YAZI DEVRIM/ - KUR'AN HARFLERI VE ATATÜRK
DEVRIMLERINE KAR~I ÇIKI~LAR
Doç. Dr. BAHRIYE ÜÇOK
Atatürk'ün ulusu yarar~na gerçekle~tirdi~i devrimlerin en büyüklerinden birinin 50. nci y~l~nda bulunmam~z nedeniyle, konuyu
yaz~~devriminden ve bu devrimden 50 y~l sonra, kimi sorumlu ki~ilerin ve bu arada ki~isel ç~kar gözleyenlerin rejim dahil devrimlerimizin tümüne yönelmi~~kar~~~görü~~ve propagandalar~ndan seçtim.
Bugün say~lar~~milyonlar~~bulan e~itimden yoksun yurtta~lar~n
aras~nda Arap yaz~s~n~n kutsall~~~na, bu yaz~n~n dünyan~n kuruldu~u
günden beri var oldu~una inand~r~lm~~~say~s~z ki~iler vard~r. Gene
bu e~itimsiz kütlelere Türk ulusunun yaln~z Arap harflerini kullanm~~~oldu~u, ayr~ca bütün ba~ar~ n~n tarihteki ~an ve ~ereflerin Islam
dinine borçlu bulunuldu~u kan~s~~verilmi~tir.
Gerçekte kaba bir hesapla biny~l öncesinden ba~layarak ~~Kas~m
1928'e gelinceye kadar kullan~lan Arap yaz~s~~Türk ulusunun dil
özelliklerine uygun dü~medi~i gibi, anlam~~bilinmeyen sözcüklerin
do~ru okunmas~~da mümkün de~ildi; bu yaz~lar~~okuyanlarca pek
iyi bilindi~i üzere. Bir soru gelebilir usumuza: Öyle ise atalar~m~z
neden hem Arap ya.Z~s~ n~~hem de büyük ölçüde arapça sözcükleri
ald~lar? Gene goo y~ldan bu yana Selçuk ve Osmanl~~Imparatorluklar~~iktidarlar~nda Türkler'le içiçe ya~ayan Türk soyundan olmayan az~nl~klar örne~in Rumlar, Ermeniler, hatta Müslüman
olan ba~ka etnik gruplar kendi dillerini belki bu ölçüde ihmal etmemi~ler de, zengin kökleri olan türkçe neden bu ölçüde gerilemi~,
neden arapça ve farsça sözcükler ve kurallarla dolu bir resmi türkçe
meydana gelmi~ ? Bunu yan~tlamak için s~k s~k yinelenen, tarihsel
gerçeklerle de çeli~en bir konuya de~inmek istiyorum. O da Türklerin Islam dinini kendi bünyelerine uygun bularak hemen kabul
ettikleri iddias~d~r. Oysa tam tersi...
Türkler belki ~~oo y~ldan daha uzun bir süre ~slam dinine girmemek için sava~m~~lard~r. Çünkü ~slama girmek Arap egemenli~ini
kabul etmek anlam~n~~ ta~~yordu. Araplar halife Abdülmelik'in
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(685-705) ac~mas~z komutanlar~ndan Zalim Haccac, Kuteybe ve bunlardan biraz insafl~ca olan E~res'in 12 y~l süren seferleri ile Baykent,
Talkan, Semerkant ve çevrelerinde uygulad~klar~~katliamlar, yang~nlar, ya~malar, kilometrelerce uzayan a~açl~~yollara Türk gençlerini asmakla sa~lam~~lard~~bu sonucu .. .
Abdülmelik zaman~na gelinceye de~in, Islam ülkelerinde resmi
dairelerde defterler ve yaz~~malar o ülkenin halk~n~n dili ile olur ve bu
dili bilen yerli memurlar arac~l~~~~ile i~ler yürütülürdü. Örne~in:
M~s~r divan~n~n resmi dili yerli halk~n dili olan k~ptice idi; Memurlar~~ da K~pt~~idiler. ~am'da resmi dil rumca ve memurlar da bu dili
bilen yerli h~ristiyanlar idi. Irak'ta ise resmi dil farsça, i~lere bakanlar da bu dili bilen yerli memurlard~.
Abdülmelik zaman~na gelinceye kadar Arap Imparatorlu~unda
kullan~lan paralar ve trazlar farsça veya yunanca yaz~lardan ba~ka
ate~gede veya salip kabartmalanyla bezeniyordu. Abdülmelik 698 de,
bir yüzüne Peygamberin ad~n~~koydurdu~u gümü~~ve alt~n paralar
bast~r~p bunlar~~imparatorlu~un dört yönüne gönderdi. Bu paralardan ba~ka para ile al~~~- veri~~edecek olanlar~~da idam cezas~yle tehdit
etti. Bundan sonra da resmi dilin arapça olmas~n~~ ve yönetimin
müslüman memurlara verilmesini emretti.
Bundan ~ 5o - 200 y~l sonra yani Abbasilerin saltanat~~sürerken,
gerek Hami ve Sami do~u, gerek Iran ve Türk toplumlar~, daha da
çok Arap devlet te~kilat~~içine sokulmu~~ve ortak dil arapça, kimi
ülkelerde uluslara kendi ana dillerini unutturmakla kalmam~~~onlar~n kendilerini Arap saymalar~na da neden olmu~tur. Irak, Suriye,
M~s~r'dan Fas'a kadar bütün Kuzey Afrika bunun örnekleridir 2.
I~te bundan sonrad~r ki, Türkler Göktürk ve giderek Uygur
yaz~s~n~~ b~rak~p Arap ABC'siyle yaz~~maya koyulmu~lard~r. Gene
bundan birkaç yüzy~l sonrad~r ki dilimiz halk~m~za günbegün yabanc~la~m~~, sonunda iki ayr~~edebiyat halk ve divan edebiyatlar~~do~mu~,
halk~n dili küçümsenmi~, okur yazarlar halktan kopmu~lard~r.
