LAIKLIK NEDIR, ~ERIAT NEDIR?
Prof. Dr. NE~ET ÇA~ATAY
Ulu Önder Mare~ al Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün,
dü~manlar~~yurdumuzdan koyduktan sonra gerçekle~tirdi~i ve hepsi
bir bütün olan devrimlerinin en önemlisi laikliktir.
O, sadece yurdumuzu, ulusumuzu dü~ man sald~r~s~ndan kurtarmakla kalmad~, kurtard~~~~yurdun bir daha her yönden öyle kötü bir
duruma dü~memesi, ki~i özgürlü~üne, hak ve e~itlik ilkelerine dayanan cumhuriyet rejiminin sonsuza dek sapasa~lam ayakta durabilmesi için birbirini tamamlayan bir dizi köklü devrimler yapm~~t~r.
Gazilik ve mare~allik gibi dini ve askeri en yüce iki rütbeyi
ta~~yan ATATÜRK, askeri dehas~mn eri~ilmezli~i yan~nda as~l bu
deyrimci yönüyle dünya tarihindeki ~anl~, ~erefli yerini alm~~t~r.
Laiklik, cumhuriyet rejiminin ayr~lmaz bir parças~d~r; çünkü
cumhuriyet rejimi, toplumun, kendi seçti~i ki~ilerden olu~an meclislerce kendi kendini yönetmesidir. Bu yönetim, yasama, yürütme ve
yarg~~güçlerinin ayr~~ellerde olmas~yla gerçekle~ir.
Yasama, yani kanun yapma i~ i Millet Meclisinin görevidir.
Yürütme ve yarg~~bu yasalarla olur. Bir ba~ka deyimle cumhuriyet
rejiminde toplumla ilgili i~ler insanlar~n yapt~~~~kanunlarla yürütülür.

Laiklik Nedir?
Genel ve klasikle~mi~~tan~mlamas~~ ile din ve dünya i~lerini
birbirinden ay~ rmak, toplumu din kurallar~~ ile de~il, meclislerin
düzenledi~i yasalarla yönetmek, dini duygular~, inanc~~ve ibadeti,
halk~n özgür vicdan~na b~rakmakt~r.
Gerçek bu iken kimileri laikli~i, i~lerine öyle geldi~inden ya da
bilmediklerinden, dir~sizlik ya da körükörüne bir bat~l~la~ma özentisi
gibi göstermek isterler.
Öyleyse babl~la~ma nedir? Bat~l~la~ma genel anlamda yeni
bir dünya görü~ünü ve uygarl~~~~ifade eder. Uygarl~k, asl~nda co~-
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mil bir bölgenin de~il, bütün insanl~~~ n ortak mal~~olan ak~lc~, özgürlükçü bir ya~am görü~ ünü benimsemektir. Bu ak~lc~~ve özgürlükçü dü~ ünce, Sümer, M~s~ r, Girit, Yunan, Sâs'an.~~ ve Romadan
gelip, rönesans ve reformasyon yani dü~ün ve kültürde, dinde düzeltme
ve sa~duyuya geçi~~gibi iki ümanist a~amadan süzülüp bat~~Avrupaya
yerle~mi~ti.
Bu uygarl~k, kayna~~n~~dokuzuncu ve onuncu yüzy~llarda AbUsilerden Harunerre~id ve o~ullar~= bu u~urda harcad~klar~~çabalardan ve özellikle Endülüs Emevileri dedi~imiz Ispanya'daki Müslümanlar~n kurdu~u, içinde felsefeden müsbet bilimlere dek her
dersin okundu~u Üniversitelerden alm~~t~. Bu s~rada Avrupa, bilim
yönünden karanl~ klar içinde iken kimi H~ristiyan papaslar Ispanya'daki
Islam Üniversitelerine ciddi birer ö~renci olarak devam ettiler. Ünlü
H~ristiyan kelamc~s~~Ramon. Lull (1235 - 1315) bunlar~n ba~ta gelenlerindendi. Bu nedenle Avrupa uygarl~~~~dedi~imiz uygarl~kta Islam~ n da büyük pay~~vard~r. Bu niteli~inden dolay~~ bat~hla~ma,
san~ld~~~~gibi bir yabanc~la~ ma de~il tersine kendimize geli~tir.
