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ISLAM ÜLKELERINDE YENI BIR ÇA~I BA~LATAN ÖNDER

CO~KUN ÜÇOK
Tarihsel bir ki~inin, bir olay~ n, belli bir dü~ünün veya olg-unun
damgas~n~~ta~~ yan belli zaman sürelerine genel olarak ça~~ad~~verilmektedir. Böylece bir Kutsal Ba~la~ma ça~~ ndan, Napoleon ça~~ndan, Fatih Mehmet ça~~ndan, Meiji ça~~ ndan, Ayd~nlanma ça~~ndan
sözedilmektedir.
Tarihsel ça~lara bölme yolundaki çal~~ malar çok eskidir. Eskiden bilinenler içinde en yayg~n olan~~ H~ ristiyan tarihçilerin ça~~
ayr~m~~ idi: ~~Putperestlik ça~~ ; 2. H~ristiyanl~k ça~~.
XVIII. yüzy~l~n ba~lar~na do~ru, popüler tarih kitaplar~n~n
yazar~~Alman tarihçisi Christoph Cellarius (1638-1707) tarihi ~lkça~,
Ortaça~~ve Yeniça~~olarak üçe ay~rd~ . Sonradan Frans~z ~htilali
ile ba~layan dördüncü bir ça~~~Yak~nça~~ad~yla bunlara eklediler.
Bu ayr~ m hiçbir biçimde Avrupa d~~~, giderek Bat~~Avrupa d~~~~
ülkelerin ve uluslar~ n tarihlerine uymaz. Çünkü bu ça~lar~n ba~lang~c~~olarak kabul edilen, daha do~rusu öyle gösterilen tarihsel olaylar~n, örne~in Bat~~- Roma Imparatorlu~unun y~k~lmas~~(476), Rönesans (XIV-XV. yüzy~ llar) ve Reform (XVI. Yüzy~l), Ke~ifler (örne~in
yeni deniz yollar~n~ n ve Amerikan~n bulunmas~~gibi) bulu~lar (Bas~m
tekni~inin Bat~'da bulunu~u gibi), Bat~~Avrupa d~~~~ülkelerin tarihinde
hiçbir rolü, hiçbir önemi yoktur. Rönesans Bat~~Avrupa'n~n s~n~rlar~n~~ a~amad~~~~gibi, Reform H~ ristiyan dünyas~n~n, daha do~ru bir
deyimle Katolik dünyas~n~ n bir sorunu idi; çünkü Rum - Ortodoks
Kilisesi Reform'dan hiçbir biçimde etkilenmi~~de~ildir. Rönesans ve
Reform'un Çin'de veya Japonya'da giderek do~rudan do~ruya Bat~~
Avrupan~n s~n~r~ nda bulunan Osmanl~~ ~mparatorlu~'unda etkilerini
saptamak olanaks~zd~ r. Frans~z ~htilalinin Osmanl~~ ~mparatorlu~'u'
nda, Iran'da, Hind'de, Afganistan'da, Etiyopya'da ne gibi dolays~z
izlerine rastlanabilir?
Bu ülkelerden herbiri kendine özgü tarihsel dönemlerini ya~am~~t~r. Örne~in Japonya'da XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda Imparator
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Mutsihito Daimiolar~ n kal~ tsal dirlik sahipliklerine son vererek
Ortaça~'~~kapatm~~, mutlak monar~iyi kurmu~~ve öteki yeniliklerle
birlikte ülkesini do~rudan Yak~nça~'~ n içine sokmu~tur.
Avrupa Ortaça~~n~n ba~l~ ca göstergeleri önce dinin, yani Katolik
kilisesinin insanlar~n tüm ya~amlar~~üzerindeki tart~~mas~ z egemenli~idir. Ünlü Alman tarihçisi Willy Andreas çok tan~nm~~~ve yayg~n
"Reform'dan önce Almanya" adl~~kitab~nda 1 bunu ne güzel aç~klam~~t~r: "Ortaça~~hayat~ nda kilise gerçek bir do~all~ kla egemendir.