Tanzimat'~n ilkini' izleyen dönemlerde Türk ayd~nlar~~halk ile
ayd~n kesim aras~nda aç~lan bu büyük uçurumu görerek bu iki dili
Bak: Bahriye Üçok, islâm Tarihi Emeviler - Abbasiler Ankara 1979, Milli
E~itim yay~nlar~.
2 A. N. Poliak, Sami do~unun arapla~t~r~lmas~, çeviren Bahriye Üçok,
ilâhiyat Fak. Dergisi c. 3, s. III-IV, 1954;
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bir ölçüde yakla~t~rmaya çal~~m~~lard~r. Bu cümleden olarak Cevdet
Pa~a, Ziya Pa~a, Nam~ k Kemal, Ahmet Mithat Efendi türkçenin
sadele~mesi davas~n~~güderlerken divan edebiyat~n~n yan~~s~ra bir de
Türk edebiyat~n~ n temelini ortaya koydular. Ali Suavi daha da ileri
giderek türkçeden farsça ve arapça kurallar~n at~lmas~n~, ezan~n ve
hutbelerin hatta namaz surelcrinin bile Türkçe okunmas~n~n gerekti~ini savundu. Abdülaziz döneminde ya~~yan Leh as~ll~~Mustafa
Celâlettin Pa~a da "Eski ve yeni Türkler — Les Turcs anciens et
modernes" adl~~yap~t~nda Türk dilinin yabanc~~sözcüklerden ar~nd~r~lmas~na, harflerinin ~slahma özellikle de~inmi~tir.
Bu ve buna benzer daha birçok gereksinmeler günümüzden
~ oo y~l~~ a~k~n bir süre önce Türk ayd~nlar~nca belirtilmi~~o u~urda
yurt içinde ve d~~~nda öz verilerle pekçok çabalar gösterilmi~~olmas~na
kar~~n, bugün anayasa üzerine yemin etmi~~ki~iler uygarla~ma ve
ulusalla~ma yolunda al~nm~~~bunca mesafeden sonra bak= neler
öneriyorlar: "Türkten kopu~ u önlemek için kültür tahsili yapan
genç nesillere modern türkçenin yan~~s~ra Eski Türkçe ve Osmanl~cay~~
iyi ö~retmek, eski Türk harfleriyle okur yazar olmalar~n~~sa~lamak Hedefimizdir". Bunu bir ba~bakan söylüyordu Trabzonda. TBMM'de
bir bütçe görü~mesi s~ras~nda (1978 de) Devlet Bakan~na, Anayasan~n
19. maddesindeki vicdan özgürlü~ü hiçe say~larak Kur'an derslerinin orta ve yüksek ö~renimde ne zaman zorunlu ders haline konulaca~~~sorulabiliyor 3, 1976 y~l~nda lâik Türkiyenin bir valisi, bir kaymakam~~resmi dairelere yaz~lar göndererek Kur'an kurslar~~düzenlenmesini öneriyor ve memurlar gece kurslar~nda e~itiliyordu.
Bununla da yetinilmiyor devlet bütçesinden ödenen paralarla
haz~rlanan 1977 Diyanet takviminde (29 Kas~m yapra~~n~n arkas~nda) "Allah~n Kitab~~Kur'an~~okuyacak kadar Arap dilini ö~renmesi her Müslüman~n üzerine farzd~ r. Bütün Müslümanlar~n ana
dillerinin yan~~ s~ra ikinci dillerinin arapça olmas~na ihtimam gösterilmelidir. Ta ki Müslümanlar~n kendi aralar~nda anla~abilecekleri
kadar ortak bir dilleri olsun" diye Müslüman - Türk halk~na yeni
bir farz~n ifas~~öneriliyor.
Yurt d~~~nda olu~turulan ~slam konferanslarmda al~nan kararlar~ n önemli maddelerinden birini gene bu ortak dil sorunu olu~3 Millet Meclisinde 1978 ~ubat~nda Diyanet I~leri Ba~kanl~~~~bütçe görü~meleri s~ras~nda Devlet Bakan~~ Lûtfi Do~an'~n konu~mas~~ (Tutanak).
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turuyor. Bundan ötürü, "Mazi ile ilgimizin kopmu~~oldu~u ve bu
kopuklu~un giderilmesi gerekti~i" belli çevrelerin ba~l~ca slogan~~
haline geliyordu. Oysa Latin kökenli Türk ABC'sini ald~ktan sonra
dilimize çevrilen Islam f~k~ h, hadis ve tefsir kitaplar~n~n say~s~~imparatorluk dönemine oranla çok yüksektir.
Her devrim bir yeniliktir. Her yenilik eskinin ç~karlar~na ters
dü~ece~inden tepki ile kar~~lan~r. islâmiyet de bunu ya~ad~. Hazreti
Muhammed ve ilk Müslüman'lar büyük tepkilerle kar~~land~. Matbaan~ n getirilmesi de öyle.. yeni Türk ABC'sinin kabulü dü~üncesi,
ya da önerisi ba~lang~çta bilim adamlar~m~z taraf~ndan tepki ile
kar~~land~. Ama sonuç öylesine ba~ar~l~~olmu~tu ki, tepkiler etkisiz
kald~. Büyük Ö~retmen, Büyük Önder'in getirdi~i yeni ruhla genç,
ihtiyar birbirini izliyerek okula ko~tular. Bir iki ay içinde okur yazar
oldular. Yüzy~llar boyu süre gelen ümmili~in kal~n ve karanl~k perdesi
bir anda kalk~vermi~ti Türk toplumunun, hiç de~ilse kent insan~n~n,
üstünden..
Ne var ki, sonralar~~ halk~m~z~n din duygular~na ba~l~l~~~n~~
bilen kimi siyasal partililer, önce geçmi~ e derin bir özlem duygusu
olu~ turdular; Tarihin gerçeklerini saklamaktan ve çarp~tmaktan
çekinmediler. Bilimsel ve gerçekçi konu~anlar~, yazanlar~~susturmak
için çe~itli yollara ba~vurdular. Gizli ve aç~ k derneklerin deste~i ile
toplumun bir kesimini bilinçsizli~in karanl~~~~içine ittiler. Sonra bu
bilinçsizlikten do~an duygusal tepkinin uydusu olup iktidar kap~lar~n~~
zorlad~lar. Iktidar olma kar~~l~~~ nda Anayasa ile çeli~ir hale dü~meyi
umursamad~lar. Yasalara sayg~s~zl~k ola~anla~t~~ bu dönemde...
