TÜRKIYE'DE DIN SÖMÜRÜSÜ VE LAIKLIK
Prof. Dr. NE~ET ÇA~ATAY
"Çal~~~dedikçe ~eriat çal~~mad~n durdun,
Onun hesab~na birçok hurafe uydurdun,
Sonunda bir de tevekkül soku~turup araya,
Zavall~~ dini çevirdin onunla maskaraya.
MEHMET AK~F ERSOY

Genel olarak, dünya i~lerini din kurallar~~ile yönetmemek, dini,
ki~inin özgürce inanmas~na b~rakmak diye tan~mlanan laiklik kavramm~n bizde türlü yönlere çekilmesi, din anlay~~mdaki çeli~kilerden
ileri gelir. Bu nedenle i~in sadece yasal yönünü ele almak konuyu
aç~kl~~a kavu~turmaz.
Bu nedenle burada önce, bizde islam dininin ço~u çevrelerde
gerçe~e ayk~r~~olarak anla~~l~~~, topluma öyle gösterilmek isteni~i ve
bunlar~n nedenleri üzerinde durmak istiyoruz.
Bir ülkede ibadet ve din e~itimi ora halk~n~n kendi dili ile yap~lmazsa ve hele dinin gerçek kurallar~, bunlar~n as~l nedenleri ve amaçlar~~do~ru olarak anlat~lmazsa o ülkede din konusu ba~nazl~~a, biçimselli~e bürünür ve kutsal inançlar sömürüsüne aç~k bir ortam
olu~ur°. Bir kez bu yol aç~ld~~m~~da bundan yararlanan ç~karc~~sömürücüler bu ortam~n sürüp gitmesi için halk~n gerçek din kurallar~n~~
ö~renmemesi yolunda ellerinden gelen her ~eye ba~vururlar: Her mahallede Kur'an kurslar~~aç~p çocuklara mânâsm~~bilmedikleri Kur'an'~~
ezberleterek onlar~n körpe dima~lar~n~~mahvetmeye, teknik ve yap~c~~ dü~üncenin geli~mesini yoketmeye çal~~~rlar. Oysa ki Kur'an
âyetleri, ki~inin ve toplumun ya~am kurallar~n~~onlara bildirmek
için Peygamberin kalbine do~durulmu~tur.
Hiç olmazsa namaz sûrelerinin türkçe anlamlar~~halka ö~retilse, Tanr~n~n neleri buyurdu~unu, neleri yasaklad~~~n~, hangi iyi
~eyleri ö~ütledi~ini anlarlard~~ve böylece, din sömürücülerinin din
Bak~n~z, Bülent Dâver, Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik, 1955, Ankara,
sayfa: 168 ve sonras~.
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kurallar~~diye yutturduklar~~hurafeleri, "benim için haram olan
partim için helald~r" diyen, bir vakit namaz~n~~ dört be~~yerde hem
de abdestsiz k~ lanlar~n samimiyetsizliklerini de ö~renmi~~olurlard~ .
Böyleleri, içindeki gerçekleri anlamas~nlar diye, y~llarca Kur'an'
Türkçeye çevirtmek istemediler. Türkçeye çevirisi ayn~~nitelikte olamazm~~. Arapça kutsal dilmi~~... Niçin ayn~~nitelikte olmas~n? Anlam~n~~hiç bilmeden robot gibi okumak ya da ezberlemek daha m~~
iyi? Hem, anlam~~bilinmeden Tanr~n~n buyruklarnun, yasaklarm~n
neler oldu~u nas~l anla~~l~r? Ta... Selçuklular devrinden beri Kur'an
Türkçeye çevirilmi~tir ki günümüze dek bunlar~n say~lar~~yüzelliyi
geçmi~tir.
Arapçan~n kutsal dil olu~una gelince: Peygamber Hz. Muhammed Arap oldu~u, sadece arapça bildi~i için Kur'an, zorunlu olarak
arapça vahyedilmi~tir. Öte yandan, Kur'andan önceki üç kutsal
kitab~n yani, Tevrat'~n, Zebur'un ve incil'in kimi yahudice (ibranca),
kimi âramca ve süryancad~r. Üstelik o dillerden âramca ve süryanca,
bugün konu~ulmaz yani ölü dildirler.
Bu bilgin geçinen bilmezler, Tanr~n~n. Peygambere arapça söyledi~ini san~rlar. Tanr~n~n herhangi bir dille konu~tu~unu, onun bir
dili oldu~unu söylemek onu insan gibi kabul etmek olur ki bu, küfürdür.
Büyük islam bilgini ve "Hanefi mezhebi" nin kurucusu ~mam-~~
Azam Ebu Hanife Nûman b. Sâbit (699-767), arapça bilmeyen
iranhlar~n, namaz~, Kur'an~n Farsça çevirisi ile k~labileceklerini söylemi~ tir. Fars dili ile ibadet edilir de Türkçe neden edilmez? Üstelik,
bizim eski din adamlar~ndan kimileri, yanl~~~olarak "Kim ki ö~renir
fârisi—Gider dinin yar~s~" demekle o dili müslümanl~k d~~~~saym~~lard~r. Bu dü~üncedeki din adamlar~, ~mam-~~Azam'~n, Farsça ile
ibadet edilebilece~i fikrinden, sonradan cayd~~~n~~söylemi~lerdir. Bu,
onun hangi eserinde yaz~l~d~r?
~mam-~~Azam gibi, dini iyi anl~yan, ak~lc~~büyük bir ki~i, sonradan
cayaca~~~sözü, hele dini bir konuyu aslâ söylemez. K~l~nabilece~ini
söylemi~tir ve caymam~~t~r. Do~rusu, mant~kis~~ve dinin gerçek amac~na uygun olan~~da budur. Öte yandan, ~mam-~~Azam'~n ünlü iki
talebesi: ~mam Muhammed (750-805) ve Ebu Yusuf Yakub (728798), A.ciz kal~nd~~~~zaman Kur'an~n çevirisi ile ibadet edilebilece~ini
kabul etmi~lerdir.
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Dini ve Kur'an~~böyle anl~yanlar, bütün okullara din dersleri,
ahlak dersleri diye, dinle de ahlakla da pek ilgisi bulunm~yan, gazetelerde, radyo ve televizyonlarda ele~tirilen bir sürü konularla Türk
E~itim programlar~n~, e~itimin birle~tirilmesi (tevhid-i tedrisat)
ilkelerini altüst etmeye, ülkeyi ça~~d~~~na itmeye çal~~~rlar.
Din ve ahlak ~ampiyonlu~unu yapan ki~ilerin türlü yolsuzluk
ve haks~zl~klar~n~~hergün bir sürü örnekleriyle gören, gazete ve dergilerde okuyan gençler, s~rf din dersi okuyarak nas~l dindar, nas~l
ahlakl~~olurlar? Kald~~ki Türkiye, halka zorla namaz k~ld~r~ld~~~,
oruç tutmayanlara i~kence yap~ld~~~, her mahallede Kur'an kurslar~n~n, medreselerin bulundu~u s~ralarda, teknik ve ekonomik bak~mlardan Avrupa'n~n en geri ülkesi idi.
E~er bütün okullarda din ve ahlak dersleri okutulmakla dindar
ve ahlakl~~ki~iler yeti~tirmek mümkün olsayd~, bütün dünya uluslar~~
bu yolu izler ve dünyada herkes dindar ve ahlakl~~olurdu.
Medreselerde skolastik ö~renimin sürdürüldü~ü yüzy~llar boyunca, buralarda on, onbe~~y~l okuyanlar, bir dilekçe yazmaktan,
satt~~~, ald~~~~mallar~n, vergisinin, alg~s~n~n hesab~n~~yapmaktan,
kendi bütçesini düzenlemekten âciz idiler. Onbe~~yirmi y~l arapça
okuduklar~~halde Kur'an âyetlerinin anlam~n~~da bilmezlerdi.
TANRI ~NANCI :
Dindar görünen ve ayd~n geçinen ki~ilerin büyük ço~unlu~u
Allah~, elli kollu bir varl~k olarak tasarlar, yani onu insan gibi samp
"anthropomorphisme" e saparlar, yaln~z üstünde ya~ad~~~m~z yeryuvarla~~n~n sahibi gibi anlarlar. Cenneti, cehennemi de yeryüzünde
san~rlar.