Kimi ki~iler de bat~~uygarl~~~n~~bir H~ristiyanl~ k yani bu dinin
olu~turdu~u bir uygarl~ k olarak gördüklerinden ona kar~~d~rlar.
Bat~~uygarl~~~= H~ ristiyanhkla yani do~rudan do~ruya din ile bir
ilgisi yoktur.
E~er bu uygarl~~~~H~ristiyan dini yaratm~~~olsayd~, ba~ka bir
deyimle Avrupa, H~ ristiyan dininde oldu~u için uygar olmu~~olsayd~~
yeryüzündeki bütün H~ ristiyan ülkelerin, Avrupan~nkine e~it bir
uygarl~k düzeyinde olmas~~gerekirdi. Asyarun, Afrikan~ n ve Güney
Amerikan~ n bir sürü geri kalm~~~ H~ristiyan devletleri, i~in hiç de
böyle olmad~~~n~~aç~kça gösteriyor.
~imdi laikli~e dönelim: Laik düzende kimse kimsenin inanc~na
kar~~amaz, kimse kimseyi herhangi bir inanç do~rultusunda zorlayamaz. Hangi din ve kökenden olurlarsa olsunlar bütün yurtta~lar
dini duygu, inanç ve ibadet yönlerinden e~it hak ve özgürlü~e sahiptirler. Herkes istedi~i gibi inarur ve ibadet eder ama kimse kimseye
benim gibi inanacaks~ n, benim gibi ibadet edeceksin diye zorlayamaz.
Herhangi bir dinin lehinde ya da aleyhinde propaganda yapamaz.
Bu, gerçekte dine ayk~r~l~k veya dinsizlik de~il tersine dine ki~ilik,
mü'minin vicdan~ na özgürlük vermek onun, inand~~~~dini özgürce
ve içtenlikle benimsemesiri, ibadetini özgürce yapmas~n~~ sa~lar.
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Bu gerçe~i daha aç~kl~~a kavu~turmak için laikli~in kar~~t~~nedir
onu görelim. Laikli~in kar~~t~~ ~eriat düzenidir.
~eriat Düzeni Nedir?
Bu düzen toplumun, Peygamberin kalbine do~durulup Kur'an'da metinle~en Tanr~~buyruklar~ na, yasaklama göre yönetilmesidir.
Kur'an'da, inanç ve ibadete, münakehat, muamelat ve ultübat
denen halk ili~kilerine ait hükümler ö~üt ve örnek niteli~inde olan,
eski peygamberlerin ve ünlü ki~ilerin yapt~klar~n~~yans~tan öyküler
vard~r.
A.mentü'de formülle~en iman~n alt~~ temeli ile islam~n be~~
ko~ulu d~~~nda Kur'an'da, ki~i ili~kileri ve toplum yönetimi ile ilgili
yasa niteli~indeki kurallar~n ikiyüz kadar oldu~u söylenirse de do~rudan hüküm koyan âyetler elliyi geçmez 1 .Onlar da evlenme,
bo~anma, miras, tan~kl~k, adam öldürme, Inzs~zl~ k, içki, zina, iftira
gibi genel konularla ilgilidir. Çünkü o zaman~n gereksinmeleri s~n~rl~~
ve dard~.
Mecelle'de de "ezman~ n tegayyürü ile ahkâm~n tegay-yürü inkâr
olunamaz" yani (zaman de~i~ imi ile hükümlerin de de~i~ mesi muhakkakt~r) ana ilkesi yer alm~~~ve toplumla ilgili konular~n zamanla
de~i~ece~i kabul edilmi~tir. Ayr~ca, Imam-~~âzam'~n ö~rencisi imam
Muhammed'in "örfle (gelenekle) sabit olan ~ey nass (Kur'an hükmü)
ile sabit olan gibidir" sözü, me~hur olmu~~bir hukuk kural~d~r 2.
Kur'an-~~kerim ki~iyi olgun, ba~kalar~na yard~mc~, ho~görülü,
ahlakl~~ yapmak için gerekli ana ilkeleri bildirir. Ibadetlerin as~l
amac~~da bu moral yöndür. Zaten Kur'an'daki kurallar yetmedi~i
için, daha do~rusu zamanla yeni durumlar ortaya ç~kt~~~ ndan bunlar
için her biri ciltler tutan bir çok fetva mecmualar~, türlü konular
Bak. Osman Keskino~lu, F~k~h Tarihi ve Islam Hukuku, ss. ~~ 3, Ankara, 1968.