E~itim kurumlar~~amaçlar~ndan sapt~r~lma yoluna yöneltildi. Bunun
ad~na "MILI,/ RÖNESANS" dediler.
Bir ülkenin, bir ulusun kaderinde buna benzer at~l~mlar ve geri
dönü~ler olabilir. Ama ça~a ters dü~en giri~imler sonuna de~in ba~ar~l~~olmasalar da, o toplumun bir süre yerinde saymas~ na neden
olurlar. Bo~~yere çabalam~~~olur o ulus. Bu da geri kalmakt~r bugünün
h~zla geli~en dünyas~nda.
~~te bu nedenledir ki, kimi ayd~nlar~m~z~n dikkatlerini çekmek
istiyorum. Çünkü onlar harf devrimimizin 50 nci y~ ldönümü nedeni
ile yay~nlad~klar~~yaz~larda ve aç~k oturumlarda yapt~klar~~konu~malarda, örne~in: "Arap - ~slâm uygarl~~~n~~küçümsedi~im san~lmas~n.
tam tersine, kan~ mca bugünkü Türkiye'nin çok önemli bir kültürel sorunu
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Arap - islâm uygarl~~~na yeterli ve gerekli a~~rl~~~~vermeyi~idir 4" diye yaz~yorlar; ya da: "Bir iki lisede Arap harfleriyle okuyup yazma ö~retilmesinin, eski metinlerin veya _yaz~tlar~n okunmas~nda yararl~~olaca~~ .. ." görü~ünü savunuyorlar.
Bu savlar genç ku~aklar~~yan~ltabilir. Bu say~n yazar ve konu~mac~lar~n, Diyanet isleri Ba~kanl~~~~ve ilahiyat Fakültesinin 29-3o
y~ld~r yay~nlad~~~~yüzlerce yap~ttan haberleri olmad~~~~meydandad~r.
Yüzy~llard~r Türk toplumu Arap - ~slam uygarl~~~n~~incelemi~,
yazm~~, gene yazm~~, hep onu ö~renmi~ ; ö~renmi~~te ne olmu~ ? Önce
yerinde saym~~, sonra gerilemi~. Özbeöz Arap toplumu ça~~m~zda bu
uygarl~ktan ne ölçüde nasibini alm~~~ki, biz önce onun dilini ö~renip sonra "gerekli a~~rl~~~~verip en önemli kültürel sorunumuzu hal edelim" .
Kimi ayd~nlar yaz~lar~nda ve konu~malarinda, liselere Arap
harfleri ö~renimi için ders konulmas~n~~öneriyorlard~. Lisede okuyup
ö~rendi~i Arap harfleriyle birer sanat biçimi gösterisi niteli~i ta~~yan
yaz~tlar~n okunabilece~ini san~yorlar. Bu, onlar~n konuya nedenli
yabanc~~olduklar~n~~gösterir.
Eskiden bütün e~itim, ö~retim Arap harfleriyle oldu~u halde ve
arapça zorunlu ders olarak okundu~u halde Türkiye'de yaz~tlar~~
acaba kaç ki~i okuyabilirdi? Eski metinlerden bir Tac üt-tevarih-i,
bir Fuzûli divan~n~~okusalar anlayabilecek midirler? Yarar sa~lam~yaca~~~kesinlikle bilinen bir yolun izlenmesine, Milli E~itim programlar~nda yer verilmesine önerilerde bulunmak devrimlere ters
dü~mez mi?
Asl~nda devrim kar~~tlar~n~n çoktan beri sloganla~t~rd~~~~ bu
öneriler bir kez de Atatürk devrimlerinin yan~nda olan ayd~nlarca
topluma yans~t~l~rsa o ülkenin sade yurtta~lar~~gerçeklerden derin
uçurumlarla uzakla~t~r~lm~~~olmazlar m~?
Harf devrimimize kar~~~olanlar~n Atatürk'ü yermek için kulland~klar~~ bir ba~ka silah ta Kur'an harflerinin kutsall~~~~konusudur.
Dinsel inançlara s~ k~~ s~k~ya ba~l~~ olan e~itimsiz kalm~~~tabandaki
halk y~~~nlar~~buna inand~r~lm~~t~r. Kur'an harflerini bilmedikleri
için kutsal Kur'an~~kendi kutsal harfleriyle okuyamad~klar~na esef
duymaktad~rlar.
4

Emre Kongar, ~~Kas. 1978 günlü Cumhuriyet gazetesi (Belgeler).
