idi. Mes'ut
Cumhuriyet devrinde bu cehaletten de kurtulmak ne mutlu
bizlere..."(17)
"... 1957 seçimleri yaklaĢırken Demokrat Partililer, Dinsel
Sömürünün doruğuna varmıĢlardır. Ufukta görüldüğüne göre genel
seçimler bu kez pek çetin geçmeye adaydır. Bu nedenle seçmenlerin
Dinsel duygulan alabildiğine okĢanmak ve DP'nin sesi, Bilali
HabeĢi'nin Kabe'nin damında okuduğu ezan gibi, parlamento
arcılığıyla bağnaz kitlelere ulaĢtırılmalıydı..
...Bu amaçla Demokrat Partililer, Fevzi Boyar adında ÖdemiĢli
bir vaizin bağıĢlanmasına iliĢkin bir öneriyi TBMM'ne getirdiler. Bu
vaiz, 1954 genel seçimlerinde hemen önce camide vaaz verirken
"Demokrat Parti'nin yarın yapacağı mitinge katılmayacak olanlar ve
muhalif Partililerin üyeleri münafıktırlar (iki yüzlü Müslüman
olmadığı halde Müslüman'mıĢ gibi görünenler), kâfirdirler.(Tanrı’nın
varlığını yadsıyan kiĢilerdir) demiĢ ve Dini Siyasete Alet ettiği
gerekçesiyle 10 ay hapse mahkûm olmuĢtu." (1)
"... Konuya iliĢkin rapor, 1 Haziran 1957'de, mecliste
görüĢülürken, muhalefet lideri 1. Ġnönü söz aldı ve adalet bakanını çok
sert bir Ģekilde eleĢtirdi:
"Muhterem arkadaĢlar: Bizim yasalarımıza, Dini siyasete alet
etmeyi yasaklayan hüküm nereden ve niçin gelmiĢtir? Bunun kaynağı
Milli Mücadeleye gider.

44

TÜRKÇE ĠBADET, HĠLAFET, ÖRTÜNMEK

Milli Mücadele'de galip devletler, Türkiye Devleti'nin
yeryüzünden kalkmasına karar verdi ve bunun için Halifeyi, PadiĢahı
ve Ulemasını (Sarıklı Din bilginlerini) araç olarak kullandılar.
Anadolu'da yalnız baĢına kalan Türk ulusu, eline ne geçerse,
sopa, balta, yumruk, tırnak bununla yaĢamını ve bağımsızlığını
kurtarmaya çalıĢıyordu. Buna Halife, en etkili karĢılık ve engel olarak
Ģu önlemi buldu: Ulema toplandı. ġeyhülislam' bunların baĢına geçti.
"ANADOLU'DA SAVAġANLAR KAFĠRDĠR" fetvasını verdi.
Huzurunuzda konuĢmak onuruna eriĢen bu arkadaĢınız. Onların (kafir
oldukları ilan edilen) içinden seçilen beĢ altı idam mahkûmundan
biridir. Halifenin, ġeyhülislam" Dürri Efendi'nin fetvası ile..
...Anadolu büyük bir savaĢtan çıkmıĢ, yorgun, aç, susuz, Türk
ulusu, savaĢm sonucunun ne olacağım zaten endiĢeyle düĢünürken,
tüm çabasını yurtseverliğinde toplamıĢken, Yunan uçakları her gün
avuç avuç ġeyhülislam Dürri Efendi'nin fetvasını bizim saflarımıza
atardı. Ne derlerdi bunlar?
"ANADOLU'DA
ÜLKEYĠ
KURTARACAĞIZ
DĠYE
SAVAġANLAR MÜNAFIKTIRLAR.
BU ADAMLAR KÂFĠRDĠRLER." Derlerdi.
Tıpkı Fevzi Boyar'ın dediği gibi. Tıpkı Fevzi Boyar'ı
savunanların dediği gibi..." (1)
"... 70 bin camimizde Ezanlar Ordumuzun sağladığı güvenle
okunuyor. Türk Ordusu'nun Komutanları;
DĠN KĠSVESĠ allında milletimizi birbirine kırdırmak isteyen,
Türkiye'yi Cezayir'e çevirmek ve milletimizi felakete sürüklemek
isteyen siyasal Dincilerin, Din sömürücülerinin karĢısındadır. Onların
yolunu kesmekte ve böylece milletimizi, devletimizi ve Dinimizi
büyük felaketten korumaktadırlar. Ordumuzun Dinimize ve samimi
dindarlara saygı ve koruması vardır.." (18)
"... Öte yandan... 1931 yılında Türkiye'ye gelip Atatürk'ü ziyaret
eden Japon Elçisi Torijori Yamada, yaptığı görüĢmede Atatürk'e
Tokyo'ya bir CAMĠ yaptırmasını teklif etmiĢtir.
Atatürk'e daha önce kısa süre Japonca dersleri verdiği için O'nun
"Hocam" diye karĢıladığı Torijori Yamada, Ankara'yı ziyaretinden bir
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yıl sonra 1932 yıhnda vefat etmiĢ ama Atatürk verdiği sözü tutmuĢ ve
Tokyo Camii'ni yaptırmıĢtır. CAMĠ 1938 yıhnda tamamlanmıĢtır.
Sunay Akın'ın dediği gibi:
"Bu millet Ģunu biliyor mu? Bu gezegenin en DOĞUSUNDAKĠ
(ve BATISINDAKĠ) sabah ezanının ilk okunduğu camiyi Mustafa
Kemal Atatürk yaptırmıĢtır."
YaĢlı bir kadın, BeĢiktaĢ'taki ViĢnezade camisi önünde
gözyaĢlarına boğulmuĢ, gazetecilere anlatıyordu:
"... - Allah Gazi'mize dünya durdukça çok ömür versin. BĠZE
KUR'ANIMIZIN MANASINI DA ÖĞRETTĠ. Aklımızın erdiği
günden beri namaz kılar, dua ederim. Fakat ne yaptığımı, neler
söylediğimi ben kendim de bilmezdim."
Ayasofya'da Cebeci sokağında Halit Bey de Ģunları söylemiĢtir: "Bilerek ibadet etmek kadar zevkli bir Ģey var mıdır? Bilmediğin
lisanla ibadet sayılırsa da bilerek ibadet elbette daha baĢkadır."
Tarihçi - Yazar Cemal Kutay'ın;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti BaĢkam Saygıdeğer Süleyman
Demirel'e Açık Mektup
"Çok Muhterem Efendim";
Diyerek baĢlayan daha sonra diğer devlet adamlarına yazdığı
mektuplardan oluĢan "Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret
TÜRKÇE ĠBADET" isimli kitabından alıntılar sunacağım:
"... Türkçe Ġbadet... Milletinin Ana Diliyle Kulluk Hakkı, Bu
O'nun ilk gençlik çağlarından beri rüyasıydı...
... Bu kültür/din hegemonyasından kurtuluĢun TEK,
SEÇENEKSĠZ, ÖDÜN KABUL ETMEYEN yolunun "TÜRKÇE
ĠBADET, ANADĠLLE KULLUK HAKKI" olduğunu...
... 10 Kasım 1938 PerĢembe günü saat 09.05'te aramızdan
ayrıldığında, TÜRKÇE ĠBADET ve kendi söyleyiĢiyle, Türk
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insanının anadiliyle "kulluk hakkı"; felsefesi, gerekçeleri ve bilimsel
araĢtırmaları ile yasal safhanın tamamlanması eĢiğindeydi...
... O, gözlerini kapadığı zaman, KAMET (Namaza Durma) ve
EZAN (Namaza Çağrı) ödevleri Türkçe okunuyor, HUTBE öz
dilimizle veriliyordu..."
"... Bu milletlerarası bilim topluluğunun kararı, eğer gizli ve
sinsi, 1417 yd sürmüĢ TÜRK ĠNSANININ DĠNĠNE 'ARAP
ĠPOTEGĠ'ni kaldırmıyorsa, Milli Mücadele baĢlarken oluk gibi kan
döktürmüĢ 'FETVA KAVGASI'nda olduğu gibi,..."
"... 'Ġsteyen ezam Türkçe okusun' imkânının dayandığı mantık,
Anadile Saygı, bu tercihin haysiyet Ģuuru anlatıldı mı? Neredeydi o
Atatürkçülük iddialı genç nesil? Neredeydi Atatürk’ün halefleri?...
... Ama öte yanda ġeriat Hasretlileri, zamanın reddindeki
kapanmıĢlığın önünde adım adım yollarına devam ettiler ve ediyorlar.
Ve edecekler...
... Yürekten inanıyorum ki bu, aklın, bilimin, gerçeklerin, Türk
olma haysiyet ve öngörüsünün zaferiyle mühürlenecektir: Çok değil,
kısa zaman sonra Türk inĢam Papağan olmadığım kavrayacak, kulluk
ödevini anadiliyle yerine getirme kutsal yolunu tutacaktır...."
Cemal Kutay, Bu konuda, " Türkçe Ġbadet" isimli kitabında
Ģunları eklemiĢ:
"... 1417 yıldır çekilen ve çekilmekte olan çilelerin
bugün/yarınki evlatlarımızın birer ARAP PAPAĞANI olma
çaresizliğini değiĢmez kader sayma insafsızlığı kabullenme hücceti
olarak Bakınız ne diyorlar:
... Yüzleri aĢan tercüme ve meal arasından din ve vicdan
hürriyetini zedelemeden, üzerinde birlik sağlanacak birisinin
namazda okunmak üzere seçilmesi ve bunu herkesin benimsemesi
mümkün görünmemektedir"
... Görüyorsunuz: Kendilerinin Arapça Hegemonyası'm
sürdürmek için Ġslam Tarihi'nin kanlı/kinli mezhep kavgalarının
onların bu imkânsızlık mazeretinin geçerli olduğu;
"ARAPÇA'dan gayri Din Dili olmadığı"
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... Masalının hükümranlık yıllarında Müslüman Ümmetini ateĢ
yığını içinde bırakmıĢ olduğunu da unutmuĢ gözüküyorlar. Sormak
lazımdır:
- Bu kanaatleriyle Ġslam Dinini; bir yanda evrensel yapısıyla
DÜNYA ĠNANCI sayarken, ona Arapça ipoteği koyarak
küçümsemiyorlar mı? Bu kadar mı kafaları donmuĢtur?"
"... Evet, ümit ediyorum ki;
TÜRK MĠLLETĠNĠN, TANRISINA ANADĠLĠYLE KULLUK
HAKKI hasretini kucaklayacak:
O'NUN ÇAPINDA, YÜREKLĠ; O'NUN DÜZEYĠNDE,
MÜSPET BĠLĠMCĠ; O'NUN YAPISINDA ULUSUNUN
HAYSĠYETĠNE SAYGILI bir GERÇEK HALEFĠ çıkacak, aziz
ruhuna layık olduğu huzuru, bu muhteĢem emeğiyle sunacaktır."
"—Hayır!.. Konu, Kur'an-ı Kerim'in, sadece çağ ölçüleri içinde
yorumu olmakla kalmamalıdır. Yerilen emek, Türk Milleti'nin
anadiliyle kulluk hakkına kavuĢmasının ilk adımı olmalıdır" diyor ve
diliyorum ki:
"—Asıl kucaklanması gereken, çağa göre yorumlanmıĢ bir
Kur'an-ı Kerim ile insanımızın TÜRKÇE ĠBADET özgürlüğüdür"
Kuran-I Kerim Niçin Arap Diliyle Ġndirildi? "... Önce Ģu suale
cevap arayalım: Kuran-ı Kerim niçin Arap diliyle inzal edildi,
indirildi? Cevabı gayet basit ve açıktır: Çünkü ARAP ÜMMETĠ ĠÇĠN
indirilmiĢtir."
Cemal Kutay'ın, " Türkçe Ġbadet" isimli kitabından alıntılara
devam edelim:
Atatürk'ün;
"1923 ĠLK ve SON HUTBE'SĠNDEN 1997'ye ERĠġEN
HASRETLERDEN ÖRNEKLER...
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... ATATÜRK ve DĠN konusunun temel değerlerine gelmiĢ
bulunuyoruz.
HUTBE'lerin mevzularının neler olacağı, O'nun ZağnospaĢa
Camisi'ndeki sohbetinin üzerinden 74 yıl geçmiĢ olmasına rağmen
pırıl pırıl aydınlık halinde karĢımızdadır.
... Hepsi ATATÜRK'ün, o günkü hutbesinden, o günün konuları
üzerinde, O'nun cümleleridir.
AYNEN alıyorum:
"... Millet ve memleket için kurtuluĢ ve baĢarı istiyorsak bunu
yalnız bir Ģahıstan hiç bir vakit beklememeliyiz. Bir kiĢinin baĢarısı
demek o milletin muvaffakiyeti demektir. Bir milletin baĢarısı.
Milletin genel varlığının aynı yöne çevrilmesiyle mümkündür.
Bilelim ki bugünkü baĢarımız, milletin elbirliğinden. Beraberce
emeğindendir.
Gelecekte de aynı güzel sonuçlara sahip olmak istiyorsak aynı
birlik ve beraberlik yolunda yürüyelim.»
... "Emeğimizin Temel Gayesi; Atatürk'ün Yanda Bıraktığını
Tamamlamaktı"
... Türkçe Ġbadet, Ana Dilimizle Kulluk Hakkı...
"... Ben, yirminci yüzyılın en büyük din bilgini, müctehid
(Kur'anı yorumlama, açıklama hakkı olan bilgin) rahmetli Musa
Carullah Bigi'y e ... Ģu soruyu sormuĢtum:
"— Üstadım. . diyelim ki Kur'an-ı Kerim Arabistan'da Araplara
değil de Türkistan’da biz Türklere inzal edilseydi, metni Türkçe mi
olacaktı?"
Tereddütsüz Ģu cevabı vermiĢti:
Hiç Ģüphe etmeyiniz ki EVET..." (6)
"... Bir kere Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret TÜRKÇE
ĠBADET baĢlasın, Türk insanı anadiliyle kulluk özgürlüğü hakkını
kullansın, bu 1417 yıllık Haksızlığın 'SON'U olacaktır. Bu mutlu
günlerde istemezük' barikatı yıkılacak ve
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Bölümün baĢlığındaki ümidimi AYNEN tekrar ediyorum:
TÜRKLERĠN ĠBADETLERĠNĠ ANA DĠLLERĠYLE
YERĠNE GETĠREBĠLMESĠYLE ĠSLAMĠYETTE
ÇAĞDAġLAġMA RÖNESANSI BAġLAYACAKTIR: '
Tagayyür-i Ezman Ġle Tebeddül-i Ahkâm" Hareketi; Müslümanlığı
Yerel Din Olmaktan ÇıkartmıĢ, Ona Evrensel YapıĢım GetirmiĢ Türk
Milleti'nin Yüce Dinine Yeni Hizmetleri Olacaktır.
... Ġslamiyet Rönesans'ım, Ġbadetini Anadiliyle yerine getirme
özgürlüğüne eriĢmiĢ TÜRK MĠLLETĠ kucaklayacaktır.
... Çünkü taa HAÇLI SEFERLERĠNDEN beri, Ġslamiyet adına
kanım döken biziz: Ne Araplar, ne Ġranlılar, ne de dünyanın dört
tarafındaki Ġslam toplulukları... Biz Türkleriz" (6)
Cemal Kutay devam ediyor:
" ġERĠAT-ĠRTĠCA NEDĠR?
... ġERĠAT: ...Ġbadet ve dinsel iĢlevlerde ilgili olan Kuralların
toplamıdır ki, bunlara ġERĠAT KURALLARI denir.
... ġERĠAT sözcüğü DĠN anlamına da gelmektedir. Böyle
kullanıldığında hem Dinin Ġnanç bölümünü, hem de dinsel kuralların
yaĢantıdaki yerini kapsamıĢ oluyor.
... ġERĠAT sözcüğü inĢam bir nehre, bir su kaynağına götüren eĢ
anlama da gelmektedir.
... Dinsel Kurallarda insanları sosyal ve ruhsal yaĢantının amacı
olan bir ıĢık ve yüceliĢe ulaĢtıracak bir tanrısal yol olduğu inancı
dolayısıyla bu adı almıĢtır.
... "Büyük Osmanlı Lügatı"nın 1407. sayfasında ġERĠAT Ģöyle
açıklanmıĢtır:
1- Doğru yol
2 - Tanrı emri, ayet, hadis (peygamber sözü), icma-ı ümmet
(bilirkiĢiler düĢüncesi) ve imamların içtihadı ile (din bilginlerinin
düĢüncesi) meydana getirilmiĢ temel."
ĠRTĠCA'ya gelince "Büyük Osmanlı Lügati"nin 700. sayfası bu
sözcüğü Ģöyle anlatıyor:
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* Rücü'dan yani GERĠ DÖNÜġ, ESKĠYĠ ĠSTEME,
* Meydana gelmiĢ hayırlı bir inkılâbı baltalayacak harekette
bulunma."
Lütfen düĢünün: Ġslamiyet’in SON DĠN olmasının üç temel
kuralından sonuncusu ve en önemlisi "Tegayyür-ü ezman ile
tebeddül- i ahkam (zamanın yeniden yapılanmasıyla kuralların
değiĢmiĢ zamana uyması)dır.
Bu değiĢmez temel gerçek önünde Ģeriat (doğru yolu)ın 1417
senedir doğruluk ve ardından gidilme yapıĢım korumakta olduğu
düĢünülebilir mi?
Bu felsefe içindedir ki. Türk Hukuk Lügati ġeriat, Ġbadet ve
'Muamelat'ı (günlük yaĢantı içindeki olaylar) ayrı ayrı ve birbirinden
farklı iki bölüm halinde benimsemiĢtir. Akıl ve mantığın da yolu
budur.
... Peki, bu sakat görüĢ nasıl oluyor da ikinci bin yıl kapanırken
bir kısım insanlarımızı ardından sürükleyen cazibeye sahip olabiliyor?
ĠĢte benim, doksanın merdivenlerinde yan gören gözlerle
"TÜRKÇE ĠBADET" adıyla iki sözcüğün altında değerlendirdiğim
Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasreti önünüze koymuĢ olma
çabamın temel sebebi budur:
Ġddia ediyorum ve ispata hazırım: 1997 Türkiye'sinde DĠN'i
siyasete hammadde yapmaya çalıĢanlar böylesine sakat bir düĢünce,
çıkmaz yol, zamanını kan ve kinle mühürlemiĢ geçmiĢin
arkasındadırlar. Bunu bilin!..
Ġzninizle hemen haber vereyim: Dinimizi yabancı bir dille yani
Arapçayla yerine getirme zincirini hala kıramamıĢ olmanın hazin
çaresizliğinin bedeli iĢte bu manzaradır.
... Türk Milleti DÖRT HALĠFE devrini bile sadece Arap
kaynakları aracılığıyla öğrendiği için kanlı-kinli gerçekleri bilmiyor.
... Siyasi iktidar uğruna baĢa koyulup öpülen bu yüce eserin
yerlerde sürünmesine bile göz kapamıĢ olan bir hırsı, evlatlarının
gözünden kaçırma utancıdır ki iĢte bu MUAVĠYEye okuttuğumuz din
kitaplarında ve televizyon ekranlarında "HAZRET" dedirtiyor." (6)
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TÜRKÇE ĠBADET'TEN NELER BEKLĠYORUZ:
• ġeriat-irtica yolu kapanacak.
• Dinin yeri vicdan olacak.
• Din; geçmiĢ değil gelecek olacak.
• Mezhep kavgası yok, ibadet yeri, Tekeli yok; biz milletiz,
ümmetçilik yok!
• Türk bütünlüğü, Çin Seddi'nden Adriyatik'e Türkçe ibadetle
gerçekleĢecek.
• Medresenin kovduğu Türk Farabi, Türk Ġbn-i Sina, Hacı
BektaĢi Veliler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler KucaklaĢacak.
• Yüce tanrının doksan dokuz adından baĢlayarak Dinimizin
değerlerini, gösterdiği yolu, kulluk Ödevimizi ana dilimizle yerine
getirerek Kavrayacağız ve de gerekirse tartıĢacağız.
• BUNLARI BAġARACAK, YÜREK ve BĠLGĠ SAHĠBĠ
"MĠLLET MECLĠSĠ" SEÇĠN."
Biz de soruyoruz?
Dünyada bizden baĢka, Kendi Diliyle ĠBADET ETMEYEN
baĢka bir millet var mıdır?
Ve bu bölümü, rahmetli Cemal Kutay'ın Ģu sözü ile bitiriyoruz:
"Yüzyıllar boyunca ümitlerimizin dalında kurumasının asıl
sebebi, baĢka bir 'DĠL'de ĠBADET zorunluluğumuzdur" (6)
***
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
BÜYÜCÜLÜK, ÜFÜRÜKÇÜLÜK ve HURAFE (BOġ ĠNAN)
HURAFE:
Hurafe konusuna, Y. Nuri Öztürk'ün "Ġslam Nasıl YozlaĢtırıldı"
(20) isimli kitabından derlediğim, bilgilerle baĢlamak istiyorum:
"Tüm belaların anası olan cehaletin "sosyal bir beliriĢi olan
Hurafe, dinde yozlaĢmanın besleyici zeminini oluĢturan sinsi ve
zehirli bir musibettir. Halk kitlelerini periĢan eden bulaĢıcı bir
hastalıktır.
... Hurafenin ana ocağı Yahudiliktir. Onu Hıristiyanlık izler. Bu
"Gelenek" "Nazar"dan "Muskacılığa", "Falcılıktan" "Cinciliğe",
"Melek Kanadı Saymaktan" "ġeytan Çıkarmaya" kadar, akla
gelebilecek tüm hurafe çeĢitleriyle doludur... Bir zaman geldi ki, Türk
inĢam için "Din Hayatı", bir tür "Hurafeler Hayatı" oluverdi.
...
Ġsrailiyat
tahribi,
hurafe
tahribinin
omurgasını
oluĢturmaktadır. Çünkü bu tahrip, "Uydurma Hadisler" yoluyla
kendisine bizzat Ġslam Peygamberini araç yapmıĢtır. Denilebilir ki,
hadis adı altında Ġslam diye sahnelenen kabullerin büyük bir kısmı
doğrudan veya dolaylı hurafe kaynağıdır. Bunlar Kuran'ın Dinine
adeta "Rakip" bir Din kurmakta ve müminler topluluğunu dünyanın
önünde akıl almaz zorluklarla yüz yüze getirmektedir.
... Biz inanıyoruz ki, Hıristiyanlık, Pavlos'un soktuğu
hurafelerden, Ġslamiyet de Ka'b el-Ahbar'ın soktuğu Ġsrailiyat
yalanlarından temizlenmedikçe, nebilerin tebliğ ettiği saf yapıyla
insan hayatına giremezler. Bizim dünyamızda bu temizleme iĢinin
önünde en büyük engel, hurafeyi bir Saltanat aracı olarak kullanan
Din Sömürücüsü Siyasetçiler ile bunların güdümüne giren CahilYobaz gruplardır. (20)
"Nedir Bu Hurafe, Ne Demektir Hurafecilik?
"Arap dilinin büyük ustası Ġbni Manzur, hurafeyi, "Yalan Sözün
Tatlı Geleni" diye tanıtmıĢta-. [Tatlı Yalan CD]....Demek oluyor ki,
hurafede, tüm tutarsızlığına rağmen, dinleyene tatlı ve çekici gelen
buyan bulunmaktadır. Belki de hurafeyi yaĢatan budur. ġöyle de
denebilir: hurafeyi yaĢatan insan oğlundaki "Tatlı Söze Aldanma"
Ģeklinde tecelli eden akıl almaz ahmaklıktır" (20)
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"Atatürk'ün, bütün hayatı boyunca uğraĢtığı en önemli
sorunlardan birisi de "Batıl" (boĢ inanç), Hurafe ve Safsataların
bulandırdığı beyinleri, bu illetlerden kurtarma çabasıdır. YaĢanılan
devrin gerisinde kalmıĢ cahil, sözde "Din Adamlarının" meydana
getirdiği tutuculuk barajım eskiden beri Medreseler beslemekteydi.
Bu Medreseler ki; verdikleri eğitimi, "bilim"in aydınlattığı yolda
değil, "Dinin ve onu, kontrolü altına alan "hurafe" ve "safsatanın"
mantık dıĢı ve pozitif bilime dayanmayan, karanlık, bilinmeyen ve
Tanrısal güçlerle bütünleĢmiĢ dogmalarına dayandırmaktaydılar.
Cehaletin doğurduğu hastalıklar, bünyemizi kemiriyor, bizi
bugünkü hastalıklı hale getiriyor..
...Peygamber'in, ölüm döĢeğinde, ateĢini düĢürmek için, baĢına ve
göğsüne ıslak bez koyduğu biline, biline, Ġslam dünyasına
Üfürükçülük getirilmiĢ, hastalar "Muskayla, Üfürükle tedaviye
çalıĢılmıĢ ve buna da Tıbb-ı Nebevi (Peygamber Tıbbı) adı
verilmiĢtir" (21)
"insanı iyi tanıyan, hangi dinden olursa olsun "Din Adamları',
gaipten haber aldıklarım söylerler. Allah'ı geri planda tutarlar,
vurguyu hep bazı seçilmiĢ insanlar üzerine yaparlar. Yahudilikte de
Hıristiyanlıkta da bugün Müslümanlıkta da aynı noktalarda sapma
var. Hep aynı sapıklık!. Çünkü birinin daha çok bildiğini kabul
ettirirseniz, o iĢte para var" (10)
"Büyücülük", "Üfürükçülük" ve "Falcılık" Dini kitabımız
Kuran'da yoktur, bunlar tamamen "Küfürdür." Bunları yapanlar
kendilerini Tanrı'nın yerine koymakta ve büyük günaha
girmektedirler..
...Peygamberimiz bu konuda bakınız ne diyor; "Ģüphe yok ki
manasız laflarla üfürükçülük etmek ve ettirmek, nazar için çocukların
orasına burasına bir Ģeyler takmak, kendilerini sevsin diye kadınlar
tarafından bir Ģeyler yapmak, yaptırılmak Tanrıya Ģirk koĢmaktır.(eĢ
koĢmaktır.) "Bu kiĢiler kendilerini Allah'ın korumasından çıkarıp
taktıkları o nesnenin himayesine terk etmektedirler ve günaha
girmektedirler.." (21)
"Ġslamiyet’te her Ģeyin affı vardır sadece "Kul Hakkı Yeme" ve
"Allah'a ġirk KoĢmanın" affı yoktur.
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Atatürk, milletimizi, affı olmayan bu günahlardan kurtarmak için
muskacılığı, üfürükçülüğü ve büyücülüğü kanunla yasaklamıĢtır.
Böylece, bunları hem yapanları, hem de yaptıranları günah iĢlemekten
kurtarmıĢtır. Ne yazıktır ki kendini akıllı herkesi aptal yerine koyan
bir kısım çok bilmiĢ, "Dünyaseverler" kendilerini bu günahlardan
korumak maksadıyla bu gibi iĢleri kanunla yasaklayan Atatürk'e de
kafir demektedirler, Dinsiz demektedirler." (20)
Din-Bilim Adamı Y. N. Öztürk,
Kuran DıĢı Dinciliği çok güzel açıklamıĢtır:
"Kuran DıĢı Dinciliği, Ġslam'a sadakat anlamındaki Dindarlıkla
eĢitlemek, bunun diplomatik-siyasal ifadesi, Hurafe Dinciliğini, Dinin
mümessili, koruyucusu, savunucusu olarak göstermek ve bu
"koruyucu" kadroya karĢı çıkanların Din dıĢı olduğunu yaymak" (12)
Kuran DıĢı Dincilik:
"Afganistan'dan Cezayir'e ve Kafkasya'dan Filistin'e çeĢitli
Müslüman gruplar vahĢi Ģiddeti, sistematikleĢtirmekte ve Ayet
okuyarak Allah adına masum insanları katletmektedirler. Ġkinci
Beyazıt zamanında Tokatlı Alim Lütfi, Dine aykırı sayılan bir
eserinden dolayı idam edildi. Matbaadan bahsedenler idam cezası ile
tehdit edildiler. Batı, tarihinin hiçbir devrinde görülmeyen büyük
bilim adamları yetiĢtirirken, Osmanlı Medresesi, maziye ve teolojiye,
sımsıkı, bağlı kaldı." (12)
EZANLA ve KURANLA ĠLGĠLĠ HURAFELER
(Bu bölümü, Y. Nuri Öztürk'ün, "Ġslam Nasıl YozlaĢtırıldı" (6),
isimli kitabından özetledim CD)
" KURAN ve KURAN OKUMAK:
Hurafeler ve Bid'at'lar
*. Kuran Okumayı Namazla Kayıtlamak:
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Kuran'ın hiçbir yerinde Namaz Kılmanın Kuran'dan bir parça
okumaya bağlı olduğunu gösteren bir beyan yoktur.
*. Kuran Okumayı Törene Bağlamak:
Kuran okunacak Ģeyleri toplayan kitap anlamındadır. Geleneksel
müdahaleler bu "okunacak kitap"ı sarılıp sarmalayarak duvara
asılacak ve bazen de "üfürülecek kitap" haline gelirdi.
*. Abdest almayı gerekli görmek: Yahudi hahamları, Tevrat'm
okunması için abdest alınmasını ve baĢın örtülmesini Ģart
koĢmuĢlardı.
*. Kuran Okunan Mekânda Resim Olmamasını Gerekli Görmek:
duvarlardan resim indirmek, masa üstlerinden fotoğrafları kaldırmak
vs. Ģeklindeki uygulama da bir hurafe uydurmasıdır. Kitap ve
Sünnette hiçbir dayanağı yoktur.
*. Belirli OturuĢ Biçimlerini Zorunlu Göstermek: kıbleye
dönmek, diz çökmek vs. tüm bunlar sonradan uydurulmuĢ yapay
kutsallıklardır. Kuran, örneğin, Yatarak da okunabilir.
*. Kuran'ın Tercümesini okumanın "Hatim" olmayacağım
söylemek:
Arapçı ve Arapçacı zihniyetlerin bu uydurması özellikle
Müslüman Türklere çok pahalıya mal olmuĢtur. Öyle bir tabu
yaratılmıĢtır ki, hiç kimse çıkıp, Ģunu diyememiĢtir: Allah’ın
istediğini anlamak üzere kendi dilindeki çevirisini okuyan HATĠM
sevabı alamıyor da Allah’ın maksadım hiç anlamamak Ģartıyla
okuyan nasıl "hatim sevabı alıyor? hiç olmazsa bırakın da ne
istediğini anlamak niyetiyle okuyanlar da sevap alsın
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*. Kuran'ı "Muska-Tılsım" aracı yapmak, Koruyucu olarak
duvarlara, evlere asmak:
Kuran'ı "muska-tılsım" aracı yapmayı Ģirk'e yalan bir günah sayan
"fakihler" vardır.
Surelerin üstünlüklerine (falan surenin filan gücü taĢıdığına, Ģu
veya bu iĢin çözümüne yaradığına) iliĢkin hadis adı altında rivayet
edilen sözlerin tümü uydurmadır.
Surelerin bir kısmım, "Namaz Sureleri" diye ayıran yaklaĢımlar
da Ġslam dıĢıdır. Namaz Sureleri öğreten bir "Ticaret Sektörü"
yaratmak isteyenler vardır.
Bu Ticari Sektör Ģöyle çalıĢmaktadır: önce namazın "Arapça
DıĢında Bir Dille Kılınamayacağı" "Fetvaya" bağlanmaktadır.
Ġkinci olarak Namaz Kılacak Kadar Kuran Öğretmek amacıyla (!)
bir ( Kuran Kursu alt sektörü) oluĢturulmaktadır. Bu sektör cazibe
yaratmak için "Namaz Surelerini öğretme" hizmeti verdiğini
propaganda ederek halktan çeĢitli baĢlıklar altında resmi, gayrı resmi
akıl almaz Paralar Toplamaktadır.
Sektörün öğrettiği "Namaz Surelerini okuma" ile Kuran öğrenip,
okumanın hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü öğretilen Ģey, sadece Arap
alfabesinin harflerim telaffuzdur. Bu, eĢi görülmemiĢ bir tutarsızlıktır.
Arap Alfabesi'ni öğrenen çocuklar ne bir kelime Arapça
öğrenmektedir. Ne de Kuran'ın içeriğinden herhangi bir Ģey...
Öğrendikleri, Arap harflerinin nasıl okunduğudur. Yani insanlar
"Namaz Sureleri öğretmek" adı altında açık bir Papağanlık eğitimine
tabi tutulmaktadır. Kitleler aldatılmaktadır.
Halkımızın bu sektörden "hem Dinini, hem de Cebini" kurtarması
gerekmektedir. Bunun yolu da "herkesin Ġbadetini, NamazınıNiyazım Kendi Diliyle Yapma Hakkına Sahip 01duğu"nun halka
öğretilmesidir.
*. Ölüler Üzerine Kuran Okumak:
Ġttifakla bid'at tır.
 Kabir baĢlarında Kuran okumak,
 Ölünün arkasından "Hatim Ġndirmek"
 ÖLÜ RUHU ĠÇĠN HATĠM ISMARLAMAK, vs. sonradan
UydurulmuĢtur";
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Peygamberimizin hayatı ve uygulamasında yeri yoktur... Bırakın
"Ölüp GitmiĢleri", "Ölmekte Olanlar Üzerine" Kuran okumaya
iliĢkin "Rivayet" bile yoktur.
* Ölülere üfürükle Rahmet Gönderme yoktur.
* Kuran okutup, BağıĢlama diye bir Ģey yoktur.
*. Kuran Ġçin Ayağa Kalkmak:
Kuran'ın olduğu yerde Ayak Uzatmamak vs. türünden yapay
kutsallıklar icat etmek ittifakla bid'attır.
*. Kuran'ı Öpmeyi Kutsal Saymak: Kuran'ı öpmek de bid'attır.
*. Kuran'da nesih (bazı ayetlerin bazılarım hükümden düĢürmesi)
olduğunu iddia etmek. Kuran'ın muğlak, mücmel müĢkül olduğunu
söylemek:
Kuran'da bunların hiçbirine değil kanıt, bir ima bulmak bile
mümkün değildir. Bunlar Kuran'ı kendi yorumlarının cenderesine
hapsetmek isteyenlerin icat ettikleri entelektüel oyunlardır." (6)
Milletimizi, - nerdeyse - Dininden Soğutan HURAFE konusunu,
YaĢar Nuri Öztürk'ün "ĠSLAM NASIL YOZLAġTIRILDI" isimli
kitabından, özetle, incelemeye devam edelim:
EZAN
HURAFELER ve BĠD'AT'LAR
"Sözlük anlamıyla "Duyuru, Çağrı" demek olan ezan, Kuran'da
sadece bu sözlük anlamıyla, bir tek yerde, Tevbe Suresi 3. ayette
geçmektedir. Bir terim olarak Ezan, farz namazların vakitlerini haber
veren ve metni Hz. Muhammet tarafından belirlenen birkaç cümlelik
bir duyurudur..
Hurafeler ve Bid'at'lar:
*. Ezan OkuyuĢta Bağırıp Çağırma: Ezanda sesi aĢın yükseltme,
bağırıp çağırma, Ezan'ı uzatmak haddi aĢmak ve azgınlık olarak
nitelendirilir.
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...ĠĢin bir de Ģu yanı vardır: EZAN bugün artık namaz vaktim
duyuran zorunlu bir araç olmaktan çıkmıĢtır. Çünkü takvim, saat ve
medya imkânları namaz vaktini merak edenleri Ezan sesi bekleme
zorunluluğundan kurtarmıĢtır.
*. EZAN'IN BAġKA bir DĠLDE okunmasının HARAM
olduğunu SÖYLEMEK:
...Bir toplum, eğer çok istiyorsa, Ezan'ı TERCÜME ederek, Kendi
Diliyle de Okutabilir. Buna Dinsel Hiçbir Engel Yoktur.
...Ezan konusunu noktalamadan önce bir bid'at a daha dikkat
çekelim: ölümler ardından tıpkı Ezan gibi minarelerden okunan ve
halk arasında "SALA" denen salât-selam nidası da sonraki zamanların
bir "ÖRF"üdür. Cahiliye âdetidir.
Cahiliye devrinde ölülerin arkasından ağlamayı "Meslek" edinmiĢ
kiĢiler hem yas havasım yaygınlaĢtırmak hem de ölümü duyurmak
için, ġiir-ilahi türü Ģeyler okurlardı.." (6)
ARAPÇA ve ARAPÇACILIK
Bu konuyu da, Nuri Öztürk'ün, "Ġslam Nasıl YozlaĢtırıldı" isimli
kitabından inceleyelim:
" Kuran'a göre, insanların dillerinin farklı oluĢu, tıpkı renklerinin
farklılığı gibi, Allah'ın ayetlerindendir..
... Kuran'ın hiçbir yerinde, herhangi bir dilin, örneğin Arapçanın,
üstün olduğu, farklı bir Tanrısal ayet olduğu yolunda ne bir açıklık,
hatta ne de bir ima vardır..
...Dil veya diller meselesinde altı çizilecek noktalardan biri de
Ģudur:
Kuran'a göre, her Peygamber, getirdiği mesaj rahat anlaĢılsın
diye, içinden çıktığı toplumun diliyle vahiy almıĢtır. Tanrısal vahyi,
Peygamberin hitap ettiği toplumun diliyle indirmek, böylece mesajı
anlaĢılır, Peygamberi de meramını anlatır kılmak "Sünnetullah" m
(Allah’ın tavır ve tarzı) bir gereğidir:
"Biz hiçbir Peygamberi, kendi toplumundakinden baĢka bir dille
göndermedik ki onlara açık-seçik beyanda bulunsun..." (Ġbrahim, 4)
(6)
"Hurafeler ve Bid'atlar:
Arap Dilini Kutsal Sanmak:
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"Kutsal olan, Vahyin Getirdiği'dir. Vahyin indirildiği "Dil"
değil...
...Türk dili yüzyıllar boyu, Arapça (ona bağh olarak da Farsça)
hegemonyası allında ezildi ve gerçekleĢtirmesi gereken geliĢmeyi bir
türlü gerçekleĢtiremedi. Sebep, Arapça ve Araplarla ilgili hurafelerle
bunların pazarlayıcılarıdır.
...ġu bir tarihsel gerçektir ki, biz Türkler, Allah ile aldatılmanın
bir sonucu olarak, asırlarca Kendi Dilimize emperyalizm uyguladık.
...Biz Ģuna inanıyoruz: Anadolu insanının, "Allah ile aldatma"
oyununu bozup, asırlardır kendine uyguladığı self-emperyalizm
boyunduruğundan kurtulması, çocuklarının geleceği bakımından çok
hayati bir zorunluluktur.." (6)
ARAPÇA ve ARAPÇACILIK: Hurafelere devam edelim;
* Arapçayı Cennet Dili Saymak,
Arapçacılık adına yalan uyduranların düzmecelerinden biri de
Arapçayı Cennet dili olarak göstermeleridir. Bu "Uydurma"ya göre,
"Cennet ehlinin Cennet'te konuĢacağı dil Arapça'dır.
* Arapçayı Ġbadet Dili Sanmak:
*. Arap Alfabesini Ġslam Alfabesi Sanmak.
"...Kuran'ın hiçbir yerinde, herhangi bir dilin, örneğin Arapçanın,
üstün olduğu, farklı bir Tanrısal ayet olduğu yolunda ne bir açıklık,
hatta ne de bir ima vardır."
"Arapçılık ve Arapçacılık adına "Uydurulan Yalan"lardan biri de
budur. Bu yalanın pazarlamacıları, Arap Alfabesi'nin adını "Ġslam
Alfabesi" koymuĢtur.
"Arapçılık ve Arapçacılık pazarının en büyük oyunu, ibadetin
Arapça olması gerektiği yolundaki aldatmacadır. Asırlarca sergilenen
ve kitlelere benliklerini inkar ettiren bu oyunun günümüz
Türkiye'sinde en güçlü temsilcisi, ne yazık ki Türkiye
Cumhuriyeti'nin Anayasal din kurumu Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı oldu.
...Dil meselesinde gerçek son derece açıktır: her insan kendi ana
diliyle ibadetini yapabilir, duasını edebilir, namazım kılabilir.." (20)
"...Bu yanlıĢımızın ceremesini, Atatürk'ün iĢe el koyduğu güne
kadar ödemeye devam ettik. Daha da ileri giderler ve "Eğer Arap
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Alfabesi'nden vazgeçilmeseydi biz Ģimdi sadece 'AY'a değil,
Merih'e bile gitmiĢ olacaktık..." derler..
...Peki bizim imkanlarımıza ilaveten bir de tonlarla petrol parasına
konan Arap ülkeler neden Ay'a veya Merih'e gitmediler?."(6)
***