Böyle bir anlay~~, Allah~~küçük görmek ve onun gerçek ululu~unu anlamamak olur... Uzakl~~~, geni~li~i milyonlarca ~~~k y~l~~
ile ölçülen gökbo~lu~unda milyonlarca ba~ka dünyalar, belki onlar
üstünde de milyonlarca yarat~ klar vard~r... ~~te Allah, bu uçsuz
bucaks~z bo~luktaki dünyalar~, âlemleri, büyük y~ld~zlar~, de~i~mez,
sa~lam fizik, kimya ve matematik kurallar~~ile ayakta tutan, ya~atan,
görünmez ulu bir güçtür. islâmiyet de onu böyle anlam~~~ve bu
nedenlerle onun için: "do~mam~~~do~urmam~~t~r, du~~du~u bir yer
yoktur, her~eyi bilir, görür, gölderin ve yerin sahibidir" diye tan~mlam~~t~r.
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Tanr~n~n cenneti de cehennemi de bu dünya üzerinde olmamak
gerektir. Bütün gök bo~lu~undaki dünyalar~n ve oralardaki varl~klar~n cenneti de cehennemi de bizim dürtyam~z~nki ile ölçülemez.
Bütün gök bo~lu~u dünyalarmdaki varl~klarm da hesab~~sorulaca~~~
mah~er yerinin nerede ve nas~l oldu~unu bilemeyiz.
Bütün bunlar~~ dü~ünemeyen zavall~~ ç~karc~~ ba~naz, Tanr~y~,
masallardaki, bir duda~~~yerde bir duda~~~gökte diye anlat~lan dev
gibi bir ~ey, cennet ve cehennemi de dünyan~n ~uras~nda buras~nda
tasarlar, cahil halk~~da böyle saçma, anlams~z bir din anlay~~~~ ile
korkutmaya çal~~~r.
Yeri, gö~ü, kâinât~, bütün güzel ~eyleri yaratan ulu Tanr~,
umac~~gibi tasarlanamaz. Tanr~dan korkuldu~u için de~il, sevildi~i
için buyruklar~na, yasaklar~na uyulmak gerekti~i anlat~lmal~ ; çünkü
"nefret ettirmeyin, müjdeleyin" buyuruluyor... Ki~i Tanr~y~~gerçek
nitelikleri ile anlarsa dini de, ahlak~~da, insanl~~~~da daha sa~lam
olur. Allah~~böyle sa~lam bilgilerle, gerçek ululu~u ile kavram~yanlar
bu kan~tlara inanmaz ve bunlar~~anlatanlara "inanc~m~~zaifletiyor"
diye k~zarlar bile. Böylelerin inanc~~ve Allah anlay~~~~ sa~lam de~ilse
zaifler; iman~~inançl~, bilinçli ve köklü ise zaiflemez, tersine daha da
güçlenir.
Bu konuda ki~ilere gerçekleri ö~retmemenin büyük sorumlulu~u,
günalu, Milli E~itim Bakanl~~~nda ve Diyanet ~~leri örgütündedir;
çünkü birincisi, yurt çocuklar~n~~okullarda, ikincisi, yeti~kinleri ibadet
yerlerinde e~itmek ve ayd~nlatmak durumundad~rlar. Çok ac~~ bir
gerçektir ki bu iki kurulu~~da bugün bu görevlerini yerine getirmekten
uzakt~r. ~kisinin de bu gerçekleri anlatacak yeterli elemanlar~~yoktur.
Bir zamanlar hiç olmazsa y~lda bir kez, yukar~~basamaklardaki din
adamlar~n~~kurs yerlerinde toplay~p dinin ana sorunlar~, ilkeleri üzerinde, yetenekli ki~iler eliyle e~itiliyorlard~. ~imdi buna gerek duyulmuyor. Duyuldu~u zaman da konferans vermek, e~itmek üzere ça~~r~lanlar~n, kendi dü~üncelerinde olmas~na özen gösteriliyor. Böyle
olunca da de~i~en bir ~ey olmuyor.
'ülke yönetiminin yüksek basama~~nda bulunan ve yurdun
uygarl~k alan~nda ilerlemesinin sorumlulu~unu ta~~yanlar, iki y~lda
ikiyüz yirmibe~~imam hatip okulu açmakla ö~ünüyorlar. Yurdumuzun
onbinlerce köyünde hâlâ ilkokul yokken, halk~m~z~n yüzde ellisi
hâlâ okuyup yazma bilmezken, bin dörtyüz y~ll~k ~eriat düzeni özlemi
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ile kurulup Atatürk ve devrim dü~manl~~~~ a~~lanmaya çal~~~lan bu
okullar~n on kat~~teknik okullara ihtiyac~m~z varken yap~lan böyle
bir konu~ma, ülkemizin manevi ki~ili~ine hakarettir.
Almanya'ya fabrika sataca~~z palavras~~ sav~~ranlar, ya o fabrikalar~~teknik okulu bitirenlerin yapabileceklerinden habersiz, ya da
halkla alay ediyorlar. Halk bu yalanlar~, aldatmacalar~~anlamas~n
diye kültüre hizmet eden okullar aç~lm~yor, aç~lanlarda da ö~retim
yap~lmamas~~için elden gelen engele ba~v-uruluyor. Bütün bu engellere ra~men halk uyan~yor, gerçekleri anl~yor.
IBADET NEDIR?
Arapça bir sözcük olan (abd) kul, (ibadet)de kulluk demektir.
Kulluk ise, Tanr~= isteklerine uygun davran~~larda bulunmak,
yasaklar~ndan sak~ nmak, buyruklar~m yerine getirmek, ö~ütlerini
tutmakt~r.
Bizde ibadet deyince sadece, namaz k~l~p oruç tutmak ve hacca
gitmek anla~~l~r. Islam~ n be~~ ~art~n~n en önemlisi olan ~ahadet kelimesinin anlam~n~, kelimei tevhid ile kelimei ~ahadetin fark~n~~bile
ço~u ki~i tam bilmez.
Oruç ise, ~eker hastalar~na, ülserlilere, böbrek ya da kalb hastalar~na, ayakta duram~yan halsizlere, ihtiyarlara tutturulmak istenir.
Orucu bozan türlü cinsi konular~n en ince ayr~nt~lar~na dek bilgi
verildi~i halde, hiç bir Ramazan ay~nda, sa~l~k durumlar~~ve çal~~ma
alanlar~~nedeni ile kimlerin oruç tutamay~p kimlerin tutabilece~i,
gere~i gibi aç~klanmaz.
Bugün, sa~l~k durumlar~~ ve i~~kollar~~ bak~mlar~ndan kimlerin
oruç tutup kimlerin tutam~yaca~~~doktorlar taraf~ndan bilinir. Kendilerine sorulsa geni~~bilgi verirler, bu bilgiler de radyo ya da televizyon arac~l~~~~ile halka duyurulur. Zaten Kur'anda, hastal~klar~,
görevleri dolay~s~yla ya da ba~ka nedenlerle oruç tutam~yacak ki~ilerin, ya sonradan tutmalar~, ya da her oruç günü için bir yoksulu
bir gün doyurmalar~~bildiriliyor 2 .
2 Balun~z: Kur'an-1 Kerim, Bakara s~lresi, 183-184. âyetler. Bu âyederde oruç
hakk~nda ~öyle deniyor: "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere oldu~u gibi
sizlere de farz olundu; ta ki günahlardan sak~nas~n~z. Oruç say~l~~ günlerdir. içinizden o günlerde hasta olanlarla yolculukta bulunanlar oruç yerse, tutamad~~~~
günler say~s~nca ba~ka günlerde oruç tutar. Oruca güçlükle dayananlar, bir yoksul
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Hacc~n uyg-ulan~~~~da Türkiye'de, gösteri~~ve ticaret do~rultusun.a yöneliktir. Hacca gitmek için gerekli ko~ullardan biri olan
parasal güçten yoksun olanlar~n hacca gitme yükümlülükleri yokken,
tarlasnu takkas~n~, ticaret, sanat ve tar~m araç ve gereçlerini satarak,
ya da borç al~p çoluk çocu~unu s~k~nt~da b~rakarak gidenler, bedensel
gücü olm~yanlar~n hac yükümlülü~ü bulunmazken, kendi yerlerine
ya da hac ödevini yapamadan ölmü~~yak~nlar~~yerine vekâleten bir
ba~kas~n~~ göndermeler gibi acaip davran~~lar, döviz k~tl~~~ndan,
zorunlu ihtiyaç maddeleri bile d~~ardan getirtilemezken be~~on kuru~luk maddi kazanç ve gösteri~~için üç be~, hattâ daha çok kez ve
ticaret amac~yla hacca gitmeler... Böyle, ko~ullar~na uygun olm~yan
haclarm hiç biri kabul olmaz. Böyle birden çok hacca gidenler, öyle
yapacaklarma, yoksullara yard~m etseler, okul, hastahane yapt~rsalar, a~aç dikseler çok daha hay~rl~~ bir i~~görmü~~olurlar. Hac, para
ve bedence yeterli, özgür ve bâli~~müslümanlara, hac yollar~n~n aç~k
ve güvenli bulundu~u zamanlarda ömür boyunca bir kez gitmek
farzd~r.