Katedralleri kentte, köyde gö~e do~ru sonsuzlu~u bildirircesine yükselirken, ku~aklar ve ku~aklar onlar~n gölgesinde ya~ arlar, ölürler."
Kilise yaln~z günlük ya~ama egemen de~ildir, insanlar~n dü~üncelerine de s~n~rlar koymu~ tur. Böylece bin y~l süren Ortaça~~boyunca
Avrupa'da ba~l~ ca iki filozof yeti~mi~ tir : Assisi'li Francesco ( = Saint
François d'Assisi, 1182-1226) ve Aquino'lu Thomas (Saint Thomas
d'Aquin, 1225-1274) ; bunlar da skolastik'in en büyük iki temsilcisidirler.
Ikinci olarak, Ortaça~'da Avrupa ekonomisi kapal~~ bir tar~m
ekonomisi idi.
Üçüncü olarak, feodalizm, yani feodal beylerin çal~~an halk,
köylü üzerinde her bak~ mdan egemen olu~u yerel yönetim bak~m~ ndan
Ortaça~~~belirlemektedir. Köylüler feodal beyin serfidirler.
Dördüncü olarak da Devlet, egemen feodalizme uygun olarak
feodal bir devletti. Özellikle Ortaça~~n son bölümünde, ba~~nda
seçilmi~~bir imparator - k~ral~ n bulundu~u Kutsal Roma Cermen
imparatorlu~-unda art~ k merkezi bir güç söz konusu de~ildi.
~imdi, Avrupa Ortaça~~n~ n bu aç~ k niteliklerini Islam dünyas~~
ile daha do~rusu Emevi ve Abbasi Arap - Islam devletleri ile hem de
son noktadan ba~ layarak ilk noktaya do~ru giderek kar~~la~t~r~rsak
~unlar~~ saptar~z :
Gerek Emeviler'in gerek Abbasilerin Islam imparatorluklar~,
ülkenin büyüklü~ünün zorunlu k~ld~~~~kimi bölgeler bir yana b~rak~lacak olursa, s~k~~bir merkezcilikle yönetilmekteydiler.
En geli~mi~~dönemini Abbasiler döneminde geçirmi~~olan Ikta
sistemi Avrupa feodalizmi ile bir tutulamaz. Çünkü kendine bir
Andreas Willy, Deutschland yor der Reformation, Berlin 1942. S. 15.
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ilin yönetimi ikta olarak verilmi~~olan kimse, Halife'nin ad~ na bu
ili yöneten ve gelirlerini ilin ödedi~i vergilerin bir bölümünden elde
eden büyük bir memurdan ba~ka bir ~ey de~ildi. Onun, Avrupa
feodalitesinin en aç~ k niteli~i olan yarg~~hakk~~yoktu. Ayr~ca para
basma yetkisi de yoktu. Halife de her istedi~i anda ikta~n~~ geri alabilirdi. Ba~dad'daki halifelerin siyasal güçleri zay~flad~ktan sonrad~r
ki, il yöneticileri hemen hemen ba~~ms~ z hükümdarlar mertebesine
ula~m~~lard~ r; ancak bunlar hiçbir zaman Bat~~feodalizmindeki vassaller durumunda de~illerdir.
Gerçekten de Islam dünyas~~Bat~~anlam~nda bir feodalizmi bilmez. Her nekadar, özellikle Abbasi Imparatorlu~unda, ~urada burada
kimi kimseler büyük toprak sahibi olmu~larsa da, bunlar~n Avrupa
feodal beyleri gibi topraklar~ nda ya~ayan insanlar üzerinde yarg~lama
haklar~~olmad~~~~gibi, para basma yetkileri de yoktu. E~er içlerinden
biri, ad~na para basma olana~~n~~bulur ise bu o kimsenin ba~~ ms~z
oldu~una en önemli kan~t~~olu~tururdu.