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Son y~llarda genç ya da olgun ya~ta pekçok ki~inin "Ah Kur'an
okuyoruz ama Kur'an harfleriyle de~il; acaba ba~ka harflerle Kur'an
okunursa gene de savap kazan~ labilir mi? Günah olmaz m~ ?" diye
ku~kular~n~~belirttiklerine tan~k oldum. Bu sorulara genel bir yan~t
vermeden önce, her yaz~~ gibi kavram ve anlamlar~n de~i~ik biçimde
çizgilerle anlat~lmas~~demek olan Kur'an~n yaz~lm~~~bulundu~u Arap
harflerinin tarihçesine k~saca bakmak yerinde ve yararl~~ olur:
Arabistamn güneyinde Yemen bölgesinde oturan Nebat'lllar,
Islâm'dan önce yaz~~yazmay~~bilirlerdi. Hicaz'da bulunan Mudar
kabilesi ise göçebe bir ya~am sürdü~ü için bu konuda geri kalm~~t~. Bununla birlikte islâmiyetin do~u~undan az önce Hicaz Araplar~~
ticaret amac~yla gittikleri ~rak ve ~am yörelerinden yaz~y~~ö~renmi~ler ve arapça konu~an bölgelerde, dinsel ve ulusal hareketin merkezleri olan Mekke ve Medine'de kullanm~~lard~r. Bunlardan kimisi Nebat'lllar~n sonradan Nesih denilen yaz~s~n~, Irak'a gidenler ise ICdfi
denilen kö~eli harfleri kullanm~~lard~. Bunun en eski iki örne~i 512
ile 568 Milât y~l~ na aittir. Kilfi yaz~n~n ilk biçimi olan santrancili,
nas~l Süryanilerce Incilin yaz~lmas~nda uzun süre kullan~lm~~~ise ayn~~
kökten gelmi~~olan Kfifi yaz~~da Kur'an~~Kerim'lerin ve ba~ka dinsel
kitaplar~n yaz~lmas~nda seçkin bir yer tutmu~tur. Nebat'lllardan
al~nan ve sonradan ad~na Nesih yaz~s~~denilen yaz~~ ise, önceleri resmi
olmayan, ticari ve özel haberle~melerde kullan~lmakta idi. Hicretin
328 y~l~nda ölen ~bn-i Mukla Nesih yaz~s~n~~mushaflar~~yazacak
biçimde güzelle~tirdi. Sonraki yüzy~llarda bu iki yaz~dan, yani küri
ve nesihten ba~ka ba~ka adlar alt~nda Arap yaz~lar~~ da türedi, en
ünlüleri sülüs, ta'lik, reyhani'dir.
Ünlü tarihçi Ibn-i Haldun Mukaddime adl~~ yap~t~nda, Arap
yaz~s~n~ n Islâmiyetin ilk günlerinde iyi ve güzel bir duruma gelememi~~oldu~unu, bunun da Arap kavminin göçebe ve ilkel bir ya~am
sürdü~ü için, hüner ve sanattan uzak kalmas~ndan ileri geldi~ini
yazar. Giderek sahâbilerin kopya ettikleri Mushaflar~n sa~lam bir
yöntem ile yaz~lmam~~~oldu~unu, bunun da yaz~~uzmanlar~nca saptanm~~~
bulundu~unu, örnekler vererek kaydeder.
Islâmiyetin yay~lmastyla bu yaz~n~n da geni~~alanlara yay~lm~~~
oldu~unu söyleme~e gerek yoktur. En eski örneklerini paralar, s~n~r
ta~lar~~ve saray yaz~tlar~~üzerinde gördü~ümüz Arap yaz~s~n~n milâdi
VII yüzy~la ait olan papirus üzerindeki örnekleri Viyana müzesindedir.
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Islâmiyetin ba~lang~c~nda, Kur'an-~~ Kerim bilindi~i üzere
KURRA denilen haf~zlar~n ezberinde oldu~u için okunmas~nda bir
anla~mazl~k ç~kmazd~. Bu nedenle de H. I nci yüzy~l ortalar~nda
Kur'an harfleri hem harekesiz, hem de noktas~zd~. Yani o zamanki
Kur'an harfleri, Kur'an yaz~s~~bugün elimizde bulunan Kur'a=
yaz~s~ndan çok farkl~~idi. Harfler kö~eli ve uzun oldu~u gibi, üzerinde
ve alt~ nda sesli harf niteli~indeki i~aretler, kimi harfleri birbirinden
ay~ran noktalar da yoktu. Bu yaz~da okunu~~okuyucuya b~rak~lm~~t~.
Ba~lang~çta bu durum anlam~~pek etkilemiyordu. Ancak giderek
farkl~~ talâffuzlar alabildi~ine bir ba~~ bo~luk içinde kendini gösterme~e ba~lad~~Kurra denilen haf~zlar~n azalmas~yla.. O ölçüde ki,
kimi sözcüklerin yerlerine e~~anlamda sözcükler ya da küçük aç~klay~c~~sözcükler konulmas~ndan korkulmuyordu. Emevi halifelerinin
bu konulara yeterince önem vermemi~~olmalar~, az ilgi göstermeleri
de bu alandaki özgürlü~ün geli~mesine vesile olmu~tu. Bununla
birlikte Arap yaz~s~nda birbirine benzeyen harfleri ay~rt edecek bir
çare arand~~ve Süryâni yaz~s~~örnek tutularak harflerin üstünde ve
alt~ nda noktalara yer verildi.
Halife Abdülmelik'in valisi Haccac bin Yusuf, yaln~z para ve
ölçüler için ve vergi ve tar~m~n te~vikine ili~kin yasalar~~ getirmekle
kalmam~~, O, nokta ve ba~ka i~aretlerin Kur'an-~~Kerimin metni
üzerine, büyük dikkat harcanarak, konulmas~na ve yanl~~~okunmas~n~n önüne geçilmesine de ön ayak olmu~tur. Ancak H. II. nci yüzy~lda bu noktalar~n kullan~lmas~na kar~~~ ç~kanlar da yok de~ildi.
Sünni mezheblerden Maliki mezhebinin kurucusu olup VIII. Milâdi
yüzy~lda ölen Malik bin Enes bunlardan biriydi. Bununla birlikte
kolay ve yanl~~s~z okuyabilme amac~~bu çe~it tutuculuklar~, engelleri
kenara itebilmi~tir.
Görülüyor ki, do~ru okunmas~ m sa~lamak için oldu~u halde,
Kur'an harflerinin i~aretler ve noktalarla bezenmesine bile kar~~~
gk~lnu~t~r. ~imdi ise o i~aretlerden veya noktalardan birinin eksik
olmas~~durumunda Kur'an~n yay~nlanmas~na Mushaflar~~Inceleme
Kurulu kar~~~ ç~kmaktad~ r. Günlük yaz~~malarda tenvin, yani i~aretler pek de~erli görülmedi~inden ve Kur'an yaz~s~na konulan öteki
i~aretler gerekli olmad~kça, tereddüt uyanmad~kça kullan~lmam~~t~r.