Burada önemli bir konu da hacca giden Türklerin orada kestikleri kurbanlar~n, Suudi Arabistan Hüld~metince çukurlara gömülmesidir. Bu, aç~kça haramd~r. Bu kurbanlar, dinen Türkiye'ye geldikten sonra ve hac~n~n kendi evinde de kesilebilir. Her ne hikmetse,
Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~hiç bir zaman bu durumu halka duyurmuyor ve burada kesilmesini tavsiye etmiyor. Her y~l yüzelli bin
Türk hacca gidiyor ve yüzelli bin kurban kesiyor. Her kurban~~orada
bin liraya alsa, yüzelli milyon liram~z topra~a gömülüyor demektir.
Bu da bizdeki ters din anlay~~~na canl~~bir örnektir. Bu para ile enaz
yüzelli köy okula kavu~urdu.
Namaz: Bize Farsçadan geçmi~~bulunan "namaz" sözcü~ünün
Arapças~~"salât" t~r. Asl~nda bu sözcük Arapça da de~ildir; ibrancad~r. Anlam~~dua demektir 3.
(Salt) sözcü~ü, Firüzâbâcli'nin (Ebu Tahir Muhammed b.
Yakub: 1329 - 1414) yaz~p, Mütercim As~m Efendi'nin (1755 - 1820)
besleyerek fidye verirler. Gönül iste~iyle hay~r i~leyen ki~i hay~r kazanm~~~olur.
Oruç tutmak, bilseniz sizin için daha iyidir.
Müslümanl~ktan öncekilere de orucun emredildigi hakk~nda bak~n~z: Matta
Incili, VI, 16-17. âyetler; Luka Incili, V, 30-32 âyetler.
3 Bak~n~z: Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an, sayfa: ~ g7199. Kahire, 1938.
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Türkçeye çevirdi~i "Kaamus" adl~~diksiyonerde ~öyle tan~mlanmaktad~r: "al-salât, zekât veznix~de dua anlammad~ r ve rahmet ve günahlardan ba~~~lanma isteme anlamlar~nad~r. Aç~klay~c~= dedi~ine
ve rahmet ve isti~far
göre dua anlam~nda gerçektir ve isimdir
anlamlarmda mecaz-~~lüzt~midir ki Hak Taalâya müsned olursa
rahmet ve melâikeye müsned olursa isti~far anlam~~kastolur... Ve
Tanr~~taraf~ndan Resul hakk~nda sâd~r olursa Peygambere iyi övgü
anlam~na gelir ve e~ilip yere kapanmay~~içine alan özel ibadete
denir ki namaz tâbir olunur. Duay~~içine alan özel ibadete denir ki
namaz olarak bilinir. Duay~~kapsad~~~~için bu ad verilir ve bu anlamda da isimdir... "al-salavat" salt sözcü~ünün ço~uludur ki
namaza denir ve yahudi kiliselerine denir ki "havra" tâbir olun.ur.
Bunun da tekili "salât" t~ r. ibadet yeri, ibadetle isimlendirilmi~tir.
Bunun asl~~"saluta" idi ki ibrancad~r." 4.
Kur'anda kullann s~k s~k dua etmeleri buyuruluyor. Örne~in
Bakara st~resinde: "Kullanm beni senden sorduklar~~zaman onlara
de ki ben pek yak~mm. Bana dua ve niyaz edenlerin dualann~~yerine
getiririm. Onlar da benim ça~~r~ ma kulak versinler. Bana inans~nlar
ki do~ru yolda yürüyüp selâmete kavu~sunlar ..." 5.
Namaz vakitleri ve rek'at say~s~, türlü müslüman ülkelerde de~i~ik biçimde uygulanmaktad~r. Örne~in M~s~r'da ve Suudi Arabistan'da yaln~z farzlar k~lm~yor. Sünnetleri k~lnuy' orlar. Bizde ise sünnetler bile farz haline getirilmi~. Örne~in, iki rek'at olarak farz olan
cuma namazlan onalt~~rek'ata ç~kar~lm~~t~ r. Hindistan'daki ve Pakistan ile Benglade~'teki müslümanlar~n ço~u, be~~vakit namaz~, (sabah,
ö~le - ikindi, ak~am - yats~) olmak üzere üç vakitte k~llyorlar. Oralarda bulundu~um s~ralarda gördü~üm bu durumun nedenini kendilerinden sordu~umda geçim s~k~nt~s~~ve çal~~ma ko~ullar~~dolay~s~yla
be~~vakit k~lmak i~leri engelliyor. Hz. Peygamber de s~ k~~~k durumlarda böyle yapm~~t~r. Biz de, ö~le ile ikindiyi, ak~amla yats~y~~birle~tirip üç vakitte topluyoruz" dediler. Gerçekten Hz. Peygamberin
böyle yapt~~~~zamanlar olmu~tur.
Müslüman~n, namaz, oruç gibi Allaha kar~~~olan borçlanndan
ayr~~bir de, insanlara kar~~~olan borçlar~~vard~r. ibadet, ki~iyi olgun,
4 Bakuuz: Firüzâbâdi, Kamus. Mütercim As~ m Efendi çevirisi, cilt: IV,
sayfa: 1043. Istanbul, 1305. ikinci bask~.
5 Bakuuz: Kur'an-~~Kerim, Bakara süresi, âyet: 186.
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ba~kalar~n~n mal~na, can~ na, onuruna sayg~l~ , görevinde, sözünde
do~ru, devlete, millete kar~~~olan ödevlerinde dürüst davranan bir
duruma getirme amac~n~~güder. Ba~kas~n~n mal~na, can~na, onuruna
sald~ranlar~n, iftiray~, yalan~, dedikoduyu âdet edinenlerin, görevlerini kötüye kullan~ p devlet mal~na h~ yanet edenlerin, çalanlarm,
müslümanl~~~n koruyucusu rolünü oynamaya kalkmas~~çok gülünçtür.
~slâmiyetin as~l amac~, toplumu uygarl~~a yöneltecek bilim, sanat
ö~renmek, çal~~ arak ailesine, yurduna hay~ rl~~ i~ler görmek, adaletli,
merhametli, ba~kalar~na yard~mc~~ ki~iler yeti~tirmektir. Bunlar~n
hepsi birer farzd~ r. Kur'anda namaz, oruç, zekât gibi farzlar için
nas~ l buyruklar varsa, bunlar için de kesin buyruklar vard~r. Bunlar
da ayr~~ayr~~ibadettirler. Zaten k~ld~~~~namaz, tuttu~u oruç ki~iyi
olgunla~t~rm~ yorsa, gerçek kulluk yerine getirilmi~~say~lmaz. ~u âyet
ve hadisler bunu aç~ kça göstermektedir: "k~l~ nan namaz, ki~iyi kötülükten, kabal~ ktan alakomuyorsa, namaz~~onu, Tanr~dan uzakla~t~r~ yor demektir", "nice oruç tutanlar vard~r ki tuttuklar~~oruçlar~ndan
yanlar~na kalan ~ey açl~ k ve susuzluktur", "Bir saat bilim yolunda
çal~~mak altm~~~ y~l ibadetten daha hay~rl~ dn", "bir günlük adalet
görevi yapmak altm~~~ y~ll~k ibadetten daha hay~ rl~d~r". Bu anlamda
daha bir çok âyet ve hadis vard~r.