ALTINCI BÖLÜM
DEĞERLENDĠRME
Atatürk’ün, Kuran'ı, Elmalılı Hamdi Yazır'a, Türkçeye çevirterek,
onu kolayca anlamamızı sağlayan ulu önderimize sonsuz
teĢekkürlerimizi sunar, ulu tanrıdan rahmetler dileriz. O bu büyük
hizmeti ile bir taraftan Müslümanlar içinde "Ruhban Sınıfı" oluĢmasının
önüne geçerken, diğer taraftan halka Hurafeleri yüzlerce yıl "DĠN" diye
yutturan yobazların etkisini de azaltmıĢtır.
Bu nedenle, "Din Tüccarları" ve Emperyalistlerin çıkarları "Atatürk
KarĢıtlığı" noktasına getirilmiĢtir!
Onların iĢbirliği yaparak, dostluk mesajları vermeleri normaldir.
Normal olmayan bizim onların değirmenine su taĢımamızdır!..
Bir baĢka ilginçlik de Ģudur ki: "yan baĢkanlık" sistemi olarak da
nitelendirilen Arap dünyasının baskıcı yönelimleri devrilirken,
bizimkiler, Atatürk'ün kurup, biz Türk Milletine hediye ettiği Laik
demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni "BaĢkanlık" sistemine geçirmek
için hani hani çalıĢmalarıdır. AnlaĢılan o ki; baĢkan iken "devrilmenin"
daha "onurlu" olacağım düĢünüyorlar!
* KURAN'IN, Elmalılı Hamdi Yazır TEFSĠRĠNĠ, Cebinden PARA
vererek hazırlatması,
* Buhari HADÎSLERĠNĠ Türkçeye Çevirtmesi,
* 50 HUTBE Kitabım hazırlatması ve
* 100.000 takım DĠN KĠTABINI bastırıp, Türk milletine, ücretsiz
dağıtmasının anlamı;
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"ġuura muhalif, ilerlemeye engel hiçbir Ģey içermiyor" dediği
'ĠSLAM DĠNĠ'ne hizmettir.
O, Din hakkındaki gerçeklerin bir gün Bilim tarafından
aydınlatılacağına, bu aydınlanma sağlanıncaya kadar her yerde dini
kullanan "Din Oyunu Aktörlerine" rastlanacağım söylüyordu.
YaĢadığımız günler o'nu haklı çıkarıyor...
"... Atatürk, dine ve din adamlarına her zaman saygı duydu;
* Din adamlarım devlet memuru yapıp, cemaate avuç açmaktan
kurtardı...
* Görevlerini sıkıntı çekmeden yapabilmeleri için Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı'nı kurdurdu...
* Halkımız dinini iyi öğrensin diye Parasını Kendi Cebinden
Yererek, Elmalılı Hamdi Yazır'a, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe ÇEVĠRĠ ve
açıklamasını yaptırdı... Hazırlanan yapıtın Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nca
basılmasını isteyerek topluma ücretsiz olarak dağıtılmasını sağladr.
* Yine ulusumuz dinini Anlayıp Öğrensin diye Hadisleri Diümize
Çevirtti... PeygamberimizinmiĢ gibi gösterilen ama Kur'an- ı Kerim'le
çeliĢen uydurma sözler ayıklandı.
* Camilerde, cuma günleri okunan hutbeler, Atatürk sayesinde
Türkçe okunmaya baĢlandı... Arapça bilmeyen Türk halkına, Arapça
hutbe okunup öğüt verilmesine, son noktayı o koydu!
* Ġlk ilahiyat fakültesinin açılmasına ön ayak oldu; çağdaĢ din
adamlarının yetiĢmesini sağladı..."(23)
"... 1925 devrimcileri için yalnız ezanın Türkçe okutulması yeterli
değildir. KURAN da TÜRKÇE OKUTULMALIDIR. Çünkü Kuran,
anlaĢılabilmesi için belirli bir topluma nasıl Arapça indirildiyse, kiĢilere
güçlük çıkarmak için gelmiĢ değilse, onun derin anlamım çözebilmek
için de ulusal dile çevrilerek okunması. Tanrı'nın bir buyruğu
sayılmıĢtır..
...Bu giriĢimin öncüsü hiç kuĢkusuz Atatürk'tür, "yabancı bir kültür
sisteminin Türk kültürü üzerinde yüzyıllarca sürmüĢ olan baskısına son
vermek" için devrimci bir atılımla baĢlatılan TÜRKÇE EZAN dönemi,
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1950 yılma kadar sürmüĢtür. Minarelerden tam 18 yıl "Tanrı Uludur"
sesleri duyulmuĢtur..." (23)
"... Gericilerin Atatürk Devrimlerinden aldığı ilk kale Türkçe
Ezanın Arapçaya çevrilmesi olayıdır. Oy hesaplarıyla DĠN Duygusunun
Sömürülmesi sonucunda 1950 yılında [DP.nin iktidara gelmesinde bir
ay sonra] yeniden Arapça Ezana dönülmüĢtür." (6)
Prof. Dr. Anıl Çeçen, "Kemalizm ve Yeni Dünya Düzeni" adlı
yapıtında Resmi "Dil" konusunu çok çarpıcı bir Ģekilde ortaya koyuyor:
"Geçtiğimiz günlerde (1998), dünyanın en zengin ve geliĢmiĢ
ülkelerinden biri olan Ġsviçre'de bir halk oylaması yapıldı ve ülkenin
"Resmi Dili" belirlendi. Ġsviçre gibi bir ileri ülkenin tam iki binli yda
geçerken resmi bir dil belirlemek zorunda kalması gerçeği karĢısında
düĢünmek gerekmektedir.
Postmodernizmi savunanlar, Ulusal Devlet ve Ulusal Toplum ile
beraber Ulusal Düe de karĢı çıkmaktalar ve yerel bölgelerin kendi dilleri
doğrultusunda konuĢmalarını ileri sürmektedirler. Bir ulusa
dayanmayan Ġsviçre Federasyonu Üç Ana Bölgeden meydana
gelmektedir.
Batı'da Fransız, Doğu'da Alman ve güneyde de Ġtalya bölgeleri
bulunmakta ve her bölgenin halkı kendi ulusunun Dilini kullanarak
yaĢamaktadır. Alman, Fransız ve Ġtalya bölgelerinde yaĢayan halklar
kendi ülkeleriyle birleĢme eğilimi göstermiĢlerdir.
Ülkeyi bölebilecek bu tehlikeli gidiĢ karĢısında, Ġsviçre Devleti,
hem Ulusal bir Dil olarak bin yıl önceden gelen bir eski Dili,
"ROMANESK" Dilini kabul etmiĢ, hem de, böylece yeni bir Ġsviçre
yaratmanın çabası içine girmiĢtir..
...Yirminci Yy. sonlarında Ġsviçre Devletinin gördüğü gerçeği, M.
Kemal'in, yirminci yüzyılın ilk baĢlarında gördüğünü kabul etmek
gerekmektedir." (24)
"Eğer Mustafa Kemal olmasaydı, Türk Silahlı Kuvvetleri Ģanlı
mensupları olmasaydı Amerikan mandası olurdu Türkiye. Camilerinde
ezan olmazdı."

63

TÜRKÇE ĠBADET, HĠLAFET, ÖRTÜNMEK

"Ezanın bir süre Türkçe okunup, Demokrat Parti zamanında
yeniden Arapçaya çevrilmesinden sonra, en basit dinsel bilgilerden
yoksun bir milletvekili, Mecliste kürsüye çıkıp "Ezan Türkçe okunduğu
zamanlar kıldığımız namazlar ne olacak?" yani o zaman ki namazlar
kabul olmaz demek istemiĢtir.
Oysa ezan okumak FARZ yani TANRI BUYRUĞU DEĞĠL
SÜNNET YANĠ PEYGAMBERĠN UYGULAMASIDIR. Bu nedenle
namaz vaktinde orada bulunanlardan birisinin halkı camide namaz
kılmaya çağırmasıyla amaca ulaĢılmıĢ olur.
Sünnet olan ezam okumamakla topluluk günaha girmez ve
namazlarında da bozulma olmaz. Nitekim gözlerimle gördüm, Mısır'da,
Pakistan'da ve Hindistan'da Müslümanlar beĢ vakit namazlarda sadece
FARZLARI KILIYOR, sünnetleri kılmıyorlar."
"ĠMAMI AZAM EBU HANEFĠ KURANIN, ĠBADETĠN VE
EZANIN BAġKA BĠR DĠLDE okunabileceğini 1050 sene evvel
söylemiĢtir." (YaĢar Nuri Öztürk'ün sohbetlerinden, Aralık 2008)
Çok Partili Dönemde Laiklik ve Diyanet:..
"...Çok Partili yaĢamla birlikte, Laiklik uygulamasında önemli
gevĢemeler ya da gerilemeler meydana geldi. Bunların bazılarından
"ödün" (taviz) ya da "gerileme" deyimleriyle değil de "esneme" ya da
"serbestleĢme", hatta "doğallaĢma" diye söz etmek daha uygun olur:
* "Arapça Ezan" yasağı ve Türkçe Ezan zorunluluğunun
kaldırılması,
* "Haç" ziyaretlerinin baĢlaması,
* Tarihsel değeri olan ve Türk Büyüklerine ait türbelerin ziyarete
açılması,
* Dinsel yayınların serbestleĢtirilmesi,
* Hizmet dıĢı tutulan cami ve mescitlerin yeniden ibadete açılması,
* Ġsteğe bağlı Din Öğretim ve Eğitimine olanak verilmesi,
* Tarikatlar üzerindeki baskının hafifletilmesi bunlara
örnektir."(25)
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ARAPÇA EZAN - BURSA
"... NakĢibendî Tarikatına mensup Kazanlı Tatar Ġbrahim'in baĢım
çektiği olay, Bursa Ulucami müezzininin vazifesi baĢına gelmemesi
üzerine Halil adında birinin ezanı Türkçe yerine Arapça okuması ve sivil
polis memuru Hamdi Efendi'nin müdahalesi sonucu çıktı. Tatar
Ġbrahim'in kıĢkırtmasıyla cami cemaatinden bir grup, "Dinini seven
bizimle gelsin" diyerek Evkaf Müdürlüğüne doğru yürüyüĢe geçtiler.
...5 ġubat 1933'de Bursa'da, Türkçe ezan aleyhinde bir protesto
gösterisi yapılmak istenmiĢse de olay büyümeden önlenmiĢtir. Tüm
gericilik olaylarını büyük bir dikkatle izleyen CumhurbaĢkanı Atatürk,
bu olayı öğrenir öğrenmez, Bursa'ya gelmiĢ ve yetkililerden bilgi
aldıktan sonra basma Ģu demeci vermiĢtir:
"... Meselenin iç yüzü esasen "DĠN değil, DĠL'dir". Kesin olarak
bilinmelidir ki, Türk Milletinin Ulusal Dili ve ulusal benliği bütün
hayatında hâkim ve esas kalacaktır."
Ġnanç sömürücülerinin, ortaçağ düzeninin sürdürülmesinde çıkarı
olanların ve insanın inanç özgürlüğüyle düzenleri bozulanların
Cumhuriyet'e ve onun omurgası Laikliğe düĢmanlıkları,
Dindar olmalarından, Tanrı'yı çok sevmelerinden değil, Laikliği
kabul ettikleri takdirde Tanrı adına, Tanrı yardımıyla, kendi çıkarları
doğrultusunda
kullandıkları
"Yönelme
Gücünü"
kaybetme
korkusundandır..." (26)
"... 1923’ten 1945 yılına kadar geçen sürede görülen bu ve benzeri
olayların tamamının yaratıcıları "Tarikat Liderleri" idi ve tamamı
Laikliğe saldırıyorlardı. Tamamı da bu saldırılarını, "Din adına" "Dini
kurtarmak" adına yapıyorlardı.
... Ancak bu doğru tutumun ve olayların üzerine korkusuzca gidiĢin
yerini, çok partili hayata geçilince, oy uğruna, Dinden ödün verme
hareketlerini aldı. Ve Laiklik her vesile ile yıpratıldı ve sulandırıldı."
"... Çok partili döneme, yani daha demokratik, dolaysıyla daha
katılımcı ve yarıĢmacı bir siyasete geçerken, bu kez politikacılar "oy
kaygısı" ile daha liberal bir Laiklik ilkesi için ödün vermeye baĢladılar
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"1945-1950 devresinde: Devrimleri koruyucu davranıĢ, çeĢitli taviz
ve sapmalara rağmen, Laikliğe ancak birkaç noktada hücum
edilebilmiĢtir. ġöyle ki:
1 - CHP Laikliği "Devrim Yobazlığıdır." Ve bu Parti yıkılacaktır.
2 - Ġlahiyat Fakülteleri, Ġmam-Hatip Okulları açılmalı, Medrese
zihniyeti okullarda yer etmelidir. (Din Eğitimi yeterli değildir.)
3 - Kuran Dili ile ibadet edilmelidir. (Ezan Türkçe okunmamalı,
Arapça okunmalıdır.)
4 - Kuran yazısı olan Arap harflerinin yasaklanması
kaldırılmalıdır
5 - Ġslamcığı yaĢatacak [renkler] vasıflar, yasama organına intikal
etmelidir.(Hanedan haklan, ilmiye sınıfına inanılması, gibi) Bu devre
içinde Dinci Çevreler, halk kitlelerinin gerçek duygularım ifade ettikleri
iddiasına dayanarak, partiler üzerinde gelenekçi bir baskı
yapmıĢlardır."(9)
Atatürk, Arapça öğrenme ile ilgili bir anısını balan nasıl anlatıyor?:
"-AkĢehir'de okulları dolaĢtığım sırada orada mevcut olan
en iyi bir "Medrese"ye girdim.(...) Baktım ki Medrese
bomboĢtu. Yalnız birkaç efendi, birtakım odalarda çok sefil bir
halde oturuyorlar. Kimisi fasulye piĢiriyordu; kimisi yatıp
uyuyordu". (Burada ne yapıldığını soruyor, ders yapıldığını
söylüyorlar.)
—Hakikaten müftü efendi bir odada talebesine ders
veriyordu, küçük bir oda idi. Talebe yere oturmuĢ, kendisi de
yere oturmuĢtu. Siyah bir küçük tahtada Arapça birtakım
Ģeyler yazılı idi. Dedim:
■ Ne ile meĢgulsünüz? Dedi ki:
•Arapça öğretiyorum.
•Sordum müftü efendiye." (konuĢma sürüyor ve Atatürk,
müftünün dahi Arapça'yı doğru bilmediğini tespit ediyor.)
Ben:
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"...Arapça Dilini öğrenmek için Suriye'ye, Arabistan'a
gönderelim,
Arapça
öğrensinler.
Fakat
bütün
Medreselerimizde anlamayan, anlatamayan kimselerin böyle
faydasız Ģeylerle iĢtigaline mahal yoktur. Yani bir milletin
evlatları çok zaman sarf etmeye yetkili değildir. Az zamanda
çok Ģey öğrenmek ve çok Ģey yapmak mecburiyetindeyiz."
Dedim.
Müftü efendi:
"Tamamen sizinle aynı fikirdeyim. Fakat öteden beri adet olmuĢ,
böyle gidiyor". Diye cevap verdi." (5)
...Ticani'ler 1941'de kabul edilen Türkçe Ezan Kanunu'nu 1946'da
tenkide baĢlamıĢlardır. ÇeĢitli yerlerde, ana yollarda, adliye
koridorlarında "Tekbir" getirmeye baĢlamıĢlardır.
...1946'da faaliyete geçen ve TBMM içinde Arapça Ezan olayım
çıkaran Ticani'ler 1946 ila 1951 yılına kadar geçen sürede,
* "Ayinler Yapma",
* Mahkemelerde, caddelerde, "Tekbir Getirme",
* "Atatürk'ün Heykellerine Saldırma" ve
* 'Tarikat Beyannameleri" dağıtma gibi 51 olaya karıĢmıĢlardır.."
Nihayet 1949 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dinleyiciler
kısmında, bir Ticani yüksek sesle Arapça Ezan okumuĢtur.. (9)
Kimileri:
* "DP. Ġman ve itikat cephesinin partisidir."
* "Memleket semalarım Arapça Ezanla donatan iktidardır."
* "Elli yıldır baskı altında olan Müslümanlık DP sayesinde
kurtulmuĢtur."
* "Asıl inkılap iĢte budur ve demokrasi inkılabıdır."
* "TÜRBANLA uğraĢıyorlar...
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* Ezanın sesini kısmaya çalıĢıyorlar... Kuran Kurslarını
kapatıyorlar...
* Hafızlık yuvalarını kurutuyorlar..."
...Bu laflan miting alanlarında kim söylüyor? Cüppeli, sarıklı, kürek
sakallı biri değil...Refahlı ağzı salyalı ġevki Yılmaz değil!,
...Dinci öteki artistler de değil... Ya kim?, Tansu Hanım!..
...Alnı secde görmemiĢ, hafızlığın ne olduğunu bilmeyen, ezan
okuyan müezzinin ne söylediğinden haberi bile olmayan Tansu
Hanım!.." (27)

" . . . Arap ülkelerinin "din"lerini kendi dilleriyle uyguladıkları
söylenebilir ancak, bunlar bugün 20. asırda 7. Asın yani Hz.
Muhammed'in yaĢadığı hayatı yaĢamayı Dindarlık sayıyorlar,
Laikliği anlayamamıĢlar bu düĢünceyle giderlerse Hz.
Muhammed'in "iki günü birbirine eĢit olan makbul değildir" hadisi Ģerifi
gereğince, sonsuza kadar, bugünkü, ilkel yaĢantılarını sürdüreceklerdir.
Arapça, ibadet dili olarak, birçok milleti AraplaĢtırmıĢtır. Atatürk,
sonucu görerek, hutbelerin halkın anlayabileceği bir dille verilmesini,
Kur'an'ın Türkçeye çevrilmesini, ezanın Türkçe okunmasını sağlamıĢtır.
Tercüme Kur'an'ın olmayacağım ileri sürmek, en azından Allah'a
karĢı saygısızlıktır. Çünkü Allah onun bütün insanlık tarafından okunup,
anlaĢılmasını ve buyruklarının yerine getirilmesini istemektedir. Aksi
halde ne dediği anlaĢılmayan buyruk karĢısında insan ne yapabilir ki?..

ĠSLAM DĠNĠ EVRENSEL BĠR DĠNDĠR.
YALNIZ ARAPÇA BĠLENLERĠN DĠNĠ DEĞĠLDĠR.
Ayrıca Ġslam'dan evvel gelmiĢ diğer dinler de mi Arapça gelmiĢtir?
Bugün yeryüzünde Hıristiyanlar, Süryaniler, Yahudiler ve Müslümanlar
olmak üzere, sayamayacağımız kadar din vardır. Bu dinlerden olan
milletlerin her biri - Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları hariç - kendi
dilleri ile ibadet etmektedirler.
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Araplar, Farslar, TÜRKLER, HĠNTLER, PAKĠSTANLILAR,
FĠNLĠLER gibi birçok millet, ibadetlerini Arapça yapmaktadırlar.
Ayrıca sözgelimi Hıristiyanlık; bugün dünyada Alman, Ġngiliz,
Ġtalyan, Fransız ve Çin gibi bir çok değiĢik millet Hıristiyan’dır, ama her
millet kendi dilini kullanarak ibadet etmektedir.
Acaba onların ibadetleri tam olmamakta mı? Yoksa onlar Allah'la
iletiĢimlerinin yarım yamalak mı, eksik mi yapmaktadırlar? Bu soru
kulağa ne kadar ters gelmektedir? Ters gelmekte de doğrusu çok
haklıdır...." (28)
"... 1926'larda Kuran'ın Türkçeye çevrilmesi ve anadilde ibadet,
Cumhuriyet Devrimi'yle birlikte ivme kazandı. ...Günümüzde ise tam
tersine, birçok camide "Kuran'ın tefsir ve meallerinin herkes
tarafından okunması durumunda bu insanların dinden çıkacağı"
üzerine vaazlar veriliyor. Bu vaazlar, her gün takvim yapraklarında,
gazete, dergi ve kitaplarda, özel radyo ve
Televizyonların "Ġlmihal", "Ramazan Özel" programlarında enine
boyuna iĢleniyor..
...Belli çevreler, Kuran'ın herkes tarafından okunmasını,
kavranmasını istemiyorlar, " Kuran'ı herkes anlayamaz", "insan aklı
acizdir", "Din akılla yürümez" gibi safsatalarla insanları korkutuyorlar,
... Bu süreçte inananları kendilerine bağımlı konuma getirip, örgütleyip
"Allah için" yönlendirebiliyorlar. Mücahit hocalar için bu inanırlara en
son Sivas'ta olduğu gibi insanları yaktırmak "çocuk oyuncağı"
...Oysa Kuran birçok yerinde: " Kuran'da açıklanmadık hiçbir husus
bırakılmadığım" ve yine "herkes anlasın diye açık açık yazıldığım"
belirtmesine rağmen, bu söze bilginler; "Kuran'da her Ģey kısa olarak
bildirilmiĢtir" diyebiliyorlar ve " Kuran'dan ve hadisten din öğrenmek
olmaz, çok yanlıĢtır" diye yazabiliyorlar."(29)
"... 1950 yılının 14 Mayıs'ında iktidara geldiklerinden bir ay sonra
16 Haziran'da ezam Türkçeden Arapçaya çevirdiler. Böylece Türk halkı
bildiği ana Diliyle değil, bilmediği, anlamadığı Arapça ile namaza
çağırıldı. Bu çeviriyi yapan Menderes iktidarındakiler, çok Dindar

69

TÜRKÇE ĠBADET, HĠLAFET, ÖRTÜNMEK

olduklarından mı bu iĢi yapmıĢlardır. Hayır! hiç ilgisi yok. Ezanın
Arapça okunmasının ana sebepleri ikidir:
Bir; Ġnsanları en hassas noktası olan inançlarım, anlaĢılmaz bir dille,
kontrol altına almak,
Ġki; Diğer bütün, Dini merasimlerde olduğu gibi, okunandan,
söylenenden kimse bir Ģey anlamasın ve insanlar bunların neler
söylediğini kendilerine sormak zorunda kalsınlar, bunlar da onlara, cahil
halka bu Arapça sözleri, kendi çıkarları doğrultusunda anlatsınlar ve
sömürü düzenlerini sürdürsünler. Bu olgunun Türkçe anlatımı budur!
"Ezan konusu DP'nin ilk ödünü olmuĢ ve halkın Dini duygulan daha
o zamandan milli çıkarlara üstün görülmüĢtür" (9)
"... Kuvvay-i Milliyetçiler, "bugün sırtını çetelere, eroin ve silah
tüccarlarına dayayan siyasetçilerin her fırsatta sarıldığı EZAN'ı
BAYRAK'ı ve bu KUTSAL VATAN topraklarını iĢgalden kurtaran, ve
hepimizin sevgi minnet ve saygıyla andığımız insanlardır..."
"... Bugün, "Elhamdülillah % 99'umuz Müslüman'ız" deniliyorsa,
Atatürk'ün sayesindedir.
Atatürk, Yunanlıların, Ġzmir'de denize dökülünceye kadar
arkalarından, yıkmadıkları minare, yakmadıkları cami kalmadığı bir
ülkede, bunların hepsini yaptırdı.
Peki istemeseydi bugün hangi minarede ezan okunacak, hangi
camide namaz kılınacaktı, var mıydı Atatürk'ü zorlayan?...
Arnavutluk'u gezdiniz mi?... bir tane cami yok, Enver Hoca hepsini
zincir bağlatmıĢ ve yıktırmıĢ, tek cami bulamazsınız." (15)
KurtuluĢ SavaĢımız kazanılmasaydı bugün rahatça aldığımız nefes,
yediğimiz lokma, özgürce yaptığımız ibadetler, kimseye sormadan
kullandığımız sayısız özgürlüklerimiz Acaba, olabilecek iniydi?
Acaba "camilerden ezan sesi" yerine "kiliselerden" "çan sesi"
duymayacak mıydık?
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"... Ġbadet yerleri olan camiler onarılmıĢ, yenileri yapılmıĢ
kimsenin camiye gitmesi kınanmamıĢ, engellenmemiĢtir. Sadece
engellenen Ģey, dinin dünyevi iĢlere karıĢtırılmasıdır. Dinin sömürü
aracı olarak kullanılmasıdır. Dinin siyasetin emrine verilmesidir." (15)
"Ne var ki, yasalarımızın hiçbir yerinde ezanın Türkçe
okunamayacağına iliĢkin bir yargı yoktur. Atatürk'ten alınan ilk kale
Türkçe Ezan olduğuna göre, ilk iĢ de bu kaleyi geri almak olmalıdır.
...Türk ulusu bu uygulamayı baĢlatacak aydın Din Adamlarını dört
gözle beklemektedir. Ayrıca Tanrı'nın günü Atatürk'ün adım dillerinden
düĢürmeyen ve Laiklik üzerine and içen devlet adamlarının nerelere
saklandığım ve gizlendiğini öğrenmek istemektedir" (30)
"Peygamberimizin hayatının ve davranıĢlarının bilinmesi için onun
hayatına ait kaynak eserlerin Türkçeye çevrilmesini emreden de O'dur.
Çünkü O, Türk milletinin asıl Ġslam'ı bilmesini ve sevmesini isterdi."
(31)
"... Kur'an Tanrının kullan için gönderdiği emirlerini, önerilerini,
yasaklarım, yanlıĢ ve doğrulanın belirttiği bir kitaptır. O ancak onu
okuyanların dilinde olduğu zaman anlaĢılır. AnlaĢılmak için bir aracıya
ihtiyaç göstermez. Onu, ne söylediğini anlamadan okumanın kime ne
yaran vardır ki? Ayrıca,
Kur'an, ölüye okunmak için değil, yaĢayanların O'nu tatbik etmeleri
için gönderilmiĢtir. Diğer taraftan, okuyup anlaĢılmadan uygulanacak
bir kitap henüz yazılmadığı gibi anlaĢılmaması için yazılmıĢ bir kitap da
yoktur..." (12)
"... Atatürk bütün bunları biliyordu ve Kur'an'ın, Ezanın ve
Hutbelerin Türkçe olması için, 1931 yıkında ilgililere emirler verdi.
Atatürk'ün ezam Türkçe okutmaktan amacı, ona, O'nu anlayarak,
sevgiyle tabi olmayr temin etmek içindir. "HAYYA-LES SALÂT"
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"KALKIN NAMAZA" demek olduğuna göre bunun
söylenmesinin dine ne gibi bir zararı olabilir ki?" (12)

Türkçe

"... Türk Devrimi'nin, Kutsal Kitabı Türkçeye çevirme, ezam ve
namazı TürkçeleĢtirme çabaları da dinin anlaĢılmazlık zırhına
bürünmesine karĢı bir aydınlanma hareketidir. Amaç halkın dinini
duasını anlayarak, ibadetini yapmasıdır.
Kur'an'ı Türkçe'ye çevirme Türk inĢam için gerekliydi ancak hemen
bütün yöneticiler bundan çekmiyorlardı.
Bu konudaki bir anıyı Kazım Karabekir PaĢa'nın Hatıralarından
Okuyalım:
"18 Temmuz 1923'te, Ġslamlığın ilerlemeye engel olduğunu
haykıran Fethi Bey ve arkadaĢları bu engeli nasıl ve ne zaman
kaldıracaklardı? Hükümet programı ile mi, yoksa Gazi'nin herhangi bir
hamlesiyle mi?
Bu bekleyiĢ uzun sürmedi. Hemen bu akĢam (14 Ağustos) heyeti
ilmiye Ģerefine Türk Ocağı'nda verilen çay ziyafetinde ilk tehlikeli
hamle göründü.
ġöyle ki:
M. Kemal, "Kur'an'ı Türkçeye aynen Çevirmek" arzusunu ortaya
attı.
M. Kemal'e Ģöyle cevap verdim.
- Devlet Reisi sıfatıyla din iĢlerini kurcalamanızın, içeride ve
dıĢarıdaki etkileri çok zararımıza olur. ĠĢi ilgili makamlara bırakmalı...
Ġçlerinde Arapçaya ve dini bilgilere de hakkıyla vakıf değerli
Ģahsiyetlerin de bulunacağı yüksek ilim adamlarımızdan oluĢan bir
heyet toplanmalı. Ve bunların kararma göre, yorum mu? Çeviri mi
yapmak uygundur? Ona göre bunları harekete geçirmelidir.
... Kur'an'ın yapılmıĢ yorumları var, lazımsa yenisini de yaparlar.
Devlet otoritesini bu yolda yıpratmaktansa milli kalkınmaya adamak
daha hayırlı olur.
M. Kemal PaĢa sözlerime karĢı hiddetle bütün içindekileri ortaya
attı:
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" Evet, Karabekir, Arap oğlunun yavelerini (saçma sapan
sözlerini) Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçeye
çevirttireceğim. Ve böylece de okutturacağım.."
— ġüphe yok ki, yakın günlere kadar Kur'an'ı ve
Peygamber'i her yerde öven ve hatta hutbe okuyan bu insandan
bu sözleri beklemek herkese eza (incinme duygusu) veriyordu."
(31)
Fahrettin Altay, "Atatürk Din ve Laiklik" isimli yapıtında
Atatürk'ün, Kur'an'ı tercüme ettirmek istediğini Ģöyle ifade ediyor:
"... Kur'an'ı, Mehmet Akif'ten tercüme etmesini istemiĢti. Hatta o
zaman, Ģimdi isimlerini hatırlayamadığım, Akif gibi bir kaç din
adamına, bir "Ġlahiyat Fakültesi" için tasarı bile hazırlamalarını
söylemiĢti.
Ecelin amansız kudreti kendisini yere vurmasaydı, bunu mutlaka
yapacaktı. Ben savaĢ meydanlarında ve her zaman, Tanrının ulu adım
ağzından düĢürmediğini çok iyi bilirim. O, her manasıyla bir
Müslüman'dı. Müslümanlığın istediği gibi dürüsttü, temizdi, iyiliği
severdi, kalp kırmazdı. Memleketi için, milleti için kendim vakfetmiĢti.
... Sorarım size, bu kadar mükemmel bir insan Müslüman değil, de
kimdir Müslüman?" (32).
"... Kuran "IKRA!" diye baĢlar. "OKU!" demektir. Rahman ve
Rahim olan Allah’ın adıyla "Oku!" öyle kesin bir emir ki; görmezlikten
gelinemez...
"Dinle", ĠMAMA SOR", "Sana Anlatsınlar", "Nakletsinler.."
"Kulak Kabart." Değil; "OKU" (33)
"... Halkın Kuran Diliyle ibadet etmesinin yanında, Arap
harflerinin kaldırılması da tenkit konusu olmuĢtur. Prof. BaĢgil, bu
hareketi "Memleketin tefekkür hayatına indirilen ağır bir darbe"(!?)
[okuma yazmayı bilmeyen bir insanın tefekküründen söz etmenin bir
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mantığı var mıdır? CD.] olarak isimlendirmiĢtir. (Ali Fuat BaĢgil,
"Uydurma Dil Faciası", SebilürreĢat, no. 12, 1948, s. 171 - 173'den
aktaran: 9 nolu kaynak eser)
"... Arap harflerinin kaldırılması ile, Türk ilim ve din hayatı ruhsuz,
köksüz bir hal almıĢtır. Bunun için eski harflerinde öğretilmesinin
kabulu gereklidir." demektedir. (Ali Fuat BaĢgil, "Uydurma Dil
Faciası", SebilürreĢat, no. 12, 1948, s. 171 - 173'den aktaran: 9 nolu
kaynak eser).
"... Latin harflerinin benimseniĢi (Harf Devrimi) "Ġncil Dili'nin
kabulüdür."
"Müslümanlığa aykırı bir Batı âdetidir (Ġzzet Mühürdaroğlu, Ġncil
Dili mi, Millete Maledilen inkılap mı?, SebilürreĢat, No. 83- 1950,s.
124. Raif Oğan: Latin Alfabesi ve Uydurma Dil, SebilürreĢat
no.85-1950, s. 47'den aktaran: 9 no’lu kaynak eser)