Islam dünyas~ nda da ekonominin ana temeli tar~ma dayal~~ idi.
Ancak Arap tüccarlar Pasifik Okyanusu ile Atlantik Okyanusu aras~ ndaki tüm ticareti ellerinde bulundurduklar~~gibi, bunlar~n kervanlar~n~ n çan sesleri Iran ve Ortaasya üzerinden Çin'e ula~an Ipek
Yolu boyunca çöllerin, bozk~ rlar~n sessizli~ine monoton da olsa bir
renk katmaktayd~.
Dinin insan~ n biyolojik ve ruhsal ya~am~ndaki etkisine gelince,
daha ba~~ ndan bu yana Islam yaln~ z öbür dünyaya de~il, bu dünyaya
da tam anlam~yla egemendi. Çünkü ~slam dinini bildirmeye ba~lad~ ktan ve Medine'ye göç ettikten sonra Hz. Muhammed Arap
Yar~madas~ nda bir yeni devlet kurmu~ tu. Böylece Kur'an'da dinsel
ve ahlaksal kurallar~n yan~ nda hukuk kurallar~~ da yer alm~~t~ . ~slam
inanc~ na göre Kur'an Allah sözlerinin Arapça bildiri~i oldu~undan,
ak~l ile Kur'an içeri~i üzerinde spekülasyona kalk~~mak ba~~ndan
beri yasaklanm~~t~. Böylece Islam'~ n Araplar taraf~ ndan kabulü ile
birlikte Arap Ortaça~~~da ba~lam~~~oluyordu.
Hz. Muhammed'den sonraki ilk yüzy~l içinde kimi dü~ ünürler,
genel olarak kabul edildi~i üzere insan hareketlerinin yaln~z tanr~sal
iradeye ba~l~~olmad~~~n~, insan~ n hareketlerinde özgür oldu~unu ve
yapt~~~~iyi veya kötü i~ lere göre Allah taraf~ ndan ödüllendirildi~ini
veya cezaland~r~ld~~~ n~~ savlamaya ba~lad~lar. Yani bunlar insan
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kendi kaderine kendi egemendir diyorlard~. Bundan ötürü bunlara
Kaderiler denildi.
Kaderiler'e sonradan Mu'tezili ad~~ verildi. Bunlar Kuran'~n
Allah tarafindan yarat~ ld~~~n~~savl~ yorlar, ve böylece Kur'an'~n
Allah'la birlikte var oldu~unu savlayan ve buna inanan Sünniler'e
ters dü~üyorlard~. Bundan ötürü Kur'an'a yarat~lm~~~( -= mahluk)
diyen Mutezililer ile, yarat~lmam~~~( = gayrimahluk) diyen Sünniler
aras~nda amans~z bir sava~~m ba~lad~.
Emevi devletinin VIII. yüzy~l~n ortalar~na do~ru gittikçe artan
bir biçimde çökü~~yoluna girmesi, hükümdarlar~n gittikçe ba~nazla~malar~ na ve bu yeni mezhebin yanda~lar~n~~ko~u~ turmaya yöneltti.
Ancak Abbasiler'in 750 y~l~ ndaki kesin zaferlerinden sonra Mutezililer yeni hükümetçe desteklendiler. Özellikle Abbasi halifesi Me'mun
(813-833) kendi de Mu'tezili oldu~u için ve Mu'tezililik'i devlet
do~mas~~haline getirdi~inden Mutezili dü~ ünürleri Abbasi saray~nda
büyük bir nüfuza sahip oldular.
Tam bu s~ ralarda Mu'tezili ileri gelenleri ünlü eski Yunan
filozof ve mant~ kç~lar~n~n yap~tlar~n~ n Arapça çevrilerini okuma
olana~~~buldular ve onlar~ n dü~ üncelerini ve yöntemlerini daha da
geli~tirdiler; art~ k Islam bilginleri geni~~bir ölçüde do~a bilimleriyle de
ilgileniyorlar ve bu bilimler büyük katk~ larda bulunabiliyorlard~.