Bunlar halka anlat~ lsa, ömrünü adaleti yerine getirmekle geçirmi~~
büyük bir hukukçumuz, rahmetli ümran öktem'in cenaze namaz~n~~
k~ld~ rmak istemeyenler, mezar~na sald~ ranlar, ne büyük günah i~lcmekte olduklar~n~~anlarlard~ . Çünkü yine bir hadiste "müslümanlar~n
en ~ereflisi, eliyle diliyle halk~~tedirgin etmiyendir". Ba~ ka bir hadiste
"müslümanl~ k, güzel ahlaktan ibarettir" deniyor.
Bir kutsal hadiste Tanrnun, kullar~n~n kendine kar~~~yükümlülüklerindeki eksikliklerini ba~~~ layabilece~i, ama kul ile kul aras~ndaki
hak geçikliklerini ba~~~layam~yaca~~~bildiriliyor. Kul hakk~~ çok
Son zamanlarda bir de banka dü~ manl~~~~ortaya ç~kt~. Fâiz haram imi~~ve bankalar kald~r~l~p ticaret ~irketleri kurulacakm~~, halk
oralara ortak edilecekmi~. Ayr~ca kurulacak sand~klar, halka faizsiz
ödünç para verecekmi~.
Bunu söyleyenler önce kendileri böyle sand~klar kurup bütün
paralar~n~~ oraya yat~r~ p faizsiz ödünç para versinler bakal~m. Bu
sand~k i~inde çal~~anlar~n ayl~klar~~nereden ç~kacak? Sand~~a konan
paradan verilse yar~s~~ayl~klara gider.
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Kur'an âyetlerine göre haram olan faiz de~il, ribad~r. Yani
kat kat faiz ki halk buna tefecilik der. Tefeciler ise, halk~n muhtaç
ve s~k~~~k durumlar~n~~ f~rsat bilip, be~~on ayl~k k~sa süreler için bile
yüzde yüz, yüzde ikiyüz faiz alarak onlar~n y~k~m~na neden olurlar.
~~ te haram olan budur. Yoksa bir adam yüzde onbe~~yirmi aras~nda
y~ll~k faiz vererek borç al~p ev yapt~r~r, sermayesini geni~letirse, i~ini
gördü~ü için bankaya dua bile eder.
Anadolu Selçuklular~~zaman~nda yüzde yirmi be~e dek faiz i~lemleri yürütüldü~ünü biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet 24000
altun vakfetmi~, bunlar~n faizi ile ye~liçerilerin et istihkaklar~n~ n fiat
art~~lar~= kar~~lanmas~n~~ ~art ko~mu~~6 . Ayr~ca günümüzde de,
M~s~r'daki Camiül-Ezher ~eyhi (ba~kan~) Mahmut Seltut da, banka
faizlerinin, hisse senetleri ile tahvillerin haram olmad~~~na dair geni~~
bir bildiri yaymlam~~t~r
Banka olmay~ nca ekonomik hayat durur, güven ortadan kalkar.
Osmanl~~halife - sultanlar~~bile yüzde or~be~ e dek faize izin vermi~lerdi. Bu oran'~n üstünde faiz alanlar~n cezaland~r~laca~~~hakk~nda
zaman zaman fermanlar ç~kar~lm~~t~r 8. Y~ll~k yüzde on onbe~~faiz
için k~ yamet koparanlar, ticarette karaborsac~ l~~a, istifçili~'e, f~rsatç~l~~ a, bir haftada, bir ayda devreden mallarda bile yüzde ikiyüz
üçyüz gibi yüksek ve fahi~~karlara bir ~ey demiyorlar. Ticaret i~i
ba~ka imi~ ... Böyle hak, hukuk ve din anlay~~~~olmaz. Normalin
üstündeki kâr s~n~rlar~~ve kazançlar haramd~r.
Bizde bir acaiplik de ~slâmiyet hakk~nda ço~u kulaktan dolma
bilgilere sahip, ana kaynaklardan habersiz ki~ilerin kendilerini otorite
saymalar~ , üstelik islami konularda herkesin kendisi gibi dü~ünmesini,
inanmas~ n" istemesidir. Böyle davranmaya kimsenin hakk~~yoktur.
6 Bak~n~z: Ne~et Ça~atay, Osmanl~~Imparatorlu~unda riba-fâiz konusu, para
vak~flar~~ve bankac~l~k. Vak~flar Dergisi, cilt: IX, sayfa: 39-66. Salih Ahmet el-Ali,
Hicri birinci yüzy~ lda Basrada sosyal ve ekonomik düzen, Ba~dad, 1953, Matbaa-i
Maarif. Maxime Rodinson, islâmiyet ve kapitalizm, Orhan Suda çevirisi, 1969,
Istanbul, sayfa: 63 ve sonras~.
7 Bak. Mahmut ~eltut, Mecellet el-Ezher, C. 52, say~ : 5, sayfa: 526-528,
Ekim 196o.
8 Selçuldularda yüzde yirmi be~e dek faiz hakk~ nda bak. Osman Turan, Selçuklu türklerinde faizle para ikraz~na dair hukuki bir vesika. T.T.K. Belleten, C.
XVI, s. 62, sayfa: 251-260, 1952. Osmanl~larda yüzde onbe~e dek faiz uyguland~~~~
hakk~ nda bak. Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. 2, say~ : 3-4, Ankara 1967, sayfa:
49-145. Bu uzun makalede bu konuda daha bir sürü ferman var.
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Herkesin dü~ üncesine, inanc~na sayg~~göstermemiz bir ödev, kendi
dü~ünce ve inanc~m~za sayg~~beklememiz de hakk~m~zd~r. ~slamda
ba~nazl~ k ve zorbal~ k yoktur, ho~görü vard~ r. Hz. Muhammed,
ya~am~~boyunca cahillerin, puta tap~c~lar~n ba~nazl~~~~ile sava~m~~ t~r.
Ba~nazl~k, özgürlü~ü tan~ mamak, vicdanlara bask~~yapmakt~r. Vicdan özgürlü~ünü tammamak ise, ahlak~~da bozar, halk~~samimiyetsiz,
riyakâr ve ç~karc~~yapar; ki~iler aras~na sevgi, sayg~~ve karde~ lik yerine,
ayr~l~ k, kin, bölücülük, cephecilik, dü~manl~ k sokar, ulusun ilerlemesit~e, halk~ n uygarl~k alan~nda yücelmesine engel olur.
~slâmiyet, ki~iyi akl~n almad~~~~inanç ve hurâfelerden kurtarmay~, akla ve dü~ ünceye de~er vermeyi, bilime yönelmeyi amaç
edinmi~tir.
Peygamberin yak~ n arkada~~, ikinci halife Hz. Ömer, Akabe
Biat~'n~ n yap~ld~~~~ve müslümanlar~ n, Mekkeli puta tap~c~ lar kendilerine sald~ racak olurlarsa ölünceye dek direneceklerine dair alt~nda
yemin ettikleri R~dvan A~ac~'n~ , sonradan halk kutlu say~p ziyaret
etmeye ba~lay~ nca, kökünden kestirmi~tir.
D~N ~~LERI - DÜNYA ~~LERI :
Hz. Muhammed ayn~~zamanda devlet ba~kan~~oldu~u için din
ve dünya i~ini bir arada yürütmü~ tür. Ama asl~ nda dinin temelleri
ile topluma ait i~ler ayr~d~ r. Hz. Peygamberin, kendi yerine geçecek
ki~i hakk~ nda bir ~ ey söylememesi ve Hz. Ömer zamarundaki uygulama, bunu aç~ kça gösteriyor.
~slâmiyet, toplum düzenine, ki~inin mutluluk içinde ya~amas~na
önem verir. Bu nedenle evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmay~~ö~ütler.
Ki~ileri, arac~lar~n, ç~karc~lar~ n, hahamlar~n, papaslar~n, ~eyhlerin
elinden kurtar~ p ona onur ve özgürlük verir. ~slama göre herkes
özgürdür. Diledi~i yerde ibadet eder. Diledi~i helal ~eyleri yer içer,
kimseden izin almadan din ve dünya i~lerini görür. Herkes kendi
yapt~~~ ndan sorumludur; ba~kas~n~n günah~n~~yüklenemez, suç
ba~~~ layamaz ve kimseyi kurtaramaz. Bu nedenle müslümanlar dini
bask~~alt~ nda olamazlar, herhangi bir inanca zorlan.amazlar.