Can Ataklı 09.08.2008 Tarihli Yazısı
"... Pazartesi akĢamı Avrasya Televizyonu'nda Lale ġıvgın'ın
sunduğu 'Beyin Fırtınası' programına katılmıĢtım biliyorsunuz.
Programın diğer konukları Nevzat YalçıntaĢ ile Erol Manisalı idi.
Nevzat YalçıntaĢ program sırasında Atatürk'le ilgili küçük bir
anekdota yer vererek 'Suudiler 1926 yılında sınırlan içinde tüm
mezarlıklan yıkıyorlardı. Atatürk sıranın Hazreti Muhammed'in kabrine
geldiğini öğrenince bir telgraf çekerek,
'Eğer bir tek taĢına bile dokunursanız ordumu aĢağı
gönderirim demiĢti.
Bunun üzerine Suudiler Hazreti Muhammed'in kabrine
dokunamamıĢtı. Ama bu telgraf yok edildi' dedi." (34)
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"... Atatürk'ün "Bilinçli bir Müslüman" olduğunu dinli, dinsiz
bütün dünya biliyor, bir varlıklarının sebebi, kilise yerine camilerinde
ibadetini yapmalarını sağladığı insanlar bilmiyor yazık,
... Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç Ģudur ki, ölümsüz liderimiz,
Atatürk'ün "dinsiz" veya "din düĢmanı" olduğunu ileri sürenler, ya O'na,
bilinçli olarak iftirada bulunmaktadırlar ya da çıkarlarına ve masum
halkı acımasızca sömürmelerine engel olduğu için, haince saldırıda
bulunmaktadırlar." (31)
"Mehmet Akif Ersoy soruyor:
"HANĠ MÜSLÜMANLIK Bir uhuvvet (KARDEġLĠK) husule
getirecekti. NEREDE?..
Her tarafta MÜSLÜMANLIK CEHALET, Müslümanlar
Ġse SEFALET Ġçinde mahvolup gidiyor...
MÜSLÜMANLARIN HEPSĠ CAHĠL;
ARABĠ CAHĠL, TÜRKÜ CAHĠL, KÜRDÜ CAHĠL, Arnavut'u
CAHĠL,
Hepsi Cahil. Hepimiz igvaata (KIġKIRTMAYA) kapılıyoruz...
BĠZ CEHALETĠMĠZ YÜZÜNDEN DĠNĠ BU HALE GETĠRDĠK.
DĠN de BĠZĠ BU HALE GETĠRDĠ.
ĠSLAM DĠNĠ bir MĠSKĠNLĠK (uyuĢukluk) DĠNĠ OLDU" (35)
Mehmet Akif, Mısır'dan döndüğünde, Yazdığı bir mektubunda;
'..MISIR'DA ON BĠR YIL KALDIM.
Fakat On Bir Saat Daha Kalsaydım Artık ÇILDIRIRDIM.
Sana halisane (içtenlikle) bir fikrimi söyleyeyim mi:
ĠNSANLIK da TÜRKĠYE'DE, MĠLLĠYETÇĠLĠK de
TÜRKĠYE'DE, MÜSLÜMANLIK da TÜRKĠYE'DE,
HÜRRĠYETÇĠLĠK de TÜRKĠYE'DE...
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Eğer Varsa, ALLAH BENĠM ÖMRÜMDEN ALIP, (Mustafa
Kemal'i Kastederek)
O'NA VERSĠN...' DĠYOR." (35)
Mehmet Âkif Ersoy'un Mısır Yılları ve Kur'an Tefsiri
Ġstiklâl Madalyası ile ödüllendirilen Mehmet Akif, 1923 yılında
Ankara'dan Ġstanbul'a döndü. Abbas Halim PaĢa'nın daveti üzerine kıĢı
geçirmek için Mısır'a gitti.
Gitmeden önce Kur'an'ı Türkçeye tercüme etmek için Diyanet ĠĢleri
ile anlaĢma imzaladı.
Kendisine teklif edilen bu görevi baĢlangıçta reddetmiĢti çünkü
kendi eserlerini yazmak, milli mücadele destanını yaratmak istiyordu
ancak bu çeviriyi yapabilecek tek adam olarak görüldüğünden kabul
etmesi için çok yoğun ısrar vardı ve kabul etmek zorunda kaldı.
Birkaç sene yazları Ġstanbul'da, kıĢları Mısır'da geçirdi. (Türkiye'de
gerçekleĢen devrimleri kendi inançlarına ve ülküsüne aykırı gördüğü
söylentileri vardır.)
1926 kıĢından sonra Mısır'dan dönmedi. Kahire yakınlarındaki
Hilvan'a yerleĢti. Burada adeta inzivaya çekilerek Kur'an tercümesi
üzerinde çalıĢmayı sürdürdü ancak 6-7 sene üzerinde çalıĢtıktan sonra
sonuçtan memnun kalmadı ve bu sorumluluktan kurtulmak istedi.
Sonunda 1932'de mukaveleyi feshetti. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı hem
tercüme hem yorumlama iĢini Elmalık Hamdi Efendi'ye verdi.
Akif, kendi yazdıklarım dostu Yozgatlı Ġhsan'a teslim etti ve ölür de
gelmezse yakmasını nasihat etti.
Mehmet Akif, Mısır yıllarında Kuran çevirisinin yanı sıra Türkçe
dersleri vermekle meĢgul olmuĢtu. Kahire'deki "Câmi-ül Mısriyye" adk
üniversitede Türk Dik ve Edebiyatı dersleri verdi (1925-1936).
"HĠÇBĠR ġEY BĠRDEN BĠRE OLMADI!
• Önce ezanı Arapçaya çevirdiler. DĠNLEDĠNĠZ.
• Sonra "Siz isterseniz Hilafeti bile getirirsiniz" dendi.
DEMOKRASĠ Sandınız.
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• Sonra bir çığ gibi Kur'an Kursları, îmam hatip Okulları açıldı.
Din dersleri anayasal zorunluluk oldu. KABULLENDĠNĠZ.
• TESETTÜR arttı, Cami Sayısı Okulları geçti, ĠNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜ SAYDINIZ.

GĠYĠM KUġAMA müdahale ettiler,
ÖLDÜRDÜLER.
GÖRMEDĠNĠZ!, DUYMADINIZ.!

ORUÇ

tutmayanı

Daha sonra BĠLĠM ADAMI ve YAZARLARI VURDULAR.
GAZETECĠLERĠ ÖLDÜRDÜLER, HAPĠSLERE Attılar ġairleri
ve Semahçılarımızı YAKTILAR. KĠMĠN YAPTIĞINI
DÜġÜNÜP DURDUNUZ.
En sonunda SĠZĠN KAPINIZI ÇALACAKLAR,
ġAġIRIP KALACAKSINIZ!
***
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1919'DA ÜLKEMĠZDE GENEL DURUM
Konumuz HĠLAFETĠN KALDIRILMASI ancak;
HALĠFE ve HĠLAFET konusuna girmeden önce 20'nci yüzyılın
baĢında ülkemizin durumunu Falih Rıfkı Atay'dan izleyelim:
... Dünü "okuyoruz.." Bugünü "yaĢıyoruz!.." Dün; Hükümet aciz,
haysiyetsiz ve korkaktı!.. Devlet içten ve dıĢtan çökertilmeye
çalıĢılıyordu.. Yabancı memurlar ve ajanlar yurdun her yanında
faaliyette idi!.. Bir 'lider" aranıyordu!..
... Demiryolları bizim değildi! Kömür, Ģehir ıĢıklan ve sulan,
rıhtımlar, limanlar bizim değildi! Bu memleketin size ait olduğunu
söylüyorsunuz. Neniz var bu topraklarda?' deseler, öz canımızı ve
camilerimizi gösterebilirdik!
Değil bankamız, bankalarda çalıĢan Türk memuru yoktu! 1.
Dünya Harbi ve KurtuluĢ SavaĢı sırasında iç ve dıĢ tahriklerle irili
ufaklı 60 kadar isyan olmuĢtu!
PadiĢah, HALĠFE, vezirler ve paĢalar millete ihanet etmiĢlerdi!
Nice edebiyatçılar, Ģairler halka sövmüĢlerdi' (45) Falih Rıfkı Atay,
'Bir Gece Karanlığında Ġdi", Kemalizm Dergisi^
Ülkenin Genel Durumu ve GörünüĢünü bir de Mustafa
Kemal'den kısaca dinleyelim:
"... 1919 yılı Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.
Ülkenin genel durumu ve görünüĢü Ģöyledir:
Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya
SavaĢı'nda yenilmiĢ, Osmanlı Ordusu her tarafta
zedelenmiĢ, Ģartları ağır bir ateĢkes anlaĢması imzalanmıĢ.
Büyük SavaĢ'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir
durumda.
(...) Saltanat ve HĠLAFET makamında oturan Vahdettin
soysuzlaĢmıĢ, Ģahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal
ettiği alçakça tedbirler araĢtırmakta.
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Damat Ferit PaĢa'nın baĢkanlığındaki hükümet aciz,
haysiyetsiz ve Korkak. Yalnız padiĢahın iradesine boyun
eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri
herhangi bir duruma razı..." (38), Atatürk, M. Kemal, "Nutuk)
"... Mustafa Kemal ve arkadaĢları kurtuluĢ için her türlü
yoksulluğa göğüs gererek mücadele verirken, "0"nu Samsun'a,
Anadolu'yu kurtarmak için gönderdiği iddia edilen PadiĢah ve halife
Vahdettin hayatım kurtarabilecek çareden baĢka bir Ģey
düĢünmüyordu.
ġevket Süreyya Aydemir, "Tek Adam" isimli esrinde o çalkantılı
günleri ayrıntılarıyla anlatıyor;
* "Osmanlı PadiĢahı Vahdettin, Mustafa Kemal'in idam
fermanım imzalıyor,
* ġeyhülislam" ı Dürrizade Abdullah Efendi; "Kuvay-ı
Milliye"yi, "Kuvay-ı Bagiye" yani "EĢkiya Kuvvetleri" Ģeklinde
tanımlıyor,
* Kuvay-ı Milliyecileri "ASĠ" ilan ederek, onlara karĢı
savaĢmanın dinsel bir görev olduğunu ifade eden, fetvalar veriyordu.
Bu fetvalara göre;
* Halife Vahdettin'in etrafında toplanıp, asilere karĢı (Mustafa
Kemal ve arkadaĢlarına karĢı) savaĢmak Vacip, asilere karĢı savaĢtan
dönmek ise Günahtı!.
* Halifenin Ordusu'na katılıp, asileri öldürenler GAZĠ, asilerce
öldürülenler ise ġEHĠT sayılacaklardı.
* Masum halkımızın dinsel duyguları sömürülerek, -Her Zaman
Yapıldığı Gibi- Kuvay-ı Milliyetçilere karĢı "Ġç Ġsyanlar" da
çıkartılıyordu." (46)
Evet! Mustafa Kemal, Samsun'a, - ANADOLUYA DEĞĠLPadiĢah Vahdettin tarafından gönderilmiĢtir. Bu doğrudur! Ama
"Anadolu Ġhtilali' ni yapsın diye gönderildiğini söylemek külliyen
yanlıĢtır."
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"... Mustafa Kemal, daha sonra Damat Ferit hakkında
düĢündüklerini Ģöyle dile getirecekti:
".. Ne yazık ki Ġstanbul'da, 300 milyon Müslüman'ın bugün büyük
umutla baktığı hilafet makamında vatan, millet düĢmanı bir hükümet
iktidar mevkiinde duruyor." (47)
"ATATÜRKÇÜLÜK öyle bir sistemdir ki; "Cumhuriyetçilik ve
Laiklik ilkeleriyle, "Saltanata", "Hilafet" ve " Devlet'e dönüĢün,
"Milliyetçilik", "Devletçilik", ve "Devrimcilik" ilkeleriyle
"AġIRI SOLA" gidiĢin,
"Halkçılık", "Devletçilik", Ve "Devrimcilik" Ġlkeleri Ġle "AġIRI
SAĞA" gidiĢin önünü kapamıĢtır." ."(12)
Sultan, Mustafa Kemal'den kurtulmak için O'nu "Askeri
MüfettiĢ" olarak Samsun'a gönderdi..
"...Sultan istemeden, bilmeden Anadolu Türklerine gerçek bir
lider göndermiĢti. Mustafa Kemal çevredeki grupları silahlardan
arındırmak yerine, onları silahlandırdı.,
...Mustafa, komutanlara ordunun yeniden örgütlenmesi için emir
veriyor, yeni silah depolarının hazırlanmasını ve çetecilerin asker
olarak yetiĢtirilmesini istiyordu..
...Sultan bu giriĢimleri öğrendiği zaman sinir krizleri geçirdi.
Mustafa Kemal'in "General" rütbesini geri aldı ve giriĢimlerini
durdurmasını istedi. VI. Mehmet, olayların Mustafa Kemal lehine
geliĢmekte olduğunu fark ederek, kongrenin toplandığı Sivas'a
yürümelerini istedi. Buna karĢı Mustafa Kemal, iki piyade alayının
baĢına geçerek, Malatya'ya hareket etti. Ve bunları bozguna uğrattı..
...Çaresiz kalan Sultan, bu kez ihanete baĢvurdu. Gizlice Ġngiltere
ile anlaĢtı. Ġngilizler Ġstanbul'a 100.000 asker çıkardılar ve geçici
hükümeti dağıttılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal yeni bir seçim
yaparak, Milletvekillerini bu kez Ankara'ya topladı ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ni kurdu..
...Sultan'da "ruhani gücünü" kullanarak, devrimcilere karĢı
"Hilafet Ordusunu" kurdu. Bu "iç savaĢın" baĢlangıcıydı..
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...Kısa zaman içinde ülke iĢgal edildi. Ayaklanmalar hızlandı. 10.
Ağustos 1920'de "Sevr" VI. Mehmet Vahdettin tarafından imzalandı.
Buna göre, Türklere kalan topraklar; askerden arınmıĢ, uluslararası
bir kurulun denetiminde, Ankara'nın çevresinde 120 bin kilometre
karelik çorak bir toprak parçasıydı..
...Zor duruma düĢen Sultan, "Sevr AnlaĢması'nı" imzalayan
ülkelere baĢvurarak, Türkiye'nin yönetimini onlara vereceğini
bildirdi. Tek amacı kendisine zarar gelmemesi idi..
...ĠĢte burada anlatmaya zaman bulamadığımız çok daha kötü
koĢullarda, Mustafa Kemal KurtuluĢ SavaĢı'nı kazandı. 11. Ekim
1922'de Mudanya Silahları Bırakma AnlaĢması onaylandı. Böylece
Sevr'in tüm hükümleri de ortadan kalkıyordu. Dört yıllık savaĢ
Türkiye'nin baĢarısıyla bitmiĢti..
...Artık eserini tamamlamak zamanıydı. ġimdi sıra politikaya
karıĢan "Din Gücüne" gelmiĢti. "Ġslam Dini Osmanlılarda teolojik bir
doktrin değil her Müslüman'ın günlük yaĢantısının bir parçasıydı.
"Ġslam Dininin kuralları hayatin her yolunu tutmuĢtu.
14 yıl içinde, Mustafa Kemal Türk halkım Ortaçağdan çağdaĢ
yaĢam düzeyine kavuĢturdu.
Tarihin büyük devrimcilerinden hiçbiri hatta Crommwell,
Robespierre, ve Lenin dahi O'nun kadar ileri gitmeye cesaret
edememiĢlerdi. O, devrimden daha ötesini, daha fazlasını yaptı.
Devrimler var olan devletleri değiĢtirirler. Oysa "Türkiye var bile
değildi." (2)
ġimdi de Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü; ġair, hatip, Filozof, kültür
hazinesi, derin Atatürkçü Yekta Güngör ÖZDEN'nin, "Ġnsan Haklan,
Laiklik, Demokrasi Yolunda" adlı kitabından, vecize değerindeki
görüĢlerini, yüksek izinleriyle, sunmak istiyorum:
" ...Atatürk; Tüm yoksunluklara, güç koĢullara, ölüm
buyruklarına karĢın yaĢamı hiçe sayıp, Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ni toplayan ilk [kurucu] BaĢkan; kendini yurduna adayıp,
dağıtılmıĢ Orduları düzene sokarak, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı'nı utkuyla
kazanan BaĢkomutan;
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* Saltanatı ve Hilafeti yıkıp, ümmet yapısına son vererek, hak ve
özgürlükleriyle tümleĢen değiĢik kökenli kiĢilerden oluĢturduğu
ulusla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk CumhurbaĢkanı;
* Bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, insanlık, hukuk, barıĢ, bilim
ve Sanatla dokuduğu "Türk Devrimi'ni" gerçekleĢtirerek sürdürdüğü
uygarlık koĢusunu yenilikler ve atılımlarla baĢaran Devrimci;
* Türkiye'yi Türkiye yaparak dünyada eĢit ve onurlu yerini
almaĢım sağlayan ilkeleriyle çağdaĢlık ve aydınlanmanın kaynağı
Önder ve BaĢöğretmen;
* Her gün andığımız, özlediğimiz ve kendisine layık olmak
özeninden kıvanç duyduğumuz Yüce Atatürk..." (27)

"... Müslüman dünyasında, Hz. Muhammed'den bu yana, Din ve
devlet iĢleri daima tek kiĢinin elinde kalmıĢ ve Ġslam Halifeleri, her
iki Dünyanın da, Allah adına, yöneticisi ve lideri olmuĢlardır. Kuran;
Dini konularla birlikte, az da olsa, Dünya ĠĢlerini de Tanzim Eder
göründüğünden, "Ġmamlık" ile "Devlet baĢkanlığı" sorumluluklarının
iç içe girmesine sebep olmuĢtur.
... Ġslam Dininin laiklikle bağdaĢmayacağı, çok taraftar bulan bir
düĢüncedir. Hıristiyanlıkta olabilirmiĢ de, Ġslamlıkta laiklik
olamazmıĢ. Oysa eğer bir Dinin laik düĢünceye yatkınlığından söz
edersek, bu bakımdan Ġslam Dini en önde gelir. Çünkü ne bir Din
Adamı sınıfı vardır, ne de kilise benzeri bir kurum. Atatürk, Giysi
devrimini yaparken, "Yahudi hahamlarının ve papazların özel giysisi
olan cübbeyi, ne zaman, ne hakla, niçin giydiniz?" diye, Dinsel
baskıcılığı sürdürmek isteyen, Din adına Saltanat yandaĢlığı
yapanlara, sorarken, Ġslam'da "Din Adamlığı sınıfı" bulunmadığını
vurgulamaktaydı" (14)
***
Bu kısımda, Sayın Hulki Cevizoğlu'nun "ĠġGAL ve DĠRENĠġ"
adlı kitabından Alıntılar yaptım.
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SatılmıĢlığın Belgesi...
"... Artık neredeyse bir "Ġngiliz Sömürge Valiliği" durumuna
giren Ġstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i görevde çok bile
tutmuĢtu!.. BaĢbakan Damat Ferit'in Paris'te olması nedeniyle,
ġeyhülislam ve BaĢbakan Vekili Mustafa Sabri'nin baĢkanlığında
toplanan 18 kiĢilik bakanlar kurulunca alınan ve PadiĢah Vahdettin
tarafından onaylanan "Azil" yazısı, "SatılmıĢlığın Belgesi" idi" (73)
"... Atatürk'ün Anadolu'ya "PadiĢah Tarafından", "Vatanı
Kurtarması" için gönderildiğini, sonuçta Vahdettin'in kahraman
olduğunu söyleyenler vardır. Oysa Mustafa Kemal'in 9'uncu Ordu
Birlikleri MüfettiĢliği'ne atandığım bildiren 30 Nisan 1919 tarih ve
67/5 sayılı belgede Mustafa Kemal'in görevleri Ģöyle yazılmaktadır:
1. Anadolu'da KurulmuĢ Bulunan Komitelerin Dağıtılması (Yani,
YURDUN
SAVUNMASINA
YÖNELĠK
GĠRĠġĠMLERĠN
ÖNLENMESĠ).
2. Doğu Karadeniz'de "Rum Çeteleri" ile "Müslüman Halk"
arasında ortaya çıkan olayların giderilmesi (Yani RUM
ÇETELERĠ'NE KARġI KOYMANIN ÖNLENMESĠ).
Oysa Mustafa Kemal, henüz Samsun yolundayken, Bandırma
Vapurunda yanındakilere:
"Devrimden daha çok Ģey yapılacaktır. Çünkü Türkiye
henüz mevcut değildir. O'nu dünyaya getirmek gerek"
demektedir...." (73)
Ülkeyi Satma" SözleĢmesi...
"... Türkiye, 15 Yıl Ġngiltere'nin Sömürgesi Olsun!"
PadiĢah Vahdettin'in eniĢtesi olan BaĢbakan Ferit, istifa etti!..
...Damat Ferit, yine Vahdettin tarafından hükümeti kurmakla
görevlendirildi. Bu arada, kayınbirader-eniĢte ikilisinin üç ay kadar
önce Ġngiltere'ye dehĢetengiz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı:
"Türkiye, 15 yıllığına Ġngiltere'nin sömürgesi olsun!" (Gizli
anlaĢmanın uzun açıklaması için bakınız: Bayur, Yusuf Hikmet,
a.g.e., s.270-274. Birçok kaynakta bu belge için "Ġngiltere DıĢiĢleri
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Bakanlığı arĢivi, 3 Nisan 1919, Kayıt No: 453" notu bulunmaktadırHC)
... Halktan Saklanan Gizli AnlaĢmanın ilk görüĢmesinin 30 Mart
1919'da yapıldığı belirlendi. 4 Mart'ta padiĢahın baĢbakanlığa
getirdiği Damat Ferit, ay sonunda, Ġstanbul'da bulunan Ġngiliz Yüksek
Komiseri Amiral Kaltorp'a (Galthorpe'a) giderek, Vahdettin'in
hazırladığı anlaĢmanın (muahedenin) taslağım sundu.
Halktan gizlenen bu anlaĢma metninde Ģu korkunç istekler yer
aldı:
1- (...) Ġngiltere 15 yıl boyunca, Türkiye'nin yabancılara karĢı
bağımsızlığını korumak ve iç güvenliğini sağlamak için gerekli
bulduğu yerleri "ĠġGAL" edecektir. (Bu, artık bu yüzyılda "Örtülü
ĠĢgal" ile yapılıyor. "Paralel yönetim" yöntemi ile yapılıyor. AB gibi
"Birlikler" ve IMF gibi" uluslararası ekonomi anlaĢmaları' ile
gerçekleĢtiriliyor. —HC)
2- ERMENĠSTAN, diğer büyük devletlerle anlaĢacak olan
Ġngiltere'nin isteğine göre bağımsız bir cumhuriyet olacaktır.
3- Boğazlardaki (Karadeniz ve Çanakkale'dekiler de dahil olmak
üzere) bütün tahkimat yıkılacak ve buraları Ġngilizler tarafından
"ĠġGAL" edilecektir.
4- Ġngiltere bir "dostluk iĢareti" olarak, padiĢah tarafından
Osmanlı Bakanlarına Ġngiliz MüsteĢarlar (yani onları idare edecek
bakan yardımcıları -HC) tayin edilmesine,
- lütfen- onay verecektir!. (Yani, "lütfen bizi denetleyin' mantığı.
Ya da, bugün AB'nin dayatmaları karĢısında söylenen "onlar istediği
için değil, biz istediğimiz için yapıyoruz' mantığı!.. —HC)
5- Her vilayete atanacak Ġngiliz Konsolosları 15 yıl boyunca Türk
valilere "DanıĢman"(!) olacaklardır, (Onlar da valileri yönetecekler!..
Günümüzde, devlet kurumlarına yerleĢmiĢ yabancı danıĢmanlar ne
yapıyor acaba? -HC)
6- Parlamento seçimleri ile yerel seçimler Ġngiliz Konsoloslarının
gözetimi altında yapılacaktır. (Ġstenmeyen sonuç çıkma olasılığı
görünürse —KKTC'de Annan Referandumu ve CumhurbaĢkanlığı
seçimi öncesinde Olduğu gibi- seçim sonuçlarına müdahale
edebilirsiniz, demek. —HC)
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7- Ġngiltere ister baĢkentte, ister taĢrada "Mali Denetim Birimi"
kurma hakkına sahip olacaktır. (Düyun-u Umumiye Ġdaresi IMF
denetçisi gibi çalıĢabilirsiniz. Ekonomimizin denetimini tümüyle
elinize alabilirsiniz demek. —HC)
8- Anayasa, Doğu milletvekillerinin yetenek ve siyasi
kabiliyetlerine göre sadeleĢtirilecektir. (Yani, Ermenistan gibi
Kürdistan kurmanın yolu da Anayasa'da açılacaktır. —HC (Aynen
2011'deki yapılacağı söylenen Anayasa'daki getirilecek bölücü
maddeler gibi - CD) (Celal Bayar, a.g.e., Cilt 7, s. 91 ve 191.) (73)