Özet olarak, yukar~dan beri aç~klad~~~m hususlar gözönünde
bulundurulursa aç~kça görülecektir ki: Kur' an~~Kerim'in yaz~lm~~~oldu~u
harfler islâmdan çok önce Nebat'l~lar ve Süryanilerce, ~slâmdan az önce de puta

830

BAHR~YE ÜÇOK

tapan Araplarca bilinmekle ve kullan~lmakta idi. Yani Araplar bu yaz~larla Lat, Menat, Uzza ve Hübel gibi putlar~n~~ ~iirlerinde överlerdi
islâmdan az önce. Bundan ba~ka Kur'an harfleri'nin harf olarak,
yaz~~biçimi olarak bir kutsall~~~~da yoktur. Yani kutsal olan Kur'an~n
anlanud~r. Çizgilerin meydana getirdi~i biçimler de~ildir, o halde
anlam~~belirten çizgiler hangi biçimde olurlarsa olsunlar, onlara
kutsalhk tan~mak, bir ba~ka alfabeyi de "La dini" dinsiz, dine ayk~r~~
bulmak, ne din, ne de bilim gerçekleriyle ba~da~~r. Çünkü Kur'an-~~
Kerim yaz~l~~sayfalar halinde de~il vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e
iletilmi~tir.
Bu anlay~~~ ~mam-~~ikzam Ebu Hanife taraf~ndan ibadet dili
üzerinde de geçerli görüldü~ünden, Arap olm~yanlar~n kendi dillerine
yap~lm~~~Kur'an çevirileri ile namaz k~lmalar~~olumlu kar~~lanm~~t~r.
Gerçekten de "~uara" süresinin 196., "Al" süresinin 18. âyetleri
ve daha ba~ka âyetler Kur'an~~Kerimdeki emirlerin daha önceki
Peygamberlere de vahy edilmi~~kutsal kitaplarda yer alm~~~bulundu~unu haber veriyor. Böyle olunca, bu tanr~sal emirler, Hz. Muhammed'den önce gelip geçmi~~Peygamberlere de hiç ku~kusuz
kendi dillerinde vahy edilmi~ti (daha geni~~bilgi için Bk. Hikmet
Bayur, Kur'an dili üzerine bir inceleme; Belleten C. XXII. s. 88.)
Büyük islâm dü~ünür ve bilgini Serahsi, Mepsut adl~~yap~t~mn
I. nci cilt 36. nc~~sahifesinde buni~, yani Ebu Hanife'nin namazda
"Kur'amn arapçadan ba~ka bir dil ile okunmas~n~" caiz gördü~ünü
~u cümlelerle bildirmektedir: "~ranl~lar Selman'dan Kur'an~n birinci
süresi olan Fatiha'y~~farsça yaz~p kendilerine göndermesini istemi~ler.
Selman bu süreyi farsça yaz~p onlara göndermi~ ; onlar da namazlarda Fatiha'y~~farsça okumu~lar".
~imdi yaz~~devriminde oldu~u gibi ba~ka devrimler üzerinde de
kimi kar~~~görü~leri yans~tan birkaç ~a~~rt~c~~örnek vermek istiyorum.
~a~~rt~c~~olmas~~devlet eliyle, devlet bütçesinden milyonlar sarf~~
ile yap~lm~~~olmas~ndan ileri gelmektedir. Yoksa hergün piyasada
sa~~ya da sol yay~nlarda devrimlerimizi yeren, küçümseyen nice
dergi, gazete, yasalara kar~~n tam bir özgürlük içinde yay~n yapmaktad~rlar.
Ben bunlardan söz etmeyece~im. Ben, devlet eliyle, devlet
bütçesinden yap~lan masraflarla anayasa ve yasalara ters dü~en bir
tutumu ilginç buldu~um birkaç örnekle aç~klamaya çal~~aca~~m. Bizim
bir daire ba~kanl~~~ = var. Genel yönetim içinde yer alan bu dai-
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remizin ad~~Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~'d~r. Bütçesi bu y~l yüzde 97 oran~nda artt~r~lm~~; birçok bakanl~~~m~z~n bütçesinden, örne~in iç i~leri, D~~~ i~leri,
Orman, Sosyal Güvenlik, Yerel Yönetim ve daha birçok Bakanl~~~n bütçesinden
zengin; 3 milyar 139 milyon; çe~itli yay~nlar~~var. Gazetesi ve dergisi
var, 7-8 renk üzerine bas~lan; takvimi var. Bu dergi, gazete ve takvimlerde çok da ilginç yaz~lar var.
Örne~in:
'o Ekim 1979 yapra~~n~n arkas~nda kad~n haklar~n~~büyük
ölçüde yok etme~e yönelik ~u bendler yer almaktad~r:
Kad~n tahsil yaparken islam~n örtünme emri ne olacak?
~slami noktadan tek ba~~na seyahate cevaz bulunmad~~~na
göre memleket a~~r~~yerlere seyahati nas~l yapabilecek?
Erkek kad~n ihtilat~na (kar~~~k oturmas~na) ~slam dini müsaade
etmezken bu maniay~~nas~l a~acakt~r?
Kad~n çal~~~rsa çocu~una kim bakacak, kim ~efkat gösterecek?
Kad~nlar~n mirasta yar~m hisse almalar~n~n hikmeti de Diyanet
~~leri Ba~kanl~~~, takviminde ~öyle savunuluyor:
Erkek devaml~~kazan~r, kad~n ise mütemadiyen tüketici (Müstehliktir).
Erkek yorulmakta, y~pranmakta ve harbe giderek sakatlanrnaktad~r. Kad~n için böyle bir hal mevzubahs de~ildir.
Devaml~~üretici olan o~lan evlat ile mütemadiyen tüketici k~z
evlat bir olabilir mi? ~slam dü~manlar~n~n Kur'an~~Kerim hakk~ndaki
sözleri güne~i balç~kla s~vamaya kalkmak gibi bir davran~~t~r.