Bak. Mecelle-i Ahkâm-~~ Adliye, ss. ii , madde 39. A. Ü. Hukuk Fakültesi
Banka ve Ticaret Hult~,~ku Ara~t~rma Enstitüsü yay~nlar~ndan, Ankara 1959. Mecelleyi haz~rlama kurulu ba~kan~~Cevdet Pa~a (1822 - 1895) Mecellede i~lenen konular~,
~slam hukukunun dünya i~leri ile ilgili yönü olarak tan~mlamaktad~r. O, eserin
önsözünde "...Günümüzde ticâri i~lemler çok geni~lemi~~oldu~undan poliçe ve
iflas gibi pek çok konular da ana kanundan ayr~lm~~~ve bu de~i~ik konular~~içine alan
ayr~~bir ticaret kanunu düzenlenmi~tir" diyor. Bak ayn~~eser ss. 1. Al - Pezdev?,
Usul al-Pezdevi IV, 21, Istanbul, ~~ 3o8. Devâlibi, al-Medhal ila ilm-i Usul al-F~kh,
IS. 12-13.
2
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için filuh kitaplar~~düzülmü~ tür. Bunlar~n hepsi, ki~ilerin düzenledi~i,
yazd~~~~ ~eylerdir. Kald~~ki ~slam hukukunun kaynaklar~~aras~nda
"k~yas-~~fukahâ" yani hukukçular~n örnekseme ile verecekleri yarg~lar
ve "icmk ümmet" yani halk~ n bir yeni kural üzerinde birle~mesi
gibi ~eyler de vard~r.
Hz. Peygamberin kendisi de arkada~lar~n~, yeni olaylar kar~~s~nda kendi görü~leri do~rultusunda i~in gere~ine göre hüküm vermeye, ictihad etmeye te~vik ediyordu. O, bir çok konuda çevresindekilerin görü~lerini soruyor, ço~u kez kendisi ayn~~ dü~üncede olmasa
bile ço~unlu~un görü~üne kat~llyordu. Bazan kendi yan~nda bile
ba~kalar~n~ n hüküm vermesini isteyerek Müslümanlar~n görü~lerine
ve ki~iliklerine verdi~i önemi, tan~d~~~~yetkiyi gösteriyordu. Örne~in
bir kez, Amr b. As'a, daval~~ve davac~y~~göstererek, "~unlar~n i~ine
bir hüküm ver bakal~m" demi~ti. O, sizin kat~n~zda bu nas~l olur?
Ben nas~ l hüküm verebilirim? Diyerek çekinti gösterdi ise de Peygambcr "evet hüküm vereceksin" diye diretince Amr — Neye göre hüküm
vereyim? Diye sordu. Peygamber "kendi ictihad~na göre, e~er do~ru
karar verirsen on iyilik, yan~l~ rsan bir iyilik kazanm~~~olursun" demi~tir 3.
Zamanla hukukçular~n koydu~u kurallar da yetmemi~, bunlar
d~~~nda ve daha geni~~"kavânin-i örfiye" denen ve gelene~e dayanan
bir hukuk sistemi daha geli~tirilmi~ tir. Bunlar~n kimileri ~slam ilkelerine bile ayk~r~d~r.
Örne~in, Osmanl~~halife - sultanlar~~bu tür yasalara dayanarak
gayri Müslim uyruklar~ndan domuz vergisi ve ~arap bac~~alm~~, bu
gelirleri askerlerine ve öteki devlet gereksinmelerine harcam~~lard~r.
Mecellede bu tür uygulamalara cevaz veren "Zaruretler memnu
olan ~eyleri mubah lular" diye bir madde vard~r 4. Bu, zorunluklar
yasak olan nesneleri mubah k~llar demektir.
3 Cevdet Pa~a bütün ~slam topluluklar~nda uygulanabilecek kurallar~n saptanmasm~n zorunlu~unu ~u sözlerle dile getiriyor: "F~k~h konular~n~~kavramak ve
onlar~n derinli~ine varmak pek güçtür. Bir aral~k Hanefi f~kh~~sorunlar= kapsamak
üzere zaman~n hukukçular~~ve erdemli ki~ileri bir araya getirilerek "Tâtar Hâniye"
ve "Fetâvây-i Cihangiriye" gibi eserler bas~lm~~~ise de bütün f~k~h sorunlar~n~n
ayr~nt~lar~~ve mezhep anla~mazl~klar~~bu esere s~~d~r~lamam~~t~ r. Bak. Mecelle,
bundan önceki notta sözü edilen bask~~ss. 2.