Böylece Islam dünyas~~en büyük iki do~a bilimcisi ve filozofunu
yeti~ tirdi: Fârâbi (ölm. 950) ve Ibni Sina (ölm. 1036/7).
Demek ki, Islam dünyas~~ k~sa bir Ortaça~dan sonra a~a~~~yukar~~
VIII. yüzy~l~n ortalar~ ndan X. yüzy~l~ n sonlar~ na kadar süren bir
Rönesans dönemi ya~ad~~2.
Halife Mütevekkil (847-861) Ba~dat taht~ na oturunca, sünni
kalm~~~olan geni~~halk kütlelerinde dayanak arad~~~ndan mu'tezile'ye
kar~~~bir durum tak~nd~~ve onlar~~ciddi bir biçimde ko~u~turmaya
ba~lad~ . Sünni doktrin yeniden devlet doktrini olarak kabul edildi
ve giderek mu'tezili az~nl~ k siyaset, bilim ve inanç sahnesinden silindi
gitti.
2 Bundan ötürüdür ki, Adam Mez, içinde müslümanlar~n tam bu s~ralardaki
ya~amlar~n~~ inceledi~i kitab~na "Islam'~n Rönesans~" ad~n~~vermi~tir. Bk. Mez
Adam, The Renaissance of Islam, translated by Salahuddin Khuda Bakhsh and
D. S. Margoliouth, Patna 1937.
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Böylece ~slam dünyas~~ya~am~~~oldu~u bir Rönesans döneminden
sonra yeniden Ortaça~~n karanl~klar] içine gömüldü 3. Çünkü art~k
ünlü din filozofu Gazzall (1058-1 ~ ]]) sünnilerce çok de~er verilen
"Ihya ul-Uffim id-Din" adl~~kitab~nda 4 . "Bütün derinliklerini, inceliklerini anlayaca~~m diye bir fen ile u~ra~ma. Çünkü ilimler çok,
ö~nürler ise k~sad~ r." dedikten sonra ayn~~kitab~n ba~ka bir yerinde
ise 5 "Geli~i güzel bir fenne dalmay~p ehemmi tercih ederek tertibi
gözetmelidir. ~u k~sa ömür bütün ilimleri elde etme~e yetmedi~ine
göre, en do~rusu her fenden güzelini almak ve ondan bir koku ile
yetinerek bütün gücünü, ilimlerin en makbulü olan ahiret ilmine
ba~lamakt~ r." demektedir. Gazzall "Çok ~ey var ki, onlar~~bilmekligin, e~er Allahu Teala'n~n lutfu yeti~ mezse, seni ahirette helak
edecek zararlara yol açar. Yine bilmi~~ol ki, ilaçlardaki hassalar~~
yaln~ z tabipler bildi~i gibi, kalplerin tabipleri de peygamberler ve
ahiret hayat~n~n sebeplerine vak~ f olan alimlerdir. Sak~n kendi akl~nla
onlara itiraza kallu~ma, helak olursun" diye yazmakla özellikle dinsel
bilgilere ak~lla kar~~~ ç~kmay~~yasaklam~~t~r 5. Art~k özgür dü~ünce
yolu iyice kapanm~~~oluyordu. Sünnilerin, Kur'an Tanr~~sözüdür ve
Kur'an yarat~ lmanu~t~ r, evrenin olu~ mas~ndan önce Tanr~~ile birlikte
vard~" inanc~~ zaferi kazanm~~t~ . Bundan sonraki ~slam dünyas~nda
"Kur'an akl~ n üstündedir" düsturu tart~~mas~z kabul edilmi~ tir 7.