Kad~n~n toplum içinde görev almas~na e~itimine bir kentten
ba~ka bir kente gidebilmesine, dini araç ederek kar~~~ç~kan Diyanet
~~leri Ba~kanl~~~n~n, anayasam~zla belirtilen görevi d~~~na ta~mas~~
kar~~s~nda kad~n derneklerimizin duyarl~~davranaca~~~inanc~nday~m.
Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~n~n devlet yasalar~na, kar~~~bir tutum
izliyerek onlar~~geçersiz k~lmaya çal~~mas~na bir ilginç örnek daha
vermek istiyorum. 2 2 Nisan 1976 takvim yapra~~nda: "Medeni nikâh
bo~anmalar~~ art~rd~ ; mukaddesata ba~l~~ oldu~umuz dönemde bo~anman~n erkek elinde oldu~u zamanlarda talâk pek nadirdi"
denilebiliyor. Oysa o zamanlar ne istatistikler vard~, ne de kay~t
i~lemleri
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13 Haziran 1979 yapra~~n~n arkas~nda "Sefere davet" ba~l~~~~
alt~nda bir öykü anlat~l~yor ve ~öyle ba~lan~yor: "hemen o sabah
sefer haz~rl~~~na ba~lanm~~, akabinde M~s~r feth edilerek Türk'ün
k~l~c~na ram edilmi~~ve hilafet bu millete ilahi emanet olarak tevdi
edilmi~tir" . . .
Bu cümlenin alt~nda sakl~~olan anlam ~udur: "Ilahi bir emanet
olan hilafeti Mustafa Kemal Atatürk kald~rd~. Yani Allah~n emanetine O, ihanet etti".
Halk~n e~itimsiz kalm~~~kesiminin devlet eliyle bas~lm~~~ yapraklardan izledi~i bu sözlerden sonra, rejime ba~l~~kalmas~n~~istemek,
ya da Atatürkçü çizgiden ayr~lmamas~n~~beklemek gerçeklere s~rt
çevirmek olmaz m~ ?
23 ve 24 Ekim yapraklar~~arkas~ndaki "bir ta~~ta sen at" yaz~s~nda: "müzelerden, türbe kal~nt~lar~n~n aral~~~ndan, hicret takviminin
ortas~ndan, kendi saatinin tiktaklar~ndan, dedenin kavu~undan, mehter seslerinden ta~lar f~ rlat karanl~~~n üstüne; Mina'da ataca~~ n
ta~lardan önce bu ta~lar~~atmak gerek" Takvimin arkas~ndaki bu
sözlerle, bugün kulland~~~m~z takvime yani takvimde yap~lan de~i~ikli~e, türbelerin kapat~lmas~na, eski saatin yerine bat~l~lar~n tüm
uygar dünyan~n kulland~~~, yani ~imdiki saati almam~za, ~apka kanuna, hatta çok sesli bat~~ müzi~ine yöneli~imiz ta~lanmaktad~r, kar~~~
ç~k~lmaktad~r, ve kar~~~ ç~k~lmaya k~~k~rt~lmaktad~r. Çünkü yaz~da
bir de aynen ~u cümleler yer al~yor: "HANGI MANEVT VE
MADDI S~LAHINLA VURU~TUN, ~SLAMI YIKMAYA ÇALI~AN AKIMLARLA" ~slam hukuku cismani olsun ruhani olsun
be~er hayat~n~n tekmil sahalar~n~~tanzim etmeyi hedef tutmu~tur.
Devletler hukuku cezalar, miras, vasiyet dahil.. E~er hükümet,
emrindeki bütün vas~talanyla yaln~z maddi i~lerle me~gul olacak ise
ruh kendi haline terk edilecek olursa g~das~zl~ktan ölür. Beden ile
ruhun e~itsiz geli~mesi muavezene yoklu~una yol açar".
Islam hukuku daha orta okul düzeyindeki çocuklara kadar böylece indirilmekte. Oysa devrim yasalar~~ancak üniversitelerde Hukuk
ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde okutulmaktad~r. Din ad~~ alt~nda
islam hukuku benimsetilmektedir. E~er devlet Islam hukukunu ö~retmek yolunda sarf etti~i çabalar~~modern Türkiye yasalar~n~~ ö~retmeye sarf etmi~~olsayd~, belki bugün içinde bulundu~umuz durum
bu denli a~~r olmayacakt~. Bunun gibi birçok, pekçok resmi yay~nlar
hep Atatürk'ü inkâr, onun devrimlerine kar~~~ve gerçek d~~~~savlarla
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gençlere, topluma sunulmu~~ve sunulmakta. ~imdi gene Diyanet
I~leri yay~nlar~ndan birini sunaca~~m. Bugün hâlâ hepimizi derin
bir üzüntü içinde b~rakan K. Mara~~olaylar~na neden olan mezhep
ayr~l~klar~n~n Devlet yay~n organlar~nca nas~l beslenmi~~oldu~unu
gösteren bir örnek; Diyanet I~leri Ba~kanl~~~ nca yay~nlanm~~~olan
Diyanet Dergisinin XIII. 4 Tarihsiz nüshas~ nda:
Müslüman Türkün ~anl~~ zaferleri ile dolu olan A~ustos ay~~
adl~~yaz~da aynen ~öyle deniliyor: "...ma~rur Iran ~ah! ~ah ~smail
Müslüman Türk'ün Allaha olan sars~lmaz iman ve azmi ile volkan
gibi kükreyi~i kar~~s~ nda münhezim ve bir daha Müslümanlara ba~kald~rmayacak ~ekilde peri~an olmu~tur... ~ah Ismail öyle bir
kaç~~~kaçt~~ ki, Müslümanlardan yedi~i darbenin ac~s~~ve korkusuyla
kendi ba~kenti olan Tebriz'de bile duramad~. Cenab~~Hak bu sava~ta da zaferi Müslüman Türkler'e nasip etmi~ti. Çünkü Yavuz Hazreti Allah'a, Kur'an~~Kerime ve Hazreti Peygambere a~~k ~anl~~ Bir Müslüman Türk hükümdar~yd~.