4 Bak~n~z Mecelle, ad~~ geçen metin, madde 21.
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Fâizin de haram oldu~u söylenir; oysa ki haram olan faiz de~il,
kat kat faiz olan tefeciliktir. Fatih Sultan Mehmet, faizi ile yeniçeri
ocaklar~na verilen etlerin zamanla ortaya ç~kacak fiyat art~~~n~~kar~~lamak amac~~ile yirmi dört bin alt~n vakfetmi~ti. Fâtih'in bundan
ayr~~türlü i~ler için para vak~flar~~yapt~~~n~, Kantinrnin bir ferman~ndan anl~yoruz. Kanüni'nin kendisi de bir çok para vakf~~yapm~~t~r 5 .
Görülüyor ki o ça~larda ~er'i kurallar~n çok büyük bir bölümü
ile örfi (geleneksel) yasalar~n hepsini insanlar düzenlemi~lerdir.
Fctva mecmualar~nda ayn~~konular için birbirine ters dü~en hükümler
verilmi~tir 6 .
Bu çeli~kileri ve tutars~zl~klar~~ önlemek için Türkler büyük
çabalar harcad~lar. Büyük Selçuklular hükümdar~~Alparslan'~n o~lu
Celaleddin Melik~ah'~n (ya~am~ : ~~o55 - 092), bütün ~slam ülkeleri
için uygulanabilecek bir yasa haz~rlatmaya ba~lad~~~n~~ancak bunun
gerçekle~tirilemedi~ini biliyoruz 7 .
Tüm Müslümanlara Uygulanabilecek ~er't Kurallar Olabilir mi?
Böyle bir ~ey pratikte imkâns~zd~r. Bu imkâns~zl~k, ~eriat özlemcilerinin bilmedi~i bir nedenden do~ar. Böyle ortak kurallar toplama
istek ve ihtiyac~~daha Abbasilerin ilk s~ralar~nda do~mu~, Abbas"'
halifesi el-Mansur (halifeli~i (754 - 775), ~mam Mâlik b. Enes'e
(ya~am~ : 712 - 795) hukuk kurallar~ n~~toplamas~n~~ rica etmi~~o da
kendi görü~ünü (Mâliki f~khin~) içeren "el-Muvatta" adl~~eserini yazm~~t~r. Mansur'dan onbir y~l sonra tahta geçen Harun erRe~id (helifeli~i: 786 - 809) de ~mam Mâlik'e gidip "kitab~n~z'
Bak. N. Ça~atay, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda riba - faiz konusu para vak~flar~~ ve bankac~l~k, Vak~flar Dergisi IX, 148 ve devam~, Ankara, 1971. Ayr~ca Osmanl~larda uygulanan faiz s~n~rlar~~ için bak. H. ~nalc~k, Adalet Fermanlar~, T.
Tarih Kurumunun yay~nlad~~~~"Belgeler" dergisi, C. II, s. 3-4, sayfa: 49-145.
Ankara, 1965.
6 Bu konuda yüzlerce örnek vermek mümkündür. "Bey'i bi~~- ~art (~artl~~sat~~)
için bir çok ~slam hukukçusunun birbirine ters dü~en fetvalan için bak. Mecelle,
ss. 4. yukar~da ad~~geçen metin.
7 Bak ~slam Ansiklopedisi, Melik~ah maddesi (VII, 673). Ayr~ca, 1562 de
ölen ~bn-i Nüceym (Zeynelâbidin b. ~brahim) "al - Fetavi al - Zeyniya fi F~kh
al - Hanafiya" adl~~ eserinde hanefi f~kh~na göre verilmi~~fetvalar~~toplam~~t~r.
Ayr~ca bak. Devâlibi, "al - Medhal ila ~ lm-i Usul al-F~kh" sayfa 12-13, be~inci bask~,
Beyrut, 1965.