Halife Mu'tas~m (833-84.2)'dan sonra Türk kap~kulu askerlerinin önderleri devlet dizginlerini ele gNirdikleri oranda Abbasi
halifelerinin gücü de azald~. ~~ozio y~l~nda Tu~rul Bey Selçuklu devletini kurdu. Çok geçmeden bu soyun hükümdarlar~~Halife'nin emir
ül-umeras~~olarak Ba~dat'ta devlet gücünün gerçek sahipleri oldular.
Bu Selçuklu hükümdarlar~~zaman~ nda bütün imparatorlukta ve
özellikle Küçükasya'da çok zengin bir kültür geli~ti. Ancak özgür
dü~ünce söz konusu de~ildi.
s Böylece Joseph Schacht da, An Introduction to Islamic Law adl~~kitab~n~n
ndan söz konusu etmektedir. Bk. Joseph Schacht,
102. sayfas~nda bir Islam ortaçag~
,
Ankara
1977,
s. ~~~ o. (Çevirenler Mehmet Da~~ve Abdülhukukuna
giri~
Islân~~
kadir ~ener).
Gazzall, Ihya-u Ulürn id-Din, çevr. A. Serdaro~lu, Istanbul 1974, I., s. 103.
5 Gazzall, a.g.e., s. 132.
Gazzalt, a.g.e., s. 82.
Kremer
Alfred von, Gcschichte der Herrschenden Ideen des Islams, Hil7
desheim 1961, S. 250
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1157 y~l~ nda Selçuklu Imparatorlu~u birçok küçük Selçuklu
devletlerine ayr~ ld~ . Rum Selçuklu veya Anadolu Selçuklu devleti
1243 y~l~ nda, yani Ba~dat'~n Hülegü taraf~ ndan zapt~ndan 15 y~l
önce Köseda~~meydan sava~~ nda yenilerek Mo~ol egemenli~i alt~na
dü~tü.
XIII. yüzy~l~ n sonlar~ nda bir göçebe Türk a~iretinin ba~ kan~~
olan Osman Bey taraf~ ndan Selçuklu - Bizans s~n~r~ nda küçük Osmanl~~
Beyli~i kuruldu. Bu küçük devlet çok k~sa bir zamanda geli~ti; önce
Balkan Yar~madas~~yönünde geni~ ledi ve Osman Bey soyunun yedinci
hükümdar~~ Fatih Sultan Mehmet Istanbul'u al~ p tükenmi~, köhne
Bizans devletine son verdi; arkas~ ndan da Anadolu'ya iyice yerle~ti.
I. Selim (15 2-152o) Suriye'yi, Filistin'i, M~s~r'~~ve Hicaz'~~fethederek
hem Yak~ndo~u ~ slam ülkelerini birle~ tirdi, hem de Haremeyn'in,
yani Mekke ve Medine'nin hakimi durumuna geçti. Haçl~~seferlerinden beri ~slam'~~Hristiyanlara kar~~~savunmakta olan Türkler
art~k tart~~mas~ z sünni - Islam dünyas~n~n önderi ve ba~~temsilcisi
idiler. Osmanl~~imparatorlu~unun bu önderli~i, Devletin en büyük
darbeyi yedi~i Karlofça Bar~~~ ndan (1699) sonra da devam etti.
Giderek hemen hemen bütün Müslüman ülkeler sömürgeci Avrupa
devletlerinin egemenli~i alt~ na girince, Osmanl~~Devletinin güçsüzlü~üne kar~~ n sömürgele~mi~~Müslüman ülkelerdeki sayg~nl~~~~artt~.
Bu durum ~~g ~ 8'deki tam çöküntüye kadar sürdü gitti.
Osmanl~~ Devletinde az~nl~ kta olan Türkler, hiçbir zaman Türklüklerinin bilincinde olmad~klar~~gibi Müslümanliklar~n~~da daima
Türklü~ün üstünde tuttular. Öyle ki Osmanl~~tarihçilerinin kitaplar~ nda Türklerin s~fat~~biidrak (Etrâk-i biidrak
idraksiz Türkler)
idi.