Toplum ç~karlar~~söz konusu olunca, Kur'an~n dünya i~iyle
ilgili hükümleri bile ona göre ayarlan~ r. Bu konuda Hz. Ömer (halifeli~i: 634 - 644) iki örnek vermi~tir: biri, Kur'anda, (müellefe-i
Kulub) denen ki~ilere, sava~larda al~nan ganimetlerden ayr~ ca pay
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verilmesi emredildi~i halde vermemi~tir 9. ~kincisi, yine Kur'a.nda,
sava~lara kat~lan gazilere, elde edilen ganimetlerin be~te dördünün
da~~t~lmas~~emredilmi~tir. Hz. Ömer, sava~larda ele geçen ta~~nmaz
mallar~~bölü~türmemi~, bunlarda daha sonra gelecek ku~aklar~n da
hakk~~ve pay~~var demi~tir ".
Hz. Peygamber, dünya i~leri için gerekli kurallar~, kendi giri~imi
ile koyamad~~~~durumlarda Tannya yalvararak yard~m istemi~tir.
Bunun bir çok örnekleri vard~r: Zinada recmetme, miras, ~arab~n
yasaklanmas~, e~lerinin örtünmesi olaylar~nda oldu~u gibi...
Dahas~, kimi kurallar için Hz. Ömer, Peygambere "Tanr~ya
yalvar ~u konuda uygulanacak kural bildirilsin" deyip Peygamberin
de Allaha yalvarmas~~üzerine hükümler bildirildi~i olmu~tur. Bunlara
(muvâfakat-~~Ömer) denir ki bunlar ondört kadard~r.
Türkiyemizde din anlam~nda hatâ, din ve dünya i~lerinin birbirine kan~tr~lmas~ndad~r. Din i~leri, inanç, ibadet, helal ve haramd~r. Ötekiler dünya i~leridir. Yukar~da da dedi~imiz gibi Hz. Muhammed hem din hem devlet lideri oldu~undan, zorunlu olarak
ikisini birlikte yürütmü~tür. Zorunluk kalk~nca, i~in gereklili~ine
uymak, bunlar~~birbirine kan~t~rmamak gerekir. Bu tutum, dinsizlik
demek de~il, Tanr~m'', kulun ve devletin hak ve görevlerini aprmakt~r ki i~te laiklik budur. Her~ey dinin içine sokulursa o zaman
bu konular, içinden ç~k~lmaz bir hal al~r. Nitekim bir zamanlar,
b~y~k sakal kesme, pantalon ~apka veya fes giyme, kravat takma,
gömlek geyme, çatal ka~~k kullanma, masada ve ayr~~kapta yemek
yeme, doktora muayene olma, di~~doldurtma, kolonya sürme, ispirto
oca~~nda yemek pi~irme demek suretiyle yeyip içmeye, sa~l~k i~lerine
ve giyinmeye kan~~lm~~t~r. Oysa ki bunlar din konusu de~il, ki~inin
sa~l~~~~ve rahatl~~~~ile ilgili ~eylerdir.
Çay, kahve ve tütün içmek gibi ~eyler için de dinde bir hüküm
yoktur. Bunlar için dini bir hüküm vermek, temizlik için kolonya
kullanmak haramd~r, sank sarmadan veya cübbe giymeden namaz
k~ld~nlmaz demek dine müdahaledir.
Müellefe-i kulub hakk~nda bak. Ne~et Ça~atay, Yüz Soruda Islam Tarihi,
1972, ~stanbul, sayfa: 217 ve sonras~.
10 Bak. Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, 3. cilt, ss. 919 not. Corci Zeydan, Medeniyet-i islamiye Tarihi, Zeki Megâmiz çevirisi, C. 1, ss. 49, Istanbul,
1328.
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Yahudilikte ve h~ristiyanl~kta dini hükümleri din adamlar~~yani
hahamlar ve papaslar yerine getirir. Müslümanl~kta hahaml~k da
ruhbanl~k ta yoktur. Cuma, bayram ve cenaze namazlar~~ d~~~nda,
namaz~~herkes istedi~i yerde, tek ba~~na ya da toplu olarak k~labilir
ve namaz k~ld~rmas~n~~bilen herkes imam olabilir ve toplumun yad~rgam~yaca~~~giysileri giyebilir.
Müslümanl~kta taklitçilik, körükörüne ~ekilcilik yoktur. Bir
hadis, "güçle~tirmeyin kolayla~t~r~n, korkutmay~n müjdeleyin" diyor.
Bilgi ve hüner ö~renmeyi, askerlik yapmay~, çoluk çocu~unun
geçimini sa~lamak için çal~~may~~ibadet sayan, ba~kalar~na bilim ö~retmeyi en büyük savab ve sadaka sayan, "bilim Çinde de olsa ö~renin", "be~ikten mezara dek bilim ö~renin" diyen bir din, gericili~e,
ba~nazl~~a yöneltilemez, din sömürücülü~ü ile kirletilemez. ibadet
tüm insanl~k kurallar~d~r. Elde tesbih, ba~ta takke ile ve sakal b~rakmakla, kad~nlar~n ba~~n~~örttürmekle iyi müslüman olunam~yaca~~~
gibi tüm ibadet görevleri de yerine getirilmi~~olmaz.
Katolik papaslar~~ ba~lar~na takke, s~rtlar~na cübbe giyerler.
Ortodoks papaslar~~da ba~lar~na fes, s~rtlar~na cübbe giyerler, Rahibeler, tepeden topu~a dek her yerlerini örterler, saçlar~n~n bir telini
bile göstermezler. Giyini~lerine bak~p bunlar~~müslüman m~~sayaca~~z?
HAL~FEL~K H~LA-FET ÜZLEM~~:
Halifelik kald~r~lal~~ elli y~l~~geçti~i, hiç bir Arap devleti bu i~e
önem vermedi~i, ald~rmad~~~~halde Türkiye'de hala halifeli~i yeniden
getirme özlemi çekilmekte, çabas~~sürdürülmektedir. Bu çaba, ya bu
kurumun din aç~s~ndan niteli~ini bilmeyi~in, ya da ç~karlar~n~~ daha
rahat sürdüreceklerini dü~ündükleri ~eriat düzenini, halifelik yoluyla
daha kolay kuracaklar~na inananlar~n ham hayalleri ürünüdür.
Halife terimi Kur'anda, Peygamberin ölümünden sonra ona
vekalet edecek ki~i anlam~nda hiç geçmez. Peygamberin kendisi de,
ölümünden sonra yerine kimin geçece~i hakk~nda hiç bir ~ey söylememi~tir. Çünkü bu, toplumun yönetimi ile ilgili ve tamamiyle dünyaya ait bir i~tir. Dini olsayd~~Kur'anda ya da hadiste bu hususta
bir hüküm olmas~~gerekirdi n.
11 Bak~n~z: Ali Abdurrezzak, ~slâmiyet ve Hükümet, Ömer R~za (Do~rul)
Çevirisi, 1927, Istanbul, ss. 6 ve sonras~. Seyyid Bey, (eski adalet bakan~) Hilâfetin

TÜRKIYE'DE D~N SÖMÜRÜSÜ VE LA~KL~K

577

Abbâsi halifesi el-Kaadir Billah Ebu'l-Abbas Ahmet (halifeli~i:
991 - 031) zeman~nda Ba~dat'ta kad~l~k yapan ve "el-Ahkâm üsSultâniyye" ad~yla, islamda hilâfet ve devlet hukuku üzerine ilk ciddi
eseri yazan ünlü imam Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdi
(974 - o58) de eserinin ilk bölümünü halifelik konusuna ay~rd~~~~
halde, Kur'anda ya da hadiste hilâfet hakk~nda bir hüküm oldu~unu
söylememi~tir 12 .