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Kâbeye asal~m, herkes gelip okusun uygulamada birlik sa~lans~n"
deyince imam Mâlik "hay~r sak~n böyle bir ~ey yapmay~ruz. Çünkü
ülkenin her yerinde yetkili hukukçular vard~r ve kendi bulunduklar~~
yerlerin gereklerine uygun hükümler vermektedirler. Verdikleri
hükürnler de~i~ik de olsa hepsi do~rudur, onlar~~dinleyiniz" diyerek
hukukun zaman ve yere göre ayr~nt~~konular~nda de~i~iklikler göstermesinin zorunlu oldu~unu söylemek istemi~tir 8.
Bugün pratikte daha çok olmakla birlikte klasik mezhep tarihlerinde yetmi~~iki ~slam mezhebi vard~r. Bunlar, ehl-i sünnet, ~ia ve
havaric olmak üzere üç guruba ayr~l~r. Bunlar~n ehl-i sünnet d~~~nda
kalanlar~ndan üçünün ayr~~ f~kh~~yani hukuk sistemi vard~r. Bunlar:
— Bugün iranda yayg~n olan ve "imamiye", "isnâ a~eriye" veya
"Câferiye" denen mezhep. 2 — Yine ~ia kolundan ve Güney Arabistanda, Yemen bölgesinde yayg~n olan "Zeydiye" mezhebi, 3 — Tanzanya (Zanzibar) halk~~aras~nda yayg~n olan ve bir hârici mezhep
say~lan "~bâziye" dirler.
Bu üçü d~~~ndaki dört sünni mezhebin yani, Türkiye'de, Ürdün'de, k~smen Suriye'de yayg~n olan "Hanefi mezhebi"nin, Suudi Arabistan'da yayg~n olan "Hanbeli mezhebi"nin (Vehhâbilik biçiminde),
M~s~rda yayg~n olan "Sâfii mezhebi"nin, Kuzey Afrika'da ve Südan'da
yayg~n olan "Mâliki mezhebi"nin de ayr~~ f~k~hlar~~vard~r. Bu yedi
hukuk sistemi (filuh) kurucusunun her biri, kendininkinin en do~ru
~eriat kurallar~~oldu~una, bunlara uyan toplumlar~n da her biri kendi
gittikleri yolun ~eriata ve islamiyete en uygun oldu~una inanmaktad~rlar. Gerçek durum böyle iken bu yedi ayr~~f~k~h sisteminden hangisi,
do~ru ~eriat kural~d~r diye al~n~p bütün ~slam topluluklar~na uygulanacak?
Görülüyor ki bu i~~san~ld~~~~kadar basit ve kolay de~il... Geçen
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Osmanl~~ülkesinde bu çapra~~k ve karma~~k
duruma bir çare bulmak üzere çal~~malar yap~ld~. Ali Pa~a, Frans~z
medeni kanununun Türk toplumuna adapte edilmesini, Cevdet
Pa~a da eski fetvalar~~ve içtihadlar~~toplayarak bir yasa haz~rlanmas~n~~
önerdi. Sonunda Cevdet Pa~a'n~n önerisi kabul edilerek kendi ba~kanl~~~nda bir kurul düzüldü. Bunlar, eski ictihadlar~~ve hükümleri
8 Muhammed Ebu Zehra, ~slamda F~k~h Mezhepleri, çeviren: Dr. Abdülkadir
~ener, III, 75 vd. Ankara, 1968.
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toplayarak "Mecelle-i ahkâm-~~adliye" ad~~ile, bir giri~~ve onalt~~
kitap (bölüm) halinde 1851 maddelik bir yasa yapt~lar.
Bunda amaç, fik~h biliminin, ça~~n gereklerine ve ortaya ç~kan
günlük ihtiyaçlara cevap verebilecek hükümlerin bir araya getirilmesi idi.
Hanefi mezhebi ilkelerine göre düzenlenen bu mecellenin, gerçek
anlam~~ile bir yasa say~lmas~~mümkün de~ildir. Ayr~ca bu mecellede
medeni hukukun önemli konular~~olan evlenme, bo~anma nafaka ve
neseb gibi aile hukukuna, ki~i haklar~nda, miras, vasiyet ve vakfa
dair hükümler yer almam~~t~r.