"... Ġngilizlerin haber yayınlattığı yabancı gazeteler yedi ay önce
ne yazmıĢtı?
ġeyhülislam bir fetva yayınlayacak, PadiĢah da bir buyruk
(ferman) ile bunu destekleyecekti!..
Planlar bir bir uygulanıyordu. Mustafa Kemal ve arkadaĢları ile
tüm direniĢçileri KATLETMEK için PadiĢah Vahdettin de, 11
Mayıs'ta Ġstanbul'da Nemrut Mustafa PaĢa'nın baĢkanlığım yaptığı
Divan-ı Harpten (Askeri Mahkeme, SavaĢ Mahkemesi) bir "ĠDAM
Karan" Çıkarttı, 24 Mayıs'ta da bunu ONAYLADI...." (73)
"... Moğollar, Halifeyi öldürdüler, Bağdat'ı tahrip ettiler. Bağdat
Halifeleri Ġspanya Emevilerine karĢı her zaman, Batıyı kıĢkırtmıĢlar,
son Halife Vahdettin Efendi de, Milli Kuvvetlere karĢı Ġngiliz ve
Yunanlarla iĢbirliği yapmıĢtır. " (37) Meydan Larousse).
"... BaĢvekil Ġsmet PaĢa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĢu
sürecinde, Halifeliğin yarar değil, zarar vermek istediğini, gayet açık
ve mantıklı bir Ģekilde belirtmiĢtir:
"... Kendilerini Müslümanların önderi olarak gören Osmanlı
Halifeleri, hiçbir zaman diğer Müslümanlarca önder ve herkesin
tartıĢmasız olarak benimsedikleri Halife olamamıĢlardır. Bunun
kanıtı, Osmanlının çöküĢ döneminde, Hinduların, Faslıların,
Cezayirlilerin,.. Mısır'da, Suriye'de, Çanakkale'de.. Osmanlı
Halifesine karĢı savaĢ açan emperyalistlerin yanında savaĢmıĢ
olmalarıdır."(73)
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"... 15.Mayıs.l919'da Yunan askeri Ġzmir'e çıkınca, Ġstanbul'daki
Patrik 4. Melitos ile Osmanlı PadiĢahı [halife] Vahdettin birlikte
hareket ettiler; ĠĢgal Kuvvetleriyle ĠĢbirliği yaptılar. Vahdettin Efendi,
Kemalistlerin üstüne HĠLAFET ORDUSUNU saldı; Fener
Patrikhanesi Yunan Ordusuna her konuda yardım etti. Melitos
Efendinin Ortodoksluğuyla padiĢah Efendinin Müslümanlığı, M.
Kemal'e karĢı birleĢtiler, can ciğer kuzu sarması oldular. Bu durumda
insanın aklına, sıkıntılı durumlarda kullanmak üzere, Papalığı da
kendi benliğinde yaĢatsa mı idi diye bir soru geliyor (42)
"... Ġstanbul hükümetince Ulusal Güçleri yok etmek için,
"Kuvvayı Muhammediye" adı altında kurulan güçlere komutanlık
yapan ve elinde Kuran, Milli Kuvvetlerin dine karĢı olduklarım ileri
sürerek taraftar toplamaya çalıĢan Anzavur'a padiĢah Vahdettin
tarafından, "PaĢa" unvanı verilmiĢtir" .(46)
***
HĠLAFET NEDĠR? HALĠFE NE YAPAR?
Tarih yazan Enver Behnan ġapolyo, "Mezhepler ve Tarikatlar
Tarihi" isimli yapıtında, halife ve Hilafetle ilgili, Ģunlan yazmaktadır:
"... Hilafet, bir kimsenin yerine geçmek, "Vekili" yani "Halefi"
olmak anlamında Arapça bir kelimedir. "Asil'in yerine geçen kiĢiye de
HALĠFE denir. Halifeler, Müslümanların "imamı" olarak baĢa geçip,
devlet idaresini ele alan kimseler olmuĢlardır.(l)
"... Halife, birinin peĢinden gelen ve ona "vekâlet eden" anlamım
taĢır. Hilafet sözcüğü ise "Niyabet" yani "Vekâlet" anlamında
kullanılır. Kuran'da Halife sözcüğünün Siyasal bir anlamı yoktur. (59)
" ...Hilafet hareketi, 1919 yılında Hindistan'da Muhammet Ah ve
ġevket Ali kardeĢler ile aynı zamanda bir NakĢibendi olan Ebu'l
Kelem Azad tarafından baĢlatıldı.
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Amaç, Osmanlı'nın tüm Müslümanlarca Halife olarak tanınması,
yabancı ülkelerde (Dar-ül Harp) yaĢayan Müslümanlann Ġslam
ülkelerine (Dar-ül Ġslam) göçmesini temin etmekti.
Mustafa Kemal, 1924'te Halifelik makamım iptal edince, [Burada
yazar arkadaĢımız, bilerek yanlıĢ yapıyor. Çünkü iptal edilen Halifelik
makamı değil, Halife'nin kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının
dıĢına atılan HALĠFELĠK MAKAMI değil, HALĠFE'nin kendisidir
CD], "Hilafet hareketi" kendiliğinden durdu..." (31)
Hilafet meselesi, ġair-filozof Muhammet Ġkbal'in Müslüman
siyasetinde önemli bir yeri vardır. Ona göre "Ġslami Devletlerinin (veya
devletinin) siyasi Yönetiminin sorumluluğu "Tek KiĢide Değil, Ġslam
Ümmeti'ndedir." Dolaysıyla Hilafet, Ģu ya da bu kiĢinin tekelinde
olmayıp, Ġslam Ümmeti tarafından seçilerek kabul gören bir makamı
temsil eder.
Buradan yola çıkarak, Türkiye'de Hilafet'in kaldırılıp, Laiklik
ilkesinin benimsenmesini, "Ġslami olmayan yanlıĢ bir karar" olarak
gördü.." (31)
Dindar bir kiĢi olarak bilinen General Fahri Belen, "Atatürk, Din
ve Laiklik" isimli çalıĢmasında, halifeliği ve halifeleri Ģöyle anlatıyor:
"... Halifeler Ġçki Alemlerinde delice hareketler yaparlardı.
Bunlardan biri içkinin mubah sayılması için ulemayı zorladı. Fakihler
içkiyi az kullanmanın helal olduğunu veya içkinin değil, sarhoĢluğun
haram olduğuna dair fetvalar verdiler..
...Saray, Servet ve Sefahat yatağı haline geldi.
* MEHDĠ bir gecede muganniyelere (Ģarkıcı) beĢ bin Dinar,
* EMĠN bir milyon Dirhem verdi.
* MUKTEDĠ, ölümünde yüz milyon Dirhem bıraktı.
* HĠġAM Hicaz'a gittiği zaman, elbiseleri yedi yüz deve ile
nakledildi.
* Büyük ziyafetlerde yalnız balık Dilinden yapılmıĢ veya bu
ayarda çok pahalıya mal olan yemekler veriliyordu." (2)
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1923 yılında devrimi tehdit edebilecek en büyük irtica kaynağı
Hilafet idi.
Atatürk daha sonra bu konuda:
"Türkiye'nin aydın ve Cumhuriyetçi çocukları kolaylıkla
anlayacaklardır ki, baĢında çürümüĢ bir padiĢah soyunun,
halife sanıyla yerleĢip kalmasını zorunlu kılan bir devlette,
Cumhuriyet ilan olsa bile yaĢatılamaz" (4) diyerek;
Halifelik makamının ve felsefesinin Cumhuriyet düĢüncesinin
kurdu olacağım,
CUMHURĠYETTE HALKIN Hâkimiyetinin var olduğunu,
HĠLAFETTE ise HALĠFENĠN YÖNETĠCĠ durumda olduğunu ve bu
taban tabana zıt, iki zihniyetin birlikte yaĢamasının olanaksız
olduğunu ifade etmiĢtir.
Önceleri, özellikle, masum Dindar halkımız için Halife kimdir?
Nasıl seçilir? Neye yarar? Gibi soruların hiçbir anlamı yoktu.
Halifenin kim olduğu ve neye yaradığı, Türkiye'de Halifeliğin
kaldırılması ile birlikte daha çok gündeme gelmiĢ bir konudur.
Atatürk bu konuda Ģöyle diyor:
"... Halife adını taĢıyan hükümet baĢkanı, dünya
yüzündeki üç yüz milyon Müslüman'ın arasında adaleti
sürdürecek, dirlik düzenliği ve güveni bozacak olayları
önleyecek,
Müslümanlara,
baĢka
Dinden
olanların
yapabilecekleri saldırılara engel olacaktı. Müslüman
topluluğunun esenliğini sağlamaya yarayacak uygarlık ve
bayındırlık koĢullarını hazırlamakla yükümlü bulunacaktı...
...Onların dediği gibi Halife ve Halifelik yetkisinin bütün
dünya Müslümanları üzerinde geçerli olması gerekince, bütün
varlığını ve güç kaynaklarını Halifenin buyruğuna bırakmakla
Türkiye halkının omuzlarına yüklenecek yükün ne kertede
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ağır olacağını biraz olsun insafla düĢünmek gerekmez
miydi?."
"... Aynı zaman diliminde, Dünyanın birçok yerinde Halife
olduğunu iddia eden hükümdarlar da olmuĢtur. Irak'ta hüküm süren
Abbasi Hükümdarları kendilerini halife kabul ederlerken, Endülüs'te
(Ġspanya'da), hüküm süren Emevilerin hükümdarları da kendilerini
halife kabul ve ilan etmiĢlerdir.
...Aynı anda BĠRDEN FAZLA HALĠFE OLDU ama hiçbir kimse
ve hiçbir devlet kalkıp da bunun hesabım kimseden sormadı ve bu
durumdan Ģikâyetçi olmadı.
Bu noktada Osmanlı'dan soma Hilafetin kaldırılması veya
Halifenin görevinden alınması, bazı kesimleri neden bu kadar
ilgilendirmektedir? Bu da yanıtı olmayan bir sorudur.
Üstelik tarih boyunca, Ne Araplar, ne Afrika Müslümanları,
Ġstanbul halifesini asla tanımamıĢlar, Halife hiçbir zaman Roma'daki
Papa'mn, Katolikler üzerindeki kuvvet ve iktidarını gösterememiĢtir..
...Muaviye'nin Ali'den entrikalarla aldığı Hilafet, Emevilerle
birlikte Saltanat haline dönüĢtürülmüĢ ve babadan oğula devretmiĢtir.
Abbasilerde, Endülüs'te ve Osmanlı'da seçilmiĢ Halifeye
rastlanmaz. Çünkü onlar aynı zamanda Hükümdardırlar ve babadan
oğula yetki ve unvanlarım almıĢlardır.
* Halife olanların içinde SarhoĢlar, Zevk ve Sefa DüĢkünleri,
* Kuran'a Ok Atacak kadar Müslümanlıkla ilgisi olmayanları
bile olmuĢtur..
* ...Halifelerden Dinsizler de çıktı.
* Abdülmelik, "her kim takva' nın (günahtan sakınmanın)
lüzumundan bahsederse, onun baĢım keseceğim." dedi.
* "Velid" Kuran'ı Kerim'i okuna hedef yaptı." (68)
***
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
OSMANLI'DA DĠN
"... Yavuz Sultan Selim'in kurduğu "teokratik" düzen, Onbirinci
PadiĢah II. Selim (Sarı Selim) zamanına kadar sürdü.
2. Selim'in tahta çıkmasından bir süre sonra birtakım Ġslam
düĢmanı kıĢkırtıcıların, daha doğrusu biraz da Patrikhanenin
düzenlediği oyunlara aldanan cahil devlet adamları, bilgi edinmenin,
bilgili insanlarla uğraĢmanın güçlüğünü sezerek bilime karĢı cephe
aldılar.
Zamanın ġeyhülislamları Medresedeki bilimsel dersler için
"Bunlar lüzumsuzdur. Müslümanlara öteki dünya gerek, dünya
bilgileri dünyayı sevenler içindir." gibi fetvalarıyla padiĢahı
kandırdılar. Ve bu dersler Medreselerden kaldırılarak yerlerine
"Ekmel" ve "Hedaya" dersleri konuldu." (15),
"... Osmanlı için bilgi, Ġslamiyet'in gereği olarak Kuran'dır. ve
bilginin tümü Kuran içinde vardır. Bu nedenle ilim ancak "nakil" ve
yorum yöntemi olabilir. Her ne kadar, bilginin açığa çıkarılması için
Kuran'm yorumlanması gerekmekte ise de, "içtihat" denilen bu
bilgilenme türü sona erdirilmiĢ, "bilgilenmek için" (!) geriye "nakil"
yolu kalmıĢtır..
...Bu ortamda yetiĢen Osmanlı aydınının BatılılaĢmada ki amacı,
toplumu daha ileriye götürmeden öte, mevcut düzeni yıkılmadan
korumak ve sürdürmektir. Batı aydınından farklı olarak Osmanlı
aydım, "hak" kavramı üzerinde durmamıĢtır. Üstelik Fransız
Devrimi'nin getirdiği "hak kavramı" "Dinsizlik" olarak yorumlanmıĢ
ve Hakların PadiĢah Tarafından Verilebileceği" bildirilmiĢtir." (16)
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"... Osmanlı Devleti'nde dinsel otorite, siyasal otorite ile
tamamen özdeĢleĢmiĢti." Osmanlı Ġmparatorluğu'nda, bütün bunlara
ilaveten, 1876-1926 yıllan arasında (Hükümlerinin büyük bir kısmı
"Dine dayalı" olmasına karĢın) "Mecelle" kullanılmıĢtır.
... Gerçi Türklerin, Ġslamiyet'e girdikten sonraki dönemlerde
(Karahanlılar,-Selçuklular ve Osmanlıların baĢlangıç dönemlerinde)
devlet ve Dinin birbirine karıĢtırılmadığı dönemler de olmuĢtur.
Ancak 1517'de Hilafetin Osmanlılara geçmesiyle, bu iki düĢünce
tamamen birleĢtirilmiĢtir.
Bu birleĢme sonucunda, Dinsel sorunlar, ġeyhülislam" fetvaları
ile siyasetin aktif bir aracı haline getirilmiĢ, Dini Duygular
SömürülmüĢ, baĢlangıçtan itibaren Ġslam toplumunun yaĢantısına
giren mezhep, tarikat, fırka karmaĢıklığı da birbirine eklenince,
Ġslamiyet, temel felsefesini giderek değiĢtirmiĢ ve Batı, tutuculuk
bağlarının çemberini kırarken, Ġslamiyet, özgür ve "akılcı düĢünceye"
kapılarım kapamaya baĢlamıĢtır..." (17)
"... Yavuz Sultan Selim'e kadar Osmanlı hükümdarları sadece
"Devlet Reisi" iken, bundan sonra, "PadiĢah - Halife" unvanı
alınmıĢtır ve böylece bir Ruhaniyet kazanılmıĢtır. Bilindiği gibi,
Yavuz Selim 1517'de Mısır'ı zapt edince HĠLAFETĠ de Osmanlı
Ġmparatorluğu'na getirmiĢtir.
... ġeyhülislamlar, ġeriatın koruyucusu ve "Halife-Sultan"ın Dini
rehberi olarak, devlette çok önemli ve güçlü bir makama sahiptiler.
BaĢlangıçta, ġeyhülislamları "Halife-Sultan"lar seçer ve o makama
getirirlerdi, ama bir defa o makama geldi mi, ġeyhülislam" o kadar
güçlü olurdu ki, bu güç; onun vereceği "fetva"yla, "Halife-Sultan"ı
hükümdarlıktan azle kadar gidebilirdi." (16 ) Hüsnü Merdanoğlu,
"Tarihi Gerçekler IĢığında Atatürkçü DüĢüncenin Evrenselliği"
OSMANLI'DA KURAN DIġI DĠNCĠLĠK:
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"... Afganistan'dan Cezayir'e ve Kafkasya'dan Filistin'e çeĢitli
Müslüman gruplar vahĢi Ģiddeti, sistematikleĢtirmekte ve Ayet
Okuyarak ALLAH ADINA masum insanları Katletmektedirler.
ikinci Beyazıt zamanında Tokatlı Âlim Lütfi, Dine aykırı sayılan
bir eserinden dolayı ĠDAM edildi.
Matbaadan bahsedenler ĠDAM CEZASI ile Tehdit edildiler.
Batı, tarihinin hiçbir devrinde görülmeyen büyük bilim adanılan
yetiĢtirirken,
Osmanlı Medresesi, maziye ve teolojiye, sımsıkı, bağlı
kaldı."(18)
OSMANLI'DA EĞĠTĠM'DE DĠN
"Teokratik Osmanlı Devleti'nde Din Dersleri baĢköĢede idi ve
bütün dersler Din Dersleriyle "Ġrtibatlı" idi.
Bu toplumsal düzeni yıkmıĢ olan, Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde
ise, normal olanı, Din Derslerinin devlet okullarının eğitim
programlan içinde yer almaması idi.
Bu ters duruma son vermek ve Dinin eğitim üzerindeki
hâkimiyetini tamamen kaldırmak için; 3. Mart. 1924 tarihinde
HALĠFELĠK KALDIRILARAK, "Tevhidi Tedrisat Kanunu" kabul
edildi.
Bu kanunun ikinci maddesiyle, bütün Medreseler, MEB'na
bağlandı.
Dördüncü maddeye göre ise, Darülfünun'a bağlı bir "ĠLAHĠYAT
FAKÜLTESĠ" kuruldu ve bu fakülteye bağlı olarak da ĠMAM ve
HATĠP YETĠġTĠRMEK Üzere Okullar Açıldı [29 adet] Aynı kanuna
dayanılarak, "MEDRESELER" daha sonra Kapatıldı.
"Çünkü Cumhuriyet yöneticilerine göre Medreseler, "cahil
imamlar ve kara kadılar yetiĢtiren kara kaynaklardı.." (42)
"...Dünyada "Din Büyüklerinin" ve "Siyasal Büyüklerin"
yerleri vardır. 1840'larda, 1848'lerde, 52'lerde, 54'lerde, 60'larda,
68'lerde Fransa'dan biz Ceza Yargılama Usulünü, Ceza Yasası'nı falan
aldık.
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Peki, Kuran yetiyordu da Osmanlılar niye aldı bunları?
Osmanlı döneminde padiĢahın Halife olduğu zaman, Ġstanbul
Darülfünunu’nun yakınındaki mescitten baĢka tek bir devlet
dairesinde "Mescit" yoktu. Bugün gidiniz, Yıldırım Beyazıt'ta bir
devlet yurdunun her katında mescit var.
Bunlar bilgi çağında, Ġnsan Hakları çağında insanları bilgisiz,
niteliksiz kılmak çabalarından baĢka bir Ģey değildir.." (39),
Bütün olumsuzlukların baĢlangıcı, Osmanlı padiĢahının Halife
yani Peygamber vekili unvanı taĢımaya baĢlamasıyla eĢzamanlıdır.
Bu noktada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, hilafetle ilgili Ģu sözlerini
hatırlamak yararlı olacaktır:
"...Tarihimizin en mes'ut devresi hükümdarlarımızın
Halife olmadıkları zamandır".
"... Ne yazıktır ki, Din, dört halife döneminden baĢlamak
üzere, daima siyaset, çıkar ve baskı aracı olarak
kullanılmıĢtır. Bu hâl, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar
döneminde de artarak devam etmiĢtir.
Atatürk Dini, kiĢisel veya siyasal çıkarları için kullanmak
isteyenlerin de olabileceğini tespit etmiĢ ve bu konuda çok uyarıcı
konuĢmalar yapmıĢtır:
"... Gerçekte bilim adamı olmadıkları halde sırf o
makamda bulundukları için alim sanılan çıkarına düĢkün,
kaprisli ve imansız bir takım sözde Din Adamları vardır ki,
hükümdarlar bunları, kendi çıkarlarına uygun "fetva"
vermeğe zorlamıĢlardır.
Bunlar, gerektiği yer ve zamanda "hadisler" bile
uydurarak, hükümdarın çıkarlarını gerçekleĢtirmiĢlerdir. Son
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Osmanlı Hükümdarı Vahdettin'in davranıĢı, Dini kendi çıkarları
için kullanan bir hükümdara acı bir örnektir;
Onun emriyledir ki, bile bile ölüme götürülen milleti,
kurtarmak isteyen büyük Atatürk ve arkadaĢları ASĠ ilan
edildiler.
Onun emriyledir ki, vatanlarını, iĢgalcilerden, kanları ve
canları pahasına kurtarmak isteyen, MĠLLĠ KUVVETLERĠMĠZĠ,
aziz ORDUMUZU, "EġKIYALAR SÜRÜSÜ" olarak ilan eden
"Fetvalar" yazıldı.
Fetvaları yazanlar kendi çıkarlarından baĢka bir Ģey
düĢünmediler, yazdıran padiĢah da kendi Ģahsi çıkan için
masum insanların Dini duygulanın sömürdü.
Bunlar için büyük Atatürk bakın ne diyor:
"- Softa yok mu, menfaatini nerede görürse Dini onun
hizmetine arz eder. Misal mi istersiniz? Milli Mücadele'de
Halifenin emrindeki yobazlar, aynı "Dine dayanarak, bizim
ġeri'ye Vekilinin aksi fikrine de fetva vermiĢlerdir." (69)
ÜMMETÇĠLĠK, MĠLLĠYETÇĠLĠK YARIġMASI
"... Ümmetçiliğin amaçlarından biri ve en önemlisi; "Ġslam
Birliği'ni kurmaktı. Ümmetçilik tutar ve yaygınlaĢırsa bütün
dünyadaki Müslümanlar aynı ideal etrafında birleĢecekler ve güçlü bir
devlet olacaklardı. Bu tam ve "ham" bir hayaldi. Ve tarihin hiçbir
devrinde böyle bir birliktelik olmamıĢtı. En azından Mezhepçilik ve
Tarikatçılık, böyle zorla var edilmeye çalıĢılan, beraberliği bölüyor ve
parçalıyordu.
... Ayrıca Arap ve Ġran milliyetçiliği de böyle bir birlikteliği
mümkün kılmıyordu. 2. Abdülhamit zamanında "Ġslam Birliği" fikri
ortaya atıldı ve bu fikir Almanlar tarafından da desteklendi ama diğer
Ġslam milletleri tarafından benimsenip, desteklenmedi.
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... Birinci Cihan Harbi'nde, yine Almanların desteği ile ortaya
atılan "Mukaddes Cihat" hiçbir etki yapmadı ve taraftar bulmadı.
Aksine; Hintli Müslüman askerler ve Araplar Ġngiliz askerlerinin
saflarında Müslüman Türklerin ordularına karĢı savaĢtılar, onları
arkalarından hançerlediler.
Bunlar yetmiyormuĢ gibi KurtuluĢ SavaĢı'nda, "Halife Ordusu",
Müslüman Türk Milletini, Yok Etmek Ġçin, DüĢman Kuvvetleri île
Birlikte SavaĢtı. (60)
"...Atatürk, "Tek Din, Tek Devlet" görüĢünü taĢıyanları Ģöyle
uyarmıĢtır:
"Hıristiyanlık, sonra da Ġslamlık, insanlığı "tek Din, tek
devlet" etrafında toplamak istemiĢ ise de kendi bünyesinde
kanlı mezhep tartıĢmaları içinde "Dini birlik" fikri
boğulmuĢtur.
Artık Laik ve hür düĢünce ve milliyetçilik Ģuuru
karĢısında, ne tek rejim, ne de tek Din etrafında milletleri
bir çatı altına almak zamanı geçmiĢtir. Bugün milletler
arasındaki dayanıĢmalar Dinlerden, ideolojilerden ziyade
SĠYASĠ,
ĠKTĠSADĠ
ve
STRATEJĠK
SEBEPLERE
dayanmaktadırlar."
...Atatürk'ün Milliyetçiliği hiçbir zaman "IRKÇILIK" değildir. O,
Bu konudaki görüĢlerini her zaman açıkça ifade etmiĢtir:
"Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iĢbirliği eden bütün
milletlere hürmet ve riayet ederiz (uyarız-saygı gösteririz.).
Onların milliyetlerinin bütün icaplarım (gereklerini) tanırız.."
...Tarihin büyük göç yollarından biri olan Anadolu'da "Saf ırktan"
söz etmenin mümkün olmaması bir yana genç Cumhuriyet'in sınırları
içinde değiĢik dil ve kültür varlığı gösteren Kürtler, Araplar,
Çerkezler, Abazalar, Gürcüler, Lazlar gibi etnik gruplar (Siyasi
durumları ne olursa olsun, töre, dil ve kültür nitelikleri bir olup, boy
ve soy bakımından birbirine bağı bulunan insan toplulukları,
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kavimler) yaĢıyordu. Bu farklı etnik gruplar pek çok bakımlardan
ortak bir potada erimiĢlerdi.
Ancak gene de belirli bakımlardan farklı özellikler
göstermekteydiler. ĠĢte bu koĢullar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin
Müliyetçiliği, "Toprak Temeline" ve "VatandaĢlık Bağına" Dayanan
Bir Ulusçuluk olmak zorundaydı.." (3)
Laik DüĢüncede Hilafet, DĠN
"...Laiklikle uğraĢanların asıl amacı "Dini kurtarmak" değil, kendi
Çıkarlarını kurtarmaktır.
... Laiklik, Din ile Dünya iĢlerinin ayırımını öngören, Dini asla
dıĢlamayan, üstelik Din ve vicdan özgürlüğünün koruyucusu, ancak,
Dinin siyaset aracı yapılmasını Anayasa ile yasaklayan, çağdaĢ
devletin vazgeçilmez bir ilkesidir." (11)
***
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEZHEPLER, TARĠKATLAR
Mezhepler gerekli midir? Ve ne zaman çıkmıĢlardır? Allah’ın
Dini tek değil mi? Kurallar, tek de, onların yorumlanıĢı mı çoktur?
Allah, Peygamber ve Ġslam'dan baĢka her kitap ve her kiĢi "Put"
kabul edildiğine göre mezhep yaratıcıları, ġafii, Hambeli, Maliki,
Hanefi ġii ve Diğerleri de ġirk değil midir?
"Millet, DĠN ve MEZHEP bağı yerine, Türk milliyeti bağı ile
bireylerim toplamıĢtır".(48)
TARĠKAT NEDĠR, NE DEĞĠLDĠR?
"... ĠSLAMĠYET, Arap Yarımadasından Hindistan'a doğru
ilerledikçe bir takım telkinler altında kalmıĢtı.
Yeni imanlar, yeni fikirler ortaya atarak, Ġslamiyet'i DÖRT
MEZHEBE ayırmıĢlardı.
Zamanla MEZHEPLER de Kadiri, Rufai, Mevlevi, BektaĢi gibi
Binden Fazla TARĠKATA bölünmüĢtü.
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Ġslami bir gelenekle bu tarikatların, ġeyhleri, DerviĢleri, Müritleri
vardı. Bunlar kendi tekkelerinde yatıp kalkarlar, kendilerine mahsus
iratları olan bu yerlerde yer içer ve haftanın belli günlerinde özel
ayinler zikirler yapan bir miskinler topluluğu idi.
Kıyafetleri de birbirinden çok farklıydı:
Mevleviler, baĢında (sikke) denen uzun bir külah, (tennure)
denen beyaz uzun entarileriyle müzikle Dini rakslar yaparlardı.
Rufailer ise, ĢiĢ ve kılıçla vücutlarına eziyet eder, topuzla
dövünür, ateĢ ve cam yiyerek zikrederlerdi. Bu bir nevi Hint Fakirliği
idi.
Biz çocukluğumuzda tekke tekke gezer, Mevlevi'lerin dönüĢünü,
Kadiri'nin vecd ile "Hu" çekiĢini, Rufai'nin karnına, baĢına bıçak ve
topuz sallayıp, ĢiĢ soktuğunu görmüĢtük" (5)
"... Ġbadet özgürlüğünün bir suç olmadığını, bir hak olduğunu
iddia edenler onu, uydurma mezhep ve tarikatlara göre değil, Kuran'a
göre yapmalıdırlar.
ġurası matematiksel bir gerçektir ki, bir yerde 500 doğru olduğu
söylenirse burada "BĠR DOĞRU", "499 YANLIġ" vardır. Tam bu
noktada yeni edindiğim bir bilgiyi sunmak istiyorum:
Tarih 19 Mart 2001, televizyonda "D" kanalda, Fatih Altaylı
Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile ilgili bir tartıĢma programı yapıyor. Prof.
Dr. Zekeriya Beyaz, eski Diyanet ĠĢleri BaĢkanları, Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı'nın üst düzeyde yetkilileri, 10'larca insan ve Cem Vakfı
BaĢkam Prof. Dr. Ġzzettin Doğan da konuĢmacı olarak bulunuyorlar.
Sözü Ġzzettin Doğan aldı ve Ģöyle söyledi, aynen sunuyorum: "...
MEZHEP; insanların ve toplumların yaptıkları ve inandıkları "DĠN'Ġ
YORUMDUR." Bugün Amerika'da 2600
MEZHEP vardır. (YanlıĢ okumadınız! Ġki Bin Altı Yüz!..)"
***
TARĠKATLARLA ĠLGĠLĠ HURAFELER:
Tarikatları, Ģimdi de Prof. Dr. Y. Nuri, Öztürk'ün, "Ġslam Nasıl
YozlaĢtırıldı" "(6) isimli kitabından inceleyelim:
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"... Tarikatlar, Ġslam tarihinin 5. asrının sonlarıyla 6. asrının
baĢlarında teĢkilatlanan ve yayılmaya baĢlamıĢtır...
... Günümüzde tarikatların durumu ve konumu, neredeyse
tamamen Kuran DıĢıdır.
*. Tarikatları Allah'a Götüren Yol Saymak:
"... Tarikatlar birer "Kültür-Folklor Ocağı" olmaktan çıkarılıp,
dinin iĢlevlerini yüklenen kurumlara dönüĢtürüldüğünde tartıĢmasız
bir biçimde Ġslam DıĢı olurlar...
... Kuran'ın gösterdiği yolun dıĢında Allah' a gidilmeyeceği yine
Kuran'da belirtilmiĢtir. Bunun dıĢında yollar aramak, icat etmek
Müslümanları fırkalara bölüp parçalayacağım çok açık bir biçimde
ifade etmiĢtir:
"ĠĢte bu benim "dosdoğru yolumdur", onu izleyin; baĢka yollar
izlemeyin ki, sizi Allah'ın yolundan ayırıp, parçalara bölmesinler!"
(En'am, 153).
(Tarik- Yol) Tarikat, Yollar demektir. Allah bir tek yol öneriyor,
tarikatlar ise birçok yol öneriyorlar.
*. "Ġman KardeĢliği" dıĢında bir "Tarikat KardeĢliği" ihdas etmek:
Kuransal kimliği, ilkin Emevi'nin Saltanat Dinciliği
parçalamıĢtı;
Ġkinci parçalamayı Tarikat Dinciliği getirdi: Ġhvancılık adı
altında...
*. TARĠKAT ġEYHLERĠNĠ, Kurtarıcı, Allah'a YaklaĢtırıcı,
ġefaat edici kabul etmek
Kendisine bu Kuran dıĢı sıfat ve yetkiler verilen Ģeyhlerden
istiğase (yardım istemek) edilir ve tarikat inanıĢına göre, onlar bu
istiğaseye hemen cevap verip, kula gerekli yardımı derhal ulaĢtırırlar.
Kuran bu niteliği ve gücü sadece ve sadece Allah'a tanımaktadır.
Peygamberlerin bile böyle bir güç ve yetkisinden söz edilmez.
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ġeyhler, insanı Allah'a yaklaĢtırıcı olarak da devreye
sokulmuĢtur. Buna tarikatların dilinde "tevessül" (Ģeyhi aracı
yapmak) denir. Kuran'ın Zümer Suresi 3. ayetine göre açık ġirktir.
Tevhidin formül cümlesi: "La Ġlahe illallah'tır." O formüle
Peygamber adı ekleyen dinsel gelenektir. Kuran bu anlayıĢa karĢıdır.
Rabıta yoluyla insanlar üzerinde kurulan hegemonya, Ģeyhin
ölümünden sonra da sürdürülmek istenmiĢ ve bunun için de
"Kabirlere Rabıta" denen bir uygulama devreye sokulmuĢtur.
Bu uygulamaya göre, mürit Ģeyhinin ölümünden sonra onun
denetiminde olmaya devam etmek için onun mezarı baĢına gidip, diz
çöker ve ona "Rabıta" yapmaya orada devam eder. Bu uygulama da
bir ġirk beliriĢidir.(6)
* Peygamberimizden Sonraki "DEVLET REĠSLERĠ'NĠ",
"Peygamberin HALĠFESĠ" olarak Anmak:
Peygamberlik "Kesbi" (kazanılarak elde edilen) bir unvan değil,
"Vehbi" (Allah'ın atamasıyla elde edilen) bir unvandır. Allah
Peygamberliği bitirmiĢtir. Atayacak insan bulamadığı için mi
bitirmiĢtir de birileri bu Vekaleten bir Halife tayiniyle kotarıyor?..
Son temsilcisi bu âlemden ayrılmıĢ bir kurumda halefler olamaz.
Kısacası Hz. MUHAMMET'in HALĠFESĠ OLAMAZ, OLMAZ!.
... Devlet BaĢkanlığı'na hiç kimse, "ALLAH'IN GÖLGESĠ" gibi,
açık "ġĠRK" ifade eden sıfatlar yakıĢtıramaz.
Tarih boyunca Doğu'da, Batı'da birçok toplum, krallarını ve din
büyüklerini bir türlü ilah gibi gördü. Ve Saltanatı elinde tutanlar, bu
görüĢü daha canlı ve kalıcı kılabilmek için sürekli bir biçimde dini
kullandılar.
*. Halife'nin, tüm MÜSLÜMANLARIN BĠRLĠĞĠNĠ temsil
ettiğine inanmak:
... Böyle bir inancın da "siyasetin ötesinde bir değeri yoktur."
Bunu bir "Din Buyruğu" gibi ortaya sürmek tam bir saptırmadır." (6)
*. Tarikat Ģeyhlerini YANILMAZ, MASUM kabul etmek:
"... O yanılmaz, çünkü bilgisi esas kaynaktan, Allah'tan
gelmektedir! Bu tam bir KurandıĢılıktır.
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ġeyhin eline düĢen müritler, bu facianın içine çekilirken
kendilerine söylenen Ģuydu:
"Allah'a ve Cennet'e gidiĢ, Efendi Hazretlerinin istek ve Ģefaatine
bağlıdır. O halde onu memnun etmek Allah'ın iradesini bizim
lehimize tahrik etmek demektir. Ve o halde, o ne istiyorsa
kayıtsız-Ģartsız yerine getirilmelidir. Çünkü;
"Onun Ġstemesi Allah'ın Ġstemesidir". O senin vücudunu ona
teslim etmeni istiyorsa bu senin cenneti kazanmanın garantisi
olacaktır.
"Her Ģeyi Allah'tan alan ve Ģeytani bilgilerle kirlenmemiĢ
bulunan Ģeyh" (!) bir Ģeye (bu bir hanım da olabilir) sahip olmak
istiyorsa bu istek Allah'ın isteğidir, binlerce hikmeti vardır.
Mürit bunun nedenini, niçinini soramaz; sorarsa feyzi kesilir,
düĢüĢe geçer. DüĢüĢe geçince de öyle bir düĢer ki parçası
bulunmaz.(!)"
*. Tarikat silsilelerinin Peygamberimize çıktığım iddia etmek:
Silsile; karĢınızdaki Ģeyhin bağlı olduğu ve ucunun Hz.
Peygamber'e çıktığı söylenen kiĢiler zinciridir.
Tarikat kabulüne göre, Ģeyhler iĢte bu zincirle bizzat Hz.
Peygamber'den feyz almakta, onunla doğrudan ve devamlı temas
halinde bulunmaktadır.
Bu silsile ġeyhlerin bir tür Peygamber Vekili gibi yetki
kullanmalarına imkân sağlamakta, onları dokunulmaz kılmaktadır.
Böyle olunca da, Sözleri "DĠN", imzaladıkları her Ģey "CENNET
BELGESĠ" olarak görülmektedir.
Tarikatlar öncesi gerçek tasavvuf döneminde bu silsilecilik
yoktur. Kuran ve Sünnetten hiçbir dayanağı yoktur. ġirk
panteonlardaki (büyük Tapınak) hiyerarĢiyi andırmaktadır.
"... Atatürk, Hilafeti, Medreseleri, Tekke ve Zaviyeler gibi
Dinsel sayılan Dine hizmet ettiği sanılan çürümüĢ çıkar kurumlarını
kaldırmakla, gerici ve tutucu gözünde, ne yazık ki, Din düĢmanı
sayılmıĢtır.
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... Aslında Medresenin Yerine, Ġmam Hatip Okulları'm, Ġlahiyat
Fakültesi veya Ġslam Enstitüsü'nü koymak, yıkıcılıktan çok
yapıcılıktır ve Ġslam Dünyası'na katkıda bulunan bir harekettir.
... Bu kurumlar, ne Kuran'da ne de hadislerde mevcuttur. Hemen
ekleyelim ki, bu kurumlar, rahipliği bile kabul etmeyen "Ġslam Dinine
Aykırı Kurumlardır....
... Gerçek böyle olmasına karĢın, bu kurumlar, ne acıdır ki, Ġslam
dünyasında, cahil halkı kandırarak, köklü gelenekler haline gelmiĢler,
ayrık otu gibi ortamı sarmıĢlardır. Bu yüzden de "kaldırılmaları; cahil
halk ve bu iĢten çıkar sağlayanlardan büyük tepkiler almıĢtır".
... Aslında bu iĢten en çok zarar görenler sözde Din Adamları ile
masum insanların sırtından para kazanarak, Ģahane hayat yaĢayan
tarikat adanılan, Ģeyhler ve türbedarlar olmuĢtur.
... Ne yazıktır ki, baĢlangıçta iyi niyetlerle kurulduğu ifade
edilen, sonraları hurafeler ve batıl inançlarla doldurularak bir çıkar
sağlama zemini haline getirilen bu yerler; gerçek Dini de kirleten
yuvalar haline gelmiĢlerdir.
Atatürk Dine değil, bu çıkar yuvalarına savaĢ açmıĢtır. Ne için?
Gerçek Dinimizi ve sömürülen "masum dindar" vatandaĢlarımızı
korumak için!." (3)
***
HĠLAFET, DĠN VE MEZHEP KAVGALARI:
... Tarih kitaplarında "savaĢların nedenleri" sayılırken; bunlardan
birinin de "DĠN olduğu yazılmaktadır. "Din; Çıkarları Uğruna yan
yana gelenlerin meydana getirdiği küçük toplumlarda birleĢtirici gibi
görünmesine rağmen, yoğunluk itibariyle, çıkarlar uğruna
kullanılmıĢ, çoğu zaman, bölücü, parçalayıcı kavganın ve savaĢın
sebebi olmuĢtur." (1).
"... Yönetimi, Dinsel kurallara dayalı idareler döneminde,
"Teokratik" Devlet yönetimlerinde, insanlar çok kötü ve acı dönemler
yaĢamıĢlardır.
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DĠN adına "Giyotine", "Ġpe" verilmiĢler, "AteĢe" atılmıĢlardır.
Bütün bu cinayetler DĠN adına, TANRI adına yapılmıĢtır."
Hilafet, Din ve Mezhep kavgaları konusunu, Doğu Perinçek, "Din
ve Allah" isimli kitabından incelemeye devam edelim: (22) Doğu
Perinçek, "Din ve Allah"
"... Tarih boyunca, Din adına yapılan cinayet ve haksızlıklar,
diğer mücadelelerden ve savaĢlardan daha fazla insan kam dökmeye
sebep olmuĢtur.
"MüĢriklik" (Allah'a ortak koĢan),
"Kâfirlik" (Tanrı'nın varlığım yadırgayan),
"Fasıklık" (günahkâr olan),
"Facirlik" (Fitne Ve Fesatçılık),
"Zındıklık" (Allah'a ve Ahiret'e inanmayan) gibi Tanımlamalar
ve baĢkaları; Ġslam âleminde insanlar ve gruplar arasında her zaman
karalama silahı olmuĢ, tartıĢmaların, sürtüĢmelerin ve çoğu zaman
SavaĢların Sebebi olmuĢtur.
Ġslamiyet'te de Hıristiyanlıkta da birçok kesimler hep kendi
dediklerinin doğru, kendi uygulamalarının gerçek Din veya mezhep
olduğunu iddia etmiĢler, bu konuda Peygamberlerden de ileri giderek,
kendi dediklerini kabul etmeyenleri cezalandırmıĢlardır.
Ancak "Laik DüĢünce"dir ki, bu anlamsız mücadeleyi ve korkunç
savaĢları ortadan kaldırmıĢtır.
...Hilafet Kavgaları üçüncü halife Osman'ın öldürülmesiyle
baĢladı. Hilafet uğruna yapılan, Ah ve Muaviye arasındaki,
SIFFEYĠN SavaĢı sırasında iki taraftan binlerce Müslüman can
vermiĢ ve bu savaĢ, Ġslam'ı iki zıt yapay gruba ayırmıĢ, o günkü
küskünlük, düĢmanlık ta günümüze kadar taĢınmıĢtır.
...Ali'yi bir Harici fedaisi öldürdü. Emeviler Ali'nin büyük oğlu
Hasan'ı zehirleterek öldürttüler. Ali'nin küçük oğlu Hüseyin'i ve 70'in
üzerinde akrabasını ve taraftarım Kerbela’da, Muaviye'nin oğlu Yezit
katletti.
Bu savaĢtan sonra Yezit, kendi yönetiminden memnun olmayan
Medine halkı üzerine 12 bin asker göndererek, 10 bin dolaylarında
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Ġnsanı - MÜSLÜMAN'I - kestirdi. Bu olay sırasında bin kadar kadın
tecavüze uğradı.
Mekke Halifesi Abdullah'ı yakalamak ve öldürmek için Kabe'yi
tahrip ettiler. HĠLAFET Makamım Emevilerde bırakmak için,
komutanları Haccac, 500 000 insanın kanını akıttı. Sonuçta Ġslam
Birliği kurulana kadar yüz binlerce insan kan akıttı, can verdi.
...Abbasiler, Emevilerin Hilafeti almak için döktükleri kandan
daha çok kan döktüler, can aldılar. Emevi soyunun kökünü kazımaya
çalıĢtılar. Kendilerine sığınanları bile öldürdüler. Mezarlardan
kemiklerini çıkararak köpeklere attılar. Ebu Abbas, "Seffah" (kan
dökücü) adım aldı. Bu kanlı savaĢlarda da yarım milyon civarında
insan öldürüldü.
...Abbasiler Halifelik makamında oturabilmek için öldürmeye
devam ettiler...
... Ah soyu ve onların taraftarları, Abbasileri destekledikleri
halde, onlara da acımasız davranıldı. Hilafet makamının elden
gitmemesi için kendi gibi düĢünmeyenler, hemen her yerde öldürüldü.
Bu savaĢlardan en kanlısı, Basra'daki "ZENCĠLERĠN"
ayaklanmasıdır ki, 869'dan 889'a kadar sürmüĢtür. Bu savaĢlarda
Ģehirler yağma edildi, halk boğazlandı sonuçta "Yarım Milyon" insan
öldürüldü.
...ARAPLAR, ĠSLAMĠYET'Ġ TÜRKLERE "yağmacı" ve
"çapulcu sürülerinin" zulüm ve Ģiddetiyle dayatmıĢlardır. Ġslam'ı
yaymak için gelen Arap orduları, seller gibi kan akıtmıĢ, "On Binlerce
Ocağı" SöndürmüĢtür.
... Arapların zulüm ve Ģiddetleriyle Müslüman olan Türkler,
Ġslam Dinini kabul ettikten sonra da ezilmiĢlerdir. Bu yüzden halk bir
türlü Müslümanlığa ısınamamıĢtır. Ancak kendi ırkdaĢları hükümeti
ellerine alınca kütle halinde Müslümanlığı kabul etmeye
baĢladılar."(22)
"705 tarihinde, Emevi halifesi Velid zamanında, Horasan
valiliğine Kuteybe adında birisi vah tayin olundu. Bu vali
Maveraünnehir havalisini de zaptetti.
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Burada EMEVĠLER, TÜRKLERE görülmemiĢ derecede zulüm
yaptılar. Müslümanlığı kabul etmeyen yüzlerce Türk'ü, Ağaçlara
Astılar. Türkçe konuĢanların dillerini kestiler. Türk illerini baĢtanbaĢa
Yağma ettiler.. (1).
"... Türklerin Araplara direnci, Zalim Haccac'ın, Kuteybe'yi
Horasan Valisi yaptığı 705 yılma kadar sürmüĢtür.
.... Kuteybe, 707 yılında Buhara'ya saldırmıĢ, Ģehir Arapların
eline geçmiĢtir..
...Yıl 716'dır ve Haccac'ın kayın biraderi olan Yezit adında bir
baĢka zalim, Horasan'a vali olmuĢ, "14 BĠN" Dağıstanlı Türk'ü
öldürerek, zalimlikte, amcası Kuteybe'yi geride bırakmıĢtır" (6)
"... Yavuz Selim, Ġran üzerine sefere çıkmadan önce, Anadolu'ya
adamlarını göndererek, Ġran ġülerine mensup ne kadar ġii varsa,
bunların listelerini tutturdu. Bunlar Anadolu birliğini bozan, her tarafı
soyan, Safevi devletinin siyasi emellerine hizmet eden ġia Tarikatı
mensupları idi.
... Listelere göre bunların adedi 40,000 kiĢiyi buluyordu. Derhal
bunların öldürülmelerini emretti. Ġran'ı Arabistan'ı alt üst eden bu
anarĢi unsurlarının tamamı öldürüldü.."(l)
"... Ġran'da Bahaîler, mezhep olarak yok edilmek istenmiĢtir.
Bahaîler, tutuklanmıĢ, bazen de idam edilmiĢ, her türlü iĢkenceye tabi
tutulmuĢlardır.
Bu zulme tabi olmalarının tek sebebi, iktidardaki mollaların Dini
inançlarından farklı bir inanca sahip olmalarıdır.
...Suriye'de bir çatıĢmada, "Sünni-Alevi" üstünlüğü uğruna On
Binlerce Sivil Ġnsan Katledildi. Ne yazıktır ki, bu oyunun Türkiye'de
de oynanmasını isteyen iç ve dıĢ odaklar da vardır.
Dikkatli olalım. "Laik" olalım. Bu gibi tahriklere kapılmayalım.
Güzel Türkiye'mizi kana boyamayalım.
Anadolu'da ilk büyük ayaklanma, Selçuklular zamanındaki Babai
Hareketidir. Bundan Moğollar yararlanarak 1243 yılında Selçuklu
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Ordusunu ağır yenilgiye uğratmıĢlar ve On Binlerce Ġnsanın
Öldürülmesine sebep olmuĢlardır.
...Celali Ġsyanları, (1595-1603) Mezhep Ayrılığı Üzerine
kurulmuĢtur.
...Osmanlılarda ilk büyük ayaklanma ġeyh Bedrettin Vakasıdır.
Bunu da ġah Kulu Ayaklanması takip eder.
Bundan sonra, Anadolu halkı, zaten var olan ALEVĠ, SÜNNĠ
diye iki mezhepsel kampa ayrılmıĢ, Bundan da ġah Ġsmail geniĢ çapta
yararlanmıĢtır.
...Baba Zünnun ve Kalender Ġsyanları, zulüm gören Sünnilerin
desteklediği isyanlardır.
Daha sonraki isyanlar da, Saltanatın zulmünden kurtulmak
maksadıyla (Aleviler) KızılbaĢlar tarafından yapılmıĢtır.
Ġsyanlar, 1607-1608 yılında, Kuyucu Murat PaĢa tarafından kanlı
bir surette bastırıldı. 155 000 KiĢi Öldürülerek, cesetleri kuyulara
atıldı. Suçlu suçsuz ayırımı yapılamıyordu.
...Devlet yeniliğe doğru bir hareket yapacak olsa, tutuculuk
kabarıyor, irtica çoğalıyordu. Bu olayların çoğalmasına daha çok
"Sünni Tarikatların" sebep olduklarını görüyoruz.
31.Mart.Vak'ası; (30-31 Mart 1327 [12-13. Nisan 1909]) Ġkinci
MeĢrutiyet'in ilanından sonra ġeriatçıların ve Islahata karĢı olan;
Sünni mezhep mensuplarının ġeriatı yürürlüğe koymak için,
yaptıkları irticai bir olaydır. Kendilerine "MeĢrutiyet bekçileri" diyen
TaĢkıĢla'daki Avcı Taburları 12-13 Nisan 1909 gecesi ayaklandılar.
"ġeriat Ġsteriz. PadiĢahım çok yaĢa" çığlıkları atılarak, kıĢlalardan
çıkılıp, Meclisi Mebusan'a doğru yürüyüĢler baĢlatıldı. Daha sonra
Mahmut ġevket PaĢa komutasındaki Hareket Ordusu Ġstanbul'a geldi
kanlı çatıĢmalar oldu. Ġki taraftan Binlerce Ġnsan Öldürüldü.
"...Hıristiyanlıkta baĢlayan Mezhep Kavgaları yüz yıllarca sürdü.
Birbiri ardından, Ġsa'nın yaratık olduğunu iddia edenler ve onu
Allah’ın oğlu sayanlar iktidara geçerek, diğerlerini yok etmeye
çalıĢtılar.
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O devrin bir yazarı Ģöyle diyor: "Hıristiyanların birbirine düĢman
oldukları kadar, belki vahĢi hayvanlar birbirine düĢman
değildirler.."(2)
"... Avrupa'da kurulan tarikatlar da kanlı sahnelere sebep
olmuĢlardır. "Kuloni Tarikat'ı HAÇLI SEFERLERĠ'NĠ doğurmuĢ,
[Bu seferler; aralıklı olarak, 1096'dan, 1272 yılına kadar Ġki Yüz
Yıllık bir dönem içinde 8 sefer yapılmıĢ ve toplam, 23 Yıl SürmüĢtür.
Bu savaĢların birçok sebebi vardır ama ana sebebi; Batılı
Hıristiyanların, Kudüs gibi kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan
kurtarmaktır. CD] Bu savaĢlarda, Müslüman ve Hıristiyan, Yüz
Binlerce Ġnsan Canlarım KaybetmiĢlerdir.," [Din ayrılığı, yine
savaĢlara sebep olmuĢtur. Hem de, Milyonlarca Ġnsanın Ölümüne
sebep olan savaĢlara!.. CD].
...Cizvitler "Engizisyon Mahkemeleri"ni kurarak, "Fikir
Hürriyeti"ne zincir vurmuĢlardır. Ġlim adamlarını ateĢlerde
yakmıĢlardır.
...Asırlar boyunca, batıda, Din Adına vicdanlara hükmedilmiĢ ve
insanlar bu yüzden tarifsiz Zulümlere uğratılmıĢlardır. 16'ncı asırda
Fransa gibi bir devlette sırf Protestan oldukları için 3.000 kiĢinin
kılıçtan geçirildiği St. Barthelmy katliamı yapılmıĢtır."
6. Nisan 1997 günü TRT/l, 18 00 haber bülteni, verdiği haberde,
Cezayir'de 1992-1997 yıllan arasındaki 5 yıllık dönemde, 60 000
KiĢinin, Din Ye Mezhep Kavgasında, Hayatına Son Verildiğim
söylemiĢtir. Bu günlerde yine yazılı ve görsel basında Cezayir'de,
günde ortalama, 20-30 kiĢinin Din uğruna, mezhep uğruna
katledildiği açıklanmaktadır. Bölerek, öldürerek birleĢmek,
çoğalmak! Ne kadar ters bir mantık!
Ne yazıktır ki, Dünyanın kuruluĢundan ve insanın "Dinle
tanıĢmasından bu yana Dinsel, mezhepsel ve Tarikatsal çatıĢmalar
hep görülmüĢtür. O kadar ki, bir yerde Dinsel temele dayalı bir
yönelim varsa, orada, aynı mezhepten insanlar yaĢasa bile gene
çatıĢma, olmuĢtur ve olacaktır; çünkü;
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Her MEZHEBĠN de 100'lerce "TARĠKATI" vardır.
Bu defa da bu tarikatlar, hep kendilerini doğru, diğerlerini yanlıĢ
bulacaklar ve çatıĢma yine çıkacaktır.
Bu çatıĢmalara örnekleri, ülkeler olarak Ģöyle sıralayabiliriz.
* Irak'ta; Sünniler-Aleviler çatıĢması,
* Libya'da, Cezayir'de ve Mısır'da "Ilımlı Sünnilerle-ġeriatçı
Sünnilerin çatıĢmaları,
* Pakistan'da ġeriatçılarla, "ılımlı‖ Sünnilerin çatıĢmaları,
Pakistan'daki Ġslam grupları içindeki Sünni-Bahai çatıĢması,
* Afganistan'da Taliban Hareketi...
"Ilımlı Sünnilerle azılı ġeriatçıların çatıĢmasını sürdüren
"Talabani" hareketi,
* Çad'da, Nijerya'da Müslüman-Hıristiyan ÇatıĢması,
* Sudan'da ġeriat taraftarları ile "Ilımlı Sünnilerin" çatıĢması,
* Hindistan'da Müslümanlarla Hindu'lar ve Sih'ler arasında çıkan
çatıĢmalar,
* Türkiye'de yaratılmak istenen "ALEVĠ-SÜNNĠ" çatıĢması.
Bu çatıĢmaları devletler bazında incelersek,
* Ġran ve Libya'da olduğu gibi, "Katı ġeriatçılık", Ġslam
dünyasını parçalamaktadır. Ġslam ülkeleri içindeki parçalanmaları
inceleyecek olursak; Dini yasaların güçlendiği,
Dini kuralların uygulandığı ülkelerde, Mezhepler ve Tarikatlar,
kendi aralarında anlaĢamıyorlar ve zayıflıyorlar ve sonuçta,
Emperyalist devletlerin oyunlarına sahne olarak, onların
(uzaktan-yakından) yönetimlerine tabi oluyorlar.
Bugün bütün geliĢmiĢ ülkelerde de Mezhepler ve Tarikatlar
vardır. Ancak onlarda bu farklılıklar bir iç çatıĢmaya sebep
olmamaktadır. Çünkü onlar "Laik DüĢünceyi" benimsemiĢler, kabul
etmiĢlerdir. Eğitim seviyeleri bu düĢünceyi kavrayacak kadar
yüksektir. Ne yazıktır ki Türkiye'de ve dünyada Ġslamiyet'in temel
kurallarında bile farklı görüĢlere sahip olan mezhepler vardır. Bu
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mezhep ve tarikatlardan birisi devlet tarafından (Laik DüĢünceye
aykırı olarak) gözetilmekte ve öğretilmektedir. Bu da, bu koĢullar da,
her an bir "Sünni-Alevi" çatıĢmasını gündeme getirebilecek bir ortam
yaratmaktadır. Nitekim bu hassas ortam, 1970'lerde MHP tarafından
kullanılmıĢtır.
Bilindiği gibi yobazlık yeryüzünü kana boyamıĢ, doğanın ilk
yasası olan hoĢgörüyü tanımamıĢtır.
* Paskal'ı Din adına,
* Montaigne'i ahlak adına,
* Moliere'i hem Din hem ahlak adına aforoz eden yobazdır.
* Jean D'arc'ı ve Giardano Bruno'yu ateĢlerde yakan,
* Sainte Barthelemy'de bir gece yansı üç binden çok Protestanı
boğazlayan yobazdır.
* Nesimi'nin derisini yüzen,
* Hallacı Mansur'u,
* Pir Sultan Abdal'ı acımasızca öldüren,
* Kubilay'ın baĢım kesen yobazdır.
* 2.Temmuz.l993 günü Sivas'ı ateĢe vererek, 37 aydınımızı,
düĢünürümüzü, ozanımızı cayır, cayır yakan da yine yobazdır.
Yüzyıllarca Anadolu Türklerini birbirine düĢüren "Mezhep
Kavgaları"; Cumhuriyetin ilanıyla ve ancak laikliğin kabulü ile
unutulmuĢtur.
Bu kavgaları gündeme getirmek, kelimenin tam anlamıyla
"bölücülüktür, ve Türkiye'yi ülkesi ve milletiyle bölmeye yönelik bir
davranıĢtır.
"Oberling, Yunanistan'daki Türklerin, 1821'den soma nasıl koyu
bir Din düĢmanlığı ile, kadın ve çocuklar dahil imha edildiklerini,
Ġngiliz tarihçisi William St. Clair'in ayrıntılı eserine dayanarak tasvir
eder. Ġngiliz belgelerine dayanarak, 1919'da, Anadolu'nun bir tek
Ģehrinde, bir günde 9.716 Türk'ün nasıl Yunan istilacılar tarafından,
inanılmaz bir vahĢetle katledildiklerini hatırlatır.. (29.)
"...Din, mezhep ve tarikatların sebep olduğu kavgalar, güzel
yurdumuz, Anadolu'da Cumhuriyetimizin ilanından sonra da çokça
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yaĢanmıĢtır. Bu kavgaları, E. Albay Necati ÇANKAYA'nın "Türk
KurtuluĢ SavaĢı'nda Ġrticai Olaylar ve Ġç Ġsyanlar" adlı eserinden
inceleyelim:
"... 1. Birinci ve Ġkinci Bozkır, Konya ve/veya DelibaĢ Ġsyanları;
(Bozkır, Konya dolayları) 1919, amaç: Halife'yi ve Dini kurtarma
2. Anzavur Ġsyanları; (Biga-Gönen-Bursa-Adapazarı dolayları)
1919, amaç: Hilafeti Ve PadiĢahı Kurtarmak, "yanımda Kuran,
göğsümde iman, elimde ferman, padiĢahlarımızın emriyle geldim"Ahmet Anzavur.
3. Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek, Beypazarı, Nallıhan
Ġsyanlan; 1919, söylenen: "Din Elden Gidiyor", "Halife Ve Saltanata
Bağhyız."(Biraz da "ırksal)"
4. Bayburt'ta ġeyh EĢref Vak'asr; (Bayburt dolayları) 1919,
amaç: "Din Elden Gidiyor", "ġeriat Ġsteriz"
5. Ali Galip Olayı Ve Malatya Vak'ası; (Sivas) 1919, amaç:
Mustafa Kemal'i, Sivas'ta padiĢah adına, Halife adına tutuklamak
6. ġeyh Recep Vak'ası; (Sivas) 1919, Ġstenen: "ġanlı Halifemiz,
sevgili padiĢahımıza, her suretle itaatli ve bağlı olmamız, Dinimizin
icabı olduğundan." "PadiĢahla aramıza giren, Din ve Devlet hainidir.
Aramızdan çekilin, yoksa kan dökülecektir."
7. Kürt, Kürtçülük ve Ali Batı Ġsyanı; (1919) amaç: "Ġngiltere' ve
Fransa'nın müĢterek olarak hazırladıkları Kürdistan taslağı Ģöyle idi:
Sınırlan Ermenistan'ın güneyinden, Irak'ın Doğusundan geçecek
özerk bir Kürdistan kurulacaktı.",
8. Milli AĢiret'in isyanı;(Urfa) Haziran/Eylül/ 1920. Amaç:
Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölmek ve "Bağımsız bir
Kürdistan" kurmak.
9. Hilafet Ordusu ve Kuvayı Ġnzibatiye; 1920, amaç: "Kuvay-ı
Milliye adını taĢıyan "EĢkıyaları" tepelemek"
10. Yozgat, Yıldızeli, Zile, Boğazlayan Ġsyanları; (1920) istek ve
söylemler: "Subayların emrini tutarak, padiĢaha asi olmayınız.
YaĢasın padiĢahımız, kahrolsun Kongre".
11. Koçkiri Ġsyanı; (1920-1921) amaç ve istemler: "Sevr
Muahedesi gereğince, Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ ve Tunceli
bölgelerinde Bağımsız Bir Kürdistan devletinin kurulması"
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12. Çerkez Ethem Olayı; (1919-1921) Ethem Bey ve KardeĢleri,
Mustafa Kemal ve Büyük Millet Meclisi'ni önce kendi kontrolleri
altına almak istemiĢ, veya onu tanımamıĢ ve resmi komutanlıklarının
emrine girmek istememiĢlerdir.."
13. Cemil Çeto Olayı; (1920–1925) amaç: Garzan bölgesinde
Bağımsızlık Ġlan Etmek"(7)