Peygamberin ölümünden hemen sonra Medine'de, bu ~ehrin
ileri gelen yerlileri ile Mekke'den gelme göçmenler aras~nda ba~kanl~k için tart~~ma, Peygambere kimin vekâlet edece~i konusunda de~il,
müslüman toplulu~unu kimin yönetece~i, kurulmu~~olan yeni düzeni
kimin koruyaca~~~konusunda idi. Konu bu olmasayd~~Medin.e'nin
ileri gelenleri, islam~n kurulup yay~lmas~nda canlanyla, mallanyla
hizmet etmi~~bulunan Peygamberin akrabalar~n~, yak~n arkada~lar~n~~
bir yana itip ortaya at~lmazlard~. Peygamberin yerine müslüman
toplulu~unu yöneten ki~ilere halife denmesi çok sonrad~r. Ilk s~ralarda
bunlara "emir", "emir el-mü'minin." deniyordu.
Halifeli~in dini de~il bir dünya i~i oldu~unu, yani halk~n yönetimi ile ilgili emirlik oldu~unun ba~ka delilleri de ~unlard~r:
~ ) Emevi soyundan Ebu Süfyan.'~n o~lu Muaviyenin, yönetimi
ele almas~yla babadan okula geçen bir halife-sultan sisteminin kurulmas~~üzerine halifelik mücadelesi k~z~~t~. Muaviye 68o y~l~nda ölünce
yerine geçen o~lu Yezid (642 - 883) ~am'da; ~rakl~lar~n ça~~r~p biat
etti~i, Peygamberin torunu ve Ali b. Ebi Tâlib'in o~lu Hüseyin
(625 - 68o) Kerbela çevresinde; Mekke'de ise, Ebu Bekir'in k~z~~
Esma ile Zübeyr b. Avyam'~n evlenmesinden. do~ma Abdullah (622 692) halife bulunuyorlard~. Yani, ayr~l zamanda üç halife görev yapmakta idi.
2) Abbâsilerin ~am'daki Emeviler sülâlesini k~l~çtan geçirerek
ortadan kald~rd~klar~~ s~rada bunlardan, onuncu Emevi halifesi Hi~am'~n torunu Abdurrahman (731 - 788) can~n~~kurtar~p Ispanya'ya
ula~arak hükümdar tan~nd~. Böylece Endülüs Emevileri Devleti
Mahiyet-i ~er'iyyesi, 1924 (1340), Ankara, ss. 4-6. Bu eseri Suphi Mente~'in yeni
harflere çevirisi, 1969, ~stanbul, ss. 8-15. Hilâfetin niteli~i hakk~nda 25 ki~inin
yazd~~~~makalelerden olu~an kitap, türlü makaleler.
12 Bak~n~z: Ebu'l-Hasan el-Mâverdi, el-Ahkâm üs-Sultâniyye, Ali Safak çevirisi, 1976, ~stanbul, ss. 5 ve sonras~.
Bell~ten C. XLI, 37
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kurulmu~~oldu. Bunun soyundan gelenler, 929 y~l~na dek emir ve
sultan ünvanlar~n~~kulland~lar. 912 de tahta ç~k~p elli y~l yönetimi
elinde bulunduran üçüncü Abdurrahman (892 - 961), 929 y~l~nda,
Nas~r Lidinillah ünvan' ile halifeli~ini ilan etti. Öte yandan, yine bu
s~rada M~s~r'da, gog y~l~nda kurulup ii7~~ y~l~na dek hüküm sürmü~~
olan Fat~miler halifeli~i de bulunuyordu. Yine üç ayr~~yerde ve ayn~~
zamanda üç halife...
3) Ba~dat'taki Abbasiler Halifeli~inin 1258 y~l~nda Ilhanhlar
(Iran Mo~ollar~) hükümdar~~Hülegü (1217 - 1265) taraf~ndan ortadan kald~r~lmas~~üzerine, islam alemi üç buçuk y~l halifesiz kald~.
36. Abbasiler Halifesi el-Mustans~r Billah'~n karde~i Ahmet,
Ba~dat facias~ndan kaç~p kurtularak M~s~r'a, Türk Kölemen sultanlar~ndan, el-Bundukdari demekle tan~nan "Melik üz-Zâhir Rükneddin. Baypars'~n (saltanat~ : 1260 - 1277) yan~na gelip soyunu,
ba~kad~~kar~~s~nda isbat ederek büyük törenle g Haziran 1261 günü
"el-Mustans~r-~~Billah Ebu'l-Kas~m" ad~yla halife olmu~tu. Bu halifenin, yönetimle ilgisi yoktur. Kendisi, Türk kölemen sultanlar~~kat~nda, din i~lerine bakan bir ki~i niteli~inde idi. Osmanl~~Imparatoru
Yavuz Sultan Selim (ya~am~ : 1467 - 1520. saltanat~ : 1512 - 1520),
1517 y~l~nda halifeli~i, bunun soyundan gelen 3. Mütevekkil ala'llahdan (halifeli~i: 1509 - 1517) alm~~t~r.
Görülüyor ki bu kurum yani halifelik, din düzeninin egemen
oldu~u zamanlarda bile bugün gösterilmek istendi~i gibi önemsenmemi~tir.
1517 y~l~ndan beri islam aleminin dini lideri de say~lan Osmanl~~
Imparatorlar~, güçlü olduklar~~ s~ralarda bu ünvana önem vermemi~ler, l~ alifeli~e ait dini i~leri ~eyhülislamlara gördürmü~lerdi. Imparatorluk gerilemeye ba~lad~ktan sonra ulusalr aras~~ ili~kilerde halifelik
yetkilerini ileri sürmeye ba~lad~lar.
Bu hak ve yetkilerden yararlan~lmak istendi~ini gösteren ilk
belge, 1774 tarihli "Küçük Kaynarca Andla~mas~" d~r. Osmanl~~ Imparatorlar~, Kara Deniz kuzeyindeki egemenliklerinden bu anla~ma
ile vazgeçtiler ve K~r~m Türkleri'nin ba~~ms~zl~~~n~~ tan~d~lar. Bu
anla~ma s~ras~nda Ruslar, Türkiye'de ya~~yan ortodoks h~ristiyanlar~n
himaye hakk~n~~istediler. Osmanl~~sultanlar~~buna kar~~l~k olmak
üzere, K~r~m müslümanlar~n~n dini bak~mdan halifeye ba~l~~kalmalar~n~~ve anla~maya, K~r~m müslümanlar~~üzerinde, halife s~fat~~ile
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dini otoritesinin sürdürülece~ine, K~r~m yar~madas~ndaki bütün
kad~lar~n Osmanl~~sultanlar~~ taraf~ndan atanaca~~na dair bir madde
eklenmesini istedi.
Osmanl~~sultan-halifelerinin, devleti teokratik bir düzenle yönetmediklerinin bir delili de, devlet yönetiminde ~eriat kanunlar~ndan
daha geni~~bir gelenek ve görenek yasalar~~ve tüzükleri (kavânin-i
örfiyye) sisteminin var olu~udur. O zaman devletin bir çok yönetim
i~leri bunlarla yürütülüyor, bir çok vergi ve resimler bunlarla al~myordu. Örne~in, ~arap bac~, domuz resmi hep bu örfi yasalarla al~myordu 13 .
LAIKLIK:
Bu konu ~imdiye dek türlü yönlerden bir çok ki~ilerce çok i~lenmi~tir. XXI. yüzy~l~n e~i~inde bulundu~umuz bir s~rada laiklik konusunda hâlâ gerçekçi ve ak~lc~~ bir anlay~~a varamam~~~olmam~z çok
ac~d~r.
Laiklik yanl~lar~~ile ona kar~~~olanlar aras~ndaki sürtü~me neden
sürüp gidiyor? Bunun as~l nedeni, yurdumuzda islam dininin amac~n~, prensiplerinin temelini iyi anl~yan ki~iler oran~n~n çok dü~ük
olmas~d~r. Bilgisi, görgüsü, genel kültürü geli~memi~, dini yaln~z
namaz k~l~ p oruç tutmak ve anlam~n~~bilmeden Kur'an okumak
sanan geni~~halk tabakas~~bu konuda sa~lam bir yarg~ya yaramaz.
Ça~~m~z~n politik, sosyal ve ekonomik alumlarmdan, bunlar~n
etkilerinden habersiz bulunan, ciddi ve bilimsel bir kitap ya da
makale bile okumayan, okusa da anlamayan, dindar ve bilgiç geçinen
ç~karc~~ tak~m~, cahil halk tabakas~na, laiklik dinsizliktir dedimi i~~
tamamd~r. Bu söze inanan ve kananlar art~k bu fikrin ~iddetli savunucusu kesilirler.