Bu yaz~da görüldü~ü üzere Uzun Hasan'n~n torunu olan ~ah
Ismail sanki Türk de~ilmi~, bizim Alevi dedi~imiz ~ii mezhebinden
oldu~u için de Müslüman de~ilmi~, Kur'ana, Allaha ve Peygambere
inanmazm~~~gibi haks~z ve yersiz bir biçimde suçlanmakta küçültülmektedir. Oysa: ~ah Ismail bir Türk soyundan gelmesi yan~nda
ordusunun çekirde~ini de Tekelü, Ustaçlu, Rumlu, Saml~, Kaçar,
Av~ar, Dulkadir gibi yedi Türk oyma~~ndan kurmu~tu. Hiçbir zaman
Iran Milliyetçisi olmayan ~ah Ismail, dedesi Uzun Hasan'dan sonra
Akkoyunlu devletini devam ettirmi~ti. Dayand~~~~büyük kütlenin
Türk olu~u nedeniyle Türkçeyi de resmi dil olarak kabul etmi~ti. Hata!
ad~yla yazm~~~oldu~u divan~nda hece ve aruz ile kaleme al~nm~~~
Türkçe ~iirleri toplanm~~t~r. Dahname adl~~ikinci yap~t~, Nasihatname
ad~ndaki üçüncü yap~t~~gibi gene Türkçedir.
Konunun nas~l maksatl~~ve planl~~olarak ele al~nd~~~n~~gösteren
ikinci örne~i 1976 - 1977 y~llar~ nda Lise ikinci s~n~flarda okutulan
din bilgisi kitab~n~n birinci bask~s~ndan verece~im. Kitab~n yazar~~
o dönemde Diyanet I~leri Ba~kan~~ idi. Konu itikadi mezhepler;
ba~l~ca iki mezhepten söz ettikten sonra bunlardan birinin ehl-i sünnet
mezhebi, ötekinin ehl-i bid'at mezhebi oldu~u yaz~lm~~t~r. Bid'at~'n
sözlük anlam~~yeniliktir. Gerçekte bid'at sözü Hz. Muhammed'in
sünnetine ba~kald~rmak anlam~ndad~r. Giderek imans~zl~~~, küfrü
de ifade eder, ama bu bir sünni görü~üdür. Sünnili~in d~~~nda kaBelleten C. XLIII, 53
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lanlar yani ba~l~ca ~iiler - Aleviler ve bunlar~n kollar~ndan olanlar
elbet kendileri için ehl-i bid'at denmesini istemezler.
Kitapta ehl-i sünnetin 4 imam~ndan yani, Ebu Hanife, ~mam
Malik, ~mam ~afi-i ve Ahmet ibni Hanbel'den söz edildi~i halde
sünnili~in d~~~nda kalan mezheplerden hiç bilgi verilmiyor. Ancak
tek cümle ile imâ edilen mezheplerin tümü "SAPIKLAR - B~D'ATÇILAR" olarak tan~mlan~yor 5.
Türkiye nüfusunun oldukça önemli bir bölümünün ba~l~~bulundu~u bir mezhebin yanda~lar~~için kat~~bir sünni görü~ü ile SAPIKLAR - BID'ATÇILAR tan~m~n~~ders kitab~na geçirmek, lise
s~ralar~nda yanyana oturan çocuklar~m~z~, ayr~~mezhepten ö~rencileri bu zihniyette yeti~tirmek, sonra da birlik beraberlik, karde~lik
duygular~~içinde olmaktan söz etmek, ö~ütler vermek ne ölçüde
yarar sa~lar, bunu görmek, sezmek güç de~ildir. Gene mezhep ayr~l~~~m körükleyen bir örnek:
~~Nisan 1976 tarihli Diyanet Gazetesinin çocuk sahifcsinde "Leyle~in Getirdi~i" ba~l~~~~alt~nda:
"— Oku Mehmet., - Sor Hocam, Rabbin? Allah; Peygamberin?
Hz. Muhammed; Dinin? ~slam; Kitab~n? Kur'an~~Kerim.
— Amelde mezhebin ?
— Hanefi;
— itikatta mezhebin?
— Ehl-i sünnet velcemaat ;
— Güzeeel dedi ~eyh". Diyanet gazetesinde yer alan bir ba~ka
örnek de:
Tefrika illeti ve tedavi çaresi ba~l~~~n~~ ta~~yan yaz~da bölünmelerin, çat~~malar~n önüne geçebilmek için mütareke yapmak zorunlulu~u öne sürülüyor ve mütarekenin esaslar~~ ~öylece aç~klan~yor:
"Ehl-i sünnet yolundan sapnamak ~art~yla, zümreler birbirlerinin
metod, çal~~ma, tutum ve davran~~lar~n~~kötülememeli, herkesi kendi
ameli ile ba~~ba~a b~rakmal~d~rlar".
Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir kara leke olarak
kalacak olan Kahraman Mara~~olaylar~na yeni örnekler haz~rlayan
bu yaz~lar~~bir yan~lg~~olarak görmek mümkün de~ildir.
5 Süleyman Ate~, II. s~n~f Din Bilgisi, s. 31-33 Milli E~itim Bak. yay~nlar~~
1976 Ankara.
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Çünkü bu ö~ütler, onbe~~günde bir ç~ kan bu gazetede üst üste
yinelenmektedir. I may~s 1979 tarihli Diyanet Gazetesinde "Hz.
Muhammed'in Yolu" ba~l~~~~alt~ndaki yaz~da bunu izliyebiliriz.
Do~ru yolu bulman~n ö~ütleri aras~nda yer alan "3" üncü maddeyi
birlikte okuyal~m: itikad~n~~düzeltmek, ehl-i sünnet Cilimlerince kabul edilen
iman esaslar~na ba~l~~ kalmak, bunun d~~~ndaki bütün yanl~~~yollardan ve
cereyanlardan kaç~nmak".