Din, Mezhep Ve Tarikat Kavgalarını izlemeye, Basından devam
edelim:
"... Cezayir'de hükümet güçleri "AĢırı Dinci" Müslüman
militanlar arasında çatıĢmaların baĢladığı 1992 yılından bu yana
resmi rakamlara göre, 400 bin Cezayirlinin ülkeyi terk ettiği
bildirildi." (49) Gözcü, 1996,)
"... Cezayir'de ġeriatçıların Ramazan katliamı sürüyor.
ġeriatçıların, Ramazan boyunca boğazladığı insan sayısının 350'ye
ulaĢtığı belirtildi." (50) Gözcü, 1997)
ġu sözler Prof. Justin McCarty'ye ait:
"... Yunanlılar bozguna uğrayınca, kaçarken her yeri yaktılar,
herkesi öldürdüler. Amerikan elçisi ve Amerikan kaynaklan bu olayı
doğruluyorlar... Sadece Batı'da Rumlar tarafından bir milyonun
üzerinde Türk öldürüldü, 1,2 milyonu da sürgüne zorlandı." (30.)
"Ahmet Taner KıĢlalı, Cumhuriyet Gazetesi, 11.07.1997)
"Endonezya'da Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında çıkan
çatıĢmada 255 kiĢi öldürüldü, 127 kiĢi ağır, 78 kiĢi hafif yaralandı."
(70) (Gazeteler, 31 Aralık 1999)
"Almanya haber ajansı DPA'nın "Vatikan" adı altında servise
koyduğu yazı dizisinde:
...Haçlı Seferleri'nin "Tanrı Öyle istiyor" adı altında
gerçekleĢtirildiğini ve Ġslamiyet ile Hıristiyanlık arasında çok büyük
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bir mesafe yarattığı belirtilen dizide; Müslümanların ve Yahudilerin
örneği görülmemiĢ bir Ģekilde katledildikleri dile getiriliyor..
...1095 yılında Papa'nın emriyle büyük çoğunluğunu, sivillerin
oluĢturduğu bir Hıristiyan Ordusu Müslüman topraklarına saldırdı.
Papa'nın emrinden 4 yıl sonra ilk "Haçlı Ordusu", Ġsrail'e ulaĢtı ve
Ortaçağın en kanlı savaĢım yaparak, 70 Bin Ġnsanın Ölümüne Yol
Açtı." (51) Hürriyet, 02 Mart 2000)
"Tanrı'nın On Emri Hıristiyan tarikatının üyesine ait bir evde
daha toplu mezar bulundu. Ölü sayısının 800’ü geçmesi bekleniyor."
(52) Cumhuriyet, 31 Mart 2000)
"... Dünya genelinde kendilerini Ģeriatçı olarak tanımlayan
grupların Afganistan'da, Cezayir'de, Mısır'da, Lübnan'da, Ġran'da
Irak'ta yaptıkları katliam hala belleklerde. Kadın çocuk demeden "BaĢ
Kesen ġERĠATÇILAR" acımadan dünyanın en zalim katliamlarım
yapabilmektedirler. Afganistan'da Din adına yapılan cinayetler on
yıllardır süregelmektedir.
...Ülkemizde yaĢanan isyanlar ve kıyımlar dikkatlice
incelendiğinde "ġERĠAT ĠSTERĠZ" diye ayaklanan grupların adam
kesip baĢım sokakta gezdirmekten büyük zevk aldıklarını
izlemekteyiz.
PATRONA HALĠL ĠSYANI,
ġEYH SAĠT ĠSYANI,
MENEMEN'DE yaĢanan KUBĠLAY OLAYI;
Bu vahĢet hissinin en açık örnekleri arasındadır.
...Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç de bu uğurda
katledilmedi mi?
Din adına toplumun huzurunu bozmak nasıl açıklanabilir?
...Ankara Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararında da ifade
edildiği gibi;
1992 yılında, SĠVAS'TA bir otelde, 37 ĠNSAN cayır cayır
yanarken, dıĢarıda sevinen, bağıran, olayı büyük bir zevkle izleyen
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güruhun Müslüman daha doğrusu insan olduğunu düĢünebilir
misiniz?.
...Halil Ġbrahim Çelik adlı, Refah Parti'li bir milletvekili "Çok Kan
Akacak, Cezayir gibi olacak, fıstık gibi olacak" demedi mi?" (52)
***

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI
Hilafetin ve Halifenin bu ve buna benzer kötülük ve hainliğini
yaĢayarak gören Atatürk, çok yerinde bir kararla, hem Hilafeti hem de
onun doğal bir uzantısı olan "ġeyhülislam" lığı" kaldırmıĢ onun
yerine Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'm kurarak, "DĠNĠ OTORĠTENĠN
"SĠYASĠ" GÜCÜNE son vermiĢtir.
Atatürk, Ġslamiyet'te ve Cumhuriyet'te var olmayan Saltanat'ı ve
Hilafet'i kaldırmıĢ, bunun yanında ise, Diyanet ĠĢleri TeĢkilatı'nı
kurarak, Dini kontrolü altına almak istemiĢtir. Atamız bu konudaki
fikirlerini Ģöyle ifade etmektedir:
"... Cumhuriyet Hükümetimizin bir Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı vardır. Bu BaĢkanlığa bağlı Müftü, Hatip, Ġmam
gibi vazifeli birçok memurlar bulunmaktadır
Bu vazifeli zatların ilim ve faziletleri malumdur. Ancak,
burada vazifeli olmayan birçok insanlar da görüyorum ki, aynı
kıyafetleri giymeğe devam ediyorlar. Bu gibiler arasında
cahil, hatta ümmi olanlara tesadüf ettim.
Bilhassa bu gibi cahiller bazı yerlerde halkın temsilcileri
imiĢ gibi onların önüne düĢüyorlar. Halkla doğrudan doğruya
temasa adeta bir engel teĢkil etmek sevdasında
bulunuyorlar. Bu gibilere sormak istiyorum. Bu durum ve
yetkiyi kimden, nereden almıĢlardır?"
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"... Din ve Devlet iĢlerinin ayrılığı, Din ve devlet
kurumlarının da ayrılmıĢ olmasını gerektirir." Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı'nın durumu öteden beri tartıĢılmaktadır. Devlet,
tüm Dinlerin ve mezheplerin mensuplarına eĢit davranmak,
güç ve olanaklarını herhangi bir Dinsel inanç ya da
inançsızlığın eğitilmesinde ve öğretilmesinde, yayılmasında
kullanmaktan kesinlikle kaçınmak zorundadır. Bu nedenle
Dinsel eğitim ve öğretimi zorunlu kılamaz; ancak 1982
Anayasası ile bu kural bozulmuĢtur." (40)
"EĞĠTĠM'DE DĠN, LAĠKLĠK
ġimdi de Eğitim ve kültür konusunu, Ord. Prof. Dr. ReĢat
Kaynar'ın "Atatürk'ün Kültür ve Eğitim AnlayıĢı " adlı eserinden
inceleyelim:
"... Tanzimat Dönemi'ne kadar Osmanlı Düzeni, büyük ölçüde
Ġslam Etkisi altında bulunuyordu. Osmanlılarda Ġslam'ın dünya
görüĢü egemendi. Medreseler Ġslam Dininin kesin egemenliği altında
kalmıĢlardı. Bunlarda özgür düĢünceye yer yoktu. Bağnaz bir
görünümleri vardı. Bunlarda temel esas, Ġslam'ın inanç ve ibadetleri
üe ġeriat' esaslarım öğretmekti..
...Kültür ikileĢmesi, Osmanlı hukuk düzenine de yansıyordu. Bir
yanda Ġslam Hukuku dediğimiz, ġeriat kuralları ve kurumları
yürümektedir, bir yanda da Batı'dan taklit yoluyla aktarılan kurallar
ve kurumlar iĢlemektedir..
...Ġslamcılar, bilimle teknolojinin "maddi medeniyet" olduğunu
ve Müslüman toplumlara aktarılabileceğini, fakat "manevi
medeniyet"in, yani "Hukuk", Ahlak, "Ekonomi" ve "YaĢam
Biçimlerinin", reddedilmesi gerektiğini iddia ediyorlardı..
...Atatürk, "Geleneksel Kültürden ÇağdaĢ Kültüre", devrimci
atılımlarla geçilebileceği görüĢündeydi. Geleneksel kültür
unsurlarının yerini, yenilerinin alacağım kabul ediyordu. Örneğin,
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devletin geleneksel yönetim biçimi olan Saltanat ve Hilafet yerine
Cumhuriyet geçmiĢtir. Ġkili kültür ve ikili eğitim yerine de bir tek
eğitim yani Milli Eğitim egemen olmuĢtur.
...Atatürk, geleneksel Osmanlı kültürüne egemen olan ġeriat
düzeni yerine yeni unsurların geçebilmesi amacıyla Laiklik sistemini
aktarmıĢtır.
...Atatürk'ün eğitim anlayıĢı, Türk insanının gerek doğal çevreye,
gerekse toplum çevresine etki yapıp toplumun Alınyazısına egemen
olmasını ve bu hususta insan iradesinin üstün gelmesini
amaçlar.."(53)
***
BEġĠNCĠ BÖLÜM

"HALĠFELĠK MAKAMI;
KURAN'DA DA, HADĠS'TE DE YOKTUR!" (6)
"... Halife unvanının da ne zaman alındığı kesin olarak belli
değildir. Fakat Halifelik Ġslam aleminde bir gelenek olmuĢ, birçok
meselelerde anlaĢamayan Ġslam mezhepleri Halifeliği kabul
etmiĢlerdi.
... Sünniler" Halifeliğin KureyĢ kabilesinden ġiiler, Ali
soyundan olmasını kabul ederler. Haricilere göre bir zenci bile halife
olabilir..."( (2) Fahri Belen, "Atatürk Devrimi ve Din, Atatürk, Din ve
Laiklik")
"... Ġslam hukukçuları Halifeye DĠNĠ, SĠYASĠ, ĠDARĠ ve
HUKUKĠ yetkiler vermiĢlerdir ki, bu suretle, Halife mutlak bir
HÜKÜMDAR ve "ruhani" bir baĢkan olmuĢtur.
...
Ġslam
filozofları,
HALĠFELĠK
KURUMUNUN
LÜZUMSUZLUĞU üzerinde durmuĢlardır." (2)
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"...Tarihle, hadiselerle kanıtlanabilir ki; Peygamberimiz, hiçbir
KĠMSEYĠ kendinden sonra HALĠFE YAPMAMIġTIR..
...Muaviye'nin Ali'den entrikalarla aldığı Hilafet, Emevilerle
birlikte SALTANAT haline dönüĢtürülmüĢ ve babadan oğula
devretmiĢtir." (2)
3 MART 1924 GÜNÜ HALĠFELĠK KALDIRILDI
Atatürk, en çok "Dini, Halifeliği ve "Hilafef'i birbirine
karıĢtıranlara, kızıyor, bu gibileri aydınlatmak için hiç durmadan,
usanmadan konuĢuyor, insanları ikna etmeye çalıĢıyordu;
- Halifeliğin kaldırılması iyi mi olmuĢtur? Sorularına Ģöyle cevap
veriyordu:
"... Din lüzumlu bir Ģeydir. Dinsiz milletlerin devamına
imkân yoktur.
DÎN TANRI ile KUL arasında kutsal bir bağlılıktır.
…
Mutaassıp
(bağnaz-tutucu)
insanların
Din
komisyonculuğuna izin verilmemelidir. Din ile Hilafet
birbirinden ayrılmalıdır. Birincisi ne kadar lüzumlu ise,
ikincisi o kadar lüzumsuz bir hal almıĢtır.
Halifeliği kaldırdığımız günden, bugüne kadar kimsenin
buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyasının Halife olmaksızın
yürüyeceğine en güzel örnek değil midir." (42)
Bizim bildiğimiz "son halifelik makamı", 1924 yılında,
Türkiye'de, kaldırıldıktan sonra hiçbir Müslüman ülkesinde yeniden
canlandırılmak istenmemiĢ, hiçbir Ġslam ülkesi kendi devletinin
baĢma bir "Halife" getirmeyi düĢünmemiĢtir.
Durum böyle olunca insanın aklına Ģu soru gelmektedir; acaba,
Kuran'da, "halifeliğin" korunması ve sonsuza kadar sürdürülmesi,
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Türk Milleti'ne görev olarak verilmiĢtir de bundan Atatürk'ün ve
arkadaĢlarının haberi mi yoktur(!)
Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuĢtur. Türk halkı
yönetme gücünü kendi eline almıĢtır. Atatürk, mecliste yaptığı
konuĢmalarda bu konuya açıklık getirmiĢtir:
"... Meclis artık amacını unutup Halifeler sorunu ile mi
uğraĢacak? Ali ile Muaviye çağını mı yaĢayacağız? Kısacası bu sorun
geniĢ, ince ve önemlidir. Çözümü, bu günün iĢlerinden değildir."
"1922'lere kadar yaĢanan dönemde ana sorun Yatanın düĢman
iĢgalinden Kurtarılması idi. Bu ana sorunun içinde en az onun kadar
önemli bir baĢka amaç da vardı.
Bu da; Milli Egemenliğin Hâkim Kılınmasıydı. Bu amaçla
ideolojik mücadele, özellikle ĠKTĠDARIN KAYNAĞININ ĠLAHĠ
olduğu inanıĢının yıpratılmasına ve yıkılmasına yönelikti.
M. Kemal yine de rejimin adım koymak için Lozan BarıĢ
görüĢmelerinin sonuçlanmasını bekledi. Bu anlaĢma ile Türkiye'nin
bağımsızlığı tanınmıĢtı. Artık "YÖNETĠM BĠÇĠMĠNĠN" kesin olarak
BELĠRLENMESĠ zamanı gelmiĢti.
Halk temsilcilerinden oluĢan bir MECLĠS vardı. HÜKÜMET
vardı. MECLĠS BAġKANI vardı. Ama "DEVLET BAġKANI yani
CUMHURBAġKANI" YOKTU
Bu noktada, DEVLET BAġKANLIĞI MAKAMIYLA
HALĠFELĠK MAKAMI birbirinin içine sokulmak istenebilirdi.
Ülkenin yönetiminde "ulusal egemenliğin dayanağı Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin dıĢında herhangi bir makamın olması kabul
edilemeyecek bir durumdu. Bu da kurulması istenen
CUMHURĠYETE KESĠN bir ENGELDĠ. Bu ikiliği ortadan
kaldırmak için
"HALĠFELĠK" MAKAMININ KALDIRILMASI ġARTTI.
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"... PadiĢah Vahdettin, yetkilerinin gittikçe azaldığını, artık
Ġstanbul'da kalamayacağım fark etmiĢ ve Ġngiliz Komutan
Harington'a bir mektup yazmıĢtır; mektubunda Saltanattan
bahsetmemekte ancak,
"... MÜSLÜMANLARIN HALĠFESĠ OLARAK,
ĠLTĠCA Etmek ĠSTĠYORUM" demektedir.
... Ġngilizlerin bu Halifeyi kukla olarak kullanmasını ve Türk
Halkı'nı da Halifesiz kalmaktan yeni endiĢeler duymasını önlemek
için, hemen TBMM yeni bir Halife seçmiĢtir.
Hilafet makamı; aslında Anadolu'da özgürlük ve bağımsızlıkları
için kanlarım döken, gerektiğinde canlarım feda edenleri, kâfir olarak
ilan eden fetvasının yayımladığı gün, Türk Milleti'nin vicdanındaki
yerini ve kutsal olduğu düĢünülen, anlamım kaybetmiĢtir.
... 17.Kasım.l922'de son Osmanlı PadiĢahı Vahdettin, Ġstanbul
ĠĢgal Kuvvetleri Komutanı, Ġngiliz General Harrington'un yardımıyla
Malaya Zırhlısına binerek Malta'ya kaçtı, (sonra Mekke ve San
Remo'da öldü. 1861-1926)
Bu durumda Osmanlı Ġmparatorluğu l/17.Kasım.l922 de 16 gün,
hem 'PADĠġAHSIZ (SALTANATSIZ) hem de HALĠFESĠZ
YAġADI.
... Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecid
Efendiyi Halifeliğe seçti.
... Sonuçta sırasıyla 1922'DE SALTANAT, daha sonra da 3
MART 1924'TE HĠLAFET KALDIRILDI. Artık "Allah'ın hakkı"
[buyruğu CD] ve "Kulun hakkı" sınırlanmıĢ ve belirlenmiĢ oldu.
Bu ifade biraz sivri gibi oldu. Ancak, burada kastedilen; yüce
Allah'ın yarattığı kullarına, Dünyevi yaĢantılarında, hareket etme
alam bıraktığının ifadesidir.
Bununla birlikte "Din hiçbir zaman yıkılacak bir hedef olarak
gösterilmedi. M. Kemal, yeri geldikçe Ġslam Dinine, Allah’ın
birliğine ve Hz. Muhammet" in Allah'ın resulü olduğuna dair inancını
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ifade etti. Dayanılacak asıl maddi ve manevi gücün "millet" olduğunu
vurguladı. Panislamizm ve Panturanizm’i reddetti.
Her Ģeyin, "Kader"e ve Tevekküle değil, "çalıĢmaya bağlı
olduğunu anlattı. "Dinimizi; kendi Dilimizle daha iyi
öğrenebileceğimizi söyledi.
...ġimdi ise; "Kaderin ve tevekkülün esiri olan "Kul'un yerine,
teorik planda olsa bile, kendi kiĢiliğine ve geleceğine sahip olan
"Onurlu Ġnsan Geçti."(22)
"... 17.Kasım 1922'de Ġngilizlerin Malaya Zırhlısına binerek
Malta'ya kaçan Vahdettin'in, 18 Kasım 1922'de TBMM kararı ile
Halifelikten düĢürüldüğünü; böylece
Mustafa Kemal'in TEOKRATĠK DEVLET anlayıĢına karĢı
MĠLLET EGEMENLĠĞĠNĠ tescil ettirdiğini;
TBMM seçimiyle Halifeliğe getirilen Abdülmecit Efendi'nin
Halifeliğinin Cumhuriyet'in ilanından sonra Halifenin egemenliğe
ortak
olamayacağı
gerekçesiyle
3.
MART.
1924’te
KALDIRILDIĞINI ve
Bu suretle 1919'da baĢlayan milli egemenlik hareketinin 1924'te
tam gerçekleĢtiğini görürüz." (29)
Ġslam geleneğine göre, HALĠFE hem "DĠNĠN" hem de
"DEVLET"ĠN BAġKANIDIR. Hıristiyanlıkta ise, "papa" sadece
"Dinin en büyüğü ve onun yöneticisidir.
Hilafet kaldığı sürece, Saltanat da gelecektir, ġeriat da geri
gelebilecektir. Bu çok hassas bir konudur ve bu konuda en küçük bir
ödün bile verilmesi mümkün değildir.
Atatürk Hilafetin gerekli ve faydalı olduğunu ileri sürenlere karĢı
fikrini Ģöyle açıklamaktadır:
"... Halife ve bütün cihan kati olarak bilmelidir ki Halife
makamının ne Din, ne siyaset bakımından hiçbir mana ve hikmeti
yoktur."
Atatürk, Ġslam âleminde yüzyıllarca karmaĢaya, tartıĢmalara ve
kanlı çatıĢmalara neden olan Halifeliği kaldırmakla, hem devleti,
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Dinin etkisinden çıkararak, uygar bir güce kavuĢturmuĢ, hem de,
Ġslamiyet'e hizmet etmiĢtir.
"Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüsüdür. O halde herkesten daha çok refah-mutluluk
ve servete hak kazanmıĢ ve layık olan köylüdür."
"Son PadiĢah Vahdettin Efendi'nin, Rauf Orbay'a söylediği Ģu
sözler, halkoyuna dayanmayan yönetimin ve onun baĢının, kendi
halkım hangi gözle gördüğünün en açık kanıtı değil mi? "TEBAAM BĠR
SÜRÜDÜR. BEN O SÜRÜNÜN ÇOBANIYIM!" (74)
1 Kasım 1922, SALTANAT Kaldırıldı: PadiĢah Vahdettin'e
sadece Halifelik sıfatı bırakıldı. Yönetim gücüne son verildi. Sonuçta
HALĠFE KAÇMIġTIR,
Kimse Onu SÜRGÜN ETMEMĠġTĠR!
***
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ALTINCI BÖLÜM
• HĠLAFETĠ ÖVENLER,
• HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI ÜZERĠNE, HAKSIZ
ÇIKARLARI ELLERĠNDEN ALINANLARIN FERYAT VE
ĠFTĠRALARI

Ġslam Yüceltme Derneği'nin bildirisi:
"... YUNAN ORDUSU HALĠFENĠN ORDUSU sayılır. Hiç de
zararlı bir topluluk değildir. Asıl kafası koparılacak mahlûkat
Ankara'dadır."
"... Halifelik kurumu, Cumhuriyet'in ilanından sonra kısa bir süre
daha devam etti. Bu nedenle Dini duygu sömürücüleri halifeyi ve
halifeliği bir koz olarak kullanma hevesine kapıldılar.
Halife de tantanalı törenler düzenletiyor, devlet kasasından
yüksek ödenek istiyordu. Bu hava içinde eski rejim ve Saltanat
taraftarları yer yer olaylar çıkarmaya baĢladılar.
17. Kasım 1924 günü TERAKKĠPERVER CUMHURĠYET
FIRKASI kuruldu ve "Dinsel düĢünce ve inançlara saygı"
konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine, ne yazık ki, sokuldu.
Bundan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mensubu
olduklarını ifade etmek isteyenler; Dinsel Bağnazlığı coĢturarak,
milleti Cumhuriyet'in, ilericiliğin ve yenileĢmenin karĢısına dikmeye
baĢladılar.
Yeni parti, "Dinsel düĢünce ve inançlara saygı" Ģemsiyesi altında;
bu sloganını kullanarak;
"Biz HĠLAFETĠ tekrar ĠSTERĠZ",
"Biz yeni kanunlar istemeyiz";
"Bize MECELLE yeter."
"Medreseler, tekkeler, cahil softalar, Ģeyhler, müridler, biz sizi
himaye edeceğiz."
"Bizimle beraber olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi,
Hilafeti kaldırdı. Ġslamiyet'i yaratıyor." "Sizi gâvur yapacak",