13 Bak~n~z : Ne~et Ça~atay, Türkiye'de genci eylemler, 1923 den bu yana,
1972, Ankara, ss. 8 ve sonras~. Halifelik konusunda daha geni~~bilgi için bak. burada
No.lu nottaki eserler ve Ne~et Ça~atay, Yüz Soruda Islam Tarihi, 1972,
Istanbul, ss. 30 ~~ve sonras~~ ve ba~ka ilgili yerler.
Osmanl~lar devrinde ~arap bac~~ve domuz resmi gibi, ~er'i olm~yan, hattâ
~eriata ayk~r~~bulunan vergi ve resimlerin al~nd~~~~hakk~nda bak. Prof. Ömer Lütfü
Barkan'~n toplay~p yay~nlad~~~~"Osmanl~~ kanunnameleri". Bu eserin ad~ : Osmanl~~
Imparatorlu~unda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar~, Istanbul, 1943.
Türlü kanunnameler.
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Laikli~e kar~~~olanlar, dinle dünya i~lerinin birbirinden ayr~lam~yaca~~n~~savunduklar~ ndan biz, konuya dini temeller aç~s~ndan
yakla~mak istiyoruz 14 . Bu nedenle bu yaz~m~zda önemli islam kurallar~n~n nitelikleri üzerinde çokça durduk.
Hz. Peygamber hem din lideri hem de devlet ba~kan~~oldu~undan sa~l~~~nda dini inanç ile toplum yönetimine ait kurallar içiçe
görünür, ama yukar~da belirtti~imiz gibi dikkatle bak~l~rsa bunlar~n
hiç bir zaman birbirine kar~~t~r~lmad~~~~anla~~l~r. Örne~in, laikli~e
kar~~~olanlar~n, dinin en önemli bir parças~~sayd~klar~~halifelik konusunda Kur'anda bir hüküm olmad~~~~gibi Peygamber de bir ~ey söylememi~tir.
Sanki islam~n alt~nc~~ ~art~~imi~~gibi, sanki Tanr~n~n bütün buyruklar~~yerine getirilmi~~de o kalm~~~gibi üzerinde f~rt~na kopar~lan,
kad~n~n örtünmesi konusuna Hz. Omer'in Hz. Muhammed'i zorlamas~~
ile e~ilinmi~tir.
Çok yararl~~ve yüzy~llar boyu çok hay~rl~~ i~ler görmü~~bir kurum
olarak geli~mi~~olmakla birlikte, Kur'anda ve hâdislerde hakk~nda
aç~k ve kesin bir hüküm bulunm~yan vak~f kurallar~, Kur'an~n kesin
hükümler getirdi~i miras hukukunu altüst etmi~, kökten de~i~ikli~e
u~ratm~~t~r 15.
14 Laikli~i daha geni~~ve türlü yönlerden i~leyen eserler için bak. Laiklik,
Milli Tesânüd Birli~i yay~nlar~ndan No. 4. olarak ç~kan bu eserde ondokuz yetkili
ki~inin makalesi vard~r. 1954, Istanbul. Bülent Daver, Türkiye Cumhuriyeti'nde
Laiklik, 1955, Ankara. Çetin Ozek, Türkiye'de Laiklik, geli~me ve koruyucu Ceza
Hükümleri, 1962, ~stanbul. Tar~k Zafer Tunaya, ~slamc~l~k Cereyanlar~, 1962,
Istanbul. Fehmi Yavuz, Din E~itimi ve toplumumuz, 1969, Ankara. Ne~et Ça~atay,
Türkiye'de Gerici Eylemler (1923 den bu yana), 1972, Ankara.
15 Islam miras hukukuna göre ölenin terekesi, gömülme giderleri ve borçlar~~
ç~kt~ktan ve varsa vasiyeti yerine getirildikten sonra dokuz dereceye ayr~lm~~~bulunan
hak sahiplerine, Kur'an~n Nisâ süresinin o- ~~2. âyetlerindeki temel ilkeler göz önüne
al~narak belli kurallara göre payla~t~r~l~r.

Oysa ki zürri veya ehli vak~fta yani çocuklar~n yararlanmas~~için kurulmu~~
bulunan vak~flarda vak~f yapan, k~z ya da erkek ay~r~m~~yapmadan, çocuklar~ndan
diledi~ine ve miras kurallar~na bakmadan, onlara ba~l~~kalmadan istedi~i kadar
pay verebilir. K~z ya da o~lan paylar~n~n ikili birli olmas~na bak~lmaks~z~n vak~f
yapan~n iste~ine göre mal~n~~payla~t~rma olana~~n~~verir. Çünkü vak~fta vakf~~yapan,
sa~l~~~nda diledi~i ko~ullar~~koyabilir ve bunlara uymak zorunludur. Bu konuda
daha ayr~nt~l~~bilgi için bak. Ne~et Ça~atay, Islamda vak~f kurtununun miras hukukuna etkisi, Vak~flar dergisi, say~ : XI, sayfa: 1-6, Ankara, 1976.
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Bunlar ve Hz. Ömer'in, yukar~da sözünü etti~imiz uygulamalar~~
gibi daha bir çok örnekler, toplum gereksinmelerinin, s~rf dini san~lan
hükümleri nas~l de~i~tirdiklerini gösterir.
Bugün dünya devletlerinin yüzde yüze yak~n~n~n benimsedi~i
laik düzende, ki~iler ve toplumlar aras~~ ili~kileri dini kurallar de~il,
gelenek, görenek, sosyal ve ekonomik kurallar ve yasalar yürütür,
yönetir.
Gerçekte laik görü~, Türkiye'mizde çok önceleri, kat~~islam ehl-i
sünnet görü~üne kar~~, dünya i~lerine de önem veren dervi~~tarikatlar~n~n eylemleri ile ba~lam~~t~r. Dine, çalg~l~, kad~nl~-erkekli, içkili
törenleri sokan bekta~ilik ile çalg~y~~ve raks~~sokan mevlevilik, ~ki
somut örnektir.
Islam dini do~omatik (nakli) de~il, rasyonel (akli) bir dindir.
Atomun parçalanmas~n~, insano~lunun aya ayak basmas~n.1 mümkin
k~lan pozitif bilimleri, kozmografyay~, astronomiyi, fizi~i, kimyay~~
Kur'anda var sanan bir kafa, islamiyeti gerçek yönleriyle kavrayamaz.
Kur'an, fizik, kimya kitab~~de~il, insanl~k, ahlak ve toplum ili~kilerini,
sosyal ya~am kurallar~n~~kapsayan ilahi bir kitapt~r.
Pozitif bilimler sürekli olarak de~i~ir, yeni kurallar ortaya atar.
Kur'an ise, genel çizgiler halinde yasaklar, buyruklar koyarak, örneklerle ö~ütleyerek ki~i ve toplum ili~kilerinin moral yap~s~n~~kurma
amac~n~~güder.
Kurallar~~sonsuza dek de~i~mez nitelikte olan bir din kitab~ndan
yani Kur'andan, temeli sürekli de~i~iklik ve düzeltmeye dayanan
pozitif bilimleri ö~renmeye çal~~mak, dini anlamamak, hattâ onunla
alay etmek olur.
Bu tür sakat dü~ünce, sadece marazi bir fantazi olarak kalsa,
ki~iyi ilgilendirir bize ne deyip geçebilirdik. Ama Avrupa'da, dünyay~~kâinat~n ortas~nda gören ve güne~i, ay~~onun çevresinde döner
kabul eden Batlamyos (Klaudios Ptolemaios: ~~o8 - 168) varsay~mm~~
çürütüp, bugünkü modern astronominin, kozmografyan~n temelini
kuran Polonyal~~bilgin Kopernik'in (Nikolai Kopernik: 1473 - 1543),
yerçekimi kanununu bulan ~ngiliz bilgini Nevton'un (Isaac Newton:
1642 - 727), Italyan fizikçisi Galile'nin (Galileo Galilei : 1564 - 1642),
Alman astronomi bilgini Kepler'in (Johannes Kepler: 1571 - 1630)
bulu~lar~, o zamanki bilim kurallar~n~~kökten de~i~tirirken, reformasyon, rönesans, yeni bulu~lar, yeni bölgelerin bulunu~u, Avrupa'da
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yepyeni bir dünya görü~ü olu~tururken, buhar ve elektrik güçleri
mekani~e uygulanarak endüstri ve ticaret h~zla ilerlerken, matbaa,
dü~ün ürünlerini dünyan~n dört bir yan~na da~~t~rken bizdeki medrese ulemâs~, bütün bilimlerin Kur'andan ba~ka bir yerde bulunam~yaca~~n~~ilan ediyordu. Madem bütün fen ve teknik bilgiler Kur'anda vard~~da neye kendileri matbaay~, makinalar~, elektrik araçlar~n~~
yapamad~lar?