Sünni Mezheplerinin d~~~nda kalan müslümanlar~~do~ru yoldan
sapm~~~gösteren bu sözler de gösteriyor ki, güya bölücülü~ü önlemek için yay~nlanan bu yaz~lar, sadece ehl-i sünnetin 4 koluna
mensup olanlara hitap etmektedir.
"Ehl-i sünnet yolundan ~a~mamak" ba~l~ca ko~ul olarak saptarnyor.
Bunun d~~~nda kalan ~ia = alevilik bir islam mezhebi olarak kabul
edilmiyor 6.
Bu resmi yay~nlar, dergiler, gazeteler, ders kitaplar~~ y~llardan
beri hep ayn~~melodinin tekrar~~gibi hep ayn~~havay~~estirdiler. Genç
ku~aklar yanl~~, çarp~t~lm~~~ya da tek yanl~~bölücü, amaç ta~~yan bu
bilgileri birer gerçek olarak kabullendiler. Böylece 59-60 y~ldan beri
küllenmi~~bir ate~in küllerinin e~elendi~ine, körüklendi~ine son 3-4
y~ldan beri tan~k olduk. Namaz~~ k~ld~rt~lmayan alevi yurtta~lar,
Erzincan'da çocuklara ta~latt~r~lan ölüler.. Bunlar hep K. Mara~~
olaylar~n~n haz~rl~klar~~idi. Büyük yang~nlara neden olan k~v~lc~mlard~. Bu yang~nlar~~körükledi~ine ~u örneklerle (ve burada söz
konusu etmedi~im daha bir çok örneklerle de) tan~k oldu~umuz
Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~kurulu~una ~imdi çok önemli bir görev
dü~mektedir. Ülkemizin selâmeti için bunu yapmak zorundad~r.
Gerçi K. Mara~~olaylar~~üzerine say~n Devlet Bakan~~ve Diyanet
~~leri Ba~k. bir kaç kez TRT'de konu~ma yapm~~~"Allaha, kitaba
inanan ki~iler hep birdir" demi~lerdi. Ama y~llardan beri alevi
yurtta~lar için SAPIK, KAFIR, ~MANSIZ s~fatlar~~kullan~lm~~~
ölüleri bile ta~latt~r~lm~~~oldu~undan böyle kapal~, imal~~sözlerin
yurtta~lar üzerinde hiçbir etkisi olamaz.
Onlar bu sözlerin ancak sünniler hakk~nda söylendi~ini sanacaklard~r. Çünkü: Yukarda tarih olmu~~olaylar~~anlat~rken Diyanet
Gazete ve Dergilerinde yer alm~~~olan anlat~mlarda da görüldü~ü
Diyanet Dergisi, XIII, 4; Diyanet takvimi 1 979, 29 A~ustos yapra~~;

836

BAHRIYE ÜÇOK

üzere 7 ~ iiler = aleviler, Kur'ana, Allaha ve Peygambere inanan bir
topluluk say~lmamaktad~rlar.
3 Mart 1924 tarihine kadar ülkemizde halifelik ve ~eyhülislaml~k vard~. Halife, sünni Müslümanlar~n halifesi, ~eyhülislâm da
sünni Müslümanlar~n ~eyhülislâm~~ idi. Bundan dolay~d~r ki, halifeli~in ~eyhülislaml~~' ~n kald~r~lmas~na kadar geçen sürede yurdumuzda sünni - alevi veya ~ii anla~mazl~~~, sava~~m~~var olmu~tur. Ancak
sünnilerin ba~~~say~lan halifeli~in kald~r~lmas~ndan bu yana Türk
toplumu içinde bir mezhep davas~~güdülmemi~ti. Sünni olmayan
yt~rtta~lar~m~zla, sünni olanlar ayn~~düzeyde tutuldu~u sürece toplumda bir rahats~zl~k olmam~~t~.
Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~n~n kendini yaln~z sünni Müslümanlar~n ba~kan~~ olarak duymaya ba~lamas~~ ve yukar~da örneklerini
verdi~im üzere bas~n organlar~~ve din görevlilerinin sünni - alevi
ay~r~m~~yapmalar~~ sonucudur ki, Atatürk'ten bu yana unutulmu~~
olan bu mezhep çat~~mas~~yeniden ve tehlikeli boyutlarda ortaya
ç~km~~t~r.
E~er hükümet, tamiri imkans~z Mara~~olaylar~~gibi katliamlar~n yinelenmesini istemiyorsa, Diyanet I~leri Ba~kanl~~~~yetkilileri,
alevilerin de t~pk~~sünniler gibi islam~n ve iman~n ko~ullar~n~~kabul
ettiklerini, Onlar~n haklar~ndaki siiylentilerin, orta ça~lardaki bir tak~m
siyasal çeki~meler ve iktidar kavgalar~~yüzünden, rakiplerinin as~ls~z propagandalar~~oldu~unu aç~kça bildirmelidir.
Bugün Fas'tan Pakistan'a, Endonezya'ya kadar uzanan Müslüman ülkelerde art~k sünni - ~ii ay~r~m~, çeki~mesi kalmam~~t~r.
Irak'ta, M~s~r'da, Pakistan'da, ~ii f~kh~, ~ii ö~renimi sünnilerin ki ölçüsünde serbesttir, özgürdür. Türkiye'de laik ilkeye ba~l~~olundu~u
ölçüde, yani inanç özgürlü~üne gölge dü~ürülmedi~i, ayr~~inançtan
yurtta~lar birbirlerine sayg~l~~oldu~u sürece içerde ve d~~arda güçlü
oluruz.
Mustafa Faz~l P~.'n~n Sultan Azize bir mektupla önerdi~i a~a~~daki hususlar dileriz ki, bu günki yetkili görevlilerce bilinsin ve
uygulans~n.
"Milletlerin hukukunu tayin eden ~ey din ve mezhep de~ildir.
Din ezdi gerçekler makam~ nda durup kalmazsa, yani Dünya i~lerine
müdahaleye kalk~~~ rsa herkesi yakar, kendisi de zarar görür".
7

Diyanet gazetesi 15 Ocak 1979 c. IX. S. 205;