123

TÜRKÇE ĠBADET, HĠLAFET, ÖRTÜNMEK

"Size Ģapka giydirecekler" diye gizli, açık propaganda yapmaya
baĢladılar.(33)
1924'te kurulan "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası"nın yarattığı
atmosfer içinde, ġeyh Sait Ayaklanması baĢladı (1925). Bu
ayaklanma Dinsel nitelik arkasında Ġngiliz kıĢkırtmasının izlerini de
taĢır. Terakkiperver Fırkasının arasına sızan Dincilerin,
ayaklananlarla iliĢkisi saptanınca bu parti 3 Haziran 1925'te
kapatıldı." (34)
"TÜRKĠYE'de "ĠSLAMCILIK DAMARI!
"...Türkiye'de Ġslamcı akımın çıkıĢ noktası, tartıĢmalara yol
açmıĢtır. Bunu 19. yüzyılın ikinci yansından baĢlatanlar olduğu gibi
daha geç bir dönemde oluĢtuğunu saptayanlar da vardır.
Osmanlıcılık cereyanının devamı niteliğinde olup Tanzimat
Devriyle baĢladı, diyenler de az değil. Ancak, sorun neyin Ġslamcılık
olup, neyin olmadığının belirlenmesinde yatıyor..
...Her durumda, Ġslamcılık akımının, "Ġttihat-ı Anasır" (etnik
topluluklardan oluĢan Milletler Birliği) ile "Ġttihat-ı Ġslam" (Ġslam
Birliği) gibi bir kavram tartıĢmasıyla baĢladığı söylenebilir.
Ġkinci MeĢrutiyet döneminde, sadrazamlık yapmıĢ olan Prens Sait
Halim PaĢa'nın mevcut rejime yönelik sert eleĢtirileri de Ġslamcılık
fikriyatı ve akımı için bir baĢlangıç oluĢturur. Hatta 1839'da Gülhane
Hattı Hümayunu yayınlandığında; "Artık Türk Unsuru
Azınlıklıktır. Müslüman müteessir olmuĢ, gayrimüslim
memnun OlmuĢtur." Diye yalanan Ġsmail Hakkı DaniĢment bile
Batıcılığa geleneksel Müslüman tepkinin bir uzantısıdır..
...1872'de Namık Kemal'in, ġeyhülislamlık kurumuna: "Abdullah
Cevdet, kadınlara hak verilmesini istemekle; "FuhuĢ Belgesi"
Dağıtıyor, "Ġslam'ı Rencide Ediyor", "Arap Harflerinin
Bırakılıp, Latin Harflerine Geçilmesi de Ġslam'a Vurulan Darbedir"
Ģeklinde Ģikayette bulunması da Ġslamcılık akımının baĢlama vuruĢu
sayılabilir..
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...31 Mart Vakası da Ġslamcılık akımının bir belirtisidir. Bu
dönemde, Batı'lı tarz sivil kurum ve kuruluĢlara tepki olarak;
"Ġttdhad-ı Muhammediye, Tarik-i Salah Cemiyeti, Cemiyeti
Müderrisin, Cemaati Ġslamiye, Ġzhar Cemiyeti, Cemiyeti Ġlmiye
Ġslamiye, Cemiyeti Sufiye, Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası" gibi Ġslamcı
(veya Ġslam motifli) dernek ve kuruluĢlar ortaya çıkmıĢtır..
...Türkiye'de Ġslamcılığı mayalayan önde gelen temsilciler Ģöyle
sıralanabilir: Ġsmail Fenni Ertuğrul, Babanzade Ahmet Naim, Ġsmail
Hakkı Ġzmirli, Mehmet Ah Avni, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdi Yazır
ve Bediüzzaman Said-i Nursi..
...Osmanlı Devleti, "HĠLAFET'LE ĠDARE OLUNAN BĠR
ĠSLAM DEVLETĠ" olduğundan;
...Osmanlı'daki Ġslamcılık; "sistemi hedef alan ve onu alaĢağı
etmeyi düĢünen" bir akım değil, tersine "Osman-ı Aliyi nasıl
düzeltirim de ihya ederim" düĢüncesinden hareket ediyordu..." (31)
"SeydiĢehir'den bir iççi yazıyor:
"...SeydiĢehir Halk Eğitim Salonu'nda MSP'liler [Milli Selamet
Partisi] Mayıs ayında bir toplantı yaptılar, tarihçi ve yazar olarak
tanıtılan bir kiĢi yakın tarihimizden uzun uzun söz etti. Bu
konuĢmadan birkaç örnek vereyim:
... "Sokullu Mehmet PaĢa Haindi, Ġkinci Mahmut GÂVUR
padiĢahtı, Mithat PaĢa haindi, Ġsmet PaĢa, Cepheden KaçmıĢ Bir
Korkak! [!?..Bütün hayatı cephelerde geçmiĢ bir komutan] oysa
Abdülhamit, ulu hakandır ve Vahdettin vatanperver!..." Elli senedir
yazılan Türk tarihi yalandır ve yeni bir tarih yazılacaktır.." (41)
"... Türkiye'de bir ġeriat Devleti kurmak amacıyla, "ANADOLU
FEDERE ĠSLAM DEVLETĠ" adıyla Köln'de eylemlerini sürdüren
"Kaplancılar" yayımlarında "Hilafet' Devleti" olarak depremzedelere;
"Allah'ın Ġslam'daki ġeriat'ın yaĢam Ģekli olan nizamına
dönsünler diye atmıĢtır" [!?] Eğer adına "Müslüman" denen 70
milyonluk Türk Milleti bu depremden bir ders alıp, kötülüklerin en
kötüsü olan Zalim Kemalist Rejimi Ve Bekçileri'ni Bırakıp,
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Allah'ın gerçek Dini olan "Ġslam ġeriat'ına" dönmezlerse, bundan çok
daha büyük bir deprem onları kuĢatacaklar.."
...Sözde Halife Metin Kaplan, insanları ġeriat için mücadeleye
çağırıyor;
... "Ey Anadolu inĢam kritik bir noktadasın. Bu deprem felaketini
mutlaka değerlendirmeli, kendini hesaba çekmelisin. Bu felaketten
alınacak çok ibretler ve dersler vardır. Cenab-ı Hak tarafından bu bir
Ġkazdır, bir uyarmadır, dünyadaki küçük bir cezadır. ĠĢte senin önünde
iki seçenek var: Ya HĠLAFET, ya PUT DÜZENĠ." (32)
"...1950'de iktidara gelenler, Cumhuriyeti ve Atatürk Devrimi'ni
tarih içinde bir "Parantez" olarak görüyorlardı. Onlara göre her ne
olmuĢsa olmuĢ, Tarihsel AkıĢ Ġçinde Atatürk, denen bir adam bir
parantez açmıĢ, yaĢamı Dinin etkisinden uzaklaĢtırmıĢ, geleneğe
göreneğe karĢı çıkmıĢ, Hilafet'i kaldırmıĢ; kısaca bir hatadır yapmıĢtı.
Ama artık o hatadan dönmenin zamanı gelmiĢtir. "Demokrat Parti
iktidarı' bu parantezi kapatacak, eskiden olduğu gibi hayat akıp
gidecektir..." (54)
"Menderes ise 1957 seçimleri yaklaĢtıkça daha da
MüslümanlaĢıyor, konuĢmalarında yüreği daha da bir Tanrı aĢkıyla
doluyordu. Adana'da topluluklara Ģöyle sesleniyordu:
...'Ġstanbul'u ikinci bir MEKKE, Eyüp Sultan Camii'ni de ikinci
bir KABE yapacağız.".(35)
"... BaĢbakanın benzeri konuĢmalarından ve tavırlarından cesaret
alan bir kısım cahil ve zavallı gruplar Saltanatı ve Hilafeti apaçık ister
hale gelmiĢlerdir. "9 Ekim 1958 günü, BaĢbakan Menderes Emirdağ
ilçesine gitmiĢ ve Nurcular kendisini HĠLAFET ve SALTANATI
temsil eden ĠKĠ TUĞRALI "YEġĠL BAYRAK" açarak
karĢılamıĢlardır." (34)
"... AP iktidarı, ülkede öylesine bir ortam yaratmıĢtı ki, doruğa
varan gericilik olayları birbiri ardınca patlak veriyordu. Öyle ki
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"Gericiler, Demirel Türkiye’sinde bir Ġslam devletinin
kurulabileceğine inanmaya baĢlamıĢlardı".
"... 1968 Nisan ayı baĢlarında Ankara'da dağıtılan iki broĢür,
yaratılan bu ortamı kanıtlar nitelikteydi. Özenle basılmıĢ broĢürlerde
biri, "Hizb-ÜI Tahrir Sunar: Ġslam Devleti Anayasa Tasarısı"
öteki ise "Müslümanların Ölüm Kalım Meselesi" baĢlıklarım
taĢıyordu. Her iki broĢürün metni de ARAP HARFLERĠYLE
yazılmıĢtı. Bu broĢürlere göre:
Ġslam Devleti Anayasa Tasarısı:
*Kadın ve erkek ahlaka zararlı, toplumu ifsat edici (bozucu), Ģer'i
hükümlerden birinin Ģümulüne (kapsamına) giren her türlü iĢi
yapmaktan men edilir. Mesela erkeklerin kendilerine olan meylinden
faydalanmak için tayyarelerde kadın HOSTES, berberlerde ve
lokantalarda güzel erkek çocuklar çalıĢtırmak gibi..
*Ġslam devleti, Ġslam akidesi (inancı) esasına göre
idare edilecektir. Buna aykırı hiçbir Ģey devletin bünyesinde,
teĢkilat veya muhasebesinde bulunmayacaktır.
Devleti bir devletin baĢkam idare edecektir. Onun her sözü
muayyen (belirli) Ģer'i (Müslüman yasasına uygun)
hükümleri benimsemesi Ģartıyla kanundur. Bütün tebaa
(uyruk) böyle bir kanuna gizli ve aĢikar itaate mecburdur..
*Devletin RESMĠ DĠLĠ ARAPÇA'DIR.
*Ġslam devletinde HÂKĠMĠYET milletin değil, ġERĠATINDIR.
... Müslümanların ölüm kalım meselesi" baĢlığım taĢıyan ikinci
broĢürde: Ġslam devletinin nasıl kurulacağı anlatılmaktaydı.
HĠLAFETĠN kurulmasının bir ölüm kalım sorunu olduğu ve
bunun da ancak "kılıçla" gerçekleĢebileceği ileri sürülüyordu.
"Müslümanların bu hedefe ölümü göze alarak yürümeleri lazımdır."
deniyordu.
Eğer Müslümanlar bu cesareti gösterirlerse bugünkü gibi Dar-ül
Küfür'de, yani Müslümanlığı yadsıyanların ülkesinde yaĢamayacaklar
ve Dar-ül Ġslam'a kavuĢacaklardı. ĠRTĠCA ülkede kol geziyordu.."
(36)
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".. .Halifeliğin kaldırılmasına bir kez daha yanıyor, kahroluyoruz.
1924 tarihinde bu mübarek müesseseyi Ġslam devletiyle beraber
yok
ettik.
Çabalamak
ve
"HĠLAFETĠ
YENĠDEN
DĠRĠLTMELĠYĠZ". Bir halifemiz olması gerekiyor. Bu uğurda
cihat etmek herkese düĢen bir borçtur..." (55)
Tarih 2 Eylül 2005;
"... 82 yıl önce "YaĢasın Cumhuriyet" sesleriyle inleyen Ġstanbul
Yer, Fatih Camii avlusu. Kalabalık, kadınlı çocuklu, ellerinde
dövizler;
"DEMOKRASĠ küfür nizamıdır, onu almak, tatbik etmek
haramdır"
"Ya Demokrasi ile ZUlet, ya HĠLAFET ile ĠZZET"
... Ağızlarda demokrasi ve Cumhuriyet aleyhine sloganlar...
Kalabalık yay Ģeklinde. Beyaz gömlek ve siyah pantolonlu korumalar
görev baĢmda. Hizb-ut Tahrir iĢbaĢında. "Hizb-ut Tahrir Türkiye
Vilayeti Resmi Sözcüsü" avluda kurulan kürsüde.
Cumhuriyet düĢmanı ses, Devletin güvenlik güçlerinin
izleyiciliğinde Fatih Camii avlusunda kin kusar:
"... 1924 yılının 3 Mart günü, o zaman baĢım Ġngiltere'nin çektiği
sömürgeci kâfir devletler, Arap Türk hainlerin de yardımlarıyla
hilafet devletini yıkmayı baĢardılar.
Ġstanbul'daki hilafetin kaldırıldığı, asrın mücrimi Mustafa Kemal
tarafından ilan edildi. Sonra halife kuĢatma altına alındı ve aynı günün
sabahında ülkeden kovuldu.
Ġngiltere'nin ona verilmesini emrettiği çok ucuz bedel iĢte bu idi.
Bu feci cürmüne karĢılık, laik T.C.'nin kıytırık baĢkanlığına
atanmasıydı..."
... Fatih'teki gösteri yetmedi. Hizb-ut Tahrir, tehditlerine devam
etti. Fatih Camii'nde eylem yapan Hizb-ut Tahrir örgütü ertesi gün
gazetelere kurye göndererek tehditlerim sürdürdü: "... Bir dahaki
geliĢimiz, HĠLAFET Bayrağım Ġstanbul'a dikmek için olacaktır"
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"...Türkiye'nin yeniden "Osmanlı Devleti" adım almaĢım, hatta
devletin baĢına bir Ģehzadenin getirilmesini önerenler de çıkarsa, hiç
ĢaĢmayalım! Menderes,
"Siz isterseniz HALĠFE'YĠ bile getirirsiniz" derken, bütün bu
geriye dönüĢ kapılarını açmamıĢ mıydı?." (Gazeteler)
"...Gericiler iĢin kolayını bulmuĢlar; kim ilerici ise, kim Kemalist
devrimleri savunuyorsa, kim çağdaĢ düĢünceleri benimsiyorsa,
Komünisttir. AĢırı solcudur diyerek lekelemek! Bir biçimine getirip,
Türkiye'yi Atatürk'ten büsbütün kopartmak, Atatürk'ün devrimci
Türkiye'sini Ģeriat yasalarının uygulandığı, belki de Halifeliğin,
padiĢahlığın yeniden kurulduğu bir ülke haline getirmek" (41)
"... Türkiye'de çok önemli bir "Müslüman Kaçağı"
yaĢamaktayız. Halife(!) Metin Kaplan Almanya'da ve üstelik hapiste.
ġeyhülislam"(!) Ali Yüksel, Almanya'da ġevki Yılmaz derseniz o da
firarda ve Avrupa'da, Fetullah Gülen Hazretleri ise Amerika'da..
...Ne yapsak da bu değerli Din Adamları'm (!) Türkiye'ye
getirsek!
Acaba slogan atmanın yaran olur mu? "Türkiye sizinle gurur
duyuyor(56)
"...Ticani inancına göre Heykel "Put'tur. Dinde heykelleri kırmak
gerek Türk kadınları Holivud artisleri gibi, "açık, saçık"
gezinmemelidir. Türk Devrimi ve eserleri Dinsizlikten baĢka bir Ģey
değildir. Osmanlı Halifeliğini inkar eden devrimin lideri (Atatürk)
"mel'undur) ve Dinsizdir. Devrim bizi "putperest" yapmıĢtır.
Hükümet Dinimizi tanımazsa isyan haktır.." (43)
"... 1957 seçimleri yaklaĢırken Demokrat Partililer, Dinsel
sömürünün doruğuna varmıĢlardır. Ufukta görüldüğüne göre genel
seçimler bu kez pek çetin geçmeye adaydır. Bu nedenle seçmenlerin
Dinsel duyguları alabildiğine okĢanmalı ve DP'nin sesi, Bilali
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HabeĢi'nin Kâbe'nin damında okuduğu ezan gibi, parlamento
aracılığıyla bağnaz kitlelere ulaĢtırılmalıydı..
...Bu amaçla Demokrat Partililer, Fevzi Boyar adında ÖdemiĢli
bir vaizin bağıĢlanmasına iliĢkin bir öneriyi TBMM'ne getirdiler. Bu
vaiz, 1954 genel seçimlerinde hemen önce camide vaaz verirken
"Demokrat Parti'nin yarın yapacağı mitinge katılmayacak
olanlar ve muhalif Partililerin üyeleri münafıktırlar (ikiyüzlü
Müslüman olmadığı halde Müslüman'mıĢ gibi görünenler),
kâfirdirler.(Tanrı’nın varlığını yadsıyan kiĢilerdir) demiĢ ve Dini
siyasete alet ettiği gerekçesiyle 10 ay hapse mahkûm olmuĢtu." (44)
"... Konuya iliĢkin rapor, 1 Haziran 1957'de, mecliste
görüĢülürken, muhalefet lideri î. Ġnönü söz aldı ve adalet bakanını çok
sert bir Ģekilde eleĢtirdi;
"Muhterem arkadaĢlar: Bizim yasalarımıza, Dini siyasete alet
etmeyi yasaklayan hüküm nereden ve niçin gelmiĢtir? Bunun kaynağı
Milli Mücadeleye gider. Milli Mücadele'de galip devletler, Türkiye
Devleti'nin yeryüzünden kalkmasına karar verdi ve bunun için
Halifeyi, PadiĢahı ve Ulemasını (Sarıklı Din bilginlerini) araç olarak
kullandılar.(Basından)
"... Menemen Olayı 1930 yılının Aralık ayında olmuĢtur.
NAKġĠBENDĠ tarikatı mensubu DERVĠġ MEHMET ve beĢ
arkadaĢı, Menemen yolunda KESE KÖY'e uğramıĢlar, Burada halka
"Ġstanbul'un sarıldığım, 770 bin kiĢi olduklarını" söylemiĢlerdir.
Menemen'e gidilince, camide sabah namazı kılındıktan sonra,
DerviĢ Mehmet Ankara hükümetini ıskat edip (düĢürüp)
Abdülhamit'in oğlu Selim'i Halife ilan edeceğini halka söylemiĢtir.
Camiden, üzerinde "innafetahnake" yazılı bayrak alınmıĢ,
hükümet konağı önüne gelinmiĢtir. Burada DerviĢ Mehmet kendisini
Mehdii Resül ilan etmiĢ, halka Ģapkalarım çıkartıp, kendisiyle beraber
zikre baĢlamalarını emretmiĢtir... " (Basından)
***

HALĠFELĠĞĠN KALDIRILMASI Üzerine,
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Haksız Çıkarları Ellerinden Almanların
FERYAT ve ĠFTĠRALARI'NA Devam Edelim:
"... Ey Yalancı Ve Azılı EĢkıyalar! (...) Yağmacılar.. Kendinize
ne hakla, ne yüzle, ne utanmazlıkla Kuvva-yı Milliye unvanını
veriyorsunuz? Milleti öldürerek, mahvederek milletin hakkım
savunacaksınız, öyle mi? Utanmaz hinler, artık yetiĢir, yakamızı
bırakın: Cenab-ı Hakk'ın gazap ve laneti sizin üzerinize olsun!...
... Ey Türk ve Müslüman kardaĢ! Seni aldatmak
isteyene, hamiyetten, milliyetten, dinden söz edene sor,
necisin? Çiftin, çubuğun, öküzün, tarlan var mı? Nerelisin?
Hangi köydensin?
Anlarsın ki bunlar, Ģeytan gibi kovulmuĢ ve seni de ülkeden
kovdurtmaya, öldürtmeye ve en sonunda malım, param soymaya
gelmiĢ, yersiz yurtsuz Türk olmayan yabancılardır.(„.) Bilmeyerek Ģu
toprağa ihanet etme, hilafet ve saltanata bağlanmaktan ayrılma" (57) "Devlet Güvenlik Mahkemesi eski Savcısı Nuh Mete Yüksel,
Fethullah Gülen hakkında, 12 bölümden oluĢan, 79 sayfalık bir
iddianame hazırladı:
...Günümüzde Nurcuların "Gazeteciler, ġuracılar, Fethullah
Gülenciler, Yazıcılar" olarak faaliyet gösterdiği ifade edilen
iddianamede "Nurculuk":
Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen "ġeriat Esaslarına ve
Ġslam Prensiplerine" göre idare edilmesini, Hilafet ve Saltanatın
geri getirilmesini, Devrimlerin geçici olduğunu, Kuran dıĢında bir
Anayasa'ya ihtiyaç bulunmadığını savunmaktadır" denildi."(72)
"...Ġsyan hareketi, (1 ġubat 1925-15 Nisan 1925), Elazığ'ın Ergil
Bucağı'nın Piran köyünde saklanan mahkûmları aramaya gelen bir
jandarma teğmeni komutasındaki birliklere ateĢ açmasıyla baĢladı.
ġeyh Sait'in emri üzerine telefon ve telgraf hatları kesildi. ġeyh
Sait, Emrindeki 5.000 kiĢilik kuvvetle Diyarbakır'a saldırdı. (7. Mart).
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Bir yandan da bölge halkına "HALĠFE sizi bekliyor,
HĠLAFETSĠZ MÜSLÜMAN OLAMAZ. Hiçbir halife memleketten
çıkarılmaz. ġĠARIMIZ "DĠN"dir.
ġimdiki hükümet Dinsizlik neĢretmektedir. ġeriat isteyiniz.
Kadınlar çıplaktır. Mekteplerde Dinsizlik ilerliyor." ġeklinde
bildiriler dağıtıldı.
... Bunun üzerine 2 Mart 1925'te Doğu illerinde seferberlik ilan
edildi. ġeyh Sait ve 47 arkadaĢı yakalanarak, Ġstiklal Mahkemeleri
tarafından ĠDAMA mahkum edildiler. 29. Haziran 1925'te karar infaz
edildi.." (37)
"... PadiĢah, Mustafa Kemal ve arkadaĢlarının Anadolu'da
baĢlattığı KurtuluĢ SavaĢı hazırlıklarına, "asiler'in hainlikleri" gözüyle
bakıyor ve onları cezalandırmak için, insanların dini duygularını
sömüren fetvalar yayınlıyordu. Bu fetvalara göre;
Halife Vahdettin'in etrafında toplanıp, asilere karĢı (Mustafa
Kemal ve arkadaĢlarına karĢı) savaĢmak vacip, asilere karĢı savaĢtan
dönmek ise günahtı. Halifenin Ordusu'na katılıp, asileri öldürenler
Gazi, asilerce öldürülenler ise ġehit sayılacaklardı..." (16)
"Milli Mücadelede ve Ġstiklal SavaĢı'nda, Müslüman Türk
milletini kurtarmaya çalıĢanlar, en büyük Dini makam sahibi sayılan
ġeyhülislamlar tarafından kâfir ve katli vacip ilan edildiler. Din, tam
anlamıyla, kötü politikaya ve vatan ihanetine alet edildi.
"... Atatürk bu gerçeği gördü ve hastalığın nereden
kaynaklandığını, Dinin yanlıĢ anlaĢıldığım, yanlıĢ anlatıldığım ve
yanlıĢlıkları getiren kurumun, "Medrese" olduğunu, tespit etti ve haklı
olarak Medreseleri kapattı. Buna karĢın, aydın Din Adamlarına her
zaman ilgi ve saygı gösterdi, Ġslamiyet'in Türk Milleti'ne doğru olarak
anlatılıp, öğretilmesini istedi..
...Toplumumuza düzen veren bu fetvalardan en ilginçlerinden biri
de, KurtuluĢ SavaĢımız sonrasında yurdumuzu iĢgalcilerden
kurtarmak için her türlü yoksunluğa göğüs geren, bu uğurda kanını ve

132

TÜRKÇE ĠBADET, HĠLAFET, ÖRTÜNMEK

canım feda ederek savaĢan yurtseverleri, Halifeye, devlete karĢı
ayaklanmıĢ Ģakiler gibi gösteren Fetvalardır. Bu fetvaların içerikleri
Ģöyledir:
1- Anadolu Hükümeti'nin Yöneticileri Müslüman halkı ezdikleri,
eĢkıyalık ettikleri, Halifeye itaatsizlikte bulundukları için bunların
öldürülmesi Dinin gereğidir.
2- Yurtta savaĢa gücü yetenlerin, halifenin çevresinde toplanıp,
eĢkıya (milli kuvvetler) ile savaĢmaları Dinin gereğidir.
3- Bu eĢkıya ile savaĢmaktan kaçınanlar, büyük günah
iĢlememektedirler. Bunlar dünyada ceza, ahirette "azab-ı elim"
göreceklerdir.
4- VuruĢmaya girip de bu eĢkıya tarafından yaralananlar, "Gazi"
ölenler "ġehit" olacaklardır.
5- EĢkıya ile savaĢ hakkındaki Sultanın buyruklarına uymayan
Müslümanlar
günah
iĢlemektedirler
ve
Dini
cezalarla
cezalandırılacaklardır.." (24)
"... Türkiye'nin kurtarıcısı ve kurucusu büyük önder Mustafa
Kemal ATATAÜRK 'Nutuk'ta anlatıyor:
"Meclis 1 Kasım 1922 günlü kararıyla, KiĢisel Egemenliğe
Dayanan Hükümet biçiminin 16 Mart l920'den baĢlamak üzere
ve sonsuz olarak, tarihe karıĢtırdığını bildirdikten sonra
birtakım ġükrü Hocalar:
"Müslüman kamuoyu kuĢkulara ve üzüntülere düĢmüĢtür."
diyerek çalıĢmaya koyuldular. "Halifelik demek, hükümet
demektir. Halifeliğin haklarını ve görevlerini ortadan
kaldırmak, hiç kimsenin, hiçbir Meclisin elinde değildir."(l?)
Savını ortaya atmıĢlardı.
Meclisin, ulusun kaldırdığı "kiĢisel egemenliği" halifelik
katında sürdürmek ve PadiĢah yerine halifeyi koymak
tutkusuna düĢmüĢlerdi..
...Gerçekten, gerici bir grup, Afyonkarahisar Milletvekili
Hoca ġükrü'nün imzasıyla, "ĠSLAM HALĠFELĠSĠ ve Büyük
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Millet Meclisi" adıyla bir kitapçık yayımladı. Bu kitapçığın
Ankara'da 15 Ocak 1923'te yayımlandığı ve bütün Meclis
üyelerine dağıtıldığı bana Ġzmit'te bildirildi..
...ġükrü Efendi Hoca ve arkadaĢları: "Halife Meclis'in,
Meclis "Halifenindir" gibi bir uydurma sözle Millet Meclisini,
Halifenin danıĢma kurulu ve Halifeyi, Meclis'in ve dolaysıyla
Devletin BaĢkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek
istemiĢlerdir...
"...ġu ayrımla ki, herhangi bir ülkenin ve ulusun devlet
baĢkanı yerine dünyanın dört bucağında yığınlar olarak
yaĢayan, çeĢitli soydan üç yüz milyonluk bir topluluğa sözü
geçecek bir devlet baĢkanından ve onun görevlerinden,
yetkilerinden söz etmiĢlerdi.
Bütün Müslümanlara egemen olacak bu ulu devlet
baĢkanının elinde kuvvet olarak. ÜÇ YÜZ MĠLYON Hz.
Muhammet ümmetinden yalnız ON, ON BEġ MĠLYON TÜRK
HALKINI kavrayıp vermiĢlerdi.
Halife adındaki devlet baĢkanı, bütün Müslümanların
iĢlerini yürütecek ve dünya iĢleri ile ilgili kurallardan,
çıkarlarına en elveriĢli olanlarını uygulayacak. O. Bütün
Müslümanların, haklarını savunacak onların bütün iĢlerine
etkin bir dayanç ve istemle el atacaktı..
...Halife adını taĢıyan hükümet baĢkanı, dünya yüzündeki
üç yüz milyon Müslüman'ın arasında adaleti sürdürecek,
dirlik düzenliği ve güveni bozacak olayları önleyecek,
Müslümanlara, baĢka Dinden olanların yapabilecekleri
saldırılara engel olacaktı. Müslüman topluluğunun esenliğini
sağlamaya yarayacak uygarlık ve bayındırlık koĢullarını
hazırlamakla yükümlü bulunacaktı..
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...Saygıdeğer efendiler, bu denli çok bilgisiz, dünya
durum ve gerçekleriyle bu denli ilgisiz olan ġükrü Hoca ve
benzerlerinin ulusumuzu aldatmak için" Müslümanlık
Kuralları" diye yayımladıkları uydurmaların, gerçekte
yeniden anlatılacak bir durumu yoktur..
...ġükrü Hocaların ne denli anlamsız, ve uygulanma
niteliğinden yoksun düĢünce ve kurumları savunduklarını
anlamamak için gerçekten ġükrü Hoca gibi "Allahlık" denilen
yaratıklardan olmak gerekir..
...Onların dediği gibi Halife ve Halifelik yetkisinin bütün
dünya Müslümanları üzerinde geçerli olması gerekince, bütün
varlığını ve güç kaynaklarını Halifenin buyruğuna bırakmakla
Türkiye halkının omuzlarına yüklenecek yükün ne kertede
ağır olacağını biraz olsun insafla düĢünmek gerekmez miydi?.
... Onların ileri sürdükleri gerçeklere ve kuramlara göre;
halife denilen hükümdar Çin, Hint, Afgan, Ġran, Irak, Suriye,
Filistin, Hicaz, Yemen, Asur, Mısır, Trablus, Tunus, Cezayir,
Fas, Sudan kısacası dünyanın her yerindeki Müslümanların ve
Müslüman memleketlerinin iĢlerini elinde tutacaktı.
... Bu kuruntunun hiçbir zaman gerçekleĢmemiĢ olduğunu
bilirsiniz. Müslüman topluluklarının birbirinden büsbütün
baĢka amaçlarla ayrıldıkları, Emevilerin Endülüs'te,
Alevilerin Mağrip'te (Mısır'ın kuzeyinde), Fatimilerin
Mısır'da, Abbasi'lerin Bağdat'ta BĠRER HALĠFELĠK yani
SALTANAT kurdukları; dahası Endülüs'te HER BĠN
KĠġĠLĠK BĠR TOPLULUĞUN "BĠR HALĠFE"si ile bir
"minberi" bulunduğu Hoca ġükrü imzasını taĢıyan kitapçıkta
da yazılıdır."[Aynı anda dört ayrı yerde 4 halife yaĢatılmıĢ (!) CD]
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...Saygıdeğer efendiler, ġükrü Hoca Efendinin ve
siyasetçi arkadaĢlarının, kendi siyasal amaçlarını açıktan
açığa söylemeyip, bunu, bütün Müslümanlık dünyasına
yaygınlaĢtırmak istemeleri, Dinsel bir sorunmuĢ gibi söz
konusu etmeleri, Halifelik oyuncağının ortadan kaldırılmasını
çabuklaĢtırmaktan baĢka bir sonuç vermemiĢtir..
...Halifelik konusunda halkın kuĢku ve kaygısını gidermek
için her yerde gereği kadar konuĢtum. Kesin olarak dedim ki:
"Ulusumuzun kurduğu yeni devletin alın yazısına, iĢlerine,
bağımsızlığına, unvanı ne olursa olsun, hiç kimseyi,
karıĢtırmayız! Ulusun kendisi, kurduğu devleti ve onun
bağımsızlığını koruyor ve sonsuza dek koruyacaktır..
...Ulusa anlattım ki, bütün Müslümanları içine alan bir
devlet kurmak göreviyle yükümlü imiĢ gibi düĢlenen bir
halifenin, görevini yapabilmesi için, Türkiye Devleti ve onun
bir avuç insanı Halifenin buyruğuna verilemez.
Ulus bunu kabul edemez.! Türkiye halkı bu denli büyük bir
sorumluluğu, bu denli akla yatmaz bir görevi üstüne alamaz..
...Ulusumuz, yüzyıllarca bu boĢ görüĢlere dayanılarak,
koĢturuldu. Ama ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan
bıraktı. Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu
çocuklarının sayısını biliyor musunuz? Dedim. Suriye'yi,
Irak'ı korumak için Mısır'da barınabilmek için, Afrika'da
tutunabilmek için kaç insan yok oldu, bunu biliyor musunuz?
Sonuç ne oldu görüyor musunuz? dedim..
...Halifeye, dünyaya meydan okutmak ve onu bütün
Müslümanların iĢlerini elinde tutmak düĢüncesinde olanlar,
bu görevi yalnız Anadolu halkından değil, onun sekiz on katı
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insandan meydana gelen büyük Müslüman topluluklarından
istemelidirler.
Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi
varlığından ve mutluluğundan baĢka düĢünecek bir Ģeyi yoktur;
baĢkalarına verilecek en küçük bir Ģeyi kalmamıĢtır! dedim..
...Halka sordum: Bir Müslüman devleti olan Ġran ya da
Afganistan, Halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı,
tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz. Çünkü (böyle bir Ģey)
devletin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ortadan kaldırır..
...Efendiler, ilk Anayasayı hazırlayanlara kendim
baĢkanlık ediyordum... "Ġkinci nokta baylar, yeni Anayasanın
ikinci maddesinin baĢındaki:
"Türkiye Devletinin Dini, Ġslam Dinidir." cümlesidir.
...Bu cümle daha Anayasaya geçmeden çok önce Ġzmit'te,
[1920 sonlarında. CD] Ġstanbul ve Ġzmit gazetecileriyle uzun
bir görüĢme ve konuĢma sırasında bir gazetecinin sorusuyla
karĢılaĢtım: "Yeni Hükümetin DĠN i olacak mı?"
...Açıkça söyleyeyim ki, bu soruyla karĢılaĢmayı hiç de
istemiyordum. Çünkü pek kısa olması gereken karĢılığın, o
günkü
koĢullara
göre
ağzımdan
çıkmasını
henüz
istemiyordum. Çünkü uyrukları arasında çeĢitli Dinlerden
topluluklar bulunan ve her Dinden olanlar için adaletli ve eĢit
iĢlemler yapmak ve mahkemelerinde adaletli, kendi uyruğuna ve
yabancılara EġĠT olarak uygulamakla yükümlü olan bir
hükümet. Din ve düĢünce özgürlüğüne saygı göstermek
zorundadır..
...Efendiler, gazetecinin sorusuna karĢı: "Hükümetin Dini
olmaz!" diyemedim; tersini söyledim: "Vardır efendim Ġslam
Dinidir." dedim. Ama hemen: "Ġslam Dininde düĢünce
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özgürlüğü vardır." Diye sözlerimi açıklamak ve yorumlamak
gereğini duydum..
...Demek istedim ki, hükümet, düĢünce ve inançlara saygı
göstermekle bağımlı ve yükümlüdür..
...Cumhuriyetin kuruluĢundan sonra da, yeni Anayasa
yapılırken, "Laik hükümet" teriminden Dinsizlik anlamı
çıkarmaya eğilimli olanlara ve bundan yararlanmak
isteyenlere fırsat vermemek amacıyla, yasanın ikinci
maddesini anlamsız kılan bir terimin konulmasına göz
yumulmuĢtur."
"... Bu Meclis Türkiye halkının meclisidir. Bu Meclis'in niteliği
ve yetkisi yalnız ve ancak Türkiye halkının ve Türk yurdunun
varlığı ve alın yazısı ile ilgilidir ve ancak ona etki yapabilir.
Baylar! Türk ulusu ve onun temsilcilerinden kurulmuĢ olan
Meclisimiz kendi varlığını. Halife sanını taĢıyan ya da taĢıyacak olan
bir kiĢinin eline veremez ve vermeyecektir" (38)
***