Hiç ku~kusuz Mecelle de büyük bir emek ve çaba ürünü ve yasama hayat~m~= önemli bir a~amas~d~r ama onu uygulama ça~~~
çoktan geçmi~~bulunuyordu.
Türlü mezheplerin geli~tirdi~i birbirinden ayr~~hukuk sistemleri,
~slam topluluklar~n~~tek bir ~eriat düzeninde birle~tirmekten çok,
ayr~l~k nedeni olmu~tur. Bugün ise insanlar bir çok alanda ortak
davram~lara, ortak kurallar~~benimsemeye yöneliyor. Gümrük birli~i,
haberle~me birli~i, ortak pazar, ortak sportif çal~~malar vb. gibi ~eyler
bunu gösteriyor. Bir çok devletler aras~nda pasaport vizesi kalkm~~t~r.
Bütün bunlar gösteriyor ki dâhi lider Atatürk, laiklik ilkesini
uygulayarak dine en büyük sayg~y~~sa~lam~~t~r. Kendisi dine kar~~~
de~il tersine, din sömürücülerine, tekkelerde çöreklenip halk~n s~rt~ndan geçinen asalaklara, tarikat ~eyhi taslaklar~na, türbelere çaput
ba~lay~p ölülerden yard~m umanlara ve üfürükçülere kar~~~idi. O,
~slamiyette tek tarikat~n Peygamberin çizdi~i yol oldu~unu, islamiyetin ~ekle de~il, ruha önem verdi~ini biliyordu. ~slâmiyeti böyle
anl~yan halifelerden bir örnek vermek istiyoruz.
Emevi halifelerinden Ömer b. Abdülaziz (ya~am~ : 682 - 720)
M~s~r'daki valisinden, oradaki H~ristiyanlar~n ço~unun Müslüman olmas~~yüzünden haraç ve cizye gelirlerinin çok dü~tü~ünü, bunlar~n,
vergiden kurtulmak için Müslüman olduklar~n~, bu nedenle kendilerinden eskisi gibi vergi almak gerekti~ini bildiren bir mektup ald~. Halife
ona "senin yeteneksiz oldu~unu bilirdim ama h~rs~z olmad~~m ve
senden daha iyisini bulamad~~~m için vali yapt~m. Tanr~~Hz. Peygamberi vergi tahsildar~~olarak yollamad~. ~nsanlar~~kötülüklerden
korumak ve iyi ki~iler yapmak için yollad~. Müslüman olanlardan
harac, cizye alma" diye yazd~.
Belirten C. XLII, 28
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Yine bu halifenin Horasan valisi kendisine "bura halk~~Müslüman
oluyor ama sünnet olmuyor. Sünnet olnuyanlardan haraç ve cizye
alal~m" diye yazd~. Halife ona "Cenab-~~Hak, Hz. Muhammedi
sünnetçi olarak yollamad~. Tannmn birli~ine ve Peygamberine inanan
herkes Müslümand~r. Müslümandan da haraç ve cizye ahnmaz"
cevab~m verdi 9.
Emeviler ve Abbâsller devri halifelerinin büyük ço~unlu~unda
oldu~u gibi Osmanl~~halife - sultanlar~~da din i~leri ile u~ra~mazlar
onu, ~eyhülislamlara b~rak~rlard~. Ancak, ~eyhülislamlardan istedikleri
fetvay~~al~rlard~. Yani halife - padi~ah, fikh~n ve fakihin de~il, f~k~h ve
fakih yani hukuk ve hukukçu padi~ah~n emrinde idi. Nitekim gerekti~inde Osmanl~~Padi~ahlan hem fikhm hem adaletin en yüksek yetkilisi olan ~eyhülislamlardan, o~ullann~, karde~lerini s~raya dizdirip
öldürtmek için istedikleri gibi fetvalar alabiliyorlard~.
Kürke dü~künlü~ü dolay~s~yla zaman~nda kürk modas~~salg~n
haline geldi~inden "Samur devri" diye an~lan bir ça~~n halifesi olan
Sultan ~brahim, sakal~na inci dizdiriyor, bal~klara para at~yordu.
Saray kad~nlar~~ile yöneticiler üzerindeki etkisi ile ün kazanan Cinci
Hoca'n~n oyunca~~~haline gelen bu hükümdar, kendisini rahats~z
eden at arabalar~n~n ~stanbul sokaklar~nda dola~mas~m önleyemedi
diye sadrazamm~~bostan kuyu
- su ipi ile bo~durmu~, saray kad~nlar~ndan birini ~am Valili~i'ne atm~~t~.