Do~ald~ r ki, Osmanl~~Devletinde de özgür dü~ ünceye yer yoktu.
Nitekim büyük bir Osmanl~~ dü~ ünürü olan Simavnal~~ ~eyh
Bedrettin, Tanr~'y~, cenneti, cehennemi vbg. sünnilerden ba~ka
türlü anlad~~~~için ve bu anlay~~~ n' ulemaya kar~~~da savundu~u
için 1420 y~l~nda as~ld~.
Gene de Osmanl~~Devletinin ilk zamanlar~ nda dinsel alanda
oldukça yayg~ n bir ho~ görü vard~ . Ancak I. Selim'in (1512-1520)
fetihlerinden sonra, Osmanl~~Imparatorlu~una kat~ lan Müslüman
ülkelerden ve öteki Müslüman ülkelerden birçok bilgin ve bürokrat
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Istanbul'a geldiler. Dinsel ba~nazl~k gittikçe daha ~iddetlendi 8. Tüm
ya~am tam anlam~ yla dine uyruk tutuldu. Böylece her hareketin
dine uygun olup olmad~~~~yolunda karar veren ~eyhülislam hemen
hemen 300 y~ l, Avrupa'da yeni bir ça~~n aç~lmas~ nda en büyük etken
olan matbaan~ n Müslümanlar için Osmanl~~Imparatorlu~una getirilip
kullan~ lmas~ na izin vermedi. Sonunda XVIII. yüzy~l~n ba~lar~nda,
Kur'an, Tefsir, Hadis gibi dinsel kitaplar~n d~~~nda kitaplar~n bas~lmas~ na izin ç~kt~. Serbest dü~ünce yolu t~kal~, bas~l~~kitab~, gazetesi
olmayan, okur yazar~~çok az bulunan Osmanl~~toplumunda ne bir
dü~ünür yeti~ti ne bir yazar.
Böyle bir ortamda ilan edilen Tanzimat (3 Kas~m 1839) bekleneni do~ald~ r ki, veremedi, ancak gene de derine gitmeyen birçok
de~i~ iklikler, yenilikler oldu; ancak özgür dü~ünce yolu aç~lamad~.
Babffili'nin Islahat Ferman~'n~n ilan~~ve Paris bar~~~~ görü~meleri
s~ ras~ nda (Mart 1856) büyük devletlere, bundan böyle ~sla m'dan
dönenleri ölümle cezaland~rmayaca~~~yolundaki vadi de bu yolu
açamad~ . Tanzimat ça~~nda bile din kar~~s~ nda akla yer verilmedi.
Bu ça~da da her at~lacak ad~mda ~eyhülislam'~ n olumlu fetvas~na
gereksinme duyuldu.
Atatürk taraf~ ndan Türkiye Cumhuriyeti kurulup, halifelik ve
~eyhülislaml~k kald~r~ld~ ktan sonra özgür dü~ünceye daha yakla~~ld~.
Art~k her ad~mda ~eyhülislam'~ n olumlu fetvas~~gerekmiyor, ak~l ve
ülkenin ç~karlar~~neyi emrediyorsa o yap~l~yordu. Atatürk böylece
bütün devrimlerini, bunlar~ n dine uygun olup olmad~~~n~~ sormadan
yapt~ . Bu devrimleriyle zaten dinle ilgili say~lan birçok hususun
dinle ilgisi olmad~~~n~~da kan~ tlamak istiyordu. 1925 ~apka devrimi,
bir yandan Türk insan~ n~~ça~da~~bir görüntüye sokarken, bir yandan
da ba~a örtülen ~eyin dinle bir ilgisi olmad~~~ n~~ispatl~yordu. Zaten
Müsliimanl~ kla bir ilgisi olmayan ve II. Mahmud'un zorla Osmanl~~
memurlar~na giydirdi~i fes b~rak~l~ p yerine ~apka giyilince en dindarlar bile kalplerindeki inanca hiçbir zarar~~dokunmad~~~ m alg~lad~ lar. Giderek Osmanl~~egemenli~i alt~nda bulunduklar~~zamanlar