YEDĠNCĠ BÖLÜM
ATATÜRK,
MÜSLÜMANLIĞI HER ZAMAN YÜCELTMĠġ, FAKAT
ONUN SÖMÜRÜLMESĠNE ASLA ĠZĠN VERMEMĠġTĠR.
Bu bölümde, HĠLAFETĠ kaldırdı diye suçlanan, üzerinde özgürce
yaĢadığımız Vatanımızı kurtaran ve Laik Cumhuriyet'i kurup bizlere
hediye eden, büyük önder, MareĢal, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün
'DĠN' konusundaki düĢüncelerini incelemek istedim:
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Atatürk'ün, dinsiz mi, yoksa Bilinçli bir Dindar mı olduğunu,
onunla aynı çağda yaĢayanlar bilebilir,
O'nun ölümünden soma doğanlar olarak, onunla birlikte
yaĢayanların hatıralarından izleyelim:
Hilafetin kaldırılması ve laikliğin hayata geçirilmesi üzerine,
çıkarları kesilen belirli çevreler, Atatürk'ün "DĠNE KARġI" veya
"DĠNSĠZ" olduğu görüĢünü yaymaya baĢlamıĢlardır. Atatürk bu gibi
çevrelerin bu gibi iddialarının aksine, laik düĢünceye sahip, "Bilinçli
Dindar" bir kiĢidir.
Atatürk; karĢıtlarının halka yaymaya çalıĢtıkları gibi, Dinsiz biri
değildi. KÖKTENDĠNCĠ değildi, Dine karĢı da değildi. "BĠLĠNÇLĠ
BĠR DĠNDARDI".
O, halkın saf ve temiz duygularım sömürenlere, Dini, kendi
çıkarlarına alet etmek isteyenlere karĢı idi Atatürk, daha okul
sıralarında namazım kılmakta idi.
O konuĢmalarında Tanrı'nın varlığım ve yüceliğini her zaman
dile getirmektedir. Örneğin, 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde yaptığı bir konuĢmasına Ģu cümlelerle baĢlar: "Ey
arkadaĢlar, Tanrı birdir, ġanı büyüktür."
Atatürk'ün konuĢmalarının bazılarından yapılan alıntılar
göstermektedir ki, O, "tek Tanrı'ya" inanan bir kiĢidir.
O, KurtuluĢ SavaĢı'm yaparak, Türk Vatanını ve Ulusunu
kurtaran, onun uygar dünya ile bütünleĢmesini sağlayan insandır.
O, aynı zamanda Ġslam Dinini de, Din adına yapılan yanlıĢlardan,
temizleyerek, O'nu siyasete alet edilmekten kurtarmıĢ ve saygı değer
yerine oturtmuĢtur.
O'nun salt yüce dinimiz Müslümanlık üzerine söylediği
özdeyiĢleri de çoktur. Bunlardan bazıları aĢağıya çıkarılmıĢtır:
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"Din bir vicdan meselesidir. Biz Dine saygı gösteririz. Biz
sadece Din iĢlerini millet ve devlet iĢleriyle karıĢtırmamaya
çalıĢıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden
sakınıyoruz."
"Efendiler, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, Ģeyhler,
derviĢler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz.
En doğru ve gerçek yol (tarikat), uygarlık yoludur
(tarikatıdır)",
"Dini fikirlere ve inançlara saygılı olmak, öteden beri
tabii ve genel bir anlayıĢtır. Bunun aksini düĢünmek için bir
sebep yoktur."
18.ġubat.l923 tarihinde Ġzmir dönüĢü UĢak'ta karĢılanırken
yapılan duada 25.12.1930 tarihinde Edirne'de Selimiye Camisi ve
külliyesini gezerken, Atatürk'ün huĢu içinde Allah'a yakaran
resimlerini görürüz:
Bu görüntüler, Dinsiz ve Allah'a inanmayan bir insan görüntüsü
değildir.
"... Bizim Dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu
ölçüyle neyin Dine uygun, neyin Dine aykırı olduğunu kolayca
kestirebilirsiniz.
Hangi Ģey ki, AKLA, MANTICA, ulusun yüksek ÇIKARINA
uygundur, biliniz ki, o bizim Dinimize de uygun
düĢer." (16 Mart 1923 Adana)
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, "Atatürk ve Atatürkçülük
Dizisi" 11 sayılı eserinin, camilerimiz konusundaki aĢağıdaki tespiti
de Cumhuriyetin "Dinine ne kadar güçlü bir Ģekilde sahip olduğunu
göstermektedir:
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"... 90 yıllık Cumhuriyet döneminde, 600 yıllık Osmanlı
döneminden fazla "Cami" yapılmıĢtır. Osmanlı döneminde yapılan
cami sayısı, (Atatürk öncesi) 2300 civarında iken, Cumhuriyet
döneminde bu sayı 100 000'lere ulaĢmıĢtır."
Bunun neresi Dindar halkımıza zulümdür?." Bu gerçekleri
görmezlikten gelip,
Dini korumak adına Atatürk ve Cumhuriyet düĢmanlığı
yapmanın anlamı nedir?
1924 yılında Meclisin yeni döneminin açıhĢı dolaysıyla yaptığı
konuĢmasında, Atatürk:
"... Ġnanıp bağlanmakla mutlu olduğumuz Ġslam Dinini
yüzyıllardan beri alıĢılageldiği gibi bir SĠYASET ARACI
olmaktan kurtarıp, yüceltmenin pek gerekli olduğu gerçeğini
görüyoruz ve biliyoruz." diyerek
Dinin siyasete araç yapılmamasını, ancak bu Ģekilde hareket
edilerek Dinin yüceltilebileceğini veciz bir Ģekilde ifade etmiĢlerdir.
Atatürk'ün dinine bağlılığım ve hassasiyetini doğrulayan birkaç
olayı arz etmek isterim:
Rahmetli Yaveri Muzaffer Kılıç anlatıyor:
"... Atatürk mutekit (imanlı, inançlı) bir insandı. Büyük Taarruz
sabahı, 26 Ağustos'ta, Kocatepe'deler. Daha topçu ateĢi düĢman
mevzileri üstünde gürlemeye baĢlamamıĢ.
M. Kemal, çadırından çıkmıĢ, ellerini göğe kaldırmıĢ, tıpkı 1071
yılı 26 Ağustos'unda, Malazgirt'te Alparslan'ın duası gibi:
"Ya Rabbi! Sen Türk Ordusunu muzaffer et. Türklüğün,
MÜSLÜMANLIĞIN düĢman ayakları altında, esaret
zincirinde kalmasına müsaade etme!." diye dua etti" diyor ve
devam ediyor:
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"Gözlerinden birkaç Damla YaĢın Süzüldüğünü gördüm. Bu
duayı, ta içten gelen bir huĢu ile okuyan bir insanın "Dinsiz" olduğunu
söylemek Dinsizliğin ta kendisi değil midir?"
General Ġsmail Hakkı Tekçe, 1968 yılında yazmıĢ olduğu, "Benim
Atam Ġman ve Ġnsanlık Abidesiydi." Ġsimli kitabında Ģunları
belirtiyor:
"... Atatürk tam manasıyla Ġman ve Ġtikat Sahibi bir insandı.
KurtuluĢ SavaĢından ölümüne kadar yanında bulundum. Ne zaman
yemin etse,
* "Vallahülazim, Billahülazim" derdi.."
* "...Tanrı'ya sık sık Ģükrettiğini benim gibi duyan çoktur."
* "...Ġslamlığı hakiki manasıyla bilirdi."
* "Kur'an okunmasından haz duyardı."
Fakat okuyanın, mana ve derinliğini mutlaka bilmesini isterdi.
Onun için Ezam Türkçe yapmıĢ, Kur'an'ı tercüme ettirmek istemiĢti."
Kemal Anburnu, "Atatürk ve Çevresindekiler" isimli kitabında
yazıyor:"... Mithat Cemal Kuntay anlatıyor:
"... GüneĢ doğarken çok eĢsiz bir olay oldu: BayramlaĢma
Salonundaydık. Gazi'nin manevi kızlarından Nebile Hanım, Gazi'nin
iĢaretiyle, Sabah Ezanı Okunmaya BaĢladı.
Bir Aralık Baktım; Nebile Hanım'ın Ses Damlalarına, YaĢ
Damlaları karıĢıyordu; Gazi Mustafa Kemal AĞLIYORDU."
Atatürk, inandığı tek Tanrının hangi dine ait olduğunu, 16 Mart
l923'te Adana'da Türk Ocağı'nda Adana esnafına hitaben yaptığı Ģu
konuĢmaları ile açıklamıĢtır:
" Elhamdülillah hepimiz MÜSLÜMANIZ,
Hepimiz DĠNDARIZ."
Atatürk dinine saygılı bir insandır; Bu nedenledir ki, O,
Ġslamlıktan bahsederken hep; "Dinimiz", Hz. Muhammet'ten
bahsederken de hep "Peygamberimiz", "Peygamber efendimiz" veya
"Cenabı Peygamberimiz" deyimlerini kullanır.
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Örneğin; 7 ġubat 1923'te Balıkesir PaĢa Camii'nde verdiği
hutbesinin bir yerinde Ģöyle söylemektedir:
"Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, cenabı Hak
tarafından insanlara Dini hakikatleri tebliğe memur ve elçi
edilmiĢtir."
Atatürk'ün, dinin kötü olduğunu ifade eden ne bir tek sözü, ne de
bir tek eylemi vardır. Aksine, Dini öven konuĢmaları pek çoktur.
Durum böyle iken O'nu,
"Din ve devlet iĢlerini her zaman birbirinden ayrı tutalım,
insan hayatında her ikisinin de ayrı ayrı, yeri ve değeri
vardır."
ġeklindeki ifadelerinden dolayı karalamanın, Dinsiz gibi
göstermenin ne insanlıkla, ne de insafla bağdaĢır tarafı yoktur.
Atatürk "Uygarlığa" YetiĢme ve Onu Geçme direktifini verirken
hiçbir zaman "Dinimizi" kötülememiĢtir. Çünkü Dinimiz de çalıĢanı
kutsamaktadır. Atatürk'te Türk milletine çalıĢmayı, hem de çok
çalıĢmayı emretmektedir. Atatürk, Peygamber'i sevmekte ve
övmektedir. ġemsettin Günaltay'ı dinleyelim:
"... Atatürk, zamanın BaĢbakanı Ġsmet PaĢa ile masanın üzerine
serdikleri bir haritayı inceliyorlardı. Önce benimle ilgilendi,
peygamberimizden bahsetti. Sonra beni kolumdan tutarak masaya
yanaĢtırdı ve parmağı ile haritayı gösterdi. Bu kendi elleriyle
çizdikleri bir askeri harita idi ve Hz. Muhammet'in Bedir SavaĢı'm
adım adım gösteriyordu. Sonra Atatürk Ģöyle konuĢtu:
"... O'nun Hak Peygamber olduğundan Ģüphe edenler, Ģu
haritaya baksınlar ve Bedir Destanı'nı okusunlar. Hz.
Muhammet’in bir avuç imanlı Müslüman la mahĢer gibi
kalabalık ve alabildiğine zengin KureyĢ Ordusu'na karĢı Bedir
Meydan Muharebesinde kazandığı zafer, fani insanların kârı
değildir."
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Atatürk'ü Allahsız, Dinsiz olarak göstermek isteyen gerek yobaz
gerekse kendisini "aydın" zanneden entellere, Atatürk, her hareketi ve
her sözü ile kendisi cevap vermektedir. 30 Ekim 1922'de Büyük
Millet Meclisi'nde yaptığı konuĢmasında O'nun, Peygamberimizi
nasıl övdüğünü görürüz:
"... Hz. Muhammet', yüzü nurani, sözü ruhani, sözünde
sadık, yiğitlikte, cömertlikte ve iyilikseverlikte baĢkalarına
üstün olan Muhammet Mustafa, Efendimiz, sonsuz tehlikeler
içinde, sonsuz mihnetler karĢısında 20 sene çalıĢtı. Ve Ġslam
Dinini kurmaya ait Peygamberlik vazifesini baĢardıktan
sonra vefat etti"
Ali Rıza Ünal'ın 1926 yılında yazdığı "Atatürk Hakkındaki
Anılarım" isimli kitabından:
"... O, ( Hz. Muhammet) Allah’ın birinci ve en büyük
kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim,
senin adın silinir, fakat sonsuza kadar o, ölümsüzdür"
M. Kemal'in çeĢidi zaman ve yerlerde "Din, "Allah" ve
"Peygamber'le ilgili sözlerinden bir kaçım daha aĢağıda
sıralıyorum. Atatürk'ün, Dine bakıĢ açısı konusunda karan siz
verin:
"Allah'ın gönderdiği kitap tamamen o ihtiyaca mutabık
(uyan kuralları içeren) ahkâm ihtiva eden bir kitaptır" (1.
Aralık 1921)
"Ġnsanlar yalnız maddi değil, bilhassa bu maddi güçte var
olan manevi gücün kuvvetinin etkisindedirler. Milletler de
böyledir." (1 Mart 1922).
"...iĢte bu sırada idi ki, Anadolu'da mülki ve askeri
hususatla muvazzaf olmak üzere Ordu MüfettiĢliğine tayin
edildim. Bu teveccühü, DĠN ve millete hizmet etmek için en
büyük mazhariyeti ilahiye addeyledim." (24 Nisan 1924)
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Acaba bu konuĢmalar, bir Dinsizin, bir Din düĢmanının ağzından
çıkacak konuĢmalar mı, yoksa dinini de "Devletini" de sevdiği ve
saydığını belirten bir insanın konuĢmaları mı?
"Atatürk, hiç kimseye "Camiye Gitmeyin, Namaz Kılmayın, Oruç
Tutmayın" dememiĢtir.
0. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Hacı Bayram
Camisi'nde Cuma namazım cemaatle kılıp, dua ettikten sonra
açmıĢtır. Atatürk, bir üyesi olmakla gurur duyduğu "Ġslamlık" da Ģu
iki durumu birbirinden ayırır:
1. Kaynağındaki saf Ģekli ile (Kur'an'daki) Islandık.
2. Saf Ģeklini kaybetmiĢ Ġslamlık.
Atatürk, Ġslamlığın kaynağındaki bozulmamıĢ saf Ģekline
bağlıdır. Onun çeĢitli unsurların karıĢmasıyla, saflığım kaybetmiĢ,
"kurumlaĢmıĢ Ģekilleri"ne de karĢıdır.
ġimdi de, bu sırayı izleyerek, Ġslamlık hakkındaki görüĢlerini ele
alalım:
Atatürk, kaynağındaki saf Ģekli ile olan (Kur'an'daki ) Ġslamlığı,
bir Din bilimcisinin yapabileceği ölçüde, objektif esaslara
dayandırarak değerlendirir. Atatürk'e göre; "Ġslamlık, en
mükemmel bir Dindir." O'na göre: "Ġslamlık; Tanrı ile kul
arasında aracı kabul etmeyen bir Dindir" Ġslamlıkta herkes Tanrı
ile olan manevi temasım, hiçbir aracıya gerek olmadan kurabilir.
Ġslamlığın bu modern karakterini, Atatürk, 31. 0cak. l923'te Ġzmir'de
yaptığı bir konuĢmasında Ģöyle ifade eder:
"Bizde RUHBANLIK yoktur. Hepimiz eĢitiz ve Dinimizin
hükümlerini eĢit olarak öğrenmeye mecburuz."
Atatürk, Ġslamlığın, esasında, en mükemmel bir Din olduğunu
kabul etmekle birlikte, Hz. Muhammet'in ölümünden kısa bir süre
sonra, Müslümanların Ġslamlığı yorumlayıĢ ve değerlendiriĢlerinde
düĢtükleri hataları özenli bir incelemeden geçirir ve aĢağıdaki tespiti
yapar:
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"Müslümanlar, BATIL ĠTĠKATLARI, Tanrı'nın veya
Peygamber'in Buyrukları gibi kabul etmeye baĢlamıĢlardır"
YaĢar Nuri Öztürk de "Kur'an'daki Ġslam" isimli kitabında,
Atatürk gibi düĢünmektedir:
"... Kur'an'a göre "Din" Allah tarafından konan, korunan,
kozmik-ilahi ve evrensel bir realitedir. Bu realitede hüküm sahibi
tektir: yaratıcı kudret yani Allah... Din adına hüküm ve söz yetkisi
yalnız Allah'ındır... Dinin içeriğini, çerçevesini Kur'an çizer, Bunun
dıĢında hüküm kaynağı aramak aldanıĢ, kabullenmekse Ģirktir.." (59)
"... Kültürün ve uygarlığın geliĢmesini doğal bir süreç olarak
hazmedemeyen birçok cahil ve çıkarcı "Din Adamı"(!) her Ģeyin
Peygamber zamanındaki gibi olmasını istemekte, aksi durumları
kâfirlikle, Dinsizle suçlamaktadırlar.
Örneğin, 4. Murat zamanındaki Kadızadeler: "Peygamber
zamanındaki camilerde tek minare bulunduğu, için, Ġstanbul'daki
bütün
camilerdeki
"fazla
minareleri"
bile
yıktırmaya
kalkmıĢlardır."(60)
Yemeklerin Peygamber zamanında "Tahta KaĢıkla" yendiğini,
bugün "Çelik KaĢıkla" yemek yemenin doğru olmayacağım söyleyen
gericiler, yemeklerin, Peygamberden önce elle yendiğini, Peygamber
zamanında
"Çelik
KaĢığın"
henüz
üretilmediğini
düĢünememektedirler.
Atatürk'e göre Ġslamlık, ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra,
kendini benimseyen kavimlerin eski inanç ve gelenekleriyle karıĢmak
suretiyle, kaynağındaki saflığını kaybetmiĢtir.
Bu geliĢim birden bire değil, zaman içinde olmuĢtur. Atatürk, bu
tarihi gerçeği, 20 Mart 1923 tarihinde yaptığı Konya konuĢmasmda
Ģöyle açıklamaktadır:
"...Bu yüzden Cemiyeti Ġslamiye'ye dâhil bir takım
kavimler, ... Mazilerinin bozuk, yanlıĢ, eksik veya batıl
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alıĢkanlıkları ve inanıĢlarıyla Ġslamiyet'i teĢvik ettikleri ve
bu suretle gerçek Ġslamiyet'ten uzaklaĢtıkları için
kendilerini düĢmanlarının tutsağı yaptılar."
"... Atatürk, Türk tarihinde, Ġslamlıkla hiç ilgisi olmayan
safsatalardan ve batıl inanıĢlardan ikinci bir Dinin meydana gelmiĢ
olduğunu ifade eder.
29 Ekim 1923'te Fransız yazarı Maurice Pernot'ya verdiği bir
demeçte, bu zararlı geliĢimi Ģöyle tenkit eder:
"...Türk milleti daha Dindar olmalıdır. Yani bütün
sadeliğiyle Dindar olmalıdır, demek istiyorum. Dinime, bizzat
gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Mantığa
ters, ilerlemeye engel hiçbir Ģey içermiyor."
"...Görülüyor ki, Atatürk, gerçek Dine değil, Din gibi kabul edilen
batıl inanıĢlara karĢıdır."(61)
Atatürk'ün, Dinimizin gerekliliği ve fakat yıpratılmıĢlığı
konusunda çok güzel saptamaları vardır. Bu konuda yaptığı
analizlerden bir kısmım Asaf Ġlbay'ın hatıralarından okuyalım:
"... Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir Dinimiz
var malzemesi iyi;
Fakat bina, uzun yüzyıllardır ihmale uğramıĢ. Harçlar
döküldükçe yeni harç yapıp binayı sağlamlaĢtırmak gereği
duyulmamıĢ. Aksine olarak, birçok yabancı unsur - yorumlar,
hurafeler- binayı daha fazla hırpalamıĢ. Bugün bu binaya
dokunulamaz, tamir de edilemez.
Ancak zamanla çatlaklar derinleĢecek ve Sağlam
Temeller Üstünde Yeni Bir Bina Kurmak gereği doğacaktır..."
Bu soylu Ulus'un "Daha DĠNDAR olması gerektiğini"
söyleyen Atatürk, Dinimizin sade ve akla dayanan bir Din olduğunu
ifade etmiĢ,
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"Son ve üstün bir Din olan Ġslamiyet; akla, mantığa ve
gerçeğe dayanmaktadır." diyerek Dinimizi yüceltmiĢtir.
Ne yazık ki DĠN; vatanım kurtarmak için canlarım bile vermekten
kaçınmayan insanların bu güzel gayretlerini önlemek maksadıyla bile
kullanılmak istendi.
Bunlar için büyük Atatürk bakın ne diyor:
“… Softa yok mu, menfaatini nerede görürse Dini onun
hizmetine arz eder. Misal mi istersiniz? Milli Mücadele'de
Halifenin emrindeki yobazlar, bizi din düĢmanı ilan eden
fetva vermiĢlerdir." (62)
Atatürk Dini, kiĢisel veya siyasal çıkarları için kullanmak
isteyenlerin de olabileceğini tespit etmiĢ ve bu konuda çok uyarıcı
konuĢmalar yapmıĢtır:
"Bunca yüzyıllarda olduğu gibi, bugün dahi kavimlerin
cahilliğinden ve bağnazlığından yararlanarak, bin bir türlü
siyasi ve Ģahsi maksat ve çıkar sağlamak için Dini alet ve araç
olarak kullanmak giriĢiminde bulunan Din oyunu aktörlerine,
her yerde rastlanacaktır." (63)
Sözlerimi, Anayasa Mahkemesi eski BaĢkam Saym Yekta
Güngör Özden'in Atatürk'ü tanımlamasıyla bitirmek istiyorum:
"Atatürk; TÜRK'tü, TÜRKÇÜ değildi. MĠLLÎYETÇĠydi,
IRKÇI değildi. "MÜSLÜMAN'dı", HURAFECĠ değildi.
"DĠNDAR'dı" DĠNCĠ değildi."
ATATÜRK "DĠN"LE MÜCADELE ETMEDĠ!
ATATÜRK, DĠN DÜġMANI DEĞĠLDĠ
Atatürk'ün mücadele ettiği Ģey "Din de değildi, Hilafet de O,
sadece hem KurtuluĢ SavaĢı'nda ve hem de devrimlerin yapılmasında
kendisine engel olan ve olacak her Ģeyle mücadele etmek zorundaydı.
Onu bu davranıĢ ve tutumlarından dolayı suçlayanlar, "Dinsiz"
veya "Din düĢmanı" sayanlar ya cahildirler ya da haindirler..
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"... Atatürk, dini insandan ve insanlık âleminden ayrı tutmamıĢ
ve O'nu hiçbir zaman reddetmemiĢtir.
O, dinimizi çoğu zaman bütün dinlerden üstün tutmuĢ ancak onun
bize yanlıĢ anlatıldığım ve içeriğinin çıkarcılar tarafından
değiĢtirildiğini fark etmiĢtir.
Onun gerçek anlamıyla uygulanmasını uydurmalardan,
hurafelerden kurtarılmasını, temizlenmesini istemiĢtir. Bu konudaki
fikirleri Ģöyledir:
"... Dinsiz kimse olmaz. Tabiatıyla biz, içine girdiğimiz
Dinin en çok isabetli ve çok olgun olduğunu biliyoruz ve
imanımız da vardır. Fakat bu inanıĢı, nurlandırmak,
temizlendirmek, güzelleĢtirmek lâzımdır ki, hakikaten
kuvvetli olabilsin." (71)
"... Din gerekli bir kurumdur. Yalnız Ģurası var ki, Din
Allah ile kul arasındaki bağlılıktır" diyen Atatürk'ün, Dinimize
bağlılığını ve Dinin insanlar ve toplumlar üzerindeki iyi etkilerini çok
iyi bilen bir insan olduğunu kanıtlayan aĢağıdaki Ģu hatırasını
Dinleyelim:
"Biz,
bireysel
kahramanlık
sahneleriyle
meĢgul
olmuyoruz. Yalnız size, "BOMBA SIRTI" olayını anlatmadan
geçemeyeceğim. KarĢılıklı siperler arasında uzaklık 8 metre,
yani
ölüm
kesin,
Birinci
siperdekiler,
hiçbiri
kurtulmamacasına toptan düĢüyor; ikinciler, onların yerine
gidiyor. Fakat imrenilecek ölçüde bir ılımlılık ve razı oluĢla,
biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini
biliyor, hiç ufak bir zaaf bile göstermiyor; sarsılmak yok!
... Okuma bilenler, ellerinde Kuran'ı Kerim, cennete
girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, "kelimeyi Ģahadet"
çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh gücünü
gösteren, ĢaĢılacak derecede ve kutlanacak bir örnektir.
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Emin
olununuz
ki,
ÇANAKKALE
kazandıran, bu yüksek ruhtur." (64)