Her ~eyi dine ba~l~yan bu sakat anlay~~~ve tutum, bilimin ve
tekni~in ülkemize giri~ini üçyüz y~l geciktirdi.
Ayn~~zihniyetin temsilcileri, yanl~~l~k', kullan~~s~zl~~~~biraz akl~~
eren herkes taraf~ndan kabul edilen hicri takvimi Türkiye'de kullanmak için çaba sarfedenler, hattâ yasaklay~c~~yasan~n bulunmas~na
ra~men kullananlar var.
Bu takvim her ~eyden önce dini de~ildir çünkü, ne Peygamber,
ne de ondan sonra yönetimi eline alan halife Ebu Bekir kullanm~~t~ r.
~kinci halife Hz. Ömer de maddi bir zorunlu~un ortaya ç~ kmas~~
üzerine ve yönetiminin be~inci y~l~nda yani 638 de kullanmaya ba~lam~~t~r. O zamana dek müslümanlar~n kulland~~~~takvim, puta tap~c~~
Mekke'lilerin kullanageldi~i, Habe~~ordusunun Mekke'ye sald~r~s~n~~
ba~lang~ç alan "fil y~l~~takvimi" idi.
Ayr~ca hicri takvim her y~l, gerçek y~ldan yani güne~~y~l~ndan
on gün yirmi saat elli dokuz dakika oniki saniye eksiktir. Bu nedenle
her otuz üç y~lda, güne~~y~l~~takviminden bir y~l eksik gelir. Yani
bugün kulland~~~m~z ve milâdi takvim denen güne~~y~l~~takviminin
32 y~l~, ay y~l~na dayanan hicri takvimi~~~33 y~l~na e~ittir. Bu, ~u demektir: hicri takvime göre düzenlenmi~~bir nüfus cüzdan~nda bir
ki~i 66 ya~~nda görünüyorsa o ki~i gerçekte 64 ya~~ndad~r.
Bundan ba~ka, hicri takvimlerin bu onbir güne yak~n k~sal~~~~
yüzünden, hicri y~l aylar~n~n ilk günleri her y~l onbir gün önce gelir.
Bu nedenle Hz. Peygamber, fil y~l~~takviminin ilk y~l~n~n Rabiyülevvel
ay~n~n 12. günü yani, milâdi 571 y~l~n~n Nisan ay~n~n 20. günü do~du~u halde, Rabiyülevvel ay~n~n ilk günü güne~~y~l~n~n ayr~~ayr~~
aylar~na geldi~inden, onun do~umunun kutland~~~~"mevlid kandili",
her y~ l ayr~~ayr~~zamanlarda olur 16.
16 Bu konu ve genellikle zaman ölçümü ve takvimler üzerine ayr~nt~l~~bilgi
için bak~n~z: Ne~et Ça~atay, Eski ça~lardan bu yana zaman ölçümü ve takvim.
A. ü. ilâhiyat Fakültesi Dergisi cilt: 22, sayfa: 105-138 Ankara, 1978
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Din kurallar~~eskiden h~ristiyanl~ kta da toplum düzenine egemendi. Reformasyon eylemlerinden önce onlarda da fâiz haramd~,
örtünme vard~.
Kilise, bu din kurallar~= uygulanmas~n~n korunup sürdürülmesine bütün gücü ile çal~~t~. Bilime, sosyal, ekonomik geli~melere
kar~~~ ç~kt~ . Kopernik'i, Galile'yi, bilimin gerçeklerini ortaya ç~kard~~
diye ölüme mahk= etti. Ama, zaman~n ayd~nlar~, y~lmadan ve bilinçle halk~~uyarma yolunda yürüyerek sa~duyuyu toplumda egemen
k~ld~lar.
Hele ayd~nlanma devrinde Monteskiyö'ler (Montesquieu: 1689 1755), Volter'ler (Voltaire: 1694. - 778), Jan Jak Ruso'lar (Jean Jacques Rousseau: 1712 - 1778) din ve devlet, devletle halk, e~itim,
yasama, yarg~~ve yürütme konular~~üzerine, eski ça~lar toplumlar~ndan örnekler vererek yazd~klar~~önemli ve de~erli yap~tlar~n etkisi
ile ak~lc~~ve bilimden güç alan görü~ler yayg~nla~t~. Bilime ve tekni~e
h~zla yönelindi.
Böylece Avrupa uluslar~ , bu alanda hâla uykuda olan, hurâfelerle u~ra~an uluslar~, ekonomik ve politik yönlerden boyunduruklar~~
alt~na ald~lar, dünya üzerinde geni~~sömürge imparatorluklar~~ kurdular. Avrupa~n~ n, Portekiz gibi (yüzölçümü: 91.641 Km2.1, Hollanda gibi (40.893 Km2.), Belçika gibi (30.513 Km2.1 kimisi Konya
ilimizin yüzölçümünder~~küçük devletleri bile, dünyan~n en güzel
iklimli yerlerinde, ülkelerinin ~~oo- ~~5o kat~~sömürge topraklar~na sahip
oldular. Bunlar~ n parasal güçleri ve ekonomik üstünlükleri hâlâ
sürmektedir.
Laiklik konusunda do~ru ve gerçek yarg~ ya varmak için, dinin
amac~n~, ana ilkelerini iyi bilmek, geni~~kültüre sahip olmak ve ba~nazl~ktan kurtulmu~~olmak gerekir.
Halk bu yönde e~itilmez, okuma al~~kanl~~~ na sahip k~l~nmazsa
onlar, her ~ eyi dindaen sayar, böyle olunca da din ve dünya i~inin
ayr~~ dü~ünülmesi olanak d~~~~kal~r.
Din, Allahla kul aras~ndaki ba~~ve bir ahlak ve vicdan konusudur.
Türk devrimi, dini, dünya i~ lerinden ay~rarak pratik ya~ant~n~n her
zaman de~i~ en gerçeklerini pozitif bilimlere ba~lamakla din kurumuna da en büyük sayg~y~~göstermi~tir.
Zaten bugün dünyada, tamamen din kurallar~~ile yürütülen bir
devlet kalmam~~t~ r; çünkü bu imkâns~zd~ r. Suudi Arabistan Devleti
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bu iddiada görünüyorsa da, kara, hava, deniz ticaret kanunlar~, her
türlü uluslararas~~ili~kiler, müslüman olm~yan uluslarla petrol, silah
ve mal al~~veri~i, bankac~l~~~n her türlü i~lemleri, esham, tahvilat,
çekler bu ülkede uyguland~~~na ve bunlar~n hiç biri islam hukukunda
bulunmad~~~na göre ve bir çok h~ristiyan kökenli yasalar~~kullan~p
uygulad~klar~na göre bu iddialar~~temelsizdir, havada kalmaktad~r.
Din için de, laiklik için de, ülkemizin ilerlemesi, güven ve mutluluk atmosferinde ya~amas~~için de en gerekli ~ey, yetenekli, ho~görülü, hiç bir parti hizmetinde olm~yan yans~z din adamlar~~yeti~tirilmesi, halk~n bu tür ki~iler taraf~ndan din ve ahlak balumlar~ndan
uyar~lmas~d~r. Bu i~te en etkili yol, din adam~n~n, ki~ilere iyi ahlaki
ile örnek olmas~d~r.
Avrupa'n~n üstünlü~ü, birinci derecede bilime önem vermesinde,
kilisenin sosyal i~lere kar~~mamas~nda ve din adamlar~n~n kültürlü
ve ho~görülü olmas~ndad~r.
Art~k günümüzün ayd~n~, mâbetlerde, partizanl~k, ki~ilere sald~r~~ve ç~karc~l~k yap~lmas~na, bilimin verilerine, yeniliklere sald~r~lmas~na tahammül edemiyor, edemez, etmemelidir de.