fes giymi~~olan bütün Müslüman ülkeler fesi ç~kartt~klar~~gibi, ~eriat~~
en saf bir biçimde uygulamakta olan Suudi Arabistan'da bile bütün
subaylar uluslararas~~subay ~apkas~n~~giydiler. Siviller de özellikle
8 Lewis Bernard, Istanbul ve Osmanl~~Uygarl~~~ , Istanbul 1975, s. 69; çevr.
Nihal Önol.
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ülkeleri d~~~nda ~apka giymekte hiçbir sak~ nca görmediler. Ak~l,
ba~a giyilenle iman aras~ nda bir ili~ki olmad~~~n~~ispatlam~~~oluyordu.
1928 y~l~nda Türk dilinin yaz~lmas~~için Latin harflerinin kabulü
de, bir yandan Türk diline hiç uymayan, sesli harften yoksun Arap
alfabesinin yerine Türk dili foneti~ine uygun bir alfabenin al~ nmas~n~~
amaçlarken, bir yandan da yaz~n~n kutsal olamayaca~~n~, Kur'an'~ n
bildirilmesinden önce Arap harflerinin varoldu~unu ve bu ayn~~
harflerle putlara da övgüler düzüldü~ünü, Kur'an'~n yaz~l~~olarak
de~il, sözlü olarak bildirildi~ini dü~ündürüyordu 9.
Kad~nlar~n haklar~n~ n tan~nmas~~yolunda birçok kanunlardan
sonra 5 Aral~ k 1934'te tüm kad~ nlara seçme ve seçilme hakk~~tan~nd~.
Art~k bütün insan haklar~~demeçlerinde yer alm~~~olan "cins fark~~
gözetilmeksizin bütün insanlar e~ ittir" ilkesi daha o zaman Türkiye
Cumhuriyetinde kabul edilmi~~oldu.
~apka devrimi gibi, kad~ nlara haklar~n~n tan~nmas~~da birçok
~slam ülkelerinde olumlu yank~lar buldu; kad~ nlar erkeklere e~it
duruma getirildiler. Böylece 1964 y~l~nda, Pakistan'~ n kurucusu
Muhammed Ali Cinnah'~n bac~s~~cumhurba~kanl~~~na adayl~~~n~~
koydu ve tutucu Müslümanlarca da desteklendi. Pakistanl~~ ba~ka
kad~nlar bakanl~ k, genel valilik, büyükelçilik gibi yüksek makamlara
geçtiler. Pakistan gibi ~ rak, Fas, Suriye vbg. ülkelerde kad~ nlar en
yüksek görevleri ba~ar~~ile yerine getirdiler 1°.
Ancak Atatürk, bugün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi yap~s~n~n üstünde kaz~l~~ olan "Hayatta en hakiki
mür~ it ilimdir" sözünü söyleyince özgür dü~üncenin yolu aç~lm~~~
oldu.
Bundan snra art~ k kimi dü~ünürler ele~ tirisel bir bak~~ la dini
sorunlara yakla~ maya ba~lad~ lar 11. Islam ülkelerinin ço~unda yeni
bir ça~~n ba~lang~c~ na do~ru ilk ad~m at~lm~~~oluyordu.

9 Üçok Bahriye, Yaz~~Devrimi - Kur'an Harfleri ve Atatürk Devrimlerine
Kar~~~ Ç~k~~ lar, Belleten, XLIII, Say~~ 172, S. 823-836.
1° Üçok Bahriye, Islâm Devletlerinde Baz~~Naibeler, Belleten, XXXI., Say
~~
122. S. 188.

~~~Bk. örne~in; Cemil Sena, Hazret-i Muhammed'in Felsefesi, 4. bask
~, Ist.
1979 ve Tanr~~Anlay~~~, ~stanbul. 1978.