MUHAREBESĠNĠ

"... Ġslam toplumunun düĢtüğü zulüm ve yoksulluğun
elbette birçok nedenleri vardır. Ġslam âlemi, Dini hakikatler
çerçevesinde Allah'ın emrini yapsaydı, böyle bir sonla
karĢılaĢmazdı.
Allah'ın emri çok çalıĢmaktır. Ġtiraf ederim ki,
düĢmanlarımız çok çalıĢıyor. Bizde, onlardan çok çalıĢmak
zorundayız. ÇalıĢmak demek boĢuna yorulmak terlemek
değildir. Zamanın gereklerine göre, bilim ve fen ve uygarlığın
yarattığı
her
Ģeyden
sonuna
kadar
yararlanmak
zorunludur..." (65)
Sayın Fahrettin Altay'ın evindeki bir toplantıda DıĢiĢleri eski
Bakanı Tevfik RüĢtü Aras Ģöyle demiĢlerdi:
"Ben Atatürk'ün Müslümanlığından Ģüphe edenlerin,
insanlığından, Müslümanlığından, Türklüğünden Ģüphe ederim.
Onun, isnattan kemikleri sızlar,
* O Müslümanlığın istediği manada, bütün yönleriyle
Müslüman'dı.
* Evvela, yalan, hile bilmez,
* Kimseye kötülük etmez,
* Doğruyu arar, hak ve hakikate tapardı.
" Kuran'ın anlaĢılmasını, anlatılmasını" isterdi. "Anlamadan
ibadet olmaz" derdi. Müslümanlığı, en ince noktalarına kadar bilirdi.
Ne kadar tercüme ve tefsir varsa, okumuĢ, karĢılaĢtırmıĢ olarak
tenkidini yapardı. Onun Hilafet ve Ġslamlık hakkında, mecliste verdiği
"Nutuk'u" söyleyebilecek, yazabilecek kaç insan vardır?..."
O, Türk Milletinin, artık uygar dünya ile bütünleĢmesini istiyordu
ve bu konuda Ģöyle düĢünüyordu:
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".. .Uygar yaĢantı ancak bilim ve fen ile olur. Bilim ve fen
nerede ise oradan alacağız"
"...Hiçbir
mantıklı
kanıta
dayanmayan
birtakım
geleneklerin inançların korunmasında ısrar eden milletlerin
ilerlemesi, çok güç olur; belki de hiç olmaz." (3)
"...KuĢaktan kuĢağa, dıĢ yaĢamın genel koĢulları değiĢir. Yeni
koĢullara uymayan ve gelenekte direnen, tek kalmaya, zayıf düĢmeye
ve ölüme mahkûmdur."(19)
"... Atatürk'ün, bütün hayatı boyunca uğraĢtığı en önemli
sorunlardan birisi de "Batıl" (boĢ inanç), Hurafe ve Safsataların
bulandırdığı beyinleri, bu illetlerden kurtarma çabasıdır.
... YaĢanılan devrin gerisinde kalmıĢ cahil, sözde "Din
Adamlarının" meydana getirdiği tutuculuk barajım eskiden beri
Medreseler beslemekteydi.
Bu Medreseler ki; verdikleri eğitimi, "bilim" in aydınlattığı yolda
değil, "dinin ve onu denetimi altına alan "hurafe" ve "safsatanın"
mantık dıĢı ve pozitif bilime dayanmayan, karanlık, bilinmeyen ve
Tanrısal güçlerle bütünleĢmiĢ dogmalarına dayandırmaktaydılar.
... Cehaletin doğurduğu hastalıklar, bünyemizi kemiriyor, bizi
bugünkü hastalıklı hale getiriyor..
...Peygamber'in, ölüm döĢeğinde, ateĢini düĢürmek için, baĢına
ve göğsüne ıslak bez koyduğu biline, biline, Ġslam dünyasına
üfürükçülük getirilmiĢ, hastalar "Muskayla, Üfürükle tedaviye
çalıĢılmıĢ ve buna da Tıbb-ı Nebevi (Peygamber Tıbbı) adı
verilmiĢtir.." (20)
"... ĠnĢam iyi tanıyan, hangi dinden olursa olsun "Din Adamları',
gaipten haber aldıklarım söylerler. Allah'ı geri planda tutarlar,
vurguyu hep bazı seçilmiĢ insanlar üzerine yaparlar. Yahudilikte de
Hıristiyanlıkta da bugün Müslümanlıkta da aym noktalarda sapma
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var. Hep aynı sapıklık!. Çünkü birinin daha çok bildiğini kabul
ettirirseniz, o iĢte para var!..." (66)
"... Büyücülük", "Üfürükçülük" ve "Falcılık" Dini kitabımız
Kuran'da yoktur, bunlar tamamen "Küfürdür." Bunları yapanlar
kendilerini Tanrı'nın yerine koymakta ve büyük günaha
girmektedirler..
...Peygamberimiz bu konuda bakınız ne diyor;
"ġüphe yok ki manasız laflarla üfürükçülük etmek ve ettirmek,
nazar için çocukların orasına burasına bir Ģeyler takmak, kendilerini
sevsin diye kadınlar tarafından bir Ģeyler yapmak, yaptırılmak
Tanrıya Ģirk koĢmaktır (eĢ koĢmaktır). "Bu kiĢiler kendilerini
Allah’ın korumasından çıkarıp taktıkları o nesnenin himayesine terk
etmektedirler ve günaha girmektedirler.." (20)
"... Ġslamiyet'te her Ģeyin affı vardır sadece "Kul Hakkı Yeme"
ve "Allah'a ġirk KoĢmanın" affı yoktur..." (21)
Atatürk, milletimizi, affı olmayan bu günahlardan kurtarmak için
muskacılığı, üfürükçülüğü ve büyücülüğü kanunla yasaklamıĢtır.
Böylece, bunları hem yapanları, hem de yaptıranları günah iĢlemekten
kurtarmıĢtır.
Ne yazıktır ki kendini akıllı herkesi aptal yerine koyan bir kısım
çok bilmiĢ, "Dünyaseverler" kendilerini bu günahlardan korumak
maksadıyla bu gibi iĢleri kanunla yasaklayan Atatürk'e de kafir
demektedirler, Dinsiz demektedirler.
ġimdi de Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü; ġair, hatip, Filozof, kültür
hazinesi, derin Atatürkçü Yekta Güngör Özden'in, "Ġnsan Hakları,
Laiklik, Demokrasi Yolunda" adlı kitabından, vecize değerindeki
görüĢlerini sunmak istiyorum:
"... Kimileri O'nun, Din düĢmanlığı, kâfirlik, kimileri
diktatörlükle suçlayıp, karalamakta, kimileri de yanlıĢlar ve hatalar
yaptığım, hayalci olduğunu ileri sürmekte, sanki öyle nitelendiren ve
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sanan varmıĢ gibi, "Süpermen Olmadığı" savıyla kiĢiliği tartıĢmaya
açılmaktadır.
Atatürk, Din düĢmanı değildi, hukuka, adalete saygılı idi.
Diktatörlüğe ve tek adamlığa özenmedi.
PadiĢahlık ve Halifelik önerilerini reddetti.
VATAN olmayınca DĠN neye yarar? Demokrasi yerine ġeriat'ı,
vatan yerine tutsaklığı, insanlık yerine ikiliği [ümmetliği] aydınlık
yerine karanlığı seçenler Atatürk'e ve Atatürkçülere katlanamazlar..
...Atatürk'ün övgüye gereksinimi yoktur."
...Atatürk, Cumhuriyet'i içtenlikle istemeseydi, onun bir halk
yönetimi olduğunu bilmeseydi, "Allah'ın Gölgesi" olarak, kendisini
tanıtan PadiĢahların, "Allah'ın elçisi" diye kendisini tanıtan,
HALĠFELERĠN, Allah adına ferman buyuran PadiĢah'a yol gösteren
ġeyhülislamların buyruğunda yaĢasaydık bundan iyi mi olurdu? (39)
AraĢtırmacı-yazar Lütfi Kaleli, 12 Temmuz 1999 tarihli
Cumhuriyet Gazetesi'nde irtica ile ilgili çok anlamla bir yazı yazmıĢ,
kısaltarak sunuyorum:
"Ulusal KurtuluĢ SavaĢ’ın zaferle sonuçlandıran Ulusal Önder
Mustafa Kemal, padiĢahlığı ve halifeliği yıkarak, Osmanlı
Dönemi'nde "PadiĢahım Çok YaĢa" anlayıĢındaki "Kul" olan
"Birey"i, "Tebaa" olan "Toplum"u, Cumhuriyetle baĢlattığı
aydınlanma döneminde "Özgür Birey" ve "Özgür Toplum" olmaya
yöneltti.
Devrim ve Ġlkelerini hayata geçirirken engel tanımadı. Özellikle
Ġrticaya Asla Ġzin Vermedi; baĢkaldıranları Menemen Olayı'nda
olduğu gibi anında tepeledi‖ (23.12.1930) (32)
"...Anadolu büyük bir savaĢtan çıkmıĢ, yorgun, aç, susuz,
Türk ulusu, savaĢın sonucunun ne olacağım zaten endiĢeyle
düĢünürken, tüm çabasını yurtseverliğinde toplamıĢken,
Yunan uçakları her gün avuç avuç ġeyhülislam Dürri
Efendi'nin fetvasını bizim saflarımıza atardı.
Ne
derlerdi
bunlar?
"ANADOLU'DA
ÜLKEYĠ
KURTARACAĞIZ DĠYE SAVAġANLAR MÜNAFIKTIRLAR.
BU ADAMLAR KÂFĠRDĠRLER." Derlerdi. 'Tıpkı Fevzi
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Boyar'ın dediği gibi. Tıpkı Fevzi Boyar'ı savunanların dediği
gibi.."
Bu fetvalar için Atatürk, Ģöyle söylüyordu:
"Onlar bu fetvaları, yunan uçaklarıyla ordumuzun içine
atıyorlardı. .4 halifeden sonra "Din Daima Siyasetin Aracı,
Çıkarın Aracı, Zorbalığın Aracı" yapıldı. Bu hal, Osmanlı
tarihinde böyleydi. Abbasiler, Emeviler zamanında böyleydi"
(48)
***
DĠN DUYGUSUNUN SÖMÜRÜLMESĠ,
MÜSLÜMAN ÜLKELERDE DĠN,
ÇOĞU ZAMAN SĠYASETE ALET EDĠLMĠġTĠR:
"... Dinin siyasete ve çıkara alet edilmesi, insanlık tarihinde
yaygın olarak görülen bir olgudur. Bunun örnekleri günümüzde de
görülmektedir: Din, nerede siyasete ve çıkara alet edilmiĢ ise, orada
toplumsal ve milli birliği sarsıcı bir sonuç vermiĢtir.
... Atatürk, Ġslam tarihinde de sık sık görülen bu olguyu, Din
tarihi konusundaki zengin bilgisine dayanarak, incelemiĢtir. 1. Kasım.
1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Saltanatın yıkılıĢına dair
verilen karar nedeniyle yaptığı konuĢmasında, bu konuyu Ģöyle
açıklamıĢtır:
"... Allah'ın Elçisinin ölümünden 25 sene kadar ortalama
bir zaman sonra Ġslam Alemi içinde, Ġslam'ın en büyük
kiĢilerinden ikisi, [ALĠ ve MAVĠYE, SIFFEYN SavaĢında, 657'de,
CD] Hilafet iddiası ile arkalarından sürükledikleri aynı Din ve
aynı ırktaki insanları kanlar içinde bırakmakta bir sakınca
görmediler.
Sonuçta, hilesinde baĢarılı olanı, saf ve nezih olanını
mağlup ve çocuklarını ve akrabalarını mahvetti, periĢan etti.
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Ve bu suretle Hilafet unvanı emareti Ġslamiye'yi, yine
Hilafet unvanı altındaki Saltanatı Ġslamiye'ye dönüĢtürdü."
Ġslam tarihinde yaĢanan bu olayın, Müslümanlar arasında
günümüze kadar devam eden bölücü sonucunu, Atatürk, 20. Mart.
1923 tarihinde, Konya'da yaptığı konuĢmasında Ģöyle değerlendirir:
"... ĠĢte o zaman. Ġslamlar arasına münaferet girdi ve o
zaman hak olan Kuran, haksızlığı kabule vasıta yapıldı."
Aynı konuĢmanın bir baĢka yerinde, Ġslam dünyasmda Dinin
siyaset ve çıkara alet edilmesinin daha sonraki seyrim Ģöyle açıklar:
"... Dört Halifeden sonra Din daima siyaset vasıtası, çıkar
vasıtası, istibdat vasıtası yapıldı."
"...Artık bu milletin ne öyle hükümdarlar, ne öyle bilginler
görmeye tahammülü ve imkânı yoktur. Artık kimse, öyle hoca
kıyafetli sahte bilginlerin yalanına önem verecek değildir."
Dinin siyasete alet edilmesinin tipik örnekleri, Ġstiklal SavaĢımız
sırasında da görülmüĢtür. Atatürk, bu feci olayı, 13.Ağustos.l923'te,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci dönemini açıĢ konuĢmasında
Ģöyle anlatır:
"... Bir taraftan Dini siyasete alet, ittihaz ederek
Anadolu mücahitlerini idama mahkûm ettiler. Ahaliyi mahut
fetvalarla mukateleye teĢvik eylediler bir taraftan da bazı
pespayelerin ceplerini doldurarak "Kuvayi Ġnzibatiye" veya
"Hilafet Ordusu" namıyla üzerimize saldırdılar. Saf ve
masum halkı birçok tesniat ile iğfal ederek dâhilde yer yer
isyan ateĢleri yaktırdılar."
Anadolu'da çok sayıda isyanlar, Ģahsi çıkar temini için Dini
siyasete alet ederek çıkarılmıĢtır. AraĢtırmacı yazar, Prof. Dr. Ergün
Aybars, isyanların çıkıĢ sebeplerini, "Yakın Tarihimizde Anadolu
Ayaklanmaları" isimli yapıtında, incelemiĢ ve hemen hemen
tamamında sebep olarak, "DĠN'ĠN" kullanıldığım tespit etmiĢtir:
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"... Özellikle 19'ncu yy'a kadar olan ayaklanmaların, sosyoekonomik bakımdan, birbirlerine çok benzediklerini ve hemen
hepsinde "DĠNĠ" faktörün etkili bir biçimde istismar edildiği
gözlenmektedir.
... Anadolu'da Türk tarihinin en büyük isyan hareketi Baba Ġshak
(Babai) Ġsyanı olmuĢtur. Baba Ġshak 1240 yılında Anadolu Selçuklu
Devleti'ne isyan ederken, Peygamberliğini ilan etmiĢtir.
... Patrona Halil ve Kabakçı Mustafa isyanları, Batı'ya yöneliĢi,
Müslümanlığa ihanet olarak kabul ederek çıkarılmıĢtır." (23)
Prof. Dr. Sina AkĢin, "31 Mart Olayı" adlı yapıtında, bu olayın
çıkıĢ sebebini çok ayrıntılı incelemiĢ ve sebebi konusunda söz birliği
edilemeyen bu konuda tarihe ıĢık tutacak sonuçlar ortaya koymuĢtur:
"... Ayaklanmanın nitelikleri bölümünde: "softaları, (daha genel
olarak Ġlmiyeyi) ve ordudaki askeri kıĢkırtmak için; DerviĢ Vahdeti
aracılığıyla, Dinci bir propagandaya baĢvurulmuĢtu.
... Hatta ayaklanmaya katılan en saf askerlerin bile, "Dini" büyük
ölçüde alet olarak kullandıkları, istismar ettikleri söylenebilir.
... Ağızlarındaki ġeriat sloganını, onları kıĢkırtan, sarıklılar
vermiĢlerdi. "31 Mart olayı daha teokratik daha Ģeriata bağlı (sözde
değil, özde) bir düzen getirmek amacım güdüyordu." Öyleyse 31 Mart
Ayaklanmasının ancak gerici olarak gerçek ġeriatçılığa ve koyu bir
Din devletine dönüĢ anlamında bir "gericilik" olduğu söylenebilir."
(24)
Atatürk, Dine değil, Dinin siyasete, çıkara alet edilmesine ve
gerçek Din Adamlarına değil, Dini bu gibi iĢlere alet edenlere karĢıdır.
Bunların birbirine karıĢtırılmamasını, 20 Mart l923'te Konya'da
yaptığı konuĢmasında, Ģöyle belirtir:
"... Efendiler bir fikri daha tashih etmek isterim.
Milletimizin içinde gerçek ulema, ulemamız içinde
milletimizin bihakkın iftihar edebileceği âlimlerimiz vardır.
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Fakat bunlara mukabil ilmi görünümde gerçeği ilimden
uzak, lüzumu kadar taallüm edememiĢ (okuyup öğrenmemiĢ),
ilim yolunda layığı kadar ilerleyememiĢ hoca kıyafetli cahiller
de vardır. Bunların ikisini birbirine karıĢtırmamalıyız.
Kutsal ve ilahi olan inanç ve vicdanımızı, karıĢık ve dönek
olan her türlü çıkar ve ihtirasların göründüğü sahne olan
"SĠYASETTEN ve siyasetin bütün organlarından bir an önce
ve kesinlikle KURTARMAK, ulusu, dünya ahiret mutluluğunun
emrettiği bir zorunluluktur."
"... O'nun en büyük arzusu, Din Adamlarımızın yalnız, kulaktan
dolma yani "nakli" bilgilerle değil, "akli", pozitif ve bilimsel bilgilerle
insanlarımıza Dini hizmet vermelerini temindi.
... M. Kemal'i Dine karĢı göstermek isteyenler bilmelilerdir ki;
O,
* "Sarkılı"nın yanında gözükürken "Dinci"nin yanında değildir.
* Masum "Dindar"ın yanındayken de kafası batıl inanıĢlarla
dolmuĢ, "Sarkılı"nın yanında değildir.
* O, Türk milletinin "masum Din anlayıĢına ve Türk köylüsünün
tertemiz inanıĢına her zaman saygılı olmuĢtur.
Dinin yüce bir kurum olduğunu gözden ırak tutmamıĢ, ancak Din
duygusunun sömürülmesine asla izin vermemiĢ ve onu bir sömürü
aracı olarak kullanmak isteyenleri asla affetmemiĢtir.
... Toplumu monarĢik bir rejimle yönetenlerin amaçlan tektir;
çıkarlarını, varlıklarım sürdürmek. Halkın refahı, yaĢam tarzının
yükseltilmesi devletin baĢında bulunanları hiç ilgilendirmez. Onlar,
Batı'nın, Doğu'nun ve Dünya'nın bütün nimetlerinden yararlanıp
zevki sefa sürerken, bir tek bile Osmanlı padiĢahının "Hac"ca
gitmemiĢ olduğunu masum, Dindar halk bilmez bile."
Merhum Uğur Mumcu "Tarikat, Siyaset, Ticaret" isimli yapılında
"Din sömürüsünü" ġiirsel bir ifadeyle, Ģöyle tanımlamıĢtır: " Sahte
Müslümanlar, Din Tacirleri, Ġnanç Sömürücüleri. Bir elleri Siyasette,
Öbür elleri Ticarette, Ayaklan da Tarikatlarda dolaĢanlar, Dini
siyasetin, Siyaseti de Dinin emrine verenler, Aslında siyasete de Dine
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de Kötülük yaptıklarının farkındadırlar. Ama her Ģeyin baĢı sonu
kendi çıkarlan olduğu için, siyaset ve Din gibi bu toplumsal ve kutsal
değerlerin yıpranmasına hiç aldırmazlar..
...Siyaset Ticarete, Ticaret Siyasete,
Din de Her ikisine Araç edildi mi, ?
Artık bu Sömürünün sonu gelmez." (25) Mumcu, Uğur, "Tarikat,
Siyaset, Ticaret",)
"... ġeriat, devletin eline geçti mi, egemen sınıfların "yaĢamıyönetme" yasası haline gelir. Devlet bu yüzden ġeriattan ayrılmaz ve
ġeriatta, kendi yorumlayıcılarının, kendi uygulayıcılarının varlıklarını
güvence altına aldığı için devletten ayrılmaz. (26)
(E) (Rahmetli) Tümg. Hüseyin Cevizoğlu, "Neden Laiklik?"
isimli yapıtında, Dinin sömürü aracı olarak nasıl kullanıldığını
anlatmaktadır:
"... Medreseyi Dindar olduklarından mı istemektedirler? Hayır!
Yeni toplumda bir görevleri, bir iĢlevleri kalmadığından...
Türk Ulusunun ümmetlikten çıkmamasını Dindar olduklarından
mı istemektedirler? Hayır!
Ümmetlikten çıkıp ulus haline gelmiĢ bir halkın kendi gücünü,
kendi önemini anlayacağından, bunun farkına vardığında, kendine
hükmeden, egemenliğini elinden almıĢ olan bu Ortaçağ artıklarını
temizleyeceğinden korkmaktadırlar.
... Ġnanç sömürücülerinin, ortaçağ düzeninin sürdürülmesinde
çıkarı olanların ve insanın inanç özgürlüğüyle düzenleri bozulanların
Cumhuriyet'e ve onun omurgası laikliğe düĢmanlıkları, Dindar
olmalarından, Tanrı'yı çok sevmelerinden değil,
Laikliği kabul ettikleri takdirde Tanrı adına, Tanrı yardımıyla,
kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları yönetme gücünü
kaybetme korkusundandır.
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... Ayetler ve hadisler, devlet, hükümet ve siyaset yetkililerinin
dünyevi amaçlarına ulaĢmak için kullandıkları araçlar haline
getirilmiĢlerdir.
... Ġktidar ve Saltanatı ellerine geçirenler, Dinden, sadece ve
daima toplum üzerinde otoritelerini kurmak ve halkın itaatini
sağlamak amacıyla yaralanmıĢlardır. Bu amaçla da daima fetva
müessesesi ve Din Adamları kullanılmıĢtır." (27)
Türkiye'nin kurtarıcısı ve kurucusu büyük önder Mustafa Kemal
ATATAÜRK, dinimiz için çok yüceltici sözler söylemiĢtir iĢte
bunlardan biri:
"Ġçinde bulunmakla tatmin ve mutlu olduğumuz Ġslam
Dinini, yüzyıllardan beri alıĢılmıĢ olduğu Ģekilde, bir siyaset
aracı olmak durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerektiği
gerçeğini görüyoruz.
Kutsal ve Tanrısal inanç ve vicdani duyguların, karmaĢık
ve renkten renge giren ve her türlü menfaat ve tutkuların
sergilenme alanı olan siyasetten ve onun bütün unsurlarından
bir an önce ve kesin olarak kurtarmaktır.
Bu, Ulusun, dünya ve ahiret mutluluğunun emrettiği bir
zorunluluktur." (4)
"... 24 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkanldı. Bu
kanunun 1. maddesine çok kısa bir süre sonra bir fıkra eklendi, bu
fıkra Ģöyleydi:
"Din uğruna, Din yoluyla devlet güvenliğini ihlal etmek ve
vatandaĢlar araĢma fesat ve nifak sokmak da VATAN
HAĠNLĠĞĠDĠR".
... Bu madde, Atatürk'ün, ta 1920'lerde, bazı kötü niyetli
insanların, Dini duygulan kullanarak, iyi niyetli, saf insanlan
kandırabileceklerini, çıkarlarına uygun olarak, onların Dini
duygularını sömürebileceklerim gördüğünün, bir kanıtıdır. (28)
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"... Ülkemizin siyasi geçmiĢi ve bugünü göstermektedir ki, Dini
duygulan sömürülmeye hazır kitleler bugün de vardır, yarında
olacaktır. Ve bu kitle oldukça geniĢ bir killedir.
Kendilerini Din koruyucusu olarak tanıtan kiĢiler, örgütler ve
çevrelerle, güdülmeye hazır bu kitle arasında bağlantı kurmak çok da
zor değildir.
Yapılacak iĢ; yapılan veya yapılmayan her Ģeyin "Din Adına"
yapıldığı anlatılacak, bu sınıfın dıĢında kalanlar, "Din DüĢmanı" diye
tanıtılacak, olaylar karĢısında tavır konacak ve "Din Elden Gidiyor"
sloganı devamlı kullanılacak, bu eylemleri yapmaya yetenekli
"elebaĢılar", hep öne çıkacaklar ve bunları insanlara anlatacaklar, bir
zaman sonra grup büyüyerek kitle veya toplum haline gelecek, artık
bundan sonra iĢ son derece kolaylaĢmıĢtır.
Son olarak yapılacak Ģey; "Tekbir Çekerek" kitleleri istediğiniz
yöne çekebilir, onlara istediğiniz Ģeyi yaptırabilirsiniz. Çünkü artık
insanlar, kendi akılları ile değil, "toplum psikolojisi" içinde Ģuursuzca
hareket etmektedirler. Bundan sonra yönetenlerin yapacağı iĢ çok
kolaydır ve onu her zaman yaparlar: "Millet Bunu Ġstiyor" derler ve
bütün sorumluluğu "masum Dindar" insanlara yüklerler ve aradan
çekilirler..
...Dine değil, cehalete ve Din adına ileri sürülen safsatalara, Dinle
hiçbir ilgisi olmayan hurafelere ve Dini, siyasi amaçlarına ulaĢmak
için bir araç olarak kullanarak, egemenlik sürdürmek isteyenlere karĢı
yapdmıĢ olan devrimlerin bir amacının da, her yönden geri kalmıĢ
Türk toplumuna bağnazlıktan uzak ilerleme ve geliĢme yollan
açmaktır.." (28).
Yıl 1921'dir. KurtuluĢ SavaĢı yaĢanmaktadır. Fatih'in Ġstanbul'u
fethettiği anlarda, kilisede papazlann; "Melekler DiĢi mi? Erkek mi?"
diye tartıĢtıkları gibi bizim meclisimizdeki bir kısım yobazlar da hâlâ
Halifeyi ve Hilafet'i tartıĢmaktadırlar.
Atatürk, onlan memleket meselelerinin görüĢülmesine davet eder
ve:
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"... Türkiye halkı kayıtsız Ģartsız egemenliğine sahip
olmuĢtur.
... Egemenlik", hiçbir renkte, hiçbir biçimde, hiçbir anlam
ve yol göstericilikte ortaklık kabul etmez.
... Halife olsun, unvanı ne olursa olsun, bu milletin
kaderinde hiçbir pay sahibi olamaz" (67)
"... Türkiye Büyük Millet Meclisi Halifenin değildir ve olmaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yalnız ve yalnız milletindir." (48)
"... Hilafetin yalnız Türkiye halkını değil, bütün Ġslam alemini
kapsaması nedeniyle bu makam hakkında bir karar vermek Türk
milletinin yetkisi dıĢında bulunduğunu..." ifade etmiĢlerdir." (48)
Son söz olarak diyebiliriz ki;
ATATÜRK, BĠLĠNÇLĠ bir MÜSLÜMANDI. o'nun tek isteği;
yüce Türk halkının da bilinçli Müslüman olması ve ÇağdıĢı Arap
hurafelerine, safsatalarına, din adamıyım diye ortalıkta dolaĢan "DÎN
TACĠRLERĠNE inanmamasıdır
Ashnda her milletin geçmiĢinde Din Adamı olduğunu ilan eden,
Dine hizmet ettiğini, ifade eden Hacı BektaĢi Veli, Mevlana Celalettin
Rumi gibi insanlar yaĢamıĢtır.
Bize düĢen görev bu insanları reddetmek veya tanımamak değil,
onları, tarih içinde Dine ve devlete hizmet vermiĢ ulu kiĢiler olarak,
"Müze Değeriyle", anmak, milletimizin ve devletimizin yararına,
ortaya koydukları prensiplerden yararlanmaktır.
Diğer taraftan "devrimleri", bir tarih anısı olarak değil, Türkiye
Cumhuriyeti'nin temelleri olarak bilmek ve onları korumak birinci
görevimizdir..
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Türkiye Devleti, sanki Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Mütareke
Dönemini yaĢamaktadır. DıĢtan emperyalistler içten emperyalistlerin
yerli iĢbirlikçileri, azınlık ırkçıları - alt kimlikçiler, bölücüler, saltanat
ve hilafet yanlısı gericiler, 2 nci Cumhuriyetçiler tarafından
hırpalanmaktadır.
"Açılım hikâyeleri baĢlayalı beri küçük bir gurup, rövanĢist bir
yaklaĢımla ġeriat'tan sırt çeviren ve Hilafeti kaldıran Türkiye
Cumhuriyeti'nin sonu geldi diye, neredeyse, zil takıp oynamak
üzere...
... Onlara göre Osmanlı ġeriat devletiydi, Atatürk Osmanlı'yı
tasfiye etti, Halifeyi yurt dıĢına sürdü, Hilafeti kaldırdı, ġeriatı bitirdi.
ġu sakatlığa bakar mısınız? Sanki Osmanlı'yı Atatürk yıktı. Sanki
Milli Mücadele'de silahlar Yunan'a, Ġngiliz'e, Fransız'a, Ġtalyan'a değil
de Osmanlı'nın askerlerine çevrildi.
... Beyler.. Osmanlı'yı yıkan Osmanlı'dır. Ġstanbul'a Ġngiliz'leri
Mondros'la davet eden Osmanlı'dır
.

SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
ÖRTÜNMEK (Özet)
KANDIRILDINIZ HANIMLAR!
ANADOLU KADINI, GELENEKSEL "BAġÖRTÜSÜ"
TAKIYOR "TÜRBAN" DEĞĠL!
Diyanet ĠĢleri önceki BaĢkam, Ali Bardakoğlu açıklama yaptı:
"Örtünüp
örtünmemek;
Müslümanlığın
Ģartı
olarak
algılanmamalıdır."
"'TÜRBAN' olayım SĠYASĠLER çözsün" Bize göre bunun anlamı,
Ģudur:
* Türban Ġslam'da yoktur,
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* SĠYASĠ bir SEMBOLDÜR.
* Bunun için bu konuyu SĠYASĠLER çözmelidirler.

Değerli Okuyucularım; ben, DĠN ADAMI DEĞĠLĠM ama Bu
yazıyı; Atatürk'ün, Din'e, Laiklik'e ve Kadın'a BakıĢı" konusunda, 150
Bin sayfanın üzerinde basılı yayın okumuĢ, sayısız toplantıya
KONUġMACI ve DĠNLEYĠCĠ olarak katilmiĢ,
Bu konuda 4 kitap yazmıĢ bir AraĢtırmacı Yazar olarak,
hazırladığımı bilginize arz etmek isterim. 'TÜRBAN'IN ne olup, ne
olmadığım, yeni yayımlanan,
"Yapraktan 'ÇarĢafa 'Türban'dan 'Burka'ya
ÖRTÜNMEK" adlı Kitabımdan izleyelim:
"ÖRTÜNMEK; Havva Anamız ile Âdem Babamızın, Cennetten
Kovulmasına neden olan olayla baĢlar. Ġnsanoğlunun dünyaya geliĢiyle
devam eder, Ģöyle ki;
Ġlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Sağ'ın, "EVRENSEL ÇAĞRI,
KUR'AN MEALĠ" adlı kitabından okuyoruz;
A'RAF SURESĠ 22'nci Ayet:"ġeytan onları hile ile aldattı, (onlar)
MEMNU (yasak) MEYVEYĠ tattıklarında, "AYIP YERLERĠ"
(AVRET yerleri) kendilerine göründü. Cennet Yapraklarından
Üzerlerine ÖRTMEYE baĢladılar."
Ġlahiyatçı Prof ġahin Filiz'in, "Siyaset Tarikat Gölgesinde DĠN ve
KADIN" adlı kitabında bu ayete Ģu yorumunu ekliyor:
"Bu Ġfade TEVRAT ve ĠNCĠL'DE de vardır. Ama orada da,
"HAVVA BAġINI da ÖRTTÜ" diye bir ĠFADE YOKTUR."
Örtünmeyi incelemeye devam edelim:
(Muazzez Ġlmiye Çığ'm, "Bereket Kültü ve Mabet FahiĢeliği" adlı
kitabından)
"M.Ö. 5 000 yıllarında yaĢayan SÜMERLER'DE, "Mabetlerde"
"Kutsal Görev" anlayıĢıyla FahiĢelik yapan KADINLARIN
BAġLARINI ÖRTMELERĠ zorunluydu"
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(M.Ö. 1.700 Babil Ġmparatoru Hammurabi): "Kadınlardan, sokağa
çıkarlarken baĢlarım ÖRTENLER cezalandırılacaktır." diye bir yasa
çıkardı.
(M.Ö 1.500 Asur Kralı), EVLĠ ve DUL kadınlar, baĢlarım, bir "Ģalla
örteceklerdir sokak FAHĠġELERĠNDEN, KÖLE kadınlardan
BAġLARINI ÖRTENLER Cezalandırılacaklardır" diye baĢka bir yasa
çıkardı.
***
(M.S. 700 ĠSLAM'DA TESETTÜR - ÖRTÜNMEK
BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan:
"EĢim ve Kızım Ġnançlı Müslüman oldukları için "TÜRBAN"
takıyorlar, KURAN'DA, KADININ TOPLUM içinde TÜRBAN
TAKMASI gerektiği yazıyor"
Sayın Erdoğan, Ġspanya'da demeç veriyor; "TÜRBAN velev ki
SĠYASĠ SĠMGE olsun bundan ne çıkar" diyor ve 'türban'ın SĠYASĠ Bir
SEMBOL olduğunu kabul ediyor...
Kuran'da KADINLARLA ilgili 112 AYET vardır. Bunlardan
yalnızca altı tanesi ÖRTÜNMEKLE ilgilidir bu 6 ayette de örtünmek;
günahla ya da sevapla ilgili değildir
BaĢörtüsünün (TÜRBANIN) Dinimizin gereği olduğunu iddia
edenlerin, en çok üzerinde durdukları ayet; Nur suresi 31 ayettir; gelin
bu ayeti DĠN adamlarından dinleyelim:
(Ġlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Sağ'ın, "Evrensel Çağrı, Kur'an Meali"
adlı kitabından;)
Nur suresi 31'nci ayet: "Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini
haramdan sakınsınlar, CĠNSEL ORGANLARINI saklasınlar - Irzlarını
korusunlar,
ÖRTÜLERĠNĠ, GÖĞÜSLERĠNĠN- (MEMELERĠNĠN) ÜZERĠNE
VURSUNLAR?"
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(Ġlahiyatçı Prof. Dr. YaĢar Nuri Öztürk'ün "ALLAH ĠLE
ALDATMAK adlı kitabından):
"Kadının BaĢını Örtmesi gerektiğine dair hiçbir yerde yazılmıĢ TEK
SATIR YOKTUR. Ġleri sürülen tek talep; KADININ GÖĞSÜNÜ
ÖRTMESĠNDEN ibarettir"
"BAġIN ÖRTÜLMESĠ bir SOSYAL DURUM göstergesidir, bir
Din buyruğu değil" AYETTE BAġTAN BAHSEDĠLMEZ. "Kuran'm
tarif ettiği Örtünmekde peçelerin, çarĢafların, türbanların, 'burka'lann
tarifi yoktur.
***
(Ġlahiyat Prof. Dr ġahin Filiz'in, "Siyaset Tarikat Gölgesinde Din ve
Kadın" adlı kitabından):
"SARIĞIN; Dinen kutsal bir Giyecek olarak giyilmesi de, Kuran'da
yoktur.",
"Ġslam'da 76 tane temel Farzdan bahsedilmektedir 76 FARZDA da
BAġÖRTÜSÜ GEÇMEMEKTEDĠR. "
"Nur Suresi'nin 30. ve 31. ayetleriyle, Ahzab Suresi'nin 59. ayeti de
BaĢörtüsüyle ilgili değildir. Çünkü bu ayetlerde BAġ ve SAÇ sözcükleri
geçmez.
Asd örtülmesi gereken GÖĞÜS kısmı ve CĠNSEL
ORGANLARDIR"
***
(Prof. Dr. Hüseyin Hatemi açıklama yapıyor):
"TÜRBAN veya baĢörtüsü ĠSLAMĠ BĠR EMĠR DEĞĠL, yani
FARZ DEĞĠLDĠR.
***
(Ankara Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saym Bayan
Beyza Bügin açıklıyor):
"Kuran'da
KADINLARIN
SAÇININ
BĠR
TELĠ
GÖZÜKMEYECEK Ģekilde ÖRTÜNMESĠNĠ" EMREDEN bir AYET
YOK."
18 Mart Üniversitesi. Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr
Nasuhi Ünal Karaarslan açıklıyor: "SAÇININ BĠR TELĠ
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GÖRÜNMEYECEK" Ģeklinde bir AYET YOK"
***
Prof. Dr. Ahmet Saltık'a göre: 1968-69'da MISIR'da kimi ĠSLAMĠ
TERÖR ÖRGÜTLERĠ, Atlantik ötesi trajik müttefikimizin(!)
güdümünde, "YEġĠL KUġAK DOKTRĠNĠ" kapsamında toplanırlar.
Amaç, bir "YEġĠL KUġAK" oluĢturarak Sovyetler Birliği'ni
Akdeniz'e indirmemek, güneyden Ġslami rejimlerle kuĢatmaktır. O
yüzden,
TÜRKĠYE, ĠRAN, PAKĠSTAN YAYINDA,
REJĠM ĠSLAMĠLEġTĠRĠLECEK,
ĠKTĠDARA GETĠRĠLECEKLERDĠR.
ĠSLAM SĠYASALLAġACAK (ABD emperyalizmine alet
edilecek) bunun için de,
TÜRBAN SĠYASAL-DĠNSEL SĠMGE OLACAKTIR.
Ertesi yıl, Türkiye'de ilk kez olmak üzere, Ankara Üniversitesi
Ġlahiyat Fak. Öğrencisi Hatice "Ben baĢımı örteceğim." diye öne atılır.
TÜRBAN böylece adeta gökten zembille indirilerek Türkiye'nin baĢına
bela edilir.
Bu olay, literatürde ―Seyyid Kutub Projesi‖ olarak pek çok türban
kalemĢorunca pek ala bilinir ama saklanır. SĠYASAL ĠSLAMCILARA
= Ġslam dinini emperyalistlerin hizmetine sokanlara sormak gerek, 1300
yıldır Kuran'da baĢ örtmenin sözde farz olduğunu keĢfedemediniz de,
ABD'liler mi gördü ve de size, güdümlediği toplantıda belletti?
Daha yeni yeni neler öğretecek ABD'liler size, 1300 yıldır
ezberlediğiniz ama anlamadığınız Kuran'dan?? Dininizi de mi
Amerikalılardan öğreneceksiniz? Peygamberi ve Allah'ın kelamını
anlamaktan aciz misiniz? Ne büyük günahtır iĢlediğiniz! Allah’ın
kelamım çarpıtmak, günah-ı kebir değil de nedir? Kul hakkı yemek
değil de nedir? Sizi Allah bile bağıĢlayamayacak, çünkü Kuran'da açık
açık uyarıyor: Bana kul hakkı ile gelmeyin! Yazık bu millete, bu kâbusu
kaldırın kadınların üzerinden.
Savunma Sanayi Önceki MüsteĢarı, ADD Bilim ve DanıĢma Kurul
BaĢkam Prof. Dr. D. Ali Ercan'dan aldığım bir bilgi:
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"... Sünni Ġslam'ın en önemli kurumu olan MISIR'daki El Ezher
Üniversitesi'nin Rektörü ġeyh Muhammed Said Tantavi, okul gezisi
sırasında girdiği bir sınıfta bir genç kıza, yüzünü açmasını söyledi. Kız:
"BU BENĠM ĠNANCIM GEREĞĠDĠR. AÇMAM" deyince,
sinirlendiği her halinden belli olan ġeyh Tantavi, bağırarak "BU TARZ
ÖRTÜNMENĠN ĠSLAM'DA YERĠ YOK.
BEN ĠSLAM DĠNĠNĠ SENDEN ve SENĠN AĠLENDEN DAHA
ĠYĠ BĠLĠYORUM" dedi.
AYIRT EDĠLME ĠġARETĠ!
1970'lerden bu yana, Türkiye'nin gündeminde yapay olarak
"TÜRBAN" diye bir Ģey var!
TÜRBAN AġAĞI, TÜRBAN YUKARI!
Nedir bu TÜRBAN denilen Ģey? "YARIM METRE BEZ
PARÇASI" mı?
Yoksa; BĠR GRUBUN AYIRT EDĠLME ĠġARETĠ mi!
Nasıl ki; "BAYRAKLAR", "FLAMALAR" bir DÜġÜNCEYĠ
ĠFADE ediyorlarsa onlara, YARIM METRE BEZ PARÇASI" NE
ANLAMI VAR KĠ diyemiyorsak,
Türban için de;"YARIM METRE BEZDEN KĠME NE?"
diyemeyiz.
Çünkü takanların % 95'i türbanı takarlarken, kendilerinin,
NAMUSLU, DĠNDAR olduklarını, baĢlan açık olanların da
NAMUSSUZ ve DĠNSĠZ olduklarını iddia ediyorlar!
Böyle düĢünenlerin bu tür haksız ve kasıtlı suçlamaları olmasa bize
ne kimin ne giyeceğinden!
Üzerinde özgürce yaĢadığımız Vatanımızı kurtaran ve Laik
Cumhuriyet'i kurup bizlere hediye eden, büyük önder, MareĢal, Gazi,
Mustafa Kemal ATATAÜRK de Kadın ve Örtünmek konusunda çok
samimi Ģeyler söylemiĢtir. ĠĢte onlardan birkaçı:
Atatürk'ün örtü ve giyinmeyle ilgili düĢüncelerini, Mazhar Müfit
Kansu'nun Hatıra Defteri'nden izleyelim:
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"... 20 Temmuz 1919, bugün Mustafa Kemal PaĢa ile öğle
yemeğinden sonra, bazı sorunlar hakkında görüĢmede bulunduk. Bir ara
PaĢa'ya bir fırsatına getirerek:
- BaĢarıya ulaĢtığımızda ki, bundan kuĢkum yok, "Hükümet Biçimi"
ne olacak? diye bir kere daha sordum, PaĢa; .... gülerek, fakat kesin
olarak konuĢtu:
"- Açıkça söyleyeyim: Hükümet biçimi, zamanı gelince,
CUMHURĠYET olacaktır." ... Defteri getirdiğimi görünce: "...
Öyleyse önce tarih koy!" dedi. Koydum; "- Pekâlâ, yaz." diyerek
devam etti: "-Zaferden sonra "Hükümet biçimi CUMHURĠYET
olacaktır" bu bir,
"-Ġki: PADĠġAH ve HANEDAN hakkında zamanı gelince
gereken iĢlem yapılacaktır, "-Üç: ÖRTÜNME kalkacaktır,
"-Dört: FES kalkacak, uygar milletler gibi ġAPKA
giyilecektir.
"BeĢ: Latin Harfleri kabul edilecektir".
"... Mustafa Kemal'in Kastamonu'da yaptığı konuĢmalarının bir
bölümünü de Hıfzı Topuzun "Devrim Yıllan" adlı eserinden izleyelim:
"... Efendiler. Türk halkı uygardır. Tarihte de uygardı.
Uygarım diyen Türk halkı, aile yaĢamıyla, yaĢam biçimiyle
uygar olduğunu göstermek zorundadır.
"... Soruyorum bizim kılığımız milli midir? - Hayır!..
"Bizim kılığımız uygar ve uluslararası mıdır? "Hayır...
"Hayır!.."
"... Size katılıyorum tabirimi mazur görünüz, altı kaval üstü
ĢiĢane denebilecek bir kılık ne millidir, ne de milletlerarası.
Kılıksız bir millet olur mu arkadaĢlar?
Salon alkıĢtan inliyordu. Gazi konuĢmasını Ģöyle sürdürdü:
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"ArkadaĢlar, Turan kıyafetini araĢtırıp canlandırmanın hiç
gereği yoktur. Biz uygar ve uluslararası kıyafeti seçeceğiz...
... Buna "CAĠZ" [uygun] DE&ĠL, diyenler vardır. Onlara
sormak istiyorum:
YUNAN 'SERPUġU' FESĠ giymek caiz olur da ġAPKAYI
giymek neden olmaz? BĠZANS PAPAZLARININ ve YAHUDĠ
HAHAMLARININ özel GĠYSĠSĠ olan CÜBBE'YĠ ne zaman, ne
için ve nasıl giydiniz?
... Seyahatim sırasında köylerde değil, özellikle
kasabalarda ve kentlerde kadın arkadaĢlarımızın yüzlerini ve
gözlerini çok özenle kapattıklarını gördüm. Bu sıcak mevsimde
bunun azap verici olduğunu sanıyorum.”
"... Ortaçağ zihniyetiyle, ilkel ve boĢ inançlarla yürümeye
çalıĢan milletler mahvolmaya ya da esir olmaya mahkûmdurlar.
ġimdiye
kadar
milletin
dimağını
paslandıranlar,
uyuĢturanlar olmuĢtur. Zihinlere yerleĢen hurafeler tümüyle
atılacaktır."
Yine alkıĢ kıyamet...
Gazi, yine KILIK KIYAFET konusuna değinerek
konuĢmasını Ģöyle sürdürdü:
"... Ülkemizde bir Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı vardır. O
baĢkanlığa bağlı müftü, hatip, imam gibi memurlar bulunur.
Orada görevli olmayan insanlar görüyorum, o memurların
KILIĞINA bürünüyorlar.
Bunların içinde çok cahil olanlarına rastladım. Bu gibi
bilgisizler, bazı yerlerde halkın temsilcisiymiĢ gibi onların
önüne düĢüyorlar. Halkla doğrudan temasımıza engel olmak
sevdasındalar. Soruyorum: Bu yetkiyi kimden almıĢlar?"
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"ArkadaĢlar; Kıyafetin uygar bir biçime sokulması için bir
YASA GEREKLĠ DEĞĠLDĠR.. .
... Biz yalnız, Diyanet ĠĢleri kadrosunun kıyafetini tanırız.
... Onlardan olmayanlar ONLAR GĠBĠ GĠYĠNEMEZLER..."
"... ÇarĢaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk
kadınını, artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir." (Perihan
Naci Eldeniz, T.T.K. Belleten,)
"... Efendiler bu örtünme Ģekli din icabı da değildir. Hatta o
kadar değildir ki, meĢru da (yasal da) değildir.
Din gereği örtünmeyi ifade etmek lazım gelirse, kısaca
diyebiliriz ki;
Kadınların örtünmesi; KÜLFET
GETĠRMEYECEK ve ADABA
UYACAK ġEKĠLDE ve BASĠT
OLMALIDIR.
Yeter ki örtünme Ģekli kadını hayattan, faaliyetten ve
insanlıktan ayıracak, dereceye getirmemiĢ olsun." (Atatürk SD.1925)
Giyinme ve örtünmek konusunda kurtarıcı ve kurucumuz yüce
Atatürk'ün sözlerinden birkaçım sundum. Ben de yaptığım
araĢtırmalarım sonunda naçizane diyorum ki;
TÜRBAN, TESETTÜR, DĠN GEREĞĠ DEĞĠLDĠR,
GĠYENLERĠN BĠLGĠSĠ OLSUN.
GĠYMEYENLERĠN
GÖNÜLLERĠ RAHAT OLSUN!
***
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