Bu tür olaylarla i~~ç~~~x~ndan ç~k~nca o zaman~n bilginleri ve
ileri gelenleri onu tahtmdan indirip alt~~ya~~ndaki o~lu Dördüncü
Mehmed'i halife diktiler. Deli ~brahim'i ~eyhülislamdan al~nan fetva
ile cellat Kara Ali'ye bo~durmak için bu alt~~ya~~ndaki halifeye,
anlam~n~~kavrayam~yaca~~~a~~r ifadeli bir "hatt~~hümâyun" imzalat~lm~~t~.
Yukar~da aç~klad~~~m~z köklü nedenlere ve s~ralad~~~nnz örneklere göre bütün ~slam topluluklanna uygulanabilecek bir ~eriat düzeni
olu~turmak mümkün olmam~~t~r. Bu nedenle yüzy~llar boyunca
geli~en ihtiyaçlar~, büyüyen toplumun ili~kilerini, hak ve görevlerini
düzenlemek yönünden yetersiz kalm~~~olan dünya i~lerine ait Kur'an
hükümlerinin bu eksikliklerini tamamlamak için, ictihad, luyas ve
örf hukuku gibi insan kafas~ndan ç~kma yeni kurallar getirilmi~tir
Bak. Corci Zeydan, Medeniyet-i ~slamiye Tarihi, Zeki Me~amiz çevirisi,
cilt: 2, sayfa: 28 vd. ~stanbul, 1329. Cilt IV, sayfa 143-45,
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ve bunlar ise ayr~~ayr~~ki~ilerce yap~lm~~t~r. Laik düzende halk~n
seçti~i millet meclislerinin yetkili kurullannca yap~lan yasalar hem
dine ve hakka hem de toplum ç~karlar~na uygundur.
Bütün bu ~eriatcilik ve halifecilik sömürücülükleri, yüzy~llar
boyunca islamiyetin gerçek niteli~inin ve amac~n~n gerekti~i gibi
anlat~lmam~~~olmas~ndan, din ad~na bir sürü hurafelerin ö~retilmi~~
bulunmas~ndan ortaya ç~km~~t~r. islamiyet gerçek kimli~ini cumhuriyet devrinde laikli~in kabulü ile kazanm~~t~r.
Memleketimizde din anlay~~mdaki çeli~kiler, din ile dünya
i~lerinin birbirine kan~t~nlmas~ndan ileri gelmektedir. Din i~leri:
inanç, ibadet, helal ve haramd~r. Ötekiler dünya i~leridir. Bunlar~~
birbirine kan~t~rmamak gerekir.... Bu anlay~~~dinsizlik demek de~il,
Tannn~n, kulun ve devletin hak ve görevlerini ay~rmakt~r ki laiklik
budur. Her~ey din kavrarrumn içine sokulursa içinden ç~k~lmaz
sorunlar do~ar. Nitekim bir zamanlar sakal b~y~k kesme; pantalon,
~apka veya fes giyme, kravat takma, gömlek giyme; çatal ka~~k kul.lanma, masada ve ayr~~kapta yemek yeme, doktora muayene olma,
di~~doldurtma, kolonya sürünme, ispirto oca~~nda yemek pi~irme vb.
~eyler söylemek suretiyle yiyip içmeye, sa~l~k i~lerine ve giyinmeye
kan~~lm~~t~r.
Bunlar din konusu de~il, ki~inin sa~l~~~~ve rahatl~k-1 ile ilgili
~eylerdir. Bunlar~n do~ru dürüst halka anlat~lmas~, ülkemizin güvenlik
ve mutluluk havas~nda geli~mesi için en gerekli ~ey, yetenekli, ho~görülü, hiç bir parti hizmetinde olnuyan yans~z din adamlar~~yeti~tirilmesi ve onlarm, iyi ahlakhl~klan ile halka örnek olmalar~n~n
sa~lanmas~d~r.
Avrupamn üstünlü~ü, birinci derecede bilime önem vermesinde,
kilisenin, toplumun i~lerine kan~mamasmda ve din adamlar~n~n
bilgili, kültürlü ve ho~görülü olmas~ndad~r.

